
  9ه راطالعيه شما
  )مدارك داوطلبين تطبيق مرحله چهارمين(

 داوطلبينـي  ضروري اسـت  ،آزمونب و ج دفترچه راهنماي مدارك مربوط به بند هاي اوليه به منظور بررسي و كنترل 
 شنبهسهروز  12ساعت از  ،اعالم شده است  www.azmoon‐niroo.irآنها در سامانه آزمون به آدرس  اسامي كه

 اسـكن شـده  فايـل  ) Upload(بارگـذاري  جهـت  30/4/94 نبهشـ سـه  روز  24سـاعت  حداكثر لغايت  23/4/94مورخ 
  .اقدام نمايند ياد شدهدر سامانه خود مدارك 

صـرفا بـراي تطبيـق    توسـط ايشـان    و بارگـذاري مـدارك   درج اسامي داوطلبين در سايت آزمون كه مي شودتاكيد  ( 
  )نمي باشد داوطلببه معناي پذيرش مدارك ادعايي در هنگام ثبت نام بوده و 

  
  :مي باشد زيرگردد شامل موارد )Upload(بارگذاري اسكن شده آنهامداركي كه الزم است فايل 

بارگـذاري  االتر ضروري است مدرك كارشناسي خود را نيـز  بدارندگان مدرك كارشناسي ارشد و (مدرك تحصـيلي  -1
 .)نمايند

 .)آقايان براي( مدرك نظام وظيفه -2
 صفحه اول شناسنامه -3

 .)درصد 5و  25يه هاي مسهاستفاده كنندگان از براي ( تاييديه بنياد شهيد و امور ايثارگران -4
  .)معلوالن عاديبراي استفاده كنندگان از سهميه ( گواهي سازمان بهزيستي -5
را آزمـون   دفترچـه راهنمـاي   1جـدول شـماره   در منـدرج  يكي از بنـدهاي   كه براي كساني هاي زير يا گواهي تاييديه -6

 :انتخاب نموده اند
هاي ذيربط يا حكـم محـاكم قضـايي    دستگاهو  1شركت مربوطتائيد شده توسط  ،صورت سانحه حوادث ناشي از كار -الف

و نيز كاركنان شـركتي كـه در    ماموريتدر حين مندان، اعم از شركتي و كار، براي فرزندان كاركنان فوت شده ناشي از كار(
  .)اندحين كار دچار قطع عضو شده

     .)براي زنان سرپرست خانوار( شركت مربوطتائيديه محاكم قضائي و تائيديه  -ب
حجمي و تامين نيرو كه در حين كار دچار  -كاركنان مرد شركتيبراي ( و بيمه تامين اجتمـاعي  شركت مربوطتائيديه  – پ

  .)باشند نقص عضو شده
حجمـي، تـامين    -براي نيروهاي شـركتي  (معتبر هاي بيمهو گواهي پرداخت حق بيمه به سازمان شركت مربوطتاييديه  -ج

  .)را انتخاب نموده اند 1جدول شماره  4كه بند  نيرو و طرحي
  .)جزء از قرآن 15براي حافظان حداقل ( تائيديه از سازمان اوقاف و امور خيريه -د

                                                            
 .اين اطالعيه مي باشد "نكات ضروري"بخش منظور شركت هاي مندرج در  - ١



فرزندان همكاران بازنشسـته  بـراي  (  محل خدمت والدين مبني بر اعالم رضايت از خدمت آنهابه  مربوطشركت يه تائيد -ه
 .اعالم رضايت از خدمت حتما بايد در متن نامه ذكر شده باشد .)مربوطهاي شركت

 
 ذيـل  موارداز  مشمول يكيبراي كساني كه سن آنها از حداكثر مجاز بيشتر است و (مجاز گواهي جهت افزودن به حداكثر سن -7

 :)مي باشند

مـاه متنـاوب    9ماه متوالي يا  6جانبازان، آزادگان، رزمندگان داراي براي ( تاييديه بنياد شهيد و امور ايثارگران -الف
، جانبـازان، آزادگـان و   )همسر، فرزنـدان، بـرادر و خـواهر شـهيد    (خدمت در جبهه، افراد خانواده معظم شهدا 

  .)همسر و فرزندان(مفقوداالثرها 
ماه متناوب بـه   9ماه متوالي يا  6همسر و فرزندان رزمندگاني كه  براي( ديه سپاه پاسداران انقالب اسالمييتاي -ب

  .)ت نموده اندهاي نبرد حق عليه باطل خدمطور داوطلبانه در جبهه
 خـدمت سـربازي   مدتاز با استفاده مي خواهند براي كساني كه ( پشـت و رو به صورت كارت پايان خدمت  – پ

  .)استفاده نماينداز حداكثر سن مجاز خود 
با مي خواهند براي كساني كه ( معتبر هاي بيمهو گواهي پرداخت حق بيمه به سازمان شركت مربوطتاييديه  -ج 

  .)نماينداستفاده حداكثر سن مجاز  ازشركتهاي مربوط در خود سابقه كار مفيد و مرتبط  مدتاز استفاده 
  :ضرورينكات 

 .باشد "JPG"كيلو بايت و فرمت آن از نوع 200بايد حداكثر  اسكن شده هركدام از مدارك  حجم فايل -1
از آنجا كه در دفترچه راهنماي آزمون تاكيد شده شده است كه داوطلبان موظفند مدارك فوق الذكر را آماده داشـته   -2

 .مسئوليت آن به عهده خود داوطلب مي باشد داشته باشد،باشند لذا چنانچه براي تهيه آنها محدوديت زماني وجود 
داشتن تاييديه از اين شـركت هـا    و مي باشد زيريكي از شركت هاي  صرفاً در بندهاي فوق" شركت مربوط"منظور از  -3

 :است الزاميتمامي موارد اشاره شده  در
 حوزه ستادي وزارت نيرو  
 توانير شركت 

 شركت مديريت شبكه برق ايران 

 سازمان توسعه برق ايران 

 شركت هاي برق منطقه اي 

  توزيع نيروي برقشركتهاي 

  مديريت توليد برقشركتهاي    

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 

  آب و فاضالب شهري شركتهاي 

  روستاييآب و فاضالب  شركتهاي 



  مديريت منابع آب ايرانشركت 

 شركتهاي آب منطقه اي 

  توسعه منابع آب و نيروي ايرانشركت 

  ساباشركت 

  ساناشركت 

  ب و برقآكاربردي صنعت -آموزش عالي علميموسسه 

 موسسه تحقيقات آب 

  نيروپژوهشگاه 

خواهد گرديد لذا داوطلبين كنترل و تاييديه آنها از سازمانهاي مربوط اخذ  اصل مداركاز آنجا كه در مراحل بعدي،  -4
 .  خواهد شد برخورد قانوني با متخلفينگونه مغايرت، ضمن توقف اقدامات، در صورت بروز هر

درج اسـامي برخـي از داوطلبـين در سـايت     ، اطالعيـه صـدور ايـن   تاكيد مجدد اين نكته كه ضمن الزم به تذكر است  -5
در  بارگـذاري مـدارك مربـوط    عدمنمي باشد، متذكر ميشود  داوطلببه معناي پذيرش  ،مداركذاري گراو ب آزمون

 داوطلببه معناي انصراف داوطلب از ادامه مراحل بعدي بوده، باعث حذف وي خواهد شد و ، صدرالذكربازه زماني 
  .نخواهد داشتي گونه اعتراض يچحق ه

  
چنانچه شماره رهگيري خود را فراموش كرده ايد مي توانيد با استفاده از  .براي ورود به سايت نياز به شماره رهگيري مي باشد :توجه

كه  تلفن خودتان  شماره از طريقفقط و فقط اگر كد بازيابي خود را نيز فراموش كرده ايد الزم است . كد بازيابي اقدام كنيد
درج شده تماس گرفته و شماره  به شرح ذيلكه شماره تماس آنها در  مجري آزمونبا  ثبت نام در سايت ثبت نموده ايدزمان 

  .رهگيري خود را دريافت نماييد
  

   



 شماره تماس مجريان آزمون

استان محل برگزاري  رديف
  مجريشماره تلفن   مجري  نام شركت  آزمون

  آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی  آذربایجان شرقی  ١

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 
  ٠۴١- ٣٢٨٧۵٩١٣  آذربایجان

  آب و فاضالب استان آذربایجان غربی  آذربایجان غربی  ٢

  شرکت توزیع نيروی برق آذربایجان غربی  آذربایجان غربی  ٣

  تبریزشرکت توزیع نيروی برق   شرقیآذربایجان   ۴

  استان زنجان آب و فاضالب  زنجان  ۵

  آب و فاضالب استان اردبيل  اردبيل  ۶

 شرکت توزیع نيروی برق استان اردبيل  اردبيل  ٧

  آب و فاضالب استان البرز  البرز  ٨
 واحد آموزشی تهران

 
٠٢١- ٨٨٩٠٢٠٨١-٢ 

  آب و فاضالب استان تهران تهران  ٩  

  آب و فاضالب استان قم  قم  ١٠

  آب و فاضالب استان اصفهان  اصفهان  ١١

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 
  اصفهان

  

۵-٠٣١-٣٣٨٠٣٩٧٢  
 ٣١٨داخلی  

031-33801051  

  آب و فاضالب استان چهارمحال و بختياری  چهارمحال و بختياری  ١٢

  آب و فاضالب کاشان  اصفهان  ١٣

  هرمزگان نآب و فاضالب استا  هرمزگان  ١۴

 شرکت توزیع نيروی برق  استان هرمزگان  هرمزگان  ١۵

  آب و فاضالب استان یزد  یزد  ١۶

 یزدشرکت توزیع نيروی برق  استان   یزد  ١٧

 شرکت توزیع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری  چهارمحال و بختياری  ١٨

 شرآت مديريت توليد برق هرمزگان  هرمزگان  ١٩

  استان کرمان آب و فاضالب  کرمان  ٢٠

 شرکت توزیع نيروی برق شمال استان کرمان  کرمان  ٢١

 شرکت توزیع نيروی برق جنوب استان کرمان  کرمان  22



 شماره تماس مجريان آزمون

استان محل برگزاري  رديف
  مجريشماره تلفن   مجري  نام شركت  آزمون

  آب و فاضالب استان بوشهر  بوشهر  ٢٣

  ٠٧١- ٣٨۴٢٠١٢۵  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  آب و فاضالب شيراز  فارس  ٢۴

  آب و فاضالب استان فارس  فارس  ٢۵

  آب و فاضالب استان کهگيلویه و بویراحمد  کهگيلویه و بویراحمد  ٢۶

 شرکت توزیع نيروی برق استان فارس  فارس  ٢٧

 شرکت توزیع نيروی برق بوشهر  بوشهر  ٢٨

 شرکت توزیع نيروی برق  شيراز  فارس  ٢٩

  آب و فاضالب استان خراسان جنوبی  خراسان جنوبی  ٣٠
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 

  ٠۵۶- ٣٢٢٢۴٧۵٢  ٢خراسان 
 شرکت توزیع نيروی برق  استان خراسان جنوبی  خراسان جنوبی  ٣١

  استان خراسان رضوی آب و فاضالب  خراسان رضوی  ٣٢

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 
  ١خراسان 

  
٣٣٨۵۴۶١۶ -٠۵١  

  آب و فاضالب مشهد  خراسان رضوی  ٣٣

 شرکت توزیع نيروی برق  استان خراسان رضوی  خراسان رضوی  ٣۴

شرآت مديريت توليد و بهره برداري نيروگاههاي سيكل ترآيبي   خراسان رضوی  ٣۵
 خيام

 شرآت مديريت توليد برق طوس  خراسان رضوی  ٣۶

  و فاضالب استان خراسان شمالی آب  خراسان شمالی  ٣٧
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 

  ٠۵١- ٣٣٨۶٢٠٠٢  ۴خراسان 
 استان خراسان شمالی شرکت توزیع نيروی برق  خراسان شمالی  ٣٨

  آب و فاضالب استان خوزستان  خوزستان  ٣٩
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 

  ٠۶١- ٣٣٣۴۵٧٢٨  خوزستان
 شرکت توزیع نيروی برق اهواز  خوزستان  40



 شماره تماس مجريان آزمون

استان محل برگزاري  رديف
  مجريشماره تلفن   مجري  نام شركت  آزمون

  سمنانآب و فاضالب استان   سمنان  ۴١

  ٠١١- ٣٣١٠۵٢٧١  واحد آموزشی مازندران
٣٣١٠۶١۴٠١١- ٢  

 شرکت توزیع نيروی برق غرب مازندران  مازندران  ۴٢

  آب و فاضالب استان مازندران  مازندران  ۴٣

 شرکت توزیع نيروی برق استان سمنان  سمنان  ۴۴

 شرکت توزیع نيروی برق مازندران  مازندران  ۴۵

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی   بلوچستان استان سيستان و آب و فاضالب  سيستان وبلوچستان  ۴۶
  ٠۵۴- ٣٣۵١٨٣٢٩  ٣خراسان 

 شرآت مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان  سيستان و بلوچستان  ۴٧

  استان قزوین آب و فاضالب  قزوین  ۴٨

  ٠١٣- ٣٣٣٣٣۴۴٢  واحد آموزشی گيالن
  آب و فاضالب استان گيالن  گيالن  ۴٩

 لوشانشرآت مديريت توليد برق   گيالن  ۵٠

 شرکت توزیع نيروی برق  استان گيالن  گيالن  ۵١

  آب و فاضالب استان کردستان  کردستان  ۵٢

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب
  ٣٨٢٣۶۴٨۶ -٠٨٣  

  استان لرستان آب و فاضالب  لرستان  ۵٣

  آب و فاضالب  استان کرمانشاه  کرمانشاه  ۵۴

  استان ایالم آب و فاضالب  ایالم  ۵۵

  استان مرکزی آب و فاضالب  مرکزی  ۵۶

  آب و فاضالب استان همدان  همدان  ۵٧

 شرکت توزیع نيروی برق استان کرمانشاه  کرمانشاه  ۵٨

 شرکت توزیع نيروی برق  استان  مرکزی  مرکزی  ۵٩

 شرکت توزیع نيروی برق استان ایالم  ایالم  ۶٠

 شرآت مديريت توليد برق بيستون  کرمانشاه  ۶١

 شرآت مديريت توليد برق شهيد مفتح  همدان  ۶٢

 شرکت توزیع نيروی برق  کردستان  کردستان  63

 


