
 بسوِ تعبلي

 آگْي استخذام پيوبًي

 
استخذام پيماوي ي دستًر العمل وحًٌ برگساري امتحان عمًمي ي تخصصي براي بکارگيري افراد در  سازمان َاي آتش وشاوي ي خذمات ايمىي ، آرامستاوُا ي اتًبًسراوي شُرداري يسد براي تاميه ويريي اوساوي مًرد وياز طبق مفاد آئيه وامٍ

وفر از افراد ياجذ شرايط  ي از طريق آزمًن تًاومذيُاي عمًمي , تخصصي ي گسيىش بٍ صًرت   72معايوت تًسعٍ مذيريت ي سرمايٍ اوساوي رئيس جمًُر تعذاد     46/4/98مًرخ  63741/223اجرايي ي  بٍ استىاد وامٍ شمارٌ دستگاَُاي 

 پيماوي بٍ شرح ريل استخذام مي ومايذ .

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف

محل 

جغرافيايي 

 خذمت

 تعذاد
 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 *     * 77 آتص ًطبًي   2آتص ًطبى آتص ًطبى)راًٌذُ( 1
 -ّبي تحصيلي ٍ داضتي سالهت جسوبًي دارا بَدى هذرن تحصيلي ديپلن در وليِ رضتِ

 راًٌذگي ٍ گذراًذى دٍرُ آهَسضي هزبَطِداضتي گَاّيٌبهِ 

 *     * 03 آتص ًطبًي  1آتص ًطبى  آتص ًطبى 7
 -ّبي تحصيلي ٍ داضتي سالهت جسوبًي دارا بَدى هذرن تحصيلي ديپلن در وليِ رضتِ

 داضتي گَاّيٌبهِ راًٌذگي ٍ گذراًذى دٍرُ آهَسضي هزبَطِ

 *   * * 7 آتص ًطبًي  وبرضٌبس آتص ًطبًي وبرضٌبس آتص ًطبًي 0
دارا بَدى هذرن تحصيلي ليسبًس،فَق ليسبًس يب دوتزا در يىي اس رضتِ ّبي اهَر 

ارتببطبت علَم -علَم ارتببطبت اجتوبعي) رٍابط عوَهي(-هذيزيت اهَر فزٌّگي -فزٌّگي 

 هذيزيت دٍلتي،تسلط وبهل بِ سببى اًگليسي -اجتوبعي

4 
وبرضٌبس حول ٍ ًمل  ٍ 

 تزافيه
 وبرضٌبس اهَر حول ٍ ًمل

سبسهبى 

 اتَبَسزاًي
1 *   

  

* 
ّبي هٌْذسي عوزاى ) بزًب هِ  دارا بَدى هذرن تحصيلي ليسبًس ٍ ببالتز در يىي اس رضتِ

 تزافيه –راُ ٍ تزابزي (  -ريشي حول ٍ ًمل 

 هبهَر حزاست وبرضٌبس حزاست 5
سبسهبى 

 اتَبَسزاًي
1 *   

  

* 

ّبي اهَر اداري ٍ  ليسبًس،فَق ليسبًس يب دوتزا در يىي اس رضتِدارا بَدى هذرن تحصيلي 

هذيزيت،هذيزيت دٍلتي،هذيزيت صٌعتي،هذيزيت پزسٌلي،هعبرف اسالهي ٍ هذيزيت 

بزًبهِ ريشي -ارتببطبت علَم اجتوبعي-حمَق ٍ علَم سيبسي-گزايص)هبلي،صٌعتي،ببسرگبًي(

 ٍري علَم اجتوبعي، هذيزيت سيستن ٍ بْزُ



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف

محل 

جغرافيايي 

 خذمت

 تعذاد
 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 هسئَل خذهبت هبلي وبرپزداس 6
سبسهبى 

 اتَبَسزاًي
1 *   

  

* 

-دارا بَدى هذرن تحصيلي فَق ديپلن يب ليسبًس در يىي اس رضتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًي

اهَر اداري ٍ -هبلي(-صٌعتي-هعبرف اسالهي ٍ هذيزيت گزايص)ببسرگبًي-هذيزيت هبلي

حسببذاري ٍ  -التصبد  -هذيزيت، هذيزيت دٍلتي، حسببزسي، هذيزيت هبلي،هذيزيت صٌعتي

 وبربزد وبهپيَتز در اهَر هبلي-حسببذاري-اهَر هبلي

 وبرداى اهَر حول ٍ ًمل هسئَل وٌتزل خطَط 7
سبسهبى 

 اتَبَسزاًي
0 *   

  
* 

ّبي تزافيه،عوزاى)بزًبهِ  دارا بَدى هذرن تحصيلي فَق ديپلن يب ليسبًس در يىي اس رضتِ

 ريشي ٍ هٌْذسي تزابزيراُ ٍ تزابزي(،بزًبهِ -ريشي حول ٍ ًمل

8 
ٍ  يدفتزاهَر هسئَل

 ببيگبًي
 هسئَل دفتز

سبسهبى 

 اتَبَسزاًي
1 *   

  

* 

ّبي هذيزيت  دارا بَدى  هذرن تحصيلي ليسبًس يب فَق ليسبًس در يىي اس رضتِ

دٍلتي،هذيزيت اجزايي،هذيزيت صٌعتي،هذيزيت پزسٌلي،هذيزيت اداري،اهَر اداري ٍ 

هذيزيت سيستن ٍ  -هذيزيت گزايص)هبلي،صٌعتي،ببسرگبًي(هعبرف اسالهي ٍ  -هذيزيت 

 بزًبهِ ريشي علَم اجتوبعي،رٍاًطٌبسي-ٍري بْزُ

 1حسببذار حسببذار 9
سبسهبى 

 اتَبَسزاًي
1 *   

  

* 

-دارا بَدى هذرن تحصيلي فَق ديپلن يب ليسبًس در يىي اس رضتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًي

اهَر اداري ٍ -هبلي(-صٌعتي-گزايص)ببسرگبًيهعبرف اسالهي ٍ هذيزيت -هذيزيت هبلي

-حسببذاري ٍ اهَر هبلي -التصبد  -هذيزيت، هذيزيت دٍلتي، حسببزسي،هذيزيت صٌعتي

 حسببذاري

13 
هسئَل خذهبت فٌي ٍ 

تعويزات ٍ ًگْذاري 

 )وبرضٌبس هبضيي آالت(

 هٌْذس هىبًيه
سبسهبى 

 اتَبَسزاًي
1 *   

  

* 
ّبي هٌْذسي  ليسبًس،فَق ليسبًس يب دوتزا در يىي اس رضتِدارا بَدى هذرن تحصيلي 

 ّبي وطبٍرسي ّبي وطبٍرسي،هىبًيه هبضيي هىبًيه)وليِ گزايطْب(،هٌْذسي هبضيي

 هٌْذس هىبًيه وبرضٌبس هىبًيه 11
سبسهبى 

 اتَبَسزاًي
1 *   

  
* 

هٌْذسي ّبي  دارا بَدى هذرن تحصيلي ليسبًس،فَق ليسبًس يب دوتزا در يىي اس رضتِ

 ّبي وطبٍرسي ّبي وطبٍرسي،هىبًيه هبضيي هىبًيه)وليِ گزايطْب(،هٌْذسي هبضيي

17 
اهَر ٍ  دفتز  هسئَل

 ببيگبًي 
 هتصذي اهَر دفتزي 

سبسهبى 

 آراهستبًْب
1 * *   * 

آييي ًگبرش -ّبي اهَر اداري ٍ وبرگشيٌي دارا بَدى  هذرن تحصيلي ديپلن در رضتِ

علَم -علَم اًسبًي-اهَر دبيزخبًِ ٍ ببيگبًي-ًَيسي اهَر دفتزي ٍ هبضيي-ّبي اداري ًبهِ

------------------------وبربزد علَم وبهپيَتز  -حسببذاري -ريبضي ٍ فيشيه-تجزبي

دارا بَدى هذرن تحصيلي فَق ديپلن يب  ------------------------------------

ّبي هذيزيت دٍلتي،هذيزيت اجزايي،هذيزيت صٌعتي،هذيزيت  ليسبًس در يىي اس رضتِ

هعبرف اسالهي ٍ هذيزيت  -اداري،هذيزيت هبلي،اهَر اداري ٍ هذيزيت 

علَم -گزي هذيزيت اهَر دفتزي ٍ هٌطي-حسببذاري-گزايص)هبلي،صٌعتي،ببسرگبًي(

 ICDLگبًِ  يَتز ٍ دارا بَدى هْبرتْبي ّفتوبهپ



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف

محل 

جغرافيايي 

 خذمت

 تعذاد
 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 هسئَل خذهبت اداري   هتصذي خذهبت اداري   10
سبسهبى 

 آراهستبًْب
1 *     * 

دارا بَدى هذرن تحصيلي فَق ديپلن ٍ ليسبًس در يىي اس رضتِ ّبي هذيزيت دٍلتي ـ هذيزيت 

اداري ٍ هذيزيت ـ هعبرف اجزايي ـ هذيزيت صٌعتي ـ هذيزيت پزسٌلي ـ هذيزيت اداري ـ اهَر 

 ٍري اسالهي ٍ هذيزيت گزايص )هبلي، صٌعتي، ببسرگبًي( ـ هذيزيت سيستن ٍ بْزُ

 هٌْذس راُ ٍ سبختوبى هسئَل اهَر عوزاًي 14
سبسهبى 

 آراهستبًْب
1 *     * 

ّبي هٌْذسي  دارا بَدى هذرن تحصيلي ليسبًس،فَق ليسبًس يب دوتزا در يىي اس رضتِ

 _ًمطِ بزداري  _هعوبري -راُ ٍ سبختوبى) وليِ گزايطْب(  -گزايطْب( عوزاى ) وليِ 

 طزاحي هحيط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسوِ تعبلي

 آگْي استخذام پيوبًي

 

ايي ي ي بٍ استىاد وامٍ شمارٌ گيري افراد در دستگاَُاي اجربراي تاميه ويريي اوساوي مًرد وياز طبق مفاد آئيه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًر العمل وحًٌ برگساري امتحان عمًمي ي تخصصي براي بکار  ابركًٌ شُرداري

سيىش بٍ صًرت پيماوي بٍ شرح ريل استخذام معايوت تًسعٍ مذيريت ي سرمايٍ اوساوي رئيس جمًُر تعذاد يك وفر از افراد ياجذ شرايط  ي از طريق آزمًن تًاومذيُاي عمًمي , تخصصي ي گ  46/4/98مًرخ  63741/223

 مي ومايذ .
 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف

محل 

جغرافيايي 

 خذمت

 تعذاد
 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه استخذامدستگاه 

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

   *   * 1 ابزوَُ هبهَر حزاست هتصذي حزاست  1

ّبي اهَر  دارا بَدى هذرن تحصيلي فَق ديپلن يب ليسبًس در يىي اس رضتِ

اداري ٍ هذيزيت،هذيزيت دٍلتي،هذيزيت صٌعتي،هذيزيت پزسٌلي،هعبرف 

-حمَق ٍ علَم سيبسي-گزايص)هبلي،صٌعتي،ببسرگبًي(اسالهي ٍ هذيزيت 

بزًبهِ ريشي علَم اجتوبعي، هذيزيت سيستن ٍ -ارتببطبت علَم اجتوبعي

 ٍري بْزُ

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسوِ تعبلي

 آگْي استخذام پيوبًي
 

خصصي براي بکارگيري افراد در دستگاَُاي اجرايي ي ي بٍ استىاد وامٍ شمارٌ شُرداري بافق  براي تاميه ويريي اوساوي مًرد وياز طبق مفاد آئيه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًر العمل وحًٌ برگساري امتحان عمًمي ي ت

ئيس جمًُر تعذاد شش  وفر از افراد ياجذ شرايط  ي از طريق آزمًن تًاومذيُاي عمًمي , تخصصي ي گسيىش بٍ صًرت پيماوي بٍ شرح ريل معايوت تًسعٍ مذيريت ي سرمايٍ اوساوي ر  46/4/98مًرخ  63741/223

 استخذام مي ومايذ .

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف

محل 

جغرافيايي 

 خذمت

 تعذاد
 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

   *   * 7  ببفك 1آتص ًطبى  هتصذي ارتببطبت 1
 -ّبي تحصيلي ٍ داضتي سالهت جسوبًي دارا بَدى هذرن تحصيلي ديپلن در وليِ رضتِ

 داضتي گَاّيٌبهِ راًٌذگي ٍ گذراًذى دٍرُ آهَسضي هزبَطِ

   *   * 4  ببفك  2آتص ًطبى آتص ًطبى)راًٌذُ( 7
ّبي تحصيلي ٍ داضتي سالهت جسوبًي  ديپلن در وليِ رضتِدارا بَدى هذرن تحصيلي 

 ٍداضتي گَاّيٌبهِ راًٌذگي پبيِ يىن ٍ گذراًذى دٍرُ آهَسضي هزبَطِ

 


