
  بسمه تعالی

  اطالعیه شماره یک

ــدگان       ــه شــ ــالع پذیرفتــ ــه اطــ ــیله بــ ــو  3بدینوســ ــت آزمــ ــر ظرفیــ ــورخ  برابــ ــتخدامی مــ  2/11/94ن اســ
هــاي اســتان مــی رســاند شخصــاً نســبت بــه تحویــل مــدارك، ســوابق و مســتندات الزم بــه شــرح             شــهرداري

طبـــق  13/12/94و  11/12/94؛ 9/12/94ذیـــل در روزهـــاي یکشـــنبه؛ ســـه شـــنبه و پـــنج شـــنبه مـــورخ        
ــه ــالم برنام ــدي اع ــان بن ــده زم ــه تفکیــک رشــته شــغلی و محــل خــدمت جغرافیــایی   ش ــدول ب ــرح ج ــه ش (ب

طبقـــه  -حـــوزه معاونـــت امـــور عمرانـــی اســـتانداري -میـــدان عاشـــورا -کرمـــان بـــه آدرس: )1پیوســـت شـــماره 
  اداره کل امور شهري و شوراها مراجعه نمایند. -اول

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه - 1
 و رو) تاصل و تصویر کارت ملی (پش - 2
 آگهی استخدام متن اصل و تصویر مدرك تحصیلی اعالم شده در - 3
 با زمینه سفید و پشت نویسی شده (به روز) 3*4 قطعه عکس رنگی 4 - 4
 اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی براي آقایان - 5
اصــل و تصــویر گواهینامـــه راننــدگی پایــه یـــک و پایــه دو بـــه ترتیــب ویــژه پذیرفتـــه شــدگان رشـــته          - 6

 شغلی راننده وسایط نقلیه تند روي سنگین و کاردان آتش نشان.
بــر اســاس شــرایط   ق پرداخــت بیمــه در شــهرداري هــا و ســازمان هــاي وابســته       اصــل و تصــویر ســواب   - 7

ــتخدام    ــی اسـ ــتن آگهـ ــده در مـ ــالم شـ ــهرداري   اعـ ــاغل در شـ ــرکتی شـ ــراردادي و شـ ــان قـ ــژه کارکنـ (ویـ
 ها و سازمان هاي وابسته)

ــانونی (      - 8 ــاي قـ ــهمیه هـ ــر سـ ــدارك دال بـ ــویر مـ ــل و تصـ ــادي،     5اصـ ــولین عـ ــارگران، معلـ ــد ایثـ درصـ
 می و...)رمانان ورزشی، بوهق

 اصل و تصویر سوابق پرداخت بیمه در دهیاري ها (ویژه دهیاران) - 9

ــر اســاس شــرایط             -10 ــته و دهیــاري هــا ب ــا و ســازمان هــاي وابس ـا شــهرداري ه ــرارداد ـب ــل و تصــویر ق اص
اعـــالم شـــده در مـــتن آگهـــی اســـتخدام (ویـــژه کارکنـــان قـــراردادي و شـــرکتی شـــاغل در شـــهرداري هـــا و   

 ران)سازمان هاي وابسته و دهیا

اصـــل و تصـــویر تاییدیـــه هـــاي معتبـــر مربـــوط بـــه حـــداکثر داوطلبـــان بـــر اســـاس مـــوارد منـــدرج در   -10
   متن آگهی استخدام.

یـــژه پذیرفتـــه مـــدارك و مســـتندات مربـــوط بـــه کســـب مقـــام قهرمـــانی ورزشـــی و اصـــل و تصـــویر -10
 شدگان رشته شغلی راننده وسایط نقلیه تند روي سنگین و کاردان آتش نشان.

  

 

 
 


