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 « شهرداری نهبندان در بکارگیری نیروی موقت شرایط» 

 

 

 همچنین و وزیران محترم هیأت 32/4/27 مورخ 73438 شماره بخشنامه 3 تبصره اجرای در دارد نظر در نهبندان شهرداری

 که مشاغل و وظایف برخی در انسانی نیروی تأمین به نسبت،  شهر اسالمی شورای 38/8/1441 مورخ 87 شماره صورتجلسه

 از سال یک حداکثر مدت برای و استخدامی تعهد بدون دارد وجود آنها در نیرو تأمین به سریع نیاز و داشته موقتی جنبه

 .  نماید اقدامو گزینش  تخصصی و علمی مصاحبه ، آگهی نشر طریق

 : شرایط عمومی

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛ -الف

 اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی؛ -ب

 اسالمی ایران؛ التزام به قانون اساسی جمهوری -پ

دارا بودن دانشنامه / گواهینامه موقت فراغت از تحصیل و گواهی پایان طرح در مقطع تحصیلی مربوطه برای انجام وظایف  -ت

 و مسئولیت های شغل مورد نظر؛

 دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه )دوره ضرورت( یا معافیت قانونی دائم برای آقایان؛ -ث

 جسمی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند؛ داشتن سالمت -ج

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روان گردان؛ -ج

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر؛ -ح

عدم وجود هرگونه ممنوعیت بکارگیری همچون عدم محکومیت به مجازات های اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و  -خ

 ئم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضایی و یا قانونی ذیصالح؛انفصال دا

 داوطلبان بکارگیری در زمان ثبت نام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و یا بازنشسته سایر دستگاه های اجرایی باشند؛ -د

به دولت و موسساتی که عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد خدمت به دولت، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته  -ذ

 شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به هنگام انعقاد قرارداد الزامی می باشد؛

: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، 1تبصره 

 ته شده می باشددر زمان انعقاد قرارداد ، به عهده داوطلب پذیرف

: نحوه تشخیص شرایط افراد بدوا براساس خود اظهاری می باشد. علیهذا چنانچه حسب استعالمات انجام شده خالف 3تبصره 

آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل بکارگیری که باشند حذف و افراد حائز شرایط بعدی جایگزین خواهند 

 .شد

 تحصیلی مدرک دارندگان برای سال 44 حداکثر ، سال برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی  38دارا بودن حداکثر  -ر

 دکترا . تحصیلی مدرک دارندگان برای سال 48 حداکثرارشد و  کارشناسی

 : مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل )تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا  تبصره 
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دانشنامه(، معافیت دائم )تاریخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم( و پایان خدمت نظام وظیفه )تاریخ مندرج در 

 .قسمت خاتمه خدمت کارت پایان خدمت( آخرین روز ثبت نام و برای سن افراد، اولین روز ثبت نام خواهد بود

 : شرایط اختصاصی

  بومی شهرستانترجیحأ   -1

 شرایط بومی بودن : 

 شهرستان نهبندان باشد .  ها آن تولد محل که افرادی الف(

 .باشد ساکن سال 14 مدت بهشهرستان نهبندان  در حاضر حال در ب(

 را به طور متوالی در شهرستان گذرانده باشد .  دبیرستان و راهنمایی، حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی دبستان(ج
 

مورد نیاز، براساس رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل خواهد بود. مدارک تحصیلی رشته های تحصیلی  -3

 .موسسات آموزش عالی که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد مالک عمل خواهد بود

 .منتشره خواهد بود فرم شرایطمدرک تحصیلی متقاضیان صرفا بر اساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در -3

 .: ارائه مدارک معادل و افتخاری به عنوان مدرک تحصیلی معتبر مالک عمل قرار نمی گیرد1تبصره 

داوطلبان صرفا در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش  -4

شخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد. لذا داوطلبانی که مقطع رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت م

تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنها در آگهی درج نشده باشد، از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است 

حصیلی آنها با شرایط در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش ت

 .ذکر شده در آگهی منطبق نباشد، از سایر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت

داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعالم شده دقت کافی به عمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی   توجه:

، خودداری نمایند. ضمنا مدارک تحصیلی آن دسته از متقاضیان آزمون که دارای عبارات کارشناسی که واجد شرایط نیستند

حرفه ای، مهندسی فناوری، مهندسی فناوری ارشد، علمی کاربردی، مهندسی تکنولوژی و کارشناسی حرفه ای می باشند نیز 

 .به عنوان رشته های تحصیلی مندرج در آگهی مورد قبول می باشد

افیت پزشکی خدمت زیر پرچم داوطلبان در صورت قبولی و مصاحبه پس از تأیید واحد طب کار مربوطه مبنی بر توانائی مع -8

 .انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود

 : مراحل ثبت نام و مدارک الزم

 تصویر خوانا از مدرک تحصیلی *

 خوانا از تمام صفحات شناسنامه تصویر  *

 تصویر خوانا از کارت ملی *

 تصویر خوانا از کارت پایان خدمت و یا معافیت دایم * 

 قطعه 4تمام رخ پشت نویسی شده  3*4عکس  *
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 واریزی فیش اصل نهبندان وارائه شهرداری بنام نهبندان ملی بانک  3144443482442به حساب ریال 444/844/1واریز مبلغ *
 

  

و تکمیل نسبت به دریافت  11/9/1041پنجشنبه مورخ  روز لغایت 9/9/1041هارشنبه مورخ چمتقاضیان واجد شرایط می توانند از روز 

ه آدرس ب 11/9/1041شنبه مورخ پنجحداکثر تا پایان وقت اداری روز  فرم ثبت نام اقدام و پس از تکمیل به همراه سایر مدارک

  تحویل و رسید دریافت نمایند .  شهرداری نهبندانواحد حراست ، خیابان قائم شرقی،نهبندان

 .ترتیب اثرداده نخواهد شدپیوست نباشد تحویل داده شود و یا فیش واریزی  11/9/1041 تاریخ الزم به ذکراست به مدارکی که بعد از

 : تذکرات

یا به عمد اطالعات خالف واقع اعالم چنانچه در هرمرحله از مراحل آزمون استخدامی محرز شود داوطلب به اشتباه  -1

نموده است یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم 

رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد 

 . ازداوطلب اخد خواهد شد برابرمقررات شده تحمیل نهوهزی خسارت دراینصورت بود

مصاحبه و گزینش  آزمون عملی ، انتخاب نهایی پذیرفته شده آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل -3

 . خواهدگرفت ورتص

پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از اعالم رسمی شهرداری نسبت به ارائه مدارک الزم و  -3

 . خواهدشد پرونده به شهرداری اقدام نمایند . عدم مراجعه و ارائه مدارک الزم در مهلت مقرر به منزله انصرافتکمیل 

 : انجام آزمون علمی ، تخصصی و مصاحبه زمان

در  با علمی ، تخصصی و مصاحبهجهت انجام آزمون  اعالمی توسط شهرداری نهبندان های در تاریخمی بایست متقاضیان 

الزم به . دست داشتن اصل کارت شناسایی ملی یا شناسنامه به شهرداری نهبندان واقع در خیابان قائم شرقی مراجعه نمایند

ذکر است حضور در شهرداری بمنظور مصاحبه، به منزله قبولی نبوده ونتایج کلی بعد از انجام مصاحبه عملی و گزینش اعالم 

 خواهد گردید.

 یکسال می باشد. حداکثر مدت برای و استخدامی تعهد بدون ، موقتی رگیری افراد جنبهتأکید می گردد بکا* 
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 شرایط احراز

 شرایط احراز تعداد جنسیت مدرک تحصیلی شغل ردیف

 

 1 

 

 کارشناس مالی 

 

 لیسانس و باالتر 

 

 مرد  

 

 یک نفر
 از یکی در دکترا یا لیسانس فوق لیسانس، دانشنامه بودن دارا

 حسابرسی، حسابداری، مالی، مدیریت تحصیلی های رشته

 حسابداری اصول به تسلطو مالی امور و حسابداری

 

 3 

 

 

کارشناس بافت 

 فرسوده

 

 باالتر و لیسانس

 

 مرد

 

 یک نفر

 از یکی در دکترا یا لیسانس فوق لیسانس، دانشنامه بودن دارا

 مدیریت(، گرایشها کلیه) عمران مهندسی :تحصیلی های رشته

، برداری نقشه( ، گرایشها کلیه) ساختمان و راه، ساخت و پروژه

 محیط طراحی،  معماری و سازی ساختمان

 

 3 

 

کارشناس 

تخلفات 

 ساختمانی

 

 باالتر و لیسانس

 

 مرد

 

 یک نفر

 از یکی در دکترا یا لیسانس فوق لیسانس، دانشنامه بودن دارا

 مدیریت ،(گرایشها کلیه) عمران مهندسی :تحصیلی های رشته

 برداری، نقشه ،( گرایشها کلیه) ساختمان و راه ساخت، و پروژه

  محیط طراحی،  معماریساختمان سازی و 

 

 4 

 

کارشناس 

 خدمات شهری

 

 باالتر و لیسانس

 

 مرد

 

 یک نفر

 در دکترا یا لیسانس فوق لیسانس، تحصیلی مدرک بودن دارا

بهداشت محیط ، محیط زیست ،  :تحصیلی های رشته از یکی

مهندسی محیط زیست ، مهندسی فضای سبز ، برنامه ریزی 

 شهری و منطقه ای، زراعت و اصالح نباتات

 

 

 شهرداری نهبندان                                                                                                                                                     
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 نامهفرم پرسش

 مشخصات فردی

 نام پدر :  نام خانوادگی : نام : 

 دین :              مذهب :  کد ملی :                                  محل تولد :  31       /       /         تاریخ تولد : 

  متأهل           وضعیت تأهل : 

 مجرد 

 خیر           سالمت وضعیت جسمی و روحی:     بلی تعداد فرزند :     

 معافیت پزشکی            معافیت دائم         پایان خدمت    وضعیت نظام وظیفه :  

 شماره تماس :  نشانی محل سکونت :

 دانشگاهی سوابق تحصیلی

)به ترتیب  مقطع

 آخرین مدرک(

 کل معدل دانشگاه/مؤسسه گرایش رشته تحصیلی

     

     

     

 سوابق شغلی

 علت قطع رابطه مدت همکاری سمت نام سازمان/شرکت

    

    

    

 دوره های آموزشی و گواهینامه ها

 گواهی )ساعت( مدت  سال محل آموزش نام دوره

 ندارد     دارد     

 ندارد     دارد     

 ندارد     دارد     

 مهارت های کامپیوتری

 میزان تسلط سطح نام برنامه

 عالی    متوسط     کم   

 عالی    متوسط     کم   

 عالی    متوسط     کم   

 گواهینامه های تخصصی علمی

 گواهی )ساعت( مدت سال اخذ محل اخذ نوع مدرک

 ندارد     دارد     

 ندارد     دارد     

 ندارد     دارد     

کلیه مندرجات قید شده در این پرسشنامه را بطور صحیح تکمیل  3043اینجانب ....................................................... در تاریخ     /     /             

میل خود نموده و چنانچه مواردی خالف واقع مشاهده گردد شهرداری مجاز است همکاری خود را با اینجانب رأسأ و یک جانبه و بنا به 
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