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و  خدماتي بازرگاني ميالد شيرين بهار(استان قم) شركت، البرز)استان مهندسي آريانير( شركت
(استان مهندسين باختر مشاور-فني و مهندسي برق آذين الموت -نيرو مهار پارسهشركتهاي 

فوق توزيع  پست هاي ، جهت قرارداد بهره برداريدر راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود تهران) 
، از طريق برگزاري آزمون كتبي، رشته ي شغلي اپراتور پست برق در نفر از آقايان  37تعداد ، انتقال و

 جذبذيل به شرح با شرايط  كارگري موقت قرارداد صورتترتيب از باالترين نمره به  به ، مصاحبه و گزينش
 .نمايد مي

 الف) شرايط عمومي :

 نايرا اسالمي جمهوري  داشتن تابعيت -1

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و واليت مطلقه فقيه. -2

(مالك عمل براي محاسبه تاريخ كارت پايان .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم -3
 مي باشد). 24/10/1400خدمت زمان برگزاري آزمون 

 باشد . تبصره: تحت هيچ شرايطي كارت معافيت پزشكي مورد قبول نمي      

 عدم اعتياد به مواد مخدر، روان گردان ها، دخانيات و مشروبات الكلي . -4

 پيشينه .ءنداشتن سابقه محكوميت كيفري وارائه گواهي عدم سو  -5

 وظايف محوله. در انجام داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي -6

 دارا بودن شرايط احراز شغل بر اساس آگهي .  -7

 منع قانوني براي جذب و عدم تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها و شركت هاي دولتي يا خصوصي .نداشتن   -8

 احراز صالحيت هاي مورد نظر و تأييد گزينش شركت، پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه .  -9

 ب) شرايط اختصاصي : 

شار قوي ف پست هاي جهت تصدي شغل اپراتور هاگرايش كليه  با برق كارداني حداقل داشتن مدرك تحصيلي-1
 الزامي مي باشد. ،
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تذكر: مالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل زمان برگزاري آزمون 
) مي باشد و مالك فراغت از تحصيل تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه 24/10/1400(

 مي باشد.

 به شرح ذيل : 24/10/1400 برگزاري آزمون مورخسني در هنگام داشتن شرايط   -2

 به بعد)24/10/1374(متولدين دانيختگان مقطع كاروبراي دانش آم تمام سال 26حداكثر  -2-1

 ماه به حداكثر سن فوق الذكر اضافه خواهد شد. 24مدت انجام خدمت سربازي ، تا  -2-2

سابقه كار مرتبط -2-3 شتن  صورت دا شغل فوق الذكر در  صوص  سابقه درخ بر  سال) 5 (حداكثر ، مدت 
 اهد شد.به سقف سني افزوده خوحسب سوابق پرداخت حق بيمه 

شامل برادر و پدر)،فرزندان جانبازان ز -2-4 شاهد ( شركت كنندگان  صد ، آزادگان كمتر از  25 ريدر مورد  در
  سال به حداكثر سن فوق الذكر افزوده خواهد شد. 5 زانيسال اسارت در صورت ارائه مدارك به م كي

 سال بيشتر باشد. 35در هر صورت حداكثر سن نبايد از  -5-2

  ، قانون ششم توسعه 87قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مفاد بند(ذ) ماده 21به استناد مفاد ماده  -3

، همســر و فرزندان فاقد شــغل به جانبازان، آزادگان ياســتخدامظرفيت %) از  25و پنج درصــد ( ســتيب )1-3
سر و فرزندان شهدا صد ( پنج و ستيجانبازان ب، هم سارت %25در سر و فرزندان آزادگان با مدت ا ) و باالتر، هم

  .يابداختصاص ميبه ترتيب نمره مكتسبه  ديخواهر و برادر شه ي يك سال اسارت، پدر و مادر،و باال سالكي

صد ( )2-3 ستخدامظرفيت از  )%5پنج در ضور داوطلبانه در جبهه يا شش ماه ح ها)، به رزمندگان (با حداقل 
صد ( ست و پنج در سر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بي سال %25هم ) و فرزندان آزادگان كمتر از يك 

 يابد. اسارت به ترتيب نمره مكتسبه اختصاص مي

ــدور تا )3-3 ــران آن ثارگرانيا يمعتبر برا هيدييمرجع ص ــر و (جانبازان و آزادگان و فرزندان و همس ها، همس
 يروهاين يهااز رده كيهر  يانسان يرويرزمندگان، معاونت ن يو برا ثارگرانيو امور ا ديشه اديبن خانواده شهدا)

در مورد  يمستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالم جيبس يانسان يرويمسلح در مورد رزمندگان خود، معاونت ن
معاونت ي اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل، مردم يروهايو ن انيجيبس

سان متقاضيان بايد تاييديه مربوطه را در  .باشنديدر مورد جهادگران م يوزارت جهاد كشاورز يتوسعه و منابع ان
 باشد. به منزله حذف از فرايند جذب مي روز بررسي مدارك ارايه نمايند. بديهي است عدم ارايه تاييديه
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ــهيد بنياد هماهنگي با )4-3 ــهميه ايثارگران، امور و ش ــتخدامي س ــمولين به مربوط اس ــهميه مش ــد 25 س  درص
 داوطلبان و است گرديده مجزا داوطلبان ساير سهميه از و مشخص فراگير مشترك امتحان دفترچه در ايثارگران

شمول شده تأييد ايثارگر شخص محلهاي شغل بايد صرفاً مذكور سهميه اعمال براي سهميه، اين م  در شده م
ــهميه ــد 25 ايثارگران س ــمناً. نمايند انتخاب را درص ــهميه اين ض ــيص قابل س ــاير به تخص  در و نبوده داوطلبان س
 .ماند خواهد محفوظ الذكر فوق سهميه باقيمانده تكميل، عدم صورت

ضي ايثارگران )5-3 ستخدامي سهميه از مندي بهره متقا صد 25 حداقل ا ضوع در  جامع قانون)  21(  ماده مو
 در را خود اطالعات ابتدا اســت الزم مزبور، ســهميه از مندي بهره و نام ثبت براي ايثارگران به رســاني خدمات
 تاييد ايثارگران امور و شهيد بنياد توسط و نموده ثبت) ايثارگران يكپارچه اطالعات جامع سيستم( سجايا سيستم
شخص هاي محل شغل انتخاب به مجاز مذكور بنياد تاييد عدم صورت در و گردد  شده ياد سهميه براي شده م

 .باشند نمي

 ايثارگران ساير درصد 5 استخدامي سهميه از مندي بهره به مجاز ايثارگران، درصد 25 سهميه مشمولين )6-3
 هاي سهميه از يكي از صرفاً بودن، مشمول صورت در تواند مي ايثارگر داوطلب هر ديگر عبارت به. باشند نمي

شخص ساس بر شده م ستفاده مربوطه، ضوابط ا شمولين بنابراين. نمايد ا صد 25 سهميه م  جهت ايثارگران، در
 .نمايند انتخاب دفترچه در را آنان براي شده مشخص مشاغل بايد صرفاً خود، اختصاصي سهميه از استفاده

ــهدا، فرزندان آزادگان، جانبازان، )7-3 ــت جانبازان فرزندان ش ــد پنج و بيس  آزادگان فرزندان و باالتر و درص
 .باشندمي معاف سن حداكثر شرط از باالتر و اسارت سال يك

 فراگير مشــترك امتحان دفترچه در ايثارگران درصــد 5 ســهميه مشــمولين به مربوط اســتخدامي ســهميه )8-3
 بايد صرفاً مذكور سهميه اعمال براي ايثارگر داوطلبان و است گرديده مجزا داوطلبان ساير سهميه از و مشخص

 به تخصيص قابل سهميه اين ضمناً. نمايند انتخاب را درصد 5 ايثارگران سهميه در شده مشخص محل هاي شغل
 .ماند خواهد محفوظ الذكر فوق سهميه باقيمانده تكميل، عدم صورت در و نبوده داوطلبان ساير

 .مي باشد الزاميبومي بودن در محل خدمت  -4

 توضيح: بومي به فردي اطالق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد:

 محل درخواستي باشد. ،محل تولد داوطلب يا همسر وي  -4-1

حداقل چهار سال از سنوات تحصيلي داوطلب (ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان) به صورت متوالي يا متناوب  -4-2
 طي شده باشد.در محل درخواستي 

داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه در محل درخواستي براي  -4-3
 استخدام را داشته باشند.
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، مي شاغل و يا بازنشسته) ندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم اززهمسر و فر -4-4
 محل درخواستي براي استخدام آنان يكي باشد. بامحل خدمت فعلي يا بازنشستگي بايست 

مورد  دو برابر ظرفيتحداكثر به ميزان  مصاحبه تخصصيانتخاب پذيرفته شدگان آزمون براي انجام   -5
 خواهد شد.االترين نمره آزمون كتبي را كسب كرده باشند، انجام ب ترتيب به  نياز، از ميان افراد حائز شرايط كه

لذا قبولي  ،دوانتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از قبولي در آزمون از طريق مصاحبه و گزينش ميسر خواهد ب  -6
 .منزله پذيرش فرد تلقي نخواهد شد در آزمون كتبي ، به

آموزشي مجتمع -خيابان شاداب-خيابان استاد نجات الهي(ويال)-خيابان كريم خان-تبصره: محل مصاحبه: تهران
 43پالك -و پژوهشي تهران

از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر خدمت در محل موردنظر و يا بكارگيري در ديگر نقاط تحت پوشش حوزه  -7
 عملياتي شركت با اختيارات شركت، اخذ خواهد گرديد.

مدارك به صورت رايط اعالم شده در متن آگهي و يا اعالم ش و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي  مسئوليت -8
 شود  محرز) جذب و مصاحبه ، آزمون شامل( نيرو جذب از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب  ناقص، بر عهده

 انجام از باشد، مي آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع خالف اطالعات عمد به يا اشتباه به داوطلب كه
 ، قرارداد مزبور لغو خواهد گرديد.قراردادرديده و حتي در صورت عقد بعدي محروم گ مراحل

 

 ج) مواد آزمون:

) دروس( مواد و گرديده طراحي سواالت تخصصي  و عمومي سواالتدفترچه شامل  يكسواالت آزمون در  -1
 .است شده درج آگهي پايان در نيرو جذب نيازهاي جدول در مربوط جزئيات و شغلي رشته

          علقهر پاسخ صحيح يك نمره و به هر پاسخ غلط يك سوم نمره منفي تآزمون داراي نمره ي منفي بوده، -2
 گيرد .مي

 

 د) چگونگي ثبت نام:

 شنبهيك روز  صبح 8 ساعت از داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين دفترچه مي توانند-1
 سايت طريق از 14/10/1400مورخ  يكشنبهروز  24حداكثر تا ساعت  28/09/1400 مورخ

 .نمايند آزمون در نام ثبت به اقدام   www.therc.irاينترنتي



5 
 

ريق ط از (يك ميليون ريال) را به عنوان هزينه شركت در آزمون ريال 1،000،000بايست مبلغ داوطلبان مي -2
 پرداخت نمايند.هاي بانكي عضو شبكه شتاب موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از كارت درگاه اينترنتي

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

  :نام ثبت راهنماي)و

 از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد.         -1
 صفحه كليد خاموش باشد. Caps Lockهنگام درج اطالعات، كليد  -2
در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر از  Enterاز زدن كليد  -3

 ) استفاده نماييد.Spaceكليد فاصله (
 تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است. -4
 كد ملي خود را به صورت كامل (با درج صفر) و بدون خط تيره وارد نماييد. -5
 (تمام رخ، زمينه روشن و جديد)، با فرمت 3×4براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي  -6

jpg   هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد . عكسشودكيلوبايت استفاده  70و با حجم حداكثر
 .بود

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

سلب  ينام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وثبت رمعتبر،يدرصورت ارسال عكس غ : تبصره
 گردد.يم

درخصـــوص اشـــتباه در ارســـال عكس  ،يقبل يهاوجود آمده در آزمون با توجه به مشـــكالت به مهم: تذكر
شــود، رخ داده اســت، انجام مي گرانينام آنان توســط دكه ثبت يداوطلبان يموضــوع اكثراً برا نيداوطلبان، كه ا

تا اشتباهاً  دييدقت نما يارسال عكسحتماً نسبت به كنترل  ،ينامگردد كه عالوه بر كنترل اطالعات ثبتيم ديتاك
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از  ياست كه در صورت ارسال عكس اشتباه يهيعكس شما ارسال نگردد. بد يبه جا يگريعكس داوطلب د
 رفتار خواهد شد.  يو مطابق مقررات با و يفرد به عنوان متخلف تلق ،يطرف متقاض

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

توانيد شماره رهگيري خود را بازيابي نماييد. لذا تا پايان مراحل آزمون از همراه كد ملي و شماره شناسنامه مي
 اين شماره كامالً مراقبت نماييد.

را يادداشت نماييد. ضمناً امكان چاپ اطالعات نيز  پس از تكميل اطالعات، شماره رهگيري ارائه شده -8
 وجود دارد.

 و) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون: 

 21/10/1400 تاريخ از اعالميارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام   -1
 .پذيرفت خواهد انجام 23/10/1400لغايت 

 كارت روي بر آزمون هزحو آدرس و  ساعت شد، خواهد برگزار 24/10/1400مورخ جمعهروز  در آزمون  -2
 .گرديد خواهد درج آزمون جلسه به ورود

 ارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي كاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامي است. –3
 جلوگيري بعمل خواهد آمد. بديهي است در غير اينصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون

 نكات ز) ساير

 .باشد مي آقايان مختص رومذك نومزآ- 1

 شركت هزينه با و نياز مورد آموزشي دوره هاي گذراندن به ملزم ، شركت تشخيص با نهايي شدگان پذيرفته-2 
 هاي دوره حضور در از پس شده پذيرفته انصراف رتوص در طهومرب هاي هزينه است بديهي اهند بود، وخ

 .شد اهدواخذ خ عيناً آموزشي

 هاي پست برداري بهر زمان اساس بر نهايي شدگان پذيرفته كار به دعوت و بوده معتبر سال يك تا آزمون نتايج-3
 .دوب برق خواهد

 . شركت صالحديد با نياز مورد ديگر محل هر در خدمت بر مبني ثبتي تعهد ارائه-4

 .باشند نمي مون آز در نام ثبت به مجاز شرايطي هيچ تحت معادل، تحصيلي مدرك دارندگان- 5
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 .نمايد نام ثبت شغلي كد يك براي صرفاً اندوت مي داوطلب هر ، آزمون اين در-6

 شامل بعدي مراحل در داوطلبان موفقيت به موكول بلكه نبوده، جذب و پذيرش منزله به كتبي آزمون در قبولي-7
 نهايي، شدگان پذيرفته با و باشد مي حالذيص مراكز از پيشينه سوء عدم اخذ و پزشكي معاينات مصاحبه،گزينش،

 مقررات و كار قانون مطابق هاي مذكورشركت توسط كار موقت قرارداد مقرر، مهلت در ارائه مدارك از پس
 . شد اهدوخ منعقد ذيربط

 به تنسب تشرك و تلقي انصراف منزله به مقرر هلتم در اييهن شدگان پذيرفته سطوت مدارك ارائه عدم-8
 . دوب اهدونخ عومسم بعدي اعتراضات و هدونم اقدام هذخير نيروهاي محل زا اهآن ايگزينيج

 .نماييد حاصل تماس 102-88891461 ي هشمار با امهاب نهوهرگ دجوو رتوص در-9

 جدول شماره يك : عناوين شغل و محل خدمت

ف
ردي

 

 تعدادمحل خدمت عنوان شغل
سهميه 

 آزاد
سهميه 

ايثارگران 
درصد 25

سهميه 
ايثارگران 

 درصد 5
 جمع

1
پست هاي اپراتور 

فوق توزيع و 
  انتقال

 1 4 12 17 استان تهران
نفر 37  1 4 12 17 استان البرز

 0 1 2 3 استان قم
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  : موادآزمون2جدول شماره 

 رشته شغلي رديف
نام رشته 
 تحصيلي

 و گرايش 

 دروس
 عمومي 

تعداد
سوال 

 ضريب
 دروس

اختصاصي   
تعداد

سوال 
 ضريب

1 

 پست اپراتور
فوق  هاي

توزيع و 
 انتقال

برق  كارداني
ها گرايشكليه 

 

و  ادبيات فارسي
 آئين نگارش

مباني برق(مدارهاي  1 10
الكترو -الكتريكي
 ماشين)-مغناطيس

15 3 

 1 10 معارف اسالمي

زبان انگليسي 
 عمومي

 3 15 تجهيزات پست 1 10

اطالعات عمومي، 
دانش اجتماعي و 

 حقوق اساسي
10 1 

حفاظت سيستم هاي 
 قدرت

15 3 

ترانسفورماتورهاي  1 10 فناوري اطالعات
 قدرت

15 3 

 2 10 رياضي و آمار

 3 15 ايمني در برق 2 10 توانمنديهاي ذهني
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