
 

 نگهبانيي ب نيروآگهي جذ

 مقدمه

 از و حراست نگهبانیقراردادهای  خود ، جهت یروی انسانی مورد نیاز، در راستای تکمیل کادر نآرامش سازان امين شرکت  

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کاردانی فارغ التحصیالن  را از بین ز آقایانانفر 52تعداد ،  پستهای فشار قوی و فوق توزیع

احبه از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مص  و دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه ، رد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مو

 نماید .می   جذب با شرایط ذیل موقت کارگری به صورت قراردادو گزینش ،  به ترتیب از باالترین نمره 

 شرایط عمومي :  (الف

 . می ایرانداشتن تابعیت جمهوری اسال -۱

 . انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم -2

 تبصره : تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد. 

 و مشروبات الکلی.  دخانیاتان گردان ها ، و، رعدم اعتیاد به مواد مخدر  -3

 .  شینهیپواهی عدم سو گه ئاراکیفری ونداشتن سابقه محکومیت  -4

  می شوند. جذبداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که  -۵

 و والیت مطلقه فقیه.  التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -6

  بر اساس آگهی .  دارا بودن شرایط احراز شغل -7

 عدم عضویت در هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت های پیمانکاری دیگر .  -8

 تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی. و عدم  جذبشتن منع قانونی برای ادن  -9

 ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.  شرکت تأیید گزینش ومورد نظر احراز صالحیت های  -۱1

 

 : شرایط اختصاصي  (ب

 تحصیلی: هایرشته کلیه توسطه در کاردانی  و یا گواهینامه دیپلم کامل م  دارا بودن گواهینامه -۱

 توضیح : داشتن مدرک تحصیلی باالتر به هیج وجه عنوان مزیت تلقی نخواهد شد.

سانتی متر ،  وزن متناسب و برخورداری از سالمت جسمانی و روانی ، قدرت تحرک و توانایی انجام وظیفه نگهبانی  ۱71حداقل قد  -2

 و عدم استعمال دخانیات . 

مشکل بینایی ، شنوایی، لکنت زبان ، بیماری های خاص و یا حوادثی که منجر به استفاده از پالتین در اعضای بدن شده نداشتن  -3 

 باشد. 

 زاری آزمون به شرح ذیل : در هنگام برگداشتن شرایط سنی  -4

 (به بعد 17/1۵/۱374متولدین ). دیپلممقطع  دارندگان سال برای27 حداکثر -۱-4

 به بعد(17/1۵/۱37۱.) متولدین دانیدانش آموختگان مقطع کار سال برای 31 حداکثر -2-4

 به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد. ماه 52مدت انجام خدمت سربازی ، تا  -3-4



 

ف بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی به سق سال( ۵)حد اکثر مدت سابقه، در صورت داشتن سابقه کار  -4-4

 . خواهد شد افزودهسنی 

به حداکثر سن فوق الذکر  سال 2ه مدارک به میزان ئدر مورد فرزندان شاهد ، جانبازان ، آزادگان و فرزندان آنها  در صورت ارا -۵-4

 خواهد شد. افزوده

نج در پبیست  و  ، دمات رسانی قانون خ 2۱مطابق  مفاد ماده شهدا و ایثارگران   راستای تکریم وارج نهادن به خانواده های معززدر -2

به خانواده های شاهد ، جانبازان و آزادگان ، فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر ، فرزندان  ، صد جذب شرکت

را و برادر شاهد تخصیص می یابد . همچنین پنج درصد سهمیه ی جذب  نیز به سا ،آزادگان یک سال و باالی یک سال اسارت 

شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر  بیست و پنج درصد و آزادگان  حداقل  ندگان با سابقهرزم

  .ابدیکمتر از یک سال اسارت اختصاص می 

خاب این داوطلبان در می بایست در آزمون شرکت نموده و در بین خود به رقابت بپردازند انتمذکور  افراد واجد شرایط  کلیه  -۱-۵

 انجام خواهد شد.  و مصاحبه  ، به ترتیب نمره اکتسابی قانونیسقف سهمیه 

سهمیه ایثارگران بر حسب نمره در سطح هر استان اعمال خواهد شد و ارتباطی با نفرات سهمیه های موجود در شهرستانهای هر   -2-۵

 استان ندارد.

   می باشد .مجاز مورد پذیرش  و ارگانهای متولی و از سوی سازمان ها "صرفا ۵ و  4-۵هایگواهی های  مربوط به بند -3-۵

 پس از کسر سهمیه های فوق الذکر ، باقیمانده ظرفیت استخدامی به داوطلبان آزاد اختصاص می یابد.  - 6

 زامی می باشد .ال استان های محل خدمت )آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل( در داوطلبان بومی بودن  -7

 در اولویت خواهند بود .   7-3کز استانها (  بشرح بند امر) به استثنای  بومی شهرستانی متقاضیان  -۱-7

 در همان شهرستان محل تقاضا باشد."با سابقه ده سال سکونت ساکن "یا  "متولد"به داوطلبی اطالق می گردد که متقاضی بومی :  

 شرایط ذیل احراز می گردد: بومی بودن افراد از طریق – 2-7

 شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.استان و  با یا همسر وی  شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب استان و  -الف

شهرستان محل استان وکشوری در سالهای مختلف، در صورت اختالف نظر یا ابهام در خصوص تبصره: با توجه به تغییرات تقسیمات 

 ک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوط خواهد بود.تولد ، مال

ئه استشهاد محلی )بر اساس ااستفاده ار اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ار -ب

 اضا خواهد بود.شهرستان مورد تقاستان و فرم پیوست ( ممهور به مهر نیروی انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل ( در 

اداره شهرستان محل مورد تقاضا با تایید  استان وتبصره: داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی یا دبیرستان در

آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر 

 د ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا مالک محاسبه قرارگیرد.تایی

 برای آزمون می باشد. 25/02/2202مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام  -پ 

بومی ، می بایست در زمان ثبت نام ، گزینه)) من مراکز استانها( متقاضی بهره مندی از اولویت )به استثنای ی افراد بومی شهرستان تبصره:

متقاضی استفاده از اولویت بومی هستم(( را انتخاب نمایند.ارائه فرم استشهاد )مطابق فرم پیوست(  محل سکونت برای برخورداری از 

 وند ، ضروری می باشد.معرفی می ش ادامه فرآیند برای داوطلبانی که بعد از اعالم نتایج آزمون برای  "اولویت بومی منحصرا

 کز استانها ( نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت می باشند.ابومی شهرستانی )با استثنای مر متقاضی  داوطلبان -3-7

 ( محاسبه و مالک عمل قرار می گیرد.4/۱) "یک و چهاردهم"با ضریب بومی اولویت 



 

 دارای اولویت می باشند. عت برق ، در شرایط برابر ،پذیرفته شدگان دارای سابقه کار مرتبط در صن -7

ز ئمورد نیاز ، از میان افراد حا دو برابر ظرفيتحداکثر به میزان مصاحبه تخصصي برای انجام پذیرفته شدگان آزمون انتخاب  -8

 شرایط که  به ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.

ایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود لذا قبولی در آزمون کتبی ، به انتخاب نه -9

 منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد. 

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا اعالم مدارک به صورت ناقص ، بر عهده  -۱1

محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات  آزمون ، مصاحبه و جذب (شامل جذب نیرو)خواهد بود و در هر مرحله از  داوطلب

خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد ، 

 . دقرارداد مزبور لغو خواهد گردی

 ( مواد آزمون : ج
 دقیقه طراحی گردیده و ۱31مدت ه ببا ضریب یک  سوال  61سوال و روانشناختی ۱11سواالت در دو دفترچه شامل آزمون عمومی  -۱

 در جدول نیازهای جذب نیرو درج شده است .مربوط  مواد )دروس( آزمون و جزئیات

 . گیردمی  یلقت یفهر پاسخ غلط یک سوم نمره من ، هر پاسخ صحیح یک نمره و بهآزمون دارای نمره ی منفی بوده -2

 .بودخواهد  حضوری % مصاحبه 31%  آزمون کتبی و  71ماخذ  بامحاسبه نمرات پذیرفته شدگان نهایی  -3

 نام: ( چگونگي ثبت د

   25/02/2202 مورخ یکشنبه صبح روز8ساعت از داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند  -

پژوهشی و آموزشی  مجتمع) www.aherc.irز طریق سایت اینترنتی  ا 52/02/2202  مورخشنبه روز 52حداکثر تا ساعت

 به ثبت نام در آزمون نمایند. اقدام (پژوشگاه نیرو  -آذربایجان

عنوان هزینه شرکت در آزمون از  را به  ریال  معادل صد و پنچاه هزار تومان 000/200/2/-مبلغ بایست داوطلبان مي-

الزامات آن مانند رمز دوم کارت و  های بانکی عضو شبکه شتاب وو با استفاده از کارت نام طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت

 مبلغ هزینه ثبت نام به هیج وجه مسترد نمی گردد .پرداخت نمایند.  cvv2کد 

 ( راهنماي ثبت نام :ه

 از تایپ التین اطالعات خودداری نمایید. -۱

 ( صفحه کلید خاموش باشد.Caps Lockهنگام درج اطالعات، کلید ) -2

( Space( در هنگام درج اطالعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید فاصله)Enterاز زدن کلید ) -3

 استفاده نمایید.

 تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است. -4

 و بدون خط تیره وارد نمایید. کد ملی خود را به صورت کامل )با درج صفر(  -۵

 

 71و با حجم حدداکثر  JPG، با فرمت  )تمام رخ، زمینه روشن و جدید( 3×4لی برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسن -6

 کیلوبایت استفاده شود. عکس های غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.

 

http://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2014/11/220.pdf?2d62c9
http://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2014/11/220.pdf?2d62c9
http://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2014/11/220.pdf?2d62c9
http://www.aherc.ir/


 

 باشد.  کسلیپ 311 411و حداکثر  کسلیپ 211*311حداقل  دبای شده اسکن عکس اندازه 

  فاقد اثر مهر، منگنه و هر گونه لکه باشد.  واضح، مشخص و دیداوطلب با رتصوی 

 حذف شده باشد. دیعکس اسکن شده با دیزا یها هحاشی 

 باشد. دیسف نهیزم یو دارا یاالمکان عکس رنگ یحت 

 

باشد و داوطلبان الزم است از اصدل   یشناسنامه و ...( قابل قبول نم ،ی)کارت مل ییشناسا یکارت ها ی: اسکن عکس از روتبصره

 .ندیفوق، اقدام به اسکن نما حاتیطابق با توضعکس و م

 

 گردد. یسلب م یمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از و ری: در صورت ارسال عکس غ تبصره

 

موضوع  نیدر خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که ا ،یقبل یمهم: با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون ها تذکر

گردد که عالوه بر کنترل اطالعدات   یم دیشود، رخ داده است، تاک یانجام م گرانیکه ثبت نام آنان توسط د یداوطلبان یکثرا براا

عکدس شدما ارسدال نگدردد.      یبه جا یگریداوطلب د عکس تا اشتباهة دییدقت نما یارسال عکسحتما نسبت به کنترل  ،یثبت نام

رفتدار   یو مطدابق مقدررات بدا و    یفرد بده عندوان متخلدف تلقد     ،یاز طرف متقاض یباهاست که در صورت ارسال عکس اشت یهیبد

 خواهد شد.

رقمی می باشد را به دلخواه تکمیل و آن را یادداشت  ۵که از نوع عددی و  بازیابيدر انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره  -7

اده از این شماره به همراه کد ملی و شماره شناسنامه می توانید شماره نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استف

 خود را بازیابی نمایید لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کامالً مراقبت نمایید. رهگيري

 رد.امکان چاپ اطالعات وجود دا  ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناً رهگيريپس از تکمیل نمودن اطالعات، شماره  -8

 

 ( توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون: و

مجتمع عالی آموزشی و   .irahercwww. و از طریق سایت اینترنتيارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت   -۱

 رفت.انجام خواهد پذی 00/02/2202لغایت  00/02/2202 تاریخ از پژوهشی آذربایجان 

ورود به  کارت بر روی حوزه آزمونآدرس ساعت و برگزار خواهد شد،   00/02/2202  مورخ جمعهآزمون در روز  -2

  جلسه آزمون درج خواهد گردید.

ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روي کاغذ( هنگام ورود به حوزه الزامي است. بدیهي است  –0

 به حوزه آزمون جلوگيري بعمل خواهد آمد.در غير اینصورت از ورود داوطلب 

 

 سایر نکات  (ز

 می باشد. بومی استانهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل  آزمون مذکور مختص آقایان  -۱

بدیهی  پذیرفته شدگان  نهایی با تشخیص شرکت ، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی  مورد نیاز  و با هزینه شرکت  خواهند بود-2

 .اخذ خواهد شد "دوره ی آموزشی  عینا درحضوراست هزینه های مربوطه در صورت انصراف  پذیرفته شده  پس از 

http://www.aherc.ir/


 

  .سال معتبر بوده و دعوت به کار پذیرفته شدگان نهایی بر اساس زمان بهره برداری پست های برق  خواهد بود دونتایج آزمون تا  -3

 .در هر محل دیگر  مورد نیاز با صالحدید شرکت  ه تعهد ثبتی مبنی بر خدمتئارا -4

 دارندگان مدرک تحصیلی معادل ، تحت هیچ شرایطی مجاز به ثبت نام در آزمون نمی باشند. -۵

 برای یک رشته شغلی ثبت نام نماید. "در این آزمون ، هر داوطلب می تواند صرفا -6

که موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه ، گزینش ، قبولی در آزمون کتبی به منزله پذیرش و جذب نبوده بل -7

ه مدارک در مهلت مقرر ، ئمعاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصالح می باشد و با پذیرفته  شدگان نهایی ، پس از ارا

 ت ذیربط منعقد خواهد شد . مطابق قانون کار و مقررا نيآرامش سازان امشرکت قرارداد موقت کار توسط شرکت 

ه مدارک  توسط پذیرفته شدگان نهایی  در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی آنها از محل ئعدم ارا  -8

 نیروهای ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود .

 .تماس حاصل نمایید  14۱-32893142 در صورت وجود هر گونه ابهام با شماره -9
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 بسمه تعالي
 

  نگهبانیفرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در امتحانات آزمون جذب نیروی 

 غربی و اردبیل آذربایجان استانهای آذربایجان شرقی ، 
 

 

از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم  . . . . . . . . . . . . . . . . . کدملی. . . . . . . . . . .  رزند ف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اینجانب 

 باتشکرکه شهرستان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند .                           

 امضاء و اثر انگشت           
 

 

ذیل گواهی می نماییم که نامبرده باال در حال حاضر در بخش . . . . . . . . . . شهرستان . . . . . . . . . . . . اینجانبان امضاء کنندگان 

 مدت . . . . . . . .  سال . . . . . . . ماه است که در این شهرستان سکونت داشته است .  و ساکن است

 امضاء و اثر انگشت . . . . . . . . صحت مراتب فوق راگواهی می نماییم.اینجانب . . . . . . . . . . . . . به کدملی . . . . . 

 امضاء و اثر انگشت اینجانب . . . . . . . . . . . . . به کدملی . . . . . . . . . . . . . صحت مراتب فوق راگواهی می نماییم.

 امضاء و اثر انگشت . صحت مراتب فوق راگواهی می نماییم.اینجانب . . . . . . . . . . . . . به کدملی . . . . . . . . . . . . 

 

 این قسمت توسط نیروی انتظامی ) پاسگاه یا کالنتری محل ( تکمیل گردد .

 می باشد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موارد فوق مورد تایید این  

 امضاء  -محل مهر                  

 پاسگاه یا کالنتری محل                     
 

 تذکرات مهم : 
بومی شهرستانی که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه  استان و تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان -1

 حداقل ده سال سکونت می باشند ، الزامی است . 

می شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند ، با داوطلبان بو -2

تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً می توانند از آن برای احراز تمام و قسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان 

 تکمیل این فرم برای احراز ساکن بودن فعلی آنان در شهرستان مورد نظر الزامی می باشد .  مورد تقاضا بهره مند گردند و

چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا ، در بیش از یک بخش از شهرستان  -3

 یز برای این منظور استفاده کند مربوطه سکونت داشته باشد ، می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم ن

جذب بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستانی در آزمون  اثبات سکونت در استان و این فرم صرفاً جهت -4

 می باشد .  نیرو در استانهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل
 

 


