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و  )استان قم(خدماتی بازرگانی میالد شیرین بهار شرکت، )البرزاستان (مهندسی آریانیر شرکت
استان (مهندسین باختر مشاور-فنی و مهندسی برق آذین الموت -نیرو مهار پارسهشرکتهاي 

، فشارقوي پست هاي ، جهت قرارداد بهره برداريدر راستاي تکمیل کادر نیروي انسانی مورد نیاز خود ) تهران
، از طریق برگزاري آزمون کتبی، مصاحبه برقرشته ي شغلی اپراتور پست  در نفر از آقایان  37تعداد 

 می جذبذیل به شرح با شرایط  کارگري موقت قرارداد صورتترتیب از باالترین نمره به  به ، و گزینش
  .دننمای

 :شرایط عمومی ) الف

 نایرا اسالمی جمهوري   داشتن تابعیت - 1

 .التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه - 2

مالك عمل براي محاسبه تاریخ کارت پایان (.انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم -3
 ).می باشد 10/10/1400خدمت زمان برگزاري آزمون 

کارت معافیت تحت هیچ شرایطی بدلیل حساسیت کار در پست هاي فشار قوي : تبصره      
  .پزشکی مورد قبول نمی باشد 

  .عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان ها، دخانیات و مشروبات الکلی  - 4

  .پیشینه ءنداشتن سابقه محکومیت کیفري وارائه گواهی عدم سو  -5

  .وظایف محوله در انجام داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی - 6

  .شغل بر اساس آگهی دارا بودن شرایط احراز   -7

  .نداشتن منع قانونی براي جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت هاي دولتی یا خصوصی   -8

  .احراز صالحیت هاي مورد نظر و تأیید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه   -9

  : شرایط اختصاصی ) ب

پستهاي فشار  اپراتوري غلش جهت تصدي با کلیه گرایشها  برق کاردانیحداقل  داشتن مدرك تحصیلی- 1
  .الزامی می باشد ،قوي
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مالك عمل براي محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل زمان برگزاري آزمون : تذکر
می باشد و مالك فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا ) 10/10/1400(

  .دانشنامه می باشد

  :به شرح ذیل  10/10/1400 سنی در هنگام برگزاري آزمون مورخداشتن شرایط   -2

  )به بعد10/10/1374.متولدین( دانیختگان مقطع کاروبراي دانش آم تمام سال 26حداکثر  -2-1

  .ماه به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد 24انجام خدمت سربازي ، تا زمان مدت  -2-2

بـر   )سـال  5 حـداکثر (، مـدت سـابقه   درخصوص شغل فوق الـذکر  سابقه کار مرتبطدر صورت داشتن  -2-3
  .اهد شدین اجتماعی به سقف سنی افزوده خوحسب سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تام

، آزادگان و فرزندان آنها در صـورت ارائـه   ، جانبازان)ل برادر و پدر شام( شاهدشرکت کنندگان در مورد  -2-4
  .سال به حداکثر سن فوق الذکر افزوده خواهد شد 5مدارك به میزان 

  .سال بیشتر باشد 35در هر صورت حداکثر سن نباید از  -5-2

   ، قانون ششم توسعه 87ماده) ذ(قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مفاد بند 21به استناد مفاد ماده  -3

، همسـر و فرزنـدان   فاقـد شـغل   بـه جانبـازان، آزادگـان    یاسـتخدام ظرفیت از %)  25(و پنج درصد  ستیب )1- 3
و باالتر، همسر و فرزندان آزادگـان بـا مـدت اسـارت     ) %25(درصد  پنج و ستیجانبازان ب، همسر و فرزندان شهدا

   .یابد اختصاص میبه ترتیب نمره مکتسبه  دیو برادر شهي یک سال اسارت، پدر و باال سال کی

، )هـا  با حداقل شش ماه حضـور داوطلبانـه در جبهـه   (به رزمندگان  یاستخدامظرفیت از %) 5(پنج درصد  )2- 3
و فرزندان آزادگان کمتـر از یـک سـال    %) 25(همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد 

  . یابد اسارت به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می

هـا، همسـر و   جانبـازان و آزادگـان و فرزنـدان و همسـران آن    ( ثارگرانیا يمعتبر برا هیدییر تامرجع صدو )3- 3
 يهـا  از رده کیـ هـر   یانسـان  يرویـ رزمنـدگان، معاونـت ن   يو بـرا  ثـارگران یو امـور ا  دیشـه  ادیـ بن  )خانواده شهدا

 یمستضعفان سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالم     جیبس یانسان يرویمسلح در مورد رزمندگان خود، معاونت ن يروهاین
ی اعـم از مسـتخدمین دولـت و صـاحبان مشـاغل و صـنوف آزاد و افـراد فاقـد         مردمـ  يروهایو ن انیجیدر مورد بس

متقاضیان بایـد تاییدیـه    .باشندیدر مورد جهادگران م يوزارت جهاد کشاورز یمعاونت توسعه و منابع انسانشغل، 
بدیهی است عدم ارایـه تاییدیـه بـه منزلـه حـذف از فراینـد جـذب        . دارك ارایه نمایندمربوطه را در روز بررسی م

 . باشد می
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 درصـد  25 سـهمیه  مشـمولین  بـه  مربـوط  اسـتخدامی  سـهمیه  ایثـارگران،  امـور  و شـهید  بنیـاد  هماهنگی با )4- 3
 داوطلبـان  و اسـت  گردیـده  مجزا داوطلبان سایر سهمیه از و مشخص فراگیر مشترك امتحان دفترچه در ایثارگران

 در شـده  مشـخص  محلهـاي  شـغل  بایـد  صـرفاً  مـذکور  سـهمیه  اعمـال  براي سهمیه، این مشمول شده تأیید ایثارگر
 در و نبـوده  داوطلبـان  سـایر  بـه  تخصـیص  قابـل  سـهمیه  ایـن  ضـمناً . نماینـد  انتخاب را درصد 25 ایثارگران سهمیه

 .ماند خواهد محفوظ الذکر فوق سهمیه باقیمانده تکمیل، عدم صورت

 جـامع  قـانون )  21(  مـاده  موضـوع  درصـد  25 حداقل استخدامی سهمیه از مندي بهره متقاضی ایثارگران )5- 3
 در را خـود  اطالعـات  ابتـدا  اسـت  الزم مزبـور،  سـهمیه  از منـدي  بهره و نام ثبت براي ایثارگران به رسانی خدمات

 تاییـد  ایثـارگران  امور و شهید بنیاد توسط و نموده ثبت) ایثارگران یکپارچه اطالعات جامع سیستم( سجایا سیستم
 شـده  یـاد  سـهمیه  بـراي  شـده  مشخص هاي محل شغل انتخاب به مجاز مذکور بنیاد تایید عدم صورت در و گردد

 .باشند نمی

 ایثـارگران  سـایر  درصد 5 استخدامی سهمیه از مندي بهره به مجاز ایثارگران، درصد 25 سهمیه مشمولین )6- 3
 هـاي  سـهمیه  از یکی از صرفاً بودن، مشمول صورت در تواند می ایثارگر داوطلب هر دیگر عبارت به. باشند نمی

 جهـت  ایثـارگران،  درصـد  25 سـهمیه  مشـمولین  بنـابراین . نمایـد  اسـتفاده  مربوطه، ضوابط اساس بر شده مشخص
 .نمایند انتخاب دفترچه در را آنان براي شده مشخص مشاغل باید صرفاً خود، اختصاصی سهمیه از استفاده

 آزادگـان  فرزنـدان  و بـاالتر  و درصـد  پـنج  و بیست جانبازان فرزندان شهدا، فرزندان آزادگان، جانبازان، )7- 3
 .باشند می معاف سن حداکثر شرط از باالتر و اسارت سال یک

 بـا  که آنان فرزندان و کلی افتاده کار از آزادگان کلی، افتاده کار از جانبازان شاهد، فرزندان از دسته آن )8- 3
 مـی  می شوند، پذیرفته استخدامی آزمون آزاد سهمیه در مکتسبه نمرات ترتیب رعایت و قبولی نصاب حد کسب
 .گردند مند بهره سن حداکثر معافیت شرط از آزادگان و جانبازان شاهد، فرزندان سایر همانند توانند

 فراگیـر  مشـترك  امتحـان  دفترچـه  در ایثـارگران  درصـد  5 سـهمیه  مشـمولین  به مربوط استخدامی سهمیه )9- 3
 بایـد  صـرفاً  مـذکور  سهمیه اعمال براي ایثارگر داوطلبان و است گردیده مجزا داوطلبان سایر سهمیه از و مشخص

 بـه  تخصـیص  قابـل  سهمیه این ضمناً. نمایند انتخاب را درصد 5 ایثارگران سهمیه در شده مشخص محل هاي شغل
 .ماند خواهد محفوظ الذکر فوق سهمیه باقیمانده تکمیل، عدم صورت در و نبوده داوطلبان سایر

  .می باشد الزامیخدمت استان بومی بودن در محل  -4

  :بومی به فردي اطالق می شود که حداقل داراي یکی از ویژگی هاي زیر باشد: توضیح

  .محل درخواستی باشد ،محل تولد داوطلب یا همسر وياستان   -1- 4
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به صورت ) یا دانشگاه دبیرستان ،ابتدایی، راهنمایی (داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی  -2- 4
  .محل درخواستی طی شده باشداستان متوالی یا متناوب در 

محل درخواستی  استان داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در -3- 4
  .ته باشندبراي استخدام را داش

      ، )شاغل و یا بازنشسته اعم از(ندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح زهمسر و فر -4- 4
  .محل درخواستی براي استخدام آنان یکی باشداستان  باخدمت فعلی یا بازنشستگی  محلاستان می بایست 

مورد  دو برابر ظرفیتحداکثر به میزان  تخصصیمصاحبه انتخاب پذیرفته شدگان آزمون براي انجام   -5
  .االترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شدب ترتیب به   نیاز، از میان افراد حائز شرایط که

لذا  ،دوانتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد ب  -6
  .منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد قبولی در آزمون کتبی ، به

مجتمع آموزشی  –خیابان شاداب –) ویال ( خیابان استاد نجات الهی  –خیابان کریمخان : محل مصاحبه : تبصره 
  43پالك  –و پژوهشی تهران 

دیگر نقاط تحت پوشش  از پذیرفته شدگان تعهدي مبنی بر خدمت در محل موردنظر و یا بکارگیري در - 7
  .حوزه عملیاتی شرکت با اختیارات شرکت، اخذ خواهد گردید

رایط اعالم شده در متن آگهی و یا اعالم مدارك به ش و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی   مسئولیت - 8
) جذب و مصاحبه ، آزمون شامل( نیرو جذب از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب  صورت ناقص، بر عهده

          آگهی در مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات عمد به یا اشتباه به داوطلب که شود   محرز
، قرارداد مزبور لغو خواهد ردیده و حتی در صورت عقد قراردادبعدي محروم گ مراحل انجام از باشد، می

  .گردید

  

  :مواد آزمون) ج

 مواد و گردیده طراحی سواالت تخصصی  و عمومی سواالتدفترچه شامل  یکسواالت آزمون در  - 1
  .است شده درج آگهی پایان در نیرو جذب نیازهاي جدول در مربوط جزئیات و شغلی رشته) دروس(

          علقآزمون داراي نمره ي منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی ت- 2
  .گیرد می

  .باشد دقیقه می 150پاسخگویی به سواالت زمان  - 4
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  :چگونگی ثبت نام) د

 شنبهچهار روز   صبح 8 ساعت از داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند-
 سایت طریق از 03/10/1400مورخ  جمعهروز  24حداکثر تا ساعت  10/09/1400 مورخ

  .نمایند آزمون در نام ثبت به اقدام   www.therc.irاینترنتی

را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق ) ریالیون لیک می(ریال  000/000/1داوطلبان میبایست مبلغ -
و با استفاده از کارتهاي بانکی عضو ) سامانه خرید کارت ثبت نام(درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام 

  .پرداخت نمایند  cvv2شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد 

   :نام ثبت راهنماي)و

  .اطالعات خودداري نماییداز تایپ التین          - 1
  .صفحه کلید خاموش باشد Caps Lockهنگام درج اطالعات، کلید  - 2
در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا کردن کلمات از یکدیگر از  Enterاز زدن کلید  - 3

  .استفاده نمایید) Space(کلید فاصله 
  .تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است - 4
  .و بدون خط تیره وارد نمایید) با درج صفر(ه صورت کامل کد ملی خود را ب - 5
 ، با فرمت)تمام رخ، زمینه روشن و جدید( 3×4براي الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی  - 6

jpg   هاي غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول عکس. شودکیلوبایت استفاده  70و با حجم حداکثر
  .نخواهد بود

  باشدپیکسل  300*400و حداکثر  کسلیپ 200*300حداقل  دیاسکن شده بااندازه عکس.  
 واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد دیداوطلب با ریصوت.  
 حذف شده باشد دیعکس اسکن شده با دیزا يها هیحاش.  
 باشد دیسف نهیزم يو دارا یاالمکان عکس رنگیحت.  

و داوطلبان  باشد نمی قبول قابل) …شناسنامه و  ،یکارت مل( ییشناسا يهاکارت ياسکن عکس از رو :تبصره
  .ندیفوق، اقدام به اسکن نما حاتیالزم است از اصل عکس و مطابق با توض

سلب  ينام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از و ثبت رمعتبر،یدرصورت ارسال عکس غ : تبصره
  .گرددیم
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درخصـوص اشـتباه در ارسـال عکـس      ،یقبلـ  يهـا وجـود آمـده در آزمـون    با توجه به مشـکالت بـه   :مهم تذکر
شـود، رخ داده اسـت،    انجـام مـی   گـران ینام آنان توسط د که ثبت یداوطلبان يموضوع اکثراً برا نیداوطلبان، که ا

تـا   دییـ دقـت نما  یلارسـا  عکـس حتمـاً نسـبت بـه کنتـرل      ،ینـام  گردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبتیم دیتاک
اسـت کـه در صـورت ارسـال عکـس       یهیبـد . عکس شما ارسـال نگـردد   يبه جا يگریاشتباهاً عکس داوطلب د

  . رفتار خواهد شد يو مطابق مقررات با و یفرد به عنوان متخلف تلق ،یاز طرف متقاض یاشتباه

باشد را به دلخواه رقمی می 5در انتهاي فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددي و  - 7
در صورت فراموش کردن شماره رهگیري ثبت نام، با استفاده از این شماره به . تکمیل و آن را یادداشت نمایید

لذا تا پایان مراحل آزمون از . توانید شماره رهگیري خود را بازیابی نماییدهمراه کد ملی و شماره شناسنامه می
  .اییداین شماره کامالً مراقبت نم

ضمناً امکان چاپ اطالعات نیز . پس از تکمیل اطالعات، شماره رهگیري ارائه شده را یادداشت نمایید - 8
 .وجود دارد

  : توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون) و

 تاریخ از اعالمیارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت ثبت نام   -1
  .پذیرفت خواهد انجام 09/10/1400لغایت  07/10/1400

 کارت روي بر آزمون هزحو آدرس و  ساعت شد، خواهد برگزار 10/10/1400مورخ جمعهروز  آزمون در  -2
  .گردید خواهد درج آزمون جلسه به ورود

  .هنگام ورود به حوزه الزامی است) چاپ شده بر روي کاغذ(ارائه کارت ورود به جلسه آزمون  –3
  .بدیهی است در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیري بعمل خواهد آمد

  نکات سایر) ز

  .باشد می آقایان مختص رومذک نومزآ- 1

 شرکت هزینه با و نیاز مورد آموزشی دوره هاي گذراندن به ملزم ، شرکت تشخیص با نهایی شدگان پذیرفته- 2 
 دوره هاي حضور در از پس شده پذیرفته انصراف رتوص در طهومرب هاي هزینه است بدیهی اهند بود، وخ

  .شد اهدواخذ خ عیناً آموزشی

 پست برداري بهر زمان اساس بر نهایی شدگان پذیرفته کار به دعوت و بوده معتبر سال یک تا آزمون نتایج- 3
  .دوب برق خواهد هاي
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  . شرکت صالحدید با نیاز مورد دیگر محل هر در خدمت بر مبنی ثبتی تعهد ارائه- 4

  .باشند نمی مون آز در نام ثبت به مجاز شرایطی هیچ تحت معادل، تحصیلی مدرك دارندگان- 5

  .نماید نام ثبت شغلی کد یک براي صرفاً اندوت می داوطلب هر ، آزمون این در- 6

 بعدي مراحل در داوطلبان موفقیت به موکول بلکه نبوده، جذب و پذیرش منزله به کتبی آزمون در قبولی- 7
 شدگان پذیرفته با و باشد می حالذیص مراکز از پیشینه سوء عدم اخذ و پزشکی معاینات مصاحبه،گزینش، شامل

 و کار قانون مطابق هاي مذکورشرکت توسط کار موقت قرارداد مقرر، مهلت در ارائه مدارك از پس نهایی،
  . شد اهدوخ منعقد ذیربط مقررات

 به تنسب تشرک و تلقی انصراف منزله به مقرر هلتم در اییهن شدگان پذیرفته سطوت مدارك ارائه عدم- 8
  . دوب اهدونخ عومسم بعدي اعتراضات و هدونم اقدام هذخیر نیروهاي محل زا اهآن ایگزینیج

  .نمایید حاصل تماس 102- 88891461 ي هشمار با امهاب نهوهرگ دجوو رتوص در- 9

  خدمتعناوین شغل و محل : جدول شماره یک 

ف
ردی

  

  تعداد  محل خدمت  عنوان شغل
سهم
یه 
  آزاد

سهمیه 
ایثارگران 

  درصد 25

سهمیه 
ایثارگران 

  درصد 5
  جمع

1  
پست هاي اپراتور 

فوق توزیع و 
   انتقال

  1  4  12  17  استان تهران
  1  4  12  17  استان البرز  نفر 37

  0  1  2  3  استان قم
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  موادآزمون: 2جدول شماره 

 شغلیرشته   ردیف

نام رشته 
  تحصیلی

 و گرایش 

  دروس
 عمومی 

  تعداد
 سوال 

 ضریب
 دروس

اختصاصی   

  تعداد
 سوال 

 ضریب

1  

 پست اپراتور
فوق  هاي

توزیع و 
 انتقال

برق  کاردانی
 هاي گرایش

قدرت، انتقال، (
توزیع، 

الکترونیک 
صنعتی و 

  )تکنولوژي برق
 

و  ادبیات فارسی
 آئین نگارش

مدارهاي (مبانی برق 1 10
الکترو - الکتریکی
 )ماشین- مغناطیس

15 3 

 1 10 معارف اسالمی

زبان انگلیسی 
 عمومی

 3 15 تجهیزات پست 1 10

اطالعات عمومی، 
دانش اجتماعی و 

 حقوق اساسی

10 1 
حفاظت سیستم هاي 

 قدرت
15 3 

ترانسفورماتورهاي  1 10 فناوري اطالعات
 قدرت

15 3 

  2  10  ریاضی و آمار

  3  15  ایمنی در برق  2  10  توانمندیهاي ذهنی

  ----   75  _____  ----   70  جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 

 


