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  شهركرد فدك يرسانبرق شركت نيروي جذب يبرا يعلم سطح نييتع

  

ساند  شهركرد شركت برقبه اطالع مي ر ساني فدك  ساني خودبه منظور ر شاغل نفر ٤به تعداد  تكميل نيروي ان  جهت م

ـــبكه مأمور لوازم اندازه ـــرايط ذيل مرداز بين داوطلبين گيري عادي  و فن ورز عمليات و اتفاقات ش پس از  ،داراي ش

 برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه علمي، نيرو مي پذيرد.

كليه مراحل ثبت نام، دريافت كارت ورود به جلسه و مشاهده نتايج فقط از طريق سامانه آزمون به نشاني  -1

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

اينترنتي هزينه آزمون و مشاهده پيغام پايان مراحل، ثبت نام قطعي تلقي مي گردد و در غير اين تنها پس از واريز  -2

 د و امكان شركت در آزمون وجود ندارد.كارت ورود به جلسه صادر نخواهد ش صورت

ظرفيت مورد نياز اعالم خواهد شد و انتخاب نهايي با انجام مصاحبه تخصصي  ربراب سهپس از اين آزمون،  -3

 وري و بررسي صالحيت عمومي انجام مي شود.حض

  شرايط عمومي:

 داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران -1

 قانوني دائم غير پزشكيدارا بودن كارت پايان خدمت سربازي و يا معافيت  -2

 و دخانيات عدم اعتياد به مواد مخدر و الكل -3

 نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر -٤

  روانيداشتن سالمت كامل جسماني و  -5

 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -6

 احراز صالحيت عمومي به تاييد گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه -7

  شرايط اختصاصي:

 شرايط سني به شرح زير: داشتن -1

  3٠/٠7/1371(متولدين بعد از تاريخ  براي مقطع كارداني سال 27حداكثر سن( 

   3٠/٠7/1372سال براي مقطع ديپلم (متولدين بعد از تاريخ  26حداكثر سن( 

  شود: صالح به حداكثر سن افزوده ميموارد ذيل به شرط تأييديه معتبر از مراجع ذي

 ماه.  2٤مدت انجام خدمت سربازي حداكثر به مدت  )1
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ماه به سن داوطلبان اضافه ميگرددكه ميبايستي  ليست 2٤درصورت دارا بودن سوابق كاري معتبر و مرتبط حداكثر ) 2

  بيمه معتبرسوابق كاري مورد تاييد سازمان تامين اجتماعي باشد. 

گواهي فراغت از تحصيل داوطلبان، كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و  تاريخ صدور الزم به ذكر است-

نام و تكميل فرم مربوطه صادر شده باشد. هر يك از داوطلبان كه به ثبت قبل از تاريخهاي مربوطه، بايستي ديهتأيي

نام، اطالعات نادرست و جعلي ارائه نموده يا واقعيتي را كتمان نموده باشد و به سبب اين اطالعات پذيرفته هنگام ثبت

شود، قبولي ايشان ملغي بوده و اقدامات الزم طبق قوانين و شوند، هر زماني كه غيرواقعي بودن اطالعات مشخص 

  .آيدمقررات به عمل مي

 
 گردد: بومي بودن در شهرستان مورد تقاضا الزامي ميباشد. شرايط بومي بودن به شرح ذيل تعيين مي -2

براساس نيازمندي باشد بنابراين با توجه به اينكه مالك انتخاب قبول شدگان از بين افراد بومي هر شهرستان مي

چه افرادي به غير از شوند وچنانشدگان انتخاب ميهر شهرستان تنها از بين افراد بومي شهرستان اعالمي قبول

خواهد  لغيافراد بومي شهرستان اعالمي درآزمون كتبي شركت نمايد وقبول شود درهرمرحله قبولي ايشان م

و الزاماً در حال حاضر  در شهرستان انتخابي رادارا باشدسال سابقه سكونت 3فرد بومي كسي است كه حداقل «شد

  »هاي انتخابي باشد.ساكن شهرستان

 

 كار داراي گواهي نامه رانندگي خودروهاي سبك باشند.قبل از شروع به "همه داوطلبان بايستي الزاما -3

اهي نامه رانندگي پايه داراي گو "يك نفرانتخابي فن ورز عمليات واتفاقات شبكه شهرستان كيار بايستي الزاما -٤

 .دوم جهت رانندگي با نيسان باالبر نيز باشد

جدول هاي آموزشي موردنياز را مطابق بايستي دورهاند، ميداوطلباني كه در آزمون كتبي ومصاحبه پذيرفته شده -5

كار نسبت باهزينه خود بگذرانند، به طوري كه پس از انجام مراحل مصاحبه و گزينش، قبل از شروع به  2شماره

 شود. هاي مذكور اقدام نمايند. در غير اين صورت، مجوز كار به آنها داده نميبه ارائه دوره

قبولي در آزمون كتبي به منزله استخدام قطعي نبوده، بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحل بعدي شامل  -6

 باشد. ندي ميگزينش، معاينات پزشكي و عدم سوء پيشينه و نيازمتست عملي،مصاحبه، 
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 نام كنند كه در زمان برگزاري آزمون داراي مدارك ذيل باشند:توانند در اين آزمون ثبتصرفًا داوطلباني مي -7

 .دارا بودن مدرك الزم در مقطع و رشته تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شده 

 كارت ملي 

  نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائمكارت پايان خدمت 

  دال بر بومي بودنمدارك 

 مدارك دال بر جبران كثرت سن  

 به شرح زير مي باشد:نيروهاي مورد نياز و مواد آزمون  تعداد -8

  1جدول شماره 

  

  تعداد  مقطع  عنوان شغل  رديف
شهرستان 
  مورد نياز

 
  مواد آزمون

1  
فن ورز عمليات و اتفاقات 

  شبكه

  ديپلم برقفوق

  هاكليه گرايش
2  

بومي شهرستان 

       -نفر1كيار

بومي شهرستان 

  نفر1بروجن 

هاي ماشين -مدارهاي الكتريكي، «سواالت تخصصي: 
و  DCو  ACهاي الكتريكي (مباني ماشين

 -هاي قدرت، اصول سيستم -ترانسفورماتورها)، 
يي تجهيزات روشنا -هاي توزيع انرژي الكتريكي، سيستم

فناوري اطالعات  «سواالت عمومي:»     و محاسبات
 -ر مقدماتيرياضي و آما -)ICDLگانه هاي هفت(مهارت

اطالعات  -ي عموميزبان انگليس -زبان و ادبيات فارسي
هوش و  -عمومي و دانش اجتماعي و قانون  اساسي

  »استعداد

2  
گيري مأمور لوازم اندازه

  عادي

  ديپلم

  هاكليه رشته
2  

بومي شهرستان 

-نفر1كوهرنگ 

بومي شهرستان 

  نفر1اردل 

رياضي  -)ICDLگانه هاي هفتاطالعات (مهارتفناوري 
ي زبان انگليس -ات فارسيزبان و ادبي -و آمار مقدماتي

مي و دانش اجتماعي و قانون  اطالعات عمو -عمومي
  ستعدادهوش و ا -اساسي
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تحصيلي در صورتي كه داوطلبي با مدرك . تبصره: براي مشاغل ذكر شده مدرك تحصيلي باالتر قابل قبول نمي باشد

تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده آگهي در آزمون شركت نمايد، از استخدام و ادامه اشتغال وي رشته غيرمرتبط و يا پايين

  .در هر مرحله، ممانعت به عمل خواهد آمد

نمره كل دروس عمومي و دروس اختصاصي به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و ضرايب دروس براي هر درس -1

 خواهد بود.  1ومي و اختصاصي ضريب سؤاالت عم

شدگان براي انجام مراحل مصاحبه اند، در رديف معرفيداوطلباني كه حدّ نصاب الزم در هر شغل را كسب ننموده-2

قرار نخواهند گرفت و مالك تعيين داوطلب جهت انجام مصاحبه و مراحل بعدي، به دست آوردن باالترين نمرات اول 

 باشد. وط به كسب كردن حدنصاب نمره قبولي ميتا سوم آزمون كتبي من

را ندارند باشرايط يكسان در  2ذكر شده در جدول  شماره »مهارتهاي شغلي «و »دوره ها ي مورد نياز «دواطلباني كه -3

 هاي مذكور هيچ گونه تاثيري در نمره كتبي داوطلب ندارندتوانند شركت نمايند و دوره هاومهارتآزمون تعيين سطح مي

را  2  بايستي دوره هاي الزم مذكور در جدول شمارهواين داوطلبان درصورت قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه مي

  .ارائه نمايند باهزينه خودطي نموده ومدارك آن راقبل از شروع به كار

  

  هاي شغلي: نيازمندي2جدول 

  شرح شغل  رديف

سابقه 
بعد از «كار

آزمون 
كتبي 
  »ومصاحبه

 مهارت (بعد از
آزمون كتبي 

ومصاحبه وقبل 
  از شروع به كار)

  هاتوانمندي
هاي آموزشي موردنياز ضروري دوره

بعد از قبولي «قبل از شروع به كار 
  »درآزمون كتبي ومصاحبه

1  

مأمور لوازم 

گيري اندازه

  عادي

طي نمودن 

هاي دوره

آموزشي 

موردنيازبعد 

  از جذب

شناخت انواع 

گيري لوازم اندازه

كنتور و و تابلو 

مهارت برقراري 

  ارتباط مؤثر

برخورداري از سالمت كامل 

  جسمي و روحي

هاي شايستگي رعايت ايمني در شبكه

نتور كمامور قرائت -ساعت 5٠توزيع برق 

  ساعت8٠برق 
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2  

فن ورز 

عمليات و 

  اتفاقات شبكه

هاي طي دوره

آموزشي 

نياز و پيش

گذراندن 

ماه  3حداقل 

دوره 

كارآموزي 

  پس از جذب

شناخت 

 -تجهيزات

توانايي تشخيص 

توانايي  -عيوب

استفاده از 

اطالعات روز 

تجهيزات و نصب 

توانايي  -آن

نوشتاري و تهيه 

  گزارش

برخورداري از سالمت كامل 

جسمي و روحي، تناسب قد و 

متر)، باال سانتي 17٠وزن (حداقل 

بودن قدرت بينايي (عدم استفاده 

از عينك) و شنوايي، توانايي كار 

  ارتفاع و عدم ترس از ارتفاع در

  ساعت 13٩شبكه هوايي برق و رز فن 

هاي شايستگي رعايت ايمني در شبكه

ساعت.سركابل  5٠توزيع برق 

شبكه هاي  استانداردهاي-ساعت66ومفصل

  ساعت3٠توزيع برق

  

  

و    www.azmoon.iheari.irثبت نام در سامانه آزمون مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان به نشاني -٩

 پذيرد.انجام مياز طريق سامانه فوق   ،) ريالهزار ششصد(6٠٠٠٠٠پرداخت اينترنتي هزينه ثبت نام به مبلغ 

  زمان بندي:

 پذيرد.نجام ميا 22/٠8/٩8 مورخ چهارشنبه پايان روز تا 11/٠8/٩8 مورخ شنبه ثبت نام در سامانه آزمون از روز -

 28/٠8/٩8و  27/٠8/٩8مورخ شنبه سهو  دوشنبه روزهاي طريق سامانه دردريافت كارت شركت در آزمون از  -

 پذيرد.انجام مي

 باشد.مي 3٠/٠8/٩8مورخ  شنبهپنج روزصبح  1٠برگزاري آزمون: راس ساعت تاريخ  -

 آدرس محل برگزاري آزمون در كارت شركت در آزمون اعالم مي گردد. -

 
 

صنعت آب و برق اصفهان مجتمع آزمون مركز  


