
 

بِ اطالع آى دستِ اص هتقبضيبى استخذام آصهَى علوي سضتِ ّبي ضغلي تخصصي آصهَى بْوي هبُ 

 ضْشداسي ّبي استبى كشهبًطبُ هي سسبًذ بشابش جذٍل ريل ٍ حسب سضتِ ضغلي ٍ ضْش هَسد 1394

 سبلي – سبعت تعييي ضذُ جْت هصبحبِ دس هحل سبختوبى استبًذاسي كشهبًطبُ وتقبضب دس سٍص 

 استبًذاسي – بلَاس ضْيذ كطَسي –جلسِ جٌب سبختوبى جلسِ ضْذاي دٍلت بِ آدسس كشهبًطبُ 

 .كشهبًطبُ حضَس يببٌذ

 هْبستْب ضبهل –... دس هصبحبِ ٍيژگي ّبي ضخصيتي ضبهل اعتوبد بِ ًفس، حضَس رّي، َّش ٍ 

 داًص ضغلي ضبهل آگبّي دسٍى –... آضٌبيي بب صببى اًگليسي، هْبست ّبي چْبسگبًِ سايبًِ اي ٍ

 .سٌجيذُ هي ضَد... ًگشش ضغلي، سبصهبًي ٍ ... - سبصهبًي، ضغلي ٍ 

 .تَصيِ هي گشدد هتقبضيبى حذاقل ًين سبعت صٍدتش اص صهبى تعييي ضذُ دس هحل حبضش ببضٌذ

 .غيبت دس آصهَى هصبحبِ علوي بِ هٌضلِ اًصشاف اص آصهَى تلقي خَاّذ ضذ

 :تزكشات

 .كليِ افشاد كبست هلي ٍ يب ضٌبسٌبهِ خَد سا ّوشاُ داضتِ ببضٌذ -

سعبيت ٍ حفظ ًظن دس سًٍذ آصهَى ٍ ّوكبسي بب هسئَليي بشگضاسي آصهَى اكيذا تَصيِ ٍ بب  -

 .افشاد بي ًظن بشخَسد خَاّذ ضذ

جَاًشٍد ٍ سطش هتعبقبب بشگضاس ٍ – سضتِ ضغلي هسئَل خذهبت هبلي ضْشداسي ّبي بيستَى  -

 .اطالع سسبًي الصم دس خصَظ صهبى ٍ هكبى هصبحبِ علوي بِ هتقبضيبى دادُ خَاّذ ضذ

 



صصي آزمىن بهمه  رشته اهي شغلي مصاحبه علمي جدول و زمان ربگزاري آزمىن  تخ
 شهرداريهاي 1394 سال  

حميل و سطر-شاهى-روانسر-سنقر-جىارنود-ازگله-اتزه آباد- بيستىن
 

 روز تاريخ ساعت برگساري محل برگساري
محل جغرافيايي 

 خذمت
 نام رشته شغلي

ف
دي

 ر

استانذاري 

كرمانشاه  

سالن شهذاي 

 دولت

30/10 صبح الي 9  

01/08/1395  شنبه 

 بيستون

12 صبح الي 30/10 1 متصدي امور دفتري  ازگله 

30/13 ظهر الي 12  جوانرود 

30/10 صبح الي 9  02/08/1395  سنقر يكشنبه 
كارشناس تحليل گر 

 سيستم
2 

12 صبح الي 30/10  02/08/1395  سنقر يكشنبه 
كارشناس محيط 

 زيست

30/10 صبح الي 9  03/08/1395  شاهو دوشنبه 

12 صبح الي 30/10 3 مهندس راه و ساختمان  03/08/1395  حميل دوشنبه 

30/13 ظهر الي 12  03/08/1395  سطر دوشنبه 

30/10 صبح الي 9  04/08/1395  سنقر سه شنبه 
 4 مهندس راه و ساختمان

12 صبح الي 30/10  04/08/1395  تازه آباد سه شنبه 

30/13 ظهر الي 12  04/08/1395  5 كارشناس حقوقي روانسر سه شنبه 

30/10 صبح الي 9  05/08/1395  روانسر چهارشنبه 
 6 كارشناس شهرسازي

12 صبح الي 30/10  05/08/1395  سنقر چهارشنبه 

30/13 ظهر الي 12  05/08/1395  جوانرود چهارشنبه 
 مهندس راه و ساختمان

 نقشه بردار
7 

 

 دفتر امور شهري و شوراهاي استانذاري كرمانشاه                                                    

 امور اداري و استخذامي شهرداري ها                                                  

 


