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دانشگاه علوم  115جهت  اورژانس  شرکتی بصورتمامایی  نفر نیرو 3 جهت تأمین تعداد مت در نظر داردموسسه کارآفرینان آواسال

 اقدام نماید.به شرح ذیل گزینش مصاحبه و  آزمونطریق  ی فارس اززشکپ

 

 

 

                                      بتته متپایگتتاه اطتتالا رستتانی موسستته کارآفرینتتان آواستتال طریتتق از منحصتتراً و الکترونیکتتی بصتتورت صتترفاً آزمتتون ثبتتت نتتام

 منتو  نهتایی نام ثبت و شده طراحی ايمرحله چند صورت به نام ثبتفرآیند  شود،می انجام  www.avasalamat.org  :نشانی

 .باشدمی سیستم از پیگیريکد  و پرونده شماره دریافت و مراحل کلیه انجام به

الزم استت  شتود،می انجتام اینترنتتی صتورت بته نتام ثبتت هزینه پرداخت می باشد.ریال  600.000 هزینه ثبت نام معادل  : 1تذکر  ✓ 

 نمایند. اقدام نام ثبت به نسبت باشدمی فعال آنها الکترونیکی پرداخت که شتاب عضو شبکه بانکی هايکارت از استفاده با داوطلبان

 .دقت الزم صورت گیردنیاز بوده لذا در حفظ و نگهداري آن  یگیري در تمام مراحل ثبت نام آزمون و فراخوان موردپ کد:  2تذکر  ✓

 

 

 

 

 ردیف

عنوان 

رشته 

 شغلی

 تعداد محل مورد تقاضا

 سن )سال( جنسیت

 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 ماما 1
 115اورژانس 

 فارس
نفر 3  

 

35-24 زن  
ی: دارا بودن مدرک تحصیل

  ماماییکارشناسی 

اولویت با 

بومی شهر 

 شیراز

     
 

 

 

 داشتن تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران. -1-2

 ح در قانون اساسی. طرین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور ماعتقاد به دین مب -2-2

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

) طبق نظر و تایید گروه طب کار  شوندو توانایی براي انجام کاري که به خدمت گرفته می داشتن سالمت جسمانی و روانی -4-2

 دانشگاه(

 نداشتن هرگونه معلولیت جسمی از جمله لکنت زبان -5-2

 بخش اول: شرایط و مقررات شرکت در آزمون

 گرامی داوطلبان توجه قابل
 : 

 

 :شرایط عمومی  -2
 

 

 جدول رشته شغلی مورد نیاز:ـ 1
 

http://www.avasalamat.org/
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 )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(بقه محکومیت جزایی موثرنداشتن سا -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 افرادي جمله از نباید داوطلبان -9-2

 .باشندآنها  خدمت بازخرید و بازنشسته یا و دولتی دستگاههاي سایر پیمانی و ثابت رسمی، مستخدمین نباید از لبانداوط -10-2
 

 
  

 

 

 روز ثبت نام. آخرینتمام تا  شمسی سال 35حداکثر  وسال  42حداقل داشتن  -1-3

 : سابقه کار در اورژانس پیش بیمارستانی به حداکثر سن اضافه می گردد.1تبصره

  مرتبط با شرایط احراز جدول رشته شغلیداشتن مدرک تحصیلی  -3-2

داشتن شرایط جسمی و  و رضایت شغلی از محل کارهاي قبلیگواهی انجام کار و توانایی انجام کار و ، داشتن رزومه قابل قبول -3-3

 ماماییروحی متناسب با شغل 

 رستانیسال سابقه کار در اورژانس پیش بیما 2داشتن حداقل  -3-4

 رسانتی مت 165داشتن حداقل قد  -3-5

روز آزمون مصاحبه می BMI )مالک محاسبه باشد. 19 -30)نسبت وزن به قد( باید بین  BMI: دارا بودن تناسب جسمانی -3-6

 باشد(

 هم قابل قبول است. 30و  BMI 19: 2تبصره

انشگاه صورت می گیرد. در صورتی که داوطلب هر یک از روز آزمون مصاحبه و توسط نماینده تربیت بدنی د BMI: محاسبه 3تبصره

 حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت. را احراز ننماید BMIشرایط قد و 

 گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح نیروي انسانی. ) حداکثر تا تاریخ زمان پایان ثبت نام(داشتن  -3-7

 

 

 

 :که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد طبق این آگهی بومی به کسی اطالق می گردد

 شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.( الف

 .باشد با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر پاسگاه یا کالنتري محل سکونتشهر شیراز سال در  10سابقه سکونت  داوطلب داراي( ب

 ی باشد(صفحه آخر دفترچه م محلی در استشهادبه  )فرم مربو 

را به صورت  ( سال از سنوات تحصیلی}ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان )متوسطه یا پیش دانشگاهی({4داوطلب حداقل چهار ) ج(

 طی کرده باشد.شهر شیراز متوالی یا متناوب در 

داشتن گواهی تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهر محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش  :4تبصره

تشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن سال سکونت به شر  ارائه اس 10شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه 

 بودن فعلی فرد مالک محاسبه قرار گیرد.

 اختصاصی:شرایط  -3
 

 

 بومی :اولویت  شرایط  -3
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  شهر شیراز که دارايداوطلبان ساکن ابتدا از : با توجه به اینکه محل به کارگیري نیرو در شهر شیراز می باشد، 1تبصره

  شرایط بومی می باشند مصاحبه و آزمون گرفته خواهد شد. 

نصاب نمره و یا عدم تکمیل ظرفیت از متقاضیان غیر بومی جهت انجام مصاحبه و آزمون دعوت  : در صورت عدم کسب حد2تبصره 

 به عمل می آید. 

 

 

 

 ایثارگری: %25سهمیه  -5-1

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

 یابد:ذیل اختصاص میاستخدامی به شرح 

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

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

 جانبازان و آزادگانت 

 ت فرزندان شهدا

 و باالتر %25دان جانبازان ت فرزن

 سال اسارت 1سال و باالتر از  1ت فرزندان آزادگان 

 ت خواهر و برادر شهید

 ایثارگری: %5سهمیه  -5-2

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

 هاو فرزندان آنها و همسر ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6ت رزمندگان با سابقه حداقل 

 %25ت فرزندان جانبازان زیر 

 سال اسارت 1ت فرزندان آزادگان زیر 

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

 می باشند.  شهیدارائه گواهی از بنیاد 

 سهمیه آزاد: -5-3

به مصاحبه ه باقیمانده مجوز به داوطلبان شرکت کننده در صورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره کلیه سهمی -

 ترتیب نمره برتر اختصاص خواهد یافت.

 

 

 

ایگاه از طریق پنسبت به ثبت نام الکترونیکی   14/08/1400 لغایت  08/08/1400 تاریخ  از می بایستمتقاضیان واجد شرایط  -6-1

  اقدام نمایند.   www.avasalamat.org  موسسه کارآفرینان آواسالمت اطالا رسانی

 : سهمیه ها -5

 

 :مهلت ثبت نام -6

 

http://www.avasalamat.org/
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پیگیري از سیستم می باشد و پس از تایید نهایی فرم  ثبت نام منو  به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد -6-2

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

داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه  ترتیب اثر و یا فاقد مدارک مورد نظر به ثبت نام ناقص -6-3

 شود.مسترد نمی
  از مفاد و اطالا داوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی -6-4

 نخواهد داشت.را حق هیچگونه اعتراضی  م نموده است وآگهی ثبت نا

هاي مربوطه دقت الزم را به عمل  بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد، لذا افراد در تکمیل فرم -6-5

 آورند.

 

 

 

  ثبت نامورود به  -7-1

 تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها. -7-2

  نام ، نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس، آدرس محل سکونت ، وضعیت تاهل، سوابق تحصیلی  اطالعات هویتی و اجتماعی مانند: ورود -3-7

 ) مدرک و معدل (

 .علمی، ورزشی و همکاري در زمان همه گیري کرونافعالیت هاي اجتماعی و تامین سوابق کاري، سوابق  :رزومهمدارک و آپلود فایل  -4-7

 (ی آیتم هاي مربوطه داراي امتیاز می باشد.تمام)

) با رعایت حجاب اسالمی و در سال جاري گرفته شده با وضوح باال و به صورت تمام رخ به صورت پرسنلی، :  تصویر داوطلب می بایست 1تبصره

  باشد( در رزومه داوطلب  وجود داشته باشد

 داوطلب. طتوس شده وارد اطالعات به توجه با نهایی تاییدیه -7-5

 ( از طریق کارت هاي بانکی متصل به شبکه شتاب.هشتصد هزار ریال) ریال 000/600پرداخت اینترنتی به مبلغ  -7-7

 .پیگیري کد و پرونده شماره دریافت -7-8

 

  مدارک مورد نیاز:
 تمامی صفحات شناسنامه -1

 کارت ملی )پشت و رو( -2

 آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده -3

 گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح نیروي انسانی -4

 مستندات مبنی بر شرایط بومی شهر شیراز -5

 تانی و کشوريمدارک علمی یا ورزشی اس -7

 مستندات مبنی بر همکاري در زمان همه گیري کرونا -9

 نحوه ارسال مدارک:

قابل  حجم فایلر ) حداکثارسال گردد. ( کد ملی افراد )با نام  زیپ شده پوشه اي صورتو به  pdf فایل با فرمتمدارک مورد نیاز می بایست 

 د.(می باش بایت یلوک 3000 ارائه

 

نام و نحوه -7  مدارک موردنیاز : ثبت 
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 :ر قرار گیرداستفاده می شود موارد زیر مد نظ کافی نت  ازاگر برای ثبت نام 

مورد  ي ثبت نام این اطالعاتکنید، پیش از ورود به صفحهاگر خود یا شخص دیگري یا از طریق کافی نت اقدام به ثبت نام می   

 .و در دسترس داشته باشید نیاز را

 روي دهد، موارد زیر را رعایت نمایید:داوطلبان  از در ثبت نام برخی ممکن است براي پیشگیري از مشکالتی که   

 خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگري واگذار نکنید.قبل از تایید نهایی، اطالعات  ❖

 تهیه یک برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیري براي کنترل و نگهداري در پرونده شخصی داوطلب الزامی است. ❖

 

 
 

 

 

 

 کلیات: 

 بود. خواهد ،حراز مطابق با رزومه ارسالیشرایط ادرصد  30و  مصاحبهدرصد آزمون  70نحوه پذیرش داوطلبان براساس  الف:

 فارس. 115اورژانس نماینده موسسه و با نظارت  توسط با شرایط عمومی و اختصاصیخود اظهاري داوطلب  اطالعاتانطباق  ب:

 فارس. 115اورژانس توسط  ي داوطلبانبررسی رزومه ها :پ

سقف امتیاز داده خواهد شد.  115توسط اورژانس شرایط اولیه می باشند  ايداری که داوطلبینتوسط موسسه به پس از احراز شرایط عمومی  :ت

علمی، ورزشی و همکاري در زمان فعالیت هاي  -اجتماعیتامین سوابق  -سوابق کاري امتیاز می باشد ) هر یک از بخشهاي 30هر رزومه امتیاز 

 (.داردامتیاز  10 تا 1بین  همه گیري کرونا

 .داوطلب مالک عمل قرار خواهد گرفت معدل مدرک تحصیلینمرات، : در صورت برابر بودن 1تبصره

به صورت آزمون علمی و  تخصصی انجام مصاحبهجهت بررسی و راستی آزمایی مدارک  و پس از رزومهبر اساس باالترین نمره فهرست اولیه  ج:

  اطالا رسانی خواهد شد.عملی 

 

 

  

 

 ACLS ت

  PHTMت

 ه مغزي()سکته قلبی و سکت 724و  247  ت

 پروتکل آفالین مطابق با ابالغیه ي سازمان اورژانس کشور ت

 )بالگرد( 350 ت

 کنترل عفونت ت

 زنان و زایمان ت

 قوانین و حقوق ت

   OFFICEنرم افزار  ت
 

 

 

 : نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه -8

 

 :و عملیعلمی  سرفصل های آزمون -9
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ش بینی شده می باشد  انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره ماخوذه در مصاحبه و رزومه ارسالی در رشته شغلی با رعایت ظرفیت پی -1-9

 قرار دانشگاه علوم پزشکی فارسگزینش مالک معدل مدرک تحصیلی و در صورت برابري معدل نظریه هسته  ،ات افراددر صورت تساوي نمر

 خواهد گرفت.

انشگاه علوم پزشکی دداوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان نهایی طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به اداره گزینش  -2-9

تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را بجاي جهت  فارس

 وي به گزینش معرفی خواهد کرد.

 بکارگیري نیروها به صورت تدریجی و پس آزمون مصاحبه بر اساس نمره برتر می باشد. -3-9

از داوطلبین ذخیره همین فراخوان جهت در صورت انصراف و یا خروج نیروهاي پذیرفته شده در هر مرحله از فراخوان و بکارگیري،  -4-9

 جایگزینی این افراد استفاده می گردد.

ایجاد  115اورژانس  ثبت نام و ارسال رزومه هیچ تعهدي در خصوص جذب و به بکارگیري داوطلبین براي موسسه کارآفرینان آواسالمت و -5-9

 نخواهد کرد.

 

 

 

کسب باالترین نمره در بین شرکت کنندگان زمانی موثر خواهد بود که متقاضی واجد با ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی 

 اینصورت ثبت نام و امتحان متقاضی در هر مرحله که باشد د. در غیرنآگهی باشاعالم شده در عمومی و اختصاصی کلیه شرایط 

وجوه دریافتی به وی کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود پرونده وی مختومه میگردد و هیچ وجهی 

 .مسترد نخواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تذکرات -10

 



 

 

 1400آبان  – شیراز 115اورژانس  جذب نیرو به صورت شرکتیخوان فرا -موسسه کارآفرینان آواسالمت   
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 بسمه تعالی

 «فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون پذیرش نیروی شرکتی »

 

معتمدین محل تقاضا دارم که شهرستان اینجانب......................... فرزند....................... کدملی.............................. از مطلعین و 

 جهرم محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند.
 با تشکر             

  امضاء و اثر انگشت                                                                                                                                                                                                                  
 

...       اینجانب امضاء کنندگان ذیل گواهی می نمایم که نامبرده باال در حال حاضر در )روستای . . . . . . . . . . . . . ( بخش .............

 مدت ............ سال و ........... ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است. شهرستان .............. ساکن بوده و

 

 انگشت اینجانب ......................... به کدملی ................................ صحت مراقب فوق را گواهی می نمایم .     امضاء و اثر

 

 ............................  صحت مراقب فوق را گواهی می نمایم .     امضاء و اثر انگشتاینجانب ......................... به کد ملی ....

 

 ثر انگشتاینجانب ......................... به کد ملی ................................  صحت مراقب فوق را گواهی می نمایم .     امضاء و ا

 
 

 قسمت توسط نیروی انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل ( تکمیل گردد.این 

 

 موارد فوق مورد تایید این ................................................. می باشد.
 امضاء –محل مهر                                                                                                      

  پاسگاه یا کالنتری محل                                                                                                                                                 
 

 تذکرات مهم:

 اده از اولویت پذیرش به لحاظ ساکن بودن حداقل ده سال سکونت می باشند ، الزامی است .استف اضیکه متقی داوطلبان .تکمیل این فرم برای 1

اداره آموزش و .داوطلبان بومی شهرستان، که دارای سوابق تحصیلی در مقطع ابتدایی، راهنمایی و با دبیرستان در شهرستان  مورد تقاضا باشند، با تایید 2

د از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً می توانن

 تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر، الزامی می باشد.

بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته . چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا در 3

 باشد، می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاه کند.

 اعتبار دارد. پذیرش نیروی شرکتی می باشد فراخوانکه در  شهر شیراز. این فرم صرفاً جهت بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی 4


