
 «بسمه تعالي » 

 «« به صورت شركتي رش مشاغل پرستاریيپذ آگهي»» 

مورد  پرستاري مشاغلنيروي  تکميلبراي  زنجان استان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني
در نظر دارد به استناد مجوز شماره   (شهرستانهاي تابعهتحت پوشش )زنجان و در بيمارستانهاي  نياز خود

عمومي،  مصاحبهاز افراد واجدالشرایط را از طریق  يمقام محترم وزارت تعداد 31/2/32ورخ م 372/011
 نماید.با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگيري  شركتيتخصصي و گزینش به صورت 

 مشاغل پرستارياز هاي يجدول ن

 عنوان رشته شغلی ردیف
 جنسیت

 شرایط احراز
 زن مرد

يكي از رشته هاي در يا فوق ليسانس ا بودن دانشنامه ليسانس دار * * پرستار 0

 مديريت خدمات پرستاري  -آموزش پرستاري  –پرستاري 
 در رشته بيهوشي يا فوق ليسانسدارا بودن دانشنامه ليسانس  * * هوشبريكارشناس  3
  اتاق عملدر رشته دارا بودن دانشنامه ليسانس  * * كارشناس اتاق عمل 2

 

 :پذیرش ایط عمومی شر -1
 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی   -1/1
 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران   -2/1
 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران ( -3/1
 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر   -4/1
 سابقه محکومیت جزایی موثر  عدم  -5/1
 به خدمت گرفته می شوند داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که  -6/1
 نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی  -7/1
 مت باشند.نباید مستخدم رسمی ،ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی ویا بازخرید خدداوطلبان  -8/1
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   -9/1

  :پذیرش  شرایط اختصاصی -2
ساال تماام بارای دارنادگان مادارک       44سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ، 35 اکثرداشتن حد -1/2

  تا تاریخ انتشار آگهی تحصیلی کارشناسی ارشد
 تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه 

( باه طاور داوطلباناه     29/5/1367لغایات   31/6/1359الف( داوطلبانی که درجبهه های نبرد حق علیه باطل )ازتااریخ  
خدمت نموده اند به میزان مدت حضوردر جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشاکی رزمنادگان دراثار    

 درجبهه های نبرد حق علیه باطل  مجروحیت
نجام کاار  نمای باشاند     ب( افراد خانواده معظم شهداء ،آزادگان ،مفقود االثرها وجانبازان ازکارافتاده کلی که قادر به ا

 سال  5شامل : همسر ،پدر ،مادر، خواهر وبرادر تا میزان 
ساارت دارناد از    دگانی که حاداقل یاس ساال ساابقه ا    وباالتر وآزا %25جانباز و  فرزندان شاهد جانبازان، ج( آزادگان ،

 شرط حداکثر سن معاف می باشند.
 د ( مدت خدمت سربازی

داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خادمت پزشاکان وپیراپزشاکان ومتعهادین       ها (
 خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 



دارای معافیت یا گواهی پایان انجاام طارح خادمت مربوطاه       ستولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایمشم -2/2
 باشند.

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز  -3

صاورت  با بهماراه داشاتن مادارک زیار ب    و  61/61/39سه شنبه مورخ حداکثر تا پایان وقت اداری روز  داوطلبان باید 
دانشاگاه  -بلوار آزادی-ادیها مدیریت توسعه سرمایه انسانی دانشگاه به آدرس: زنجانبه واحد امور  قرارد حضوری

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان مراجعه نمایند.
  3×4قطعه عکس  دو  -
 اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی -
 اصل به همراه تصویر کارت ملی  -
 نامه اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناس -
 اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم )ویژه برادران( -
 یا معافیت ازآن  ان وپیراپزشکان اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشک -
 اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن  –
 ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط  اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری -
 اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت  -

تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یاا معافیات از مراجاع ذیاربط اساتعالم      
 ارک نخواهد بود.خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی براصالت مد

 تذکرات  -4
ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهاه هاای جنا      6ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان ورزمندگانی که حداقل  -1/4

تحمیلی دارند ونیز خانواده های معظم شهداء ،مفقودین وجانبازان درصورت دارا باودن شارایط منادرج درآگهای باا      
 از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.  رعایت قوانین ومقررات مربوط

ایثاارگران  پاذیرش  ( درصد آن برابار قاوانین ومقاررات بارای     34از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی ) -2/4

( درصاد آن باه جانباازان وآزادگاان فاقاد شاغل وفرزنادان وهمساران شاهداء           25اختصاص می یابد بیست وپان  ) 

، و خواهر و برادر شهید صد وباالتر وفرزندان وهمسران آزادگان باالی یکسال اسارت (در 25وجانبازان بیست وپن  )

معرفی شده از سوی بنیاد شهید وامورایثارگران استان اختصاص می یابد وپن  درصد سهمیه باقیماناده را نیاز باه    

ماه حضور داوطلبانه درجبهه ها وهمسر وفرزندان آنان وفرزندان جانبازان زیار بیسات    6رزمندگان با سابقه حداقل 

دران شاهداء اختصااص مای یاباد درمواردیکاه نیااز باه        ( سال وخواهران وبرا1) یس( درصد وآزادگان زیر 25وپن  )

 تخصص دارد رعایت شرایط علمی )شرایط احراز مندرج درآگهی(الزامی است.

ه از باین ایثاارگران واجاد شارایط کا      مصااحبه  درصد به ترتیب نمره فضالی  5انتخاب ایثارگران درحد سهمیه  -3/4

 انجام خواهد شد درزمان مقرر ثبت نام نموده اند ، 

درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلباان واجاد شارایط صاورت خواهاد       34مازاد بر  پذیرش  -4/4

 گرفت. 

جانبازان وخانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی ازبنیاد شهید وامورایثارگران با ارائه تصویر  -5/4

 د  آن نیازی به اخذ وارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارن

 مصااحبه  معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی وکسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی -6/4

 ( درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. 3ازسه )

به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مجوزتمامی باقیمانده سهمیه  7/4
 اختصاص می یابد بومی به افرادی اطالق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند: مصاحبه فضلی

 الف(محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا یکی باشد.



حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی )ابتدائی ،راهنمایی ومتوسطه(را در محل جغرافیایی مورد تقاضا طی  ب(
 کرده باشد.

 سال از سنوات تحصیلی آنها)اعم از ابتدائی،راهنمائی و 3فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل  ج(
 (با محل مورد تقاضا یکی باشد نیز بومی تلقی میشوند.متوسطه
تکمیل درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریس از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی  :تبصره

نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و 

 . صورت می پذیردمصاحبه سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی 
 د.بومی استان به فردی اطالق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باش -8/4

 محل تولد وی یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.   -1

دو مقطع از سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه خود را در یکی از شهرستانهای استان بغیار   -2

 از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا گذرانده باشد.

ل سه سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یاا  فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که مح -3

 متوسطه در یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.
  

پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشارایط احاراز    دارندگان مدرک تحصیلی باالتر و ارائه شدهبه مدارک  -9/4

 شاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.مشاغل مورد ا

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهای برعهاده داوطلاب خواهاد باود       -14/4

داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط منادرج  که محرزشود  و پذیرش مصاحبهودرهرمرحله از مراحل ثبت نام ،

 انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.داوطلب از درآگهی است 

ماه پس از اعالم نتیجه(  2)حداکثر  مصاحبهاخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن در -11/4

 ها الزامی است. ازسوی دانشگاه

باه هساته گازین      داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقارر  -12/4

کان لم یکان تلقای شاده واز    ، قبولی فرد دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند.درصورت عدم مراجعه 

 .افراد ذخیره بجای وی به گزین  معرفی خواهد شد 

آناان   ریبکارگیمی شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر این صورت تعهد مپذیرفته شدگان نهایی ،  -13/4

 شود . لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می

روزه منعقاد مای نمایاد و تمدیاد      89داد ربا آنان قرا شرکت طرف قرارداد با دانشگاه،پس از قبولی داوطلبان ،   -14/4

 داد منوط به احراز گزین  توسط هسته گزین  خواهد بود .رقرا

خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نیااز   دانشگاهاز طریق سایت  مصاحبههرگونه اطالع رسانی درخصوص  -15/4

 خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواسات شاغل مای باشاد الزم اسات درتکمیال آن        -16/4

 .قابل پذیرش نخواهد بود نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام

قر تن مسا آداوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یس شغل و یس محل جغرافیایی که بیمارستان های دانشاگاه در   -17/4

 می باشند خواهند بود.



 

 رشته های شغلی و محل جغرافیایی و تعداد مورد نیاز به شرح زیر می باشد:  -18/4

 تعداد مورد نیاز کارشناس اتاق عمل کارشناس بیهوشی رپرستا محل جغرافیایی/ رشته شغلی ردیف

 63 - - 63 زنجان 6

 9 2 6 - ابهر 2

 9 - - 9 خدابنده 9

 2 6 - 6 ماهنشان 4

 22 9 6 29 جمع

 


