
 »»آگهي پذيرش قرارداد کار معين مشاغل پرستاری «« 

 

ن دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران براي تأمين نيروي مشاغل پرستاري مورد نياز خود در بيمارستا

حکيم براساس    کودکان  تهران  آباد  یافت  مورخ  منطقه  دانشگاه  امناء  هيات  شماره    و15/08/1401مصوبات  مجوز  باستناد 

تعدادي از افراد    معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي؛   11/1401/ 05/د مورخ  10751/209

از طریق    واجد  با در نظر گرفتن شرایط   حرفه اي  کار معينانجام  تخصصي و گزینش به صورت قرارداد    مصاحبهشرایط را 

 گيري نماید. مندرج در ذیل بکار 
 

 جدول نياز های مشاغل پرستاری 

 شرایط احراز  عنوان رشته شغلی ردیف 

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته پرستاری  پرستاری  1

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی اتاق عمل   اتاق عمل  2

 رشته بیهوشی دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در   هوشبری  3

 

 کار معینانجام شرایط عمومی پذیرش قرارداد  -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
 ت ومواد مخدر عدم اعتیاد به دخانیا  -4/1
 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر   -5/1
 داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند   -6/1
 نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی   -7/1
 باشند. ای دولتی ویا بازخرید خدمتثابت وپیمانی سایر دستگاههداوطلبان نباید مستخدم رسمی ،  -8/1
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   -9/1
 

  شرایط اختصاصی پذیرش قرارداد کار معین -2

ساال  40سال تمام براي دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي ، 35سال سن تمام وحداکثر   23داشتن حداقل    -1/2

 اسي ارشد تمام براي دارندگان مدارک تحصيلي کارشن
 

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

افتاده کلي که قادر به ا نجام کار نمي باشند جانبازان ازکار  مفقود االثرها و  آزادگان ،  ( افراد خانواده معظم شهداء،الف

 سال  5برادر تا ميزان  مادر، خواهر و پدر، شامل : همسر،

باال وآزادگاني که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف به    %25جانباز  و  ( فرزندان شاهد  ب

 مي باشند.

 ( مدت خدمت سربازيج



خدمت نيروي انساني موظف را به اساتناد قاانون خادمت پزشاکان وپيراپزشاکان ومتعهادین  داوطلباني که طرح  (د

 داده اند به ميزان انجام خدمت فوق خدمت قانون مذکور انجام

 سال )طبق سابقه بيمه قابل قبول( 10حداکثر به ميزان  ها( داشتن سابقه بيمه
 

معافیت یا گواهی پایان انجام طرر  خردمت مربوطره  مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای    -2/2

 باشند.

بعاه دانشاگاه که درحين انجام خدمت قانوني درواحدهاي تامشمولين قانون خدمت پزشکان وپيراپزشکان    –تبصره  

 امتحان شرکت نمایند.این  در ماه به اتمام طرح آنان باقي مانده مي توانند 2مدت مي باشند و 
 

 مدارک مورد نیاز  نحوه ثبت نام و -3

 

اصال  با همراه روز کاري14  ظرف مدت //لغایت  از تاریخ موظف هستند مدارک را اضيان قمت

اداره به آدرس بلوار کشاورز، نبش خ قدس، سازمان مرکازي دانشاگاه علاوم پزشاکي تهاران طبقاه همکاف، مدارک  

 .حضوراً ارائه نمایند استخدام دانشگاه )ميزخدمت( 

 اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصيلي ▪

 اصل به همراه تصویر کارت ملي  ▪

 ت شناسنامه اصل به همراه تصویر تمام صفحا ▪

 یر کارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم )ویژه برادران(اصل به همراه تصو ▪

 اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان یا معافيت ازآن  ▪

 اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگري ،معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذیربط  ▪

 3*4عه عکس پرسنلي یک قط ▪

سال خدمت بصورت قراردادي در بيمارستان کودکاان حکايم  5تعهدنامه محضري مبني بر حداقل ارائه فرم   ▪

 تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 
  تعهدنامهفرم 

 

 ..........................................................................   اینجانب:

 ملی:   کد   :متولد فرزند:  

 در رشته:   فارغ التحصیل:  شماره شناسنامه: 

 

دانشگاه علوم پزشکي  قراردادي  که با رعایت کامل مقررات استخدامي تحت عنوان ....................................... به استخدام  

 شوم:  ام متعهد ميو خدمات بهداشتي درماني تهران پذیرفته شده 

انجام وظيفه نمایم و  بیمارستان کودکان حکیم    صورت گرفته توسط دانشگاه درمت  تعيين محل خد باتوجه به    (1

 درخواست انتقال و جابجایي ننمایم.   سال  5حداقل تا مدت 

مي  (2 سازمان اقرار  از  یک  هيچ  در  حاضر  حال  در  دستگاه نمایم  و  و  ها  رسمي  استخدام  صورت  به  دولتي  هاي 

 پيماني اشتغال به کار ندارم. 

 هاي دولتي ندارم. و همچنين مناطق محروم و سازمان   5،  4،  3،  2ه هيچ یک از مناطق تعهد خدمت ب (3

از خدمت سازمان  (4 بازنشسته و برکناري  بازخرید،  انفصال دائمي،  به اخراج،  هاي دولتي  در حال حاضر محکوم 

 باشم. نمي

از دانشگاهمتعهد مي  (5 باالتر در هيچ یک  و مشوم در حال حاضر در مقطع تحصيلي  آزاد  ها  و  وسسات دولتي 

 سال درخواست ادامه تحصيل نخواهم داد.   5باشم و تا  حصيل نمي مشغول به ت

چنانچه خالف اطالعات اعالم شده به شرح فوق توسط اینجانب از طریق مسئولين واحد خدمتي و یا دانشگاه   (6

در دانشگاه بنا به دالیلي  و تکميل مدارک از استخدام    قراردادي  احراز گردد و یا در زمان طي مراحل استخدام

در  حقي  ترک خدمت شوم مراحل طي شده کان لم یکن تلقي و هيچگونه  اف حاصل نمایم و یا مرتکب  انصر

ام را  و ادعایي نيز جهت دریافت حقوق و مزایا ایامي که به طور موقت اشتغال داشته   قراردادي  استخداممورد  

 نخواهم داشت.  

 
 

 محل امضا و اثر انگشت متعهد:                                                                                       امضا :  گواهی  محل  

 دفتر اسناد رسمی:  

 تاریخ:

 

 
 

 


