
  

  

  1پیوست شماره 

  آزمون استخدام پیمانی شهرداري هاي استان  برابر ظرفیت 3 مورد نیاز پذیرفته شدگان و مستندات جدول زمانبندي تحویل مدارك 

محل   عنوان پست سازمانی  نام رشته شغلی  ردیف

جغرافیایی 

  خدمت

  تاریخ تحویل مدارك

  تاریخ/روز/ساعت

  30/8(یکشنبه)ساعت:9/12/94  گلباف  امالكکارشناس حقوقی و   کارشناس حقوقی  1

 9(یکشنبه)ساعت:12/94/ 9  بم  کارشناس حقوقی و امالك  کارشناس حقوقی

 30/9(یکشنبه)ساعت:9/12/94  زید آیاد کارشناس حقوقی و امالك  کارشناس حقوقی

 10(یکشنبه)ساعت:9/12/94  سیرجان کارشناس حقوقی و امالك  کارشناس حقوقی

تحلیل گر کارشناس   2

  سیستم

کارشناس آمار و اطالعات و 

  امور رایانه

 30/10(یکشنبه)ساعت:9/12/94  جیرفت

 11(یکشنبه)ساعت:9/12/94  جیرفت  حسابدار  حسابدار  3

 30/11(یکشنبه)ساعت:9/12/94  زید آباد  حسابدار و مامور وصول  حسابدار

 12(یکشنبه)ساعت:9/12/94  گلباف  حسابدار و مامور وصول  حسابدار

کارشناس عمران و مامور   مهندس راه و ساختمان  4

  بازدید

 30/12(یکشنبه)ساعت:9/12/94  دوساري

مهندسی راه و 

  ساختمان

کارشناس عمران و مامور 

 بازدید

 13(یکشنبه)ساعت:9/12/94  یزدان شهر

مهندسی راه و 

  ساختمان

کارشناس عمران و مامور 

 بازدید

 30/13(یکشنبه)ساعت:9/12/94  عنبرآباد

 

  



  

  هاي استان برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی شهرداري 3شدگان ادامه جدول زمانبندي تحویل مدارك و مستندات مورد نیاز پذیرفته

محل   عنوان پست سازمانی  نام رشته شغلی  ردیف
جغرافیایی 

  خدمت

  تاریخ تحویل مدارك
  تاریخ/روز/ساعت

  9شنبه)ساعت:سه (11/12/94  راین  جمعدار امین اموال  مالیمسئول خدمات   5
 30/9شنبه)ساعت:سه (11/12/94  زیدآباد  کارپرداز مسئول خدمات مالی

 10شنبه)ساعت:سه (11/12/94  یزدان شهر جمعدار امین اموال مسئول خدمات مالی

کارشناس روابط عمومی و   کارشناس روابط عمومی  6
 پاسخگویی به شکایات

 30/10شنبه)ساعت:سه (11/12/94  فهرج

کارشناس روابط عمومی و   کارشناس روابط عمومی
  پاسخگویی به شکایات

 11شنبه)ساعت:سه (11/12/94  کشکوئیه

متصدي امور دفتري و   متصدي امور دفتري  7
بایگانی و امور دبیرخانه 

  شوراي اسالمی شهر

 30/11شنبه)ساعت:سه (11/12/94  هماشهر

 12شنبه)ساعت:سه (11/12/94  کشکوئیه  کارشناس خدمات شهري  زیستکارشناس محیط   8

 30/12شنبه)ساعت:سه (11/12/94  گلباف کارشناس خدمات شهري کارشناس محیط زیست

 13شنبه)ساعت:سه (11/12/94  ماهان کارشناس خدمات شهري کارشناس محیط زیست

 30/13شنبه)ساعت:سه (11/12/94  یزدان شهر کارشناس خدمات شهري کارشناس محیط زیست

 9)ساعت:پنج شنبه(13/12/94  سیرجان آتش نشان  کاردان آتش نشان  9

راننده وسایط نقلیه   10
  تندرو سنگین

  30/9(پنج شنبه)ساعت:13/12/94  بم  آتش نشان راننده

راننده وسایط نقلیه 
 تندرو سنگین

 10(پنج شنبه)ساعت:13/12/94  کاظم آباد آتش نشان راننده

راننده وسایط نقلیه 
 تندرو سنگین

 30/10(پنج شنبه)ساعت:13/12/94  عنبرآباد آتش نشان راننده

راننده وسایط نقلیه 
 تندرو سنگین

 11(پنج شنبه)ساعت:13/12/94  یزدان شهر آتش نشان راننده

 


