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، قرائت كنتور ،سيمبانيجهت قراردادهاي  ،در راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود طيف افشانفني مهندسي  شركت
از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش، به ترتيب از  ،از آقاياننفر  91 تعداد ،رانندگي خودرو سنگينو  خدماتآبدارچي و 

  با شرايط به شرح ذيل جذب مي نمايد. (حجمي) كارگرينمره به صورت قرارداد موقت  باالترين

  :الف ) شرايط عمومي

  .داشتن تابعيت ايران -1
 جمهوري اسالمي ايرانقانون اساسي التزام به  -2

 به زمان برگزاري آزمون ،مالك عمل براي محاسبه تاريخ كارت پايان خدمت(انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم.  -3
 ).مي باشد 21/04/1398 تاريخ

  مورد قبول نمي باشد.تاثيرگذار بر شغل كارت معافيت پزشكي  :تبصره
 ها و مشروبات الكلي.عدم اعتياد به مواد مخدر، روانگردان  -4

 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي. -5

 و ارائه گواهي عدم سوءپيشينه. موثر نداشتن سابقه محكوميت كيفري -6

 داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي وظايف محوله. -7

 دارا بودن شرايط احراز شغل بر اساس آگهي. -8

  عضويت در هيات مديره يا مديريت عامل شركت هاي پيمانكاري ديگر. عدم -9
 و شركت هاي دولتي يا خصوصي. نداشتن منع قانوني براي جذب و عدم تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها -10

 ييد گزينش شركت، پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه.احراز صالحيت مورد نظر و تأ -11

  :ب ) شرايط اختصاصي

 الزامي مي باشد. نيازهاداشتن مدرك تحصيلي مطابق جدول  -1

و مالك فراغت  بوده)  21/04/1398 به تاريخزمان برگزاري آزمون ( ،مالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل :تذكر
  .تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه مي باشد ،از تحصيل

  .سالمت جسماني و رواني، قدرت تحرك و توانايي انجام وظيفهوزن متناسب و برخورداري از  -2
بيماري هاي خاص و يا حوادثي كه منجر به استفاده از پالتين در اعضاي بدن شده  ،لكنت زبان ،شنوايي ،نداشتن مشكل بينايي -3

 باشد  براي كليه مشاغل.

 زمون به شرح ذيل:آداشتن شرايط سني در هنگام برگزاري  -4

سال براي  27و حداكثر به بعد)  21/04/1373 (متولدينمتقاضيان ديپلم سال تمام براي تمامي  25حداكثر  -4-1
  به بعد). 21/04/1371 (متولدين فوق ديپلممتقاضيان 

  فوق الذكر اضافه خواهد شد. مجاز ماه به حداكثر سن 24، تا (به ماه )مدت انجام خدمت سربازي -4-2
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   داراي اولويت مي باشند. سابقه كار مرتبط، در شرايط برابرپذيرفته شدگان داراي  -4-3
در صورت داشتن سابقه تامين اجتماعي مرتبط با صنعت  )سيمبانفني (براي متقاضيان رشته هاي شغلي  -4-4

 اضافه مي گردد.به سن سال  5توزيع برق به مدت حداگثر 

ت در صور) ي سنگينكنتور، خدمات، رانندگي خودرومامور قرائت غيرفني (براي متقاضيان رشته هاي شغلي  -4-5
 اضافه مي گردد.به سن سال  5به مدت حداگثر داشتن سابقه تامين اجتماعي مرتبط 

  الزامي مي باشد.  شهرستان) ( بومي بودن در محل خدمت -5
  بومي به فردي اطالق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد:

  محل درخواستي باشد.شهرستان  ،داوطلب يا همسر وي شناسنامهصدور محل  -5-1
حداقل چهار سال از سنوات تحصيلي داوطلب ( ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان ) به صورت متوالي يا متناوب   -5-2

  در محل درخواستي طي شده باشد.
  باشد. سال سابقه پرداخت بيمه در شهرستان مورد نظر داشته 4داوطلب حداقل  -5-3
  سال سابقه پرداخت بيمه در شهرستان مورد نظر داشته باشند. 4پدر، مادر يا همسر داوطلب حداقل  -5-4

  تبصره : بومي مديريت برق گلبهار متقاضياني هستند كه محل سكونت آنها گلبهار باشد
ت مورد نياز، از ميان افراد حائز شرايط ظرفيبرابر  2انتخاب پذيرفته شدگان آزمون براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان  -6

 كه به ترتيب باالترين نمره آزمون كتبي را كسب كرده باشند، انجام خواهد شد.

ولي لذا قب ،از طريق مصاحبه و گزينش ميسر خواهد بود ، تنهاانتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از قبولي در آزمون -7
 .فرد تلقي نخواهد شد قطعي به منزله پذيرش ،در آزمون كتبي

اخذ خواهد  ،استان خراسان رضوياز پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر خدمت در محل مورد نظر و يا بكارگيري در ديگر نقاط  -8
 .گرديد

 بر عهده داوطلب  ،هي و يا اعالم مدارك به صورت ناقصگمسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آ -9
مصاحبه و جذب) محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات  ،بود و در هر مرحله از جذب نيرو (شامل آزمونخواهد 

 ،از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حتي در صورت عقد قراداد ،و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي مي باشد خالف واقع داده
 .خواهد گرديدقراداد مزبور لغو و خسارات مربوطه اخذ 

مهلت ارائه اصل مدارك الزم از سوي پذيرفته شدگان شامل مدرك تحصيلي، شناسنامه، كارت ملي، مدرك نظام وظيفه و مدرك  -10
 پس از اعالم نتايج آزمون مي باشد. روز 7حداكثر بومي به منظور تطبيق مدارك و تكميل پرونده براي انجام مصاحبه، 

وزارت نيرو نبايد داشته  زيرمجموعهنه ارتباط استخدامي، قراردادي، پيماني و ... با شركتهاي پذيرفته شدگان اين آزمون هيچگو -11
  باشند.

  :مونج ) مواد آز

شامل سؤاالت عمومي و سؤاالت تخصصي طراحي گرديده و مواد (دروس) رشته شغلي و جزئيات سؤاالت آزمون در يك دفترچه   -1
 .درج شده است مواد آزمونجدول مربوط در جدول نياز هاي جذب نيرو در 
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 .هر پاسخ صحيح يك نمره و به هر پاسخ غلط يك سوم نمره منفي تعلق مي گيرد ،آزمون داراي نمره منفي بوده -2

   :د) چگونگي ثبت نام

شنبه يكصبح روز  8داوطبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين دفترچه مي توانند از ساعت  -1
www.teifafshan.ir     نتياز طريق سايت اينتر 01/04/1398 دوشنبهروز  24حداكثر تا ساعت  12/03/1398

  .اقدام به ثبت نام در آزمون نمايند

به شماره  را به عنوان هزينه شركت در آزمون ريال (چهارصد و هفتاد هزار ريال ) 000/470داوطلبان مي بايست مبلغ  -3

واريز نمايد و اسكن فيش پرداختي را از  طيف افشانفني مهندسي شركت بنام   مليبانك    0106415034002حساب 
  طريق سايت ثبت نام ار سال نمايد.

  توضيح: مبلغ هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد.
پس از انجام كامل و موفقيت آميز ثبت نام كه شامل تكميل كليه فيلدهاي اطالعاتي و پرداخت هزينه آزمون مي باشد، به  -4

ادداشت نموده و در حفظ آن يداوطلبان كد رهگيري اختصاص يافته و اعالم مي شود. ضروري است كليه داوطلبان اين كد را 
  دقت نمايند.

ي، اينترنتو قبل از شروع به انجام ثبت نام  رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده كهود ش		به داوطلبان محترم توصيه مي -5
مطالعه و بررسي نموده و فايل  نام و مدرك تحصيلي مورد نياز در رشته شغلي مربوط را كامالً		نحوه ثبت		، راهنما، »جدول نيازها«

ضمناً پيگيري مراحل بعدي مانند دريافت كارت 		آماده نمايند. 		” ه” بند رايانه اي عكس خود را با توجه به جزئيات اعالم شده در 
  ورود به جلسه آزمون، آگاهي از زمان و مكان برگزاري آزمون الزامي بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب مي باشد.

به همراه خواهد داشت و بهتر به مرور زمان و قبل از روزهاي پايان مهلت، سهولت بيشتري را  نام در ساعات كم ترافيك،		ثبت -6
  روزهاي آخر موكول نشود.است ثبت نام به 

شـايان ذكر اسـت كه در صـورت وجود اشـكال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن عكس ارسالي توسط            
خواهد سايت ثبت نام به داوطلب براي ويرايش اطالعات در موعد مقرر بعمل داوطلب، اطالع رسـاني الزم از طريق  

  . در صورت بي توجهي به اين موضوع، مسؤوليت تبعات آن به عهده داوطلب مي باشد.آمد
  

مي   در مرحله ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر  در صـورت درج اشـتباه اطالعات شخصي    داوطلبان محترم  تذكر:
ــماره تلفن مجري آزمون ــل نمايند »ز« بند  مندرج در ،توانند با ش ــودمتذكر مي   . تماس حاص كه ويرايش    ش

  فقط در زمان مقرر امكان پذير خواهد بود. ،طالعاتا
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   :) راهنماي ثبت نامه

 از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد. -1
 صفحه كليد خاموش باشد.  Caps Lock درج اطالعات، كليد هنگام -2
كلمات از يكديگر، از كليد در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن     (Enter)  از زدن كليد -3

 استفاده نماييد.   (Space)فاصله
 تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است. -4
 و بدون خط تيره وارد نماييد.كد ملي خود را به صورت كامل ( با درج صفر)  -5
 40با حجم حداكثرو   JPG  ، با فرمت(تمام رخ، زمينه روشن و جديد) 3×4راي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي ب -6

 عكس هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود. كيلوبايت استفاده نماييد.
 امكان چاپ اطالعات وجود دارد. پس از تكميل نمودن اطالعات، شماره رهگيري ثبت نام ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً -7
وآن را به دقت يادداشت كرده تكميل نموده   به دلخواه  باشد رارقم مي  5كه از نوع عددي و با   شماره بازيابي  فيلد مربوط به -8

يابه خاطر بسپاريد. در صورت فراموش كردن كد رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه كد ملي و شماره شناسنامه 
 مراحل آزمون از اين شماره كامالً مراقبت نماييد. مي توانيد كد رهگيري خود را بازيابي نماييد، لذا تا پايان

  استفاده نماييد.  دكمه خروج به منظور ثبت دقيق اطالعات از  پس از اتمام مراحل ثبت نام و كامل شدن آن، -9
  :و) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون

 19/04/98لغايت  18/04/1398ارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام اعالمي از تاريخ  -1
   .نجام خواهد پذيرفتا

برگزار خواهد شد؛ ساعت و آدرس حوزه آزمون بر روي كارت ورود به جلسه آزمون  21/04/1398جمعه آزمون در روز  -2
  .درج خواهد گرديد

بديهي است در غير اين صورت از ؛ ارائه كارت ورود به جلسه آزمون ( چاپ شده بر روي كاغذ ) هنگام ورود به حوزه الزامي است -3
  .ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگيري به عمل خواهد آمد

  12/03/1398شنبه يك شروع ثبت نام
  10/04/1398 دوشنبه خاتمه ثبت نام

  13/04/1398 لغايت 12/04/1398 مهلت ويرايش اطالعات
  19/04/1398 لغايت 18/04/1398 اخذ كارت ورود به جلسه (بصورت اينترنتي)

  21/04/1398جمعه  زمان آزمون
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  ساير نكات 

  .آزمون مذكور مختص آقايان مي باشد -1
ديهي ب ،ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي مورد نياز و با هزينه شركت خواهند بود ،پذيرفته شدگان نهايي با تشخيص شركت -2

  .است هزينه هاي مربوط در صورت انصراف پذيرفته شده پس از حضور در دوره هاي آموزشي عيناً اخذ خواهد شد
را داشته  خراسان رضويتان پذيرفته شدگان نهايي مي بايست آمادگي خدمت و اشتغال به كار در هر يك از شهرستانهاي اس -3

  باشند.
) صرفا فارغ التحصيالن همان مقطع و رشته مي توانند نيازهاتحاني (مشخص شده در جدول در هر يك از رشته هاي شغلي ام -4

شركت كنند و پذيرش ديگر رشته ها يا رشته هاي غيرمرتبط امكان پذير نمي باشد. در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن حق 
  از آزمون ملغي خواهد شد. تراض، قبولي ايشان در هر مرحلههرگونه اع

پذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبت نام صورت مي پذيرد.  -5
  ئه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا بر عهده داوطلب است.اصحت و سقم اين موارد و ار

  .تحت هيچ شرايطي مجاز به ثبت نام در آزمون نمي باشند ،مدرك تحصيلي معادلدارندگان  -6
  .ثبت نام نمايند ب مي تواند صرفاً براي يك كد شغل محلهر داوطل ،در اين آزمون -7
بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحل بعدي شامل  ،قبولي در آزمون كتبي به منزله پذيرش و جذب نبوده -8

 ،معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشينه از مراكز ذيصالح مي باشد و با پذيرفته شدگان نهايي ،گزينش ،مصاحبه
 .داد مطابق قانون كار و مقررات ذيربط منعقد خواهد شدر قرا ،پس از ارائه مدارك در مهلت مقرر

 نسبت به جايگزيني آن ها از محلعدم ارائه مدارك توسط پذيرفته شدگان نهايي در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقي و شركت  -9
  .پذيرفته نخواهد شدنيروهاي ذخيره اقدام نموده و اعتراضات بعدي 

هاي زير مجموعه وزارت نيرو نياز به تاييديه از شركت متبوع مي شركتبا طرف قرارداد پيمانكاري داوطلباني كه در شركتهاي   -10
 باشند.

  ز) مشخصات مجري آزمون:

  09054867022 تلفن تماس
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مواد آزمونجدول   

  ضريب  مواد آزمون  رشته شغلي رديف

  مامور قرائت كنتور برق  1

توانمندي هاي 
  عمومي

  هوش استعداد تحصيلي

1  
  عموميانگليسي زبان 
ICDL 

  ادبيات فارسي و آئين نگارش
  *مديريت مصرف برق

سواالت آزمون 
  تخصصي

  *آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق 
  *جزوه آشنايي با انشعابات برق   1,5

  *ايمني عمومي برق 

  سيمبان   2

توانمندي هاي 
  عمومي

  هوش استعداد تحصيلي

1  
  عموميانگليسي زبان 
ICDL 

  ادبيات فارسي و آئين نگارش
  *مديريت مصرف برق

سواالت آزمون 
  تخصصي

  رياضي عمومي
  *فن ورز شبكه هوايي   1,5

  *ايمني عمومي برق 

  خدماتآبدارچي و   3

توانمندي هاي 
  عمومي

  هوش استعداد تحصيلي

1  
  عموميانگليسي زبان 
ICDL 

  *مديريت مصرف برق
سواالت آزمون 

  تخصصي
  *پذيرايي و تشريفات در سازمانها و ادارات   1,5  ادبيات فارسي و آئين نگارش

4  
راننده خودرو سنگين 

  ل)ي(باالبر و جرثق

توانمندي هاي 
  عمومي

  هوش استعداد تحصيلي

1  
  عموميانگليسي زبان 
ICDL 

  *مديريت مصرف برق
  ادبيات فارسي و آئين نگارش

سواالت آزمون 
  تخصصي

  * 3و  2آيين نامه راهنمايي و رانندگي پايه 
  *كاروري باالبرهاي هيدروليكي   1,5

  *ايمني عمومي برق 
  به آدرس اينترنتي منابع در سايت  www.teifafshan.ir  .موجود است 

   



٨ 
 

  جدول نيازها 

 رشته شغلي رديف

 شرايط 

 تعداد شهرستان 

 جنسيت 

مدرك 
  و آموزشي فيزيكي تحصيلي 

مامور قرائت كنتور  1
 فوق ديپلم برق 

 متاهل 

  سانتيمتر  170قد: حداقل 

  سالمت كامل جسمي و روحي و ديد
بدون عينك با ارائه گواهي سالمت از 

 مراكز طب كار

 داراي مدرك فن ورز هوايي 

 توانايي و مهارت برقراري ارتباط مؤثر 

 27  BMI  19   

 1 گلبهار

 مرد

  1  زاوه
  2  گناباد
  1  بجستان
  1  خواف

  1  تربت جام
  1  جوين

 سيمبان  2
 –ديپلم 

 فوق ديپلم
 (برق)

  سانتيمتر  170قد: حداقل 

  برخورداري از سالمت كامل روحي و
جسمي با ارائه گواهي سالمت از مراكز 

 طب كار

  شنوايي و بينايي (عدم باال بودن قدرت
 استفاده از عينك)

  توانايي كار در ارتفاع (عدم ترس از
 ارتفاع)

 داراي مدرك فن ورز هوايي 

 27  BMI  19   

  1  زاوه

 مرد

  1  خوشاب
  7 گلبهار
  1  مه والت
  1  بجستان
  2  خليل آباد
  1  كالت
  6  جغتاي
  4  تايباد
  2  داورزن
  1  بردسكن
  1  سرخس
  2  درگز
  2  خواف
  6  فريمان

  7  تربت جام
  2  صالح آباد
  1  نيشابور

  10  تربت حيدريه



٩ 
 

  4  قوچان
  4  سبزوار
  4  چناران
  3  زبرخان
  1  گناباد
  4  جوين

 –ديپلم   و خدمات آبدارچي 3
 فوق ديپلم

  سانتيمتر  165قد: حداقل 

  سالمت كامل روحي و جسمي با ارائه
 گواهي سالمت از مراكز طب كار

 توانايي و مهارت برقراري ارتباط مؤثر 

 27  BMI  19   

 مرد  1  كاشمر

راننده خودرو سنگين   4
  (باالبر و جرثقال)

 –ديپلم 
 فوق ديپلم

  سانتيمتر  165قد: حداقل 

  كامل روحي و جسمي با ارائه سالمت
 گواهي سالمت از مراكز طب كار

  داشتن گواهينامه ويژه (در زمان آزمون
يا اخذ آن حداكثر دو ماه پس از آزمون)

 27  BMI  19   

  1  فريمان

  مرد
  1  قوچان

  1  صالح آباد

  1  داورزن
  را در روز مصاحبه ارائه  سالمت كامل روحي و جسمي در خصوص گواهي سالمت از مراكز طب كاردعوت شدگان به مصاحبه بايد

 نمايند.

 به شركت ارائه نمايند. اپذيرفته شدگان موظفند ظرف مدت يكماه گواهينامه حضور در دوره آموزشي ايمني عمومي (وزارت كار) ر 

  گويند.  BMIاگر وزن تان (برحسب كيلوگرم) را بر مجذور قدتان (برحسب متر) تقسيم كنيد عدد حاصل را (شاخص وزني)  يادآوري: 

BMI= 
وزن	

قد
 

   24(كيلوگرم)، شاخص وزني فرد عبارتست از:  77(متر) ، وزن  1,79قد:  مثال:

 2

77
24

1.79
BMI    

  


