
 جذب مشمولین دارای مدرک فوق لیسانس و دکتری)سرباز آتش نشان( 

 ای مدرک فوق لیسانس واز بین افراد واجد حداقل یکی از شرایط زیر امکان پذیر است:رجذب مشمولین دا1-1

 حداقل شش ماه سابقه خدمت(خانواده ایثارگران )فرزندان یا برادر شهدا، جاویداالثرها، جانبازان، آزادگان و فرزند رزمندگان با   -1

 افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( -2

 افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی -3

 مشمولین متاهل -4

 مشمولین معاف از رزم  -5

 مشمولین متقاضی خدمت در مناطق محروم و دارای ضریب پنج به باال -6

 ماه عضویت در بسیج )عادی( بصورت مستمر  6حداقل  -7

 اریان برتر ، فارق التحصیالن ممتاز دانشگاههای برتر حافظان قرآن، ق -8

 دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط در یکی از رشته های ایمنی و آتش نشانی  -9

 ایتام  -10

 از شرایط جذب مستثنی می باشند. D .phمشمولین دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی   -2-1

 جذب نماید که دارای غیبت اولیه در برگه اعزام نباشند.فند صرفاً مشمولینی را  لسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مک  -3-1

 از شرایط جذب مستثنی می باشد.  15مشمولین دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس از دانشگاه دولتی دارای مدل باالی  -4-1

که تخصص آنان مرتبط با نوع وظایف و   یدمشمولینی را جذب نما  است  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مکلف -5-1

 نماید .یت آنان اطمینان حاصل لعلمی و تاثیرگذاری فعا ت های مورد نیاز آن سازمان بوده و از توانمندیفعالی

 

 نیرو:  بفرآیند ثبت نام و جذ

جذب سرباز آتش نشان از بین عموم شهروندان و براساس باالترین امتیاز آزمون علمی ، عملی و نیاز سازمان صورت   •

 می پذیرد.

پذیرفته شدگان به هسته گزینش شهرداری جهت مصاحبه و همچنین معرفی نفرات برگزیده به اداره آگاهی لیست اسامی   •

 و آزمایشگاه معتمد جهت اخذ استعالم سوء پیشینه و انجام آزمایشات تست مرفین انجام گردد. 

 می باشد.  1401تاریخ های اعزام مشمولین صرفاً اول بهمن ماه سال  •

 

 مدارک مورد نیاز 

 اعزام  ه برگ  -1

 مدارک شرایط جذب )داشتن یکی از ده شرایط ذکر شده( -2

 مدرک تحصیلی  -3

 کپی شناسنامه و کارت ملی -4

 قطعه  6عکس  -5

 8/1401/ 26آخرین مهلت ثبت نام: 

 جهت ثبت نام به نشانی زیر مراجعه شود:

 ایمنی شهرداری بندرعباس بندرعباس بلوار امام خمینی ره سه راه گمرک خیابان صباح سازمان آتش نشانی و خدمات 

 076  33351967تلفن: 


