
 مهندسی آرین آبخیز میالسعلمی برای جذب نیروی شرکت  تعیین سطح 

 عملیات وفن ورز نفر 4)شامل نفر 6به منظور تکمیل نیروی انسانی خودبه تعداد مهندسی آرین آبخیز میالس شرکت به اطالع می رساند 

 ، پس از انجام مراحل آزمون کتبی، مصاحبه شرایط ذیل دارای ز بین داوطلبین مرداوصول مشترکین  نفر مامور قرائت و 2 اتفاقات شبکه و

بن  های شهرکرد و شهرستان "والزاما استان چهارمحال و بختیاری بومی شدگان نهایی، از بین پذیرفتهبررسی صالحیت های عمومیو  علمی

فن ورز  )یک نفر بروجنشهرستان  -( اتفاقات شبکه یک نفر فن ورز عملیات و و مامور قرائت کنتورو وصول مشترکیننفر دو ) سامان و

 (بازفت اتفاقات شبکه جهت بکارگیری در ورز عملیات ونفرفندو و شهرستان کوهرنگ ) (بکارگیری در بلداجیجهت اتفاقات شبکه  عملیات و

 .یرو می پذیردن

  www.azmoon.iheari.irبه نشانی کلیه مراحل ثبت نام ودریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده نتایج فقط از طریق سامانه آزمون-1

 0شدخواهد  انجام

در غیر این صورت کارت ورود به  مشاهده پیغام پایان مراحل ثبت نام قطعی تلقی میگردد و تنها پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون و-2

 وجود ندارد.جلسه صادر نخواهد شد و امکان شرکت در آزمون 

پس از این آزمون سه برابر ظرفیت مورد نیاز اعالم خواهد شد و انتخاب نهایی با انجام مصاحبه تخصصی حضوری و بررسی صالحیت -3

 عمومی انجام میشود .

 شرایط عمومی: -بخش اول

 ایران.نظام جمهوری اسالمی داشتن تابعیت  .1

 قانونی دائم یا معافیت دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی و  .2

 دخانیات.  الکل وعدم اعتیاد به مواد مخدر و .3

 مؤثر. جزایی  نداشتن سابقه محکومیّت .4

 داشتن سالمت جسمانی و روانی .  .5

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.  .6

 دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی برای شغل محل مورد تقاضا.  .7

 ها. نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمان .8

ه های اجرایی و یا کارکنان مدت معین/دائم شرکتهای وابستداوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه .9

 )غیردولتی( باشند. 

 های عمومی به تأیید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.  احراز صالحیت .10

http://www.azmoon.iheari.ir/


 شرایط اختصاصی -بخش دوم

 داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعالم شده در جدول نیازهای استخدامی.  -1

 داشتن شرایط سنی به شرح زیر:  -2

 «01/01/1373متولدین بعد از تاریخ » تمامی رشته ها  دردیپلم  دارندگان مدرک تحصیلی  برای  الس28 سنحداکثر

 ( 1/1/1371سال برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم )متولدین بعد ازتاریخ 30حداکثر سن 

 شود: صالح به حداکثر سن افزوده میموارد ذیل به شرط تأییدیه معتبر از مراجع ذی

 

 ماه.  24مدت انجام خدمت سربازی حداکثر به مدت -الف

سوابق ماه به سن داوطلبان اضافه میگرددکه میبایستی  لیست بیمه معتبر24درصورت دارا بودن سوابق کاری معتبر و مرتبط حداکثر -ب

 .مورد تایید سازمان تامین اجتماعی باشد کاری

های مربوطه، بایستی داوطلبان، کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تأییدیهگواهی فراغت از تحصیل تاریخ الزم به ذکر است -

نام، اطالعات نادرست و جعلی نام و تکمیل فرم مربوطه صادر شده باشد. هر یک از داوطلبان که به هنگام ثبتثبتقبل ازتاریخ تا 

فته شوند، هر زمانی که غیرواقعی بودن اطالعات ارائه نموده یا واقعیتی را کتمان نموده باشد و به سبب این اطالعات پذیر

 . دآیمشخص شود، قبولی ایشان ملغی بوده و اقدامات الزم طبق قوانین و مقررات به عمل می

مامورین شرکتهای پیمانکاری فعال طرف قرارداد باشرکت توزیع )شامل حجمی نیروهای برون سپاری سوابق کاری معتبرتبصره :

معتبر تامین اجتماعی  به شرط اینکه سابقه ( ومامورین قرائت کنتورووصول مطالبات ی و نصب کنتورتست لوازم اندازه گیر

مربوط به مدت اشتغال آنها دراین "والزاما شرکت توزیعحجمی اززمان ورود به نیروهای برون سپاری مربوط به خدمت آنها 

ماه 60به حداکثر سن اضافه میگردد به این صورت که مدت حداکثر  بماه بند 24مازاد بر وماه دیگر 36به میزان باشد حوزه

وبه قابل پذیرش میباشد  برق باشد مرتبط دربخشهای برون سپاری شرکت توزیعماه ازآن 36ای که ازسوابق بیمه  سال تمام(5)

  0سن داوطلب اضافه میشود

به شرح ذیل تعیین  بروجن براساس جدول  نیاز کوهرنگ وو -سامان –بن –شهرکرد های  شهرستانبومی بودن داوطلب در-3

 میگردد:

 بروجن وکوهرنگ وبن مورد نیاز )های  شهرستاندروهمچنین به صورت مستمر ودائمی داوطلبی که درحال حاضر

 از مراجع ذیصالح  وقابل قبولگواهی معتبر بتواند درصورت پذیرفته شدن سکونت داشته باشد و( شهرکرد -وسامان

 .نماید تحویلمستندات الزم رادراین خصوص وارائه سکونت مبنی بر 

 نام نمایند که در زمان برگزاری آزمون دارای مدارک ذیل باشند:توانند در این آزمون ثبتصرفاً داوطلبانی می



 .دارا بودن مدرک الزم در مقطع و رشته تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده .1

 کارت ملّی. .2

 خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم.کارت پایان  .3

  مدارک دال بر بومی بودن .4

 مدارک دال بر جبران کثرت سن.  .5

 توضیحات: 

برابر ظرفیت اعالم شده، از میان افرادی که حدّ نصاب الزم  3برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان  تعیین سطح معرفی داوطلبان  -

 گردد. باالترین نمره آزمون کتبی )مجموع آزمون عمومی و تخصصی( انجام میاند، به ترتیب تعیین شده را کسب کرده

آزمون شرکت نماید، از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله،  درغیرمرتبط  تحصیلی در صورتی که داوطلبی با مدرک   -

  خواهد آمد.ممانعت به عمل 

 و کلیه گرایشها دربرق فوق دیپلم اتفاقات شبکه  شغل فن ورز عملیات ومدرک تحصیلی قابل قبول جهت شرکت درآزمون برای      - 

شرکت   مجاز به می باشند پایین تر یا وی که دارای  مدرک تحصیلی باالترداوطلبان تجربی می باشد و دیپلم ریاضی و دیپلم همچنین

    .تکمیل فرم ثبت نام نمی باشند در آزمون و

دیپلم درکلیه رشته فقط  جهت شرکت درآزمون برای شغل مامور قرائت کنتور و وصول مشترکین  مدرک تحصیلی قابل قبول -

تکمیل  می باشند مجاز به شرکت در آزمون ودیپلم  یا پایین تر از وداوطلبانی که دارای  مدرک تحصیلی باالتر  وها می باشد 

        فرم ثبت نام نمی باشند.

باالتر از مقطع اعالم شده درآزمون شرکت نماید یا  پایین تر وتحصیلی  مقطع غیر مرتبط و  چنانچه داوطلبی با مدرک تحصیلی -

صورت اشتغال از ادامه اشتغال وی ممانعت به عمل  در مرحله ای که باشد از استخدام وی جلوگیری به عمل آمده و هر در

 خواهد آمد و  داوطلب حق اعتراض را از خود سلب می کند. 

ون کتبی به منزله استخدام قطعی نبوده، بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه، قبولی در آزم -

 باشد. گزینش، معاینات پزشکی و عدم سوء پیشینه  می

صورت نمره این های معارف اسالمی معاف بوده و در های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگوئی به سؤالاقلیت

 ها محاسبه خواهد شدداوطلبان بر اساس مجموع تراز شده سایر سؤالین امکتسبه 

شدگان برای انجام مراحل مصاحبه قرار نخواهند اند، در ردیف معرفیداوطلبانی که حدّ نصاب الزم در هر شغل را کسب ننموده-

 دست آوردن باالترین نمرات اول تا سوم آزمون کتبیگرفت و مالک تعیین داوطلب جهت انجام مصاحبه و مراحل بعدی، به 

 باشد. یمنوط به کسب کردن حدنصاب نمره قبولی م



درصد  50نمره کتبی اخذ شده که نمره تشکیل شده است  100 از داوطلبتمامی مراحل آزمون کتبی وآزمون مصاحبه وگزینش 

 مراحل بعدی مصاحبه حضوری و گزینش می باشد.درصد باقی مانده شامل  50کل نمره داوطلب راتشکیل می دهد و از

شبکه های توزیع برق به  درصورت پذیرفته شدن نهایی داوطلبین می بایستی باهزینه خود نسبت به گذراندن دوره های فن ورز-

 .گواهی قبولی دوره راقبل از شروع به کار ارائه نمایند ساعت اقدام و 50شایستگی ایمنی به مدت  ساعت و 139مدت 

 

 دیپلم تجربی:–دیپلم ریاضی  -منابع آزمون  مربوط به شغل فن ورز عملیات واتفاقات شبکه مقطع دیپلم برق

 دیپلم تجربی دیپلم ریاضی و و دیپلم برق-فن ورز سیمبان  -1جدول شماره 

 تعداد سواالت مواد امتحانی ردیف

1 

 عمومی

 15 ادبیات فارسی و آئین نگارش

 15 اسالمیاحکام و معارف  2

 15 هوش و استعداد ریاضی 3

 15 زبان انگلیسی عمومی 4

5 
 تخصصی 

 15 مبانی برق

 15 ایمنی در برق 6

 90 کل سواالت دفترچه  7

 

 

 :اتفاقات شبکه مقطع فوق دیپلم برق منابع آزمون  مربوط به شغل فن ورز عملیات و

 فوق دیپلم برق-فن ورز سیمبان  -2جدول شماره 

 تعداد سواالت مواد امتحانی ردیف

1 

 عمومی

 10 ادبیات فارسی و آئین نگارش

 10 احکام و معارف اسالمی 2

 10 هوش و استعداد ریاضی 3

 10 زبان انگلیسی عمومی 4

5 

 تخصصی 

 10 1مدار الکتریکی 

 10 تاسیسات الکتریکی 6

 10 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 7

 20 ایمنی در برق 8

9 
 کل سواالت دفترچه 

 
90 

 وصول مطالبات مقطع دیپلم : مامور قرائت کنتور ومنابع آزمون  مربوط به شغل 

  

 



 وصول مطالبات دیپلم کل گرایشها:  قرائت کنتور و مامور-3جدول شماره 

 ردیف 
وصول  مواد امتحانی برای شغل مامورقرائت  کنتورو

 عادی
 تعداد سواالت

1 

دیپلم درکلیه 

 هارشته 

 15 ادبیات فارسی و آئین نگارش

 15 احکام و معارف اسالمی 2

 15 هوش و استعداد ریاضی 3

 15 زبان انگلیسی عمومی 4

 60 کل سواالت دفترچه  5



 
 

 

 اتفاقات شبکه عملیات و فن ورز های شغلی: نیازمندی4 جدول

ردی

 ف

شرح 

 شغل

تعداد مورد 

 «نفر»نیاز

شهرستان 

 موردنیاز

مدرک 

 تحصیلی

رشته 

 تحصیلی

بعد »سابقه کار

از آزمون کتبی 

 «ومصاحبه

مهارت )بعد از 

آزمون کتبی 

ومصاحبه وقبل از 

 شروع به کار(

 هاتوانمندی

های آموزشی دوره

موردنیاز ضروری قبل از 

بعد از قبولی »شروع به کار 

 «درآزمون کتبی ومصاحبه

1 

ورز فن

سیمبان 

و  عملیات

اتفاقات 

 شبکه

4 

کوهرنگ 

بروجن -)بازفت(

-)بلداجی(

 شهرکرد

–ریاضی دیپلم 

-دیپلم برق 

 -دیپلم تجربی

 برق فوق دیپلم

دیپلم 

دیپلم -ریاضی

کلیه  برق

– گرایشها

فوق دیپلم 

برق کلیه 

-گرایشها

 دیپلم تجربی

های طی دوره

-آموزشی پیش

نیاز و گذراندن 

ماه  3حداقل 

دوره کارآموزی 

 پس از جذب

 -شناخت تجهیزات

توانایی تشخیص 

توانایی  -عیوب

استفاده از اطالعات 

روز تجهیزات و 

توانایی  -نصب آن

نوشتاری و تهیه 

 گزارش

برخورداری از سالمت 

کامل جسمی و روحی، 

تناسب قد و وزن )حداقل 

متر(، باال بودن سانتی 170

قدرت بینایی )عدم استفاده 

از عینک( و شنوایی، توانایی 

ترس کار در ارتفاع و عدم 

 از ارتفاع

 139شبکه هوایی برق ورز فن 

شایستگی رعایت ایمنی -ساعت

 50های توزیع برق در شبکه

سرکابل -ساعت

-ساعت66ومفصل

استانداردهای شبکه های 

 ساعت30توزیع برق

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 وصول مطالبات مامور قرائت کنتور و های شغلی: نیازمندی5جدول

 شرح شغل ردیف

تعداد 

مورد 

 نیاز

شهرستان 

 موردنیاز

 

 مدرک 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

بعد »سابقه کار

از آزمون کتبی 

 «ومصاحبه

مهارت )بعد از 

آزمون کتبی 

ومصاحبه وقبل از 

 شروع به کار(

 هاتوانمندی

های آموزشی موردنیاز دوره

بعد »ضروری قبل از شروع به کار 

 «از قبولی درآزمون کتبی ومصاحبه

1 
مأمور قرائت 

 کنتور ووصول 

 

2 

  

 هایشهرستان

–شهرکرد 

 سامان-بن 

 هاکلیه رشته دیپلم 

طی نمودن 

های دوره

آموزشی 

موردنیازبعد از 

 جذب

شناخت انواع لوازم 

گیری و تابلو اندازه

کنتور و مهارت 

برقراری ارتباط 

 مؤثر

برخورداری از سالمت 

 کامل جسمی و روحی

های شبکهرعایت شایستگی  ایمنی در 

مامور قرائت -ساعت 50توزیع برق 

و رز فن - ساعت80کنتور برق 

 ساعت 139شبکه هوایی برق 

 

 

ریال بوده که پرداخت آن از طریق  000/300/1انجام می پذیرد. هزینه ثبت نام مبلغ  www.azmoon.iheari.irشانی آموزشی و پژوهشی اصفهان به نسامانه آزمون مجتمع  ثبت نام در-
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