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مـورخ   166181شـماره  اسـتخدامی   مجـوز بـه اسـتناد    و دهیـاري هـاي کشـور    و ري هـا شـهردا سازمان  17/08/1394مورخ 
اسـتخدامی  افراد واجد شـرایط را از طریـق برگـزاري آزمـون      نظر دارد درسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  18/07/1394

شـغلی آتـش نشـان و آتـش     رشته (در و آزمون آمادگی جسمانی ) پست هاي کارشناسی مصاحبه (در  و توانمندیهاي تخصصی
  استخدام  نماید. به شرح زیر فوق الذکر را براي خدمت درشهرهاي و گزینش به صورت پیمانی ) نشان راننده 

  

 ردیف
عنوان پست 
 شهر رشته شغلی  سازمانی

تعداد  
مورد 
 نیاز

 جنسیت

 زن مرد شرایط احراز

1  

متصدي امور 
دفتري متصدي 
امور دفتري، 
 بایگانی و امور

دبیرخانه شوراي 
 -اسالمی شهر

متصدي امور 
  دبیرخانه محرمانه

 متصدي امور دفتري

 * * 1 سلمانشهر
دارا  -دارا بودن گواهینامه پایان تحصیالت کامل متوسطه

ــاي    ــته ه ــی از رش ــپلم در یک ــوق دی ــه ف ــودن گواهینام ب
 -هـا)  گـرایش  کامپیوتر(کلیـه  -ها) حسابداري (کلیه گرایش

مدیریت  -ي اطالعات و ارتباطاتفناور -فناوري اطالعات
  ها) (کلیه گرایش

 * * 1 کیاسر

 * * 2 کیاکال

 * * 1 قائم شهر

2 

- حسابدار
-کارشناس درآمد
کارشناس 

  ممیز -نوسازي

 حسابدار

 * * 1 آالشت

فوق لیسانس در رشـته   دارا بودن دانشنامه لیسانس یا 
 تحصیلی حسابداري (کلیه گرایش ها)

 * * 4 بابل
 * * 2 رینه

 * * 1 نشتارود
 * * 3 قائم شهر

جمعدار  -کارپرداز 3
 مسئول خدمات مالی  -و امین اموال

دارا بودن گواهینامه فـوق دیـپلم در رشـته تحصـیلی      * * 2 قائم شهر
 * * 2 چمستان حسابداري(کلیه گرایش ها)

4  

کارشناس حقوقی 
 -و امالك

مسئول امور 
 -یحقوق

  کارشناس امالك

  کارشناس حقوقی

 * * 1 بابل
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشـته تحصـیلی   
حقوق( گرایش حقوق عمومی، حقوق خصوصـی، حقـوق جـزا و    

  جرم شناسی، حقوق ثبت اسناد و امالك).

 * * 1 خرم آباد
 * * 1 سلمانشهر

 * * 3 قائم شهر

و کاردان امالك   5
 * * 1 بابل  حقوقیکاردان   رابط اداره ثبت

دارا بودن دانشنامه فوق دیـپلم یـا لیسـانس در رشـته تحصـیلی      
حقوق( گرایش حقوق عمومی، حقوق خصوصـی، حقـوق جـزا و    

  جرم شناسی، حقوق ثبت اسناد و امالك).

6 

مسئول امور 
-عمرانی

کارشناس امور 
-عمرانی

کارشناس نظارت 
بر تخلفات 
  ساختمانی

سی راه و مهند
 ساختمان

 * * 3 بابل

هاي  ا فوق لیسانس در یکی از رشتهبودن دانشنامه لیسانس ی دارا
تحصیلی مهندسی عمران(گرایش مهندسی و مـدیریت سـاخت،   

-هاي اطالعات جغرافیایی، عمران) گرایش سازه، گرایش سیستم
 طراحی محیط -مدیریت پروژه وساخت

  * * 1 بابلسر
 * * 1 کیاسر

 * * 3 قائم شهر

 * * 1 چمستان
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7  

کارشناس شهر 
مسئول -سازي

- شهرسازي
 GISکارسناس

 * * 4 بابل  کارشناس شهر سازي

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فـوق لیسـانس در یکـی از رشـته     
 –برنامه ریزي شهري و منطقـه اي  -هاي تحصیلی شهر سازي

 -ريطراحـی شـه  -برنامـه ریـزي منطقـه اي   -مدیریت شـهري 
  جغرافیا و برنامه ریزي شهري. -مهندسی شهر سازي

8 
کارشناس فناوري 

  اطالعات
گر  کارشناس تحلیل

 سیستم
 * * 1 نوشهر

 دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فـوق لیسـانس در یکـی از رشـته    
مهندسـی   -هاي تحصیلی مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها ) 

 ایش ها)فناوري اطالعات ، مهندسی صنایع (کلیه گر

9  

کارشناس 
- خدمات شهري

مسئول خدمات 
-شهري

کارشناس 
  مدیریت پسماند

کارشناس محیط 
 زیست

 * * 4 بابل
فوق لیسانس در یکی از رشته هاي  دارا بودن دانشنامه لیسانس یا

تحصیلی مهندسـی محـیط زیسـت (گـرایش ارزیـابی وآمـایش       
محیط زیست (گرایش  -زیست) سرزمین،مهندسی طراحی محیط

 –زیسـت   برنامه ریزي مـدیریت وآمـوزش محـیط   -ریزي) مهبرنا
ــی محــیط زیست،مهندســی عمــران گــرایش محــیط       طراح

 زیست،مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
 

 * * 1 سلمانشهر

 * * 1 قائم شهر

10 

کارشناس فضاي 
کارشناس  - سبز

طرح و توسعه 
  فضاي سبز

کارشناس امور 
 باغبانی

ا فـوق لیسـانس در یکـی از رشـته     لیسانس یا بودن دانشنامه دار * * 1 بابل
 -هاي تحصیلی مهندسی کشاورزي(کلیه گرایشها)معماري منظر

 * * 2 قائم شهر مهندسی فضاي سبز.

 * * ٢ قائم شهر مسئول دفتر  مسئول دفتر  11

دارا بودن دانشنامه لیسـانس در یکـی از رشـته هـاي تحصـیلی      
مهندسـی   -حقوق (کلیه گـرایش هـا)  -مدیریت(کلیه گرایش ها)
-مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش هـا)  -صنایع (کلیه گرایش ها)

 و ارتباطات مهندسی فناوري اطالعات

12 

کارشناس 
- معماري

کارشناس زیبا 
  سازي

 آرشیتکت
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فـوق لیسـانس در یکـی از رشـته      * * ١ بابل

تکنولـوژي   -عمـاري منظـر  م -هاي تحصیلی مهندسی معمـاري 
طراحـی  -مطالعات معمـاري ایـران  -مرمت ابنیه سنتی -معماري

 * * ٢ قائم شهر محیط

13 

کارشناس حمل و 
 -نقل و ترافیک

مسئول حمل و 
  نقل و ترافیک

کارشناس امور حمل 
 و نقل

 * * ١ قائم شهر

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فـوق لیسـانس در یکـی از رشـته     
ی مهندسی عمران(گرایش مهندسی و برنامه ریـزي  هاي تحصیل

 -مهندسـی حمـل و نقـل    –مهندسـی ترافیـک    -حمل و نقل )
 مهندسی تکنولوژي حمل و نقل ترافیک شهري.

14 
کارشناس روابط 

مسئول  - عمومی
  روابط عمومی

کارشناس روابط 
 عمومی

 * * ١ قائم شهر

رشـته  دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فـوق لیسـانس در یکـی از    
مطالعـات فرهنگـی و   -هاي تحصـیلی مـدیریت امـور فرهنگـی    

ارتباطـات   -علـوم ارتباطـات   -علوم ارتباطـات اجتمـاعی  -رسانه
 مدیریت رسانه -تصویري

15  

آتش 
نشان،متصدي 

ارتباطات و آتش 
نشان راننده 

وسایط سبک، 
  نجات غریق

 آتش نشانکاردان 

یکـی از  م گرایش هـاي  تمابودن گواهی نامه فوق دیپلم در  دارا  * ١٠ آمل
رشته هاي مدیریت عملیات امداد و سـوانح ، مـدیریت عملیـات    
امداد و نجات ، مـدیریت امـور امـداد ، ایمنـی و آتـش نشـانی ،       
مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشـگیري و ایمنـی در برابـر    

بهداشـت حرفـه    -امداد و نجات  -وادث اطفاء حریق حریق و ح
  -کامپیوتر-مخابرات-مکانیک-ساتتاسی-برق-تربیت بدنی-اي

پایه دوم قدیم یا پایه سوم جدید *دارا بودن گواهینامه رانندگی 
 براي داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.

  * ١ بابلسر

  * ٢ قائم شهر

  * ٢ چمستان

  * ٢ محمودآباد

               
               
               



  
  

  درشهرداري هاي استان مازندرانآگهی استخدام پیمانی 
 

 7 از 3 صفحه
 

  وزارت   ور
 ماز دران    ا تا داری 

               

آتش نشان   16
  ده)(رانن

راننده ئسائط نقلیه تند 
 روي سنگین

  * 1 آالشت
فـوق   –تحصـیالت کامـل متوسـطه    پایـان  بودن گواهینامه  دارا

هـاي مـدیریت عملیـات     دیپلم درتمام گرایش هاي یکی رشـته 
ــداد وســوانح ــداد ونجــات  -ام ــات ام ــدیریت  -مــدیریت عملی م

ــداد ــش نشــانی-امورام ــی وآت ــق   -ایمن ــات حری ــدیریت عملی م
 -گیري وایمنی دربرابرحریق وحوادث اطفاء حریقپیش -وحوادث

-تاسیسات -برق-تربیت بدنی-بهداشت حرفه اي -ونجات امداد
  کامپیوتر-مخابرات-مکانیک

با وسایل نقلیه موتوري با حـداکثر  *دارا بودن گواهینامه رانندگی 
داوطلبین ایـن  شش تن براي بیش از  مجموع وزن و ظرفیت بار
 رشته شغلی الزامی است.

  * 3 آمل

  * 5 قائم شهر

  * 2 رینه

  
  : شرایط عمومی  -الف

  

 براي هر یک از مشاغل در اولین روز ثبت نام برابر جدول ذیل:داشتن حداقل سن  -1

  حداکثر سن  رشته شغلی  ردیف
  به بعد 28/09/1359سال تمام متولدین 35  کلیه رشته ها به جز مشاغل عملیاتی آتش نشانی  1
  به بعد 28/09/1369سال تمام متولدین 25  )جدول مشاغل 15ردیف کاردان آتش نشان(  2
  به بعد 28/09/1364سال تمام متولدین 30  ) جدول مشاغل 16ردیف راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین (  3

  
  تابعیت  ایران .داشتن -2
  .براي مردان  قانونیمعافیت کارت پایان خدمت وظیفه یا رابودن دا -3

  تذکر:  
 باشند. ) نمی جدول مشاغل 16و  15ردیف هاي داوطلبین داراي کارت معافیت پزشکی مجاز به انتخاب مشاغل عملیاتی آتش نشانی (

  عدم اعتیادبه موادمخدر و دخانی -4
  نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر-5
 .نیقانوبه موجب آراء مراجع  اجراییاستخدام در دستگاههاي منوعیت نداشتن م-6
  داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که در آن شغل استخدام می شود . - 7
 مندرج در این آگهی براي هریک از مشاغل الزامی است.شرایط احراز برابر رك تحصیلی ادارا بودن مد -8
 . مهوري اسالمی ایرانج قانون اساسی شناخته شده در به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیاناعتقاد -9

  التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -10
بایسـت داراي   ) مـی  براي تصدي پست آتش نشان راننده سـنگین  داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین ( -1تبصره

نفر و براي رشـته   26خودروهاي مسافربري بیش از تن و 6مجاز به رانندگی با خودروهاي باربري بیش از  گواهینامه رانندگی پایه یک (
  در زمان ثبت نام باشند.) قدیم یا پایه سه جدید ان داراي گواهینامه رانندگی پایه دو ششغلی کاردان آتش ن

  شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط در آزمون استخدامی بالمانع است. -2تبصره 
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ن قراردادي واحد هاي آتش نشانی و سازمان هاي آتش نشانی شهرداري ها و کارکنان شرکت هاي طـرف قـرارداد بـا    کارکنا -3تبصره 
  اشـتغال دارنـد،    به طور تمام وقت بـا پرداخـت حـق بیمـه     1390تا قبل از سال شهرداري در واحد ها و یا سازمان هاي آتش نشانی که 

  در آزمون شرکت نمایند. پایان دوره متوسطهمی توانند با مدرك تحصیلی 
  
  :شرایط اختصاصی  -ب

  

مجاز به شـرکت در رشـته شـغلی آتـش نشـان و راننـده        ،معلولین می باشند و همچنین معافیت پزشکیداوطلبانی که داراي کارت  -1
 ند.نمی باشنقلیه سنگین ( براي تصدي پست آتش نشان راننده )  وسائط

 راي تصدي پست آتش نشان) و راننده وسائط نقلیه سـنگین (بـراي تصـدي پسـت    داوطلبان استخدام در رشته شغلی آتش نشان (ب -2
 ند.نیز شرکت نمای( آمادگی جسمانی )عملی آتش نشان راننده ) در صورت موفقیت در آزمون تخصصی می بایست در آزمون

 یا بازخرید خدمت باشند.توانند از مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاه هاي اجرایی و بازنشسته  داوطلبان نمی -3
و تکمیـل  الزم  نسبت به ارائه مـدارك استانداري رسمی  اعالمروز کاري پس از  10پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت  -4

 هـاي وابسـته و نیـز   ان عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداري هـا و سـازم   مبنی بر  سال 7براي و ارائه تعهد محضري ده پرون
عدم مراجعه و ارائه مـدارك الزم در مهلـت مقـرر بـه منزلـه انصـراف وي از اسـتخدام تلقـی          واقدام نماینند. دیگر  هاي اجراییاه دستگ

 خواهد شد.

  شد .وارد زیر به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد م -5
)، به طور داوطلبانه خدمت 29/5/1367لغایت 31/6/1359از تاریخ نبرد حق علیه باطل ( هاي داوطلبانی که در جبهه   -الف 

به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثرمجروحیت  نموده اند
  طل .اي نبرد حق علیه باهه در جبه

(همسر، فرزندان، پدر، مادر، از کارافتاده کلی غیر قادر به انجام کار رها، جانبازان الثاعضاي خانواده شهدا، آزادگان، مفقودا  - ب 
  . سال 5خواهر و برادر) تا میزان 

اند به میزان مدت اسارت و  هاي ضد انقالب درآمده   داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه – ج
  حضور در جبهه.

 و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکت هاي دولتی، بانک ها و شرکت هاي تحت داوطلبانی که به صورت غیر رسمی - د
 پوشش آنها ، شرکت هاي بیمه دولتی ، شهرداري ها ، موسسات و شرکت هاي تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکت هاي دولتی

از بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت هاي ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوي  قانونکه شمول 
مت به خد 22/11/1357هاي تحت پوشش آنها از تاریخ  اسالمی و شرکتانقالب کنند، نهادهاي  بودجه و کمک دولت استفاده می

  آنها.داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی  اشتغال
 هباشند ، ب ها قرار دارند مشمول این بند نمی خدمتی افرادي که در شرکت هاي طرف قرارداد شهرداريالزم به ذکر است سابقه  

سال ابتداي تا قبل از استثنا کارکنانی که به طور تمام  وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت هاي طرف قرارداد با شهرداري که  
  ي آتش نشانی اشتغال داشته اند.در واحد ها یا سازمان ها 1390
  طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلبان اضافه نخواهد شد. - ذ
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  به داوطلبی گفته می شود که داراي یکی از ویژگی هاي زیر باشد: داوطلب بومی:-6
 .یکسان باشد شهر محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وي با شهر مورد تقاضا براي استخدام)الف
سال از سنوات تحصیلی (ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صـورت متـوالی یـا متنـاوب در      داوطلب حداقل چهار)ب

 .شهر محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد
ازنشته) که شهر محل خدمت فعلی یا و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا ب همسر و فرزندان کارمندان رسمی )ج

 .بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا براي استخدام یکسان باشد
را  سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام 4داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار )د

 .توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب استداشته باشند.پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً 
 .مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام می باشد  :1 تبصره
در صورتی که شهرداري متقاضی استخدام، در شهرستان یا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب در آن شهرستان   : 2 تبصره

  .واقع باشد، داوطلب به ترتیب مشمول مزایاي بومی شهرستان و استان خواهد بود و یا استان

  مدارك مورد نیاز : ج : ثبت نام و 

داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهاي مختلف یک استان به ترتیب اولویتی (حداکثر سه اولویت) که در هنگام  -1
 ) و بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.  www.ostan-mz.irت استانداري مازندران به آدرس (ثبت نام اعالم می نمایند از طریق سای

 روز می باشد.  ) 10( دهبه مدت  28/09/1394لغایت  18/09/1394مورخ  چهارشنبهصبح   8شروع ثبت نام از ساعت  -2
کیلو  200و حداکثر  jpgفرمت  پیکسل و با 200و ارتفاع  150خود را با عرض  3*4داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی  -3

 بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.  
شماره حساب اعالمی به نام سازمان آتـش نشـانی مرکـز اسـتان مازنـدران از      به  )ریال 000/420هزار ریال (چهارصدو بیست مبلغ  -4

% 50پرداخـت ایثـارگران از  پرداخـت نماینـد (   داوطلبان استخدام  تخدامیعنوان حق شرکت در آزمون اسطریق درگاه اینترنتی به 
درج شـده و تاییـد    اطالعـات نهایتا پس ازبررسی مجدد صـحت  و  مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریزوجه مذکور معاف می باشند)

رود به جلسـه اخـذ و نـزد خـویش     پیگیري مراحل بعدي آزمون و دریافت کارت وبراي مراتب توسط سایت، شماره رهگیري خود را 
  .  نگهداري نمایند

از طریق وب سایت استانداري مازندران بـه آدرس   10/10/1394لغایت  5/10/1394کارت ورود به جلسه آزمون استخدام در تاریخ  -5
)www.ostan-mz.ir(   .به داوطلبان ارائه می شود 

صبح است و محل برگزاري آزمون بر روي کارت ورود بـه جلسـه    8:30ساعت  11/10/1394ن روز جمعه مورخ زمان برگزاري آزمو -6
 آزمون داوطلبان درج خواهد شد.  

الزم بـه شـرح    مـدارك هاي مربوطه درج نموده و قبل از اعالم نتایج  بایست اطالعات مورد نیاز را در سایت و در قسمت داوطلبان می -7
العات زمان ثبت نام که از طریق استانداري به اطالع آنها خواهد رسـید، ارائـه نماینـد:(زمان ارسـال مـدارك      تطبیق با اطجهت زیر 

 گردد). متعاقبا اعالم می
  تصویر آخرین مدرك تحصیلیاصل و  •
  ( در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات)تمامی صفحات شناسنامه تصویر اصل و  •
  تصویر کارت ملی ( دورو)اصل و •
  ویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومیتصاصل و  •
  .ان هاي وابسته و دهیاري هاسازمعادي و سوابق پرداخت بیمه در شهرداري ها،  معلوالنمستندات ایثارگري، اصل  •

http://www.ostan-mz.ir
http://www.ostan-mz.ir
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  .)شان(رانندهن درپست آتشسنگین رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو  تصویرگواهینامه رانندگی پایه یک براي داوطلباناصل و  •
  همانند عکس ارسالی از طریق سایت اینترنتی 3*4عکس  سه قطعه •
 ارائه گواهی پرداخت اینترنتی حق ثبت نام شرکت در آزمون  •
  ترتیب اثر نخواهد شد.باشد. بدیهی است در صورت ثبت نام سایر افراد،  مجاز به ثبت نام می بومی استان مازندرانصرفاً داوطلبان  •

  : تخصصی مواد آزمون د : 

خصصـی در  سؤال به صورت کـاربردي و ت  90شامل سؤال  120در هر رشته شغلی به صورت چهارگزینه اي و به تعداد ی زمون تخصصآ
   احتساب نمره منفی می باشد. ابسوال براي سنجش هوش ، سرعت ، دقت و استعداد یادگیري  30و حوزه رشته شغلی مربوط 

 ه : اعالم نتایج  

( ویژه پست هاي آتـش  لی مآزمون عمصاحبه تخصصی ( ویژه پست هاي کارشناسی ) یا کت در اسامی داوطلبان پذیرفته شده براي شر -1
 بعد از برگزاري آزمون اعالم خواهد شد.  مازندراندر سایت رسمی استانداري نشانی ) 

در  ي)و قرارداد 1390(در شرکت هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل  -2
یا سربازان وظیفه که دوران خدمت سربازي خود را به صورت کامل (بدون دربافت معافیت و کسر شهرداري شهر متقاضی استخدام 

درصد تا  3به ازاي هر سال خدمت خدمت ) و منع انضباطی به صورت امریه به عنوان سرباز آتش نشان در آتش نشانی گذرانده اند 
و قراردادي) 1390شاغل (در شرکت هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال  و براي کارکناندرصد 25سقف 

و براي کارکنان شاغل (در شرکت درصد  20درصد تا سقف  5/2هر سال سابقه خدمت  هاي شهرستان همان شهر به ازاي شهرداري
به ازاي هر سال سابقه  هاي استان همان شهر در شهرداريو قراردادي)  1390هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 

گیرد. اعمال امتیاز مربوطه براي  %درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می18% تا سقف 2خدمت 
نشانی  کارکنان داراي قرارداد مستقیم با شهرداري مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در واحد ها یا سازمان هاي آتش

 روز قبل از تاریخ برگزاري آزمون تخصصی و کتبی می باشد. 120شهرداریها تا 
 1/1در  داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدامو  15/1در  داوطلبان بومی شهر متقاضی استخدامامتیاز آزمون تخصصی  -3

 ضرب شده و مبناي محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد .
به ازاي هر سال سابقه خدمت با تائید  متقاضی استخدامآزمون تخصصی دهیاران در یکی از دهیاري هاي استان شهر  امتیاز -4

 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد . 20درصد تا سقف  %3بخشدار ذیربط 
ان شهردار بوده اند به ازاي هر سال سابقه خدمت با تائید امتیاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهر هاي آن است -5

 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد . 25درصد تا سقف % 3استانداري 
 ضرب 2/1در  امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت و یا از کارافتاده کلی دائم حین خدمت شهرداري - 6

 شده و مبناي محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرارمی گیرد .
این آگهی شوند .   6و  5 و 4 و 3 و 2در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایاي پیش بینی شده در مواد  -7

 باالترین امتیاز براي آنها مبناي محاسبه قرارخواهد گرفت .
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  تذکرات-و
میه استخدامی به ایثارگران و خانواده هاي آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضـور داوطلبانـه   % ) سه 5پنج درصد (  -1

در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان ، آزادگان کمتر از یک سال اسارت و همسر و فرزندان آنان ، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و 
% ) به ترتیب امتیاز کسـب شـده از بـین     5تخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده ( خواهران و برادران شهدا اختصاص دارد . ان

ایثارگران واجد شرایط که حد نصاب الزم در آزمون تخصصی و حد نصاب در آزمون عملی را کسب نموده باشـند و مراحـل آزمـون    
 عملی را با موفقیت طی نموده باشند ، انجام خواهد شد .

واحـدها یـا   شـهرداري یا مشروط به دارا بـودن سـابقه پرداخـت بیمـه در      حد ها یا سازمان هاي شهرداري ها ،وا داوطلبان شاغل در -2
 روز قبل از تاریخ برگزاري آزمون تخصصی و کتبی از اولویت استخدام برخوردارند . 120  تا  سازمان هاي شهرداري ها

شهرداري یا سازمان هاي وابسـته ، یـا فرزنـدان کارکنـان از کـار      دهیاران ، شهرداران ، فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در  -3
افتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداري یا سازمان هاي وابسته ، افراد بومی شهر ، شهرستان و استان شهر متقاضـی اسـتخدام از   

 اولویت استخدام برخوردارند.
و امتیاز مصاحبه با  »2ضریب « تیاز آزمون تخصصی با بر اساس امرشته هاي شغلی غیر آتش نشان نمرات نهائی داوطلبان  -4

محاسبه و داوطلبان براساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز درهررشته شغلی و هر شهرداري براي طی مراحل  »1ضریب«
  شوند . گزینش معرفی می

و امتیاز آزمون » 1ضریب « تخصصی با  بر اساس امتیاز آزمون  راننده )کاردان و نمرات نهائی داوطلبان رشته شغلی آتش نشان ( -5
محاسبه و داوطلبان براساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداري براي طی »  2ضریب «عملی با 

  شوند . مراحل گزینش معرفی می
لین قـراردادي و بـومی شـهرداري ،    در صورت مساوي بودن امتیاز کسب شده داوطلبان ، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغ - 6

 شهرستان و استان می باشد .شهر ، 
چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود دواطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقـع اعـالم نمـوده یـا فاقـد شـرایط        -7

ت دقیق ضوابط و شـرایط اعـالم شـده    مندرج در آگهی باشد از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعای
در متن آگهی و یا ارسال مدارك بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود . در اینصـورت خسـارات و هزینـه تحمیـل شـده برابـر       

 مقررات از دواطلب اخذ خواهد شد .
ري بـراي بررسـی و اعـالم نظـر ارائـه      داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعالم نتایج اعتراض خود را به استاندا -8

 نمایند پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شـرایط احـراز    -9

تبط و معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصیلی معـادل  مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارك در رشته هاي غیر مر
صادره از دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شـرکت نمـوده   

 و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع باالتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
می توانند مشروط به ارائه تعهد نامه مبنی بر عـدم   افرادي که مدارك تحصیلی یک مقطع باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده دارند -10

 درخواست اعمال مدرك تحصیلی باالتر در احکام صادره ، در آزمون شرکت نمایند .
آزمـون عملـی و گـزینش صـورت     ، مصاحبه و تخصصی انتخاب نهائی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت درکلیه مراحل آزمون  -11

 خواهد گرفت.
  


