
 مجتمع عالی آموزشی و ژپوهشی آرذبایجان                        
        ي اپراتوريب نيروآگهي جذ

بتور  بورداری قراردادهوای  خورد ، هتو  یروی انسانی موررد نیوا ، در راستای تکمیل کادر ن مهساب آرتا نيروشرکت  

را ا  بین فارغ التحصیالن دانشگا  ها و مرسسات آمر ش عالی  نفر از آقایان 95تعداد ،  پستتای فشار قری و فرق تر یع

احبه و گزینش ،  به ترتیب ا  بواتترین ا  طریق برگزاری آ مرن کتبی ، مص ت علرم ، تحقیقات و فناوری ،مررد تایید و ار

 نماید .می   هذب با شرایط ذیل مرق  کارگری به صررت قراردادنمر  

 شرایط عمومي :  (الف

 داشتن تابعی  همترری اسالمی ایران -۱

 . دائمانجام خدم  دور  ضرورت یا معافی  قانرنی  -2

 تبصر  : تح  هیچ شرایطی کارت معافی  پزشکی مررد قبرل نمی باشد. 

 و مشروبات الکلی.  دخانیاتان گردان ها ، و، رعدم اعتیاد به مراد مخدر  -3

 .  شینهیپراهی عدم سر گه ئاراکیفری ونداشتن سابقه محکرمی   -4

  می شرند. هذبکه داشتن سالم  هسمانی و روانی و ترانایی برای انجام کاری  -۵

 و وتی  مطلقه فقیه.  التزام به قانرن اساسی همترری اسالمی ایران -6

  بر اساس آگتی .  دارا بردن شرایط احرا  شغل -7

 تعتد خدمتی به دیگر سا مان ها و شرک  های دولتی یا خصرصی. و عدم  هذباشتن منع قانرنی برای دن  -8

 ، پس ا  قبرلی در آ مرن کتبی و مصاحبه.  شرک  یید گزینشتأ ومررد نظر احرا  صالحی  های  -9

 

 : شرایط اختصاصي  (ب

 برای شمار  دو  با گرایش های اعالمی در هدول پیرس  برق کارداني داشتن مدرک تحصیلی-۱

 (.کيلو ولت 261و 36هاي  پستاپراتوري   فوق توزیع ) بهره برداري پست هاي  مشاغل 

 برایشمار  دو  پیرس   با گرایش های اعالمی در هدول  ناسي برقکارشتحصیلی داشتن مدرک-2

 .( کيلو ولت 162هاي  پست اپراتوري) فشار قوي بهره برداري پست هاي مشاغل 

   .گردیدمزی  تلقی نخراهد  عنرانبه داشتن مدرک تحصیلی باتتر به هیج وهه  : ترضیح 

 به شرح ذیل :  53 /29/22 مررخ  زاری آ مرندر هنگام برگداشتن شرایط سنی  -3

 به بعد ( 36 /29/22) مترلدین کاردانی.مقطع  دانش آمرختگان سال برای 28 حداکثر -۱-3

 به بعد ( 33 /29/22) مترلدین مقطع کارشناسی. دانش آمرختگان سال برای 33 حداکثر -2-3

 .اهد شدبه حداکثر سن فرق الذکر اضافه خر ماه 12 تا ، مدت انجام خدم  سربا ی -3-3

توامین اهتمواعی بوه بوه سوا مان حق بیموه  پرداخ  مدت سابقه بر حسب سرابق ،کار مرتبط سابقه در صررت داشتن  -4-3

  .خراهد شد افزود سقف سنی 

بوه حوداکثر  ساا  9ه مدارک به میزان ئدر مررد فر ندان شاهد ، هانبا ان ، آ ادگان و فر ندان آنتا  در صررت ارا -۵-3

 خراهد شد. افزود  سن فرق الذکر
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به خانراد   ، نج در صد هذب شرک پبیس   و  ،  شتدا و ایثارگران  راستای تکریم وارج نتادن به خانراد  های معز در -9

های شاهد ، هانبا ان و آ ادگان ، فر ندان شتدا و هانبا ان بیس  و پنج درصد و بواتتر ، فر نودان آ ادگوان یول سوال و 

را و برادر شاهد تخصیص می یابد . همچنین پنج درصد ستمیه ی هوذب  نیوز بوه ر منودگان بوا سا ،باتی یل سال اسارت 

شش ما  حضرر داوطلبانه در هبته ها و فر ندان آنتا و فر ندان هانبا ان  یر  بیس  و پنج درصد و آ ادگان  حداقل  سابقه

  .ابدیکمتر ا  یل سال اسارت اختصاص می 

می بایس  در آ مرن شرک  نمرد  و در بین خرد به رقابو  برردا نود انتخواب ایون مذکرر  ایط افراد واهد شر کلیه  -۱-۵

 انجام خراهد شد.  و مصاحبه  داوطلبان در سقف ستمیه تعیین شد  ، به ترتیب نمر  اکتسابی

شتدا( بنیاد شتید و امورر مرهع صدور تائیدیه معتبر برای ایثارگران )هانبا ان و آ ادگان ، فر ندان آن ها و فر ندان   -2-۵

 .می باشد استان های مربرطه ایثارگران 

 پس ا  کسر ستمیه های فرق الذکر ، باقیماند  ظرفی  استخدامی به داوطلبان آ اد اختصاص می یابد.  - 6

 می باشد .  الزامي برمی بردن در شترستان محل خدم  -7

 یکی ا  ویژگی های  یر باشد : برمی به فردی اطالق می شرد که حداقل دارای ترضیح:  

 باشد. محل درخراستی یا همسر وی طلبداومحل ترلد   -۱-7

ر د مترالی یا متناوبرت به صرن( بیرستادویا  هنمایی، راییابتد)اطلب داو لیحصیتات سنرل ا  سا چتارقل احد -2-7

 باشد.  طی شدمحل درخراستی 

برای استخدام  در محل درخراستیچتار  سال سابقه پرداخ  حق بیمه داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل  -3-7

 .را داشته باشند

همسر و فر ندان کارمندان رسمی و پیمانی دول  و یا نیروهای مسلح )اعم ا  شاغل و یا با نشسته( که شترستان یا  -4-7

 .باشد برای استخدام آنان یکیمحل درخراستی استان محل خدم  فعلی یا با نشستگی آنان 

مررد نیا  ، ا  میوان  دو برابر ظرفيتحداکثر به میزان مصاحبه تخصصي برای انجام آ مرن پذیرفته شدگان انتخاب  -8

 خراهد شد. نجامکه  به ترتیب باتترین نمر  آ مرن کتبی را کسب کرد  باشند، ا ز شرایطئحا افراد

طریق مصاحبه و گزینش میسر خراهد برد لذا قبرلی در آ مرن انتخاب نتایی پذیرفته شدگان پس ا  قبرلی در آ مرن ا   -9

 کتبی ، به منزله پذیرش فرد تلقی نخراهد شد. 

مسئرلی  ناشی ا  عدم رعای  دقیق ضرابط و شرایط اعالم شد  در متن آگتی و یا اعالم مدارک به صوررت نواقص ،  -۱3

محور  شورد کوه داوطلوب بوه  آ مرن ، مصاحبه و هذب (شامل هذب نیرو)بر عتد  داوطلب خراهد برد و در هر مرحله ا  

اشتبا  یا به عمد اطالعات خالف واقع داد  و یا فاقد شرایط مندرج در آگتوی موی باشود ، ا  انجوام مراحول بعودی محوروم 

 . گردید  و حتی در صررت عقد قرارداد ، قرارداد مزبرر لغر خراهد گردید



 مجتمع عالی آموزشی و ژپوهشی آرذبایجان                        
 ( مواد آزمون : ج
 و با ضریب یل   سرال 63روانشناختی  ،  با ضریب یل سرال 93 عمرمی آ مرن شاملفترچه د در سه سراتت آ مرن -۱

مراد  گردید  و طراحیدقیقه   ۱93به مدت  "همعا ، سرال  با ضریب سه ۱33 های شغلیبر اساس رشتهتخصصی  

 درج شد  اس . پایان آگتیدر  هذب نیرودر هدول نیا های )دروس( هر یل ا  رشته های شغلی و هزئیات مربرط 

 . یردگمی  یلقت یفهر پاسخ غلط یل سرم نمر  من ، هر پاسخ صحیح یل نمر  و بهدارای نمر  ی منفی برد   آ مرن-2

 .بردخراهد  حضرری مصاحبه % 33آ مرن کتبی و   % 73ذ ماخ بامحاسبه نمرات پذیرفته شدگان نتایی  -3

 ( چگونگي ثبت نام: د

 شانبهدوصاب  روز 6سااعت از داوطلبان گراموی پوس ا  مطالعوه دقیوق شورایط منودرج در ایون دفترچوه موی تراننود -

  طریوووق سوووای  اینترنتوووی  ا 62/25/53 موووررخ شااانبه پااان  روز 12حوووداکثر توووا سووواع  12/25/53موووررخ

www.aherc.ir (آذربایجانعالی آمر شی و پژوهشی  مجتمع) به ثب  نام در آ مرن نمایند. اقدام 

عنوران هزینوه شورک  در آ مورن ا  طریوق  را به ) ششصد هزار ریا  ( ریا  322222بایست مبلغداوطلبان مي-

های بانکی عضر شبکه شوتاب کارت ثب  نام( و با استفاد  ا  کارت نام )سامانه خرید درگا  اینترنتی مرهرد در صفحه ثب 

 پرداخ  نمایند.  cvv2و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد 

 ( راهنماي ثبت نام :ه

داوطلبان پس ا  ورود به سای  آ مرن، ابتدا باید اقدام به خرید کارت ثب  نام ا  طریق سوامانه مربورط نماینود و  -۱

گیورد، اقودام بوه ثبو  نوام رقمی که در اختیارشان قورار موی ۱4 سریا ی ت، با ترهه به شمار پس ا  خرید کار

 نمایند.

 ا  تایپ تتین اطالعات خردداری نمایید. -2

 ( صفحه کلید خامرش باشد.Caps Lockهنگام درج اطالعات، کلید ) -3

د  و برای هدا کردن کلمات ا  یکدیگر، ا  کلیود ( در هنگام درج اطالعات خردداری نمرEnterا   دن کلید ) -4

 ( استفاد  نمایید.Spaceفاصله)

 تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی اس . -۵

 و بدون خط تیر  وارد نمایید.کد ملی خرد را به صررت کامل )با درج صفر(  -6

و با  JPG، با فرم  )تمام رخ،  مینه روشن و هدید( 3×4برای الصاق عکس، ا  فایل اسکن شد  عکس پرسنلی  -7

 کیلربای  استفاد  نمایید. 43حجم حداکثر

رقمی می باشد را به دلخرا  تکمیل و  ۵که ا  نرع عددی و  بازیابيدر انتتای فرم ثب  نام، فیلد مربرط به شمار   -8

ا  کود آن را یادداش  نمایید. در صررت فرامرش کردن شمار  رهگیری ثب  نام، با استفاد  ا  این شمار  به همر

خرد را با یابی نمایید لذا تا پایان مراحل آ مرن ا  این شومار   رهگيريملی و شمار  شناسنامه می ترانید شمار  

 کامالً مراقب  نمایید.

امکوان چواا اطالعوات  ارائه شد  را یادداشو  نماییود. ضومناً رهگيريپس ا  تکمیل نمردن اطالعات، شمار   -9

 وهرد دارد.

http://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2014/11/220.pdf?2d62c9
http://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2014/11/220.pdf?2d62c9
http://www.aherc.ir/
http://www.aherc.ir/
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 به جلسه و زمان برگزاري آزمون:  ( توزیع کارت ورودو

مجتموع عوالی   .irahercwww. و ا  طریوق سوای  اینترنتايارائه کارت ورود به هلسه آ مورن بوه صوررت   -۱

 انجام خراهد پذیرف . 26/22/2653لغایت  22/22/2653 تاریخ ا  آمر شی و پژوهشی آذربایجان 

 کوارت بور روی حور   آ مورنآدرس سواع  و برگزار خواهد شد،  29/22/53مورخ  جمعهآ مرن در رو   -2

  ورود به هلسه آ مرن درج خراهد گردید.

ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روي کاغذ( هنگام ورود باه حاوزه الزاماي اسات.  –6

 خواهد آمد.بدیهي است در غير اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگيري بعمل 

 

 سایر نکات  (ز

 آ مرن مذکرر مختص آقایان می باشد.  -۱

مررد نیا   و با هزینه شرک   خراهنود  شرک  ، ملزم به گذراندن دور  های آمر شی  تشخیص نتایی با پذیرفته شدگان -2

اخوذ  "عینوا  آمر شویدور  ی  درحضورر   پوس ا  پذیرفتوه شودبرد بدیتی اس  هزینه های مربرطه در صررت انصوراف  

 .خراهد شد

نتایج آ مرن تا یل سال معتبر برد  و دعرت به کار پذیرفته شدگان نتایی بر اساس  مان بتر  بورداری پسو  هوای بورق   -3

  .خراهد برد

 .ر  مررد نیا  با صالحدید شرک  گه تعتد ثبتی مبنی بر خدم  در هر محل دیئارا -4

 چ شرایطی مجا  به ثب  نام در آ مرن نمی باشند.دارندگان مدرک تحصیلی معادل ، تح  هی -۵

 برای یل رشته شغلی ثب  نام نماید. "در این آ مرن ، هر داوطلب می تراند صرفا -6

نبرد  بلکه مرکرل به مرفقی  داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه ،  پذیرش و هذبقبرلی در آ مرن کتبی به منزله  -7

ه ئوی باشد و بوا پذیرفتوه  شودگان نتوایی ، پوس ا  اراعدم سرء پیشینه ا  مراکز ذیصالح م گزینش ، معاینات پزشکی و اخذ

مطابق قانرن کار و مقررات ذیربط  شرکت مهساب آرتا نيرومدارک در متل  مقرر ، قرارداد مرق  کار ترسط شرک  

 منعقد خراهد شد . 

ر به منزله انصراف تلقی و شرک  نسوب  بوه هوایگزینی ه مدارک  ترسط پذیرفته شدگان نتایی  در متل  مقرئعدم ارا  -8

 آنتا ا  محل نیروهای ذخیر  اقدام نمرد  و اعتراضات بعدی مسمرع نخراهد برد .

 .تماس حاصل نمایید  34۱-3289934۱ی رنه ابتام با شمار گدر صررت وهرد هر  -9

 

 

 

 

 

http://www.aherc.ir/
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 شماره یک  ((  )) جذب نيرونياز هاي محل  جدو 

 استان کد شغل
  شهرستان

  محل خدمت
 تعداد شغلعنوان 

۱ 

آذربایجان 

 شرقی

 3 (کیلر ول  63اپراترر پس  بتر  برداری پستتای فرق تر یع ) *کلیبر) آبش احمد( 

 6 ( کیلر ول  233اپراترر پس  بتر  برداری پستتای فشار قری )  سراب 2

 6 ( ر ول کیل 233اپراترر پس   )بتر  برداری پستتای فشار قری  تبریز 3

 3 ( کیلر ول  ۱32اپراترر پس  بتر  برداری پستتای فرق تر یع)  شبستر 4

 2 ( کیلر ول  233اپراترر ر روبتر  برداری پستتای فشار قری )  تبریز                      ۵

 2 ( کیلر ول  233اپراترر ر روبتر  برداری پستتای فشار قری )  اهر 6

7 

آذربایجان 

 غربی

  6 ( کیلر ول  233اپراترر پس  بتر  برداری پستتای فشار قری  )  کان بر

 3 ( کیلر ول  ۱32اپراترر پس   بتر  برداری پستتای فرق تر یع ) سلماس  8

 2 ( کیلر ول  233اپراترر ر روبتر  برداری پستتای فشار قری )  تکاب 9

 1 ( کیلر ول  233ر رواپراترر بتر  برداری پستتای فشار قری )  ارومیه  ۱3

۱۱ 

 اردبیل

 6 ( کیلر ول  233اپراترر پس  بتر  برداری پستتای فشار قری )  گرمی 

 6 ( کیلر ول  233اپراترر پس  بتر  برداری پستتای فشار قری )  خلخال  ۱2

 6 ( کیلر ول  233اپراترر پس  بتر  برداری پستتای فشار قری )  اردبیل  ۱3

 3 ( کیلر ول  63اپراترر پس  )  بتر  برداری پستتای فرق تر یع بیله سرار  ۱4

 2 ( کیلر ول  233اپراترر ر روبتر  برداری پستتای فشار قری  ) اردبیل ۱۵

 2 ( کیلر ول  233اپراترر ر روبتر  برداری پستتای فشار قری )  آباد رسپا ۱6

 

 محل خدم   پس  برق آبش احمد می باشد .*
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 ن تحصيلي و مواد آزمون رشته هاي شغلي  )) شماره دو ((جدو  عناوی

 دروس عمومي نام رشته تحصيلي و گرایش رشته شغلي ردیف
تعداد 

 سوا 
 دروس اختصاصي

تعداد 

 سوا 

۱ 

بهره برداري 

پستهاي فشار 

پراتور اقوي)

 162پست 

 (کيلو ولت

 کارشناس برق

 گرایشتای :

 قدرت ،  -متندسی برق 

ی کارشناسی شبکه ها 

 انتقال و تر یع ،

متندسی فناوری شبکه های 

 انتقال

متندسی تکنرلرژی برق 

) گرایش شبکه های انتقال و 

 تر یع(

 12 2و۱( مدار های الکتریکی ۱ 29 (هرش و استعداد تحصیلی۱

 12 ( تجتیزات پس 2 29 *(معارف اسالمی2

(متارتتای هفتگانه 3

ICDL 
 12 ( حفاظ  سیستمتای قدرت3 29

 29 ( ریاضیات4
( ماشینتای الکتریکی  4

 )ترانسفرر ماتررهای قدرت (
12 

( آئین نگارش و متارتتای ۵

 نرشتاری
29 

 12 ( ایمنی در برق۵

 29 ( بان انگلیسی عمرمی6

2 

بهره برداري 

پستهاي فوق 

 توزیع

اپراتور  )

 پست 

  261و  36

 (کيلو ولت

 کارداني برق

 گرایشتای :

 قدرت –برق 

انتقال و  -کاردانی فنی برق

 تر یع

 کاردانی برق-  

 الکتروتکنیل

 برق صنعتی –کاردانی برق 

کاردانی تکنرلرژی برق 

 29 (هرش و استعداد تحصیلی۱

( مبانی برق ) مدارهای ۱

الکترو مغناطیس  ،الکتریکی

 ( و ماشین
12 

 29 *(معارف اسالمی2
 ( ترانسفررماترر های قدرت 2

 
12 

 12 (تجتیزات پس CDL 29 3(متارتتای هفتگانه 3

 29 ( ریاضیات4
( حفاظ  سیستم های 4

 قدرت
12 

( آئین نگارش و متارتتای ۵

 نرشتاری
29 

 12 ( ایمنی در برق6

 29 ( بان انگلیسی عمرمی6

3 
 162تور پست ) براي هریک از رشته هاي شغلي اپرا با ضریب یکسواالت روانشناختي بصورت مشترک 

 کيلو ولت( 261و  36کيلو ولت واپراتور پست 
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  .محاسبه خواهد شد 6سواالت دروس عمومي  با ضریب یک و سواالت دروس اختصاصي با ضریب  4

اقلی  های دینی مطرح در قانرن اساسی همترری اسالمی ایران ا  پاسخگریی به سراتت معارف اسالمی معاف برد  و *

 . مر  مکتسبه این داوطلبان براساس مجمرع ترا  شد  سایر سرال های آ مرن محاسبه خراهد شددر این صررت ن


