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 99در سال ا( شرکت مادر تخصصی برق حرارتی ههای وابسته )نیروگاهدر شرکتاستخدام  آگهی

 یاستخدام یخود و به استناد مجوزها فیتحقق اهداف و وظا ی( در راستاروگاهیبرق )ن دیتول تیریمد یهاشرکت

ها دانشگاه النیالتحصاز فارغنفر  164تعداد  ،(یردولتیوابسته )غ یهاشرکت یصادره و بر اساس موافقت مجمع عموم

 یکتب یآزمون استخدام یبرگزار قیاز طر ،را یو فناور قاتیتحق ،وزارت علوم دییمورد تا یو موسسات آموزش عال

نمرات اخذ شده در آزمون  نیباالتر بیبه ترت ،پس از کسب نمره حد نصاب نشیمصاحبه و گز ،(یو تخصص ی)عموم

 .دیانمیاستخدام م ، بصورت قراردادیآگهی این با شرایط مندرج در ،( و مصاحبهیو تخصص ی)عموم یکتب

 یعموم شرایطاول:  بخش

 رانیا نظام جمهوری اسالمی تیداشتن تابع .1

 رانیا یاسالم یجمهور یالتزام به قانون اساس .2

 رانیا یاسالم یجمهور یشناخته شده در قانون اساس انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نیاعتقاد به د .3

 انیآقا یدائم برا یقانون تیمعاف ایوره ضرورت خدمت دانجام  .4

 و دخانیاتبه مواد مخدر  ادیعدم اعت .5

 موثر یجزائ تینداشتن سابقه محکوم .6

 انجام کار ییو توانا یروان ،یداشتن سالمت جسمان .7

 شغل محل مورد تقاضا یاحراز شغل برا طیدارا بودن شرا .8

داوطلبان استخدام ) هاو شرکت هاسازمان گریمت به دتعهد خدنداشتن استخدام و  یبرا یمنع قانون عدم .9

وابسته  یهادائم شرکت/نیکارکنان مدت مع ایو  ییاجرا یهادستگاه یمانیو پ یرسم نیاز مستخدم دینبا

 (های مزبور باشند.ها یا شرکتخدمت از دستگاه دیبازخر ایمجموعه صنعت آب و برق و ری( زیردولتی)غ

 و مصاحبه یدر آزمون کتب یپس از قبول نشیگز دییبه تا یعموم یهاتیاحراز صالح .10

 دارابودن شرایط سنی مطابق دفترچه  .11

 کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون .12

 

 یاختصاص طیبخش دوم: شرا

 .1ول شماره اعالم شده در جد یلیتحص شیمتناسب با مقطع، رشته و گرا یلیمدرک تحصداشتن  -1
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 مورد نیاز مدرك تحصیلیو  رشته شغلی وانعن .1جدول شماره         

عنوان 

 شغل
 شرایط احراز

تکنسین 

ایمنی و 

بهداشت 

ای حرفه

 نیروگاه 

 ای، کاردان فنی ایمنی کار و حفاظت، کاردان فنی ایمنی کار و حفاظت فنیبهداشت حرفه کاردانی

 کارشناسی

ایمنی و بازرسی فنی، ایمنی  مهندسی ایمنی، مهندسی ایمنی )بازرسی فنی/ حفاظت فنی(، مهندسی

ای، مهندسی دسی ایمنی صنعتی، مهندسی بهداشت حرفهمهنصنعتی و محیط کار، ایمنی صنعتی، 

ای مدیریت عملیات امداد و نجات، بهداشت محیط، شیمی )محیط زیست(، کارشناسی حرفه

اد سوانح ای مدیریت امدای مدیریت امداد و سوانح طبیعی، کارشناسی حرفهکارشناسی حرفه

ای ایمنی، زمانی، کارشناسی حرفهای ایمنی و حفاظت سا)غیرطبیعی/ طبیعی(، کارشناسی حرفه

 ای پدافند غیر عاملمهندسی پدافند غیر عامل، کارشناسی حرفه

تکنسین 

 شیمی

 کاردانی
شیمی )کاربردی/ آزمایشگاهی/ صنعتی/ صنایع شیمیایی(، علمی کاربردی شیمی آزمایشگاهی، صنایع 

 شیمیایی

 مهندسی شیمی، شیمی کاربردی، شیمی محض کارشناسی

تکنسین 

نیروگاه 

 )برق(

 های کاردانی برقها و گرایشکلیه رشته کاردانی

 کارشناسی

مهندسی برق، مهندسی برق )قدرت/ الکترونیک/ کنترل/ مخابرات/ شبکه های انتقال و توزیع(، 

های انتقال و توزیع(، مهندسی بردی برق )شبکهکار-کاربردی برق، مهندسی علمی-مهندسی علمی

برداری برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهرهفرآیند(، مهندسی بهره /کنترل )ابزار دقیقفناوری 

 برداری نیروگاهقدرت، مهندسی فناوری بهره-نیروگاه، مهندسی تکنولوژی برق

تکنسین 

نیروگاه 

 )مکانیک(

 کاردانی
خودرو(، تاسیسات حرارتی و برودتی، )باستثناء گرایش های کاردانی مکانیک ها و گرایشکلیه رشته

 مکانیک نیروگاه

 کارشناسی

برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی مراقبت و برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهرهمهندسی بهره

یک، مهندسی مکانیک برداری نیروگاه، مهندسی مکاننگهداری مکانیک نیروگاه،  مهندسی فناوری بهره

کاربردی  -کاربردی مکانیک، مهندسی علمی -سیاالت / ساخت و تولید(، مهندسی علمی)حرارت و 

 مکانیک )نیروگاه(، مهندسی مکاترونیک، مهندسی صنایع

 

 :ریبه شرح ز یسن طیداشتن شرا -2

 (14/12/1371بعد از  نی)متولد یمقطع کاردان یسال برا 28حداکثر  –

 (14/12/1369بعد از  نی)متولد یمقطع کارشناس یسال برا 30حداکثر  –

 ،و سن داوطلبان فهیخدمت نظام وظ انیدائم و پا تیمعاف ،یلیالتحصفارغ خیبه تارحاسم یمالک عمل برا :1تبصره 

 باشد.( می14/12/1399آزمون ) یروز برگزار

 به صالح ذی مراجع از معتبر تأییدیه ائهرا شرط به ماه، 24 مدت به حداکثر سربازی، خدمت انجام مدت :2 تبصره

 .شودمی افزوده سن حداکثر

مجاز  سن حداکثر بهسال  2تا سقف  ،(بیمه حق پرداخت به مشروط) کار مرتبط سابقه داشتن صورت در :3 تبصره

 .شودمی افزوده
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مربوط به  یها هیدییتاو  فهینظام وظ تیداوطلبان، کارت مربوط به وضع لیفراغت از تحص یبه ذکر است گواه الزم

ها در روز  هیدییتا ریآزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه سا یحداکثر تا روز برگزار یستی، باهای قانونیسهمیه

 مدارک ارائه گردد. قیتطب

 .گرددمی تعیین 2 شماره جدول در شده قید هایمحل شغل کد براساس خدمت، محل -3
 

 های مدیریت تولید برقشرکت یاهمحلشغل  کد : فهرست2جدول شماره 

  (نکا)نیروگاه  برق شهید سلیمیمدیریت تولید  شرکت هایفهرست شغل محل

کد 

 شغل
 محل خدمت نام شرکت عنوان شغل

نوع 

 سهمیه
 تعداد جنسیت

110 
 نیتکنس

 یمیش
 7 مرد آزاد نکا نکا دیتول تیریشرکت مد

111 
 نیتکنس

 یمیش
 نکا نکا دیتول تیریشرکت مد

 ثارگریا

25% 
 3 مرد

 

 کنارك( -ایرانشهر -های  بمپورنیروگاهسیستان و بلوچستان )شرکت مدیریت تولید برق های فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 محل خدمت نام شرکت عنوان شغل

نوع 

 سهمیه
 تعداد جنسیت

210 
تکنسین 

 شیمی

مدیریت تولید برق سیستان و شرکت 

 بلوچستان
 1 مرد آزاد رانشهریا

 نسین ایمنیکت 211
شرکت مدیریت تولید برق سیستان و 

 بلوچستان
 1 مرد آزاد رانشهریا

 تکنسین ایمنی 212
شرکت مدیریت تولید برق سیستان و 

 بلوچستان
 1 مرد %5 ثارگریا رانشهریا

 تکنسین ایمنی 213
تولید برق سیستان و شرکت مدیریت 

 بلوچستان
 3 مرد آزاد چابهار - کنارک

 یتکنسین ایمن 214
شرکت مدیریت تولید برق سیستان و 

 بلوچستان
 1 مرد %25ثارگریا چابهار - کنارک

 تکنسین برق 215
شرکت مدیریت تولید برق سیستان و 

 بلوچستان
 1 مرد آزاد رانشهریا - بمپور

 تکنسین برق 216
مدیریت تولید برق سیستان و شرکت 

 بلوچستان
 1 مرد %5 ثارگریا رانشهریا - بمپور

217 
 سینتکن

 مکانیک

شرکت مدیریت تولید برق سیستان و 

 بلوچستان
 1 مرد آزاد چابهار - کنارک

218 
تکنسین 

 مکانیک

شرکت مدیریت تولید برق سیستان و 

 بلوچستان
 1 مرد آزاد رانشهریا - بمپور
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 سیستان و بلوچستانشرکت مدیریت تولید برق های فهرست شغل محلادامه 

کد 

 شغل
 محل خدمت نام شرکت عنوان شغل

نوع 

 سهمیه
 تعداد جنسیت

 تکنسین برق 219
شرکت مدیریت تولید برق سیستان و 

 بلوچستان
 3 مرد آزاد رانشهریا

 تکنسین برق 220
شرکت مدیریت تولید برق سیستان و 

 بلوچستان
 2 مرد %25ثارگریا رانشهریا

221 
تکنسین 

 مکانیک

شرکت مدیریت تولید برق سیستان و 

 بلوچستان
 8 مرد آزاد رانشهریا

222 
تکنسین 

 مکانیک

شرکت مدیریت تولید برق سیستان و 

 بلوچستان
 1 مرد نیمعلول رانشهریا

223 
تکنسین 

 مکانیک

شرکت مدیریت تولید برق سیستان و 

 بلوچستان
 4 مرد %25ثارگریا رانشهریا

 

 )نیروگاه شازند(اراك شازند شرکت مدیریت تولید برق های فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 محل خدمت نام شرکت عنوان شغل

نوع 

 سهمیه
 تعداد جنسیت

 6 مرد آزاد شازند اراک شازند دیتول تیریشرکت مد برق نیتکنس 310

 2 مرد %25ثارگریا شازند اراک شازند دیتول تیریشرکت مد برق نیتکنس 311

312 
 نیتکنس

 کیمکان
 1 مرد نیمعلول شازند اراک شازند دیتول تیریشرکت مد

313 
 نیستکن

 کیمکان
 10 مرد آزاد شازند اراک شازند دیتول تیریشرکت مد

314 
 نیتکنس

 کیمکان
 1 مرد %5 ثارگریا شازند اراک شازند دیتول تیریشرکت مد

315 
 نیتکنس

 کیمکان
 4 مرد %25ثارگریا شازند اراک شازند دیتول تیریشرکت مد

316 
 نیتکنس

 یمیش
 3 مرد آزاد شازند اراک شازند دیتول تیریشرکت مد

317 
 نیتکنس

 یمیش
 1 مرد %5 ثارگریا شازند اراک شازند دیتول تیریشرکت مد

318 
 نیتکنس

 یمیش
 1 مرد %25ثارگریا شازند اراک شازند دیتول تیریشرکت مد

 3 مرد آزاد شازند اراک شازند دیتول تیریشرکت مد یمنیا نیتکنس 319

 1 مرد %25ثارگریا اراک شازند شازند دیتول تیریشرکت مد یمنیا نیتکنس 320
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 شهید رجایی )نیروگاه شهید رجایی(شرکت مدیریت تولید برق های فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 محل خدمت نام شرکت عنوان شغل

نوع 

 سهمیه
 تعداد جنسیت

410 
 نیتکنس

 یمیش
 5 مرد آزاد نیقزو ییرجا دیشه دیتول تیریشرکت مد

411 
 نیتکنس

 یمیش
 2 مرد %25ثارگریا نیقزو ییرجا دیشه دیتول تیریشرکت مد

 1 مرد آزاد نیقزو ییرجا دیشه دیتول تیریشرکت مد یمنیا نیتکنس 412

 1 مرد %25ثارگریا نیقزو ییرجا دیشه دیتول تیریشرکت مد یمنیا نیتکنس 413

 2 مرد آزاد نیقزو ییرجا دیشه دیتول تیریشرکت مد برق نیتکنس 414

 1 مرد %25ثارگریا نیقزو ییرجا دیشه دیولت تیریشرکت مد برق نیتکنس 415

416 
 نیتکنس

 کیمکان
 12 مرد آزاد نیقزو ییرجا دیشه دیتول تیریشرکت مد

417 
 نیتکنس

 کیمکان
 3 مرد %25ثارگریا نیقزو ییرجا دیشه دیتول تیریشرکت مد

418 
 نیتکنس

 کیمکان
 1 مرد %5 ثارگریا نیقزو ییرجا دیشه دیتول تیریشرکت مد

419 
 نیتکنس

 کیمکان
 1 مرد نیمعلول نیقزو ییرجا دیشه دیتول تیریشرکت مد

 

 لوشان )نیروگاه لوشان(شرکت مدیریت تولید برق های فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 محل خدمت نام شرکت عنوان شغل

نوع 

 سهمیه
 تعداد جنسیت

510 
 نیتکنس

 یمیش
 2 مرد آزاد لوشان لوشان دیتول تیریشرکت مد

511 
 نیتکنس

 یمیش
 لوشان لوشان دیتول تیریشرکت مد

 ثارگریا

25% 
 1 مرد

512 
 نیتکنس

 کیمکان
 2 مرد آزاد لوشان لوشان دیتول تیریشرکت مد

 1 مرد آزاد  لوشان لوشان دیتول تیریشرکت مد برق نیتکنس 513
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 کرمان )نیروگاه شهید سلیمانی(شرکت مدیریت تولید برق های لفهرست شغل مح

کد 

 شغل
 محل خدمت نام شرکت عنوان شغل

نوع 

 سهمیه
 تعداد جنسیت

610 
 نیتکنس

 کیمکان
 3 مرد آزاد کرمان کرمان دیتول تیریشرکت مد

611 
 نیتکنس

 کیمکان
 کرمان کرمان دیتول تیریشرکت مد

 ثارگریا

25% 
 1 مرد

 1 مرد آزاد کرمان کرمان دیتول تیریشرکت مد برق نیتکنس 612

613 
 نیتکنس

 یمیش
 1 مرد آزاد کرمان کرمان دیتول تیریشرکت مد

 

 شهید مفتح )نیروگاه شهید مفتح( شرکت مدیریت تولید برقهای فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 محل خدمت نام شرکت عنوان شغل

نوع 

 سهمیه
 تعداد جنسیت

710 
 نیتکنس

 کیمکان
 11 مرد آزاد همدان مفتح دیشه دیتول تیریشرکت مد

711 
 نیتکنس

 کیمکان
 1 مرد نیمعلول همدان مفتح دیشه دیتول تیریشرکت مد

712 
 نیتکنس

 کیمکان
 1 مرد %5 ثارگریا همدان مفتح دیشه دیتول تیریشرکت مد

713 
 نیتکنس

 کیمکان
 همدان مفتح دیشه دیتول تیریشرکت مد

 ثارگریا

25% 
 5 مرد

 

 طرشت )نیروگاه شیروان( برداری نیروگاهبهرهشرکت های هرست شغل محلف

کد 

 شغل
 محل خدمت نام شرکت لعنوان شغ

نوع 

 سهمیه
 تعداد جنسیت

810 
 نیتکنس

 یمیش
 برداری نیروگاه طرشتشرکت بهره

 یخراسان شمال

  روانیش -
 3 مرد آزاد

811 
 نیتکنس

 یمیش
 برداری نیروگاه طرشتشرکت بهره

 یخراسان شمال

  روانیش -

 ثارگریا

25% 
 1 مرد

 برداری نیروگاه طرشتشرکت بهره برق نیتکنس 812
 یخراسان شمال

  روانیش -
 4 مرد آزاد

 برداری نیروگاه طرشتشرکت بهره برق نیتکنس 813
 یخراسان شمال

  روانیش -

 ثارگریا

25% 
 2 مرد

 برداری نیروگاه طرشتشرکت بهره برق نیتکنس 814
 یخراسان شمال

  روانیش -
 1 مرد نیمعلول
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 ت )نیروگاه شیروان(رشط برداری نیروگاهبهرهشرکت های هرست شغل محلفادامه 

کد 

 شغل
 محل خدمت نام شرکت عنوان شغل

نوع 

 سهمیه
 تعداد جنسیت

815 
 نیتکنس

 کیمکان
 برداری نیروگاه طرشتشرکت بهره

 یخراسان شمال

  روانیش -
 4 مرد آزاد

816 
 نیتکنس

 کیمکان
 برداری نیروگاه طرشتشرکت بهره

 یخراسان شمال

  روانیش -

 ثارگریا

25% 
 2 مرد

817 
 نیتکنس

 کیمکان
 برداری نیروگاه طرشتشرکت بهره

 یخراسان شمال

  روانیش -
 1 مرد %5 ثارگریا

 

 (اهوازرامین )شرکت مدیریت تولید برق های فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 محل خدمت نام شرکت عنوان شغل

نوع 

 سهمیه
 تعداد جنسیت

910 
 نیتکنس

 کیمکان
 4 مرد آزاد زوااه )اهواز( نیرامبرق  دیتول تیریشرکت مد

911 
 نیتکنس

 کیمکان
 1 مرد %5 ثارگریا اهواز )اهواز( نیرام برق دیتول تیریشرکت مد

912 
 نیتکنس

 کیمکان
 اهواز )اهواز( نیرامبرق  دیتول تیریشرکت مد

 ثارگریا

25% 
 2 مرد

 3 مرد آزاد اهواز )اهواز( نیرامبرق  دیتول تیریشرکت مد برق نیتکنس 913

 اهواز )اهواز( نیرامبرق  دیتول تیریشرکت مد برق نیتکنس 914
 ثارگریا

25% 
 1 مرد

915 
 نیتکنس

 یمیش
 3 مرد آزاد اهواز )اهواز( نیرامبرق  دیتول تیریشرکت مد

916 
 نیتکنس

 یمیش
 اهواز )اهواز( نیرامبرق  دیتول تیریشرکت مد

 ثارگریا

25% 
 1 مرد

 

 یقانون یهاهیو سهم ازاتیسوم: امت خشب

 دنبومی بو ( امتیاز1

در ( 2/1دهم ) دو و کی بیشهرستان با ضر ی( و بوم1/1دهم ) کی و کی بیاستان با ضر یداوطلبان بوم نمره -1-1

 گردد. می لحاظ ینمره مکتسبه آزمون کتب

که محل  ییهاشرکت یهاشغل محل یاستخدام برا یشهرستان( متقاض ایاستان  ی)اعم از بوم یداوطلبان بوم -2-1

 ( برخوردار خواهند شد.1/1دهم ) کی و کی ازیقرار دارند، صرفاً از امتا در مرکز استان خدمت آنه

 :گردندمی یتلق استان یداوطلب بومباشند،  ریز یهایژگیاز و یکی یکه حداقل دارا یافراد -3-1

 باشد. یکیاستخدام  یمحل مورد تقاضا برااستان با  ،یهمسر و ایمحل تولد داوطلب  استان •
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مسلح )اعم از شاغل و  یروهاین ایو  ییاجرا یهاشاغل در دستگاه یمانیو پ یندان کارکنان رسمو فرزهمسر  •

که استان محل خدمت  رویوزارت ن رمجموعهی( زیردولتی( و وابسته )غیتابعه )دولت یهاشرکت و بازنشسته( ای

 باشد. یکیآنان  استخدام یداوطلب با استان محل مورد تقاضا برا نیوالد یبازنشستگ ای یفعل

دانشگاه( را به صورت  ایو  رستانیدب ،ییراهنما ،یی)ابتدا یلیسال از سنوات تحص (4داوطلب حداقل چهار ) •

 کرده باشد. یاستخدام ط یتقاضا برا متناوب در استان محل مورد ای یمتوال

استخدام را داشته  یدر استان محل مورد تقاضا برا مهیسابقه پرداخت حق بسال  (4داوطلب حداقل چهار ) •

 باشد.

تقاضا  در استان محل مورد مهیسال سابقه پرداخت حق ب (4همسر داوطلب، حداقل چهار ) ایپدر، مادر و  •

 استخدام را داشته باشند. یبرا

 گردند.می یتلق شهرستان یبومداوطلب باشند،  ریز یهایژگیاز و یکی یکه حداقل دارا یافراد -4-1

 باشد. یکیاستخدام  یبا شهرستان محل موردتقاضا برا ،یهمسر و ایب شهرستان محل تولد داوطل •

مسلح )اعم از شاغل و  یروهاین ایو  ییاجرا یهاشاغل در دستگاه یمانیو پ یهمسر و فرزندان کارکنان رسم •

که شهرستان محل  رویوزارت ن رمجموعهی( زیردولتیوابسته )غ( و یتابعه )دولت یهابازنشسته( و شرکت ای

 باشد. یکیاستخدام آنان  یراتقاضا ب داوطلب با شهرستان محل مورد نیوالد یبازنشستگ ای یفعل خدمت

را به صورت  (دانشگاه ایو  رستانیدب ،ییراهنما ،یی)ابتدا یلیسال از سنوات تحص (4داوطلب حداقل چهار ) •

 کرده باشد. یاستخدام ط یتقاضا برا متناوب در شهرستان محل مورد ای یمتوال

استخدام را  یدر شهرستان محل مورد تقاضا برا مهیسال سابقه پرداخت حق ب (4حداقل چهار ) طلبداو •

 داشته باشد.

در شهرستان محل مورد تقاضا  مهیسال سابقه پرداخت حق ب (4همسر داوطلب، حداقل چهار ) ایپدر، مادر و  •

 استخدام را داشته باشند. یبرا

مستندات و مدارک  ت،یبرابر ظرف سهقرار گرفتن در فهرست  است در صورتبند، الزم  نیداوطلبان موضوع ا :توجه

 یز سوکه متعاقباً ا یمدارک و قبل از مصاحبه استخدام یدر زمان بررس ازین مدارک مورد ریبودن را به همراه سا یبوم

منزله حذف از  مقرر به در موعد هیدییتا ارائهاست عدم  یهیبد .ندیارائه نما ،استخدام اعالم خواهد شد یشرکت متقاض

 باشد. یمزبور م هیجذب در سهم ندیفرا

 ( سهمیه ایثارگران2

 به ایثارگرانالزم( )در صورت کسب حد نصاب نمره  یاستخدامنیازهای %( از کل  30درصد ) یستا سقف  -1-2

بایست در می طیشرایابد که افراد واجد اختصاص می ریزشرح به  "قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران "مشمول 

 خود به رقابت بپردازند.  نیآزمون شرکت نموده و در ب

، همسر ، همسر و فرزندان شهدافاقد شغل به جانبازان، آزادگان یاستخدامظرفیت %( از  25و پنج درصد ) ستیب -2-2

ی یک و باال کسالیت ( و باالتر، همسر و فرزندان آزادگان با مدت اسار%25درصد ) پنج و ستیجانبازان بو فرزندان 

  .یابداختصاص میبه ترتیب نمره مکتسبه  دیخواهر و برادر شه سال اسارت، پدر و مادر،

ها(، همسر و به رزمندگان )با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه یاستخدامظرفیت از ( %5)پنج درصد  -3-2

( و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت به ترتیب %25فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

  یابد.  می نمره مکتسبه اختصاص

 )یک ممیز سه دهم( در آزمون 3/1وزارت نیرو پس از کسب حد نصاب الزم، از ضریب فرزندان ایثارگر همکار  -4-2

 پردازند. رقابت می%( با سایر ایثارگران به  5یا  %25شوند و در سهمیه انتخابی )برخوردار می کتبی
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خانواده همسر و  ها،)جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آن ثارگرانیا یمعتبر برا هیدییمرجع صدور تا -5-2

مسلح در مورد  یروهاین یهااز رده کیهر  یانسان یرویرزمندگان، معاونت ن یو برا ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن شهدا(

 یروهایو ن انیجیدر مورد بس یمستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالم جیبس یانسان یرویرزمندگان خود، معاونت ن

 یمعاونت توسعه و منابع انسانی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل، مردم

متقاضیان باید تاییدیه مربوطه را در روز بررسی مدارک ارایه  .باشندیدر مورد جهادگران م یوزارت جهاد کشاورز

 باشد. یمزبور م هیجذب در سهم ندیحذف از فرا در موعد مقرر به منزله هیدییتا ارائهاست عدم  یهیبدند. نمای

 ( سهمیه معلولین3

 احراز شغل و طیمشروط بر دارا بودن شرا یمعلوالن عاد%( ظرفیت استخدامی به  3تا سقف سه درصد ) -1-3

 یابد.اختصاص مینمره مکتسبه  بیبه ترت نظر متناسب با شغل مورد یجسم ییتوانا از یبرخوردار

 ارکمد یدر زمان بررس یمعلوالن عاد یبرا ربط،یو حسب مورد از مراجع ذ یستیاز سازمان بهز یگواهارائه  -2-3

 است. یالزام

 دهد.میها در مشاغل را نشان توزیع سهمیه 3جدول شماره 

 ها در مشاغلتوزیع سهمیه: 3جدول شماره 

 تعداد محل خدمت عنوان شغل
 %3معلولین  %5ایثارگران  %25ایثارگران  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - 3 مرد 7 مرد 10 شرکت مدیریت تولید نکا تکنسین شیمی

 تکنسین شیمی
امین شرکت مدیریت تولید ر

 )اهواز(
 - - - - 1 مرد 3 مرد 4

 تکنسین شیمی

شرکت مدیریت تولید 

 -سیستان و بلوچستان

 ایرانشهر

 - - - - - - 1 مرد 1

 - - 1 مرد 1 مرد 3 مرد 5 شرکت مدیریت تولید شازند تکنسین شیمی

 تکنسین شیمی
شرکت مدیریت تولید شهید 

 رجایی
 - - - - 2 مرد 5 مرد 7

 تکنسین شیمی
مدیریت تولید طرشت  شرکت

 شیروان -،خراسان شمالی 
 - - - - 1 مرد 3 مرد 4

 - - - - - - 1 مرد 1 کرمانشرکت مدیریت تولید  تکنسین شیمی

 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 شرکت مدیریت تولید لوشان تکنسین شیمی

 تکنسین ایمنی

شرکت مدیریت تولید 

 -سیستان و بلوچستان

 ایرانشهر

 - - 1 مرد - - 1 مرد 2

 تکنسین ایمنی

شرکت مدیریت تولید 

-سیستان و بلوچستان

 چابهار -کنارک

 - - - - 1 مرد 3 مرد 4

 - - - - 1 مرد 3 مرد 4 شرکت مدیریت تولید شازند تکنسین ایمنی
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 ها در مشاغلتوزیع سهمیه: 3جدول شماره ادامه 

 تعداد محل خدمت عنوان شغل
 %3معلولین  %5ایثارگران  %25ایثارگران  آزاد

 تعداد جنسیت عدادت جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 تکنسین ایمنی
شرکت مدیریت تولید شهید 

 رجایی
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2

 تکنسین برق

شرکت مدیریت تولید رامین 

 )اهواز(
 - - - - 1 مرد 3 مرد 4

 تکنسین برق
شرکت مدیریت تولید سیستان 

 ایرانشهر -بمپور -و بلوچستان
 - - 1 مرد - - 1 مرد 2

 تکنسین برق
یت تولید سیستان شرکت مدیر

 ایرانشهر -و بلوچستان
 - - - - 2 مرد 3 مرد 5

 - - - - 2 مرد 6 مرد 8 شرکت مدیریت تولید شازند تکنسین برق

 تکنسین برق

شرکت مدیریت تولید شهید 

 رجایی
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3

 تکنسین برق

مدیریت تولید طرشت شرکت 

 شیروان -،خراسان شمالی 
 1 مرد - - 2 مرد 4 مرد 7

 - - - - - - 1 مرد 1 شرکت مدیریت تولید کرمان تکنسین برق

 - - - - - - 1 مرد 1 شرکت مدیریت تولید لوشان تکنسین برق

تکنسین 
 مکانیک

شرکت مدیریت تولید رامین 
 )اهواز(

 - - 1 مرد 2 مرد 4 مرد 7

تکنسین 
 مکانیک

شرکت مدیریت تولید 
-سیستان و بلوچستان

 چابهار -کنارک
 - - - - - - 1 مرد 1

تکنسین 
 مکانیک

شرکت مدیریت تولید 
 -بلوچستانسیستان و 

 ایرانشهر -بمپور
 - - - - - - 1 مرد 1

تکنسین 
 مکانیک

شرکت مدیریت تولید 
 -سیستان و بلوچستان

 ایرانشهر
 1 مرد - - 4 مرد 8 مرد 13

تکنسین 
 شرکت مدیریت تولید شازند مکانیک

 1 مرد 1 مرد 4 مرد 10 مرد 16

تکنسین 
 مکانیک

شرکت مدیریت تولید شهید 
 رجایی

 1 مرد 1 مرد 3 مرد 12 مرد 17

تکنسین 
 مکانیک

شرکت مدیریت تولید شهید 
 مفتح

 1 مرد 1 مرد 5 مرد 11 مرد 18

تکنسین 
 مکانیک

شرکت مدیریت تولید طرشت 
 شیروان -،خراسان شمالی 

 - - 1 مرد 2 مرد 4 مرد 7

تکنسین 
 ت تولید کرمانشرکت مدیری مکانیک

 - - - - 1 مرد 3 مرد 4

تکنسین 
 شرکت مدیریت تولید لوشان مکانیک

 - - - - - - 2 مرد 2
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 خاص امتیازات( 4

  به منظور ایجاد و حفظ انگیزه در همکاران متخصص و متعهد صنعت آب و برق، ضرایبی در نمرات آزمون -1-4

 پردازند.  ردد و سپس با مشمولین آزاد به رقابت میگمشمولین زیر، پس از کسب حد نصاب الزم، لحاظ می

موسسـات و حوزه ستادی، فداکاران صنعت و همچنین کارکنان صنعت آب و برق که به صورت مستقیم بـا  -2-4

نمایند در صورتیکه  می همکـاری مراکز آموزشی و پژوهشی/ شرکتهای تابعه )دولتی( / وابسته )غیردولتی( وزارت نیرو

یکی از یا و یـا دچـار ازکارافتادگی شوند، همسـر  نموده باشندأموریـت و یـا حـوادث ناشـی از کـار فـوت در حین م

دو دهـم( در  و)یـک  2/1از ضـریب  ،کسب حد نصاب الزم در آزمـونو  و قبولی فرزندان ایشـان در صـورت شـرکت

  رقابت خواهد پرداخت.  دار و با داوطلبان آزاد به برخورعمومی و تخصصی کتبی آزمـون 

فرزند کارکنان شاغل و بازنشسته موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و شرکتهـای تابعـه )دولتی( / وابسته  -3-4

سال سـابقه آخـر خـدمت آنان در صنعت آب و برق طی شده باشد،  20)غیردولتی( زیرمجموعه وزارت نیرو که حداقل 

عمومی )یک ممیز یک دهم( در آزمون  1/1ز کسـب حـد نصاب الزم( از ضریب ورت شـرکت در آزمـون )پـس ادر صـ

 داوطلبان آزاد به رقابت خواهد پرداخت. برخوردار و بـاو تخصصی 

اجتماعی  تأمینو با ارائه سوابق بیمه آخرین شرکت محل خـدمت همکار ی فوق مرجع صدور تأییدیه برای بندهاتذکر: 

  باشد.میقابل قبول 

 : مواد آزمونرمچهابخش 
 داده خواهد شد. یدفترچه سؤال اختصاص کیو  یعموم تدفترچه سؤاال کیاز داوطلبان،  کیهر  به

 :شودیم نییتع ریبه شرح ز یمواد آزمون عموم -الف
 (ICDLگانه هفت یهااطالعات )مهارت یفناور- 1
 یو آمار مقدمات یاضیر- 2
 نگارش نییو آ یفارس اتیزبان و ادب- 3
 *یارف اسالممع- 4
 یعموم یسیزبان انگل- 5
 یو قانون اساس یدانش اجتماع ،یاطالعات عموم- 6
 یهوش و استعداد شغل- 7
معاف بوده  یمعارف اسالم تبه سؤاال ییاز پاسخگو رانیا یاسالم یجمهور یمصرح در قانون اساس ینید یتهایاقل -*

 محاسبه خواهد شد. تسؤاال ریتراز شده ساداوطلبان براساس مجموع  نیصورت، نمره مکتسبه ا نیا و در

 مشخص شده است. 4 در جدول شماره ،یشغل یرشته هااز  کیهر  یبرا یآزمون تخصص مواد -ب
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 . مواد آزمون کتبی تخصصی4جدول شماره 

 آزمونمواد  عنوان شغل  ردیف

 ای نیروگاه تکنسین ایمنی و بهداشت حرفه 1

 اصول ایمنی 

 رقایمنی در ب

 بهداشت محیط کار

 عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار

 مدیریت ایمنی و ریسک

 تکنسین شیمی 2

 شیمی تجزیه و آزمایشگاه

 شیمی آلی و آزمایشگاه

 شیمی فیزیک و شیمی معدنی

 آزمایشگاه تصفیه آب و

 اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

 اه )برق(تکنسین بهره برداری نیروگ 3

 مدارهای الکتریکی

و  ACهای های الکتریکی )مبانی، ماشینماشین
DC )و ترانسفورماتورها 

 گیری الکتریکیاندازه

 الکترونیک کاربردی و کنترل و ابزار دقیق

 الکتریکیتولید انرژی 

 تکنسین تعمیرات نیروگاه )مکانیک( 4

 استاتیک و مقاومت مصالح

 تمکانیک سیاال

 ترمودینامیک و انتقال حرارت

حرارت مرکزی با هوا و آب گرم، تهویه مطبوع 
 های کنترل تأسیساتتابستانی، سیستم

 دروس و نمره کل بیمحاسبه ضرا نحوه: پنجم بخش

  .محاسبه خواهد شد( 1با ضریب یک ) یو دروس اختصاص یدروس عمومنمره کل  -1-5

 باشد.  درصد نمره کل می 50سب حد نصاب الزم برای قبولی ک -2-5

موثر  ییفقط در نمره نهاو امتیازات مشمولین خاص  ی، سهمیه ایثارگرانمربوط به داوطلبان بوم بیضر :1 تبصره

 نخواهد شد. لحاظنصاب  حد نییاست و در تع

 آید. نمره نهایی پس از اعمال ضرایب مربوطه در نمره کل بدست می - 3-5

مندرج در دفترچه  هیدر کد شغل محل با توجه به سهم تیبرابر ظرف سه زانیبه مس نمره نهایی بر اساداوطلبان  -4-5

 خواهند شد. یانجام مراحل مصاحبه معرف یبرا

 20و  یدرصد آزمون تخصص 50) ییدرصد از نمره نها 70شامل  مالک انتخاب قبولشدگان نهایی امتیازات آنان  -5-5

 .خواهد بودمصاحبه متیاز ادرصد  30( و  یدرصد آزمون عموم

 کیو در هر  5-5امتیاز مکتسبه با توجه به موارد مذکور در بند  نیباالتر ، بترتیبانتخاب قبول شدگان نهایی  -6-5

 .ها خواهد بودهیاز سهم
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 : زمان ثبت نام، برگزاری آزمون، اعالم نتایج و تطبیق مداركششمبخش 

 22ساعت  20/11/1399 شنبهدوروز  توانند ازندرج در این آگهی میرایط مشداوطلبان پس از مطالعه دقیق  -6-1

های تخصصی صنعت آب و برق به آموزش موسسه از طریق سایت 28/11/1399مورخ  سه شنبهروز  24لغایت ساعت 

 .در آزمون ثبت نام نمایند www.ieht.ac.irآدرس اینترنتی 

ریق ط از عنوان هزینه شرکت در آزمون)هفتصدهزار ریال( را به  ریال 700,000بایست مبلغ وطلبان میدا :1تبصره

 پرداخت نمایند.موجود در صفحه ثبت نام )سامانه خرید کارت ثبت نام(  درگاه اینترنتی

 .گرددنمیوجه واریزی مسترد  و یا عدم قبولی، پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، در صورت انصراف :2تبصره

کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ  ،ری استپس از انجام کامل و دریافت کد رهگیری ضرو :3تبصره

 .آن دقت نمایند

 ورود هنگام عکس دارشناسنامه ملی یا  کارت و( کاغذ روی بر شده چاپ) آزمون جلسه به ورود کارت ارائه :4 تبصره

 .شد خواهد جلوگیری داوطلب ورود از صورت این غیر در است؛ الزامی حوزه به

 اینترنتی صــورت به جلسه آزمون به ورود کارت توزیع زمان و 14/12/1399مورخ  شنبهپنجبرگزاری آزمون، روز  -6-2

 ســایت وب طریق از 13/12/1399 مورخ شــنبهچهار روز لغایت 11/12/1399 مورخ نبهدوشروز  از

www.ieht.ac.ir دگردمی انجام. 

که در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت  باشدکد رشته محل انتخابی میداوطلبان،  یحوزه امتحان نییمالک تع -6-3

 .دیداوطلبان خواهد رس یکارت شرکت در آزمون درج و به آگاه یآزمون بر رو یشروع و محل برگزار

داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان  یاز سو یاطالعات ارسال دییشرکت در آزمون به منزله تاصدور کارت  :5تبصره 

 یاستخدام مربوط و سپس به صورت متمرکز در شرکت مادرتخصص یآزمون، ابتدا توسط شرکت متقاض یپس از اجرا

 خواهد شد. یبررس بطریذ

 است. الزامی آزمون زاریبرگ زمان درتوسط داوطلبان،  های بهداشتیرعایت پروتکل -6-4

از طریق  15/01/1400مورخ  شنبهیکبرابر ظرفیت نهایی پذیرفته شده( روز  سهنتایج و قبول شدگان در آزمون ) -6-5

 گردد.اعالم می www.ieht.ac.irوب سایت 

  شد.تایج تعیین خواهد اعالم ن همزمان با و سایر مراحل   تطبیق مدارکزمان  -6-6

کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون  :1تبصره

 .صادر شده باشدآماده و 

اصل و تصویر مدارک پذیرفته شدگان شامل: مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام  :2تبصره

 5مدارک اثبات بومی بودن که در شـرایط ثبت نام قید گردیده اسـت، حداکثر و  عدد 3به تعداد  3*4عکس  وظیفه و

الذکر در مهلت مقرر به منزله انصراف رایه گردد و عدم ارائه مدارک فوقبایسـت اروز پس از اعالم نتایج آزمون کتبی می

 د.گرداعالم می www.ieht.ac.irایت متعاقباً از طریق وب سمحل تحویل مدارک  .وی تلقی خواهد شد

 .شوندبرابر ظرفیت پس از تطبیق و تکمیل پرونده طی برنامه زمانی وارد فرآیند مصاحبه می 3پذیرفته شدگان  -6-7

 

http://www.ieht.ac.ir/
http://www.ieht.ac.ir/
http://www.ieht.ac.ir/
http://www.ieht.ac.ir/
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 راهنمای ثبت نام بخش هفتم:

ام به خرید کارت ثبت نام از طریق سامانه مربوطه نمایند و داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، ابتدا باید اقد -7-1

 گیرد، اقدام به ثبت نام نمایند.رقمی که در اختیار ایشان قرار می 14ال پس از خرید کارت، با توجه به شماره سری

 انجام دهند. باشد و داوطلبان باید مراحل ثبت نام را به طور کاملخرید کارت به منزله ثبت نام نهایی نمی :1تبصره 

 از تایپ التین اطالعات خودداری نمایید. -7-2

 صفحه کلید خاموش باشد. Caps Lockهنگام درج اطالعات، کلید  -7-3

در هنگام درج اطالعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر از کلید فاصله  Enterاز زدن کلید  -7-4

(Space.استفاده نمایید ) 

 اطالعات کلیه فیلدها الزامی است.تکمیل  -7-5

 امل )با درج صفر( و بدون خط تیره وارد نمایید.کد ملی خود را به صورت ک -7-6

و با  jpg )تمام رخ، زمینه روشن و جدید(، با فرمت 3×4برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی  -7-7

 .پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بودهای غیر کیلوبایت استفاده نمایید. عکس 70حجم حداکثر 

 باشد.پیکسل  300*400و حداکثر  کسلیپ 200*300حداقل  دیاسکن شده بااندازه عکس  •

 واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. دیداوطلب با ریصوت •

 حذف شده باشد. دیعکس اسکن شده با دیزا یهاهیحاش •

 باشد. دیسف نهیزم یو دارا یگاالمکان عکس رنیحت •

و داوطلبان الزم  باشدنمی قبول قابل( …شناسنامه و  ،ی)کارت مل ییشناسا یهاکارت یاسکن عکس از رو :1 تبصره

 .ندیفوق، اقدام به اسکن نما حاتیاست از اصل عکس و مطابق با توض

 با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. دیعکس خواهران با :2 تبصره

 گردد.یسلب م ینام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وثبت رمعتبر،یدرصورت ارسال عکس غ :3 رهتبص

درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که  ،یقبل یهاوجود آمده در آزمون با توجه به مشکالت به مهم: تذکر

گردد که عالوه یم دیشود، رخ داده است، تاکنجام میا گرانینام آنان توسط دکه ثبت یداوطلبان یموضوع اکثراً برا نیا

به  یگریتا اشتباهاً عکس داوطلب د دییدقت نما یارسال عکسحتماً نسبت به کنترل  ،ینامبر کنترل اطالعات ثبت

فرد به عنوان متخلف  ،یاز طرف متقاض یاست که در صورت ارسال عکس اشتباه یهیعکس شما ارسال نگردد. بد یجا

 رفتار خواهد شد.  یطابق مقررات با وو م یتلق

باشد را به دلخواه تکمیل و رقمی می 5در انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و  -7-8

شماره به همراه کد ملی و آن را یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این 

توانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید. لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کامالً مراقبت شناسنامه میشماره 

 نمایید.

 پس از تکمیل اطالعات، شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناً امکان چاپ اطالعات نیز وجود دارد. -7-9
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 سایر موارد بخش هشتم:

 النی( صرفاً فارغ التحصیاستخدام یازهای)مشخص شده در جداول ن یامتحان یشغل یاز رشته ها کیدر هر  -1-8

تر نییپا ایمقطع باالتر  ایها و شیگرا ایها رشته گرید رشیشرکت کنند و پذ توانندیو مقطع م شیهمان رشته، گرا

 شیبدون گرا یلیاست، منظور رشته تحص دهینگرد رذک شیکه گرا یلیتحص یهاباشد. در مورد رشتهنمی ریپذامکان

 باشد.می

. ردیپذینام صورت مذکر شده در هنگام ثبت یلیتحص شیداوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرا رشیپذ -2-8

 موارد و ارائه اصل مدارک مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود. نیصحت و سقم ا تیمسئول

 .دینام نماشرکت ثبت کیشغل محل در  کی یاند صرفاً براتو یآزمون، هر داوطلب م نای در -3-8

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارایه ناقص مدارک بر عهده  -8-4 

عمد باشد و چنانچه در هر کدام از مراحل امتحان، مصاحبه و جذب، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به داوطلب می

 لحاظ به همچنین بوده ملغی ایشان قبولیه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، ئاطالعات خالف واقع ارا

 .آمد خواهد عمل به مقررات و قوانین طبق الزم اقدام استخدام، فرآیند نمودن طوالنی

قبل از شروع ثبت نام اینترنتی،  اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و اًبه داوطلبان توصیه می شود که شخص -5-8

. درصورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط ایندمطالعه نم اًمدارک مورد نیاز را دقیق آگهی، نحوه ثبت نام و

 ضمناً .به عمل خواهد آمد www.ieht.ac.irرگزاری آزمون، اطالع رسانی الزم از طریق پایگاه اینترنتی به مراحل ب

پیگیری مـراحل بـعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده 

 .باشدو مسئولیت آن به عهده داوطلب می

ننمایند و در یند ثبت نام بهتر است ثبت نام را به روزهای آخر موکول اداوطلبان گرامی جهت سهولت در فر -8-6

اشکال در مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عـکس ارسالی و یا سایر موارد اصـالحی، بعد از ثبت صـورت وجـود 

به صـفحه ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضـعیت تایید اطالعات اطمینان  اطالعات خود، در اسرع وقت مجـدداً

 .حاصل نماید

ه برابر ظرفیت به عنوان پذیرفته شدگان آزمون کتبی نمرات آزمون شده باشند، س افرادی که حائز باالترین -8-7

 تعیین و اعالم خواهند شد. (یو تخصص ی)عموم

باشد بلکه قبولی نهایی پس از پذیرش در قبولی درآزمون کتبی به هیچ وجه به منزله بکارگیری قطعی نمی -8-8

ه مصاحبه و انجام مراحل بعدی شامل معاینات پزشکی و اخذ و کسب حدنصاب نمر (یو تخصص ی)عموم آزمون کتبی

از  یینها نشیگزاحراز صالحیت های عمومی با تایید است  دیالزم به تاک .باشداز مراکز ذیصـالح می هعدم سوء پیشین

 شد. انجام خواهد طیداوطلبان واجد شرا نیب

 تیاستان حوزه فعال یاز شهرها کیکار در هر  خدمت و اشتغال به یبایست آمادگمی ییشدگان نها رفتهیپذ -8-9

 .شده است را داشتـه باشند نییتع یاستخدام یازهایظر که در جداول نن شرکت موردن

 .نمایید حاصل تماس 149داخلی  021-44171961 هشمار با اداری ساعت در ابهام هرگونه وجود صورت در -10-8

http://www.ieht.ac.ir/

