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 »جذب نيروي اپراتوري   آ گهي«
 

 :مقدمه

بهره برداري قرارداد  خود ، جهت اني مورد نيازيروي انس، در راستاي تكميل كادر ن پيشگامان نيرو مهار پارسهشركت 
  استان زنجان واستان قزوين در رقبدر رشته اپراتور پست   نفر از آقايان 15تعداد ،  انتقال برق فوق توزيع و پستهاي

كارداني  در مقطع از بين فارغ التحصيالن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، 
موقت  به صورت قرارداداحبه و گزينش ،  به ترتيب از باالترين نمره از طريق برگزاري آزمون كتبي ، مص ، و كارشناسي برق 

 نمايد .مي   جذب با شرايط ذيل كارگري

 شرايط عمومي :  )الف
 داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران -1
 و واليت مطلقه فقيه.  نالتزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرا -2
مالك عمل براي محاسبه تاريخ كارت پايان خدمت زمان ( . انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم -3

 مي باشد ).  06/12/1400برگزاري آزمون 
 تبصره : تحت هيچ شرايطي كارت معافيت پزشكي مورد قبول نمي باشد. 

 و مشروبات الكلي.  دخانياتدان ها ، ان گرو، رعدم اعتياد به مواد مخدر  -4
 . شينه پي ءه گواهي عدم سوئكيفري وارانداشتن سابقه محكوميت  -5
  مي شوند. جذبداشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه  -6
  بر اساس آگهي .  دارا بودن شرايط احراز شغل -7
 خدمتي به ديگر سازمان ها و شركت هاي دولتي يا خصوصي.  تعهدو عدم  جذباشتن منع قانوني براي دن  -8
 ، پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه.  شركت تأييد گزينش ومورد نظر احراز صالحيت هاي  -9
 

 : شرايط اختصاصي  )ب
 امي مي باشد. با گرايش هاي اعالم شده  در جدول  پيوست  شماره دو شغل اپراتوري الزمهندسي برق داشتن مدرك تحصيلي-1
 شغل اپراتوري الزامي مي باشد. با گرايش هاي اعالمي در جدول پيوست شماره دو براي برق كاردانيداشتن مدرك تحصيلي-2
 به شرح ذيل :  1400 /06/12 مورخ  زاري آزموندر هنگام برگداشتن شرايط سني  -3
 به بعد ) 72/ 06/12ن( متولدي كارداني.مقطع  دانش آموختگان سال براي 28 حداكثر -3-1
 به بعد ) 70/ 06/12( متولدينمقطع كارشناسي.  دانش آموختگان سال براي 30 حداكثر -3-2



 

٤ 
 

 به حداكثر سن فوق الذكر اضافه خواهد شد. ماه 24مدت انجام خدمت سربازي ، تا  -3-3
بر حسب سـوابق  سال )  5ر ( حداكث مدت سابقه ، در خصوص شغل فوق الذكر در صورت داشتن سابقه كار مرتبط  -3-4

 . خواهد شد افزودهپرداخت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي به سقف سني 
بـه   سـال  5ه مـدارك بـه ميـزان    ئـ شاهد ، جانبازان ، آزادگان و فرزندان آنها  در صورت ارا شركت كنندگان در مورد -3-5

 خواهد شد. افزودهحداكثر سن فوق الذكر 
 )3(سهقانون ششم توسعه ، 87قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مفاد بند ( ذ ) ماده قانون  21 به استناد مفاد ماده -4

 به افراد با شرايط زير تخصيص مي بابد :  استان زنجاندر   ) نفر1(  يكو  استان قزويننفراز كل ظرفيت  جذب در 
يكسـال و   % و باالتر،فرزندان و همسران آزادگـان 25انبازان (خانواده هاي شاهد،جانبازان،آزادگان،همسر و فرزندان شهدا و ج

% سهميه استخدامي براي رزمندگان با سابقه حداقل شش مـاه حضـور   5، اسرا و خواهر و برادر شاهد و تباالي يك سال اسار
 )اسارت% و آزادگان كمتر از يك سال 25داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير 

مي بايست در آزمون شركت نموده و در بين خود به رقابـت بپردازنـد انتخـاب ايـن      ، 4بندافراد واجد شرايط  كليه :  1تذكر 
 انجام خواهد شد.  و مصاحبه  داوطلبان در سقف سهميه تعيين شده ، به ترتيب نمره اكتسابي

 :4بند مرجع صدور تائيديه معتبر براي    :  2تذكر 
 .ن (جانبازان و آزادگان ، فرزندان آن ها و فرزندان شهدا) بنياد شهيد و امور ايثارگران استان هاي مربوطه  مي باشديثارگراا

 پس از كسر سهميه هاي فوق الذكر ، باقيمانده ظرفيت استخدامي به داوطلبان آزاد اختصاص مي يابد.  - 5
 ابر ، داراي اولويت مي باشند .پذيرفته شدگان داراي سابقه كار مرتبط ، در شرايط بر -6
 بومي بودن در محل خدمت ( استان زنجان ) و( استان قزوين ) الزامي مي باشد . -7

 تبصره : بومي بودن در محل خدمت ايستگاه هاي برق تعيين شده ( جدول شماره يك ) داراي اولويت مي باشد .
 ز ويژگي هاي زير باشد : بومي به فردي اطالق مي شود كه حداقل داراي يكي اتوضيح:  

 باشد.يا همسر وي محل درخواستي طلب داومحل تولد   -7-1
در محل  متوالي يا متناوبرت به صون) بيرستاويا دهنمايي ، راييابتد(اطلب لي داوتحصيات سنول از ساچهار قل احد -7-2

 باشد.ه طي شددرخواستي 
براي استخدام را  در محل درخواستيسال سابقه پرداخت حق بيمه  داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار  -7-3

 .داشته باشند
همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهرستان يا  -7-4

 .براي استخدام آنان يكي باشدمحل درخواستي استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان 

مـورد نيـاز ، از ميـان     دو برابر ظرفيتحداكثر به ميـزان  مصاحبه تخصصي براي انجام پذيرفته شدگان آزمون انتخاب  -8
 ز شرايط كه  به ترتيب باالترين نمره آزمون كتبي را كسب كرده باشند، انجام خواهد شد.ئافراد حا
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مصاحبه و گزينش ميسر خواهد بود لـذا قبـولي در آزمـون    انتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از قبولي در آزمون از طريق  -9
 كتبي ، به منزله پذيرش فرد تلقي نخواهد شد. 

از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر خدمت در محل مورد نظر و يا بكارگيري در ديگر نقاط تحت پوشـش حـوزه عمليـاتي    -10
 شركت با اختيارات شركت،اخذ خواهد گرديد.

دم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا اعالم مدارك به صورت نـاقص ، بـر   مسئوليت ناشي از ع -11
محرز شود كه داوطلب به اشتباه يـا   آزمون ، مصاحبه و جذب )شامل جذب نيرو(عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از 

باشد ، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حتـي  به عمد اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي مي 
 . در صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواهد گرديد

 ) مواد آزمون : ج

مواد (دروس) هر يك از رشته  گرديده و طراحيو سواالت تخصصي   عموميآزمون  شاملدفترچه  يكدر  سواالت آزمون
 درج شده است. پايان آگهيدر  جذب نيرودر جدول نيازهاي هاي شغلي و جزئيات مربوط 

 . گيردمي  تعلق يفهر پاسخ غلط يك سوم نمره من ، هر پاسخ صحيح يك نمره و بهآزمون داراي نمره ي منفي بوده -2
 ) چگونگي ثبت نام: د
ــد     - ــي توانن ــن دفترچــه م ــدرج در اي ــق شــرايط من ــه دقي ــس از مطالع ــي پ ــان گرام ــاعت از داوطلب ــنبه 8س ــبح روز ش ص

ــنج روز 24حـــداكثر تـــا ســـاعت 16/11/1400مـــورخ ــنبه پـ ــايت اينترنتـــي  ا 28/11/1400 مـــورخ شـ ز طريـــق سـ
www.aherc.ir )اقدام به ثبت نام در آزمون نمايند. )آذربايجانآموزشي و پژوهشي  مجتمع 

عنـوان هزينـه    را به هزار ريال ) يك ميليون و دويست وپنجاه(  ريال 1,250,000و بايست مبلغداوطلبان مي-
هـاي  نام (سامانه خريد كارت ثبت نام) و با استفاده از كارت شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتي موجود در صفحه ثبت

 . شبكه شتاب پرداخت نمايندبانكي عضو 
 واريزي مسترد نمي گردد.هزينه،  وجه  ثبت نام و پرداخت از : پستبصره

 ) راهنماي ثبت نام :ه
 از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد. -1
 .) صفحه كليد خاموش باشدCaps Lockهنگام درج اطالعات، كليد ( -2
نموده و بـراي جـدا كـردن كلمـات از يكـديگر، از كليـد        ) در هنگام درج اطالعات خودداريEnterاز زدن كليد ( -3

 ) استفاده نماييد.Spaceفاصله(

 تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است. -4

 و بدون خط تيره وارد نماييد. كد ملي خود را به صورت كامل (با درج صفر)  -5
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و بـا   JPG، بـا فرمـت    ديـد) (تمام رخ، زمينه روشـن و ج  3×4براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي  -6
 شود. عكس هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود.كيلوبايت استفاده  70حجم حداكثر

 
 باشد.  كسليپ 300 400و حداكثر  كسليپ 200*300حداقل  دباي شده اسكن عكس اندازه �

 لكه باشد. واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هر گونه  ديداوطلب با رتصوي  �

 حذف شده باشد. ديعكس اسكن شده با ديزا يها هحاشي �

 باشد. ديسف نهيزم يو دارا ياالمكان عكس رنگ يحت �
 

باشـد و داوطلبـان الزم    يشناسـنامه و ...) قابـل قبـول نمـ     ،ي(كارت مل ييشناسا يكارت ها ياسكن عكس از رو :تبصره
 .نديسكن نمافوق، اقدام به ا حاتياست از اصل عكس و مطابق با توض

 

 گردد. يسلب م يمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از و ري: در صورت ارسال عكس غ تبصره
 

در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبـان، كـه    ،يقبل يبا توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون ها مهم: تذكر
گـردد كـه    يمـ  ديـ شـود، رخ داده اسـت، تاك   يانجام مـ  گرانيآنان توسط دكه ثبت نام  يداوطلبان يموضوع اكثرا برا نيا

بـه   يگريداوطلب د عكس تا اشتباهة دييدقت نما يارسال عكسحتما نسبت به كنترل  ،يعالوه بر كنترل اطالعات ثبت نام
ن متخلف فرد به عنوا ،ياز طرف متقاض ياست كه در صورت ارسال عكس اشتباه يهيعكس شما ارسال نگردد. بد يجا
 رفتار خواهد شد. يو مطابق مقررات با و يتلق
 
رقمي مي باشد را به دلخواه تكميـل و آن   5كه از نوع عددي و  بازيابيدر انتهاي فرم ثبت نام، فيلد مربوط به شماره  -7

لـي و  را يادداشت نماييد. در صورت فراموش كردن شماره رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همـراه كـد م  
خود را بازيابي نماييد لذا تـا پايـان مراحـل آزمـون از ايـن شـماره كـامًال         رهگيريشماره شناسنامه مي توانيد شماره 

 مراقبت نماييد.

امكان چـاپ اطالعـات وجـود      ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً رهگيريپس از تكميل نمودن اطالعات، شماره  -8
 دارد.
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 جلسه و زمان برگزاري آزمون: ) توزيع كارت ورود به و
مجتمع عالي آموزشي و   .irahercwww. و از طريق سايت اينترنتيارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت   -1

 انجام خواهد پذيرفت. 04/12/1400لغايت  02/12/1400 تاريخ از پژوهشي آذربايجان 
 كـارت  بـر روي  حـوزه آزمـون  آدرس سـاعت و  برگزار خواهد شد،  06/12/1400 مورخ جمعهآزمون در روز  -2

 ورود به جلسه آزمون درج خواهد گرديد

رائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي كاغذ) هنگام ورود بـه حـوزه الزامـي اسـت.     ا -3
 مد.بديهي است در غير اينصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگيري بعمل خواهد آ

 
  موارد قابل توجه )ز
 زمون مذكور مختص آقايان مي باشد و بومي استان( زنجان و قزوين ) مي باشد .آ -1
پذيرفته شدگان  نهايي با تشخيص شركت ، ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي  مورد نياز  و با هزينه شركت  خواهند بود -2

 .اخذ خواهد شد "دوره ي آموزشي  عينا درحضوريرفته شده  پس از بديهي است هزينه هاي مربوطه در صورت انصراف  پذ
نتايج آزمون تا يك سال معتبر بوده و دعوت به كار پذيرفته شدگان نهايي بر اسـاس زمـان بهـره بـرداري پسـت هـاي بـرق          -3

  .خواهد بود
 اشند.دارندگان مدرك تحصيلي معادل ، تحت هيچ شرايطي مجاز به ثبت نام در آزمون نمي ب -4
 براي يك رشته شغلي ثبت نام نمايد. "در اين آزمون ، هر داوطلب مي تواند صرفا -5
قبولي در آزمون كتبي به منزله پذيرش و جذب نبوده بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحل بعـدي شـامل مصـاحبه ،     -6

 هئو با پذيرفته  شدگان نهايي ، پس از ارا گزينش ، معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشينه از مراكز ذيصالح مي باشد
مطابق قانون كار و مقررات ذيـربط   شركت پيشگامان نيرو مهار پارسهمدارك در مهلت مقرر ، قرارداد موقت كار توسط 

 منعقد خواهد شد . 
به جايگزيني آنهـا  ه مدارك  توسط پذيرفته شدگان نهايي  در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقي و شركت نسبت ئعدم ارا  -7

 از محل نيروهاي ذخيره اقدام نموده و اعتراضات بعدي مسموع نخواهد بود .
 .تماس حاصل نماييد  041-30423289ي در صورت وجود هر گونه ابهام با شماره -8
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 يك  : عناوين شغل و محل خدمت ) 1(شماره  جدول

منطقه 
تحت 
 پوشش

محل 
 خدمت

 نيمقطع كاردا مقطع كارشناسي
جمع  توضيحات

سهميه  كل
 آزاد

 سهميه ايثارگري
 سهميه آزاد

سهميه 
ايثارگري  درصد 25 درصد 5

استان 
 زنجان

افراد بومي مناطق سلطانيه ، زنجانرود ،   0 1 1 0 2 زنجان
 .سلطان آباد در اولويت مي باشند

5 
افراد بومي منطقه ابهر در اولويت مي  0 0 0 0 1 ابهر

 باشند .

استان 
 قزوين

افراد بومي منطقه تاكستان در اولويت  0 1 1 0 1 تاكستان
 مي باشند .

بوئين  10
افراد بومي منطقه بوئين زهرا در اولويت   0 2 1 1 3 زهرا

 مي باشند 
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 عناوين تحصيلي و مواد آزمون رشته هاي شغلي   : دو) 2(شماره  جدول

رشته  رديف
 شغلي

نام رشته 
تحصيلي و 

 گرايش
د تعدا دروس عمومي

تعداد  دروس اختصاصيضريب سوال
ضريب سوال

1 
اپراتور 
 پست  

 برق

 برق مهندسي
ي (گرايش ها

قدرت ، شبكه 
هاي انتقال 

وتوزيع) ، مهندسي 
 –تكنولوژي برق 

 قدرت 

 1 15 ادبيات فارسي وآئين نگارش
 3 15 مدارهاي الكتريكي

 1 15 *معارف اسالمي
 1 15 زبان انگليسي عمومي

توليد ، انتقال و توزيع اصول 
 انرژي الكتريكي

 
15 3 

 ICDL 15 1مهارتهاي هفتگانه 

 2 15 رياضي و آمار
 3 20 اندازه گيري الكتريكي

 2 15 توانمنديهاي ذهني

اطالعات عمومي ، دانش  3 25 پست هاي فشار قوي
 1 15 اجتماعي و حقوق اساسي

2 
اپراتور 
 پست  

 رقب

 كارداني برق
 كليه گرايشها )(

 1 15 ادبيات فارسي وآئين نگارش
 1 15 *معارف اسالمي 3 20 مدارهاي الكتريكي

 1 15 زبان انگليسي عمومي

اصول توليد ، انتقال و توزيع  ICDL 15 1مهارتهاي هفتگانه 
 3 20 انرژي الكتريكي

 2 15 رياضي و آمار
 3 20 اندازه گيري الكتريكي 2 15 هاي ذهنيتوانمندي

اطالعات عمومي ، دانش 
 3 20 پست هاي فشار قوي 1 15 اجتماعي و حقوق اساسي

اقليت هاي ديني مطرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف بوده و در اين صورت نمره *
 . اساس مجموع تراز شده ساير سوال هاي آزمون محاسبه خواهد شدمكتسبه اين داوطلبان بر


