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 از بين داوطلبان بومي های انتقال و فوق توزيعايستگاهبرداری از شركت آتيه نهاد كردستان )سهامي خاص( به منظور تامين نيروی انساني متخصص جهت بهره

 طي آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش با شرايط زير در قالب قرارداد مدت معين دعوت به همكاری مي نمايد. ايالم كردستان و رمانشاه،ك هایاستان
  

 

 

 
 الف( شرايط عمومي برای شركت در آزمون

 اسالمي ايران. داشتن تابعيت نظام جمهوري 1
 و متدين به يکي از اديان رسمي کشور

هاي عافيتماشتن ديا . انجام خدمت سربازي 2
پزشکي که مانع از غير قانوني دائم و معافيت

 انجام کار در محيط صنعتي نباشد.
کارت پايان خدمت يا معافيت (: 1تبصره *
 بايد تا زمان ثبت نام صادر شده باشد.مي
 مواد مخدر و دخانيات. عدم اعتياد به 3
 . نداشتن سابقه محکوميت جزايي4
. برخورداري از تندرستي و صحت و توانايي 5

 الزم متناسب با وظايف محوله
. عدم اشتغال به تحصيل و نداشتن تعهد 6

 خدمتي
 

 ب( شرايط اختصاصي
 . داشتن حداکثر شرايط سني به شرح زير:1
لدين - عدب  1370 /01/09 متو در مقطع  ب

سننال با احتبننا   30)حداکثر  کارشننناسنني
 خدمت سربازي(

سابقه کار مرتبط و موثر معتبر به  :(2تبصره *
روبرو اضننافه  جدولحداکثر شننرايط سننني 

سوابق سال( 5)حداکثر شد  خواهد سال  ، ار
 باشد.ا ساير مدارک الزامي ميبمرتبط  کار
شته 2 سب با ر صيلي منا شتن مدرک تح . دا

 جدول روبروشغلي مورد نظر در 
به  هر( فقط افراد بومي 3 زاز  تان م استت

 باشند.ميدر آزمون شركت 
. پس از اعالم نتايج آزمون کتبي و مصاحبه، 4

شرکت با افراد  شخيص  ستخدام به ت اولويت ا
كرمانشاه ،كردستان شهرهاي بومي ساکن در 

 باشد.ميايالم   و

  
بومي افرادی كه دارای ويژگي های زير باشند، داوطلب  -

 شهرستان تلقي مي گردند:
در شناسنامه، شهرستان محل تولد داوطلب يا همبر ننن 

 و يا پدر وي با شهرستان مورد تقاضا يکي باشد.
مورد تقاضننا سننکونت يا  سننال اخير در اسننتان 3در  -

 .تحصيالت دانشگاهي داشته باشد
سنننند مالکيت يا اجاره نامه تصنننوير  ارائه :(3تبصنننره *

دانشنننگاهي و سننناير مدارک معتبري که معتبر، مدارک 
، به همراه مدارک ارسنننالي      مورد تاييد شنننرکت باشننند

 ثبت نام الزامي مي باشد )ويژه داوطلبان غيربومي(.
مبناي شننهرسننتان براي تعيين بومي بودن  :(4تبصننره *

سط  شده تو شوري اعالم  بيمات ک داوطلب، آخرين تق
 وزارت کشور مي باشد.

از مراحل اسنننتخدامي خالا واقع  . چنانچه در هر يك5
بجل گردد، سوي فرد م شده از  از  بودن اطالعات ارائه 
 ادامه فرآيند همکاري فرد ممانعت به عمل خواهد آمد.

 
 ج( مدارك مورد نياز

ثبت نام )به طور دقيق و خوانا( و ارسننال فرم  . تکميل1
 در سايت دانشگاه مي باشد.که 
يال (000/1،000) يك ميليون مبلغ واريز. 2  بننه ر

حبنننا   شنننماره به آزمون در شنننرکت هزينه عنوان
 اختصننناصننني درآمدهاي نام به 2175049001001

شگاه شتي دان شگاه شعبه ملي بانك نزد شهيد به  دان
  527 کد برق و آ  صنعت

 مدارکسنناير  همراه به واريزي فيش اصننل ارسننال .3
 .باشدمي الزامي
بي 4 شت نوي شده )يك قطعه . دو قطعه عکس جديد پ

 به فرم ثبت نام الصاق شود(
 .تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملي )پشت و رو(5
 . تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم )پشت ورو(6
. تصننوير آخرين مدرک تحصننيلي يا گواهي فراغت از 7

 تحصيل که معدل کل حتما در آن قيد شده باشد.

  
 با ساير مدارک الزامي است. مدارک بومي بودن. ارسال 8
 استفاده شود. 25x17هاي پبتي استاندارد . براي ارسال مدارک مورد نياز الزاما از پاکت9
 

 د( ساير نكات
حل برگزاري آزمون از طريق آدرس الکترونيکي 1 مان و م  xhttp://stc.sbu.ac.ir/exam/main.asp.ز

 به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.
مورخ شتتنبه  ستتهروز  . داوطلبان واجد شنننرايط مي بايبنننت مدارک الزم را حداکثر تا پايان وقت اداري2

 با پبت سفارشي ويژه به آدرس تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، وفادار شرقي، نرسيده به حکيميه  30/09/1400
بتي  سپور، مرکز آموزش16589-53571و کد پ شهيد عبا سي  صيپرديس فني و مهند ص شگاه  هاي تخ دان

 يند.سال نماون شرکت آتيه نهاد کردستان ( ارشهيد بهشتي، واحد آزمون )آزم
. مدارک ارسالي براي ثبت نام به هيچ عنوان مبترد نمي شود. به مدارک ناقص و يا مدارکي که پس از مهلت 3

 ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.مقرر 
. داوطلبان مي توانند جهت آگاهي از زمان و مکان آزمون، دروس امتحاني و کبننب اطالعات بيشننتر به و  4

 قبننمت  http://stc.sbu.ac.ir/exam/main.aspxسننايت مرکز آموزشننهاي تخصننصنني به آدرس 
 هاي استخدامي مراجعه نمايند.آزمون

 

 رديف
عنوان رشته 

 شغلي
 مقطع و گرايش تحصيلي

 مورد نياز ات تعداد نفر

 به تفكيك هر استان
 جنسيت

 مهندس برق 1

 رشته مهندسي برقليسانس در 

های قدرت، انتقال و فوق توزيع، )گرايش

 الكترونيك و كنترل(

 ايالم كردستان كرمانشاه
 مرد
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 يادآوری:

                                 در آزمون مزاز به شركتهای كرمانشاه، كردستان و ايالم استانبومي  متقاضيانفقط 

 باشند.مياستان خود 

 دعوت به همكاري
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