
 بکارگیری اپراتوربه شیوه حجمی  آگهی

 به منظور تکمیل نیروی انسانی خود جهت مشاغل نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان شرکتبه اطالع می رساند 

، پس اب برگ اری دارای شتترایذ لیلولت شتترکت برم منه ه ای ی د اب بید داوطلنید کیلو  132 ایستتاها  اپراتوری

 .علمی، نیرو می پذیردآبمون کانی و مصاحنه 

کلیه مراحل ثنت نام، دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهد  ناایج ف ذ اب طریق سامانه آبمون به نشانی  -1

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

پایان مراحل، ثنت نام قهعی تل ی می گردد و در تنها پس اب واری  اینارنای ه ینه آبمون و مشاهد  پیغام  -2

 د و امکان شرکت در آبمون وجود ندارد.کارت ورود به جلسه صادر نخواهد ش غیر اید صورت

برابر ظرفیت مورد نیاب اعالم خواهد شد و اناخاب نهایی با انجام مصاحنه تخصصی ، دو پس اب اید آبمون -3

 د.حضوری و بررسی صالحیت عمومی انجام می شو

 شرایط عمومی:

 داشاد تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران -1

 قانونی دائم غیر پ شکیدارا بودن کارت پایان خدمت سربابی و یا معافیت  -2

 و دخانیات عدم اعایاد به مواد مخدر و الکل -3

 نداشاد ساب ه محکومیت ج ایی موثر -4

 و توانایی برای انجام کار  داشاد سالمت کامل جسمانی و روانی -5

 اد به دید منید اسالم یا یکی اب ادیان شناخاه شد  در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناعا  -6

 و نداشاد تعهد خدمای به دیهر سابمانها نداشاد منع قانونی جهت اساخدام در دساها  های اجرایی -7

 احراب صالحیت عمومی به تایید گ ینش پس اب قنولی در آبمون کانی و مصاحنه -8

 شرایط اختصاصی:

سال که تاریخ  32مدرک تحصیلی لیسانس  سال 30مدرک تحصیلی فوم دیپلم  داشاد حداکثر سد برای -1

 برگ اری آبمون مالک محاسنه حداکثر سد داوطلنان میناشد.

صره ساب ه و  :تب سوء  صنعت برم و عدم  شغل مذکور در داخل  صوص  ساب ه مرتنذ در خ شاد  صورت دا در 

سابمان تامید اجاماعی  عملکرد ساب ه با پرداخت بیمه به  سوابق کاری گذشاه مدت  حداکثر به مدت منفی در 

 و همچنید مدت بمان خدمت سربابی به س ف سنی اف ود  خواهد شد.سال  5

 بومی بودن در شهرساان مورد ت اضا ال امی میناشد. شرایذ بومی بودن به شرح لیل تعیید میهردد:  -2

  داوطلب یا والدید وی اب یکسال قنل اب بمان آبمون در شهرساان مورد ت اضا باشد.محل سکونت 

 .محل تولد داوطلب با محل مورد ت اضا یکسان باشد 

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


  داوطلب حداقل دو م هع تحصیلی اب م اطع تحصیلی )ابادایی،راهنمایی و ماوسهه(  خود را در محل

 مورد ت اضا طی کرد  باشد.

 مورد نیاب به شرح جدول بیر می باشد:تعداد، رشاه، گرایش های  -3

 

 : آبمون عمومی -

وال(، ئس10ببان انهلیسی )وال(،ئس10) وتست هوشریاضی، وال(، ئس10)اسالمی واحکام معارف : شامل  مواد آبمون

 میناشد.وال( ئس10) آیید نهارش و ادبیات فارسی و وال(ئس10) رایانهکار با عمومی مهارت 

 آبمون تخصصی تکنسید برم : -

سئوال 15سئوال( تاسیسات الکاریکی )15سئوال ( ماشید های الکاریکی )10مواد آبمون شامل : مدارهای الکاریکی ) 

 سئوال ()اب کااب دکار هوشمند( می باشد.15سئوال( تجهی ات پست )20(ایمنی در برم )

 مهندسی برم:  آبمون تخصصی -

 10) 2و1، مدارهای الکاریکیسوال(10(، رله و حفاظت)سئوال10بررسی سیسامهای قدرت )شامل : مواد آبمون 

مدارهای منه ی  ، سئوال(10الکاریکی ) ماشینهای،  وال(ئس 10ایمنی برم ) ،( سئوال 15وال(، تجهی ات پست )ئس

  می باشد. سئوال (10و دیجیاال )

 وبن کلیه سواالت آبمون یکسان و ضریب تمامی دروس یک می باشد.  -

 نمی باشد. قابل قنول  باالتر تحصیلی مدرک لکر شد  شغلبرای  :تنصر 

و   www.azmoon.iheari.irثنت نام در سامانه آبمون مجامع عالی آموبشی و پژوهشی اصفهان به نشانی  -4

اب طریق سامانه فوم ،( ریاله ار هشاصدو  یک میلیون)1800.000پرداخت اینارنای ه ینه ثنت نام به منلغ 

       می پذیرد. انجام

 بمان بندی:

می انجام 4/12/1401شننه پنجتا پایان روب 23/11/1401مورخ شننه یکثنت نام در سامانه آبمون اب روب  -

 پذیرد.

 شهرستان مورد نیاز جنسیت تعداد مقطع گرایش عنوان شغل ردیف

 مهندسی برق 1

قدرت، کنترل، شبکه های انتقال 

برق، شبکه های توزیع برق،  

 الکترونیک)بجز بیو الکتریک(

 کارشناسی

 

2 
 مرد

 
 خاتم و مروست 

 تکنسین برق 2

برق صنعتی -انتقال  –فنی برق 

 -پست وانتقال -)الکتروتکنیک(

 برق و تاسیسات

 کاردانی
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می  انجام 1401ما  اسفند  11لغایت  9 تاریخ های طریق سامانه دردریافت کارت شرکت در آبمون اب  -

 پذیرد.

 می باشد. 12/12/1401جمعه مورخ روب صنح  10برگ اری آبمون: راس ساعت تاریخ  -

 دقی ه می باشد. 125آبمون: بمان برگ اری مدت  -

 عالم می گردد.آدرس محل برگ اری آبمون در کارت شرکت در آبمون ا -

( در وقت اداری پاسخهوی سئواالت داوطلنان گرامی می خامسی پور ) آقای 031-33804793شمار  تلفد  -

 باشد. 


