
 

 
 

 

 

 پیمانی آگهی استخدام

استانداری البرز برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای شهرهای تازه تأسیس استان از محل سهمیه استخدامی 

های کشور، در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق  ها و دهیاری سازمان شهرداری 41/3/33مورخ  44711شماره 

تخصصی، علمی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه برگزاری آزمون توانمندی های 

 تأسیس استان به شرح زیر استخدام نماید. 

 شرایط احراز رشته های شغلی جنسیت تعداد محل جغرافیایی خدمت رشته شغلی ردبف

کارشناس  4

 حقوقی 

ا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق ) گرایش دارا بودن دانشنامه لیسانس ی زن مرد یک نفر شهرداری چهارباغ

حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق ثبت اسناد 

 زن مرد یک نفر  شهرداری شهر جدید هشتگرد 3 و امالک (

1 

 حسابدار 

 زن مرد یک نفر  چهارباغ  یشهردار

 حسابداریدارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی 

 ) کلیه گرایش ها ( 

 زن مرد یک نفر  شهرداری گرمدره  5

 زن مرد یک نفر  شهرداری آسارا  6

 زن مرد یک نفر  شهرداری تنکمان  7

 زن مرد نفر  یک شهرداری شهر جدید هشتگرد 8

44 
کارشناس 

 تحلیلگر 

 سیستم 

 زن مرد یک نفر  گرمدره  یشهردار
لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی  دارا بودن دانشنامه

مهندسی کامپیوتر)کلیه گرایشها(، مهندسی فناوری اطالعات و مهندسی صنایع 

 )کلیه گرایشها(

 زن مرد یک نفر  آسارا  یشهردار 43

 زن مرد یک نفر  شهر جدید هشتگرد  یشهردار 45

 زن مرد یک نفر  کوهسار  یشهردار 46

47 
رشناس کا

 شهرسازی

شته های تحصیلی: دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از ر زن مرد یک نفر شهرداری چهارباغ

ریزی  ای، مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری و منطقه شهرسازی، برنامه

 ای، طراحی شهری، مهندسی شهرسازی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری منطقه

 زن مرد یک نفر  دره شهرداری گرم 48

 زن مرد یک نفر  شهرداری شهر جدید هشتگرد 43

44 
مهندس راه و 

 ساختمان 

  یشهردار

 باغ  چهار
 زن مرد نفر  دو

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی 

های عمران )گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه، گرایش سیستم

 محیط اطالعات جغرافیایی، عمران( مدیریت پروژه و ساخت، طراحی

راننده وسائط  44

و رنقلیه تند

 سنگین

)آتش نشان 

 راننده( 

دارا بودن گواهینامه فوق  –دارا بودن گواهینامه پایان تحصیالت کامل متوسطه   مرد نفر  یک شهرداری چهارباغ 

امداد و سوانح، مدیریت عملیات  دیپلم در یکی از رشته های مدیریت عملیات

انی، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نش

، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، حریق و حوادث

 امداد و نجات، بهداشت حرفه ای

 لزامی است.دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک برای داوطلبین این رشته شغلی ا* 

  مرد نفر  دو شهرداری طالقان  44

  مرد نفر  یک شهرداری گرمدره   43

  مرد یک نفر شهرداری تنکمان 45

  مرد یک نفر  شهرداری کوهسار  47

48 

 آتش نشان

  مرد چهار نفر  شهرداری چهارباغ  

اهینامه فوق دیپلم در دارا بودن گو –دارا بودن گواهینامه پایان تحصیالت کامل متوسطه 

یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، 

مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری 

 و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفه ای

  مرد نفر   سه قان شهرداری طال 43

  مرد یک نفر شهرداری آسارا 34

  مرد یک نفر  شهرداری تنکمان  34

  مرد یک نفر  شهرداری شهر جدید هشتگرد 34

  مرد یک نفر  شهرداری کوهسار 33



 

 
 

 

 

31  
مأمور 

 حراست 
  مرد یک نفر  شهرداری طالقان 

ی از رشته های تحصیلی: دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یک

مدیریت )کلیه گرایشها( به جز گرایش مدیریت ورزش، علوم اجتماعی ) کلیه 

 گرایشها(، روانشاسی )کلیه گرایشها(  حقوق )کلیه گرایشها( و علوم سیاسی
 

 شرایط عمومی  -الف

 داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر سی و پنج سال تمام  .4

 داشتن تابعیت ایران  .4

 را بودن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی برای مردان دا .3

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی  .1

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر  .5

 نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی  .6

  ستخدام می شود. داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل ا .7

 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه  .8

 اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساس جمهوری اسالمی ایران  .3

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .44

 شرایط اختصاصی  –ب 

سال در زمان ثبت نام  34 سال و رشته شغلی آتش نشان ) راننده ( 45حداکثر سن داوطلبان در رشته شغلی آتش نشان   -4

 . باشد می

 متقاضیان رشته شغلی آتش نشان و آتش نشان راننده می بایست واجد شرایط فیزیکی ذیل باشند : -4

 الف( از نظر فیزیکی فاقد نقص عضو باشند .

 سانتی متر. 474ب( میزان قد حداقل 

 کیلو گرم. 75کثر و حدا 65پ(میزان وزن حداقا 

 می بایست دارای گواهینامه رانندگی پایه یک در زمان ثبت نام باشند . ان رشته شغلی آتش نشان  راننده داوطلب  -3

داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت در رشته شغلی آتش نشان و   -1

 ی پست آتش نشان راننده ( نمی باشند .راننده وسائط نقلیه سنگین ) برای تصد

برای تصدی )ان ( و راننده وسائط نقلیه سنگینداوطلبان استخدام در رشته شغلی آتش نشان ) برای تصدی پست آتش نش -5

 . ت در آزمون عملی نیز شرکت نماینددر صورت موفقیت در آزمون تخصصی می بایسپست آتش نشان راننده (

 . از نشسته یا باز خرید خدمت باشند، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های اجرایی و بتخدمین رسمیلبان نمیتوانند از مسداوط  -6

روز کاری پس از اعالم رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک الزم و  44پذیرفته شدگان نهایی موظفند حد اکثر ظرف مدت  -7

اموریت به سایر شهرداریهاو سازمانهای وابسته و نیز ساله برای عدم هرگونه انتقال و م 7تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری 

 دستگاهای اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند .

 موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .   -8



 

 
 

 

 

، اند ( بطور داوطلبانه خدمت نموده43/5/4367لغایت  34/6/4353تاریخ باطل ) از ه های نبرد حق عله هداوطلبانی که در جب -الف

ه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت هبه میزان مدت حضور در جب

 ه های نبرد حق عله باطل . هدر جب

 . سال 5خواهر و برادر ( تا میزان  اعضای خانواده شهدا ، آزادگان ، مفقوداالثرها، جانبازان ) همسر، فرزندان ، پدر ، مادر ،  -ب

داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقالب در آمده اند به میزان مدت اسارت و   -ج

  .حضور در جبهه

ی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ، موسسات و شرکتهای دولتی ، بانکها و شرکتهای تحت داوطلبان –د 

پوشش آنها ، شرکت های بیمه دولتی ، شهرداریها ، موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکتهای دولتی که 

و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه  شمول قانون بر آنها مسلزم ذکر نام است و همچنین موسسات

به خدمت  44/44/4357و کمک دولت استفاده می کنند ، نهادهای انقالب اسالمی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ 

 اشتغال داشته اند ، به میزان خدمت غیر رسمی آنها.

 یکی از ویژگی های زیر باشد؛داوطلب بومی: به داوطلبی گفته می شود که دارای -3

 الف(محل تولد داوطلب با محل جغرافیای شهر و یا شهرستان خدمت شغل مورد تقاضا یکسان باشد.

 ب( حداقل دو مقطع تحصیلی )ابتدایی،راهنمایی و متوسطه( را در محل شهر یا شهرستان مورد تقاضای استخدام گذرانده باشد.

سال از سنوات تحصیلی آنها)اعم از ابتدایی،راهنمایی و  3رتیکه محل خدمت جغرافیایی ج(فرزندان پرسنل نیروهای مسلح درصو

 یا دبیرستان ( با شهر یا شهرستان مورد تقاضای استخدام یکسان باشد .

% تا 3امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل در دهیاریها یا شهرداریهای شهر تازه تأسیس به ازای هر سال سابقه خدمت  -44

% تا 5/4% و برای کارکنان شاغل در یکی از دهیاریها یا شهرداریهای شهرستان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت 44سقف 

 % تا سقف4زای هر سال سابقه خدمت % و برای کارکنان شاغل دریکی از دهیاریها یا شهرداریهای استان همان شهر به ا48سقف 

یی آزمون تخصصی قرار می گیرد.اعمال امتیاز مربوطه مشروط به دارا بودن سابقه % ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نها45

 می باشد. 4334پرداخت بیمه در شهرداریها یا سازمانهای وابسته و یا دهیاریها تا پایان سال 

ران که به تأیید هیأت وزی 4376آئین نامه تسهیالت تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب سال  4قهرمانان ورزشی مشمولین ماده  -44

وزارت ورزش و جوانان می رسد می توانند برای تصدی رشته شغلی آتش نشان و آتش نشان راننده به شرط داشتن شرایط 

عمومی ورود به خدمت و کسب حد نصاب الزم از آزمون تخصصی و آزمون عملی شرکت نمایند و حداکثر ده درصد نیازهای 

 اهد گرفت.استخدامی شهرداریها به آنها تعلق خو

 ثبت نام ومدارک مورد نیاز   –ج 

که در هنگام  )سه اولویت( توانند تنها در یک رشته شغلی و درشهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی داوطلبین می -4

 نمایند از طریق سایت استانداری و بصورت اینترنتی ثبت نام  کنند .  ثبت نام اعالم می

 باشد .  روز می 6به مدت  43/46/33تا  41/46/4333شنبه مورخ  سهروز  صبح 8شروع ثبت نام از ساعت  -4



 

 
 

 

 

کیلو 444و حداکثر  jpgپیکسل و با فرمت  444و ارتفاع 454خود را باعرض  3×1بایست عکس پرسنلی  داوطبان می -3

 بایت در رایانه اسکن نموده و آن را در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند . 

به عنوان حق شرکت  سازمان همیاری شهرداریهای استان البرزبه حساب  (ریال 154.444ریال ) چهارصدو پنجاه هزار مبلغ -1

% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور  54در آزمون استخدامی داوطبان استخدام ) ایثارگران از پرداخت 

شده و تایید اطمینان از وجه پرداخت  و پرداخت و در نهایت پس از صحت درگاه اینترنتیاز طریق معاف می باشند( 

مراتب توسط سایت ، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و کارت و دریافت رود به جلسه اخذ و 

 نزد خویش نگهداری نمایند. 

از طریق وب سایت  45/6/4333شنبه مورخ  روزصبح  3از ساعت کارت ورود به جلسه آزمون استخدام  -5

 . به داوطلبان ارائه می شود ی البرزاستاندار

است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت  8:34ساعت 44/46/4333زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ  -6

 ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد . 

عالم نتایج های مربوطه درج نموده و قبل از ا بایست اطالعات مورد نیاز را در سایت و در قسمت داوطلبان می -7

مان ارسال به استانداری ارسال نمایند )ززیر  شرحبه تطبیق با اطالعات زمان ثبت نام جهت الزم به  مدارک

 (:اعالم می گرددمتعاقبا مدارک 

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی  -4

 تصویر صفحه اول شناسنامه )در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات ( -4

 تصویر کارت ملی )دورو ( -3

 پایان خدمت وظیفه عمومی  تصویر کارت -1

 وابق بیمه در شهرداری ها ، سازمانهای وابسته و دهیاریها ات ایثارگری ، معلوالن عادی ،و سمستند -5

 نامه رانندگی پایه یک برای داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه  تندرو در پست آتش نشان )راننده( یتصویر گواه -6

 مواد آزمون تخصصی  -د

سوال به صورت کاربردی و تخصصی در  444در هر رشته شغلی به صورت چهارگزینه ای و به تعداد  آزمون تخصصی

 .امتیاز می باشد 444حوزه رشته شغلی مربوطه با احتساب نمره منفی با سقف 

 اعالم نتایج   –ه 

ذیربط بعد از اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در آزمون عملی یا مصاحبه در سایت رسمی استانداری 

 برگزاری آزمون اعالم خواهد شد .

 تذکرات  -و 

  . در رابطه با سهمیه ایثارگران مطابق ضوابط مربوطه عمل خواهد شد 



 

 
 

 

 

  در هر مرحله از آزمون استخدامی مشخص شود که داوطلب اطالعات خالف واقع ابراز نموده است یا فاقد

 محروم خواهد شد . شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی 

  به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و باالتر از مقاطع اعالم شده در

شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیر مرتبط و معادل ) به استثنای دارندگان 

ای آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسه ه

سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع باالتر با ارزش 

علمی دارند ( ترتیب اثر داده نخواهد شد داوطلبین میبایست در زمان ثبت نام در آزمون تخصصی دارای کلیه 

 استخدام باشند . مدارک مورد نظر در آگهی 

  انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل آزمون عملی یا مصاحبه و گزینش صوت میپذیرد 

 ( به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که 5انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده )%

 در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد . 

 ولین عادی به شرط کسب حد نصاب نمره الزم و  دارا  بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب مکتسبه از معل

 % سهمیه قانونی مربوط برخوردار خواهند شد . 3


