
1 
 

 قزوین استان شهرداریهای نشانی آتش عملیاتی مشاغل در پیمانی استخدام آگهی

  نشانی آتش عملیاتی مشاغل نیازدر مورد انسانی نیروی تامین برای قزوین ریاستاندا

-زهرا بویین -شال-آبیک-اقبالیه-الوند-آبگرم-آوج-اسفرورین-تاکستان شهرداریهای

-خرمدشت-نرجه-قزوین-شریفیه-خاکعلی-محمودآباد-سیردان-کالیه معلم-رازمیان-بیدستان

 16/7/1931 مورخ  111161 شماره مجوز استخدامی سهمیه محل از سگزآباد-کوهین-ضیاآباد

 توسعه شورای 93/7/1931 تاریخ 99911 شماره مصوبه کشورو ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 114341 شماره بخشنامه و کشور دهیاریهای و شهرداریها سازمان انسانی سرمایه و مدیریت

 صرفا) شرایط واجد  افراد نفراز 97 تعداد دارد نظر در کشور، محترم وزیر 94/11/1939 تاریخ

 پیمانی صورت به گزینش و عملی تخصصی، های توانمندی آزمون برگزاری طریق از را( مرد

 .نماید استخدام

 شرایط احراز عنوان رشته شغلی تعداد شهرداری ردیف

  1 تاکستان 1

 

 

 کاردان  آتش نشانی

)متصدی ارتباطات 

2) 

 گرایش تمام در دیپلم فوق گواهینامه دارابودن

 و امداد عملیات مدیریت های رشته از یکی های

 مدیریت ، نجات و امداد عملیات مدیریت ، سوانح

 عملیات مدیریت ، نشانی آتش و ایمنی ، امداد امور

 برابر در ایمنی و پیشگیری ، حوادث و حریق

 ، نجات و امداد ، حریق اطفاء حوادث و حریق

 ، تاسیسات ، برق ، بدنی تربیت ، ای حرفه بهداشت

 .کامپیوتر ، مخابرات ، مکانیک

قدیم  یا پایه  دو پایه رانندگی گواهینامه بودن دارا

 الزامی شغلی رشته این داوطلبین برایسه جدید 

 .است

  2 اسفرورین 1

 

 

 )آتش نشان(

راننده وسائط نقلیه 

 تندرو سنگین

 متوسطه کامل تحصیالت پایان گواهینامه دارابودن

 رشته از یکی های گرایش تمام در دیپلم فوق –

 مدیریت ، سوانح و امداد عملیات مدیریت های

 ایمنی ، امداد امور مدیریت ، نجات و امداد عملیات

 ، حوادث و حریق عملیات مدیریت ، نشانی آتش و

 اطفاء حوادث و حریق برابر در ایمنی و پیشگیری

 تربیت ، ای حرفه بهداشت ، نجات و امداد ، حریق

 ، مخابرات ، مکانیک ، تاسیسات ، برق ، بدنی

 3 آوج 2

 3 آبگرم 3

 1 الوند 4

 2 اقبالیه 5

 3 آبیک 6
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 .کامپیوتر 2 شال 7

با وسایل نقلیه  رانندگی گواهینامه بودن دارا

موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش 

 شغلی رشته این داوطلبین از شش تن برای 

  الزامی

  .است

 2 بویین زهرا 8

 1 بیدستان 9

 2 رازمیان 11

 3 کالیه معلم 11

 1 سیردان 12

 2 محمودآباد 13

 2 خاکعلی 14

 2 شریفیه 15

 1 قزوین 16

 3 خرمدشت 17

 2 ضیا آباد 18

 

 .عمومی شرایط –الف 

 داشتن و نشانی آتش کاردان شغلی رشته در نام ثبت روز اولین در سن تمام سال پنج و بیست حداکثر.   1

 (سنگین تندرو نقلیه وسائط رانندهآتش ) شغلی رشته در نام ثبت روز اولین در سن تمام سال 31 حداکثر

 به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی اعتقاد-2

 نظام جمهوری اسالمی ایران . داشتن تابعیت 3

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران-4

 ایراناعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی -5

  دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت غیرپزشکی قانونی-6

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی -7

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر- 8

 نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی -9

 برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می شودکامل   جسمانیو توانایی  ،داشتن سالمت روانی- 11

 راننده نشان آتش پست تصدی برای)  سنگین تندور نقلیه وسائط راننده شغلی رشته داوطلبان -1 تبصره

 شغلی رشته برای وو حداقل مدرک تحصیلی دیپلم  یک پایه رانندگی گواهینامه دارای بایست می(  سنگین
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 نام ثبت زمان در و حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم دو پایه رانندگی گواهینامه دارای نشانی آتش کاردان

 .باشند

 های شرکت کارکنان و شهرداریها نشانی آتش سازمانهای و نشانی آتش واحدهای قراردادی کارکنان -2 تبصره

 با وقت تمام بطور 1391 سال از قبل تا که نشانی آتش سازمانهای یا و واحدها در شهرداری با قرارداد طرف

 .نمایند شرکت آزمون در متوسطه دوره پایان تحصیلی مدرک با توانند ،می دارند اشتغال بیمه حق پرداخت

 وسائط راننده نشان آتش پست تصدی برای) سنگین تندرو نقلیه وسائط راننده شغلی رشته داوطلبان -3 تبصره

 .نمایند شرکت مذکور رشته آزمون در متوسطه دوره پایان تحصیلی مدرک با توانند می( سنگین

 .است بالمانع استخدامی آزمون در مربوط شرایط بودن دارا شرط به فعلی دهیاران و شهرداران شرکت -4 تبصره

 یا بازنشسته و اجرایی دستگاههای سایر وپیمانی ،ثابت رسمی مستخدمین از نمیتوانند داوطلبان-5 تبصره

 .باشند خدمت بازخرید

 اختصاصیشرایط -ب

 

داوطلبانی که داری کارت معافیت پزشکی میباشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت در آزمون مشاغل -1

 عملیاتی آتش نشانی نمی باشند

داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملیاتی آتش نشانی میبایست عالوه بر آزمون تخصصی در آزمون عملی -2

 نیز حائز شرایط الزم شوند

 .شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به معتبر های تاییدیه ارائه شرط به زیر موارد -3

 طور به ،( 1367/5/29 لغایت 1359/6/31 تاریخ از) باطل علیه حق نبرد های جبهه در که داوطلبانی – الف

 پزشکی استراحت یا و شدن بستری زمان مدت همچنین و جبهه در حضور میزان به اند نموده خدمت داوطلبانه

 .باطل علیه حق نبرد های جبهه در مجروحیت اثر در داوطلب رزمندگان

 5 میزان تا( برادر و،پدر،مادر،خواهر فرزندان همسر،) جانبازان مفقوداالثرها، آزادگان، شهدا، خانواده اعضای – ب

 .سال

 میزان به اند درآمده انقالب ضد های یاگروه و بعثی دشمن اسارت به تحمیلی جنگ درطول که داوطلبانی – پ

 .جبهه وحضوردر اسارت مدت

 و ها بانک دولتی، های شرکت و موسسات وزارتخانه، در وقت تمام و غیررسمی صورت به که داوطلبانی – ج

 آن به وابسته و تابعه های شرکت و موسسات ها، شهرداری دولتی، بیمه های شرکت آنها، پوشش تحت های شرکت

 های شرکت و موسسات همچنین و است نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دولتی های شرکت و موسسات

 اسالمی انقالب نهادهای کنند، می استفاده دولت کمک و بودجه از نحوی به که موسساتی و شده مصادره و ملی

 خدمت مدت میزان به اند، داشته اشتغال خدمت به 1357/11/22 تاریخ از آنها پوشش تحت های شرکت و

 قراردارند ها شهرداری قرارداد طرف شرکتهای در که افرادی خدمتی سابقه است ذکر به الزم. آنها غیررسمی
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 طرف های شرکت در بیمه حق پرداخت با وقت تمام بطور که کارکنانی استثناء به باشد، نمی بند این مشمول

 .اند داشته اشتغال نشانی آتش سازمانهای یا و واحدها در 1391 سال ابتدای از قبل تا که شهرداری با قراداد

 طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلبین اضافه نخواهد شد.-تبصره
 

 ثبت نام و مدارک مورد نیازنحوه  – پ

در . داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که  1

از طریق  صرفاهنگام ثبت نام اعالم می نمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب و

 بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.و      ostan-qz.ir              به آدرسقزوین استانداری 

روز   11  به مدت         22/9/1394 مورخ     شنبه یکصبح روز    8 . شروع ثبت نام ازساعت  2

 ( می باشد. 1/11/1394مورخ  شنبه  سهروز24)ساعت

پیکسل و با فرمت  211و ارتفاع  151خود را با عرض  3*  4. داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی  3

jpg  کیلوبایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند. 211و حداکثر 

قزوین نام سازمان همیاری شهرداری های استان به ( ریال پانصد هزار  ) ریالهزار 511،111 . پرداخت مبلغ  4

به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان از طریق کارتهای عضو شتاب به صورت اینترنتی  که 

 و% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می باشند(  51استخدام )ایثارگران از پرداخت 

و نهایتاً پس از بررسی مجدد صحت اطالعات درج شده و تایید مراتب توسط دریافت اطالعات فیش واریزی 

ا برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد سایت، شماره رهگیری خود ر

 خویش نگهداری نمایند.

 نکات مهم در ثبت نام:-د

 قبل از ثبت نام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در سایت مراجعه و مندرجات آن را دقیقا مطالعه نمایند-1

استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطالعات ثبت نام زمانی تکمیل میباشد که داوطلب با -2

 مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطالعات ،فرم تقاضای استخدام را چاپ و نزد خود نگهداری کنند.

حراز شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل اقبل از واریز وجه ثبت نام الزم است داوطلبان از -3

ارک ارسالی و هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد .مالک تاریخ ارسال مدارک نمایند.بدیهی است مد

 ،کد رهگیری میباشد.

تبصره:مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و کلیه داوطلبان واجد الشرایط می 

 نام نمایند. ثبتبایست در فرصت تعیین شده از طریق سایت مذکور

  زمان توزیع کارت-ذ

به داوطلبان  قزوین .زمانبندی آزمون استخدامی به شرح ذیل و کارت آزمون از طریق وب سایت استانداری  -1

 .ارائه می شود

 15/11/1394 شنبهروز  تاریخ کتبی تخصصی آزمون جلسه به ورود کارت دریافت زمان. -2
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 .باشد می 11/11/1394 تاریخ روز جمعه  (کتبی) تخصصی آزمون برگزاری ان.زم-3

 .شد خواهد درج داوطلبان آزمون جلسه به ورود کارت روی بر کتبی تخصصی آزمون برگزاری محل و ساعت.-4

تخصصی متعاقبا از طریق –محل برگزاری آزمون عملی مرحله اول تا سوم پذیرفته شدگان آزمون کتبی -5

 سایت استانداری اعالم میگردد.

 ، تحصیلی مدرک ، نام ثبت فرم)  از اعم سایت و درآگهی شده درج مدارک کلیه تصویر و اصل ارائه :تبصره

 و ایثارگری مستندات غیرپزشکی، معافیت کارت یا و عمومی وظیفه خدمت پایان کارت ملی، کارت ، شناسنامه

 قهرمانان به مربوط مستندات ، ها دهیاری و وابسته های سازمان ، ها شهرداری در بیمه پرداخت سوابق

 آزمون اول مرحله در( سایت در شده آپلود عکس با مطابق 4*3 عکس قطعه سه  رانندگی، ورزشی،گواهینامه

 باشد می الزامی( پزشکی معاینات) عملی

 مدارک مورد نیاز جهت اسکن درسایت ثبت نام به شرح ذیل میباشد:-6

 *.تکمیل فرم درخواست شغل

 *. تصویر آخرین مدرک تحصیلی

 تصویر صفحه اول شناسنامه ) در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات(*. 

 * . تصویر کارت ملی ) پشت و روی کارت (

 *. تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا کارت معافیت غیرپزشکی

 *. مستندات ایثارگری و سوابق پرداخت بیمه در شهرداری ها ، سازمان های وابسته و دهیاری ها.

ات مربوط به قهرمانان ورزشی ) قهرمانان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و *. مستند

 قهرمانی کشور(

*. تصویرگواهینامه رانندگی پایه یک برای داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین در پست 

 آتش نشان )راننده(.

 اردان آتش نشان.*. تصویر گواهینامه رانندگی پایه دو برای ک

 ضمنا به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.-7

 تخصصی آزمون مواد – ر

 91سوال شامل  121آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت سئواالت چهار گزینه ای و به تعداد -الف

دقت،و  سوال برای سنجش هوش،سرعت، 31سوال به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط و 

 )سه سوال غلط یک نمره منفی(استعداد یادگیری با احتساب نمره منفی می باشد.

داوطلبان استخدام عالو بر موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی )حسب مورد( میبایست در آزمون عملی نیز -ب

شخیص داده شوند شرکت نمایند .داوطلبانی که در این آزمون فاقد شرایط و توانایی الزم برای شغل آتش نشان ت

 بدون توجه به نمرات آزمون عمومی و تخصصی حذف خواهند شد.
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  نتایج اعالم:  ز

 سایت در( نشانی آتش های پست ویژه) عملی آزمون در شرکت برای شده پذیرفته داوطلبان اسامی -1

 . شد خواهد اعالم آزمون برگزاری از بعد قزوین استانداری رسمی

 سال ابتدای از قبل تا شهرداری قرارداد طرف های شرکت در)شاغل کارکنان تخصصی آزمون امتیاز -2

 که وظیفه سربازان یا استخدام متقاضی شهر شهرداری در واحدها یا سازمانهای آتش نشانی  ( قراردادی و 1391

 صورت به انضباطی منع و(  خدمت کسر و معافیت دربافت بدون) کامل صورت به را خود سربازی خدمت دوران

 و درصد 25 سقف تا درصد 3 خدمت سال هر ازای به اند گذرانده نشانی آتش در نشان آتش سرباز عنوان به امریه

در واحدها  (قراردادی و 1391 سال ابتدای از قبل تا شهرداری قرارداد طرف های شرکت در) شاغل کارکنان برای

 درصد 5/2 خدمت سابقه سال هر ازای به شهر همان شهرستان های شهرداری یا سازمانهای آتش نشانی یکی از

 و 1391 سال ابتدای از قبل تا شهرداری قرارداد طرف های شرکت در) شاغل کارکنان برای و درصد 21 سقف تا

 سال هر ازای به شهر همان استان های شهرداری در واحدها یا سازمان های آتش نشانی  یکی از ( قراردادی

. گیرد می قرار تخصصی آزمون نهایی امتیاز محاسبه مبنای و شده ضرب درصد% 18 سقف تا% 2 خدمت سابقه

 بیمه پرداخت سابقه بودن دارا به مشروط شهرداری با مستقیم قرارداد دارای کارکنان برای مربوطه امتیاز اعمال

 کتبی و تخصصی آزمون برگزاری تاریخ از قبل روز 121 تا شهرداریها نشانی آتش های سازمان یا ها واحد در

 .باشد می

 شهر شهرستان بومی داوطلبان و 15/1 در استخدام متقاضی شهر بومی داوطلبان تخصصی آزمون امتیاز -3

 .گیرد می قرار تخصصی آزمون نهائی امتیاز محاسبه مبنای و شده ضرب 1/1 در استخدام متقاضی

 سال هر ازای به استخدام متقاضی شهر استان های دهیاری از یکی در دهیاران تخصصی آزمون امتیاز -4

 نهائی امتیاز محاسبه مبنای و شده ضرب درصد 21 سقف تا درصد% 3 ذیربط بخشدار تائید با خدمت سابقه

 .گیرد می قرار تخصصی آزمون

 سال هر ازای به اند بوده شهردار استان آن شهرهای از یکی در که شهرداران تخصصی آزمون امتیاز -5

 آزمون نهائی امتیاز محاسبه مبنای و شده ضرب درصد 25 سقف تا درصد% 3 استانداری تائید با خدمت سابقه

 .گیرد می قرار تخصصی

 خدمت حین دائم کلی کارافتاده از یا و خدمت حین شده فوت کارکنان فرزندان تخصصی آزمون امتیاز -6

 .گیرد می قرار تخصصی آزمون نهائی امتیاز محاسبه مبنای و شده ضرب 2/1 در شهرداری

 و 5 و 4 و 3 و 2 مواد در شده بینی پیش مزایای از امتیاز یک از بیش مشمول داوطلبان که صورتی در -7

 .گرفت خواهد قرار محاسبه مبنای آنها برای امتیاز باالترین. شوند آگهی این  6
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 تذکرات – س

های آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه  ( سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانواده%5پنج درصد) -1

ها و همسر و فرزندان آنان، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و  حضور داوطلبانه در جبههمتوالی یا نه ماه متناوب 

برادران شهداء اختصاص دارد. انتخاب ایثارگران در حد همسر و فرزندان آنان، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و 

( به ترتیب امتیاز کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که حد نصاب الزم در آزمون %5سهمیه تعیین شده )

 عملی ) تست ورزشی( و حد نصاب در آزمون تخصصی ) کتبی( را کسب نموده باشند انجام خواهد شد.

استخدامی به قهرمانان ورزشی مشمولین ماده دو آیین نامه تسهیالت  تشویقی  درصد سهمیه 11حداکثر -2

هیات وزیران )قهرمانان مسابقات المپیک ،جهانی ،آسیایی ،دانشجویان جهان و  1376رتبه اول تا سوم مصوب 

رود به قهرمانی کشور(که به تایید وزارت ورزش و جوانان میرسد در آتش نشانی به شرط داشتن شرایط عمومی و

 .اده میشودخدمت و اخذ حد نصاب از آزمون تخصصی و آزمون عملی اختصاص د

ها ، در شهر ، شهرستان و استان مورد تقاضا ،  نشانی شهرداری های آتش داوطلبان شاغل در واحدها یا سازمان -3

روز قبل از  121ا تا ه شهرداری نشانی های آتش سازمان امشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در واحدها ی

 از اولویت استخدام برخوردارند. برگزاری آزمون تخصصی و کتبی

های وابسته ، یا  یا سازمان  دهیاران ، شهرداران، فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداری -4

راد بومی شهر، های وابسته ، اف یا سازمان  فرزندان کارکنان از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری

 شهرستان و استان شهر متقاضی استخدام از اولویت استخدام برخوردارند.

در صورت مساوی بودن امتیاز کسب شده داوطلبان ، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی  -5

 باشد. شهرداری و بومی شهر ، شهرستان و استان می

 .باشد زیر ویژگیهای از یکی دارای حداقل که شود می گفته داوطلبی به:  بومی داوطلب -

 . باشد یکسان استخدام برای تقاضا مورد شهر با وی همسر یا داوطلب شناسنامه صدور محل شهر •

 بصورت را(  دانشگاه یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،)  تحصیلی سنوات از سال( 4)چهار حداقل داوطلب •

 .باشد کرده طی استخدام برای تقاضا مورد محل شهر در متناوب یا متوالی

 شهر که(  بازنشسته یا و شاغل از اعم)  مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر •

 .باشد یکسان استخدام برای تقاضا مورد محل شهر با آنان بازنشستگی یا فعلی خدمت محل

 تقاضا مورد محل شهر در بیمه حق پرداخت سابقه سال(4)چهار ،حداقل وی همسر یا و ،مادر پدر یا داوطلب •

 قابل مذکور موارد از یکی توسط صرفا شده تعیین مدت به بیمه حق پرداخت. باشند داشته را استخدام برای

 .است احتساب

 .باشد می نام ثبت زمان در کشوری ،تقسیمات بودن بومی تعیین برای شهرستان و استان مبنای -1 تبصره

 داوطلب شهر که باشد داشته قرار استانی یا شهرستان در ، استخدام متقاضی شهرداری صورتیکه در -2 تبصره

 استان و شهرستان بومی داوطلبین مزایای مشمول ترتیب به داوطلب باشد، واقع استان یا و شهرستان آن در

 .بود خواهد
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محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف  چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون استخدامی -6

واقع اعالم نموده است یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. و 

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت 

اهد بود در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ ناقص بر عهده داوطلب خو

 خواهد شد.

به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر ا ز مقاطع تحصیلی اعالم شده در  -7

استثنای دارندگان شرایط احرازمشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیر مرتبط و معادل ) به 

مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان 

سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند وگواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع باالتر با ارزش 

صیلی یک مقطع باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم علمی دارند( ترتیب اثر داده نخواهد شد. افرادی که مدارک تح

درک تحصیلی باالتر در آزمون شده دارند می توانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم درخواست اعمال م

 نمایند. شرکت

و امتیاز آزمون عملی ) تست «  1ضریب » نمرات نهائی داوطلبان بر اساس امتیاز آزمون تخصصی ) کتبی( با  -8

محاسبه و داوطلبان براساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هررشته شغلی و هر « 2ضریب»ورزشی( با 

 شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی میشوند .

داوطلبان می توانند حداکثر ظرف دو هفته پس از اعالم نتایج، اعتراض خود را به دفتر امور شهری و  -9

 مدت از پس. نمایندو در دبیرخانه استانداری ثبت برای بررسی و اعالم نظر ارائه  قزوینشوراهای استانداری 

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب داوطلبان اعتراض به مذکور

( …شلوار و   کفش ، در روز آزمون عملی داوطلب باید ملبس به لباس ورزشی مناسب )شامل : پیراهن ، -11

 .باشند

 و شهری امور دفتر رسمی اعالم از پس کاری روز 11 مدت ظرف حداکثر موظفند نهایی شدگان پذیرفته. -11

 محضری تعهد ارائه و پرونده تکمیل و الزم مدارک ارائه به نسبت مربوطه سایت طریق از استانداری شوراهای

 دستگاه نیز و وابسته های سازمان و ها شهرداری سایر به ماموریت و انتقال هرگونه عدم بر مبنی سال 7 برای

 استخدام از وی انصراف منزله به مقرر مهلت در الزم مدارک ارائه و مراجعه عدم. نمایند اقدام دیگر اجرایی های

 .شد خواهد تلقی

 پاسخگوی سواالت احتمالی می باشد . 33682912شماره تلفن  -21
 


