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  نشانی آتش مشاغل عملیاتی دستورالعمل استخدام پیمانی در

  به نام خدا

  نشانی آتشمشاغل عملیاتی دستورالعمل استخدام پیمانی در 

با رعایت اصل  ها شهرداري نشانی واحدها و سازمانهاي آتشانسانی در به منظور جذب و بکارگیري نیروي

انسانی مناسب در ابعاد جسمی و  انتخاب نیروي وها در فضاي رقابتی ترین عدالت استخدامی و انتخاب شایسته

قانون شهرداري  55ماده  14روانی براي انجام صحیح، دقیق و بهنگام وظیفه اطفاء حریق و امداد و نجات (بند 

راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین (براي تصدي  رشته شغلیبراي  استخدام پیمانیدستورالعمل ،)1334مصوب 

متصدي نشان،  آتش(براي تصدي پست  ینشان آتشکاردانرشته شغلیو )سنگین نشان راننده پست آتش

  .گردد به شرح زیر ابالغ میعناوین مشابه و )سبک نشان راننده آتشو  نجات غریق ،ارتباطات

  تعاریف  -فصل اول

  شود.و اختصارات زیر استفاده می دستورالعمل از تعاریفدر این - 1ماده

هاي کشورها و دهیاريسازمان: سازمان شهرداري  

 شهرداري: شهرداري متقاضی استخدام

بر اساس نتایج حاصل از آخرین میلیون نفر جمعیت هاي باالي یک : شهرداريکالنشهر شهرداري

  سرشماري رسمی کشور

یا شوراي اداري و استخدامی شهرداري هاي استاناستخدامی شهرداري : شوراي اداري وي اداريشورا 

  حسب مورد

 داوطلبان است تقاضامورد پست و یا آزمون تخصصی: سنجش دانش و مهارت تخصصی براي تصدي شغل

  شود.می انجامبه صورت کتبی که 

و شغل داوطلبان براي تصدي هاي حسی، حرکتی و مهارت فنی موردنیاز آزمون عملی: سنجش توانمندي

شود.است که به صورت عملی انجام میمورد تقاضا پست یا 
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در هر درصد میانگین امتیاز سه نفر باالترین نمره آزمون 60کسب حداقل: آزمون تخصصی حد نصاب

می  در نظر گرفته شده در آزمون تخصصیهاي  اولویتوط به امتیاز مرب ، قبل از اعمال ضرایبرشته شغلی

در صورتیکه تعداد داوطلبان داراي حد نصاب از آزمون تخصصی از سه برابر ظرفیت پذیرش در هر باشد.

  یابد. درصد کاهش می 50درصد به  60رشته شغلی کمتر باشد، حد نصاب 

 آزمون عملی امتیاز 900امتیاز از  400زمون عملی: حد نصاب در آزمون عملی، کسب حداقل آحد نصاب 

  باشد. می

باشد میکه داراي شرایط مندرج در این دستورالعمل بوده و متقاضی استخدام است وطلب: فردي دا.  

:هاي زیر باشد.داراي یکی از ویژگیحداقل شود که به داوطلبی گفته می داوطلب بومی  

  باشد.یکسان مورد تقاضا براي استخدام شهر داوطلب یا همسر وي با صدور شناسنامه شهرمحل - الف

) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به 4داوطلب حداقل چهار( -ب

  محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد. شهرصورت متوالی یا متناوب در 

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) - ج 

  باشد.یکسان محل مورد تقاضا براي استخدام  شهرمحل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با  شهره ک

محل  شهر) سال سابقه پرداخت حق بیمه در 4داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار( –د 

مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از 

  .موارد مذکور قابل احتساب است

  باشد. نام می مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت -1تبصره

داوطلب  ی قرار داشته باشد که شهردر شهرستان یا استان ،در صورتیکه شهرداري متقاضی استخدام-2تبصره

به ترتیب مشمول مزایاي داوطلب در آن شهرستان و یا استان واقع باشد،(موضوع بندهاي الف، ب، ج و د) 

  شهرستان و استان خواهد بود. بومی داوطلبین

  به فرایند آزمونشرایط ورود  - فصل دوم

  استخدام به شرح زیر است:شرایط عمومی ورود به فرآیند - 2ماده
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وسائط نقلیه تندرو ثبت نام. در رشته شغلی  اولین روزدر  سن داشتن حداکثر بیست و پنج سال تمام- 1

ثبت نام.اولین روزدر سن سال 30داشتن حداکثر )سنگین نشان راننده سنگین (براي تصدي پست آتش

داشتن تابعیت ایران- 2

قانونی براي مردانغیرپزشکی معافیت کارت یا  دارا بودن کارت پایان خدمت- 3

و دخانی عدم اعتیاد به مواد مخدر- 4

نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر- 5

نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههاي اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی- 6

شود.داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که در آن شغل استخدام می- 7

فوق دیپلمدن حداقل مدرك تحصیلی دارا بو- 8

اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران- 9

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانالتزام به -10

 نشان راننده راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین (براي تصدي پست آتشداوطلبان رشته شغلی -1تبصره

داراي گواهینامه کاردان آتش نشانی شغلی براي رشتهو بایست داراي گواهینامه رانندگی پایه یک می)سنگین

  نام باشند.مان ثبتدر زدورانندگی پایه 

  باشند. نمی آزمون استخدامیباشند مجاز به شرکت در  ی که داراي کارت معافیت پزشکی میداوطلبان-2تبصره

  در آزمون استخدامی بالمانع است. به شرط دارا بودن شرایط مربوط دهیاران فعلی شرکت شهرداران و- 3تبصره

هاي اجرایی و بازنشسته یا توانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاهداوطلبان نمی- 4تبصره

  بازخرید خدمت باشند.

هاي  و کارکنان شرکتکارکنان قراردادي واحدهاي آتش نشانی و سازمانهاي آتش نشانی شهرداري ها -5تبصره

با تمام وقتبطور 1390که تا قبل از سال هاي آتش نشانی  طرف قرارداد با شهرداري در واحدها و یا سازمان
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، در در آزمون شرکت نمایند توانند با مدرك تحصیلی پایان دوره متوسطهاشتغال دارند، میپرداخت حق بیمه 

  نشان می باشد.اینصورت رشته شغلی آنان آتش

 )سنگین نشان راننده راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین (براي تصدي پست آتشداوطلبان رشته شغلی -6تبصره

  توانند با مدرك تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون رشته مذکور شرکت نمایند.می

  برگزاري آزمونفرآیند  -فصل سوم

سازمان مدیریت در سقف سهمیه استخدامی ابالغی  و هر شهرداري کالنشهر سهمیه استخدامی هر استان-3ماده

به همراه برنامه زمانبندي اجراي این  هاي مربوطبا در نظر گرفتن معیارها و شاخص و برنامه ریزي کشور

  .شودمیعالما ي ذیربطاستاندارو به  تعیینتوسط سازمان دستورالعمل

در شهرداري در سقف مجموع سهمیه استخدامی که از سوي نشان  آتشانسانی مجوز بکارگیري نیروي- 4ماده

  رسد.می ي اداري ذیربطبه تصویب شوراپستبه تفکیک هر شود با رعایت موارد زیرسازمان اعالم می

 اعالم رسمی شهرداري ذیربط درخصوص تعداد نیروي انسانی مورد نیاز با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر

هاي محیطی و اختصاصی شهر مورد نظر و سازمانی، جمعیت شهري، ویژگیبالتصدي هاي تعداد پست

و تجهیزات و نیروي انسانی فعلی نشانی هاي آتش تعداد ایستگاه

شهرداري هاي جدید در بودجه راي استخداماعتبار الزم ب بینی پیش

وجود ساختار سازمانی مصوب از سوي سازمان

هاي مجموع هزینه 40به  60ها، نسبت در تخصیص مجوزهاي استخدامی به شهرداريي اداريشورا - تبصره

  هاي عمرانی در هر شهرداري را رعایت خواهد نمود.برنامه خدمات اداري و خدمات شهري به هزینه

شرایط  و داريآگهی استخدام را براساس سقف مجوزهاي مصوب هر شهریا شهرداري کالنشهر استانداري- 5ماده

از طریق جراید  تهیه و به طور عمومیشماره یک پیوست  نمونه آگهیمندرج در این دستورالعمل براساس 
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و نسخه نمایدمنتشر میبر اساس جدول زمانبندي هاي عمومی در سطح استان  کثیراالنتشار استانی و رسانه

  دهد.میقرار و یا شهرداري کالنشهر وب سایت استانداري الکترونیکی آن را براي درج در 

این دستورالعمل، معرفی شده از سوي بنیاد شهید و امور ایثارگران 8درصد موضوع ماده 25سهمیه  -1تبصره

به هر دلیل بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به که  شود. درصورتییدرج نمدر آگهی قبل از انتشار آگهی کسر و 

تواند باقیمانده  می ي اداري، شورااقدام ننماید تا قبل از انتشار آگهی به تعداد مذکورمعرفی افراد واجد شرایط 

  سهمیه مذکور را در آگهی استخدام لحاظ نماید.

  .بر اساس پیوست شماره دو خواهد بودرج در آگهی استخدام هاي شغلی مندشرایط احراز رشته-2تبصره

تی که در توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهاي مختلف یک استان به ترتیب اولوین میداوطلبا- 3تبصره

  .کنندحداکثر تا سه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب  نمایندهنگام ثبت نام اعالم می

ایجاد  و یا شهرداري کالنشهر نام از داوطلبان استخدام از طریق سایت اینترنتی که در استانداري ثبت- 4تبصره

اي طراحی گردد تا داوطلبان، فهرست بایست به گونهآمد. صفحه اصلی سایت می خواهد شد، بعمل خواهد

ا رؤیت و ثبت نام رشرایط احراز و شرایط شرکت در آزمون فهرست مشاغل و ، هاي استخدام کنندهشهرداري

  نمایند.

اي و به به صورت چهارگزینه استانداري و یا شهرداري کالنشهرهر رشته شغلی توسط درآزمون تخصصی - 6ماده

سوال براي  30و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط و به صورت کاربرديسوال  90شامل سوال  120تعداد 

 100(سقف امتیاز آزمون تخصصی  طراحینمره منفی احتساب باسنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیري 

قبلی با هماهنگی  اساس اعالمو بر )و به ازاي هر سه پاسخ غلط یک نمره منفی درنظرگرفته خواهد شد. می باشد

  .برگزار خواهد شد این دستورالعمل)38آزمون (موضوع ماده کمیته برگزاري

تمام مراحل آزمون تخصصی موضوع  ي اداريتواند با موافقت شورا میکالنشهراستانداري و یا شهرداري -1تبصره

  واگذار نماید.سهمفاد پیوست شماره و رعایت این ماده را به موسسات ذیصالح با حفظ حق نظارت 
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 شهرداري کالنشهرحراست استانداري و یا مجموعه سواالت امتحان با حفظ محرمانگی به حراست -2تبصره

در محل قرنطینه  آزمون برگزارياعضاي کمیته تحویل داده خواهد شد تا تاریخ برگزاري آزمون مزبور با حضور 

  تکثیر شود.

هر  در رشته شغلیمجوز بکارگیري نیروي انسانی در هر برابر  استانداري و یا شهرداري کالنشهرسه- 7ماده

به ترتیب نمرات فضلی به شرط دارا بودن حد نصاب کنندگان در آزمون تخصصی از میان شرکت را شهرداري

ظرف ، امتیاز می باشد 100داوطلبانسقف امتیاز آن براي هریک از که آزمون عملیانتخاب و براي شرکت در 

تعداد افراد شرکت کننده در آزمون که در صورتی کند.معرفی می آزمون تخصصی پس از اعالم نتایجهفته 2مدت 

برابر مجوز بکارگیري نیروي انسانی در هر رشته شغلی در هر  3مذکور کمتر شود به اندازه برابر  3عملی از 

که تعداد  درصورتیآید.شهرداري از سایر داوطلبان به ترتیب نمرات فضلی به شرط کسب حدنصاب دعوت بعمل می

ن واجد داوطلبا از ظرفیت پذیرش باشد، همهافراد داراي حدنصاب دررشته شغلی و محل مورد تقاضا کمتر 

  حدنصاب براي انجام سایر مراحل مربوط معرفی خواهند شد.

درصد میانگین امتیاز سه نفر باالترین نمره آزمون، قبل از اعمال ضرایب  60حدنصاب موضوع این ماده -1تبصره

  باشد.این دستورالعمل می24و 21،22،23، 20، 19موضوع مواد 

وفقیت در آزمون عملی براي محد نصاب در آزمون عملی و و  در آزمون تخصصی رعایت حد نصاب -2تبصره

همسروها جبههدرداوطلبانهحضورماهششحداقلسابقهبارزمندگان% استخدامی (5نی که از سهمیه داوطلبا

وآناندانفرزنوهمسروجانبازان،آنانفرزندانو همسراسارت وکسالیازکمترآزادگان، آنانفرزندانو

  الزامی است.،نمایند استفاده می) شهداءبرادرانوخواهران

سه برابر ظرفیت پذیرش در هر رشته  ازز آزمون تخصصی ن داراي حدنصاب ادر صورتیکه تعداد داوطلبا- 3تبصره

  یابد.میکاهش درصد 50درصد موضوع تبصره یک این ماده به 60حدنصاب  ،شغلی کمتر باشد

درصد میانگین امتیاز  60در هر رشته شغلی کمتر از سه نفر باشدکنندگان که تعداد شرکت صورتیدر - 4تبصره

  مبناي حدنصاب خواهد بود.شرکت کننده، آزمون تخصصی همان تعداد 
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ازراهاشهردارياستخدامینیازهاي%) 25(درصدپنجوبیستحداقلاستانداري و یا شهرداري کالنشهر- 8ماده

وباالترو%) 25(درصدپنجوبیستجانبازانوشهداءهمسرانوفرزندانوشغلفاقدآزادگانوجانبازانمیان

ایثارگران،اموروشهیدبنیادسويازشدهمعرفیاسارت،یکسالبااليوکسالیآزادگانهمسرانوفرزندان

 اقداممتصديبدونپستهايومربوطمجوزهايمحلازآناناستخدامبهوتأمینمادهنیدرامقررسقفتیبارعا

متوالی یا نه ماه  ماهششحداقلسابقهبارزمندگانبهنیزرااستخدامیسهمیه%) 5(درصدپنجودنمایمی

فرزندانوهمسراسارت وکسالیازکمترآزادگان، آنانفرزندانوهمسروها جبههدرداوطلبانهحضورمتناوب

  .دهد می اختصاصشهداءبرادرانوخواهرانوآنانفرزندانوهمسروجانبازان، آنان

مبنی اینکه رعایت شرایط علمی قانون برنامه پنجم توسعه  44ماده  »و«بند  اصالحقانون با توجه به -1تبصره

از معرفی شدگان بنیاد شهید و  ،الزامی است داوطلبانمذکور براي  ماده براي استفاده از سهمیه تعیین شده در

آزمون رشته شغلی مربوط  الزم دربراي احراز شرایط این دستورالعمل فصل چهارم اساس ضوابط امور ایثارگران بر 

و در هر شهرداري با اولویت بومی شهر،  مربوط و افراد نهایی بر این اساس در هر رشته شغلی بعمل آمدهعملی

  شوند.معرفی میرستان و استان انتخاب و شه

% سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد 30براستخدام مازاد -2تبصره

  .گرفت

ا به رهاشهردارياستخدامینیازهاي%) 10(ده درصدحداکثر تواند  میاستانداري و یا شهرداري کالنشهر- 9ماده

هیات وزیران 1376نامه تسهیالت تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب قهرمانان ورزشی مشمولین ماده دو آیین

به تایید وزارت ورزش و جوانان که  قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور)(

به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حدنصاب از آزمون تخصصی و آزمون ینشانآتش ، دردرسمی

  عملی اختصاص دهد.

  آزمون عملی-فصل چهارم

  باشد. مراحل آزمون عملی به شرح زیر می-10ماده
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این  هفتمعاینات پزشکی اولیه: مرحله اول آزمون عملی شامل معرفی داوطلبین موضوع ماده - 1

براي انجام معاینات پزشکی اولیه جهت  یا شهرداري کالنشهر دستورالعمل به پزشک مورد تایید استانداري

  باشد. تایید یا عدم تایید توانایی داوطلب براي ورود به مرحله دوم آزمون عملی می

پذیري ارزیابی آمادگی جسمانی: مرحله دوم شامل ارزیابی قدرت، سرعت، استقامت، چابکی و انعطاف- 2

ن داوطلبین پذیرفته شده در مرحله داوطلب است که داراي دو بخش ارزیابی عمومی و تخصصی از میا

  باشد. اول آزمون عملی می

25معاینات پزشکی نهایی: مرحله سوم آزمون عملی شامل معرفی داوطلبین پذیرفته شده بر اساس ماده -٣

پس از اعمال ضریب یک براي آزمون نشانی آتش مشاغل عملیاتی دستورالعمل استخدام پیمانی در

دوم آزمون عملی به ترتیب نمره فضلی در سقف تعداد مجوزهاي  براي مرحله تخصصی و ضریب دو

استخدامی در هر رشته شغلی و در هر شهرداري، جهت انجام معاینات پزشکی به مرکز طب کارمورد تایید 

  باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي انجام معاینات پزشکی تکمیلی می

  این دستورالعمل به شرح زیر است.چهارشماره فرایند معاینات پزشکی اولیه در چارچوب پیوست - 11ماده

این دستورالعمل را به پزشک  هفتفهرست داوطلبین موضوع ماده استانداري و یا شهرداري کالنشهر- 1

 این چهارپیوست شماره فرم مورد تایید استانداري جهت انجام معاینات پزشکی اولیه به همراه 

  نماید. دستورالعمل ارسال می

زمانبندي مراجعه داوطلبین مربوط را به پزشک از طریق وب برنامهاستانداري و یا شهرداري کالنشهر- 2

  رساند. و سایر شیوه هاي مقتضی به اطالع تمامی آنان می و یا شهرداري کالنشهر سایت رسمی استانداري

این شماره چهار پیوست فرم اقدام و نتیجه را در  نسبت به انجام معاینات پزشکی مربوط مذکورپزشک - 3

  رساند. اعالم و به اطالع داوطلبین میاستانداري و یا شهرداري کالنشهربه  دستورالعمل

فهرست داوطلبینی را که توانایی آنان براي ورود به مرحله دوم آزمون استانداري و یا شهرداري کالنشهر- 4

هفته قبل از زمان برگزاري مرحله دوم  عملی توسط پزشک مورد تایید قرار گرفته است را حداقل یک
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به همراه زمانبندي و مکان برگزاري و یا شهرداري کالنشهرآزمون عملی در سایت رسمی استانداري 

  ماید.ن آزمون اعالم می

این دستورالعمل  پنجدر چارچوب پیوست شماره ارزیابی آمادگی جسمانی (مرحله دوم آزمون عملی)-12ماده

  باشد. شامل ارزیابی عمومی و ارزیابی تخصصی به شرح زیر می

 540دوي متر، 45دوي متر، 4*9پرش طول، دوي مرحله شامل ششارزیابی عمومی: ارزیابی عمومی در  - 1

آید. ز داوطلبین بعمل میبارفیکس یا کشش از میله ادرازنشست،متر،

مرحله شامل حمل دو عدد خاموش کننده آتش شش کیلوگرمی  سهارزیابی تخصصی: ارزیابی تخصصی در  - 2

 3حمل نردبان و  مستقیممتر  50در مسیر و نیم اینچ  دوحمل دو عدد لوله نواري متر،  2*50در طی مسیر 

  باشد. میمتر مستقیم 45آلومینیومی در مسیر تاشو متري 

هر یک از مراحل مذکور در ارزیابی آمادگی جسمانی (عمومی و  و استانداردهاي نحوه اجرا ،هدف -1تبصره

  این دستورالعمل خواهد بود. پنجتخصصی) بر اساس پیوست شماره 

محاسبه ششآزمون آمادگی جسمانی در قالب پیوست شماره امتیازات امتیاز داوطلبین مطابق جدول  -2تبصره

  باشد. امتیاز می 900امتیاز از  400گردد. حد نصاب آزمون عملی، کسب حداقل  می

امتیاز آزمون عملی داوطلبینی که در مرحله اول آزمون عملی (معاینات استانداري و یا شهرداري کالنشهر- 13ماده

مرحله دوم (ارزیابی آمادگی جسمانی) حدنصاب آزمون را کسب نموده اند را در پزشکی اولیه) پذیرفته شده و در 

  .امتیاز محاسبه می نماید 100سقف 

 2براي آزمون تخصصی و ضریب  1، با ضریب دستورالعملاین 25اساس ماده نمرات نهایی داوطلبین بر  -14ماده

سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر  براي آزمون عملی محاسبه و داوطلبان بر اساس نمرات فضلی و در

  شوند.  شهرداري براي طی مرحله سوم آزمون عملی معاینات پزشکی نهایی معرفی می
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  فرایند معاینات پزشکی نهایی به شرح زیر است.- 15ماده

این دستورالعمل را به مرکز  چهاردهشدگان موضوع ماده  فهرست پذیرفتهاستانداري و یا شهرداري کالنشهر- 1

طب کار مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام معاینات پزشکی نهایی ارسال 

  نماید. می

برنامه زمانبندي مراجعه داوطلبین مربوط را به مرکز طب کار از طریق استانداري و یا شهرداري کالنشهر- 2

  رساند. و سایر شیوه هاي مقتضی به اطالع تمامی آنان می کالنشهر و یا شهرداري وب سایت رسمی استانداري

استانداري و یا مرکز طب کار نسبت به انجام معاینات پزشکی در سه بخش زیر اقدام و نتیجه را به  - 3

  نماید. اعالم می شهرداري کالنشهر

  تست بینایی، شنوایی سنجی، اسپیرومتري (تنفس) و آزمایش خون و ادرار  - الف

تست عدم اعتیاد به مواد مخدر (طبق آزمایش هاي تخصصی تست اعتیاد) - ب

تست تشخیص روانی شامل؛ عدم ترس از ارتفاع، عدم ترس از خون و عدم مشکالت و اختالالت -ج

  گردد. روانی که مطابق نظر متخصص مربوطه بررسی و اعالم می

در صورتیکه تعدادي از داوطلبین در مرحله سوم آزمون عملی از فهرست پذیرفته شدگان حذف شوند  - تبصره

این دستورالعمل به  چهاردهتواند از سایر داوطلبین پذیرفته شده موضوع ماده میاستانداري و یا شهرداري کالنشهر

  ترتیب نمره فضلی براي طی مرحله سوم آزمون عملی استفاده نماید.

در برگزاري مرحله دوم آزمون عملی شامل ارزیابی عمومی و ارزیابی تخصصی آمادگی جسمانی  - 16ماده

  رعایت خواهد شد.استانداري و یا شهرداري کالنشهرداوطلبین موارد زیر توسط 

شود. الزم به ذکر است تست  آزمون داخل سالن ورزشی و در شرایط یکسان براي کلیه داوطلبان انجام می- 1

تواند در فضاي خارج از سالن می این دستورالعمل 12ارزیابی تخصصی موضوع ماده متر و  540هاي دوي 
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برگزار گردد. کلیه شرکت کنندگان در آزمون ارزیابی آمادگی جسمانی باید ملبس به لباس ورزشی 

  و..) باشند.ورزشی مناسب (شامل؛ شلوار، پیراهن، کفش 

ریزي و  ن ورزشی، تعداد داوطلبین و سایر شرایط موثر برنامهها با توجه به شرایط سال چیدمان ایستگاه- 2

بینی گردد. ترتیب شود. این چیدمان باید در شرایط کامالً ایمن و مناسب با نوع حرکت پیش انجام می

  باید براي کلیه داوطلبین به طور یکسان رعایت گردد. ها، می انجام ارزیابی

کل ورزش و جوانان استان و یا آموزش و پرورش انجام  داوري آزمون توسط داوران با تجربه اداره- 3

سازي نحوه داوري، فیلم آموزشی نحوه برگزاري آزمون عملی از قبل براي  پذیرد. به منظور یکسان می

شود. داوران هر نوع ارزیابی از ابتدا تا انتهاي آزمون براي داوطلبین ثابت  داوران مذکور نمایش داده می

  کند. یط خاص که با تایید کمیته برگزاري آزمون تغییر میباشند مگر در شرا می

اي که از قبل ارزیابی آمادگی جسمانی (عمومی و تخصصی) بصورت پشت سرهم انجام خواهد شد. به گونه- 4

شود، بعد از ارایه ها طراحی و مشخص شده و داوطلب به ترتیب به ایستگاه اول فراخوانده می ایستگاه

نحوه انجام آزمون ارزیابی (توسط داور آزمون)، رکورد وي ثبت شده، سپس داوطلب توضیح کلی در مورد 

هاي بعدي معرفی خواهد شد. الزم به ذکر است داوطلبین بین دو  به ایستگاه دوم و به ترتیب به ایستگاه

  توانند استراحت کوتاهی داشته باشند. ایستگاه می

  د.کلیه داوطلبین می بایست بیمه حوادث ورزشی شون- 5

شهردار معاون امور عمرانی استانداري و یا با تایید  کالنشهرهاي  شهرداريها و  استانآزمون عملی در  -17ماده

تواند قبل از برگزاري آزمون تخصصی برگزار گردد. ازاین روي مراحل اول و دوم آزمون عملی  میحسب مورد 

خصصی و کتبی و مرحله سوم آزمون عملی این دستورالعمل قبل از برگزاري آزمون ت 12و  11موضوع مواد 

  انجام خواهد شد. ،14این دستورالعمل بعد از اعالم نتایج بر اساس ماده  15موضوع ماده 

هاي استان در یک روز برگزار گردد. در اینصورت  آزمون تخصصی و کتبی باید همزمان با سایر شهرداري- تبصره

  دریافت نمایند، به آزمون تخصصی دعوت خواهند شد.تمامی افرادي که حدنصاب آزمون عملی را 
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  اعالم نتایج -پنجمفصل 

عملی و آزمون زمون تخصصی، آانتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل -18ماده

نخواهد پذیرفته شدگان حقی ایجاد براي گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی 

  شد.

تا قبل از ابتداي سال  هاي طرف قرارداد شهرداري (در شرکت کارکنان شاغلامتیاز آزمون تخصصی -19ماده

 یا سربازان وظیفه که استخداممتقاضی شهرداري شهر هاي آتش نشانی واحدها یا سازمان درو قرادادي) 1390

به صورت (بدون دریافت معافیت و کسر خدمت) و منع انضباطی به صورت کاملدوران خدمت سربازي خود را 

 25درصد تا سقف  3سال سابقه خدمت به ازاي هراند نشانی گذرانده در آتشنشان  به عنوان سرباز آتشامریه 

در  و قرادادي) 1390هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال  (در شرکت و براي کارکنان شاغل درصد

 5/2به ازاي هر سال سابقه خدمت هاي شهرستان همان شهر  یکی از شهرداريهاي آتش نشانی یا سازمان واحدها

هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال  (در شرکت و براي کارکنان شاغلدرصد  20درصد تا سقف 

به ازاي هر سال یکی از شهرداري هاي استان همان شهر هاي آتش نشانی واحدها یا سازمان در و قرادادي) 1390

گیرد. قرار می آزمون تخصصی محاسبه امتیاز نهاییضرب شده و مبناي درصد  18درصد تا سقف  2سابقه خدمت 

در مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه براي کارکنان داراي قرارداد مستقیم با شهرداري اعمال امتیاز مربوطه 

  باشد. میروز قبل از تاریخ برگزاري آزمون تخصصی و کتبی  120تا ها  شهرداريهاي آتش نشانی یا سازمانواحدها 

بومی شهرستان شهر  داوطلبانو  15/1در  متقاضی استخدامبومی شهر  داوطلبانامتیاز آزمون تخصصی - 20ماده

  قرار می گیرد.امتیاز نهایی آزمون تخصصی محاسبهضرب شده و مبناي  1/1در متقاضی استخدام 

هر سال  به ازايمتقاضی استخدام هاي استان شهر در یکی از دهیاري دهیارانامتیاز آزمون تخصصی -21ماده

امتیاز نهایی آزمون محاسبه ضرب شده و مبناي درصد 20درصد تا سقف  3سابقه خدمت با تایید بخشدار ذیربط 

  گیرد. قرار میتخصصی 
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به اند شهردار بوده شهر متقاضی استخدام از شهرهاي استان ر یکیدکه شهردارانتخصصی امتیاز آزمون - 22ماده

محاسبه  مبنايضرب شده و درصد  25درصد تا سقف  3ازاي هر سال سابقه خدمت با تایید استانداري ذیربط 

  گیرد. قرار میآزمون تخصصی امتیاز نهایی 

و یا از کارافتاده کلی دائم در شهرداري خدمت امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین - 23ماده

  گیرد. قرار می ضرب شده و مبناي محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی 2/1در در شهرداري خدمت حین 

و 20،21،22، 19امتیاز از مزایاي پیش بینی شده در مواد مشمول بیش از یک  داوطلباندرصورتی که - 24ماده

  .محاسبه قرار خواهد گرفتباالترین امتیاز براي آنها مبناي صرفا ، این دستورالعمل شوند23

 »2ضریب «با آزمون عملی و امتیاز »1ضریب «زمون تخصصی با آبراساس امتیاز  داوطلباننمرات نهایی -25ماده

براي طی  و هر شهرداريدر هر رشته شغلی براساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز داوطلبانمحاسبه و 

  شوند.مراحل گزینش معرفی می

ن موضوع این ماده به ترتیب نمره فی شده به گزینش، از سایر داوطلبادرصورت عدم تایید افراد معر -1تبصره

  فضلی به گزینش معرفی خواهد شد.

ن، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین امتیاز کسب شده داوطلبادرصورت مساوي بودن -2تبصره

  باشد. قراردادي و بومی شهر، شهرستان و استان می

و امتیاز نهایی و رتبه آزمون عملی اي از امتیاز آزمون تخصصی، کارنامهاستانداري و یا شهرداري کالنشهر-26ماده

 به اطالعرا تهیه و  تخصصی نیز حد نصاب آزمونو رشته شغلیدر هر  داوطلبانداوطلب در مقایسه با سایر 

قرار خواهد و یا شهرداري کالنشهرسایت رسمی استانداري وب و نتایج نهایی آزمون را در  رساندهکنندگان شرکت

  داد.

  سایر موارد - ششمفصل 
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استانداري و یا توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعالم نتایج، اعتراض خود را به می داوطلبان- 27ماده

 ترتیب اثر دادهداوطلبانبراي بررسی و اعالم نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض شهرداري کالنشهر

  نخواهد شد.

در صورتیکه داوطلب در طول فرآیند استخدام انصراف داده یا به هر دلیل قانونی از ادامه فرآیند بازماند، -28ماده

در همان  (در صورت دارا بودن حد نصاب)نفرات بعدي را بر اساس باالترین امتیاز نهایی کسب شده استانداري

  براي طی مراحل بعدي معرفی خواهد نمود. شغل و شهر مورد تقاضا

نفرات بعدي بر اساس باالترین امتیاز نهایی کسب شده(در صورت دارا بودن حد نصاب) در استفاده از - رهتبص

  پذیر است.حداکثر تا یکسال از زمان برگزاري آزمون امکان همان شغل و شهر مورد تقاضا براي طی مراحل بعدي

استخدام در رشته شغلی و پست مورد تقاضا داوطلبان به هر دلیلی حایز شرایط الزم براي در صورتیکه  - 29ماده

  هاي آتی تامین خواهد شد.از طریق آزمونشغلی و پست مربوط  ، استخدام در رشتهنگردند

استانداري و یا پس از اعالم رسمی روزکاري  10موظفند حداکثر ظرف مدت نهایی شدگان پذیرفته-30ماده

(بر اساس براي هفت سال تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضرينسبت به ارائه مدارك الزم و شهرداري کالنشهر 

درخواست انتقال، مأموریت، و هرگونه جابجایی محل خدمت به سایر مبنی بر عدم ) هفتشماره  پیوست نمونه

 مهلتالزم در  ارائه مداركمراجعه و اقدام نمایند. عدم هاي اجرایی هاي وابسته و نیز دستگاهها و سازمانشهرداري

  خواهد شد.تلقی از استخدام به منزله انصراف وي  ررمق

قانون مدیریت خدمات کشوري و شهردار یکی از شهرهاي کشور  71انتصاب به پست مقامات موضوع ماده - تبصره

  .این ماده بالمانع است موضوع در مدت تعهد محضري

براساس این دستورالعمل منوط به اخذ شماره  شدگان نهایی پذیرفتهبراي  استخدامیصدور حکم - 31ماده

سازمان  23/9/93تاریخ 41318و 41316براساس بخشنامه شماره (سامانه سینا) مستخدم از سامانه الکترونیکی
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پس از تکمیل فرآیند استخدام ماه  یکموظف است حداکثر ظرف مدت استانداري و یا شهرداري کالنشهر باشد. می

  د.به اخذ شماره مستخدم اقدام نمای سبتو نظریه مثبت گزینش ن

بدو هاي آموزشی  دوره هاي ذیربط با همکاري شهرداري موظف استاستانداري و یا شهرداري کالنشهر- تبصره

 آغاز فعالیتقبل از این دستورالعمل  هشتبر اساس پیوست شماره نشانی  شدگان در آتش را براي پذیرفتهخدمت 

  برگزار نماید. در آتش نشانی آنان

خواهد بود. میزان هزینه آزمون  داوطلباناز محل هزینه ثبت نام زینه برگزاري آزمون تخصصی و عملی ه- 32ماده

کمیته به تایید اساس ضوابط و مقررات مربوط بر با توجه به شرایط برگزاري و امکانات استانداري و شهرداري، 

  خواهد رسید. برگزاري آزمون

به  براي اقشار خاص که بر اساس قوانین و مقررات پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه آزمونموارديدر- تبصره

  اقدامات الزم صورت خواهد گرفت. ،باشد عهده شهرداري می

اضافه  این دستورالعمل 2ماده در  ه حداکثر سن مقررهاي معتبر بموارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه-33ماده

  خواهد شد.

) به طور داوطلبانه 29/5/1367لغایت  31/6/1359هاي نبرد حق علیه باطل (از تاریخ داوطلبانی که در جبهه - الف

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

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

 5تا میزان  (همسر، فرزندان، پدر ، مادر، خواهر و برادر) ي خانواده شهدا، آزادگان، مفقوداالثرها، جانبازاناعضا -ب

  سال.

داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه هاي ضد انقالب درآمده اند به میزان -ج

  مدت اسارت و حضور در جبهه
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ها و هاي دولتی، بانکداوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکت - د

هاي تابعه و وابسته به آن ها، موسسات و شرکت، شهرداريدولتی هاي بیمههاي تحت پوشش آنها، شرکتشرکت

هاي ین موسسات و شرکتهاي دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و همچنموسسات و شرکت

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

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

این امتیازات ها مشمول  شهرداري طرف قرارداد بادر شرکتهاي الزم به ذکر است سابقه خدمتی افراد رسمی آنها .

هاي طرف قرارداد با ، به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکتباشد بند نمی

  اند. هاي آتش نشانی اشتغال داشته در واحدها و یا سازمان 1390شهرداري که تا قبل از ابتداي سال 

تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی پایینبه - 34ماده

هاي غیرمرتبط و معادل ( به استثناي دارندگان در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارك در رشته

ر آزمون جامع سازمان سنجش هاي آموزش عالی کشور که دها و موسسهمدارك تحصیلی معادل صادره از دانشگاه

اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع باالتر با ارزش علمی دارند) آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده

باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده دارند  یک مقطع افرادي که مدارك تحصیلی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  بنی بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصیلی باالتر در آزمون شرکت نمایند.توانند مشروط به ارائه تعهدنامه ممی

 غیرپزشکی ثبت نام داراي مدارك تحصیلی مندرج درآگهی، کارت معافیت در زمانبایست داوطلبان می-35ماده

و شرایط سنی مندرج در این  ذیربطبراي داوطلبان  و دوم پایان خدمت، گواهی نامه پایه یکمکارت و یا 

  دستورالعمل و آگهی استخدام باشند.

واقع اعالم محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف آزمون چنانچه در هر مرحله از مراحل - 36ماده

م یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عد نموده

رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد 

  در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد. بود
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ي اري به عهده شورااختصاص افراد پذیرفته شده در آزمون استخدامی به پستهاي سازمانی در هر شهرد- 37ماده

  باشد.می اداري ذیربط

  

  نظارت بر برگزاري آزمون –هفتمفصل 

  ترکیب و وظایف کمیته برگزاري آزمون به شرح زیر است.-38ماده

  :استانی ترکیب کمیته - الف

(رییس کمیته) مدیرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري

 حراست استانداريدفتر نماینده

 استانداري و پاسخگویی به شکایات بازرسیدفتر نماینده

نماینده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري مرکز استان

یا عناوین مشابه نماینده دفتر منابع انسانی و تحول اداري استان  

  :شهرداري کالنشهر ترکیب کمیته -ب

(رییس کمیته) معاون شهردار در حوزه منابع انسانی

 نشانی و خدمات ایمنی آتشمدیرعامل سازمان

نماینده واحد ساختار سازمانی شهرداري یا عناوین مشابه

نماینده استانداري ذیربط

 شهردارينماینده حراست
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نماینده بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداري

  وظایف کمیته: -ج

 تایید صحت برگزاري آزمون  

با توجه به شرایط برگزاري آزمون تعیین تعداد داوران مورد نیاز جهت انجام آزمون عملی ،  

هاي  تعیین میزان هزینه هاي برگزاري آزمون با توجه به شرایط برگزاري و امکانات استانداري و شهرداري

استان 

تعیین محل برگزاري آزمون

 تعیین پزشک و مرکز طب کار

  آزمون به شرح زیر می باشد.مراحل نظارت بر برگزاري- 39ماده

کننده در آزمون با بازگشایی پاکتهاي پلمپ شده سواالت تخصصی و پاسخنامه هاي داوطلبان شرکت

  در محل برگزاري آزمون.و یا شهرداري کالنشهر استانداريحضور نمایندگان حراست و نماینده 

.تنظیم صورتجلسات مربوط به بازگشایی پاکتهاي پلمپ شده سؤاالت تخصصی و پاسخنامه ها  

ست اسامی و مشخصات کامل تمامی داوطلبان استخدام واجد شرایط شرکت در آزمون اخذ فهر

  استخدامی قبل از اجراي آزمون استخدامی به صورت کاغذي (فیزیکی) والکترونیکی.

. نظارت کامل بر برگزاري آزمون در چارچوب مقررات مربوطه  

جلسه (حاضرین و غائبین) و  کنندگان درهاي شرکتنظارت بر جمع آوري و الك و مهر پاسخنامه

  تحویل آن به نماینده حراست.

اهتنظیم صورتجلسات مربوط به الك و مهر پاسخنامه.  

.نظارت بر بازگشایی پاسخنامه (حاضرین و غائبین) داوطلبان براي قرائت آنها و اعالم نتایج  
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.نظارت کامل بر قرائت پاسخنامه داوطلبان  

 شهرداران کالنشهرها و ها و اجراي این دستورالعمل بر عهده معاونین عمرانی استانداري حسن مسئولیت- 40ماده

  باشد. نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده سازمان می

  

  پیوست هاي دستورالعمل–هشتم فصل 

  نمونه آگهی استخدام - پیوست یک

  هاي شغلی مندرج در آگهی استخدام هجدول شرایط احراز رشت - دوپیوست 

  نمونه تعهدات مجري برگزاري آزمون- پیوست سه

  معاینات پزشکی اولیه-چهارپیوست 

  هدف، نحوه اجرا و استانداردهاي هر یک از مراحل ارزیابی آمادگی جسمانی (عمومی و تخصصی)-پیوست پنج 

  ارزیابی آمادگی جسمانی- ششپیوست 

  نمونه تعهدنامه محضري- هفتپیوست

  هاي آموزشی بدو خدمت دورهسرفصل -هشتپیوست 

  

شوراي توسعه  به تصویب 15/11/1393در تاریخ و هشت پیوست تبصره  31ماده و  40این دستورالعمل در 

  مدیریت و سرمایه انسانی شهرداري ها و دهیاري هاي کشور رسید.
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نمونه آگهی استخدام -  1پیوست شماره 

آتـش  مشـاغل عملیـاتی   در نیـاز مـورد انسـانی نیـروي تـامین بـراي ..............................استانداري/شـهرداري........... 

ــانی از ــلنش ــوزمح ــتخدامیمج ــهرداري  اس ــازمان ش ــاریخ ...................... س ــماره ..........................ت ــا و  ش ه

هـاي  توانمنـدي آزمـون برگـزاري طریـق ازراشـرایط واجـد افـراد تعـداد ...... نفـر از  هـاي کشـور،   دهیـاري 

  .نماید میزیراستخدامشرحبهپیمانیصورتبهگزینشعملی وتخصصی و

  

شرایط عمومی -الف

وسائط نقلیه تندرو ثبت نام. در رشته شغلی  اولین روزدر  سن داشتن حداکثر بیست و پنج سال تمام- 1

ثبت نام. اولین روزدر  سن سال 30داشتن حداکثر )سنگین نشان راننده سنگین (براي تصدي پست آتش

داشتن تابعیت ایران.- 2

.قانونی براي مردانغیرپزشکی معافیت کارت دارا بودن کارت پایان خدمت یا - 3

.عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی- 4

.نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر- 5

نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههاي اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی- 6

شرایط احراز  جنسیتتعداد  خدمت جغرافیاییمحل رشته شغلی  ردیف

1          

2

3      
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شود.داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که در آن شغل استخدام می- 7

فوق دیپلمدارا بودن حداقل مدرك تحصیلی - 8

از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی - 9

التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران-10

)سنگین نشان راننده راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین (براي تصدي پست آتشداوطلبان رشته شغلی -1تبصره

داراي گواهینامه رانندگی پایه نشانی ن آتشکارداو براي رشته شغلی بایست داراي گواهینامه رانندگی پایه یک می

  نام باشند.مان ثبتدر زدو 

  در آزمون استخدامی بالمانع است. به شرط دارا بودن شرایط مربوط شرکت شهرداران و دهیاران فعلی-2تبصره

هاي  و کارکنان شرکتکارکنان قراردادي واحدهاي آتش نشانی و سازمانهاي آتش نشانی شهرداري ها - 3تبصره

با بطور تمام وقت1390که تا قبل از سال هاي آتش نشانی  طرف قرارداد با شهرداري در واحدها و یا سازمان

  .توانند با مدرك تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون شرکت نماینداشتغال دارند، میپرداخت حق بیمه 

 )سنگین نشان راننده تندرو سنگین (براي تصدي پست آتش راننده وسائط نقلیهداوطلبان رشته شغلی - 4تبصره

  توانند با مدرك تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون رشته مذکور شرکت نمایند. می

  شرایط اختصاصی -ب 

مشاغل باشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت در آزمون  داوطلبانی که داراي کارت معافیت پزشکی می - 1

  باشند. نمی نشانی آتشعملیاتی 

در آزمون عملی عالوه بر آزمون تخصصی بایست  مینشانی  آتشمشاغل عملیاتی آزمون داوطلبان استخدام در  - 2

  نیز حائز شرایط الزم شوند.

هاي اجرایی و بازنشسته یا بازخرید توانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاهداوطلبان نمی - 3

  خدمت باشند.
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استانداري یا شهرداري روزکاري پس از اعالم رسمی  10شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت پذیرفته- 4

مبنی بر عدم هرگونه نسبت به ارائه مدارك الزم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضري براي هفت سال  کالنشهر

اقدام نمایند. عدم هاي اجرایی دیگر اههاي وابسته و نیز دستگها و سازمانانتقال و ماموریت به سایر شهرداري

مراجعه و ارائه مدارك الزم در مهلت مقرر به منزله انصراف وي از استخدام تلقی خواهد شد.

.شدخواهداضافهمقررسنحداکثربهمعتبرهايتاییدیهارائهشرطبهزیرموارد - 5

) به طور داوطلبانه 29/5/1367لغایت  31/6/1359هاي نبرد حق علیه باطل (از تاریخداوطلبانی که در جبهه - الف

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

  هاي نبرد حق علیه باطلرزمندگان داوطلب در اثرمجروحیت در جبهه

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

  سال.

اند به میزان  داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه هاي ضد انقالب درآمده -ج

  مدت اسارت و حضور در جبهه

ها و بانکهاي دولتی، داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکت - د

هاي تابعه و وابسته به آن ها، موسسات و شرکتهاي بیمه دولتی، شهرداريهاي تحت پوشش آنها، شرکتشرکت

هاي هاي دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکتموسسات و شرکت

ستفاده می کنند، نهادهاي انقالب اسالمی و ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوي از بودجه و کمک دولت ا

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

مشمول  قرار دارند، ها شهرداري طرف قرارداددر شرکتهاي یکه .الزم به ذکر است سابقه خدمتی افرادرسمی آنها

هاي طرف قرارداد با  اء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکتباشد، به استثن این بند نمی

  اند. هاي آتش نشانی اشتغال داشته در واحدها و یا سازمان 1390شهرداري که تا قبل از ابتداي سال 

  هاي زیر باشد.داراي یکی از ویژگیحداقل شود که به داوطلبی گفته می داوطلب بومی:- ه
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ر شناسنامه داوطلب یا همسر وي با شهر مورد تقاضا براي استخدام یکسان باشد.شهرمحل صدو  

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

  به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد.

رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا  همسر و فرزندان کارمندان

بازنشسته) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا براي استخدام 

  یکسان باشد.

)سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر 4داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار (

دام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا محل مورد تقاضا براي استخ

  توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.

  باشد. نام می مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت -1تبصره

رار داشته باشد که شهر داوطلب در در صورتیکه شهرداري متقاضی استخدام، در شهرستان یا استانی ق-2تبصره 

آن شهرستان و یا استان واقع باشد، داوطلب به ترتیب مشمول مزایاي داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد 

  بود.

  ثبت نام و مدارك مورد نیاز - ج 

ر هنگام داوطلبان می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهاي مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که د - 1

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

  نام کنند. و بصورت اینترنتی ثبت یا شهرداري کالنشهر

  باشد. مدت.............روز میساعت.....روز........تاریخ ...............بهازنامثبتشـروع-٢

و  jpgپیکسل و با فرمت  200و ارتفاع  150خود را با عرض  3*4بایست عکس پرسنلی  داوطلبان استخدام می - 3

  کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند. 200حداکثر 

..............به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی واریز وجه به مبلغ ..................... ریال به حساب ................... - 4

باشند) و  % مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می50داوطلبان استخدام( ایثارگران از پرداخت 
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اطالعات فیش واریزي و سایر موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهایتا پس از بررسی 

حت اطالعات درج شده و تایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیري خود را براي پیگیري مراحل بعدي مجدد ص

  آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداري نمایند.

............به داوطلبان وب سایت ................روزهاي.................................ازطریقاستخدامآزمونجلسهبهورودکارت - 5

.ارائه می شود

برآزمونبرگزاريمحلوروز........................... تاریخ ........................... ساعت ................ استآزمونبرگزاريزمان- 6

.شدخواهددرجداوطلبانآزمونجلسهبهورودکارتروي

  سایت ثبت نام به شرح زیر می باشد:مدارك مورد نیاز جهت اسکن در  - 7

تکمیل فرم درخواست شغل

 حصیلیتتصویر آخرین مدرك  

(درصورت داشتن توضیحات کلیه صفحات) تصویر صفحه اول شناسنامه

کارت پشت و روي(تصویر کارت ملی(

غیرپزشکی تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت

 ها. هاي وابسته و دهیاري ها، سازمان پرداخت بیمه در شهرداريمستندات ایثارگري و سوابق  

 قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان (مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی

  جهان و قهرمانی کشور)

هینامه رانندگی پایه یک براي داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه سنگین در اتصویر گو

  سنگین رانندهپست آتش نشان

هینامه رانندگی پایه دو اتصویر گو  

مواد آزمون تخصصی –د 

به صورت سوال  90شامل سوال  120اي و به تعداد به صورت چهارگزینهتخصصی در هر رشته شغلی آزمون 

سوال براي سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد  30و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط کاربردي و

  باشد. میاحتساب نمره منفی بایادگیري 
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اعالم نتایج -ه 

بعددر سایت رسمی استانداري یا شهرداري کالنشهر براي شرکت در آزمون عملی شدهپذیرفتهداوطلباناسامی

  .شدخواهداعالمآزمونبرگزارياز

تذکرات - و

ماهششحداقلسابقهبارزمندگانهاي آنان شامل ایثارگران و خانواده بهاستخدامیسهمیه%) 5(درصدپنج- 1

 آنانفرزندانوهمسراسارت وکسالیازکمترآزادگان، آنانفرزندانوهمسروها جبههدرداوطلبانهحضور

انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  دارد.اختصاصشهداءبرادرانوخواهرانوآنانفرزندانوهمسرو،جانبازان

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

انجام و حد نصاب در آزمون عملی را کسب نموده باشند و مراحل آزمون عملی را با موفقیت طی نموده باشند

  خواهد شد.

ا به رها شهردارياستخدامینیازهاي%) 10(حداکثر ده درصدتواند  اري کالنشهر میاستانداري و یا شهرد- 2

هیات وزیران 1376نامه تسهیالت تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب قهرمانان ورزشی مشمولین ماده دو آیین

ت ورزش و جوانان (قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور) که به تایید وزار

به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حدنصاب از آزمون تخصصی و آزمون ی نشان آتش ، دررسد می

  عملی اختصاص دهد.

در شهر، شهرستان و استان مورد تقاضا، ،ها شهرداري هاي آتش نشانی واحدها یا سازمانداوطلبان شاغل در  - 3

روز قبل از  120تا ها  هاي آتش نشانی شهرداري واحدها یا سازمانمشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در 

  تاریخ برگزاري آزمون تخصصی و کتبی از اولویت استخدام برخوردارند.
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هاي وابسته، یا فرزندان  شهرداري یا سازمان دهیاران، شهرداران، فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در - 4

هاي وابسته، افراد بومی شهر، شهرستان و  کارکنان از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداري یا سازمان

  استان شهر متقاضی استخدام از اولویت استخدام برخوردارند.

  شود. می محاسبه» 2ب ضری«و امتیاز آزمون عملی با » 1ضریب «امتیاز آزمون تخصصی با  - 5

درصورت مساوي بودن امتیاز کسب شده داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادي و - 6

  .باشد بومی شهرداري، شهرستان و استان می

ري استانداري یا شهرداتوانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعالم نتایج، اعتراض خود را به داوطلبان می- 7

  شد.براي بررسی و اعالم نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد کالنشهر

چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع اعالم نموده  - 8

یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت 

به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك 

  این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.

تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی پایین- 9

هاي غیرمرتبط و معادل ( به استثناي دارندگان تهشرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارك در رش

هاي آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش ها و موسسهمدارك تحصیلی معادل صادره از دانشگاه

اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع باالتر با ارزش علمی دارند) آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده

باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده دارند یک مقطع افرادي که مدارك تحصیلی  نخواهد شد. ترتیب اثر داده

  توانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصیلی باالتر در آزمون شرکت نمایند. می

صی، آزمون عملی و گزینش انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخص-10

  صورت خواهد گرفت.
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استخدامدرآگهیمندرجشغلیهاياحرازرشتهشرایطجدول–پیوست شماره دو 

شرایط احراز مندرج در آگهی استخدامیپست سازمانیرشته شغلی  دیفر

1  
کاردان 

  نشانآتش

 ،آتش نشانبراي تصدي پست 

آتش  و متصدي ارتباطات

وسایط سبک،  نشان راننده

  نجات غریق

هاي  در تمام گرایشنامه فوق دیپلم دارا بودن گواهی

،رشته هاي مدیریت عملیات امداد و سوانح یکی از

 مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد،

مدیریت عملیات حریق و  ،ایمنی و آتش نشانی

در برابر حریق و حوادثو ایمنی پیشگیري ، حوادث

تربیت ، اي، بهداشت حرفهنجاتامداد و، حریقاطفاء 

  برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر بدنی، 

براي  دوپایه  دارا بودن گواهینامه رانندگی*

  داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.

2  

 وسائطراننده 

ي رونقلیه تند

  سنگین

براي تصدي پست آتش نشان 

  وسایط سنگین راننده

نامه پایان تحصیالت کامل متوسطهگواهیدارا بودن 

رشته هاي  یکی ازهاي  در تمام گرایشفوق دیپلم  -

مدیریت عملیات ،مدیریت عملیات امداد و سوانح

ایمنی و آتش  امداد و نجات، مدیریت امور امداد،

پیشگیري ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ،نشانی

امداد ، اطفاء حریقدر برابر حریق و حوادثو ایمنی 

برق، بدنی،  تربیت، ايحرفه، بهداشتنجاتو

  تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر 

پایه یک براي  دارا بودن گواهینامه رانندگی*

  داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
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برگزاري آزمون نمونه تعهدات مجري–3پیوست شماره 

 ......... که از این......................................به نمایندگی .......................کالنشهریا شهرداري استاندارينامه مابین این تفاهم

.... به ......... به شماره ثبت .......................................شرکتشود از یک طرف و پس کارفرما (طرف اول) نامیده می

...... که از این پس مجري (طرف دوم) نامیده می شود با مفاد زیر منعقد ....................................................نمایندگی .

  گردد. می

  ماده یک: موضوع قرارداد

م نتایج آزمون استخدامی اي و اعال عبارتست از طراحی سئواالت تخصصی و ثبت نام اینترنتی، مدیریت امور رایانه

براساس شرح خدمات ماده سه ......یا شهرداري کالنشهر...................... در سال....... ................هاي استان ....شهرداري

  .......شهر............................ در استان .........این قرارداد و جدول زمان بندي پیوست در یک نوبت صبح تاریخ .

  ماده دو: مدت قرارداد:

  باشد.ماه پس از آن میامضاء قرارداد تا ......مدت قرارداد از تاریخ  

  ماده سه: شرح خدمات مجري

  الف: مدیریت امور رایانه اي آزمون

  و نظایر آن ایط احراز؛ اولویت هاي استخدامیدرج آگهی اینترنتی در سایت مربوط به همراه شر-

ثبت نام داوطلبان بصورت اینترنتی-

آزمون ( شماره حساب ................... بانک .............. .شعبه............ به نام دریافت اینترنتی هزینه ثبت نام در -

..............................  

  و عکس داوطلبان در هنگام ثبت نام از طریق آپلود توسط متقاضی مدارك مورد نیازذخیره -
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در هنگام ثبت نام جهت جلوگیري از ثبت نام افراد غیر مجاز شامل مدارك  سیستمی شرایط داوطلبانکنترل -

پایان خدمت؛ حداکثر کارت تحصیلی؛ تاریخ اخذ مدرك؛ رشته تحصیلی مجاز؛ تاریخ اخذ کارت معافیت یا 

  .دوسن براي ثبت نام؛ تاریخ اخذ گواهینامه پایه یک و 

  اقص احتمالی ثبت نام داوطلبانتعیین داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون و تعیین نو-

هاتعیین فرمت شماره صندلی و تخصیص اتوماتیک آن به همراه متمایز کردن جنسیت در شماره-

  صدور کارت ورود به جلسه به همراه مشخصات داوطلبان -

  امکان پرینت کارت ورود به جلسه توسط داوطلب از طریق سایت -

مونپیش بینی رفع نقص از کارت ورود به جلسه آز-

  صدور پاسخنامه و صدور کارت امضاء حضور در جلسه آزمون ، جمع بندي شماره صندلی ها-

دریافت پاسخنامه ها، کنترل، قرائت با دستگاه مارك خوان در حضور نماینده کارفرما و نماینده حراست -

در این . اداتمارك خوان و قابل تنظیم در کشف ایرکارفرما در محل مورد توافق ( با حساسیت فوق العاده

  مرحله یک نسخه از دیسکت خام اطالعات پاسخنامه ها تحویل کارفرما خواهد شد.) 

اعالم نتایج آزمون، گرفتن حد نصاب، استاندارد سازي، اعالم ضرایب و اولویت هاي ویژه در آزمون تخصصی.-

ر، مقطع، جنس و رشته تهیه فهرست پذیرفته شدگان به تعداد مورد نیاز و تفکیک هاي مورد نیاز شامل: شه-

شغلی و ...و به تعداد سه برابر ظرفیت با نظر کارفرما به همراه دیسکت مربوط در هر رشته شغلی در هر شهر

.فشرده) CDتهیه دیسکت پذیرفته شدگان جهت بهره برداري کارفرما ( یا بر روي -

صدور کارنامه براي کلیه داوطلبان به تفکیک نتایج آزمون تخصصی-

و محاسبه امتیاز نهایی از ترکیب نتایج  از استانداري یا شهرداري ذیربط یاز آزمون عملی داوطلباناخذ امت-

حاصل از آزمون تخصصی و عملی و ارائه فهرست داوطلبان به ترتیب امتیازات فضلی

ب: طراحی سواالت تخصصی آزمون

  بصورت تخصصی و کاربرديطراحی سواالت براساس مواد یا دروس آزمون تخصصی براي هر رشته شغلی -
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طراحی سواالت استاندارد شده براساس شرایط احراز آگهی استخدامی-

  بررسی شرایط فنی و ویرایشی و کنترل طراحی سواالت جهت تکثیر -

  ج: تکثیر دفترچه آزمون تخصصی

  چاپ و تکثیر دفترچه سواالت تخصصی و منگنه در محل قرنطینه به تفکیک هر رشته شغلی-

  دسته بندي دفترچه ها براساس آمار حوزه ها، رشته هاي شغلی و جنیست بسته بندي و-

  آزمون برگزاريپلمب دفترچه هاي آزمون و ارسال در زمان مقرر با هماهنگی کمیته -

  ماده چهار: تعهدات طرف اول ( کارفرما )

یا شهرداري  اريانتشار آگهی استخدامی در یکی از روزنامه ها یا هفته نامه هاي محلی و وب سایت استاند-

  کالنشهر

تشکیل کمیته برگزاري آزمون براي نظارت بر اجراي دقیق مراحل مختلف آزمون استخدامی-

انجام کلیه هماهنگیهاي الزم براي اجراي آزمون در تاریخ ............ در حوزه هاي برگزاري آزمون شامل ورود به -

ه ها؛ جمع آوري پاسخنامه ها؛ اخذ امضاء از جلسه ؛ شیوه چیدمان صندلی ها؛ رابطین؛ توزیع پاسخنام

داوطلبین ؛ پذیرایی

اعالم حوزه هاي برگزاري آزمون در زمان ارائه کارت ورود به جلسه آزمون-

محاسبه امتیاز نهایی داوطلبان جهتدر زمان مقرر براي درج در نرم افزار مربوطآزمون عملی ارائه نتایج -

روز قبل تاریخ برگزاري آزمون به مجري 10تفکیک تعیین حوزه هاي برگزاري آزمون به -

انجام تدابیر الزم براي امور حفاظتی و امنیتی آزمون-

تنظیم و مبادله قرارداد و پرداخت هزینه برگزاري آزمون در هریک از حوزه هاي امتحانی-
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  ماده پنج: حق الزحمه

  حق الزحمه طبق شرح خدمات فوق در جدول ذیل ارائه شده است:

واحدخدماتردیف
هزینه 

واحد(ریال)
هزینه کل(ریال)تعداد

.....................................سؤالاي ثبت نام اینترنتی و امور رایانه1

..........................................نفرطراحی سؤاالت تخصصی 2

.........................................نفرتکثیر دفترچه آزمون 3

.........................................نفراعزام نماینده مؤسسه و ایاب و ذهاب4

....................... ریال تمام......................................................................جمع کل مبلغ: ....5

نفر می باشد که در صورت افزایش تعداد .....تبصره: حداقل تعداد داوطلبان در ثبت نام اینترنتی و تکثیر دفترچه 

  هر یک از شرح خدمات مذکور، مبلغ کل به تناسب تعداد آنها افزایش خواهد یافت.

  ماده شش: نحوه پرداخت حق الزحمه

ارداد را طی مراحل برگزاري آزمون به عنوان پرداخت اول و درصد از کل قر ........کارفرما متعهد می شود مبلغ 

بانک ...............  .................0درصد از کل قرارداد پس از برگزاري آزمون و اعالم نتیجه به حساب شماره ....... مبلغ 

..... .....................................شرکتبه نام - 000..............................................و یا حساب شبا  (کد ..........) شعبه ..............

  پرداخت و اصل فیش هاي واریزي را به مؤسسه تحویل نمایند.

  تسویه حساب مالی بر اساس صورتحساب نهایی تعداد داوطلبان و تعداد سئواالت ارائه خواهد شد.

  ماده هفت: کسورات
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  ه مجري می باشد.کسورات قانونی بر عهدکلیه 

  ماده هشت: رفع اختالف

در صورت بروز اختالف در هر یک از مراحل تعهدات طرفین، مراتب در جلسه اي با حضور نمایندگان کارفرما و 

مؤسسه بررسی و رفع خواهد شد. در صورت عدم حل اختالف مراتب از طریق مراجع به داوري حل و فصل خواهد 

  و یک تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارند، تنظیم شده است.شد. این قرارداد در هشت ماده 
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  اندازه گیري و ارزیابی هاي بدنی –الف   

  قد:                         سانتی متر -1
  

2- BMI:                              رد    تایید  
  

  کیلوگرم                      وزن:-3
  

  یعغیرطبیعی                       طبی        وضعیت اسکلتی(پوسچر):  -4
  

  طبیعی              غیرطبیعی                       دامنه حرکتی مفاصل:-5
  

  ندارد                           دارد                              نقص عضو:  - 6
  

  رد             تایید    دید دور(تک چشمی،دو چشمی،اصالح شده و اصالح نشده)  کوررنگی، آستیگماتیک، معاینه بینایی شامل-7
  

  طبیعی                                  شنوایی:                  غیرطبیعی-8
  

  ندارد                                          لکنت زبان:               دارد-9
  

  اندازه گیري و ارزیابی پزشکی - ب

  میلی متر جیوه  فشارخون سیستول:-10
  

  میلی متر جیوه                        فشارخون دیاستول:-11
  

  ضربه / دقیقه  ضربان نبض استراحت:-12

  نظریه نهایی:

  مورد تایید است.                 . نشانی آتش حضور داوطلب در آزمون عملی

باشد.              مورد تایید نمی نشانی آتشحضور داوطلب در آزمون عملی 

  مهر و امضاء پزشک:

    یداوطلبشماره     نام و نام خانوادگی

    نام پدر    کدملی

آتش نشانی اول آزمون کارت شرکت در آزمون عملی مرحله

)معاینات پزشکی اولیه(

  

عکس

معاینات پزشکی اولیه –پیوست شماره چهار
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هدف، نحوه اجرا و استانداردهاي هر یک از مراحل ارزیابی آمادگی جسمانی (عمومی  - شماره پنجپیوست 

  و تخصصی)

ارزیابی عمومی در مرحله دوم آزمون عملی شامل سنجش توانمندي عمومی داوطلبین از طریق هفت آزمون  - الف 

  باشد. می زیر 

  پرش طول- 1

باشد.  هدف: هدف از این ارزیابی سنجش توان عضالت پا داوطلب می

گیرد. بعد از انجام پرش  خط مشخصی روي زمین رسم کرده و داوطلب پشت آن قرار می نحوه ارزیابی: پاره

طول به سمت جلو، محل فرود پاشنه ها تا پاره خط رسم شده، میزان پرش را مشخص می کند. این 

گردد. ام شده و بیشترین طول پرش بعنوان رکورد در فرم مربوط ثبت میحرکت در دو نوبت انج

  متر 4*9دوي -2

باشد. هدف: هدف از این ارزیابی سنجش سرعت و چابکی داوطلب می

متري بر روي یک سطح مناسب تعیین شده و دو پاره خط در ابتدا و انتهاي این  9نحوه ارزیابی: فاصله 

گیرد. داوطلب در سوي دیگر می ایستد، با فرمان  چوب کوچک قرار می فاصله رسم و در یک سو دو قطعه

متري را دویده و با برداشتن یک قطعه چوب آن را در سمت مقابل آورده  9شروع با حداکثر سرعت فاصله 

بار با  4متري تعیین شده را  9دهد. به این ترتیب فاصله  و حرکت را براي حمل چوب دوم نیز ادامه می

کند. زمان شروع و پایان این حرکت بر حسب ثانیه در فرم  عت و در حد توانایی خود طی میحداکثر سر

گردد. مربوط ثبت می

  متر 45دوي -3

باشد. هدف: هدف از این ارزیابی سنجش سرعت و قدرت انفجاري ماهیچه هاي داوطلب می

خط در ابتدا و انتهاي این  متري بر روي یک سطح مناسب تعیین شده و دو پاره 45نحوه ارزیابی: فاصله 

کند.  متري را طی می 45فاصله رسم می گردد. داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار گرفته و فاصله 

گردد. مدت زمان طی شده بر حسب ثانیه محاسبه و بعنوان رکورد داوطلب در فرم مربوط ثبت می
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  متر 540دوي - 4

باشد. می هدف: هدف از این ارزیابی سنجش استقامت داوطلب

متري بر روي یک سطح مناسب تعیین شده و ابتدا و انتهاي این فاصله بعنوان  540نحوه ارزیابی: فاصله 

 540خط استارت و خط پایان تعیین می گردد. داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار گرفته و فاصله 

کورد داوطلب در فرم مربوط متري را طی می کند. مدت زمان طی شده بر حسب ثانیه محاسبه و بعنوان ر

گردد. ثبت می

  درازنشست-5

باشد. هدف: هدف از این ارزیابی سنجش استقامت عضالت شکم می

نحوه ارزیابی: در این آزمون داوطلب به پشت دراز کشیده و با فرمان شروع، اقدام به انجام این تست می 

سینه گذاشته و مفصل زانو را در حد نماید. دراین تست داوطلب دستهاي خود را بصورت مورب بر روي 

درجه تا نموده، سر را باال آورده تا حد امکان به پاها نزدیک و مجدداً به حالت اولیه باز می گردد.  90زاویه 

این حرکت در مدت یک دقیقه تکرار شده و تعداد دفعات انجام صحیح حرکت بعنوان مقیاس سنجش در 

گردد. فرم مربوط ثبت می

  ا کشش از میلهبارفیکس ی- 6

باشد. هدف: هدف از این ارزیابی سنجش استقامت عضالنی دستهاي داوطلب می

گیرد. داوطلب در زیر میله قرار  نحوه ارزیابی: این آزمون به کمک یک میله افقی (ملیه بارفیکس) انجام می

باال آورده و مجدداً به گرفته و به کمک دستها خود را باال کشیده و ناحیه چانه خود را تا حد میله افقی 

دقیقه  حالت اولیه با دستهاي کامالً کشیده باز می گردد. تعداد دفعات انجام صحیح این آزمون در یک

  گردد. بعنوان امتیاز وي محاسبه و در فرم مربوط ثبت می

ون آزم سهارزیابی تخصصی در مرحله دوم آزمون عملی شامل سنجش توانمندي تخصصی داوطلبین از طریق  -ب

  باشد. می زیر 

  متر 2*50کیلوگرمی در طی مسیر  6حمل دو عدد خاموش کننده آتش - 1
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باشد. هدف: هدف از این ارزیابی سنجش قدرت و توان حمل لوازم و تجهیزات آتش نشانی داوطلب می

ر رفت کیلوگرمی از نوع پودر و گاز در مسی 6نحوه ارزیابی: این آزمون با استفاده از دو عدد خاموش کننده 

متري انجام شده و زمان ثبت شده بعنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت  50و برگشتی 

گردد.  می

  متر مستقیم 50عدد لوله نواري دو و نیم اینچ در مسیر  دوحمل -2

ارزیابی دقت، سرعت، تعادل و سنجش هماهنگی اعصاب و عضالت در انتقال و بهره برداري از :هدف

تجهیزات

داوطلب پشت دو حلقه لوله نواري با کوپلنگ رول شده آتش نشانی واقع و با سوت داور با نحوه ارزیابی: 

برداشت لوله از طریق معمول در آتش نشانی تا انتهاي مسیر و خط پایان ادامه داده و در مسیر چنانچه 

یاز حداکثري براي آن آیتم لحاظ می گردد لوله ها از هم باز یا به زمین اصابت نمایند زمان ثبت نشده و امت

متر و مستقیم با حمل لوله نواري می باشد و در شرایط بدون اشکال، زمان ثبت شده به  50مسیر مسابقه 

  .عنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد

  متر مستقیم 45آلومینیومی در مسیر  تاشو متري 3حمل نردبان -3

ارزیابی قدرت بدنی، تعادل وزن و هماهنگی اعصاب و عضالت و قدرت و توان حمل بار ثقلی:هدف

تاشو معمول روي متر با برداشت یک عدد نردبان سه متري  45این آزمون در مسیر مستقیم نحوه ارزیابی: 

مان و تا پایان خط، زدر پشت نردبان  داوطلبخودروهاي سبک آتش نشانی بصورت مستقیم و استقرار 

  به عنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد.ثبت شده 
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نشانی آتشمشاغل عملیاتی  دستورالعمل استخدام پیمانی در

  در مرحله دوم آزمون عملی بر اساس جدول زیر می باشد.استاندارد ارزیابی آمادگی جسمانی-ج

از  امتیازارزیابی تخصصیارزیابی عمومی

100 کنندهحمل خاموشمتري 3حمل نردبان حمل دو لوله نواريمتر45دويمتر540دويبارفیکسجفتپرشدرازنشست4×9دويردیف

100ثانیه 16هیثان5/6هیثان5/6هیثان 8/5ثانیه 6227025100ثانیه  140/8

95ثانیه 1/16الی 3/16هیثان7/6هیثان7/6ثانیه 6ثانیه 5826524105ثانیه  250/8

90ثانیه 4/16الی  6/16هیثان7هیثان7ثانیه 1/6ثانیه 5426023110ثانیه 360/8

85ثانیه 7/16الی  9/16هیثان1/7هیثان1/7ثانیه 2/6ثانیه 5125521114ثانیه 470/8

80ثانیه 00/17الی  2/17هیثان3/7هیثان3/7ثانیه 3/6ثانیه 4825019118ثانیه 580/8

75ثانیه 3/17الی  5/17هیثان4/7هیثان4/7ثانیه 4/6ثانیه4524517122ثانیه 690/8

70ثانیه 6/17الی  8/17هیثان5/7هیثان5/7ثانیه 5/6ثانیه 4324015125ثانیه 70/9

65ثانیه 9/17الی  1/18هیثان6/7هیثان6/7ثانیه 6/6ثانیه 4123513128ثانیه 81/9

60ثانیه 2/18الی  4/18هیثان7/7هیثان7/7ثانیه 7/6ثانیه 3923012131ثانیه 92/9

55ثانیه 5/18الی  7/18هیثان8/7هیثان8/7ثانیه 8/6ثانیه 3822511133ثانیه 103/9

50ثانیه 8/18الی  19هیثان9/7هیثان9/7ثانیه 9/6ثانیه 3722310135ثانیه 114/9

45ثانیه 1/19الی  3/19هیثان8هیثان8ثانیه 7ثانیه 362219137ثانیه 125/9

40ثانیه 4/19الی  6/19هیثان1/8هیثان1/8ثانیه 1/7ثانیه 352198138ثانیه 136/9

35ثانیه 7/19الی  9/19هیثان2/8هیثان2/8ثانیه 2/7ثانیه 342177139ثانیه 147/9

30ثانیه 20الی  2/20هیثان3/8هیثان3/8ثانیه 3/7ثانیه 332156140ثانیه 158/9

25ثانیه 3/20الی  5/20هیثان4/8هیثان4/8ثانیه 4/7ثانیه 322135141ثانیه 169/9

20ثانیه 6/20الی  8/20هیثان5/8هیثان5/8ثانیه 5/7ثانیه 312114142ثانیه 170/10

15ثانیه 9/20الی  1/21هیثان6/8هیثان6/8ثانیه 6/7ثانیه 252093143ثانیه1810/10

10ثانیه 2/21الی  4/21هیثان7/8هیثان7/8ثانیه 7/7ثانیه 202072144ثانیه1920/10

5ثانیه 5/21الی  7/21هیثان8/8هیثان8/8ثانیه 8/7ثانیه 152051145ثانیه2030/10
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نشانی آتشمشاغل عملیاتی  دستورالعمل استخدام پیمانی در

  امتیاز داوطلب            رکورد                                                          

  :پرش طول -1

  :متر 4*9دوي -2

  :متر 45دوي -3

  :متر 540دوي -4

  :درازنشست-5

  :بارفیکس یا کشش از میله- 6

  :حمل دو لوله نواري دو و نیم اینچی-7

  حمل خاموش کننده: -8

  : متري تاشو 3حمل دو عدد نردبان -9

  امتیاز کسب شده:جمع 

  خانوادگی داور           امضاء نامنام و 

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

ساعت     آمادگی جسمانی با حضور اعضاي کمیته برگزاري آزمون در روز             تاریخ            از  آزمون ارزیابی

  باشد. تا ساعت       در مکان            بر اساس مفاد دستورالعمل ابالغی برگزار و نتیجه آن مورد تایید می

  محل امضاء اعضاي کمیته برگزاري آزمون

1 -                                 2-                                      3-                                4-                                5 -  

    شماره داوطلبی    نام و نام خانوادگی

    نام پدر    کدملی

  

عکس

آتش نشانی آزمون کارت شرکت در آزمون عملی مرحله دوم

)ارزیابی آمادگی جسمانی(

  ارزیابی آمادگی جسمانی - شماره شش یوستپ
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نشانی آتشمشاغل عملیاتی  دستورالعمل استخدام پیمانی در

نمونه تعهدنامه محضري - هفتپیوست شماره 

از......... متولد........  .....صادره...شناسنامه.. شماره  .............فرزند.  ........................................اینجانب

.................................................................... که بر اساس مجوز ....................  ساکن  ........ ...کدملی............

هاي کشور و پس از طی مراحل آزمون استخدامی به  ها و دهیاري ... سازمان شهرداري............شماره.....

 ..)....................خدمات ایمنی شهرداري.نشانی و  (یا سازمان آتش.....................استخدام شهرداري....

گردم پس از استخدام و انعقاد قرارداد به مدت  .....پذیرفته شده ام؛ متعهد و ملتزم می.................استان..

اعمال مدرك  نمایم در طول این مدت، درخواستتعهد میسال در شهرداري مزبورخدمت نمایم و  7

انتقال، مأموریت، و هرگونه جابجایی  تحصیلی اعالمی در آگهی استخدام،تحصیلی باالتر از مدارك 

ننموده و با این علم هاي اجراییهاي وابسته و نیز دستگاهها و سازمانبه سایر شهرداريمحل خدمت و 

باشد، حق طرح هرگونه ادعا و یا دعواي احتمالی در این  پذیر نمیکه موارد مذکور و امثالهم امکان

  نمایم.  ا از خود سلب و ساقط میخصوص ر

  نام و نام خانوادگی

  ءمحل امضا
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نشانی آتشمشاغل عملیاتی  دستورالعمل استخدام پیمانی در

  هاي آموزشی سرفصل دوره–هشتپیوست شماره 

ساعت آموزش عنوان دوره آموزشی   ردیف

ساعت4 1  آشنایی با وظایف و اهداف آتش نشانی

2  مبانی کمک هاي اولیه  ساعت4

ساعت16 3  نظريعملی و  - مبانی و نحوه اطفاء حریق 

ساعت16 شناخت خودروها و تجهیزات آتش نشانی 4

ساعت8 شناخت و کاربرد انواع پمپ ها 5

ساعت16 شناخت انواع حوادث و نحوه امداد و نجات 6

ساعت8 7  عملی و نظري-اصول حفاظت فردي آتش نشانی 

ساعت4 8  گزارش نویسی و حفظ امور مربوط به صحنه حریق و حادثه

ساعت8 9  شناخت شیر هاي آتش نشانی و نحوه آبرسانی

ساعت4 شناخت انواع گره ها و آشنایی و مقابله با حادثه هاي محلی غالب 10

ساعت8 شناخت کف و کف سازها و شیلنگ هاي آتش نشانی 11

ساعت4   12  آشنایی با قوانین و مقررات اداري و استخدامی

دوره آموزشی 12مجموع   ساعت 100

  


