
دعوت به همکاری 

 
هزاوش سالهت جاهعِ ٍ پایگاُ ّای سالهت  زر  بِ وارگیزی زر زاًطگاُ علَم پشضىی سًجاى اس زارًسگاى هسارن تحػیلی سیز جْت 

. بِ ّوىاری هی ًوایس قرارداد با بخش خصوصی دعوتلالب 

  شرایط عمومی

 ى اساسیرح زرلاًَطتسیي بِ زیي هبیي اسالم یا یىی اس ازیاى رسوی وطَر م -

 زاضتي تابعیت ایزاى -

 (ٍیژُ بزازراى)زاضتي وارت پایاى ذسهت ٍظیفِ عوَهی یا هعافیت زائن اس ذسهت  -

 عسم اعتیاز بِ زذاًیات ٍهَاز هرسر ٍ رٍاًگززاى -

 عسم سابمِ هحىَهیت جشایی هَثز -

ًساضتي هٌع اضتغال زر زستگاُ ّای زٍلتی بِ هَجب آرای هزاجع لاًًَی   -

.... (   ٍ  رسوی، پیواًی  ) هسترسمبعٌَاى   ّای زٍلتیزستگاُاضتغال زر عسم    -

 لتشام بِ لاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایزاىا -

بزًاهِ تاهیي ٍ  ارتماء هزالبت ّای اٍلیِ سالهت زر هٌاطك  بز اساس زستَرالعولهحَلِ زاضتي سالهت جسواًی ٍرٍاًی ٍتَاًایی بزای اًجام وار -

ضْز 

 

ختصاصی شرایط ا

 

. با هسارن باالتز هیباضس .... ( هماطع هرتلف وارزاًی ٍ وارضٌاسی ٍ  اعالم ضسُ زر  اٍلَیت پذیزش  زر  رضتِ ّای تحػیلی   -1

باضس اس طزیك بزگشاری آسهَى علوی ٍ هػاحبِ ذَاّس بَز  ًیاسپذیزش زر رضتِ ّایی وِ زاٍطلب ثبت ًام ضسُ بیص اس هَرز  -2

 م ذَاّس ضسوِ تارید آى  هتعالبا اعال

 هیباضس ( ذزهسرُ ٍ سًجاى –ذسابٌسُ -ابْز)هحل جغزافیایی اعالم ضسُ اذتػاغا  ضْز  -3

 .زاًطگاُ ّیچ گًَِ تعْسی زر لبال استرسام پذیزفتِ ضسگاى ًرَاّس زاضت -4

 . ایجاز ًرَاّس وززثبت ًام زر ساهاًِ هذوَر  تعْسی بزای پذیزفتِ ضسى زاٍطلباى   -5

 .ذَاّس بَز ٍ بز اساس هعسل باالتز  بَهی  ضْزستاى ٍ استاىاٍلَیت پذیزش  با  افزاز  -6

 .واهل  زر جسٍل پیَست تىویل ًوایٌس ذَز را بِ غَرت زلیك ٍ  ضزٍری است زاٍطلباى هطرػات -7

 . هطوَلیي ذسهت پشضىاى ٍ پیزاپشضىاى هی بایست زارای هعافیت یا گَاّی پایاى اًجام طزح ذسهت هزبَطِ باضٌس  -8

 .ًسبت بِ توسیس طزح آًاى السام ضسُ است  16/7/93هَرخ  854/100ی وِ بِ استٌاز برطٌاهِ ضوارُ زر ذػَظ زاٍطلباى -9

 . ًیاسی بِ ارائِ گَاّی پایاى طزح ًساضتِ ٍ ارسال گَاّی اضتغال بِ طزح ایٌگًَِ افزاز وفایت هی ًوایس 

 .هشبَر ذَاّس بَز  بزًاهِ حمَق ٍ ساعت وار بز اساس زستَرالعول ارسالی اس سَی ٍسارت هتبَع زر ذػَظ  هیشاى  -10
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 :به اطالع داوطلبان گرامی می رسانذ

نیس به رشته های موجود اضافه دیگر  شغلیبعذاز تاییذ ستاد اجرایی دانشگاه علوم پسشکی زنجان رشته های 

. ومتعاقبا تعذادمورد نیاز اعالم خواهذ شذ
 

 عٌَاى رضتِ ضغلی رزیف

هحل 

 جغزافیایی

 جٌسیت

 سى هزز ضزایط احزاس

 پشضه 1

 * * ابْز

 زارا بَزى هسرن تحػیلی زوتزا زر رضتِ پشضه عوَهی
 * * زُذسابي

 * * ذزهسرُ

 * * سًجاى

 علَم آسهایطگاّی 2

 * * ابْز

 2ٍ رضتِ ّای هزتبط با حسالل  علَم آسهایطگاّیزر رضتِ  وارزاًی یا وارضٌاسی زارا بَزى هسرن تحػیلی 

 سال سابمِ وار هفیس زر آسهایطگاُ تطریع طبی 

 * * ذسابٌسُ

 * * ذزهسرُ

 * * سًجاى

 بهیار/پرستار  3

 * * ابْز

   زیپلن بْیارییا وارزاًی زررضتِ پزستاری /وارضٌاسی زارا بَزى هسرن تحػیلی 
 * * ذسابٌسُ

 * * ذزهسرُ

 * * سًجاى

 وارضٌاس بْساضت حزفِ ای 4
 * * ابْز

 * * ذزهسرُ ایزارا بَزى هسرن تحػیلی وارضٌاسی زر رضتِ هٌْسسی بْساضت حزفِ 

 * * سًجاى

 وارضٌاس بْساضت هحیط 5

 * * ابْز

 زارا بَزى هسرن تحػیلی وارضٌاسی زر یىی اس رضتِ ّای هٌْسسی بْساضت هحیط
 * * ذسابٌسُ

 * * ذزهسرُ

 * * سًجاى

 وارضٌاس سالهت رٍاى 7

 * * ابْز
(حسالل یه همطع رٍاًطٌاسی بالیٌی ) تحػیلی وارضٌاسی ارضس زر رضتِ رٍاًطٌاسی  زارا بَزى هسرن  

 
 * * ذزهسرُ

 * * سًجاى 

 وارضٌاس تغذیِ 8

 * * ابْز
علَم : ، وارضٌاسی ارضس زر یىی اس رضتِ ّای  زر رضتِ علَم تغذیِ  زارا بَزى هسرن تحػیلی وارضٌاسی

، علَم بْساضتی زر تغذیِتغذیِ   
 * * ذزهسرُ

 * * سًجاى

9 
 ( سى) هزالب سالهت    

 *  ابْز

هاهایی ٍ بْساضت عوَهی: زر یىی اس رضتِ ّای  وارزاًی /زارا بَزى هسرن تحػیلی وارضٌاسی  
 *  خذابنذه

 *  ذزهسرُ

 *  سًجاى 

10 

( هزز)الهتهزالب س    * ابْز 

   * ذسابٌسُ 

بْساضت هبارسُ با بیواریْا ٍبْساضت عوَهی: ًاسی زر یىی اس رضتِ ّای وارش  زارا بَزى هسرن تحػیلی  * ذزهسرُ   

   * سًجاى 
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