
  به نام خدا

  ينشانآتش مشاغل آزموندفترچه راهنماي  اصالحات و اضافات

  

  

  

  

  

  

  
  

 : تغييرات ايجاد شده است  زير هايمحل شغلدر مشخصات شهرستان و يا شهر . ١

  خراسان رضوياستانداري استان  -
  تغيير پيدا كرده است.» آبادصالح«به » سنگان«و نام شهر از » تربت جام«به » خواف«، نام شهرستان از ١٣٣٩رديف 

  تغيير پيدا كرده است.» تربت جام«به » خواف«از  نام شهرستان ،١٣٤٠رديف 

  تغيير پيدا كرده است.» بردسكن«به » مشهد«نام شهرستان از  ،١٣٥٣رديف 

  

 هاي زير، تغييرات ايجاد شده است : محلدر ظرفيت شغل. ٢

  استانداري استان كرمانشاه -
نفر مرد در سهميه  ٢٠و  آزاد سهميه در مرد نفر ٥٠ »شهر كرمانشاه« در »نشانآتش«محل  شغل، ١٦١٢رديف  ظرفيت

  باشد.درصد ايثارگران مي ٢٥

آزاد و  سهميه نفر مرد در ٢٠ »شهر كرمانشاه« در »سنگين تندرو نقليه وسايط راننده«محل  ، شغل١٦٣٢ظرفيت رديف 

  .باشددرصد ايثارگران مي ٢٥نفر مرد در سهميه  ١٠

  استانداري استان اصفهان -
  .باشدآزاد مي سهميه نفر مرد در ١صرفًا  »شهر مشكات« در »نشانآتش«محل  ، شغل١٠٩٨ظرفيت رديف 

نفر  ١آزاد و  سهميه نفر مرد در ١ »شهر مشكات« در »سنگين تندرو نقليه وسايط راننده«محل  ، شغل١١٢٤ظرفيت رديف 

  .باشددرصد ايثارگران مي ٢٥مرد در سهميه 
  

  تذكر مهم : . ٣
 ،سنگين تندرو نقليه وسايط راننده نشان،آتش از اعم مشاغل كليه براي) آزمون راهنماي دفترچه ٩ صفحه( عملي آزمون مفاد

  .باشدمي يكسان نشانآتش كارشناس و نشانآتش كاردان

، بدينوسيله به اطالع هاي كشوررداريـــنشاني شهآزمون استخدام نيروي پيماني مشاغل آتشنام پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت

اصــالحات و  ،كشــورهاي ارييها و دهيراشــهردرســاند، با توجه به اعالم ســازمان مذكور مي امتحاندر  داوطلبان شــركتكليه 

  ذيل در سامانه ثبت نام صورت گرفته است. اضافات

ـــــپس از مطالعه دقيق دفتباقيمانده تا پايان مدت ثبت نام، مهلت  كليه داوطلبان مي توانند در نام و همچنين رچه راهنماي ثبتـ

ــامانه ثبت نام اين و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد ني اصــالحيهمندرجات اين   www.hrtc.irنشــاني  هبآزمون از، به س

و يا اگر قبال ثبت نام كرده اند ضمن مراجعه به پروفايل خود در صورت  مذكور اقدام نمايند امتحاننام در مراجعه و نسبت به ثبت

  نسبت به ويرايش آن اقدام نمايند. تمايل

 باشد.يم ٢٠/٤/١٣٩٨ خيتارو ويرايش اطالعات  ١٩/٤/١٣٩٨نام است مهلت تعيين شده براي ثبت ذكرالزم به 


