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  هٌْذسی خذهبت خصَصی ارائِ دٌّذُ هسئَلیي فٌی شرکت ّبی تبییذ صالحیتفراخَاى آزهَى

 بْذاشت حرفِ ای

 شرکتْبی 22/5/92 د هَرخ 5637/300 دستَرالعول شوبرُ 37 هبدُ 6در راستبی اجرای بٌذ 

 درهبى ٍ آهَزش ٍزارت بْذاشت، خصَصی ارائِ دٌّذُ خذهبت هٌْذسی بْذاشت حرفِ ای

 رٍش اجرایی دستَرالعول فَق ،  هعبًٍت بْذاشت داًشگبُ علَم 5پسشکی ٍ بِ استٌبد بٌذ 

ًسبت بِ برگساری آزهَى تخصصی هسئَلیي فٌی   چْبرهیي ببر در ًظر دارد برای  شیرازپسشکی

شرکت ّبی ارائِ دٌّذُ خذهبت هٌْذسی بْذاشت حرفِ ای بب ّوکبری گرٍُ هٌْذسی بْذاشت 

  .حرفِ ای ٍ ایوٌی کبر داًشکذُ بْذاشت اقذام ًوبیذ

 هشاجعِ ثِ سبیت هعبًٍت ثْذاضتی ثب    26/8/98 لغبیت28/7/98اص تبسیخ  هتقبضیبى ٍاجذ ضشایظ هی تَاًٌذ 

 . جْت ثجت ًبم دس آصهَى اقذام ًوبیٌذfhc.sums.ac.irداًطگبُ علَم پضضکی ضیشاص ثِ آدسس 

             7436داخلی      07132305410ضوٌب هتقبضیبى هی تَاًٌذ جْت کست اعالعبت ثیطتش ثب ضوبسُ تلفي 

 .دس سبعبت اداسی توبس حبصل ًوبیٌذ

 .الصم ثِ رکش است هْلت ثجت ًبم قبثل توذیذ ًوی ثبضذ: تَضیح

 . هی ثبضذ14  ساس سبعت 1398  آرر 8جوعِ :آزهَى زهبى برگساری

 .هتقبظیبى آصهَى ثبیذ حذاقل ًین سبعت قجل اص ضشٍع آصهَى دس هحل حضَس داضتِ ثبضٌذ

 :هحل برگساری آزهَى

 داًطگبُ علَم پضضکی ضیشاصداًطکذُ ثْذاضت –ثلَاس ساصی -ضیشاص

 :آزهَى زهبى دریبفت کبرت

 .کبست ٍسٍد ثِ جلسِ ًین سبعت قجل اص آصهَى دس هحل آصهَى تَصیع هی گشدد
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 :شرایط شرکت در آزهَى

ِ ای  سشاسش کطَس  .هسئَلیي فٌی ضشکتْبی هٌْذسی ثْذاضت حشف

 . هتقبضی کبس دس صٌبیع ٍ ثخص خصَصی کبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ ای

 .کبسضٌبسبى ضبغل دس ثخص خصَصی

 :هذارک هَرد ًیبز جْت ثبت ًبم 

 تکویل فبیل هطخصبت فشدی.1

ٍ کبست هلی ثبسگضاسی صفحِ اٍل. 2  ضٌبسٌبهِ 

 3*4 یک قغعِ عکس ثبسگضاسی. 3

  هشتجظهذسک تحصیلیثبسگضاسی . 4

   ثبًک هلت 1469624384    ّضاس تَهبى ثِ حسبة300000 فیص ٍاسیض ّضیٌِ ثجت ًبم ثِ هجلغ ثبسگضاسی. 5

 .اقذام ًوبیٌذ 24211803126ثِ ًبم دسآهذ ّبی اختصبصی داًطکذُ ثْذاضت ثب ضٌبسِ ٍاسیض

  :تَضیحبت

عالقوٌذاى دس صَست توبیل هی تَاًٌذ دس کبسگبُ تَاًوٌذ سبصی هسئَلیي فٌی ضشکت ّبی هٌْذسی -1

آرستَسظ دفتش استجبط ثب صٌعت داًطکذُ ثْذاضت ثشگضاس هی 8 لغبیت 6ثْذاضت حشفِ ای کِ دس تبسیخ

جْت کست اعالعبت ثیطتش دس خصَظ کبسگبُ آهَصضی هزکَس ثِ لیٌک صیش هشاجعِ .گشدد،ضشکت ًوبیٌذ 

 schealth.sums.ac.ir.wwwًوبییذ 

 .ّضیٌِ ٍاسیضی حتی دس صَست عذم ضشکت دس آصهَى غیش قبثل استشداد هی ثبضذ-2

 .داٍعلجبى تٌْب هجبص ثِ ّوشاُ داضتي هبضیي حسبة سبدُ هی ثبضٌذ-3
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 .سَاالت آصهَى ثِ صَست تستی هی ثبضذ-4

دس صهبى ثجت ًبم ثِ صحت اعالعبت ثجت ضذُ دقت ًوبییذ ، صیشا ثعذ اص دسیبفت کذ سّگیشی  اهکبى -5

 .ٍیشایص اعالعبت ٍجَد ًذاسد

 . ّضاس تَهبى ثبثت پست هذسک دس سٍص آصهَى دسیبفت هی گشدد12000هجلغ -6

 :فْرست هٌببع آزهَى 

 : ٍ ضوبئن آى ضبهل(ٍیشایص چْبسم)1395 ٍصاست ثْذاضت  - ضغلی هجبص هَاجِْکتبة حذٍد(1

  (OEL- E-9509 )ساٌّوبی عَاهل اسگًََهیک هحیظ کبس - 1-1

  (OEL-BA-9503)ساٌّوبی اسصیبثی ثیَ آئشٍسل ّب دس هحیظ کبس - 1-2

  (OEL- BL-9504)ساٌّوبی پبیص ثیَلَطیکی هحیظ کبس - 1-3

  (OEL- GH-9501)ثشای ثشًبهِ ّبی کبسی غیش هتعبسف  )تصحیح حذٍد هجبص هَاجِْ ثب عَاهل ضیویبیی - 1-4

  (OEL- NV-9505)ساٌّوبی اًذاصُ گیشی ٍ اسصیبثی صذا ٍ استعبش دس هحیظ کبس - 1-5

  (OEL- L-9507)ساٌّوبی اًذاصُ گیشی ٍ اسصیبثی سٍضٌبیی دس هحیظ کبس - 1-6

  (OEL- HC-9508)ساٌّوبی اًذاصُ گیشی ٍ اسصیبثی تٌص ّبی دهبیی دس هحیظ کبس - 1-7

  (OEL- R-9506)ساٌّوبیی اًذاصُ گیشی ٍ اسصیبثی پشتَّب دس هحیظ کبس - 1-8

 1396-ٍیشایص دٍم-ًوًَِ ثشداسی اص َّا ٍ سٍش ّبی تجضیِ دستگبّی دکتش احوذ ًیک پی چبح دٍم(2

 (2،3،4،5،6،9)فصل ّبی–اًتطبسات فٌبٍساى 

اصَل ٍ هجبًی ًوًَِ ثشداسی ٍ سٍیکشد ّبی اسصیبثی هَاجِْ ضغلی ثب گبصّب ٍ ثخبسات دکتش اسوبعیل (3

 (3،4،5)اًتطبسات في آٍساى فصل ّبی -1393سلیوبًی 
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:تَضیحبت   

 جْت دسترسی بِ کتبة حذٍد هجبز هَاجِْ شغلی ٍضوبئن آى بِ پرتبل هرکس سالهت هحیط ٍ کبر بِ لیٌک-1

.الکترًٍیک هراجعِ ًوبییذ قسوت کتببخبًِ  -   http://markazsalamat.behdasht.gov.ir  

 

 


