
 آگهی استخدامی

  

واجد  زن/متقاضيان مرداز بين  وسهامي خاص( با استعانت از خداوند متعال های اتمي )شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه

و كارشناسي ارشدجهت تصدی مشاغل مورد نياز خود پس از  يكارشناس، شرايط در مقاطع تحصيلي كارداني )فوق ديپلم(

 نمايد.دعوت به همكاری ميكسب موفقيت در مراحل ذيل به صورت قراردادی 

 رشته ها و تخصص هاي مورد نياز -الف

 هاي مورد نيازها و تخصصرشته: 1جدول شماره 

 /توضيحاتتجارب و سوابق کاري جنسيت گرايش رشته و گرايش تحصيلی رديف

 هایدورهعالوه بر فراگيری  پذيرفته شدگان مرد هاتمام گرايش كارشناس/ كارشناس ارشد مكانيک 1

های آموزشي بلند در دوره،آموزشي زبان روسي

 (روسي فارسي يا به زبان)مدت فني و تخصصي 

 شركت خواهند كرد.

 مرد قدرت برق  ارشد كارشناسكارشناس/ 2

3 
 مرد راكتور كارشناس ارشد مهندسي هسته ای 

 ترجيحا دارای سابقه كار مرتبط مرد / نرم افزارسخت افزار كامپيوتراردان ك 4

 ترجيحا دارای سابقه كار مرتبط مرد - مديريت/ حسابداریكاردان  5

 ترجيحا دارای سابقه كار مرتبط مرد/زن - كاردان مدارک پزشكي 6

7 
 كارشناس/كارشناس ارشد صنايع 

صنايع،تجزيه و 

 هاسيستم تحليل
 ترجيحا دارای سابقه كار مرتبط مرد

 ترجيحا دارای سابقه كار مرتبط مرد سخت افزار/نرم افزار كارشناس كامپيوتر 8

كارشناس ارشد مديريت منابع  9

 انساني
 زن/مرد -

ترجيحا دارای سابقه كار مرتبط با نظام های 

 مديريت منابع انساني

 ترجيحا  دارای سابقه كار مرتبط مرد - كارشناس ارشد مديريت آموزشي 11

11 
 مرد/زن - كارشناس حسابداری/مديريت مالي

دارای سابقه حسابداری دولتي و شركت ترجيحا 

 ها، حسابداری اموال دولتي و انبارها

 ترجيحا دارای سابقه كار مرتبط /زنمرد - كارشناس ارشد روانشناسي 12

 ترجيحا دارای سابقه كار مرتبط مرد - كارشناس مديريت بازرگاني/دولتي 13

 مرتبطترجيحا دارای سابقه كار  مرد - كارشناس پرستاری 14

15 
 مرد - كارشناس بهداشت محيط

ترجيحا دارای سابقه كار مرتبط با خدمات 

 عمومي يا هتل داری و ميهمانداری

16 
 مرد - كارشناس علوم تغذيه

سابقه كار در زمينه كنترل، آماده دارای ترجيحا  

 سازی و طبخ مواد غذايي

17 

 مرد - پزشک طب كار

درارای سايقه  – و از طريق مصاحبه بدون آزمون

تاريخ  -بدون شرط سني  –در زمينه طب كار 

 اعالم خواهد شد. مصاحبه متعاقبا  
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 مراحل استخدام داوطلبان: –ب

 آزمون كتبي .1

 و مصاحبه فني و تخصصي توانمندی هاو هاارزيابي شايستگيمصاحبه و  .2

 عمومي های بررسي صالحيت  .3

 يروان ارزيابي سالمت جسماني و .4

 در دوره های آموزشي پيش از استخدام ارزيابي داوطلبان .5

از ميان شركت كنندگان در آزمون كتبي كه حد نصاب قبولي در اين مرحله را كسب نموده اند پس از كنترل مدارک تذكر: 

و توانمندی ها به كانون ارزيابي معرفي مي ارزيابي شايستگي ها مصاحبه و برای پذيرش سه برابر ظرفيت حداكثر داوطلبان، 

 .شوند

 :داوطلبان شرايط عمومی -پ

 تابعيت دولت جمهوری اسالمي ايران .1

 مندرج در قانون اساسي متدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور .2

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران .3

جدول 14و 3، 1،2مشاغل رديف هایبرای  غير پزشكيدايم ا معافيت يدارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي  .4

 يک

 مراجع پزشكي معتمد شركتتأييد  طبقجسمي و رواني متناسب با شغل مورد نظر  برخورداری از سالمت .5

 ) به تاييد مراجع ذيصالح(اعتياد به مواد مخدر و عدم سوء پيشينه كيفری .6

 نداشتن منع استخدام به موجب آرا مراجع قانوني  .7

 پيماني يا باز خريد خدمت باشند.ثابت،داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي،  .8

 :داوطلبان شرايط اختصاصی -ت

 .مي باشد 2جدول شماره مطابق شرايط سني داوطلبان  .1

 شرايط سنی: 2جدول شماره 

 مقطع تحصيلي رديف
 شرايط ويژهداوطلبان  شرايط عادیداوطلبان 

 تاريخ تولد حداكثر سن)سال( تاريخ تولد حداكثر سن)سال(

 و بعد از آن 11/11/1365 28 و بعد از آن 11/11/1371 23 كارداني 1

 و بعد از آن 11/11/1363 31 و بعد از آن11/11/1368 25 كارشناسي 2

 و بعد از آن 11/11/1361 32 و بعد از آن 11/11/1365 28 كارشناسي ارشد 3

 عبارتند از: ويژهشرايط  داوطلبان .2

  به حداكثر سن اضافه  اند، به ميزان مدت زمان انجام خدمت نظام وظيفهگذراندهكساني كه خدمت وظيفه عمومي را

 .شودمي
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  سال 5با پرداخت حق بيمه باشند، به ميزان  نظركساني كه دارای سابقه كار مرتبط با مدرک تحصيلي و شغل مورد 

 .شودبه حداكثر سن اضافه مي

در جدول با رعايت موارد فوق،در هر صورت حداكثر سن برای داوطلبان ، از سقف پيش بيني شده  تذكر:

 )داوطلبين شرايط ويژه ( نبايد تجاوز نمايد.2شرايط

 تبصره: محدوديت سني برای پزشک طب كار وجود ندارد. 

 ساير شرايط-ث

 مي باشد. 15و در مقطع كارشناسي ارشد  13 در مقاطع كارداني و كارشناسي حداقل معدل برای داوطلبان .1

براساس قانون تسهيالت استخدامي ويژه فرزندان شاهد/مفقوداالثر حداقل معدل مورد پذيرش وزارت علوم و  .2

 تحقيقات و فناوری مالک كار قرار ميگيرد.

های قانوني از سهميهقبولي پس از كسب حد نصاب باشند ميشهدا و ايثارگران معظم خانواده داوطلباني كه از  .3

 برخوردار خواهند شد.

شرايط مساوی از اولويت برخوردار  در های استخداميدرآزمونحد نصاب قبولي داوطلبان بومي در صورت كسب  .4

 خواهند بود.

 داوطلبان بومي استان عبارتند از افرادی كه يكي از شرايط ذيل را دارا باشند: .5

 بوشهر باشد.استان  شانو يا همسر آنان يا صدور شناسنامه داوطلباني كه محل تولد 

  تحصيلي خود قبل از مدرک ديپلم را در استان بوشهر گذرانده باشد. پايه سهاز  دوپايهحداقل 

  گردد(باشد )اقامت در زمان دانشجويي محاسبه نمي بوشهراستان در  اقامتدارای حداقل پنج سال سابقه. 

 وضعيت مدرك تحصيلی: -ج

مدارک دانشگاهي داوطلباني برای شركت در اين آزمون استخدامي قابل قبول است كه از لحاظ ارزش علمي، مورد  .1

بوده و در آن مقطع، رشته و ، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت بهداشت وتأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

واهي تحصيلي يا لغو معافيت تحصيلي صادره گرايش تحصيلي، معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد. )گ

 برای حوزه نظام وظيفه مورد پذيرش نخواهد بود.(

مدرک معادل و همچنين مدارک تحصيلي با عناوين دورههای فراگير، آموزش باز و مكاتبه ای با توجه به نحوه  .2

 ا مورد پذيرش نخواهد بود. ههای سراسری دانشگاهپذيرش دانشجو خارج از آزمون

و  3، 1،2رديفهایغيرپزشكي )گروه مشاغل و تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم  يتحصيلفارغتاريخ  .3

يا ي التحصيلفارغبايد قبل از تاريخ برگزاری آزمون استخدامي باشد. مدارک داوطلباني كه تاريخ ( جدول يک 14

امي باشد مورد پذيرش نخواهد تاريخ برگزاری آزمون استخدتاريخ پايان خدمت نظام و يا معافيت دايم آنان بعد از 

 بود.

تحصيلي التحصيالن همان رشته، گرايش و مقطع های امتحاني )جدول شماره يک( صرفا  فارغدر هر يک از رشته .4

 پذير نمي باشد.ها امكانها يا گرايشكنند و پذيرش ديگر رشتهثبت نام توانند مي

پذيرفته شدگان نهايي از مراجع ذيصالح استعالم خواهد شد.در صورت عدم صحت مدارک در مدارک تحصيلي اعتبار  .5

 هر مرحله )حتي در صورت پذيرش در آزمون و اشتغال بكار( استخدام داوطلب منتفي خواهد بود.

 ثبت نام -چ
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از طريق سايت اينترنتي به نشاني  14/19/1393تا  11/19/1393آزمون از روز زمان ثبت نام جهت شركت در 

azmoon.pgu.ac.ir  .مي باشد 

 نحوه ثبت نام -ح

 الزم استباشند داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين آگهي در صورتيكه واجد شرايط شركت در آزمون 

 جهت ثبت نام اقدامات ذيل را انجام دهند: 

به   ملت شعبه گلفام افريقانزد بانک  41/21619296به شماره حساب  هزار ريال()دويست ريال  000/200واريز مبلغ  .1

 )صدور كارت برایملت قابل پرداخت در كليه شعب بانک  تعميرات و پشتيباني نيروگاه های اتمينام شركت 

 .از سوی بانک خواهد بود(واريزی داوطلبان منوط به تأييد وجه 

  14/19/1393روز  24و تكميل فرم ثبت نام حداكثر تا ساعت   azmoon.pgu.ac.irمراجعه به پايگاه اينترنتي  .2

 دريافت شماره پيگيری و چاپ فرم ثبت نام از پايگاه مذكور. .3

 

  داوطلبان الزم است شماره پيگيری را جهت ادامه مراحل آزمون و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون كتبي نزد

 .خويش نگهدارند

  با ذكر مشخصات غير واقعي در فرم ثبت نام اينترنتي اقدام به شركت در آزمون نمايد، با مشخص چنانچه داوطلب

شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی )حتي در صورت پذيرش در آزمون و اشتغال به كار( موضوع استخدام 

 .وی منتفي خواهد شد

 شروع به انجام ثبت نام اينترنتين نموده و قبل از اقدام به ثبت نام در آزمو شخصا شود كه به داوطلبان توصيه مي ،

 .ايندمطالعه و بررسي نم را كامال  نامرشته و گرايش های تحصيلي مورد نياز ، نحوه ثبتجدول 

  برای )، صفحات اول تا سوم شناسنامه، كارت ملي، كارت پايان خدمت يا معافيت عكس پرسنليداوطلبان بايد اسكن

در سايت  را JPGفرمت  و كيلو بايت 111حجم حداكثر ا ب و فيش واريزی به بانک تحصيلي، مدرک (آقايان

 نمايند.بارگذاری 

  پيگيری مراحل بعدی ثبت نام مانند آگاهي از وضعيت پذيرش، نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، زمان و

 .مي باشدن اداوطلببعهده مكان برگزاری آزمون 

 امكانات اينترنتي از نظر سرعت دارای وضعيت مناسبي است و قبل از روزهای پايان مهلت،  ثبت نام در ساعاتي كه

سهولت بيشتری را به همراه خواهد داشت. بديهي است جهت داشتن فرصت كافي برای مشاهده وضعيت پذيرش و 

 ويرايش اطالعات، بهتر است ثبت نام به روزهای آخر موكول نشود.

 کارت شرکت در آزمون کتبیتاريخ و نحوه دريافت  -خ

نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون اقدام ثبت نام با مراجعه به پايگاه اينترنتي  24/19/1393 بايستي از روزداوطلبان 

 نمايند.

 مدارك الزم جهت شرکت در جلسه آزمون کتبی -د

 كارت ورود به جلسه آزمون .1

 ار يا كارت مليد اصل شناسنامه عكس .2
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 اينترنتيشماره پيگيری ثبت نام اينترنتي و پرينت فرم ثبت نام  .3

 اصل فيش بانكي واريزی بابت هزينه آزمون )اين مدرک به همكاران شركت مستقر در محل آزمون تحويل شود(. .4

 

 و ارزيابی شايستگی ها و توانمندي هاشرکت در مصاحبه جهت مدارك الزم  -ذ

مطابق برنامه زمانبندی كه متعاقبا  اعالم خواهد پس از انجام آزمون كتبي، پذيرفته شدگان مرحله اول الزم است مدارک زير را 

 ارائه نمايند.شركت در مصاحبه منوط به صحت مندرجات در فرم اينترنتي استخدام و مدارک ارائه شده است. شد

 شود(يرفته نمياصل مدرک تحصيلي )كپي و يا كپي برابر اصل پذ .1

 اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي .2

 اصل و كپي كارت پايان خدمت .3

)بديهي است پذيرش و  انداز شرايط ويژه سني استفاده كردهسابقه كار برای آن دسته از داوطلباني كه معتبر گواهي  .4

 .های ارسالي با شركت مي باشد(يا رد گواهي

يا اصل و  اصل گواهي محل تحصيل قبل از ديپلم يا اصل گواهي سكونت ) بومياستفاده از سهميه برای مدارک الزم  .5

 (شناسنامه

 مشخصات در پشت آنبا ذكر  ديجد 3×  4قطعه عكس شش  .6

 

شخصا  به ،مدارک فوق را جهت كنترلمطابق برنامه زمانبندی كه متعاقبا  اعالم خواهد شد داوطلبان بايد تذكر : 

 را دريافت نمايند. مصاحبه و ارزيابي شايستگي ها و توانمندی هاشركت در عرفي نامه و مشركت ارائه 

 تاريخ و محل برگزاري آزمون کتبی -ر

گزار خواهد بر و تهران شهر بوشهر دو درصبح  8راس ساعت  28/19/1393 در روز جمعه مورخآزمون استخدامي  .1

 شد.

  صرفًا شهر بوشهر می باشد. 11و  15،  11،  11،  11،  5ي تبصره: محل برگزاري آزمون رشته هاي رديف ها

 هرگونه تغييرات احتمالي از طريق پايگاه اينترنتي ثبت نام به اطالع داوطلبان عزيز خواهد رسيد. .2

( هنگام ورود به حوزه الزامي است. در غير اينصورت از ورود داوطلب به دهمراه داشتن كليه مدارک مندرج در بند ) .3

 حوزه جلوگيری خواهد گرديد.

نام مراجعه نمايند.از پذيرفته ثبت به پايگاه اينترنتي 11/11/1393مي توانند از تاريخ وطلبان جهت اطالع از نتيجه دا .4

دعوت به عمل  به صورت تلفنيها ارزيابيو شركت در ادامه برای ارايه مدارک و تشكيل پرونده اول شدگان مرحله 

 خواهد آمد.

 داوطلبانتحصيلی مواد آزمون برحسب رشته -ز

 تخصصی آزمون آزمون عمومی رشته تحصيلی رديف

هوش و استعداد  قدرتگرايش  مهندس برق 1

، زبان يادگيری

مدارهای الكتريكي، اندازه گيری الكتريكي، توليد 

نيروگاه ها، بررسي سيستم های قدرت، تجهيزات پست، 
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 ماشين های الكتريكي، رله و حفاظت انگليسي

هوش و استعداد  كليه گرايشها مهندس مكانيک 2

، زبان يادگيری

 انگليسي

سياالت، انتقال حرارت، ترموديناميک، استاتيک و 

 مقاومت مصالح، ديناميک و ارتعاشات

هوش و استعداد  راكتورگرايش مهندسي هسته ای  3

، زبان يادگيری

 انگليسي

ای، هسته ، ترموديناميکهسته ای انتقال حرارتراكتور،

تكنولوژی نيروگاه های ايمني راكتورهای هسته ای، 

 هسته ای، 

هوش و استعداد  ساير رشته ها 4

، زبان يادگيری

، مهارت انگليسي

 ICDLهای 

- 

 مهم نكات - ژ

 استرداد وجه واريزی ثبت نام تحت هيچ شرايطي امكان پذير نمي باشد.  .1

 باشد. ثبت نام داوطلبان صرفا  به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اينترنتي معرفي شده مي .2

، مراحل ثبت نامباشد. چنانچه در هر يک از نام اينترنتي به عهده داوطلب ميمندرجات در فرم ثبتصحت مسئوليت  .3

لب در هر مرحله با مدارک جعلي آزمون و حتي در صورت پذيرش در آزمون و اشتغال به كار مشخص گردد كه داوط

و يا با ذكر مشخصات غير واقعي اقدام به ثبت نام و شركت در آزمون نموده است موضوع استخدام داوطلب منتفي 

 شده و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

 گونه تعهد استخدامي برای شركت ايجاد نمي كند.انجام ثبت نام هيچ .4

های اشاره شده در آگهي )جدول شماره ها و گرايشهای تحصيلي غير از مقاطع، رشتهگرايشها و ساير مقاطع، رشته .5

 باشند.يک( مجاز به شركت در آزمون نمي

چنانچه مشخص شود داوطلبي با مدرک تحصيلي باالتر در آزمون مقطع پايين تر شركت در هر مرحله استخدام  .6

 و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد. بوده يمنتف داوطلبموضوع استخدام نموده است، 

 مورد نياز را دارد. تحصيليهای در يكي از رشته ثبت نامداوطلب فقط حق  .7

مراحل اين مي باشد و چنانچه متقاضيان درهر يک از ب مطابق بند مذكور استخدام منوط به طي كليه مراحل  .8

 آنان منتفي خواهد گرديد.ستخدامي توفيق الزم را كسب ننمايند موضوع ادامه مراحل ا

مدارک داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه ويا كارت معافيت دائم آنان بعد از  .9

 باشد مورد پذيرش قرار نمي گيرد. 28/19/1393 تاريخ برگزاری آزمون كتبي

 حساب دانشگاه ترتيب اثر داده نخواهد شد. به مدارک معادل و گواهي تعداد واحد )حتي تمام شده( و برگ تسويه  .11

ازحداكثر سه برابر ظرفيت پذيرش جهت انجام ساير مراحل سنجش و ارزيابي داوطلبان، از طريق پايگاه اينترنتي  .11

 ثبت نام، دعوت خواهد شد.


