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 بسمه تعالی

 دفترچه راهنمای آزمون

ره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع برق در تعدادی از ــشرکت مهندسین باختر مشاور به منظور به

سال  دی ماه ) مطابق اطالعات مندرج در دفترچه آزمون( در و لرستان همدان و های استان مرکزیستانشهر

از  صرفاً نفر   37به تعداد جمعاً  برق اپراتور پست مشاغل کارشناس وبه جذب نیروی انسانی در  نسبتجاری 

مصاحبه  ،کتبیو از طریق برگزاری آزمون در چارچوب قانون کار می واجد شرایط میان برادران بو

 نماید. می  دامــــاق و گزینش
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   شرایط عمومی متقاضیان .1

 ایران  جمهوری اسالمی داشتن تابعیت .1.1

 تقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عا .1.2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  .1.3

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر  .1.4

 موثر قضایینداشتن سابقه محکومیت  .1.5

 و یا کار مشخص با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت نامپیمانی رگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ، عدم وجود ه .1.6

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم  .1.7

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی الزم برای شغل مورد نظر .1.8

 احراز صالحیت های عمومی به تائید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه  .1.9

 دارا بودن شرایط سنی مطابق دفترچه آزمون  .1.10

  آزمون در کسب حد نصاب نمره تعیین شده .1.11

 شرایط اختصاصی .2
  اعالم شده در جدول شماره یكتحصیلی مطابق با مقطع ، رشته و گرایش  داشتن مدرک :شرایط تحصیلی .2.1

که رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی آنان با عنوان توانند در این آزمون ثبت نام نمایند ی اوطلبان صرفاً در صورتی مد .2.1.1

و عنوان  ثبت نام مطابقت داشته باشد دفترچه راهنمایگرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل  ،رشته 

 .د شدنصورت حذف خواهرشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد. در غیر این

زمان برگزاری  درو سن داوطلبان ، کارت پایان خدمت ،تاریخ گواهی فراغت از تحصیل  الک عمل برای محاسبهم .2.1.2

 (باشد. یا دانشنامه میمالک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت  )می باشد. 30/10/1401 در مورخآزمون 

مقطع یالن همان ــصرفاً فارغ التحص یك(شماره  در هر یك از رشته های شغلی امتحانی ) مشخص شده در جدول .2.1.3

رشته های غیر مرتبط امکان مقاطع تحصیلی و سایر و پذیرش دیگر  می توانند شرکت کنندو گرایش عنوان شده و رشته 

پذیر نمی باشد در صورت کتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعالم 

 خواهد شد. 

ورت ـصپذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام  .2.1.4

 لیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.ی پذیرد. مسئوم

گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان ، کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تائیدیه های مربوط به سهمیه ها ، باید  .2.1.5

 قرر ارائه گردد.مها در موعد روز تطبیق مدارک به همراه سایر تاییدیه  در

 : شرایط نظام وظیفه .2.2

https://azmoon.iheari.ir/


 

 /https://azmoon.iheari.ir/  http://bakhtarmoshaver.ir 13 از 4 صفحه

علت معافیت پزشکی مانعی در انجام وظایف محوله  اینکهانجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم مشروط به 

 ایجاد ننماید.

پزشکی پیوست ات ـدر آزمون نسبت به تکمیل فرم معایندارندگان معافیت پزشکی می بایست در صورت قبولی  تذكر:

 ق مدارک ارائه نماید. تاریخ ترخیصدر زمان تطبیاقدام نموده و فرم مذکور را پس از تایید پزشك معتمد شرکت  دفترچه

 باشد.کتبی از خدمت یا تاریخ معافیت مندرج در کارت باید قبل از روز برگزاری آزمون 

 : شرایط سنی .2.3

 برای تمامی متقاضیان مشاغل کاردانی (30/10/1373 بعد از تاریخ)متولدین  سال تمام28شرایط سنی حداکثر داشتن .2.3.1

  برای تمامی متقاضیان مشاغل کارشناسی (30/10/1371 تاریخ از )متولدین بعد سال تمام30داشتن شرایط سنی حداکثر .2.3.2

 داوطلبین توجه داشته باشند که بجزباشد. می  (30/10/1401)مالک محاسبه حداکثر سن تاریخ آزمون تذکر: 

   تجاوز نماید.( 4/3/2)در بند سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر ذیل ،وارد عنوان شده ـم

  **شود. الزم به ذکر است موارد زیر با ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذیصالح به حداکثر سن افزوده می **

یدیه سازمان مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان ئشروط به ارائه تاماه( م 60سال ) 5حداکثر سابقه کار  .2.3.3

 شود به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه میهای بیمه معتبر ممهور به مهر بیمه 

 .به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شودماه  24تا سقف : مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه تبصره

تجاوز نخواهد سال  35و برای مشاغل کارشناسی از  سال 33از برای مشاغل کاردانی در هر صورت حداکثر سن .2.3.4

 کرد.

 .عنوان شده در شرایط ایثارگران می باشد مواردشرایط سنی ایثارگران تابع 

 : شرایط ایثارگران .2.4

% به باال و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل 25آزادگان ، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان  وجانبازان  .2.4.1

ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثــر  6یکسال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل 

 باشند. سن معاف می

 .شودبه حداکثر سن اضافه میسال  5امل پدر و برادر( تا میزان افراد خانواده معظم شهدا ) ش  .2.4.2

به حداکثر سن  ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه 6رزمندگان کمتر از  .2.4.3

 .شوداضافه می

 بان ایثارگر می باشد. جذب ایثارگران در سهمیه مشخص شده صرفاً از طریق شرکت در آزمون و رقابت با سایر داوطل

 داوطلبین با سهمیه ایثارگری باید حتما از شرایط بومی و رشته تحصیلی مرتبط برخوردار باشند.تذکر مهم :

% به باال و 25شامل جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد: 

 که حداقل یکسال و باالتر سابقه اسارت دارند و برادران شهدا می باشند.فرزندان ذکور آزادگانی 
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ان ذکور آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزند ایثارگران سهمیه پنج درصد :

 .سارت می باشند% ( و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال ا 25و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

 نکته مهم : 

 تنها معرفی نامه های تایید شده از مراکز ذیل قابل قبول می باشد و سایر مراجع مورد تایید قرار نمی گیرد.**  

 معاونت نیروی انسانی هریك از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود .أ

 انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمیمعاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران  .ب

 معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران .ج

  بنیاد شهید و امور ایثارگران .د

 

ویژگی ه حداقل دارای یکی از ـــافرادی ک . تقاضا باشدمورد استانیا  داوطلب باید بومی شهرستان : بومی بودن .2.5

 : تلقی می گردند یا استان های زیر باشند ، داوطلب بومی شهرستان

 :داوطلب بومی شهرستان

 یکی باشد. شهرستان محل مورد تقاضا داوطلب یا همسر وی باشناسنامه  یا محل صدور شهرستان محل تولد .2.5.1

 مورد تقاضا راداشته باشد.حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل پدر،مادر و یا همسر داوطلب، .2.5.2

محل  شهرستانهمسر و فرزندان کارمندان رسمی ، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل یا بازنشسته( که  .2.5.3

 محل مورد تقاضا آنان یکی باشد. شهرستانخدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با 

متناوب یا را بصورت متوالی  ،راهنمایی،ابتدایی و یا دانشگاه(دبیرستان)تحصیلی  سال از سنوات 4داوطلب حداقل  .2.5.4

 مورد تقاضا طی کرده باشد. محلدر شهرستان 

 داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد. .2.5.5

 : داوطلب بومی استان

 ستان محل مورد تقاضا یکی باشد.استان محل تولد یا محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با ا .2.5.6

 پدر،مادر و یا همسر داوطلب ، حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا راداشته باشد. .2.5.7

همسر و فرزندان کارمندان رسمی ، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل یا بازنشسته( که استان محل  .2.5.8

 والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا آنان یکی باشد.خدمت فعلی یا بازنشستگی 

متناوب  یا سال از سنوات تحصیلی )دبیرستان،راهنمایی،ابتدایی و یا دانشگاه( را بصورت متوالی 4داوطلب حداقل  .2.5.9

 در استان محل مورد تقاضا طی کرده باشد.

 را داشته باشدداوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان مورد تقاضا  .2.5.10
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به داوطلبی اختصاص می یابد که شرایط مذکور را برای شهرستان محل خدمت دارا باشد و صرفًا نکته: امتیاز بومی بودن 

 )یك ممیز دودهم( برای بومی شهرستان و ضریب یك برای بومی استان در نظر گرفته می شود. 2/1ضریب 

بودن داوطلب ، آخرین تقسیمات کشوری اعالم شده توسط وزارت  برای تعیین بومی و استان مبنای شهرستان : تذکر 

   کشور در زمان ثبت نام می باشد.

 :علمی شرایط حد نصاب نمره .2.6

همان رشته و  مکتسبه در آزموننمره ی  باالترین %50%  باید حداقل 5داوطلبین سهمیه آزاد و سهمیه ایثارگری  .2.6.1

  .را کسب نمایندشهرستان 

در آزمون همان رشته و شهرستان  % باالترین نمره مکتسبه30% حداقل 25ایثارگران سهمیه نصاب نمره برای  حد .2.6.2

 می باشد. 

 :شرایط فیزیکی .2.7

 با عینك( 10/10) بدون عینك 10از  7 داشتن دید کامل حداقل  .2.7.1

 سانتی متر قد 170دارابودن حداقل .2.7.2

 متناسب(  BMIکیلو گرم )به شرط داشتن شاخص  120حداکثر وزن  .2.7.3

 در مرحله مصاحبه امتیاز تست سالمت جسمانیکسب  .2.7.4

 :  ثبت نام مراحل .3
 29/09/1401 مورخ سه شنبه از روز بایستدرج در این آگهی می ــــرایط منـــــش داوطلبان پس از مطالعه دقیق .3.1

 ,یاو  https://azmoon.iheari.ir/  سایت هایا مراجعه به ب 23/10/1401 مورخ جمعه روزداکثر تا پایان ح

/http://www.bakhtarmoshaver.ir  .نسبت به ثبت نام اقدام نمایند  

از طریق درگاه بعنوان هزینه شرکت در آزمون ریال  1،500،000مبلغ  نسبت به پرداخت بایست یداوطلبان م .3.2

 هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.  به ذکر استالزم موجود در سایت اقدام نمایند 

تر ـهـ، سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت و بمقرر و قبل از روزهای پایان مهلتروز های اولیه در  ثبت نام .3.3

 ت ثبت نام به روزهای آخر موکول نشود. ـاس

 ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روی کاغذ( و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است در غیر این .3.4

 صورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.

پایگاه در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون اطالع رسانی الزم از طریق تذکر: 

بعمل خواهد آمد و داوطلبان  https://azmoon.iheari.ir ، /http://www.bakhtarmoshaver.ir/  اینترنتی

 .محترم موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند

https://azmoon.iheari.ir/
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 :  و برگزاری آزمون زمان دریافت كارت  .4

شنبه  پنجروز  تا  26/10/1401 مورخ  شنبهدواز روز  ارت شرکت در جلسه آزمون می بایستدریافت کجهت   .4.1

   ,http://www.bakhtarmoshaver.ir/  و https://azmoon.iheari.ir/ با مراجعه به سایت   29/10/1401

 نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایند.

به صورت متمرکز و لرستان مرکز استان های مرکزی و همدان   1401/10/30روز جمعه مورخصبح زمون در آ .4.2

 برگزار می گردد.

********** 

 نحوه اعالم نتیجه:  .5
راحل ، کسب حد تعیین حد نصاب علمی: شرط الزم )و نه کافی( انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر م .5.1

ك ـیـکـه تفـان بـنصاب الزم در آزمون کتبی بوده و مطابق قواعد زیر می باشد. پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلب

مبنای سایر مراحل  3مطابق با بند محاسبه و حد نصاب آزمون  (3)ضریب و تخصصی (2)ضریب حیطه های عمومی

 رد.یگ انتخاب داوطلبان قرار می

حد نصاب در هر آزمون ، داوطلبان فاقد حد نصاب ، از سایر مراحل حذف می گردد. کسب حد نصاب نمره پس از تعیین 

  .کند علمی الزم در آزمون هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نمی

 از طریق سایت آزمونک اعالم لیست اولیه دو برابر ظرفیت جهت بررسی مدار .5.2

 یق سایت آزموناز طر اعالم تاریخ و زمان مصاحبه به داوطلبان .5.3

 و  70 یامتیازآزمون کتب جهت انتخاب یك برابر ظرفیت از بین واجدین شرایط استخدام، :انجام مصاحبه حضوری .5.4

 باشد.می 30امتیاز مصاحبه

بر اساس مجموعه نمره کل  نشیافراد به گز یمصاحبه ، معرف یاز برگزار پس: برابر( كی)انتخاب  نشیبه گز یمعرف .5.5

  .( خواهد بودی)نفر اصل رشیپذ تیبرابر ظرف كیبه تعداد  ها هیو سهم ازاتیو با در نظر گرفتن امت یینها

 سایر موارد:  .6
 تطبیق مدارک ، آمادگی جسمانی ملقبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شا .6.1

 عاینات پزشکی، گواهی سالمت و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصالح نیز الزامی می باشد. ـمصاحبه، گزینش، مانجام 

پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یك از شهرهای استان حوزه فعالیت شرکت  .6.2

 مبنی بر این مورد را در هنگام عقد قرارداد ارائه نمایند.محضری را داشته باشند و تعهد برابر قرارداد 

ی باختر رق تحت نظارت شرکت برق منطقه ااپراتورهای پست برق شرکت مهندسین باختر مشاور شاغل در پستهای ب .6.3

 د.نحق شرکت در آزمون را ندارند و در صورت شرکت بدون حق هرگونه اعتراض از فرآیند آزمون حذف می گرد
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  .ثبت نام نماید و یك شهرستان تواند صرفاً برای یك رشته شغلی ، هر داوطلب می در این آزمون .6.4

و در قالب قرارداد منعقده در چهارچوب  شرکت مهندسین باختر مشاور همکاری باپذیرفته شدگان این آزمون برای  .6.5

مدید قرارداد در ـاستخدامی در مجموعه شرکت های کارفرما و یا تضوابط و مقررات قانون کار بوده و هیچگونه تعهد 

 واهد کرد.خسالهای بعد، ایجاد ن

شدگان بر  رفتهیپذ عقد قرارداد باست ا یهیبد . زمون را ندارندآمعادل حق شرکت در  یلیمدارک تحص دارندگان .6.6

 .باشد  یم یمندرج در آگه یلیاساس مقاطع تحص

مجری آزمون  توسط یو تخصص ینمرات داوطلبان در آزمون عموم نییپس از تع انیمدارک متقاض نکهیبا توجه به ا .6.7

 یرسم ریسابقه اشتغال غ و بودن یبوم ، یثارگریمدارک ا ژهیکه مدارک داوطلبان به و یخواهد شد لذا در صورت یبررس

نامه ثبت نام باشد  ضااطالعات مندرج در تقا نیو همچن یآگه نیمندرج در ا طیشرا با ریمغا ،محاسبه حداکثر سن یبرا

، گزینش ه صاحبم،  هیاول جهیاعالم نتشامل نشده و در هر مرحله از آزمون  جادیا یمتقاض یبرا یازیحق و امت چگونهیه، 

لب ــــاعتراض را از خود س گونهجذب حذف شده و حق هر ندیفرآ ریداوطلب از سا ،یینها رشیدر صورت پذ یو حت

 .دینما یم

پذیرفته شدگان نهایی با تشخیص شرکت ، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز و با هزینه شرکت خواهند  .6.8

ه شده پس از حضور در دوره های آموزشی عیناً اخذ خواهد بود، بدیهی است هزینه های مربوطه درصورت انصراف پذیرفت

 شد.

عدم ارائه مدارک توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی   .6.9

 از محل نیروهای ذخیره اقدام می نماید.

 مقررات ذیربط منعقد می گردد.قانون کار و ، مطابق قرارداد موقت کاربا پذیرفته شدگان نهایی  .6.10

 مورخ آزمون برگزاری روز تا بایستی داوطلبان کلیه تحصیل از فراغت گواهی و وظیفه نظام وضعیت به مربوط کارت .6.11

 نظام خدمت گواهی ،  کارت ارائه عدم صورت در. گردد ارائه مقرر موعد در و باشد شده صادر و مادهآ 30/10/1401

 پایان کارت ارائه به نسبت گزینش مرحله پایان از پیش است مکلف متقاضی و بوده قبول قابل اعتبار زمان در وظیفه

 . نماید اقدام قانونی دائم معافیت یا خدمت

 نمره نصاب حد که افرادی میان از نیاز مورد ظرفیت برابر 2 میزان به حداکثر مصاحبه انجام برای داوطلبان انتخاب .6.12

 و اختصاصی آزمون نمرات مجموع باالترین ترتیب به ، اند نموده کسب را شده تعیین عمومی و اختصاصی آزمون

 .شد خواهد انجام عمومی

 هر در وی اشتغال ادامه از نماید شرکت آزمون در آگهی، در مرتبط غیر تحصیلی مدارک با داوطلبی که صورتی در .6.13

 . آمد خواهد عمل به ممانعت قرارداد عقد از پس حتی مرحله

 پذیرفته اسامی ضمناً.  باشد می میسر گزینش و مصاحبه مراحل طی از پس آزمون شدگان پذیرفته نهایی انتخاب .6.14

 نشانی به شرکت مهندسین باختر مشاور سایت طریق از ذیصالح مراجع تایید از پس نهایی شدگان

 /http://www.bakhtarmoshaver.ir رسید خواهد داوطلبان اطالع به. 
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 ضعیتو مدرک ملی، کارت شناسنامه، تحصیلی، مدرک شامل شدگان پذیرفته سوی از الزم مدارک اصل ارائه مهلت .6.15

 از پس روز 5 حـداکثر ، مصاحبه انجام برای پرونده تکمیل و مدارک تطبیق منظور به بودن بومی مدرک و وظیفه نظام

 . باشد می آزمون اولیه نتایج اعالم

 بر ناقص صورت به مدارک ارسال یا و آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت .6.16

 اطالعات عمد به یا اشتباه به داوطلب شود محرز  مصاحبه و آزمون مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب عهده

 صورت در حتـــی و گردیده محروم جذب بعدی مراحل انجام از ، بوده آگهی در مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف

 .آید می عمل به جلوگیری وی اشتغال ادامه از و میگردد اثر بال و لغو ، بکارگیری

  .باشد می مربوطه مشاغل برای نیاز مورد فیزیکی شرایط بودن دارا به مشروط متقاضیان کلیه شدن پذیرفته .6.17

 (پیوست اکسل فایل.)باشد می شده اعالم کشوری تقسیمات آخرین جغرافیایی، های محدوده مالک .6.18

هریك از داوطلبین که به هنگام ثبت نام ، اطالعات نادرست و جعلی ارائه نمایند و به سبب این اطالعات پذیرفته  .6.19

 ملغیایشان  شوند ) در صورتی که بر اساس اطالعات واقعی پذیرفته نمی شده اند( هر زمان که این امر محرز شود ، قبولی

 .اقدام الزم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد وبوده 

متقاضیان مشاغلی که احراز آنها مدرک تحصیلی کاردانی می باشد باید دارای مدرک مذکور در رشته های ذکر شده  .6.20

عالوه  بر مدرک کاردانی مدارک دیگری نیز داشته باشند و یا در آینده اخذ  داوطلب در آگهی استخدام بوده و در صورتی که

 نمایند ، شرکت هیچ گونه تعهدی در خصوص پذیرش مدرک باالتر آنها در آن شغل نخواهد داشت.

دریافت و رسیدگی به شکایات مربوط به آزمون استخدامی کتبی در فاصله برگزاری آزمون و تا روز اعالم اسامی  .6.21

فته شدگان دو برابر ظرفیت پذیرش حداکثر به مدت ده روز کاری از زمان آزمون عمومی و تخصصی توسط مراکز پذیر

 آزمون صورت می پذیرد .

 .( برای مشاغل کارشناسی تازمان شروع به کار و عقد قرارداد الزامی میباشدICDLارائه مدرک مهارتهای هفتگانه رایانه) .6.22

 وظایف اپراتور پست عبارتند از: .7

و نگهداری نقشه ها و سوابق مکاتباتی  ی انتقال و فوق توزیع برققرائت و ثبت کلیه آمار مربوط به تاسیسات پستها .7.1

 برق پست

کیلو 20وخطوط63،230،400و قطع خطوطابطه با تغییر باراجرای کلیه فرامین صادره از مرکز دیسپاچینگ در ر .7.2

 ولت.

 با توجه به برنامه تعیین شده. برق تاسیسات موجود در پستبازدید و کنترل صحیح کلیه  .7.3

و  ی برقذیربط و تنظیم و ارسال فرم نواقص برای مسئول بهره برداری پستها برق گزارش نواقص موجود در پست .7.4

 واحدهای مربوطه.

بق دستور ط وانجام عملیات الزم جهت بی برق نمودن قسمتی از تاسیسات که قرار است روی آن کار شود با اطالع  .7.5

 مسئول شیفت و رعایت کلیه شرایط ایمنی .
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 د.نتحویل قسمت بی برق شده به گروهی که قرار است در آن قسمت کار کن .7.6

 انجام گیرد.برق اطالع از عملیاتی که قراراست توسط گروههای مختلف در پست  .7.7

 تحویل تاسیسات تعمیر شده از گروههای تعمیراتی. .7.8

 طراری در جهت تامین ایمنی فردی و تاسیساتی.ضاقع اانجام کلیه عملیات الزم در مو .7.9

 گزارش وضعیت غیر عادی هر قسمت ار تاسیسات پستها در هر لحظه به مسئول مربوطه و کتباً به بهره برداری پستها. .7.10

 اقدام در مورد بهبود ولتاژ در پست چنانچه تب چنجر ترانس ها بصورت اتوماتیك فرمان نگیرند. .7.11

 انجام شده توسط گروههای مختلف در دفتر گزارش روزانه.ثبت کلیه فعالیتهای  .7.12

بازدید می کنند در دفتر  برق ثبت اسامی افراد، گروهها و افرادی که با هر عنوان از تاسیسات داخلی و خارجی پست .7.13

 .برق روزانه پست

، مراکز دیسپاچینگ در رابطه با  ی برقانجام کلیه فرامین و دستورالعملهایی که توسط مسئول بهره برداری پستها .7.14

 صادر می شود. برق نگهداری و بهره برداری پست

 انجام سایر امور ارجاعی مرتبط به شرح وظایف. .7.15
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 :1جدول شماره 

 جدول شغل محل های امتحانی
رشته 

 شغل
 شهرستان استان

 سهمیه
 مورد پذیرش رک تحصیلیامد

 %5ایثارگر %25ایثارگر آزاد

کارشناس 

 برق
 لرستان

 رشته کارشناسی برق 1 1 4 الیگودرز

 در کلیه گرایش ها

 1 2 3 کوهدشت 

تکنسین 

 برق

 مرکزی

 0 1 2 محالت

 رشته کاردانی برق

 در کلیه گرایش ها

 0 1 2 ساوه

 0 0 1 نوبران

 0 0 1 آشتیان

 0 0 1 کمیجان

 0 1 1 اراک

 همدان

 0 1 2 نهاوند

 1 0 2 اسدآباد

 0 0 1 مالیر

 0 1 3 همدان

 0 0 3 بروجرد لرستان

  3 8 26 جمع
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 دروس آزمون تکنسین برق 

 ردیف
رشته 

 شغلی
 دروس عمومی

تعداد 

 سواالت
 دروس تخصصی ضریب

تعداد 

 سواالت
 ضریب

1 

ن
سی

کن
ت

 

 20 زبان و ادبیات فارسی

2 

 15 مدارهای الکتریکی

3 

 15 ماشین های الکتریکی 20 معارف اسالمی

ریاضی،هوش و توانایی 

 ذهنی
 15 اندازه گیری الکتریکی 15

آشنایی و کاربرد 

 کامپیوتر
20 

 15 ایمنی در برق

 15 آشنایی با پستهای فشارقوی

 2جدول شماره 

 دروس آزمون كارشناس برق 

 ردیف
رشته 

 شغلی
 دروس عمومی

تعداد 

 سواالت
 دروس تخصصی ضریب

تعداد 

 سواالت
 ضریب

1 

ی
اس

شن
کار

 

 20 زبان و ادبیات فارسی

2 

 15 تحلیل مدارهای الکتریکی

3 

 15 ماشین های الکتریکی 20 معارف اسالمی

ریاضی،هوش و 

 توانایی ذهنی
 15 بررسی سیستم های قدرت 15

آشنایی و کاربرد 

 کامپیوتر
20 

 15 ایمنی در برق

 15 آشنایی با پستهای فشار قوی

  

  :سوال 75جمع سواالت عمومی 

  : سوال 75جمع سواالت تخصصی 

  : دقیقه 150مدت پاسخگویی 

 .هر پاسخ غلط یك سوم نمره منفی دارد 
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 رم معاینات پزشکی) ویژه دارندگان كارت معافیت پزشکی(ف

 به تمام سواالت صریح و كامل جواب دهید . لطفاًتوجه : 
 محل الصاق عکس

 دین : نام خانوادگی :

 مذهب : نام : 

 تاریخ ومحل تولد :

 

 وضعیت تاهل: شناسنامه و محل صدور :شماره

 كد ملی :

 نشانی كامل محل سکونت : 

 شهرستان :  استان: 

        طبقة / واحد :      پالك :  :  كوچه/خیابان

 شمارة تلفن :  كد پستی ده رقمی :  

 شماره تلفن همراه :

 معافیت:مشخصات كارت 

 نوع معافیت پزشکی:

 توضیح در مورد علت معافیت پزشکی

 

 شغل مورد درخواست:

آزمون جذب داوطلب شركت در  فرزند ................................... با شماره ملی .............................. ..............................................اینجانب  

ثابت  در صورتیکه متعاقباً خالف اظهاراتم انسانی شركت باختر مشاور  صحت مندرجات فوق را تایید نموده و  قبول می نمایمنیروی 

 نمایم . حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب میبدینوسیله شود ، ادامة مراحل و یا ادامة اشتغال منتفی خواهد شد و 

                                                      تاریخ            نام و نام خانوادگی :

 یامضای متقاض

 نظر پزشك معتمد -13
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