
فراخوان انتصاب پست مدیریتی مرکز آموزشی درمانی حشمتیه
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد در اجرای سیاستهای مبنی بر بهره گیری از کارکنان مستعد برای 
تصدی پستهای مدیریتی، ایجاد فرصت برابر برای ارتقای شغلی و تحقق شایستهساالری، ایجاد فرصت برای زنان 
و جوانان، و کمک به شفاف سازی فرایند انتخاب و انتصابات، برای تصدی تعدادی از پستهای سازمانی مدیریت 

حرفه ای خود، از داوطلبان واجد شرایط برای قبول مسئولیت درسمتهای زیر، دعوت به همکاری نماید.  
١-رئیس اداره بهبود کیفیت و ایمنی بیمار (شرایط عمومی و اختصاصی)

توضیحات الزم و راهنمای اقدام: 
* کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی( کار معین )شاغل در مرکز آموزشی درمانی حشمتیه مجاز به 

شرکت در فراخوان می باشند. 
* صرفاً اطالعات ارائه شده در قالب فرم پیوست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به اطالعات و سوابق ارائه 

شده در دیگر قالبها و همچنین درخواستهایی که پس از تاریخ مذکور ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
*افراد پذیرفته شده ملزم به اخذ گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای می باشند.

* ارائه درخواست هیچگونه تعهدی را برای دانشگاه ایجاد نمی نماید و دانشگاه در رسیدگی به 
درخواست ها و انتخاب کامال مختار است.

* اولویت پذیرش با افرادی است که حائز شرایط مطلوب تر در شاخص های عمومی و اختصاصی(به تشخیص 
کمیته ذیربط )باشند.. 

* در شرایط برابر کسب شایستگیهای عمومی واختصاصی، اولویت انتخاب با بانوان و جوانان خواهد بود.
*عواقب ناشی از ارسال اطالعات نادرست برعهده متقاضی می باشد.

برخی از شرایط عمومی الزم برای قبول درخواست متقاضیان به شرح زیر می باشد:
١-شرایط احراز پست مورد نظر را داشته باشد.(دارا بودن مدرک کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته های اقتصاد سالمت، فناوری اطالعات سالمت، 
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت خدمات 

بهداشتی و درمانی.)
٢- دارا بودن حداقل 6 سال سابقه تجربی در رشته های شغلی مربوط یا مشابه.

* کلیه افراد عالقمند به همکاری که شرایط مورد نظر برای تصدی پست های اعالم شده را دارا میباشند، 
میتوانند با ارسال خالصه سوابق و مشخصات خود در قالب فرم پیوست به نشانی پست الکترونیک

Dolatabadim6@medsab.ac.ir اقدام نمایند تا تقاضای آنان مورد بررسی قرار گیرد.


