
 

 نيروآگهي جذب 

 مقدمه

 هاشتغال در نيروگا خود ، جهت يروي انساني مورد نياز، در راستاي تكميل كادر نشركت آرمان نيروي سبالن  
از طريق برگزاري ،  كارشناسي  دارندگان مدرك تحصيلي را از بين از آقايان نفر 25تعداد  سبالن اردبيل 

 با شرايط ذيل  كارگري موقت قراردادبه صورت باالترين نمره  احبه و گزينش ،  به ترتيب ازآزمون كتبي ، مص
 نمايد .مي   جذب

 شرايط عمومي :  )الف
 . داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران -1
 . انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم -2

  تبصره : تحت هيچ شرايطي كارت معافيت پزشكي مورد قبول نمي باشد.
 و مشروبات الكلي.  دخانياتان گردان ها ، و، ربه مواد مخدر عدم اعتياد  -3
 . شينه پيه گواهي عدم سو ئكيفري وارانداشتن سابقه محكوميت  -4
  مي شوند. جذبداشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه  -5
 و واليت مطلقه فقيه.  التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -6
  بر اساس آگهي .  دارا بودن شرايط احراز شغل -7
 عدم عضويت در هيات مديره يا مدير عامل شركت هاي پيمانكاري ديگر .  -8
 تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها و شركت هاي دولتي يا خصوصي. و عدم  جذباشتن منع قانوني براي دن  -9

 ، پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه.  شركت تأييد گزينش ومورد نظر احراز صالحيت هاي  -10
 

 : شرايط اختصاصي  )ب
 :مرتبط بر اساس اعالم نياز هاي استخدامي  و باالتر  مدرك تحصيلي كارشناسيواهينامه گدارا بودن  -1

 توضيح : داشتن مدرك تحصيلي باالتر به هيج وجه عنوان مزيت تلقي نخواهد شد.
 واني و عدم استعمال دخانيات . برخورداري از سالمت جسماني و ر 2
نداشتن مشكل بينايي ، شنوايي، لكنت زبان ، بيماري هاي خاص و يا حوادثي كه منجر به استفاده از پالتين در  -3 

 اعضاي بدن شده باشد. 
 زاري آزمون به شرح ذيل : در هنگام برگداشتن شرايط سني  -4



 

 )به بعد 11/1371/ 28متولدين( دارندگان مقطع كارشناسي سال براي 30 حداكثر 1-4
بر حسب سوابق پرداخت حق  سال) 5(حد اكثر مدت سابقه،  مرتبط و نيروگاهيدر صورت داشتن سابقه كار -2-4

  .خواهد شد افزودهبيمه به سازمان تامين اجتماعي به سقف سني 
ه مدارك به ئها  در صورت ارا، آزادگان و فرزندان آن  درصد 25باالي  جانبازاندر مورد فرزندان شاهد ،  -3-4

 خواهد شد. افزودهبه حداكثر سن فوق الذكر  سال 5ميزان 
قانون خدمات رساني  21مطابق  مفاد ماده شهدا و ايثارگران   راستاي تكريم وارج نهادن به خانواده هاي معززدر -5
، فرزندان شهدا و جانبازان بيست  به خانواده هاي شاهد ، جانبازان و آزادگان ، نج در صد جذب شركتپبيست  و  ، 

را و برادر شاهد تخصيص مي يابد . سا ،و پنج درصد و باالتر ، فرزندان آزادگان يك سال و باالي يك سال اسارت 
شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و  حداقل  همچنين پنج درصد سهميه ي جذب  نيز به رزمندگان با سابقه

  .ابديبازان زير  بيست و پنج درصد و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص مي فرزندان آنها و فرزندان جان
انتخاب  مي بايست در آزمون شركت نموده و در بين خود به رقابت بپردازندمذكور  افراد واجد شرايط  كليه  -1-5

 شد. انجام خواهد  و مصاحبه  ، به ترتيب نمره اكتسابي قانونياين داوطلبان در سقف سهميه 
از سوي سازمان ها و ارگانهاي متولي و مجاز مورد پذيرش  "صرفا 5 و  4-3هايگواهي هاي  مربوط به بند -2-5

 مي باشد .  
 پس از كسر سهميه هاي فوق الذكر ، باقيمانده ظرفيت استخدامي به داوطلبان آزاد اختصاص مي يابد.  - 6
 . استان اردبيل در اولويت مي باشدبومي  -7

 : بومي به فردي اطالق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد : توضيح
 باشد.محل درخواستي  در استان يا همسر ويطلب داومحل تولد   -7-1
 متوالي يا متناوبرت به صون) بيرستاويا دهنمايي ، راييابتد(اطلب لي داوتحصيات سنول از ساچهار قل احد -7-2

 باشد. هطي شددر محل درخواستي 
براي  در محل درخواستيداوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار  سال سابقه پرداخت حق بيمه  -7-3

 .استخدام را داشته باشند
همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه  -7-4

 .براي استخدام آنان يكي باشدمحل درخواستي يا بازنشستگي آنان شهرستان يا استان محل خدمت فعلي 
مورد نيـاز ،   دو برابر ظرفيتحداكثر به ميزان مصاحبه تخصصي انتخاب پذيرفته شدگان آزمون براي انجام  -8

 از ميان افراد حائز شرايط كه  به ترتيب باالترين نمره آزمون كتبي را كسب كرده باشند، انجام خواهد شد.
انتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از قبولي در آزمون از طريق مصاحبه و گزينش ميسر خواهد بود لذا قبولي در  -9

 آزمون كتبي ، به منزله پذيرش فرد تلقي نخواهد شد. 



 

از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر خدمت در محل مورد نظر و يا بكارگيري در ديگر نقاط تحت پوشش حـوزه  -10
 ت با اختيارات شركت،اخذ خواهد گرديد.عملياتي شرك

مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا اعالم مـدارك بـه صـورت     -11
ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نيرو(شامل آزمون ، مصاحبه و جذب ) محرز شود كـه  

اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي مي باشد ، از انجام مراحـل   داوطلب به اشتباه يا به عمد
 . بعدي محروم گرديده و حتي در صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواهد گرديد

 ) مواد آزمون : ج
مواد (دروس) آزمون و جزئيات  دقيقه طراحي گرديده و120 و براي سوال120دفترچه شامل  يكسواالت در  -1

 در جدول نيازهاي جذب نيرو درج شده است .مربوط 

مي  تعلق يفهر پاسخ غلط يك سوم نمره من ، هر پاسخ صحيح يك نمره و بهآزمون داراي نمره ي منفي بوده -2
 . گيرد

 .% مصاحبه حضوري خواهد بود 40% آزمون كتبي و 60محاسبه پذيرفته شدگان نهايي با احتساب    -3
 
 ) چگونگي ثبت نام: د
 شنبهدو صبح روز 8 ساعت از داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين دفترچه مي توانند  -

ز طريق سايت اينترنتي  ا20/11/1401  مورخ پنجشنبهروز 24حداكثر تا ساعت10/11/1401 مورخ
www.aherc.ir )اقدام به ثبت نام در آزمون نمايند. )هشگاه نيروپژو -آذربايجانپژوهشي و آموزشي  مجتمع 

عنوان هزينه  را به  اه هزار تومانجريال  معادل صد و پن 000/500/1/-مبلغ بايست داوطلبان مي-
هاي بانكي عضو شبكه و با استفاده از كارت نام شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتي موجود در صفحه ثبت

مبلغ هزينه ثبت نام به هيج وجه مسترد نمي پرداخت نمايند.  cvv2شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد 
 گردد .

 ) راهنماي ثبت نام :ه
 اطالعات خودداري نماييد.از تايپ التين  -1
 ) صفحه كليد خاموش باشد.Caps Lockهنگام درج اطالعات، كليد ( -2
) در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر، از كليد Enterاز زدن كليد ( -3

 ) استفاده نماييد.Spaceفاصله(

 تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است. -4

 و بدون خط تيره وارد نماييد. را به صورت كامل (با درج صفر) كد ملي خود  -5



 

و با  JPG، با فرمت  (تمام رخ، زمينه روشن و جديد) 3×4براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي  -6
 كيلوبايت استفاده شود. عكس هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود. 70حجم حداكثر

 باشد.  كسليپ 300 400و حداكثر  كسليپ 200*300حداقل  دباي شده اسكن كسع اندازه �

 واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هر گونه لكه باشد.  ديداوطلب با رتصوي  �

 حذف شده باشد. ديعكس اسكن شده با ديزا يها هحاشي �

 باشد. ديسف نهيزم يو دارا ياالمكان عكس رنگ يحت �

باشـد و داوطلبـان    يشناسنامه و ...) قابل قبول نم ،ي(كارت مل ييشناسا يكارت ها ي: اسكن عكس از روتبصره
 .نديفوق، اقدام به اسكن نما حاتيالزم است از اصل عكس و مطابق با توض

سـلب   يمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شـركت در آزمـون از و   ري: در صورت ارسال عكس غ تبصره
 گردد. يم

در خصـوص اشـتباه در ارسـال عكـس      ،يقبلـ  يبه مشكالت به وجـود آمـده در آزمـون هـا     مهم: با توجه تذكر
شـود، رخ داده اسـت،    يانجام م گرانيكه ثبت نام آنان توسط د يداوطلبان يموضوع اكثرا برا نيداوطلبان، كه ا

تـا   دييـ ادقـت نم  يارسـال  عكـس حتما نسبت بـه كنتـرل    ،يگردد كه عالوه بر كنترل اطالعات ثبت نام يم ديتاك
اسـت كـه در صـورت ارسـال عكـس       يهيعكس شما ارسال نگردد. بـد  يبه جا يگريداوطلب د عكس اًاشتباه
 رفتار خواهد شد. يو مطابق مقررات با و يفرد به عنوان متخلف تلق ،ياز طرف متقاض ياشتباه

اشد را به دلخواه تكميل رقمي مي ب 5كه از نوع عددي و  بازيابيدر انتهاي فرم ثبت نام، فيلد مربوط به شماره  -7
و آن را يادداشت نماييد. در صورت فراموش كردن شماره رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه كد 

خود را بازيابي نماييد لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره  رهگيريملي و شماره شناسنامه مي توانيد شماره 
 كامالً مراقبت نماييد.

امكان چاپ اطالعات   ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً رهگيريتكميل نمودن اطالعات، شماره  پس از -8
 وجود دارد.

 ) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون: و
مجتمع عالي   .ir.ahercwww و از طريق سايت اينترنتيارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت   -1

 انجام خواهد پذيرفت. 27/11/1401لغايت  24/11/1401 تاريخ از آموزشي و پژوهشي آذربايجان 
 بر روي حوزه آزمونآدرس ساعت و برگزار خواهد شد،   28/11/1401  مورخ جمعهآزمون در روز  -2

  ورود به جلسه آزمون درج خواهد گرديد. كارت
ن (چاپ شده بر روي كاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامي است. بديهي است ارائه كارت ورود به جلسه آزمو –3

 در غير اينصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگيري بعمل خواهد آمد.
 



 

 ساير نكات  )ز
 مي باشد .در اولويت  اردبيل بومي استان داوطلبان وبوده  آزمون مذكور مختص آقايان  -1
تشخيص شركت ، ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي  مورد نياز  و بـا هزينـه شـركت     پذيرفته شدگان  نهايي با -2

ه ي آموزشـي   خواهند بود بديهي است هزينه هاي مربوطه در صورت انصراف  پذيرفته شده  پـس از حضـوردر دور  
 اخذ خواهد شد. "عينا

 زمون نمي باشند.به ثبت نام در آ دارندگان مدرك تحصيلي معادل ، تحت هيچ شرايطي مجاز -3
قبولي در آزمون كتبي به منزله پذيرش و جذب نبوده بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحـل بعـدي شـامل     -4

مصاحبه ، گزينش ، معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشينه از مراكز ذيصالح مي باشد و با پذيرفته  شدگان نهايي ، 
ــرار    ــرر ، ق ــت مق ــدارك در مهل ــه م ــس از ارائ ــط  پ ــار توس ــت ك ــبالن  داد موق ــروي س ــان ني ــركت آرم                       ش

 مطابق قانون كار و مقررات ذيربط منعقد خواهد شد . 
عدم ارائه مدارك  توسط پذيرفته شدگان نهايي  در مهلت مقـرر بـه منزلـه انصـراف تلقـي و شـركت نسـبت بـه           -5

 ده و اعتراضات بعدي مسموع نخواهد بود .جايگزيني آنها از محل نيروهاي ذخيره اقدام نمو
 تماس حاصل نماييد.  041-32893042در صورت وجود هر گونه ابهام با شماره ي -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 و منابع آزمون  جذب نيرو  عناوين شغل ، مقطع ، تعداد مورد نياز  دولج
 

رشته  شغلرديف
 تعداد مقطع گرايش تحصيلي

 (نفر)      
 مواد آزمون لتعداد سوا

1 
ي كارشناس
 برق

 برق
  قدرت

 
كارشناسي يا 

 باالتر
7 120 

مدارهاي   -تخصصي زبان
 ماشينهاي، الكتريكي

بررسي سيستم هاي   الكتريكي
،  ايمني حفاظت و رله، قدرت

 در برق

2 
كارشناس 
 مكانيك

 مكانيك

حرارت و  -1
 سياالت

 بهره برداري-2
 نيروگاه

تاسيسات  -3
حرارتي و 

 برودتي

كارشناسي يا 
 باالتر

10 120 

استاتيك و ، زبان تخصصي
،   مقاومت مصالح

، انتقال حرارت،  ترموديناميك
،  ديناميك و ارتعاشات

ماشينهاي ، مكانيك سياالت 
بهره برداري از ،   دوار

 تجهيزات نيروگاهها

3 
كارشناس 

اپراتور 
 شيمي

كليه گرايش ها شيمي
كارشناسي يا 

 باالتر
4 120 

انتقال ،   صيزبان تخص
  ،   حرارت و ترموديناميك

شيمي ،  مكانيك سياالت
،  شيمي فيزيك،     تجزيه

تصفيه آب و ،   خوردگي
 پساب صنعتي

4 
كارشناس 
ابزار دقيق 

 و كنترل

ل ركنت
 -ابزاردقيق 

برق 
الكترونيك 

 الكترونيك-1
كنترل و -2

 ابزار دقيق

كارشناسي يا 
 باال تر 

4 120 

، كنترل خطي ،  تخصصي زبان
ا ، ، عملگره مدارهاي الكتريكي

ابزاردقيق پيشرفته ، سيستم هاي 
 كنترل هوشمند 

 


