
 

 

 

 
 

 

 
 

 آگهی استخدام

  
 

برای تامین نیرریی انارانی مر رد نیراز در مشرا          ، اشتهارد ، محمد شهر ، کمالشهر کرج هایشهرداری/ البرز استانداری           

سررازماش شررهرداریها ی  58/11/29 و52  ترراری  25825ی  25755عملیرراتی آتررا نشررانی از محرر  مدرر ز اسررتخدامی شررمار  

نفر برای شهرهای اشتهارد ، محمد شهر ی کمالشرهر   برش شرر      01برای شهر کرج ی مدم عا  نفر 182دهیاریهای کش ر ، تعداد 

از افراد یاجد الشرایط را از طریق برگزاری آزم ش ت انمندی های تخصصری ی عملری ی گرزینا برش  ر را ییمرانی        جدیل ذی  (

 استخدام می نماید .  

 رشته شغلی ردیف
محل جغرافیای 

 خدمت
 شرایط احراز جنسیت تعداد

0 

 آتا نشاش

 برای تصدی یات 

آتا نشاش متصدی 

ارتباطاا ی آتا 

نشاش رانند  یسائط 

 سبک ، نداا  ریق 

شهر    -ااستاش البرز

 کرج
001 

 زش

 مرد 

 

دارا برر دش گرر اهی نامررش فرر د دیررمل  در تمررام 

مرردیریت گرررایا هررای یزرری از رشررتش هررای  

عملیاا امداد ی س انح ، مدیریت عملیاا امداد 

              ی ندرراا ، مرردیریت امرر ر امررداد ، ایمنرری ی   

آتا نشانی ، مدیریت عملیاا حریق ی ح ادث 

، ییشگیری ی ایمنی در برابر حریرق ی حر ادث   

اطفاء حریق ، امداد ی ندراا ، بهداشرت حرفرش    

نیرک ،  ای ، تربیت بدنی ، برد ، تاسیااا ، مزا

 مخابراا ، کاممی تر

*دارا ب دش گ اهینامش راننردگی یایرش دی بررای    

 الزامی است . دایطلبین این رشتش شغلی

2 

رانند  یسائ  نقلش 

 تندری سنگین 
 برای تصدی یات آتا 

نشاش رانند  یسایط 

 (سنگین

 01 شهرداری کرج

 مرد

 دارا ب دش گ اهی نامش یایاش تحصیالا کام  مت سطش   -

ف د دیمل  در تمام گرایا هرای یزری از رشرتش     -

های مدیریت عملیراا امرداد ی سر انح ، مردیریت     

عملیاا امداد ی نداا ، مدیریت ام ر امداد ی نداا 

، ایمنی ی آتا نشانی ، مدیریت عملیراا حریرق ی   

حرر ادث ، ییشررگیری ی ایمنرری در برابررر حریررق ی  

ح ادث اطفراء حریرق ، امرداد ی ندراا ، بهداشرت      

ای ، تربیت بدنی ، برد ، تاسیااا مزانیک ،  حرفش

 مخابراا ، کاممی تر 

*دارا ب دش گ اهینامش رانندگی یایش یرک بررای   

 دایطلبین این رشتش شغلی الزامی است . 

 2 شهرداری اشتهارد

 4 شهرداری محمد شهر

 4 شهرداری کمالشهر

 



 

 

 

 شرایط عم می   –الف 

سرال   01آتا نشاش ی داشرتن حرداکثر   در رشتش شغلی  ل تمام سن در ایلین ریز ثبت نام ،ینج ساداشتن حداکثر بیات ی  -1

 .سنگین  ش تندریییسائط نقل رانند  رشتش شغلیبرای تصدی تمام سن 

 داشتن تابعیت ایراش . -5

 دارا ب دش کارا یایاش خدمت یا کارا معافیت  یر یزشزی قان نی برای مرداش . -9

 مخدر ی دخانی .عدم اعتیاد بش م اد  -4

 نداشتن سابقش محز میت جزایی م ثر . -2

 نداشتن ممن عیت استخدام در دستگاههای اجرایی بش م جب آراء مراجع قان نی .   -2

 داشتن سالمت جامانی ی ریانی ی ت انایی برای اندام کاری کش در آش شغ  استخدام می ش د . -7

 .د  در شرایط استخدام رشتش های درج شدارا ب دش حداق  مدرک تحصیلی ف د دیمل   -8

 اعتقاد بش دین مبین اسالم ی یا یزی از ادیاش شناختش شد  در قان ش اساسی جمه ری اسالمی ایراش . -2

 التزام بش قان ش اساسی جمه ری اسالمی ایراش . -11

تصردی  رای دایطلباش برای تصدی یات آتا نشاش رانند  سنگین می بایات دارای گ اهینامش رانندگی یایش یرک ی بر   – 0تبصر  

 دارای گ اهینامش رانندگی یایش دی در زماش ثبت نام باشند . یات آتا نشاش ،

 شرکت شهرداراش ی دهیاراش فعلی بش شرط دارا ب دش شرایط مرب ط در آزم ش استخدامی بالمانع است .   – 2تبصر  

ی سازمانهای آتا نشانی شرهرداری ی کارکنراش شررکت هرای طررر قررارداد برا         نشانیکارکناش قراردادی یاحد آتا  – 0تبصر  

               بط ر تمام یقت با یرداخت حرق بیمرش اشرتغال دارنرد ،      0031شهرداری در یاحدها ی یا سازمانهای آتا نشانی کش تا قب  از سال 

 .می ت انند با مدرک تحصیلی یایاش دیر  مت سطش در آزم ش شرکت نمایند 

دایطلباش رشتش شغلی رانند  یسائط نقلیش تندری سنگین   برای تصدی یات آتا نشاش رانند  سنگین ( می ت انند برا   – 4تبصر  

 رشتش مذک ر شرکت نمایند .مدرک تحصیلی یایاش دیر  مت سطش در آزم ش 

 شرایط اختصا ی  –ب 

                  لر لین مدراز برش شررکت در آزمر ش مشرا   عملیراتی       دایطلبانی کش دارای کارا معافیت یزشزی می باشند ی همچنرین مع   -1

 آتا نشانی نمی باشند .

دایطلباش استخدام در آزم ش مشا   عملیاتی آتا نشانی می بایات عالی  بر آزمر ش تخصصری در آزمر ش عملری نیرز حرائز        -5

 شرایط الزم ش ند .



 سایر دستگاههای اجرایی ی بازنشاتش یا بازخرید خدمت باشند .دایطلباش نمی ت انند از ماتخدمین رسمی ، ثابت ی ییمانی  -9

ریز کاری یس از اعالم رسمی استانداری یا شهرداری کالنشهر ناربت   01یذیرفتش شدگاش نهایی م ظفند حداکثر ظرر مدا  -4

ی مام ریرت برش سرایر    بش ارائش مدارک الزم ی تزمی  یریند  ی ارائش تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عردم هرر گ نرش انتقرال     

شهرداریها ی سازمانهای یاباتش ی نیز دستگاههای اجرایی دیگر اقدام نمایند . عدم مراجعش ی ارائش مدارک الزم در مهلرت مقررر برش    

 منزلش انصرار یی از استخدام تلقی خ اهد شد .

 م ارد زیر بش شرط ارائش تاییدیش های معتبر بش حداکثر سن مقرر اضافش خ اهد شد . -2

( بش ط ر دایطلبانرش خردمت    52/2/1927لغایت  91/2/1922ش های نبرد حق علیش باط   از تاری  هدایطلبانی کش در جب –الف 

ی همچنین مدا زماش باتری شدش ی یا استراحت یزشزی رزمندگاش دایطلرب در اثرر   نم د  اند ، بش میزاش مدا حض ر در جبهش 

 مدریحیت در جبهش های نبرد حق علیش باط   

 سال . 1اعضای خان اد  شهدا، آزادگاش مفق د االثرها ، جانبازاش   همار ، فرزنداش ، یدر ، مادر ، خ اهر ی برادر ( تا میزاش   -ب

های ضد انقالب درآمد  اند بش میزاش مدا اسرارا ی   دایطلبانی کش در ط ل جنگ تحمیلی بش اسارا دشمن بعثی ی یا گری   –ج 

 حض ر در جبهش .

کش بش   را  یر رسمی ی تمام یقت در یزارتخانش ها ، م سااا ی شرکت های دیلتی ، بانک ها ی شرکتهای تحرت   دایطلبانی -د

ی شا آنها ، شرکت های بیمش دیلتی ، شهرداری ها ، م سااا ی شرکت های تابعش ی یابارتش برش آش م ساراا ی شررکت هرای      

ست ی همچنین م سااا ی شرکت های ملی ی مصادر  شد  ی م ساراتی کرش برش    دیلتی کش شم ل قان ش بر آنها ماتلزم ذکر نام ا

ی شررکت هرای تحرت ی شرا آنهرا از تراری        نح ی از ب دجش ی کمرک دیلرت اسرتفاد  مری کننرد ، نهادهرای انقرالب اسرالمی         

 خدمتی افرادیزش در بش خدمت اشتغال داشتش اند ، بش میزاش مدا خدمت  یر رسمی آنها . الزم بش ذکر است سابقش  55/11/1927

شرکت های طرر قرارداد شهرداریها قرار دارند ، مشم ل این بند نمی باشند ، بش استثناء کارکنرانی کرش برش طر ر تمرام یقرت برا        

                  در یاحردها ی یرا سرازمانهای    0031یرداخت حق بیمش در شرکت های طرر قررارداد برا شرهرداری کرش ترا قبر  از ابتردای سرال         

 . نشانی اشتغال داشتش اند آتا 

 بش دایطلبی گفتش می ش د کش حداق  دارای یزی از ییژگی های زیر باشد . داوطلب بومی : -ه

 . شهر مح   دیر شناسنامش دایطلب یا همار یی با شهر م رد تقاضا برای استخدام یزااش باشد 

   را برش   ، دبیرسرتاش ی یرا دانشرگا  (   ( سال از سن اا تحصریلی   ابتردایی ، راهنمرایی    4دایطلب حداق  چهار

 تنایب در شهر مح  م رد تقاضا برای استخدام طی کرد  باشد .  را مت الی یا م

   همار ی فرزنداش کارمنداش رسمی ی ییمانی دیلت ی یا نیریهای مالح  اع  از شا   ی یا بازنشاتش ( کش شرهر

 رای استخدام یزااش باشد .مح  خدمت فعلی یا بازنشاتگی آناش با شهر مح  م رد تقاضا ب



  سال سابقش یرداخت حرق بیمرش در شرهر محر  مر رد      4حداق  چهار  دایطلب یا یدر ، مادر ی یا همار یی )

تقاضا برای استخدام را داشتش باشند . یرداخت حق بیمش بش مدا تعیین شد   رفا ً ت سط یزی از م ارد مرذک ر  

 قاب  احتااب است .

 ر زماش ثبت نام می باشد .یین ب می ب دش ، تقایماا کش ری دشهرستاش برای تعمبنای استاش ی   -1تبصره 

آش شهرستاش  رار داشتش باشد کش شهر دایطلب دردر   رتیزش شهرداری متقاضی استخدام ، در شهرستاش یا استانی ق – 5تبصره 

 ی استاش خ اهد ب د .ی یا استاش یاقع باشد ، دایطلب بش ترتیب مشم ل مزایای دایطلبین ب می شهرستاش 

 ثبت نام و مدارک مورد نیاز  -ج

دایطلباش می ت انند تنها در یک رشتش شغلی ی در شهرهای مختلف یک استاش بش ترتیب ایل یتی کش در هنگام ثبت نام اعرالم   -1

رداری کالنشرهر برش   می نمایند حداکثر تا سش گزینش مح  جغرافیایی م رد تقاضا را انتخاب ی از طریق سایت اسرتانداری ی یرا شره   

   را اینترنتی ثبت نام کنند .

 ریز می باشد . هفتبش مدا   8/5/24تاری   سه شنبهشریع ثبت نام از ریز  -5

 211ی حداکثر  jpgییزا  ی با فرمت  211ی ارتفاع  011خ د را با عرض  0*4دایطلباش استخدام می بایات عزس یرسنلی  -9

 کیل  بایت در رایانش اسزن نم د  ی آنرا در قامت مرب ط در سایت یارد نمایند .

                    Karaj.irاز طریرق یب سرایت     5/9/24 ی 1/9 مر ر    جمعهه و شهنبه   کارا یرید بش جلاش آزمر ش اسرتخدام ریزهرای    -4

 بش دایطلباش ارائش می ش د . 

است ی محر  برگرزاری آزمر ش برر ریی کرارا یرید برش         صبح 8:11ساعت  8/9/24تاری   جمعهزماش برگزاری آزم ش ریز  -2

 جلاش آزم ش دایطلباش درج خ اهد شد . 

 م اد آزم ش تخصصی  –د 

ی  برش  ر را کراربردی    سر ال  31سر ال شرام     021آزم ش تخصصی در هر رشتش شغلی بش   را چهارگزینرش ای ی برش تعرداد    

س ال برای سندا ه ش ، سرعت ، دقت ی استعداد یادگیری با احتااب نمر  منفری   01ی  تخصصی در ح ز  رشتش شغلی مرب ط

 .می باشد 

 اعالم نتایج –  

اسامی دایطلباش یذیرفتش شد  برای شرکت در آزم ش عملی در سایت رسمی استانداری یرا شرهرداری کالنشرهر بعرد از برگرزاری      

 اهد شد . آزم ش اعالم خ 

 

 

 تذکراا  –ی 



( سهمیش استخدامی بش ایثارگراش ی خان اد  های آناش شرام  رزمنردگاش برا سرابقش حرداق  شرا مرا  حضر ر         %1ینج در د   -1

دایطلبانش در جبهش ها ی همار ی فرزنداش آناش ، آزادگاش کمتر از یزاال اسارا ی همارر ی فرزنرداش آنراش ، جانبرازاش ی همارر ی      

( برش ترتیرب امتیراز    %1اختصاص دارد . انتخاب ایثارگراش در حد سهمیش تعیرین شرد     فرزنداش آناش ی خ اهراش ی برادراش شهداء 

کاب شد  از بین ایثارگراش یاجد شرایط کش حد نصاب الزم در آزم ش تخصصی ی حد نصراب در آزمر ش عملری را کارب نمر د       

 باشند ی مراح  آزم ش عملی را با م فقیت طی نم د  باشند اندام خ اهد شد .  

( نیازهای استخدامی شهرداری ها را بش قهرمانراش یرزشری   %01ری ی یا شهرداری کالنشهر می ت اند حداکثر د  در د  استاندا -5

هیاا یزیراش  قهرماش ماابقاا الممیک ، جهرانی ،   0001مشم لین ماد  دی آئین نامش تاهیالا تش یقی رتبش ایل تا س م مص ب 

ش بش تایید یزارا یرزش ی ج اناش مری رسرد ، در آترا نشرانی برش شررط داشرتن        آسیایی ، دانشد یاش جهاش ی قهرمانی کش ر( ک

 شرایط عم می یرید بش خدمت ی اخذ حدنصاب از آزم ش تخصصی ی آزم ش عملی اختصاص دهد .  

دایطلباش شا   در یاحدها یا سازماش های آتا نشانی شهرداری ها ، در شهر ، شهرستاش ی استاش م رد تقاضا ، مشرریط برش      -9

ریز قبر  از تراری  برگرزاری ازمر ش      021دارا ب دش سابقش یرداخت بیمش در یاحدها یا سازماش های آتا نشانی شرهرداری هرا ترا    

 تخصصی ی کتبی از ایل یت استخدام برخ ردارند . 

ارکنراش                دهیاراش ، شهرداراش ، فرزنداش کارکناش ف ا شد  حین خدمت در شهرداری یا سازماش هرای یابارتش ، یرا فرزنرداش ک     -4

از کارافتاد  کلی دائ  حین خدمت در شهرداری یا سازماش های یاباتش ، افراد بر می شرهر ، شهرسرتاش ی اسرتاش شرهر متقاضری       

 استخدام از ایل یت استخدام برخ ردارند . 

 محاسبش می ش د .« 2ضریب »ی امتیاز آزم ش عملی با « 0ضریب »امتیاز آزم ش تخصصی با 

در  را ماایی ب دش امتیاز کاب شد  دایطلباش ، ایل یت معرفری برش گرزینا برش ترتیرب برا شرا لین قرراردادی ی بر می           -1

 شهرداری ، شهرستاش ی استاش می باشد . 

دایطلباش می ت انند حداکثر ظرر مدا دی هفتش یس از اعالم نتایج ، اعتراض خ در را بش اسرتانداری یرا شرهرداری کالنشرهر      -5

 ی ی اعالم نظر ارائش نمایند . یس از مدا مذک ر بش اعتراض دایطلباش ترتیب اثر داد  نخ اهد شد .  برای بررس

چنانچش در هر مرحلش از مراح  آزم ش محرز ش د دایطلب بش اشتبا  یا بش عمد اطالعاا خالر یاقع اعالم نم د  یا فاقد شرایط  -9

هد شد ی مائ لیت ناشی از عدم رعایت دقیرق ضر ابط ی شررایط اعرالم     مندرج در آگهی باشد ، از اندام مراح  بعدی محریم خ ا

شد  در متن آگهی ی یا ارسال مدارک بش   را ناقص بر عهد  دایطلب خ اهد ب د در این   را خاارا ی هزینش تحمیر  شرد    

 برابر مقرراا از دایطلب اخذ خ اهد شد .  

یلی یایین تر از مقاطع تحصریلی اعرالم شرد  در شررایط احرراز      بش مدارک ارسالی ت سط دانشد یاش ی دارندگاش مدارک تحص -4

مشا   م رد اشار  ی همچنین مدارک در رشتش های  یر مرتبط ی معادل  بش استثنای دارندگاش مدارک تحصیلی معادل  رادر  از  

قب ل شد  انرد ی  دانشگاهها ی م ساش های آم زش عالی کش ر کش در آزم ش جامع سازماش سندا آم زش کش ر شرکت نم د  ی 

 گ اهی مبنی بر ادامش تحصی  در مقطع باالتر با ارزش علمی دارند( ترتیب اثر داد  نخ اهد شد . افرادی کش مدارک تحصیلی    



یک مقطع باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شد  دارند می ت انند مشریط بش ارائش تعهدنامش مبنی بر عدم درخ است اعمرال مردرک     

 در آزم ش شرکت نمایند .   تحصیلی باالتر

انتخاب نهایی یذیرفتش شدگاش آزم ش یس از م فقیت در کلیش مراح  آزمر ش تخصصری ، آزمر ش عملری ی گرزینا  ر را                   -2

 خ اهد گرفت .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


