
 

 

 

 

 

 

 خراسان شمالياستان  استخدام پيماني در شهرداري هاي تازه تاسيسآگهي 

از  ،( قوشخانه -زیارت – چناران شهر – آوا)  براي تامين نيروي انسانی مورد نياز شهرداريهاي تازه تاسيس استان خراسان شمالیاستانداري 

اونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوري و تخصيص مع 81/88/8929مورخ  88881/29/992مجوز استخدامی به شماره محل 

افراد واجد شرايط  نفر 82تعداد  ، در نظر داردازمان شهرداريها و دهياريهاي كشورسرياست محترم  92/29/29 مورخ 82108شماره طی نامه سهميه 

تازه تاسيس  داري هايبراي خدمت در شهر به صورت پيمانیمصاحبه و گزينش  ،علمی -آزمون توانمندي هاي تخصصیرا از طريق برگزاري 

 به شرح زير استخدام نمايد. استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رشته شغلي ردیف
 محل جغرافيایي خدمت

 ) شهرداري (

 تعداد

 )نفر(
 شرایط احراز جنسيت

1 

 مهندسی راه 

 وساختمان

 1 آوا

 مرد

های تحصیلی  رشتهدارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از 

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

طراحی  -مدیریت پروژه وساخت-های اطالعات جغرافیایی، عمران ( سیستم

 محیط

 1 زیارت

 1 قوشخانه

2 

 کارشناس 

 محیط زیست

 1 آوا

 زن

 یا

 مرد

ز رشته های تحصیلی دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی ا

مهندسی محیط زیست )گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین، مهندسی طراحی 

ریزی مدیریت  برنامه- ریزی( محیط زیست)گرایش برنامه -محیط زیست(

)گرایش  عمران مهندسی -طراحی محیطزیست -وآموزش محیطزیست

مهندسی فضای  -گرایش محیطزیست( مهندسی منابع طبیعی)-محیطزیست(

 معماری منظر -مهندسی کشاورزی )گرایش باغبانی( -سبز

 1 چناران شهر

 1 زیارت

 1 قوشخانه

 آتش نشان 3

 1 آوا

 مرد

دارابودن گواهی نامه  –دارابودن گواهینامه پایان تحصیالت کامل متوسطه 

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

د و نجات ، مدیریت امور امداد ، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات امدا

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

 حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای

 2 چناران شهر

 1 قوشخانه

4 

راننده وسائط 

نقلیه تندروی 

سنگین برای 

تصدی پست آتش 

 نده(نشان )ران

 2 آوا

 مرد

دارابودن گواهی نامه  –دارابودن گواهینامه پایان تحصیالت کامل متوسطه 

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

عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد ، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت 

ر برابر حریق و حوادث اطفاء عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی د

 حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای

*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک برای داوطلبین این رشته 

 شغلی الزامی است

 2 چناران شهر

 2 زیارت

 2 قوشخانه

5 
کارشناس 

 اموراداری

 1 آوا

 زن

 یا

 مرد

یکی از رشته های تحصیلی لیسانس درانشنامه لیسانس یا فوق دارا بودن د

مهندسی صنایع ، ( به جزگرایش مدیریت ورزش ها مدیریت )کلیه گرایش

 ها( )کلیه گرایش اقتصاد، ها( )کلیه گرایش

 1 رچناران شه

 1 قوشخانه

 1 زیارت

6 
مسئول خدمات 

 مالی
 1 چناران شهر

 زن

 یا

 مرد

شته تحصیلی حسابداری )کلیه گرایش دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در ر

 ها(

 حسابدار 7

 1 آوا

 زن

 یا

 مرد

حسابداری دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی 

ها( )کلیه گرایش  

 1 چناران شهر

 1 زیارت

 1 قوشخانه

 

 



 شرایط عمومي  -الف

سال تمام و برای دارندگان مدارک سی دارندگان مدارک کارشناسی سن برای سن بیست سال تمام و حداکثر  لداشتن حداق .1

 و پنج سال تمامکارشناسی ارشد حداکثر سن سی 

 داشتن تابعیت ایران .2

 در زمان ثبت نام دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی برای مردان .3

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی .4

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر .5

 شتن ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی به موجب آراء مراجع قانونیندا .6

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

 پیش بینی شده در جدول شرایط احراز رشته های شغلیدارا بودن حداقل مدرک تحصیلی  .8

 از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی .9

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .11

 شرایط اختصاصي -ب

 سال در زمان ثبت نام می باشد. 31سال و رشته شغلی آتش نشان )راننده(  25حداکثر سن داوطلبان در رشته شغلی آتش نشان  .1

 ننده( می بایست دارای گواهینامه رانندگی پایه یك در زمان ثبت نام باشند.داوطلبان رشته شغلی آتش نشان )را .2

مجاز به شرکت در رشته شغلی آتش نشان و راننده وسائط  ،و همچنین معلولین داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند .3

 نقلیه سنگین ) برای تصدی پست آتش نشان راننده ( نمی باشند.

م در رشته شغلی آتش نشان )برای تصدی پست آتش نشان ( و راننده وسائط نقلیه سنگین ) برای تصدی پست داوطلبان استخدا .4

 آتش نشان راننده ( در صورت موفقیت در آزمون تخصصی می بایست در آزمون عملی نیز شرکت نمایند.

 بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند. توانند از مستخدمین رسمی،ثابت و پیمانی سایر دستگاه های اجرایی وداوطلبان نمی .5

نسبت به  امور شهری و شوراهای استانداریروز کاری پس از اعالم رسمی دفتر 11شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت پذیرفته .6

های و سازمانها ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری 7ارائه مدارک الزم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری 

 های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نماید.وابسته و نیز دستگاه

 موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. .7

( به طور داوطلبانه خدمت نموده اند،  29/5/1367تاریخ  تا 31/6/1359داوطلبانی که در جبهه نبرد حق علیه باطل ) از تاریخ  -الف

به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه 

 های نبرد حق علیه باطل.

)همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر  غیر قادر به انجام کاراز کار افتاده کلی  شهدا، آزادگان، مفقوداالثرها، جانبازان اعضای خانواده -ب

 سال. 5و برادر( تا میزان 

داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه ضد انقالب در آمده اند به میزان مدت اسارت و حضور  –پ 

 در جبهه .

نه، موسسات و شرکت های دولتی، بانك ها و شرکت های تحت داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخا -ج

پوشش آنها ، شرکت های بیمه دولتی ، شهرداری ها ، موسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکت های دولتی 

که به نحوی از  که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی

به خدمت  22/11/1357بودجه و کمك دولت استفاده می کنند، نهادهای انقالب اسالمی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ 

 اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.

ا آزمون عملی و گزینش صورت انتخاب نهائی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی، مصاحبه ی .8

 خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد شد .



محاسبه و داوطلبان بر "  1" ضریب و امتیاز مصاحبه با "  2" ضریب نمرات نهائی داوطلبان بر اساس امتیاز آزمون تخصصی با  .9

 نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند . اساس

 و امتیاز  " 1" ضریب نمرات  نهائی داوطلبان رشته شغلی آتش نشان و آتش نشان )راننده( بر اساس امتیاز آزمون تخصصی با  .01

مرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداری برای محاسبه و داوطلبان بر اساس ن " 2" ضریب  مصاحبه با

 طی مراحل گزینش معرفی می شوند .

 شرکت شهرداران و دهیاران فعلی در آزمون استخدامی بالمانع است . .11

 ثبت نام و مدارك مورد نياز  -ج

قوشخانه (، به ترتیب  -زیارت –چناران شهر  –وا داوطلبان می توانند تنها در یك رشته شغلی و در شهرهای مختلف استان ) آ 11

اولویتی که در هنگام ثبت نام اعالم می نمایند از طریق سایت اعالمی از سوی دفتر امور شهری و شوراهای در پورتال استانداری 

 خراسان شمالی  به صورت اینترنتی ثبت نام کنند .

 میباشد. (6/6/93روز پنجشنبه مورخ  21روز )ساعت 9به مدت  29/15/93مورخ چهارشنبه روز صبح 8ساعت شروع ثبت نام از 12

 211و حداکثر  jpgپیکسل و با فرمت  211و ارتفاع  151خود را با عرض  3*4داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی  13

 کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.

 به نام سازمان همیاری شهرداریهای استانبانك ملت   1411171111 حسابشماره ریال به  251111مبلغ  واریز وجه به 14

)ایثارگران از پرداخت نمایند . به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان استخدام   خراسان شمالی به صورت اینترنتی 

و نهایتا پس از بررسی مجدد صحت اطالعات درج   ذکور معاف می باشند( % مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه م51پرداخت 

پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد برای شده و تایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیری خود را 

 خویش نگهداری نمایند.

لینك مربوطه در پورتال استانداری خراسان شمالی امکان پذیر  تکمیل فرم درخواست شغل و سایر فرمهای مورد نیاز از طریق 15

 خواهد بود .

به داوطلبان ارائه می  پورتال استانداری خراسان شمالیاز طریق  15/16/93شنبه مورخ  کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روز 16

 شود.

حل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه است و مصبح  18031 ساعت21/16/93 مورخجمعه زمان برگزاری آزمون روز 17

 آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

داوطلبان می بایست اطالعات مورد نیاز را با مراجعه به پورتال استانداری و در قسمت های مربوطه درج نموده و قبل از اعالم  18

 تانداری ارسال نمایند . تطبیق با اطالعات زمان ثبت نام به اسجهت نتایج مدارک الزم به شرح زیر 

 تصویر آخرین مدرک تحصیلیاصل و  .1

 شناسنامه ) در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات ( ات صفحتمامی تصویر اصل و  .2

 تصویر کارت ملی ) دورو (اصل و  .3

 تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومیاصل و  .4

 رداری ها ، سازمان های وابسته و دهیاری هامستندات ایثارگری ، معلوالن عادی و سوابق پرداخت بیمه در شهاصل  .5

 تصویر گواهینامه رانندگی پایه یك برای داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو در پست آتش نشان)راننده( اصل و  .6

 همانند عکس ارسالی زمان ثبت نام اینترنتی 3*4سه قطعه عکس  .7

 آزمونارائه گواهی پرداخت اینترنتی حق ثبت نام شرکت در  .8

 مواد آزمون تخصصي  -د

سوال به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط  121آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهار گزینه ای و به تعداد 

 امتیاز می باشد. 111با احتساب نمره منفی با سقف 

 اعالم نتایج  –ه 

بعد از برگزاری آزمون اعالم خواهد خراسان شمالی استانداری  پورتالملی یا مصاحبه در اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در آزمون ع

 شد.



 تذكرات   -و

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

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

 گهی است، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.آشرایط مندرج در 

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

به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از  مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیر مرتبط و معادل )

دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و 

  لمی دارند( ترتیب اثر نخواهد شد.گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع باالتر با ارزش ع

 کلیه شرایط مندرج در آگهی استخدام را داشته باشند.در آزمون تخصصی در زمان ثبت نام  می بایست انداوطلب 

 .انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل آزمون عملی یا مصاحبه و گزینش صورت می پذیرد 

 ( نیازهای استخدامی شهرداری  ها را به قهرمانان ورزشی مشمولین ماده11حداکثر ده درصد )%  دو آئین نامه تسهیالت تشویقی رتبه

هیات وزیران که به تایید وزارت ورزش و جوانان میرسد برای تصدی رشته شغلی آتش نشان و آتش نشان  1376اول تا سوم مصوب 

 )راننده( به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حد نصاب از آزمون تخصصی و آزمون عملی اختصاص میدهد .

  21درصد تا سقف  3آزمون تخصصی کارکنان شاغل در دهیاری ها یا شهرداری همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت امتیاز 

درصد تا  5/2درصد و برای کارکنان شاغل در یکی از دهیاری ها یا شهرداری های شهرستان همان شهر به ازای هر سال خدمت 

درصد تا  2ری ها یا شهرداری های استان همان شهر به ازای هر سال خدمت و برای کارکنان شاغل در یکی از دهیادرصد  18سقف 

درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار گیرد . اعمال امتیاز مربوطه مشروط به دارا بودن  15سقف 

 می باشد . 1392سال سابقه پرداخت بیمه در شهرداری ها و یا سازمان های وابسته و یا دهیاری ها تا پایان 

  ضرب شده و  1/1و داوطلبان بومی شهرستان تازه تاسیس در  15/1امتیاز آزمون تخصصی داوطلبان بومی شهر تازه تاسیس در

 مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد .

 ی هر سال سابقه خدمت با تایید بخشدار امتیاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی از دهیاری  های استان شهر تازه تاسیس به ازا

 درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار گیرد . 21درصد تا سقف  4ذیربط 

  امتیاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهرهای آن استان شهردار بوده اند به ازای هر سال سابقه خدمت با تایید استانداری

 درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد . 25درصد تا سقف  5

  درصد ضرب شده و  21امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت و یا از کار افتاده کلی دائم حین خدمت در

 مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد .

 این آگهی شوند ، باالترین امتیاز  6،7،8،9،11شمول بیش از یك امتیاز از مزایای پیش بینی شده در مواد در صورتی که داوطلبان م

 برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت .

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

 نموده اند انجام خواهد شد.نام 

  سهمیه قانونی 3معلولین عادی به شرط کسب حد نصاب نمره الزم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از %

 مربوط برخوردار خواهند شد.


