
 هاي اتمينيروي قراردادي شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاهري يمون به كارگات و اضافات آزاصالح
  

چه راهن دف ی آزمون نام ثبت یو انتشار  ات و پشتیبابه کارگ وی قراردادی شرکت تعم وگاه ن  ،های اتمین

ات و پشتیباشرکت رساند، با توجه به اعالم مذکور  امتحاندر   داوطلبان شرکتبدینوسیله به اطالع کلیه   تعم

وگاه   صورت گرفته است.و شرایط و ضوابط آزمون نام ذیل در سامانه ثبت اضافاتاصالحات و  ،های اتمین

نده تا پایان مدت ثبتمهلت  توانند درکلیه داوطلبان  چه راهننام، باقی نام ثبت یپس از مطالعه دقیق دف

 نشا هبآزمون از، به سامانه ثبت نام این و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نی اصالحیهو همچن مندرجات این 

hrtc.ir یندآزمون نام در  مراجعه و نسبت به ثبت اقدام ن   .مذکور 
  

  باشد، تغييرات زير انجام شده است : مي قانوني هايسهميه و امتيازاتكه مربوط به  پنجم بخشدر 

  داوطلبان ايثارگران  -
لحاظ ون کت مدر محاسبه نمره آز ضر، ایثارگری  شرایط بودن داراو آزمون کت  کسب نمره حدنصاب صورت  در  ثارگریا داوطلبانبرای 

  شد. خواهد

ر را داشته باشند ایثارگران میه مشمول داوطلبان   : افرادی هستند که ی از شرایط ز

دا، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان، همسر و فرزندان جانبازان، خواهر و برادر   ایثارگران شامل : همسر و فرزندان معظم 

  ها و همسر و فرزندان ایشان؛شاهد، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

ل مدارک داوطلبان،  شدگانرفتهیپذایثارگری  مدارك : اصالت  تذکر   .شد خواهد استعالم صالحیذ مراجع ازدر مرحله کن

  

  شهرواستان ب داوطلبان بومي -
ر در صورت کسب نم ره حد نصاب آزمون کت و دارا بودن شرایط بو ضر در محاسبه نمره آزمون کت برای داوطلبان بو استان بو

ر را داشته باشند: افرادی هستند که ی از شرایط ز ر  میه بو استان بو   لحاظ خواهد شد. داوطلبان مشمول 

ر باشد. -   داوطلب متولد استان بو

ر چه به صور -   سال برسد.۱۰ت متوا چه متناوب، به زمان سکونت داوطلب در استان بو

وی  اد مح ممهور به مهر ن ید حداقل ده سال سکونت با ارائه است ق سکونت به موجب تا استفاده از اولویت بو از طر

ر خواهد بودانتظا ی محل سکونت) در استان بو   .(پاسگاه یا کالن

، راه ر داش گوا تحصیل در مقاطع تحصی ابتدا ید اداره آموزش و پرورش استان بو ستان با تا م یا ن یا دب تواند به عنوان ت

د. ر مالک محاسبه قرار گ استان بو کن بودن فع فرد در  ید سا اد مح مب بر تا   قسم از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه است

  

   :داوطلبان استان هاي همجوار
ر شرایط و دارا بودنکت  نصاب آزمون کسب نمره حد صورت  در  های همجواراستانبرای داوطلبان   کتدر محاسبه نمره آزمون ضر ، ز

  : شد واهدخلحاظ 

  باشد. هرمزگانو  فارس، خوزستان ،یلویه و بویراحمدگکه هایداوطلب متولد استان -

  .دسال برس۱۰متناوب، به  متوا چهچه به صورت ذکر شده  یهاداوطلب در استانزمان سکونت  -

ق سکونت بمیه استان همجوار  استفاده از    وی ه از طر ن اد مح ممهور به مهر  ید حداقل ده سال سکونت با ارائه است موجب تا

ی پاسگاه یا (انتظا  .خواهد بود هااین استان  در )سکونت محل کالن
ید اداره ستان با تا ، راهن یا دب م  های فوقاستانآموزش و پرورش  داش گوا تحصیل در مقاطع تحصی ابتدا تواند به عنوان ت

اد مح کن بودن فع فرد در   یا قسم از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه است ید سا   .دمحاسبه قرار گ ها مالکاین استانمب بر تا

  

ل مدارک داوطلبان،  شدگانرفتهیپذبو بودن  مدارك : اصالت  تذکر   .شد خواهد استعالم صالحیذ مراجع ازدر مرحله کن

ر  باشد.  :  تذکر   در شرایط برابر اولویت با داوطلبان بو استان بو


