آزمون جذب نیروی انسانی

شرکت فنی مهندسی نوگران قدرت به نمایندگی از شرکت های پیمانکاری حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال
در نظر دارد برای اجرای قراردادهای پیمانکاری در سال  1400نسبت به تامین نیرو در بخش برقکار شبکه توزیع (برای
فعالیت های بهره برداری واتفاقات وعملیات ،بازرسی ونصب لوازم اندازه گیری،مامور قرائت و وصول مطالبات) از بین
متقاضیان بومی شهرستان های مورد درخواست جمعاً به تعداد شانزده نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون
توانمندی های عمومی و تخصصی  ،آزمون دانش مهارتی و مصاحبه به شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرآیند فوق
بکارگیری نماید.
رشته شغلی

ردیف

شهرستان

1

شهر کرمان

 4نفر

2

شهداد

 1نفر

مرد

3

ماهان

 1نفر

مرد

4

راور

 1نفر

مرد

5

کشکوئیه

 1نفر

مرد

6

کوهبنان

 1نفر

مرد

7

انار

 4نفر

مرد

8

شهربابک

 2نفر

مرد

9

زرند

 1نفر

مرد

برق کار شبکه توزیع (برای
فعالیت های بهره برداری و
اتفاقات و عملیات ،بازرسی و
نصب لوازم اندازه گیری،
مامور قرائت و وصول
مطالبات)

رشته تحصیلی

دیپلم نظام 1قدیم(برق ،ریاضی،
مکانیک دیپلم نظام جدید( ریاضی
فیزیک وتجربی و کاردانش شاخه های
مرتبط با برق و فوق دیپلم برق کلیه
گرایش ها)

تعداد نفرات

جنسیت
مرد

الف) شرایط عمومی:

•

داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران

•

التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه.

•

انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم( به استثناء ی معافیت های پزشکی).

•

عدم اعتیاد به مواد مخدر ،روانگردانها ،دخانیات و مشروبات الکلی.

•

نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه.

•

داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی وظایف محوله.

•

دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی.

•

نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمانها و شرکتهای دولتی یا خصوصی.

•

احراز صالحیتهای مورد نظر و تأیید گزینش  ،پس از قبولی در آزمون.

• ا عتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
• احراز صالحیت های عمومی و گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه توسط پیمانکار یا مشاور

 1متقاضیانی که دارای سابقه کار در صنعت برق و گواهینامه فن ورز وایمنی داشته باشند مدرک تحصیلی دیپلم کلیه رشته ها قابل قبول می باشد

ب) شرایط اختصاصی:
 -1پذیرفته شدگان دارای سابقه کار مرتبط ،دارای اولویت می باشند.
 -2قد و وزن متناسب و برخورداری از سالمت جسمانی و روانی  ،قدرت تحرک و توانایی انجام وظیفه برای تمامی مشاغل مورد تقاضا.
 -3نداشتن مشکل بینایی(عینک نمره باال) ،شنوایی( استفاده از سمعک) ،بیماری های خاص و یا حوادثی که منجر به استفاده از پالتین
در اعضای بدن شده باشد.
 -4بومی بودن در شهرستان محل خدمت در اولویت پذیرش می باشد.
 -5بومی به کسی اطالق می شود که دارای حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
 -1-5شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی ،با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.
 -2-5داوطلب حداقل سه ( )3سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل
مورد تقاضا طی کرده باشد.
 -3-5داوطلب حداقل سه ( )3سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا را داشته باشند.
 -6انتخاب نهایی پذیرفتهشدگان پس از قبولی در آزمون کتبی ومهارت عملی و مصاحبه انجام می گردد و براساس باالترین امتیاز کسب
شده خواهد بود.
 -7از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر خدمت در محل موردنظر و با اختیارات شرکت ،اخذ خواهد گردید.
 -8مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و ش رایط اعالم شده در متن آگهی و یا اعالم مدارک به صورت ناقص ،بر عهده داوطلب
خواهد بود و در هر مرحله از بکارگیری نیرو (شامل آزمون کتبی  ،مهارت  ،مصاحبه و گزینش) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد
اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد ،از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد،
قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.
 -9نتایج این آزمون تا برگزاری آزمون بعد معتبر می باشد.
 -10حداکثر سن تا روز برگزاری آزمون برای کلیه متقاضیان  30سال تمام می باشد.
تبصره :1در صورت احراز موارد ذیل و ارائه تائیدیه های معتبر حداکثر7سال به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
•

افراد خانواده معظم شهدا ،آزادگان ،مفقوداالثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل :همسر ،پدر،
مادر ،خواهر و برادر تا میزان  5سال

•

عضویت در بسیج ویا سپاه پاسداران حداکثر به میزان  2سال

•

در صورت داشتن سابقه بیمه تامین اجتماعی در شرکت های پیمانکاری حوزه عملیاتی وزارت نیرو (آب و برق )حداکثر به میزان 7
سال

ردیف

نام گواهینامه آموزشی

ضریب

1

گواهینامه دوره آموزشی فن ورز شبکه هوایی

%10

2

گواهینامه دوره آموزشی ایمنی برق

%10

تبصره :2در صورت داشتن گواهینامه دورههای آموزشی مرتبط ضرایب مطابق جدول فوق در امتیاز آزمون کتبی مشمولین اعمال می
شود .الزم بذکر است بارگذاری تصویر گواهینامه در زمان ثبت نام و ارائه اصل گواهینامه در زمان مصاحبه الزامی است.

ج) شرایط اختصاصی شغلی:
عنوان رشته شغلی

مدرک

بخش برق کار شبکه توزیع (برای فعالیت های
بهره برداری اتفاقات وعملیات ،بازرسی و نصب
لوازم اندازه گیری ،مامور قرائت و وصول مطالبات
)

دیپلم نظام  2قدیم(برق ،ریاضی ،مکانیک دیپلم نظام جدید(
ریاضی فیزیک وتجربی و کاردانش شاخه های مرتبط با برق و
فوق دیپلم برق کلیه گرایش ها)

▪ قد :حداقل 165سانتیمتر
شاخص توده بدنی (18 ≥BMI≥25.5 : )BMI

▪ سالمت جسمانی کامل و توانایی کار در ارتفاع
یادآوری :
اگر وزن تان (بر حسب کیلوگرم) را بر مجذور قدتان (بر حسب متر) تقسیم کنید عدد حاصل را (شاخص وزنی  BMIگویند )

مثال :قد ( 1.79متر) ،وزن( 77 :کیلوگرم) ،شاخص وزنی فرد عبارتست از24 :

تذکرات:
 -1پذیرفته شدگان ترجیحا از بین متقاضیان بومی شهرستان مورد نظر بر حسب نیاز انتخاب خواهد شد.
 -2مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان تاریخ
آزمون می باشد.
 -3کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد
و در موعد مقرر ارائه گردد.
 -4انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان  3برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون تعیین شده
را کسب کرده اند ،بر اساس نیاز هر شهرستان و در چند مرحله به ترتیب باالترین نمرات از آزمون در سایت اعالم خواهد شد .وقبول شدگان
حداکثر در مدت یک ماه پس از اعالم قبولی موظف به گذارنده دوره های فن ورز شبکه هوائی وایمنی در برق از موسسات معتبر و مورد
تایید سازمان فنی حرفه ای می باشند

2

متقاضیانی که دارای سابقه کار در صنعت برق و گواهینامه فن ورز وایمنی داشته باشند مدرک تحصیلی دیپلم کلیه رشته ها قابل قبول می باشد

-5پذیرفته شدگان نهائی مکلف به ارائه گواهی نامه های معتبر ایمنی فن ورز شبکه هوائی وایمنی در برق از موسسات معتبر و مورد تایید
سازمان فنی حرفه ای می باشند
 -5در صو رتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط و یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در آگهی ،در آزمون شرکت نماید ،از
ادامه فرآیند اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.
 -6انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل آزمون مهارتی ،تست ورزش و آمادگی جسمانی ،مصاحبه و گزینش میسر می
باشد .ضمنا اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذی صالح از طریق سایت آزمون به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
 -7ارائه اصل مدارک الزم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی ،شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک وضعیت نظام وظیفه و مدرک
دال بر بومی بودن (به منظور تطبیق مدارک و تکمیل پرونده برای انجام مصاحبه) گواهی نامه ها در روز برگزاری آزمون مهارتی الزامی می
باشد.
 -8مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال (اعالم) مدارک به صورت ناقص بر عهده
داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد
شرایط مندرج در آگهی است ،از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت بکارگیری ،لغو و بال اثر می گردد.
 -9شرط پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای شغل مربوطه می باشد.
 -10پذیرفته شدگان این آزمون هیچگونه ارتباط استخدامی ،قراردادی  ،پیمانی و … با شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو ندارند.

سایر موارد:
 .1آزمون مذکور مختص آقایان می باشد.
 .2رشته شغلی امتحانی (بخش برق کار شبکه توزیع (برای فعالیت های بهره برداری اتفاقات و عملیات ،بازرسی ونصب لوازم اندازه
گیری ،مامور قرائت و وصول مطالبات ) صرفاً فارغ التحصیالن همان مقطع رشته می توانند شرکت کنند و پذیرش دیگر رشته ها یا
گرایشهای غیر مرتبط امکانپذیر نمی باشد .در صورت کتمان موضوع ،بدون داشتن حق هرگونه اعتراض ،قبولی ایشان در هر مرحله
از آزمون ملغی اعالم خواهد شد.
.3

پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صورت می پذیرد.
مسؤولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.

.4

قبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل آزمون مهارتی  ،مصاحبه ،گزینش ،معاینات
پزشکی ،گواهی سالمت و اخذ عدم سوء پیشینـه از مراکز ذیصـالح نیز الزامی می باشـد.

 .5پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعالیت شرکت برابر قرارداد
را داشتـه باشند.
 .6در این آزمون ،هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک رشته شغلی در شرکت مورد نظر خود ثبت نام نماید.
 .7چنانچه داوطلب دارای مقطع تحصیلی باالتر از فوق دیپلم در آزمون شرکت نماید ،در صورت مشخص شدن در هر مرحله از آزمون
(ثبت نام ،آزمون و قبولی و  )....از ادامه فرآیند محروم خواهد شد و مطابق با مقررات و قوانین با وی برخورد می گردد.
 .8کلیه فرزندان همکاری که در صنعت برق مشغول به کار بوده اند می توانند از سهمیه %17آزمون استفاده نمایند.
 .9سهمیه ایثارگران به شرح زیر می باشد:
 -1-9تا سقف بیست و پنج درصد ( )%25ظرفیت استخدامی به جانبازان و آزادگان فاقد شغل همسر و فرزندان شهدا جانبازان بیست و
پنج درصد و باالتر ،همسر و فرزندان آزادگان باالی یک سال اسارت به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد.

توضیح:در صورت عدم تکمیل سهمیه بیست و پنج درصد ( ) %25از موارد فوق ،باقیمانده سهمیه مذکور به خواهر و برادر شهید به ترتیب
نمره مکتسبه اختصاص می یابد
 -2-9تا سقف پنج درصد( )%5ظرفیت استخدامی به رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها) ،همسر و فرزندان آنان و
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد.
تبصره :مرجع صدور تاییدیه معتبر برای ایثارگران (جانبازان و آزادگان ،فرزندان آن ها و فرزندان شهدا) بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای
رزمندگان ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،ارتش جمهور اسالمی ایران ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ناجا می باشند .متقاضیان
می بایست تاییدیه مربوطه را عالوه بر بارگذاری در سایت ثبت نام ،در روز بررسی مدارک نیز ارائه نمایند.

مواد آزمون:
آزمون بصورت سه مرحلهای (کتبی ،مهارتی ،مصاحبه) برگزار خواهد شد.
آزمون کتبی :آشنایی با صنعت -هوش و توانمندی های عمومی -معارف اسالمی -زبان و ادبیات فارسی -اطالعات عمومی ،دانش اجتماعی
و حقوق اساسی -آشنایی و کاربرد کامپیوتر
نکته :ضریب وزنی تمام سئواالت یکسان و آزمون دارای نمره منفی نمی باشد.
آزمون مهارتی :اصول ایمنی در برق (آشنایی با دستور العمل ها و مقررات ایمنی – آشنایی با ابزار انفرادی و گروهی – اقدامات الزم
برای برق گرفتگی –  - )CPRشناخت ابزار و تجهیزات و یراق آالت کابل خودنگهدار ( آشنایی با ابزار کار) – نحوه اجرای شبکه کابل
خودنگهدار ( نحوه استقرار کابل روی لنسر – نحوه کار با وینچ – نحوه کابل کشی – نحوه بستن اتصاالت – نحوه تنظیم فلش خط –
نحوه جمع آوری شبکه)  -پستهای توزیع هوایی و زمینی ( آشنایی با استانداردهای پستهای زمینی و هوایی)– شناخت شبکه های
زمینی(استانداردهای شبکه های زمینی  ،نحوه حفر کانال  ،نحوه خواباندن و دفن کابل ) شناخت تجهیزات و یراق آالت شبکه های
توزیع – عملیات صعود و فرود از انواع پایه ها  -کار در ارتفاع( نحوه استقرار بر روی انواع پایه ها  ،نحوه انتقال لوازم به ارتفاع ) – مباحث
مربوط به خط گرم و سنجش مهارت و تست روانشناختی
مصاحبه :عمومی -تخصصی

مراحل ثبت نام:
 -1کلیه مراحل ثبت نام ،دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده نتایج فقط از طریق سامانه آزمون به نشانی
 www.azmoon.iheari.irقابل انجام خواهد بود.
-2تنها پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون به مبلغ  1/000/000ریال و مشاهده پیغام پایان مراحل ،ثبت نام قطعی تلقی می گردد و
در غیر این صورت کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد و امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.

-3زمانبندی آزمون:
 ثبت نام 1400/11/20 :لغایت 1400/11/30 دریافت کارت ورود به جلسه 1400/12/04 :لغایت 1400/12/05 زمان برگزاری  1400/12/06ساعت  10الی 11:30 -محل برگزاری آزمون :کرمان -ابتدای میدان هفت باغ -دانشگاه شهید چمران

