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 بسمه تعالي

 دفترچه راهنماي آزمون

ره برداري از پست هاي انتقال و فوق توزيع برق در تعدادي از ــشركت مهندسين باختر مشاور به منظور به
به جذب  نسبتهمدان ( مطابق اطالعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاري  و هاي استان مركزيستانشهر

مي وباز ميان برادران  صرفاً نفر 18به تعداد جمعاً  برق اپراتور پست مشاغل كارشناس ونيروي انساني در 
 دامــــاق كتبي مصاحبه و گزينشو از طريق برگزاري آزمون در چارچوب قانون كار واجد شرايط 

 نمايد. مي 
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   شرايط عمومي متقاضيان.1 .1
 ايران  جمهوري اسالمي داشتن تابعيت .1,1
 تقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران عا .1,2
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  .1,3
 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر  .1,4
 موثر قضايينداشتن سابقه محكوميت  .1,5
 مان ثبت نامو يا كار مشخص با دستگاههاي اجرايي در زپيماني رگونه رابطه استخدامي رسمي، ثابت ، عدم وجود ه .1,6

 انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم  .1,7

 داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي الزم براي شغل مورد نظر .1,8

 احراز صالحيت هاي عمومي به تائيد گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه  .1,9

 دارا بودن شرايط سني مطابق دفترچه آزمون  .1,10

  آزمون در كسب حد نصاب نمره تعيين شده .1,11

 شرايط اختصاصي.2 .2
  اعالم شده در جدول شماره يكتحصيلي مطابق با مقطع ، رشته و گرايش  داشتن مدرك :شرايط تحصيلي .2,1

لي آنان با عنوان كه رشته ، گرايش و مقطع تحصيتوانند در اين آزمون ثبت نام نمايند ي اوطلبان صرفاً در صورتي مد .2,1,1
و عنوان  دثبت نام مطابقت داشته باش دفترچه راهنمايگرايش و مقطع تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل  ،رشته 

 .د شدناهصورت حذف خورشته تحصيلي و گرايش بايد در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه درج شده باشد. در غير اين

زاري آزمون زمان برگو سن داوطلبان ،  كارت پايان خدمت ،تاريخ گواهي فراغت از تحصيل  الك عمل براي محاسبهم .2,1,2
 )باشد. يا دانشنامه ميمالك فراغت از تحصيل تاريخ مندرج در گواهينامه موقت  (مي باشد. 26/09/1400 مورخدر 

مقطع  يالن همانــصرفاً فارغ التحص يك)شماره  در هر يك از رشته هاي شغلي امتحاني ( مشخص شده در جدول .2,1,3
تبط امكان رشته هاي غير مرمقاطع تحصيلي و ساير و پذيرش ديگر  مي توانند شركت كنندو گرايش عنوان شده و رشته 

مون ملغي اعالم پذير نمي باشد در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولي ايشان در هر مرحله از آز
 خواهد شد. 

ورت ـصام پذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبت ن .2,1,4
 لب خواهد بود.ليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا به عهده داوطي پذيرد. مسئوم

يه ها ، بايد گواهي فراغت از تحصيل داوطلبان ، كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و تائيديه هاي مربوط به سهم .2,1,5
 ردد.گقرر ارائه محداكثر تا روز تطبيق مدارك آماده و صادر شده باشد و به همراه ساير تاييديه ها در موعد 

 : شرايط نظام وظيفه .2,2
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علت معافيت پزشكي مانعي در انجام وظايف محوله  اينكهانجام خدمت دوره نظام وظيفه يا معافيت قانوني دائم مشروط به 
 ايجاد ننمايد.

يوست ات پزشكي پـدر آزمون نسبت به تكميل فرم معايندارندگان معافيت پزشكي مي بايست در صورت قبولي  تذكر:
 . تاريخ ترخيصق مدارك ارائه نمايددر زمان تطبياقدام نموده و فرم مذكور را پس از تاييد پزشك معتمد شركت  دفترچه

 باشد.كتبي از خدمت يا تاريخ معافيت مندرج در كارت بايد قبل از روز برگزاري آزمون 

 : نيشرايط سني .2,3

 غل كاردانيبراي تمامي متقاضيان مشا )26/09/1372 (متولدين بعد از تاريخ سال تمام28شرايط سني حداكثر داشتن .2,3,1
  غل كارشناسيبراي تمامي متقاضيان مشا )26/09/1370 تاريخ از (متولدين بعد سال تمام30داشتن شرايط سني حداكثر .2,3,2

اشند كه بجز بداوطلبين توجه داشته باشد. مي  )26/09/1400(مالك محاسبه حداكثر سن تاريخ آزمون تذكر: 
   جاوز نمايد.ت 4،3،2در بند  سن ايشان به هيچ عنوان نبايد از حداكثر سن مقرر ذيل ،وارد عنوان شده ـم

  **شود. فزوده ميالزم به ذكر است موارد زير با ارائه تاييديه معتبر از مراجع ذيصالح به حداكثر سن ا **

ق بيمه به سازمان يديه سازمان مربوطه و گواهي پرداخت حئماه) مشروط به ارائه تا 60سال ( 5كار حداكثر  سابقه .2,3,3
 شود به حداكثر سن مقرر در آگهي اضافه ميهاي بيمه معتبر ممهور به مهر بيمه 

 باشد.سبه ميبه عنوان سابقه كار قابل محا در صورت پرداخت كسورات بيمه: مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظيفه تبصره

 نخواهد كرد. تجاوزسال  53و براي مشاغل كارشناسي از  سال 33از براي مشاغل كارداني در هر صورت حداكثر سن .2,3,4

 .عنوان شده در شرايط ايثارگران مي باشد مواردشرايط سني ايثارگران تابع 

 : رانشرايط ايثارگران .2,4

زادگاني كه حداقل به باال و فرزندان ذكور آ %25آزادگان ، فرزندان ذكور شهدا و فرزندان ذكور جانبازان  وجانبازان  .2,4,1
ه از شرط حداكثــر ماه حضور داوطلبانه اختياري در جبه 6يكسال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل 

 باشند. سن معاف مي

 .شودبه حداكثر سن اضافه ميسال  5ده معظم شهدا ( شامل پدر و برادر) تا ميزان افراد خانوا  .2,4,2

داكثر سن حبه  ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  به ميزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه 6رزمندگان كمتر از  .2,4,3
 .شوداضافه مي

 ي باشد. مجذب ايثارگران در سهميه مشخص شده صرفاً از طريق شركت در آزمون و رقابت با ساير داوطلبان ايثارگر 

 ند.داوطلبين با سهميه ايثارگري بايد حتما از شرايط بومي و رشته تحصيلي مرتبط برخوردار باشتذكر مهم :

به باال و  %25زان ، فرزندان ذكور شهدا و فرزندان ذكور جانبا شامل جانبازان ، آزادگانايثارگران سهميه بيست و پنج درصد: 
 فرزندان ذكور آزادگاني كه حداقل يكسال و باالتر سابقه اسارت دارند و برادران شهدا مي باشند.
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 ان ذكور آنانشامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزند ايثارگران سهميه پنج درصد :
 .% ) و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت مي باشند 25و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (

 نكته مهم : 

 رار نمي گيرد.تنها معرفي نامه هاي تاييد شده از مراكز ذيل قابل قبول مي باشد و ساير مراجع مورد تاييد ق**  
 مسلح در مورد رزمندگان خودمعاونت نيروي انساني هريك از رده هاي نيروهاي  .أ

 روهاي مردميمعاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و ني .ب

 معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران .ج

  بنياد شهيد و امور ايثارگران .د

ه حداقل داراي يكي از ويژگي ـــافرادي ك . تقاضا باشدمورد استانيا  داوطلب بايد بومي شهرستان : دنبومي بودن .2,5

 : تلقي مي گردند يا استان هاي زير باشند ، داوطلب بومي شهرستان

 :داوطلب بومي شهرستان

 .يكي باشد شهرستان محل مورد تقاضا داوطلب يا همسر وي باشناسنامه  يا محل صدور شهرستان محل تولد .2,5,1

 داشته باشد.حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا راپدر،مادر و يا همسر داوطلب، .2,5,2

محل  شهرستان همسر و فرزندان كارمندان رسمي ، پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل يا بازنشسته) كه .2,5,3
 محل مورد تقاضا آنان يكي باشد. شهرستانخدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با 

متناوب يا لي را بصورت متوا ،راهنمايي،ابتدايي و يا دانشگاه)دبيرستان(تحصيلي  سال از سنوات 4داوطلب حداقل  .2,5,4
 مورد تقاضا طي كرده باشد. محلدر شهرستان 

 پرداخت حق بيمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.داوطلب حداقل چهار سال سابقه  .2,5,5

 : داوطلب بومي استان
 استان محل تولد يا محل صدور شناسنامه داوطلب يا همسر وي با استان محل مورد تقاضا يكي باشد. .2,5,6

 اشد.داشته بپدر،مادر و يا همسر داوطلب ، حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاضا را .2,5,7

استان محل  همسر و فرزندان كارمندان رسمي ، پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل يا بازنشسته) كه .2,5,8
 خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با استان محل مورد تقاضا آنان يكي باشد.

متناوب  يا ليرا بصورت متوا سال از سنوات تحصيلي (دبيرستان،راهنمايي،ابتدايي و يا دانشگاه) 4داوطلب حداقل  .2,5,9
 در استان محل مورد تقاضا طي كرده باشد.

 داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان مورد تقاضا را داشته باشد .2,5,10

ت دارا باشد و به داوطلبي اختصاص مي يابد كه شرايط مذكور را براي شهرستان محل خدمصرفاً نكته: امتياز بومي بودن 
 (يك مميز دودهم) براي بومي شهرستان و ضريب يك براي بومي استان در نظر گرفته مي شود. 2/1ضريب 
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وزارت  براي تعيين بومي بودن داوطلب ، آخرين تقسيمات كشوري اعالم شده توسط و استان مبناي شهرستان : تذكر 
   كشور در زمان ثبت نام مي باشد.

:علمي شرايط حد نصاب نمره .2,6
ان رشته و هم مكتسبه در آزموننمره ي  باالترين %50بايد حداقل   %5داوطلبين سهميه آزاد و سهميه ايثارگري  .2,6,1

  .را كسب نمايندشهرستان 
شهرستان  در آزمون همان رشته و باالترين نمره مكتسبه %30حداقل  %25نصاب نمره براي ايثارگران سهميه  حد .2,6,2

مي باشد. 

:شرايط فيزيكي .2,7
 با عينك) 10/10( بدون عينك 10از  7 كامل حداقل داشتن ديد  .2,7,1
 سانتي متر قد 170دارابودن حداقل .2,7,2
 متناسب)  BMIكيلو گرم (به شرط داشتن شاخص  120حداكثر وزن  .2,7,3
 در مرحله مصاحبه كسب امتياز تست سالمت جسماني .2,7,4

 :  نامثبت  مراحل.3 .33
 19/08/1400 مورخ شنبهچهـــار از روز بايستدرج در اين آگهي مي ــــرايط منـــــش داوطلبان پس از مطالعه دقيق .3,1

مجــــتمع عـــالــــي آموزشــــي و  سايت هايا مراجعه به ب 19/09/1400 مورخ جمعه روزداكثر تا پايان ح
 ,و شــــــرکـــت مـــهـــنـــدسـيـن بـاخـتـر مـشـاور بــــه آدرس  http://ghtcr.ir/ پژوهشي غرب به آدرس

/http://www.bakhtarmoshaver.ir  .نسبت به ثبت نام اقدام نمايند  
گاه موجود از طريق دربعنوان هزينه شركت در آزمون ريال  1،000،000مبلغ  نسبت به پرداخت بايست يداوطلبان م .3,2

 هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد.  به ذكر استالزم در سايت اقدام نمايند 

تر ـهـاشت و بد، سهولت بيشتري را به همراه خواهد مقرر و قبل از روزهاي پايان مهلتروز هاي اوليه در  ثبت نام .3,3
 ت ثبت نام به روزهاي آخر موكول نشود. ـاس

 ست در غير ايناارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي كاغذ) و كارت ملي هنگام ورود به حوزه الزامي  .3,4
 جلوگيري خواهد شد.صورت از ورود داوطلب 

پايگاه در صورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون اطالع رساني الزم از طريق تذكر: 
بعمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف  http://ghtcr.ir، /ver.irhttp://www.bakhtarmosha/ اينترنتي

 .به آگاهي يافتن، رعايت و انجام آن ها مي باشند
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:  و برگزاري آزمون زمان دريافت كارت .4 .44   : 
شنبه سه روز  تا  20/09/1400 مورخ  شنبهاز روز  ارت شركت در جلسه آزمون مي بايستدريافت كجهت   .4,1
نسبت به پرينت   /http://www.bakhtarmoshaver.ir, http://ghtcr.ir/ با مراجعه به سايت   23/09/1400

 كارت خود اقدام نمايند.

زار ـــــمركز استان هاي مركزي و همدان به صورت متمركز برگ   1400/09/26روز جمعه مورخ صبح زمون در آ .4,2

مي گردد.
 ** است الزامي  كرونا بيماري شيوع از جلوگيري دليل به آزمون برگزاري زمان در ماسك از استفاده**  

********** 

 نحوه اعالم نتيجه: .5 .55
كسب حد  ،ين حد نصاب علمي: شرط الزم (و نه كافي) انتخاب داوطلبان جهت معرفي به مصاحبه و ساير مراحل تعي .5,1

ك ـيـكـه تفـن باـنصاب الزم در آزمون كتبي بوده و مطابق قواعد زير مي باشد. پس از برگزاري آزمون، نمرات داوطلب
احل مبناي ساير مر 3مطابق با بند محاسبه و حد نصاب آزمون  )3(ضريب و تخصصي )2(ضريب حيطه هاي عمومي

 رد.يگ انتخاب داوطلبان قرار مي
صاب نمره نپس از تعيين حد نصاب در هر آزمون ، داوطلبان فاقد حد نصاب ، از ساير مراحل حذف مي گردد. كسب حد 

  .كند علمي الزم در آزمون هيچگونه حقي براي داوطلب ايجاد نمي
 از طريق سايت آزمونك ت اوليه دو برابر ظرفيت جهت بررسي مداراعالم ليس .5,2
 يق سايت آزموناز طر اعالم تاريخ و زمان مصاحبه به داوطلبان .5,3

 و  70 يامتيازآزمون كتب جهت انتخاب يك برابر ظرفيت از بين واجدين شرايط استخدام، :انجام مصاحبه حضوري .5,4
 باشد.مي 30امتياز مصاحبه

عه نمره كل بر اساس مجمو نشيافراد به گز يمصاحبه ، معرف ياز برگزار پس: برابر) كي(انتخاب  نشيبه گزيمعرف .5,5
  .ودب) خواهد ي(نفر اصل رشيپذ تيبرابر ظرف كيبه تعداد  ها هيو سهم ازاتيو با در نظر گرفتن امت يينها

 ساير موارد: .6 .66
 مادگي جسمانيتطبيق مدارك ، آ ملقبولي در آزمون به منزله بكارگيري قطعي نمي باشد بلكه انجام مراحل بعدي شا .6,1

 زامي مي باشد. عاينات پزشكي، گواهي سالمت و اخذ عدم سوء پيشينه از مراكز ذيصالح نيز الـمصاحبه، گزينش، مانجام 

اليت شركت پذيرفته شدگان نهايي مي بايست آمادگي خدمت و اشتغال به كار در هر يك از شهرهاي استان حوزه فع .6,2
 يند.مبني بر اين مورد را در هنگام عقد قرارداد ارائه نمامحضري را داشته باشند و تعهد برابر قرارداد 
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رق تحت نظارت شركت برق منطقه اي باختر اپراتورهاي پست برق شركت مهندسين باختر مشاور شاغل در پستهاي ب .6,3
 د.نحق شركت در آزمون را ندارند و در صورت شركت بدون حق هرگونه اعتراض از فرآيند آزمون حذف مي گرد

  .ثبت نام نمايد و يك شهرستان تواند صرفاً براي يك رشته شغلي ، هر داوطلب مي در اين آزمون .6,4

ر چهارچوب دو در قالب قرارداد منعقده  شركت مهندسين باختر مشاورهمكاري با پذيرفته شدگان اين آزمون براي  .6,5
رارداد در قمديد ـاستخدامي در مجموعه شركت هاي كارفرما و يا تضوابط و مقررات قانون كار بوده و هيچگونه تعهد 

 واهد كرد.خسالهاي بعد، ايجاد ن
دگان بر ش رفتهيپذ عقد قرارداد باست ا يهيبد . ندارندزمون را آمعادل حق شركت در  يليمدارك تحص دارندگان .6,6

 .باشد  يم يمندرج در آگه يلياساس مقاطع تحص
ي آزمون مجر توسط يو تخصص ينمرات داوطلبان در آزمون عموم نييپس از تع انيمدارك متقاض نكهيبا توجه به ا .6,7

 يرسم ريال غسابقه اشتغ و بودن يبوم ، يثارگريمدارك ا ژهيكه مدارك داوطلبان به و يخواهد شد لذا در صورت يبررس
بت نام باشد ثنامه  ضااطالعات مندرج در تقا نيو همچن يآگه نيمندرج در ا طيشرا با ريمغا ،محاسبه حداكثر سن يبرا
نش ، گزيه صاحبم ، هياول جهياعالم نتشامل نشده و در هر مرحله از آزمون  جاديا يمتقاض يبرا يازيحق و امت چگونهيه، 

لب ــــاعتراض را از خود س گونهجذب حذف شده و حق هر نديفرآ ريداوطلب از سا ،يينها رشيدر صورت پذ يو حت
 .دينما يم
ركت خواهند شپذيرفته شدگان نهايي با تشخيص شركت ، ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي مورد نياز و با هزينه  .6,8

 اخذ خواهد انصراف پذيرفته شده پس از حضور در دوره هاي آموزشي عيناً بود، بديهي است هزينه هاي مربوطه درصورت 
 شد.

ايگزيني از عدم ارائه مدارك توسط پذيرفته شدگان نهايي در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقي و شركت نسبت به ج .6,9
 محل نيروهاي ذخيره اقدام مي نمايد.

 ون كار و مقررات ذيربط منعقد مي گردد.قان، مطابق قرارداد موقت كاربا پذيرفته شدگان نهايي  .6,10

 مورخ زمونآ برگزاري روز تا بايستي داوطلبان كليه تحصيل از فراغت گواهي و وظيفه نظام وضعيت به مربوط كارت .6,11
 نظام دمتخ گواهي ،  كارت ارائه عدم صورت در. گردد ارائه مقرر موعد در و باشد شده صادر و مادهآ 26/09/1400

 پايان ارتك ارائه به نسبت گزينش مرحله پايان از پيش است مكلف متقاضي و بوده قبول قابل اعتبار زمان در وظيفه
 . نمايد اقدام قانوني دائم معافيت يا خدمت

 نمره نصاب حد هك افرادي ميان از نياز مورد ظرفيت برابر 2 ميزان به حداكثر مصاحبه انجام براي داوطلبان انتخاب .6,12
 و صاصياخت آزمون نمرات مجموع باالترين ترتيب به ، اند نموده كسب را شده تعيين عمومي و اختصاصي آزمون

 .شد خواهد انجام عمومي

 مرحله هر در يو اشتغال ادامه از نمايد شركت آزمون در آگهي، در مرتبط غير تحصيلي مدارك با داوطلبي كه صورتي در .6,13
 . آمد خواهد عمل به ممانعت قرارداد عقد از پس حتي
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 پذيرفته اسامي ضمناً.  باشد مي ميسر گزينش و مصاحبه مراحل طي از پس آزمون شدگان پذيرفته نهايي انتخاب .6,14
 نشاني به شركت مهندسين باختر مشاور سايت طريق از ذيصالح مراجع تاييد از پس نهايي شدگان

 /http://www.bakhtarmoshaver.ir رسيد خواهد داوطلبان اطالع به. 

 نظام عيتوض مدرك ملي، كارت شناسنامه، تحصيلي، مدرك شامل شدگان پذيرفته سوي از الزم مدارك اصل ارائه مهلت .6,15
 اعالم از پس روز 5 حـداكثر ، مصاحبه انجام براي پرونده تكميل و مدارك تطبيق منظور به بودن بومي مدرك و وظيفه
 . باشد مي آزمون اوليه نتايج

 بر اقصن صورت به مدارك ارسال يا و آگهي متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت .6,16
 اطالعات عمد به يا اشتباه به داوطلب شود محرز  مصاحبه و آزمون مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب عهده
 صورت در تـــيح و گرديده محروم جذب بعدي مراحل انجام از ، بوده آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقعخالف

 .آيد مي عمل به جلوگيري وي اشتغال ادامه از و ميگردد اثر بال و لغو ، بكارگيري

  .دباش مي مربوطه مشاغل براي نياز مورد فيزيكي شرايط بودن دارا به مشروط متقاضيان كليه شدن پذيرفته .6,17

 )پيوست اكسل فايل.(باشد مي شده اعالم كشوري تقسيمات آخرين جغرافيايي، هاي محدوده مالك .6,18

العات پذيرفته هريك از داوطلبين كه به هنگام ثبت نام ، اطالعات نادرست و جعلي ارائه نمايند و به سبب اين اط .6,19
 ملغيبولي ايشان شوند ( در صورتي كه بر اساس اطالعات واقعي پذيرفته نمي شده اند) هر زمان كه اين امر محرز شود ، ق

 .خواهد آمد اقدام الزم طبق قوانين و مقررات به عمل وبوده 

اي ذكر شده متقاضيان مشاغلي كه احراز آنها مدرك تحصيلي كارداني مي باشد بايد داراي مدرك مذكور در رشته ه .6,20
آينده اخذ نمايند  در آگهي استخدام بوده و در صورتي كه عالوه  بر مدرك كارداني مدارك ديگري نيز داشته باشند و يا در

 رش مدرك باالتر آنها در آن شغل نخواهد داشت.، شركت هيچ گونه تعهدي در خصوص پذي

الم اسامي دريافت و رسيدگي به شكايات مربوط به آزمون استخدامي كتبي در فاصله برگزاري آزمون و تا روز اع .6,21
ط مراكز پذيرفته شدگان دو برابر ظرفيت پذيرش حداكثر به مدت ده روز كاري از زمان آزمون عمومي و تخصصي توس

 پذيرد .آزمون صورت مي 

 داد الزامي ميباشد.) براي مشاغل كارشناسي تازمان شروع به كار و عقد قرارICDLارائه مدرك مهارتهاي هفتگانه رايانه( .6,22

 ز:عبارتند از:وظايف اپراتور پست .7 .77
وابق مكاتباتي سو نگهداري نقشه ها و  ي انتقال و فوق توزيع برققرائت و ثبت كليه آمار مربوط به تاسيسات پستها .7,1

 برق پست

 كيلو ولت.20وخطوط63،230،400و قطع خطوطابطه با تغيير باريه فرامين صادره از مركز ديسپاچينگ در راجراي كل .7,2

 با توجه به برنامه تعيين شده. برق بازديد و كنترل صحيح كليه تاسيسات موجود در پست .7,3

و  برق يستهاذيربط و تنظيم و ارسال فرم نواقص براي مسئول بهره برداري پ برق گزارش نواقص موجود در پست .7,4
 واحدهاي مربوطه.
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بق دستور طو انجام عمليات الزم جهت بي برق نمودن قسمتي از تاسيسات كه قرار است روي آن كار شود با اطالع  .7,5
 مسئول شيفت و رعايت كليه شرايط ايمني .

 د.نتحويل قسمت بي برق شده به گروهي كه قرار است در آن قسمت كار كن .7,6

 انجام گيرد.برق اطالع از عملياتي كه قراراست توسط گروههاي مختلف در پست  .7,7

 تحويل تاسيسات تعمير شده از گروههاي تعميراتي. .7,8

 طراري در جهت تامين ايمني فردي و تاسيساتي.ضانجام كليه عمليات الزم در مواقع ا .7,9

 رداري پستها.بمربوطه و كتباً به بهره  گزارش وضعيت غير عادي هر قسمت ار تاسيسات پستها در هر لحظه به مسئول .7,10

 اقدام در مورد بهبود ولتاژ در پست چنانچه تب چنجر ترانس ها بصورت اتوماتيك فرمان نگيرند. .7,11

 ثبت كليه فعاليتهاي انجام شده توسط گروههاي مختلف در دفتر گزارش روزانه. .7,12

كنند در دفتر  بازديد مي برق لي و خارجي پستثبت اسامي افراد، گروهها و افرادي كه با هر عنوان از تاسيسات داخ .7,13
 .برق روزانه پست

در رابطه با  ، مراكز ديسپاچينگ ي برقانجام كليه فرامين و دستورالعملهايي كه توسط مسئول بهره برداري پستها .7,14
 صادر مي شود. برق نگهداري و بهره برداري پست

 انجام ساير امور ارجاعي مرتبط به شرح وظايف. .7,15
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 :1شماره  جدول

 جدول شغل محل هاي امتحاني
رشته 
 شغل

 شهرستان استان
 سهميه

 مورد پذيرش رك تحصيليامد
%5ايثارگر %25ايثارگر آزاد

كارشناس 
 برق

 0 1 3 همدان همدان
 برق كارشناسيرشته 

 در كليه گرايش ها
 مركزي 

 1 1 1 محالت
 0 0 2 خنداب
 0 1 1 شازند

تكنسين 
 برق

 مركزي

 0 0 1 محالت
 كارداني برقرشته 

 در كليه گرايش ها
 

 0 1 3 آشتيان

 0 1 1 زرنديه
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 دروس آزمون تكنسين برق 
 رديف

رشته 
 شغلي

 دروس عمومي
تعداد 
 سواالت

 دروس تخصصي ضريب
تعداد 
 سواالت

 ضريب

1 

ين
نس

تك
 

 20 زبان و ادبيات فارسي

2 

 15 مدارهاي الكتريكي

3 

 15 ماشين هاي الكتريكي 20 معارف اسالمي
رياضي،هوش و توانايي 

 ذهني
 15 اندازه گيري الكتريكي 15

آشنايي و كاربرد 
 كامپيوتر

20 
 15 ايمني در برق

 15 آشنايي با پستهاي فشارقوي

 
 
 
 

 2جدول شماره 

 دروس آزمون كارشناس برق 
 رديف

رشته 
 شغلي

 دروس عمومي
تعداد 
 سواالت

 دروس تخصصي ضريب
تعداد 
 سواالت

 ضريب

1 
سي

شنا
كار

 

 20زبان و ادبيات فارسي

2 

 15 تحليل مدارهاي الكتريكي

3 

 15 ماشين هاي الكتريكي 20 معارف اسالمي
رياضي،هوش و 
 توانايي ذهني

 15 بررسي سيستم هاي قدرت 15

آشنايي و كاربرد 
 كامپيوتر

20 
 15 ايمني در برق

 15 آشنايي با پستهاي فشار قوي
�  
 سوال 75جمع سواالت عمومي:  �
 سوال 75جمع سواالت تخصصي :  �
 دقيقه 150مدت پاسخگويي :  �
 هر پاسخ غلط يك سوم نمره منفي دارد. �
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 پزشكي) رم معاينات پزشكي( ويژه دارندگان كارت معافيتف
 به تمام سواالت صريح و كامل جواب دهيد . لطفاًتوجه : 

 محل الصاق عكس
 دين : نام خانوادگي :

 مذهب : نام : 

 تاريخ ومحل تولد :

 

 وضعيت تاهل: شناسنامه و محل صدور :شماره

 كد ملي :

 نشاني كامل محل سكونت : 

 شهرستان :  استان: 

        طبقة / واحد :      پالك :  :  كوچه/خيابان

 شمارة تلفن :  كد پستي ده رقمي :  

 شماره تلفن همراه :

 مشخصات كارت معافيت:

 نوع معافيت پزشكي:

 توضيح در مورد علت معافيت پزشكي

 

 شغل مورد درخواست:

آزمون جذب داوطلب شركت در  ................................... با شماره ملي ..............................فرزند  ..............................................اينجانب  
ثابت  در صورتيكه متعاقباً خالف اظهاراتم نيروي انساني شركت باختر مشاور  صحت مندرجات فوق را تاييد نموده و  قبول مي نمايم

 نمايم . حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب ميبدينوسيله ال منتفي خواهد شد و شود ، ادامة مراحل و يا ادامة اشتغ

تاريخ                                              نام و نام خانوادگي :
 يامضاي متقاض

 نظر پزشك معتمد -13

 

 


