
 يبسمه تعال 

 مجتمع عالي آموزشي و ژپوهشي  صنعت آب و ربق خوزستان
 يحجم نيرويآگهي جذب 

 

ساند :  ش يان، اهواز ثميقت جويحقيشرکت ها به اطالع مي ر ور تأمين نيروي  به منظرعد يو آوا شان يکو اندين ،ا ين، برجمان ار

،  )کتبي(طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي وتخصااصاايواجد شااراير را از  آقاياننفراز 55 تعدان، انساااني مورن نياز

 مي نمايد.   يريبکارگريزبا شراير و  يحجم يروينو طي فرآيند گزينش به صورت  آزمون نانش مهارتي )مصاحبه(

 الف( شرايط عمومي:
 ناشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران -1

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -2

 باشد. يم يالزام نائم قانوني يا معافيتفه ينظام وظ خدمت ان يکارت پا اشتنن -3

 .ي باشدم قابل قبول پزشکيغير معافيت نائم شغلي  هاي شتهرکليه تبصره: براي متقاضيان -

 مخدر موان به اعتيان عدم  -4

 ايي مؤثرزنداشتن سابقه محکوميت ج -5

  يروانو  يروحو  يناشتن سالمت جسمان -6

شته ب  يرويع نيد پزشک معتمد شرکت توز  ييالزم را با تا يو جسمان  يکيزير فيست شرا  يبا يمبان ميس  -7 ) حداقل  اشد برق نا

 .لوگرم باشد(يک 80متر و حداکثر وزن يسانت 170قد 

 اعتقان به نين مبين اسالم يا يکي از انيان شناخته شده نر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. -8

  (سيميانرشته شغلي مختص )و توانايي انجام کار نر ارتفاع شراير احراز شغلنارا بونن  -9

 احراز صالحيت هاي عمومي به تأييد گزينش -10

   يريبکارگمنع قانوني جهت  ناشتن عدم -11

 ب( شرايط اختصاصي:
  1شماره جدول  در و مدرک تحصيلي اعالم شدهداشتن شرايط سني -1

 سال  .  10اخذ تعهد ثبتي از نفرات پذيرفته شده در آزمون مبني بر عدم تقاضاي تغيير شغل و محل خدمت به مدت -2

 شود: : موارد زير به شرط ارائه تأييديه معتبر از مراجع ذيصالح به حداكثر سن افزوده مي1تبصره 

 .ماه 24حداكثر به مدت : مدت انجام خدمت سربازي ، الف

سابقه کار مرتبر    5: حداکثر ب شرکت مربوطه وگواهي پرناخت حق بيمه تامين      سال  صنعت برق نر وزارت نيرو با تاييد  نر 

 .اجتماعي

سارت  به باال و رزمندگان با سابقه حداقل شش        : ج براي فرزندان خانوانه هاي محترم و معزز شهدا، جانبازان ،آزانگان يکسال ا

 سال .2حداكثر  ماه حضور ناوطلبانه نر جبهه ،

 

 

 



 شغلی ، رشته تحصیلی و شرایط سنی مورد نیازرشته : عناوین  1جدول شماره 

 توضيحات شرايط سني مقطع تحصيلي رشته شغلي

 سیمبان -1
 کلیه گرایش ها -دیپلم 

 کلیه گرایش ها -فوق دیپلم برق 
 سال 30حداکثر

 )تا تاریخ برگزاري آزمون کتبی(

ارايه گواهينامه فن ورز شبکه 

و گواهينامه رعايت هوايي توزيع 

مطابق ايمني در شبکه توزيع 

استاندارد سازمان فني و حرفه اي 

 يان رشته شغليمتقاضا يكشور برا

 است يالزام سيمبان

 ( 6) مطابق تذكر شماره 

 

 مأمورعملیات مشترکین-2
 کلیه گرایش ها -دیپلم 

 گرایش هاکلیه  -فوق دیپلم برق 
 سال 32حداکثر

 )تا تاریخ برگزاري آزمون کتبی(

 کلیه گرایش ها -دیپلم  نیروي خدماتی -3
 سال 30حداکثر

 )تا تاریخ برگزاري آزمون کتبی(

 کلیه گرایش ها -دیپلم  راننده باالبر -4
 سال 30حداکثر

 )تا تاریخ برگزاري آزمون کتبی(

 کيه ينامه پايدارابودن گواه

  ويژهو گواهينامه 

 ( 7تذكر شماره مطابق )

 خط گرم کارشناس مسئول-5
 :گرایش –لیسانس مهندسی برق 

 توزیع وقدرت ، شبکه انتقال 

 32حداکثر سن            

 تاریخ برگزاري آزمون کتبی()        )تا 


 

 

 :تذکر
ضعيت نظام وظيفه -1 صيل كليه كارت مربوط به و ستي تا روز برگزاري     و گواهي فراغت از تح سهميه ها و آزاد باي داوطلبان اعم از 

. آزمون آماده و صادر شده باشد

مدرك تحصيلي، شناسنامه، کارت ملي، مدرك وضعيت نظام      :  مدارك پذيرفته شدگان شامل  ر يو تصو  اصل  ارائه مهلت توضيح: 

و هرگونه مدارك الزم جهت شاااغل      (   8تذکر شاااماره   مطابق  )بونن  يمدارك اثبات بوم   ،عدن 3به تعدان    3*4وعکس  وظيفه 

شرا  ست ديد گرنير ثبت نام قيمربوطه که نر  عدم مراجعه   ه گرنن ويست ارا يبا روز پس از اعالم نتايج آزمون مي 5حداکثر  ،ه ا

 خواهد شد. يتلق يرفته شدگان نر مهلت مقرر به منزله انصراف ويپذ

 شوند. يند مصاحبه ميوارن فرآ يبرنامه زمان يل پرونده طيق و تکميتطبت پس از يبرابر ظرف 3رفته شدگان يپذ -2

  يمبر عهده ناوطلب ه ناقص مدارك يارار و شراير اعالم شده نر متن آگهي و يا   ضواب نقيقرعايتعدمازناشي مسئوليت  -3

شد و چنانچه نر هر کدام  شون   صاحبه از مراحل امتحان، م با شتباه يا به عمد اطالعات خالف  ناوطلب به که و جذب، محرز  ا

ست،     نمونه هيارا واقع شراير مندرج نر آگهي ا صدور حکم     و  يکن تلقيکان لم  ناوطلبمراحل جذب و يا فاقد  صورت  نر 

 ، حکم مزبور لغو و بال اثر مي گرنن.يريبکارگ

سته،       يبرا -4 ش شاغل،بازن سنل  ستان برق  يرويع نيتوز شرکت  يمتوف ناوطلباني که فرزند پر شند  يم خوز        منظور ازيامت 5 ،با

 شون. يم

آزانگان شهدا، جانبازان ،  يفرزندان خانوانه ها يبراثارگران ، يمعزز شهدا و ا  يج نهانن به خانوانه هام و اريتکر ينر راستا  -5

 گرنن. يمنظور م ازيامت 10 کسال اسارت  به باال و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور ناوطلبانه نر جبهه ،ي

که هاي  ايمني نر شب رعايت و گواهينامه  عيتوز يينامه فن ورز شبکه هوا يگواه يکه نارامبان يس  يناوطلبان رشته شغل   يبرا -6

ش  يم يو حرفه ا يفن سازمان  دييمورن تا هوايي توزيع شتن      وناوطلبان گرنن، يمنظور م امتياز 5 هر کدام  دنبا صورت ندا نر 

 ه  يرا ارا هاي مذکور نامهيگواه ، يآزمون کتب يخ برگزاريتارپس از ،  ماه 3مدت ظرف  موظفند حداکثرمذکور،  هاي نامهيگواه



 خواهد شد.ممانعت  يو يرياز بکارگ صورت نير اينر غند. ينما

 الزامي مي باشد. گواهينامه پايه يک و گواهينامه ويژه براي ناوطلبان رشته شغلي راننده باالبر ناشتن -7

           يو يد، قبولي ه ننما ي د و مساااتندات الزم را نر زمان مقرر ارا  ي ااساااتفانه نم   6و 5،4يف ها يازات رني *. چنانچه ناوطلب از امت   

 گرنن. يم يکن تلقي) با هرنمره کسب شده( کان لم 

ند مصتتاحبه  يفرآق مدارک و شتتركت در يپس از تطب ييجه نهايو نت ستتتين يريبه منزله بکارگ يرش در آزمون كتبيپذ*. 

 .گردد ياعالم م

 :زيرباشد ايه ويژگي از يکي داراي كه ميشود گفته .داوطلب بومي به داوطلبيمي باشدفقط از داوطلبان بومي  رشيپذ -8

 سکونت ناوطلب نر شهرستان محل مورن تقاضا باشد. محل اي ،ناوطلب ا صدور شناسنامه ي محل تولد الف(

 باشد. يمنر شهرستان مورنتقاضا سکونت  سال 10 به مدت حداقل ،محل يد کالنترييو تا يمحل ه استشهانيبا ارا ناوطلب تبصره: محل سکونت

شاغل   ب ( شرکت توز     متوفي، فرزندان کارکنان  سته  ش ستان محل خدمت فعل    يو بازن شهر ستان که  ستگ   ي يع برق خوز ش ن يوالد يا بازن

 .مه(ي) با ارائه سوابق پرناخت ب باشد يکي يحجمي رويجذب ن يناوطلب با شهرستان محل مورن تقاضا برا

ص     (4ناوطلب حداقل چهار)( ج  سنوات تح ستان ينب , ييراهنما , يي)ابتدا يليسال از  شگاه   ر صورت متوال  (، نان ستان م   يرا ب شهر حل  نر 

 .(يلي)ارائه مدارك تحص کرنه باشد ياستخدام ط يمورن تقاضا برا

سابقه پرناخت حق ب  4) چهار حداقل يآزمون کتب يبرگزارخ يتا تارناوطلب  (ن ستخدام را   يمه نر شهرستان محل مورن تقاضا برا   ي(سال  ا

 ناشته باشد .

سابق  4حداقل چهار) يکتب آزمون يخ برگزاريتا تار ا همسر ناوطلب , يپدر ,مانر و ( و سال  ستان  محل مورن    يپرناخت حق به ( شهر مه نر 

 استخدام را ناشته باشد. يتقاضا برا

 

 رشته هاي شغلی سیمبان و مأمور عملیات مشترکینآزمون  مواد : 2شماره دول ج

 شغلی يعنوان رشته ها
رشته و مقطع  عنوان 

 تحصیلی
 مواد آزمون

ضریب 

 سواالت

تعداد 

 سوال

 

   سيمبان -1
 

 -دیپلم 

 کلیه گرایش ها 

 و

ه کلی -فوق دیپلم برق 

 گرایش ها
 

 1 و مهارتهاي نوشتاري آیین نگارش

 1 معارف اسالمی

 1 اطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی

 3 هوش و استعداد تحصیلی

 اتيمأمور عمل -2
 نيمشترک

 

 3 ریاضیات

20 3 تهیسیک الکتریزیف

20 3 در برق یمنیا یاصول و مبان

 320 برق یمبان

  

 

 

 

 

 



 نیروي خدماتی  رشته شغلیآزمون  مواد : 3شماره دول ج

 عنوان رشته شغلی
رشته عنوان و مقطع 

 تحصیلی
 مواد آزمون

ضریب 

 سواالت

تعداد 

 سوال

 يخدمات يروين -3

 -دیپلم 

 کلیه گرایش ها

 

 2 آیین نگارش و مهارتهاي نوشتاري

 2 معارف اسالمی

 3 قانونیاطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی 

 3 هوش و استعداد تحصیلی

 

خط گرم کارشناس مسئول: مواد آزمون رشته شغلی  4شماره جدول 

 عنوان رشته شغلی
عنوان و مقطع رشته 

 تحصیلی
 عمومی و تخصصی مواد آزمون

ضریب 

 سواالت

تعداد 

 سوال

کارشناس مسئول  -4

 خط گرم

 –لیسانس مهندسی برق

شبکه ،  قدرت گرایش :

 توزیع و انتقال

 15 1 آیین نگارش و مهارتهاي نوشتاري

 15 1 معارف اسالمی

 15 1 زبان انگلیسی

 15 1 اطالعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی

 15 3 هوش و استعدادهاي تحصیلی 

 15 3 ریاضیات

 3 مدارهاي الکتریکی

 3 سیستم توزیع انرژي الکتریکی

 3 و مبانی ایمنی در برقاصول 

 3 عایق ها و فشارقوي 

 

 نيروي راننده باالبر رشته شغليآزمون  مواد : 5شماره دول ج

 عنوان رشته شغلی
رشته  عنوان و مقطع 

 تحصیلی
 مواد آزمون

ضریب 

 سواالت

تعداد 

 سوال

 

 راننده باالبر -5

 

 -دیپلم 

 کلیه گرایش ها

 
 

 1 نوشتاريآیین نگارش و مهارتهاي 

 1 معارف اسالمی

 1 اطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی

 3 هوش و استعداد تحصیلی

 3 ریاضیات

20 3 در برق یمنیا یاصول و مبان

 

 

 

 



 /تعداد مورد نیازجذبشغل/محل عنوان شامل:   یحجم يرویجذب ننیازهاي  : 6شماره دول ج  

شغلعنوان  دیف  
 استان خوزستان

 بومی شهرستان
شهرستان    تعداد مورد نیاز 

1 

 سیمبان

 5 رامهرمز
 رامهرمز

 1 ابوالفارس 2

 شوش 4 شوش 3

 1 دهدز 4
 ایذه

 1 سادات حسینی)ایذه( 5

 باغملک 4 باغملک 6

 سوسنگرد 1 سوسنگرد 7

 بستان 1 بستان 8

 دزفول 1 دزفول 9

 بهبهان 1 بهبهان 10

 شوشتر 1 شعیبیه ) شوشتر( 12

 گتوند 1 گتوند 13

 اللی 1 اللی 14

زاووت )اندیکا(و چلو 15  اندیکا 1 

 بندر امام خمینی 2 بندر امام خمینی )ره( 16

 ماهشهر 1 ماهشهر 17

 امیدیه 2 امیدیه 18

 رامشیر 2 رامشیر 19

 1 آبادان 20

 4 خرمشهر 21 ناحیه جنوب 

 1 اروندکنار 22

 هندیجان 2 هندیجان 23

 شادگان 1 شادگان 24

 عنوان شغل رديف
 استان خوزستان

 بومی شهرستان
شهرستان    تعداد مورد نیاز 

25 
 مأمور عملیات مشترکین

 2 خرمشهر
 ناحیه جنوب

 3 آبادان 26

27 

 راننده باالبر

 ناحیه جنوب 2 خرمشهر

 باغملک 1 باغملک 28

 امیدیه 1 امیدیه 29

 رامهرمز 1 رامهرمز 30

یالل 31  اللی 1 

 اهواز 1 اهواز )حوزه ستادي( نیروي خدماتی 32



 نيازهاي جذب نيروي حجمي  شامل: عنوان شغل/محل جذب/تعداد مورد نياز : 6شماره جدول ادامه 

 عنوان شغل رديف
 استان خوزستان

 بومی شهرستان
شهرستان   نیازتعداد مورد    

33 

 کارشناس مسئول خط گرم
 باغملک 1 باغملک

 امیدیه 1 امیدیه 34

 رامهرمز 1 رامهرمز 35

  55  جمع کل
 

توجه :

اولويت با بومي شهرستان مورد تقاضا مي باشد. ،داوطلبان رشته هاي شغلي ناحيه جنوب -1

 داوطلبان رشته هاي شغلي شهرستان ماهشهر، ايذه و رامهرمز اولويت با شهرستان مورد تقاضا مي باشد. -2

 توجه:
  عمومي اقليت هاي نيني از پاسااخ گويي به سااواالت معارف اسااالمي معاف مي باشااند و امتياز آن نر ساااير موان آزمونالف :  

 توزيع خواهد شد

 گرنن. يم لحاظ يک سوم نمره منفيهر پاسخ غلر  يازا ک نمره و بهيح يبونه، هر پاسخ صح ينمره منف ي: آزمون نارا ب

 چگونگي ثبت نام:

شراير مندرج نر اين آگهي مي   -1   روز24ساعت ت يلغا 30/10/97مورخ شنبه  يکروز از  توانندناوطلبان پس از مطالعه نقيق 

 نمايند.ثبت نام  نر آزمون www.kwphc.irسايت ازطريق  10/11/79مورخ  شنبهچهار

  13/11/97 مورخ شنبه روز  24تا ساعت  03/11/97 مورخ شنبههارچاز روز ويراياش اطالعات   زمان ويرايش اطالعات: -2

 انجام خواهد گرفت. 

تا از  به صفحه ثبت نام خون مراجعه نماييد مجدناً بالفاصله اطالعات،از ثبت  توجه:ناوطلبان گرامي بايد توجه ناشته باشند بعد

نر صورت عدم تاييد، علت عدم تاييد نرج خواهد شد که  ند وينان حاصل نماياطموضعيت تاييد اطالعات خون توسر مجري 

 دام نمايد. اق عالم شده نسبت به ويرايش اطالعاتزمانبندي ا برنامه ناوطلب موظف است نر اولين فرصت، طبق

س از ، پبعنوان هزينه شرکت نر آزمون از طريق نرگاه اينترنتي باشد که ناوطلبان يم ريال 000/007هزينه ثبت نام نر آزمون  -3

بلغ ند مصاحبه ميجهت شرکت نر فرآ ينر آزمون کتب يپس از قبولمي بايست ناوطلبان  ناخت نمايندتکاميل فرم ثبت نام پر

ند.يال پرناخت نماير 300000

پرناخاات    -4 ثباات نااام و  ينااه   پس از  گرنن          نر صاااورت انصاااراف وجااه واريزي  ،هز مي  ن ترن  هيو وجااه مسااا بااه 

5- کد رهگيري ضااروري اساات کليه ناوطلبان اين کد را يانناشاات نمونه و نر حفق آن نقت   افتيو نر پس از انجام کامل 

 نمايند

6 يرويجذب ن يهآگاقدام به ثبت نام نر آزمون نمونه و قبل از شروع ثبت نام اينترنتي،  "شخصابه ناوطلبان توصيه مي شون که 

رايانه اي عکس خون را با توجه به جزئيات  مطالعه نمونه و فايل "قاينقمورن نياز را مدارك و نام ثبت نحوه راهنما،،  يحجم

http://www.kwphc.ir/


عدي مانند نريافت کارت ورون به اراحل بايگيري مپ ضمناً ايند.اانه نماآم "قبالراهنما و نحوه ثبت نام  ”6” اعالم شده نر بند 

 جلسه آزمون، آگاهي از زمان و مکان برگزاري آزمون الزامي بونه و مسئوليت آن به عهده ناوطلب مي باشد

7  را به روز هاي آخر موکول ننمايند.بهتر است ثبت نام ند ثبت نام يجهت سهولت نر فرآناوطلبان گرامي

بعد از ثبت ، ساير موارن اصاالحي اي وکس ارسالي اثبت نام، مانند واضح نبونن ع حلامرون اشکال نر اورت وجاصنر و 

  د.ينان حاصل نماياطماز وضاعيت تاييد اطالعات  تا نمونهمراجعه صافحه ثبت نام خون  نر اسرع وقت مجادناً به اطالعات خون،

و موفق به  دهش با مشکل مواجه  آنها  ولي پرناخت الکترونيکي مي نمايندتوجه : آن نسته از ناوطلباني که فرم ثبت نام را تکميل  

بت نام  ث نسااابت به پرناخت هزينه” هزينه ثبت نام پرناخت الکترونيکي“لينک  بااساااتفانه از نمي شاااوند نريافت کد رهگيري

 .ونريافت کد رهگيري اقدام نمايند

 :اهنما و نحوه ثبت نامر

1 .هنگام نرج اطالعات، کليد -2از تايپ التين اطالعات خونناري نماييدCaps Lock .از   -3صاافحه کليد خاموب باشااد

ليااد   ک ليااد                       (Enter)زنن  ک گر، از  يکاادي لمااات از  ک کرنن  براي جاادا  مونه و  ن طالعااات خونناري  هنگااام نرج ا نر 

کد ملي خون را به صااورت کامل ) با نرج  -5تکميل اطالعات کليه فيلدها الزامي اساات.  -4اسااتفانه نماييد.(Space)فاصااله

سنلي       -6و بدون خر تيره وارن نماييد. صفر(   شده عکس پر سکن  صاق عکس، از فايل ا شن و   3×4براي ال )تمام رخ، زمينه رو

ير پرساانلي ارسااالي به هيو وجه مورن قبول  کيلوبايت اسااتفانه نماييد. عکس هاي غ 40و با حجم حداکثر jpg، با فرمتجديد(

امکان چاپ   نمونن اطالعات، شااماره رهگيري ثبت نام ارائه شااده را يانناشاات نماييد. ضاامناً   يلپس از تکم -7 بون.نخواهد 

رقم مي باشد را به نلخواه تکميل نمونه وآن را به   5فيلد مربوط به شماره بازيابي که از نوع عدني و با   -8اطالعات وجون نارن.

صورت فراموب کرنن     سپاريد. نر  شت کرنه يابه خاطر ب شماره به همراه کد      نقت ياننا ستفانه از اين  کد رهگيري ثبت نام، با ا

ملي و شااماره شااناساانامه مي توانيد کد رهگيري خون را بازيابي نماييد، لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شااماره کامالً مراقبت   

 ه خروج استفانه نماييديق اطالعات از نکمنق ثبت منظور به پس از اتمام مراحل ثبت نام و کامل شدن آن، -9نماييد. 

 برگزاري آزمون:و محل  ه( توزیع کارت ورود به جلسه و زمان 

کارت ورون به جلساااه آزمون    توزيعزمان   و 10/12/1397 مورخ جمعه روز  صااابح 9 سااااعت  ،  آزمونبرگزاري زمان   -1

سااايت    وبطريق  از 09/12/7139 مورخ  پنج شاانبهروز  لغايت 05/12/1397مورخ  يکشاانبه اينترنتي از روز صااورت به

(www.kwphc.ir )انجام مي گرنن. 

ن يب -بلوار گلستان  –صنعت آب وبرق خوزستان ) آنرس : اهواز    يو پژوهش  يآموزش  يآزمون : مجتمع عال يمحل برگزار -2

 شکر(.يهتل ن يابان همدان و کاشان ) روبرويخ

  هرگونه تغيير نر کليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطالع رساااني الزم از طريق پايگاه نرصااورت ايجان  :1توجه

 به عمل خواهد آمد.www.kwphc.irاينترنتي

http://www.kwphc.ir/
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ست.     :2توجه شده بر روي کاغذ ( هنگام ورون به حوزه الزامي ا سه آزمون ) چاپ  صورت از    ارائه کارت ورون به جل نر غير اين

شد  سه آزمون        . ورون ناوطلب جلوگيري خواهد  سنامه ناوطلب هنگام ورون به جل شنا شتن کارت ملي و يا  همچنين همراه نا

 الزامي است.

شد.اعالم خواهد ( www.kwphc.ir)سايت وباز طريق نيز برابر ظرفيت  3 قبول شدگاناعالم نتايج -3

 موارد قابل توجه:

د.  يمان ياست که ناوطلب نر هنگام ثبت نام وارن م  ينکه صدور کارت ورون به جلسه آزمون بر اساس اطالعات   يبا توجه به ا -1

سقم      لذا  صحت و  سؤوليت  صل مدارک  وثبت نام  فرماطالعات مندرج نر م ر  ب ديه نمايست ارا يبا يم يمراحل بعد که نر  يا

 را ندارن.    يلغو و امکان حضور نر مراحل بعد يناوطلب نر آزمون کتب يرت، قبوليباشد. و نر صورت مغا يمعهده ناوطلب 

شدن نر آزمون )حداکثر نو ماه پس از اعالم              مدارك -2 صورت پذيرفته  سالمي نر  شگاه آزان ا صيالن نان صيلي فارغ التح تح

 نتيجه( مي بايست به تائيد سازمان مرکزي نانشگاه مذکور برسد .

صيلي  مدرك نارندگان -3 صانره  تح شگاه  معانل، سات    ها ازنان س شور  عالي آموزب ومؤ جش  سن  سازمان  جامع نرآزمون که ک

صيل نر مقطع باالتر          سازمان مذکور براي آنان گواهينامه مبني بر امکان انامه تح شده اند و  شرکت نمونه و قبول  شور  آموزب ک

ضوابر مندرج نر اين اطالعيه مجاز به ثبت نام نر آزمون        شراير و  تحصيلي با ارزب علمي صانر نمونه، به شرط رعايت کليه 

 باشند.مي

 رب سه برابر ظرفيت انجام مي گيرن.نر آزمون کتبي پذي -4

شد به منزله بکارگيري قطعي نميچ وجه يبه هقبولي درآزمون كتبي  -5 شامل   با ، گزينش،  هصاحب مبلکه انجام مراحل بعدي 

 باشاد.نيز الزامي مي يجسمان سالمتد پزشک معتمد جهت ييو تامعاينات پزشکي و اخذ عدم سوء پيشيناه از مراکز ذيصاالح 

 

 توزيع نمرات: چگونگي
نمره  %60آزمون بر اساس   يينمره نهاباشد که   يو مصاحبه م  يمشتمل بر نمره آزمون کتب  يحجم يرويند آزمون جذب نيفرآ*.

 .گرنن يم محاسبهند مصاحبه يفرآنمره  %40و  يآزمون کتب

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق     061-33347248با شماره تلفن    ابهامنر صورت بروز هرگونه مشکل و   

 خوزستان به عنوان مجري آزمون نر وقت اناري تماس حاصل نمايند.
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