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 بسمه تعالي

گرامي باد "دولت و ملت، همدلي و همزباني"سال 

  ها تر امور روستايي و شوراهای استاوداریاكل محترم دف انمدير

نشاني روستايي هاي آتش موضوع: جذب نيزوهاي وظيفه بزاي فعاليت در پايگاه

با سالم ٍ احتزام؛

ًشاًي رٍستايي ٍ با عٌايت    ّاي آتش هيي بخشي اس ًيزٍّاي اًساًي هَرد ًياس پايگاُأدر راستاي ت     

شذُ با ستاد كل ًيزٍّاي هسلح، هجَس جذب ًيزٍّاي ٍظيفتِ بتزاي    ّاي اًجام بِ پيگيزي ٍ ّواٌّگي

شتزاي  در همتا      هشتوَليي ٍاجتذ  سال بزاي  2ًشاًي رٍستايي بِ هذت  ّاي آتش فعالي  در پايگاُ

پيشيي ٍ ضزٍرت  ٓرٍ با تَجِ بِ تجزبيات دٍر تحصيلي فَق ديپلن، ديپلن ٍ سيز ديپلن اخذ شذ. اس ايي

ًاهِ دستَر فزهائيذ ًسب  بِ ارسال فْزس  اساهي هشوَليي هطابك با شيَُ هعزفي افزاد هذكَر، لطفاً

دد. بذيْي اس  تخصيص سْويِ بزاي سال آيٌذُ هٌتَ الذام گزپيَس  ٍ جذٍل سْويِ آى استاى 

باشذ. بِ جذب ًيزٍّاي هذكَر در سال جاري هي

http://www.imo.org.ir/


روستايي وظيفه در پايگاههاي آتش نشاني نيزوهاي و بكارگيزي جذبشيوه نامه 

(4931)سال 

  هوظيف نيزوهاي شزايط .1

 يٚ اختصبصر  يظ ػٕرٛٔ ي. ضرشا داضتٝ ثبضٙذ يظ خبصي، ضشايذ ٔتٙبست ثب ضغُ حسبس آتص ٘طب٘يفٝ آتص ٘طبٖ ثبيٚظ يشٚٞبي٘

ٗيرريش تؼيررثررٝ ضررش  ص  ييسٚسررتب يآتررص ٘طررب٘  يٍبٟٞرربيبْ خررذٔج دس  بفررٝ تٟررج ا٘ رر يٙص وبسوٙرربٖ ٚظيٌررض يثررشا

ٌشدد : ئ

 بد ثٝ ٔٛاد ٔخذسيٙٝ ٚ اػتيطي  ءسٛ ػذْٚ  يج اخالليداضتٗ صالح -1

ييسٚستب يٍبٜ آتص ٘طب٘ي ب يتٟبيٚ اػتمبد ثٝ ٔبٔٛس يداضتٗ تؼٟذ خذٔت -2

ٗ ٔؼبف اص سصْ (يطِٕٛٔ يشي) ػذْ ثىبسٌ يٚ سٚا٘ يسالٔج وبُٔ  ضضى -3

ب ضٟشستبٖ ٔحُ خذٔجيسغح ثخص  يب سٚستبٞبي٘ج دائٓ دس سٚستب سىٛ -4

پّٓ يدشيصديپّٓ ٚ يب  فٛق ديپّٓ، يّيداضتٗ ٔذسن تحص -5

ػذْ غيجج ٚ اضبفٝ خذٔج -6

ش اسج :يت ثب افشاد صيثٝ تشت تياولوٍبٜ يخذٔج دس  ب يٗ ثشايدس ا٘تخبة ٔطِٕٛ

اٖ ٚ آصادٌبٖ (تب٘جبص ٔفمٛداالحشٞب ، خبسٌشاٖ ) ضٟذا ،يخب٘ٛادٜ ا ياػضب -

أبْ خٕيٙي)سٜ(تٝ أذاد يضص وٕٛافشاد تحج   -

وطٛس يستيافشاد تحج  ٛضص سبصٔبٖ ثٟض -

ٗ ٔتبُٞئطِٕٛ -

فه يوظ نيزوهايوظايف  .2

٘يشٚٞبي ٚظيفٝ آتص ٘طب٘ي ٔٛظفٙذ ثشاي استمبء سغح ايٕٙي دس سٚستب، الذأبت صيش سا تحج ٘ظش دٞيبسي ا٘ بْ دٞٙذ:

ٔٙبست اص آ٘بٖ يػّٕ يٞب بفتٝيشثظ تٟج عش  ٔسبئُ ٔختّف ٚ وست يٗ ٚ وبسضٙبسبٖ ري بد استجبط ثب ٔتخصصيا-1

يٚ أذاد يآٔٛصض يضشوج دسوالسٟب-2

 بٖيٗ سٚستبئيث ي، تضٚات ٚ ٔ الت آٔٛصضغ وتتيتٛص-3

حٛادث ثشٚص اص  يطٍيشي ٔشدْ دس وبٞص ٚ ييج ٚ سإٞٙبيٞذا-4

ايٕٙي ٚ آتص ٘طب٘ي يآٔٛصض يج ٞبيؼبِف ئٙبست ٚ اتشا يٝ ثش٘بٔٝ ٞبيدس تٟ يٕٞىبس-5

يٚ آتص ٘طب٘ ياسائٝ خذٔبت أذاد-6

تشٚيج فشًٞٙ ايٕٙيٚ  يص سغح آٌبٞيافضا ثب ٞذفبٖ يت سٚستبئيك ٚ تشغيتطٛ-7

يٝ اعالػبت ضشٚسيشثظ تٟج تٟيٗ ٚ وبسضٙبسبٖ ريِثب ٔسئٛ يٕٞىبس-8



 شزايط پزسنلي نيزوهاي وظيفه .3

ش ير ٚ ثرب  ٛضرص غ   انقالب اسالالهي  سپاه پاسدارانثٝ صٛست ٔبٔٛس اص دٞيبسي دس فٝ دس ٔذت خذٔج يٚظ ٘يشٚٞبي -3-1

 يفشاخٛا٘ ي، ثش٘بٔٝ ٞبيُ ضشوج دس ٔشاسٓ سسٕياص لج يشٚسفٝ خٛاٞٙذ وشد ٚ دس ٔٛالغ ضيا٘ بْ ٚظ (2-3)ٚفك ثٙذي٘ظبٔ

خٛاٞٙذ ضذ . ي، ّٔجس ثٝ ِجبس ٘ظبٔ سپبٜ  بسذاساٖدس 

ٔغبثك ثب دستٛساِؼُٕ اثالغي سربصٔبٖ ضرٟشداسي ٞرب ٚ     يسج اص ِجبس ٔتحذاِطىُٚظيفٝ دس ٔحُ خذٔج ٔي ثب ٘يشٚٞبي -3-2

دٞيبسي ٞبي وطٛس استفبدٜ ٕ٘بيٙذ.

ثٝ وبس ٌشفتٝ خٛاٞٙذ ضذ. ٔسّح يشٚٞبيستبد وُ ٘ يبستٟبي، ٔغبثك سيفٝ دس ٔٛالغ اضغشاسيٚظ ٘يشٚٞبي -3-3

ٝ يٚ وٕره ٞض  يفٝ دس عَٛ ٔذت خذٔج ٔؼبدَ دستٝ استحمبليٚظ ٘يشٚٞبي يبيحمٛق ٚ ٔضا -3-4 خرٛسان،  ٛضربن ٚ    يٞرب  ٙر

ٌشدد . ي شداخج ٔ دٞيبسي ئسّح خٛاٞذ ثٛد وٝ اص سٛ يشٚٞبئسىٗ ٔغبثك ضٛاثظ ٔٛسد ػُٕ ٘

ٗ يٕٝ ٚ ... تبثغ لرٛا٘ ي، ثيضاٖ ٔشخصي، تشائٓ، تخّفبت، ٔياص ٘ظش ا٘ضجبع دٞيبسيفٝ دس عَٛ ٔذت خذٔج دس يٚظ ٘يشٚٞبي -3-5

ثبضٙذ . ئ وطٛس ٚصاستتبثغ ٔمشسات  يٚ  شسّٙ ياسج أٛس ادئسّح ثٛدٜ ٚ اص ح يشٚٞبي٘

وهاي وظيفهفزآيند جذب نيز .4

دفبتش أٛس سٚستبيي ٚ ضٛساٞبي استب٘ذاسي ٞب ٔٛظف ٞستٙذ:

روس  66اسربٔي آ٘ربٖ سا    فٟشسجٚظيفٝ سا اص ٔيبٖ ٔطِٕٛيٗ ٚاتذ ضشايظ ثٝ ٔيضاٖ سٟٕيٝ تؼييٗ ضذٜ ا٘تخبة ٚ ٘يشٚٞبي  -4-1

بالز  اعالشام باله    ثرٝ ٕٞرشاٜ    (ٕٞبٍٞٙي ػٕشا٘ي ٚ خذٔبت سٚستبييدفتش ) ٞب ثٝ ٔؼبٚ٘ج أٛس دٞيبسي قبل اس تاريخ اعشام

 اسسبَ ٕ٘بيٙذ.  ٘يشٚٞبي ٔزوٛس خدهت

٘طربٖ يرب وٕره     ٘طب٘ي سٚسرتبيي ٚ دس ٚظربيف )آترص    ٟ٘ب سا دس  بيٍبٟٞبي آتصآسا تؼييٗ ٚ  ٝٚظيف ٘يشٚٞبئحُ خذٔج  -4-2

 ٘طبٖ( ثىبسٌيشي ٕ٘بيٙذ. تصآ

دِيرُ  سا ثب روش  اسبٔي آٖ ٞبٚظيفٝ دس عَٛ ٔذت خذٔج ٔحشص ضذ، ٘يشٚٞبي چٙب٘چٝ ػذْ صالحيج اخاللي ٚ تخصصي  -4-3

سرتبد ورُ ٘يشٚٞربي    تب ٔتؼبلجبً تٟج عي ٔشاحُ لب٘ٛ٘ي ثرٝ   اػالْدفتش ٕٞبٍٞٙي ػٕشا٘ي ٚ خذٔبت سٚستبيي تٟج ِغٛ أشيٝ ثٝ 

 د. ٌشداسسبَ  ٔسّح

ثبضرذ ا٘مرالة اسرالٔي   ٘يشٚٞبي ٚظيفٝ دس ثشي اػضاْ ثٝ خرذٔج، يٍرب٘ي غيرش اص سرپبٜ  بسرذاساٖ       چٙب٘چٝ ٔحُ آٔٛصش-4-4       

اػالْ ٕ٘بيٙذ. دفتش ٕٞبٍٞٙي ػٕشا٘ي ٚ خذٔبت سٚستبيياستب٘ذاسي ٔي ثبيسج يه ٞفتٝ لجُ اص تبسيخ اػضاْ، ٔشاتت سا ثٝ  

 سايز هوارد ههن .5

 (وفبِج ٚ  ضضىي ٚ ...ٔؼبفيج)ٔج سشثبصي لصذ ادأٝ تحصيُ، ٌشفتٗ اص تزة ٚ  زيشش ٔطٕٛالٖ ٚظيفٝ اي وٝ دس عَٛ خذ-1

سا داس٘ذ، خٛدداسي ضٛد.



ٚظيفٝ ثش ػٟذٜ دفتش أٛس سٚستبيي ٚ ضٛساٞبي استب٘ذاسي ٔي ثبضذ. ٘يشٚٞبئشاحُ  زيشش، ٌضيٙص، ٚ ٘ظبست ثش ػّٕىشد -2

 استب٘ذاسي فؼبِيج ٕ٘بيٙذ. ٘يشٚٞبي ٚظيفٝ ٔٛظف ٞستٙذ فمظ دس سٚستبي ٔؼشفي ضذٜ اص سٛي-3

ٖ  فشٔب٘رذاس  ،٘يشٚٞبي ٚظيفٝ ٘جبيذ اص ثستٍبٖ دستٝ اَٚ )فشص٘ذ ٚ ثشادس( دٞيربس، اػضربي ضرٛساي اسرالٔي، ثخطرذاس     -4  ٚ وبسوٙرب

 ثبضٙذ. استب٘ذاسي

 ٚظيفٝ ٕٔٙٛع ٔي ثبضذ. ٘يشٚٞبيٞش ٌٛ٘ٝ تبث بيي، ٘مُ ٚ ا٘تمبَ -5

 ٚظيفٝ ٕٔٙٛع ٔي ثبضذ. ٘يشٚٞبيثٝ  تٛسظ دٞيبسي ػٙبٚيٗ ٔطبثٝ بس ٚ  شداخج ٞش ٌٛ٘ٝ ٚتٝ ٘مذ ثٝ ػٙٛاٖ اضبفٝ و-6

تٍي سا ثٝ ضٕبسٜ حسبة ٞبي اثالغي، ٔبٞيب٘ٝ ٚ ثصٛست ٔٙظٓ ٚاسيض ٚ فيص سدٞيبسي ٔي ثبيسج وسٛسات لب٘ٛ٘ي ثيٕٝ ٚ ثبص٘ط-7

ٍٙي ػٕشا٘ي ٚ خذٔبت سٚستبيي اسسبَ ستبيي ٚ ضٛساٞبي استب٘ذاسي تحٛيُ ٚ تٛسظ استب٘ذاسي ثٝ دفتش ٕٞبٞآٖ سا ثٝ دفتش أٛس سٚ

 . ضٛد

ثبس ٌضاسش ػّٕىشد ٘يشٚٞبي ٔرزوٛس سا ثرٝ اسرتب٘ذاسي اسسربَ ٚ دفربتش أرٛس سٚسرتبيي ٚ ٔبٜ يه 3ٞش  اسجدٞيبسي ٔٛظف -8

)دفتش ٕٞربٍٞٙي  ثٝ ٔؼبٚ٘رج أرٛس دٞيربسي ٞرب     ،ضٛساٞبي استب٘ذاسي ٘يض  س اص تٕغ ثٙذي ٌضاسش ػّٕىشد وّيٝ ٘يشٚٞبي ٚظيفٝ

 اسسبَ ٕ٘بيٙذ. ا٘ي ٚ خذٔبت سٚستبيي(ػٕش

دس ٔذت تؼييٗ ضذٜ اِضأي اسج ٚ ثب تٛتٝ ثٝ حسبسريج  ٚ حضٛس ٘يشٚٞبي ٚظيفٝ ٔغبثك دستٛساِؼُٕ اثالغي دس ٔحُ خذٔج -9

 .سبػبت ضجب٘ٝ سٚص آٔبدٌي الصْ سا داضتٝ ثبضٙذ تٕبْضغُ آتص ٘طب٘ي ضشٚست داسد دس 

 ش تخصصي الصْ ثب ٕٞبٍٞٙي ايٗ سبصٔبٖ صٛست خٛاٞذ  زيشفج. س اص اتٕبْ دٚسٜ آٔٛصش ٘ظبٔي، آٔٛص-11

 معاونت امور دهياري ها            

دفتز هماهنگي عمزاني و خدمات روستايي      

 4931ارديبهشت ماه              
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