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معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
موضوع :فراخوان کشوری برگزاری دومین آزمون مجازی تعیین صالحیت فنی ممیزان بهداشت کار
با سالم واحترام
پیرو نامه شماره  306/4115مورخ  1398/11/16و دستورالعمل ابالغی " ضوابط اجرایی انجام خدمات
ممیزی بهداشت کار" به استحضار میرساند ،با توجه به واگذاری مسئولیت برگزاری "آزمون تعیین صالحیت
فنی ممیزان بهداشت کار" به انجمن علمی بهداشت کار ایران ،ثبت نام دومین آزمون مجازی از طریق سامانه
آزمون به آدرس  http://azmoon.ioha.irانجام خواهد شد .لذا ضمن برنامه زمانبندی آزمون ،خواهشمند
است ،دستور فرمایید اطالع رسانی الزم توسط گروه بهداشت حرفه ای آن معاونت محترم به نحو مقتضی برای
کلیه ذینفعان اعم از دانشجویان ،کارشناسان و دانش آموختگان رشته مهندسی بهداشت حرفهای ،مشاورین
بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع ،ادارات کار و صنایع وخدمات در اسرع وقت انجام گردد.
مزید امتنان است ،در صورت هر گونه پرسش و ابهام ،کلیه داوطلبین میتوانند با دفتر انجمن علمی بهداشت کار
ایران ،سرکار خانم اخالص با شماره تلفن  )021(88992664تماس حاصل فرمایند.

جدول زمانبندی آزمون
دوره آزمون

دوم

ثبت نام و ویرایش مدارک

 1399/9/10لغایت 1399/9/20

اجرای آزمون

 1399/9/27پنج شنبه ،ساعت 9صبح

دریافت کلید آزمون

1399/10/1

توجه:
.1

در فاز اول اجرای برنامه مقرر است دفاتر خدمات سالمت در دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهید
بهشتی ،ایران ،قم ،ساوه ،البرز و نیشابور فعال گردد.

.2

شرکت کلیه دانش آموختگان مهندسی بهداشت حرفه ای از سراسر کشور بال مانع است.

.3

داوطلبین نباید در هیچ یک از ادارات ،سازمانها و ارگانهای نظامی و دولتی و عمومی غیر دولتی شاغل

باشند.
.4

گواهی قبولی به مدت دو سال اعتبار دارد.

.5

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

.6

قبولی در آزمون ،حقی فراتر از آنچه در دستورالعمل ابالغی مربوطه آمده ایجاد نخواهد کرد و به منزله
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استخدام در دفاتر خدمات سالمت نخواهد بود.
.7

شرکت کنندگان گرامی توجه داشته باشند این آزمون تعیین صالحیت مسئولین فنی شرکت های خصوصی
ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای نمی باشد و آزمون ممیزی بهداشت کار است.

آدرس :شهرک قدس  -بلوار فرحزادی  -خیابان ایوانک  -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -بلوک  -Aطبقه 15
کد پستی 1467664961 :نمابر81454357 :
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