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  پیمانياستخدام آگهي 

 

قانون  02بند ب ماده بر اساس  در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود سبزوار  علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه

نت توسعه مدیریت و معاو 8/0/29د مورخ /200/022شماره  هاياز محل مجوزکشور  اقتصادي اجتماعي و فرهنگي برنامه پنجم توسعه

کردن طي  پس ازتخصصي و  عموميهاي تبي در حيطهک افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان ،نفر 333 تعداد به ت متبوعروزا منابع

  .نماید استخدامبه شرح ذیل  پیمانيبه صورت مراحل گزینش 

 رشته های شغلي مورد نیازجدول 

 عنوان شغل
محل 

جغرافيایي 

 خدمت

رد تعداد مو

 نياز

 جنسيت
شرایط احراز از نظر مدرك و 

 رشته تحصيلي
 توضيحات

 مرد زن

 سبزوار پزشک عمومي
 نفر 6

× × 
دارا بودن مدرك دکتري حرفه اي در رشته 

 پزشک عمومي
 

 پرستار 
 نفر 266 سبزوار

× × 
دارا بودن دانشنامه کارشناسي در رشته 

 پرستاري
 

 پرستار 

 نفر 01 سبزوار

× × 

بودن دانشنامه کارشناسي در رشته دارا 

ویژه، کارشناسي ارشد کارشناسي پرستاري یا 

 تسپرفيوژنيیا کارشناسي ارشد  NICUارشد 

 

 کارشناس اتاق عمل
 نفر 02 سبزوار

× × 
دارابودن دانشنامه کارشناسي در رشته اتاق 

 عمل 
 

  رشته هوشبريدارابودن دانشنامه کارشناسي در  × × نفر  7 سبزوار کارشناس هوشبري

 کارشناس رادیولوژي
 نفر 4 سبزوار

× × 
دارابودن دانشنامه کارشناسي در رشته 

 تکنولوژي پرتوشناسي

 

 کارشناس آزمایشگاه
 نفر 6 سبزوار

× × 
دارابودن دانشنامه کارشناسي در رشته علوم 

 آزمایشگاهي 

 

 کاردان آزمایشگاه
 نفر 3 سبزوار 

× × 
در رشته  يندارا بودن مدرك تحصيلي کاردا

 علوم آزمایشگاهي

 

کارشناس پذیرش وآمار 

 مدارك پزشکي

 نفر 4 سبزوار

× × 
دارابودن دانشنامه کارشناسی در رشته 

مدارک پزشکی،فناوری اطالعات سالمت، 

 انفورماتیک پزشکی

 

 متصدي پذیرش 
 نفر 6 سبزوار

× × 

یا دارابودن مدرك تحصيلي در رشته کارداني 

رک پزشکی،فناوری کارشناسی در رشته مدا

 اطالعات سالمت، انفورماتیک پزشکی

 

  دارابودن دانشنامه کارشناسي در رشته مامایي - × نفر  2 سبزوار ماما 

 مددکار

 نفر 0 سبزوار

× × 

دارابودن دانشنامه کارشناسي در رشته مددکار 

اجتماعي،خدمات اجتماعي،تعاون و رفاه 

 اجتماعي،آسيب هاي اجتماعي

 

  دارابودن دانشنامه کارشناسي در رشته تغذیه × × نفر 2 سبزوار ذیهکارشناس تغ

 کارشناس بهداشت محيط

 نفر  2 سبزوار

× × 

دارابودن دانشنامه کارشناسي در رشته مهندسي 

 بهداشت محيط

 

 

 



 

 عنوان شغل
محل 

جغرافيایي 

 خدمت

تعداد مورد 
 نياز

شرایط احراز از نظر مدرك و  جنسيت
 رشته تحصيلي

 تتوضيحا

 زن مرد

کارشناس تجهیزات 
 پزشکی

 - × نفر 1 سبزوار
دارابودن دانشنامه کارشناسی در رشته 

 (بیوالکتریک)مهندسی پزشکی 
 

 کارشناس فیزیوتراپی
 سبزوار

 × × نفر 1
یا کارشناسی  دارابودن دانشنامه کارشناسی

 در رشته فیزیوتراپی ارشد
 

کارشناس امور 
 بیمارستانی

 سبزوار
 × × نفر  2

دارابودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی 

 ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی 
 

 کارشناس بینایی سنجی
 سبزوار

 × × نفر 1
دارابودن دانشنامه کارشناسی در رشته بینایی 

 سنجی
 

کارشناس شنوایی 
 سنجی

 سبزوار
 × × نفر  1

دارابودن دانشنامه کارشناسی در رشته 

 شنوایی شناسی 
 

کارشناس روانشناسی 
 بالینی 

 سبزوار
 × × نفر 1

کارشناسی ارشد در رشته دارابودن دانشنامه 

 روانشناسی بالینی 
 

  دارابودن مدرک دکتری داروسازی × × نفر  1 سبزوار کارشناس امور دارویی

 

ت خ دمت در بيمارس تانهاي   پذیرفته شدگان در آزمون استخدامي صرفا بر اساس شرح وظایف مقرر در پست سازماني جه  : تذکر

 .تابعه بکارگيري مي شوند

 

 استخدام پيمانيشرایط عمومي  -1

 تدین به دین مبين اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور مصرح درقانون اساسي  -1/1

 داشتن تابعيت ایران -0/1

 (ویژه برادران)خدمت  داشتن کارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از -3/1

 و روانگردانعدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر  -9/1

 عدم سابقه محکوميت جزایي موثر  -5/1

 موجب آراي مراجع قانوني ههاي دولتي بنداشتن منع استخدام دردستگاه -2/1

 .بازخری د خ دمت باش ند    بازنشس ته و  ی ا  ه اي دولت ي و  پيماني سایر دستگاه ثابت و نباید مستخدم رسمي،داوطلبان  -7/1

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران  -8/1

ش وند ب ر اس اس دس تورالعمل     داشتن سالمت جسماني ورواني وتوانایي براي انجام کاري که براي آن استخدام مي -2/1

 مصوب از سوي هيأت امناء موسسه 

 

  استخدام پيماني شرایط اختصاصي -0

س ال تم ام ب راي دارن دگان دی ملم       05 ح داکرر  و( راي دارن دگان دی ملم بهي اري   سال ب   18)سال سن تمام  02 حداقلداشتن  -1/0

س ال تم ام ب راي دارن دگان م دارك تحص يلي        92سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي ک ارداني وکارشناس ي ،   35 بهياري،

  هيآگتا تاریخ انتشار  سال براي دارندگان مدارك تحصيلي دکتري و باالتر 95و  کارشناسي ارشد

 .موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه هاي معتبر به حداکرر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره



به طور داوطلبانه خ دمت  ( 02/5/1327لغایت  31/2/1352ازتاریخ )داوطلباني که در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل  (الف

ستراحت پزشکي رزمندگان دراثر مجروحي ت  نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه وهمچنين مدت زمان بستري ویا ا

 درجبهه هاي نبرد حق عليه باطل 

ب االتر، همس ر و    و%( 05) درص د  پ ن   و بيست جانبازان و فرزندانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازان (ب

از ش رط ح داکرر    (هبا حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه)رزمندگان و  اسارت سال یک باالي و سال یک فرزندان

 .سن معاف مي باشند

، همسر و فرزن د آزاده کمت ر از یکس ال    %(05) بيست و پن  درصد ، همسر و فرزند جانبازان زیرخواهر و برادر شهداء( ج

 سال  5تا ميزان  اسارت

غال داشته اند داوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشت (د

 . به ميزان خدمت غيررسمي آنها

 مدت خدمت سربازي( ه 

متعهدین خ دمت   پيراپزشکان و داوطلباني که طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و (و

 قانون مذکور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق 

 .بایست داراي معافيت یا گواهي پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان مي -0/0

 دانشکده/ مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان که در حين انجام خدمت قانوني در واحدهاي تابعه دانشگاه -1تبصره

 .مایندشرکت ن دانشکده/ هاي استخدام پيماني همان دانشگاهتوانند صرفاً در آزمونباشند، ميمي

نس بت ب ه تمدی د ط رح آن ان اق دام ش ده         12/7/23مورخ  859/122  بخشنامه شماره در خصوص داوطلباني که به استناد -0تبصره

مش مولين  ض مناً   .است، نيازي به ارائه گواهي پایان طرح نداشته و ارسال گواهي اشتغال به طرح اینگون ه اف راد کفای ت م ي نمای د     

 .هاي علوم پزشکي شرکت نماینددانشکده/ واهي مربوطه در آزمون سایر دانشگاهتوانند با ارائه گمي مذکور

  

 

 نحوه ثبت نام ومدارك مورد نياز  -3

نسبت به ثب ت ن ام الکترونيک ي     29/2/94 روز سه شنبه مورخه 24ساعت  متقاضيان واجد شرایط ملزم هستند حداکرر تا -1/3

 .نماینداقدام  www.medsab.ac.ir..به آدرس اینترنتي

  :مقدماتيمدارك مورد نياز ثبت نام  -0/3

 تکميل برگ درخواست شغل ( الف

ب ه ن ام     2076060613117به حساب شماره  ریال( صدوشصت هزار) 122222 رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ (ب

 تحان عمومي وعنوان حق شرکت درامهب ملي ایران نزد بانک علوم پزشکي سبزوار دانشگاه درآمدهای غیردرماني

فرزن دان ش اهد از    پردازن د و مبلغ مذکور را م ي  %(52)درصدپنجاه ایرارگران  ،باشدقابل پرداخت ميتخصصي داوطلبان 

  .پرداخت مبلغ مذکور معاف مي باشند

ارس ال   که بایستي متناسب با توضيحات سایت اینترنتي دانشگاه بانضمام فيش ب انکي اس کن و   3×9یک قطعه عکس ( ج

 .شود

 .شودبه ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي -3/3

 :مرحله اول امتحانپس از قبولي درمدارك مورد نياز  -9/3



ای  از س وي  روز ک اري پ س از اع الم نت      5را ظ رف م دت    ذی ل داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارك 

دانش گاه موظ ف اس ت کلي ه تص اویر       .رسيد دریاف ت نماین د   دانشگاه به همراه اصل مدارك به کارگزیني دانشگاه حضوراً ارائه و

 .مدارك را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید

 آن به همراه تصویرآخرین مدرك تحصيلي اصل  -

 آنبه همراه تصویر کارت ملي اصل  -

  آنبه همراه تصویر تمام صفحات  شناسنامه اصل -

 (ویژه برادران)آنبه همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم اصل  -

 آنبه همراه تصویر پایان طرح مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان یا معافيت ازآن یا اشتغال به طرح اصل  -

 آنهمراه تصویر به مدارك دال بر بومي بودن اصل  –

 آنبه همراه تصویر مدارك دال بر ایرارگري ،معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذیربط اصل  -

 آنبه همراه تصویر سایرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت اصل  -

اه د ش د   مدرك تحصيلي وگواهي انجام خدمات قانون پزش کان وپيراپزش کان ی ا معافي ت از مراج ع ذی ربط اس تعالم خو       : تبصره 

 .وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعي براصالت مدارك نخواهد بود

 

 زمان ومحل توزیع کارت  -9

م ورخ   چهارشننبه و پنشنننبه   سه شنبه ، دوشنبه، تخصصي درروزهاي هاي عمومي وکارت ورود به جلسه امتحان توانمندي

قاب ل ا اخ خواه د ب ود همچن ين زم ان         www.medsab.ac.ir آدرسبه  از طریق سایت اینترنتي (7/3/0394و 6و 6و4)

 .اطالع داوطلبان خواهد رسيد ههنگام توزیع کارت ب ومحل برگزاري امتحان در

 

 :باالتر عبارتند از  مواد امتحان براي مقاطع کارداني و -5

-ف ن  -9ریاضي وآم ار مق دماتي    -3( عمومي)زبان انگليسي  -0زبان وادبيات فارسي  -1: امتحان توانمندیهاي عمومي شامل -1/5

ب ه ص ورت   س وال  ( 22)اطالع ات سياس ي واجتم اعي ومب اني ق انون درمجم وع ب ه تع داد         -2معارف اسالمي  -5آوري اطالعات 

  .پاسخ غلط محاسبه خواهد شد به ازاي هر اهارنمره منفي  نيم ضمناً. طراحي مي گردد (نيم)5/2اعمال ضریب با اهارگزینه اي 

  .شودمي از آن درسایر موارد امتحان توزیعباشند وامتيهاي دیني از پاسخگویي به سواالت معارف اسالمي معاف ميليتقا :تبصره

به صورت اهار گزینه اي سوال   95امتحان تخصصي شامل سواالت مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب به تعداد  -0/5

  .خواهد شدبه ازاي هر اهار پاسخ غلط محاسبه نمره منفي  کی ضمناً. طراحي خواهد شد 3با اعمال ضریب 

 مواد امتحان مقطع دیملم بهياري  -2

ف ن   -9ریاض ي وآم ار مق دماتي     -3( عم ومي )زبان انگليسي  -0زبان وادبيات فارسي  -1: امتحان توانمندیهاي عمومي شامل -1/2

س وال ب ه ص ورت    ( 22)مب اني ق انون درمجم وع ب ه تع داد     اطالع ات سياس ي واجتم اعي و    -2معارف اسالمي  -5آوري اطالعات 

 .نيم نمره منفي به ازاي هر اهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد ضمناً. طراحي مي گردد( نيم)5/2اهارگزینه اي با اعمال ضریب 

اقليت هاي دیني از پاسخگویي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند وامتي از آن درس ایر م وارد امتح ان توزی ع  م ي        :تبصره

 .شود

 3سوال و به ص ورت اه ار گزین ه اي ب ا اعم ال ض ریب        95امتحان تخصصي شامل سواالت مرتبط با رشته بهياري به تعداد  -0/2

 . ازاي هر اهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شدیک نمره منفي به  ضمناً. طراحي خواهد شد

  



 تذکرات  -7

ماه  سابقه  حض ور داوطلبان ه در جبه ه ه اي جن ی تحميل ي        2رزمندگاني که حداقل  ایرارگران شامل جانبازان، آزادگان و -1/7

رزمن دگان ب ا س ابقه     آزادگان یک س ال و ب االي ی ک س ال اس ارت و     ، مفقودینجانبازان،  نيز خانواده هاي معظم شهداء، دارند و

درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهي با رعایت ق وانين  ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنی تحميلي،  2حداقل 

 .ومقررات مربوط از اولویت قانوني برخوردار خواهند بود

. ایرارگران اختصاص مي یابدپذیرش ت براي درصد آن برابر قوانين ومقررا( 32)از کل مجوز تخصيص یافته به دانشگاه سي  -0/7

فرزن دان و   همس ران ش هداء و   فرزن دان و  درصد آن به جانبازان وآزادگان فاق د ش غل و  ( 05) بيست وپن  ،الذکردرصد فوق32از 

و برادر  و خواهر باالي یکسال اسارتسال و یکهمسران آزادگان  فرزندان و باالتر و درصد و (05)همسران جانبازان بيست وپن  

 2درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه ح داقل   (5)پن  امورایرارگران استان و معرفي شده از سوي بنياد شهيد و شهيد

( 1) ی ک درصد وآزادگان زی ر  ( 05)فرزندان جانبازان زیر بيست وپن   فرزندان آنان و همسر و جبهه ها و ماه حضور داوطلبانه در

 .ختصاص مي یابدااسارت سال 

دانشکده /بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه( و باالتر، آزاده، اسير و مفقوداالثر%( 05)شهيد، جانباز بيست و پن  درصد)فرزندان : تبصره

 .نيز مشمول بند فوق هستند

زم ان مق رر ثب ت ن ام      ه دردرصد به ترتيب نمره فضلي از بين ایرارگران واج د ش رایط ک     5حد سهميه  انتخاب ایرارگران در -3/7

  .انجام خواهد شدنموده اند، 

 . درصد سهميه ایرارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت 32مازاد بر  پذیرش  -9/7

نيازي به  ،ویر آنایرارگران با ارائه تص امور بنياد شهيد و صورت داشتن کارت شناسایي از خانواده محترم شهدا در جانبازان و -5/7

  .ارائه گواهي از بنياد مذکور ندارند اخذ و

درص د س هميه ق انوني مربوط ه     ( 3)ب ه ترتي ب نم ره فض لي ازس ه      شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگه ي  ه معلولين عادي ب -2/7

 .برخوردار خواهند بود

شرایط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از  مجوزتمامي باقيمانده سهميه  -7/7

  .یابداختصاص مي

 :دي اطالق مي گردد که واجد یکي از شرایط ذیل باشدافر ا بومي بهداوطلب  -8/7

 .شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام یکي باشد( الف

که شهرستان یا استان محل ( اعم از شاغل و یا بازنشسته)رمندان رسمي و پيماني دولت و یا نيروهاي مسلحهمسر و فرزندان کا( ب

 .خدمت فعلي یا بازنشستگي آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکي باشد

را به صورت متوالي یا متناوب ( ن و یا دانشگاهابتدایي، راهنمایي، دبيرستا)سال از سنوات تحصيلي( 9)داوطلب حداقل اهار( ج

 .در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي کرده باشد

سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا ( 9)مادر ویا همسر وي، حداقل اهار ،داوطلب یا پدر( د

 (.ق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط یکي از موارد مذکور قابل احتساب استپرداخت ح.)براي استخدام را داشته باشند

 .مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات کشوري در زمان ثبت نام مي باشد: 1تبصره

تکميل  هرستانش درصورتي که ظرفيت مورد نياز هریک از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي: 0تبصره

پذیرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولویت بومي استان و سمس  ،نگردد

 . متقاضيان غير بومي همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذیرد



 .اهند بودداوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافيایي خو -2/7

 در آگه ي اس تخدامي و همچن ين     تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده درشرایط اح راز مش اغل  پائين یاتحصيلي باالتر ك مدار -12/7

 .باشد، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نميمدارك معادل

مرحله از  هر ه داوطلب خواهد بود ودرمسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهد -11/7

آگه ي اس ت داوطل ب از     داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج درکه شود  جذب محرز امتحان و مراحل ثبت نام،

 .گرددمي مزبور لغو وبالاثر صدور حکم استخدام، حکمصورت  حتي در ،انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد

. باشدبه ترتيب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعایت ظرفيت پيش بيني شده مي انتخاب داوطلبان-10/7

باش د،   اعالم ش ده در آگه ي اس تخدامي    ظرفيت تعداد داوطلب در یک رشته شغلي یکسان و مازاد بر ودر مواردي که نمره کل د

ه اي  اه د ب ودو و در ص ورت براب ر ب ودن نم ره آزم ون توانمن دي        ه اي تخصص ي م الك انتخ اب خو    ابتدا نمره آزمون توانمندي

 . تخصصي، انتخاب اصلح از سوي هسته گزینش، مالك عمل قرار خواهد گرفت

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه  -13/7

جاي وي هدرصورت عدم مراجعه، قبولي فرد کان لم یکن تلقي شده واز افراد ذخيره ب. نشي مراجعه نمایندبراي تکميل پرونده گزی

 .به گزینش معرفي خواهد شد

شدگان اصلي پس از اعالم نهایي ح داکرر یکم اه فرص ت خواهن د داش ت جه ت تکمي ل م دارك و ط ي مراح ل            پذیرفته -19/7

 . نماینداستخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه 

 در .گ ردد اخ ذ م ي  در مح ل م ورد تقاض ا خ دمت     س ال   5جهت اشتغال به مدت  تعهد محضريپذیرفته شدگان نهایي، از  -15/7

 .شود آنان لغو و از وجود افراد ذخيره استفاده مي حکم استخدامي صورت عدم اجراي تعهد و یا انصراف از خدمت

ریق سایت اینترنتي به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطالع ات م ورد   هرگونه اطالع رساني درخصوص امتحان از ط -12/7

 .نياز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد

باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضيان تکميل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است درتکميل آن نهایت دقت را  -17/7

 .ت نام قابل پذیرش نخواهد بودبه عمل آورده وهيچگونه اصالحاتي پس از ثب
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