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 استخدام پيماني آگهي 

شماره  سهميه استخدامي براي تامين نيروي انساني مورد نياز شهرداريهاي شهرهاي تازه تاسيس استان از محل  خوزستاناستانداري 

مورخ  82601معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و نامه شماره   81/88/29مورخ 88881/29/992

افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي  ، در نظر دارد ن شهرداريها و دهياريهاي كشورازماس 98/1/21

 .مصاحبه و گزينش به صورت پيماني براي خدمت در شهرهاي تازه تاسيس استان به شرح زير استخدام نمايد، ي ملتخصصي، ع

 رشته شغلي عنوان پست سازماني ردیف

محل 

جغرافيایي 

 خدمت

 شرایط احراز جنسيت تعداد

1 
کارشناس فناوری 

 اطالعات

کارشناس تحلیل 

 گر سیستم
 1 آبژدان

مرد یا 

 زن

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

کلیه گرایش )مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطالعات،مهندسی (ها

 (کلیه گرایش ها)صنایع 

2 
کارشناس امور 

 اداری

کارشناس امور 

 اداری
 1 آبژدان

مرد یا 

 زن

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

، به جز گرایش (کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع 

 (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (گرایش ها

3 
مسئول امور مالی 

 و درآمد
 زن 1 آبژدان حسابدار

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری 

 (کلیه گرایش ها)

 کارپرداز 4
مسئول خدمات 

 مالی
 1 آبژدان

مرد یا 

 زن

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته 

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 

5 
مسئول خدمات 

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست
 1 آبژدان

مرد یا 

 زن

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش ارزیابی و )مهندسی محیط زیست 

آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط 

گرایش برنامه )محیط زیست ( زیست 

برنامه ریزی مدیریت و آموزش (ریزی

طراحی محیط زیست ،  –محیط زیست 
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ت مهندسی عمران گرایش محیط زیس

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی 

 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)کشاورزی 

6 

آتش نشان 

 (راننده)

 

 

راننده وسائط نقلیه 

ی سنگین تندرو

پست برای تصدی 

آتش نشان 

 (راننده)

 مرد 2 آبژدان

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودن دارا

واهینامه فوق دیپلم دارا بودن گ -متوسطه

در 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

گواهینامه رانندگی پایه یک  دارا بودن*

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است

7 
مسئول امور مالی 

 و درآمد
 1 آزادی حسابدار

مرد یا 

 زن

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری 

 (کلیه گرایش ها)

 کارپرداز 8
مسئول خدمات 

 مالی
 مرد 1 آزادی

نامه فوق دیپلم در رشته دارا بودن گواهی

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 

9 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه 

 وساختمان
 مرد 1 آزادی

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( فیایی ، عمران سیستمهای اطالعات جغرا

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط



3 
 

11 
مسئول خدمات 

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست
 مرد 1 آزادی

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش ارزیابی و )مهندسی محیط زیست 

آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط 

برنامه  گرایش)محیط زیست ( زیست 

برنامه ریزی مدیریت و آموزش (ریزی

طراحی محیط زیست ،  –محیط زیست 

مهندسی عمران گرایش محیط زیست 

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی 

 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)کشاورزی 

 مرد 1 آزادی آتش نشان آتش نشان 11

حصیالت کامل گواهینامه پایان تا بودن دار

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در 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 

جات ، بهداشت اطفاء حریق ، امداد و ن

 حرفه ای

12 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

پست برای تصدی 

آتش نشان 

 (راننده)

 مرد 3 ابوحمیظه

دارای گواهینامه پایان تحصیالت کامل 

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

ت امداد و امداد و سوانح ، مدیریت عملیا

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 
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 حرفه ای

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است

13 
ر مسئول امو

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان
 مرد 1 ابوحمیظه

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

 مرد 1 ابوحمیظه مامور حراست استکارشناس حر 14

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

به جز گرایش ( کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، علوم اجتماعی 

( کلیه گرایش ها)، روانشناسی ( گرایش ها 

 (کلیه گرایش ها )، علوم سیاسی ، حقوق 

 مرد 1 الهایی مامور حراست ستکارشناس حرا 15

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

به جز گرایش ( کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، علوم اجتماعی 

( کلیه گرایش ها)، روانشناسی ( گرایش ها 

 (کلیه گرایش ها )، علوم سیاسی ، حقوق 

16 
کارشناس امور 

 داریا

کارشناس امور 

 اداری
 زن 1 الهایی

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

، به جز گرایش (کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع 

 (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (گرایش ها

17 
مسئول امورمالی و 

 درآمد
 1 الهایی حسابدار

مرد یا 

 زن

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری 

 (کلیه گرایش ها)
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 کارپرداز 18
مسئول خدمات 

 مالی
 مرد  1 الهایی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته 

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 

19 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان
 مرد 1 الهایی

بودن دانشنامه لیسانس یا فوق  دارا

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

21 
مسئول خدمات 

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست
 مرد 1 الهایی

دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در دارا بودن 

یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست 

گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی )

گرایش برنامه )محیط زیست ( طراحی محیط زیست 

برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست (ریزی

طراحی محیط زیست ، مهندسی عمران گرایش  –

ع طبیعی گرایش محیط محیط زیست مهندسی مناب

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی کشاورزی 

 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)

21 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 (راننده)

 مرد 1 الهایی

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

پلم دارا بودن گواهینامه فوق دی -متوسطه

در 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

دگی پایه یک دارا بودن گواهینامه رانن*

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است

22 
متصدی 

اموردفتری،بایگانی 

و امور دبیرخانه 

متصدی امور 

 دفتری
 زن 1 بیدروبه

دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیالت 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم  -متوسطه

کلیه )در یکی از رشته های حسابداری 
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شورای اسالمی 

 شهر

، (کلیه گرایش ها )، کامپیوتر (ها گرایش

فناوری اطالعات و ارتباطات ، مدیریت 

 کلیه گرایش ها)

23 
مسئول امور مالی 

 و درآمد
 مرد 1 بیدروبه حسابدار

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری 

 (کلیه گرایش ها)

 مرد 1 بیدروبه مامور حراست کارشناس حراست 24

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

به جز گرایش ( کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، علوم اجتماعی 

( کلیه گرایش ها)، روانشناسی ( گرایش ها 

 (کلیه گرایش ها )، علوم سیاسی ، حقوق 

 کار پرداز 25
مسئول خدمات 

 مالی
 مرد 1 بیدروبه

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته 

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 

26 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان
 مرد 1 بیدروبه

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( ستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران سی

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

27 
مسئول خدمات 

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست
 مرد 1 بیدروبه

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش ارزیابی و )مهندسی محیط زیست 

آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط 

گرایش برنامه )محیط زیست ( ست زی

برنامه ریزی مدیریت و آموزش (ریزی

طراحی محیط زیست ،  –محیط زیست 

مهندسی عمران گرایش محیط زیست 

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی 
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 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)کشاورزی 

28 
کارشناس فناوری 

 اطالعات

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
 1 تشان

مرد یا 

 زن

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

کلیه گرایش )مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطالعات،مهندسی (ها

 (کلیه گرایش ها)صنایع 

29 
مسئول امور مالی 

 و در آمد
 مرد 1 تشان حسابدار

سانس در دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لی

 (کلیه گرایش ها)رشته تحصیلی حسابداری 

31 

 
 کارپرداز

مسئول خدمات 

 مالی
 مرد 1 تشان

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته 

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 

31 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان
 مرد 1 تشان

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

از رشته های تحصیلی  لیسانس در یکی

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

32 
مسئول خدمات 

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست
 مرد 1 تشان

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

های تحصیلی  لیسانس در یکی از رشته

گرایش ارزیابی و )مهندسی محیط زیست 

آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط 

گرایش برنامه )محیط زیست ( زیست 

برنامه ریزی مدیریت و آموزش (ریزی

طراحی محیط زیست ،  –محیط زیست 

مهندسی عمران گرایش محیط زیست 

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

دسی زیست مهندسی فضای سبز ،مهن
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 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)کشاورزی 

33 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 (راننده)

 مرد 1 تشان

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در  -متوسطه

یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و 

وانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، س

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

 دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک برای*

 .است داوطلبین این رشته شغلی الزامی

34 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 ((راننده)

 مرد 1 چغامیش

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و 

ت ، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نجا

نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، 

پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث 

اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت 

 حرفه ای

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است

 مرد 2 یشچغام آتش نشان آتش نشان 35
گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

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

نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش 

نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، 

حریق و حوادث پیشگیری و ایمنی در برابر 

اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت 

 حرفه ای

 کارپرداز 36
مسئول خدمات 

 مالی
 مرد 1 چم گلک

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته 

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 

37 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان
 مرد 1 چم گلک

 دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

38 
مسئول امور مالی 

 و درآمد
 1 چم گلک حسابدار

مرد یا 

 زن

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

سانس در رشته تحصیلی حسابداری لی

 (کلیه گرایش ها)

39 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 ((راننده)

 مرد 2 چم گلک

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

داد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و ام

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
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دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

الزامی  داوطلبین این رشته شغلی برای

 .است

 مرد 1 چم گلک آتش نشان آتش نشان 41

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و 

نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش 

ریق و حوادث ، نشانی ، مدیریت عملیات ح

پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث 

اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت 

 حرفه ای

41 
کارشناس فناوری 

 اطالعات

کارشناس تحلیلگر 

 سیستم
 مرد 1 خنافره

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

کلیه گرایش )مهندسی کامپیوتر

دسی فناوری اطالعات،مهندسی مهن(ها

 (کلیه گرایش ها)صنایع 

42 
کارشناس امور 

 اداری

کارشناس امور 

 اداری
 مرد 1 خنافره

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

، به جز گرایش (کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع 

 (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (گرایش ها

43 
مسئول امور مالی 

 و درآمد
 مرد 1 خنافره حسابدار

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری 

 (کلیه گرایش ها)

 کار پرداز 44
مسئول خدمات 

 مالی
 مرد 1 خنافره

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته 

 (اکلیه گرایش ه)تحصیلی حسابداری 

45 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان
 مرد 1 خنافره

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

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

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

46 
مسئول خدمات 

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست
 مرد 1 خنافره

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش ارزیابی و )مهندسی محیط زیست 

آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط 

گرایش برنامه )محیط زیست ( زیست 

برنامه ریزی مدیریت و آموزش (ریزی

طراحی محیط زیست ،  –ت محیط زیس

مهندسی عمران گرایش محیط زیست 

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی 

 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)کشاورزی 

47 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 ((راننده)

 مرد 2 خنافره

 -گواهینامه پایان تحصیالت کامل متوسطه بودندارا

دارا بودن گواهینامه 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 عملیات حریق و حوادث ، 

 پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء

 حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای

 دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک برای*

 .داوطلبین این رشته شغلی الزامی است

 مرد 1 خنافره مامور حراست کارشناس حراست 48

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

یش به جز گرا( کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، علوم اجتماعی 

( کلیه گرایش ها)، روانشناسی ( گرایش ها 

 (کلیه گرایش ها )، علوم سیاسی ، حقوق 

49 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان
 مرد 1 سرداران

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

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

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

51 
کارشناس امور 

 اداری

کارشناس امور 

 اداری
 مرد 1 سرداران

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

به جز گرایش ، (کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع 

 (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (گرایش ها

51 
مسئول خدمات 

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست
 زن 1 سرداران

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در 

یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست 

گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی )

گرایش برنامه )محیط زیست ( حی محیط زیست طرا

برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست (ریزی

طراحی محیط زیست ، مهندسی عمران گرایش  –

محیط زیست مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی کشاورزی 

 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)

52 
آتش نشان 

 (راننده)

سائط نقلیه راننده و

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 ((راننده)

 مرد 2 سرداران

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در 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

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است

 مرد 1 سرداران آتش نشان آتش نشان 53
تحصیالت کامل گواهینامه پایان  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 
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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 

نجات ، بهداشت اطفاء حریق ، امداد و 

 حرفه ای

54 
مسئول امور مالی 

 و درآمد
 مرد 1 سماله حسابدار

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری 

 (کلیه گرایش ها)

55 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط  

نقلیه تندروی 

سنگین برای 

تصدی پست آتش 

 ((راننده)نشان 

 مرد 1 سماله

دارا  -گواهینامه پایان تحصیالت کامل متوسطه دنبودارا

بودن گواهینامه 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 

عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر 

فاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حریق و حوادث اط

 حرفه ای

داوطلبین  دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک برای*

 .این رشته شغلی الزامی است

 مرد 1 سماله آتش نشان آتش نشان 56

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

لیات در یکی از رشته های مدیریت عم

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

57 

متصدی 

اموردفتری،بایگانی 

و امور دبیرخانه 

شورای اسالمی 

 شهر

متصدی امور 

 دفتری

سیاه 

 منصور
1 

مرد یا 

 زن

دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیالت 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم  -متوسطه

کلیه )در یکی از رشته های حسابداری 

، (کلیه گرایش ها )، کامپیوتر (گرایش ها

فناوری اطالعات و ارتباطات ، مدیریت 

 کلیه گرایش ها)
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58 
مسئول امور 

 مرانیع

مهندس راه و 

 ساختمان

سیاه 

 منصور
 مرد 1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

59 
 مسئول خدمات

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست

سیاه 

 منصور
 مرد 1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش ارزیابی و )مهندسی محیط زیست 

آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط 

گرایش برنامه )محیط زیست ( زیست 

برنامه ریزی مدیریت و آموزش (ریزی

حیط زیست ، طراحی م –محیط زیست 

مهندسی عمران گرایش محیط زیست 

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی 

 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)کشاورزی 

61 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 (راننده)

سیاه 

 منصور
 مرد 2

ه پایان تحصیالت کامل گواهینام بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در 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 

امداد و نجات ، بهداشت اطفاء حریق ، 

 حرفه ای

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است
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 آتش نشان آتش نشان 61
سیاه 

 منصور
 مرد 2

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در  -متوسطه

مداد و یکی از رشته های مدیریت عملیات ا

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

62 

متصدی 

اموردفتری،بایگانی 

و امور دبیرخانه 

شورای اسالمی 

 شهر

صدی امور مت

 دفتری
 مرد 1 شرافت

دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیالت 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم  -متوسطه

کلیه )در یکی از رشته های حسابداری 

، (کلیه گرایش ها )، کامپیوتر (گرایش ها

فناوری اطالعات و ارتباطات ، مدیریت 

 کلیه گرایش ها)

63 
کارشناس فنا وری 

 اطالعات

اس تحلیلگر کارشن

 سیستم
 مرد 1 شرافت

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

کلیه گرایش )مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطالعات،مهندسی (ها

 (کلیه گرایش ها)صنایع 

64 
کارشناس امور 

 اداری

کارشناس امور 

 اداری
 مرد 1 شرافت

یا فوق دارا بودن دانشنامه لیسانس 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

، به جز گرایش (کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع 

 (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (گرایش ها

 کارپرداز 65
مسئول خدمات 

 مالی
 مرد 1 شرافت

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته 

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 
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66 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان
 مرد 1 شرافت

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

67 
تش نشان آ

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 (راننده)

 مرد 1 شرافت

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و 

ور امداد، ایمنی و آتش نجات ، مدیریت ام

نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، 

پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث 

اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت 

 حرفه ای

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است

 مرد 1 شرافت آتش نشان آتش نشان 68

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  ودنبدارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در  -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 

طفاء حریق ، ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

 امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای

69 
کارشناس امور 

 اداری

کارشناس امور 

 اداری

شمس 

 آباد
 زن 1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

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

 (گرایش ها کلیه)، اقتصاد (گرایش ها

71 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 (راننده)

شمس 

 آباد
 مرد 1

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

و  امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد

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

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است

71 
کارشناس امور 

 اداری

کارشناس امور 

 اداری

فتح 

 المبین
 مرد 1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

، به جز گرایش (کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع 

 (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (گرایش ها

 کارپرداز 72
مسئول خدمات 

 مالی

ح فت

 المبین
 مرد 1

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته 

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 

73 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان

فتح 

 المبین
 مرد 1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

یش سازه ، گرایش مدیریت ساخت ، گرا

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط
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74 
مسئول خدمات 

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست

فتح 

 المبین
 مرد 1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش ارزیابی و )مهندسی محیط زیست 

مهندسی طراحی محیط  آمایش سرزمین ،

گرایش برنامه )محیط زیست ( زیست 

برنامه ریزی مدیریت و آموزش (ریزی

طراحی محیط زیست ،  –محیط زیست 

مهندسی عمران گرایش محیط زیست 

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی 

 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)کشاورزی 

75 
آتش نشان 

 (هرانند)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 (راننده)

فتح 

 المبین
 مرد 1

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و 

ایمنی و آتش  نجات ، مدیریت امور امداد،

نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، 

پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث 

اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت 

 حرفه ای

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است

 آتش نشان آتش نشان 76
فتح 

 المبین
 مرد 1

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و 

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

پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث 

حریق ، امداد و نجات ، بهداشت  اطفاء

 حرفه ای

77 
کارشناس فناوری 

 اطالعات

کارشناس تحلیلگر 

 سیستم

قلعه 

 خواجه
 مرد 1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

کلیه گرایش )مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطالعات،مهندسی (ها

 (کلیه گرایش ها)صنایع 

78 
تش نشان آ

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 (راننده)

قلعه 

 خواجه
 مرد 2

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و 

یت امور امداد، ایمنی و آتش نجات ، مدیر

نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، 

پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث 

اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت 

 حرفه ای

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است

 آتش نشان آتش نشان 79
قلعه 

 خواجه
 مرد 1

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

را بودن گواهینامه فوق دیپلم دا-همتوسط

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و 

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

و حوادث پیشگیری و ایمنی در برابر حریق 

اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت 

 حرفه ای

81 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان

کوت 

 سید نعیم
 مرد 1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( جغرافیایی ، عمران  سیستمهای اطالعات

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

81 
مسئول خدمات 

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست

کوت 

 سید نعیم
 مرد 1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش ارزیابی و )مهندسی محیط زیست 

آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط 

گرایش برنامه )زیست  محیط( زیست 

برنامه ریزی مدیریت و آموزش (ریزی

طراحی محیط زیست ،  –محیط زیست 

مهندسی عمران گرایش محیط زیست 

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی 

 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)کشاورزی 
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82 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

نگین تندروی س

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 (راننده)

کوت 

 سید نعیم
 مرد 3

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در  -متوسطه

یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و 

سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، 

مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی ، 

عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و مدیریت 

ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق ، 

 امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای

 دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک برای*

 .داوطلبین این رشته شغلی الزامی است

 مامور حراست کارشناس حراست 83
کوت 

 سید نعیم
 مرد 1

ا فوق دارا بودن دانشنامه لیسانس ی

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

به جز گرایش ( کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، علوم اجتماعی 

( کلیه گرایش ها)، روانشناسی ( گرایش ها 

 (کلیه گرایش ها )، علوم سیاسی ، حقوق 

 مسئول دفتر مسئول دفتر 84
کوت 

 عبداله
 مرد و زن 3

در یکی از  دارا بودن دانشنامه لیسانس

کلیه گرایش )رشته های تحصیلی مدیریت

( کلیه گرایش ها)علوم اجتماعی (ها

کلیه )حقوق(کلیه گرایش ها)روانشناسی 

 (گرایش ها

85 
کارشناس امور 

 اداری

کارشناس امور 

 اداری

کوت 

 عبداله
 مرد 1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

، به جز گرایش (لیه گرایش هاک)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع 

 (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (گرایش ها

 کار پرداز 86
مسئول خدمات 

 مالی

کوت 

 عبداله
 مرد 1

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته 

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق  مرد 1کوت  مامور حراست متصدی حراست 87
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لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی  عبداله

به جز گرایش ( کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، علوم اجتماعی 

( کلیه گرایش ها)، روانشناسی ( گرایش ها 

(کلیه گرایش ها )، علوم سیاسی ، حقوق   

88 
کارشناس 

 شهرسازی

کارشناس 

 شهرسازی

کوت 

 هعبدال
1 

مرد یا 

 زن

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

شهرسازی ، برنامه ریزی شهری و منطقه 

ای ، مدیریت شهری ، برنامه ریزی منطقه 

ای ، طراحی شهری ، مهندسی شهرسازی ، 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

89 
کارشناس امور 

 عمرانی

مهندس راه 

 وساختمان

کوت 

 عبداله
 مرد 3

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

91 

کارشناس نظارت 

بر تخلفات 

 ساختمانی

دس راه و مهن

 ساختمان

کوت 

 عبداله
 مرد 2

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط
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91 
آتش نشان 

 (راننده)

ننده وسائط نقلیه را

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 (راننده)

کوت 

 عبداله
 مرد 6

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و 

ی و آتش نجات ، مدیریت امور امداد، ایمن

نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، 

پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث 

اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت 

 حرفه ای

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

 .برای داوطلبین این رشته الزامی است

 آتش نشان آتش نشان 92
کوت 

 عبداله
 مرد 11

پایان تحصیالت کامل  گواهینامه بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در 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 

مداد و نجات ، بهداشت اطفاء حریق ، ا

 حرفه ای

93 
کارشناس امور 

 فرهنگی

کارشناس امور 

 فرهنگی

کوت 

 عبداله
 مرد 1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق 

لیسانس در یکی از رشته های مدیریت 

امور فرهنگی  و برنامه ریزی امور فرهنگی ، 

 کلیه گرایش ها)علوم اجتماعی 

94 
کارشناس حمل و 

 کنقل و ترافی

کارشناس امور 

 حمل و نقل

کوت 

 عبداله
 مرد 1

دارا بودن دانشنامه  لیسانس یا فوق 

لیسانس  در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و برنامه )مهندسی عمران 

، مهندسی ترافیک ، ( ریزی حمل و نقل 
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مهندسی حمل و نقل ، مهندسی تکنولوژی 

 حمل و نقل و ترافیک شهری

95 
یت کارشناس مدیر

 پسماند

کارشناس محیط 

 زیست

کوت 

 عبداله
 مرد 2

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش ارزیابی و )مهندسی محیط زیست 

آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط 

گرایش برنامه )محیط زیست ( زیست 

برنامه ریزی مدیریت و آموزش (ریزی

حی محیط زیست ، طرا –محیط زیست 

مهندسی عمران گرایش محیط زیست 

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی 

 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)کشاورزی 

96 

کارشناس سرمایه 

گذاری و 

مشارکتهای 

 مردمی

کارشناس مطالعات 

 اقتصادی

کوت 

 عبداله
 مرد 1

لیسانس دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

در یکی از رشته های تحصیلی علوم 

اقتصاد نظری  –اقتصاد بازرگانی  -اقتصادی

برنامه  –اقتصاد شهری و منطقه  ای  –

توسعه  -ریزی سیستمهای اقتصادی

 –مدیریت مالی  –اقتصادی و برنامه ریزی 

 مدیریت سرمایه گذاری –مهندسی مالی 

97 
کارشناس برنامه و 

 بودجه

کارشناس برنامه 

 یزیر

کوت 

 عبداله
 مرد 1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

کلیه گرایش ها بجز مدیریت امور )مدیریت 

مهندسی  –( فرهنگی و مدیریت ورزش 

 (کلیه گرایش ها ) صنایع 

98 
کارشناس 

 زیباسازی
 آرشیتکت

کوت 

 عبداله
 مرد یا زن 1

انس یا فوق دارا بودن دانشنامه  لیس

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

مهندسی معماری ، معماری منظر ، 

تکنولوژی معماری ، مرمت ابنیه سنتی ، 

 مطالعات معماری ایران ، طراحی محیط
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99 
کارشناس امور 

 اداری

کارشناس امور 

 اداری
 مرد 1 گلگیر

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

تحصیلی  لیسانس در یکی از رشته های

، به جز گرایش (کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع 

 (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (گرایش ها

111 
مسئول امور مالی 

 و درآمد
 مرد 1 گلگیر حسابدار

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری 

 (کلیه گرایش ها)

 کارپرداز 111
ئول خدمات مس

 مالی
 زن 1 گلگیر

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته 

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 

112 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان
 مرد 1 گلگیر

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

ت ، گرایش سازه ، گرایش مدیریت ساخ

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

113 
مسئول خدمات 

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست
 مرد 1 گلگیر

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش ارزیابی و )مهندسی محیط زیست 

ن ، مهندسی طراحی محیط آمایش سرزمی

گرایش برنامه )محیط زیست ( زیست 

برنامه ریزی مدیریت و آموزش (ریزی

طراحی محیط زیست ،  –محیط زیست 

مهندسی عمران گرایش محیط زیست 

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی 

 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)کشاورزی 
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114 
آتش نشان 

 (انندهر)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

 راننده)آتش نشان 

 مرد 2 گلگیر

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در یکی از رشته های مدیریت عملیات 

امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و 

یمنی و آتش نجات ، مدیریت امور امداد، ا

نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، 

پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث 

اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت 

 حرفه ای

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است

 کارپرداز 115
مسئول خدمات 

 مالی
 مرد 1 گوریه

دن گواهینامه فوق دیپلم در رشته دارا بو

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 

116 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان
 مرد 1 گوریه

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( طالعات جغرافیایی ، عمران سیستمهای ا

 مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط

117 
کارشناس امور 

 اداری

کارشناس امور 

 اداری
 زن 1 گوریه

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

، به جز گرایش (کلیه گرایش ها)مدیریت 

کلیه )مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع 

 (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (اگرایش ه

118 
مسئول امور مالی 

 و درآمد
 مرد 1 گوریه حسابدار

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری 

 (کلیه گرایش ها)
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119 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

آتش نشان 

 (راننده)

 مرد 2 گوریه

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودناراد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در 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 ، 

دث پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوا

اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت 

 حرفه ای

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است

 مرد 1 گوریه آتش نشان آتش نشان 111

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

ریت عملیات در یکی از رشته های مدی

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

111 
کارشناس فناوری 

 اطالعات

کارشناس تحلیلگر 

 سیستم
 مرد یا زن 1 نصوریهم

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

کلیه گرایش )مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطالعات،مهندسی (ها

 (کلیه گرایش ها)صنایع 

112 
مسئول امور مالی 

 و درآمد
 مرد یا زن 1 منصوریه حسابدار

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در 

 (کلیه گرایش ها)رشته تحصیلی حسابداری 

 کارپرداز 113
مسئول خدمات 

 مالی
 مرد 1 منصوریه

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته 

 (کلیه گرایش ها)تحصیلی حسابداری 
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114 
مسئول امور 

 عمرانی

مهندس راه و 

 ساختمان
 مرد 1 منصوریه

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش مهندسی و )مهندسی عمران 

مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش 

( سیستمهای اطالعات جغرافیایی ، عمران 

 ت ، طراحی محیطمدیریت پروژه و ساخ

115 
مسئول خدمات 

 شهری

کارشناس محیط 

 زیست
 مرد 1 منصوریه

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی 

گرایش ارزیابی و )مهندسی محیط زیست 

آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط 

گرایش برنامه )محیط زیست ( زیست 

و آموزش  برنامه ریزی مدیریت(ریزی

طراحی محیط زیست ،  –محیط زیست 

مهندسی عمران گرایش محیط زیست 

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط 

زیست مهندسی فضای سبز ،مهندسی 

 ، معماری منظر(گرایش باغبانی)کشاورزی 

116 
آتش نشان 

 (راننده)

راننده وسائط نقلیه 

تندروی سنگین 

برای تصدی پست 

 راننده)آتش نشان 

 مرد 1 همنصوری

گواهینامه پایان تحصیالت کامل  بودندارا

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  -متوسطه

در 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 ، 

ریق و حوادث پیشگیری و ایمنی در برابر ح

اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت 

 حرفه ای

دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک *

داوطلبین این رشته شغلی الزامی  برای

 .است



29 
 

 

 شرایط عمومي  -الف

 سن بيست سال تمام و حداكثر سي و پنج سال تمام لداشتن حداق .8

 ايرانجمهوري اسالمي داشتن تابعيت  .9

 در زمان ثبت نام  پايان خدمت يا معافيت قانوني براي مرداندارا بودن كارت  .1

 عدم اعتياد به مواد مخدر و دخاني .1

 نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر .0

 نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاه هاي اجرايي به موجب آراء مراجع قانوني .6

 استخدام مي شودداشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه در آن شغل  .7

 پايان دوره متوسطهدارا بودن حداقل مدرك تحصيلي  .8

 اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .2

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .82

 شرایط اختصاصي -ب

 .سال در زمان ثبت نام مي باشد 12( راننده)و رشته شغلي آتش نشان  سال 90حداكثر سن داوطلبان در رشته شغلي آتش نشان  .8

 .مي بايست داراي گواهينامه رانندگي پايه يك در زمان ثبت نام باشند( راننده)داوطلبان رشته شغلي آتش نشان  .9

نشان و راننده وسائط  و همچنين معلولين مجاز به شركت در رشته شغلي آتش داوطلباني كه داراي كارت معافيت پزشكي مي باشند .1

 .نمي باشند( براي تصدي پست آتش نشان راننده ) نقليه سنگين 

براي تصدي پست ) و راننده وسائط نقليه سنگين ( براي تصدي پست آتش نشان )داوطلبان استخدام در رشته شغلي آتش نشان  .1

 .نيز شركت نمايند در صورت موفقيت در آزمون تخصصي مي بايست در آزمون عملي( آتش نشان راننده 

 .توانند از مستخدمين رسمي،ثابت و پيماني ساير دستگاه هاي اجرايي و بازنشسته يا بازخريد خدمت باشندداوطلبان نمي .0

روز كاري پس از اعالم رسمي دفتر نسبت به ارائه مدارك الزم و تكميل پرونده  82شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت پذيرفته .6

هاي اجرايي هاي وابسته و نيز دستگاهها و سازمانساله براي عدم هرگونه انتقال و ماموريت به ساير شهرداري 7حضري و ارائه تعهد م

 .ديگر و همچنين عدم تغيير رسته شغلي در شهرداري تازه تاسيس اقدام نمايد

 .موارد زير به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد .7

به طور داوطلبانه خدمت نموده (  92/0/8167 لغايت 18/6/8102از تاريخ ) نبرد حق عليه باطل هاي داوطلباني كه در جبهه  -الف

در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت مدت حضور اند، به ميزان 

 .در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل

 .سال 0تا ميزان ( همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر)شهدا، آزادگان، مفقوداالثرها، جانبازان  عضاي خانوادها -ب

دوطلباني كه در طول جنگ تحميلي به اسارت دشمن بعثي و يا گروه هاي ضد انقالب در آمده اند به ميزان مدت اسارت و حضور  -ج

 .در جبهه

غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شركت هاي دولتي، بانك ها و شركت هاي تحت پوشش داوطلباني كه به صورت  -د

آنها ، شركت هاي بيمه دولتي ، شهرداري ها ، موسسات و شركت هاي تابعه و وابسته به آن موسسات و شركت هاي دولتي كه 

هاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به نحوي از بودجه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين موسسات و شركت 

به خدمت اشتغال  99/88/8107و كمك دولت استفاده مي كنند، نهادهاي انقالب اسالمي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 

 .داشته اند، به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها
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 ثبت نام و مدارك مورد نياز  -ج

 هاي مختلف استان به ترتيب اولويتي كه در هنگام ثبت نام اعالم مي نمايندشغلي و در شهر يك رشته نها در داوطلبين مي توانند ت .8

 ..كنندبه صورت اينترنتي ثبت نام  و از طريق سايت استانداري

 .ميباشد يك هفتهبه مدت 1/6/21لغايت 92/0/21مورخ  چهارشنبه روز 8ساعت شروع ثبت نام از .9

كيلو  922و حداكثر  jpgپيكسل و با فرمت  922و ارتفاع  802خود را با عرض  1*1بايست عكس پرسنلي  داوطلبان استخدام مي .1

 .بايت در رايانه اسكن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سايت وارد نمايند

شهرداريهاي شعبه استانداري به نام سازمان همياري بانك ملي   2828812209222 ريال به حساب982222واريز وجه به مبلغ  .1

مبلغ مذكور و فرزندان شاهد % 02ايثارگران از پرداخت )  پرداخت نمايند به عنوان حق شركت در آزمون استخدامي  استان خوزستان

و اطالعات فيش واريزي و ساير موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهايتا ( از واريز وجه مذكور معاف مي باشند

پيگيري مراحل بعدي براي رسي مجدد صحت اطالعات درج شده و تاييد مراتب توسط سايت، شماره رهگيري خود را پس از بر

 .آزمون و دريافت كارت ورود به جلسه اخذ و نزد خويش نگهداري نمايند

به  خوزستاناستانداري  از طريق وب سايت 86/6/21و80مورخ  هاي شنبه ويكشنبه كارت ورود به جلسه آزمون استخدام روز .0

 .داوطلبان ارائه مي شود

است و محل برگزاري آزمون بر روي كارت ورود به جلسه آزمون صبح 2 ساعت98/26/21 مورخجمعه زمان برگزاري آزمون روز .6

 .داوطلبان درج خواهد شد

شرح  ارك الزم بهمي بايست اطالعات مورد نياز را در سايت و در قسمت هاي مربوطه درج نموده و بعد از اعالم نتايج مداوطلبان د .7

 : م تحويل نمايندرا جهت تطبيق با اطالعات زمان ثبت نا زير

 .چاپ شده از سايت ثبت نامي درخواست شغلمشخصات و فرم  .8

 ين مدرك تحصيليتصوير آخرو اصل  .9

 ( در صورت داشتن توضيحات كليه صفحات ) تصوير صفحه اول شناسنامه و اصل  .1

 (دورو ) تصوير كارت ملي و اصل  .1

 تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عموميو اصل  .0

 مستندات ايثارگري ، معلوالن عادي و سوابق پرداخت بيمه در شهرداري ها ، سازمان هاي وابسته و دهياري ها .6

 ( راننده)پايه يك براي داوطلبان رشته شغلي راننده وسائط نقليه تندرو در پست آتش نشان تصوير گواهينامه رانندگيو اصل  .7

 

 

 مواد آزمون تخصصي  -د

سوال به صورت كاربردي و تخصصي در حوزه رشته شغلي مربوط  892آزمون تخصصي در هر رشته شغلي به صورت چهار گزينه اي و به تعداد 

 .متياز مي باشدا 822با احتساب نمره منفي با سقف 

 اعالم نتایج  –ه 

 .سايت رسمي استانداري ذيربط بعد از برگزاري آزمون اعالم خواهد شدكت درآزمون عملي يا مصاحبه دراسامي داوطلبان پذيرفته شده براي شر

 تذكرات   -و

 .در رابطه با سهميه ايثارگران مطابق ضوابط مربوطه عمل خواهد شد .8
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استخدامي مشخص شود كه داوطلب اطالعات خالف واقع ابراز نموده است يا فاقد شرايط مندرج در  در هر مرحله از مراحل آزمون .9

 .اگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد

به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر و باالتر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز  .1

به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از ) اشاره و همچنين مدارك در رشته هاي غير مرتبط و معادل  مشاغل مورد

دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و 

داوطلبين مي بايست در زمان ثبت  .نخواهد شد داده  ترتيب اثر( لمي دارندش عگواهي مبني بر ادامه تحصيل در مقطع باالتر با ارز

 .مورد نظر آگهي استخدام باشندو شرايط در آزمون تخصصي داراي كليه مدارك نام 

 .انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل آزمون عملي يا مصاحبه و گزينش صورت مي پذيرد .1

به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت %( 0) حد سهميه تعيين شده انتخاب ايثارگران در  .0

 .نام نموده اند انجام خواهد شد

سهميه قانوني % 1معلولين عادي به شرط كسب حد نصاب نمره الزم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از  .6

 .اهند شدمربوط برخوردار خو

آئين نامه تسهيالت تشويقي رتبه اول  9نيازهاي استخدامي شهرداريها را به قهرمانان ورزشي مشمولين ماده %( 82)حداكثر ده درصد  .7

به ( راننده)كه به تائيد وزارت ورزش و جوانان مي رسد براي تصدي  آتش نشان وآتش نشان هيات وزيران  8176تا سوم مصوب 

 .از آزمون تخصصي و عملي اختصاص مي دهدمي ورود به خدمت و اخذ حدنصاب شرط داشتن شرايط عمو

در  92درصد تا سقف  1امتياز آزمون تخصصي كاركنان شاغل در دهياري يا شهرداري تازه تاسيس به ازاي هر سال سابقه خدمت  .8

درصد تا سقف 0/9اي هرسال خدمت يكي از دهياري ها يا شهرداري هاي شهرستان همان شهر به ازصد و براي كاركنان شاغل در 

درصد تا سقف  9در صد وبراي كاركنان شاغل دريكي از دهياري ها يا شهرداري هاي استان همان شهر به ازاي هر سال خدمت  88

  اعمال امتياز مربوطه مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بيمه. ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي قرار مي گيرد  در صد 80

 .مي باشد 8129در شهرداري ها ويا سازمان هاي وابسته و يا دهياري ها تا پايان سال 

ضرب شده و مبناي  8/8و داوطلبان بومي شهرستان تازه تاسيس در 80/8در امتياز آزمون تخصصي داوطلبان بومي شهر تازه تاسيس  .2

 .محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار مي گيرد

با تائيد بخشدار ذيربط ي دهياران در يكي از دهياري هاي استان شهر تازه تاسيس به ازاي هر سال سابقه خدمت امتياز آزمون تخصص .82

 .درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار مي گيرد 92درصد تا سقف  1

 0ه ازاي هر سال سابقه خدمت با تائيد استانداري امتياز آزمون تخصصي شهرداران كه در يكي از شهر هاي استان شهردار بوده اند ب .88

 .در صد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار مي گيرد 90درصد تا سقف 

ضرب شده و  درصد 92امتياز آزمون تخصصي فرزندان كاركنان فوت شده حين خدمت و يا از كار افتاده كلي دائم حين خدمت در  .89

 .از نهائي آزمون تخصصي قرار مي گيردمبناي محاسبه امتي

اين آگهي شوند باالترين 89و  88،  82،  2،  8 در صورتي كه داوطلبان مشمول بيش از يك امتياز از مزاياي پيش بيني شده در مواد .81

 .امتياز براي آنها مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت


