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بخش اول :شرایط و مقررات شرکت در آزمون
موسسه کارآفرینان آواسالمت در نظر دارد در راستای توافقنامه فیمابین به شماره  7/00207و تاریخ  49/24/02جهت
تأمین نیروهای شرکتی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز تعداد  381نفر از افراد واجد
شرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به صورت شرکتی جذب نماید.

 -8جدول رشته شغلی مورد نیاز. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
رشته های شغلی (جدول شماره)8
ردیف

عنوان شغل

تعداد مورد نیاز
(نفر)

محل

شرایط احراز

جنسیت

جغرافیایی
خدمت

دارا بودن مدرک تحصیلی:
ـ کارشناس پرستاری

1

پرستار

962

مرد یا زن

9

کارشناس اتاق عمل

11

مرد یا زن

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی اتاق عمل

3

کارشناس هوشبری

13

مرد یا زن

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی هوشبری

4

کارشناس رادیولوژی

33

مرد یا زن

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رادیولوژی

 1کارشناس تجهیزات پزشکی

3

مرد

6

کارشناس پزشکی هسته ای

3

مرد یا زن

7

کارشناس فوریت پزشکی

13

مرد

8

کاردان فوریت پزشکی

37

مرد

ـ کارشناسی ارشد در کلیه گرایش های رشته
پرستاری (مشروط به داشتن کارشناسی پرستاری)

ـ کارشناسی مهندسی پزشکی(گرایش بیوالکتریک)
ـ کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی(گرایش
بیوالکتریک) مشروط به داشتن کارشناسی مهندسی
پزشکی(گرایش بیوالکتریک)
دارا بودن مدرک تحصیلی:
ـ کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته
های فوریت پزشکی ،هوشبری ،پرستاری و داشتن
گواهی نامه رانندگی پایه دوم «ب»2
دارا بودن مدرک تحصیلی:
 کاردانی در یکی از رشته های فوریت پزشکی،هوشبری ،پرستاری و داشتن گواهی نامه رانندگی پایه
دوم «ب»2
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طبق جدول شماره 2

دارا بودن مدرک تحصیلی:

(جدول شماره )2
تعداد مورد نیاز موسسه کارآفرینان آوا سالمت به تفکیک رشته محل برای اشتغال در مراکز تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته شغلی وتعداد مورد نیاز
ردیف

نام شهرستان

1

چاراویماق

01

2

ورزقان

01

2

3

هریس

01

2

1

4

هشترود

00

1

2

3

5

عجب شیر

3

1

1

1

1

1

میانه

01

1

1

1

1

1

7

بناب

3

1

1

2

1

1

1

8

هادی شهر

4

1

1

1

1

1

1

1

9

ملکان

7

1

1

1

1

1

1

1

11

کلیبر

5

1

1

2

1

1

1

1

11

اسکو

4

1

1

1

1

1

1

1

12

آذر شهر

7

1

1

1

1

1

1

1

13

اهر

04

1

1

3

1

1

1

2

14

بستان آباد

8

1

1

1

1

1

1

1

15

مرند

6

1

1

3

1

1

2

1

11

خدا آفرین

1

1

1

1

1

1

1

3

17

جلفا

1

1

1

1

1

1

1

3

18

شبستر

8

1

1

1

1

1

1

1

19

تبریز

041

1

1

9

3

1

1

1

263

81

89

93

9

9

83

93

پرستار

مجموع نفرات در هر
رشته شغلی

3

اتاق

طب

تجهیزات

کارشناسی

کاردانی فوریت

هسته ای

پزشکی

فوریت پزشکی

پزشکی

1

1

5

1

3
4

هوشبری

رادیولوژی

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

7
1

عمل
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 -2شرایط عمومی. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.
 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).
 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته میشوند به تایید مراکز طب
کار مورد تایید سازمان تامین اجتماعی
 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی :
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از :
 مستخدمین رسمی  ،ثابت و پیمانی دانشگاهها و سایر دستگاههای اجرایی و یا کارکنبان بازنشسبته و بازخریبد
شده آنها .
 انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شبدگان توسبط واحبدهای تابعبه دانشگاه/دانشبکده و سبایر دسبتگاهها و
موسسات دولتی .
 افرادی که به موج آرای مراجع قضائی و ذی صالح  ،از خدمت دولتی منع شده باشند .
 افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمانها ،شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسباتی کبه
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دارند .
 دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته های تحصیلی آگهی شده .
 دارندگان مدرک تحصیلی در مقاطع باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده مندرج در آگهبی (مبدارک مبرتبط ببا
شغل آگهی شده)
 در صورتی که داوطل دارای مقطع تحصیلی باالتر غیر مرتبط با مدرک تحصبیلی منبدرج در آگهبی باشبد،حس نظر موسسه  ،ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطبه
پس ازصدور قرارداد خواهد بود .
 دانشجویان (چه در مقاطع تحصیلی اعالم شده و چه در مقاطع تحصیلی باالتر از مقطع تحصبیلی آگهبی شبده
اعم از مرتبط یا غیر مرتبط با مدرک تحصیلی درج شده در شرایط احراز آگهی ) .
 مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری که در حال گذراندن طرح خود (مبدت
زمان اجباری) می باشند.
* تذکر بسیار مهم  :در صورت شرکت هر یک از مشمولین بنـدهای مـذکور  ،داوطلـب در هریـک از
مراحل جذب  ،از انجام مرحله بعدی محروم و حتی در صورت صدور قرارداد  ،قرارداد مزبور لغـو و بـال
اثر می گردد و داوطلب حق اعتراض را از خود سلب می نماید.
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 -9شرایط اختصاصی. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با رشته شغلی (مطابق جدول شماره  1رشته شغلی مورد نیاز).
 شرایط سنی:
 داشتن حداقل  02سال سن تمام و حداکثر  42سال تمام تا تاریخ آخرین روز ثبت نام .
 شرایط معافیت سنی:
جانبازان ،آزادگان ،فرزندان و همسر شهدا ،فرزندان جانباز  07درصد به باال ،فرزندان آزادگان که حداقل یك
سال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر
سن معاف میباشند.
 شرایط اضافه شدن به حداکثر سن:
الف :مدت خدمت سربازی مندرج در کارت پایان خدمت به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
ب :داوطلبانی که طرح نیروی انسانی موظف ( اجباری و اختیاری و یا در قال

تمدید طرح ) را با استناد قانون

خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام دادهاند ،به میزان انجام خدمت فوق.
پ :افراد خانواده معظم شهدا (پدر  ،مادر  ،خواهر و برادر) حداکثر تا میزان  7سال .
ت :رزمندگان دارای کمتر از  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه  ،به میزان مدت حضور در جبهه.
تذکر :مالک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،تاریخ پایان طبرح نیبروی انسبانی و یبا معافیبت ازطبرح،
تاریخ صدور کارت معافیت دائم و پایان خدمت نظبام وظیفبه و تباریخ صبدورگواهینامه پایبه دوم راننبدگی (ب)0
لغایت آخرین روز ثبت نام می باشد.
 ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:

الف) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان دررشته های دارای طرح «اجباری» می بایست دارای
معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه تا آخرین روز ثبت نام باشند.
ب) درخصوص داوطلبانی که به اسبتناد بخشبنامه شبماره /020/1610د مورخبه  1040/12/10وزارت متببو
نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است ،در مدت باقیمانده تا سقف قانونی ،نیبازی ببه ارائبه گبواهی «پایبان
طرح» ندارند و گواهی « اشتغال به طرح » برای اینگونه افراد کفایت می نماید.
* مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری که در حال گذراندن طرح خود
(مدت زمان اجباری) می باشند مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود.
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 شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش رشته شغلی فوریتهای پزشکی:

درخصببوص رشببته شببغلی فوریتهببای پزشببکی عببالوه بببر شببرایط مربوطببه ،داشببتن شببرایط ذیببل الزامببی
می باشد.
 )1داشتن سالمت کامل جسمانی وعدم ابتال به بیماریهای مزمن ،واگیر وصع العالج مانند دیاببت ،فشبار خبون،
آسم ،نارسایی کلیه ،بیماریهای پیشرفته قلبی ومانند اینها.
 )0نداشتن صر و هرگونه بیماری اعصاب و روان.
 )0نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اسکلتی بخصوص اندام ها (که مغایر با توان فیزیکی پرسبنل درارائبه
خدمت طبق شرح وظایف سازمانی باشد)
 )4داشتن قدرت تکلم طبیعی زبان (نداشتن لکنت زبان)
 )7داشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل.
 )6دارای قد 167سانتی متر و باالتر.
 )0دارای شاخص توده بدنی ) BMI(index Body Massکمتر از  02و بیشتر از .14
 )9دارای گواهینامه رانندگی پایه دوم یا (ب )0تا تاریخ آخرین روز ثبت نام.
 )4داشتن آمادگی جسمانی و مهارت های بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح  ( .بدین منظور از حبداکثر سبه
برابر ظرفیت داوطلبان واجد شرایط به ترتی نمره فضلی و پس از اعمال سهمیه ها  ،آزمبون  BMIو آمبادگی
جسمانی به عمل خواهد آمد).
تذکر  :اندازه گیری قد و  BMIاولین مرحله از مصاحبه می باشد و در صورتی که داوطل هریك از این شبرایط را
احراز ننماید از انجام سایر مراحل مصاحبه باز می ماند.

 شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش رشته شغلی تجهیزات پزشکی:

 -1دارای مصاحبه تخصصی.
 -0معدل  14به باال.
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 -4سهمیه ها . :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
به استناد ماده 01قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران جذب ایثارگران از محل سهمیه های  %07و %7
با رعایت ساز و کار ذیل انجام می پذیرد.
 سهمیه  %25ایثارگری:
 از کل سهمیه مجوز جذب %07 ،به پذیرش ایثارگران بر اساس ماده  01قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هرآزمون استخدامی به ترتی نمره فضلی به افراد زیر تعلق می گیرد:
ب جانبازان و آزادگان
ب فرزندان و همسران شهدا
ب فرزندان و همسران جانبازان  %07و باالتر
ب فرزندان و همسران آزادگان  1سال و باالتر از  1سال اسارت
ب خواهر و برادر شهید
 در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه  %07که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده اند  ،عالوه بر نمره مکتسبهاولویت های مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود.
 سهمیه  %5ایثارگری:
  %7از سهمیه مجوز جذب به ترتی نمره فضلی به افراد زیر تعلق میگیرد:ب رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها
ب فرزندان جانبازان زیر %07
ب فرزندان آزادگان زیر یك سال اسارت
تبصره  :مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج در آگهی و کس

حد نصاب الزم  ،از طریق رقابت با

کلیه مشمولین این سهمیه در دانشگاه (به ترتی نمره مکتسبه)  ،از حداکثر  %7کل مجوز ها برخوردار خواهند بود.
تذکر : 8کلیه شرکت کنندگان سهمیه ایثارگری ،حتی در صورت داشتن کارت شناسایی بنیاد شهید و امور ایثبارگران ،ملبزم
به اخذ و ارائه اصل گواهی از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران اسبتان مطبابق ببا شبیوه نامبه اعمبال سبهمیه اسبتخدامی
ایثارگران می باشند.
تذکر : 2استخدام ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی 07درصد و  7درصد (موضو ماده 01قانون جامع خدمات رسبانی ببه
ایثارگران) در این آزمون صرفاً ازطریق شرکت درآزمون و در رقابت با مشمولین این ماده انجام میپذیرد.
تذکر : 9سهمیه  %07و  %7در مشاغل تك ظرفیتی اعمال نخواهد شد و پذیرش بر اساس نمرات فضلی خواهد بود.
*توجه مهم:

مشمولین سهمیه  %07ایثارگران ،مجاز به بهره مندی ازسهمیه استخدامی  7درصد سایر ایثارگران نمی باشبند ببه
عبارت دیگر هرداوطل ایثارگر می تواند درصورت مشمول بودن صرفاً ازیکی ازسهمیه های مشخص شبده براسباس
ضوابط مربوطه استفاده نماید.
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 سهمیه معلولین عادی:
سه درصد از سهمیه اختصاص داده شده آزمون در صورت برخورداری از شرایط اعالم شده و دارا بودن توانایی انجام کار در
شغل مورد نظر با تائید کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان ،به معلولین و با معرفی سازمان بهزیستی شهرستان
تعلق خواهد گرفت.
تذکر :سهمیه  0درصد معلولین صرفا درمشاغلی اعمال می گردد که ظرفیت پذیرش آن ها بیش از یك نفر باشد (درمشاغل
با یك نفر ظرفیت ،سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب صرفا براساس نمرات مکتسبه خواهد پذیرفت)
 سهمیه آزاد:
 کلیه سهمیه باقیمانده مجوز ،پس ا ز کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران به داوطلبان شرکت کننده در صورتبرخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کس حد نصاب نمره به ترتی نمره برتر اختصاص خواهد یافت.

مراجع صادر کننده تائیدیه
سهمیه رزمندگان :
 -1بر اساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ،سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی
جبهه در نیروهای مسلح از تاریخ  1040/0/1به شرح زیر میباشند:
الف ب در ارتش جمهوری اسالمی ایران گواهی جبهه در سطح ستاد آجا و نیروهای چهارگانه (نزاجا /پداجا /نهاجا /نداجا)
صرفاً با امضای معاون نیروی انسانی نیروها.
ب ب در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه  /نیروهای پنج گانه (نزسا /ندسا /هوافضا /نیروی
قدس /سازمان بسیج) با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرفاً با امضای فرمانده سپاه استان
(گواهی سایر رده ها پذیرفته نیست).
ج ب در ودجا (وزارت دفا و پشتیبانی نیروهای مسلح) گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً با امضای معاون نیروی انسانی
وزارت مذکور.
د ب در ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ) گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً با امضای معاون نیروی انسانی
ناجا.
 -2سه چهارم مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همﭽنین تعهدات و مأموریتهای
خدمتی پرسنل وزارتخانه ها ،سازمانها و ارگانهای نظامی در جبهه  ،حضور داوطلبانه تلقی میشود.
 -3نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند.
 -4برای استفاده از سایر سهمیه ایثارگران نیاز به نامه تأیید ارگان مربوطه ( اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان) و
اخذ کد رهگیری  10رقمی ،میباشد.
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بخش دوم :راهنمای عملی ثبت نام
اقدامات قبل از ثبت نام
ب ثبت نام آزمون صرفاً بصورت الکترونیکی و منحصراً از طریق سامانه ثبت نام آزمون پورتال موسسه
کارآفرینان آوا سالمت به آدرس http://avasalamat.org :انجام میشود.
ب ثبت نام به صورت چند مرحلهای طراحی شده و ثبت نام نهایی منوط به انجام کلیه مراحل و دریافت
شماره پرونده و کد پیگیری از سامانه میباشد.
ب پیش از اقدام به ثبت نام در آزمون ،الزم است به توضیحات زیر توجه نمایید و مداک الزم را تهیه کنید.

 -1مهلت ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
متقاضیان واجد شرایط ،میتوانند از تاریخ  1049/24/01لغایت  1049/27/24نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام
نمایند.

 -6تذکرات قبل از ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
 ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کدپیگیری از سامانه میباشد و پس از تایید
نهاییِ فرم اینترنتی توسط داوطل  ،اطالعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشد.
 به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.
 د اوطل

با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار ،به آگاهی از

مفادآگهی ثبت نام نموده است وحق هیﭽگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد ،لذا افراد در تکمیل فرمهای مربوطه دقت
الزم را به عمل آورند.
 پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام میشود ،الزم است داوطلبان با استفاده از کارتهای بانکی
عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال میباشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 -3نحوه و هزینه ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 ورود به سامانه ثبت نام آزمون به آدرسhttp://avasalamat.org :
 تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها.
 تاییدیه نهایی باتوجه به اطالعات واردشده توسط داوطل .
 اسکن و آپلود یك قطعه عکس  0*4که بایستی متناس با توضیحات الزم باشد.
 پرداخت اینترنتی به مبلغ  722/222ریال (پانصد هزار ریال) از طریق کارت های بانکی متصل به شبکهی شتاب.

 دریافت شماره پرونده و کدپیگیری.
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 -1مدارک الزم برای ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
اگر خود یا بوسیله شخص ثالث یا از طریق کافی نت اقدام به ثبت نام میکنید ،پیش از ورود به صفحهی ثبت نام
این اطالعات را تهیه و در دسترس داشته باشید.
فهرست مدارک الزم برای ثبت نام

با نگاهی به فهرست زیر می توانید مطمئن شویدهمه مدارک الزم برای ثبت نام را آماده کرده اید

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

شناسنـامه و کارت ملی
کد پستـی محل سکونت
سـهمیه ایثارگـری
معـدل آخرین مدرک تحصیلی
تاریخ فراغت از تحصیل
شغل مورد تقاضا
اطالعات نظام وظیفه
اطالعات کارت بانکی
فایل عکس اسـکن شده
گواهینامه پایه دو رانندگی «ب - »2برای رشته شغلی فوریت های پزشکی

 نحوه تهیه فایل تصویرداوطلب:

فایل مربوط به عکس خودرا مطابق شرایط ذیل تهیه نمایند:
 -1عکس  0*4تمام رخ
 -0به صورت ( 076سیاه و سفید) GrayScale

0ب ابعاد  :حداقل  022* 022پیکسل و حداکثر  022* 422پیکسل
 -4درجه وضوح 122dpi :
 -7فرمت ذخیره JPG :

 -6حجم فایل  :حداکثر  172کیلو بایت
 -0عکسی تمام رخ بوده ودرسال جاری تهیه شده باشد.
 -9تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد و
عکس باید  0*4باشد.
 -4رعایت پوشش اسالمی در کلیه عکسها الزامی می باشد.
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اقدام به ثبت نام
در صورتی که همه مدارک الزم را در دست دارید همه ضوابط و مقرراتی را که به شما مربوط
میشود را مطالعه کرده اید ،اکنون آماده اید تا ثبت نام را شرو کنید.
فرم پیش نویس ثبت نام را تکمیل کنید.
توصیه می شود پیش از ورود به صفحه ثبت نام ،فرم پیش نویس اطالعات الکترونیکی ثبت نام را
تکمیل نمایید .این فرم دقیقاً مشابه فرم ثبت نام است و به شما کمك میکند مراحل ثبت نام را با
آرامش ،سرعت و دقت بیشتری انجام دهید.
حتی اگر به ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید ،پر کردن فرم پیش نویس باعث راحتی کار و
کاهش اشتباه می شود.
 فرم پیش نویس ثبت نام ،در انتهای این دفترچه می باشد
 کلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبت نام اینترنتی ،حمل بر صحت
شده و مدارک الزم برای راستی آزمایی ،پس از اعالم نتیجه آزمون
کتبی ،از برگزیدگان برای مرحله دوم آزمون دریافت خواهد شد.
 ثبت نام در آزمون و شرکت در آن ،حتی کس باالترین نمره در
بین شرکت کنندگان زمانی موثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه
شرایط اعالم شده در این آگهی باشد .در غیر اینصورت ثبت نام و
امتحان متقاضی در هر مرحله حتی پس از جذب که باشد کأن لم
یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود ،پرونده وی
مختومه گردیده و هیچ وجهی از وجوه دریافتی به وی مسترد
نخواهد شد.

اگر برای ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید:

برای پیشگیری از مشکالتی که در ثبت نام برخی داوطلبان در آزمون های قبل روی داده است ،موارد زیر را
رعایت نمایید:
 قبل از تایید نهایی ،اطالعات و به خصوص عکس خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگری واگذار
نکنید.
 تهیه یك برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیری برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داطل
الزامی است.
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 -3ورود به صفحه ثبت نام آزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
بعد از ورود به صفحه اصلی پورتال موسسه ( )www.avasalamat.orgمی توانید به صفحه ثبت نام آزمون
وارد شوید:

گام اول :از طریق منوی «آخرین فراخوان های استخدام»
گام دوم :انتخاب فراخوان مربوطه از فهرست فراخوان های استخدام موجود در پورتال موسسه

 -83مراحل ثبت نام درآزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
-1
-0
-0
-4

پس از انتخاب گام دوم وارد صفحه اطالعات آزمون مربوطه شامل :آگهی فراخوان (همین دفترچه) و صفحه
ورود ثبت نام خواهید شد.
در صفحه ثبت نام اطالعات مربوطه را تکمیل نموده و در انتها پس از تایید نهایی شماره پرونده خود را از
طریق پیامك دریافت می نمایید.
سپس شماره مذکور را جهت واریز هزینه وارد نموده و به درگاه پرداخت بانك ملی(سداد) هدایت خواهد شد.
در انتها پس از پرداخت و تایید آن یك کد پیگیری از طریق پیامك دریافت خواهید نمود.

 توجه« :کدپیگیری» در تمام مراحل ثبت نام آزمون و فراخوان مورد نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن دقت
الزم صورت گیرد.
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بخش سوم :زمان توزیع کارت/آزمون ،منابع و نحوه پذیرش
 -88زمان توزیع کارت ورود به جلسه و آزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه  1049/27/00لغایت  1049/27/04بوده و توزیع آن از طریق سامانه
ثبت نام آزمون پورتال موسسه کارآفرینان آوا سالمت می باشد.
 تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخه  1398/15/25میباشد .زمان و مکان آن در کارت ورود به جلسه
قید خواهد شد.

 -82مواد و منابع آزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 تعداد سواالت آزمون توانمندیهای عمومی  62سوال با ضری یك ( )1خواهد بود.
 تعداد سواالت آزمون توانمندیهای تخصصی براساس رشته شغلی مربوطه 62 ،سوال با ضری
بود.
 سواالت دارای یك نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط می باشد.
 سواالت آزمون به صورت چهار گزینهای « تستی» میباشد.
 منابع امتحان :
متعاقباً از طریق پورتال موسسه اعالم خواهد شد.
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دو ( )0خواهد

 -89نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه . :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
الف) تعیین حد نصاب نمره آزمون بر مبنای کس

حداقل  72درصد میانگین امتیاز (مجمو نمره عمومی و

تخصصی آزمون کتبی ) سه نفر دارای باالترین امتیاز آزمون در هر شغل خواهد بود.
تبصره  - 1در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز ممکن است حس

نظر دانشگاه حد نصاب نمره آزمون تا تکمیل

ظرفیت کاهش داده شود.
تبصره  – 0افراد شرکت کننده سهمیه  07درصد ایثارگری از شرط تعیین حد نصاب معاف می باشند و انتخاب این
افراد بر اساس نمره برتر و در رقابت با دارندگان این سهمیه می باشد.
ب) اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول (مطابق با ظرفیت اعالم شده در هر رشته شغلی) بر اساس نمره فضلی
جهت صحت و راستی آزمایی مدارک از طریق پورتال موسسه.
 رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت پزشکی و تجهیزات پزشکی سه برابر ظرفیت. رشته های شغلی پرستار ،اتاق عمل ،هوشبری ،رادیولوژی ،ط هسته ای یك و نیم برابر ظرفیت.ج) اعالم نتیجه در رشته های دارای مصاحبه با توجه به تعداد نیروی مورد نیاز (طبق جدول رشته شغلی مورد نیاز)
براساس هفتاد درصد( )%71نمره آزمون کتبی (پس از احتساب سهمیهها) و سی درصد ( )%31نمره مصاحبه
خواهد بود.
د) معرفی به تعداد یك برابر ظرفیت موردنیاز به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
تبریز.
 توجه  :1انتخاب داوطلبان به ترتی

باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون کتبی در هر رشته شغلی با رعایت

ظرفیت پیش بینی شده میباشد .در مواردی که نمره کل دو داوطل در یك رشته شغلی یکسان و مازاد بر ظرفیت
باشد ،ابتدا نمره آزمون سواالت کتبی تخصصی مالک انتخاب خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره سواالت کتبی
تخصصی ،انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مالک عمل
قرار خواهد گرفت.
در صورتی که انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش دانشگاه مذکور مقدور نباشد ،آزمون کتبی مجددا برگزار و
مالک عمل قرار خواهد گرفت.
 توجه  :2داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به مدیریت
هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه،
قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را بجای وی به گزینش معرفی خواهد کرد.
 توجه  :3بکارگیری نیروها به صورت تدریجی و پس از آزمون و مصاحبه براساس نمره برتر میباشد.
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 -84مصاحبه تخصصی . :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 تاریخ مصاحبه از طریق پورتال موسسه اعالم خواهد شد.
 از قبول شدگان مرحله اول رشته های ذیل پس از تائید مدارک ( مطابق با ظرفیت اعالم شده در هر رشته
شغلی ) مصاحبه تخصصی به عمل خواهد آمد.
 رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت پزشکی سه برابر ظرفیت. رشته شغلی تجهیزات پزشکی سه برابر ظرفیت.تذکر :مصاحبه تخصصی در رشته شغلی فوریتهای پزشکی به صورت مراحل ذیل میباشد:


اندازه گیری «قد» و «. »BMI



آزمون آمادگی جسمانی .

هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طریق سامانه ثبت نام آزمون پورتال موسسه
کارآفرینان آوا سالمت به آدرس http://avasalamat.org :خواهد بود
و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
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