
 ))بسمه تعالي((

 (مشاوره  قرارداد موقتفراخوان آگهي   ) 

ارائه خدمات روانشناسی ، حمایتی و مددکاري به نوجوانان ، انجام وظایف محوله در راستاي در نظر دارد   کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی   دانشگاه علوم پزشکی

 د مشاوره )موقت( با شرایط ذیل  واگذار نماید .را در قالب قرارداو جوانان مبتال  و متاثر از اچ آي وي  
 

 : وشرايط احراز شرايط عمومي
 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته تحصیلی روانشناسی .1

 سال سلبقه کار در حوزه اچ آی وی )ایدز( و نوجوانان و جوانان پرخطر 3حداقل  .2

 آشنایی با گویش محلی-د .3

 کلیه داوطلبین یسال سن تمام برا  35داکثر داشتن ح .4

 رانیا تیداشتن تابع  .5

 آقایان یبرا یقانون تیمعاف اینجام خدمت دوره ضرورت ا .6

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان .7

 داشتن سابقه محكومیت جزائی مؤثرن .8

  عتبرم یاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عال یدانشگاه یلیدارا بودن مدرک تحص .9

 شوند یم یریکه بكارگ یداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار .10

 رانیا یاسالم یاعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهور .11

 رانیا یاسالم یجمهور یالتزام به قانون اساس .12

 ثر سن اضافه خواهد شد:       موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به حداك
 باشند. یو مقررات موضوعه خاص خود م نیتابع قوان یسن طیاز لحاظ شرا ثارگریداوطلبان ا -الف

 مدت خدمت سربازی انجام شده -ب

ن نیرو طرف قرار داد آنها )در قالب  خریبد داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع و یا شرکتهای پیمانكاری تامی -پ

 .سال 5 انبا موسسه قطع همكاری نموده اند حداکثر به میز فراخوانخدمات نیروی انسانی( به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ 

 سال 5 زانیحداکثر به م یمدت سابقه خدمت تمام وقت دولت -ت

جباری، اختیاری یا در قال  تمدید طرح( را به استناد قانون خدمت پزشكان و پیبرا پزشبكان انجبام داده انبد ببه داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف )ا -ث

 میزان انجام خدمت فوق

 باشد. یسال م 15به سن در هر حال  یمجموع سنوات ارفاق -ج

خود اقدام نموده اند میتوانند با ارائه گواهی )اشتغال به طبرح( جهبت  تمدید طرحنسبت به  16/7/1393مورخ  854/100که به استناد بخشنامه شماره  داوطلبانی -د

احتساا  طبرح ببدون  انجبامدر حبال  23/5/1392/د تاریخ 1591/209بخشنامه شماره  1ثبت نام نمایند. همچنین داوطلبانی که به استناد بند  فراخوانشرکت در 

می باشند در مدت باقی مانده تا سقف قانونی،  نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نمی باشبد و ببا متی ()پس از انجام مدت طرح الزام با ضری  منطقه خد ضریب منطقه

 شرکت نمایند. فراخوانگواهی اشتغال به طرح می توانند در 

 ثبت نام و مدارك مورد نياز: نحوه
لغایبت  28/06/1400  تباریخ شنبهیک از روز  باید ، متقاضیان واجد شرایط شرح ذیل انجام می گیرد.  از طریق ارسال مدارک و مستندات بصورت پستی و بهثبت نام 

اداره طبرح و گسبترش  –جهت بررسی به معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی و سپس ارسال آنها مدارک و مستندات نسبت به تكمیل  06/07/1400  شنبهسه  زرو

گونبه یچو هالزم به ذکر است به مدارک ناقص ترتی  اثر داده نخواهد شبد  اقدام نمایند  6718874414پستی کد ابتدای خیابان بهار  (رفعتیهفاطمیه )واقع در میدان 

 .ویرایش و اصالح پس از مهلت مقرر انجام نخواهد شد. لذا الزم است 

 :دارك مورد نياز جهت  ثبت نام م
 تكمیل و ارسال فرم درخواست شغل مندرج در ذیل این آگهی  -الف

 تمام صفحات شناسنامه تصویر -ب 

 تصویر کارت ملی)پشت و رو ( –پ

 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت )صرفا جهت آقایان( -ت

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی -ث

 تصویر گواهی ایثارگری -ج

 و سوابق کاری تصویر رزومه کاری -د

 پشت نویسی شده 3*4قطعه عكس  چهار -ذ

 سایر مدارک حس  مورد -ذ

 باید دارای وضوح و قابل تشخیص باشند. تصویرهای ارسالی از سوی افراد متقاضی : تذکر



 

 :تذكرات
که نمره کبل دو داوطلب  یكسبان  یباشد. در موارد یبا رعایت ظرفیت پیش بینی شده م مصاحبه داوطلبان به ترتی  باالترین نمره کل ماخوذه در انتخاب -1

 هسته گزینش مالک عمل قرار خواهد گرفت. یانتخاب اصلح از سو در غیر این صورت د بود نخواه ایثارگران معزز در اولویتباشد ابتدا 

 را ندارند.فراخوان منفصل از خدمت و همچنین اخراج شده توسط موسسات دولتی حق شرکت در  کارمندان -2

خواهد بود و در هر مرحله از مراحبل محبرز شبود داوطلب  ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی برعهده داوطل   مسئولیت -3

 تلقی خواهد شد. یكناطالعات خالف  واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد از انجام مراحل بعدی محروم و بكارگیری وی کان لم 

 محروم و به درخواست آنها ترتی  اثر داده نمی شود. یمدارک تحصیلی معادل حق ثبت نام را ندارند و در صورت شرکت  از انجام مراحل بعد دارندگان -4

 .داوطلبان دارای مدرک تحصیلی پایین تر از مدرک تحصیلی مندرج در جدول فوق ممنوع می باشد شرکت -5

 صورت خواهد گرفت. پس از طی مراحل اداری و گزینشنهایی شده  ذیرفته انتخاب -6

 خواهد بود. kums.ac.irاطالع رسانی از طریق سایت اینترنتی  هرگونه -7

از ارسبال  دد که افراد فاقد شرایط احبرازتوصیه می گر می باشند لذا اکیداً الزامی یاد شده در جدول فوق الذکر جهت رعایت شرایط احراز توجه به اینكه  با -8

دریافبت د شرایط نمی باشد،عالوه ببر خودداری نمایند . در غیر این صورت در هر مرحله از مراحل بكارگیری مشخص گردد که فرد واجمدارک و مستندات 

 از سایر مراحل جلوگیری بعمل خواهد آمد. هزینه های  انجام شده 

می باشد لبذا ببه مبدارک و مسبتنداتی کبه بعبد از تباریخ  06/07/4001  ارسال مدارک دات ، تاریخ پایان مهلت عمل جهت بررسی مدارک و مستن مالک -9

 ی  اثر داده نخواهد شد.ترت، اخذگردند از مراجع ذیصالح مذکور 

سایر داوطلبان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتی  نمبره فلبلی تبا  در صورت نبود داوطل  در سهمیه از مجوز بكارگیری  باقیمانده -10

 تكمیل ظرفیت اختصاص می یابد.

فوق، مالک قطعی بر اصبالت  های شد و تطبیق اولیه ی انجام شده در بندقبل از اعالم شروع بكار، اصالت مدرک تحصیلی از مراجع ذیربط استعالم خواهد  -11

  مدارک نخواهد بود.

 می گردد.اعالم  اداره طرح و گسترش–سوي معاونت بهداشتی دانشگاه  مصاحبه متعاقبا اززمان و محل برگزاري  -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشاوره مشخصات داوطلبان شركت در فراخوان قرارداد موقت فرم 

   واگذاري امور خدمات روانشناسي حمايتي و مددكاري به نوجوانان و جوانان مبتال و متاثر از اچ آي وي در مراكز بيماريهاي رفتاري

  نام

سابقه کار به سال 

)مرتبط با شرایط 

 احراز(

 : شرح توضیحات در مورد سابقه کار الزامی است

  نام خانوادگی

  نام پدر

  کد ملی

  تاریخ دقیق تولد

  محل تولد

  وضعیت تاهل

  نوع ایثارگري  جنسیت

  شماره موبایل  وضعیت طرح نیروي اسانی

  شماره منزل  وضعیت خدمت سربازي

  شماره تماس دوم  رشته تحصیلی

  کد پستی منزل  مقطع تحصیلی

  پالک منزل  دانشگاه محل تحصیل

  معدل

  آدرس دقیق پستی
اریخ دقیق فراغت از ت

 تحصیل
 

 

 

 

 ....... نام و نام خانوادگی                                              تاریخ :                                محل املاء و اثر انگشت 


