
  شهرداریهاي استان آذربایجان غربی 94اعالم نتیجه سه برابر ظرفیت اولیه داوطلبان آزمون استخدامی سال 
  حسابدار : رشته شغلی 

  اشنویه : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  حسابدار حسابداريکارشناسی  2950028756 سمیه علی بالغی علی آباد  1220066 1

 ذخیره حسابدار حسابداريکارشناسی  2950015719 سیده تهمینه حسینی  1220061 2

 ذخیره  حسابدار حسابداريکارشناسی  297224876 داریوش اکبري  1220105 3

  

  حسابدار : رشته شغلی 
   بوکان: شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  حسابدار کارشناسی حسابداري 2929850337 محمدامین فیاضی قوزلو  1210106 1

 ذخیره حسابدار کارشناسی حسابداري 2929829524 صالح رحیم نوري جانی  1210096 2

 ذخیره  حسابدار حسابداري کارشناسی ارشد 3762076693 هیوا خادمی 1210010 3

  

  حسابدار : رشته شغلی 
   پلدشت : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  حسابدار کارشناسی حسابداري 4929929318 ناصر علیزاده اقدم 1210060 1

 ذخیره حسابدار کارشناسی حسابداري 4920015951 یاسین ابراهیمی 1210064 2

 ذخیره  حسابدار کارشناسی حسابداري 2910009424 مهدي عبداهللا پور  1210124 3

  

  حسابدار : رشته شغلی 
   سردشت  : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  حسابدار کارشناسی ارشد حسابداري 2889894101 عبدالرحمن ابوبکري  1210003 1

 ذخیره حسابدار کارشناسی حسابداري 2929901667 آوات حسین زاده  1210040 2

 ذخیره  حسابدار کارشناسی حسابداري 2880127831 ناسکی محموپور  1220016 3

  



  
   کارشناس روابط عمومی : رشته شغلی 

   سردشت: شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  کارشناس روابط عمومی علوم ارتباطات ارشدکارشناسی  2740217757 پروانه فرامرزیانی  1220073 1

 ذخیره  کارشناس روابط عمومی  مدیریت رسانه ارشدکارشناسی  2909718190 محمد جهانگیرزاده 1210127 2

  

  
  

   کارشناس شهرسازي : رشته شغلی 
   فیرورق: شهرمورد تقاضا 

شماره  ردیف 
 داوطلبی 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی 

 اصلی  شهرسازيکارشناس  مهندسی شهرسازي کارشناسی 0930806603 احمد سلیمانی اوارشکی  1210153 1

 ذخیره  کارشناس شهرسازي برنامه ریزي شهري کارشناسی ارشد 2750781639 سهند آقازاده مقدم  1210146 2

 ذخیره کارشناس شهرسازي جغرافیا و برنامه ریزي کارشناسی ارشد 2803342723 سمیرا سلحشور  1220084 3

  

  
  

   متصدي امور دفتري : رشته شغلی 
    فیرورق: شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  متصدي امور دفتري فوق دیپلم مدیریت  2802916297 مهدي کاظمی نسب  1210197 1

 ذخیره متصدي امور دفتري دیپلم  2802669591 مریم مناف زاده  1220162 2

 ذخیره  متصدي امور دفتري دیپلم  2790200203 اکبر قاسملو  1210284 3

  

  
  
  
  
  



  
  

   کارشناس محیط زیست : رشته شغلی 
   سردشت  : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  کارشناس محیط زیست باغبانی کارشناسی ارشد 2889933407 سلیم اجاق 1210297 1

کارشناسی مهندسی محیط  2755485612 سید ارشاد مجتوي 1210317 2
 زیست

 ذخیره کارشناس محیط زیست

کارشناسی ارشد زراعت و  2889860728 دلشاد قادریان  1210301 3
 اصالح نباتات

 ذخیره  کارشناس محیط زیست

  

  
  

  مسئول دفتر : رشته شغلی 
   سردشت: شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  مسئول دفتر  مهندسی صنایعکارشناسی  2889789446 مهران محمدي 1210378 1

 ذخیره  مسئول دفتر  مدیریت  کارشناسی 2880130344 رحمان حسنی  1210345 2

  ذخیره مسئول دفتر   مدیریتکارشناسی   2889837378  بهزاد صفاجو   1210374  3

  

  

  
  کاردان آتش نشان : رشته شغلی 

    سلماس: شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان  کاردانی تربیت بدنی  2840008122 مهدي رنج جو  1210414 1

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی برق 2840143461 جاوید حبیبی آغزیارت 1210431 2

 معرفی به آزمون عملی   کاردان آتش نشان  کاردانی برق  2840066335  مرتضی بیگ زاده   1210447  3

  

  

  



  

  

  کاردان آتش نشان : رشته شغلی 
  خوي : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان  کاردانی مکانیک 1360968628 هاتف مالئی  1210445 1

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی تربیت بدنی  2790178089 سعید صبوري  1210470 2

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی تربیت بدنی 2790108900 بهزاد اسماعیل لو 1210495 3

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان  کاردانی کامپیوتر 2900071402 حامد بابالو  1210486  4

 معرفی به آزمون عملی  نشانکاردان آتش  کاردانی برق  2740566794 رامین سعادتمند اوصالو  1210487  5

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی برق  2910102033 امید اسماعیل زاده  1210460  6

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان  کاردانی تربیت بدنی 2790032556 حسن نجف زاده  1210457  7

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی برق 2790513767 هادي حرمتی  1210520  8

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی کامپیوتر  2790094705 سهیل نصرالهی 1210407  9

کاردانی مدیریت عملیات امداد و  4920084072 فرشید علیزاده  1210478  10
 نجات 

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان 

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی برق 2790259038 کاظمی مهران 1210488  11

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی تاسیسات 2790171009 محمد عبداللهی  1210405  12

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان  کاردانی مکانیک 2803580004 توحید برازش  1210472  13

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی کامپیوتر 2790229767 میر حمید سیدنجیب  1210418  14

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی تربیت بدنی 2740272278 نوید حمیدي  1210525  15

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان  کاردانی تربیت بدنی 2790248982 مهدي برودکی  1210430  16

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی مکانیک 2960123591 بهداد عبدلی 1210421  17

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی برق 2790147914 احسان امامویردي  1210521  18

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان  کاردانی کامپیوتر 2790121133 علی رضا کاظم سلطانی 1210517  19

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی مکانیک 2803461943 محمد تقی ارزنلو  1210516  20

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی تاسیسات 2790395829 مهدي قاسمی  1210458  21

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان  کاردانی تاسیسات 2803681188 حسین نقی لو  1210449  22

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی کامپیوتر  2790038015 میر مجید مظلومی  1210408  23

 معرفی به آزمون عملی  کاردان آتش نشان کاردانی مکانیک  4930025011 امیر نایبی حاجالري  1210493  24

  



  

  

  

  راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین : رشته شغلی 
   بازرگان  : شهرمورد تقاضا 

شماره  ردیف 
 داوطلبی 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی 

 معرفی به آزمون عملی  راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین کاردانی برق  2830867831 افشین آقایارزاده  1210544 1

 معرفی به آزمون عملی  راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین کاردانی مکانیک  4939974456 علیرضا علیزاده قره ضیاء الدینی  1210543 2

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین  دیپلم   2910005070  رضا میالنی  1210582  3

کاردانی مدیریت عملیات   2754834079  مهرداد حیدري   1210539  4
  امداد و نجات 

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین  دیپلم   2919925334  جواد قلی پور   1210596  5

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین  کاردانی تربیت بدنی   2820010814  میثم سلطانی دانالوئی   1210548  6

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین  دیپلم  4929933201  حسین نجفی پور ناکی   1210622  7

 معرفی به آزمون عملی   سنگینراننده وسائط نقلیه تند روي   دیپلم  2929769424  اسماعیل رحمانی مکري   1210580  8

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین  دیپلم  4929970725  باقر چم چم   1210561  9

  

  راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین : رشته شغلی 
  خوي: شهرمورد تقاضا 

شماره  ردیف 
 داوطلبی 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی 

 معرفی به آزمون عملی  راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین کاردانی مکانیک  2803452162 میر توحید سید رضایی  1210550 1

 معرفی به آزمون عملی  راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین کاردانی تاسیسات 2851420828 میرهاشم طباطبایی رضایی 1210538 2

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین  دیپلم  2803364344  امین رضالو   1210618  3

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین کاردانی مکانیک   2803377837  عمار یعقوب زاده   1210537  4

 معرفی به آزمون عملی   نقلیه تند روي سنگینراننده وسائط   دیپلم  2802690588  مرتضی اسماعیل لو   1210601  5

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین  کاردانی برق  2851858785  فرزاد عظیم زاده ریک آبادي   1210535  6

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین  دیپلم  2803501848  ابراهیم گلوانی   1210584  7

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین  دیپلم  4889858741  محمد مهدي علی نژاد   1210577  8

 معرفی به آزمون عملی   راننده وسائط نقلیه تند روي سنگین  دیپلم  2802847228  مهدي عالی همت   1210591  9



   کارشناس امور فرهنگی : رشته شغلی 
    سردشت : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

کارشناسی ارشد پژوهشگري  2880012333 بختیار احمدي  1210646 1
 علوم اجتماعی 

 اصلی  کارشناس امور فرهنگی 

کارشناسی پژوهشگري علوم  3762078947 امجد میرزائی  1210656 2
 اجتماعی

 ذخیره  امور فرهنگیکارشناس 

کارشناسی ارشد علوم   2889882616  ایوب حسن پور   1210643  3
  سیاسی

  ذخیره   کارشناس امور فرهنگی

  

  متصدي آمار و اطالعات : رشته شغلی 
     سیه چشمه : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  متصدي آمار و اطالعات  کارشناسی کامپیوتر  2910020312 رامین حمزه لی  1210695 1

 ذخیره  متصدي آمار و اطالعات کارشناسی کامپیوتر  2919910736 جواد بدلی  1210722 2

  ذخیره   متصدي آمار و اطالعات کارشناسی کامپیوتر   2790246701  الهام قنبرلو   1220200  3

  

  کاردان امور رایانه : رشته شغلی 
  سلماس: شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  کاردان امور رایانه  کارشناسی فناوري اطالعات  2840141681 زهرا آهن ساز سلماسی  1220260 1

 ذخیره  کاردان امور رایانه کاردانی کامپیوتر  2840157209 میثم قبادي قره قشالقی  1210837 2

  ذخیره   کاردان امور رایانه کارشناسی کامپیوتر   2851764667  حامد خبري   1210801  3

  

  کارپرداز : رشته شغلی 
  خوي : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  کارپرداز کارشناسی مدیریت بازرگانی 2803566184 علی درستی  1210976 1

 ذخیره  کارپرداز کارشناسی حسابداري  2803676559 بهنام عبداللهی  1210927 2

  ذخیره   کارپرداز کارشناسی مدیریت بازرگانی   2803374617  هادي ارفع نیا   1210958  3

  

  



  کارپرداز : رشته شغلی 
  سردشت : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  کارپرداز کارشناسی اقتصاد 2889980103 رحمن بایزیدي  1210966 1

 ذخیره  کارپرداز کارشناسی مدیریت بازرگانی 2939876762 حبیب ملکه باغچه  1210930 2

  ذخیره   کارپرداز کارشناسی اقتصاد   2889854582  هادي محمدي   1210882  3

  

  کارپرداز : رشته شغلی 
  سلماس  : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  کارپرداز کارشناسی حسابداري  2840021641 سجاد شجاعی کهنه شهري  1210923 1

 ذخیره  کارپرداز کارشناسی حسابداري 2851595611 صائب فتوت  1211054 2

  ذخیره   کارپرداز کارشناسی اقتصاد   2840006154  رضا عزتی   1210881  3

  

  انباردار : رشته شغلی 
  سلماس  : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  انباردار  مدیریت بازرگانی  یکارشناس 2803625504 غالمرضا شهبازي 1211121 1

 ذخیره  انباردار کارشناسی حسابداري 2840084686 امین عاقلی حبشی  1211104 2

  ذخیره   انباردار کاردان حسابداري  2851829221  باقر نصراللهی  1211126  3

  

  

  کارشناس آموزش  : رشته شغلی 
  سلماس  : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  کارشناس آموزش  کارشناسی مهندسی مکانیک  2851782584 مسعود قلی زاده کهنه شهري 1211182 1

 ذخیره  کارشناس آموزش  کارشناسی مهندسی برق  2840086417 مهران راستگو  1211197 2

  ذخیره  کارشناس آموزش  کارشناسی مهندسی مکانیک   2740083661  هادي پور نوري قوطورالر  1211154  3

  

  



  جمعدار امین و اموال   : رشته شغلی 
  فیرورق  : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  جمعدار امین و اموال  کارشناسی مدیریت بازرگانی 2790029245 مهسا ابري  1220337 1

 ذخیره  جمعدار امین و اموال کارشناسی حسابداري 2755718889 ندا نیکخو  1220294 2

  ذخیره  امین و اموالجمعدار  کارشناسی اقتصاد  2803526204  ریحانه دل افروز   1220308  3

 

     کارشناس عمران : رشته شغلی 
    اشنویه : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  کارشناس عمران کارشناسی مهندسی عمران  2899607073 خضر حسن زاده  1211515 1

 ذخیره  کارشناس عمران کارشناسی ارشد مهندسی عمران 2755764546 فرهنگ آقایی  1211294 2

  ذخیره  کارشناس عمران کارشناسی ارشد مهندسی عمران  2755498587  امیر بهرامی فر   1211298  3

 

  کارشناس عمران    : رشته شغلی 
     بوکان: شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  کارشناس عمران کارشناسی مهندسی عمران 2929793740 منصور کریمی  1211473 1

  اصلی کارشناس عمران کارشناسی مهندسی عمران 2939820392 منصور راد  1211482 2

  ذخیره  کارشناس عمران کارشناسی ارشد مهندسی عمران  2972290763  مهدي آقا محمدي  1211274  3

  ذخیره کارشناس عمران  کارشناسی ارشد مهندسی عمران  2929870303  ادریس حسینی   1211282  4

  ذخیره کارشناس عمران  کارشناسی مهندسی عمران  2972367715  بابک ملکی باروق  1211404  5

  ذخیره کارشناس عمران  کارشناسی مهندسی عمران  2929106786  عزیز زمیاد   1211415  6
  

  کارشناس عمران    : رشته شغلی 
  سردشت    : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  کارشناس عمران کارشناسی مهندسی عمران  2889063895 کامل رسولی  1211371 1

 ذخیره  کارشناس عمران کارشناسی مهندسی عمران 2880042453 صابر شمسی  1211360 2

  ذخیره  کارشناس عمران کارشناسی مهندسی عمران  2920004352  الوین ابراهیمیان   1220363  3



  

 

  کارشناس عمران    : رشته شغلی 
      سیه چشمه : شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی  کارشناس عمران کارشناسی مهندسی عمران  2820019943 سعید محمدزاده  1211355 1

 ذخیره  کارشناس عمران کارشناسی مهندسی عمران 2803386836 سهیل باوقار  1211433 2

  ذخیره  کارشناس عمران مهندسی عمرانارشد کارشناسی   2919917481  حسن خضري   1211273  3

 

  کارشناس خدمات شهري: رشته شغلی 
  سردشت: شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی کارشناس خدمات شهري کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري 2889830365 محسن رشیدي 1211561 1

 ذخیره کارشناس خدمات شهري کارشناسی باغبانی 2880198429 خضر پاکان 1211570 2

  ذخیره کارشناس خدمات شهري کارشناسی بهداشت محیط  2889920534  عبدالسالم رسولیان  1211568  3

 

  متصدي امور دبیرخانه شورا: رشته شغلی 
  فیرورق: شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی متصدي امور دبیرخانه شورا دیپلم  2790018731 سهیال الماسی 1220411 1

 ذخیره متصدي امور دبیرخانه شورا دیپلم 2790178097 رضا مددلو 1211610 2

  ذخیره متصدي امور دبیرخانه شورا مدیریت یکاردان  2803446308  ناصر جعفر زاده  1211583  3

  

  کارشناس نقشه برداري: رشته شغلی 
  بوکان: شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی کارشناس نقشه برداري کارشناسی مهندسی عمران 2755543035 حامی محمدو 1211653 1

عمرانکارشناسی مهندسی  2929943297 اسماعیل امینی 1211652 2  ذخیره کارشناس نقشه برداري 

  ذخیره کارشناس نقشه برداري کارشناسی مهندسی عمران  2929752491  ابراهیم اسمعیل زاده  1211657  3

  



  کارشناس فضاي سبز: رشته شغلی 
  سیه چشمه: شهرمورد تقاضا 

 وضعیت  رشته شغلی  مدرك تحصیلی  کدملی  نام و نام خانوادگی  شماره داوطلبی  ردیف 

 اصلی کارشناس فضاي سبز کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزي 2802838148 فاطمه حسن زاده 1220432 1

 ذخیره کارشناس فضاي سبز کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزي 2910000771 اسماعیل بگلري 1211680 2

سبزکارشناس فضاي  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزي  2753754683  آیدین اعتماد  1211685  3   ذخیره 

 

شهرداریهاي  94اطالعیه نحوه و زمان تحویل مدارك پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی سال 
 استان آذربایجان غربی

پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی شهرداري هاي استان آذربایجان غربی با به همراه داشتن تمامی مدارك قید 
ساختمان شماره  –میدان انقالب  –شده در ذیل و با توجه به برنامه زمانبندي اعالم شده ، بایستی به آدرس ارومیه 

  . ام مراجعه نمایند دفتر امور شهري و شوراها واحد استخد –یک استانداري 

  : مدارك مورد نیاز 

   )براي آقایان (  پایان خدمت -کارت ملی پشت و رو  –اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه  -1
 اصل و کپی برابر اصل مدرك تحصیلی  -2

ارائه تائیدیه از بنیاد شهید ، سازمان بهزیستی ، آموزش و پرورش ، اداره کل تربیت بدنی ، شهرداري یا دهیاري محل خدمت در  -3
صورت استفاده از سهمیه هاي ایثارگري ، معلولیت ، بومی ، قهرمانان ورزشی و کارکنان غیر رسمی شهرداري و یا دهیاري                  

 )  پرداخت بیمه در شهرداریها ، سازمانهاي وابسته و دهیاریها  به همراه سوابق( 

 راننده و آتش نشان براي پذیرفته شدگان رشته شغلی آتش نشان درخواستی اصل و کپی گواهینامه  -4

 تمام رخ جدید  3*4سه قطعه عکس  -5

 یک عدد پوشه  -6

 . اصل فیش بانکی در صورت عدم ارائه داوطلب در روز آزمون  -7

 شده اصلی در زمان تحویل مدارك الزامی می باشد  حضور پذیرفته . 

  انتخاب نهایی پذیرفته شدگان اولیه آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صورت می پذیرد . 

  در هر مرحله از مراحل آزمون استخدامی مشخص شود که داوطلب اطالعات خالف واقع ابراز نموده و یا فاقد شرایط مندرج
 . از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد  باشدمی در آگهی 

  راننده آزمون عملی به عمل خواهد آمد و آتش نشان از پذیرفته شدگان رشته شغلی آتش نشان . 



  دفتر امور شهري و شوراها ( داوطلبان میتوانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعالم نتایج اعتراض خود را به استانداري  (
 . بدیهی است پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد . ارائه نمایند 

  

  رابر ظرفیت آزمون استخدامی شهرداریهاي استانجدول زمانبندي تحوبل مدارك پذیرفته شدگان اولیه و سه ب

  تحویل مدارك  و تاریخ زمان  رشته شغلی داوطلب   ردیف 
   15/1/95روز یکشنبه مورخ   کاردان آتش نشان   1

  16/1/95روز دوشنبه مورخ   راننده آتش نشان   2

  17/1/95روز سه شنبه مورخ   عمران ، حسابداري و کارپرداز   3

  18/1/95روز چهارشنبه مورخ   سایر رشته هاي شغلی   4

  

 


