
 سرفاریاب استخدام پيمانی درشهرداري آگهی      

استان از  اين شهرهاي تازه تاسيسنيروي انساني مورد نياز شهرداري سرفارياب  از  براي تامين استانداري كهگيلويه وبوير احمد

سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور ، درنظر دارد افراد واجد  05/3/7333مورخ  75401محل سهميه استخدامي شماره 

شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي تخصصي ، عملي يا مصاحبه و گزينش به صورت پيماني براي خدمت در 

 به شرح زير استخدام نمايد . داري سرفاريابشهر

محل جغرافيايي   رشته شغلي رديف

 خدمت

 ط احرازشراي جنسيت تعداد

دارا بودن گواهينامه پايان تحصيالت كامل متوسطه دارا  مرد 7 شهرداري سرفارياب آتش نشان 7

بودن گواهي نامه فوق ديپلم دريكي از رشته هاي 

مديريت عمليات امداد و سوانح ، مديريت عمليات امداد 

ونجات ، مديريت امور امداد ، ايمني و آتش نشاني ، 

مديريت عمليات حريق و حوادث ، پيشگيري وايمني در 

دث اطفاء حريق ، امداد ونجات بهداشت برابر حريق و حوا

 حرفه اي 

راننده وسائط نقليه  0

تندروي سنگين 

براي تصدي پست 

 آتش نشان )راننده(

دارا بودن گواهينامه پايان تحصيالت كامل متوسطه دارا  مرد 2 شهرداري سرفارياب

بودن گواهي نامه فوق ديپلم دريكي از رشته هاي 

، مديريت عمليات امداد  مديريت عمليات امداد و سوانح

ونجات ، مديريت امور امداد ، ايمني و آتش نشاني ، 

مديريت عمليات حريق و حوادث ، پيشگيري وايمني در 

برابر حريق و حوادث اطفاء حريق ، امداد ونجات بهداشت 

 حرفه اي

دارا بودن گواهينامه پايه يك براي داوطلبين اين 

 رشته شغلي الزامي است .

راه مهندسي  3

 وساختمان

 مرد  1 شهرداري سرفارياب

 

 

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس دريكي 

از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران )گرايش 

مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش 

سيستمهاي اطالعات جغرافيايي ، عمران ( مديريت 

 ژه و ساخت ، طراحي محيطپرو

مرد و  1 سرفارياب شهرداري حسابدار 4

 زن

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در 

 رشته تحصيلي حسابداري ) كليه گرايش ها (

كارشناس تحليل  0

 گر سيستم

مرد و  1 شهرداري سرفارياب

 زن

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي 

از رشته هاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر ) كليه 

و مهندسي فناوري اطالعات ، مهندسي  گرايش ها (

 صنايع )كليه گرايش ها (

متصدي امور  6

 دفتري

 شهرداري سرفارياب

 

 

مرد و  1

 زن

دارا بودن گواهينامه پايان تحصيالت كامل متوسطه 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته  –

هاي حسابداري )كليه گرايش ها( كامپيوتر)كليه 

گرايش ها ( فناوري اطالعات و فناوري اطالعات و 

 ارتباطات ، مديريت )كليه گرايش ها (

 الف : شرايط عمومي  



 داشتن حداقل سن بيست سال تمام وحداكثر سي و پنج سال تمام -7

 تابعيت ايرانداشتن  -0

 دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت قانوني براي مردان -3

 عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات -4

 نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر -0

 نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي به موجب آراء مراجع قانوني -6

 ه درآن شغل استخدام مي شود.داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري ك -1

 دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه  -8

 اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -3

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -75

 شرايط اختصاصي -ب

 سال در زمان ثبت نام ميباشد . 35سال و رشته شغلي آتش نشان ) راننده (  00ي آتش نشان حداكثر سن داوطلبان در رشته شغل-7

 داوطلبان رشته شغلي آتش نشان ) راننده( مي بايست داراي گواهينامه رانندگي پايه يك در زمان ثبت نام باشند . -0

از به شركت در رشته شغلي آتش نشان و راننده داوطلباني كه داراي كارت معافيت پزشكي مي باشند و همچنين معلولين مج -3

 وسائط نقليه سنگين ) براي تصدي پست آتش نشان راننده( نمي باشند .

داوطلبان استخدام در رشته شغلي آتش نشان ) براي تصدي پست آتش نشان ( و راننده وسائط نقليه سنگين ) براي تصدي پست  -4

 ون تخصصي مي بايست در آزمون عملي نيز شركت نمايند .آتش نشان راننده ( در صورت موفقيت در آزم

 داوطلبان نمي توانند از مستخدمين رسمي ، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي اجرايي و بازنشسته يا باز خريد خدمت باشند . -0

مدارك الزم و تكميل  روز كاري پس از اعالم رسمي دفتر نسبت به ارائه 75پذيرفته شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت  -6

ل و ماموريت به ساير شهرداريها و سازمان هاي وابسته و نيز دستگاه هاي اساله براي عدم هرگونه انتق 1پرونده و ارائه تعهد محضري 

 اجرايي ديگر و همچنين عدم تغيير رسته شغلي در شهرداري تازه تاسيس اقدام نمايند .

 معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد. موارد زير به شرط ارائه تاييديه هاي -1

به طور داوطلبانه خدمت نموده اند  03/0/7361لغايت  37/6/7303ه هاي نبرد حق عليه باطل ) از تاريخ بهالف : داوطلباني  كه در ج

مجروحيت در دت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين م

 جبهه هاي نبرد حق عليه باطل

 سال 0ب: اعضاي خانواده شهدا، آزادگان مفقوداالثرها ، جانبازان ) همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر ( تا ميزان 

اسارت و حضور ج: داوطلباني كه درطول جنگ تحميلي به اسارت دشمن بعثي و يا گروه هاي ضد انقالب درآمده اند به ميزان مدت 

 در جبهه

موسسات و شركت هاي دولتي ، بانك ها و شركت هاي تحت پوشش  يررسمي و تمام وقت در وزارتخانه ،د: داوطلباني كه به صورت غ

موسسات و شركت هاي تابعه و وابسته به آن موسسات و شركت هاي دولتي كه شمول  داريها ،آنها ، شركت هاي بيمه دولتي ، شهر

ها مستلزم ذكر نام است و همچنين موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك قانون بر آن



به خدمت اشتغال داشته اند  00/77/7301دولت استفاده مي كنند ، نهادهاي انقالب اسالمي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 

 ، به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها .  

 ج: ثبت نام ومدارك مورد نياز 

داوطلبين مي توانند تنها دريك رشته شغلي كه درهنگام ثبت نام اعالم مي نمايند از طريق سايت استانداري و بصورت اينترنتي  -7

 ثبت نام كنند .

 روز  مي باشد.0به مدت 03/0/33مورخ  چهارشنبهروز  صبح1شروع ثبت نام از ساعت -0

 055و حداكثر   IPgپيكسل و با فرمت  055و ارتفاع  705خود را با عرض  3×4عكس پرسنلي داوطلبان استخدام مي بايست  -3

 كيلو بايت در رايانه اسكن نموده وآنرا در قسمت مربوط در سايت وارد نمايند .

نزد بانك ملي شعبه شهيد مذكور پارسي به نام شهرداري 5753000073554شماره ريال به حساب 005555واريز وجه به مبلغ  -4

مبلغ مذكور و فرزندان شاهد  %05به عنوان حق شركت در آزمون استخدامي داوطلبان استخدام ) ايثارگران از پرداخت سرفارياب 

وجه ثبت نام وارد و نهايتا از واريز وجه مذكور معاف ميباشند ( و اطالعات فيش واريز و ساير موارد را درقسمت مربوط به پرداخت 

پس از بررسي مجدد صحت اطالعات درج شده و تاييد مراتب توسط سايت ، شماره رهگيري خود را براي پيگيري مراحل بعدي 

 آزمون و دريافت كارت ورود به جلسه اخذ و نزد خويش نگهداري نمايند .

 به داوطلبان ارائه مي شود. استانداريق وب سايت از طري 70/6/33شنبه مورخ كارت ورود به جلسه آزمون استخدام روز -0

محل برگزاري آزمون بر روي كارت ورود به جلسه آزمون  ساعت واست و  07/6/33 مورخ  جمعه زمان برگزاري آزمون روز -6

 داوطلبان درج خواهدشد.

 مدارك مورد نياز جهت اسكن در سايت ثبت نام به شرح زير ميباشد . -1

 تكميل فرم درخواست شغل -7

 صوير آخرين مدرك تحصيليت -0

 تصوير صفحه اول شناسنامه ) درصورت داشتن توضيحات كليه صفحات( -3

 تصوير كارت ملي )دورو( -4

 تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي -0

 مستندات ايثارگري ، معلوالن عادي و سوابق پرداخت بيمه در شهرداريها ، سازمان هاي وابسته و دهياري ها  -6

 اننده(رانندگي پايه يك براي داوطلبان رشته شغلي راننده وسائط تندرو در پست آتش نشان )رتصوير گواهينامه  -1

 د : مواد آزمون تخصصي

سوال به صورت كاربردي و تخصصي در حوزه رشته  705آزمون تخصصي در هررشته شغلي به صورت چهار گزينه اي و به تعداد 

 امتياز ميباشد. 755شغلي مربوط با احتساب نمره منفي با سقف 

 اعالم نتايج -ه

بعداز برگزاري  كهگيلويه و بويراحمداسامي داوطلبان پذيرفته شده براي شركت در آزمون عملي يا مصاحبه در سايت رسمي استانداري

 آزمون اعالم خواهدشد.



 و: تذكرات

 .در رابطه با سهميه ايثارگران مطابق ضوابط مربوطه عمل خواهدشدا 

 حل آزمون استخدامي مشخص شود كه داوطلب اطالعات خالف واقع ابراز نموده است يا فاقد شرايط در هرمرحله از مرا

 مندرج در آگهي است .از انجام مراحل بعدي محروم خواهدشد.

  به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر وباالتر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط

ل مورد اشاره و همچنين مدارك در رشته هاي غيرمرتبط و معادل ) به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي احراز مشاغ

معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت 

( ترتيب اثر داده نخواهد شد ا ارزش علمي دارند نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر ادامه تحصيل در مقطع باالتر ب

 كليه مدارك مورد نظردر آگهي استخدام باشند . يداوطلبين مي بايست در زمان ثبت نام در آزمون تخصصي دارا

 . انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل آزمون عملي يا مصاحبه و گزينش صورت مي پذيرد 

  ( به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان %0حد سهميه تعيين شده ) انتخاب ايثارگران در

 مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهدشد.

  3معلولين عادي به شرط كسب حد نصاب نموه الزم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از% 

( نيازهاي استخدامي شهرداري ها را به قهرمانان ورزشي %75حداكثر ده درصد )ندشد.سهميه قانوني مربوط برخوردارخواه

هيات وزيران كه به تائيد وزارت ورزش و  7316مشمولين ماده دو آئين نامه تسهيالت تشويقي رتبه اول تا سوم مصوب 

شرايط عمومي ورود به خدمت جوانان ميرسد براي تصدي رشته شغلي آتش نشان و آتش نشان ) راننده ( به شرط داشتن 

 و اخذ حدنصاب از آزمون تخصصي و آزمون عملي اختصاص مي دهد.

  انتخاب نهايي پذيرفته شدگان ازمون پس از موفقيت در كليه مراحل ازمون تخصصي ، مصاحبه ، ازمون عملي و گزينش

 حقي ايجاد نخواهد شد.صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احكام استخدام پيماني براي پذيرفته شدگان 

  درصد تا  3امتياز آزمون تخصصي كاركنان شاغل در دهياري يا شهرداري شهر تازه تاسيس به ازاي هر سال سابقه خدمت

درصد و براي كاركنان شاغل در يكي از دهياريها يا شهرداريهاي شهرستان همان شهر به ازاي هرسال سابقه  05سقف 

و براي كاركنان شاغل در يكي از دهياريها يا شهرداريهاي استان همان شهر به ازاي درصد  78درصد تا سقف  0/0خدمت 

درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار مي گيرد. اعمال  70درصد تا سقف  0هرسال سابقه 

وابسته و يا دهياريها تا پايان سال امتياز مربوطه مشروط به دارابودن سابقه پرداخت بيمه در شهرداري ها يا سازمان هاي 

 مي باشد. 7330

  ضرب  7/7د اوطلبان بومي شهرستان شهر تازه تاسيس در  70/7امتياز آزمون تخصصي داوطلبان بومي شهر تازه تاسيس در

 شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار مي گيرد.

  دهياريهاي استان شهر تازه تاسيس به ازاي هر سال سابقه خدمت با تائيد بخشدار امتياز آزمون تخصصي دهياران در يكي از

 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار مي گيرد. 05درصد تا سقف  4ذيربط 

  خدمت با تائيد امتياز آزمون تخصصي شهرداران كه در يكي از شهرهاي آن استان شهردار بوده اند به ازاي هرسال سابقه

 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار ميگيرد. 00درصد تا سقف  0استانداري ذيربط 

  درصد ضرب  05امتياز آزمون تخصصي فرزندان كاركنان فوت شده حين خدمت و يا از كار افتاده كلي دائم حين خدمت در

 خصصي قرار ميگيرد.شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون ت



  در صورتي كه داوطلبان مشمول بيش از يك امتياز از مزاياي پيش بيني شده شوند ، باالترين امتياز براي آنها مبناي

 محاسبه قرار خواهد گرفت.

 داوطلبين در ورود اطالعات دقت الزم را داشته باشند زيرا بعد از مهلت ثبت نام امكان ويرايش ويا اصالح وجود نخواهد 

 داشت.


