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 »ممتاز دانشگاه های برتر النشرایط جذب فارغ التحصی 

 100/50/14019/99در نظر دارد به استناد بخشنامه شماره  جنوبیشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان 

ن ممتاز دانشگاه لتحصیاالنفر از نیروی مورد نیاز خود را از بین فارغ ا 3وزیر محترم نیرو تعداد  24/2/99مورخ 
 .از طریق مصاحبه و با در نظر گرفتن شرایط ذیل جذب نماید (دوره های روزانه و شبانه)های برتر

 بخش اول ( شرایط عمومی* .

 داشتن تابعیت ایرانی 1 . 

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان 2. 
 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات 3. 

 موثر نداشتن سابقه محکومیت جزایی.4 

 .جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند سالمتداشتن .5 
 ی ایراناسالمیا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری  اسالماعتقاد به دین مبین  6 .

 ی ایرانالمالتزام به قانون اساسی جمهوری اس 7. 

 تعهد خدمتی به دیگر سازمان هانداشتن منع قانونی برای استخدام و  8. 
داوطلبین استخدام نباید از مستخدمین ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی یا کارکنان مدت معین / دائم  9. 

 .زیرمجموعه صنعت آب و برق و یا بازخرید خدمت آن ها باشند (غیردولتی)شرکت های وابسته 

 ز قبولی در مصاحبهیت های عمومی به تایید گزینش پس اصالحاحراز  10 .
وزارت نیرو و پس از تصویب مجمع  ،داوطلبین پس از قبولی در مصاحبه ، در صورت تایید شرکت توانیر . 11 

 جنوبیبنا به نیاز در یکی از شهرستان های استان خراسان  جنوبیبرق خراسان  نیروی عمومی شرکت توزیع

برق نیروی شرایط ذکر شده در این بند شرکت توزیع  مشغول به کار خواهند شد و در صورت عدم تحقق هریک از
 .هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت جنوبیخراسان 

 .سال همکاری ارائه نمایند 5را برای مدت  الزم پذیرفته شدگان می بایست تعهد و ضمانت 12 . 

 .شماره یک می باشدو سطح دانشگاه ها برابر پیوست  (دانشگاه های برتر  )دانشگاه های مورد پذیرش  13 .
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 بخش دوم ( شرایط اختصاصی *
 داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع ، گرایش و رشته تحصیلی در جدول ذیل 1 )

 جدول نیازهای استخدامی

 جنسیت محل خدمت گرایش مورد نیاز رشته تحصیلی ردیف

مهندسی کامپیوتر و  1

علوم  -فناوری اطالعات

 کامپیوتر

جنوبیاستان خراسان  کلیه گرایشها  مرد 

ستان خراسان جنوبیا  حسابداری حسابداری 2  مرد 

ستان خراسان جنوبیا بازرگانی-مالی  مدیریت  3  مرد 

 مرد استان خراسان جنوبی شبکه های انتقال و توزیع–قدرت  مهندسی برق  4

 .باشند جنوبیداوطلبین می بایست بومی استان خراسان . 2 

 

 :توضیحات

 :گردندافرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند داوطلب بومی تلقی می 

 .باشد جنوبیاستان محل تولد داوطلب یا همسر وی استان خراسان   :2-1
اعم از شاغل )همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و یا نیروهای مسلح : 2-2

مجموعه وزارت نیرو که استان محل خدمت فعلی یا  (غیردولتی)وابسته  (دولتی)و شرکت های تابعه  (یا بازنشسته

  .باشد جنوبیبازنشستگی والدین داوطلب استان خراسان 
را به صورت (ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان یا دانشگاه)سال از سنوات تحصیلی (4)داوطلب حداقل چهار: 2-3  

  .طی کرده باشد جنوبیمتوالی یا متناوب در استان خراسان 

 . را داشته باشد جنوبیسال سابقه پرداخت حق بیمه در استان خراسان (4)وطلب چهار دا: 2-4

را  جنوبیسال سابقه پرداخت حق بیمه در استان خراسان  (4)پدر ، مادر یا همسر داوطلب ، حداقل چهار  :2-5

  .داشته باشد

 :داشتن رتبه اول تا سوم به شرح ذیل . 3
 اول تا سوم دانشگاه های سطح اولن رتبه های الفارغ التحصی: 3-1 

 ن رتبه های اول و دوم دانشگاه های سطح دومالفارغ التحصی : 3-2   

 ن رتبه های اول دانشگاه های سطح سومالفارغ التحصی  :3-3 
 سال برای مقطع کارشناسی ارشد 32سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی و  30داشتن سن حداکثر  . 4 

عمل برای محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی ، معافیت دائم ، پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه  الکم : 1تذکر  

 .می باشد (روز درج آگهی ) 01/11/1401 مورخ شنبهسن داوطلبان روز 

 .به حداکثر سن افزوده می شود  الحموارد زیر به شرط ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذی ص : 2تذکر 
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و فرزندان و همسر  باالدرصد به  25، آزادگان ، همسر و فرزندان شهدا ، فرزندان و همسر جانبازان  الف : جانبازان
سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در  باالترآزادگان که حداقل یک سال و 

  .جبهه از شرط حداکثر سن معاف می باشند

 (به میزان حضور در جبهه)تر از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ب : رزمندگان با سابقه کم
 ماه 24ج : مدت انجام خدمت سربازی حداکثر به مدت 

سال برای مقطع  38تبصره : با احتساب تمامی موارد فوق ، حداکثر سن داوطلبان به هیچ عنوان نبایستی از  

 .تجاوز نماید ( 1با توجه به تذکر  )سال  40کارشناسی و 

 (مدارک مورد نیاز )بخش سوم*
         06/11/1401حداکثر تا مورخ )  مدارک زیر می بایست به صورت پستی یا حضوری توسط داوطلبان در مهلت مقرر

 .تحویل داده شودبه معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق  (

 استخدامیکپی مدرک تحصیلی در مقطع و رشته تحصیلی مندرج در جدول نیازهای  -

مقطع کارشناسی یا کارشناسی  اصل گواهی از دانشگاه مبنی بر داشتن رتبه اول ، دوم یا سوم فارغ التحصیلی در - 
  ) قید لفظ ورودی مشترک با د)ارش

دوره های روزانه و شبانه دارای رتبه اول ، التحصیالن دوره شبانه می بایست در بین فارغ  فارغ التحصیالن : تذکر

 .سوم باشنددوم یا 

  تمام صفحات خود داوطلب و در صورت تاهل ، همسر)کپی شناسنامه( 

 کپی کارت ملی 

  کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم 

 در شرایط  2حسب مورد بر اساس هر یک از موارد مشخص شده در بند  )کپی مدارک دال بر بومی بودن

 (اختصاصی و توضیحات آن

 6  رخ و زمینه سفید( ) عکس تمام 3*4 طعه عکسق    

معاونت منابع  برق خراسان جنوبی، یشرکت توزیع نیرو ،بلوار پیامبر اعظم ،بیرجند    :آدرس محل تحویل مدارک

 انسانی

 056-32400450 : تلفن تماس

 همه روزهای هفته به جز ایام تعطیل و پنجشنبه ها : زمان تماس
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 ها جدول سطح بندی دانشگاه

 رتبه فارغ التحصیالن سطح دانشگاه نام دانشگاه رتبه کل
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه تهران 1
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه فردوسی مشهد 2
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه تربیت مدرس 3
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه شهید بهشتی 4
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه جامع امام حسین )ع( 5
 3رتبه  ا تا  1 شیراز دانشگاه 6
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه تبریز 7
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه اصفهان 8
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه عالمه طباطبایی 9
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه گیالن 10
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه کردستان 11
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه رازی 12
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه شهید باهنر کرمان 13
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه بوعلی سینا 14
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه شهید چمران اهواز 15
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه علم و صنعت ایران 2
 3رتبه  ا تا  1 دانشگاه صنعتی شریف 3
3 رتبه  ا تا 1 دانشگاه صنعتی اصفهان 4  

3رتبه  ا تا  1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 5  

 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه سیستان و بلوچستان  16 
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه محقق اردبیلی 17
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه کاشان 18
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه خوارزمی 19
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه سمنان 20
 2رتبه  ا تا  2 الزهرا)س( دانشگاه 21
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه ارومیه 22
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 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه یاسوج 23
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه شهرکرد 24
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه یزد 25
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه زنجان 26
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه مازندران 27
 2تا رتبه  ا  2 دانشگاه لرستان 28
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه اراک 29
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه زابل 30
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 6
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه صنعتی سهند 7
 2رتبه  ا تا  2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 8
 2تا  رتبه  ا 2 دانشگاه صنعتی شاهرود 9
 رتبه  ا  3 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 31
 رتبه  ا  3 دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( 32
 رتبه  ا  3 دانشگاه قم 33
 رتبه  ا  3 دانشگاه خلیج فارس 34
 رتبه  ا  3 دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان 35
 رتبه  ا  3 دانشگاه گلستان 36
 رتبه  ا  3 دانشگاه شاهد 37
 رتبه  ا  3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 38
 رتبه  ا  3 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 39
 رتبه  ا  3 دانشگاه فسا 40
 رتبه  ا  3 دانشگاه حکیم سبزواری 41
 رتبه  ا  3 دانشگاه بیرجند 42
 رتبه  ا  3 دانشگاه دامغان 43
 رتبه  ا  3 دانشگاه ایالم 44
 رتبه  ا  3 دانشگاه بجنورد 45
 رتبه  ا  3 دانشگاه صنعتی شیراز 10
 رتبه  ا  3 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 11
 رتبه  ا  3 دانشگاه صنعتی سیرجان 12

 

 


