
 

 

 ضمن عرض سالم و خسته نباشید حضور شرکت کنندگان محترم : 

 گردد :                  ذیل جهت اطالع و اقدام ابالغ می   بدینوسیله مواردی که میبایست شرکت کنندگان محترم رعایت نمایند به شرح

 . به همراه داشتن لباس و کفش ورزشی الزامی می باشد  -1

 زامی است  لدر زمان انجام تست ورزشی ا  3* 4قطعه عکس  دو دار و به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه عکس  -2

 خودداری گردد. جدا از آوردن همراه در روز آزمون  -3

 استفاده از مواد ممنوعه ورزشی تخلف محسوب می گردد.  -4

در طول برگزاری آزمون به توصیه و تذکرات ناظرین توجه کامل داشته و راس ساعت مقرر جهت برگزاری هر آزمون   -5

 حضور داشته باشید. 

ت خودداری نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری وسایل شخصی بر عهده شرکت کننده  از به همراه داشتن اشیاء گران قیم  -6

 می باشد. 

باط در طول برگزاری آزمون الزامی است در صورت مشاهده موارد بی نظمی از امتیاز شرکت کننده کسر  انض  رعایت نظم و   - 7

 خواهد گردید. 

روی لباس شخص شرکت کننده مسئولیت خوانا بودن شماره بر    با توجه  به امتیاز دهی افراد بر اساس شماره درج شده بر  -8

 گیرد. در غیر اینصورت امتیازی تعلق نمی  عهده شرکت کننده می باشد. 

به نام سازمان آتش نشانی و   4102به شماره حساب  یکصدهزارتومانداوطلبان می بایست مبلغ  - 9

خدمات ایمنی شهرداری شیراز نزد بانک شهر شعبه کاراندیش واریز و رسید آن را به همراه خود در  

 روز آزمون داشته باشند. 

  17صبح تا  8از ساعت  09034803925در صورت داشتن هرگونه ابهام می توانید با شماره -10

 تماس حاصل فرمایید.

 

 سازمان آتش نشانی  قوانین و مقررات در آزمون استخدامی

 98ماه   مهر  _ تست آمادگی جسمانی 



 

 

 

 

 

 

 

پاره خط مشخصی روی زمین رسم کرده و فرد پشت آن قرار می گیرد. بعد از انجام پرش طول به سمت جلو   نحوه ارزیابی : 

کند. این حرکت در دو نوبت انجام شده و بیشترین طول  خط رسم شده میزان پرش را مشخص می محل فرود پاشنه ها تا پاره  

 گردد. عنوان رکورد در فرم مریوط ثبت می پرش ب

 

 

متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده و دو پاره خط در ابتدا و انتهای این فاصله رسم و در   9فاصله  نحوه ارزیابی :

  9ایستد با فرمان شروع با حداکثر سرعت فاصله داوطلب در سوی دیگر می  یک سو دو قطعه چوب کوچک قرار می گیرد. 

ای حمل چوب دوم نیز ادامه می دهد،   را در سمت مقابل آورده و حرکت را برآن    متری را دویده و با برداشتن یک قطعه چوب

بار با حداکثر سرعت و در حد توانایی خود طی می کند.زمان شروع و پایان این   4متری تعیین شده را  9به این ترتیب فاصله  

 گردد. حرکت بر حسب ثانیه در فرم مربوط ثبت می 

 

ن خط استارت  متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده و ابتدا و انتهای این فاصله به عنوا 540فاصله  نحوه ارزیابی : 

کند. مدت زمان  متری را طی می  540گرفته و فاصله گردد. داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار و خط پایان تعیین می 

 گردد. مربوط ثبت می کورد داوطلب در فرم به عنوان ر طی شده بر حسب ثانیه محاسبه و

 

 

و قوانین برگزاری آزمون آمادگی جسمانی ها آیتم   

 پرش طول-1

 540دو -3

 4*9دو  -2



 

 

 

متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده و دو پاره خط در ابتدا و انتهای این فاصله رسم می   45فاصله  نحوه ارزیابی : 

مدت زمان طی شده بر حسب ثانیه   متری را طی میکند.  45داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار گرفته و فاصله  گردد. 

 گردد. کورد داوطلب در فرم مربوط ثبت می محاسبه و به عنوان ر

 

 

نماید در این تست  شروع اقدام به انجام این تست می   در این آزمون داوطلب به پشت دراز کشیده و با فرمان   نحوه ارزیابی : 

درجه تا نموده سر را باال   90یه های خود را به صورت مورب بر روی سینه گذاشته و مفصل زانو را در حد زاوداوطلب دست

تعداد   ر شده واین حرکت در مدت یک دقیقه تکرا  گردد.یک و مجددا به حالت اولیه باز میورده و تا حد امکان به پاها نزد آ

 گردد. مقیاس سنجش در فرم مربوط ثبت می  دفعات انجام صحیح حرکت به عنوان

 

این آزمون به کمک یک  میله افقی )میله بارفیکس( انجام می گیرد.داوطلب در زیر میله قرار گرفته وبه   نحوه ارزیابی : 

کمک دستها خود را باال کشیده و ناحیه چانه خود را تا حد میله افقی باال آورده و مجددا به حالت اولیه با دستهای کامال کشیده  

 ون در یک دقیقه به عنوان امتیاز وی محاسبه ودر فرم مربوط ثبت می گردد. باز می گردد.تعداد دفعات انجام صحیح این آزم 

 

  50گاز در مسیر رفت و برگشتی  و  کیلو گرمی از نوع پودر    6این آزمون با استفاده از دو عدد خاموش کننده    نحوه ارزیابی :

 گردد. لب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می متری انجام شده و زمان ثبت شده به عنوان امتیاز داوط

 

نشانی واقع و با سوت داور با برداشت لوله از  آتش له نواری با کوپلینک رول شده داوطلب پشت دو حلقه لو نحوه ارزیابی :

نشانی تا انتهای مسیر و خط پایان ادامه و در مسیر چنانچه لوله ها باز و یا به زمین اصابت نماید زمان  معمول در آتش طریق 

 متر 45دو -4

 دراز نشست-5

 بارفیکس یا کشش از میله -6

کیلو گرمی در طی مسیر   6حمل دو عدد خاموش کننده آتش  -7

 متر 2*50

 

 متر مستقیم 50حمل دو عدد لوله نواری دو و نیم اینچ در مسیر  -8



باشد و در  واری می ر و مستقیم با حمل لوله نمت 50مسیر مسابقه  ثبت نشده و امتیاز حداکثری برای آن آیتم لحاظ می گردد.

 گردد. لب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می شرایط بدون اشکال زمان ثبت شده به عنوان امتیاز داوط

 

 

 

اشو معمول روی خودروهای   متری ت  3متر با برداشت یک عدد نردبان  45این آزمون در مسیر مستقیم  نحوه ارزیابی : 

زمان ثبت شده به عنوان امتیاز داوطلب    ،نشانی به صورت مستقیم و استقرار داوطلب در پشت نردبان وتا پایان خط  سبک آتش 

 گردد. محاسبه و در فرم مربوط ثبت می 

 

 

 

 متر مستقیم  45متری تاشو آلومینیومی در مسیر  3حمل نردبان  -9

 

 مکان : 

 آتش نشانی( 3کوزه گری بلوار ماذون قشقایی ورزشگاه شهدای شهرداری )ایستگاه میدان 

 


