(آگهي تامین نیروی انساني)
شركت مهندسي مهساب آرتانیرو درنظر دارد به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود به تعداد  41نفر نيروي انساني مرد ،از طريق برگزاري
آزمون نسبت به شناسائي افراد واجد شرايط جهت انجام كار موقت در شهرستانهاي تابعه استانگيالن براي شغل اپراتوري پستهاي فوق توزيع و
انتقال با شرايط ذيل اقدام نمايد.
جدول  .4نياز نيروي انساني شركت مهندسي مهساب آرتا نيرو
رشته شغلي

تعداد
نيروي انساني

اپراتور پست

41

جنسيت

مرد

مدارك تحصيلي مورد نياز

فوق ديپلم در رشتههاي:
 برق (قدرت) الكتروتكنيك (برق صنعتي) الكترونيك (الكترونيك عمومي) -تاسيسات الكتريكي

محل خدمت

كل استان گيالن

بخش اول .شرايط عمومي داوطلبان:

 .4داشتن تابعيت ايران
 .2داشتن حداقل سن  22سال و حداكثر سن  22سال
 .3داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
 .1داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم برق با گرايشهاي مرتبط مندرج در جدول فوق
 .5برخورداري از سالمت كامل جسماني و رواني و توانايي انجام كار و نداشتن نقص عضو
 .6عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
 .7نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
 .2داوطلبان ميبايست بومي استان گيالن باشند.
تذكر  :4مالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل ،معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان و محاسبه سن آنها آخرين روز
ثبت نام ( )4336/25/25ميباشد.
تذكر  :2موارد زير به شرط ارائه تائيديه معتبر از مراجع ذيصالح به حداكثر سن افزوده مي شود:
الف) سابقه اشتغال به كار با پرداخت حق بيمه به مدت  5سال به حداكثر سن اضافه ميشود.
ب) مدت انجام خدمت سربازي حداكثر به مدت  2سال به حداكثر سن اضافه ميشود.
تذكر  :3شرايط بومي بودن عبارتند از:
الف) استان محل تولد داوطلب يا همسر وي استان گيالن باشد.
ب) فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين
داوطلب استان گيالن باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار ( )1سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي ،راهنمايي ،دبيرستان و يا دانشگاه) را به صورت متوالي يا متناوب در استان گيالن طي
كرده باشد.
د) داوطلب حداقل چهار ( )1سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان گيالن داشته باشد.
هـ) پدر ،مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار ( )1سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان گيالن داشته باشد.
بخش دوم .ايثارگران:

به استناد مفاد ماده  24قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مفاد بند «ذ» ماده  26قانون برنامه ششم توسعه 25 ،درصد جذب اين شركت (تعداد
 3نفر) ،به خانوادههاي شاهد ،جانبازان و آزادگان ،فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد ( )%25و باالتر ،فرزندان آزادگان يكسال و باالي

يكسال اسارت ،اسرا و برادر شاهد تخصيص مي يابد .همچنين  5درصد سهميه جذب (تعداد  4نفر) نيز به رزمندگان با سابقه حداقل ششماه حضور
داوطلبانه در جبههها و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد ( )%25و آزادگان كمتر از يكسال اسارت اختصاص مي يابد.
افرادي كه داراي شرايط مشروحه فوق ميباشند ميتوانند با انتخاب گزينه سهميه ايثارگري در فرم ثبت نام ،در هر يك از سهميههاي جذب 25
درصدي و  5درصدي آزمون ثبت نام كرده و در رقابت با ساير افراد واجد شرايط سهميه ايثارگري ،به ترتيب باالترين نمره آزمون انتخاب خواهند شد.
تذكر  :4داوطلبان استفاده از سهميه ايثارگران مي بايست تائيديه ايثارگري خود را از اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گيالن تهيه و در
سايت ثبت نام بارگزاري نموده و اصل آن را در موعد مقرر ارائه نمايند.
بخش سوم .مواد آزمون و ضرائب آن:

مواد آزمون بكارگيري نيروي انساني ،تعداد سواالت در هر درس و ضرائب آن مطابق جدول شماره  2مي باشد:
جدول  .2مواد آزمون كتبي و ضرائب آن
نوع سوال

تعداد سوال

عمومي

12

اصلي و
تخصصي

22

دانش شغلي

22

دروس آزمون

ضريب

ادبيات فارسي ،معارف اسالمي

4

رياضي ،زبان عمومي ،مباني كامپيوتر

2

مدارهاي الكتريكي ،اندازه گيري الكتريكي ،مباني ماشين هاي الكتريكي،
انرژي الكتريكي
اصول توليد و انتقال انرژي الكتريكي ،ترانسفورماتور ،سيستم هاي توزيع انرژي
الكتريكي پست هاي فشار قوي

1
1

بخش چهارم .نحوه ثبت نام و مدارك الزم:

ثبت نام در آزمون بكارگيري نيروي انساني از روز يكشنبه مورخ  4336/25/45لغايت روز چهار شنبه مورخ  4336/25/25در سامانه اينترنتي به نشاني
 www.ieht-gilan.irانجام مي گيرد .آزمون نيز در روز پنج شنبه مورخ  6900/90/90در محلي كه از طريق كارت ورود به جلسه اطالع رساني
ميگردد ،برگزار مي شود.
داوطلبان مي بايست فايل تصويري مدارك ذيل را براي بارگزاري در سايت اينترنتي از قبل آماده نمايند:

 فتوكپي شناسنامه ،كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت ،مدرك تحصيلي و كارت ملي با حجم  011كيلو بايت با فرمتJPG
 عكس  1*3با حجم  12كيلوبايت با فرمت JPG
 واريز مبلغ ( 622.222ششصد هزار) ريال به عنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه پرداخت اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده
از كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند داشتن رمز دوم و كد .CVV2
بخش پنجم .توضيحات مهم:

 . 4مهلت ارائه اصل مدارك الزم از سوي پذيرفته شدگان دو برابر ظرفيت شامل مدرك تحصيلي ،شناسنامه ،كارت ملي ،مدرك نظام وظيفه ،تائيديه
اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران (براي داوطلبان استفاده از سهميه  25و  5درصد ايثارگران) به منظور تطبيق مدارك و تكميل پرونده براي انجام
مصاحبه ،حداكثر هفت ( )7روز پس از اعالم نتايج آزمون مي باشد.
 .2مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا ارسال (اعالم) مدارك به صورت ناقص برعهده داوطلب خواهد
بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ،مصاحبه و  ...محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در
آگهي است ،از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حتي در صورت بكارگيري داوطلب ،قرارداد كاري وي لغو و يا بالاثر مي گردد وكليه خسارات
وارده مطابق ضوابط و مقررات و رويه شركت از داوطلب اخذ خواهد شد.
 .3شماره تماس پشتيباني فني 243 -33315562 :
.1شماره تماس شركت مهساب آرتا نيرو 243-33332152 :

