
طی آزمون کتبی، همدانو مرکزيلرستان، رکت مهندسین باختر مشاور (سهامی خاص)جهت تأمین نیروي انسانی متخصص خود از بین داوطلبان بومی استان هايش
نماید.مصاحبه و گزینش جهت استخدام در مشاغل کارشناس بهره برداري و اپراتور پست با شرایط زیر دعوت به همکاري می

ب) شرایط اختصاصی:  الف) شرایط عمومی براي شرکت در آزمون:  
. داشتن تابعیت جمهوري اسالمی ایران  1
از ادیـان شـناخته شـده در قـانون اساسـی      . اعتقاد به دین مبـین اسـالم یـا یکـی    2

التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  و جمهوري اسالمی ایران
. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر  3
. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر4
. عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت، پیمـانی و یـا کـار مشـخص بـا      5

جرایی در زمان ثبت نامهاي ادستگاه
. انجام خدمت سربازي و یا داشتن معافیت هاي قانونی  6
. برخوردداري از تندرستی و توانایی الزم متناسب با وظایف7

داشتن مدرك تحصیلی مطـابق بـا مقطـع، رشـته و گـرایش منـدرج در دفترچـه       . 1
راهنماي آزمون  

بودن شرایط سنی مندرج در دفترچه راهنماي آزموندارا. 2
مندرج در دفترچه راهنماي آزمون  هاي مورد تقاضابومی بودن شهرستان. 3
قبولی در مراحل آزمون، مصاحبه، گزینش و معاینات پزشکی  . 4
می باشد.  راهنماي آزمونامتیاز ایثارگران تابع شرایط مندرج در دفترچه. 5

http://stc.sbu.ac.irاینترنتـی  پایگـاه  از طریـق  ** دفترچه راهنمـاي آزمـون   
قابل دسترسی و مشاهده می باشد.

) سایر نکات:  د:  راحل ثبت نامج) م
)طور دقیق و خواناه بمندرج در دفترچه راهنماي آزمون (تکمیل فرم ثبت نام . 1
عنـوان هزینـه شـرکت در آزمـون بـه      ه ریال ب)500،000پانصد هزار (مبلغ. واریز 2

بـه نـام درآمـدهاي اختصاصـی دانشـگاه شـهید       2175049001001شماره حساب 
527بهشتی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه صنعت آب و برق کد 

نامهو صفحه توضیحات شناس(پشت و رو) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی. 3
(یک قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود)جدید پشت نویسی شده43دو قطعه عکس. 4
(پشت و رو)تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم. 5
تصویر آخرین مدرك تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل براسـاس رشـته شـغلی    . 6

که معدل کل حتماً در آن قید شده باشد.انتخابی
به همراه مدارك الزامی می باشد.  اصل فیش واریزي . ارسال 7
مدارك ارسالی و هزینه واریزي براي ثبت نام به هیچ عنـوان مسـترد نمـی شـود.     *

همچنین به مدارك ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثـر  
داده نخواهد شد. 

استفاده شود.2517پستی استاندارد از پاکت هايالزاماً ارسال مدارك براي *

روز داوطلبان واجد شرایط می بایست مدارك الزم را حداکثر تا پایان وقـت اداري  . 1
ــ ــه آدرس تهــران صــندوق پســتی      24/03/97نبه پنجش بــا پســت سفارشــی ب
پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، 16589-53571و کدپستی1719-16765

مرکز آموزش هاي تخصصی شـهید عباسـپور (آزمـون جـذب نیـروي      امور هماهنگی 
شرکت باختر مشاور) ارسال نمایند.

هـاي مرکـزي،   در مراکز استان08/04/97روز جمعه صبح زمان برگزاري آزمون: . 2
و مـالك تعیـین حـوزه امتحـانی     مـی باشـد   بـه صـورت همزمـان    همدان و لرستان

در تقاضانامه درج خواهند نمود.باشد کهداوطلبان شهرستان مورد تقاضا می
و 13صـبح الـی  9از سـاعت 07/04/97پنجشـنبه  زمان توزیع کارت آزمـون: روز . 3

می باشد.آزمونبرگزاري قبل از شروع آزمون در محل 08/04/97روز جمعه صبح
و آدرس دقیـق  محل توزیع کارت ورود بـه جلسـه   ، از دروس امتحانی. براي اطالع4

ــزاري   ــل برگ ــونمح ــه آزم ــی ب ــاه اینترنت ــمتhttp://stc.sbu.ac.irپایگ قس
.شودمراجعه www.bakhtarmoshaver.irوآزمون هاي استخدامی

انیـل محل هاي امتحـجدول شغ

مطالعه دقیق دفترچه راهنماي آزمون تأکید می گردد.، از واریز وجه و تکمیل فرم تقاضاقبل نکته مهــم: 

ایثارگرآزادشهرستاناستانردیف
25%

ایثارگر
و گرایشمدرك تحصیلیرشته شغلی5%

کـاردانی بـرقتکنسین برق-31خرم آبادلرستان1
شبکه هاي انتقال و توزیع)و (قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

مرکزي2

21دلیجان

2

کـاردانی بـرقتکنسین برق
شبکه هاي انتقال و توزیع)و(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

کـاردانی بـرقتکنسین برق51ساوه
شبکه هاي انتقال و توزیع)و (قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

کـاردانی بـرقتکنسین برق21خمین
شبکه هاي انتقال و توزیع)و(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

کارشناس 61خنداب
بهره داري

کـارشناسی مهندسی برق/تکنولوژي بـرق
کنترل)وشبکه هاي انتقال و توزیع، الکترونیک(قدرت، 

همدان3
کـاردانی بـرقتکنسین برق-21مالیر

شبکه هاي انتقال و توزیع)و (قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

کـاردانی بـرقتکنسین برق-52همدان
شبکه هاي انتقال و توزیع)و(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

(سهامی خاص)آگهی استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور


