
 تعاونی خدمات پشتیبانی و اداره صنعت برق خلیج فارسشرکت  جذب نیروی انسانیآزمون 

 

سال خود در در نظر دارد برای اجرای قراردادهای  شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی و اداره صنعت برق خلیج فارس

 میناب پارسیان و، بندرلنگه.بندرخمیر،بندرعباسهای شهرستان از بین متقاضیان بومی نسبت به تامین نیرو  1401

نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی ،آزمون دانش  21جمعا به تعداد 

 .بکارگیری نماید زیرمهارتی)مصاحبه( به شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرآیند 

 

 

 

 

 

 :الف( شرایط عمومی

 ایرانداشتن تابعیت  -1

 غیرپزشکی دائموره ضرورت یا معافیت قانونی انجام خدمت د -2

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات -3

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر -4

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند -5

 اخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شن -6

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -7

 عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت ها -8

 یا مشاوراحراز صالحیت های عمومی و گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه توسط پیمانکار  -9

 

 : ب( شرایط اختصاصی

 آزمون(:)تا روز برگزاری  داشتن شرایط سنی حداکثر سن

 برای تمامی متقاضیان دیپلمسال تمام  30 -         

 سن مقرر اضافه خواهد به حداکثر  سال 5حداکثر  ارائه تائیدیه های معتبر و موارد ذیلدر صورت احراز : 1تبصره

 شد:

  ،مفقوداالثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی  افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان

 سال 5ر، خواهر و برادر تا میزان باشند شامل: همسر، پدر، ماد

 تعداد نفرات رشته تحصیلی رشته شغلی شهرستان ردیف

 مرد -نفر 9 دیپلم ) کلیه گرایش ها( نگهبان بندرعباس 1

 مرد -نفر 4 دیپلم ) کلیه گرایش ها( نگهبان خمیر 2

 مرد -نفر 3 دیپلم ) کلیه گرایش ها( نگهبان میناب 3

 مرد -نفر 3  دیپلم ) کلیه گرایش ها( نگهبان بندرلنگه 4

 مرد -نفر 2 دیپلم ) کلیه گرایش ها( نگهبان پارسیان 5



 سال 2پاسداران حداکثر به میزان  عضویت در بسیج سپاه 

 سال  4 به میزان حداکثر طدر صورت داشتن سابقه بیمه تامین اجتماعی و مرتب 

 

 : یی شغل( شرایط اختصاصج

 مدرک عنوان رشته شغلی

 دیپلم ) کلیه گرایش ها( نگهبان

  سانتیمتر170قد: حداقل 

 ( شاخص توده بدنیBMI: )   25.5≥BMI≥ 18 

  سالمت جسمانی کامل 

کنید عدد حاصل را )شاخص اگر وزن تان )بر حسب کیلوگرم( را بر مجذور قدتان )بر حسب متر( تقسیم  ی:یادآور

 ( گویند BMI وزنی

 

 24)کیلوگرم(، شاخص وزنی فرد عبارتست از:  77)متر(، وزن:  1.79مثال: قد 

 

                                                                                                                                           :تذکرات

 بر حسب نیاز انتخاب خواهد شد. مورد نظر پذیرفته شدگان صرفا از بین متقاضیان بومی شهرستان -1

م و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبببه گواهی فراغت از تحصببیل، معافیت دائمالک عمل برای محاسبببه تاری   -2

 سن داوطلبان تاری  آزمون می باشد.

و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون مربوط به وضعیت نظام وظیفه کارت  -3

 .آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد

برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب  3انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان - 4

به ترتیب باالترین نمرات از بر اساس نیاز هر شهرستان و در چند مرحله نمره آزمون تعیین شده را کسب کرده اند، 

 .آزمون در سایت اعالم خواهد شد



از مقطع تحصیلی اعالم شده در آگهی، در آزمون  و باالتر با مدارک تحصیلی پایین تر در صورتی که داوطلبی- 5

  .اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمدفرآیند شرکت نماید، از ادامه 

انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد. ضمنا اسامی پذیرفته - 6

 .شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذی صالح از طریق سایت آزمون به اطالع داوطلبان خواهد رسید

کارت ملی، مدرک مهلت ارائه اصل مدارک الزم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی، شناسنامه،  -7

 (احبهپرونده برای انجام مصبه منظور تطبیق مدارک و تکمیل ) بودن بومیدال بر و مدرک  وضعیت نظام وظیفه

 .روز پس از اعالم نتایج آزمون می باشد 5حداکثر 

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال )اعالم( مدارک به صورت - 8

لب به اشتباه یا به عمد ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوط

اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در 

 .صورت بکارگیری، لغو و بال اثر می گردد

 .باشدغل مربوطه می دن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای ششرط پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بو -9

 

 وابسته و تابعه های شرکت با …پذیرفته شدگان این آزمون هیچگونه ارتباط استخدامی، قراردادی ، پیمانی و  -10

 .ندارند نیرو وزارت

 : سایر موارد

 

پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام  - 1

مسؤولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده صورت می پذیرد. 

 .داوطلب خواهد بود

قبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، معاینات  - 2

 .نیز الزامی می باشبدپزشکی، گواهی سالمت و اخذ عدم سوء پیشینبه از مراکز ذیصبالح 

پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعالیت  - 3

 . قرارداد را داشتبه باشند شرکت برابر

 در صورت مشخص شدن ،دیدر آزمون شرکت نماتحصیلی باالتر از دیپلم  عمقط باچنانچه داوطلب  -6

محروم خواهد شد و مطابق با  ندیاز ادامه فرآ)ثبت نام، آزمون و قبولی و ....(  در هر مرحله از آزمون

 .گردد یبرخورد م یبا و نیمقررات و قوان

 شرایط بومی بودن:

 باشد. مورد تقاضا در آزمونشهرستان محل تولد داوطلب یا یکی از والدین وی  شهرستان -

 طی کرده باشد. را مورد تقاضاشهرستان مقطع تحصیلی را در  2داوطلب حداقل  -



سال پرداخت حق بیمه را در استان  10که سابقه حداقل  مورد تقاضاشهرستان فرزندان کارکنان شاغل در  -

 داشته باشند.

 

 مواد آزمون:

زبان  -مقدماتی ریاضی و آمار -عمومی هایهوش و توانمندی -مبانی کامپیوتر -معارف اسالمی -زبان و ادبیات فارسی

 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی -عمومی انگلیسی

 : مراحل ثبت نام

کلیه مراحل ثبت نام، دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده نتایج فقط از طریق سامانه آزمون به نشانی  -1

www.azmoon.iheari.ir .قابل انجام خواهد بود 

و مشاهده پیغام پایان مراحل، ثبت نام  ریال000/100/1 به مبلغ تنها پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون -2

د و امکان شرکت در آزمون کارت ورود به جلسه صادر نخواهد ش قطعی تلقی می گردد و در غیر این صورت

 وجود ندارد.

 می باشد.  01/05/1401 لغایت 14/04/1401ز تاری  زمان ثبت نام ا -3

 صبح 10:30ساعت  06/05/1401پنجشنبه زمان برگزاری آزمون  -4

 خواهد شد. اعالم (در کارت ورود به جلسهمتعاقبا )ی آزمون محل برگزار -5

 

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

