
 

 12 از 1 صفحه
 

بسمه تعالي

 دفترچه راهنماي آزمون

پست هاي انتقال و فوق توزيع برق در تعدادي از  حفاظت از تاسيساتشركت مهندسين باختر مشاور به منظور 
سال جاري  دي ماهمندرج در دفترچه آزمون) درمطابق اطالعات و لرستان (، همدان  شهرستانهاي استان مركزي

د واجصرفا از ميان برادران بومي  نفر 47به تعداد نگهبان جمعاً در شغل اقدام به جذب نيروي انساني 
 گيري مي نمايد. زمون كتبي مصاحبه وگزينش به كارو از طريق برگزاري آشرايط  در چارچوب قانون كار
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   شرايط عمومي متقاضيان.1 .1
 ايران  جمهوري اسالمي داشتن تابعيت .1,1
 تقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران عا .1,2
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  .1,3
 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر  .1,4
 موثر قضايينداشتن سابقه محكوميت  .1,5
 مان ثبت ناممشخص با دستگاههاي اجرايي در زو يا كار پيماني رگونه رابطه استخدامي رسمي، ثابت ، عدم وجود ه .1,6

 انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم  .1,7

 داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي الزم براي شغل مورد نظر .1,8

 احراز صالحيت هاي عمومي به تائيد گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه  .1,9

 دارا بودن شرايط سني مطابق دفترچه آزمون  .1,10

  كسب حد نصاب نمره تعيين شده آزمون .1,11

 شرايط اختصاصي.2 .2
  :شرايط تحصيلي .2,1

 ديپلم (كليه گرايشها)داشتن مدرك تحصيلي  .2,1,1

گزاري زمان بر درو سن داوطلبان  كارت پايان خدمت ،تاريخ گواهي فراغت از تحصيل  الك عمل براي محاسبهم .2,1,2
 )باشد. يميا دانشنامه مالك فراغت از تحصيل تاريخ مندرج در گواهينامه موقت  (باشد.مي  30/10/1401 مورخآزمون 

رد. ي پذيورت مـذكر شده در هنگام ثبت نام ص مدركپذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به  .2,1,3
 ود.داوطلب خواهد بليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا به عهده مسئو

يه ها ، بايد گواهي فراغت از تحصيل داوطلبان ، كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و تائيديه هاي مربوط به سهم .2,1,4
 قرر ارائه گردد.مروز تطبيق مدارك آماده و به همراه ساير تاييديه ها در موعد  در

 : شرايط نظام وظيفه .2,2
ام وظايف محوله علت معافيت پزشكي مانعي در انج اينكهانجام خدمت دوره نظام وظيفه يا معافيت قانوني دائم مشروط به 

 ايجاد ننمايد.
يوست ات پزشكي پـدر آزمون نسبت به تكميل فرم معايندارندگان معافيت پزشكي مي بايست در صورت قبولي  تذكر:

 . تاريخ ترخيصق مدارك ارائه نمايددر زمان تطبياقدام نموده و فرم مذكور را پس از تاييد پزشك معتمد شركت  دفترچه
 باشد.كتبي از خدمت يا تاريخ معافيت مندرج در كارت بايد قبل از روز برگزاري آزمون 
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 : نيشرايط سني .2,3

 )30/10/1376(متولدين بعد از تاريخ سال تمام  25شرايط سني حداكثر  داشتن .2,3,1

ند كه بجز داوطلبين توجه داشته باشباشد. مي  )30/10/1401(مالك محاسبه حداكثر سن تاريخ آزمون تذكر: 
 سن ايشان به هيچ عنوان نبايد از حداكثر سن مقرر تجاوز نمايد. ذيل ،وارد عنوان شده ـم

  **شود. فزوده ميالزم به ذكر است موارد زير با ارائه تاييديه معتبر از مراجع ذيصالح به حداكثر سن ا **

ق بيمه به سازمان يديه سازمان مربوطه و گواهي پرداخت حئماه) مشروط به ارائه تا 60سال ( 5سابقه كار حداكثر  .2,3,2
 .شود اضافه مي به حداكثر سن مقرر در آگهيهاي بيمه معتبر ممهور به مهر بيمه 

 .حداكثر سن مقرر در آگهي اضافه مي شودماه به  24سقف  تا مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظيفه .2,3,3

 كرد. تجاوز نخواهد سال  32از  نگهبانيبراي مشاغل  سندر هر صورت حداكثر  .2,3,4

 .عنوان شده در شرايط ايثارگران مي باشد مواردشرايط سني ايثارگران تابع 

 : رانشرايط ايثارگران .2,4

ن ذكور آزادگاني كه به باال و فرزندا %25، فرزندان ذكور شهدا و فرزندان ذكور جانبازان فاقد شغلآزادگان  وجانبازان  .2,4,1
ر جبهه از شرط دماه حضور داوطلبانه اختياري  6حداقل يكسال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل 

 حداكثــر سن معاف ميباشند.

 سال  5د خانواده معظم شهدا ( شامل پدر و برادر) تا ميزان افرا  .2,4,2

 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  به ميزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه 6رزمندگان كمتر از  .2,4,3
 ي باشد. مجذب ايثارگران در سهميه مشخص شده صرفاً از طريق شركت در آزمون و رقابت با ساير داوطلبان ايثارگر 

 ند.داوطلبين با سهميه ايثارگري بايد حتما از شرايط بومي و رشته تحصيلي مرتبط برخوردار باش: تذكر مهم

به باال و  %25زان شامل جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذكور شهدا و فرزندان ذكور جانباايثارگران سهميه بيست و پنج درصد: 
 اسارت دارند و برادران شهدا مي باشند.فرزندان ذكور آزادگاني كه حداقل يكسال و باالتر سابقه 

ان ذكور آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزند ايثارگران سهميه پنج درصد :
 .%) و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت مي باشند 25و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (

 نكته مهم : 

 رار نمي گيرد.تنها معرفي نامه هاي تاييد شده از مراكز ذيل قابل قبول مي باشد و ساير مراجع مورد تاييد ق**  
 معاونت نيروي انساني هريك از رده هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان خود .أ

 وهاي مردمينير معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و .ب

 معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران .ج
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  بنياد شهيد و امور ايثارگران .د

 **متقاضيان مي بايست تائيديه مربوطه را در روز تطبيق مدارك ارائه نمايند**

ه حداقل داراي يكي از ويژگي ـــافرادي ك . تقاضا باشدمورد استانيا  داوطلب بايد بومي شهرستان : دنبومي بودن .2,5

 : تلقي مي گردند يا استان هاي زير باشند ، داوطلب بومي شهرستان

 .يكي باشد شهرستان محل مورد تقاضا داوطلب يا همسر وي باشناسنامه  يا محل صدور شهرستان محل تولد .2,5,1

 قاضا يكي باشد.داوطلب يا همسر وي با استان محل مورد ت يا محل صدور شناسنامه استان محل تولد .2,5,2

 داشته باشد.حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا راپدر،مادر و يا همسر داوطلب، .2,5,3

 داشته باشد.پدر،مادر و يا همسر داوطلب ، حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاضا را .2,5,4

محل شهرستان همسر و فرزندان كارمندان رسمي ، پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل يا بازنشسته) كه .2,5,5
 محل مورد تقاضا آنان يكي باشد. شهرستانخدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با 

استان محل  بازنشسته) كه همسر و فرزندان كارمندان رسمي ، پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل يا .2,5,6
 خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با استان محل مورد تقاضا آنان يكي باشد.

ر شهرستان دمتناوب يا را بصورت متوالي  ،راهنمايي،ابتدايي)دبيرستان(تحصيلي  سال از سنوات 4داوطلب حداقل  .2,5,7
 مورد تقاضا طي كرده باشد. محل

ر استان محل متناوب د يا ) را بصورت متوالييلي (دبيرستان،راهنمايي،ابتداييتحص سال از سنوات 4داوطلب حداقل  .2,5,8
 مورد تقاضا طي كرده باشد.

 داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد. .2,5,9

 باشد.داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان مورد تقاضا را داشته  .2,5,10

ت دارا باشد و به داوطلبي اختصاص مي يابد كه شرايط مذكور را براي شهرستان محل خدمصرفاً نكته: امتياز بومي بودن 
 (يك مميز دودهم) براي بومي شهرستان و ضريب يك براي بومي استان در نظر گرفته مي شود. 2/1ضريب 

وزارت  وطلب ، آخرين تقسيمات كشوري اعالم شده توسطبراي تعيين بومي بودن دا و استان مبناي شهرستان : تذكر 
   كشور در زمان ثبت نام مي باشد.

:علمي شرايط حد نصاب نمره .2,6
را رستان شه مكتسبه در آزموننمره ي  باالترين %50بايد حداقل   %5داوطلبين سهميه آزاد و سهميه ايثارگري  .2,6,1

  .كسب نمايند
 اشد. مي بدر آزمون شهرستان  باالترين نمره مكتسبه %30حداقل  %25نصاب نمره براي ايثارگران سهميه  حد .2,6,2

:شرايط فيزيكي .2,7
 با عينك) 10/10( بدون عينك 10از  7 داشتن ديد كامل حداقل  .2,7,1



 

 12 از 6 صفحه
 

 سانتي متر قد 170دارابودن حداقل .2,7,2
 متناسب)  BMIكيلو گرم (به شرط داشتن شاخص  120حداكثر وزن  .2,7,3
 مصاحبهدر مرحله  كسب امتياز تست سالمت جسماني .2,7,4

 :  ثبت نام مراحل.3 .33
 26/09/1401 مورخ شنبه از روز بايستدرج در اين آگهي مي ــــرايط منـــــش داوطلبان پس از مطالعه دقيق .3,1

 يا و /http://azmoon.iheari.irسايت هاي ا مراجعه به ب 23/10/1401 مورخ جمعه روزداكثر تا پايان ح

/http://www.bakhtarmoshaver.ir .نسبت به ثبت نام اقدام نمايند  
گاه موجود از طريق دربعنوان هزينه شركت در آزمون ريال  1،500،000مبلغ  نسبت به پرداخت بايست يداوطلبان م .3,2

 هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد.  به ذكر استالزم در سايت اقدام نمايند 

تر ـهـاشت و بد، سهولت بيشتري را به همراه خواهد مقرر و قبل از روزهاي پايان مهلتروز هاي اوليه در  ثبت نام .3,3
 ت ثبت نام به روزهاي آخر موكول نشود. ـاس

 ست در غير اينا) و كارت ملي هنگام ورود به حوزه الزامي چاپ شده بر روي كاغذارائه كارت ورود به جلسه آزمون ( .3,4
 صورت از ورود داوطلب جلوگيري خواهد شد.

پايگاه اطالع رساني الزم از طريق در صورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون تذكر: 
بعمل خواهد آمد و داوطلبان   http://www.bakhtarmoshaver.ir/ و يا http://azmoon.iheari.ir اينترنتي

 .آن ها مي باشندمحترم موظف به آگاهي يافتن، رعايت و انجام 

:  و برگزاري آزمون زمان دريافت كارت .4 .44   : 
شنبه  پنجروز  تا  26/10/1401 مورخ  شنبهدواز روز  ارت شركت در جلسه آزمون مي بايستدريافت كجهت   .4,1

    http://www.bakhtarmoshaver.ir,  http://azmoon.iheari.ir/ با مراجعه به سايت  29/10/1401
 نسبت به پرينت كارت خود اقدام نمايند.

مركز و همدان به صورت مت ،لرستان مركز استان هاي مركزي در 30/10/1401روز جمعه مورخ صبح زمون در آ .4,2

 برگزار مي گردد.

********** 

 نحوه اعالم نتيجه: ..55 .5
كسب حد  ،تعيين حد نصاب علمي: شرط الزم (و نه كافي) انتخاب داوطلبان جهت معرفي به مصاحبه و ساير مراحل  .5,1

  مي باشد.نصاب الزم در آزمون كتبي 
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پس از تعيين حد نصاب در آزمون ، داوطلبان فاقد حد نصاب ، از ساير مراحل حذف مي گردد. كسب حد نصاب نمره 
  .كند نه حقي براي داوطلب ايجاد نميعلمي الزم در آزمون هيچگو

 از طريق سايت آزمونك اعالم ليست اوليه دو برابر ظرفيت جهت بررسي مدار .5,2
 يق سايت آزموناز طر اعالم تاريخ و زمان مصاحبه به داوطلبان .5,3

 انجام مصاحبه حضوري .5,3,1

            30بهامتياز مصاح و  70 يآزمون كتب امتياز جهت انتخاب يك برابر ظرفيت از بين واجدين شرايط استخدام، .5,3,2
 مي باشد.

وعه نمره كل بر اساس مجم نشيافراد به گز يمصاحبه ، معرف ياز برگزار پس: برابر) كي(انتخاب  نشيبه گز يمعرف .5,3,3
  .د) خواهد بوي(نفر اصل رشيپذ تيبرابر ظرف كيبه تعداد  ها هيو سهم ازاتيو با در نظر گرفتن امت يينها

 ساير موارد: .6 .66
 ،مادگي جسمانيتطبيق مدارك ، آ ملقبولي در آزمون به منزله بكارگيري قطعي نمي باشد بلكه انجام مراحل بعدي شا .6,1

 زامي مي باشد. عاينات پزشكي، گواهي سالمت و اخذ عدم سوء پيشينه از مراكز ذيصالح نيز الـمصاحبه، گزينش، مانجام 

اليت شركت پذيرفته شدگان نهايي مي بايست آمادگي خدمت و اشتغال به كار در هر يك از شهرهاي استان حوزه فع .6,2
 يند.مبني بر اين مورد را در هنگام عقد قرارداد ارائه نمامحضري را داشته باشند و تعهد برابر قرارداد 

اي  برق تحت نظارت شركت برق منطقه برق شركت مهندسين باختر مشاور شاغل در پستهاي هاي پست نگهبانان .6,3
 گردد. باختر حق شركت در آزمون را ندارند و در صورت شركت بدون حق هرگونه اعتراض از فرآيند آزمون حذف مي

  .ثبت نام نمايد يك شهرستانتواند صرفاً براي  ، هر داوطلب مي در اين آزمون .6,4

ر چهارچوب دو در قالب قرارداد منعقده  باختر مشاورشركت مهندسين همكاري با پذيرفته شدگان اين آزمون براي  .6,5
رارداد در قمديد ـاستخدامي در مجموعه شركت هاي كارفرما و يا تضوابط و مقررات قانون كار بوده و هيچگونه تعهد 

 واهد كرد.خسالهاي بعد، ايجاد ن
دگان بر ش رفتهيپذ قرارداد باعقد ست ا يهيبد . زمون را ندارندآمعادل حق شركت در  يليمدارك تحص دارندگان .6,6

 .باشد  يم يمندرج در آگه يلياساس مقاطع تحص
واهد شد خ يبررسمجري آزمون  نمرات داوطلبان در آزمون توسط نييپس از تع انيمدارك متقاض نكهيبا توجه به ا .6,7

محاسبه  يبرا يرسم ريسابقه اشتغال غ و بودن يبوم ، يثارگريمدارك ا ژهيكه مدارك داوطلبان به و يلذا در صورت
حق  چگونهيه، د نامه ثبت نام باش ضااطالعات مندرج در تقا نيو همچن يآگه نيمندرج در ا طيشرا با ريمغا ،حداكثر سن

در  يو حتنش ، گزيه صاحبم،  هياول جهياعالم نتشامل نشده و در هر مرحله از آزمون  جاديا يمتقاض يبرا يازيو امت
 .دينما ياعتراض را از خود سلب م گونهجذب حذف شده و حق هر نديفرآ ريداوطلب از سا ،يينها رشيصورت پذ
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پذيرفته شدگان نهايي با تشخيص شركت ، ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي مورد نياز و با هزينه شركت خواهند  .6,8
هاي آموزشي عيناً اخذ خواهد بود، بديهي است هزينه هاي مربوطه درصورت انصراف پذيرفته شده پس از حضور در دوره 

 شد.

ايگزيني از عدم ارائه مدارك توسط پذيرفته شدگان نهايي در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقي و شركت نسبت به ج .6,9
 محل نيروهاي ذخيره اقدام مي نمايد.

 قانون كار و مقررات ذيربط منعقد مي گردد.، مطابق قرارداد موقت كاربا پذيرفته شدگان نهايي  .6,10

 مورخ زمونآ برگزاري روز تا بايستي داوطلبان كليه تحصيل از فراغت گواهي و وظيفه نظام وضعيت به مربوط ارتك .6,11
 وظيفه نظام تخدم گواهي كارت، ارائه عدم صورت در. گردد ارائه مقرر موعد در و باشد شده صادر و مادهآ 30/10/1401
 يا خدمت ايانپ كارت ارائه به نسبت گزينش مرحله پايان از پيش است مكلف متقاضي و بوده قبول قابل اعتبار زمان در

 . نمايد اقدام قانوني دائم معافيت

 نمره نصاب حد هك افرادي ميان از نياز مورد ظرفيت برابر 2 ميزان به حداكثر مصاحبه انجام براي داوطلبان انتخاب .6,12
 .شد خواهد انجام آزمون نمرات باالترين ترتيب به ، اند نموده كسب را شده تعيين آزمون

 ذيرفتهپ اسامي ضمناً.  باشد مي ميسر گزينش و مصاحبه مراحل طي از پس آزمون شدگان پذيرفته نهايي انتخاب .6,13
 نشاني به شركت مهندسين باختر مشاور سايت طريق از ذيصالح مراجع تاييد از پس نهايي شدگان

www.bakhtarmoshaver.ir رسيد خواهد داوطلبان اطالع به. 

 نظام عيتوض مدرك ملي، كارت شناسنامه، تحصيلي، مدرك شامل شدگان پذيرفته سوي از الزم مدارك اصل ارائه مهلت .6,14
 اعالم از پس روز 5 حـداكثر ، مصاحبه انجام براي پرونده تكميل و مدارك تطبيق منظور به بودن بومي مدرك و وظيفه
 . باشد مي آزمون اوليه نتايج

 بر اقصن صورت به مدارك ارسال يا و آگهي متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت .6,15
 اطالعات عمد به يا اشتباه به داوطلب شود محرز  مصاحبه و آزمون مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب عهده
 صورت در تـــيح و گرديده محروم جذب بعدي مراحل انجام از ، بوده آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع خالف

 .آيد مي عمل به جلوگيري وي اشتغال ادامه از و ميگردد اثر بال و لغو ، بكارگيري

  .دباش مي مربوطه مشاغل براي نياز مورد فيزيكي شرايط بودن دارا به مشروط متقاضيان كليه شدن پذيرفته .6,16

 )پيوست اكسل فايل.(باشد مي شده اعالم كشوري تقسيمات آخرين جغرافيايي، هاي محدوده مالك .6,17

العات پذيرفته هريك از داوطلبين كه به هنگام ثبت نام ، اطالعات نادرست و جعلي ارائه نمايند و به سبب اين اط .6,18
 ملغيبولي ايشان شوند ( در صورتي كه بر اساس اطالعات واقعي پذيرفته نمي شده اند) هر زمان كه اين امر محرز شود ، ق

 .قدام الزم طبق قوانين و مقررات به عمل خواهد آمدا وبوده 

مدارك  ديپلمو در صورتي كه عالوه  بر مدرك شرايط احراز براي شغل نگهبان داشتن مدرك تحصيلي ديپلم مي باشد  .6,19
ديگري نيز داشته باشند و يا در آينده اخذ نمايند ، شركت هيچ گونه تعهدي در خصوص پذيرش مدرك باالتر آنها در آن 

شغل نخواهد داشت.
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الم اسامي دريافت و رسيدگي به شكايات مربوط به آزمون استخدامي كتبي در فاصله برگزاري آزمون و تا روز اع .6,20
ز آزمون صورت آزمون توسط مراكبرگزاري پذيرفته شدگان دو برابر ظرفيت پذيرش حداكثر به مدت ده روز كاري از زمان 

 مي پذيرد .

 ز:عبارتند از:برق پست  نگهبانوظايف .7 .77
 دريافت دستور كار از سرپرست  -
ت وسائل نقليه اي جلو درب ورودي به منظور كنترل ورود و خروج وسائط نقليه و جلوگيري از حركبستن زنجيره ه -

 غير مجاز
از ساير افراد در صورت  بازديد اثاثيه و افراد ناشناس هنگام ورود به محوطه يا خروج از محوطه و انجام بازرسي بدني -

 لزوم 
 جلوگيري از ورود اشخاص غير مجاز به داخل محوطه  -
 ماس با دفتر مركزي و راهنمائي مراجعين به قسمتهاي مربوطهت -
 صورت برداري از اتومبيل هاي پارك شده در محوطه هنگام شب -
 حفاظت از كليه تاسيسات و ادارات و اموال موجود در حوزه استحفاظي تحت مسئوليت  -
در واحد  يا ساير حوادثانجام اقدامات ضروري و اطالع به مقامات مسئول هنگام آتش سوزي، خرابي، دزدي  -

 ساختماني يا تاسيسات مربوطه.
 دستگيري افراديكه احياناً قصد سرقت اموال سازماني را دارند و گزارش آن به مافوق  -
 مافوق  بازرسي دائمي و مستمر از چراغها و نورافكن و سيمهاي خاردار در موقع گشت و گزارش نواقص به -
 يا محل حادثه به منظور كمك به مصدومين  همكاري در ارسال آمبوالنس به منازل و -
 رعايت مقررات ايمني و استفاده از وسائل و تجهيزات مربوطه در حين كار  -
 در صورت لزوم انجام ساير وظايف مربوطه در چهارچوب وظايف شغل مورد تصدي -
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:1جدول شماره   

 جدول شغل محل هاي امتحاني
        

 رشته

شغل   
 شهرستان استان

 تعداد

نفرات   

 مدرك تحصيلي سهميه

%25ايثارگر آزاد %5ايثارگر   

 ديپلم كليه گرايش ها
 نگهبان

 مركزي

  اراك

 

26 

 

7 3 2 

 0 0 2 تفرش

 0 1 2 دليجان

 1 1 3 ساوه

 0 1 3 زرنديه

 همدان

 

  همدان

 

 

17 

3 1 1 

 0 0 2 نهاوند

 0 1 2 اسدآباد

 0 0 1 مالير

 0 1 3 كبودرآهنگ

 0 0 2 درگزين

 لرستان
  پلدختر

4 

2 1 0 

 0 0 1 سلسله

  4 10 33 جمع 
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دوجدول شماره   

 دروس آزمون نگهباني
 

 تعداد سواالت دروس عمومي رديف
 
1 

 
 20 زبان و ادبيات فارسي و آئين نگارش

 
2 

 
 20 احكام و معارف اسالمي

 
3 

 
 20 عمومي، دانش اجتماعي و قانون اساسياطالعات 

 
4 

 

 20 مهارت عمومي كار با رايانه

 
5 

 
 20 زبان انگليسي عمومي

 
 
 
 

 

 سوال 100جمع:  �
 دقيقه 100دت پاسخگويي : م �
 نمره منفي دارد. سومهر پاسخ غلط يك  �
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 رم معاينات پزشكي( ويژه دارندگان كارت معافيت پزشكي)ف
ً توجه :   محل الصاق عكس به تمام سواالت صريح و كامل جواب دهيد . لطفا

 دين : نام خانوادگي :

 مذهب : نام : 

 تاريخ ومحل تولد :

 

 وضعيت تاهل: شناسنامه و محل صدور :شماره

 كد ملي :

 نشاني كامل محل سكونت : 

 شهرستان :  استان: 

        طبقة / واحد :      پالك :  :  كوچه/خيابان

 شمارة تلفن :  كد پستي ده رقمي :  

 شماره تلفن همراه :

 مشخصات كارت معافيت:

 نوع معافيت پزشكي:

 توضيح در مورد علت معافيت پزشكي

 

 شغل مورد درخواست:

 شماره ملي ..............................فرزند ................................... با  ..............................................اينجانب  
در  آزمون جذب نيروي انساني شركت باختر مشاور  صحت مندرجات فوق را تاييد نموده و  قبول مي نمايمداوطلب شركت در 

اعتراضي را از  حق هرگونهبدينوسيله ثابت شود ، ادامة مراحل و يا ادامة اشتغال منتفي خواهد شد و  صورتيكه متعاقباً خالف اظهاراتم
 نمايم . خود سلب مي

 يتاريخ                                                              امضاي متقاض    نام و نام خانوادگي :

 نظر پزشك معتمد -١٣

 

 


