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 مشاغل پرستاريبراي تأمين نيروي پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني سبزوار علوم دانشگاه

طبق مفاد   درشهرستانهاي سبزوار،جوین وجغتاي تحت پوششبيمارستانهاي  در مورد نياز خود

به استناد  در نظر دارد هيات امناء مصوبن عمومي و تخصصي امتحادستورالعمل نحوه برگزاري 

از افراد واجدشرایط را از  يتعداد مقام محترم وزارت 31/2/32مورخ  372/011 شماره مجوز

 با در نظر گرفتن شرایط قرارداد کار معينتخصصي و گزینش به صورت  ،عمومي امتحانطریق 

 نماید. مندرج در ذیل بکارگيري 

 مشاغل پرستارياي از هيجدول ن

 عنوان رشته شغلی ردیف
 جنسیت

 شرایط احراز
 زن مرد

 × × پرستار -0
دارابودن مدرک تحصيلي کارشناسي 

 وکارشناسي ارشدپرستاري

 × × اتاق عمل -3

 دارابودن مدرک تحصيلي

کارداني،کارشناسي 

 وکارشناسي ارشداتاق عمل

 × × هوشبري  -2

دارابودن مدرک تحصيلي 

،کارشناسي وکارشناسي ارشد کارداني

 هوشبري

 دارابودن مدرک تحصيلي بهياري × × بهياري -4

 

 پذیرش قرارداد کار معینشرایط عمومی  -1

 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی  -1/1

 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران  -2/1

 یفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران (داشتن کارت پایان خدمت وظ -3/1

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر  -4/1

 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر  -5/1

 به خدمت گرفته می شوند داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که  -6/1

 ی مراجع قانونی نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرا -7/1

 نباید مستخدم رسمی ،ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی ویا بازخرید خدمت باشند.داوطلبان  -8/1

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -9/1

  پذیرش قرارداد کار معین شرایط اختصاصی -2



برای دارنددگان  تمام سال 35دگان دیپلم بهیاری ،سال تمام برای دارن 25سال سن تمام وحداکثر 22داشتن حداقل  -1/2

تدا تداری   سال تمام برای دارنددگان مددارک تحصدیلی کارشناسدی ارشدد 42مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ،

  انتشار آگهی

 تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

( بده طدور داوطلبانده  29/5/1367لغایدت  31/6/1359بهه های نبرد حق علیه باطل )ازتداری  الف( داوطلبانی که درج

خدمت نموده اند به میزان مدت حضوردر جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشدکی رزمنددگان دراثدر 

 مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل 

نجام کدار  نمدی باشدند  د االثرها وجانبازان ازکارافتاده کلی که قادر به اب( افراد خانواده معظم شهداء ،آزادگان ،مفقو

 سال  5شامل : همسر ،پدر ،مادر، خواهر وبرادر تا میزان 

سارت دارندد از شدرط حدداکثر  وباالتر وآزادگانی که حداقل یک سال سابقه ا %25ج( آزادگان ، فرزندان شاهد ،جانباز 

 سن معاف می باشند.

 ت سربازید ( مدت خدم

داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خددمت پزشدکان وپیراپزشدکان ومتعهددین   هد (

 خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 

وطده  دارای معافیت یا گواهی پایان انجدام طدرح خددمت مرب ستمشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بای -2/2

 باشند.

مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان که درحین انجام خدمت قانونی درواحددهای تابعده دانشدگاه  –تبصره 

دانشدگاه شدرکت  ایدنمدی توانندد درامتحدان ماه به اتمام طرح آنان باقی مانده  3و از تاری  آزمون بمدت می باشند 

 الزامی است.با ذکر تاری  اتمام طرح د نمایند.ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افرا

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز  -3

 ثبت نام به  صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می گیرد.

 مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی  -1/3

 الف( تکمیل برگ درخواست شغل 

)چهدل هدزار (  42222ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشدگاهی و 62222رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ب(

بندام  ملدی مرکدزی دانشگاه نزد بانک 2178181623227رک تحصیلی )دیپلم( به حساب شمارهریال برای دارندگان مد

قابدل شدرکت درامتحدان عمدومی وتخصصدی داوطلبدان  درآمدهای غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سدبزوارجهت

پرداخت مبلدغ مدذکور معداف مدی درصد مبلغ مذکور را می پردازند وفرزندان شاهد از 52ایثارگران می باشد پرداخت 

  باشند

 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشدگاه بانضدمام فدیا بدانکی اسدکن و 3×4ج( یک قطعه عکس 

 ارسال شود.

 : پس از قبولی درمرحله اول امتحانمدارک مورد نیاز  -2/3

روز کاری پس از اعالم نتایج از سدوی 5را ظرف مدت  داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک

دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه ورسید دریافت نمایند.دانشگاه موظف اسدت کلیده 

 .صل نمایدتصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با ا

 اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی -

 اصل به همراه تصویر کارت ملی  -

 اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه  -



 اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم )ویژه برادران( -

 یا معافیت ازآن وپیراپزشکان ان اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشک -

 اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن  –

 اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط  -

 اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت  -

پزشکان وپیراپزشکان یدا معافیدت از مراجدع ذیدربط اسدتعالم تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون 

 خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

 

 نحوه ثبت نام مقدماتی ومهلت ثبت نام  -4

کدی بده آدر  ندام الکترونی نسدبت بده ثبدت 22/24/93متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تداری   -1/4

 نمایند.اقدام   www.medsab.ac.irاینترنتی

به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد ووجوه پرداختی بده هدیو وجده مسدترد  -2/4

 نمیشود.

 زمان ومحل توزیع کارت  -5

مدور   پدنج شدنبهو چهارشدنبه کارت ورود به جلسه امتحدان توانمنددیهای عمدومی وتخصصدی درروزهدای -1/5

از طریق سایت اینترنتی قابل چاپ خواهد بود همچنین زمدان ومحدل برگدزاری امتحدان  25/24/1393و  24/24/1393)

 .باطالع داوطلبان خواهد رسید  ورود به جلسه کارت دریافت درهنگام

 مواد امتحان برای مقاطع کاردانی وباالتر عبارتند از : -6

ریاضدی وآمدار  -3زبدان انگلیسدی )عمدومی(  -2زبان وادبیات فارسدی  -1می شامل : امتحان توانمندیهای عمو -1/6

اطالعدات سیاسدی واجتمداعی ومبدانی قدانون درمجمدوع بده  -6معدارف اسدالمی  -5فن آوری اطالعات  -4مقدماتی 

طراحدی به ازای هر چهارپاس  غلط محاسبه خواهدد شدد( نمره منفی  نیم( سوال به صورت چهارگزینه ای )92تعداد)

 می گردد.

قلیت های دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان  تبصره :ا

 توزیع  می شود 

سوال  به صدورت  45امتحان تخصصی شامل سواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد  -2/6

 طراحی خواهد شد به ازای هر چهار پاس  غلط محاسبه می شود( نمره منفی ) یکچهار گزینه ای 

سواالت توانمندی های عمومی و تخصصی هرکدام یک نمره و مجموع سواالت عمومی با ضریب نیم و مجمدوع  – 3/6

 سواالت تخصصی با ضریب سه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .

 مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاری  -7

زبدان  -3اطالعات سیاسی واجتماعی ومبانی قدانونی  -2معارف اسالمی  -1مندیهای عمومی شامل : امتحان توان -1/7

ندیم وبصدورت ریاضدی وآمدار مقددماتی باضدریب  -6زبدان انگلیسدی  -5فدن آوری اطالعدات  -4وادبیات فارسدی 

 ( خواهد بود.اعمال می شود پاس  غلطبه ازای هر چهارنمره منفی  نیمگزینه ای )چهار

ه :اقلیت های دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحدان تبصر

 توزیع  می شود 

بدا سوال وبه صورت چهارگزینه ای  45امتحان تخصصی شامل سواالت مرتبط با رشته شغلی بهیاری به تعداد  -2/7

 خواهد بود. هار پاس  غلط () اعمال یک نمره منفی به ازای هر چ3اعمال ضریب 

 تذکرات  -8



ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهده هدای جند   6ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان ورزمندگانی که حداقل  -1/8

تحمیلی دارند ونیز خانواده های معظم شهداء ،مفقودین وجانبازان درصورت دارا بدودن شدرایط منددرج درآگهدی بدا 

 ررات مربوط  از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.رعایت قوانین ومق

ایثدارگران پدذیرش ( درصد آن برابدر قدوانین ومقدررات بدرای 32از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی ) -2/8

( درصدد آن بده جانبدازان وآزادگدان فاقدد شدغل وفرزنددان وهمسدران شدهداء  25اختصاص می یابد بیست وپدنج )

(درصد وباالتر وفرزندان وهمسران آزادگان باالی یکسال اسارت ، معرفی شدده از سدوی  25نج )وجانبازان بیست وپ

بنیاد شهید وامورایثارگران استان اختصاص می یابد وپنج درصد سهمیه باقیمانده را نیدز بده رزمنددگان بدا سدابقه 

( درصدد 25ان زیدر بیسدت وپدنج )ماه حضور داوطلبانه درجبهه ها وهمسر وفرزندان آنان وفرزندان جانباز 6حداقل 

( سال وخواهران وبرادران شهداء اختصاص می یابد درمواردیکه نیاز بده تخصدص دارد رعایدت 1) یکوآزادگان زیر 

 شرایط علمی )شرایط احراز مندرج درآگهی استخدام (الزامی است.

ه درزمدان مقدرر ان واجد شرایط کددرصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگر 5انتخاب ایثارگران درحد سهمیه  -3/8

 انجام خواهد شد ثبت نام نموده اند ، 

درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبدان واجدد شدرایط صدورت خواهدد  32مازاد بر  پذیرش  -4/8

 گرفت. 

ن با ارائه تصویر جانبازان وخانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی ازبنیاد شهید وامورایثارگرا -5/8

 آن نیازی به اخذ وارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند 

(  3معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی وکسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی ازسه ) -6/8

 درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره به داوطلبان مجوزتمامی باقیمانده سهمیه  7/8

 فضلی اختصاص می یابد بومی به افرادی اطالق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:

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

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

از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک  :تبصره

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

 . سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد

 دی اطالق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد.بومی استان به فر -8/8

 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 بغیدر  -2

 ذرانده باشد.از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا گ

فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یدا  -3

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



  

حصیلی اعدالم شدده درشدرایط احدراز پائین تر از مقاطع ت به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی باالتر و -9/8

 مشاغل مورد اشاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهدی برعهدده داوطلدب خواهدد بدود  -12/8

ف داده یدا فاقدد شدرایط منددرج داوطلب اطالعدات خدالکه ودرهرمرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان وجذب محرزشود 

داد ر، قدرا انعقداد قدرارداد کدار معدین درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصدورت 

 گردد. مزبور لغو وبالاثرمی

ماه پس از اعدالم نتیجده(  2اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان )حداکثر  -11/8

 ها الزامی است. سوی دانشگاهاز

انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ما خوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گدرفتن ظرفیدت  -12/8

 برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در آگهی صورت می پذیرد. 5/1پیا بینی شده به میزان 

 گان امتحان پس از طی مراحل گزینا صورت خواهد گرفت.انتخاب نهایی پذیرفته شد -13/8

تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبدق برنامده تنظیمدی درمهلدت مقدرر بده 

کدان لدم یکدن ، قبولی فرد هسته گزینا دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند.درصورت عدم مراجعه 

 .واز افراد ذخیره بجای وی به گزینا معرفی خواهد شد تلقی شده 

می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر ایدن صدورت قدرارداد آندان تعهد مپذیرفته شدگان نهایی ،  -14/8

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

داد رروزه منعقدد مدی نمایدد و تمدیدد قدرا 89داد ربا آنان قدراپس از قبولی داوطلبان در مرحله اول ، دانشگاه   -15/8

 منوط به احراز گزینا توسط هسته گزینا خواهد بود .

هرگونه اطالع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بدود وداوطلبدان  -16/8

 اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

مالک ثبت نام تکمیل فرمهای آنالین در سامانه آزمون میباشد، الزم است در تکمیل آن در سامانه آزموون نهایوت د وت را  -17/8

 .به عمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام  ابل پذیرش نخواهد بود
قر تن مسدآهای دانشدگاه در داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی که بیمارستان  -18/8

 می باشند خواهند بود.

 


