
 خراسان رضوی نتایج آزمون استخدام پیمانی شهرداری های استاناطالعیه 

 نتایج اولیه سه برابر ظرفیت داوطلبان آزمون استخدام پیمانی شهرداری های استان خراسان رضوی اعالم شد.

برگزار  2/11/49اسامی پذیرفته شدگان استخدام پیمانی شهرداری های استان خراسان رضوی که در تاریخ 

 گردد.های مربوطه اعالم میگردید به میزان سه برابر ظرفیت در هریک از رشته های شغلی با لحاظ سهمیه

بایست مدارک الزم به شرح زیر را جهت تشکیل پرونده استخدامی و تطبیق با اطالعات پذیرفته شدگان می

امور  ساختمان دفتر -بقه همکفط -استانداری خراسان رضوی  -خیابان بهار  به آدرس مشهد: ، زمان ثبت نام

 روستایی و شوراها بر اساس جدول زمان بندی زیر ارایه نمایند .

 ضمنا تاکید می گردد عدم ارایه مدارک در تاریخ های ذکر شده به منزله انصراف تلقی می گردد .

 مدارک الزم :

 اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی . -1

 اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه . -2

 اصل و تصویر کارت ملی . -3

 اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم )آقایان( . -9

 اصل مستندات مربوط به ایثارگران و معلوالن . -5

 سوابق کارکنان شاغل در شهرداری ها ، سازمان های وابسته و دهیاری ها و مستندات بیمه . -6

 تش نشانی و راننده ( .مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی )در رشته آ -7

ار بیش مجموع وزن و ظرفیت باصل و تصویر گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حد اکثر  -8

 از شش تن در رشته شغلی راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین در پست آتش نشان راننده .

 کاردان آتش نشان . اصل و تصویر گواهینامه پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای رشته شغلی -4

 .همانند عکس ارسالی از طریق سایت اینترنتی زمان ثبت نام 3*9چهار قطعه عکس  -11

همچنین زمان و مکان مصاحبه و آزمون عملی پس از بررسی مستندات ، سوابق و مدارک پذیرفته شدگان 

 آزمون متعاقبا از طریق همین سایت به اطالع پذیرفته شدگان خواهد رسید .

آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان خراسان رضوی  13طبق بند  ،در صورت اعتراض به نتیجه داوطلبان

حداکثر ظرف مدت دو هفته از زمان انتشار این اطالعیه بایستی اعتراضات خود را به دبیرخانه ستاد )دفتر امور 



ی است پس از مدت مذکور به شهری و شوراهای استانداری( برای بررسی و اعالم نظر ارایه نمایند . بدیه

 اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 تاریخ مراجعه رشته شغلی ردیف

1 
 –کارشناس حمل و نقل شدگان رشته های شغلی : پذیرفته

 آتش نشان راننده –کاردان آتش نشان 
 18/12/49سه شنبه 

2 

کارشناس  –مامور حراست شدگان رشته های شغلی : پذیرفته

کارشناس  –کارشناس تحلیل گر سیستم  –محیط زیست 

 کارشناس امور باغبانی –مهندس راه و ساختمان  –شهرسازی 

 14/12/49چهارشنبه 

3 

 –کارشناس روابط عمومی شدگان رشته های شغلی : پذیرفته

 کارشناس –حسابدار  –مسئول خدمات مالی  –کارشناس حقوقی 

 دفتری و بایگانی متصدی امور –امور اداری 

 21/12/49پنج شنبه 

 


