
 1اطالعیه شماره  

 "به نام خدا"

 شرکت حمل و نقل ریلی رجا - قطار مسافری رؤسایآموزش  فراخوان

نسبت به به منظور تکمیل بانک اطالعات داوطلبان آموزش ديده و آماده به کار، نظر دارد  حمل و نقل ريلي رجا درشرکت 

 اقدام نمايد.، اختصاصي اين شرکتعمومي آموزش آزاد رؤسای قطار مسافری مطابق شرايط و ضوابط 

ن مطالعه شود ضمبه همین منظور از همه افراد واجد شرايط که تمايل دارند در اين فراخوان مشارکت نمايند، دعوت مي 

با مراجعه به قسمت ثبت نام سايت شرکت رجا  21/12/2931لغايت  52/25/2931دقیق شرايط و ضوابط تعیین شده، از تاريخ 

 .در آزمون شرکت نمايند، www.raja.irبه آدرس 

 خاطرنشان مي سازد مراحل فرآيند مذکور به شرح زير مي باشد:

 به سايت رجا و ثبت نام به منظور شرکت در آزمون مراجعه 

 بررسي مدارک داوطلبان شرکت در آزمون و صدور کارت شرکت در آزمون برای افراد واجد شرايط 

 برگزاری آزمون عمومي و تخصصي 

 معرفي چهار برابر ظرفیت افراد پذيرفته شده در آزمون کتبي به مصاحبه و پايش اولیه 

  افراد پذيرفته شده در مصاحبه و پايش اولیه به کانون ارزيابيمعرفي دو برابر ظرفیت 

  مراجع ذيربط  -5 روان سنجي انجام آزمايش های پزشکي و -2معرفي افراد پذيرفته شده در کانون ارزيابي جهت

 جهت احراز صالحیت های عمومي

 اندن دوره آموزش بدو خدمتمعرفي افراد پذيرفته شده بر اساس مراحل فوق الذکر به مرکز آموزش رجا جهت گذر 

  انتخاب نفرات برتر دوره به عنوان رزرو جهت به کارگیری در شغل ريیس قطارمسافری 

  انتخاب نفرات برتر دوره جهت شغل ريیس قطاری 

 در ادامه شرايط عمومي و اختصاصي شرکت در آزمون جهت بهره برداری و مطالعه دقیق ايفاد مي گردد.

 عمومی داوطلبانشرایط  (1

 متاهل جنسیت: مرد،  -2-2-2

 (52/25/2932سال تمام )متولدين تا  95سال و حداکثر  52سن: حداقل  -2-2-5

در صورت داشتن سابقه کار در مشاغل سیر و حرکتي يا اشتغال به عنوان مأمورين موظف قطارهای  -2-2

ثر اضافه مي گردد )حداک 5مسافری، به ازای هر سال سابقه کار يک سال به سقف سني مندرج در بند 

 سال سابقه قابل اعمال است( 21

 اعتقاد به دين مبین اسالم و يا يکي از اديان رسمي کشور مصرح در قانون اساسي  -2-5

 جمهوری اسالمي ايران نظامتابعیت  -2-9

دارا بودن شرايط روحي و جسمي و رواني متناسب با شغل برابر استانداردهای شرکت راه آهن جمهوری  -2-4

 اسالمي ايران

 گونه مواد مخدر و محرکو هر  عدم اعتیاد به دخانیات -2-2

 نداشتن منع به کارگیری و عدم سوء پیشینه به موجب آرای مراجع ذيصالح -2-3

 پايان خدمت وظیفه عموميکارت يا  )غیرپزشکي( دارا بودن کارت معافیت دائم -2-1

 سانتي متر 212 و حداکثر 211 حداقلقد  بودن دارا -2-1

 گانه شهر تهران 55ساکن يکي از مناطق  -2-3

 Intermediateتسلط به زبان انگلیسي در حد  -2-21

 

 شرایط اختصاصی  (2

-آهن، راهبرداری راهدارا بودن مدرک کارشناسي در يکي از رشته های مهندسي )راه آهن، بهره -5-2

آهن برقي، حمل و نقل، فناوری اطالعات، کامپیوتر، ايمني و بازرسي فني، مخابرات(، مهندسي در امور 

نايع )کلیه گرايش ها(، مهندسي مکانیک )کلیه گرايش ها(، الکتروتکنیک، ناوگان )جريه(، مهندسي ص

الکترونیک ايمني صنعتي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، مديريت دولتي، مديريت اجرايي، مديريت 

ای، حقوق، ، اقتصاد حمل و نقل، پدافند غیر عامل، بهداشت حرفهMBAگمرکي، مديريت بیمه، مديريت 

http://www.raja.ir/


ريزی روابط عمومي، علوم اجتماعي، روانشناسي، مترجمي زبان انگلیسي، اقتصاد، جامعه شناسي، برنامه

 آموزشي؛ مورد تايید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

سال سابقه کار مفید  3های فوق با دارا بودن حداقل دارندگان مدرک تحصیلي فوق ديپلم رشته -5-2-2

           باشند.مرتبط با سیر قطارهای مسافری مجاز به حضور در آزمون ميسیر و حرکت و امور 

 در مقطع کارشناسي 24دارا بودن حداقل معدل  -5-5

 موفقیت در آزمون کتبي -5-9

 استعداد عددی -9استعداد فني   -5مديريت عمومي   -2مواد امتحاني آزمون کتبي عبارتند از:  -5-9-2

 معارف اسالمي -3زبان انگلیسي  -2 سرعت انتقال و استدالل منطقي  - 4

 و کانون ارزيابي  قیت در آزمون شفاهي و روانشناختيموف -5-4

 .حضور در دوره آموزشي با هزينه شخصي مي باشد -5-2

شرکت حمل و نقل ريلي رجا هیچ گونه تعهدی نسبت به استخدام افرادی که با  -5-2-2

 موفقیت دوره را به پايان برسانند، نخواهد داشت.

دوره آموزش، کارآموزان به هر دلیلي از ادامه آموزش منصرف شوند، مطابق چنانچه در مدت  -5-2-5

 مقررات و ضوابط شرکت، استرداد هزينه دوره امکان پذير نخواهد بود.

 مي )هشتاد میلیون ريال (ريال 1101110111ماه و هزينه شرکت در دوره  3مدت دوره آموزش  -5-2-9

 باشد. 

 

 هزینه ثبت نام و مدارک مورد نیاز (3

  .مي باشدريال  هزار( )هفتصد 111/111ثبت نام هزينه -9-2

مدارک مورد نیاز: مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون به شرح زير مي باشد، که الزم است  -9-5

 داوطلبان گرامي اين مدارک را اسکن نموده و در زمان ثبت نام در سايت بارگذاری نمايند.

 تصوير تمامي صفحات شناسنامه -9-5-2

 تصوير کارت ملي -9-5-5

 تصوير کارت پايان خدمت  -9-5-9

 تصوير مدرک تحصیلي -9-5-4

 9*4عکس  -9-5-2

 

 یادآوری:
از همه داوطلبان گرامی درخواست می شود، قبل از ثبت نام در آزمون، از کامل بودن مدارک و تطبیق شرایط خود با شرایط  -

 اعالم شده اطمینان حاصل نمایند. عمومی و اختصاصی

 .شرایط ذکر شده در آگهی معذور استیا داراي تناقض با  و از پذیرش داوطلبان داراي نقص مدرکرجا شرکت  -

 .عهده داوطلب می باشد صورت عدم تطابق مدارک با شرایط اعالمی مسئولیت بر در -

 


