
 

 

 

  آگهي استخدام پيماني

 65151سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شماره  16/70/49مورخ  111161استخدامي شماره  استانداري خوزستان براي تامين نيروي انساني مورد نياز شهرداريهاي استان از محل سهميه

خدمت  از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي تخصصي، عملي ، مصاحبه و گزينش به صورت پيماني براي در نظر دارد افراد واجد شرايط راسازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور،  10/76/49مورخ 

  .در شهرهاي استان به شرح زير استخدام نمايد

 رشته شغلی  عنوان پست سازمانی  ردیف 

محل 

جغرافيایی 

 خدمت 

 شرایط احراز  جنسيت  تعداد 

  1 مينو شهر  کارشناس امور اداری  کارشناس امور اداری   1
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت )کليه گرایش 

 اقتصاد )کليه گرایش ها(  -مهندسی صنایع )کليه گرایش ها(-ها(، به جز گرایش مدیریت ورزش 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 مينو شهر  مسئول خدمات مالی  کارپرداز   2

 دارا بودن گواهينامه ليسانس یا فوق ليسانس در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد وزن   1 مينو شهر  حسابدار  حسابدار و مامور وصول   6

 آتش نشان )راننده(   9

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده( 

 مرد   1 مينو شهر 

فوق دیپلم در تمام گرایشهای یکی از رشته های  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

ایمنی و آتش  -مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد

فاء حریق پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اط –مدیریت عمليات حریق و حوادث  -نشانی 

 –مکانيک  -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –بهداشت حرفه ای -امداد و نجات  –پيشگيری 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و  -مخابرات

 ظرفيت بار بيش از شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

5  

دفتری،بایگانی متصدی امور

و امور دبيرخانه شورای 

 اسالمی شهر 

  1 مينو شهر  متصدی امور دفتری 
مرد و 

 زن 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارا بودن گواهی نامه پایان تحصيالت متوسطه

مدیریت -ارتباطات -فناوری اطالعات -کامپيوتر )کليه گرایش ها ( -های حسابداری )کليه گرایش ها(

 )کليه گرایش ها 

 مرد   2 حميدیه  کاردان آتش نشان  متصدی ارتباطات   1

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –امداد و نجات  –پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  -حریق و حوادث

* دارا بودن گواهينامه  -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 آتش نشان )راننده(   0

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده( 

 مرد   2 یه حميد

فوق دیپلم در تمام گرایشهای یکی از رشته های  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

ایمنی و آتش  -مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد

 –ق و حوادث اطفاء حریق پيشگيری و ایمنی در برابر حری –مدیریت عمليات حریق و حوادث  -نشانی 

کامپيوتر  -مخابرات –مکانيک  -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –بهداشت حرفه ای -امداد و نجات 

*دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار بيش از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

6  

متصدی اموردفتری،بایگانی 

و امور دبيرخانه شورای 

 اسالمی شهر 

  1 حميدیه  متصدی امور دفتری 
مرد و 

 زن 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارا بودن گواهی نامه پایان تحصيالت متوسطه

مدیریت -ارتباطات  - فناوری اطالعات-کامپيوتر )کليه گرایش ها ( -های حسابداری )کليه گرایش ها(

 )کليه گرایش ها 

  1 رامهرمز  کارشناس حقوقی  کارشناس حقوقی   4
مرد و 

 زن 

دارابودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی حقوق )گرایش حقوق 

 عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و امالک( 

17  
متصدی ارتباطات )آتش 

 نشان( 
 مرد   1 ایذه  کاردان آتش نشان 

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –امداد و نجات  –در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  پيشگيری و ایمنی -حریق و حوادث

* دارا بودن گواهينامه  -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 مرد   2 ایذه  کاردان آتش نشان  آتش نشان   11

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –نجات امداد و  –پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  -حریق و حوادث

* دارا بودن گواهينامه  -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 آتش نشان )راننده(   12

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 مرد   1 ایذه 

فوق دیپلم در تمام گرایشهای یکی از رشته های  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

ایمنی و آتش  -مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد

 –فاء حریق پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اط –مدیریت عمليات حریق و حوادث  -نشانی 

 



کامپيوتر  -مخابرات –مکانيک  -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –بهداشت حرفه ای -امداد و نجات  )راننده(  نشان

*دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار بيش از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 ایذه  مسئول خدمات مالی  ال جمعدار و امين امو  16

 مرد   1 ایذه  کارشناس محيط زیست  کارشناس خدمات شهری   19

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی محيط 

زیست )گرایش ارزیابی و آمایش سرزمين ، مهندسی طراحی محيط زیست ( محيط زیست )گرایش 

طراحی محيط زیست ، مهندسی عمران  –برنامه ریزی(برنامه ریزی مدیریت و آموزش محيط زیست 

 هندسی منابع طبيعی گرایش محيط زیست مهندسی گرایش محيط زیست م

15  
کارشناس پيگيری مصوبات 

 شورا 
  1 ایذه  کارشناس امور اداری 

مرد یا 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت )کليه گرایش 

 اقتصاد )کليه گرایش ها(  -مهندسی صنایع )کليه گرایش ها(-ها(، به جز گرایش مدیریت ورزش 

  1 آغاجاری  حسابدار  حسابدار   11
مرد و 

 زن 
 دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها( 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 آغاجاری  مسئول خدمات مالی  کار پرداز   10

 مرد   1 مالثانی  کارشناس محيط زیست  کارشناس خدمات شهری   16

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی محيط 

زیست )گرایش ارزیابی و آمایش سرزمين ، مهندسی طراحی محيط زیست ( محيط زیست )گرایش 

طراحی محيط زیست ، مهندسی عمران  –برنامه ریزی(برنامه ریزی مدیریت و آموزش محيط زیست 

 ط زیست مهندسی منابع طبيعی گرایش محيط زیست مهندسی گرایش محي

14  
متصدی ارتباطات )آتش 

 نشان( 
 مرد   1 مالثانی  کاردان آتش نشان 

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –امداد و نجات  –پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  -حریق و حوادث

*دارا بودن گواهينامه -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 کارشناس روابط عمومی   27
کارشناس روابط 

 عمومی 
  1 اميدیه 

مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت امور فرهنگی 

مدیریت –ارتباط تصویری  –علوم ارتباطات  –علوم ارتباطات اجتماعی  –مطالعات فرهنگی و رسانه –

 رسانه 

  1 اميدیه  کارشناس حقوقی  کارشناس حقوقی   21
مرد و 

 زن 

دارابودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی حقوق )گرایش حقوق 

 عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق اسناد و امالک( 

 کارشناس فناوری اطالعات   22
کارشناس تحليل گر 

 سيستم 
  1 اميدیه 

مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی کامپيوتر 

 مهندسی صنایع)کليه گرایشها -مهندسی فناوری اطالعات-)کليه گرایشها(

  1 اميدیه  کارشناس شهرسازی  کارشناس شهرسازی   26
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی شهرسازی برنامه 

مهندسی  –طراحی شهری  –برنامه ریزی منطقه ای  –مدیریت شهری  –ریزی شهری منطقه ای 

 جغرافيا و برنامه ریزی شهری  –شهرسازی 

 آتش نشان )راننده(   29

راننده وسائط نقليه 

ی تندروی سنگين برا

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده( 

 مرد   1 اميدیه 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

طفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

25  

 متصدی اموردفتری،بایگانی

و امور دبيرخانه شورای 

 اسالمی شهر 

  1 ویس  متصدی امور دفتری 
مرد و 

 زن 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارا بودن گواهی نامه پایان تحصيالت متوسطه

مدیریت -فناوری اطالعات و ارتباطات -کامپيوتر )کليه گرایش ها ( -های حسابداری )کليه گرایش ها(

 گرایش ها )کليه 

 آتش نشان )راننده(   21

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده( 

 مرد   1 ویس 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

طفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

 مرد   1 ویس  کارشناس محيط زیست  کارشناس خدمات شهری   20

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی محيط 

زیست )گرایش ارزیابی و آمایش سرزمين ، مهندسی طراحی محيط زیست ( محيط زیست )گرایش 

طراحی محيط زیست ، مهندسی عمران  –برنامه ریزی(برنامه ریزی مدیریت و آموزش محيط زیست 

 هندسی منابع طبيعی گرایش محيط زیست مهندسی گرایش محيط زیست م



 مرد   1 دزفول  کارشناس حقوقی  کارشناس حقوقی   26
دارابودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی حقوق )گرایش حقوق 

 عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و امالک( 

  1 دزفول  کارشناس شهرسازی  کارشناس شهرسازی   24
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی شهرسازی و منطقه 

جغرافيا  –مهندسی شهرسازی  –طراحی شهری  –برنامه ریزی منطقه ای  –مدیریت شهری  –ای 

 و برنامه ریزی شهری 

67  
کارشناس حمل و نقل و 

 ترافيک 

کارشناس امور حمل و 

 نقل 
 مرد   1 دزفول 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی عمران 

)گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ( ، مهندسی ترافيک ، مهندسی حمل و نقل ، 

 مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافيک شهری 

 آتش نشان )راننده(   61

راننده وسائط نقليه 

ی تندروی سنگين برا

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   2 چوئبده 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

طفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

  1 گتوند  اه و ساختمان مهندس ر کارشناس عمران   62
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی عمران 

)گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سيستمهای اطالعات جغرافيایی ، 

 عمران ( مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محيط 

  1 خرمشهر  حسابدار  حسابدار   66
مرد و 

 زن 
 دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها( 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 خرمشهر  مسئول خدمات مالی  کار پرداز   69

65  
کارشناس پيگيری مصوبات 

 شورا 
  1 خرمشهر  کارشناس امور اداری 

مرد یا 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت )کليه گرایش 

 اقتصاد )کليه گرایش ها(  -مهندسی صنایع )کليه گرایش ها(-ها(، به جز گرایش مدیریت ورزش 

 مرد   15 خرمشهر  کاردان آتش نشان  آتش نشان   61

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

داشت به –امداد و نجات  –پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  -حریق و حوادث

*دارا بودن گواهينامه -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک-تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 آتش نشان )راننده(   60

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده( 

 مرد   0 خرمشهر 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

ر حریق و حوادث اطفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در براب

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

  1 شوشتر  مهندس راه و ساختمان  س عمران کارشنا  66
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی عمران 

)گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سيستمهای اطالعات جغرافيایی ، 

 عمران ( مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محيط 

 مرد   1 شوشتر  کارشناس محيط زیست  کارشناس خدمات شهری   64

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی محيط 

زیست )گرایش ارزیابی و آمایش سرزمين ، مهندسی طراحی محيط زیست ( محيط زیست )گرایش 

طراحی محيط زیست ، مهندسی عمران  –برنامه ریزی(برنامه ریزی مدیریت و آموزش محيط زیست 

 هندسی منابع طبيعی گرایش محيط زیست مهندسی گرایش محيط زیست م

 مرد   15 شوشتر  کاردان آتش نشان  آتش نشان   97

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –امداد و نجات  –پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  -حریق و حوادث

*دارا بودن گواهينامه -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 آتش نشان )راننده(   91

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   0 ر شوشت

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

طفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 



  2 ر شوشت حسابدار  حسابدار   92
مرد و 

 زن 
 دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها( 

96  
کارشناس حمل و نقل و 

 ترافيک 

کارشناس امور حمل و 

 نقل 
  1 شوشتر 

مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی عمران 

)گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ( ، مهندسی ترافيک ، مهندسی حمل و نقل ، 

 مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافيک شهری 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 شوشتر  مسئول خدمات مالی  کار پرداز   99

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 شوشتر  مسئول خدمات مالی  جمعدار و امين اموال   95

 مرد   1 هفتگل  کارشناس حقوقی  کارشناس حقوقی و امالک   91
دارابودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی حقوق )گرایش حقوق 

 عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و امالک( 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 هفتگل  مسئول خدمات مالی  کار پرداز   90

 آتش نشان )راننده(   96

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   1 ميداوود 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

طفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است.. 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   2 ماهشهر  ت مالی مسئول خدما کار پرداز   94

57  

متصدی اموردفتری،بایگانی 

و امور دبيرخانه شورای 

 اسالمی شهر 

  1 ماهشهر  متصدی امور دفتری 
مرد و 

 زن 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارا بودن گواهی نامه پایان تحصيالت متوسطه

مدیریت -فناوری اطالعات و ارتباطات -کامپيوتر )کليه گرایش ها ( -های حسابداری )کليه گرایش ها(

 )کليه گرایش ها 

  6 ماهشهر  مهندس راه و ساختمان  کارشناس عمران   51
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی عمران 

)گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سيستمهای اطالعات جغرافيایی ، 

 عمران ( مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محيط 

 کارشناس روابط عمومی   52
کارشناس روابط 

 عمومی 
  2 ماهشهر 

مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت امور فرهنگی 

مدیریت –ارتباط تصویری  –علوم ارتباطات  –علوم ارتباطات اجتماعی  –مطالعات فرهنگی و رسانه –

 رسانه 

 کارشناس فناوری اطالعات   56
کارشناس تحليل گر 

 سيستم 
  1 ماهشهر 

مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی کامپيوتر 

 مهندسی صنایع)کليه گرایشها( -مهندسی فناوری اطالعات-)کليه گرایشها(

  1 ماهشهر  حسابدار  حسابدار   59
مرد و 

 زن 
 دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها( 

 آتش نشان )راننده(   55

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   2 ماهشهر 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

طفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

 مرد   5 ماهشهر  کاردان آتش نشان  آتش نشان   51

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –امداد و نجات  –فاء حریق پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اط -حریق و حوادث

*دارا بودن گواهينامه -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 مرد   2 ماهشهر  کاردان آتش نشان  متصدی ارتباطات   50

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –امداد و نجات  –پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  -حریق و حوادث

*دارا بودن گواهينامه -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 ماهشهر  مسئول خدمات مالی  جمعدار و امين اموال   56

  1 ماهشهر  حسابدار  کارشناس امور مالی   54
مرد یا 

 زن 
 دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها( 



  1 ماهشهر  کارشناس حقوقی  کارشناس امالک   17
مرد و 

 زن 

دارابودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی حقوق )گرایش حقوق 

 عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و امالک( 

  1 ماهشهر  متصدی امور دفتری  متصدی اموردفتر وبایگانی   11
مرد و 

 زن 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارا بودن گواهی نامه پایان تحصيالت متوسطه

مدیریت -فناوری اطالعات و ارتباطات -کامپيوتر )کليه گرایش ها ( -های حسابداری )کليه گرایش ها(

 )کليه گرایش ها 

 مرد   1 ماهشهر  کارشناس آتش نشان  کارشناس آتش نشان   12

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در رشته تحصيلی مدیریت و فرماندهی عمليات در 

مدیریت عمليات و امداد و  -حفاظت و بهداشت کار–آتش نشانی و خدمات ایمنی  –حریق و حوادث 

 مهندسی مکانيک )کليه گرایشها( -مهندسی برق )کليه گرایش ها(–مدیریت امداد و سوانح –نجات 

 آتش نشان )راننده(   16

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   2 زهره 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

امور امداد، ایمنی و های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت 

آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء 

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

مجموع وزن و ظرفيت بار  کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر

 بيش از شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

 مرد وزن   1 اروند کنار  کارشناس امور اداری  کارشناس امور اداری   19
دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت )کليه گرایش 

 ها(، به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع )کليه گرایش ها(، اقتصاد )کليه گرایش ها( 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 اروند کنار  مسئول خدمات مالی  جمعدار و امين اموال   15

 آتش نشان )راننده(   11

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   2 اروند کنار 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

طفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

  1 رود ميان حسابدار  حسابدار   10
مرد و 

 زن 
 دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها( 

 کارشناس روابط عمومی   16
کارشناس روابط 

 عمومی 
 مرد   1 شادگان 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت امور فرهنگی 

مدیریت –ارتباط تصویری  –علوم ارتباطات  –علوم ارتباطات اجتماعی  –مطالعات فرهنگی و رسانه –

 رسانه 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 چمران  مسئول خدمات مالی  جمعدار و امين اموال   14

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 چمران  مسئول خدمات مالی  کار پرداز   07

 مرد   1 چمران  کارشناس محيط زیست  کارشناس خدمات شهری   01

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی محيط 

زیست )گرایش ارزیابی و آمایش سرزمين ، مهندسی طراحی محيط زیست ( محيط زیست )گرایش 

طراحی محيط زیست ، مهندسی عمران  –برنامه ریزی(برنامه ریزی مدیریت و آموزش محيط زیست 

 هندسی منابع طبيعی گرایش محيط زیست مهندسی گرایش محيط زیست م

02  

متصدی اموردفتری،بایگانی 

و امور دبيرخانه شورای 

 اسالمی شهر 

  1 چمران  متصدی امور دفتری 
مرد و 

 زن 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارا بودن گواهی نامه پایان تحصيالت متوسطه

مدیریت -فناوری اطالعات و ارتباطات -کامپيوتر )کليه گرایش ها ( -های حسابداری )کليه گرایش ها(

 )کليه گرایش ها 

  1 اللی  حسابدار  حسابدار   06
مرد و 

 زن 
 دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها( 

  1 اللی  کارشناس شهرسازی  کارشناس شهرسازی   09
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی شهرسازی و منطقه 

جغرافيا  –مهندسی شهرسازی  –طراحی شهری  –برنامه ریزی منطقه ای  –مدیریت شهری  –ای 

 و برنامه ریزی شهری 

 آتش نشان )راننده(   05

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   2 اللی 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -د ارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

اطفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث 

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

  1 شوش  س حقوقی کارشنا کارشناس امالک   01
مرد و 

 زن 

دارابودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی حقوق )گرایش حقوق 

 عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و امالک( 



  1 شوش  کارشناس شهرسازی  کارشناس شهرسازی   00
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی شهرسازی و منطقه 

جغرافيا  –مهندسی شهرسازی  –طراحی شهری  –برنامه ریزی منطقه ای  –مدیریت شهری  –ای 

 و برنامه ریزی شهری 

06  
کارشناس طرح و توسعه 

 فضای سبز 
 مرد   1 شوش  کارشناس امور باغبانی 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی کشاورزی 

 مهندسی فضای سبز -معماری منظر –)کليه گرایشها( 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 شوش  مسئول خدمات مالی  کار پرداز   04

67  
کارشناس پيگيری مصوبات 

 شورا 
 مرد   1 شوش  کارشناس امور اداری 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت )کليه گرایش 

 اقتصاد )کليه گرایش ها(  -مهندسی صنایع )کليه گرایش ها(-ها(، به جز گرایش مدیریت ورزش 

61  

متصدی اموردفتری،بایگانی 

و امور دبيرخانه شورای 

 اسالمی شهر 

  1 شوش  متصدی امور دفتری 
مرد و 

 زن 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارا بودن گواهی نامه پایان تحصيالت متوسطه

مدیریت -ارتباطات فناوری اطالعات و -کامپيوتر )کليه گرایش ها ( -های حسابداری )کليه گرایش ها(

 )کليه گرایش ها 

  1 شوش  مهندس راه و ساختمان  کارشناس عمران   62
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی عمران 

)گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سيستمهای اطالعات جغرافيایی ، 

 عمران ( مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محيط 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 شوش  مسئول خدمات مالی  جمعدار و امين اموال   66

 مرد   1 شوش  کارشناس حقوقی  کارشناس حقوقی و امالک   69
دارابودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی حقوق )گرایش حقوق 

 عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و امالک( 

 مرد   1 شوش  کارشناس امور باغبانی  کارشناس فضای سبز   65
دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی کشاورزی 

 مهندسی فضای سبز -معماری منظر –)کليه گرایشها( 

 مرد   1 شوش  کاردان آتش نشان  متصدی ارتباطات   61

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –امداد و نجات  –پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  -حریق و حوادث

*دارا بودن گواهينامه -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 مرد وزن   1 هندیجان  مهندس راه و ساختمان  کارشناس عمران   60

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی عمران 

)گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سيستمهای اطالعات جغرافيایی ، 

 عمران ( مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محيط 

 زن مرد و  1 رامشير  مهندس راه و ساختمان  کارشناس عمران   66

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی عمران 

)گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سيستمهای اطالعات جغرافيایی ، 

 عمران ( مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محيط 

 مرد   1 رامشير  کاردان آتش نشان  متصدی ارتباطات   64

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

 بهداشت –امداد و نجات  –پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  -حریق و حوادث

*دارا بودن گواهينامه -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 آتش نشان )راننده(   47

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   1 رامشير 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

ر حریق و حوادث اطفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در براب

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 رامشير  مسئول خدمات مالی  کارپرداز   41

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 رامشير  مسئول خدمات مالی  جمعدار و امين اموال   42

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 سوسنگرد  مسئول خدمات مالی  کارپرداز   46

 آتش نشان )راننده(   49

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   1 سوسنگرد 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

طفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 



 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

  1 سوسنگرد  اس شهرسازی کارشن کارشناس شهرسازی   45
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی شهرسازی و منطقه 

جغرافيا  –مهندسی شهرسازی  –طراحی شهری  –برنامه ریزی منطقه ای  –مدیریت شهری  –ای 

 و برنامه ریزی شهری 

 کارشناس فناوری اطالعات   41
کارشناس تحليل گر 

 سيستم 

بندر امام 

 خمينی 
1  

مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی کامپيوتر 

 مهندسی صنایع)کليه گرایشها( -مهندسی فناوری اطالعات-)کليه گرایشها(

 کارشناس شهرسازی  کارشناس شهرسازی   40
بندر امام 

 خمينی 
1  

مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی شهرسازی و منطقه 

جغرافيا  –مهندسی شهرسازی  –طراحی شهری  –برنامه ریزی منطقه ای  –مدیریت شهری  –ای 

 و برنامه ریزی شهری 

 کارشناس محيط زیست  کارشناس خدمات شهری   46
بندر امام 

 خمينی 
 مرد   1

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی محيط 

زیست )گرایش ارزیابی و آمایش سرزمين ، مهندسی طراحی محيط زیست ( محيط زیست )گرایش 

طراحی محيط زیست ، مهندسی عمران  –برنامه ریزی(برنامه ریزی مدیریت و آموزش محيط زیست 

 هندسی منابع طبيعی گرایش محيط زیست مهندسی گرایش محيط زیست م

 کارشناس امور باغبانی  کارشناس فضای سبز   44
بندر امام 

 خمينی 
 مرد   1

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی کشاورزی 

 مهندسی فضای سبز -معماری منظر –)کليه گرایشها( 

177  
کارشناس طرح و توسعه 

 فضای سبز 
 کارشناس امور باغبانی 

بندر امام 

 خمينی 
 مرد   1

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی کشاورزی 

 مهندسی فضای سبز -معماری منظر –)کليه گرایشها( 

171  
کارشناس حمل و نقل و 

 ترافيک 

کارشناس امور حمل و 

 نقل 

بندر امام 

 خمينی 
1  

مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی عمران 

)گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ( ، مهندسی ترافيک ، مهندسی حمل و نقل ، 

 مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافيک شهری 

 آتش نشان )راننده(   172

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

بندر امام 

 خمينی 
 مرد   9

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

طفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

 کارشناس امور اداری  کارشناس امور اداری   176
بندر امام 

 خمينی 
 مرد وزن   1

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت )کليه گرایش 

 ها(، به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع )کليه گرایش ها(، اقتصاد )کليه گرایش ها( 

 مسئول خدمات مالی  جمعدار و امين اموال   179
بندر امام 

 خمينی 
 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1

 حسابدار  حسابدار   175
بندر امام 

 خمينی 
1  

مرد و 

 زن 
 دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها( 

 مرد وزن   1 آبادان  کارشناس امور اداری  کارشناس امور اداری   171
دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت )کليه گرایش 

 ها(، به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع )کليه گرایش ها(، اقتصاد )کليه گرایش ها( 

 مرد   9 آبادان  مامور حراست  کارشناس حراست   170

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت )کليه گرایش 

ها( به جز گرایش مدیریت ورزش ، علوم اجتماعی )کليه گرایش ها ( ، روانشناسی )کليه گرایش 

 ها( ، علوم سياسی ، حقوق )کليه گرایش ها ( 

176  

متصدی اموردفتری،بایگانی 

و امور دبيرخانه شورای 

 اسالمی شهر 

  1 آبادان  متصدی امور دفتری 
مرد و 

 زن 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارا بودن گواهی نامه پایان تحصيالت متوسطه

مدیریت -و ارتباطات  فناوری اطالعات-کامپيوتر )کليه گرایش ها ( -های حسابداری )کليه گرایش ها(

 )کليه گرایش ها 

 کارشناس روابط عمومی   174
کارشناس روابط 

 عمومی 
  2 آبادان 

مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت امور فرهنگی 

مدیریت –ارتباط تصویری  –علوم ارتباطات  –علوم ارتباطات اجتماعی  –مطالعات فرهنگی و رسانه –

 رسانه 

117  
متصدی اموردفتری و 

 بایگانی 
  9 آبادان  متصدی امور دفتری 

مرد و 

 زن 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارا بودن گواهی نامه پایان تحصيالت متوسطه

مدیریت -فناوری اطالعات و ارتباطات -کامپيوتر )کليه گرایش ها ( -های حسابداری )کليه گرایش ها(

 )کليه گرایش ها 

  5 آبادان  کارشناس شهرسازی  کارشناس شهرسازی   111
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی شهرسازی و منطقه 

جغرافيا  –مهندسی شهرسازی  –طراحی شهری  –برنامه ریزی منطقه ای  –مدیریت شهری  –ای 

 و برنامه ریزی شهری 



  1 آبادان  کارشناس برنامه ریزی  کارشناس برنامه ریزی   112
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های مدیریت )کليه گرایش ها بجز 

 –مهندسی مالی -مهندسی صنایع)کليه گرایشها(-مدیریت امور فرهنگی ومدیریت ورزش(

 حسابداری )کليه گرایشها( 

  2 آبادان  کارشناس برنامه ریزی  کارشناس بودجه   116
مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های مدیریت )کليه گرایش ها بجز 

 –مهندسی مالی -مهندسی صنایع)کليه گرایشها(-مدیریت امور فرهنگی ومدیریت ورزش(

 حسابداری )کليه گرایشها( 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 آبادان  مسئول خدمات مالی  کارپرداز   119

 کارشناس حمل و نقل   115
کارشناس امور حمل و 

 نقل 
  1 آبادان 

مرد و 

 زن 

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی عمران 

)گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ( ، مهندسی ترافيک ، مهندسی حمل و نقل ، 

 مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافيک شهری 

 ن مرد وز  6 آبادان  مهندس راه و ساختمان  کارشناس عمران   111

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی عمران 

)گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سيستمهای اطالعات جغرافيایی ، 

 عمران ( مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محيط 

 مرد   17 آبادان  کارشناس محيط زیست  کارشناس خدمات شهری   110

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی محيط 

زیست )گرایش ارزیابی و آمایش سرزمين ، مهندسی طراحی محيط زیست ( محيط زیست )گرایش 

طراحی محيط زیست ، مهندسی عمران  –برنامه ریزی(برنامه ریزی مدیریت و آموزش محيط زیست 

 يط زیست مهندسی منابع طبيعی گرایش محيط زیست مهندسی گرایش مح

 مرد   6 آبادان  کارشناس امور باغبانی  کارشناس فضای سبز   116
دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی کشاورزی 

 مهندسی فضای سبز -معماری منظر –)کليه گرایشها( 

 مرد   11 آبادان  کاردان آتش نشان  آتش نشان   114

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –امداد و نجات  –طفاء حریق پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا -حریق و حوادث

*دارا بودن گواهينامه -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 آتش نشان )راننده(   127

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   1 آبادان 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

طفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

 مرد   6 آبادان  کاردان آتش نشان  متصدی ارتباطات   121

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –امداد و نجات  –فاء حریق پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اط -حریق و حوادث

*دارا بودن گواهينامه -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 مرد   1 بهبهان  کارشناس محيط زیست  کارشناس خدمات شهری   122

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی محيط 

زیست )گرایش ارزیابی و آمایش سرزمين ، مهندسی طراحی محيط زیست ( محيط زیست )گرایش 

طراحی محيط زیست ، مهندسی عمران  –برنامه ریزی(برنامه ریزی مدیریت و آموزش محيط زیست 

 هندسی منابع طبيعی گرایش محيط زیست مهندسی گرایش محيط زیست م

 مرد   1 بهبهان  کارشناس امور باغبانی  کارشناس فضای سبز   126
دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی کشاورزی 

 مهندسی فضای سبز -معماری منظر –)کليه گرایشها( 

 آتش نشان )راننده(   129

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   5 بهبهان 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و 

طفاء آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث ا

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار از 

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

 مرد   2 بهبهان  ن آتش نشان کاردا متصدی ارتباطات   125

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –امداد و نجات  –پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  -حریق و حوادث

*دارا بودن گواهينامه -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 



 مرد   1 مشراگه  کاردان آتش نشان  آتش نشان   121

دارابودن گواهينامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عمليات امداد و 

مدیریت عمليات –ایمنی و آتش نشانی -مدیریت امور امداد-مدیریت عمليات امداد ونجات -سوانح

بهداشت  –امداد و نجات  –پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  -حریق و حوادث

*دارا بودن گواهينامه -کامپيوتر -مخابرات -مکانيک -تاسيسات –برق  –تربيت بدنی  –حرفه ای 

 رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است 

 مرد وزن   1 دارخوین  کارشناس امور اداری  کارشناس امور اداری   120
دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت )کليه گرایش 

 ها(، به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع )کليه گرایش ها(، اقتصاد )کليه گرایش ها( 

 آتش نشان )راننده(   126

راننده وسائط نقليه 

تندروی سنگين برای 

تصدی پست آتش 

 نشان )راننده(( 

 مرد   6 دارخوین 

تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارابودن گواهينامه پایان تحصيالت کامل متوسطه

و  های مدیریت عمليات امداد و سوانح ، مدیریت عمليات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی

آتش نشانی ، مدیریت عمليات حریق و حوادث ، پيشگيری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء 

-مخابرات  –مکانيک  –تاسيسات -برق –حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربيت بدنی 

ت بار از کامپيوتر *دارا بودن گواهينامه رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفي

 شش تن برای داوطلبين این رشته شغلی الزامی است. 

 مرد   1 دارخوین  کارشناس محيط زیست  کارشناس خدمات شهری   124

دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مهندسی محيط 

زیست )گرایش ارزیابی و آمایش سرزمين ، مهندسی طراحی محيط زیست ( محيط زیست )گرایش 

طراحی محيط زیست ، مهندسی عمران  –برنامه ریزی(برنامه ریزی مدیریت و آموزش محيط زیست 

 هندسی منابع طبيعی گرایش محيط زیست مهندسی گرایش محيط زیست م

  1 دارخوین  حسابدار  کارشناس امور مالی   167
مرد یا 

 زن 
 دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها( 

 دارا بودن گواهينامه فوق دیپلم در رشته تحصيلی حسابداری )کليه گرایش ها(  مرد   1 دارخوین  مسئول خدمات مالی  جمعدار و امين اموال   161

162  
متصدی اموردفتری و 

 بایگانی 
  1 دارخوین  متصدی امور دفتری 

مرد و 

 زن 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارا بودن گواهی نامه پایان تحصيالت متوسطه

مدیریت -فناوری اطالعات و ارتباطات -کامپيوتر )کليه گرایش ها ( -های حسابداری )کليه گرایش ها(

 )کليه گرایش ها 

166  
متصدی اموردفتری و 

 بایگانی 
  1 دهدز  متصدی امور دفتری 

مرد و 

 زن 

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته  -دارا بودن گواهی نامه پایان تحصيالت متوسطه

مدیریت -فناوری اطالعات و ارتباطات -کامپيوتر )کليه گرایش ها ( -های حسابداری )کليه گرایش ها(

 )کليه گرایش ها 

 مرد وزن   1 دهدز  کارشناس امور اداری  کارشناس امور اداری   169
دارا بودن دانشنامه ليسانس یا فوق ليسانس در یکی از رشته های تحصيلی مدیریت )کليه گرایش 

 ها(، به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع )کليه گرایش ها(، اقتصاد )کليه گرایش ها( 

  شرايط عمومي -الف

  تمامداشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر سي و پنج سال  .1

  داشتن تابعيت جمهوری اسالمی ايران .2

  دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت قانوني براي مردان در زمان ثبت نام .3

  عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات .4
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  اساسي جمهوري اسالمي ايران التزام به قانون .10

  شرايط اختصاصي -ب

  .سال در زمان ثبت نام مي باشد 30 سال و رشته شغلي آتش نشان )راننده( 25حداكثر سن داوطلبان در رشته شغلي آتش نشان  .1

ثبت نام  ا حداکثر مجموع وزن و ظرفيت بار بيش از شش تن برای داوطلبان در زماننقليه موتوری ب داوطلبان رشته شغلي آتش نشان )راننده( مي بايست داراي گواهينامه رانندگي با وسایل .2

  .باشند

 رشته شغلي آتش نشان و راننده وسائط نقليه سنگين ) براي تصدي پست آتش نشان راننده ( داوطلباني كه داراي كارت معافيت پزشكي مي باشند و همچنين معلولين مجاز به شركت در .3

  .نمي باشند



نقليه سنگين ) براي تصدي پست آتش نشان راننده ( در صورت موفقيت در آزمون تخصصي  داوطلبان استخدام در رشته شغلي آتش نشان )براي تصدي پست آتش نشان ( و راننده وسائط .4

  .در آزمون عملي نيز شركت نمايند مي بايست

  .يا بازخريد خدمت باشند ير دستگاه هاي اجرايي و بازنشستهتوانند از مستخدمين رسمي،ثابت و پيماني ساداوطلبان نمي .5

و  ساله براي عدم هرگونه انتقال 0به ارائه مدارك الزم و تكميل پرونده و ارائه تعهد محضري  روز كاري پس از اعالم رسمي دفتر نسبت 17شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت پذيرفته .6

  .همچنين عدم تغيير رسته شغلي در شهرداري تازه تاسيس اقدام نمايد هاي اجرايي ديگر وهاي وابسته و نيز دستگاهسازمانها و ماموريت به ساير شهرداري

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

 به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري ( 24/5/1610لغایت  61/1/1654داوطلباني كه در جبهه های نبرد حق عليه باطل ) از تاريخ  -الف

  .شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل

  .سال 5خواهر و برادر( تا ميزان  زندان، پدر، مادر،اعضاي خانواده شهدا، آزادگان، مفقوداالثرها، جانبازان )همسر، فر -ب

  .اند به ميزان مدت اسارت و حضور در جبهه دوطلبانی که در طول جنگ تحميلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقالب در آمده -ج

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

نام است و همچنين موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به  هاي تابعه و وابسته به آن موسسات و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و شركت

به خدمت اشتغال داشته اند، به ميزان مدت خدمت غير رسمي  1357/11/22 ولت استفاده مي كنند، نهادهاي انقالب اسالمي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخو كمك د نحوي از بودجه

  .آنها

  ثبت نام و مدارك مورد نياز -ج

 و وب سایت استانداری Anshan.lms.ir که در هنگام ثبت نام اعالم می نمایند از طریق سایت ولویتیداوطلبين می توانند تنها در یک رشته شغلي و در شهر های مختلف استان به ترتيب ا .1

  ..خوزستان و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند

  .ميباشد 30/09/49لغایت  22/74/49صبح روز شنبه مورخ  6شروع ثبت نام ازساعت  .2

سايت  كيلو بايت در رايانه اسكن نموده و آنرا در قسمت مربوط در 277و حداكثر  jpg و با فرمت پيكسل 277و ارتفاع  157را با عرض  خود 6*9داوطلبان استخدام مي بايست عكس پرسنلي  .3

  .وارد نمايند

خوزستان به عنوان حق شركت در آزمون استخدامي نام سازمان همياری شهرداریهای استان  بانک ملی شعبه استانداری به 7176164452777لاير به حساب 967777واريز وجه به مبلغ  .4

وارد  مي باشند( و اطالعات فيش واريزي و ساير موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از واريز وجه مذكور معاف %57نمایند )ايثارگران از پرداخت  پرداخت

خويش  رهگيري خود را برای پيگيري مراحل بعدي آزمون و دريافت كارت ورود به جلسه اخذ و نزد ت درج شده و تاييد مراتب توسط سايت، شمارهو نهايتا پس از بررسي مجدد صحت اطالعا

  .نگهداري نمايند

  .زستان به داوطلبان ارائه مي شوداستخدامی و وب سایت استانداری خو از طريق وب سايت 17/17/49و4كارت ورود به جلسه آزمون استخدام روز های یکشنبه مورخ  .5

  .روي كارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد صبح است و محل برگزاري آزمون بر4ساعت 11/17/49زمان برگزاري آزمون روزجمعه مورخ  .6

  : تحویل نمایند الم نتایج مدارک الزم به شرح زیر را جهت تطبيق با اطالعات زمان ثبت نامو بعد از اع داوطلبان می بایست اطالعات مورد نياز را در سايت و درقسمت های مربوطه درج نموده .7

  .فرم مشخصات و درخواست شغل چاپ شده از مرحله اخر سایت ثبت نام .1

  اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي .2

  اصل و تصوير صفحه اول شناسنامه ) در صورت داشتن توضيحات كليه صفحات ( .3

  اصل و تصوير كارت ملي ) دورو ( .4

  اصل و تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي .5

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

آتش  و ظرفيت بار بيش از شش تن براي داوطلبان رشته شغلي راننده وسائط نقليه تندرو در پست وزن اصل و تصوير گواهينامه رانندگي رانندگی با وسایل نقليه موتوری با حداکثر مجموع .7

  نشان)راننده(

  مواد آزمون تخصصي -د

سوال برای سنجش  67و به صورت كاربردي و تخصصي در حوزه رشته شغلي مربوط  سوال 47سوال شامل  127آزمون تخصصي در هر رشته شغلي به صورت چهار گزينه اي و به تعداد 

  .امتياز مي باشد 177و استعداد یاد گيری با احتساب نمره منفي با سقف  هوش،سرعت،دقت

  اعالم نتايج –ه 

  .ذيربط بعد از برگزاري آزمون اعالم خواهد شد اسامي داوطلبان پذيرفته شده براي شركت درآزمون عملي يا مصاحبه درسايت رسمي استانداري

  تذكرات -و

  .در رابطه با سهميه ايثارگران مطابق ضوابط مربوطه عمل خواهد شد .1

  .نموده است يا فاقد شرايط مندرج در اگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد در هر مرحله از مراحل آزمون استخدامي مشخص شود كه داوطلب اطالعات خالف واقع ابراز .2



مرتبط و  تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك در رشته هاي غير ويان و دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر و باالتر از مقاطعبه مدارك ارسالي توسط دانشج .3

اند و  سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شدههاي آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع  معادل ) به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه

مورد نظر  نخواهد شد. داوطلبين مي بايست در زمان ثبت نام در آزمون تخصصی دارای کليه مدارک و شرایط گواهي مبني بر ادامه تحصيل در مقطع باالتر با ارزش علمي دارند( ترتيب اثر داده

  .آگهی استخدام باشند

  .صورت مي پذيرد ي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل آزمون عملي يا مصاحبه و گزينشانتخاب نهاي .4

  .واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد ( به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران%5انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده )  .5

  .سهميه قانوني مربوط برخوردار خواهند شد %6ترتيب نمره مكتسبه از  ب حد نصاب نمره الزم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي بهمعلولين عادي به شرط كس .6

وزارت  هيات وزیران که به تائيد 1601آئين نامه تسهيالت تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب  2ماده  ( نيازهای استخدامی شهرداریها را به قهرمانان ورزشی مشمولين%17حداکثر ده درصد ) .7

  .عمومی ورود به خدمت و اخذ حدنصاب از آزمون تخصصی و عملی اختصاص می دهد ورزش و جوانان می رسد برای تصدی آتش نشان وآتش نشان )راننده( به شرط داشتن شرایط

 در صد و برای کارکنان شاغل در یکی از دهياری ها یا شهرداری 27درصد تا سقف  6سابقه خدمت  سال امتياز آزمون تخصصی کارکنان شاغل در دهياری یا شهرداری تازه تاسيس به ازای هر .8

درصد  2دریکی از دهياری ها یا شهرداری های استان همان شهر به ازای هر سال خدمت  در صد وبرای کارکنان شاغل 16درصد تا سقف 5/2های شهرستان همان شهر به ازای هرسال خدمت 

 مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بيمه در شهرداری ها ویا سازمان های وابسته و یا دهياری در صد ضرب شده و مبنای محاسبه امتياز نهائی قرار می گيرد . اعمال امتياز مربوطه 15 تا سقف

  .می باشد 1642ها تا پایان سال 

  .ضرب شده و مبنای محاسبه امتياز نهائی آزمون تخصصی قرار می گيرد 1/1تازه تاسيس در داوطلبان بومی شهرستان و 15/1امتياز آزمون تخصصی داوطلبان بومی شهر تازه تاسيس در  .9

 مبنای محاسبهدرصد ضرب شده و  27درصد تا سقف  9هر سال سابقه خدمت با تائيد بخشدار ذیربط  امتياز آزمون تخصصی دهياران در یکی از دهياری های استان شهر تازه تاسيس به ازای .10

  .امتياز نهائی آزمون تخصصی قرار می گيرد

 در صد ضرب شده و مبنای محاسبه 25درصد تا سقف  5هر سال سابقه خدمت با تائيد استانداری  امتياز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهر های استان شهردار بوده اند به ازای .11

  .امتياز نهائی آزمون تخصصی قرار می گيرد

  .درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتياز نهائی آزمون تخصصی قرار می گيرد 27حين خدمت در  امتياز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حين خدمت و یا از کار افتاده کلی دائم .12

  .گرفت این آگهی شوند باالترین امتياز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد12و  11،  10 ، 9،  6در صورتی که داوطلبان مشمول بيش از یک امتياز از مزایای پيش بينی شده در مواد  .13

 

    پشتيبانی و اجرا توسط شرکت انشان رایانه خوزستانطراحی ، 


