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  جناب آقاي دکتر علیرضا دالوري

  معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  جناب آقاي دکتر سیامک محبی

  سرپرست محترم معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

  جناب آقاي دکتر محمدرضا داوریان

  وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابورسرپرست محترم بهداشت دانشکده عل

  اجراي آزمون مرحله اول تعیین صالحیت فنی ممیزان بهداشت کارموضوع: 

  

 با سالم واحترام

د 9569/300به شماره  "ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزي بهداشت کار"پیرودستورالعمل ابالغی 

 آزمون تعیین صالحیت"گذاري مسئولیت برگزاري رساند، با توجه به وابه استحضار می 13/06/1398مورخ 

 ق سامانهنام اولین مرحله این آزمون از طریثبت ،انجمن علمی بهداشت کار ایرانبه  "فنی ممیزان بهداشت کار

 هد شد. لذا ضمنانجام خوا بهمن ماه سال جاري 26از تاریخ  //:azmoon.ioha.irhttp آزمون به آدرس

ون جهت برگزاري آزم هماهنگی الزمنسبت به  ، دستورفرماییدبندي آزمون، خواهشمند استتقدیم جدول زمان

ضروري  وتعیین محل آزمون، تعیین ناظرین آزمون، هماهنگی با حراست و ..) اقدام گردد. همچنین الزم (شامل؛ 

 یمهندس جویان، کارشناسان و فارغ التحصیالن رشتهدانش ذینفعان اعم از سانی به کلیهرجهت اطالع است، 

  به عمل آید.اقدام مقتضی  در اسرع وقت ايبهداشت حرفه

لمی عتوانند با دفتر انجمن مزید امتنان است، در صورت هر گونه پرسش و ابهام، کلیه داوطلبین می

  اصل فرمایند. ) تماس ح021(88992664بهداشت کار ایران، سرکار خانم اخالص با شماره تلفن 

 جدول زمانبندی آزمون

  اول  دوره آزمون

  12/12/98لغایت  26/11/98  ثبت نام و ویرایش مدارك

  21/12/98لغایت   20/12/98  دریافت کارت آزمون

  صبح 9پنج شنبه، ساعت   22/12/98  اجراي آزمون

  25/12/98  دریافت کلید آزمون

  ابور، قمتهران، نیشمعاونت بهداشتی   حوزه هاي امتحانی
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  توجه:   

 سراسر کشور بال مانع است. ازشرکت کلیه فارغ التحصیالن مهندسی بهداشت حرفه اي  . 1

اغل ش دولتی غیر عمومی و دولتی و نظامی هايارگان و هاسازمان ادارات، داوطلبین نباید در هیچ یک از . 2

  .باشند

  گواهی قبولی به مدت دو سال اعتباردارد. . 3

 کرد. گواهی قبولی در آزمون و گذراندن دوره آموزشی، کد ممیزي دریافت خواهند داوطلبین بعد از دریافت . 4

منزله  د نخواهد کرد و بهایجاآمده  فوقفراتر از آنچه در دستورالعمل ابالغی  امتیازيقبولی در آزمون،  . 5

 استخدام در دفاتر نخواهد بود.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 رونوشت:

  لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانجناب آقاي دکتر بابک عشرتی سرپرست محترم معاونت بهداشت دانشگاه ع

  سرکار خانم زند عباس آبادي دبیرخانه م بهداشتی دانشگاه ع پ و خ ب د ایران 

 


