اصﻼحات و اضافات آزمون به كارگيري نيروي قراردادي شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاههاي اتمي
و انتشار دف چه راهن ی ﺛﺒﺖنام آزﻣﻮن به کارگ ی ن وی قراردادی شرکﺖ تعم ات و پشتیﺒا ن وگاههای اتمﯽ،
بﺪﯾنﻮﺳیﻠه به اﻃﻼع کﻠیه داوﻃﻠﺒان شرکﺖ در اﻣتﺤان ﻣذکﻮر رﺳانﺪ ،با تﻮﺟه به اﻋﻼم شرکﺖ تعم ات و پشتیﺒا
ن وگاههای اتمﯽ ،اﺻﻼﺣات و اﺿافات ذﯾﻞ در ﺳاﻣانه ﺛﺒﺖنام و شراﯾﻂ و ﺿﻮابﻂ آزﻣﻮن ﺻﻮرت گرفته اﺳﺖ.
کﻠیه داوﻃﻠﺒان تﻮاننﺪ در ﻣﻬﻠﺖ باقی نﺪه تا پاﯾان ﻣﺪت ﺛﺒﺖنام ،پس از ﻣطالعه دقیق دف چه راهن ی ﺛﺒﺖنام
و همچن ﻣنﺪرﺟات اﯾن اﺻﻼﺣیه و فراهﻢ نمﻮدن ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋات ﻣﻮرد نیاز ،به ﺳاﻣانه ﺛﺒﺖ نام اﯾن آزﻣﻮن به نشا
 hrtc.irﻣراﺟعه و نﺴﺒﺖ به ﺛﺒﺖنام در آزﻣﻮن ﻣذکﻮر اقﺪام ن ﯾنﺪ.
در بﺨﺶ پﻨﺠﻢ كه مربوط به امتيازات و سهميههاي قانوني ميباشد ،تغييرات زير انﺠام شده است :
 -داوطلبان ايثارگران

برای داوﻃﻠﺒان اﯾﺜارگر در ﺻﻮرت کﺴﺐ نمره ﺣﺪنﺼاب آزﻣﻮن کت و دارا بﻮدن شراﯾﻂ اﯾﺜارگری ،ﺿر
ﺧﻮاهﺪ شﺪ.
داوﻃﻠﺒان ﻣشمﻮل میه اﯾﺜارگران افرادی هﺴتنﺪ که ﯾ از شراﯾﻂ ز ر را داشته باشنﺪ :
اﯾﺜارگران شاﻣﻞ  :همﺴر و فرزنﺪان ﻣعظﻢ ﺪا ،ﺟانﺒازان ،آزادگان و همﺴر و فرزنﺪان آزادگان ،همﺴر و فرزنﺪان ﺟانﺒازان ،ﺧﻮاهر و برادر
شاهﺪ ،رزﻣنﺪگان با ﺳابﻘه ﺣﺪاقﻞ شﺶ ﻣاه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒانه در ﺟﺒﻬهها و همﺴر و فرزنﺪان اﯾشان؛
تذکر  :اﺻالﺖ ﻣﺪارك اﯾﺜارگری پذﯾرفتهشﺪگان در ﻣرﺣﻠه کن ل ﻣﺪارک داوﻃﻠﺒان ،از ﻣراﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﺳتعﻼم ﺧﻮاهﺪ شﺪ.

در ﻣﺤاﺳﺒه نمره آزﻣﻮن کت لﺤاظ

 -داوطلبان بومي استان بوﺷﻬر

در ﻣﺤاﺳﺒه نمره آزﻣﻮن کت

برای داوﻃﻠﺒان بﻮ اﺳتان بﻮ ر در ﺻﻮرت کﺴﺐ نمره ﺣﺪ نﺼاب آزﻣﻮن کت و دارا بﻮدن شراﯾﻂ بﻮ ﺿر
لﺤاظ ﺧﻮاهﺪ شﺪ .داوﻃﻠﺒان ﻣشمﻮل میه بﻮ اﺳتان بﻮ ر افرادی هﺴتنﺪ که ﯾ از شراﯾﻂ ز ر را داشته باشنﺪ:
 داوﻃﻠﺐ ﻣتﻮلﺪ اﺳتان بﻮ ر باشﺪ. زﻣان ﺳکﻮنﺖ داوﻃﻠﺐ در اﺳتان بﻮ ر چه به ﺻﻮرت ﻣتﻮا چه ﻣتناوب ،به ۱۰ﺳال برﺳﺪ.اﺳتفاده از اولﻮﯾﺖ بﻮ از ﻃر ق ﺳکﻮنﺖ به ﻣﻮﺟﺐ تا یﺪ ﺣﺪاقﻞ ده ﺳال ﺳکﻮنﺖ با ارائه اﺳت اد ﻣﺤ ﻣمﻬﻮر به ﻣﻬر ن وی
انتظا )پاﺳگاه ﯾا کﻼن ی ﻣﺤﻞ ﺳکﻮنﺖ( در اﺳتان بﻮ ر ﺧﻮاهﺪ بﻮد.
داش گﻮا تﺤﺼیﻞ در ﻣﻘاﻃﻊ تﺤﺼی ابتﺪا  ،راهن ﯾا دب ﺳتان با تا یﺪ اداره آﻣﻮزش و پرورش اﺳتان بﻮ ر تﻮانﺪ به ﻋنﻮان ت م ﯾا
قﺴم از ﺳابﻘه ده ﺳال ﺳکﻮنﺖ به شرط ارائه اﺳت اد ﻣﺤ ﻣﺒ بر تا یﺪ ﺳاکن بﻮدن فع فرد در اﺳتان بﻮ ر ﻣﻼک ﻣﺤاﺳﺒه قرار گ د.
داوطلبان استان هاي همجوار:

در ﻣﺤاﺳﺒه نمره آزﻣﻮن کت

برای داوﻃﻠﺒان اﺳتانهای همﺠﻮار در ﺻﻮرت کﺴﺐ نمره ﺣﺪ نﺼاب آزﻣﻮن کت و دارا بﻮدن شراﯾﻂ ز ر ،ﺿر
لﺤاظ ﺧﻮاهﺪ شﺪ :
 داوﻃﻠﺐ ﻣتﻮلﺪ اﺳتانهای کﻬگیﻠﻮﯾه و بﻮﯾراﺣمﺪ ،ﺧﻮزﺳتان ،فارس و هرﻣﺰگان باشﺪ. زﻣان ﺳکﻮنﺖ داوﻃﻠﺐ در اﺳتانهای ذکر شﺪه چه به ﺻﻮرت ﻣتﻮا چه ﻣتناوب ،به ۱۰ﺳال برﺳﺪ.اﺳتفاده از میه اﺳتان همﺠﻮار از ﻃر ق ﺳکﻮنﺖ به ﻣﻮﺟﺐ تا یﺪ ﺣﺪاقﻞ ده ﺳال ﺳکﻮنﺖ با ارائه اﺳت اد ﻣﺤ ﻣمﻬﻮر به ﻣﻬر ن وی
انتظا )پاﺳگاه ﯾا کﻼن ی ﻣﺤﻞ ﺳکﻮنﺖ( در اﯾن اﺳتانها ﺧﻮاهﺪ بﻮد.
داش گﻮا تﺤﺼیﻞ در ﻣﻘاﻃﻊ تﺤﺼی ابتﺪا  ،راهن ﯾا دب ﺳتان با تا یﺪ اداره آﻣﻮزش و پرورش اﺳتانهای فﻮق تﻮانﺪ به ﻋنﻮان ت م
ﯾا قﺴم از ﺳابﻘه ده ﺳال ﺳکﻮنﺖ به شرط ارائه اﺳت اد ﻣﺤ ﻣﺒ بر تا یﺪ ﺳاکن بﻮدن فع فرد در اﯾن اﺳتانها ﻣﻼک ﻣﺤاﺳﺒه قرار گ د.
تذکر  :اﺻالﺖ ﻣﺪارك بﻮ بﻮدن پذﯾرفتهشﺪگان در ﻣرﺣﻠه کن ل ﻣﺪارک داوﻃﻠﺒان ،از ﻣراﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﺳتعﻼم ﺧﻮاهﺪ شﺪ.
تذکر  :در شراﯾﻂ برابر اولﻮﯾﺖ با داوﻃﻠﺒان بﻮ اﺳتان بﻮ ر باشﺪ.

