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مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای شرکتی در  بصورت نفر نیرو 10جهت تأمین تعداد   موسسه کارآفرینان آواسالمت در نظر دارد

 اید.اقدام نمبه شرح ذیل گزینش  ومصاحبه  آزمون طریقاز  علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 
 

 

                                      بتتته موسستتته کارآفرینتتتان آوا ستتتالمت ستتتایت طریتتتق از منحصتتتراً و الکترونیکتتتی بصتتتورت صتتترفاً آزمتتتون ثبتتتت نتتتام     

 انجتام بته منتو  نهایی نام ثبت و شده یطراح ایمرحله چند صورت به نام ثبت شود،می انجام  http://avasalamat.org  آدرس:

 .باشدمی سیستم از پیگیریکد  و پرونده شماره دریافت و مراحل کلیه

           «تهیه فایل تصویر داوطلب نحوه» بخش در مندرج توضیحات طبق را خود عکس اسکن ،سامانه به ازمراجعه قبل : 1تذکر  ✓ 

 تهیه نمایید. آگهی این

 نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن دقت الزم صورت گیرد. فراخوان موردثبت نام آزمون و ری در تمام مراحل پیگی کد:  2تذکر  ✓
 

 

 

 

 ردیف
عنوان رشته 

 شغلی

تعداد 

 مورد نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

1 
کارشناس امور 

 آموزشی

نفر 2  

 مرد / زن

از رشته های مدیریت و و کارشناسی ارشد در یکی  کارشناسدارا بودن مدرک 

برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، تکنولوژی 

  آموزشی، تحقیقات آموزشی و آموزش پزشکی

 

2 
امور کارشناس 

 پژوهشی

نفر 4  

 مرد/ زن

در یکی از رشته های ارشد  یکارشناس و کارشناسدارا بودن مدرک تحصیلی 

 گروه پزشکی یا علوم پایه 
 

 سابدارح 3
نفر 1  

 مرد/ زن

در یکی از رشته های ارشد  یکارشناس و کارشناسدارا بودن مدرک تحصیلی 

 حسابداری، مدیریت مالی

آشنایی با برنامه 

حسابداری و داشتن 

سه سال سابقه کار 

 حسابداری

4 
کارشناس امور 

  اداری

نفر 1  

 مرد/ زن

ی از رشته های در یکارشد  یکارشناس و کارشناسدارا بودن مدرک تحصیلی 

 مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

آشنایی با قوانین امور 

 اداری و استخدامی

5 

کارشناس 

فناوری 

اطالعات/ تحلیل 

 گر سیستم

نفر 1  

 مرد/ زن

در یکی از رشته های ارشد  یکارشناس و کارشناسدارا بودن مدرک تحصیلی 

 ریت و مهندسی فناوری اطالعاتکامپیوتر)نرم افزار(، علوم کامپیوتر و مدی
 

6 
کارشناس برق/ 

 تاسیسات

نفر 1  

 مرد/ زن

در یکی از رشته های ارشد  یکارشناس و کارشناسدارا بودن مدرک تحصیلی 

 مهندسی برق، مکانیک، تاسیسات
 

 

 

 

 بخش اول: شرایط و مقررات شرکت در آزمون

 گرامی داوطلبان توجه قابل
 : 

 

 جدول رشته شغلی مورد نیاز:ـ 1



 2 (4/2490پالک ، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور) توانیر(  ولیعصر،کارآفرینان آوا سالمت  ) تهران، خیابان موسسه 

 

 

 

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران. -1-2

 ن رسمی کشور مصرح در قانون اساسی. ین اسالم یا یکی از ادیااعتقاد به دین مب -2-2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -3-2

  .حداکثر تا آخرین روز ثبت نامیا معافیت  عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن -4-2

تایید گروه طب کار ) طبق نظر و شوندداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته  می -5-2

 (دانشگاه علوم پزشکی ایران

 )اخذ تعهد نامه رسمی مبنی بر عدم استعمال دخانیات(مخدر و روانگردان نداشتن اعتیاد به دخانیات، مواد -6-2

 )ارائه گواهی سوء پیشینه پس از قبولی نهایی(نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر -7-2

 .دولتی موسسات و دستگاهها توسط اخراج عدم یا و خدمت از انفصال نداشتن -8-2

 .باشند شده منع دولتی خدمات از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موجب به که باشند افرادی جمله از نباید داوطلبان -9-2

 .باشند آنها خدمت بازخرید و بازنشسته یا و دولتی دستگاههای سایر پیمانی و ثابت رسمی، مستخدمین نباید از داوطلبان -10-2
 

 
  

 

 

 روز ثبت نام. آخرینتمام تا  شمسی سال 35حداکثر  و سال سن 20حداقل داشتن  -1-3

 سوابق خدمتی با پرداخت حق بیمه به سقف سنی افزوده می شود. تبصره:

بط با شرایط احراز جدول رشته شغلی) داشتن رزومه قابل قبول شامل: سابقه کار، داشتن مدرک مرتداشتن مدرک تحصیلی  -3-2

تحصیلی معتبر، توانایی انجام کار و تاییدیه رضایت شغلی از محل کارهای قبلی، داشتن شرایط جسمی و روحی متناسب با شغل مورد 

 تقاضا(

 موفقیت در آزمون مصاحبه تخصصی. -3-3

 مت جسمانی و روحیداشتن سال -3-4

 و باالتر در یکی از مقاطع تحصیلی عالی. 15داشتن حداقل معدل  -3-5

می باشند)با ارائه گواهی معتبر( در اولویت خواهند  ، درمان و آموزش پزشکیداوطلبانی که دارای سابقه کار در وزارت بهداشت -3-6

 بود.

 ساکن شهر تهران -3-7

 

 

 % ایثارگری:25سهمیه  -4-1

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر آزمون  21% به پذیرش ایثارگران بر اساس ماده 30کل سهمیه مجوز جذب،  از -

 یابد:استخدامی به شرح ذیل اختصاص می

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق با تایید سهمیه ایثارگری از جانب از سهمیه،  25% -

 و امور ایثارگران الزامی می باشد( )داشتن معرفی نامه از بنیاد شهید.گیردمی

 :شرایط عمومی  -2
 

 

 اختصاصی:شرایط  -3
 

 

 : سهمیه ها -4
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 ت جانبازان و آزادگان

 ت فرزندان شهدا

 % و باالتر25ت فرزندان جانبازان 

 اسارتسال  1سال و باالتر از  1ت فرزندان آزادگان 

 ت خواهر و برادر شهید

 % ایثارگری:5سهمیه  -4-2

 گیرد :از سهمیه باقیمانده به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق می  5% -

 هاها و همسر و فرزندان آنماه حضور داوطلبانه در جبهه 6ت رزمندگان با سابقه حداقل 

 %25ت فرزندان جانبازان زیر 

 ال اسارتس 1ت فرزندان آزادگان زیر 

کلیه شرکت کنندگان سهمیه ایثارگری، حتی در صورت داشتن کارت شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ملزم به اخذ و  تذکر:

 می باشند.  شهیدارائه گواهی از بنیاد 

 

 

 آدرس رونیکی بهنسبت به ثبت نام الکت 10/06/1400لغایت  07/06/1400تاریخ  متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از -5-1

  اقدام نمایند. http://avasalamat.org   موسسه کارآفرینان آواسالمتسایت 

پیگیری از سیستم می باشد و پس از تایید نهایی فرم  ثبت نام منو  به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد -5-2

 ، اطالعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.اینترنتی توسط داوطلب

 .داده نخواهد شد به ثبت نام ناقص ترتیب اثر -5-3

آگهی ثبت نام  ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفادفرم داوطلب با تکمیل  -5-4

 حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. نموده است و

های مربوطه دقت الزم را به عمل  بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد، لذا افراد در تکمیل فرم -5-5

 آورند.

 

 

  http://avasalamat.orgبه آدرس:  سامانهورود به  -6-1

 ایید آنها.تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و ت -6-2

آپلود فایل رزومه شامل ) نام ، نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس، آدرس محل سکونت ، وضعیت تاهل، سوابق تحصیلی ) مدرک و  -3-6

 اجتماعی و فعالیت های مربوطه باشد( تمامی آیتم های مربوطه دارای امتیاز می باشد.تامین معدل ( ، سوابق کاری، سوابق 

 داوطلب. توسط شده وارد اطالعات به توجه با هایین تاییدیه -6-4

 . باشد زیرمندرج در  توضیحات با متناسب بایستی که 3*4یک قطعه عکس  و آپلود اسکن -6-5

 .پیگیری کد و پرونده شماره دریافت -6-6
 

 داوطلب نحوه تهیه فایل تصویر:  
 

نام و -6  نیاز : مدارك مورد نحوه ثبت 

 

 

 :مهلت ثبت نام -5
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 :مطابق شرایط ذیل تهیه نمایند را فایل مربو  به عکس خود

 تمام رخ 3*4عکس  -1

   GrayScale)سیاه و سفید(  256به صورت  -2

 پیکسل 300* 400حداکثر  پیکسل و 200* 300ت ابعاد : حداقل 3

 dpi100درجه وضوح :  -4

  JPGفرمت ذخیره :  -5

 کیلو بایت 150حداکثر  :حجم فایل  -6

 سال جاری تهیه شده باشد. در عکسی تمام رخ بوده و -7

 .باشد 3*4و عکس باید  و فاقد هر گونه حاشیه زائد در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شدهتصویر باید  -8

 رعایت پوشش اسالمی در کلیه عکسها الزامی می باشد. -9

 

 

 کلیات: 

  .نتیجه آزمون مصاحبه است که پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان صورت می گیردنحوه پذیرش داوطلبان براساس  الف :

توسط نماینده موسسه و با نظارت و تایید نهایی مرکز  ثبت نام انطباق مدارک و مستندات ارائه شده با خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ب:

 ملی صورت می گیرد.

 توسط موسسه به مرکز ملی. (ب)ارسال فایل ثبت نام کنندگان مورد تایید پس از اجرای بند  ج:

 .به بخش مصاحبه ،باشد 6-3فایل رزومه ارسالی آنها تکمیل و مورد تایید و مطابق با بند ورود تمامی افرادی که د:

 

 پس مصاحبه تاریخ  -10-1

 

 اعالم خواهد شد. سالمت سایت رسمی موسسه کارآفرینان آوااز طریق و  مرکز ملیزمان انجام مصاحبه تخصصی توسط اعالم 

 
 

 

 .ن نمره ماخوذه در مصاحبه و رزومه ارسالی در رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می باشدانتخاب داوطلبان به ترتیب باالتری -1-9

قرار خواهد  دانشگاه علوم پزشکی ایرانمالک معدل مدرک تحصیلی و در صورت برابری معدل نظریه هسته گزینش  در صورت تساوی نمره،

 گرفت.

علوم  ته شدگان نهایی طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به اداره کل گزینش دانشگاهداوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرف -2-9

برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را  پزشکی ایران

 بجای وی به گزینش معرفی خواهد کرد.
 

 : نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه -7

 

 : تخصصی مصاحبه -8

 

 : تذکرات -9

 


