
 

  به نام خدا

   آتش نشانی پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آگهی استخدام
 

استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداري هاي استان از محل 
تاریخ  2257و مجوز شماره  سازمان اداري و استخدامی کشور 19/12/97مورخ  711304سهمیه استخدامی شماره 

واجد شرایط را از طریق برگزاري  از افراد مرد نفر 90 سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور ، تعداد 25/01/98
 عملی و پس از طی مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام می نماید . آزمون علمی،

  
هاي شغلی  همچنین رشتهضروري است داوطلبان براي اطالع از شرایط عمومی و اختصاصی استخدام،  :1تذکر 

  .را به دقت مطالعه نمایندمتن آگهی  مورد نیاز،
انی ها نیز ضمنا کلیه اطالع رس می باشد. www.hormozgan.ac.ir:  آدرس سامانه ثبت نام بصورت 2تذکـر

  از طریق همین سایت انجام خواهد شد.
ثبت نام نهایی منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت کد رهگیري از سیستم می باشد. پس از تأیید  :3تذکر 

نهایی، اطالعات قابل تغییر نبوده و امکان ثبت نام مجدد نیز وجود ندارد، لذا در تکمیل فرم درخواست در سامانه 
  کور دقت الزم معمول گردد.اینترنتی مذ

هر داوطلب تنها امکان یک مرتبه ثبت نام را دارد. ضمناً ثبت نام به صورت ناقص یا به هر نحو، غیر از  :4تذکـر
  شود. نخواهد بود و ترتیب اثر داده نمیثبت نام از طریق سامانه اینترنتی مذکور، مورد قبول 

  گردد. مسترد نمیوجوه پرداختی ثبت نام به هیچ وجه : 5تذکر 
دریافت کد رهگیري به منزله نهایی بودن فرایند ثبت نام داوطلب بوده و لزوما به منزله تایید داوطلب  :6تذکر 

جهت شرکت در آزمون نمی باشد. ضروري است داوطلبین بطور مکرر به سایت ثبت نام مراجعه نموده و از 
حاصل نموده و در صورت عدم تایید، نسبت به اصالح  وضعیت تایید نهایی خود جهت شرکت در آزمون اطمینان

  مشخصات ثبت نام اقدام نمایند.
متن آگهی و یا ارسال مدارك  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در :7تذکر 

رز شود مصاحبه و جذب، مح ،بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که در هر مرحله از آزمون
که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل 

  بعدي محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر می گردد.



 الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمایند و در صورتی که :8تذکر 
، تاکید می شود که تمام مراحل ورود اطالعات ثبت نامی را شخصاً دننمای نام می نت اقدام به ثبت از طریق کافی

  داشته باشند انجام داده و یا بر انجام امور مربوطه، در کافی نت نظارت مستقیم
شدگان مرحله کتبی آزمون  پذیرفتهمسئولیت صحت اطالعات وارد شده بر عهده داوطلب بوده و  :9تذکر 

را جهت تطبیق با شرایط و مورد نیاز و مستندات  مداركاصل  ،بایست قبل از زمان برگزاري آزمون عملی می
براي اطالع از مدارك مورد نیاز و شرایط مجددا تاکید می شود ( ارائه نمایند. ذکر شده در متن آگهیضوابط 

 )متن آگهی به دقت مطالعه شودعمومی و اختصاصی 
  
  

 

  تاریخ هاي مهم
  17/03/1398لغایت  04/03/1398  ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیري

  06/04/1398لغایت  04/04/1398  توزیع کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی
  07/04/1398  برگزاري آزمون استخدامی 

  شهر بندرعباس  محل برگزاري آزمون
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دارابودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه 
هاي رشته هاي تحصیلی:  لیسانس در تمام گرایش

آتش نشانی ، آتش نشانی محیط زیست ، حفاظت 
و بهداشت کار ، مدیریت عملیات امداد و سوانح 
، مدیریت عملیات امداد نجات ، مدیریت امور 
امداد،  ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات 
حریق و حوادث ، پیشگیري و ایمنی در برابر 
حریق و حوادث اطفاي حریق ، امداد و نجات ، 

اي ، تربیت بدنی ، برق ، تاسیسات ،  فهبهداشت حر
 مکانیک ، مخابرات وکامپیوتر (گرایش نرم افزار )

  میناب  1  - 
کاردان 

  - 1نشان  آتش
101  
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  بندرلنگه  1  - 

دارابودن  گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه 
هاي رشته هاي تحصیلی:  لیسانس در تمام گرایش

حفاظت آتش نشانی ، آتش نشانی محیط زیست ، 
و بهداشت کار ، مدیریت عملیات امداد و سوانح 
، مدیریت عملیات امداد نجات ، مدیریت امور 
امداد،  ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات 
حریق و حوادث ، پیشگیري و ایمنی در برابر 
حریق و حوادث اطفاي حریق ، امداد و نجات ، 

،  اي ، تربیت بدنی ، برق ، تاسیسات بهداشت حرفه
  مکانیک ، مخابرات وکامپیوتر (گرایش نرم افزار )

 بندرعباس 2  - 

کاردان 
  - 2نشان  آتش

102  
 

2 



دارابودن  گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه 
هاي رشته هاي تحصیلی:  لیسانس در تمام گرایش

آتش نشانی ، آتش نشانی محیط زیست ، حفاظت 
و بهداشت کار ، مدیریت عملیات امداد و سوانح 

مدیریت عملیات امداد نجات ، مدیریت امور  ،
امداد،  ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات 
حریق و حوادث ، پیشگیري و ایمنی در برابر 
حریق و حوادث اطفاي حریق ، امداد و نجات ، 

اي ، تربیت بدنی ، برق ، تاسیسات ،  بهداشت حرفه
  مکانیک ، مخابرات وکامپیوتر (گرایش نرم افزار )

 بندرعباس 2  - 

کاردان 
  - 3نشان  آتش

103  
 

3 

دارابودن  گواهینامه پایان تحصیالت کامل 
  متوسطه

دارابودن  گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه 
هاي رشته هاي تحصیلی:  لیسانس در تمام گرایش

آتش نشانی ، آتش نشانی محیط زیست ، حفاظت 
و بهداشت کار ، مدیریت عملیات امداد و سوانح 

مدیریت عملیات امداد نجات ، مدیریت امور ، 
امداد ، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات 
حریق و حوادث ، پیشگیري و ایمنی در برابر 
حریق و حوادث اطفاي حریق ، امداد و نجات ، 

اي ، تربیت بدنی ، برق ، تاسیسات ،  بهداشت حرفه
 مکانیک ، مخابرات وکامپیوتر (گرایش نرم افزار )

 بندرعباس 15  10

  - 1آتش نشان
104 

4 

  فین 1  - 
  هرمز 1  - 
  میناب 4  3

  هشتبندي 1  - 

  تیرور 1  - 
  سندرك 1  - 
  بندرلنگه 1  1
  بندرچارك 1  - 
  رودان 1  1
  زیارتعلی 1  - 
  بستک 1  - 
  جناح 1  1
  ابوموسی -   1
  سردشت 1  - 
  سوزا 1  - 
  حاجی آباد 1  1
  سرگز احمدي 1  - 



دارابودن  گواهینامه پایان تحصیالت کامل 
  متوسطه

دارابودن  گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه 
هاي رشته هاي تحصیلی:  لیسانس در تمام گرایش

آتش نشانی ، آتش نشانی محیط زیست ، حفاظت 
و بهداشت کار ، مدیریت عملیات امداد و سوانح 

عملیات امداد نجات ، مدیریت امور ، مدیریت 
امداد ، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات 

حریق و حوادث ، پیشگیري و ایمنی در برابر 
حریق و حوادث اطفاي حریق ، امداد و نجات ، 

اي ، تربیت بدنی ، برق ، تاسیسات ،  بهداشت حرفه
 مکانیک ، مخابرات وکامپیوتر (گرایش نرم افزار )

 بندرعباس 2  - 
  - 2آتش نشان

105 
5 

دارابودن  گواهینامه پایان تحصیالت کامل 
  متوسطه

دارابودن  گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه 
هاي رشته هاي تحصیلی:  لیسانس در تمام گرایش

آتش نشانی ، آتش نشانی محیط زیست ، حفاظت 
و بهداشت کار ، مدیریت عملیات امداد و سوانح 

امداد نجات ، مدیریت امور ، مدیریت عملیات 
امداد ، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات 

حریق و حوادث ، پیشگیري و ایمنی در برابر 
حریق و حوادث اطفاي حریق ، امداد و نجات ، 

اي ، تربیت بدنی ، برق ، تاسیسات ،  بهداشت حرفه
 مکانیک ، مخابرات وکامپیوتر (گرایش نرم افزار )

 بندرعباس 5  - 

نده وسائط ران
نقلیه تندرو 

 106- سنگین 

6  

  فین  1  - 
  هرمز -   1
  میناب 3  1
  تیرور 1  - 
  هشتبندي -   1
 بندرلنگه 1  - 

 لمزان 1  - 

 رودان 1  - 

 زیارتعلی -   1

 کوشکنار 1  - 

 بستک 1  - 

  بندر گروك  2  - 
 بندرجاسک 1  - 

 ابوموسی 1  - 

 سردشت -   1

 سوزا 1  - 

 حاجی آباد 3  - 

  سرگز احمدي 1  - 
  بندرخمیر 1  - 



)،جز (ب) شرایط اختصاصی1(توضیحات بند   

 ردیف رشته شغلی شرایط اختصاصی

  پایه دو یا پایه سه  رانندگی دارا بودن گواهی نامه

در صورت پذیرفته شدن در پست  101 کد 1 متقاضیان رشته شغلی کاردان آتش نشان
 .گردند متصدي ارتباطات  مشغول بکار می 

 1 101-1کاردان آتش نشان 

فدراسیون نجات غریق و غواصی ستاره از  2حداقل  دارا بودن گواهینامه معتبر غواصی 
  جمهوري اسالمی ایران 

در صورت پذیرفته شدن در پست  102 کد   2 متقاضیان رشته شغلی کاردان آتش نشان
 مشغول بکار می گردند . غواص

 2 102-2آتش نشان کاردان 

نجات غریق و فدراسیون از  2حداقل درجه  دارا بودن گواهینامه معتبر نجات غریق 
  غواصی جمهوري اسالمی ایران

در صورت پذیرفته شدن در پست  103کد  3متقاضیان رشته شغلی کاردان آتش نشان 
 نجات غریق مشغول بکار می گردند .

 3 103-3آتش نشان کاردان 

  پایه دو یا پایه سه  رانندگی  دارا بودن گواهی نامه

آتش نشان در صورت پذیرفته شدن در پست  104 کد 1 متقاضیان رشته شغلی آتش نشان
 گردند .مشغول بکار می 

 3 104-1آتش نشان 

نادر و دریانوردي جمهوري بسازمان  در قایق  موتوري ازقایقران کارت مهارت دارا بودن 
  اسالمی ایران 

صورت پذیرفته شدن در پست آتش نشان در 105کد  2متقاضیان رشته شغلی آتش نشان
 مشغول بکار می گردند .(قایقران) 

 4 105-2آتش نشان 

  دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک

در صورت پذیرفته شدن  106متقاضیان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین کد 
  در پست آتش نشان (راننده)  مشغول بکار می گردند .

ط نقلیه تندرو یراننده وسا
  5  106- سنگین 













  
آن دسته از فرزندان شاهد ، جانبازان از کار افتاده  کلی  و فرزندان آنان که با کسب حدنصاب قبولی و  -9

رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته می شوند می توانند همانند سایر 
  گردند .فرزندان شاهد ، جانبازان و آزادگان از شرط حداکثر سن بهره مند 

درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود ، باید در  5ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی  -2
زمان انتخاب شغل محل ( از بین شغل محل هاي سهمیه آزاد )، شغل محل هایی را انتخاب نمایند که 

مشخص شده براي سهمیه مشاغل  ءظرفیت مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد و همچنین جز
در مشاغلی اعمال می  ًصرفادرصد ایثارگران نباشد . بدیهی است استفاده از سهمیه ایثارگران پنج درصد  25

ها بیش از یک نفر باشد (در مشاغل با یک نفر ظرفیت ، سهمیه مذکور لحاظ  آن پذیرش گردد که ظرفیت
رت خواهد پذیرفت ) . این سهمیه نیز قابل تخصیص نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه صو

  به سایر داوطلبان نبوده و درصورت عدم تکمیل ، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ خواهد ماند .

  % از طریق رقابت با سایر داوطلبان انجام خواهد شد .30استخدام سایر ایثارگران خارج از سهمیه  تبصره )

قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  48استخدامی به مشمولین ماده %) سهمیه 5پنج درصد ()3
فرزندان کارکنان شهید ، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و  "مجلس شوراي اسالمی  1384دولت مصوب سال 

ر افتاده ) که واجد شرایط عمومی در همان شهرداري ( اعم از شاغل ، فوت شده ، بازنشسته و یا از کا "باالتر و آزاده 
  استخدام باشند ، تخصیص می یابد .

  تبصره : کسب حد نصاب نمره  آزمون علمی براي مشمولین این بند الزامی نمی باشد .

  ب: سهمیه معلولین :

ورت معلولین به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل و برخورداري از توانایی جسمی متناسب با شغل مورد نظر ، در ص
  .گردند سهمیه قانونی برخوردار می %)3کسب نمره حدنصاب قبولی به ترتیب نمره مکتسبه از سه درصد (

باید در زمان انتخاب شغل محل ، ( از درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته خود ،  3معلولین مشمول سهمیه 
که تعداد مورد نیاز (ظرفیت ) آن شغل محل ها بین شغل محل هاي سهمیه آزاد ) شغل محل هایی را انتخاب نمایند 

بر اساس  ًبیش از یک نفر باشد . در مشاغل با یک نفر ظرفیت ، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا
بدیهی است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت .

مذکور قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت سهمیه  معلولین صورت خواهد پذیرفت .رقابت بین جامع 
 عدم تکمیل باقیمانده ظرفیت این سهمیه محفوظ خواهد ماند . 










