
 
  
  
 

  ١٥طبقه   -  Aبلوك     -  درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت   -   خيابان ايوانك -  بلوار فرحزادي  -  آدرس: شهرك قدس
 http://Health.behdasht.gov.irاشت: صفحه الكترونيكي معاونت بهد     ٨١٤٥٤٣٥٧نمابر:    ١٤٦٧٦٦٤٩٦١كد پستي: 

١٥٥٩/٣٠٦  

١٣٩٩/ ٠٥/ ٠٨  

  دارد 

 معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ... 

  فراخوان كشوري برگزاري آزمون مجازي تعيين صالحيت فني مميزان بهداشت كارموضوع: 

 
  با سالم واحترام

شماره  پيرو ابالغي  و    ١٦/١١/٩٨مورخ    ٤١١٥/٣٠٦نامه  خدمات  "دستورالعمل  انجام  اجرايي  ضوابط 

كار مميزي   مورخ  ٩٥٦٩/٣٠٠به شماره    "بهداشت  مي  ١٣٩٨/ ١٣/٠٦د  استحضار  واگذاري  به  به  توجه  با  رساند، 

  ثبت   ، انجمن علمي بهداشت كار ايرانبه    "آزمون تعيين صالحيت فني مميزان بهداشت كار"مسئوليت برگزاري  

انجام خواهد شد. لذا    //:azmoon.ioha.irhttp  نام اولين مرحله اين آزمون از طريق سامانه آزمون به آدرس

  براي   نحو مقتضياطالع رساني الزم به    ، دستور فرماييدبندي آزمون، خواهشمند استضمن تقديم جدول زمان

از  كليه اعم  و    ذينفعان  كارشناسان  آموختگاندانشجويان،  حرفه  مهندسي  رشته  دانش  مشاورين ايبهداشت   ،

خدمات بهداشت  بهداش دهنده  ارائه  كار و صنايع، شركت هاي خصوصي  ادارات  در صنايع،  اي شاغل  ت حرفه 

  گردد.  انجام  حرفه اي در اسرع وقت

توانند با دفتر انجمن علمي بهداشت كار  مزيد امتنان است، در صورت هر گونه پرسش و ابهام، كليه داوطلبين مي

  ) تماس حاصل فرمايند.  ٠٢١(٨٨٩٩٢٦٦٤  ايران، سركار خانم اخالص با شماره تلفن

  جدول زمانبندي آزمون 

  اول  دوره آزمون 

  ٢٥/٥/١٣٩٩لغايت  ١٥/٥/١٣٩٩  ثبت نام و ويرايش مدارك 

  ٢/٦/١٣٩٩لغايت  ١/٦/١٣٩٩  دريافت كارت آزمون 

  صبح ٩پنج شنبه، ساعت ٦/٦/١٣٩٩  اجراي آزمون 

  ١١/٦/١٣٩٩  دريافت كليد آزمون 

  توجه:   

  يپزشك علوم  ي دانشگاهها  در  به صورت پايلوت  سالمت  خدمات  دفاتر  است  مقرر  برنامه  يجراا  اول  فاز  در .١

 . گردد  فعال  شابورين و  قم  ران،يا ،يبهشت  ديشه  تهران،

 شركت كليه فارغ التحصيالن مهندسي بهداشت حرفه اي از سراسر كشور بال مانع است. .٢

نبايد در هيچ يك از .٣ شاغل   دولتي  غير  عمومي  و   دولتي  و  نظامي  هاينارگا  و  ها سازمان  ادارات، داوطلبين 

  . باشند

  دارد.  گواهي قبولي به مدت دو سال اعتبار .٤

 داوطلبين بعد از دريافت گواهي قبولي در آزمون و گذراندن دوره آموزشي، كد مميزي دريافت خواهند كرد. .٥
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ايجاد  .٦ آمده  مربوطه  ابالغي  آنچه در دستورالعمل  از  فراتر  در آزمون، حقي  منزله   قبولي  به  و  كرد  نخواهد 

  استخدام در دفاتر نخواهد بود.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


