
 

 

 

ارائه مدارك ذيل درروز ثبت نام الزامي است و از افرادي كه مدارك آنان ناقص است از ارائه تشكيل پرونده خودداري 

 :ودر صورت عدم ارائه از نفرات ذخيره استفاده خواهد شد

 سفيدعدد پوشه نايلوني رنگ  1 -

 متقاضي با زمينه سفيد 3*4عكس پرسنلي قطعه  4 -

  .برابر ستون شرايط احراز رشته شغلي در متن آگهي استخدام مدرك تحصيلي اصل وتصوير -

  .)در صورت داشتن توضيحات كليه صفحات (شناسنامه و دوم تصويرصفحه اول  -

 .)پشت و روي كارت(تصويركارت ملي  -

راننده براي رشته هاي شغلي آتش نشان و آتش نشان  (براي آقايانتصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت  -

 )كارت معافيت غير پزشكي الزامي است ارائه

گواهينامه رانندگي با وسايل نقليه موتوري با حداكثر مجموع (تصوير و اصل گواهينامه رانندگي پايه يك براي رشته شغلي آتش نشان راننده  -

 .وگواهينامه پايه دو براي رشته شغلي آتش نشان )وزن و ظرفيت بار بيش از شش تن 

 .مربوط به متقاضيان سهميه ايثارگران برابر متن آگهي استخدام مستندات ايثارگري  -

 .برابر متن آگهي استخدام  در شهرداري ها ، سازمان هاي وابسته و دهياري هاشاغلين سوابق پرداخت بيمه مستندات مربوط به  -

 .برابر متن آگهي استخدام  مستندات مربوط به نخبگي -

 .برابر متن آگهي استخدام  سهميه معلولينمستندات استفاده از  -

 .داشتن حداكثر سن بشرح بند هاي ذيل در اولين روز ثبت نام.  -

  .سال تمام سن در اولين روز ثبت نام 25داشتن حداكثر :رشته شغلي كاردان آتش نشان - -

  .سال سن در اولين روز ثبت نام 30داشتن حداكثر  : هرشته شغلي آتش نشان رانند - -

داشتن و دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد  30داشتن حداكثر دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي :  ديگر مشاغل - -

  .سال سن در اولين روز ثبت نام  35حداكثر 

 

 آزمون  زمان حضور و ارائه مدارك پذيرفته شدگان

 محل مراجعه  رشته شغلي زمان مراجعه 

استانداري –بلوارشهيدكشوري–كرمانشاه ساختمان مهندس راه و 24/12/1394دوشنبه   

 امورشهري وشوراها دفتر-كرمانشاه

 156اتاق  –طبقه اول

 متصدي امور دفتري-مسئول خدمات مالي 25/12/1394سه شنبه 

 ،تحليلگرسيستممحيط زيست،كارشناس حقوقي

 آتش نشان راننده –آتش نشان  26/12/1394چهارشنبه 

 

 


