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 به نام خدا

 اجراييدر دستگاه » قرارداد مدت معين« ينيرو بكارگيريآگهي 

وابسته به وزارت نيرو براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي 
قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي  32مطابق تبصره ماده 

 10/04/99مورخ  167683ي اجرايي، از محل مجوز استخدامي شماره هاهو تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگا
بكارگيري براي از افراد واجد شرايط عمومي و اختصاصي را  (آقا و خانم) نفر 16تعداد سازمان اداري و استخدامي، 

ي عمومي و هاهاز طريق برگزاري امتحان كتبي در حيط ،)1 (جدول تهران استاندر در ستاد شركت مادرتخصصي 
 نمايد.استخدام مي نيقرارداد مدت معمصاحبه استخدامي و طي مراحل گزينش، به صورت  ،تخصصي

 استخدامي ستاد شركت مادرتخصصي برق حرارتينيازهاي  -1جدول شماره 

 عنوان شغل رديف
محل 

خدمت 

 شرايط احراز تعداد مورد نياز در سهميه

 آزاد
ايثارگران 

25% 
ايثارگران 

5% 
 معلولين

3% 
 مدرك رشته تحصيلي

1 
كارشناس بازتواني و 

بهسازي راندمان 
 هاي حرارتينيروگاه

 

 تهران

 

مهندسي  مهندسي برق (قدرت)، - - 1 2
 ، هاي انرژيسيستم

و  كارشناسي ارشد
 باالتر

2 
كارشناس فني و 
هاي مخابراتي نيروگاه

 حرارتي
 - - 1 1 تهران

زه)، مهندسي مهندسي عمران (سا
 )مكانيك (تبديل انرژي

كارشناسي ارشد و 
 باالتر

كارشناس  3
 *ريزيبرنامه

   1 2 تهران
سازي مهندسي صنايع (صنايع، بهينه

هاي ها، مهندسي سيستمسيستم
 اقتصادي اجتماعي)

كارشناسي ارشد و 
 باالتر

 - 1 1 2 تهران كارشناس امور مالي 4
حسابداري، مديريت مالي، مديريت  

دولتي (مديريت مالي دولتي )، 
 مديريت بازرگاني (مديريت مالي)

كارشناسي ارشد و 
 باالتر

حقوق جزا و جرم  حقوق خصوصي، - - - 1 تهران كارشناس حقوقي 5
 شناسي

كارشناسي ارشد و 
 باالتر

كارشناس فناوري  6
 اطالعات

 - - - 1 تهران
مهندسي كامپيوتر(نرم افزار)، 
مهندسي فناوري اطالعات 

 هاي كامپيوتري)(شبكه

كارشناسي ارشد و 
 باالتر

كارشناس توسعه و  7
 مديريت منابع

 MBAمديريت اجرائي، مديريت   - - - 1 تهران
كارشناسي ارشد و 

 باالتر

كارشناس روابط  8
 عمومي

 علوم اجتماعي (جامعه شناسي)    1 تهران
كارشناسي ارشد و 

 باالتر

  نفر 16 - 1 4 11 جمع

 هاي تحصيلي تخصصي مصوب، درنظر گرفته شده است.ريزي، براساس رشته* شرايط احراز شغل كارشناس برنامه
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  :بكارگيري  شرايط عمومي  )1

 رانيا ياسالم ينظام جمهور تيداشتن تابع )1-1
 مردان يدائم برا يقانون تيمعاف ايخدمت دوره ضرورت  انجام )1-2
 و مواد مخدر  اتيبه دخان ادياعت عدم )1-3
 موثر يجزائ تيسابقه محكوم نداشتن )1-4
 رانيا ياسالم يجمهور يشناخته شده در قانون اساس انياز اد يكي اياسالم  نيمب نيبه د اعتقاد )1-5
 رانيا ياسالم يجمهور يبه قانون اساس التزام )1-6
 متناسب با شغل مورد نظر انجام كار ييو توانا يروان ،يسالمت جسمان داشتن )1-7
 نياز مستخدم دنباي استخدام داوطلبان( هاشركت و هاسازمان گرياستخدام و نداشتن تعهد خدمت به د يبرا يمنع قانون عدم )1-8

صنعت آب  رمجموعهي) زيردولتيوابسته (غ هايدائم شركت/نيكاركنان مدت مع ايو  يياجرا يهاهدستگا يمانيو پ يرسم
 .مزبور باشند) يهاركتش اي هاهخدمت از دستگا ديبازخر ايو برق و 

 و مصاحبه يدر آزمون كتب يپس از قبول نشيگز دييبه تا يعموم هايتيصالح احراز )1-9
 هاي پايه و عمومي فناوري اطالعات احراز توانايي در مهارت )1-10

پس از اعالم تاييد هاي پايه و عمومي فناوري اطالعات، داوطلبان استخدام موظفند حداكثر يكماه به منظور احراز مهارت :1تبصره 
 يند.) صادره از مراكز و موسسات تاييد صالحيت شده را ارايه نماICDLگانه (هاي هفت، مدارك مربوط به كسب مهارتگزينش

 

  :بكارگيري شرايط اختصاصي  )2
برداري ريزي، توسعه و نظارت بر بهرهبا توجه به اينكه شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، وظيفه برنامه

داري ي كشور را به عهده دارد، لذا به منظور جذب نيروهاي انساني مورد نياز جهت فعاليت در امور شركتهاهاز نيروگا
 باشد: اين شركت به شرح زير ميدر  1مشاغل مورد نياز در جدول ، شرايط اختصاصي هاهنيروگاو توسعه 

 1شماره  ولاعالم شده در جد يليتحص شيمتناسب با مقطع، رشته و گرادانشگاهي  يليداشتن مدرك تحص )2-1

  ارشد و باالتر) يدارندگان مقطع كارشناس يسال تمام (برا 34سن  داشتن حداكثر )2-2

 احراز شغل مورد تقاضا طيبودن شرا دارا )2-3
 آزمون نام ثبت مهلت روزآخرين  فهيخدمت نظام وظمعافيت و پايان  ،فراغت از تحصيل خيتار يمالك عمل برا :2تبصره 

 .باشدمي )18/08/1400( ثبت نام روز اولين ،سن داوطلبانبه حاسممالك عمل براي و  باشدمي) 30/08/1400(
 شود.سال سابقه مرتبط در بخش نيروگاهي (مشروط به پرداخت حق بيمه)، به حداكثر سن افزوده مي 10تا سقف : 3 تبصره

 ،يقانون يهاهيمربوط به سهم يهاهيدييو تا فهينظام وظ تيداوطلبان، كارت مربوط به وضع ليفراغت از تحص يگواه :4تبصره 
 مدارك ارائه گردد. قيدر روز تطب هاهيدييتا ريآزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه سا يحداكثر تا روز برگزار يستيبا

 

 خدمت محل )3

  .دباشميتهران استان ، 1 شماره جدول درمورد نياز  غلاشم محل خدمت براساس
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 يقانون يهاهيو سهم ازاتيامت )4
 امتياز بومي بودن )4-1

و ) ياسالم يمجلس شورا 16/06/1399(مصوب مورخ  يخدمات كشور تيري) قانون مد44قانون اصالح ماده (به استناد 
 يوطلبان بوماد يبرا تياولو جادياسازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص  27/07/99مورخ  369488شماره  مهاخشنب

باشد، شهرستان تهران مي ، باتوجه به اينكه محل خدمت در مشاغل مورد نياز،ها)تهران و مراكز استان يناثها (به استشهرستان
 موضوعيت ندارد.در اين آزمون امتياز بومي بودن 

 
 سهميه ايثارگران )4-2

، همسر و فرزندان ، همسر و فرزندان شهدافاقد شغل به جانبازان، آزادگان ياستخدامظرفيت %) از  25و پنج درصد ( ستيب )1
ي يك سال اسارت، پدر و باال سالكين با مدت اسارت ) و باالتر، همسر و فرزندان آزادگا%25درصد ( پنج و ستيجانبازان ب

  .يابداختصاص ميبه ترتيب نمره مكتسبه  ديخواهر و برادر شه و مادر،
)، همسر و فرزندان آنان هاهبه رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه ياستخدامظرفيت از ) %5پنج درصد ( )2

) و فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت به ترتيب نمره مكتسبه %25درصد (و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج 
  يابد.اختصاص مي

 ديشه اديبن خانواده شهدا)ها، همسر و (جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آن ثارگرانيا يمعتبر برا هيدييمرجع صدور تا )3
مسلح در مورد رزمندگان خود، معاونت  يروهاين يهاهاز رد كيهر  يانانس يرويرزمندگان، معاونت ن يو برا ثارگرانيو امور ا

ي اعم از مستخدمين دولت مردم يروهايو ن انيجيدر مورد بس يمستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالم جيبس يانسان يروين
در مورد جهادگران  يوزارت جهاد كشاورز يمعاونت توسعه و منابع انسانو صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل، 

متقاضيان بايد تاييديه مربوطه را در روز بررسي مدارك ارايه نمايند. بديهي است عدم ارايه تاييديه به منزله حذف از  .باشنديم
 باشد. فرايند جذب مي

 
 امتحان دفترچه در ايثارگران درصد 25 سهميه مشمولين به مربوط استخدامي سهميه ايثارگران، امور و شهيد بنياد هماهنگي با )4

 براي سهميه، اين مشمول شده تأييد ايثارگر داوطلبان و است گرديده مجزا داوطلبان ساير سهميه از و مشخص فراگير مشترك
 سهميه اين ضمناً. نمايند انتخاب را درصد 25 ايثارگران سهميه در شده مشخص محلهاي شغل بايد صرفاً مذكور سهميه اعمال
 .ماند خواهد محفوظ الذكر فوق سهميه باقيمانده تكميل، عدم صورت در و نبوده داوطلبان ساير به تخصيص قابل

 به رساني خدمات جامع قانون)  21(  ماده موضوع درصد 25 حداقل استخدامي سهميه از مندي بهره متقاضي ايثارگران )5
 جامع سيستم( سجايا سيستم در را خود اطالعات ابتدا است الزم مزبور، سهميه از مندي بهره و نام ثبت براي ايثارگران
 مذكور بنياد تاييد عدم صورت در و گردد تاييد ايثارگران امور و شهيد بنياد توسط و نموده ثبت) ايثارگران يكپارچه اطالعات

 .باشند نمي شده ياد سهميه براي شده مشخص هاي محل شغل انتخاب به مجاز

 عبارت به. باشند نمي ايثارگران ساير درصد 5 استخدامي سهميه از مندي بهره به مجاز ايثارگران، درصد 25 سهميه مشمولين )6
 ضوابط اساس بر شده مشخص هاي سهميه از يكي از صرفاً بودن، مشمول صورت در تواند مي ايثارگر داوطلب هر ديگر

 بايد صرفاً  خود، اختصاصي سهميه از استفاده جهت ايثارگران، درصد 25 سهميه مشمولين بنابراين. نمايد استفاده مربوطه،
 .نمايند انتخاب دفترچه در را آنان براي شده مشخص مشاغل

 باالتر و اسارت سال يك آزادگان فرزندان و باالتر و درصد پنج و بيست جانبازان فرزندان شهدا، فرزندان آزادگان، جانبازان، )7
 .باشندمي معاف سن حداكثر شرط از
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 قبولي نصاب حد كسب با كه آنان فرزندان و كلي افتاده كار از آزادگان كلي، افتاده كار از جانبازان شاهد، فرزندان از دسته آن )8
 شاهد، فرزندان ساير همانند توانند مي شوند، مي پذيرفته استخدامي آزمون آزاد سهميه در مكتسبه نمرات ترتيب رعايت و

 .گردند مند بهره سن حداكثر و معدل حداقل معافيت شرط از آزادگان و جانبازان

 ساير سهميه از و مشخص فراگير مشترك امتحان دفترچه در ايثارگران درصد 5 سهميه مشمولين به مربوط استخدامي سهميه )9
 سهميه در شده مشخص هاي محل شغل بايد صرفاً مذكور سهميه اعمال براي ايثارگر داوطلبان و است گرديده مجزا داوطلبان
 تكميل، عدم صورت در و نبوده داوطلبان ساير به تخصيص قابل سهميه اين ضمناً . نمايند انتخاب را درصد 5 ايثارگران
 .ماند خواهد محفوظ الذكر فوق سهميه باقيمانده

 عادي سهميه معلولين )4-3
 ييتوانا از يبرخوردار احراز شغل و طيمعلوالن مشروط بر دارا بودن شرا%) ظرفيت استخدامي به  3تا سقف سه درصد ( )1

 يابد.اختصاص مينمره مكتسبه  بينظر به ترت متناسب با شغل مورد يجسم
تعداد سهميه استخدامي، به حد نصاب يك نفر نرسيده است، در اين نوبت از آزمون، سهميه معلوالن  %3با توجه به اينكه  )2

 .باشدقابل تخصيص نمي
 بخش چهارم: مواد آزمون )5

سواالت بصورت  داده خواهد شد. يدفترچه سؤال اختصاص كيو  يعموم تدفترچه سؤاال كياز داوطلبان،  كيهر  به
 اي (تستي) بوده و هر پاسخ نادرست، يك سوم نمره منفي خواهد داشت.چهارگزينه

 :شوديم نييتع ريبه شرح ز يمواد آزمون عموم )5-1
 *يمعارف اسالم )1
 يفارس اتيزبان و ادب )2
 يو قانون اساس يدانش اجتماع ،ياطالعات عموم )3
 يو آمار مقدمات ياضير )4
 يعموم يسيزبان انگل )5
 اطالعات يفناور )6
 يهوش و استعداد شغل )7

معاف بوده و  يمعارف اسالم تبه سؤاال يياز پاسخگو رانيا ياسالم يجمهور يمصرح در قانون اساس ينيد يهاتياقل *
 محاسبه خواهد شد. تسؤاال ريداوطلبان براساس مجموع تراز شده سا نيصورت، نمره مكتسبه ا نيا در
 
 

 مشخص شده است. 2 در جدول شماره ،يشغل يهاهاز رشت كيهر  يبرا يآزمون تخصص مواد )5-2
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 . مواد آزمون كتبي تخصصي2جدول شماره 

 مواد آزمون عنوان شغل  رديف

كارشناس بازتواني و بهسازي  1
 حرارتيهاي راندمان نيروگاه

 هاي حرارتيبرداري نيروگاهبهره �

 حفاظت تجهيزات نيروگاهي  �

 هاي قدرتسيستم �

 هاي كنترل و ابزار دقيق نيروگاهسيستم �

 يو مخابرات يفن كارشناس 2
 يحرارت يهاروگاهين

 هاي حرارتيآشنايي با نيروگاه �

 هاي نيروگاهي سنجي طرحامكان �

 استاتيك، مقاومت مصالح  �
 كنترل پروژهريزي و برنامه �

 ريزيكارشناس برنامه 3

 مباني سازمان و مديريت �

 اقتصاد خرد و كالن �

 آمار و احتمال كاربردي �

 ريزي استراتژيكبرنامه �

 يامور مال كارشناس 4

 اصول حسابداري �
 مديريت مالي  �
 بودجه، قانون محاسبات عمومي و قانون مناقصات �

 حسابداري دولتي و بخش عمومي �

 يحقوق كارشناس 5

 متون حقوقي �

 حقوق مدني �

 حقوق تجارت  �

 آيين دادرسي مدني �

 اطالعات يفناور كارشناس 6

 مباني فناوري اطالعات  �

 مهندسي نرم افزار �

 هاي كامپيوتريشبكه �

 هاداده پايگاه �

 منابع تيريتوسعه و مد كارشناس 7

 مباني سازمان و مديريت �

 مديريت منابع انساني و رفتار سازماني �
 قوانين مديريت خدمات كشوري، كار و تأمين اجتماعي  �
 ريزي و كنترل پروژهبرنامه �

 روابط عمومي كارشناس 8

 اصول روابط عمومي �

 مباني ارتباطات جمعي �

 مباني سازمان و مديريت �

 آيين نگارش در روزنامه نگاري و روابط عمومي �
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 دروس و نمره كل بيمحاسبه ضرا نحوه )6
  .محاسبه خواهد شد) 1با ضريب يك ( يو دروس اختصاص ينمره كل دروس عموم )6-1
) براي حيطه %40) نمره مكتسبه نفر اول با ارزش وزني چهل درصد (%50حد نصاب آزمون: كسب حداقل پنجاه درصد ( )6-2

 ) براي حيطه تخصصي در هر شغل%60عمومي و شصت درصد (
انجام  يمندرج در دفترچه برا هيدر كد شغل محل با توجه به سهم تيبرابر ظرف سه زانيبه مبر اساس نمره نهايي داوطلبان  )6-3

 خواهند شد. يمراحل مصاحبه معرف
صاحبه  )6-4 صالحيت فني و مهارتي مورد نياز م ساس  سط برا شدگان مرحله آزمون كتبي،  شركت،تو  نمرهبرگزار و به قبول 

 .افتيمصاحبه اختصاص خواهد 

 .دباشميمصاحبه نمره درصد  30و  كتبيآزمون نمره درصد  70 شامل نهايي نمره )6-5
در مجموع آزمون و مصاحبه، امتياز مكتسبه  نيباالتر شدگان به مصاحبه بر اساسيمعرف نياز بانتخاب قبول شدگان نهايي  )6-6

 .خواهد بود هاهياز سهم كيدر هر 
 

 زمان ثبت نام، برگزاري آزمون، اعالم نتايج و تطبيق مدارك )7
ساعت  18/08/1400 شنبهسهروز  توانند ازرايط مندرج در اين آگهي ميشداوطلبان پس از مطالعه دقيق  )7-1 روز  24لغايت 

ـــنبهيك ـــااز طريق  30/08/1400مورخ  ش هاي تخصـــصـــي صـــنعت آب و برق به آدرس اينترنتي مركز آموزش يتس
www.therc.ir در آزمون ثبت نام نمايند. 

ريق درگاه ط از ريال) را به عنوان هزينه شركت در آزمون ميليونيك ( يالر 1،000،000بايست مبلغ داوطلبان مي :5 تبصره

 پرداخت نمايند.هاي بانكي عضو شبكه شتاب موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از كارت اينترنتي

 .گرددپس از ثبت نام و پرداخت هزينه، وجه واريزي مسترد نمي :6 تبصره

كليه داوطلبان اين كد را يادداشت نموده و در حفظ آن  ،رهگيري ضروري استپس از انجام كامل و دريافت كد  :7 تبصره

 .دقت نمايند

 به ورود هنگام عكس دارشناسنامه ملي يا  كارت و) كاغذ روي بر شده چاپ( آزمون جلسه به ورود كارت ارائه :8تبصره 

 .شد خواهد جلوگيري آزمون جلسه به داوطلب ورود از صورت اين غير در است؛ الزامي حوزه
سه آزمون به ورود كارت توزيع زمان و25/09/1400مورخ  شنبهپنجبرگزاري آزمون، روز  )7-2 روز  از اينترنتي صورت به جل

 .دگردمي انجام www.therc.ir سايت وب طريق از 24/09/1400 مورخ چهارشنبه روز لغايت 22/09/1400 مورخ دوشنبه
كارت شركت در آزمون  يآزمون بر رو يساعت شروع و محل برگزار. شدر تهران برگزار خواهد آزمون منحصرا در شه )7-3

 .ديداوطلبان خواهد رس يكارت به آگاه نتيدرج و به هنگام پر
داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از  ياز سو ياطالعات ارسال دييصدور كارت شركت در آزمون به منزله تا :9تبصره 

 خواهد شد. يبررس ياستخدام مربوط و شركت مادرتخصص يآزمون، توسط شركت متقاض اعالم قبولي اوليه در
 است. الزامي كرونا بيماري شيوع از جلوگيري دليل به آزمون برگزاري زمان در ماسك از تفادهاس )7-4
 مورخشـــنبه  حداكثر تا پايان روزقبول شـــدگان در آزمون (ســـه برابر ظرفيت نهايي پذيرفته شـــده)  فهرســـت نتايج و )7-5

 گردد.اعالم مي www.therc.irاز طريق وب سايت  11/10/1400
ـــده )7-6 ـــده (افرادي كه در آزمون پذيرفته ش ـــنبهاند) از تطبيق مدارك ارائه ش ـــنبهدولغايت  18/10/1400 مورخ روز ش  ش

 شود.انجام مي 20/10/1400
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داوطلبان بايستي تا روز برگزاري آزمون كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و گواهي فراغت از تحصيل كليه  :10 تبصره
 .آماده و صادر شده باشد

اصل و تصوير مدارك پذيرفته شدگان شامل: مدرك تحصيلي، شناسنامه، كارت ملي، مدرك وضعيت نظام وظيفه  :11 تبصره
روز پس از  5مدارك اثبات بومي بودن كه در شرايط ثبت نام قيد گرديده است، حداكثر و  عدد 3به تعداد  3*4عكس  و

الذكر در مهلت مقرر به منزله انصراف وي تلقي خواهد بايست ارايه گردد و عدم ارائه مدارك فوقاعالم نتايج آزمون كتبي مي
 گردد.اعالم مي www.therc.ir. محل تحويل مدارك متعاقباً از طريق وب سايت شد

 .شوندبرابر ظرفيت پس از تطبيق و تكميل پرونده طي برنامه زماني وارد فرآيند مصاحبه مي 3پذيرفته شدگان  )7-7
 

 راهنماي ثبت نام )8
 از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد. )8-1
 صفحه كليد خاموش باشد. Caps Lockهنگام درج اطالعات، كليد  )8-2
يد  )8-3 له  Enterاز زدن كل ـــ فاص يد  كديگر از كل مات از ي گام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن كل در هن

)Space.استفاده نماييد ( 
 تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است. )8-4
 كد ملي خود را به صورت كامل (با درج صفر) و بدون خط تيره وارد نماييد. )8-5
سنلي  )8-6 شده عكس پر سكن  صاق عكس، از فايل ا شن و جديد)، با فرمت 3×4براي ال و با حجم  jpg (تمام رخ، زمينه رو

 .هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود. عكسشودكيلوبايت استفاده  70حداكثر 
 باشد.پيكسل  300*400و حداكثر  كسليپ 200*300حداقل  دياندازه عكس اسكن شده با )1
 واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد. ديداوطلب با ريصوت )2
 حذف شده باشد. ديعكس اسكن شده با ديزا يهاهيحاش )3
 باشد. ديسف نهيزم يو دارا ياالمكان عكس رنگيحت )4
و داوطلبان الزم  باشدنمي قبول قابل) …شناسنامه و  ،ي(كارت مل ييشناسا يهاكارت ياسكن عكس از رو )12 تبصره

 .نديفوق، اقدام به اسكن نما حاتياست از اصل عكس و مطابق با توض
 با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد. ديعكس خواهران با )13 تبصره
 گردد.يسلب م ينام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وثبت رمعتبر،يدرصورت ارسال عكس غ )14 تبصره
 نيدرخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه ا ،يقبل يهاوجود آمده در آزمون با توجه به مشكالت به مهم: تذكر

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

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

باشـــد را به دلخواه تكميل و آن را رقمي مي 5ي و در انتهاي فرم ثبت نام، فيلد مربوط به شـــماره بازيابي كه از نوع عدد )8-7
شماره  شماره به همراه كد ملي و  ستفاده از اين  شماره رهگيري ثبت نام، با ا صورت فراموش كردن  شت نماييد. در  ياددا

 بت نماييد.توانيد شماره رهگيري خود را بازيابي نماييد. لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره كامالً مراقشناسنامه مي
 پس از تكميل اطالعات، شماره رهگيري ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً امكان چاپ اطالعات نيز وجود دارد. )8-8
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 ساير موارد )9
شت كيدر هر  )9-1 شده در جداول ن يامتحان يشغل يهاهاز ر شخص  ستخدام يازهاي(م صيا صرفاً فارغ التح شته،  الني)  همان ر

شت گريد رشيشركت كنند و پذ تواننديو مقطع م شيگرا شد. نمي ريپذتر امكاننييپا ايمقطع باالتر  ايها و شيگرا اي هاهر با
 باشد.مي شيبدون گرا يلياست، منظور رشته تحص دهينگرد رذك شيكه گرا يليتحص يهاهدر مورد رشت

صحت  تي. مسئولرديپذينام صورت مذكر شده در هنگام ثبت يليتحص شيداوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرا رشيپذ )9-2
 موارد و ارائه اصل مدارك مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود. نيو سقم ا

 .دينام نماثبت و با يك نوع سهميه شغل محل كي يتواند صرفاً برا يآزمون، هر داوطلب م ناي در )9-3
شرايط  )9-4 ضوابط و  شي از عدم رعايت دقيق  سئوليت نا شده در متن آگهي و يا ارايه ناقص مدارك بر عهده داوطلب  م اعالم 

باشــد و چنانچه در هر كدام از مراحل امتحان، مصــاحبه و جذب، محرز شــود كه داوطلب به اشــتباه يا به عمد اطالعات مي
دور حكم و در صـــورت صـــ بوده ملغي ايشـــان قبوليه نموده و يا فاقد شـــرايط مندرج در آگهي اســـت، ئخالف واقع ارا

 طبق الزم اقدام اســتخدام، فرآيند نمودن طوالني لحاظ به شــود. همچنيننامبرده به كميته انضــباط كار معرفي مي ،ياســتخدام
 .آمد خواهد عمل به مقررات و قوانين

ص )9-5 شخ شود كه  شروع ثبت نام اينترنتي، آگهي، نحوه ثبت  اًبه داوطلبان توصيه مي  اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از 
ـــورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري ايندمطالعه نم اًمدارك مورد نياز را دقيق نام و . درص

  .مل خواهد آمدبه ع www.therc.irآزمون، اطالع رساني الزم از طريق پايگاه اينترنتي 

ـــهآزمون  مراحل بعدي  )9-6 از طريق پرتال اعالم مي ، آگاهي از زمان و مكان برگزاري آزمون مانند دريافت كارت ورود به جلس
  گردد

سهولت در فر )9-7 صورت وجود اداوطلبان گرامي جهت  ست ثبت نام را به روزهاي آخر موكول ننمايند و در  يند ثبت نام بهتر ا
شكال در مراحل ثبت  سرع ا ساير موارد اصالحي، بعد از ثبت اطالعات خود، در ا ضح نبودن عكس ارسالي و يا  نام، مانند وا

 .به صفحه ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضعيت تاييد اطالعات اطمينان حاصل نمايد وقت مجدداً
ــدقبولي درآزمون كتبي به هيچ وجه به منزله بكارگيري قطعي نمي )9-8 ــب حديي پس از بلكه قبولي نها ،باش ــاب نمره  كس و نص

شين سوء پي شكي و اخذ عدم  شامل معاينات پز صاحبه و انجام مراحل بعدي  صالح  هپذيرش در آزمون كتبي و م از مراكز ذي
 شد. انجام خواهد طيداوطلبان واجد شرا نياز ب يينها نشياست گز ديالزم به تاك .باشدمي

ست آمادگمي ييشدگان نها رفتهيپذ )9-9 شتغال به كار در هر  يباي شهرها كيخدمت و ا ستان حوزه فعال ياز  كه در شركت  تيا
 .شده را داشته باشند نييتع ياستخدام يازهاين 1جدول 


