
 

 استخدام آگهی

 

تاریخ  166181تامین نیروي انسانی موردنیاز از محل مجوز استخدامی شماره  جهتاستانداري فارس  عمرانیامور هماهنگی معاونت حوزه 
هاي  د شرایط را از طریق برگزاري آزمون توانمنديراد واجنفر از اف194هاي کشور، تعداد  ها و دهیاري رداريسازمان شه 18/7/1394

 ستخدام می نماید.اجدول انتهاي این آگهی شرح ه تخصصی، مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی ب

و تست هاي عالوه بر مراحل فوق آزمون عملی جدول انتهاي آگهی)  29و  28(ردیف هاي  در مشاغل عملیاتی آتش نشانی-تبصره
 هم برگزار خواهد شد.پزشکی مربوطه 

 شرایط عمومی -الف

 جدول) 27الی  1براي ردیف هاي ( و پنج سال تمام سن در اولین روز ثبت نامداشتن حداکثر سی  -1

سال تمام  30سال تمام سن در اولین روز ثبت نام در عنوان شغلی کاردان آتش نشان و داشتن حداکثر  25  داشتن حداکثر-تبصره
 جدول)29و   28یف هاي ( براي رد.سن در اولین روز ثبت نام براي رشته شغلی راننده وسائط نقلیه سنگین

 داشتن  تابعیت ایران -2

 دارابودن کارت پایان خدمات یا کارت معافیت قانونی براي مردان -3

داوطلبانی که داراي کارت معافیت پزشکی می باشند و همچنین معلولین مجاز به ثبت نام در رشته شغلی کاردان آتش نشان و -تبصره
 ) نمی باشند.29و  28راننده وسائط نقلیه سنگین (ردیف هاي 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی -4

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر -5

 نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههاي اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی -6

 کاري که درآن شغل استخدام می شودداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام  -7

 یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم و  -8

 التزام به قانون اساسی  جمهوري اسالمی ایران -9



سنگین (براي تصدي پست آتش نشان راننده سنگین) می بایست داراي شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو داوطلبان عنوان -1تبصره 
و براي عنوان شغلی کاردان آتش نشانی  تن 6با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش با وسایل نقلیه موتوريگواهینامه رانندگی 

 در اولین روز ثبت نام باشند.قدیم و سه جدید داراي گواهینامه رانندگی پایه دو 

 ط در آزمون استخدامی بالمانع است.شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط بودن شرایط مربو -2 تبصره

کارکنان قراردادي واحدهاي آتش نشانی و سازمان هاي آتش نشانی شهرداري ها و کارکنان شرکت هاي طرف قرارداد با -3تبصره 
به طور تمام وقت با پرداخت حق بیمه اشتغال دارند می توانند  1390شهرداري در واحدها و یا سازمان هاي آتش نشانی که تا قبل از سال 

 جدول) 28و27( براي ردیف وسطه در آزمون شرکت نمایند.با مدرك تحصیلی پایان دوره مت

سنگین (براي تصدي پست آتش نشان راننده سنگین) می توانند با مدرك  وروان شغلی راننده وسائط نقلیه تندداوطلبان عن -4تبصره 
 تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون عنوان مذکور شرکت نمایند.

 شرایط اختصاصی –ب 

 .توانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي اجرایی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشندداوطلبان نمی  .1
ي یا شهرداري کالنشهر نسبت به رروز کاري پس از اعالم رسمی استاندا 10پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت  .2

 هرگونه انتقال و ماموریت به سایراي هفت سال مبنی برعدم ارائه مدارك الزم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضري بر
عدم مراجعه و ارائه مدارك الزم در مهلت مقرر به  0شهرداریها و سازمانهاي وابسته و نیز دستگاههاي اجرایی دیگر اقدام نمایند

 .صراف وي از استخدام تلقی خواهدشدمنزله ان
 اضافه خواهدشد.حداکثر سن مقرر موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به  .3

) به طور داوطلبانه خدمت  29/5/1367لغایت  31/6/1359داوطلبانی که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ  –الف 
نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر 

 مجروحیت در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل
 سال 5، خواهر و برادر) تا میزان اعضاي خانواده شهدا، آزادگان، مفقوداالثرها، جانبازان( همسر ، فرزندان، پدر، مادر –ب 
یلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه هاي ضد انقالب درآمده اند به میزان مدت اسارت و مداوطلبانی که در طول جنگ تح -ج

 حضور درجبهه 
وقت در وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهاي دولتی، بانکها و شرکتهاي تحت پوشش  تمامیر رسمی و داوطلبانی که بصورت غ -د

تهاي دولتی که شمول قانون کروابسته به آن موسسات و شآنها، شرکتهاي بیمه دولتی، شهرداریها، موسسات و شرکتهاي تابعه و 
مصادره شده و موسساتی که به نحوي از بودجه و کمک برآنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکتهاي ملی و 

به خدمت اشتغال داشته  22/11/1357دولت استفاده می کنند، نهادهاي انقالب اسالمی و شرکتهاي تحت پوشش آنها از تاریخ 



رداریها مشمول الزم به ذکر است سابقه خدمتی افراد در شرکتهاي طرف قرارداد با شهه میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها. اند، ب
امتیازات این بند نمی باشد، به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکتهاي طرف قرارداد با شهرداري 

 .در شهرداري اشتغال داشته اند  1390که تا قبل از ابتداي سال 
 ه نخواهد شد.ضافیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلبان امدت خدمت نظام وظطول  –تبصره 

 داوطلب بومی : به داوطلبی گفته می شود که حداقل داراي یکی از ویژگی هاي زیر باشد: .4

 د تقاضا براي استخدام یکسان باشد.شهر محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وي با شهر مور •

) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه ) را بصورت متوالی یا 4داوطلب حداقل چهار( •
 تقاضا براي استخدام طی کرده باشد.متناوب در شهر محل مورد 

ر محل همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت ویا نیروهاي مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شه •
 ستخدام یکسان باشد.اخدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا براي 

اضا براي ) سال سابقه  پرداخت حق بیمه درشهر محل موردتق4ر، مادر و یاهمسر وي، حداقل چهار(داوطلب یا پد •
 .د مذکور قابل احتساب استتوسط یکی ازموار پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً استخدام را داشته باشند.

 ت کشوري در زمان ثبت نام می باشد.مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیما -1تبصره 

متقاضی استخدام، درشهرستان یا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب درآن شهرستان ویا استان  يردر صورتیکه شهردا -2تبصره 
 ن بومی شهرستان و استان خواهد بود.ترتیب مشمول مزایاي داوطلبیواقع باشد ، داوطلب به 

 ثبت نام و مدارك مورد نیاز –ج 

یک استان به ترتیب اولویتی که درهنگام ثبت نام اعالم می  داوطلبان می توانند تنها در یک عنوان شغلی ودرشهرهاي مختلف -1
 ینترنتی ثبت نام کند.بصورت ا انتخاب و ازطریق سایتد تقاضا را نمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایی مور

 روز می باشد. 8به مدت  9/9/1394تاریخ دوشنبه  روز 10شروع ثبت نام از ساعت  -2

 200و حداکثر  jpgپیکسل و با فرمت  200تفاع و ار 150خود را باعرض   3×4داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی  -3
 یند.و آن را در قسمت مربوط در سایت وارد نما ت در رایانه اسکن نمودهکیلو بای

%  50ایثارگران از پرداخت (عنوان حق شرکتدرآزمون استخدامی ه باز طریق سایت ریال  000,550مبلغ ه بخرید سریال ثبت نام  -4
داوطلبان استخدام تکمیل فرم درخواست شغل در سایت. و  واریز وجه مذکور معاف می باشند) مبلغ مذکور  و فرزندان شاهد از

شماره رهگیري خود را براي پیگیري مراحل بعدي آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداري بایستی 
 .نمایند



به  www.farshamyari.irسایت ازطریق وب  25/9/1394الی  22/9/1394از تاریخ کارت ورود به جلسه آزمون استخدام  -5
 داوطلبان ارائه می شود.

است و محل برگزاري آزمون بر روي کارت ورود به جلسه  صبح 8:30ساعت 27/9/1394تاریخ  جمعهزمان برگزاري آزمون روز  -6
 آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

 مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام در سایت به شرح زیر می باشد: -7

  لی تمام رخ با پس زمینه روشن که با فرمت پرسن 3×4یک قطعه عکسjpg  کیلوبایت اسکن شده  200و حجم کمتر از
 باشد

 مدارك مورد نیاز ثبت نام پس از قبولی در آزمون استخدامی به شرح زیر می باشد: -8

  اصل به همراه تصویر آخرین مدرك تحصیلی 

  کلیه صفحات)اصل به همراه تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات 

 (پشت و روي کارت) اصل به همراه تصویر کارت ملی 

 ت ن خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیاصل به همراه تصویر کارت پایا 

 مستندات ایثارگري و سوابق پرداخت بیمه در شهرداري ها، سازمان هاي وابسته و دهیاري ها 

  المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور)مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی (قهرمانان مسابقات 

  مستندات مربوط به نخبگی 

 مستندات استفاده از سهمیه معلولین 

 تصویر گواهی نامه هاي پایه یک و پایه دو در صورت لزوم 

 مواد آزمون تخصصی-د

کاربردي و تخصصی در  به صورت سؤال 90ل شام سؤال 120در هر عنوان شغلی به صورت چهار گزینه اي و به تعداد آزمون تخصصی 
سؤال براي سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیري با احتساب نمره منفی طراحی (سقف امتیاز آزمون تخصصی  30شغل مربوط و

 می باشد و به ازاي هر سه پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته می شود.) 100

 عالم نتایجا-ه

بعد از برگزاري  سازمان همیاري شهرداري هاي استان فارساسامی داوطلبان پذیرفته شده براي شرکت در مصاحبه در سایت رسمی 
 آزمون اعالم خواهد شد.



 تذکرات –و 

%) سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانواده هاي آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه 5پنج درصد( -1
ندان آنان، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و همسر و فرزندان آنان، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و زها و همسر و فر هدرجبه

%) به ترتیب امتیاز کسب شده از بین 5انتخاب ایثارگران درحد سهمیه تعیین شده (  0خواهران وبرادران شهداء اختصاص دارد
نصاب الزم درآزمون تخصصی و موفقیت در مصاحبه را کسب نموده باشند و مراحل مربوط را با ایثارگران  واجد شرایط که حد 

 یت طی نموده باشند انجام خواهدشد.موفق

روز قبل از تاریخ برگزاري آزمون  120به دارابودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداري تا  طیها، مشرورداوطلبان شاغل در شهردا -2
 ستخدام برخوردارند.بی از اولویت اتخصصی و کت

ه، یا فرزندان کارکنان از کارافتاده تسدمت در شهرداري یا سازمانهاي وابت شده حین خان، شهرداران،فرزندان کارکنان فودهیار -3
دام از لولیت کلی دائم حین خدمت در شهرداري یا سازمانهاي وابسته، افراد بومی شهر، شهرستان و استان شهر متقاضی استخ

 برخوردارند.استخدام 

 محاسبه می شود.» 1ضریب «وامتیاز مصاحبه با   »2ضریب «مون تخصصی با نمره نهایی داوطلب از مجموع امتیاز آز -4

ضریب «مون تخصصی با نمره نهایی داوطلب از مجموع امتیاز آز) 29و  28براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی (ردیف هاي  -تبصره
 محاسبه می شود.» 2ضریب «با  آزمون عملیوامتیاز   »1

کسب شده داوطلبان، اولویت  معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادي و بومی درصورت مساوي بودن نمره نهایی  -5
 هرداري، شهرستان و استان می باشد.ش

اعالم نظر  براي بررسی و عالم نتایج، اعتراض خود را از طریق سایتداوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت دوهفته پس از ا -6
 .پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهدشد .ارائه نمایند

چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع اعالم نموده یا فاقد شرایط  -7
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده مندرج در آگهی باشد، ازانجام مراحل بعدي محروم خواهدشد و 

درمتن اگهی و یا ارسال مدارك بصورت ناقص برعهده داوطلب خواهدبود در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر 
 .مقررات از داوطلب اخذ خواهدشد

مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی پایین تر از  -8
به استثناي دارندگان دارك تحصیلی  معادل صادره از در رشته هاي غیر مرتبط و معادل (مورد اشاره و همچنین مدارك 

دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و 
 دارند)  ترتیب اثر داده نخواهد شد.واهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع باالتر یا ارزش علمی گ



)، افرادي که مدارك تحصیلی یک مقطع باالتر از مقاطع تحصیلی 29و  28مشاغل عملیاتی آتش نشانی (ردیف هاي در  -تبصره
در  درخواست اعمال مدرك تحصیلی باالتر در آزمون شرکت نمایند. اعالم شده دارند می توانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم

این صورت شرایط احراز عنوان شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین در یک مقطع تحصیلی باالتر، همان رشته تحصیلی مندرج در 
 ج در آگهی استخدامی می باشد.آگهی استخدام براي عنوان شغلی کاردان اتش نشانی در جدول شرایط احراز عناوین شغلی مندر

، و عملی (در مشاغل عملیاتی آتش نشانی) در کلیه مراحل آزمون تخصصی موفقیترفته شدگان آزمون پس از انتخاب نهایی پذی -9
 گرفت.مصاحبه و گزینش صورت خواهد 

عملی و تست هاي مورد  داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل آتش نشانی می بایست عالوه بر آزمون تخصصی در آزمون -تبصره
 نیاز نیز حائز شرایط الزم باشند.

%) نیازهاي استخدامی 10)، استانداري می تواند حداکثر ده درصد (29و  28در مشاغل عملیاتی آتش نشانی (ردیف هاي  -10
هیأت وزیران  1376شهرداري ها را به قهرمانان ورزشی مشمولین ماده دو آیین نامه تسهیالت تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب 

قهرمانان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور) که به تأیید وزارت ورزش و جوانان می رسد، (
در آتش نشانی به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حد نصاب از آزمون تخصصی و آزمون تخصصی و آزمون 

 عملی اختصاص دهد.
می بایست بر اساس رشته ها و گرایشهاي مندرج در آگهی  ته هاي مختلف تحصیلی و گرایشهاي آنها صرفاًمالك پذیرش رش -11

 استخدام باشد و رشته ها  و گرایشهاي مشابه بغیر از رشته ها و گرایشهاي درج شده در آگهی مورد پذیرش نمی باشد 

گواهینامه فارغ التحصیلی، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی  ) 9/9/94داوطلبان متقاضی باید حداکثر  تا روز اول ثبت نام ( -12
 و سایر مدارك موردنیاز را اخذ  نموده باشند.

سابقه کار داوطلبانی که در شرکتهاي خصوصی و پیمانکاران طرف قرارداد در  دستگاههاي دولتی  مورد پذیرش نیست  و به سن  -13
بصورت مستمر لبانی که بعنوان نیروي شرکتی  طرف قرارداد شهرداریها داوطلبان اضافه نخواهدشد  لکن در خصوص داوط

سقف سنی داوطلبان اضافه  به 1389سابقه آنها تا پایان سال  مشغول  بکار بوده اند مشروط به پرداخت حق بیمه صرفاً
 خواهدشد.

داراي فرایند  ،  تخصصی و مصاحبه افرادي که در شغل مامور حراست به مرحله بعدي راه می یابند  عالوه بر فرآیند آزمون -14
صالحیتی دیگري هم در مراجع ذیصالح میباشند که در صورت تایید نشدن ازادامه مراحل استخدام آنها جلوگیري بعمل 

 خواهدآمد و حق هیچگونه اعتراضی وارد نمی باشد.



 

 محل جغرافیاي خدمت عنوان رشته شغلی ردیف

تعداد 

مورد 
 نیاز

 جنسیت

 زن مرد شرایط احراز برحسب رشته تحصیلی

-لطیفی-بیرم-)2(فراشبند-)2(داراب مهندسی راه و ساختمان 1
-سیدان-خشت-اوز-خاوران-رزینکا

 -فیروزآباد -حسن آباد-مشکان-کامفیروز
 الر-بوانات -قطرویه

دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي   * 18
تخحصیلی مهندسی عمران(گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش 

سازه، گرایش سیستسم هاي اطالعات جغرافیایی،عمران) مدیریت پروژه و 
 طراحی محیط-ساخت

-لیسانس در یکی از رشته هاي مدیریت امور فرهنگی  دارابودن مدرك تحصیلی  * 3 نی ریز-جهرم-الر کارشناس امور فرهنگی 2
برنامه -پژوهشگري علوم اجتماعی-امور فرهنگی-برنامه ریزي امور فرهنگی

 ارتباطات علوم اجتماعی-ریزي علوم اجتماعی
 -کارزین-اردکان-داریون-)2داراب(- کارشناس حقوقی 3

-سیدان-اوز-کازرونسازمان آتش نشانی 
الر-گله دار-فیروزاباد-ایزدخواست  

دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق(گرایش   * 12
حقوق عمومی,حقوق خصوصی,حقوق جزاوجرم شناسی,حقوق ثبت اسناد 

 وامالك)
نوراباد-سیدان-فراشبند-الر کارشناس امور باغبانی 4 لیسانس یافوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی  دارابودن دانشنامه  * 4 

مهندسی فضاي سبز-معماري منظر-مهندسی کشاورزي(کلیه گرایشها)  
-نی ریز-جهرمسازمان فضاي سبز -)2الر( مسئول خدمات مالی 5

) 2(کازرون-)2(لطیفی-مشکان- -حاجی آباد
-آباده طشک-  خنج-دبیران-خومه زار-

)2(شهرسعادت -   ایزدخواست-باالده  

 دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم دررشته تحصیلی حسابداري(کلیه گرایش ها)  * 17

-خرامه-)3داراب(-)2(جهرم  -) 2الر( حسابدار 6
-)2فراشبند(-نی ریز-داریون-)2ارسنجان(
- -کازرون(سازمان آتش نشانی)-سروستان

دوبرجی - )2سعادت شهر(-فدامی-اوز -ایج  

دانشنامھ لیسانس یا فوق لیسانس در رشتھ تحصیلی دارا بودن   * 21
)حسابداری(کلیھ گرایش ھا)  

حاجی -نی ریز-کوار-لطیفی-اسیر- -داراب مامور حراست 7
 -ایزدخواست-دبیران-باالده-قائمیه- -اباد

-دهرم-حسن آباد -بوانات-قطرویه-دوبرجی
 -بنارویه -فدامی-کامفیروز-دوزه-جهرم

-خوزي  -باب انار -قیر  

دارابودن دانشنامھ لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشتھ ھای   * 22
-تحصیلی مدیریت(کلیھ گرایش ھا)بھ جز گرایش مدیریت ورزش

 حقوق(کلیھ گرایش ھا)

-خومه زار-خور-فراشبند-ارسنجان- -الر کارشناس شهرسازي 8
جنت شهر-آباده طشک-ایج  

رشتھ ھای تحصیلی دارابودن لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از   * 8
برنامھ -مدیریت شھری-برنامھ ریزی شھری و منطقھ ای-شھرسازی

جغرافیا و -مھندسی شھرسازی-طراحی شھری-ریزی منطقھ ای
 برنامھ ریزی شھری



 

 

 محل جغرافیاي خدمت عنوان رشته شغلی ردیف

تعداد 

مورد 

 نیاز

 جنسیت

 زن مرد شرایط احراز برحسب رشته تحصیلی

امور اداريکارشناس  9 -کازرون -رامجرد-سلطان شهر-الر 
سعادت شهر-فدامی-خاوران -هماشهر  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي   * 8
 –تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش ها) به جز گرایش مدبربت ورزش 

اقتصاد(کلیه گرایش ها) –مهندس صنایع (کلیه گرایش ها)   
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي   * 1 کازرون کارگزین 10

 –تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش ها) به جز گرایش مدبربت ورزش 
اقتصاد(کلیه گرایش ها) –مهندس صنایع (کلیه گرایش ها)   

-داراب- -الر کارشناس حمل ونقل ترافیک 11 لیسانس در یکی از رشته هاي  دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق  * 2 
تحصیلی مهندسی عمران(گرایش مهندسی و برنامه ریزي حمل و 

مهندسی تکنولوژي حمل و -مهندسی حمل و نقل-نقل)مهندسی ترافیک
 نقل و ترافیک شهري

سازمان فضاي سبز -کازرون-جهرم- مسئول دفتر 12
 جهرم

تحصیلی مدیریت(کلیه دارابودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته هاي   * 3
گرایش ها)حقوق(کلیه گرایش ها)مهندسی صنایع(کلیه گرایش 

ها)مهندسی کامپوتر(کلیه گرایش ها)مهندسی فناوري اطالعات و 
 ارتباطات

سازمان آتش نشانی کازرون-الر کارشناس تحلیل گرسیستم 13 تحصیلی دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رته هاس   * 2 
مهندسی -مهندسی فناوري اطالعات-مهندسی کامپوتر(کلیه گرایش ها)

 صنایع(کلیه گرایش ها)
فیروزآباد- اپراتور 14 دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در یکی از رشته هاي مهندسی   * 1 

مهندسی سیستم-انفورماتیک-سخت افراز)-کامپیوتر(گرایش نرم افزار  
گله دار-نورآباد-فراشبند  -) 2جهرم( متصدي امور دفتري 15 دارابودن گواهینامه -دارابودن گواهینامه پایان تحصیالت کامل متوسطه  * 5 

-فوق دیپلم در یکی از رشته هاي حسابداري(کلیه گرایش ها)
-فناوري اطالعات و ارتباطات-فناوري اطالعات-کامپیوتر(کلیه رشته ها)

 مدیریت(کیه رشته ها
ساختمانکاردان راه و  16 نی ریز-الر  دارابودن مدرك لیسانس در یکی از رشته هاي مهندسی عمران(کلیه   * 2 

 گرایش ها)معماري



 

 محل جغرافیاي خدمت عنوان رشته شغلی ردیف

تعداد 

مورد 
 نیاز

 جنسیت

 زن مرد شرایط احراز برحسب رشته تحصیلی

فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته هاي دارابودن مدرك تحصیلی   * 1 الر کاردان حمل و نقل 17
برنامه ریزي و -راه و ترابري)-عمران(برنامه ریزي حمل ونقل-ترافیک

 مهندسی ترابري
گله دار-کازرون- )2جهرم( کارشناس بازرسی و نظارت 18 دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس,فوق لیسانس یا دکتري در یکی ازرشته   * 4 

ها)به جزمدیریت ورزشهاي مدیریت(کلیه گرایش   
کوار - اردکان کاردان امور فرهنگی 19 دارابودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته هاي   * 2 

-امور فرهنگی-برنامه ریزي امور فرهنگی-مدیریت امور فرهنگی 
ارتباطات علوم -برنامه ریزي علوم اجتماعی-پژوهشگري علوم اجتماعی

 اجتماعی
داراب-جهرم کارشناس آتش نشانی 20 دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی   * 2 

آتش نشانی و خدمات -مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث
مدیریت امداد -مدیریت عملیات و امدادونجات-حفاظت و بهداشت کار-ایمنی

مهندسی مکانیک(کلیه گرایش ها)-ها)مهندسی برق(کلیه گرایش -و سوانح  
نی ریز-جهرم-کازرون کارشناس روابط عمومی 21 دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی   * 3 

-ارتباط تصویري-علوم ارتباطات-مطالعات و رسانه-مدیریت امورفرهنگی
 مدیریت رسانه

سعادت شهر- لطیفی کارشناس محیط زیست 22 دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی   * 2 
مهندسی محیط زیست(گرایش ارزیابی و آزمایش سرزمین,مهندسی طراحی 

مدیریت -برنامه ریزي-محیط زیست(گرایش برنامه ریزي)-محیط زیست)
مهندسی -مهندسی عمران گرایش محیط زیست-وآموزش محیط زیست

ابع طبیعی(گرایش محیط زیست)من  
لیسانس در یکی از رشته هاي فوق دیپلم و یا دارابودن مدرك تحصیلی   * 4 باب انار-کامفیروز-ایج-خور-کارزین  کاردان محیط زیست 23

کشاورزي(زراعت و اصالح -مهندسی فضاي سبز-مهندسی محیط زیست
مهندسی محیط مهندسی شیمی با گرایش -باغبانی-مهندسی عمران-نباتات)

زیست....دارابودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي محیط 
زیست,تکنولوژي جنگل داري,بهداشت محیط,عمران,جغرافیاو طی دوره هاي 

 آموزشی مرتبط
 



 محل جغرافیاي خدمت عنوان رشته شغلی ردیف
تعداد 

مورد 

 زنیا

 جنسیت
 شرایط احراز برحسب رشته تحصیلی

 زن مرد

دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس,فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي   * 1 نورآباد کارشناس بهداشت و محیط 24
 بهداشت محیط-بهداشت عمومی-بهداشت حرفه اي

سازمان -جهرمسازمان فضاي سبز  کارشناس آموزش 25
  * 2 کازرونآتش نشانی 

فوق لیسانس و یا دکتري در یکی از رشته هاي  –دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس 
مدیریت  –مدیریت پرسنلی  –مدیریت برنامه ریزي آموزشی  –مدیریت دولتی 

 –مدیریت سیستم ها  –مدیریت اداري  –مدیریت آموزشی  –سیستم و بهره وري 
 تحقیقات آموزشی

  * 1 جهرم مهندس تاسیسات 26
لیسانس,دکتري,دریکی از رشته هاي مهندسی دارابودن مدرك لیسانس,فوق 

مهندسی علمی کاربردي -مکانیک(تاسیسات حرارتی و برودتی),تاسیسات
تاسیسات(کلیه گرایش ها)-عمران(شبکه هاي آب وفاضالب)  

  * 1 کازرون کارشناس مطالعات اجتماعی 27
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسلنس,فوق لیسانس,دکتري در یکی از رشته هاي 

تحصیلی پژوهش گري علوم اجتماعی,برنامه ریزي علوم اجتماعی,تعاون ورفاه علوم 
 اجتماعی,برنامه ریزي رفاه اجتماعی,ارتباطات اجتماعی,مدیریت دولتی

 کاردان آتش نشانی 28

 بیرم-رامجرد-سلطان شهر-خرامه
 –سروستان -جنت شهر-خنج-

داراب  –کره اي –اشکنان  –خور 
اردکان  –ایزدخواست  –سیدان  –

 –جویم  -الر -ایج -دژکرد –
 _نفر) اقلید  1خانیمن( هرکدام 

نفر)2استهبان ( هرکدام  -نورآباد  

23 *  

دارابودن گواهی نامه فوق دیپلم در تمام گرایش هاي یکی از رشته هاي مدیریت 
عملیات امداد و سوانح,مدیریت عملیات امداد ونجات,مدیریت امور امداد,ایمنی وآتش 

مدیریت عملیات حریق وحوادث,پیشگیري وایمنی در برابر حریق و نشانی,
حوادث,اطفا حریق,امداد و نجات,بهداشت حرفه اي,تربیت 

 بدنی,برق,تاسیسات,مکانیک, مخابرات,کامپیوتر
براي داوطلبین این )3قدیم و یا پایه سه () 2(پایه دو *دارابودن گواهینامه رانندگی 

 .ستا شغلی الزامی عنوان

راننده وسایط نقلیه سنگین(آتش  29
 نشانی)

باب -دوبرجی-حسن آباد-نوجین-
 –جویم  –فسا  -صغاد -انار

 –سیدان  –خاوران  –لطیفی 
نفر)  1بابا منیر ( هرکدام  -دژکرد

نفر)2نفر) اقلید( 3جهرم (  

17 *  

فوق دیپلم در تمام گرایش  -تحصالت کامل متوسطه ( دیپلم) دارابودن گواهی نامه 
کی از رشته هاي مدیریت عملیات امداد و سوانح,مدیریت عملیات امداد هاي ی

ونجات,مدیریت امور امداد,ایمنی وآتش نشانی,مدیریت عملیات حریق 
وحوادث,پیشگیري وایمنی در برابر حریق و حوادث,اطفا حریق,امداد و 

 نجات,بهداشت حرفه اي,تربیت بدنی,برق,تاسیسات,مکانیک, مخابرات,کامپیوتر
با وسایل نقلیه موتوري با حداکثر مجموع وزن و *دارابودن گواهینامه رانندگی 

 .ستا شغلی الزامی عنوانبراي داوطلبین این  ) تن6ظرفیت بار بیش از شش(
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