
 نیاز سنجی شهرستان بجنورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد شغل مورد تصدی رشته تحصیلی شغل مورد تصدی تعداد مورد نیاز جنسیت

روانشناس مرکز مداخله در  نفر 1 خانم

 بحران

 – روانشناسی تمام گرایش ها

 مشاوره و راهنمایی

1-10 

مرکز مداخله در  مددکار نفر 1  خانم

 بحران

علوم اجتماعی –مددکاری اجتماعی 

 تمام گرایش ها 

2-10 

خدمات خودرو کارشناس  نفر 2  آقا

 سیار 

شاوره م–روانشناسی تمام گرایش ها 

 -ی ددکار اجتماعم -و راهنمایی 

 علوم اجتماعی تمام گرایش ها 

3-10 

خط تلفن کارشناس  نفر 1 آقا

 اورزانس اجتماعی

شاوره م–روانشناسی تمام گرایش ها 

 -ی ددکار اجتماعم -و راهنمایی 

 علوم اجتماعی تمام گرایش ها

4-10 

مربی شیفت خوابگاه خانه  نفر 2 خانم

 سالمت

 

شاوره م–روانشناسی تمام گرایش ها 

 -ی ددکار اجتماعم -و راهنمایی 

   -علوم اجتماعی تمام گرایش ها

) مدیریت و برنامه علوم تربیتی 

 ریزی درسی (

5-10 

مربی شیفت خوابگاه  نفر 2 خانم

 بازپروری زنان

شاوره م–روانشناسی تمام گرایش ها 

 -ی ددکار اجتماعم -و راهنمایی 

  - علوم اجتماعی تمام گرایش ها

علوم تربیتی ) مدیریت و برنامه 

 ریزی درسی (

6-10 

 مربی شیفت خوابگاه نفر 2 خانم

 مداخله در بحران 

 

شاوره م–روانشناسی تمام گرایش ها 

 -ی ددکار اجتماعم -و راهنمایی 

  - علوم اجتماعی تمام گرایش ها

علوم تربیتی ) مدیریت و برنامه 

 ریزی درسی (

67-10 

 10-8 دیپلم خدمه  نفر 1 خانم -آقا 

 10-9 دیپلم راننده نفر 1 آقا



 

 نیاز سنجی شهرستان جاجرم

 

 

 نیاز سنجی شهرستان گرمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد شغل مورد تصدی رشته تحصیلی شغل مورد تصدی تعداد مورد نیاز جنسیت

علوم –مددکاری اجتماعی  مددکار مرکز مداخله در بحران نفر 1 خانم

 اجتماعی تمام گرایش ها

1-11 

 11-2 دیپلم خدمه  نفر 1 خانم

 11-3 دیپلم راننده نفر 1 آقا

 مورد تصدیکد شغل  رشته تحصیلی شغل مورد تصدی تعداد مورد نیاز جنسیت

 روانشناس مرکز مداخله در بحران نفر 1 خانم

 

 –روانشناسی تمام گرایش ها 

 مشاوره و راهنمایی

 

1-12 

علوم –مددکاری اجتماعی  مددکار مرکز مداخله در بحران نفر 1 خانم

 اجتماعی تمام گرایش ها

2-12 

 12-3 دیپلم خدمه  نفر 1 خانم

 12-4 دیپلم راننده نفر 1 آقا



 

 نیاز سنجی شهرستان راز و جرگالن

 

 

 

 نیاز سنجی شهرستان اسفراین

 

 

 

مانه و سملقان  نیاز سنجی شهرستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد شغل مورد تصدی رشته تحصیلی شغل مورد تصدی تعداد مورد نیاز جنسیت

 روانشناس مرکز مداخله در بحران نفر 1 خانم

 

 

 –روانشناسی تمام گرایش ها 

 مشاوره و راهنمایی

1-14 

علوم –مددکاری اجتماعی  مددکار مرکز مداخله در بحران نفر 1 خانم 

 اجتماعی تمام گرایش ها

2-14 

 کد شغل مورد تصدی رشته تحصیلی شغل مورد تصدی تعداد مورد نیاز جنسیت

 روانشناس مرکز مداخله در بحران نفر 1 خانم

 

 –روانشناسی تمام گرایش ها 

 مشاوره و راهنمایی

 

1-13 

 13-2 دیپلم راننده نفر 1 آقا

 کد شغل مورد تصدی رشته تحصیلی شغل مورد تصدی تعداد مورد نیاز جنسیت

 15-1 دیپلم راننده نفر 1 آقا



ساعته )نیروی 24در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی شاغل در اورژانس اجتماعی استان خراسان شمالی بصورت   موسسه خیریه تسهیلگران کلبه آرام اترک

دکار اورژانس اجتماعی ،خدمات اجتماعی ،تعاون از میان فارغ التحصیالن رشته های علوم اجتماعی )با گرایش مددکاری اجتماعی ،مد (، راننده و خدمه  روانشناس،مددکار ،مربی

با  مدیریت و برنامه ریزی درسی( ) رشته علوم تربیتی با گرایش تمام گرایش ها و رشته روان شناسی با ورفاه اجتماعی ،پژوهشگری اجتماعی ،جامعه شناسی ،مطالعات خانواده(

  .اقدام به جذب نیرو به صورت خرید خدمات )حجمی (نماید خدمهراننده و  برای کارشناسان تخصصی و مدرک دیپلم جهت حداقل مدرک کارشناسی

   فیش واریزی از مورخه ،3*4لذا ازکلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید مدارک شناسایی )کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ،کپی مدرک تحصیلی ،یک قطعه عکس 

  .حویل نماینداداری توقت در09158846503تلفن  شماره و  48پالک12ن سلما11دهخدا  :ه آدرسب  25/06/1399لغایت   17/06/1399

 شرایط جذب نیرو 

 جذب نیرو جهت شیفت های کاری اورژانس اجتماعی بصورت شبانه روزی میباشد 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر ,عدم سو پیشینه کیفری

 عدم اشتغال در دستگاههای دولتی

 :آزمون تخصصی منابع

 مدد کاران: یمنابع آزمون برا

 حسن موسوی چلک  –(کار بافرد 1مددکاری اجتماعی )-1 

 فرد دکتر مصطفی اقلیما مددکاری فردی کار با-2

 مبانی مددکاری اجتماعی دکتر محمد زاهدی اصل -3 

  محمدیالهام ،رجمه عباسعلی یزدانی ت 21مددکاری اجتماعی در قرن -4

 :منابع آزمون برای روان شناسی

 یحیی سید محمدی :ترجمهجرالد کوری : روان درمانی نوشته مشاوره وبست کارنظریه -1 

 فرهاد جمهوری  حسن احدی  :تالیف یو بزرگسال یروان شناسی رشد نوجوان-2

 فر یبهروز میالن :روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی تالیف-3

 آسیب شناسی روانی ،هالجین هالجین-4 

 یت اهلل  ستوده آسیب شناسی اجتماعی هدا -5 

 شفیع آبادی وهمکاران نژاد،دکتر دکتر نوابیمبانی راهنمایی و مشاوره -5

 منابع آزمون خدمه وراننده :

 عارف اسالمی از کتب مقطع تحصیلی دبیرستان )متوسطه دوم (دروس زبان انگلیسی،ادبیات فارسی و م-1

 قوانین ودستورالعمل های اورژانس اجتماعی -2
 رگزاری ساعت و تاریخ ب

 25/06/1399لغایت 17/06/1399ثبت نام از تاریخ 

 28/06/1399تاریخ آزمون 

 . مکان آزمون :متعاقبا اعالم میگردد



 

 فرم اولیه تکمیل اطالعات :

 مشخصات فردی 

 شماره شناسنامه : -3کدملی  :                              -2نام و نام خنوادگی  :                                 -1
 
 محل تولد : -6تاریخ تولد :                           -5نام پدر :                                               -4
 
 محل سکونت :  -7
 
 : آدرس و شماره تماس :                   8
 
 

 

 

 مشخصات تحصیلی 

 
 مدرک تحصیلی : -3گرایش :                                    -2                                       رشته تحصیلی :-1
 
 : / محل اخذ دیپلم دانشگاه محل اخذ مدرک-5           سال اخذ مدرک :                           -4
 
 
 
 

 

 

  مشخصات  شغل مورد تصدی 

 
 شغل مورد تصدی : -2کد شغل مورد تصدی :                                             -1

 
 شهرستان شغل مورد تصدی : -2

 

 

 


