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  تعاليبسمه

 مقدمه
 مورخ 2257 شماره مجوز و كشور استخدامي و اداري سازمان 19/12/1397 مورخ 711304 شماره استخدامي سهميه استناد به

ي سراسر هاشهرداري نشانيآتش مشاغل نياز مورد انساني نيروي تامين منظور به كشور، هايدهياري و هاشهرداري سازمان 25/1/98
  .گرددمي برگزار راهنما دفترچه اين مندرجات اساس بر شرايط واجد افراد انتخاب براي عملي و كتبي استخدامي آزمون ،كشور

  

  داوطلبانعمومي بخش اول : شرايط 
  ايران تابعيت داشتن. 1
  غيرپزشكي قانوني معافيت يا خدمت ايانپ كارت بودن دارا. 2
  استخدامي آگهي در مندرج شغلي هاي رشته احراز شرايط جدول طبق تحصيلي مدرك بودن دارا. 3
  دخاني و مخدر مواد به اعتياد عدم. 4
  مؤثر جزايي محكوميت سابقه نداشتن. 5
  انونيق مراجع آراء موجب به اجرايي هايدستگاه در استخدام ممنوعيت نداشتن. 6
  )پزشكي مراجع تأئيد طبق(شودمي استخدام شغل آن در كه كاري انجام براي توانايي و جسماني سالمت داشتن. 7
  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در شده شناخته اديان از يكي يا و اسالم مبين دين به اعتقاد. 8
  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به التزام. 9

  باشند بازنشسته يا خدمت بازخريد نيروهاي جزء نبايد استخدام داوطلبان بازنشستگان، كارگيري به ممنوعيت قانون استناد به. 10
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  داوطلبان شرايط اختصاصيبخش دوم : 
بودن گواهينامه  دارا دارا بودن گواهينامه رانندگي پايه يك براي متقاضيان رشته شغلي راننده وسائط نقليه تندرو سنگين و. 1
   نامنشان در زمان ثبتكاردان آتشنشان و يه دو يا پايه سه براي متقاضيان رشته شغلي آتشپا
سال  35حداكثر و  18حداقل ، داشتن ديپلمو فوق سال سن با مدرك تحصيلي ديپلم 30حداكثر  و 18حداقل  . دارا بودن2

  با مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر سن
 درصد و باالتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و باالتر، 25ندان شهدا، فرزندان جانبازان فرزآزادگان،  جانبازان، :1 تبصره

   .باشنداز شرط حداكثر سن معاف ميقانون جامع خدمات رساني به ايثارگران،  21ماده  2به استناد تبصره 
  رعايت به مكلفهمين ماده،  2ه تبصربر اساس  آزمون، در نام ثبت صورت در درصد 5 و درصد 25 سهميه مشمولين ساير

  .شد خواهند حذف استخدام هايفرايند ساير از صورت غيراين در ،باشندمي دفترچه اين در شده اعالم هايسن حداكثر
  اضافه خواهد شد: 2در بند ربط، به حداكثر سن مقرر موارد ذيل به شرط ارائه مدارك و مستندات الزم از مراجع ذي :2تبصره 

  برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال ،همسر ،درما ،پدر -
داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن  -

 و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها
 مدت خدمت ضرورت -
 تحت هايشركت و هابانك دولتي، هايشركت و موسسات و هاوزارتخانه در وقتتمام و يررسميغ صورت به كه داوطلباني -

 مستلزم هاآن بر قانون شمول كه دولتي هايشركت و موسسات و هاهاي دولتي، شهرداريبيمه هايشركت ها،پوشش آن
 نهادهاي كنند،مي استفاده دولت كمك و بودجه از نحوي به كه شده مصادره و ملي هايشركت و است، موسسات نام ذكر

 خدمت مدت ميزان به ،اندبه خدمت اشتغال داشته 22/11/1357ها از تاريخ هاي تحت پوشش آنو شركت اسالمي انقالب
  هاآن غيررسمي

  
   .باشدميتحصيلي  يا دانشنامهموقت ، تاريخ مندرج در گواهينامه تحصيل از فراغت تاريخ محاسبه در عمل مالك : )1تذكر (
  باشد. مي نامآخرين روز ثبت ،و گواهينامه رانندگي كارت پايان خدمتزمان دريافت براي مالك عمل  ) :2تذكر (
  .باشدميآزمون  نام ثبتشروع  روز افراد، سن محاسبه براي عمل مالك: ) 3تذكر (
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  بخش سوم : مواد آزمون
  يعموم آزمون مواد -الف

  مي مشاغل عبارتند از :براي تما مواد آزمون عمومي

  )ICDL هفتگانه هاياطالعات (مهارت . فنّاوري1
 مقدماتي آمار و . رياضي2
 فارسي ادبيات و . زبان3
 اسالمي . معارف4
 عمومي انگليسي . زبان5
 اساسي حقوق و اجتماعي دانش عمومي، . اطالعات6
 عمومي هايتوانمندي و . هوش7

 معاف اسالمي معارف هايسوال به پاسخگويي از ايران اسالمي جمهوري اساسي نونقا مصرح در ديني هاياقليت تبصره:
 خواهد محاسبه عمومي آزمون هايسوال ساير شده تراز مجموع اساس بر داوطلبان، اين مكتسبه صورت نمره اين در و بوده
  شد.

  تخصصي آزمون مواد -ب

  بحران مديريت. 1
  سوزي آتش و حوادث ايمني. 2
  حريق ترشگس و بروز از پيشگيري. 3
  )HSE(كار بهداشت و فني حفاظت هاينامهآئين. 4

  .بود خواهد داوطلبين انتخابي شغل تناسب به االتوس سطح : 1تذكر 
 هر ازاي ) مي باشند. ضمناً به1( يك ضريب با ايچهار گزينه صورت به اختصاصي و عمومي سواالت مواد آزمون كليه : 2 تذكر

 .شد خواهد گرفته نظر منفي در نمره سوم االت، يكاشتباه به سو پاسخ
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  هاي قانونيبخش چهارم : امتيازات و سهميه
  : الف) سهميه ايثارگران

هاي مشخص شده در هر استان به شرح ذيل به درصد از سهميه 30قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران،  21در اجراي ماده 
  استخدام ايثارگران تعلق مي گيرد : 

  شامل: ) درصد25( پنج و بيست) ايثارگران سهميه 1

  جانبازان
  آزادگان
  شهدا فرزندان و همسر

  باالتر و درصد پنج و بيست جانبازان فرزندان و همسر 
  اسارت سال يك باالي و سال يك داراي آزادگان فرزندان و همسر
  ديشه برادر و خواهر

  باشد.شمولين اين بند الزامي نميتبصره : كسب حد نصاب نمره آزمون علمي براي م
  

  :) درصد شامل5پنج ( ) ايثارگران سهميه2

  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان
  هاجبهه رد داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با همسر و فرزندان رزمندگان

   درصد پنج و بيست زير جانبازان فرزندان
  اسارت سال يك از كمتر آزادگان فرزندان

  باشد.تبصره : كسب حد نصاب نمره آزمون علمي براي مشمولين اين بند الزامي نمي
  
 

   :اتتذكر
   :ها عبارتند از مدت حضور داوطلبانه در جبهه دييمراجع تأ. 1
  هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خودمعاونت نيروي انساني هر يك از رده -
يروي انساني سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي اعم از معاونت ن -

 مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
  معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران -

 خدمت عنوان به سني شرط نظر از ذيصالح مراجع تأييد با نيز) وظيفه يا ثابت كادر(جبهه رد موظف خدمت مدت چهارم سهتبصره : 
 .شد خواهد محسوب داوطلبانه

 درصد ايثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگي 25سهميه . در فرآيند جذب و استخدام مشمولين 2
  ياد شده صورت خواهد پذيرفت.  ضوابط تعيين شده توسط بنيادبنياد شهيد و امورايثارگران و براساس 

درصد  25سهميه استخدامي مربوط به مشمولين سهميه ايثارگران،  امور و شهيد بنياد با آمدهعملبه هايهماهنگي اساس بر. 3
ر تأييد شده مشمول اين سهميه، داوطلبان ايثارگساير داوطلبان مجزا گرديده است. ايثارگران در آگهي استخدام مشخص و از سهميه 

خصيص هاي مشخص شده در سهميه ايثارگران را انتخاب نمايند. ضمناً اين سهميه قابل تصرفاً بايد شغل محل براي اعمال سهميه مذكور
  به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، باقيمانده سهميه فوق الذكر محفوظ خواهد ماند.
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) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 21درصد موضوع ماده ( 25مندي از سهميه استخدامي حداقل بهره. ايثارگران متقاضي 4
(سيستم جامع اطالعات يكپارچه ايثارگران) ايسجامندي از سهميه مزبور بايستي وضعيت شغلي آنان در سيستم براي ثبت نام و بهره

مندي از سهميه استخدامي مورد نظر در زمان ثبت نام بايستي در صورت لزوم از ضي بهرهلذا ايثارگران متقا .ثبت شده باشد كاريبالزاماً 
  نسبت به مشخص شدن وضعيت شغلي خود و اصالح آن اقدام نمايند. ،طريق بنياد محل پرونده

 عبارت ديگر به باشند.نمي ايثارگران ساير درصد 5 استخدامي سهميه از منديبهره به مجازدرصد ايثارگران،  25 سهميه . مشمولين5
 .نمايد استفاده شده بر اساس ضوابط مربوطه، مشخص هايسهميه از يكي از صرفاً بودن، مشمول صورت در تواندايثارگر مي داوطلب هر

درصد ايثارگران جهت استفاده از سهميه اختصاصي خود صرفًا بايد شغل مشخص شده  25بديهي است در اين صورت مشمولين سهميه 
  آنان را در اين آگهي انتخاب نمايند.  براي

ا شمول سهميه مذكور يدرصد ايثارگران، وفق ضوابط جاري بنياد شهيد و امورايثارگران، در اولويت  25. چنانچه مشمولين سهميه 6
اي مذكور هباشند و در صورت انتخاب شغل محلهاي مشخص شده براي سهميه يادشده نميقرار نگيرند، مجاز به انتخاب شغل محل

  .توسط داوطلبان ذكر شده، انتخاب آنها كان لم يكن تلقي شده و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت
آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه با كسب حدنصاب قبولي و رعايت ترتيب نمرات مكتسبه  .7

مند توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط حداكثر سن بهرهمي ،شونديرفته ميدر سهميه آزاد آزمون استخدامي پذ
  گردند.
درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل(از  5. ايثارگران مشمول سهميه استخدامي 8

بيش از يك نفر باشد و  هايي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محلهاهاي سهميه آزاد)، شغل محلبين شغل محل
درصد ايثارگران نباشد. بديهي است استفاده از سهميه ايثارگران پنج درصد صرفاً  25همچنين جزء مشاغل مشخص شده براي سهميه 

شاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و ها بيش از يك نفر باشد(در مگردد كه ظرفيت پذيرش آندر مشاغلي اعمال مي
انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت). اين سهميه نيز قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت 

  عدم تكميل، باقيمانده سهميه مذكور محفوظ خواهد ماند. 
  .درصد از طريق رقابت با ساير داوطلبان انجام خواهد شد 30يه ساير ايثارگران خارج از سهم استخدام تبصره)

  
  قانون  48به مشمولين ماده  مربوط پنج درصد سهميه استخدامي) 3

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال  48پنج درصد سهميه استخدامي به مشمولين ماده 
همان شهرداري (اعم  در» درصد و باالتر و آزادهو پنج دان كاركنان شهيد، فرزندان جانبازان بيست فرزن«مجلس شوراي اسالمي  1384

واجد شرايط عمومي استخدام باشند و آن شغل داراي ظرفيت بيش از يك نفر باشد  از شاغل، فوت شده، بازنشسته و يا از كارافتاده) كه
  يابد.تخصيص مي ايثارگران نباشد، درصد 25و همچنين جزء مشاغل مشخص شده براي سهميه 

  باشد.كسب حد نصاب نمره آزمون علمي براي مشمولين اين بند الزامي نمي تبصره:
  

  :ب) سهميه معلولين

معلولين به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل و برخورداري از توانايي جسمي متناسب با شغل مورد نظر، در صورت كسب نمره 
  گردند. ) سهميه قانوني برخوردار مي%3نمره مكتسبه از سه درصد( حدنصاب قبولي به ترتيب

درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل،(از بين شغل  3معلولين مشمول سهميه 
ا بيش از يك نفر باشد. در مشاغل ههايي را انتخاب نمايند كه تعداد مورد نياز (ظرفيت) آن شغل محلشغل محل هاي سهميه آزاد)محل

ت مكتسبه صورت خواهد پذيرفت. سهميه مذكور قابل ابا يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمر
  تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل باقيمانده ظرفيت اين سهميه محفوظ خواهد ماند. 

    شوند را داشته باشند.مي كه جهت آن استخدام كاري بايد توانايي الزم براي انجاممعلولين تذكر : 
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  بخش پنجم : مراحل ثبت نام
  . شد خواهد انجام 1398ماه سال تير 10دوشنبهاز روز  اينترنتي صورت به نام ثبت

 در اين دفترچه را داشته باشد. ، شرايط عمومي و اختصاصي مندرجآزمونبايد در زمان ثبت نام در داوطلب متقاضي استخدام 
  : شده از مدارك اسكن الف) تهيه فايل

 از ارسال براي را آن فايل و نموده اسكن زير، مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايد داوطلبعكس پرسنلي : . 1
  در اختيار داشته باشد : اينترنتي نامسامانه ثبت طريق
  باشد شده گرفته ريجا سال در كهتمام رخ) ( 43 عكس -
  پيكسل باشد 400300 حداكثر و پيكسل 300200 حداقل بايد شده اسكن عكس اندازه باشد. JPG فرمت با -
  باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -
  باشد كيلوبايت 70كيلوبايت و حداكثر  15بايد حداقل  شده ذخيره فايل حجم -
  باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زائد هايشيهحا -
 باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكانحتي -

 داوطلبان است الزم و نيست قبول شناسنامه و ...) قابل ملي، شناسايي (كارت هايكارت روي عكس ستفاده ازااسكن و  : )1تذكر (
 .نمايند اسكن هب اقدام فوق، توضيحات با مطابق وپرسنلي  اصل عكس از

 باشد. مشخص آنان كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عكس : )2تذكر (
گردد. الزم به مي سلب وي ازآزمون در  شركت حق و شدهباطل داوطلب ثبت نام غير معتبر، عكس ارسال صورت در : )3تذكر (

 موضوع اين كه داوطلبان، عكس ارسال در اشتباه درخصوص قبلي،هاي استخدامي آزمون در آمده وجود به مشكالت به توجه با ذكر است
 انجام نت ها كافي توسط را خود نام ثبت چنانچه مي گردد تاكيد است، داده رخ كنند مي نام ثبت كافي نت در كه براي داوطلباني اكثراً

 به ديگري داوطلب عكس اشتباهاً تا نماييد دقت ارسالي عكس كنترل به نسبت حتماً ثبت نامي، اطالعات كنترل بر مي دهيد، عالوه
 مقررات مطابق و تخلف محسوب شده داوطلب، طرف از اشتباه عكس ارسال صورت در كه است بديهي نگردد. ارسال عكس شما جاي
  شد. خواهد رفتار با وي

  . كارت ملي2
  .صفحه اول شناسنامه 3
  مدرك تحصيلي .4*
  .گواهينامه رانندگي 5*
  )جهت آقايان صرفاً(غيرپزشكي دائم افيتمع/خدمت پايان كارت .6*
  معلولين عاديو يا  درصد 5ايثارگران الزم براي استفاده از سهميه مدارك  .7

مشخصات زير آماده نموده و در نظر گرفتن را با  5تا  2تصوير اسكن شده از مدارك ذكر شده در بندهاي  بايد داوطلب :)1(تذكر
  در سامانه بارگذاري نمايد.  JPGرمت نام به صورت فايل با فدر هنگام ثبت

  باشد؛ تصوير با وضوح و كيفيت الزم -  
  باشد؛ كيلوبايت 200كيلوبايت و حداكثر  30حداقل  -  
  باشد. ترجيحاً رنگيحذف و  هاي زائدحاشيه -  

اهد رسيد، در صورت كسب حد ها به پايان خوالتحصيل گرديده و يا خدمت آنفارغنام ثبتروز آخرين داوطلباني كه تا  ):2تذكر ( *
ها اخذ برابر ظرفيت مورد نياز، در زمان بررسي مدارك داوطلبان، تصوير مدارك مورد نياز از آن 3نصاب نمره الزم و قرار گرفتن در سقف 

  خواهد شد. بديهي است در هر صورت، در زمان بررسي مدارك به همراه داشتن اصل مدارك مورد اشاره ضروري است.
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  لعه شرايط آزمونب) مطا

شود داوطلبين محترم، قبل و مطالعه داوطلبين قرار گرفته است. اكيداً توصيه مي دريافتدفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت 
  نام در آزمون اقدام نمايند.از هرگونه اقدام بر روي سامانه، شرايط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزينه و ثبت

  

 وجه:  ) پرداختج

در صفحه اول سامانه، بر روي گزينه » آزمون«به منوي  با مراجعه شرايط، پس از مطالعه دقيق شرايط آزمون، بايد واجد متقاضيان
پيامكي از  ريال خدمات 5,000نام در آزمون را به اضافه ريال هزينه ثبت (پانصدهزار) 500000كليك كرده و مبلغ » پرداخت هزينه«

  باشد.مورد نياز مي CVV2كد و  ، تاريخ انقضا، پرداخت نمايند. جهت اين امر، كارت بانكي به همراه رمز اينترنتيگاه الكترونيكطريق در
  

  
  نام:د) شروع فرآيند ثبت

  سامانه نمايد. پذيرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتي اطالعات خود را واردنام در سامانه، در هفت مرحله انجام ميفرآيند ثبت
  

  ه) ويرايش اطالعات

توانند با مراجعه به پروفايل كاربري خود و كليك بر باشد، داوطلبان ميدر زماني كه سامانه جهت ويرايش اطالعات داوطلبان باز مي
  اقدام به ويرايش اطالعات ثبت شده خود نمايند. » ويرايش اطالعات«روي بخش 

وطلب جهت ويرايش وارد سامانه شود، حتمًا در صورتي كه دا: نكته بسيار مهم 
مرحله را به صورت كامل طي نموده و كد رهگيري خود  7بايست دوباره تمامي مي

را مشاهده نمايد، در غير اين صورت، تغييرات مورد نظر ايشان اعمال نخواهد 
  .و همان اطالعات قبل از ويرايش براي داوطلب معتبر خواهد بود گرديد

  

 :آزمون در شركت كارت دريافت نحوه وآزمون زاري برگ و) زمان

سايت مركز آزمون جهاد دانشگاهي به  روي بر پرينت و مشاهده براي 1398ماه مرداد 14از تاريخ  ،مذكورآزمون در  شركت كارت
 مراكز در 8139ماه مرداد 18جمعه روز  در نشانيآتشآزمون استخدام مشاغل عملياتي گرفت.  خواهد قرار .hrtc.irwwwآدرس 
اعالم شده  شهرستان«ترين حوزه برگزاري آزمون به نزديكداوطلبان،  امتحاني حوزه تعيين مالك .شد خواهد برگزار هايا حوزه هااستان

 بر روي آزمون برگزاري محل و شروع نمود. ساعت خواهند نام درجفرم ثبت در كه باشدمي» نام جهت روز آزموندر فرم ثبتداوطلب 
 در شركت كارت صدور است ذكر به الزمرسيد.  داوطلبان خواهد آگاهي به كارت پرينت هنگام به و درج آزموندر  شركت كارت

 توسط آزمون اجراي پس از داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالي اطالعات تأييد منزله به ،آزمون
  قرار خواهد گرفت. مورد بررسي ،مربوطهاي استانداري
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 نتيجه اعالم خش ششم : مراحل و نحوهب
  پذيرد : به شرح زير صورت ميبررسي مدارك و آزمون عملي و معرفي افراد جهت ، اعالم نتايج تعيين حد نصاب علمي

  
  
  كسب حدنصاب علمي:  )الف

لمي بوده و انتخاب زم در آزمون عاستخدام، منوط به كسب حدنصاب ال لمعرفي داوطلبان جهت شركت در آزمون عملي و ساير مراح
  باشد : هاي قانوني و با رعايت ساير مباني مقررات جاري مطابق قواعد زير مياساس ترتيب نمرات مكتسبه، سهميه افراد پذيرفته شده بر

 )%50، معادل پنجاه درصد(آزموننمرات داوطلبان به تفكيك مواد عمومي و تخصصي محاسبه و حد نصاب آزمون پس از برگزاري 
) نمره تخصصي در هر شغل محاسبه %60) نمره عمومي و شصت درصد(%40رين نمره مكتسبه در آزمون با ارزش وزني چهل درصد(باالت

سهميه  3و  2، 1هاي قانوني ذكرشده در بند گيرد. در اين مرحله امتيازات و سهميهو مبناي ساير مراحل انتخاب داوطلبان قرار مي
  گردد. ايثارگران محاسبه نمي

  
  

  از بين دارندگان حد نصاب علمي: بررسي مداركبرابر ظرفيت جهت  3 ب) انتخاب و اعالم ليست

اساس نمره كل  بر ،اندبرابر ظرفيت جهت بررسي مدارك صرفاً از بين داوطلبيني كه حد نصاب الزم را كسب نموده سهانتخاب افراد 
و با در نظر گرفتن امتيازات  به ترتيب نمره فضليتخصصي افراد مره ن) %60عمومي و شصت درصد ( نمره) %40آنان با وزن چهل درصد (

  پذيرد.سهميه قانوني به تعداد چند برابر ظرفيت پذيرش در هر شغل محل صورت مي
ها اساس اطالعات خوداظهاري داوطلب بوده و نتيجه نهايي نمرات آن صرفاً بر ،شده رنمره كل افراد در كارنامه اوليه صاد تذكر:

  شد. داعالم خواه مربوطه هاي قانوني و تأييد آن توسط استانداريز بررسي، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتيازات و سهميهپس ا
  
  

  از بين دارندگان حدنصاب آزمون علمي :  آزمون عمليبرابر ظرفيت جهت انجام  سهج) انتخاب و اعالم ليست 

لب واجد شرايط) جهت انجام آزمون عملي، صرفاً از بين طوال(در صورت وجود دت در هر شغل محبرابر ظرفي سهانتخاب افراد 
) %40با وزن چهل درصد (دارندگان حدنصاب مرحله قبل كه مدارك آنان بررسي و مورد تاييد قرار گرفته است، بر اساس نمره كل آنان 

هاي تيازات سهميه قانوني در هر يك از آزمونتخصصي اين افراد و با در نظر گرفتن امنمره ) %60عمومي و شصت درصد (نمره 
  گيرد.علمي(عمومي و تخصصي) به تعداد سه برابر ظرفيت در هر شغل محل صورت مي

  
  

  د) آزمون عملي

  باشد :نشان شامل ارزيابي عمومي و ارزيابي اختصاصي به شرح زير ميمراحل آزمون عملي آتش
 ،متر، درازنشست، بارفيكس يا كشش از ميله 540متر، دو  45متر، دو  4×9 دوارزيابي عمومي در شش مرحله شامل پرش طول، * 

  آيد.عمل ميه از داوطلبين ب
متر، حمل دو عدد  2×50شش كيلوگرم در مسير با وزن كننده آتش ارزيابي تخصصي در سه مرحله شامل حمل دو عدد خاموش* 

  باشد.متر مستقيم مي 45متري آلومينيومي در مسير  3نردبان متر مستقيم و حمل  50لوله نواري دو و نيم اينچ در مسير 
   .گرددمي اعالم متعاقباً آن مبلغ و شد خواهد اخذ ظرفيت برابر سه شدگان معرفي از صرفاً عملي آزمون هزينه : 1 تذكر
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  ) معرفي به گزينش ه

اساس نمرات  امتياز آزمون عملي بر 900ز مجموع امتياز ا 400اساس نتايج آزمون عملي و كسب حداقل  انتخاب نهايي داوطلبان بر
فضلي آنان با در نظر گرفتن سهميه امتيازات قانوني به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش(نفر اصلي) به گزينش معرفي خواهد شد، كه اسامي 

  گردد.اعالم ميآزمون جهاد دانشگاهي مركز افراد مذكور در پايگاه اطالع رساني 
حداكثر به مدت دو سال پس از تاريخ اعالم نتايج نهايي پذيرفته شدگان  توسط گزينشم تاييد افراد معرفي شده تذكر: در صورت عد

، ساير داوطلبان موضوع اين بند به پذيرفته شدگان نهايي اعالم نتايجسال پس از تاريخ يك ، حداكثر تا مدت در صورت انصراف آنانو 
   شد. به گزينش معرفي خواهد ترتيب نمره فضلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 

11 

  بخش هفتم : تذكرات مهم
چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع اعالم نموده يا فاقد شرايط . 1

ط و شرايط اعالم شده در متن مندرج در آگهي باشد، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضواب
خسارت و هزينه تحميل شده برابر مقررات از  ،آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود. در اين صورت

  داوطلب اخذ خواهد شد. 
گرفت و تا قبل از شدگان آزمون پس از موفقيت در كليه مراحل علمي، عملي و گزينش صورت خواهد . انتخاب نهايي پذيرفته2

 شدگان حقي ايجاد نخواهد شد.صدور احكام استخدام پيماني براي پذيرفته
 باشد.. استخدام افراد با رعايت ساير قوانين و مقررات به صورت پيماني مي3
ب اثر داده آوري نباشد، ترتيبه مدارك ارسالي معادل و همچنين مدارك تحصيلي كه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن. 4

 نخواهد شد. 
كه مدرك تحصيلي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) آنان مطابق  نمايند نام ثبتآزمون در  توانندمي صورتي در صرفاً . داوطلبان5

 مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) مندرج در شرايط احراز مشاغل قيد شده در آگهي استخدامي يكسان بوده( با عناوين مدرك تحصيلي
   .باشد 

، داوطلباني كه داراي كارت معافيت پزشكي نشانيآتشهاي جسماني شاغلين در حوزه دينبه دليل لزوم توجه به احراز توانم. 6
  باشند. را ندارند، مجاز به انتخاب شغل نمي نشانيآتشصالح توانايي اشتغال در مشاغل عملياتي باشند و يا به تشخيص مراجع ذيمي

بايست در آزمون عملي نيز حائز شرايط الزم ، عالوه بر آزمون علمي مينشانيآتشدر آزمون مشاغل عملياتي  . داوطلبان استخدام7
  شوند.

بايست مدرك مقطع تحصيلي ذكر شده در براي شركت در آزمون مي ،شده. افراد داراي مدارك باالتر از مقاطع تحصيلي اعالم8
 باشد.شدگان بر اساس مقاطع تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي ميارگزيني پذيرفتهآگهي را داشته باشند. بديهي است صدور حكم ك

برابر پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومي و تخصصي بررسي خواهد  3. با توجه به اينكه، مدارك متقاضيان معرفي شده 9
ان خدمت يا معافيت دائم، سن، ايثارگري، معلولين عادي و د، لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان از جمله مدارك تحصيلي، كارت پايش

و همچنين اطالعات خود اظهاري داوطلب در  براي محاسبه حداكثر سن)(هاي وابستهها يا سازمانشهرداريسابقه اشتغال غيررسمي در 
و در هر مرحله متقاضي ايجاد نخواهد كرد  ي و امتيازي برايگونه حقهيچ، باشد غاير با شرايط مندرج در اين آگهيمتقاضانامه ثبت نامي، 

و حتي در صورت پذيرش نهايي، داوطلب از ساير فرآيند جذب و استخدام حذف خواهد شد و  آزمون عملي، اعالم نتايج اوليه، آزموناز 
  گونه اعتراضي ندارد.حق هيچ
زمان بررسي  در ناقص صورت به مدارك ارائه يا و آگهي مفاد در شدهاعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي . مسئوليت10

 داوطلب شود محرز جذب، وآزمون علمي يا عملي  از مرحله هر درچنانچه  و بود خواهد داوطلب عهده بر گزينش و مدارك، مصاحبه
 صورت در و گرديده محروم يبعد مراحل انجام از باشد، آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع خالف اطالعات عمد به يا اشتباهبه

 .شودمي بالاثر و لغو مزبور حكم حكم استخدامي، صدور
  اعالم خواهد شد. .hrtc.irwwwنشاني  بهاينترنتي سامانه  طريق از مربوطهمراجع  تأييد از پس شدگانپذيرفته . اسامي11

نسبت به ارائه مدارك  ،توسط مجري آزموني روز كاري پس از اعالم رسم10.پذيرفته شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت 12
منظور تكميل پرونده و ارائه تعهد محضري براي هفت سال مبني بر عدم ارائه هرگونه درخواست انتقال و استانداري مربوطه به الزم به 

  اقدام نمايند. هاي اجرايي يا ساير دستگاههاي وابسته ها و سازمانماموريت به ساير شهرداري
  ه مدرك الزم در مهلت مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقي خواهد شد. ئعه و اراعدم مراج
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 شرايط احراز مشاغلبخش هشتم : 

  شرايط احراز شغل  يشغلرشته 

  نشانآتش

  :يازمورد ن يمدارك و رشته ها
  كامل متوسطه يپلم: دديپلم

 ريتيمد -فاظت و بهداشت كار ح - يستز يطمح نشانيآتش - نشانيآتشهاي تحصيلي : هاي رشتهكليه گرايش: كارداني
 -برق  - يبدن يتترب - ايبهداشت حرفه -مداد اامور  يريتمد -امداد و سوانح  ياتعمل يريتمد -امداد و نجات  ياتعمل
 -ث و حواد يقحر ياتعمل يتريمد - نشانيآتشو  يمنيا -افزار) نرم يش(گرايوترامپك -مخابرات  - يكمكان - يساتتاس
  جاتنامداد و  - يقحر يو حوادث اطفا يقدر برابر حر يمنيو ا يشگيريپ

 يريتمد -اشت كار حفاظت و بهد - يستز يطمح نشانيآتش - نشانيآتشهاي تحصيلي : هاي رشتهكليه گرايش: كارشناسي
 -برق  - يبدن تيترب - ايبهداشت حرفه -مداد اامور  يريتمد -امداد و سوانح  ياتعمل يريتمد -امداد و نجات  ياتعمل
 -و حوادث  يقحر ياتعمل يريتمد - نشانيآتشو  يمنيا -افزار) نرم يش(گرايوترامپك -مخابرات  - يكمكان - يساتتاس
  جاتنامداد و  - يقحر يو حوادث اطفا يقدر برابر حر يمنيو ا يشگيريپ

 يطراننده وسا
  تندرو يهنقل

  ينسنگ

  :يازمورد ن يمدارك و رشته ها
  كامل متوسطه يپلم: ديپلمد

 يريتمد -اشت كار حفاظت و بهد - يستز يطمح نشانيآتش - نشانيآتشهاي تحصيلي : هاي رشتهكليه گرايش: كارداني
 -برق  - يبدن يتترب - ايبهداشت حرفه -مداد اامور  يريتمد -امداد و سوانح  ياتعمل يريتمد -امداد و نجات  ياتعمل
 -و حوادث  يقحر ياتعمل يتريمد - نشانيآتشو  يمنيا -افزار) نرم يشرا(گيوتركامپ -خابرات م - يكمكان - يساتتاس
  جاتنامداد و  - يقحر يو حوادث اطفا يقدر برابر حر يمنيو ا يشگيريپ

 يريتمد -اشت كار حفاظت و بهد - يستز يطمح نشانيآتش - نشانيآتشهاي تحصيلي : هاي رشتهكليه گرايش: كارشناسي
 -برق  - يبدن يتترب - ايبهداشت حرفه -مداد اامور  يريتمد -امداد و سوانح  ياتعمل يريتمد -امداد و نجات  ياتملع

 -و حوادث  يقحر ياتعمل يريتمد - نشانيآتشو  يمنيا -افزار) نرم يش(گرايوترامپك -مخابرات  - يكمكان - يساتتاس
  جاتنامداد و  - يقحر يو حوادث اطفا يقدر برابر حر يمنيو ا يشگيريپ

كاردان 
  نشانآتش

  :يازمورد ن يمدارك و رشته ها
 يريتمد -اشت كار حفاظت و بهد - يستز يطمح نشانيآتش - نشانيآتشهاي تحصيلي : هاي رشتهكليه گرايش: كارداني

 -برق  - يبدن يتترب - ايبهداشت حرفه -مداد اامور  يريتمد -امداد و سوانح  ياتعمل يريتمد -امداد و نجات  ياتعمل
 -و حوادث  يقحر ياتعمل يتريمد - نشانيآتشو  يمنيا -افزار) نرم يش(گرايوترامپك -مخابرات  - يكمكان - يساتتاس
  جاتنامداد و  - يقحر يو حوادث اطفا يقدر برابر حر يمنيو ا يشگيريپ

 يريتمد -اشت كار حفاظت و بهد - يستز يطمح نشانيآتش - نشانيآتشهاي تحصيلي : هاي رشتهكليه گرايش: كارشناسي
 -برق  - يبدن يتترب - ايبهداشت حرفه -مداد اامور  يريتمد -امداد و سوانح  ياتعمل يريتمد -امداد و نجات  ياتعمل
 -و حوادث  يقحر ياتعمل يريتمد - نشانيآتشو  يمنيا -افزار) نرم يش(گرايوترامپك -مخابرات  - يكمكان - يساتتاس
  جاتنامداد و  - يقحر يو حوادث اطفا يقدر برابر حر يمنيو ا يشگيريپ

كارشناس 
  نشانآتش

  :يازمورد ن يمدارك و رشته ها
 - يستز يطمح نشانيآتش - يشهر نشانيآتشو  يمنيا - نشانيآتشهاي تحصيلي : هاي رشتهكليه گرايش: كارشناسي

اشت بهد -امور امداد  يريتدم -امداد و سوانح  ياتعمل يريتمد -ات نج وامداد  ياتعمل يريتمد -حفاظت و بهداشت كار 
  افزار)نرم يش(گرايوتركامپ -مخابرات  - يكمكان - ساتيتاس -برق  - يبدن يتترب - ايحرفه

 يستز يطمح نشانيآتش - يشهر نشانيآتشو  يمنيا - نشانيآتشهاي تحصيلي : هاي رشتهكليه گرايش: ارشد كارشناسي
بهداشت  -مداد اامور  يريتمد -امداد و سوانح  ياتعمل يريتمد -و نجات  امداد ياتعمل يريتمد -ظت و بهداشت كار حفا -

  )ارافزنرم يش(گرايوتركامپ -مخابرات  - يكمكان - ساتيتاس -برق  - يبدن يتترب - ايحرفه
فاظت و ح - يستز يطمح نشانيآتش - يشهر ينشانآتشو  يمنيا - نشانيآتشهاي تحصيلي : هاي رشتهكليه گرايش: دكترا

 يتترب - ايرفهبهداشت ح -امور امداد  ريتيمد -امداد و سوانح  ياتعمل يريتدم -امداد و نجات  ياتعمل يريتمد -بهداشت كار 
  افزار)نرم يش(گرايوترپكام -مخابرات  - يكمكان - يساتتاس -برق  - يبدن
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  ن آذربايجان شرقيفهرست شغل محل هاي استانداري استا
كد 
  شغل

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  -  1  باسمنج  تبريز  آذربايجان شرقي  نشانآتش  1001
  مرد  17  83  تبريز  تبريز  آذربايجان شرقي  نشانآتش  1002
  مرد  -  1  هاديشهر  جلفا  آذربايجان شرقي  نشانآتش  1003

 مطالعه نماييد 12صفحه ط احراز مشاغل را در * شراي
  مرد  1  1  سهند  اسكو  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1004
  مرد  1  2  بستان آباد  بستان آباد  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1005
  مرد  16  14  زتبري  تبريز  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1006
  مرد  2  2  سردرود  تبريز  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1007
  مرد  -  1  سيه رود  جلفا  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1008
  مرد  1  2  هاديشهر  جلفا  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1009
  مرد  -  2  سيس  شبستر  آذربايجان شرقي  تندرو سنگينراننده وسايط نقليه   1010
  مرد  1  2  كليبر  كليبر  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1011
  مرد  1  3  ملكان  ملكان  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1012
  مرد  1  1  آچاجي  ميانه  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1013
  مرد  -  2  آقكند  ميانه  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1014
  مرد  -  2  ترك  ميانه  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1015
  مرد  -  2 تركمانچاي  ميانه  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1016
  مرد  -  1  بخشايش  هريس  آذربايجان شرقي  گينراننده وسايط نقليه تندرو سن  1017
  مرد  -  2  خواجه  هريس  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1018
  مرد  -  1  كلوانق  هريس  آذربايجان شرقي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1019

 مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  1  -  سهند  اسكو  بايجان شرقيآذر  نشانكاردان آتش  1020
  مرد  -  1  كليبر  كليبر  آذربايجان شرقي  نشانكاردان آتش  1021
  مرد  1  -  ملكان  ملكان  آذربايجان شرقي  نشانكاردان آتش  1022

 مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  سهند  اسكو  آذربايجان شرقي  نشانكارشناس آتش  1023
  مرد  -  1  ملكان  ملكان  آذربايجان شرقي  نشانارشناس آتشك  1024

 مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان آذربايجان غربي
كد 
  شغل

  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغل
سهميه 
  آزاد

 %25سهميه 
  ايثارگري

جنسيت 
  پذيرش

  مرد  4  11  اروميه  اروميه  ربيآذربايجان غ  نشانآتش 1025
  مرد  1  -  نوشين  اروميه  آذربايجان غربي  نشانآتش 1026
  مرد  1  3  بوكان  بوكان  آذربايجان غربي  نشانآتش 1027
  مرد  -  2  پلدشت  پلدشت  آذربايجان غربي  نشانآتش 1028
  مرد  -  1  نازك عليا  پلدشت  آذربايجان غربي  نشانآتش 1029
  مرد  1  5  تكاب  تكاب  غربي آذربايجان  نشانآتش 1030
  مرد  -  1  حاجيالر  چايپاره  آذربايجان غربي  نشانآتش 1031
  مرد  -  2  ايواوغلي  خوي  آذربايجان غربي  نشانآتش 1032
  مرد  2  2  خوي  خوي  آذربايجان غربي  نشانآتش 1033
  مرد  1  -  سردشت  سردشت  آذربايجان غربي  نشانآتش 1034
  مرد  -  1  نالس  ردشتس  آذربايجان غربي  نشانآتش 1035
  مرد  1  1  تازه شهر  سلماس  آذربايجان غربي  نشانآتش 1036
  مرد  -  1  يوالگلدي  شوط  آذربايجان غربي  نشانآتش 1037
  مرد  1  3  ماكو  ماكو  آذربايجان غربي  نشانآتش 1038
  مرد  1  -  گوگ تپه  مهاباد  آذربايجان غربي  نشانآتش 1039
  مرد  1  1  نقده  هنقد  آذربايجان غربي  نشانآتش 1040

 مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  نوشين  اروميه  آذربايجان غربي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1041
  مرد  1  3  بوكان  بوكان  آذربايجان غربي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1042
  مرد  1  2  خوي  خوي  غربيآذربايجان   راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1043
  مرد  -  1  زرآباد  خوي  آذربايجان غربي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1044
  مرد  -  1  ربط  سردشت  آذربايجان غربي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1045
  مرد  -  1  سردشت  سردشت  آذربايجان غربي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1046
  مرد  -  1  نالس  سردشت  آذربايجان غربي  يه تندرو سنگينراننده وسايط نقل 1047
  مرد  1  1 شاهين دژ شاهين دژ  آذربايجان غربي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1048
  مرد  -  1  يوالگلدي  شوط  آذربايجان غربي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1049
  مرد  -  2  ماكو  ماكو  آذربايجان غربي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1050
  مرد  -  1  گوگ تپه  مهاباد  آذربايجان غربي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1051
  مرد  1  3  محمديار  نقده  آذربايجان غربي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1052

 مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان اردبيل

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  -  2  بيله سوار  بيله سوار  اردبيل  نشانآتش  1053
  مرد  1  -  خلخال  خلخال  اردبيل  نشانآتش  1054
  مرد  -  1  كلور  خلخال  اردبيل  نشانآتش  1055
  مرد  -  1  زهرا  گرمي  اردبيل  نشانآتش  1056
  مرد  1  -  گرمي  گرمي  اردبيل  نشانآتش  1057
  مرد  1  1  مشكين شهر  مشگين شهر  اردبيل  نشانآتش  1058

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  بيله سوار  بيله سوار  اردبيل  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1059
  مرد  -  1  جعفرآباد  اربيله سو  اردبيل  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1060
  مرد  -  1  اسالم آباد  پارس آباد  اردبيل  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1061
  مرد  -  3  پارس آباد  پارس آباد  اردبيل  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1062
  مرد  1  -  پارس آباد  پارس آباد  اردبيل  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1063
  مرد  -  2  خلخال  خلخال  اردبيل  نقليه تندرو سنگينراننده وسايط   1064
  مرد  -  1  كلور  خلخال  اردبيل  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1065
  مرد  -  1  هشتجين  خلخال  اردبيل  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1066
  مرد  -  1  ايردموسي  سرعين  اردبيل  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1067
  مرد  -  1  انگوت  گرمي  اردبيل  يط نقليه تندرو سنگينراننده وسا  1068
  مرد  -  1  زهرا  گرمي  اردبيل  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1069
  مرد  -  4  گرمي  گرمي  اردبيل  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1070
  مرد  -  2  فخرآباد  مشگين شهر  اردبيل  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1071
  مرد  -  4  مشكين شهر  مشگين شهر  اردبيل  ايط نقليه تندرو سنگينراننده وس  1072

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  1  -  بيله سوار  بيله سوار  اردبيل  نشانكاردان آتش  1073
  مرد  1  -  جعفرآباد  بيله سوار  اردبيل  نشانكاردان آتش  1074
  مرد  1  -  اسالم آباد  دپارس آبا  اردبيل  نشانكاردان آتش  1075
  مرد  -  1  خلخال  خلخال  اردبيل  نشانكاردان آتش  1076
  مرد  1  -  كلور  خلخال  اردبيل  نشانكاردان آتش  1077
  مرد  1  -  گرمي  گرمي  اردبيل  نشانكاردان آتش  1078
  مرد  1  -  مشكين شهر  مشگين شهر  اردبيل  نشانكاردان آتش  1079

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  مشگين شهر  مشگين شهر  اردبيل  نشانكارشناس آتش  1080

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان اصفهان

 سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  3  آران و بيدگل  آران و بيدگل  اصفهان  اننشآتش 1081
  مرد  -  1  سفيدشهر  آران و بيدگل  اصفهان  نشانآتش 1082
  مرد  1  2  اردستان  اردستان  اصفهان  نشانآتش 1083
  مرد  1  1  زواره  اردستان  اصفهان  نشانآتش 1084
و زن** مرد  13  81  اصفهان  اصفهان  اصفهان  نشانآتش 1085
  مرد  -  1  تودشك  اصفهان  هاناصف  نشانآتش 1086
  مرد  -  1  قهجاورستان  اصفهان  اصفهان  نشانآتش 1087
  مرد  -  1  نيك اباد  اصفهان  اصفهان  نشانآتش 1088
  مرد  -  1  بوئين و مياندشت  بوئين و مياندشت  اصفهان  نشانآتش 1089
  مرد  -  1  تيران  تيران و كرون  اصفهان  نشانآتش 1090
  مرد  -  1  رضوانشهر  ن و كرونتيرا  اصفهان  نشانآتش 1091
  مرد  -  1  عسگران  تيران و كرون  اصفهان  نشانآتش 1092
  مرد  -  2  جندق  خور و بيابانك  اصفهان  نشانآتش 1093
  مرد  2  8  شاهين شهرشاهين شهر و ميمه  اصفهان  نشانآتش 1094
  مرد  -  4  شهرضا  شهرضا  اصفهان  نشانآتش 1095
  مرد  1  1  الورجانف  فالورجان  اصفهان  نشانآتش 1096
  مرد  3  7  كاشان  كاشان  اصفهان  نشانآتش 1097
  مرد  1  -  مشكات  كاشان  اصفهان  نشانآتش 1098
  مرد  -  1  چمگردان  لنجان  اصفهان  نشانآتش 1099
  مرد  -  1  ورنامخواست  لنجان  اصفهان  نشانآتش 1100
  مرد  1  1  مباركه  مباركه  اصفهان  نشانآتش 1101

مطالعه نماييد 12صفحه را در * شرايط احراز مشاغل 
ز استمرد مورد نيانفر  13زن و در سهميه ايثارگران نفر  9مرد و نفر  72** در اين شغل محل، در سهميه آزاد تعداد 

  مرد  1  3  آران و بيدگل  آران و بيدگل  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1102
  مرد  -  1  زواره  اردستان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1103
  مرد  40  69  اصفهان  اصفهان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1104
  مرد  -  1  كوهپايه  اصفهان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1105
  مرد  -  1  محمد اباد  اصفهان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1106
  مرد  -  1  نيك اباد  اصفهان  اصفهان و سنگينراننده وسايط نقليه تندر 1107
  مرد  1  1  دستگرد  برخوار  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1108
  مرد  -  1  افوس  بوئين و مياندشت  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1109
  مرد  -  1  بوئين و مياندشت  بوئين و مياندشت  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1110
  مرد  -  1  تيران  تيران و كرون  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1111
  مرد  -  1  رضوانشهر  تيران و كرون  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1112
  مرد  -  1  عسگران  تيران و كرون  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1113



 

17 

  فهرست شغل محل هاي استانداري استان اصفهان

 سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  -  1  خوانسار  خوانسار  اصفهان گينراننده وسايط نقليه تندرو سن 1114
  مرد  2  3  شاهين شهرشاهين شهر و ميمه  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1115
  مرد  1  1  گزشاهين شهر و ميمه  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1116
  مرد  -  1  ميمهشاهين شهر و ميمه  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1117
  مرد  -  1  وزوانشاهين شهر و ميمه  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1118
  مرد  2  2  شهرضا  شهرضا  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1119
  مرد  1  1  داران  فريدن  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1120
  مرد  -  1  فالورجان  جانفالور  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1121
  مرد  -  1  جوشقان  كاشان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1122
  مرد  1  3  كاشان  كاشان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1123
  مرد  -  2  مشكات  كاشان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1124
  مرد  1  1  گلشهر  گلپايگان  ناصفها راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1125
  مرد  -  1  چمگردان  لنجان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1126
  مرد  -  1  ورنامخواست  لنجان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1127
  مرد  1  1  مباركه  مباركه  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1128
  مرد  -  1  دهق  نجف آباد  اصفهان سنگين راننده وسايط نقليه تندرو 1129
  مرد  -  1  طرقرود  نطنز  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1130

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان البرز

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  10  28  فرديس  فرديس  البرز  نشانآتش  1131
  مرد  -  1 مشكين دشت  فرديس  البرز  نشانآتش  1132
  مرد  10  30  كرج  كرج  البرز  نشانآتش  1133
  مرد  1  2  گرمدره  كرج  البرز  نشانآتش  1134
  مرد  3  7  محمدشهر  كرج  البرز  نشانآتش  1135

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  9  28  فرديس  فرديس  البرز  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1136
  مرد  1  1 مشكين دشت  فرديس  البرز  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1137
  مرد  10  32  كرج  كرج  البرز  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1138
  مرد  -  2  درهگرم  كرج  البرز  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1139
  مرد  1  4  محمدشهر  كرج  البرز  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1140

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان ايالم

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
  جنسيت پذيرش

  مرد  1  1  آبدانان  آبدانان  ايالم  شاننآتش  1141
  مرد  4  9  ايالم  ايالم  ايالم  نشانآتش  1142
  مرد  1  1  ايوان  ايوان  ايالم  نشانآتش  1143
  مرد  -  1  بدره  بدره  ايالم  نشانآتش  1144
  مرد  1  1  سرابله  چرداول  ايالم  نشانآتش  1145
  مرد  -  1  آبادصالح  مهران  ايالم  نشانآتش  1146
  مرد  -  2  مهران  مهران  ايالم  ننشاآتش  1147

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  ايوان  ايوان  ايالم  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1148
  مرد  1  -  مهران  مهران  ايالم  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1149

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  هرست شغل محل هاي استانداري استان بوشهرف

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  2  جزيره خارگ  بوشهر  بوشهر  نشانآتش  1150
  مرد  1  1  آباد  تنگستان  بوشهر  نشانآتش  1151
  مرد  1  1  اهرم  تنگستان  بوشهر  نشانآتش  1152
  مرد  2  2  جم  جم  بوشهر  نشانآتش  1153
  مرد  -  1  بوشكان  دشتستان  بوشهر  نشانآتش  1154
  مرد  1  1  دالكي  دشتستان  بوشهر  نشانآتش  1155
  مرد  1  2  شبانكاره  دشتستان  بوشهر  نشانآتش  1156
  مرد  -  1  بادوله  دشتي  بوشهر  نشانآتش  1157
  مرد  -  1  كاكي  دشتي  بوشهر  نشانآتش  1158
  مرد  1  1  بندر دير  دير  شهربو  نشانآتش  1159
  مرد  -  1  دوراهك  دير  بوشهر  نشانآتش  1160
  مرد  1  1  چاه مبارك  عسلويه  بوشهر  نشانآتش  1161
  مرد  1  2  بندرسيراف  كنگان  بوشهر  نشانآتش  1162
  مرد  -  1  بندر ريگ  گناوه  بوشهر  نشانآتش  1163
  مرد  2  3  بندر گناوه  گناوه  بوشهر  نشانآتش  1164

مطالعه نماييد 12صفحه حراز مشاغل را در * شرايط ا
  مرد  -  3  جزيره خارگ  بوشهر  بوشهر  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1165
  مرد  -  1  چغادك  بوشهر  بوشهر  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1166
  مرد  -  2  آباد  تنگستان  بوشهر  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1167
  مرد  1  2  اهرم  تنگستان  بوشهر  يه تندرو سنگينراننده وسايط نقل  1168
  مرد  2  4  جم  جم  بوشهر  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1169
  مرد  -  2  دالكي  دشتستان  بوشهر  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1170
  مرد  -  1  شبانكاره  دشتستان  بوشهر  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1171
  مرد  -  1  بادوله  دشتي  بوشهر  تندرو سنگين راننده وسايط نقليه  1172
  مرد  -  1  شنبه  دشتي  بوشهر  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1173
  مرد  -  1  بندر دير  دير  بوشهر  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1174
  مرد  -  1  دوراهك  دير  بوشهر  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1175
  مرد  -  2  سيراف  كنگان  بوشهر  سنگين راننده وسايط نقليه تندرو  1176
  مرد  -  3  بندر ريگ  گناوه  بوشهر  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1177
  مرد  1  4  بندر گناوه  گناوه  بوشهر  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1178

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  انفهرست شغل محل هاي استانداري استان تهر

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  2  احمدآباد مستوفي  اسالمشهر  تهران  نشانآتش  1179
  مرد  10  18  اسالمشهر  اسالمشهر  تهران  نشانآتش  1180
  مرد  1  2  چهاردانگه  اسالمشهر  تهران  نشانآتش  1181
  مرد  1  3  صالحيه  رستانبها  تهران  نشانآتش  1182
  مرد  8  22  گلستان  بهارستان  تهران  نشانآتش  1183
  مرد  8  19  نسيم شهر  بهارستان  تهران  نشانآتش  1184
  مرد  3  5  پاكدشت  پاكدشت  تهران  نشانآتش  1185
  مرد  1  2  فرون آباد  پاكدشت  تهران  نشانآتش  1186
  مرد  2  6  بومهن  پرديس  تهران  نشانآتش  1187
  مرد  3  6  پرديس  پرديس  تهران  شاننآتش  1188
  مرد  1  3  پيشوا  پيشوا  تهران  نشانآتش  1189
  مرد  1  1  آبسرد  دماوند  تهران  نشانآتش  1190
  مرد  1  1  كيالن  دماوند  تهران  نشانآتش  1191
  مرد  4  11  پرند رباط كريم  تهران  نشانآتش  1192
  مرد  -  2  نصير شهر رباط كريم  تهران  نشانآتش  1193
  مرد  1  3  حسن آباد  ري  تهران  نشانشآت  1194
  مرد  4  8  قيامدشت  ري  تهران  نشانآتش  1195
  مرد  1  1  كهريزك  ري  تهران  نشانآتش  1196
  مرد  2  3  اوشان فشم و ميگون  شميرانات  تهران  نشانآتش  1197
  مرد  1  1  شمشك  شميرانات  تهران  نشانآتش  1198
  مرد  6  14  انديشه  شهريار  تهران  نشانآتش  1199
  مرد  1  1  شاهدشهر  شهريار  تهران  نشانآتش  1200
 **مرد و زن  22  28  شهريار  شهريار  تهران  نشانآتش  1201
  مرد  1  2  صباشهر  شهريار  تهران  نشانآتش  1202
  مرد  3  7  فردوسيه  شهريار  تهران  نشانآتش  1203
  مرد  1  3  وحيديه  شهريار  تهران  نشانآتش  1204
  مرد  -  1  رجمندا  فيروزكوه  تهران  نشانآتش  1205
  مرد  -  1  فيروزكوه  فيروزكوه  تهران  نشانآتش  1206
  مرد  9  20  قدس  قدس  تهران  نشانآتش  1207
  مرد  1  3  صفادشت  مالرد  تهران  نشانآتش  1208
  مرد  7  18  مالرد  مالرد  تهران  نشانآتش  1209

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
ز استمرد مورد نيانفر  22زن و در سهميه ايثارگران نفر  6مرد و نفر  22ميه آزاد تعداد ** در اين شغل محل، در سه

  مرد  -  2  احمدآباد مستوفي  اسالمشهر  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1210
  مرد  7  33  اسالمشهر  اسالمشهر  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1211
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  انفهرست شغل محل هاي استانداري استان تهر

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  9  گلستان  بهارستان  تهران ندرو سنگينراننده وسايط نقليه ت  1212
  مرد  4  15  نسيم شهر  بهارستان  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1213
  مرد  -  2  پاكدشت  پاكدشت  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1214
  مرد  -  2  فرون آباد  پاكدشت  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1215
  مرد  -  2  پرديس  پرديس  تهران وسايط نقليه تندرو سنگين راننده  1216
  مرد  -  1  پيشوا  پيشوا  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1217
  مرد  -  2  آبسرد  دماوند  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1218
  مرد  2  5  دماوند  دماوند  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1219
  مرد  -  2  كيالن  دماوند  تهران وسايط نقليه تندرو سنگينراننده   1220
  مرد  1  3  پرند رباط كريم  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1221
  مرد  1  3  قيامدشت  ري  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1222
  مرد  -  1  كهريزك  ري  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1223
  مرد  -  1  اوشان فشم و ميگون  شميرانات  تهران يط نقليه تندرو سنگينراننده وسا  1224
  مرد  -  2  شمشك  شميرانات  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1225
  مرد  2  10  انديشه  شهريار  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1226
  ردم  1  5  باغستان  شهريار  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1227
  مرد  -  2  شاهدشهر  شهريار  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1228
 **مرد و زن  1  39  شهريار  شهريار  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1229
  مرد  -  1  صباشهر  شهريار  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1230
  مرد  -  2  فردوسيه  شهريار  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1231
  مرد  -  1  ارجمند  فيروزكوه  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1232
  مرد  -  1  فيروزكوه  فيروزكوه  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1233
  مرد  -  6  قدس  قدس  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1234
  مرد  -  2  صفادشت  مالرد  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1235
  مرد  3  12  مالرد  مالرد  تهران راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1236

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
ياز استمرد مورد ننفر  1زن و در سهميه ايثارگران فقط نفر  3مرد و نفر  36** در اين شغل محل، در سهميه آزاد تعداد 

  مرد  3  7  گلستان  بهارستان  تهران  نشانآتش كاردان  1237
  مرد  1  1  فرون آباد  پاكدشت  تهران  نشانكاردان آتش  1238
  مرد  -  1  آبسرد  دماوند  تهران  نشانكاردان آتش  1239
  مرد  -  1  كيالن  دماوند  تهران  نشانكاردان آتش  1240
  مرد  1  5  پرند رباط كريم  تهران  نشانكاردان آتش  1241
  مرد  1  2  حسن آباد  ري  تهران  نشانتشكاردان آ  1242
  مرد  -  2  قيامدشت  ري  تهران  نشانكاردان آتش  1243
  مرد  -  1  كهريزك  ري  تهران  نشانكاردان آتش  1244
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  انفهرست شغل محل هاي استانداري استان تهر

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  -  2  اوشان فشم و ميگون  شميرانات  تهران  نشانكاردان آتش  1245
  مرد  -  1  شمشك  شميرانات  تهران  نشانكاردان آتش  1246
  مرد  1  2  فردوسيه  شهريار  تهران  نشانكاردان آتش  1247
  مرد  1  3  قدس  قدس  تهران  نشانكاردان آتش  1248
  مرد  1  1  صفادشت  مالرد  تهران  نشانكاردان آتش  1249

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  قدس  قدس  تهران  نشانكارشناس آتش  1250

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان چهارمحال و بختياري

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  -  سرخون  اردل چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1251
  مرد  1  3  بروجن  بروجن چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1252
  مرد  -  1  بلداجي  بروجن چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1253
  مرد  -  1  فرادنبه  بروجن چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1254
  مرد  -  1  گندمان  بروجن چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1255
  مرد  1  -  وردنجان  بن چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1256
  مرد  -  3  شهركرد  كردشهر چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1257
  مرد  1  1  فرخشهر  شهركرد چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1258
  مرد  1  1  هفشجان  شهركرد چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1259
  مرد  -  1  پردنجان  فارسان چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1260
  مرد  1  -  فارسان  فارسان چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1261
  مرد  -  1  دستناء  كيار چهارمحال و بختياري  اننشآتش  1262
  مرد  1  3  لردگان  لردگان چهارمحال و بختياري  نشانآتش  1263

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  بلداجي  بروجن چهارمحال و بختياري  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1264
  مرد  -  1  گندمان  بروجن چهارمحال و بختياري  نگينراننده وسايط نقليه تندرو س  1265
  مرد  -  1  وردنجان  بن چهارمحال و بختياري  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1266
  مرد  1  1  سامان  سامان چهارمحال و بختياري  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1267
  مرد  1  2  شهركرد  ردشهرك چهارمحال و بختياري  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1268
  مرد  -  1  فرخشهر  شهركرد چهارمحال و بختياري  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1269
  مرد  -  1  پردنجان  فارسان چهارمحال و بختياري  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1270
  مرد  -  1  فارسان  فارسان چهارمحال و بختياري  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1271

مطالعه نماييد 12صفحه شرايط احراز مشاغل را در * 
  مرد  -  1  شهركرد  شهركرد چهارمحال و بختياري  نشانكاردان آتش  1272

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان خراسان جنوبي

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25هميه س

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  -  1  ارسك  بشرويه خراسان جنوبي  نشانآتش  1273
  مرد  1  -  بشرويه  بشرويه خراسان جنوبي  نشانآتش  1274
  مرد  -  1  طبس مسينا  درميان خراسان جنوبي  نشانآتش  1275
  مرد  1  1  گزيك  درميان خراسان جنوبي  نشانآتش  1276
  مرد  1  -  آبيز  زيركوه خراسان جنوبي  نشانآتش  1277
  مرد  -  1  زهان  زيركوه خراسان جنوبي  نشانآتش  1278
  مرد  -  1  سرايان  سرايان خراسان جنوبي  نشانآتش  1279
  مرد  -  1  درح  سربيشه خراسان جنوبي  نشانآتش  1280
  مرد  1  -  طبس گلشن  طبس خراسان جنوبي  نشانآتش  1281
  مرد  -  1  عشق آباد  طبس خراسان جنوبي  نشانآتش  1282
  مرد  1  -  اسالميه  فردوس خراسان جنوبي  نشانآتش  1283
  مرد  1  -  فردوس  فردوس خراسان جنوبي  نشانآتش  1284
  مرد  -  1  آرين شهر  قائنات خراسان جنوبي  نشانآتش  1285
خضري دشت   قائنات خراسان جنوبي  نشانآتش  1286

  بياض
  مرد  -  1

  مرد  1  1  قاين  قائنات خراسان جنوبي  نشانآتش  1287
  مرد  -  1  نيمبلوك  قائنات خراسان جنوبي  نشانآتش  1288
  مرد  -  1  شوسف  نهبندان خراسان جنوبي  نشانآتش  1289
  مرد  1  -  نهبندان  نهبندان خراسان جنوبي  نشانآتش  1290

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  ارسك  بشرويه يخراسان جنوب  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1291
  مرد  -  1  بشرويه  بشرويه خراسان جنوبي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1292
  مرد  -  1  آبيز  زيركوه خراسان جنوبي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1293
  مرد  -  1  آيسك  سرايان خراسان جنوبي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1294
  مرد  -  1  سرايان  سرايان خراسان جنوبي  يه تندرو سنگينراننده وسايط نقل  1295
  مرد  -  1  درح  سربيشه خراسان جنوبي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1296
  مرد  -  1  ديهوك  طبس خراسان جنوبي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1297
  دمر  -  1  طبس گلشن  طبس خراسان جنوبي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1298
  مرد  -  1  اسالميه  فردوس خراسان جنوبي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1299
  مرد  -  1  فردوس  فردوس خراسان جنوبي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1300
  مرد  1  1  قاين  قائنات خراسان جنوبي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1301
  مرد  -  1  شوسف  نهبندان ن جنوبيخراسا  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1302
  مرد  -  2  نهبندان  نهبندان خراسان جنوبي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1303

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان خراسان رضوي

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  2  شانديز  بينالود خراسان رضوي  نشانآتش  1304
  مرد  1  3  طرقبه  بينالود خراسان رضوي  نشانآتش  1305
  مرد  1  2  تايباد  تايباد خراسان رضوي  نشانآتش  1306
  مرد  -  2  كاريز  تايباد خراسان رضوي  نشانآتش  1307
  مرد  4  6  ربت جامت  تربت جام خراسان رضوي  نشانآتش  1308
  مرد  8  4 تربت حيدريه تربت حيدريه خراسان رضوي  نشانآتش  1309
  مرد  -  2  ريواده  جغتاي خراسان رضوي  نشانآتش  1310
  مرد  -  2  حكم آباد  جوين خراسان رضوي  نشانآتش  1311
  مرد  3  3  چناران  چناران خراسان رضوي  نشانآتش  1312
  مرد  -  6  لبهارگ  چناران خراسان رضوي  نشانآتش  1313
  مرد  -  2  خليل آباد  خليل آباد خراسان رضوي  نشانآتش  1314
  مرد  1  -  خواف  خواف خراسان رضوي  نشانآتش  1315
  مرد  1  -  سلطان آباد  خوشاب خراسان رضوي  نشانآتش  1316
  مرد  -  2  مشكان  خوشاب خراسان رضوي  نشانآتش  1317
  دمر  1  1  درگز  درگز خراسان رضوي  نشانآتش  1318
  مرد  4  2  سبزوار  سبزوار خراسان رضوي  نشانآتش  1319
  مرد  -  4  سرخس  سرخس خراسان رضوي  نشانآتش  1320
  مرد  3  3  فريمان  فريمان خراسان رضوي  نشانآتش  1321
  مرد  2  1  كاشمر  كاشمر خراسان رضوي  نشانآتش  1322
  مرد  1  2  گناباد  گناباد خراسان رضوي  نشانآتش  1323
  مرد  120  180  مشهد  مشهد خراسان رضوي  نشانآتش  1324
  مرد  -  1  ملك آباد  مشهد خراسان رضوي  نشانآتش  1325
  مرد  -  1  فيض آباد  مه والت خراسان رضوي  نشانآتش  1326
  مرد  4  1  نيشابور  نيشابور خراسان رضوي  نشانآتش  1327

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  3  شانديز  بينالود خراسان رضوي  ليه تندرو سنگينراننده وسايط نق  1328
  مرد  -  3  تايباد  تايباد خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1329
احمدآباد   تربت جام خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1330

  صولت
  مرد  -  1

  مرد  -  5  تربت جام  جامتربت  خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1331
  مرد  -  2  سميع آباد  تربت جام خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1332
  مرد  -  1  نيل شهر  تربت جام خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1333
  مرد  -  9 تربت حيدريه تربت حيدريه خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1334
  مرد  -  1  ريواده  جغتاي خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1335
  مرد  -  1  حكم آباد  جوين خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1336
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان خراسان رضوي

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  -  3  چناران  چناران خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1337
  مرد  -  2  خواف  خواف خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1338
  مرد  -  1  سنگان  خواف خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1339
  مرد  -  1  نصرآباد  خواف خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1340
  مرد  -  3  سلطان آباد  خوشاب خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1341
  مرد  -  1  مشكان  خوشاب خراسان رضوي  تندرو سنگينراننده وسايط نقليه   1342
  مرد  -  1  درگز  درگز خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1343
  مرد  -  1  دولت آباد  زاوه خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1344
  مرد  -  6  سبزوار  سبزوار خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1345
  مرد  -  1  مزداوند  سرخس خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1346
  مرد  -  3  فريمان  فريمان خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1347
  مرد  -  3  كاشمر  كاشمر خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1348
  مرد  -  1  كالت  كالت خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1349
  مرد  -  3  بيدخت  گناباد خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1350
  مرد  -  3  كاخك  گناباد خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1351
  مرد  -  1  رضويه  مشهد خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1352
  مرد  -  1  شهرآباد  مشهد خراسان رضوي  سنگين راننده وسايط نقليه تندرو  1353
  مرد  14  221  مشهد  مشهد خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1354
  مرد  -  1  شادمهر  مه والت خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1355
  مرد  -  3  فيض آباد  مه والت خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1356
  مرد  -  5  نيشابور  نيشابور خراسان رضوي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1357

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  2  1  شانديز  بينالود خراسان رضوي  نشانكاردان آتش  1358
  مرد  2  1  گلبهار  چناران خراسان رضوي  نشانكاردان آتش  1359
  مرد  1  -  فريمان  فريمان خراسان رضوي  نشانكاردان آتش  1360
  مرد  1  -  فيض آباد  مه والت خراسان رضوي  نشانكاردان آتش  1361

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  



 

28 

  فهرست شغل محل هاي استانداري استان خراسان شمالي

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 
  ريايثارگ

جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  5  اسفراين  اسفراين خراسان شمالي  نشانآتش  1362
  مرد  5  20  بجنورد  بجنورد خراسان شمالي  نشانآتش  1363
  مرد  1  - چناران شهر  بجنورد خراسان شمالي  نشانآتش  1364
  مرد  1  2  جاجرم  جاجرم خراسان شمالي  نشانآتش  1365
  مرد  -  1  هگرم  گرمه خراسان شمالي  نشانآتش  1366

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  2  9  بجنورد  بجنورد خراسان شمالي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1367
  مرد  1  1  فاروج  فاروج خراسان شمالي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1368
  مرد  -  1  ايور  گرمه خراسان شمالي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1369
  مرد  1  2  گرمه  گرمه خراسان شمالي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1370
  مرد  1  -  آشخانه  مانه و سملقان خراسان شمالي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1371
  مرد  1  -  پيش قلعه  مانه و سملقان خراسان شمالي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1372

مطالعه نماييد 12صفحه مشاغل را در * شرايط احراز 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان خوزستان

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  4  6  آبادان  آبادان  خوزستان  نشانآتش  1373
  مرد  2  1  آغاجاري  آغاجاري  خوزستان  نشانآتش  1374
  مرد  1  2  اميديه  اميديه  خوزستان  نشانتشآ  1375
  مرد  1  2  الهايي  اهواز  خوزستان  نشانآتش  1376
  مرد  10  30  اهواز  اهواز  خوزستان  نشانآتش  1377
  مرد  1  4  ايذه  ايذه  خوزستان  نشانآتش  1378
  مرد  1  2  دهدز  ايذه  خوزستان  نشانآتش  1379
  مرد  1  1  قلعه تل  باغ ملك  خوزستان  نشانآتش  1380
  مرد  1  2  ويس  باوي  خوزستان  نشانآتش  1381
  مرد  1  -  خرمشهر  خرمشهر  خوزستان  نشانآتش  1382
  مرد  5  3  دزفول  دزفول  خوزستان  نشانآتش  1383
  مرد  1  -  سوسنگرد دشت آزادگان  خوزستان  نشانآتش  1384
  مرد  -  1  رامشير  رامشير  خوزستان  نشانآتش  1385
  مرد  1  2  راگهمش  رامشير  خوزستان  نشانآتش  1386
  مرد  1  4  كوت عبدا...  كارون  خوزستان  نشانآتش  1387
  مرد  1  -  اللي  اللي  خوزستان  نشانآتش  1388
  مرد  1  3 مسجد سليمان مسجد سليمان  خوزستان  نشانآتش  1389

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  2  آغاجاري  اريآغاج  خوزستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1390
  مرد  -  2  الهايي  اهواز  خوزستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1391
  مرد  3  17  اهواز  اهواز  خوزستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1392
  مرد  -  4  ايذه  ايذه  خوزستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1393
  مرد  -  1  دهدز  ايذه  تانخوزس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1394
  مرد  -  1  ويس  باوي  خوزستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1395
  مرد  1  -  سوسنگرد دشت آزادگان  خوزستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1396
  مرد  -  1  رامشير  رامشير  خوزستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1397
  مرد  -  4  رامهرمز  رامهرمز  خوزستان  نگينراننده وسايط نقليه تندرو س  1398
  مرد  -  2  كوت عبدا...  كارون  خوزستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1399
  مرد  -  2  اللي  اللي  خوزستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1400

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  3  خرمشهر  خرمشهر  خوزستان  نشانكاردان آتش  1401
  مرد  -  1  كوت عبدا...  كارون  خوزستان  نشانكاردان آتش  1402
  مرد  -  1  اللي  اللي  خوزستان  نشانكاردان آتش  1403

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  ايذه  ايذه  خوزستان  نشانكارشناس آتش  1404
  مرد  -  1  خرمشهر  خرمشهر  خوزستان  نشانكارشناس آتش  1405
  مرد  1  3  رامهرمز  رامهرمز  خوزستان  نشانكارشناس آتش  1406
  مرد  -  2  كوت عبدا...  كارون  خوزستان  نشانكارشناس آتش  1407
  مرد  -  1 مسجد سليمان مسجد سليمان  خوزستان  نشانكارشناس آتش  1408

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  هاي استانداري استان زنجانفهرست شغل محل 

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
  جنسيت پذيرش

  مرد  1  1  ابهر  ابهر  زنجان  نشانآتش  1409
  مرد  -  1  سجاس  خدابنده  زنجان  نشانآتش  1410
  مرد  1  -  نوربهار  خدابنده  زنجان  نشانآتش  1411
  مرد  1  -  خرمدره  هخرمدر  زنجان  نشانآتش  1412
  مرد  2  3  زنجان  زنجان  زنجان  نشانآتش  1413
  مرد  -  1  سلطانيه  سلطانيه  زنجان  نشانآتش  1414
  مرد  -  1  آب بر  طارم  زنجان  نشانآتش  1415
  مرد  -  1  چورزق  طارم  زنجان  نشانآتش  1416
  مرد  -  1  دندي  ماهنشان  زنجان  نشانآتش  1417
  مرد  -  1  هنشانما  ماهنشان  زنجان  نشانآتش  1418

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  2  ابهر  ابهر  زنجان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1419
  مرد  -  1  هيدج  ابهر  زنجان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1420
  مرد  -  1  گرماب  خدابنده  زنجان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1421
  مرد  -  1  نوربهار  خدابنده  زنجان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1422
  مرد  -  1  خرمدره  خرمدره  زنجان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1423
  مرد  2  5  زنجان  زنجان  زنجان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1424
  مرد  -  1  آب بر  طارم  زنجان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1425
  مرد  -  1  چورزق  طارم  زنجان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1426
  مرد  -  1  دندي  ماهنشان  زنجان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1427
  مرد  1  -  ماهنشان  ماهنشان  زنجان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1428

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  هيدج  ابهر  زنجان  اننشكاردان آتش  1429

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  1  1  زنجان  زنجان  زنجان  نشانكارشناس آتش  1430

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان سمنان

  يه آزادسهم  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
  جنسيت پذيرش

  مرد  1  -  كهن آباد  آرادان  سمنان  نشانآتش  1431
  مرد  -  1  سرخه  سرخه  سمنان  نشانآتش  1432
  مرد  3  4  سمنان  سمنان  سمنان  نشانآتش  1433
  مرد  2  1  شاهرود  شاهرود  سمنان  نشانآتش  1434
  مرد  -  1  مجن  شاهرود  سمنان  نشانآتش  1435
  مرد  1  1  گرمسار  گرمسار  سمنان  نشانآتش  1436
  مرد  -  1  درجزين مهدي شهر  سمنان  نشانآتش  1437
  مرد  -  1  شهميرزاد مهدي شهر  سمنان  نشانتشآ  1438

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  2  آرادان  آرادان  سمنان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1439
  مرد  -  1  كهن آباد  آرادان  سمنان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1440
  مرد  -  1  سرخه  سمنان  سمنان  نراننده وسايط نقليه تندرو سنگي  1441
  مرد  -  10  سمنان  سمنان  سمنان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1442
  مرد  3  6  شاهرود  شاهرود  سمنان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1443
  مرد  -  1  ايوانكي  گرمسار  سمنان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1444
  مرد  -  2  گرمسار  گرمسار  سمنان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1445
  مرد  -  1 مهدي شهر مهدي شهر  سمنان  نراننده وسايط نقليه تندرو سنگي  1446

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  3  3  سمنان  سمنان  سمنان  نشانكاردان آتش  1447

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان سيستان و بلوچستان

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  اناست  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  -  بمپور  بمپورسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1448
  مرد  -  1  پالن  چابهارسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1449
  مرد  2  2  چابهار  چابهارسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1450
  مرد  -  1  نگور  رچابهاسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1451
  مرد  1  1  خاش  خاشسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1452
  مرد  -  1  گلمورتي  دلگانسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1453
  مرد  1  -  بنجار  زابلسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1454
  مرد  4  6  زاهدان  زاهدانسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1455
  مرد  -  1  جالق  سراوانانسيستان و بلوچست  نشانآتش  1456
  مرد  1  3  سراوان  سراوانسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1457
  مرد  -  1  سوران سيب و سورانسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1458
  مرد  -  1  هيدوچ سيب و سورانسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1459
  مرد  -  1  فنوج  فنوجسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1460
  مرد  1  -  كنارك  كناركسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1461
  مرد  -  1  آشار  مهرستانسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1462
  مرد  1  -  مهرستان  مهرستانسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1463
  مرد  -  1  بنت  نيك شهرسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1464
  مرد  -  1  نيك شهر  نيك شهرسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1465
  مرد  1  -  علي اكبر  هامونسيستان و بلوچستان  نشانآتش  1466

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  بمپور  بمپورسيستان و بلوچستان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1467
  مرد  -  3  رچابها  چابهارسيستان و بلوچستان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1468
  مرد  -  1  چگرد  دلگانسيستان و بلوچستان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1469
  مرد  1  1  خاش  خاشسيستان و بلوچستان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1470
  مرد  3  17  زاهدان  زاهدانسيستان و بلوچستان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1471
  مرد  -  1  جالق  سراوانسيستان و بلوچستان ه تندرو سنگينراننده وسايط نقلي  1472
  مرد  -  1  سيركان  سراوانسيستان و بلوچستان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1473
  مرد  -  1  ساربوك  قصرقندسيستان و بلوچستان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1474
  مرد  -  1  كنارك  كناركستانسيستان و بلوچ راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1475
  مرد  -  1  مهرستان  مهرستانسيستان و بلوچستان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1476
  مرد  -  1  بنت  نيك شهرسيستان و بلوچستان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1477
  دمر  -  1  نيك شهر  نيك شهرسيستان و بلوچستان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1478
  مرد  -  1دوست محمد  هيرمندسيستان و بلوچستان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1479

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان فارس

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  -  1  ايزدخواست  آباده  فارس  نشانآتش  1480
  مرد  1  1  اقليد  اقليد  فارس  نشانآتش  1481
  مرد  1  -  سعادت شهر  پاسارگاد  فارس  نشانآتش  1482
  مرد  -  2  باب انار  جهرم  فارس  نشانآتش  1483
  مرد  3  3  جهرم  جهرم  فارس  نشانآتش  1484
  مرد  -  1  صفاشهر  خرم بيد  فارس  نشانآتش  1485
  مرد  1  -  خنج  خنج  فارس  نشانتشآ  1486
  مرد  -  1  محمله  خنج  فارس  نشانآتش  1487
  مرد  1  -  داراب  داراب  فارس  نشانآتش  1488
  مرد  1  -  آباد حاجي  زرين دشت  فارس  نشانآتش  1489
  مرد  -  1  بيضاء  سپيدان  فارس  نشانآتش  1490
  مرد  1  -  هماشهر  سپيدان  فارس  نشانآتش  1491
  مرد  -  1  سروستان  سروستان  سفار  نشانآتش  1492
  مرد  28  74  شيراز  شيراز  فارس  نشانآتش  1493
  مرد  3  4  صدرا  شيراز  فارس  نشانآتش  1494
  مرد  3  6  فسا  فسا  فارس  نشانآتش  1495
  مرد  2  4  فيروزآباد  فيروزآباد  فارس  نشانآتش  1496
  مرد  1  -  قير  قير و كارزين  فارس  نشانآتش  1497
  مرد  -  1  باالده  كازرون  فارس  نشانآتش  1498
  مرد  -  1  خشت  كازرون  فارس  نشانآتش  1499
  مرد  -  2  قائميه  كازرون  فارس  نشانآتش  1500
  مرد  2  2  كازرون  كازرون  فارس  نشانآتش  1501
  مرد  -  1  طسوج  كوار  فارس  نشانآتش  1502
  مرد  -  2  گراش  گراش  فارس  نشانآتش  1503
  مرد  1  -  بنارويه  الرستان  فارس  نشانآتش  1504
  مرد  -  1  عمادده  الرستان  فارس  نشانآتش  1505
  مرد  -  1  لطيفي  الرستان  فارس  نشانآتش  1506
  مرد  -  1  اهل  المرد  فارس  نشانآتش  1507
  مرد  -  1  چاه ورز  المرد  فارس  نشانآتش  1508
  مرد  -  1  عالمرودشت  المرد  فارس  نشانآتش  1509
  مرد  -  1  كامفيروز  مرودشت  فارس  نشانآتش  1510
  مرد  1  1  ني ريز  ني ريز  فارس  نشانآتش  1511

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  ايزدخواست  آباده  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1512
  مرد  -  1  صغاد  آباده  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1513
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان فارس

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  -  1  اقليد  اقليد  فارس  نگينراننده وسايط نقليه تندرو س  1514
  مرد  -  1  سعادت شهر  پاسارگاد  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1515
  مرد  -  3  جهرم  جهرم  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1516
  مرد  -  1  صفاشهر  خرم بيد  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1517
  مرد  -  1  خنج  خنج  فارس  نگينراننده وسايط نقليه تندرو س  1518
  مرد  -  1  محمله  خنج  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1519
  مرد  -  1  داراب  داراب  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1520
  مرد  -  1  آباد حاجي  زرين دشت  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1521
  مرد  -  1  بيضاء  سپيدان  ارسف  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1522
  مرد  -  1  هماشهر  سپيدان  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1523
  مرد  -  1  سروستان  سروستان  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1524
  مرد  -  1  كوهنجان  سروستان  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1525
  مرد  12  32  شيراز  شيراز  فارس  نراننده وسايط نقليه تندرو سنگي  1526
  مرد  -  3  صدرا  شيراز  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1527
  مرد  -  2  لپويي  شيراز  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1528
  مرد  -  2  فراشبند  فراشبند  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1529
  مرد  -  5  فسا  فسا  ارسف  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1530
  مرد  -  2  فيروزآباد  فيروزآباد  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1531
  مرد  -  1  قير  قير و كارزين  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1532
  مرد  -  1  خشت  كازرون  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1533
  مرد  -  2  كازرون  كازرون  ارسف  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1534
  مرد  -  1  طسوج  كوار  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1535
  مرد  -  1  بنارويه  الرستان  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1536
  مرد  -  1  جويم  الرستان  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1537
  مرد  -  1  عمادده  الرستان  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1538
  مرد  -  1  لطيفي  الرستان  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1539
  مرد  -  1  اهل  المرد  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1540
  مرد  -  1  چاه ورز  المرد  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1541
  مرد  -  1  رامجرد  ودشتمر  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1542
  مرد  -  1  كامفيروز  مرودشت  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1543
  مرد  -  2  گله دار  مهر  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1544
  مرد  -  1  ني ريز  ني ريز  فارس  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1545

اييدمطالعه نم 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان قزوين

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
  جنسيت پذيرش

  مرد  1  5  آبيك  آبيك  قزوين  نشانآتش  1546
  مرد  -  1  شريفيه  البرز  قزوين  نشانآتش  1547
  مرد  6  4  محمديه  البرز  قزوين  نشانآتش  1548
  مرد  1  2 بوئين زهرا بوئين زهرا  قزوين  نشانتشآ  1549
  مرد  5  5  تاكستان  تاكستان  قزوين  نشانآتش  1550
  مرد  1  2  اقباليه  قزوين  قزوين  نشانآتش  1551
  مرد  -  1 معلم كاليه  قزوين  قزوين  نشانآتش  1552

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  2  آبيك  آبيك  قزوين  و سنگينراننده وسايط نقليه تندر  1553
  مرد  -  1  شريفيه  البرز  قزوين  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1554
  مرد  2  8  محمديه  البرز  قزوين  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1555
  مرد  -  1 بوئين زهرا بوئين زهرا  قزوين  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1556
  مرد  -  9  تاكستان  تاكستان  قزوين  ه تندرو سنگينراننده وسايط نقلي  1557
  مرد  -  1  سيردان  قزوين  قزوين  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1558
  مرد  3  11  قزوين  قزوين  قزوين  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1559

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  1  2  حمديهم  البرز  قزوين  نشانكاردان آتش  1560

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان قم

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
  جنسيت پذيرش

  مرد  -  2  سلفچگان  قم  قم  نشانآتش  1561
  مرد  15  30  قم  قم  قم  نشانآتش  1562

مطالعه نماييد 12صفحه رايط احراز مشاغل را در * ش
  مرد  -  13  قم  قم  قم  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1563

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان كردستان

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 
  گريايثار

جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  4  بانه  بانه  كردستان  نشانآتش  1564
  مرد  -  1  بوئين سفلي  بانه  كردستان  نشانآتش  1565
  مرد  -  1  توپ آغاج  بيجار  كردستان  نشانآتش  1566
  مرد  1  -  دهگالن  دهگالن  كردستان  نشانآتش  1567
  مرد  1  -  حسين آباد  سنندج  كردستان  نشانآتش  1568
  مرد  1  1  قروه  قروه  كردستان  نشانآتش  1569
  مرد  1  1  كامياران  كامياران  كردستان  نشانآتش  1570

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  2  بانه  بانه  كردستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1571
  مرد  -  1  بابارشاني  بيجار  كردستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1572
  مرد  -  1  اورامان تخت  سروآباد  كردستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1573
  مرد  -  1  صاحب  سقز  كردستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1574
  مرد  -  1  حسين آباد  سنندج  كردستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1575
  مرد  -  1  زجد  قروه  كردستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1576

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  1  1  بانه  بانه  كردستان  نشانكاردان آتش  1577
  مرد  -  1  دهگالن  دهگالن  كردستان  نشانكاردان آتش  1578

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  دمر  -  1  بانه  بانه  كردستان  نشانكارشناس آتش  1579
  مرد  -  1  دهگالن  دهگالن  كردستان  نشانكارشناس آتش  1580

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان كرمان

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  2  2  تجيرف  جيرفت  كرمان  نشانآتش  1581
  مرد  2  2  شهربابك  شهربابك  كرمان  نشانآتش  1582

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  بردسير  بردسير  كرمان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1583
  مرد  1  3  بم  بم  كرمان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1584
  مرد  -  4  جيرفت  جيرفت  كرمان  سنگين راننده وسايط نقليه تندرو  1585
  مرد  -  1  درب بهشت  جيرفت  كرمان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1586
  مرد  -  1  خورسند  شهربابك  كرمان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1587
  مرد  1  1  شهربابك  شهربابك  كرمان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1588
  مرد  -  1  زنگي آباد  كرمان  كرمان  تندرو سنگين راننده وسايط نقليه  1589
  مرد  -  1  محي آباد  كرمان  كرمان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1590

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  1  3  بردسير  بردسير  كرمان  نشانكاردان آتش  1591
  ردم  -  1  درب بهشت  جيرفت  كرمان  نشانكاردان آتش  1592
  مرد  -  3  خورسند  شهربابك  كرمان  نشانكاردان آتش  1593
  مرد  1  1  شهربابك  شهربابك  كرمان  نشانكاردان آتش  1594
  مرد  -  1  محي آباد  كرمان  كرمان  نشانكاردان آتش  1595
  مرد  1  -  كوهبنان  كوهبنان  كرمان  نشانكاردان آتش  1596

دمطالعه نمايي 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان كرمانشاه

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  6  12 اسالم آبادغرب اسالم آباد غرب  كرمانشاه  نشانآتش  1597
  مرد  -  1  حميل اسالم آباد غرب  كرمانشاه  نشانآتش  1598
  مرد  1  3  پاوه  پاوه  رمانشاهك  نشانآتش  1599
  مرد  -  2  نوسود  پاوه  كرمانشاه  نشانآتش  1600
  مرد  -  1  ازگله  ثالث باباجاني  كرمانشاه  نشانآتش  1601
  مرد  -  2  تازه آباد  ثالث باباجاني  كرمانشاه  نشانآتش  1602
  مرد  -  3  جوانرود  جوانرود  كرمانشاه  نشانآتش  1603
  مرد  -  1  ريجاب  داالهو  كرمانشاه  نشانآتش  1604
  مرد  -  1  كرندغرب  داالهو  كرمانشاه  نشانآتش  1605
  مرد  2  3  روانسر  روانسر  كرمانشاه  نشانآتش  1606
  مرد  -  1  شاهو  روانسر  كرمانشاه  نشانآتش  1607
  مرد  1  2  سرپل ذهاب  سر پل ذهاب  كرمانشاه  نشانآتش  1608
  مرد  2  3  سنقر  سنقر  كرمانشاه  نشانآتش  1609
  مرد  1  2  صحنه  صحنه  كرمانشاه  نشانآتش  1610
  مرد  -  2  قصرشيرين  قصرشيرين  كرمانشاه  نشانآتش  1611
  مرد  10  20  كرمانشاه  كرمانشاه  كرمانشاه  نشانآتش  1612
  مرد  2  4  كنگاور  كنگاور  كرمانشاه  نشانآتش  1613
  مرد  -  1  گودين  كنگاور  كرمانشاه  نشانآتش  1614
  مرد  -  2  گيالنغرب  بگيالنغر  كرمانشاه  نشانآتش  1615
  مرد  -  2  هرسين  هرسين  كرمانشاه  نشانآتش  1616

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  4  5 اسالم آبادغرب اسالم آباد غرب  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1617
  مرد  -  2  حميل اسالم آباد غرب  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1618
  مرد  1  2  پاوه  پاوه  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1619
  مرد  -  1  ازگله  ثالث باباجاني  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1620
  مرد  -  2  تازه آباد  ثالث باباجاني  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1621
  مرد  -  2  جوانرود  جوانرود  كرمانشاه  درو سنگينراننده وسايط نقليه تن  1622
  مرد  -  1  ريجاب  داالهو  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1623
  مرد  1  2  روانسر  روانسر  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1624
  مرد  -  1  شاهو  روانسر  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1625
  مرد  1  2  سرپل ذهاب  سر پل ذهاب  كرمانشاه  وسايط نقليه تندرو سنگين راننده  1626
  مرد  -  2  سنقر  سنقر  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1627
  مرد  -  3  صحنه  صحنه  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1628
  مرد  -  1  ميانراهان  صحنه  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1629
  مرد  -  1  سومار  قصرشيرين  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1630
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان كرمانشاه

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  2  2  قصرشيرين  قصرشيرين  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1631
  مرد  20  50  كرمانشاه  كرمانشاه  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1632
  مرد  -  1  هلشي  كرمانشاه  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1633
  مرد  -  2  كنگاور  كنگاور  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1634
  مرد  -  1  گودين  كنگاور  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1635
  مرد  -  1  سرمست  گيالنغرب  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1636
  مرد  1  2  گيالنغرب  گيالنغرب  كرمانشاه  ليه تندرو سنگينراننده وسايط نق  1637
  مرد  -  2  هرسين  هرسين  كرمانشاه  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1638

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  2 اسالم آبادغرب اسالم آباد غرب  كرمانشاه  نشانكاردان آتش  1639
  مرد  -  1  جوانرود  جوانرود  كرمانشاه  نشانكاردان آتش  1640
  مرد  -  1  سنقر  سنقر  كرمانشاه  نشانكاردان آتش  1641

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  2 اسالم آبادغرب اسالم آباد غرب  كرمانشاه  نشانكارشناس آتش  1642
  مرد  -  1  سنقر  سنقر  كرمانشاه  نشانكارشناس آتش  1643
  مرد  -  1  قصرشيرين  قصرشيرين  كرمانشاه  نشانكارشناس آتش  1644
  مرد  -  1  هرسين  هرسين  كرمانشاه  نشانكارشناس آتش  1645

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان كهگيلويه و بويراحمد

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  1  باشت  باشت كهگيلويه و بويراحمد  نشانآتش  1646
 **مرد و زن  3  7  ياسوج  بويراحمد كهگيلويه و بويراحمد  نشانآتش  1647
  مرد  1  2  دهدشت  كهگيلويه كهگيلويه و بويراحمد  نشانآتش  1648
  مرد  -  1  وكديشم  كهگيلويه كهگيلويه و بويراحمد  نشانآتش  1649
  مرد  -  1 قلعه رئيسي  كهگيلويه كهگيلويه و بويراحمد  نشانآتش  1650

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
ياز استمرد مورد ننفر  3در سهميه ايثارگران، فقط و زن در سهميه آزاد نفر  2مرد و نفر  5** در اين شغل محل، تعداد 

  مرد  -  1  باشت  باشت كهگيلويه و بويراحمد ه تندرو سنگينراننده وسايط نقلي  1651
  مرد  1  2  ياسوج  بويراحمد كهگيلويه و بويراحمد راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1652
  مرد  -  1  دهدشت  كهگيلويه كهگيلويه و بويراحمد راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1653
  مرد  -  1  ديشموك  كهگيلويه ه و بويراحمدكهگيلوي راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1654
  مرد  -  1 قلعه رئيسي  كهگيلويه كهگيلويه و بويراحمد راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1655
  مرد  -  1  لنده  لنده كهگيلويه و بويراحمد راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1656

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  غل محل هاي استانداري استان گلستانفهرست ش

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  1  آزادشهر  آزادشهر  گلستان  نشانآتش  1657
  مرد  -  1  نگين شهر  آزادشهر  گلستان  نشانآتش  1658
  مرد  -  1  نوده خاندوز  آزادشهر  گلستان  نشانآتش  1659
  مرد  1  1  آق قال  آق قال  گلستان  نشانآتش  1660
  مرد  -  1  بندرگز  بندر گز  گلستان  نشانآتش  1661
  مرد  -  1  نوكنده  بندر گز  گلستان  نشانآتش  1662
  مرد  -  1  بندرتركمن  تركمن  گلستان  نشانآتش  1663
  مرد  1  -  علي آباد  علي آباد  گلستان  نشانآتش  1664
  مرد  -  1  كردكوي  كرد كوي  گلستان  نشانآتش  1665
  مرد  -  1  فراغي  كالله  گلستان  نشانآتش  1666
  مرد  -  1  كالله  كالله  گلستان  نشانآتش  1667
  مرد  1  1  صادق آباد  گاليكش  گلستان  نشانآتش  1668
  مرد  -  1  سرخنكالته  گرگان  گلستان  نشانآتش  1669
  مرد  1  1  قرق  گرگان  گلستان  نشانآتش  1670
  مرد  4  15  گرگان  رگانگ  گلستان  نشانآتش  1671
  مرد  1  1  گميش تپه  گميشان  گلستان  نشانآتش  1672
  مرد  -  1  اينچه برون  گنبد كاووس  گلستان  نشانآتش  1673
  مرد  2  3  گنبدكاووس  گنبد كاووس  گلستان  نشانآتش  1674
  مرد  1  1  گليداغ  مراوه تپه  گلستان  نشانآتش  1675
  مرد  -  1  همراوه تپ  مراوه تپه  گلستان  نشانآتش  1676
  مرد  -  2  دوزين  مينودشت  گلستان  نشانآتش  1677

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  بندرگز  بندر گز  گلستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1678
  مرد  -  1  علي آباد  علي آباد  گلستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1679
  مرد  -  1  كالله  كالله  گلستان  يط نقليه تندرو سنگينراننده وسا  1680
  مرد  2  4  گرگان  گرگان  گلستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1681

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  علي آباد  علي آباد  گلستان  نشانكارشناس آتش  1682

عه نماييدمطال 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان گيالن

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  1 آستانه اشرفيه آستانه اشرفيه  گيالن  نشانآتش  1683
  مرد  1  2  بندر انزلي  بندر انزلي  گيالن  نشانآتش  1684
  مرد  5  9  رشت  رشت  النگي  نشانآتش  1685
  مرد  -  1  لوشان  رودبار  گيالن  نشانآتش  1686
  مرد  -  1 احمدسرگوراب  شفت  گيالن  نشانآتش  1687
  مرد  1  1  صومعه سرا  صومعه سرا  گيالن  نشانآتش  1688
  مرد  1  -  فومن  فومن  گيالن  نشانآتش  1689

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  آستارا  آستارا  گيالن  وسايط نقليه تندرو سنگين راننده  1690
  مرد  -  1 آستانه اشرفيه آستانه اشرفيه  گيالن  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1691
  مرد  1  2  بندر انزلي  بندر انزلي  گيالن  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1692
  مرد  2  11  رشت  رشت  گيالن  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1693
  مرد  1  1  سنگر  رشت  گيالن  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1694
  مرد  -  1  لوشان  رودبار  گيالن  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1695
  مرد  -  1 احمدسرگوراب  شفت  گيالن  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1696
  مرد  -  1  عه سراصوم  صومعه سرا  گيالن  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1697
  مرد  -  1  فومن  فومن  گيالن  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1698

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  آستارا  آستارا  گيالن  نشانكارشناس آتش  1699
  مرد  -  1  فومن  فومن  گيالن  نشانكارشناس آتش  1700

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان لرستان

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  -  1  ازنا  ازنا  لرستان  نشانآتش  1701
  مرد  -  1  مومن آباد  ازنا  لرستان  نشانآتش  1702
  مرد  -  1  ن سلطانچم  اليگودرز  لرستان  نشانآتش  1703
  مرد  -  1  شاپورآباد  اليگودرز  لرستان  نشانآتش  1704
  مرد  2  3  بروجرد  بروجرد  لرستان  نشانآتش  1705
  مرد  -  1  پلدختر  پلدختر  لرستان  نشانآتش  1706
  مرد  1  -  خرم آباد  خرم آباد  لرستان  نشانآتش  1707
  مرد  -  1  دورود  دورود  لرستان  نشانآتش  1708
  مرد  1  -  سراب دوره  دوره  لرستان  ننشاآتش  1709
  مرد  -  1  الشتر  سلسله  لرستان  نشانآتش  1710
  مرد  -  1  چغابل  كوهدشت  لرستان  نشانآتش  1711

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  ازنا  ازنا  لرستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1712
  مرد  -  1  مومن آباد  ازنا  لرستان  رو سنگينراننده وسايط نقليه تند  1713
  مرد  -  1  اليگودرز  اليگودرز  لرستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1714
  مرد  -  1  چمن سلطان  اليگودرز  لرستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1715
  مرد  -  1  شاپورآباد  اليگودرز  لرستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1716
  مرد  -  1  خرم آباد  خرم آباد  لرستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1717
  مرد  -  1  دورود  دورود  لرستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1718
  مرد  -  1  سراب دوره  دوره  لرستان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1719

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  1  -  ازنا  ازنا  لرستان  نشانن آتشكاردا  1720
  مرد  1  2  بروجرد  بروجرد  لرستان  نشانكاردان آتش  1721
  مرد  -  1  خرم آباد  خرم آباد  لرستان  نشانكاردان آتش  1722

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  بروجرد  بروجرد  لرستان  نشانكارشناس آتش  1723
  مرد  2  4  خرم آباد  خرم آباد  لرستان  نشانآتش كارشناس  1724
  مرد  -  1  نورآباد  دلفان  لرستان  نشانكارشناس آتش  1725
  مرد  1  2  دورود  دورود  لرستان  نشانكارشناس آتش  1726
  مرد  1  -  كوهدشت  كوهدشت  لرستان  نشانكارشناس آتش  1727

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  غل محل هاي استانداري استان مازندرانفهرست ش

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  3  4  آمل  آمل  مازندران  نشانآتش  1728
  مرد  6  16  بابل  بابل  مازندران  نشانآتش  1729
  مرد  -  2  چالوس  چالوس  مازندران  نشانآتش  1730
  مرد  -  1  رامسر  رامسر  مازندران  نشانآتش  1731
  مرد  1  1  كتالم و سادات شهر  رامسر  مازندران  نشانآتش  1732
  مرد  1  2  شهرقائم  قائم شهر  مازندران  نشانآتش  1733
  مرد  1  2  محمود آباد محمودآباد  مازندران  نشانآتش  1734
  مرد  1  1  نكا  نكا  مازندران  نشانآتش  1735
  مرد  2  2  نوشهر  رنوشه  مازندران  نشانآتش  1736

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  1  5  آمل  آمل  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1737
  مرد  3  5  بابل  بابل  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1738
  ردم  -  1  خشرود پي  بابل  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1739
  مرد  -  2  گلوگاه بند پي  بابل  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1740
  مرد  1  4  بهشهر  بهشهر  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1741
  مرد  -  1  خرم آباد  تنكابن  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1742
  مرد  -  1  نشتارود  تنكابن  نمازندرا  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1743
  مرد  -  2  رامسر  رامسر  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1744
  مرد  -  2  كتالم و سادات شهر  رامسر  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1745
  مرد  -  2  زيراب  سوادكوه  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1746
  مرد  1  2  فريدونكنار فريدونكنار  مازندران  نقليه تندرو سنگينراننده وسايط   1747
  مرد  -  4  شهرقائم  قائم شهر  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1748
  مرد  -  1  سرخرود محمودآباد  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1749
  مرد  -  1  محمود آباد محمودآباد  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1750
  مرد  -  1  نكا  نكا  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1751
  مرد  -  1  چمستان  نور  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1752
  مرد  -  3  نوشهر  نوشهر  مازندران  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1753

اييدمطالعه نم 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  2  4  بهشهر  بهشهر  مازندران  نشانكاردان آتش  1754
  مرد  1  1  رامسر  رامسر  مازندران  نشانكاردان آتش  1755
  مرد  1  1  كتالم و سادات شهر  رامسر  مازندران  نشانكاردان آتش  1756
  مرد  1  1  زيراب  سوادكوه  مازندران  نشانكاردان آتش  1757
  مرد  -  1  عباس آباد اس آبادعب  مازندران  نشانكاردان آتش  1758
  مرد  -  1  سرخرود محمودآباد  مازندران  نشانكاردان آتش  1759
  مرد  -  1  پول  نوشهر  مازندران  نشانكاردان آتش  1760

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  



 

46 

  فهرست شغل محل هاي استانداري استان مركزي

  سهميه آزاد  هرش  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
  جنسيت پذيرش

  مرد  20  30  اراك  اراك  مركزي  نشانآتش  1761
  مرد  1  1  خمين  خمين  مركزي  نشانآتش  1762
  مرد  1  -  خنداب  خنداب  مركزي  نشانآتش  1763
  مرد  6  11  ساوه  ساوه  مركزي  نشانآتش  1764
  مرد  -  1  غرق آباد  ساوه  مركزي  نشانآتش  1765
  مرد  1  -  شازند  شازند  مركزي  نشانتشآ  1766
  مرد  -  1  ميالجرد  كميجان  مركزي  نشانآتش  1767

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  3  37  اراك  اراك  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1768
  مرد  -  1  جاورسيان  خنداب  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1769
  مرد  -  2  دليجان  دليجان  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1770
  مرد  -  2  پرندك  زرنديه  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1771
  مرد  -  1  زاويه  زرنديه  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1772
  مرد  -  6  ساوه  ساوه  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1773
  مرد  -  1  غرق آباد  ساوه  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1774
  مرد  -  1  آستانه  شازند  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1775
  مرد  -  1  شازند  شازند  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1776
  مرد  -  1  هندودر  شازند  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1777
  مرد  -  1  تلخاب  فراهان  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1778
  مرد  -  1  محالت  محالت  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1779
  مرد  -  1  نيم ور  محالت  مركزي  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1780

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  1  1  ساوه  ساوه  مركزي  شاننكارشناس آتش  1781
  مرد  1  -  محالت  محالت  مركزي  نشانكارشناس آتش  1782

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان همدان

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  -  1  آبادصالح  بهار  همدان  نشانآتش  1783
  مرد  -  2  رزن  رزن  همدان  نشانآتش  1784
  مرد  -  1 اسالمشهر آق گل  مالير  همدان  نشانآتش  1785
  مرد  2  2  مالير  مالير  همدان  نشانآتش  1786
  مرد  2  1  نهاوند  نهاوند  همدان  نشانآتش  1787
  مرد  1  -  مريانج  همدان  همدان  نشانآتش  1788
  مرد  2  5  همدان  همدان  همدان  نشانشآت  1789

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  1  1  بهار  بهار  همدان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1790
  مرد  -  1  آبادصالح  بهار  همدان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1791
  مرد  -  1  سركان  ركانتويس  همدان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1792
  مرد  -  2  دمق  رزن  همدان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1793
  مرد  -  2  كرفس  رزن  همدان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1794
  مرد  -  1  شيرين سوكبودرآهنگ  همدان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1795
  مرد  -  1 اسالمشهر آق گل  مالير  همدان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1796
  مرد  -  2  مالير  مالير  همدان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1797
  مرد  -  2  گيان  نهاوند  همدان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1798
  مرد  -  2  نهاوند  نهاوند  همدان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1799
  مرد  -  1  مريانج  همدان  نهمدا  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1800
  مرد  3  6  همدان  همدان  همدان  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1801

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان يزد

  سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
  جنسيت پذيرش

  مرد  1  -  ابركوه  ابركوه  يزد  نشانآتش  1802
  مرد  -  1  مهردشت  ابركوه  يزد  نشانآتش  1803
  مرد  3  -  بافق  بافق  يزد  نشانآتش  1804
  مرد  1  1  تفت  تفت  يزد  نشانآتش  1805
  مرد  -  1  نير  تفت  يزد  نشانآتش  1806
  مرد  -  3  مروست  خاتم  يزد  نشانآتش  1807
  مرد  -  1  هرات  خاتم  يزد  نشانآتش  1808
  مرد  2  1  مهريز  مهريز  يزد  نشانآتش  1809
  مرد  1  1  ميبد  ميبد  يزد  نشانآتش  1810
  مرد  1  1  ندوشن  ميبد  يزد  نشانآتش  1811
  مرد  -  3  زارچ  يزد  يزد  نشانآتش  1812
  مرد  2  1  شاهديه  يزد  يزد  نشانآتش  1813
  مرد  16  19  يزد  يزد  يزد  نشانآتش  1814

مطالعه نماييد 12صفحه ر * شرايط احراز مشاغل را د
  مرد  -  2  ابركوه  ابركوه  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1815
  مرد  -  1  مهردشت  ابركوه  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1816
  مرد  -  1  عقدا  اردكان  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1817
  مرد  -  3  بافق  بافق  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1818
  مرد  -  3  بهاباد  بهاباد  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1819
  مرد  -  2  تفت  تفت  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1820
  مرد  -  1  هرات  خاتم  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1821
  مرد  -  6  مهريز  مهريز  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1822
  مرد  -  2  ميبد  ميبد  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1823
  مرد  -  2  ندوشن  ميبد  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1824
  مرد  -  3  شاهديه  يزد  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1825
  مرد  1  25  يزد  يزد  يزد  راننده وسايط نقليه تندرو سنگين  1826

مطالعه نماييد 12صفحه را در * شرايط احراز مشاغل 
  مرد  -  2  ابركوه  ابركوه  يزد  نشانكاردان آتش  1827
  مرد  -  2  بافق  بافق  يزد  نشانكاردان آتش  1828
  مرد  2  1  يزد  يزد  يزد  نشانكاردان آتش  1829

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
  مرد  -  1  بافق  بافق  يزد  نشانكارشناس آتش  1830

مطالعه نماييد 12صفحه * شرايط احراز مشاغل را در 
 


