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 برق منتظر قائم شركت مديريت توليداستخدام  آگهي

 20تعداد ، خود فيتحقق اهداف و وظا يدر راستا شركت مديريت توليد برق منتظر قائم (نيروگاه منتظر قائم)
 قياز طر را يو فناور قاتيتحق ،وزارت علوم دييمورد تا يسسات آموزش عالؤو م هادانشگاه النيالتحصاز فارغ آقانفر 

 بيبه ترت ،پس از كسب نمره حد نصاب نشيمصاحبه و گز ،)يو تخصص ي(عموم يكتب يآزمون استخدام يبرگزار
صورت ه ، بآگهي اين با شرايط مندرج در ،) و مصاحبهيو تخصص ي(عموم ينمرات اخذ شده در آزمون كتب نيباالتر

 .ديانميم جذب با شركت پيمانكار تأمين نيروي انساني نيروگاه قراردادي

 يعموم شرايطاول:  بخش
 رانيا نظام جمهوري اسالمي تيداشتن تابع .1
 رانيا ياسالم يجمهور يالتزام به قانون اساس .2
 رانيا ياسالم يجمهور يشناخته شده در قانون اساس انياز اد يكي اياسالم  نيمب نياعتقاد به د .3

 باشد.جنسيت مورد پذيرش فقط آقا مي .4

 بومي استان البرز باشند. دفترچه، 1-3در اين آزمون بايد طبق موارد ذكر شده در بند  كنندگانشركت .5
 غيرپزشكي دائم يقانون تيمعاف ايانجام خدمت دوره ضرورت  .6
 و دخانياتبه مواد مخدر  اديعدم اعت .7
 موثر يجزائ تينداشتن سابقه محكوم .8
 انجام كار ييو توانا يروان ،يداشتن سالمت جسمان .9

 شغل محل مورد تقاضا ياحراز شغل برا طيشرادارا بودن  .10
از  ديداوطلبان استخدام نبا( هاو شركت هاسازمان گريتعهد خدمت به دنداشتن استخدام و  يبرا يمنع قانون عدم .11

) يردولتيوابسته (غ يهادائم شركت/نيكاركنان مدت مع ايو  يياجرا يهادستگاه يمانيو پ يرسم نيمستخدم
 )هاي مزبور باشند.ها يا شركتخدمت از دستگاه ديبازخر ايصنعت آب و برق و  مجموعهريز

 و مصاحبه يدر آزمون كتب يپس از قبول نشيگز دييبه تا يعموم يهاتياحراز صالح .12

 بودن شرايط سني مطابق دفترچه دارا  .13

 كسب حد نصاب نمره تعيين شده آزمون .14

 ياختصاص طيبخش دوم: شرا
 .1ول شماره اعالم شده در جد يليتحص شيمتناسب با مقطع، رشته و گرا يليداشتن مدرك تحص -1
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 مورد نياز مدرك تحصيليو  عنوان رشته شغلي .1جدول شماره 

عنوان 
 شرايط احراز شغل

 سينيتكن
نيروگاه 

 (برق)

 هاي كارداني برقها و گرايشكليه رشته اردانيك

كارشناسي

هاي انتقال و توزيع)، برق (قدرت/ الكترونيك/ كنترل/ مخابرات/ شبكه مهندسي برق، مهندسي
هاي انتقال و توزيع)، كاربردي برق (شبكه-كاربردي برق، مهندسي علمي-مهندسي علمي

برداري نيروگاه، مهندسي تكنولوژي مهندسي فناوري كنترل (ابزار دقيق/ فرآيند)، مهندسي بهره
 برداري نيروگاهقدرت، مهندسي فناوري بهره-تكنولوژي برقبرداري نيروگاه، مهندسي بهره

 سينيتكن
نيروگاه 

 (مكانيك)

 اردانيك
هاي كارداني مكانيك (باستثناء گرايش خودرو)، تاسيسات حرارتي و ها و گرايشكليه رشته

 برودتي، مكانيك نيروگاه

كارشناسي

برداري نيروگاه، مهندسي تكنولوژي تكنولوژي بهرهبرداري نيروگاه، مهندسي مهندسي بهره
برداري نيروگاه، مهندسي مكانيك، مراقبت و نگهداري مكانيك نيروگاه،  مهندسي فناوري بهره

كاربردي مكانيك،  -مهندسي مكانيك (حرارت و سياالت / ساخت و توليد)، مهندسي علمي
 كاربردي مكانيك (نيروگاه) -مهندسي علمي

 :ريبه شرح ز يسن طيشراداشتن  -2
 )21/08/1372بعد از  ني(متولد يمقطع كاردان يسال برا 28حداكثر  –
 )21/08/1370بعد از  ني(متولد يمقطع كارشناس يسال برا 30حداكثر  –

و سن  فهيخدمت نظام وظ انيو پاغيرپزشكي دائم  تيمعاف ،يليالتحصفارغ خيبه تارحاسم يمالك عمل برا :1تبصره 
 باشد.) مي21/08/1400آزمون ( يروز برگزار ،داوطلبان

مربوط به  يها هيدييأو ت فهينظام وظ تيداوطلبان، كارت مربوط به وضع ليفراغت از تحص يبه ذكر است گواه الزم
 قيها در روز تطبهيدييأت ريآزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه سا يحداكثر تا روز برگزار يستي، باهاي قانونيسهميه

 مدارك ارائه گردد.
 باشد.شركت مديريت توليد برق منتظر قائم مي خدمت، محل -3
 يقانون يهاهيو سهم ازاتيسوم: امت خشب

 افراد بومي مشخصات )1
 :گردندمي يتلق استان يداوطلب بومباشند،  ريز يهايژگياز و يكي يكه حداقل دارا يافراد -3-1

 باشد. يكياستخدام  يمحل مورد تقاضا برااستان با  ،يهمسر و ايمحل تولد داوطلب  استان �
 ايمسلح (اعم از شاغل و  يروهاين ايو  يياجرا يهاشاغل در دستگاه يمانيو پ يهمسر و فرزندان كاركنان رسم �

 يكه استان محل خدمت فعل رويوزارت ن رمجموعهي) زيردولتي) و وابسته (غيتابعه (دولت يهاشركت و بازنشسته)
 باشد. يكياستخدام آنان  يداوطلب با استان محل مورد تقاضا برا نيوالد يبازنشستگ اي

دانشگاه) را به صورت  ايو  رستانيدب ،ييراهنما ،يي(ابتدا يليسال از سنوات تحص )4داوطلب حداقل چهار ( �
 كرده باشد. ياستخدام ط يتقاضا برا متناوب در استان محل مورد اي يمتوال
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 استخدام را داشته باشد. يدر استان محل مورد تقاضا برا مهيسال سابقه پرداخت حق ب )4چهار (داوطلب حداقل  �

 يتقاضا برا در استان محل مورد مهيسال سابقه پرداخت حق ب )4همسر داوطلب، حداقل چهار ( ايپدر، مادر و  �
 استخدام را داشته باشند.

 : مواد آزمونچهارمبخش 
 داده خواهد شد. ياختصاصو  يعموم تسؤاال حاوي دفترچه كياز داوطلبان،  كيهر  به

 :شوديم نييتع ريبه شرح ز يمواد آزمون عموم -الف
 )ICDLگانه هفت يهااطالعات (مهارت يفناور- 1
 يو آمار مقدمات ياضير- 2
 يعموم يسيزبان انگل- 3
 يهوش و استعداد شغل- 4

 مشخص شده است. 2 در جدول شماره ،يشغل يهارشتهاز  كيهر  يبرا يآزمون تخصص مواد -ب
 . مواد آزمون كتبي تخصصي2جدول شماره 

 مواد آزمون عنوان شغل رديف

 نيروگاه (برق)سين يتكن 1

 دارهاي الكتريكيم
و  DCو  ACهاي هاي الكتريكي (مباني، ماشينماشين

 ترانسفورماتورها)
 گيري الكتريكياندازه

 كاربرديالكترونيك 
 كارگاه برق   

 نيروگاه (مكانيك)سين يتكن 2

 ستاتيك و مقاومت مصالحا
 مكانيك سياالت

 ترموديناميك و انتقال حرارت
هاي كنترل حرارت مركزي با هوا و آب گرم، تهويه مطبوع سيستم

 تأسيسات

 دروس و نمره كل بيمحاسبه ضرا نحوه: پنجم بخش
  .محاسبه خواهد شد) 3(سه  با ضريب  يو دروس اختصاص) 1با ضريب يك ( يدروس عموم نمره -1-5
درصد ميانگين نمره كل سه نفر اول آزمون در همان رشته  50كسب  ،در هر رشته شغلي حد نصاب الزم براي قبولي -2-5

 باشد.شغلي مي
خواهند  يانجام مراحل مصاحبه معرف يبرا يشغل رشته هردر  تيبرابر ظرف سه زانيبه مبر اساس نمره نهايي داوطلبان  -3-5
 شد.

 باشد.مي )مكانيك( نيروگاه تكنيسين نفر 10و  )برق( نيروگاه تكنيسين نفر 10، نهايي ظرفيت پذيرش :1تبصره 
 .خواهد بودمصاحبه امتياز درصد  30امتياز آزمون كتبي و  درصد 70 ،شدگان نهاييمالك انتخاب قبول -4-5
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 .د بودنخواه 4-5امتياز مكتسبه با توجه به موارد مذكور در بند  نيباالتر ترتيبه ، بشدگان نهاييانتخاب قبول -5-5
 : زمان ثبت نام، برگزاري آزمون، اعالم نتايج و تطبيق مداركششمبخش 

لغايت   8ساعت  24/07/1400 شنبهروز  ازتوانند رايط مندرج در اين آگهي ميشداوطلبان پس از مطالعه دقيق  -6-1
در آزمون  www.nri.ac.irبه آدرس اينترنتي  پژوهشگاه نيرو از طريق سايت 04/08/1400مورخ  شنبهسهروز  24ساعت 

 .ثبت نام نمايند
 هزار ريال) را به عنوان هزينه شركت در آزمونيك ميليون و سيصد ( ريال 1،300،000بايست مبلغ داوطلبان مي :1تبصره

 خت نمايند.موجود در صفحه ثبت نام پردا ريق درگاه اينترنتيط از

 .گرددوجه واريزي مسترد نمي و يا عدم قبولي، پس از ثبت نام و پرداخت هزينه، در صورت انصراف :2تبصره
كليه داوطلبان اين كد را يادداشت نموده و  ،دريافت كد رهگيري ضروري استو  نامثبت پس از انجام كامل :3تبصره

 .در حفظ آن دقت نمايند
 ورود هنگام عكس دارشناسنامه ملي يا  كارت و) كاغذ روي بر شده چاپ( آزمون جلسه به ورود كارت ارائه :4 تبصره

 .شد خواهد جلوگيري داوطلب ورود از صورت اين غير در است؛ الزامي حوزه به
 از اينترنتي صــورت به جلسه آزمون به ورود كارت توزيع زمان و 21/08/1400مورخ  جمعهبرگزاري آزمون، روز  -6-2

 انجام www.nri.ac.ir ســايت وب طريق از 20/08/1400 مورخ پنجشنبه روز لغايت 17/08/1400 مورخ دوشنبهروز 
 .دگردمي

 .ديداوطلبان خواهد رس يكارت شركت در آزمون درج و به آگاه يآزمون بر رو يساعت شروع و محل برگزار -6-3
داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان  ياز سو ياطالعات ارسال دييصدور كارت شركت در آزمون به منزله تا :1تبصره 

 خواهد شد. ياستخدام بررس يآزمون، توسط شركت متقاض يپس از اجرا
 الزامي آزمون برگزاري زمان در، (استفاده همزمان از دو عدد ماسك) توسط داوطلبان هاي بهداشتيرعايت پروتكل -4-6

 است.
از طريق وب  29/08/1400مورخ  شنبهبرابر ظرفيت نهايي پذيرفته شده) روز  سهنتايج و قبول شدگان در آزمون ( -6-5

 گردد.اعالم مي www.nri.ac.irسايت 
  شد.اعالم نتايج تعيين خواهد  همزمان با و ساير مراحل  تطبيق مداركزمان  -6-6

كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و گواهي فراغت از تحصيل كليه داوطلبان بايستي تا روز برگزاري آزمون  :1تبصره
 .آماده و صادر شده باشد) 21/08/1400(

اصل و تصوير مدارك پذيرفته شدگان شامل: مدرك تحصيلي، شناسنامه، كارت ملي، مدرك وضعيت نظام  :2تبصره
روز  5حداكثر اثبات بومي بودن كه در شـرايط ثبت نام قيد گرديده اسـت،  مداركو  عدد 3به تعداد  3*4عكس  وظيفه و
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الذكر در مهلت مقرر به منزله انصراف وي دم ارائه مدارك فوقارايه گردد و عبايسـت مي آزمون كتبي پس از اعالم نتايج
 د.گرداعالم مي www.nri.ac.irمتعاقباً از طريق وب سايت مدارك تحويل و زمان محل  .تلقي خواهد شد

 .شوندو تكميل پرونده طي برنامه زماني وارد فرآيند مصاحبه مي مدارك برابر ظرفيت پس از تطبيق 3پذيرفته شدگان  -6-7
 راهنماي ثبت نام بخش هفتم:

 از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد. -7-1
 صفحه كليد خاموش باشد. Caps Lockهنگام درج اطالعات، كليد  -7-2
در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر از كليد فاصله  Enterاز زدن كليد  -7-3
)Space.استفاده نماييد ( 
 تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است. -7-4
 كد ملي خود را به صورت كامل (با درج صفر) و بدون خط تيره وارد نماييد. -7-5
و با  jpg (تمام رخ، زمينه روشن و جديد)، با فرمت 3×4شده عكس پرسنلي براي الصاق عكس، از فايل اسكن  -7-6

 .هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بودكيلوبايت استفاده نماييد. عكس 70حجم حداكثر 
 باشد.پيكسل  300*400و حداكثر  كسليپ 200*300حداقل  دياندازه عكس اسكن شده با �
 واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد. ديداوطلب با ريصوت �
 حذف شده باشد. ديعكس اسكن شده با ديزا يهاهيحاش �
 باشد. ديسف نهيزم يو دارا ياالمكان عكس رنگيحت �

و داوطلبان الزم  باشدنمي قبول قابل) …شناسنامه و  ،ي(كارت مل ييشناسا يهاكارت ياسكن عكس از رو :1 تبصره
 .نديفوق، اقدام به اسكن نما حاتياست از اصل عكس و مطابق با توض

 گردد.يسلب م ينام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وثبت رمعتبر،يدرصورت ارسال عكس غ :2 تبصره
 نياشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه ا درخصوص ،يقبل يهاوجود آمده در آزمون با توجه به مشكالت به مهم: تذكر

گردد كه عالوه بر يم ديشود، رخ داده است، تاكانجام مي گرانينام آنان توسط دكه ثبت يداوطلبان يموضوع اكثراً برا
عكس  يبه جا يگريتا اشتباهاً عكس داوطلب د دييدقت نما يارسال عكسحتماً نسبت به كنترل  ،ينامكنترل اطالعات ثبت

و مطابق  يفرد به عنوان متخلف تلق ،ياز طرف متقاض ياست كه در صورت ارسال عكس اشتباه يهيارسال نگردد. بد شما
 رفتار خواهد شد. يمقررات با و

باشد را به دلخواه تكميل و آن رقمي مي 5در انتهاي فرم ثبت نام، فيلد مربوط به شماره بازيابي كه از نوع عددي و  -7-7
را يادداشت نماييد. در صورت فراموش كردن شماره رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه كد ملي و شماره 

 لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره كامالً مراقبت نماييد. ؛توانيد شماره رهگيري خود را بازيابي نماييدشناسنامه مي
 پس از تكميل اطالعات، شماره رهگيري ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً امكان چاپ اطالعات نيز وجود دارد. -7-8
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 ساير موارد بخش هشتم:

 شيهمان رشته، گرا الني) صرفاً فارغ التحص1شماره ول (مشخص شده در جد يامتحان يشغل يهااز رشته كيدر هر  -1-8
 ريپذتر امكاننييپا ايمقطع باالتر  ايها و شيگرا ايها رشته گريد رشيپذشركت كنند و  تواننديو مقطع م

  باشد.نمي
 تي. مسئولرديپذينام صورت مذكر شده در هنگام ثبت يليتحص شيداوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرا رشيپذ -2-8

 موارد و ارائه اصل مدارك مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود. نيصحت و سقم ا
 .دينام نماشركت ثبت كيشغل محل در  كي يتواند صرفاً برا يآزمون، هر داوطلب م ناي در -3-8

مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا ارايه ناقص مدارك بر عهده  -8-4 
باشد و چنانچه در هر كدام از مراحل امتحان، مصاحبه و جذب، محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد مي داوطلب

 طوالني لحاظ به همچنين بوده ملغي ايشان قبوليه نموده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، ئاطالعات خالف واقع ارا
 .آمد خواهد عمل به رراتمق و قوانين طبق الزم اقدام استخدام، فرآيند نمودن

نحوه  از شروع ثبت نام اينترنتي، آگهياقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل  اًشود كه شخصبه داوطلبان توصيه مي -5-8
. درصورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري ايندمطالعه نم اًمدارك مورد نياز را دقيق نام وثبت

پيگيري مـراحل بـعدي مانند دريافت كارت  .به عمل خواهد آمد www.nri.ac.ir سايتآزمون، اطالع رساني از طريق 
 .باشدآزمون الزامي بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب ميورود به جلسه آزمون، آگاهي از زمان و مكان برگزاري 

يند ثبت نام بهتر است ثبت نام را به روزهاي آخر موكول ننمايند و در صـورت اداوطلبان گرامي جهت سهولت در فر -8-6
اطالعات خود،  وجـود اشكال در مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عـكس ارسالي و يا ساير موارد اصـالحي، بعد از ثبت

 .به صـفحه ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضـعيت تاييد اطالعات اطمينان حاصل نمايد در اسرع وقت مجـدداً
سه برابر ظرفيت  ) را كسب كرده باشند،2-5در صورتي كه حدنصاب الزم (بند  حائز باالترين نمرات آزمونافراد  -8-7

 يين و اعالم خواهند شد.تعپذيرفته شدگان آزمون كتبي  به عنوان
بلكه قبولي نهايي پس از پذيرش در آزمون  ؛باشدآزمون كتبي به هيچ وجه به منزله بكارگيري قطعي نمي قبولي در -8-8

از مراكز  هو كسب حدنصاب نمره مصاحبه و انجام مراحل بعدي شامل معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشين كتبي
 طيداوطلبان واجد شرا نياز ب يينها نشيگزييد أهاي عمومي با تاحراز صالحيتاست  ديأكالزم به ت .باشدذيصـالح مي
 شد. انجام خواهد

 .نماييد حاصل تماس 4794داخلي  021-88079400 شماره با اداري ساعت در ابهام هرگونه وجود صورت در -9-8


