
   

  بسمه تعالي

  فراخوان

  فني شركتهاي ارائه دهنده خدمات مهندسي بهداشت حرفه ايثبت نام در آزمون تخصصي مسئولين 

  معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

  

ت رازو مصوبمھندسی بھداشت حرفه ای خصوصی ارائه دھنده خدمات اجرای دستورالعمل شرکت ھای در

و خدمات بھداشتی درمانی قزوين بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

 حرفه ایمسئولين فنی شرکت ھای مھندسی بھداشت حرفه ای و کارشناسان بھداشت  تعيين صالحيتآزمون 

  نمايد.برگزار می  ١٣٩٧ماه  دیمسئوليت فنی را در  متقاضی

   زمان برگزاری آزمون:

   ١٣تا  ٩از ساعت ١٣٩٧دی ماه ٨روز 

   محل برگزاری آزمون:

    سالن آزمون ھای الکترونيکی دانشگاه –جنب دانشکده دندانپژشکی – باھنر بلوار شھيد-قزوين

   واجدين شرايط  شرکت در آزمون:

 فنی مسئولرشته مھندسی بھداشت حرفه ای دارای سمت ختگان مقطع کارشناسی و باالتر دردانش آموکليه 

از دانشگاھھای علوم پزشکی يا متقاضيان سمت مذکور   شرکتھای مھندسی بھداشت حرفه ای دارای مجوز فعاليت

حرفه ای بايستی فارغ الزم به ذکر است مسئول فنی شرکتھای خصوصی ارائه دھنده خدمات مھندسی بھداشت  (

سال سابقه کار، کارشناسی ارشد با دو  ١التحصيل در رشته مھندسی بھداشت حرفه ای در مقطع دکتری با حداقل 

 )سال سابقه کار باشند.  ۴سال سابقه کار و کارشناسی با حداقل 

  

  

  



   

  :در آزمون  ثبت نامنحوه 

را حداکثر مدارک مورد نياز به ھمراه اسکن   wordيک نسخه فرم ثبت نام در قالب  متقاضيان محترم  بايستی 

ارسال  occ@qums.ac.irاز طريق پست الکترونيک به نشانی   ١٣٩٧ ) آذر ماهبيست و پنجم(تا تاريخ  

کليه مدارک مورد نياز بايستی در نمايند. مدارکی که به روشھای ديگر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواھدشد. 

  گردد  قالب يک ايميل ارسال 

واحد بھداشت حرفه ای معاونت از طريق تماس با ارسال الکترونيک مدارک متقاضيان محترم می توانند بعد از 

  از دريافت مدارک اطمينان يابند.) مھندس اصغر پايون( ٠٢٨٣٣۶٨۶٢٠۵شماره تلفن بھداشتی قزوين به 

  مدارک مورد نيازبرای ثبت نام:

عاونت مبھداشت حرفه ای  وب سايتارائه شده در   wordفايلقالب در  تکميل فرم ثبت نام در فراخوان .١

 http://url.qums.ac.ir/1008 به نشانی قزوين  علوم پزشکی بھداشتی دانشگاه

 اسکن شناسنامه .٢

 کارت ملیاسکن  .٣

 اسکن دانشنامه آخرين مقطع تحصيلی در رشته بھداشت حرفه ای .۴

 JPGدر قالب   ٣*۴يک قطعه عکس  اسکن .۵

به نام  ۵٣٠٩٣٧٣٢به حسابجاری  ھزار لایر ٢٠٠به مبلغ ھزينه شرکت در آزمون اسکن فيش پرداختی  .۶

(قابل پرداخت در نزد بانک رفاه کارگران  ”"درآمدھای معاونت بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوين

شرکت کنندگان در  – آزمون ارائه گردد.در روز بايستی اصل فيش واريزی  -توضيج :  تمامی شعب)

ھزار لایر ديگر بابت دريافت گواھينامه موفقيت  ۴٠٠آزمون در صورت قبولی در آزمون بايستی مبلغ 

 در آزمون پرداخت نمايند. 

 

  

 

  

  

  



   

  برگزاری آزمون : 

  و   ملیاصل کارت با ھمراه داشتن  ١٣٩٧ دی ماه ٨تاريخ  صبح  ٨:٣٠حضور کليه متقاضيان از ساعت

 در محل برگزاری آزمون الزامی است. واريز ھزينه آزمون  اصل فيش بانکی

  .داشتن تلفن ھمراه در جلسه آزمون ممنوع می باشد 

 .متقاضيان مجاز به استفاده از ماشين حساب مھندسی می باشند 

  ۶٠، کسب نمره شرکتھای مھندسی بھداشت حرفه ای فنی يتمسئولگواھی حداقل نمره الزم جھت تأييد 

 می باشد. ١٠٠از 

 .آزمون به صورت الکترونيک برگزار می گردد 

  :منابع آزمون 

 آخرين ويرايش – مرکز سالمت محيط و کار - کتاب حدود مجاز مواجھه شغلی .١

  انتشارات دانشچو-دکتر رستم گل محمدی - مھندسی صدا و ارتعاشکتاب  .٢

  انتشارات دانشچو-دکتر رستم گل محمدی - مھندسی روشنايیکتاب  .٣

  انتشارات فن آوران-دکتر عبدالرحمان بھرامی - ١در ھوا جلد   آالينده ھانمونه برداری و تجزيه کتاب  .٤

-مھندس علی اکبر کيخا مقدم - ١جلد روش ھای ارزيابی ارگونومی(روش ھای ارزيابی فيزيکی)کتاب  .٥

 انتشارات فن آوران

 انتشارات فن آوران دکتر احمد نيک پی–نمونه برداری از ھوا و روش ھای تجزيه دستگاھی  .٦

   ١٣٩٧  آذر ماه بيست و پنجم  مھلت ارسال مدارک و ثبت نام در آزمون :

   سالمت و موفق باشيد.

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی قزوين  –معاونت بھداشتی  –واحد بھداشت حرفه ای 

   ٠٢٨٣٣۶٨۶٢٠۵تلفن :  -ابتدای خيابان مفتح   –قزوين : بلوار آزادگان 

  :   آدرس اين فراخوان 

http://url.qums.ac.ir/1008  

  لطفا اطالعيه ھای بعدی مرتبط با آزمون را انحصارا از طريق نشانی فوق پيگيری فرماييد.


