
 )انساني نیروی تأمین آگهي(
 

 تأمين منظور به دارد درنظر گوهر دیلمان از شركت های طرف قرارداد نیروی انساني شركت توزیع نیروی برق استان گیالن شركت

 انجام جهت شرايط واجد افراد شناسائي به نسبت برگزاري آزمون طريق از مرد، انساني نيروي نفر 38 تعداد به خود نياز مورد انساني نيروي

 .نمايد اقدام ذيل شرايط با برقکاري شغل براي گيالن استان تابعه هاي شهرستان در كار
 

 . نیاز نیروی انسانی شرکت گوهر دیلمان1جدول 

 محل خدمت مدارک تحصیلی مورد نیاز جنسیت تعداد نیروی انسانی رشته شغلی

 

سيمبان 

 (برقکار)

 

 نفر 38

 

 مرد

 

 همه گرايش ها ديپلم يا فوق ديپلم برق

شووهرهاي گنووورود، رودسوور،  -نفوور 15حوووزر رشووت 

الهيجان، آستانه، صومعه سرا، تاگش، آستارا و رودبوار 

شهرهاي املوش، سوياهکل، انزگوي،  -نفر( 2)هركدام 

 نفر( 1رضوانشهر، ماسال، شفت و فومن )هركدام 
 

 بخش اول= شرایط عمومی داوطلبان:

 داشتن تابعيت ايران .1

 پايان خدمت يا معافيت دائم به غير از معافيت پزشکيداشتن كارت  .2

 سال سن  23داشتن حداكثر  .3

 سال به سن اضافه مي شود. 2. مدت انجام خدمت سربازي به مدت 1-3

 سال به حداكثر سن اضافه مي شود. 3. سابقه اشتغال بکار )تجربه مرتبط( با پرداخت حق بيمه )براساس پرينت سابقه بيمه( به مدت 2-3

 باالتر واجد شرايط تلقي نمي گردد.(تحصيلي )مدارک گرايش هاي مرتبط  همه بابرق فوق ديپلم  ياشتن مدرک تحصيلي ديپلم دا .4

 برخورداري از سالمت كامل جسماني و رواني و توانايي انجام كار و نداشتن نقص عضو .5

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر .6

 نداشتن سابقه محکوميت جزايي موثر .7

 دارای که شود می گفته  داوطلبی به بومی داوطلب (اگزامي مي باشد. داوطلبان مي بايست بومي استان گيالن باشد)سکونت در محل كار .8

 مقاطع از تحصيلي مقطع دو حداقل( ب. باشد يکي آزمون تقاضاي مورد محل با داوطلب توگد محل(گفا:باشد زیر های ویژگی از یکی

 كه صورتي در مسلح نيروهاي پرسنل فرزندان(ج. باشد كردر طي آزمون ي تقاضا مورد محل در را(متوسطه و ابتدائي،راهنمايي) تحصيلي

 محل آن بومي نيز باشد يکي آزمون تقاضاي مورد محل با( دبيرستان ويا ابتدائي،راهنمايي از اعم) آنها تحصيلي سنوات از سال( 3) محل

 .گردد مي تلقي

براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان و محاسبه سن آنها آخرين روز مالک عمل  .9

 ( مي باشد.03/1397 /31ثبت نام )

 

 بخش دوم= ایثارگران: 

 : ابدي ياختصاص م ريمحترم ، شامل موارد ز ثارگرانيآزمون به ا ازي( از كل ن%30درصد ) ي. س1

( و باالتر ، %25و پنج درصد ) ستي( به جانبازان و آزادگان فاقد شغل، همسر و فرزندان شهداء و جانبازان ب%25و پنج درصد ) ستي. ب1-1

 سال و باالتر. کيهمسر و فرزندان آزادگان با مدّت اسارت 

 بيبه ترت ديمذكور به خواهر و برادر شه هيسهم درماني( از موارد فوق، باق%25و پنج درصد ) ستيب هيسهم لي: در صورت عدم تکمحيتوض

 .ابدي ينمرر مکتسبه اختصاص م

و  ستيب ري( به رزمندگان )با حداقل شش مار حضور داوطلبانه در جبهه ها(، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان ز%5پنج درصد ) -2-1

 اسارت. کسالي( و فرزندان آزادگان كمتر از %25پنج درصد )

 

 

 



 

 

  :بخش سوم= مواد آزمون و ضرایب آن

 مي باشد: 2مواد آزمون بکارگيري نيروي انساني، تعداد سئواالت در هر درس و ضرايب آن مطابق جدول شمارر 

 . مواد آزمون کتبی و ضرایب آن2جدول

 ضریب دروس آزمون تعداد سئوال نوع سئوال

 1 ادبيات فارسي 15 عمومي

 2 رياضي 10 عمومي

 1 زبان انوليسي 10 عمومي
 

 تخصصي و دانش شغلي
سوال)مدار  35مباني برق  -سوال10)ايمني برق(فني 45

 اگکتريکي،ماشينهاي اگکتريکي،فيزيک اگکتريسته(

2 

 

  :بت نام و مدارک الزمثنحوه = چهارمبخش 

انجام مي گيرد.  gilan.ir-www.iehtدر سامانه اينترنتي به نشاني  31/03/97گغايت  20/03/97تاريخ ثبت نام در آزمون بکارگيري نيروي انساني از 

 در محلي كه از طريق كارت ورود به جلسه اطالع رساني مي گردد، برگزار مي شود. 22/04/97مورخ  جمعهآزمون نيز در روز

 براي بارگزاري در سايت اينترنتي از قبل آمادر نمايند:داوطلبان مي بايست فايل تصويري مدارک ذيل را 

 براي(ايثارگران  امور و شهيد بنياد كل ادارر هتائيديو  ارت مليك ،، مدرک تحصيليدائم فتوكپي شناسنامه، كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت 

 JPGكيلو بايت با فرمت  100با حجم  ايثارگران( درصد 5 و 25 سهميه از استفادر داوطلبان

  كيلو بايت با فرمت  40با حجم  3×4عکسJPG 

 بعنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگار پرداخت اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام و با استفادر  )ششصد هزار ريال(ريال 600.000 واريز مبلغ

 .CVV2اشتن رمز دوم و كد از كارتهاي بانکي عضو شبکه شتاب و اگزامات آن مانند د

 

 

  :توضیحات مهم= پنجمبخش 

 هتائيدي وظيفه، نظام مدرک ملي، كارت شناسنامه، تحصيلي، مدرک شامل ظرفيت برابر سه شدگان پذيرفته سوي از الزم مدارک اصل ارائه مهلت   .1

 براي پروندر تکميل و مدارک تطبيق منظور به (ايثارگران درصد 5 و 25 سهميه از استفادر داوطلبان براي(ايثارگران  امور و شهيد بنياد كل ادارر

 .باشد مي آزمون نتايج اعالم از پس روز هفت حداكثر انجام مصاحبه،

داشتن توانايي جسمي و فيزيکي از شروط ويژر و ممتاز جذب شغل برقکاري مي باشد گذا چنانچه بنا به تشخيص شركت فرد پذيرفته شدر حائز   .2

 شرايط مطلوب نباشد، از ادامه فرايند حتي در صورت بهرر مندي از سهميه ايثارگران، جلوگيري بعمل مي آيد.

خواهد  داوطلب برعهدر ناقص صورت به مدارک  )اعالم( ارسال  يا و آگهي متن در شدر اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوگيت .3

در  مندرج شرايط فاقد يا و دادر واقع خالف اطالعات عمد به يا اشتبار به داوطلب كه شود محرز ... و مصاحبه امتحان، مراحل از مرحله هر در و بود

خسارات  وكليه گردد مي بالاثر يا و گغو وي كاري قرارداد داوطلب، بکارگيري صورت در حتي و گرديدر محروم بعدي مراحل انجام از است، آگهي

 .شد خواهد اخذ داوطلب از شركت رويه و مقررات و ضوابط مطابق واردر

 33345568شمارر تماس پشتيباني فني:  .4

 33264127 -33264217 شمارر تماس: .5

 

 

http://www.ieht-gilan.ir/

