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 نشاني روستایيهای آتشضوابط و مقررات جذب كاركنان وظيفه در پایگاه

ستاي ارتقاي وضعيت ايمني و اراية خدمات آتش   شاني در روستاها، برنامة احداث و تجهيز پايگاه  در را شاني  هاي آتشن ن
ـــد و نيـــروي كنروزي فعاليت مينشاني روستايي به صورت شبانهپايگاه آتشباشد. روستايي از اقدامات مهم اين سازمان مي

ـد در تمام طو    ـزات آن باي ـساني و تجهي  . بر همين اساس در جهت تأمينگي انجام عمليات را داشته باشندروز آمادل شبانهان
ساني پايگاه   شي از نيروي ان سلح و   هاي مذكور و همچنين با توجه به هماهنگيبخ ستاد كل نيروهاي م هاي به عمل آمده با 

ــهمية نيروهاي وظيپه پايگاه      مجوز جذب و افزايش  -)مدظله العالي(    فرماندهي كل قوا    -عنايات مقام معظم رهبري     هاي سـ
تري به جامعة روستايي فراهم  رساني مطلوب صادر گرديد تا زمينة خدمات  97-98هاي نشاني روستايي كشور براي سال    آتش
 .گردد

 نشاني روستایيهای آتشاقدامات، ضوابط و مقررات جذب كاركنان وظيفه در پایگاه

ساماندهي فرآيند جذب كاركنان   شيوه نامه   به منظور  ضوابط، مقررات و  و  هاي الزم تهيهوظيپه، اقدامات ذيل در قالب 
 براي اجرا ابالغ شده است: 

  04/02/1397مورخ  4215طي نامة شمارة نشاني روستايي هاي آتشابالغ مجوز جذب كاركنان وظيپة مأمور در پايگاه -1
شيوه  -2 سالهاي      هاي آتشمأمور در پايگاهنامة جذب و بكارگيري كاركنان وظيپة تهيه و ابالغ  ستايي در  شاني رو  97-98ن

 18/02/1397مورخ  6856طي نامة شمارة 

مورخ  8524طي نامة شــمارة  هاي دولتي و اجرايي كشــورابالغ مقررات انضــباطي كاركنان وظيپة مأمور به دســتگاه  -3
25/02/1397 

اي كاركنان وظيپه، پس از پايان دورة آموزش نظامي حداقل ريزي براي برگزاري دورة آموزشـــي علمي و عملي بربرنامه -4
 به مدت دو هپته

 06/05/1397مورخ  21105طي نامه شماره 1397ابالغ بخشنامه حقوق و مزاياي كاركنان وظيپه در سال  -5

 نشاني روستايي هاي آتشسوزي در پايگاهابالغ فرم ثبت حوادث و آتش -6

 ها  كشاا(  ها و  هيا  )سااااماش رااري ا   imo.org.irمذكور در آدرس اينترنتي  درج كلية اطالعات و مكاتبات -7
  نشاشها  سيباا آتشابالغيهصپحه اصلي با عنوان 

 فرایند جذب و بكارگيری كاركنان وظيفه 

 رساني جهت جذب كاركنان وظيپه در سطح استاناطالع -1

 بررسي اولية درخواست افراد، توسط دفتر امور روستايي و تطبيق با شرايط عمومي و اختصاصي جذب  -2
هاي ابالغي به معاونت امور هاي وظيپة منتخب از ميان مشــمولين واجد شــرايط مطابق دســتورالعملاعالم اســامي نيرو -3

 وظيپه هاي تعهد دهياري و نيرويها به همراه برگة اعزام و فرمدهياري
 هاي مسلح جهت صدور امريهها و اعالم اسامي واجدين شرايط به ستاد كل نيروبررسي در معاونت امور دهياري -4

روستاهای اسالمي ها و شوراهایویژه كاركنان دهياری  
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 هاي وظيپة منتخب براي گذراندن دورة آموزش نظامي در سپاه پاسداران انقالب اسالمياعزام نيرو -5
ي براي كاركنان وظيپه حداقل به مدت دو هپته بالفاصله انجام هماهنگي الزم براي برگزاري دوره آموزشي علمي و عمل -6

  هاي استانداريپس از اتمام دورة آموزش نظامي توسط دفتر امور روستايي و شورا
ــده پس از پايان دورة آموزش نظامي و گذراندن           اعزام كاركنان وظيپه به پايگاه آتش        -7 ــاني محل خدمت تعيين شـ نشـ

 هاي تخصصي آموزش
هاي مسلح و نظارت بر پرداخت مستمر حقوق   هاي حقوق و مزاياي ابالغي ستاد كل نيرو نامهبر اجراي آيين نظارت كافي -8

 هاي تابعه و ارسال منظم فيش هـزينة آموزش وها و واحـدهاي كاركنان وظيپه توسط استانداريو مزايا و بيمه

 حـوادث( و ممانعت از و تگي و عمـر گانه )پايه، مكمل، بازنشسهاي چهـاروط به بيمـهـهاي مربفيش 

 گيري كاركنان وظيپه در خارج از چارچوب وظايف محوله و يا ساير اداراتگـونه بكارهر

 


