
 

 

 ي اپراتوريب نيروآگهي جذ

 مقدمه

یروی انسانی مورد نیاز خود ، جهت قراردادهای بهره برداری پستهای فشار قوی ، در راستای تکمیل کادر نآذرفراز آیشين  شرکت 

علوم ، را از بین فارغ التحصیالن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت  ز آقایانانفر  64تعداد ، و فوق توزیع 

به صورت قرارداد موقت احبه و گزینش ،  به ترتیب از باالترین نمره از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مص تحقیقات و فناوری ،

 نماید .می   کارگری با شرایط ذیل جذب

 شرایط عمومي : (الف

 . داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران -۱

 .ائمانجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی د -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 گارائه کیفری ونداشتن سابقه محکومیت  -4

 می شوند. بجذداشتن 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

 کت های دولتی یا خصوصی.تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شراشتن منع قانونی برای جذب و عدم دن  -9

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

 

 :شرایط اختصاصي ب( 

 در کلیه ی گرایش های مرتبط با برق  برای مشاغل بهره برداری پستهای فوق توزیع برق کارداني داشتن مدرک تحصیلی-۱

 کیلو ولت.( ۱32و 63های  پست) اپراتوری  

 در کلیه ی گرایش های مرتبط با برق  برای مشاغل بهره برداری پستهای فشار قوی  کارشناسي برقداشتن مدرک تحصیلی -2

 کیلو ولت(.411و   231های  پست ) اپراتوری

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

 زاری آزمون به شرح ذیل :در هنگام برگداشتن شرایط سنی  -3

 (به بعد 17/1۵/۱37۱متولدین )دانش آموختگان مقطع کاردانی.  سال برای31 حداکثر -۱-3

 به بعد(17/1۵/۱369دانش آموختگان مقطع کارشناسی.) متولدین  سال برای 32 حداکثر -2-3

 اضافه خواهد شد. به حداکثر سن فوق الذکر ماه 46مدت انجام خدمت سربازی ، تا  -3-3

 سال( بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ۵مدت سابقه)حد اکثر ، در صورت داشتن سابقه کار مرتبط  -4-3

 .خواهد شد افزودهبه سقف سنی  

 



 

 

 

به حداکثر سن فوق الذکر  سال 5در مورد فرزندان شاهد ، جانبازان ، آزادگان و فرزندان آنها  در صورت ارائه مدارک به میزان  -۵-3

 خواهد شد. افزوده

قانون خدمات رسانی ،  بیست  و پنج در  2۱درراستای تکریم وارج نهادن به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران  مطابق  مفاد ماده  -6

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

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

ان رزمندگان با سابقه حداقل  شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر  بیست و پنج درصد و آزادگ

 کمتر از یک سال اسارت اختصاص می یابد.

کلیه افراد واجد شرایط  مذکور می بایست در آزمون شرکت نموده و در بین خود به رقابت بپردازند انتخاب این داوطلبان در   -۱-4

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

ره در سطح هر استان اعمال خواهد شد و ارتباطی با نفرات سهمیه های موجود در شهرستانهای هر سهمیه ایثارگران بر حسب نم  -2-4

 استان ندارد.

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

 یت استخدامی به داوطلبان آزاد اختصاص می یابد.پس از کسر سهمیه های فوق الذکر ، باقیمانده ظرف - ۵

 بومی بودن داوطلبان در استان های محل خدمت )آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل(  الزامی می باشد . -6

 در اولویت خواهند بود . 6-3شرح بند ه بومی شهرستانی ) به استثنای مراکز استانها (  ب متقاضیان  -۱-6

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

 بومی بودن افراد از طریق شرایط ذیل احراز می گردد: –2-6

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

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

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

ه سال سکونت با ارائه استشهاد محلی )بر اساس استفاده ار اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید ساکن بودن و حداقل د -ب

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

تایید اداره تبصره: داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی یا دبیرستان دراستان و شهرستان محل مورد تقاضا با 

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

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

 برای آزمون می باشد. 24/46/2642در اولین روز ثبت نام مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری  -پ 

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

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

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

لویت می باشند.اولویت بومی شهرستانی )با استثنای مراکز استانها ( نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اومتقاضی  داوطلبان -3-6

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

 

 

 

 



 

 

 

 

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

مورد نیاز ، از میان افراد حائز  دو برابر ظرفيت حداکثر به میزانمصاحبه تخصصي انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام  -8

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

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

 فرد تلقی نخواهد شد.منزله پذیرش 

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

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

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

 .قرارداد مزبور لغو خواهد گردید

 ج ( مواد آزمون :
صی  بر و تخصبا ضریب یک سوال  61، روانشناختی  با ضریب یک سوال 91سواالت آزمون در سه دفترچه شامل آزمون عمومی  -۱

مواد )دروس( هر یک از رشته های  دقیقه  طراحی گردیده و ۱91به مدت  "، جمعا با ضریب سهسوال  ۱11های شغلی اساس رشته

 در پایان آگهی درج شده است. در جدول نیازهای جذب نیروشغلی و جزئیات مربوط 

 .گیرد آزمون دارای نمره ی منفی بوده ، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تلقی می -2

 % مصاحبه حضوری خواهد بود. 31%  آزمون کتبی و  71محاسبه نمرات پذیرفته شدگان نهایی با ماخذ  -3

 ( چگونگي ثبت نام: د

  مورخ یکشنبه صبح روز8ساعت از ن گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند داوطلبا     -

)مجتمع  www.aherc.irز طریق سایت اینترنتی  ا 45/46/2642  مورخروزشنبه  46حداکثر تا ساعت  46/2642/ 24

 به ثبت نام در آزمون نمایند. ( اقدامشگاه نیرو پژو -پژوهشی آذربایجانو آموزشی 

عنوان هزینه شرکت در آزمون از  را بهریال  معادل صد و پنچاه هزار تومان   444/544/2/-مبلغ بایست داوطلبان مي-

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

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

 

 ( راهنماي ثبت نام :ه

 از تایپ التین اطالعات خودداری نمایید. -۱

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

نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید  ( در هنگام درج اطالعات خودداریEnterاز زدن کلید ) -3

 ( استفاده نمایید.Spaceفاصله)

 تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است. -4

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

و باا حجام    JPG، باا فرمات    دیاد( )تماام رخ، زمیناه روشان و ج    3×4برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی  -6

 کیلوبایت استفاده شود. عکس های غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود. 71حداکثر

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 

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

 حذف شده باشد. دیعکس اسکن شده با دیزا یها هحاشی 

 باشد. دیسف نهیزم یو دارا یاالمکان عکس رنگ یحت 

 

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

 .ندیفوق، اقدام به اسکن نما حاتیعکس و مطابق با توض

 

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

 

موضوع  نیه ادر خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، ک ،یقبل یمهم: با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون ها تذکر

گردد که عالوه بر کنترل اطالعاات   یم دیشود، رخ داده است، تاک یانجام م گرانیکه ثبت نام آنان توسط د یداوطلبان یاکثرا برا

عکاس شاما ارساال نگاردد.      یبه جا یگریداوطلب د عکس تا اشتباهة دییدقت نما یارسال عکسحتما نسبت به کنترل  ،یثبت نام

رفتاار   یو مطاابق مقاررات باا و    یفرد باه عناوان متخلاف تلقا     ،یاز طرف متقاض یارسال عکس اشتباهاست که در صورت  یهیبد

 خواهد شد.

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

نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره  یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت

 خود را بازیابی نمایید لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کامالً مراقبت نمایید. رهگيريشناسنامه می توانید شماره 

 العات وجود دارد.امکان چاپ اط  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 پژوهشی   .irahercwww. و از طریق سایت اینترنتيارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت  -۱

 م خواهد پذیرفت.انجا 44/45/2642لغایت  40/45/2642 تاریخ از آذربایجان 

ورود به  کارت بر روی حوزه آزمونآدرس ساعت و برگزار خواهد شد،   40/45/2642  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

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

 

 ز( سایر نکات

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

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

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

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

http://www.aherc.ir/


 

 
 
 

 .نی بر خدمت در هر محل دیگر  مورد نیاز با صالحدید شرکت ارائه تعهد ثبتی مب -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

ب نبوده بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه ، گزینش ، قبولی در آزمون کتبی به منزله پذیرش و جذ -7

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

 و مقررات ذیربط منعقد خواهد شد .مطابق قانون کار شرکت آذرفراز آیشين قرارداد موقت کار توسط شرکت 

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

 نیروهای ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود .

 تماس حاصل نمایید.  14۱-42313289در صورت وجود هر گونه ابهام با شماره ی -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شماره یک  ((  جذب نيرو ))نياز هاي محل  دولج

 تعداد مورد نياز عنوان شغل محل خدمت استان کد شغل

آذربایجان  2

 شرقی

 6 کیلو ولت 231اپراتور پست  نواحی ورزقان

 3 کیلو ولت  ۱32اپراتور پست  نواحی صوفیان 4

آذربایجان  0

 ربیغ

 6 کیلو ولت 411اپراتور پست  نواحی ارومیه

 6 کیلو ولت ۱32اپراتور پست  نواحی ارومیه 6

 4 کیلو ولت ۱32اپراتور پست  نواحی خوی 5

 4 کیلو ولت ۱32اپراتور پست  و پیرانشهر(نقده ) نواحی  4

 3 کیلو ولت ۱32اپراتور پست  نواحی مهاباد 0

 6 کیلو ولت 231پراتور پست ا نواحی مشکین شهر اردبیل 8

 3 کیلو ولت 63اپراتور پست  نواحی مشکین شهر 9

 3 کیلو ولت 63اپراتور پست  نواحی نمین 24

 2 کیلو ولت ۱32اپراتور رزرو سطح استان اردبیل 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جدول عناوین تحصيلي و مواد آزمون رشته هاي شغلي  )) شماره دو ((

 رشته شغلي ردیف
ام رشته تحصيلي و ن

 گرایش
 دروس عمومي

تعداد 

 سوال
 دروس اختصاصي

تعداد 

 سوال

۱ 
اپراتور پست 

 کيلو ولت 404

 کارشناس برق

در کلیه ی گرایشهای 

 مرتبط با برق

 

 44 2و۱( مدار های الکتریکی ۱ 25 (هوش و استعداد تحصیلی۱

 25 *(معارف اسالمی2
پست های فشار قوی و  ( 2

 تجهیزات پست
44 

 44 ( حفاظت سیستمهای قدرت3 25     هفتگانه  (مهارتهای3

 25 ( ریاضیات4
 ( ماشینهای الکتریکی4

 ) ترانسفورماتور های قدرت  (
44 

( آئین نگارش و مهارتهای ۵

 نوشتاری
25 

 44 ( ایمنی در برق۵

 25 (زبان انگلیسی عمومی6

2 
 اپراتور پست

 204و  40

 کيلو ولت

 ي برقکاردان

در کلیه ی گرایشهای 

 مرتبط با برق

 

 25 (هوش و استعداد تحصیلی۱

( مبانی برق ) مدارهای ۱

الکتریکی، الکترو مغناطیس و 

 ماشین (
44 

 44 ( ترانسفورماتور های قدرت2 25 *(معارف اسالمی2

 25 (مهارتهای هفتگانه 3
پست های فشار قوی  و  (3

 تجهیزات پست
44 

 44 ( حفاظت سیستم های قدرت4 25 ت( ریاضیا4

( آئین نگارش و مهارتهای ۵

 نوشتاری
25 

 44 ( ایمنی در برق6

 25 (زبان انگلیسی عمومی6

3 
کيلو ولت  404سواالت روانشناختي بصورت مشترک  ) براي هریک از رشته هاي شغلي اپراتور پست 

 ( کيلو ولت 204و  40واپراتور پست 
44 

 محاسبه خواهد شد. 0روس عمومي  با ضریب یک و سواالت دروس اختصاصي با ضریب سواالت د 4

اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این *

 . اسبه خواهد شداوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محصورت نمره مکتسبه این د

 



 

 

 

 بسمه تعالي
 

 فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در امتحانات آزمون جذب نیروی اپراتوری

 غربی و اردبیل آذربایجاناستانهای آذربایجان شرقی ،
 
 

از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم  . . . . .  . . . . . . . . . . . .کدملی. . . . . . . . . . .  فرزند   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اینجانب 

 باتشکر                   که شهرستان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند .                  

 امضاء و اثر انگشت                                       
 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 امضاء  -محل مهر          

 اسگاه یا کالنتری محلپ          
 

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

 حداقل ده سال سکونت می باشند ، الزامی است .

ع ابتدایی ، راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند ، با داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاط -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 

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

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

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

جذب بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستانی در آزمون  اثبات سکونت در استان و رفاً جهتاین فرم ص -4

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

 


