
 

  به نام خدا

  اطالعیه مركز آزمون جهاد دانشگاهی در خصوص 

  کشور  سراسر هایشهرداری  نشانیآتش مشاغل استخدامی آزموناعالم نتایج 
  

 انی ــ نش آتش   اغل ــ مش  خدامیــ است  آزمون   برگزاری   به  ایت ــ عن  با  رامی،ــ گ  داوطلبان 

 در  آزمون   این  نهایی   ایج ــ نت  ،۱۳۹۸/ ۱۸/۰۵  تاریخ   در  ور ــ کش  ر ــ راس ــ س  هایشهرداری

 پایان   به  را  عملی  آزمون   مرحله   که  و همدان   ، گیالن گلســتان  ، کرمانشــاه   هایاســتان 

 اعالم   اســتخدامی   مراحل   ســایر   ســیر  برای  اســت،   شــده  نهایی   آنها  نتایج   و  رســانده 

  .گرددمی

ان  ه داوطلـب ه  از اطالع  منظور  ـب د می آزمون،  نتیـج ه توانـن ل  ـب اـی  آدرس در خود پروـف

  . نمایند مراجعه www.hrtc.ir اینترنتی

طبق   خود،  اـستخدامی   مراحل  ـسایر   ـسیر  جهت  اـست  ـضروری   ـشده   پذیرفته   داوطلبان 

  برنامه زیر اقدام نمایند : 
  

به مدت آذرماه    ۱۶ـشنبه  از تاریخ    های محل تقاـضا به ـشهرداری   مراجعه :    کرمانـشاه اـستان  .  ۱

  روز ۱۰
 ،تپه گمیش ،بندرترکمن ،گرگانهای  ی را شــهرد   شــدگان قبول   مراجعه:    گلســتان اســتان  .  ۲

آذرماه از ساعت   ۲۳  ر روز شنبه د  نوکنده و بندرگز ،قرق ،کردکوی ،کتول آباد علی ،رخنکالتهـس

 ایمنی   خدمات   و  نشــانی   آتش   ســازمان   ، اداری   ســایت   ، بســیج   میدان   ، گرگان صــبح به    ۹
 ،آزادشـهر ،تپه مراوه ،کاووس گنبدهای  ی را شـهرد   شـدگان قبول   مراجعه و    گرگان   شـهرداری 

ر روز د   کالله و شـــهر نگین ،گلیداغ ،دوزین ،فراغی ،خاندوز نوده ،آباد صـــادق ،برون اینچه
ــنبه  یک ــاعت    ۲۴ش ــبح به    ۹آذرماه از س ــهرداری   ، طالقانی   خیابان   ، کاووس   نبد گص  گنبد   ش

  اداری امور واحد ،کاووس

 پایان   کارت تصــویر    -  ) صــفحات   تمام   از ( شــناســنامه تصــویر   -)  قطعه   ۶( ۴*۳  عکس مدارک «
ویر    -  خدمت  یلی   مدرک تـص ویر    -  تحـص ویر    -  ملی  کارت تـص یج   مدرک تـص » ... و   ایثارگری   ، بـس

  همراه داوطلبان باشد. 
ان . ۳ ـــت ه :  گیالن اسـ ا روز در مراجـع ا  ۱۹ی ـه ه ۱۳۹۸آذرـماه  ۲۱ـت ــت، ، ـب ان رشـ اـب  معلم،  خـی

  گزینش هسته دفتر) پارکینگ  محوطه داخل( ۲ شماره ساختمان گیالن، استانداری

 ، ارم   بلوار   ، همدان به    ۱۲تا    ۸از ـساعت    ماه آذر   ۲۱  ـشنبهپنج   روز در  مراجعه  :    همدان اـستان  .  ۴
  آتشنشانی سازمان

  

 نشــده   نهایی   آنها  عملی  آزمون   یا  و  مدارک   بررســی   فرایند   که  ها اســتان  ســایر  نتايج 

  .شد خواهد اعالم متعاقباً  است،

  

  مرکز آزمون جهاد دانشگاهی

  ۱۳۹۸ماه ذرآ ۱۴


