
و گزینش مصاحبه ،ی آزمون کتبیطواجد الشرایط از بین داوطلبانمین نیروي انسانی متخصص خود أجهت تبهره برداري و تعمیرات نیروگاه صبا (سهامی خاص) شرکت 
نماید.زیر دعوت به همکاري میبا شرایطقم سیکل ترکیبی نیروگاه در اشتغال جهت 

الف) شرایط عمومی براي شرکت در آزمون

جمهـوري اسـالمی   مقـدس  . داشتن تابعیت نظـام  1
ایران 

. اعتقـاد بــه دیـن مبــین اسـالم یــا یکـی از ادیــان     2
شناخته شده در قانون اساسی ایران 

انجام خدمت سـربازي یـا داشـتن معافیـت هـاي      . 3
قانونی دائم  

. عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات4
. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر5
الزم متناسب بـا  توانایی تندرستی و . برخورداري از 6

وظایف  
دارا بودن شرایط احراز شغل. 7
اشتغال به خدمت یا تحصیل و نداشتن تعهد عدم .8

خدمتی  

ب) شرایط اختصاصی

ــدین 1 ــع  01/01/1366. متولـ ــد در مقطـ ــه بعـ بـ
(سابقه کار متقاضیانی که در نیروگـاه قـم   کارشناسی

ــار   ــه ک تحــت پوشــش شــرکت پیمانکــار مشــغول ب
حداکثر سن اضافه خواهد شد)میباشند به 

. داشتن مدرك تحصیلی متناسب بـا رشـته شـغلی    2
مورد نظر در جدول  

قم  بودن در استان مقیم. 3
. چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی خالف 4

واقع بودن اطالعات ارائه شده از سوي فرد مسجل 
از ادامه همکاري فرد ممانعت به عمل خواهد گردد،

آمد.

مدارك مورد نیازج) 

. فرم تکمیل شده ثبت نام (به طور دقیق و خوانا)1
. دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده (یک قطعه 2

به فرم ثبت نام الصاق شود)
. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو)3
. تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت ورو)4
تحصیلی یا گواهی فراغت از . تصویر آخرین مدرك 5

تحصیل که معدل کل حتما در آن قید شده باشد.
هاي . براي ارسال مدارك مورد نیاز الزاما از پاکت6

استفاده شود.25x17پستی استاندارد 

د) سایر نکات

ــق آدرس   1 ــون از طری ــزاري آزم ــل برگ ــان و مح . زم
ن خواهد رسید.االکترونیکی زیر به اطالع داوطلب

ن واجد شرایط مـی بایسـت مـدارك الزم را    اداوطلب. 2
22/08/96روز دوشنبه حداکثر تا پایان وقـت اداري  

بـه آدرس تهـران صـندوق پسـتی    پسـت سفارشـی  با 
مرکــز آموزشــهاي  امــور همــاهنگی  1719-16765

کدپســــتیتخصصــــی شــــهید عباســــپور و یــــا 
ــاه   53571-16589 ــذب نیروگـ ــون جـ ــم(آزمـ )        قـ
.نمایندارسال 

. مدارك ارسالی براي ثبت نام به هیچ عنوان مسـترد  3
به مدارك نـاقص و یـا مـدارکی کـه پـس از      .نمی شود

مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ن می توانند جهت آگـاهی از زمـان آزمـون،   اداوطلب. 4

امتحانی و کسب اطالعات بیشتر بـه وب سـایت   دروس 
ــ ــی بـــــه آدرس   مرکـــ ز آموزشـــــهاي تخصصـــ

http://stc.sbu.ac.ir  ــمت ــاي قســــ آزمونهــــ
استخدامی مراجعه نمایند.

جنسیتمقطع و رشته تحصیلیرشته شغلیردیف

لیسانس در رشته مهندسی برق مهندس برق1
الکتروتکنیک)،(گرایش قدرت، شبکه هاي انتقال و توزیع

مرد لیسانس در رشته مهندسی برق مهندس الکترونیک2
) گرایش الکترونیک، ابزاردقیق، کنترل، مخابرات(

) هاگرایشکلیه (مکانیک لیسانس در رشته مهندسی مکانیکمهندس 3

نفر10عــــجم
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