
 به شیوه حجمی نگهبان بکارگیری  آگهی

 جهت مشاغل نفر 8به تعداد  تکمیل نیروی انسانی خودبه منظور  کارگشا وحدت ایساتیس شرکتبه اطلاع می رساند 

، پس از برگ اری آزمون  تبی و مصرراهبه دارای شرررادذ لدلاز بین داوطلبین شررر ت برم منه ه ای د د  نگهبانی

 .علمی، نیرو می پذدرد

 لیه مراهل ثبت نام، دردافت  ارت ورود به جلسه و مشاهده نتادج ف ذ از طردق سامانه آزمون به نشانی  -1

www.azmoon.iheari.ir .قابل انجام خواهد بود 

قهعی تل ی می گردد و در تنها پس از وارد  ادنترنتی ه دنه آزمون و مشاهده پیغام پادان مراهل، ثبت نام  -2

 د و امکان شر ت در آزمون وجود ندارد. ارت ورود به جلسه صادر نخواهد ش غیر ادن صورت

ظرفیت مورد نیاز اعلام خواهد شد و انتخاب نهادی با انجام مصاهبه تخصصی  ربراب دو، پس از ادن آزمون -3

 هضوری و بررسی صلاهیت عمومی انجام می شود.

 شرایط عمومی:

 تابعیت نظام جمهوری اسلامی ادران داشتن -1

 قانونی دائم غیر پ شکیدارا بودن  ارت پادان خدمت سربازی و دا معافیت  -2

 و دخانیات عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل -3

 نداشتن ساب ه محکومیت ج ادی موثر -4

 نگهبانیو توانادی برای انجام  ار  داشتن سلامت  امل جسمانی و روانی -5

 اسلام دا دکی از اددان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ادران اعت اد به ددن مبین -6

 و نداشتن تعهد خدمتی به ددگر سازمانها نداشتن منع قانونی جهت استخدام در دستگاه های اجرادی -7

 اهراز صلاهیت عمومی به تادید گ دنش پس از قبولی در آزمون  تبی و مصاهبه -8

 شرایط اختصاصی:

 سال  ه تاردخ برگ اری آزمون ملاک محاسبه هدا ثر سن داوطلبان میباشد. 25داشتن هدا ثر سن  -1

ساب ه و ء در داخل صنعت برم و عدم سو مذ ورداشرتن سراب ه مرتبذ در خصروغ شغل در صرورت  :تبصرر 

پرداخت بیمه به سرازمان تامین اجتماعی به س   سنی  باعملکردمنفی در سروابق  اری گذشرته مدت سراب ه 

 اف وده خواهد شد.

 بومی بودن در شهرستان مورد ت اضا ال امی میباشد. شرادذ بومی بودن به شرح لدل تعیین میگردد:  -2

 .محل سکونت داوطلب از  سه سال قبل از زمان آزمون در شهرستان مورد ت اضا باشد 

  ت اضا دکسان باشد.محل تولد داوطلب با محل مورد 

  داوطلب هداقل دو م هع تحصیلی از م اطع تحصیلی )ابتدادی،راهنمادی و متوسهه(  خود را در محل

 مورد ت اضا طی  رده باشد.

http://www.azmoon.iheari.ir/


 به شرح جدول زدر می باشد:نیروهای مورد نیاز و مواد آزمون  تعداد -3

 

 وزن  لیه سوالات آزمون دکسان و ضردب تمامی دروس دک می باشد.  -

 نمی باشد. قابل قبول  بالاتر تحصیلی مدرک برای مشاغل ل ر شده :تبصره

و   www.azmoon.iheari.irثبت نام در سامانه آزمون مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان به نشانی  -4

 پذدرد. انجام میاز طردق سامانه فوم ،( رداله ار صدشش)6000000پرداخت ادنترنتی ه دنه ثبت نام به مبلغ 

 زمان بندی:

 نجام می پذدرد.ا 19/9/97 دوشنبه پادان روز تا 12/9/97مورخ  دوشنبه سامانه آزمون از روزثبت نام در  -

 21/9/97و  20/9/97چهارشنبه و پنجشنبه مورخ  روزهای طردق سامانه دردردافت  ارت شر ت در آزمون از  -

 انجام می پذدرد.

 می باشد. 25/9/97مورخ  دکشنبه روزصبح  10برگ اری آزمون: راس ساعت تاردخ  -

 دقی ه می باشد 90آزمون: زمان برگ اری مدت  -

 آدرس محل برگ اری آزمون در  ارت شر ت در آزمون اعلام می گردد. -

 . باشد می گرامی داوطلبان سئوالات پاسخگوی اداری وقت در 035-32626219 تلفن شماره- 

 

 جنسیت تعداد مقطع عنوان شغل ردیف
شهرستان 

 مورد نیاز

 

 مواد آزمون

 نگهبان 1
 دیپلم

 
 یزد و اشکذر مرد 5

سوال(، ریاضی، هوش و 02معارف اسلامی )

سوال(،زبان انگلیسی 02تواناییهای ذهنی )

سوال( و 02سوال(، مهارت کار با رایانه )02)

 سوال( میباشد.02ادبیات فارسی و آیین نگارش )

 

 نگهبان 0
 دیپلم

 
 اردکان مرد 3

و سوال(، ریاضی، هوش 02معارف اسلامی )

سوال(،زبان انگلیسی 02تواناییهای ذهنی )

سوال( و 02سوال(، مهارت کار با رایانه )02)

 سوال( میباشد.02ادبیات فارسی و آیین نگارش )
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