
 آگهی استخدام شرکت رعد توان الکتریک
 

برگزاری آزمون  بادر راستای تکمیل كادر نیروی انسانی مورد نیاز خود، در نظر دارد   ،)از پیمانکاران شركت توزیع نیروی برق استان قزوین( رعد توان الکتریکشركت 
نماید؛ لذا از كلیه داوطلبان بومی استان قزوین كه حایز شرایط زیر می  )حجمی( به صورت قرارداد موقت كارگری ، اقدام به جذب نیروی انسانیكتبی، مصاحبه و گزینش

 نماید.باشند، دعوت به همکاری می
 

 

 

 

 الف( شرایط عمومی برای شركت در آزمون
 داشتن تابعيت نظام جمهوری اسالمی ايران  .1
اعتقاد به دين مبين اسالم يا يکی از اديان  .2

 شناخته شده در قانون اساسی ايران 
انجام خدمت سربازی يا داشتن معافيت های  .3

قانونی دائم )غير پزشکی( تا تاريخ برگزاری 
 آزمون

 عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات .4
 نداشتن سابقه محکوميت جزايی وکيفری  .5
داشتن سالمت جسمانی، روانی و توانايی انجام  .6

 وظايف محوله
 دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر .7
 نداشتن تعهد  خدمتی   .8
قبولی در آزمون فوق به منزله استخدام در  .9

شرکت توزيع نيروی برق استان قزوين نمی 
 باشد.

افرادی که دارای مدرک تحصيلی مرتبط يا غير  .10
مرتبط در مقاطع باالتر از کارشناسی تا تاريخ 

، مجاز به شرکت در هستندبرگزاری آزمون 
آزمون رشته شغلی مندرج در جدول روبرو  نمی 

در صورت کتمان موضوع، بدون داشتن  باشند و
حق هر گونه اعتراضی، قبولی آنان در هر مرحله 

  غی اعالم خواهد شد.از آزمون مل
 

 ب( شرایط اختصاصی
برای مقاطع سال تمام  35 داشتن حداکثر .1

تا تاريخ برگزاری  ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس
 آزمون 

داشتن مدرک تحصيلی مرتبط با رشته شغلی  .2
مورد نظر در جدول روبرو تا تاريخ برگزاری 

 آزمون
فقط داوطلبان بومی شهرهای استان قزوين  .3

 در اين آزمون می باشند. مجاز به شرکت
 

  
اشند، داوطلب بومی بافرادی که  دارای ويژگی زير 

 شهرستان های استان قزوين تلقی می گردند:     
در شناسنامه، شهرستان محل تولد داوطلب يا  همسر "

 "و يا پدر وی با شهرستان مورد تقاضا يکی باشد.

مبنای شهرستان برای تعيين بومی بودن  :تبصره*
داوطلب، آخرين تقسيمات کشوری اعالم شده توسط 

 وزارت کشور می باشد.
بينايی، شنوايی، بيماری های  تنداشتن مشکال .4

خاص و يا حوادثی که منجر به استفاده از پالتين 
)سالمت کامل  در اعضای بدن شده باشد.

 جسمانی، ذهنی و روانی(
ك از مراحل استخدامی خالف چنانچه در هر ي .5

واقع بودن اطالعات ارائه شده از سوی فرد مسجل 
از ادامه فرآيند استخدام فرد ممانعت به  گردد،

عمل خواهد آمد و موضوع به مراجع ذيربط ارجاع 
 خواهد شد.

 
 ج( مدارك مورد نیاز

ريال 2،000،000 بلغدر آزمون م نام هزينه ثبت .1
می باشد که به حساب مرکز  يست هزار تومان(دو)

آموزش های تخصصی دانشگاه شهيد بهشتی واريز 
بلغ به هيچ . الزم به ذکر است اين مگرددمی 

   نخواهد شد.عنوان مسترد 
 اسکن يك قطعه عکس جديد .2
تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملی )پشت و  .3

 رو(
تصوير صفحه توضيحات شناسنامه درصورت داشتن  .4

 توضيحات
دائم )پشت و تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت  .5

 رو(
تصوير آخرين مدرک تحصيلی يا گواهی فراغت از  .6

 تحصيل که معدل کل حتما در آن قيد شده باشد.

 
 

 د( سایر نکات
 محل برگزاری آزمون از طريق آدرس الکترونيکی زير به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.زمان و  .1
مورخ  ،سه شنبه روز وقت اداری داوطلبان واجد شرايط می بايست مدارک الزم را حداکثر تا پايان .2

 آزمون بارگذاری نمايند. سامانهدر  04/1401 /03
   نخواهد شد. مبلغ واريزی برای ثبت نام به هيچ عنوان مسترد .3
 به مدارک ناقص و يا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. .4
و کسب اطالعات بيشتر به  یآزمون، دروس امتحانآگاهی از زمان و مکان داوطلبان می توانند جهت  .5

  http://stc.sbu.ac.ir/jobsexam/ به آدرس شهيد عباسپور مرکز آموزشهای تخصصی سامانه
 راجعه نمايند.م

 

 مقطع و رشته تحصیلی عنوان رشته شغلی
تعداد مورد 

 نیاز
 جنسیت

 کارگر فنی برق
 و ليسانس در رشته هایديپلم، فوق ديپلم 

 و برق کامپيوتررياضی، 
 مرد نفر 8

 

 منابع آزمونه( 

 منبع تعداد سوال نام درس نوع درس

 آزاد 10 هوش عمومی

 آزاد 10 رياضی عمومی

 آزاد 10 اطالعات عمومی عمومی

 آزاد 20 مبانی برق تخصصی

 آزاد 10 کامپيوتر تخصصی
 

 یادآوری های مهمو( 
 به شركت در این آزمون می باشند.فقط داوطلبان بومی شهرهای استان قزوین مجاز  .1

 نوع قرارداد پذیرفته شدگان، بصورت حجمی )قرارداد موقت كارگری( می باشد. .2

 قبولی در آزمون فوق به هیچ وجه به منزله استخدام در شركت توزیع نیروی برق استان قزوین نمیباشد. .3

مختلف، اولویت با پذیرفته شدگان رشته برق می  تحصیلیدر شرایط یکسان قبولی افراد در رشته های  .4

 باشد.

 ، ارتقا مدرك تحصیلی و ... ، تنها نیاز شركتمالك درخواست تغییر وضعیت شغلی، جابجایی محل خدمت .5

 نیروی برق استان قزوین می باشد.توزیع 

http://stc.sbu.ac.ir/jobsexam/

