
  یبسمه تعال
  ياستخدام قرارداد یآگه

  
ت خـدمات  یریطبق مفاد قانون مـد  ،از خود یمورد ن یانساننیروي ن یمتأ يست استان فارس برایط زیاداره کل حفاظت مح

نفـر از افـراد واجـد     28کشور تعداد  یو استخدام يسازمان ادار 20/12/96مورخ  1748445از محل مجوز شماره  يکشور
بـه   ينش بـه صـورت قـرارداد   یمراحل گز یو ط) حسب مورد ( یزمون عمل، آیمصاحبه تخصص يبرگزار قیطراز ط را یشرا

  . دینما یوست استخدام میشرح پ
  داوطلبان  یط عمومیشرا: بخش اول 

  ران یت ایداشتن تابع-1
  ران یا یاسالم يجمهور یان شناخته شده در قانون اساسیاز اد یکیا ین اسالم ین مبیاعتقاد به د -2
  ران یا یاسالم يجمهور یالتزام به قانون اساس -3
  مردان  يبرا یت قانونیا معافیجاد خدمت دوره ضرورت یا -4
  .شوند  یکه استخدام م يانجام کار يبرا ییو توانا یو روان یداشتن سالمت جسمان -5
  ات و مواد مخدر یاد به دخانیعدم اعت -6
  موثر  ییت جزاینداشتن سابقه محکوم -7
  صالح یو ذ ییتوسط آراء مراجع قضا ییاجرا يت استخدام در دستگاههایدم وجود هرگونه ممنوعع -8
 ییاجرا يد دستگاههایبازخر يروهاید جزو نیبازنشستگان ،داوطلبان استخدام نبا يریت به کارگیبه استناد قانون ممنوع -9

  . باشند 
سـال بـراي مـدارك تحصـیلی     ) 35(داکثر سـی و پـنج   براي مدارك فوق دیـپلم، حـ  )  30( حداکثر سی سال داشتن  -10

سـال بـراي مـدارك    ) 45(سال براي مدرك تحصیلی فوق لیسـانس و حـداکثر چهـل و پـنج     ) 40(لیسانس، حداکثر چهل 
  .دکتري
   :تبصره 

بر اساس قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان مصوب مجلس شوراي اسالمی موارد ذیل به شرط ارائه مدارك و مسـتندات   -
  .الزم از مراجع ذیربط به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد

رزندان و همسـر آزادگـان   درصد به باال و ف 25جانبازان ، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان  -
اري در جبهـه از  اختی حداقل شش ماه حضور داوطلبانهک سال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه که حداقل ی

  . ر معاف می باشندشرط حداکثر سن مقر
  .سال 5تا میزان ) شامل پدر، مادر، خواهر و برادر(افراد خانواده معظم شهدا  -
  .رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور داوطلبانه درجبهه -
  .خدمت ضرورتمدت میزان  -
که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتی، بانکها و شـرکتهاي تحـت   داوطلبانی  -

آنها، شرکتهاي بیمه هاي دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهاي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نـام  پوشش 
دجه و کمک دولت استفاده می کننـد، نهادهـاي انقـالب    است، موسسات و شرکتهاي ملی و مصادره شده که به نحوي از بو

به خـدمت اشـتغال داشـته انـد بـه میـزان مـدت خـدمت          22/11/1357و شرکت هاي تحت پوشش آنها از تاریخ اسالمی 
  .غیررسمی آنها

  



   : 1تذکر
)  19/3/97(ت نام تحصیل و کارت پایان خدمت و سن افراد اولین روز ثبگواهی فراغت ازمالك عمل براي محاسبه تاریخ  -

  . می باشد
  .ریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشدمالك فراغت از تحصیل، تا -
  

  شرایط اختصاصی داوطلبان: بخش دوم 
، ارزیـابی آمـادگی   پزشـکی  ینـات ست موفقیت در آزمون ارزیابی صالحیت شامل معادر رشته شغلی مأمور اجرایی محیط زی

  . مت روان الزامی می باشدبی سالجسمانی و ارزیا
متقاضیانی که داراي کارت معافیت پزشکی می باشند، نمی توانند در آزمـون رشـته شـغلی مـأمور اجرایـی محـیط زیسـت        

  .شرکت نمایند
  

  مواد آزمون : بخش سوم 
  . مصاحبه تخصصی شامل سئواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد

  
  ات و سهمیه هاي قانونیزامتیا: بخش چهارم 

  : امتیاز داوطلبان بومی )الف
صددرصد استخدام از محل سهمیه اسـتخدامی منـدرج در آگهـی اسـتخدام بـه داوطلبـان بـومی اسـتان اختصـاص دارد و          

  . داوطلبان سایر استانها هیچ گونه حقی در صورت شرکت در آزمون نخواهد داشت
  :یکی از ویژگیهاي زیر باشندداراي بومی شامل افرادي می شود که حداقل 

  .استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با استان محل مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد-1
کـه اسـتان محـل    ) اعم از شـاغل و یـا بازنشسـته   ( همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و نیروهاي مسلح  -2

  . د تقاضا براي استخدام آنان یکی باشدخدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با استان محل مور
بـه صـورت متـوالی یـا      را) ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه(سال از سنوات تحصیلی ) 4(داوطلب حداقل چهار -3

  .ر استان محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشدمتناوب د
استان محـل مـورد تقاضـا بـراي     در سابقه پرداخت حق بیمه ل سا) 4(داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار -4

  ).توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است "پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا. ( استخدام را داشته باشند
  .مبناي استان براي تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام می باشد : 1تذکر 
بومی باید بطور کامل حائز یکی از شرایط فوق باشد و نمی تواند همزمان از مجمـوع دو ویژگـی اسـتفاده     داوطلب : 2تذکر 
  . نماید

  :سهمیه ایثارگران ) ب 
بر اساس هماهنگی هاي به عمل آمده با اداره کل بنیاد شهید و امـور ایثـارگران اسـتان فـارس جـذب ایثـارگران از محـل        

 25ت در آزمون تخصصی، رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر هـر یـک از سـهمیه هـاي     از طریق شرک "سهمیه مذکور صرفا
  .درصد بر اساس نمره مکتسبه داوطلب صورت می گیرد 5درصد و 



  :درصد شامل  25ایثارگران سهمیه ) 1-ب
  جانبازان
  آزادگان

  همسر و فرزندان شهداء
  همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر

  سال اسارتمسر و فرزندان آزادگان داراي یکه
  خواهر و برادر شاهد

  
  : درصد شامل  5ایثارگران سهمیه ) 2-ب

  رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
  همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

  ) درصد25( پنج درصد  فرزندان جانبازان زیر بیست و
  گان کمتر از یکسال اسارتادفرزندان آز

  
  :مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه: تذکر 

  .معاونت نیروي انسانی هر یک از رده هاي نیروهاي مسلح در مورد رزمندگان خود -
  .مورد بسیجیان و نیروهاي مردمیمعاونت نیروي انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در   -
  .معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزي در مورد جهادگران -
درصد سایر ایثارگران نمی باشند، بـه   5درصد ایثارگران مجاز به بهره مندي از سهمیه استخدامی  25مشمولین سهمیه  -1

از یکی از سهمیه هـاي مشـخص شـده اسـتفاده      "بودن، صرفاعبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر می تواند در صورت مشمول 
 "درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خـود، صـرفا   25بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه . نماید

  . باید مشاغل مشخص شده براي ایثارگران را انتخاب نمایند
ثارگران، اولویت استخدام آنها مطابق ضوابط و مقررات جـاري  درصد ای 25د جذب و استخدام مشمولین سهمیه در فراین -2

  .و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت خواهد پذیرفت
هاي به عمل آمده با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران اسـتان شـغل محـل هـاي مربـوط بـه        با توجه به هماهنگی -3

داوطلبان ایثارگر تأیید شـده  و از سهمیه سایر داوطلبان جدا گردیده است و  درصد ایثارگران مشخص 25مشمولین سهمیه 
. باید مشاغل مشـخص شـده بـراي ایـن سـهمیه را انتخـاب نماینـد        "مشمول این سهمیه، براي اعمال سهمیه مذکور صرفا

  .این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نمی باشد "ضمنا
درصد، جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، بایـد در زمـان انتخـاب     5 مشمول سهمیه استخدامیایثارگران  -4

، شغل محل هایی را انتخاب نمایند که جزء مشـاغل مشـخص شـده بـراي     )از بین شغل محل هاي سهمیه آزاد(شغل محل 
  . درصد ایثارگران نباشد  25سهمیه 



  
  :سهمیه معلولین ) ج 

قـانون حمایـت از حقـوق    (درصـد   3اسـتخدامی  سـهمیه  از محـل  ) نامه از بهزیسـتی  معرفیبا ارایه (جذب معلولین عادي 
از طریق شرکت در مصاحبه تخصصی کسب حد نصاب الزم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلـول بـر اسـاس     "صرفا) معلوالن

  .نمره مکتسبه در آزمون صورت می پذیرد
  . غلی که جهت آن استخدام می شوند را دارا باشندمعلولین محترم باید توانایی الزم براي انجام ش :تذکر 

  

  مراحل ثبت نام : بخش ششم 
در سـاعات اداري بـه اداره کـل حفاظـت      23/3/97شـنبه   چهارتا  21/3/97شنبه دومتقاضیان واجد شرایط بایستی از روز 
حویـل دهنـد و   ك خـود را ت شیراز، خیابان فلسطین، نبش اردیبهشت مراجعه و مدار: محیط زیست استان فارس به  نشانی 

  ) 7:30 - 14:30دوشنبه تا چهارشنبه . (رسید دریافت نمایند
  : تأکید می گردد "وکدام
مدت زمان تعیین شده براي ثبت نام در آزمون تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبـت نـام    -

  . اقدام نمایند
  .ه نخواهد شدناقص ترتیب اثر داد به ثبت نام هاي -
  . صرف ثبت نام تعهد استخدامی براي دستگاه نمی باشد -
  

  :مدارك مورد نیاز ثبت نام 
  )در صورت داشتن توضیحات تصویر صفحه آخر (اصل به همراه تصویر صفحه اول شناسنامه -1
  .اصل به همراه تصویر کارت ملی -2
  اصل به همراه تصویر آخرین مدرك تحصیلی -3
  )ویژه برادران(ه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم اصل به همرا -4
  .اصل به همراه تصویر مدارك دال بر ایثارگري یا معلولیت حسب مورد از مراجع ذیربط -5
  .مدارك دال بر بومی بودناصل به همراه تصاویر  -6
  .اصل به همراه تصاویر مدارك سوابق تجربی -7
  .اصل به همراه تصاویر گواهینامه دوره هاي آموزشی گذرانده شده مرتبط -8
  )فرم تکمیل شده درخواست شغل در سایت (  3*  4تکمیل فرم ثبت نام به همراه الصاق یک قطعه عکس  -9

تعالم قبل از صدور قرارداد استخدامی اصالت مدرك تحصیلی و یا سـایر مـدارك مربـوط از مراجـع ذیـربط اسـ       ) :1تبصره
  . خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در زمان ثبت نام مدرك قطعی بر اصالت مدارك نخواهد بود

رز گردد مراحـل طـی شـده    اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محدر هر یک از مراحل مربوطه چنانچه خالف  ) :2تبصره
  .غو می گرددکان لم یکن تلقی و در صورت صدور قرارداد استخدامی قرارداد مذکور ل



  : زمان برگزاري آزمون 
ــاریخ    ــد در ت ــی توانن ــان م ــه        29/3/97داوطلب ــتان ب ــت اس ــیط زیس ــت مح ــل حفاظ ــایت اداره ک ــه س ــه ب ــا مراجع ب

رر بدیهی است عدم حضور در زمان مقـ . از زمان برگزاري مصاحبه تخصصی خود مطلع شوند  www.fars.doe.irآدرس
 . به منزله انصراف تلقی می گردد

  

  مراحل و نحوه اعالم نتیجه: بخش هفتم 
فته شدگان آزمون پس از تأیید سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مراحل گزینش صورت خواهد انتخاب نهایی پذیر

ان به نشانی اسامی پذیرفته شدگان پس از تأیید مراجع ذیصالح در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست است. گرفت
www.fars.doe.ir  به اطالع داوطلبان خواهد رسید .  

  
  : تذکرات مهم 

رشـته تحصـیلی، گـرایش و    (در صورتی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند که داراي مدرك تحصـیلی   "صرفاداوطلبان -1
منـدرج در شـرایط احـراز    ) رشته تحصیلی، گـرایش و مقطـع تحصـیلی   (ی مطابق با عنوان مدرك تحصیل) مقطع تحصیلی 

داوطلـب بایـد در مـتن     )رشـته تحصـیلی، گـرایش و مقطـع تحصـیلی     (مشاغل این آگهی باشند و عنوان مدرك تحصـیلی  
  .در غیراینصورت در مرحله بررسی مدارك حذف خواهند شد. گواهینامه موقت یا دانشنامه وي درج شده باشد

ان مدارك تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهـی و همچنـین   دارندگ -2
  . معادل حق شرکت در آزمون را ندارندمدارك تحصیلی 

افراد داراي مدارك باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده براي شرکت در آزمون می بایست مدرك مقطـع تحصـیلی ذکـر     -3
بدیهی است صدور قرارداد پذیرفته شـدگان بـر اسـاس مقـاطع تحصـیلی منـدرج در آگهـی        . ی را داشته باشندشده در آگه

  . استخدامی می باشد

http://www.fars.doe.ir/
http://www.fars.doe.ir/


  

  برگ درخواست شغل از اداره کل حفاظت محیط زیست فارس
  .                                                          در این قسمت چیزي ننویسید

                                                                                                                                                                          
  
  
  :نام  -2  : نام خانوادگی -1
  زن -2مرد                  -1:   جنسیت  :نام پدر -3
  : .....................شهرستان: ..................... استان: محل تولد  -6  .................سال ................. ماه ................. روز : لد تاریخ تو -5
  :محل صدور شناسنامه -9  :کد ملی  -8  :شماره شناسنامه -7

  مجرد  -2متأهل          - 1: وضعیت تأهل  -11  .......................: .......مذهب : ..............................  دین  -10
  داراي معافیت قانونی دائم -2داراي کارت پایان خدمت             -1            : وضعیت نظام وظیفه  -12
  :وضعیت ایثارگري  -13
   درصد و باالتر      25جانباز  مسریا ه فرزند -2                           یا همسر شهید فرزند-1
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محل الصاق 
 عکس

  

  
  

 

 

   

 

 

  

 

 

 
  

 



  دعوت به همکاري به صورت قرارداد کار معین
   سهمیه آزاد -اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

  عنوان شغل
مدرك 
  تحصیلی

یلی رشته تحص
  وگرایش

  مالحظات  جنسیت  شهرستان محل خدمت

مور اجرایی مأ
  محیط زیست

  فوق دیپلم

محیط : فوق دیپلم 
زیست ، عمران ، 
کشاورزي ،منابع 

  طبیعی

  نفر1:پارك ملی بختگان 
  نفر1:پارك ملی قطرویه 

  نفر1:پارك ملی بمو 
منطقه حفاظت  -الرستان 

  نفر1:شده هرمود  

  مرد

  سال 30:حداکثرسن 
ن ارزیابی صالحیت آزمو

مامور اجرایی محیط 
معاینات :زیست شامل 

ارزیابی آمادگی  –پزشکی 
ارزیابی سالمت  –جسمانی 

  .روان می باشد 

کارشناس پایش 
  محیط زیست

  لیسانس
و فوق لیسانس 

  و دکترا

-محیط زیست
شیمی  - جفرافیا

  ،معدنی،آلی،تجزیه(
-)کاربردي ،پتروشیمی

کلیه (زیست شناسی
شاورزي ک-)گرایش ها 

  )خاکشناسی (

  نفر1:الرستان 
  نفر1:استهبان  

  نفر1:خرامه 
  نفر1:بوانات 

  نفر1:پاسارگاد  
  نفر1:سروستان 

�نفر1:اداره پارك ملی بختگان 

  نفر1:قیروکارزین 
  نفر1:فراشبند 

    زن/ مرد

  حسابداري  لیسانس  حسابدار
  نفر1:شیراز 

  نفر1:اداره کل 
   زن

کارشناس فنی 
  ومهندسی

  عمران –عماري م  لیسانس
�نفر1: اداره کل 

  نفر1:ممسنی 
  نفر1:رستم 

   زن/ مرد 

کارشناس روابط 
  عمومی

   مرد  نفر1: اداره کل   روابط عمومی  لیسانس

کارشناس 
  حقوقی

   مرد  نفر1:استهبان   حقوق  لیسانس

کارشناس 
  فناوري اطالعات

  لیسانس

-مهندسی کامپیوتر
  صنایعمهندسی 

    برنامه ریزي و تحلیل ( 
  )سیستم ها 

   مرد/زن   نفر1: اداره کل 

  
  
  
  
  
  

  



  دعوت به همکاري به صورت قرارداد کار معین
  سهمیه  ایثارگر  –اداره کل حفاظت محیط زیست فارس 

  عنوان شغل
مدرك 
  تحصیلی

  مالحظات  جنسیت  شهرستان محل خدمت  رشته تحصیلی وگرایش

اجرایی  مورمأ
  محیط زیست

  فوق دیپلم
محیط زیست،  :فوق دیپلم 

منابع  ،عمران، کشاورزي
  طبیعی

  نفر 1:پارك ملی بمو 
  

  مرد

  سال 30:حداکثرسن 
آزمون ارزیابی صالحیت 

مور اجرایی محیط زیست مأ
 -معاینات پزشکی :شامل 

 -ارزیابی آمادگی جسمانی
               ارزیابی سالمت روان 

  .می باشد 

کارشناس پایش 
  محیط زیست

  لیسانس 
  انسو فوق لیس

  و دکترا 

شیمی -جفرافیا -محیط زیست
تجزیه ،معدنی ،آلی ،کاربردي (

زیست شناسی  - )،پتروشیمی 
کشاورزي -)کلیه گرایش ها (

  )خاکشناسی (

  زن/ مرد  نفر1:خرامه 

  

کارشناس 
  فناوري اطالعات

  لیسانس
مهندسی  - مهندسی کامپیوتر 

برنامه ریزي و تحلیل ( صنایع 
  )سیستم ها 

  مرد/زن   رنف 2:اداره کل 

 

   زن  نفر 1:اداره کل   حسابداري  لیسانس  حسابدار

کارشناس فنی 
  ومهندسی

  زن/ مرد  نفر 2: اداره کل   عمران –معماري   لیسانس
 

  

  
  


