
 بسمه تعالی

 مجتمع عالی آموزشی و ژپوهشی  صنعت آب و ربق خوزستان
 

 حجمي نيرويآگهي جذب 
 

ور تأمين نيرروي اناراني مرورد    به منظهاي دنيا كاران جنوب، برجمان ارشيا و حجمي اهواز شمين شركتبه اطالع مي رساند : 

، آزمرون دانر    )كتبي(آزمون توانمندي هراي ممرومي و تصييري   واجد شرايط را از طريق برگزاري  آقاياننفراز 40تعداد ، نياز

 مي نمايد.  يريبکارگزيربا شرايط و حجمي  يروينمهارتي )مياحبه(و طي فرآيند گزين  به صورت 


 الف( شرايط عمومي:

 داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران -1

 انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم   -2

 دخانيات موادمصدرو به امتياد مدم  -3

 ايي مؤثرزنداشتن سابقه محکوميت ج -4

 داشتن سالمت جاماني و رواني  -5

 نرمال  (  سانتي متر و   170قد داشتن قد و وزن متناسب جهت نيروي سيمبان و قرائت )حداقل  -6

 شنوايي -باال بودن قدرت بينايي )مدم استفاده از مينک(-7

ارتفاع )مدم ترس از ارتفاع( توانائي كار در -8

 امتقاد به دين مبين اسالم يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. -9

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -10

 و توانايي انجام كار در ارتفاع دارا بودن شرايط احراز شغل -11

 أييد گزين احراز صالحيت هاي ممومي به ت -12

 يريبکارگمدم منع قانوني جهت  -13

 به موجب آراء مراجع قانوني يريبکارگنداشتن منع  -14

 

 ب( شرايط اختصاصي:
 تاريخ آزمون(زمان : )تا داشتن شرايط سني به شرح زير 

                    سررال سررن 27سرراير مغررا ل  وراننررده و بررراي نيررروي سرريمبان برره بعررد ( ، 01/12/71) متولرردين  سررال سررن 25حررداك ر* 

  به بعد( 01/12/69) متولدين

 شود: : موارد زير به شرط ارائه تأييديه معتبر از مراجع ذييالح به حداك ر سن افزوده مي1تبيره 

و فررد   درصد و باالتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل يک سال سابقه اسرارت دارنرد   25فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان  -الف 

 سال به سن اضافه مي گردد . 2حداك ر ور داوطلبانه در جبهه (ضماه ح 6رزمنده ) با حداقل 



و گواهي فرا ت از تحييل كليه داوطلبان امم از سهميه هرا و آزاد بايارتي ترا روز    كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه:1تذكر

.برگزاري آزمون آماده و صادر شده باشد 

سدل  هدس سد      3اهواز حدااثر   ( سابقه ي كار مرتبط با ارايه سوابق پرداخت بيمه و گواهي اشتغال در شركت توزيع برر   ب

 ميغود.اضلفس

مدرك تحييلي، شناسنامه، كارت ملي، مدرك وضعيت نظرام  :  مدارك پذيرفته شدگان شاملر يو تيو اصل ارائه مهلت توضيح:

روز پرس از امرالم    5منظور تطبيق مدارك و تکميل پرونده براي انجام مياحبه حرداك ر  به ، مدد3به تعداد  3*4ومکس  وظيفه

 نتايج آزمون مي باشد.

بر مهده داوطلرب  ه ناقص مدارك ياراط و شرايط امالم شده در متن آگهي و يا ضوابدقيقرمايتمدمازناشيمائوليت :2تذكر

و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه يا به ممرد اطالمرات خرال      ياحبهاز مراحل امتحان، م باشد و چنانچه در هر كدام يم

، حکم مزبرور لغرو و   يريبکارگدر صورت صدور حکم  و  يکن تلقيكان لم واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، 

 بال اثر مي گردد.

 شود. ياز  منظور ميامت 5 ،بر  اهواز يرويع نيتوز شركت يمتوف داوطلباني كه فرزندان پرسنل شا ل،بازنغاته،جهت :3تذكر

 يشرهدا، جانبرازان براال    ي ارگران ، به فرزندان خانواده هايمعزز شهدا و ا يج نهادن به خانواده هام و اريتکر يدر راستا: 4تذكر

 ياز منظور مر يامت 5کاال اسارت  به باال و رزمندگان با سابقه حداقل ش  ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، يآزادگان درصد،25

 گردد.

معتبرر   يبهمراه ارائه گرواه  شركت هاي  ير دولتي در)با ارائه ماتندات پرداخت بيمه  سال سابقه كار مرتبط 2داشتن حداقل * 

تلییا سلهقس ی ثلر م تبط هعهاه ثمیتس اج ایی آزمون میبلشا .. (از آنها

  :زيرباشد هاي ويژگي از يکي داراي كه ميغود گفته داوطلبي.داوطلب بومي به مي باشدفقط از داوطلبان بومي  رشيپذ* 

 .باشد، كارون ، باوي و حميديه اهواز يهاستان از شهر يکيدر الف(محل تولد داوطلب 

 طي كرده باشد. استان خوزستان  در را ب( حداقل دو مقطع تحييلي از مقاطع تحييلي )ابتدائي،راهنمايي و متوسطه(

                        ( اممازابتدائي،راهنماييويادبيرسرتان ) آنهرا  تحيريلي  ازسرنوات  سرال ( 3) سره  كره  درصورتي مالح نيروهاي پرسنل فرزندان ج(

 د. ننيز بومي تلقي مي گرد هاي استان خوزستانشهرستان در 

اطالمرات   -4زبران انگلياري    -3معار  اسرالمي   -2آيين نگارش و مهارتهاي نوشتاري -1دروس عمومي: مواد آزمون

 ايمني ممومي -7ات رياضي -6 هوش و استعداد تحييلي -5سياسي، اجتمامي و مباني قانوني

 مباني بر  -3 اصول و مباني ايمني در بر  -2  فيزيک الکتريايته -1دروس تخصصي : مواد آزمون

 توجه:
 ممرومي  و امتيراز آن در سراير مرواد آزمرون    اقليت هاي ديني از پاسخ گويي به سواالت معار  اسالمي معا  مي باشند الف :  

 توزيع خواهد شد

 .و بدون ضريب مي باشد سوال  60ب : سواالت روانغناختي  بيورت مغترك براي تمام كد رشته ها 

 محاسبه خواهد شد. 3و دروس اختياصي با ضريب  1با ضريب ج: سواالت دروس ممومي 

 يک نمره و به هر پاسخ  لط يک سوم نمره منفي تلقي مي گردد.د: آزمون داراي نمره منفي بوده، هر پاسخ صحيح 



 تحصيليعناوين شغلي و  مواد آزمون رشته : الف جدول

کد 
 رشته

 يشغل

و تعداد نفرات  يرشته شغل
 ازيمورد ن

نام رشته 
 يليتحص

 1ب يضربا  يدروس عموم
تعداد 
 سوال

1001 

 

 نفر 11حراست 

 ) آقا (

 

 

 ديپلم، کليه رشته ها

 20 نگارش و مهارتهاي نوشتاريآيين 

 20 معارف اسالمي

 20 زبان انگليسي

 20 اطالعات سياسي، اجتماعي و مباني قانوني

 20 هوش و استعداد تحصيلي

1002 
نفر  9  امور قرائت کنتورم

 )آقا(

 20 رياضيات

 20 ايمني عمومي

 60 روانشناختي   

 تحصيليعناوين شغلي و  مواد آزمون رشته (  بجدول 

 کد رشته

 يشغل

و تعداد  يرشته شغل

 ازينفرات مورد ن
 يدروس عموم يلينام رشته تحص

تعداد 

 سوال

1003 
اننده خودرو ر

 ) آقا (نفر  5نيسنگ

پلميپلم و فوق ديد 

    رشته برق - 

     ش هايه گرايکل 

 

  ينوشتار ين نگارش و مهارتهاييآ

 معارف اسالمي

 يسيزبان انگل

1004 
     نفر 15م بان يس

 )آقا (

 اطالعات سياسي، اجتماعي و مباني قانوني

 هوش و استعداد تحصيلي

 اتياضير

 60 روانشناختي

 دروس اختصاصي
تعداد 

 سوال

 20 فيزيک الکتريسيته

 20 اصول و مباني ايمني در برق

02 مباني برق  

 

 

 



 چگونگي ثبت نام:

ترا   حرداك ر 18/11/96مدور    روز چهلرشدببس  از تواننرد داوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط منردرج در ايرن آگهري مري      -1

 نمايند.ثبت نام در آزمون www.kwphc.irسايت ازطريق  24/11/69مور   سس شببسروز 24سامت

 26/11/96مرور    پنجغرنبه روز  24ترا سرامت    21/11/96مرور    شنبهاز روز زمان ويراي  اطالمات:ويراير  اطالمات   -2

 انجام خواهد گرفت. 

در اسرع وقت بعداز ثبت اطالمات، مجدداً  به صفحه ثبت نام خود مراجعه نماييد توجه:داوطلبان گرامي بايد توجه داشته باشند 

تاييد اطالمات خود كه توسط مجري بررسي خواهد شد را مغاهده نماييد در صورت مدم تاييد، ملت مدم تاييد  تا از وضعيت

نابت به ويراي  اطالمات  اقدام فو   امالم شده يطبق زمانبند ،درج خواهد شد كه داوطلب موظف است در اولين فرصت

 نمايد. 

، ينترنتيق درگاه اينه شركت در آزمون از طريرا بعنوان هز الير( اردويات و پنجاه هز)250.000هزينه ثبت نام در آزمون  -1

نديداخت نماپرل فرم ثبت نام يمرپس از تک

گردد يچ وجه ماترد نميبه ه يزيدر صورت انيرا  وجه وارنه يهز پس از ثبت نام و پرداخت-4

5- ادداشت نموده و در حفظ آن دقتين كد را يه داوطلبان اياست كل يضرور يريكد رهگ و دريافت پس از انجام كامل 

 ندينما

6دول ر، جينترنتيشود كه رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام ا يه ميبه داوطلبان توص

نموده و  يمطالعه و بررس از را كامالًيمورد ن يليتحي ومدرك نام ثبت نحوه (، راهنما،و ب الف هاي )جدوليبکارگير يازهاين

 يريگيپ ضمناً ند.ياراده نمرآم راهنما و نحوه ثبت نام ”6” ات امالم شده در بند يمکس خود را با توجه به جزئ يانه ايرا ليفا

ت آن يبوده و مائول يآزمون الزام ياز زمان و مکان برگزار يافت كارت ورود به جلاه آزمون، آگاهيمانند در يعدرراحل برم

 باشد يمهده داوطلب مبه 

7 ند.يبتوانند ثبت نام نما يند تا با سهولت بهتريآخر موكول ننما يبهتر است ثبت نام را به روز ها يداوطلبان گرام

ر يو سا توسط داوطلب يکس ارسالرود اشکال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن مرورت وجران ذكر است كه در صيشا -

عيت تاييد رفحه ثبت نام خود مراجعه نماييد تا از وضردداً  به صرمج اسرع وقتثبت اطالمات خود،در  از بعد، يالحرموارد اص

واهد رد شد را مغاهده نماييد در صورت مدم تاييد، ملت مدم تاييد درج خري خواهرجري بررسراطالمات خود كه توسط م

 مات  اقدام نمايد. وظف است در اولين فرصت  نابت به ويراي  اطالرشد كه داوطلب م

8- ديد نصواهد گرديچ وجه تمديمهلت ثبت نام به ه 

توانند با  يم غتربي كاب اطالماتجهت در مرحله ثبت نام  يتذكر: داوطلبان محترم در صورت درج اشتباه اطالمات شصي

ر خواهد يمقرر امکان پذ  اطالمات، فقط در زمان يرايو كه شود يند. متذكر ميآزمون تماس حاصل نما يشماره تلفن مجر

 بود

http://www.kwphc.ir/


و موفق به  شدهبا مغکل مواجه آنها  يکيپرداخت الکترون يول ندينما يمل يكه فرم ثبت نام را تکم يتوجه : آن دسته از داوطلبان

ثبرت نرام    نره يناربت بره پرداخرت هز   ” نه ثبت نرام يهز يکيپرداخت الکترون“نک يل از بااستفاده نمي شوند يريافت كد رهگيدر

 .ندياقدام نما يريافت كد رهگيودر

 :راهنما و نحوه ثبت نام -

1ديهنگام درج اطالمات، كل -2د. يينما ين اطالمات خودداريپ التياز تاCaps Lockاز  -3د خراموش باشرد.   ير صفحه كل

د يررگر، از كليکررديجرردا كررردن كلمررات از    ينمرروده و برررا  يدر هنگررام درج اطالمررات خرروددار  (Enter)ديررزدن كل

خرود را بره صرورت كامرل ) برا درج       يكد مل -5است.  يلدها الزاميه فيل اطالمات كليتکم -4د.يياستفاده نما(Space)فاصله

نره روشرن و   ي)تمام ر ، زم 3×4 يل اسکن شده مکس پرسنلياليا  مکس، از فا يبرا -6د. ييره وارد نمايو بدون خط تصفر( 

چ وجره مرورد قبرول    يبه هر  يارسال ير پرسنلي  يد. مکس هاييت استفاده نمايلوبايك 40و با حجم حداك ر jpg، با فرمتد(يجد

امکران چرا     د. ضرمناً يير ادداشرت نما يثبرت نرام ارائره شرده را      يريل نمودن اطالمات، شماره رهگيپاازتکم -7 نصواهد بود.

ل نموده وآن را به يباشد را به دلصواه تکم يرقم م 5و با  يكه از نوع مدد يابيلد مربوط به شماره بازيف -8اطالمات وجود دارد.

ن شماره بره همرراه كرد    يثبت نام، با استفاده از ا يريد. در صورت فراموش كردن كد رهگيابه خاطر باپاريادداشت كرده يدقت 

مالً مراقبرت  ن شرماره كرا  ير ان مراحرل آزمرون از ا  يد، لذا تا پايينما يابيخود را باز يريد كد رهگيتوان يو شماره شناسنامه م يمل

 دييق اطالمات از دكمه خروج استفاده نمايدق ثبت منظور به پس از اتمام مراحل ثبت نام و كامل شدن آن، -9د. يينما

 ( توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون:ه

صرورتاينترنتي از روز شرنبه مرور      كارت ورود بره جلاره آزمرون بره    و اخرذ 18/12/1396روز جمعره مرور    زمان آزمون -1

 .بودخواهد ( www.kwphc.ir)سايت  وبطريق  از 17/12/6139لغايت پنج شنبه12/12/6139

 درصورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطالع رسراني الزم از طريرق پايگراه     :1توجه

 به ممل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهي يافتن، رمايت و انجام آن ها مي باشند.www.kwphc.irاينترنتي

نيرورت از  ير اير اسرت. در    يكا ذ ( هنگام ورود به حوزه الزام يارائه كارت ورود به جلاه آزمون ) چا  شده بر رو:2توجه

 آزمرون  همچنين همراه داشتن كارت ملي و يا شناسنامه داوطلرب هنگرام ورود بره جلاره    . خواهد شد يريداوطلب جلوگورود 

 .الزامي است

 امالم خواهد شد.( www.kwphc.ir)سايت وباز طريق نيز برابر ظرفيت 3قبول شدگانامالم نتايج -2

تواننرد شرركت   التحييالن همان رشته، گرراي  و مقطرع مري   صرفاً فارغ امتحانيهايرشتهازهريکدر -1موارد قابل توجه:

 باشد.  پذير نمي ا مقطع باالتر امکانيهاها يا گراي كنند و پذيرش ديگر رشته

 ک كد رشته هاتند.يداوطلبان ملزم به انتصاب فقط  -2

http://www.kwphc.ir/
http://www.kwphc.ir/
http://www.kwphc.ir/


به مقطع، رشته و گراي  تحيريلي ذكرر شرده در هنگرام ثبرت نرام        پذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه -3

صورت مي پذيرد. ماؤوليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادما به مهده داوطلب خواهد 

 بود.

و مراه پرس از امرالم    تحييلي فارغ التحييالن دانغگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته شدن در آزمرون )حرداك ر د   مدارك -4

 نتيجه( مي بايات به تائيد سازمان مركزي دانغگاه مذكور برسد .

سرنج    سرازمان  جرامع  درآزمرون  كه كغور مالي آموزش ومؤساات ها ازدانغگاه معادل،صادره تحييلي مدرك دارندگان -5

آموزش كغور شركت نموده و قبول شده اند و سازمان مذكور براي آنان گواهينامه مبني بر امکان ادامه تحييل در مقطرع براالتر   

تحييلي با ارزش ملمي صادر نموده، به شرط رمايت كليه شرايط و ضوابط مندرج در اين اطالميه مجاز به ثبت نرام در آزمرون   

 باشند.مي

 پذيرش سه برابر ظرفيت انجام مي گيرد.در آزمون كتبي  -6

، گزين ، معاينرات پزشرکي   ياحبهمباشد بلکه انجام مراحل بعدي شامل قطعي نمي يريبکارگبه منزله كتبي  درآزمون قبولي -7

باشرد.و اخذ مدم سوء پيغينره از مراكز ذييرالح نيز الزامي مي

 توزيع نمرات: چگونگي
 40و براي ساير رشته هرا معرادل    امتياز  كلاز  درصد 30معادل گين نبراي داوطلبان رشته شغلي راننده خودرو سزمون كتبي آ -

 .  باشد درصد از كل امتياز مي

درصد از كل امتياز  و برراي سراير    70گين معادل نبراي داوطلبان رشته شغلي راننده خودرو سآزمون دان  مهارتي)مياحبه(  -

.درصد از كل امتيازرا به خود اختياص ميدهد  60رشته ها معادل 

مجتمع مالي آموزشي و پژوهغي صنعت آب و بر   061-33345728در صورت بروز هرگونه مغکل و سؤالي با شماره تلفن  

 خوزستان به منوان مجري آزمون در وقت اداري تماس حاصل نمايند.

http://www.azmoon-niroo.ir/azmoon/prospectus/index205_files/220.doc

