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 نماید.زیر دعوت به همكاري مي با شرایط پست برقي اپراتوربهره برداري و شغل استخدام در 

 
 

 

 الف( شرایط عمومي براي شركت در آزمون
 . داشتن تابعيت نظام جمهوری اسالمی ايران 1
. اعتقاااد باان دياان مالااين اسااالم يااا ي اای ا  اديااان 2

 شناختن شده در قانون اساسی ايران 
 . التزام بن قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران3
انجام خدمت ساربا ی ياا داشاتن معا يات  اای . 4

 قانونی دائم 
 . عدم اعتياد بن مواد مخدر و دخانيات5
 . نداشتن سابقن مح وميت جزايی موثر6
برخورداری ا  صحت و سالمت جسمانی و روانی و . 7

 توانايی انجام کار
 . احرا  صالحيت  ای عمومی بن تأييد گزينش8
 . عدم منع قانونی جهت بن کارگيری 9

 . نداشتن نقص عضو مؤثر 10
 ب( شرایط اختصاصي

 اطعبااان بعاااد در مقااا 01/01/1367 .  متولااادين1
 و باالتر تحصيلی ليسانس

سال سابقن کار مرتالط باا شا    5. داشتن حداکثر 2
بان  ماراه  با ارائن مدارک معتالارپست برق اپراتوری 

شام  سنوات پرداخات حاب بيمان و  مدارک ارسالی،
ارائن گوا ی سابقن کار ا  کار رمايان قاللی بن حاداکثر 

  سن ا زوده خوا د شد.
داشتن مدرک تحصيلی مناسا  باا رشاتن شا لی . 3

 مورد نظر در جدول 
. آمادگی خدمت و اشت ال بن کار در  ر يک ا  ايساتااه 4

  ای مورد نظر برق مستقر در استانپست  ای 
قط افراد بومي شههرهاي منهدرد در دفتر هه . ف5

، كردسهتان و ایهالم راهنما در استان هاي كرمانشاه
 هستند.مجاز به شركت در آزمون 

ا رادی کن  دارای ويژگی  ای  ير باشند، داوطلا   -
  تلقی می گردند.      ای مورد نظر  ر استانبومی شهر

پادر در شناسنامن، شهرستان مح  تولد داوطل  يا  ـ 
 وی با شهرستان مورد تقاضاا ي ای باشاد مسر و يا 

بان  آ ماون را نماای توضيحات بيشاتر در د ترهان)
  (آ مونهای استخدامیبخش وب سايت آدرس 

 
 

. هنانچن در  ر يک ا  مراح  استخدامی خالف واقع 6
ا   بودن اطالعات ارائن شده ا  سوی  رد مسج  گردد،

 ادامن  م اری  رد ممانعت بن عم  خوا د آمد.
 د( مدارك مورد نیاز

 .  رم ت مي  شده ثالت نام )بن طور دقيب و خوانا(1
اصا   ايش واريازی و ارساال آن بان  ماراه  . وارياز2

 ( 000/250)  ازار دويسات و پنجااه ماللغمدارک بن 
 بان شاماره آ ماون در شارکت  زينان عناوان بن ريال

 درآمااد ای نااام باان 2175049001001حساااب 
 شاعالن ملی بانک نزد شهيد بهشتی دانشااه اختصاصی
 527 کد  برق و آب صنعت دانشااه

نويسی شده )يک قطعن . دو قطعن ع س جديد پشت 3
 بن  رم ثالت نام الصاق شود(

 )پشت و رو(و کارت ملی  . تصوير صفحن اول شناسنامن4
 ورو( )پشت . تصوير برگ پايان خدمت يا معا يت دائم5
. تصوير آخرين مدرک تحصيلی يا گاوا ی  راتات ا  6

 تحصي  کن معدل ک  حتما در آن قيد شده باشد.
 اای ياا  الزاماا ا  پاکات. برای ارسال مدارک مورد ن7

 استفاده شود. 25x17پستی استاندارد 
 د( سایر نكات

.  مااان و محاا  برگاازاری آ مااون ا  طريااب آدرس 1
 ن خوا د رسيد.اال تروني ی  ير بن اطالع داوطلال

. داوطلالااان واجااد شاارايط ماای بايساات ماادارک ال م را 2
 سههه شههنبه مههور  روز حااداکثر تااا پايااان وقاات اداری 

بان آدرس تهاران صااندوق  پسات سفارشاایباا  31/01/98
پرديس 16589-53571و کد پستی  16765-1719پستی 

 ناای و مهندساای شااهيد عالاساازور، مرکااز آمااو    ااای 
)آ مون جذب شرکت تخصصی شهيد عالاسزور، واحد آ مون 

 پيمان ترب( ارسال نمايند.
. مدارک ارسالی برای ثالت نام بن  يچ عنوان مسترد 3

بن مدارک ناقص و يا مدارکی کن پس ا   .نمی شود
 مهلت مقرر ارسال گردد ترتي  اثر داده نخوا د شد.

. داوطلالين می توانند جهت آگا ی ا   مان آ مون، دروس 4
امتحااانی و کساا  اطالعااات بيشااتر باان وب سااايت مرکااز 

  http:/sbu.ac.ir/ATCآمو شهای تخصصای بان آدرس 
 بخش آ مونهای استخدامی مراجعن نمايند.

 جنسیت تعداد مقطع و رشته تحصیلي رشته شغلي ردیف 

 مهندس برق 1

 در رشته مهندسي برق و باالتر لیسانس 

، الكتروتكنیک ،)گرایش قدرت، شبكه هاي انتقال و توزیع

 كنترل( و ابزاردقیق، الكترونیک

 مرد 35

     

نكته مهم: قبل از واریز وجه ثبت نام و تكمیل و ارسال فرم تقاضا، مطالعه دقیق دفتر ه راهنماي آزمون 

 وجه واریزي به هیچ عنوان قابل مسترد نمي باشد. ؛توصیه و تاكید مي گردد
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