
 دفترچه راهنمای ثبت نام متقاضیان آزمون تامین نیروی انسانی

 انجام برای راننده خودروی آتش نشانیبه عنوان راننده پایه یک نفر  3تأمین تعداد  در نظر دارد جهت توسعه پردازان آرمان رسا پیمانکاری  شرکت 
نسبت به جذب  ومصاحبه  آزمون عملی ، سالمت جسمانی و روانشناسی تستاز طرق آزمون کتبی،  ،دادهای کاری با شرکتهای استان قزویناریت خود در قرفعال

 نماید.باشند دعوت به همکاری میزیرکه حائز شرایط  قزوین استان متقاضیان مرد بومیاقدام نماید. لذا از کلیه  مدت موقت صورت قرارداد نیرو به

 شرایط عمومی: ( الف

 تابعیت ایران داشتن -1

 شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته -2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -3

 انجام خدمت سربازی یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی -4

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات -5

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر -6

 بومی بودن -7

 کارشتن سالمت جسمانی و روانی متناسب با شغل و توانایی الزم برای انجام دا -8

 شدهاعالم شغلی دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با نیازهای -9

 هانداشتن منع قانونی و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان  -10

 های موردنظرهای عمومی به تائید گزینش پس از قبولی در آزموناحراز صالحیت -11

 

 شرایط اختصاصی: ( ب  

 به بعد( 03/04/1371( سال )متولدین 30سال )سی  03/04/1401حداکثر سن تا تاریخ  -ب -1

 شد خواهد افزوده سن حداکثر به صالح ذی مراجع تایید شرط به ماه 24 بمدت حداکثر سربازی، خدمت انجام مدت -

 های تحصیلی رشته  در کلیه معتبر دیپلم متوسطهمدرک تحصیلی حداقل داشتن  -ب -2

برای گونه امتیازی در مرحله گزینش و جذب و همچنین شرکت متقاضیان دارای مدرک تحصیلی مرتبط باالتر از سطح دیپلم بالمانع بوده ولیکن هیچ توجه مهم:

دیپلم محاسبه خواهد شد. در اجرای این فوقدیپلم یا حقوق و مزایا با رعایت مفاد قانون کار متناسب با سطح نیاز تحصیلی  اعطا نخواهد شد و و بعداز آن قرارداد 
 تعهد نامه پیوست را امضا و همراه مدارک ثبت نام ارسال نمایند. 1بند متقاضیان بایستی فرم شماره 

( ، کارت پایان خدمت وظیفه و معافیت قانونی دائم 1تناسب با رشته شغلی مندرج در جدول شماره ): الزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلب متوجه 

 غیر پزشکی باید در زمان ثبت نام صادر شده و اصل آن در زمان تطبیق مدارک ارائه گردد.

 :باشند و یا  قزوین استان  مناطقیکی از و ساکن متقاضیان بایستی متولد  -ب -3

  ،تولد همسر متقاضی استان قزوین باشداستان محل  -

 ( سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان قزوین را داشته باشد.4داوطلب حداقل چهار) -

 پدر،مادر ویا همسر داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت بیمه در استان قزوین را داشته باشند. -

 باشند.نام میمجاز به ثبت آقایان با توجه به ماهیت شغل فقط -ب -4

 .است الزامی گواهینامه رانندگی پایه یک دارا بودن-ب-5
 

 :نامثبتمدارک ج ( مراحل و   
 24 ساعت تا حداکثر 16/03/1401 مورخ دو شنبه روز صبح 8 ساعت از توانند می دفترچه این در مندرج شرایط دقیق مطالعه از پس گرامی داوطلبان -ج 

  .نمایند آزمون در نام ثبت به اقدام www.ieht-gilan.irاینترنتی سایت طریق از 03/1401/ 26مورخ پنج شنبه روز

 مطابقت داده  می شود :  ر زمان مناسب با اعالم به داوطلبانبه شرح زیر  د کلیه مدارک –ج  -1

 تصویر کارت ملی )رو و پشت(   -1

 شناسنامه ات صفحتمام تصویر    -2

 یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی و وظیفهپایان خدمت نظامتصویر کارت  -3



 تصویر گواهینامه پایه یک -4
 تصویر مدرک تحصیلی  -5

 برای متقاضیانی که مدرک مرتبط باالتر از فوق دیپلم دارند الزامی است 1تکمیل تعهد نامه مندرج در پیوست شماره  -6

 .باشد شدهگرفته جاری سال در که رختمام 3*4 پرسنلی سفید زمینه دارای و رنگی  عکس-7

نام شرایط عمومی، ترتیب اثر داده نخواهد شد. لذا متقاضیان باید قبل از ثبت یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارائه گردد، به مدارک ناقص، غیر معتبر وتذکر:       

 دقت مطالعه نمایند.اختصاصی را به

 
 نامثبتواریز وجه  -2

 با و نام ثبت صفحه در موجود اینترنتی طریق درگاه از آزمون در شرکت هزینه عنوان به را( یک میلیون ریال) ریال1.000.000 مبلغ بایستمی داوطلبان 
. نمایند پرداخت شتاب شبکه عضو بانکی کارتهای از استفاده  

 شود.وجه مسترد نمیهیچبه ضمناً وجوه پرداختی
 

 :  نام ثبت راهنماي (د

 . نمایید خودداری اطالعات التین تایپ از  -1

 . باشد خاموش کلید صفحه Caps Lock کلید اطالعات، درج هنگام  -2

 . نمایید استفاده (Space) فاصله کلید از یکدیگر از کلمات جداکردن برای و نموده خودداری اطالعات درج هنگام در Enterکلید زدن از -3

 . است الزامی فیلدها کلیه اطالعات تکمیل  -4

 . نمایید وارد تیره خط بدون و( صفر درج با)کامل صورت به را خود ملی کد  -5

. شود استفاده کیلوبایت 70 حداکثر حجم با و  jpg فرمت با ،(جدید و روشن زمینه رخ، تمام) 3×4 پرسنلی عکس شده اسکن فایل از عکس، الصاق برای -6

 . بود نخواهد قبول مورد وجه هیچ به ارسالی پرسنلی غیر هایعکس

 . باشد پیکسل 300*400 حداکثر و پیکسل 200*300 حداقل باید شده اسکن عکس اندازه - 

 . باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر - 

 . باشد شده حذف باید شده اسکن عکس زاید حاشیه های -

 . باشد سفید زمینه دارای و رنگی عکس حتی االمکان - 

 با مطابق و عکس اصل از است الزم داوطلبان و نمیباشد قبول قابل( … و شناسنامه ملی، کارت) شناسایی کارتهای روی از عکس اسکن : 6تبصره 

 . نمایند اسکن به اقدام فوق، توضیحات

 . گرددمی سلب وی از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب ثبت نام غیرمعتبر، عکس ارسال درصورت : 7 تبصره

ثبت  که داوطلبانی برای اکثراً موضوع این که داوطلبان، عکس ارسال در اشتباه درخصوص قبلی، آزمونهای در آمده وجود به مشکالت به توجه با: مهم تذکر

 تا نمایید دقت ارسالی عکس کنترل به نسبت حتماً ثبت نامی، اطالعات کنترل بر عالوه که گرددمی ،تاکید است داده رخ شود،می انجام دیگران توسط آنان نام

 متخلف عنوان به فرد متقاضی، ازطرف اشتباهی عکس ارسال صورت در که است بدیهی. نگردد ارسال شما عکس جای به دیگری داوطلب عکس اشتباهاً

 .  شد خواهد رفتار وی با مقررات مطابق و تلقی

 فراموش صورت در. نمایید یادداشت را آن و تکمیل دلخواه به را میباشد رقمی 5 و عددی نوع از که بازیابی شماره به مربوط فیلد نام، ثبت فرم انتهای در -7

 مراحل پایان تا لذا. نمایید بازیابی را خود رهگیری شماره توانیدمی شناسنامه شماره و ملی کد همراه به شماره این از استفاده با نام، ثبت رهگیری شماره کردن

 . نمایید مراقبت کامالً شماره این از آزمون

 . دارد وجود نیز اطالعات چاپ امکان ضمناً. نمایید یادداشت را شده ارائه رهگیری ،شماره اطالعات تکمیل از پس -8

شد. لذا متقاضیان های ناقص یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهدبه مدارک ناقص، ارسال عکس غیر معتبر و ثبت نام تذکر :

 های تحصیلی را به دقت مطالعه نمایند. باید قبل از ثبت نام شرایط عمومی، اختصاصی و عناوین رشته و گرایش

 شود.دارک ارائه شده به هیچ وجه مسترد نمیضمناً وجوه پرداختی و م



 

  :آزمون کتبیه ( مواد 

 * نمي باشد منفي ينمره داراي آزمون* 

 

 آزمون عمومی واختصاصی: -1

 

 عنوان درس مواد آزمون
تعداد 

 سوال

 

 ضرایب

 دروس عمومی

 1 15 هوش و توانمندي هاي عمومی
 1 15 معارف اسالمی

 1 15 ادبیات فارسی

اختصاصیدروس   

 

(ایمنی در برق ،ایمنی حوادث وآتش سوزي)اصول ایمنی   20 1 

 1 15 ایمنی رانندگی

 1 20 مکانیک خودرو

 

 : مصاحبه و آزمون عملی -2

 آزمون مهارت رانندگی -الف 
 آزمون ورزشی آمادگی جسمانی -ب
 شغلی  -آزمون روانشناختی   -ج

 مصاحبه علمی مهارتی  -د
  

 :  آزمون و مکان برگزاری زمان و جلسه به ورود کارت توزیع (و 
 . پذیرفت خواهد انجام 02/04/1401 لغایت 30/03/1401تاریخ  از اعالمی نام ثبت سایت طریق از و اینترنتی صورت به آزمون جلسه به ورود کارت ارائه-1
 . گردید خواهد درج آزمون جلسه به ورود کارت روی بر آزمون حوزه آدرس ساعت و شد، خواهد برگزار 03/04/1401جمعه مورخ  روز در آزمون-2

 اینصورت غیر در است بدیهی. است الزامی حوزه به ورود هنگام بهمراه اصل کارت ملی یا شناسنامه (کاغذ روی بر شده چاپ) آزمون جلسه به ورود کارت ارائه –3
 .آمد خواهد بعمل جلوگیری آزمون حوزه به داوطلب ورود از
 

 :امتیاز و نحوه محاسبه ضریب و آزمون حدنصاب (ز

 باشد.امتیاز کل می %40عمومی و اختصاصی   کتبی امتیاز آزمون -1

 حدنصاب مورد پذیریش بر اساس امتیاز حاصله آزمون دروس اختصاصی و امتیاز کل تعیین خواهد شد. -2

 برابر ظرفیت شغلی وارد مراحل سنجش میزان آمادگی و توانایی جسمانی و روانی متناسب با شغل خواهند شد. سهداوطلبان دارای حدنصاب مذکور به میزان  -3

دعوت  عملیشغلی را داشته باشند به مرحله آزمون  اساس نتایج سنجش جسمانی و روانی شرایط متناسب داوطلبان دارای حدنصاب آزمون علمی که بر -4
 خواهند شد.

 

 



 
 

 تطبیق مدارک: ( ح
در این مرحله از داوطلب  گیردفعالیت تطبیق مدارک انجام می اندرا کسب نموده پس از مشخص شدن نتایج آزمون علمی کتبی و تعیین داوطلبانی که حدنصاب

تسهیل و تسریع در کار زمان اقدام نماید برای  نام در تاریخ مشخصیشود تا نسبت به ارائه اصل مدارک درخواستی در زمان ثبتدارای شرایط مذکور دعوت می
 گیرد.نیاز با مرحله سنجش آمادگی و توانمندی جسمانی و روانی صورت میصورت پیشزمان و بهتطبیق مدارک هم

و حدنصاب الزم  است داوطلبانی که نتوانند اصل مدارک الزم را ارائه نمایند در این مرحله از ادامه فرآیند بازخواهند ماند و نفرات بعدی دارای شرایط بدیهی
 جایگزین خواهند شد.

 :ومصاحبه  آزمون عملیمرحله ( ت  
و نتایج آن فرآیند  ندردگمی و مصاحبه ارزیابی  عملیصورت های فردی متناسب با شغل داوطلبان بهمنظور سنجش میزان مهارت، دانش، توانمندی و شایستگیبه

 خواهد بود. %60در جمع کل امتیازات  آنرساند لذا میزان تأثیرگذاری را به مرحله نهایی می
رانندگی  آزمون عملیشغلی را داشته باشند به مرحله  اساس نتایج سنجش جسمانی و روانی شرایط متناسب لذا داوطلبان دارای حدنصاب آزمون علمی که بر

 دعوت خواهند شد. ومصاحبه 
( و مجموع امتیازات و کسب یا عدم کسب %60مصاحبه )عملی و(، امتیازات %40) تیازات علمینتایج مصاحبه مهارتی مطابق فرم خاصی تنظیم و با لحاظ نمودن ام

 گردد.جلسه میحدنصاب مصاحبه یا امتیاز نهایی نتیجه پذیریش یا عدم پذیریش مشخص و صورت

  .هاي مورد نیاز خواهد بوددر شرایط مساوي الویت با دارندگان مهارت"ضمنا
 

 

 *نتایج آزمون حداکثر دو هفته پس از برگزاری آزمون از طریق سایت آزمون قابل دسترسی می باشد*
 

 *رعایت پروتکل های بهداشتی برای داوطلبان شرکت کننده در روز برگزاری آزمون الزامی می باشد*
 
 

*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33249061-028  شرکت پیمانکاری  توسعه پردازان آرمان رسا 

*حاصل نمایید.تماس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 1فرم شماره 

  تعهد نامه مربوط به مدرک تحصیلی 

  مقطع تحصیلی مرتبط باالتر از سطح فوق دیپلم مخصوص متقاضیان دارای 

                                     با سالم،نظر به اینکه اینجانب                                                  به شماره ملی                                   

 بوده ودارای مدرک تحصیلی کارشناسی / توسعه پردازان آرمان رسامتقاضی شرکت در آزمون جذب نیروی شرکت 

                   کارشناسی ارشد وباالتر در رشته تحصیلی                                                مرتبط با رشته شغلی                       

در خصوص مقطع تحصیلی شرایط اختصاصی متقاضیان ثبت نام اشتغال،بدین «ب  -2»هستم ،لذا در اجرای مفاد  ذیل بند 

تعهد می دهم  که در ازای  «توسعه پردازان آرمان رساشرکت »رضایت کامل ودر کمال صحت وسالمتی به  وسیله با

مدرک تحصیلی باالتر از سطح فوق دیپلم خود ،حق هیچ گونه درخواست ،اعتراض وامتیازی در تمامی مراحل اعم از 

،زمان بکارگیری ،طی دوره بکارگیری مرحله ثبت نام ،شرکت در آزمون ها ،سنجش وگزینش ،مردود شدن یا پذیرش 

وبعد از آن را نخواهم داشت ونسبت به دریافت حقوق ومزایا که با رعایت مفاد قانون کار با سطح نیاز تحصیلی فوق دیپلم 

و کارفرمایان بعدی در کارگاه محاسبه می شود اعتراضی نخواهم داشت وهرگونه تصمیم گیری توسط شرکت مذکور 

را کامالً قبول داشته وپذیرش خواهم نمود وبا امضای این فرم حق هرگونه درخواست ،اعتراض وشکایتی بکار گیری شده  

 را در تمامی مراجع کشور از خود سلب وساقط می نمایم.

 تاریخ:                                                                      نام ونام خانودگی 

 اثر انگشت                                                        

 امضاء       

 


