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 دفترچه راهنمای آزمون 

 بسمه تعالی

مطابق )لرستان استان  شهرستان رومشگان خود در  تأمین نیروی مورد نیازبه منظور   گهر خرم ماداکتو شرکت 

 6جمعاً به تعداد سیمبان   شغل  اطالعات مندرج در دفترچه آزمون( در سال جاری اقدام به جذب نیروی انسانی در

مصاحبه و  ،، آمادگی جسمانی کتبیو از طریق برگزاری آزمون در چارچوب قانون کار  واجد شرایط  نفر

 نمايد.  میکار گیری  به گزينش

  شرایط عمومی متقاضیان  .1

 ايران  جمهوری اسالمی داشتن تابعیت .1.1

 تقاد به دين مبین اسالم يا يکی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران عا .1.1

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  .1.1

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر  .1.1

 ثرنداشتن سابقه محکومیت جزايی مؤ .1.1

 شرایط اختصاصی .2

  اعالم شده در جدول شماره يك، رشته و گرايش تحصیلی مطابق با مقطع داشتن مدرک :شرایط تحصیلی .2.1

مقطع تحصیلی آنان با عنوان  ، گرايش وکه رشتهتوانند در اين آزمون ثبت نام نمايند  یداوطلبان صرفاً در صورتی م -الف

و عنوان  ثبت نام مطابقت داشته باشد دفترچه راهنمایگرايش و مقطع تحصیلی مندرج در شرايط احراز مشاغل  ،رشته

 .د شدنصورت حذف خواه غیر اينرشته تحصیلی و گرايش بايد در متن گواهینامه موقت يا دانشنامه درج شده باشد. در 

زمان برگزاری آزمون ، و سن داوطلبان کارت پايان خدمت ،تاريخ گواهی فراغت از تحصیل الک عمل برای محاسبهم  - ب

 . (باشد يا دانشنامه میمالک فراغت از تحصیل تاريخ مندرج در گواهینامه موقت )می باشد 12/10/79در مورخ 

و گرايش مقطع و رشته یالن همان ــصرفاً فارغ التحص يك(شماره  در جدول مشخص شدهدر رشته شغلی امتحانی ) .أ 

در صورت کتمان موضوع،  .باشد پذير نمی های غیر مرتبط امکان و پذيرش ديگر رشته توانند شرکت کنند میعنوان شده 

 بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ايشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعالم خواهد شد. 

ورت ـذيرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صپ .ب 

 لیت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرايط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.ی پذيرد. مسئوم

)دارندگان معافیت پزشکی مجاز به معافیت قانونی دائمانجام خدمت دوره نظام وظیفه يا : شرایط نظام وظیفه .2.2

 باشند( شرکت در آزمون نمی

فرزندان  درصد به باال و11و جانبازان  ءفرزندان شهدا ،شامل جانبازان، آزادگان :درصد 22ایثارگران سهمیه  .2.2

 . آزادگانی که حداقل يك سال و باالتر سابقه اسارت دارند

ها و  فرزندان آن ها و ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6شامل رزمندگان باسابقه حداقل درصد: 2ایثارگران سهمیه   .2.2

 باشد. آزادگان کمتر از يك سال اسارت میدرصد و فرزندان  11فرزندان جانبازان زير 
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 :  شرایط سنی .2.2

 ( 12/10/91سال تمام )متولدين بعد از تاريخ  11شرايط سنی حداکثر  داشتن .أ 

وارد عنوان ـم ءجزه داوطلبین توجه داشته باشند که بباشد.  ( می12/10/79سن تاريخ آزمون ) مالک محاسبه حداکثر  .ب 

   سن ايشان به هیچ عنوان نبايد از حداکثر سن مقرر تجاوز نمايد. ،ذيلشده 

 شود.  الزم به ذکر است موارد زير با ارائه تايیديه معتبر از مراجع ذيصالح به حداکثر سن افزوده می .ج 

 شود. انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه میدت م 

  گواهی پرداخت حق بیمه به  ماه( مشروط به ارائه تايیديه از سازمان مربوطه و 60سال ) 1سابقه کار حداکثر به مدت

 . های بیمه معتبر ممهور به مهر بیمه سازمان

 .هد کردخواسال تجاوز ن 10در هر صورت حداکثر سن از  .د 

  : بومی بودن .1.6

 .باشند مورد تقاضا شهرستان بومی میبايست داوطلبان  .1.9

 :باشند می های ذيل باشند بومی شهرستان داوطلبانی که دارای يکی از ويژگیلذا 

 يا بخش  که شهرستان (پیمانی دولت و يا نیروهای مسلح )اعم از شاغل يا بازنشسته ،رسمی کارکنانهمسر و فرزندان الف. 

 محل مورد تقاضا آنان يکی باشد. محل خدمت فعلی يا بازنشستگی والدين داوطلب با شهرستان

 محل مورد تقاضا يکی باشد. شهرستانبا شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وی  . ب

 انـــصورت متوالی يا متناوب در شهرسته ( را بوات تحصیلی )دبیرستان يا دانشگاهداوطلب حداقل چهار سال از سن . ج

 مورد تقاضا طی کرده باشد.

 مورد تقاضا را داشته باشد. داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان . د

 اشد.بمورد تقاضا را داشته  مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان ،پدر . ه

ط وزارت کشور در ، آخرين تقسیمات کشوری اعالم شده توسبرای تعیین بومی بودن داوطلب مبنای شهرستان : 1تذکر 

   باشد. زمان ثبت نام می

 سایر شرایط .2

و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بايستی تا روز برگزاری آزمون آماده و  کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه .1.1

اعتبار قابل در زمان  گواهی خدمت نظام وظیفه، در صورت عدم ارائه کارتصادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد. 

قانونی دائم پايان مرحله گزينش نسبت به ارائه کارت پايان خدمت يا معافیت از  پیشمکلف است و متقاضی  هقبول بود

 اقدام نمايد. 

مورد  و ايمنی در برق فن ورز شبکه های هوايیدوره  گذرانیدن به  مکلف سیمبان رشته ه در پذيرفته شد داوطلبان .1.1

 .باشند میسازمان فنی و حرفه ای کاربردی صنعت آب و برق يا -تايید وزارت نیرو از موسسه آموزش عالی علمی
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ره برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نم 1انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان  .1.1

خواهد انجام با لحاظ ضريب بومی بودن  اند، به ترتیب باالترين مجموع نمرات آزمون آزمون تعیین شده را کسب نموده

  .شد

 شرایط ذیل باشند:باید دارای  سیمبانداوطلبان پذیرفته شده در رشته  .1.1

های خاص يا  و توانايی انجام وظايف محوله و نداشتن بیماری برخورداری از سالمت جسمانی، قدرت تحرک و چابکیالف: 

 استفاده از پالتین در بدن باشد تصادفی که منجر به

  و وزن متناسب سانتی متر قد 190حداقل داشتن ب: 

 عینك     استفاده از عدم و طبیعی بینايی باال بودن قدرت: ج 

 شنوايی عدم ضعف در :د  

از ادامه اشتغال وی در  در آگهی، در آزمون شرکت نمايد مندرج مدارک تحصیلی غیر مرتبط در صورتی که داوطلبی باه. 

 ممانعت به عمل خواهد آمد. حتی پس از عقد قرارداد هر مرحله 

ضمناً باشد.  مصاحبه و گزينش میسر می، آمادگی جسمانیانتخاب نهايی پذيرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل  .1.1

 به مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرباز تايید مراجع ذيصالح از طريق سايت  نهايی پسشدگان  اسامی پذيرفته

 اطالع داوطلبان خواهد رسید.به   ieht.ir-http://kshنشانی 

عهده داوطلب خواهد بود و در هر  بهيت دقیق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهی امسئولیت ناشی از عدم رع .1.6

فاقد شرايط يا محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع داده و مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه  

لغو و بال اثر  قرارداد وی ،ی در صورت بکارگیریـــمندرج در آگهی بوده، از انجام مراحل بعدی محروم گرديده و حت

 گردد.  می

 باشد. مربوطه می شغل یاز برای فته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرايط فیزيکی مورد نپذير .1.9

 ثبت نام:  مراحل .2

 روز پايانتا  01/10/79 شنبه مورخ  از روز بايستشرايط مندرج در اين آگهی می  داوطلبان پس از مطالعه دقیق .1.1

 مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. ieht.ir-http://kshبه سايت  11/10/79مورخ   جمعه

از عنوان هزينه شرکت در آزمون ه را بريال به حروف )چهارصد و پنجاه هزار(  110.000بايست مبلغ  یداوطلبان م .1.1

های بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند  استفاده از کارت با رنتی موجود در صفحه ثبت نام وتطريق درگاه اين

 اقدام نمايند.  CVV2داشتن رمز دوم و کد 

دفترچه آزمون را به دقت  گردد قبالً از داوطلبان گرامی درخواست می باشد چون وجه واريزی قابل استرداد نمی: رهشدا

 خودداری نمايند. مطالعه نمايند و در صورت نداشتن شرايط از واريز وجه 

 طريق از آزمـون برگـزاری مکان و زمان از آگاهی آزمون، جلسه به ورود کارت دريافت مانند بعدی مراحل پیگیری .1.1

 عهده به آن مسئولیت و بوده الزامی http://ksh-ieht.ir نشانی به غرب پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع سايت

 باشد.  می داوطلب

http://ksh-ieht.ir/
http://ksh-ieht.ir/
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ت ـتر اسـهـپايان مهلت، سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت و بو قبل از روزهای های اولیه روزثبت نام در  .1.1

 ت نام به روزهای آخر موکول نشود. ثب

الزامی است در  امتحانی هنگام ورود به حوزه ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روی کاغذ( و کارت ملی .1.1

 خواهد شد. صورت از ورود داوطلب جلوگیری  غیر اين

پايگاه در صورت ايجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون اطالع رسانی الزم از طريق تذکر: 

عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی يافتن، رعايت و انجام آن ها می ب ieht.ir-http://ksh  اينترنتی

 د. باشن

 زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون :  .2

برروی سايت به نشانی  19/10/79 پنجشنبه تا پايان روز  11/10/79مورخ   سه شنبه  روز ازکارت شرکت در آزمون 

برگزار    رومشگان شهر در  12/01/79مورخ  جمعه آزمون در روز . قابل دريافت می باشد ieht.ir-http://kshاينترنتی 

 .خواهد شد

 ـگاه اينترنتیاز طريق پايگرديده است و ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج 

ieht.ir-http://ksh .اطالع رسانی می گردد 

 نحوه اعالم نتیجه:  .6

 ک برابر ظرفیت جهت بررسی مدار 1اعالم لیست اولیه  .6.1

 به داوطلبان و تست آمادگی جسمانی اعالم تاريخ و زمان مصاحبه .6.1

خواهد  يیاساس مجموعه نمره کل نها، برو آمادگی جسمانی مصاحبه یاز برگزار پس :(نفرات برتر) نشيبه گز یمعرف .6.1

  .بود

اسامی جايگزين به ترتیب از بین دارندگان  6.1الی  6.1 برابر ظرفیت در مراحل 1در صورت حذف داوطلبین  .6.1

 باالترين نمره در آزمون اعالم خواهد شد.

 سایر موارد:  .7

، و آمادگی جسمانی مل مصاحبهقبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شا .9.1

 عاينات پزشکی، گواهی سالمت و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذيصالح نیز الزامی می باشد. ـگزينش، م

ها و  شهرستانمی بايست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر يك از بعد از بکارگیری پذيرفته شدگان نهايی  .9.1

  .را داشته باشنداستان حوزه فعالیت شرکت برابر قرارداد  های بخش

و در قالب قرارداد منعقده در چهارچوب ضوابط  گهر خرم ماداکتوشرکت همکاری با پذيرفته شدگان اين آزمون برای  .9.1

 انتخاب می شوند.و مقررات قانون کار 

http://ksh-ieht.ir/
http://ksh-ieht.ir/
http://ksh-ieht.ir/
http://ksh-ieht.ir/
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 نیو همچن یگهآاحراز مشاغل مذکور در  طياعالم شده در شرا یلیاز مقاطع تحص تر پايین یلیدارندگان مدارک تحص .9.1

 مقطع  شدگان بر اساس رفتهيپذ عقد قرارداد باست ا یهيبد زمون را ندارند.آمعادل حق شرکت در  یلیمدارک تحص

 . باشد یم ديپلم  یلیتحص

و  مجری آزمون نماينده توسط ینمرات داوطلبان در آزمون عموم نییپس از تع انیمدارک متقاض نکهيبا توجه به ا .9.1

 یرسم ریسابقه اشتغال غ و بودن یبوم ژهيکه مدارک داوطلبان به و یخواهد شد لذا در صورت یبررس نماينده شرکت

، نامه ثبت نام باشد ضااطالعات مندرج در تقا نیو همچن یآگه نيمندرج در ا طيشرا با ريمغا ،محاسبه حداکثر سن یبرا

و ، گزينش هصاحبم، هیاول جهیاعالم نتشامل نشده و در هر مرحله از آزمون  جاديا یمتقاض یبرا یازیحق و امت چگونهیه

لب ــــاعتراض را از خود س گونهجذب حذف شده و حق هر نديفرآ ريداوطلب از سا ،يینها رشيدر صورت پذ یحت

 د. ينمایم

ارائه مدارک به صورت ناقص در  ايو  یگهآاعالم شده در متن  طيضوابط و شرا قیدق تياز عدم رعا یناش تیمسئول .9.6

بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شود داوطلب به  نشيمدارک مصاحبه و گز یزمان بررس

محروم  یعدـاست از انجام مرحله ب یمندرج در آگه طيفاقد شرا ايبه عمد اطالعات خالف واقع داده است و  اياشتباه 

 د. شو یبال اثر م لغو وعقد قرارداد، قرارداد و در صورت  دهيگرد

 تماس حاصل فرمايند. 021-12116126جهت کسب اطالعات بیشتر صرفاً با شماره تلفن **داوطلبان گرامی 
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 جدول شغل

مدرک تحصیلی  شغلیرشته    تعداد شهرستان ردیف

 گرایش

 جنسیت

 

 سیمبان   6 ان رومشک 1
ديپلم و باالتر در رشته 

 برق

 

 

 مرد

      

       

 .میباشد  )اساس شغل سیمبان )مقطع دیپلمحقوق و دستمزد پرداختی بر 
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 1جدول شماره 

 آزمون  دروس

 تعداد سواالت دروس عمومی سئواالت ردیف

1 
 

 عمومی

 اطالعات عمومی
11 

 

توانمندی های 

 ذهنی
11 

 مبانی کامپیوتر

 
11 

 

 11 رياضیات

  تخصصی  2
و   مبانی برق

 شبکه 
01 

 

 جدول زمانبندی آزمون

11/10/79لغایت  01/10/79ثبت نام از تاریخ   

11/10/79لغایت  11/10/79بررسی پرونده ها از تاریخ   

19/10/79لغایت  11/10/79صدور کارت از تاریخ   

12/10/79تاریخ آزمون   

1/11/79اعالم نتایج   

10/11/79تطبیق مدارک   
 

  

 

  :سوال 01جمع سواالت عمومی 

  سوال 01سواالت تخصصی :جمع 

  : دقیقه 121مدت پاسخگويی 

  نمره منفی دارد. چهارمهر پاسخ غلط يك 

 



 

 8 از 8 صفحه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


