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 ««ن مشاغل پرستاری يرش قرارداد کار معيآگهي پذ»» 

 

در  ودمورد نياز خ مشاغل پرستاريبراي تأمين نيروي  البرز علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني هدانشگا

بيمارستانهاي تحت پوشش  طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي مصوب هيات 

از افراد  يمقام محترم وزارت تعداد 31/2/32مورخ  372/011در نظر دارد به استناد مجوز شماره  امناء

واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومي، تخصصي و گزینش به صورت قرارداد کار معين با در نظر گرفتن 

 شرایط مندرج در ذیل بکارگيري نماید. 

 جدول نياز هاي مشاغل پرستاري

 رشته شغليعنوان  ردیف
 جنسيت

 شرایط احراز
 زن مرد

 کارشناس و کارشناس ارشد پرستاري - - پرستار 0

 کارشناس اتاق عمل - - کارشناس اتاق عمل 3

 کاردان اتاق عمل - - کاردان اتاق عمل 2

 کارشناس بيهوشي - - کارشناس بيهوشي 4

 کاردان بيهوشي - - کاردان بيهوشي 5

 

 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

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران ( -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

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

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

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -9/1

   پذیرش قرارداد کار معین شرایط اختصاصی -2

 42سا  تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ، 35 ستا  ستن تمام و دداک ر22 داشتتن دداق  -1/2

   تا تاریخ انتشار آگهی سا  تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد

 تبصره : موارد ذی  به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به دداک ر سن مقرر اضافه خواهد شد.

( به طور داوطلبانه خدمت  29/5/1367لغایت  31/6/1359یه باط  )ازتاریخ الف( داوطلبتانی که درجبهه های نبرد د  عل

نموده اند به میزان مدت دضتوردر جبهه وهمننین مدت زمان بستتری ویا استترادت پزشکی رزمندگان دراثر مجرودیت 

 درجبهه های نبرد د  علیه باط  

ن ازکارافتاده کلی که قادر به ا نجام کار  نمی باشند شام  : ب( افراد خانواده معظم شتهدا  ،آزادگان ،مفقود اثثرها وجانبازا

 سا   5همسر ،پدر ،مادر، خواهر وبرادر تا میزان 



وباثتر وآزادگانی که دداق  یک ستا  سابقه ا سارت دارند از شرط دداک ر سن  %25ج( آزادگان ، فرزندان شتاهد ،جانباز 

 معاف می باشند.

 د ( مدت خدمت سربازی

داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ومتعهدین  خدمت  هتتت (

 قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 

 مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند. -2/2

مشتمولین قانون خدمت پزشتکان وپیراپزشتکان که دردین انجام خدمت قانونی درواددهای تابعه دانشگاه می  –صتره تب

دانشگاه شرکت نمایند.ارسا   اینمی توانند درامتحان ماه به اتمام طرح آنان باقی مانده  3و از تاریخ آزمون بمدت باشتند 

 الزامی است.اتمام طرح  با ذکر تاریخگواهی اشتغا  به طرح اینگونه افراد 

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز  -3

 ثبت نام به  صورت الکترونیکی ازطری  سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذی  انجام می گیرد.

 مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی  -1/3

 الف( تکمی  برگ درخواست شغ  

)چه  هزار ( ریا   42222ارندگان مدرک تحصتتیلی دانشتتگاهی وریا  برای د 62222رستید بانکی مبنی بر پرداخت مبل  ب(

بعنوان د  ملی شعبه مطهری  دانشگاه نزد بانک 2177616221226رک تحصیلی )دیپلم( به دساب شمارهبرای دارندگان مد

درصتتد مبل  مذکور را می پردازند 52ای ارگران قاب  پرداخت می باشتتد شتترکت درامتحان عمومی وتخصتتصتتی داوطلبان 

   پرداخت مبل  مذکور معاف می باشندوفرزندان شاهد از 

رسا  ا که بایستتی متناستب با توضتیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیا بانکی اسکن و 3×4ج( یک قطعه عکس 

 شود.

 :پس از قبولی درمردله او  امتحان مدارک مورد نیاز  -2/3

روز کاری پس از اعالم نتایج از ستتوی 5بان قبو  شتتده درمردله او  امتحان موظف هستتتند مدارک  را ظرف مدت داوطل

دانشتگاه به همراه اص  مدارک به کارگزینی دانشگاه دضورا  ارائه ورسید دریافت نمایند.دانشگاه موظف است کلیه تصاویر 

 دمدارک را با اص  آنها مطابقت داده وبرابر با اص  نمای

 اص  به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی -

 اص  به همراه تصویر کارت ملی  -

 اص  به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه  -

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

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

 اص  به همراه تصویر مدارک دا  بر بومی بودن  –

 اص  به همراه تصویر مدارک دا  بر ای ارگری ،معلولین عادی دسب مورد از مراجع ذیربط  -

 اص  به همراه تصویر سایرمدارک طب  مفاد آگهی دسب ضرورت  -

ون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قان

 وتطبی  اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

 

 نحوه ثبت نام مقدماتی ومهلت ثبت نام  -4

   نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی تعیین شده متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند دداک ر تا تاریخ  -1/4

www.abzums.ac.ir.اقدام نمایند 

 به ثبت نام ناقص ویا ارسا  مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد ووجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود. -2/4

 زمان ومح  توزیع کارت  -5



و  24/24/1393مورخ )پنجشنبه و چهارشنبهوتخصصی درروزهای کارت ورود به جلسته امتحان توانمندیهای عمومی  -1/5

اری امتحان درهنگام توزیع قاب  چاپ خواهد بود همننین زمان ومح  برگز دانشتتگاهاز طری  ستتایت اینترنتی  25/24/93

 طالع داوطلبان خواهد رسید .کارت به ا

 مواد امتحان برای مقاطع کاردانی وباثتر عبارتند از : -6

ریاضی وآمار مقدماتی  -3زبان انگلیسی )عمومی(  -2زبان وادبیات فارستی  -1امتحان توانمندیهای عمومی شتام  :  -1/6

( سوا  به 92اطالعات ستیاستی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد) -6معارف استالمی  -5فن آوری اطالعات  -4

 غلط محاسبه خواهد شد( طرادی می گردد. به ازای هر چهارپاسخنمره منفی  نیمصورت چهارگزینه ای )

قلیت های دینی از پاسخگویی به سواثت معارف اسالمی معاف می باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع   تبصتره :ا

 می شود 

سوا   به صورت چهار  45امتحان تخصتصتی شام  سواثت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد  -2/6

 طرادی خواهد شد به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه می شود(نمره منفی  ) یکزینه ای گ

ستتواثت توانمندی های عمومی و تخصتتصتتی هرکدام یک نمره و مجموع ستتواثت عمومی با ضتتریب نیم و مجموع  – 3/6

 سواثت تخصصی با ضریب سه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .

 تذکرات  -7

ماه  ستتابقه  دضتتور داوطلبانه در جبهه های جن   6م  جانبازان ، آزادگان ورزمندگانی که دداق  ای تارگران شتتا -1/7

تحمیلی دارند ونیز خانواده های معظم شتتهدا  ،مفقودین وجانبازان درصتتورت دارا بودن شتترایط مندرج درآگهی با رعایت 

 قوانین ومقررات مربوط  از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

ای ارگران اختصاص پذیرش ( درصد آن برابر قوانین ومقررات برای 32از ک  مجوز تخصتیص یافته به دانشتگاه سی ) -2/7

( درصتد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغ  وفرزندان وهمسران شهدا  وجانبازان بیست وپنج  25می یابد بیستت وپنج )

کستا  اسارت ، معرفی شده از سوی بنیاد شهید وامورای ارگران (درصتد وباثتر وفرزندان وهمستران آزادگان باثی ی 25)

ماه دضور داوطلبانه درجبهه  6استتان اختصاص می یابد وپنج درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه دداق  

واهران وبرادران ( سا  وخ1) یک( درصد وآزادگان زیر 25ها وهمستر وفرزندان آنان وفرزندان جانبازان زیر بیستت وپنج )

شتهدا  اختصتاص می یابد درمواردیکه نیاز به تخصتص دارد رعایت شرایط علمی )شرایط ادراز مندرج درآگهی استخدام 

 (الزامی است.

ه درزمان مقرر ثبت درصتد به ترتیب نمره فضلی از بین ای ارگران واجد شرایط ک 5انتخاب ای ارگران دردد ستهمیه  -3/7

 انجام خواهد شد نام نموده اند ، 

 درصد سهمیه ای ارگران از طری  رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.  32مازاد بر  پذیرش  -4/7

جانبازان وخانواده محترم شتهدا درصتورت داشتتن کارت شناسایی ازبنیاد شهید وامورای ارگران با ارائه تصویر آن  -5/7

 بنیاد مذکور ندارند نیازی به اخذ وارائه گواهی از 

( درصد  3معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی وکسب دد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی ازسه ) -6/7

 سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

تیب نمره فضلی به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترمجوزتمامی باقیمانده سهمیه 7/7

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

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

رده ی کدداق  دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی )ابتدائی ،راهنمایی ومتوسطه(را در مح  جغرافیایی مورد تقاضا ط ب(

 باشد.

(با متوسطه سا  از سنوات تحصیلی آنها)اعم از ابتدائی،راهنمائی و 3فرزندان پرسن  نیروهای مسلح در صورتیکه مح   ج(

 مح  مورد تقاضا یکی باشد نیز بومی تلقی میشوند.



 ی تکمی  نگرددتبصره: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بوم

پذیرش بقیه افراد تا تکمی  ظرفیت و همننین 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

 بومی استان به فردی اطالق می گردد که واجد یکی از شرایط ذی  باشد. -8/7

 مح  تولد وی یکی از شهرستانهای استان بغیر از مح  جغرافیایی شغ  مورد تقاضا باشد.  -1

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

 جغرافیایی شغ  مورد تقاضا گذرانده باشد.

ه ستا  از ستنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا فرزندان پرستن  نیروهای مستلح که مح  ست -3

 متوسطه در یکی از شهرستانهای استان بغیر از مح  جغرافیایی شغ  مورد تقاضا باشد.

  

به مدارک ارستالی دارندگان مدرک تحصتیلی باثتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشرایط ادراز مشاغ   -9/7

 همننین مدارک معاد  ترتیب اثرداده نخواهد شد.مورد اشاره و

مستتلولیت ناشتتی از عدم رعایت دقی  ضتتوابط وشتترایط اعالم شتتده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود  -12/7

داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی که ودرهرمردله از مراد  ثبت نام ،امتحان وجذب محرزشتود 

 مزبور لغو وبالاثرمی، قراداد  انعقاد قرارداد کار معین انجام مراد  بعدی محروم خواهد شد دتی درصورت  است داوطلب از

 گردد.

ماه پس از اعالم نتیجه(  2اخذ تائیدیه مدارک تحصتتیلی متقاضتتیان درصتتورت پذیرفته شتتدن درامتحان )دداک ر  -11/7

 ها الزامی است. ازسوی دانشگاه

به ترتیب باثترین نمره ک  ما خوذه در آزمون در هر رشتتته شتتغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیا انتخاب داوطلبان  -12/7

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

 انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراد  گزینا صورت خواهد گرفت. -13/7

تبصتره : داوطلبان موظفند پس از اعالم استامی مردله او  پذیرفته شتدگان طب  برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته 

واز  کان لم یکن تلقی شده، قبولی فرد گزینا دانشگاه برای تکمی  پرونده گزینشی مراجعه نمایند.درصورت عدم مراجعه 

 .افراد ذخیره بجای وی به گزینا معرفی خواهد شد 

می شوند در مح  مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر این صورت قرارداد آنان لغو و از تعهد مپذیرفته شدگان نهایی ،  -14/7

 شود . وجود افراد ذخیره وف  مقررات استفاده می

داد منوط به روزه منعقد می نماید و تمدید قرا 89پس از قبولی داوطلبتان در مردله او  ، دانشتتگاه با آنان قراداد   -15/7

 ادراز گزینا توسط هسته گزینا خواهد بود .

هرگونه اطالع رستانی درخصوص امتحان از طری  سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطالعات  -16/7

 مورد نیاز خود را بدین طری  دریافت خواهند کرد.

رگ درخواستت شغ  می باشد ثزم است درتکمی  آن نهایت باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضتیان تکمی  ب -17/7

 .دقت را به عم  آورده وهینگونه اصالداتی پس از ثبت نام قاب  پذیرش نخواهد بود

 قر میتن مسآداوطلبان منحصترا  مجاز به انتخاب یک شتغ  و یک مح  جغرافیایی که بیمارستان های دانشگاه در  -18/7

 باشند خواهند بود.

 



  نمي باشد.مورد نیاز در مراکز زیر  )صفحه او (شغلی جدو  نیازهاهای رشته  -19/7

کاردان و کارشناس  کارشناس پرستاری مح  جغرافیایی مورد تقاضا

 اتاق عم 

کاردان و 

 کارشناس بیهوشی

 *  * بيمارستان امام جعفرصادق)ع( شهرستان ساوجبالغ

   * بيمارستان شهيد رجایي کرج

 * * * فاطمه الزهرا شهرستان اشتهاردبيمارستان 

 *  * بيمارستان ثاراله کرج

 

 عالمت ستاره) * ( به منزله عدم نياز در آن رشته شغلي مي باشد             

 نمي باشد.رشته شغلی بهیار در هیچ یک ازمراکز تابعه مورد نیاز  -22/7

  



 

 دراین قسمت چیزی ننویسید

 البرزعلوم پزشکی وخدماتی بهداشتی درمانی   برگ درخواست شغ  از دانشگاه

 نام : -2 خانوادگی :نام  -1

 زن -               2مرد -1جنس : -4 نام پدر:-3

 مح  تولد : استان :       شهرستان :            بخا :  - 6 تاریخ تولد :       روز                   ماه                سا   -5

مح   -9 شماره ملی:  -8 شماره شناسنامه : -7

 صدورشناسنامه:

 

 مجرد -           2وضعیت تاه : متاه   -11 دین :                            مذهب :       -12

 دارای معافیت قانونی دائم  -            2   دارای کارت پایان خدمت  -1وضعیت نظام وظیفه :        -12

 وضعیت ای ارگری : -13

1-              جانباز                          درصد جانبازی .................. درصد 

2-               ماه دضور داوطلبانه درجبهه(      مدت دضور درجبهه :     روز         ماه          سا   6رزمنده        )برای دداق 

3-              ماه       سا            آزاده         مدت اسارت :       روز 

        همسر         فرزند وهمسر شهدا :      فرزند     -4

    همسر         وباثتر:           فرزند    %25فرزند وهمسر جانبازان  -5

   همسر         فرزند وهمسر آزادگان باثی یکسا  اسارت:    فرزند     -6

    همسر         فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه دداق  شا ماه دضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند     -7

  فرزندآزاده         وآزادگان زیر یکسا  اسارت :      فرزند جانباز    %25فرزند جانبازان زیر -8

                          برادر         خواهروبرادر شهدا: خواهر     -9

           افراد بومی استان   -   4افراد بومی مح  مورد تقاضا   -    3معلولین عادی  -    2سهمیه آزاد     -1سایر موارد :  -14

   افراد غیر بومی -7)مدت خدمت ...........روز .............ماه .............سا  (        مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان     -5

   کارشناسی ارشد     کارشناسی      آخرین مدرک تحصیلی : کاردانی   -15

 گرایا تحصیلی :                           معد  : رشته تحصیلی :  -16

 استان مح  تحصی  : دانشگاه مح  تحصی  : -17

  13تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /        -18

 مح  جغرافیایی مورد تقاضا )فقط یک مح (  -20 شغ  مورد درخواست :                            )فقط یک شغ  ( -19

انجام تعهدات قانونی هستند مح  مح  جغرافیایی انجام طرح برای مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان که دردین  -21

 خدمت ...........

ن نشانی کام  : مح  سکونت :استان ......................................شهرستان ............................................خیابا -22

................................................... 

ن ثابت ................................پالک ...............................کدپستی .........................................شماره تلفکوچه 

................................................................ 

 .................................کد شهر ...............................شماره تلفن همراه ....

 شماره تلفن برای تماس ضروری : -23

درمانی  اینجانب .............................................. متقاضی شرکت درآزمون قرارداد کار معین دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی

سپس تقاضای فوق را تکمی  نموده ام ومسلولیت صحت کلیه مندرجات . متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کام  مطالعه والبرز

آن را به عهده می گیرم .درصتتورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی )قب  وبعد ازاشتتتغا  ( هر گونه دقی را برای 

 جذب درآن دستگاه از خود سلب می نمایم 

 

 امضا  و اثرانگشت متقاضی                                                                      تاریخ تنظیم فرم :                        -24

محل الصاق 

 عکس


