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 دفترچه راهنمای آزمون 

 بسمه تعالی

پست های انتقال و فوق توزیع برق در تعدادی از  حفاظت از تاسیساتشرکت مهندسین باختر مشاور به منظور 

و لرستان ) مطابق اطالعات مندرج در دفترچه آزمون( در سال جاری اقدام به جذب  های استان مرکزیستانشهر

در  می واجد شرایط صرفا از میان برادران بو نفر 20به تعداد جمعاً نگهبان در شغل نیروی انسانی 

 نماید. می به کار گیری  کتبی مصاحبه و گزینشو از طریق برگزاری آزمون چارچوب قانون کار 

  شرایط عمومی متقاضیان  (1

 ایران  جمهوری اسالمی داشتن تابعیت (1

 تقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عا (2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  (3

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر  (4

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر (5

 ان ثبت ناممشخص با دستگاههای اجرایی در زمو یا کار پیمانی رگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ، عدم وجود ه (6

 شرایط اختصاصی (2

ر مورخ دیپلم با تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا زمان برگزاری آزمون دتحصیلی  داشتن مدرک :شرایط تحصیلی (1

. بودخواهد  قابل قبول می باشد و لذا در صورت ارائه مدرک تحصیلی باالتر تنها مالک مدرک تحصیلی دیپلم 04/05/98

 .د شدنصورت حذف خواهدر غیر این

در ی آزمون زمان برگزارو سن داوطلبان ،  کارت پایان خدمت ،تاریخ گواهی فراغت از تحصیل  الک عمل برای محاسبهم .أ

 (باشد. یا دانشنامه میمالک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت  )می باشد. 04/05/98مورخ 

 بود. رد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهدمو این لیت صحت و سقممسئو .ب

پزشکی  علت معافیت اینکهانجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم مشروط به : شرایط نظام وظیفه (2

 مانعی در انجام وظایف محوله ایجاد ننماید.

وست ات پزشکی پیـدر آزمون نسبت به تکمیل فرم معایندارندگان معافیت پزشکی می بایست در صورت قبولی  تذكر:

دارک ارائه مق در زمان تطبیباختر  ای اقدام نموده و فرم مذکور را پس از تایید پزشک معتمد شرکت برق منطقه دفترچه

 د.باشکتبی باید قبل از روز برگزاری آزمون  از خدمت یا تاریخ معافیت مندرج در کارت نماید. تاریخ ترخیص

 :  شرایط سنی (3

  (04/05/73سال تمام )متولدین بعد از تاریخ  25شرایط سنی حداکثر  داشتن .أ
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رد عنوان واـداوطلبین توجه داشته باشند که بجز مباشد. ( می 04/05/98مالک محاسبه حداکثر سن تاریخ آزمون ) .ب

یدیه ر با ارائه تایالزم به ذکر است موارد زی  .سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر تجاوز نماید ذیل ،شده 

  .شود معتبر از مراجع ذیصالح به حداکثر سن افزوده می

  یمه به سازمان بیدیه سازمان مربوطه و گواهی پرداخت حق ئماه( مشروط به ارائه تا 60سال ) 5سابقه کار مفید حداکثر

 های بیمه معتبر ممهور به مهر بیمه 

 شود. دت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه میم 

 .سال تجاوز نخواهد کرد   32در هر صورت حداکثر سن از  .ج

  یط ایثارگران می باشدعنوان شده در شرا مواردشرایط سنی ایثارگران تابع. 

 : شرایط ایثارگران (4

دگانی که حداقل یکسال آزا ذکورو فرزندان  به باال %25ن جانبازا ذکورفرزندان  و شهداذکور فرزندان  ، آزادگان ، جانبازان .أ

ر سن ــط حداکثهه از شرماه حضور داوطلبانه اختیاری در جب 6با سابقه حداقل  نو رزمندگا و باالتر سابقه اسارت دارند

 .معاف میباشند

 سال  5برادر( تا میزان  وافراد خانواده معظم شهدا ) شامل پدر   .ب

 به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه ه هماه سابقه حضور داوطلبانه در جب 6رزمندگان کمتر از  .ج

 ایثارگران الزامی نمی باشد.%25شرط کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه رعایت  .د

  .می باشد داوطلبان ایثارگر سایر بارقابت  و صرفاً از طریق شرکت در آزمونجذب ایثارگران در سهمیه مشخص شده  .ه

 و پنج درصد: درصد بیست و پنجایثارگران سهمیه تذكر: 

و  به باال %25ن ذکور جانبازافرزندان  و شهداذکور فرزندان  ، آزادگان ، جانبازانشامل  :ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد

 می باشند. شهدا انو برادر ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و باالتر سابقه اسارت دارندفرزندان 

آنان و ذکور ن دگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندارزمنشامل  : ایثارگران سهمیه پنج درصد

 می باشند ( و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت % 25فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

 نکته مهم : 

 ار نمی گیرد.تنها معرفی نامه های تایید شده از مراکز ذیل قابل قبول می باشد و سایر مراجع مورد تایید قر**  

 معاونت نیروی انسانی هریک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود -1

 های مردمیسازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیرومعاونت نیروی انسانی  -2

 معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران -3

ی زیر باشند ، افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی ها داوطلب باید بومی شهرستان مورد تقاضا باشد. : بومی بودن (5

 : داوطلب بومی شهرستان تلقی می گردند
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 یکی باشد. شهرستان محل مورد تقاضا شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با .أ

هرستان محل که ش (پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل یا بازنشسته ، همسر و فرزندان کارمندان رسمی .ب

 خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان یکی باشد.

 کرده باشد. ان  مورد تقاضا طیـــدر شهرست سال از سنوات تحصیلی را بصورت متوالی یا متناوب و دوداوطلب حداقل  .ج

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

ر در زمان مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب ، آخرین تقسیمات کشوری اعالم شده توسط وزارت کشو تذكر:

   ثبت نام می باشد.

 شرایط جسمی و حركتی (3

ص یا تصادفی انجام وظیفه نگهبانی و نداشتن بیماریهای خابرخورداری از سالمت جسمانی ، قدرت تحرک و توانایی  (1

 که منجر به استفاده از پالتین در بدن باشد.

 داشتن صالحیت حراستی )انجام مصاحبه توسط حراست مربوطه( (2

 نداشتن لکنت زبان ، سنگینی شنوایی و نمره باالی بینایی (3

 الزم ت تناسب اندام و امکان تحرک و چابکیکیلوگرم با رعای 120سانتی متر ، حداکثر وزن  170حداقل قد  (4

 قبولی در آزمون های علمی ، آمادگی جسمانی ، ورزشی و مصاحبه و گزینش.  (5

 سایر شرایط (4

زمون آماده و آو گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری  کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه (1

اعتبار قابل ان در زم گواهی خدمت نظام وظیفه،  در صورت عدم ارائه کارت گردد.  صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه

قانونی ائم دپایان مرحله گزینش نسبت به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت از  پیشمکلف است و متقاضی  هقبول بود

 اقدام نماید. 

ه در حد نصاب نمره ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی کبرابر  2انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان  (2

خواهد نجام ا، به ترتیب باالترین مجموع نمرات آزمون عمومی  آزمون اختصاصی و عمومی تعیین شده را کسب نموده اند

 .شد

وی در هر  از ادامه اشتغال در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط در آگهی، در آزمون شرکت نماید (3

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

ضمناً اسامی پذیرفته شدگان .  انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر میباشد (4

اطالع داوطلبان به  www.bakhtarmoshaver.irنشانی  از تایید مراجع ذیصالح از طریق سایت آزمون به نهایی پس

 خواهد رسید.

، مدرک  ، کارت ملی ، شناسنامهدیپلم  ک تحصیلیرمهلت ارائه اصل مدارک الزم از سوی پذیرفته شدگان شامل مد (5

روز  5داکثر ـح ، یل پرونده برای انجام مصاحبهوضعیت نظام وظیفه و مدرک بومی بودن به منظور تطبیق مدارک و تکم

 پس از اعالم نتایج آزمون می باشد. 

http://www.bakhtarmoshaver.ir/
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ت ناقص بر یت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورامسئولیت ناشی از عدم رع (6

مد اطالعات عمحرز شود داوطلب به اشتباه یا به عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه  

صورت بکارگیری،  ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در فاقد شرایط مندرج در آگهی بودهیا خالف واقع داده و 

 .  لغو و بال اثر میگردد

 . شدمربوطه می باپذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای مشاغل  (7

نتخاب االزم به ذکر است متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید فقط ساکن شهرستان های حوزه جغرافیایی شغل  (8

 کشور حق شرکت در آزمون را ندارند.  سایر مناطقباشند و شهرستان های  شماره یکشده مطابق جداول 

 فایل اکسل پیوست()شده می باشد. مالک محدوده های جغرافیایی، آخرین تقسیمات کشوری اعالم (9

  .خواهد یافت تخصیصآزاد  به داوطلبانمذکور  سهمیهسهمیه ایثارگران،  برایدر صورت نبود متقاضی  (10

 ثبت نام:  مراحل (5

 حداکثر تا پایان   03/04/98شنبه مورخ دو از روز بایستشرایط مندرج در این آگهی می  داوطلبان پس از مطالعه دقیق (1

  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  ieht.ir-http://kshبا مراجعه به سایت  29/04/98 مورخ جمعه روز

ت اقدام نمایند از طریق درگاه موجود در سایرا بعنوان هزینه شرکت در آزمون ریال  800،000یبایست مبلغداوطلبان م (2

 هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.  به ذکر استالزم 

ت ـتر اسـهـب وو قبل از روزهای پایان مهلت، سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت روز های اولیه ثبت نامه در  (3

 ثبت نام به روزهای آخر موکول نشود. 

 هد گردید. مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخوا (4

 ست در غیر اینهنگام ورود به حوزه الزامی ا و کارت ملی)چاپ شده بر روی کاغذ(  ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (5

 صورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.

پایگاه در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون اطالع رسانی الزم از طریق تذكر: 

بعمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف   ieht.ir-http://kshو   http://www.bakhtarmoshaver.ir اینترنتی

 .به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند

 مان برگزاری آزمون و نحوه دریافت كارت شركت در آزمون : ز (6

با  03/05/98تا  30/04/98داوطلبین جهت دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون می بایستی از روز شنبه مورخ  (1

 نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایند. www.bakhtarmoshaver.ir و   ieht.ir-http://kshمراجعه به سایت 

 ردد.گلرستان به صورت متمرکز برگزار می  ودر مرکز استان های مرکزی  04/05/98آزمون در روز جمعه مورخ  (2

 .ج می گرددشرکت در آزمون درزمان و محل دقیق برگزاری آزمون در کارت -

 نحوه اعالم نتیجه:  (7

http://ksh-ieht.ir/
http://www.bakhtarmoshaver.ir/
http://ksh-ieht.ir/
http://ksh-ieht.ir/
http://www.bakhtarmoshaver.ir/
http://www.bakhtarmoshaver.ir/
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کسب حد  ،شرط الزم )و نه کافی( انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر مراحل تعیین حد نصاب علمی:  (1

ک ـیـکـه تفـان بـنصاب الزم در آزمون کتبی بوده و مطابق قواعد زیر می باشد. پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلب

ترین درصد( باال50محاسبه و حد نصاب آزمون معادل پنجاه درصد )  (3)ضریب و تخصصی (2)ضریب حیطه های عمومی

 رد.یگ نمره مکتسبه در آن آزمون مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می

اب نمره کسب حد نصگردد.  ، از سایر مراحل حذف می ، داوطلبان فاقد حد نصاب پس از تعیین حد نصاب در هر آزمون

  .کند الزم در آزمون هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نمیعلمی 

 ک برابر ظرفیت جهت بررسی مدار دو اولیه لیست اعالم (2

 اعالم تاریخ و زمان مصاحبه به داوطلبان (3

 انجام مصاحبه حضوری (4

عه نمره کل بر اساس مجمو نشیافراد به گز یمصاحبه ، معرف یاز برگزار پس: برابر( کی)انتخاب  نشیبه گز یمعرف (5

  ( خواهد بودی)نفر اصل رشیپذ تیبرابر ظرف کیبه تعداد  ها هیو سهم ازاتیو با در نظر گرفتن امت یینها

 سایر موارد:  (8

عاینات ـمل مصاحبه، گزینش، مقبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شا (1

 پزشکی، گواهی سالمت و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصالح نیز الزامی می باشد. 

لیت شرکت پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعا (2

 ند.د قرارداد ارائه نمایمبنی بر این مورد را در هنگام عقمحضری و تعهد را داشته باشند برابر قرارداد 

  .، هر داوطلب میتواند صرفاً برای یک رشته شغلی ثبت نام نماید در این آزمون (3

چهارچوب  درو در قالب قرارداد منعقده  شرکت مهندسین باختر مشاورهمکاری با پذیرفته شدگان این آزمون برای  (4

رارداد در مدید قـمجموعه شرکت های کارفرما و یا تاستخدامی در بوده و هیچگونه تعهد  ضوابط و مقررات قانون کار

 واهد کرد.خسالهای بعد، ایجاد ن

 نیهمچن و یگهآاحراز مشاغل مذکور در  طیاعالم شده در شرا یلیتر از مقاطع تحصباال یلیدارندگان مدارک تحص (5

س مقاطع شدگان بر اسا رفتهیپذ عقد قرارداد باست ا یهیبد . زمون را ندارندآمعادل حق شرکت در  یلیمدارک تحص

 .باشد  یم یمندرج در آگه یلیتحص

 آزمون مجری توسط یو تخصص ینمرات داوطلبان در آزمون عموم نییپس از تع انیمدارک متقاض نکهیبا توجه به ا (6

 یرسم ریل غسابقه اشتغا و بودن یبوم ، یثارگریمدارک ا ژهیکه مدارک داوطلبان به و یخواهد شد لذا در صورت یبررس

، بت نام باشد نامه ث ضااطالعات مندرج در تقا نیو همچن یآگه نیمندرج در ا طیشرا با ریمغا ،محاسبه حداکثر سن یبرا

و ، گزینش ه احبصم،  هیاول جهیاعالم نتشامل نشده و در هر مرحله از آزمون  جادیا یمتقاض یبرا یازیحق و امت چگونهیه

ب لــــاعتراض را از خود س گونهجذب حذف شده و حق هر ندیفرآ ریداوطلب از سا ،یینها رشیدر صورت پذ یحت

 .دینما یم

ارائه مدارک به صورت ناقص در  ایو  یگهآاعالم شده در متن  طیضوابط و شرا قیدق تیاز عدم رعا یناش تیمسئول (7

بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شود داوطلب به  نشیمدارک مصاحبه و گز یزمان بررس
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محروم  یعدـاست از انجام مرحله ب یمندرج در آگه طیفاقد شرا ایبه عمد اطالعات خالف واقع داده است و  ایاشتباه 

 .شود یبال اثر م لغو وعقد قرارداد، قرارداد و در صورت  دهیگرد

رکت خواهند تشخیص شرکت ، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز و با هزینه ش پذیرفته شدگان نهایی با (8

اخذ خواهد  بود، بدیهی است هزینه های مربوطه درصورت انصراف پذیرفته شده پس از حضور در دوره های آموزشی عیناً

 شد.

ایگزینی از جتلقی و شرکت نسبت به  عدم ارائه مدارک توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف (9

 محل نیروهای ذخیره اقدام می نماید.

 

 : 1جدول شماره 

 جدول شغل محل های امتحانی

       

 شهرستان استان رشته شغل

 مدرک تحصیلی سهمیه

%25ایثارگر آزاد %5ایثارگر   

 دیپلم کلیه گرایش ها

 نگهبان

 مرکزی
اورسیانج -خنداب   7 2 1 

 0 1 2 ساوه

 لرستان

 0 1 3 خرم آباد

 0 1 2 بروجرد

       

 اورسیان می باشد.ج -% فقط شامل داوطلبین بومی شهرهای خنداب  5سهمیه ایثارگری 

 ردد.****گ***درصورت عدم وجود داوطلبین برای سهمیه ایثارگری ، سهمیه مذکور از محل سهمیه آزاد تأمین می 
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 2جدول شماره 

 نگهبانی آزمون دروس

 

 تعداد سواالت دروس عمومی ردیف

 

1 

 

 12 زبان فارسی

 

2 

 

 12 دین و فرهنگ 

 

3 

 

درک مفاهیم و 

 اطالعات عمومی 
12 

 

4 
 

ICDL 12 

 

5 

 

 12 زبان انگلیسی 

 

 

  :لسوا 60جمع 

 دقیقه 100دت پاسخگویی : م 

 .هر پاسخ غلط یک چهارم نمره منفی دارد 
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 ویژه دارندگان كارت معافيت پزشكی(رم معاینات پزشكی) ف

 به تمام سواالت صریح و كامل جواب دهيد . لطفاًتوجه : 
 محل الصاق عکس

 دین : نام خانوادگی :

 مذهب : نام : 

 تاریخ ومحل تولد :

 

 وضعيت تاهل: دور :شناسنامه و محل صشماره

 كد ملی :

 نشانی كامل محل سكونت : 

 شهرستان :  استان: 

        طبقة / واحد :      پالك :  :  كوچه/خيابان

 شمارة تلفن :  كد پستی ده رقمی :  

 شماره تلفن همراه :

 مشخصات كارت معافيت:

 نوع معافيت پزشكی:

 توضيح در مورد علت معافيت پزشكی

 

 شغل مورد درخواست:

آزمون جذب داوطلب شركت در  ره ملی ................................................................. با شما فرزند ..............................................اینجانب  

ثابت  ظهاراتمادر صورتيكه متعاقباً خالف  نيروي انسانی شركت باختر مشاور  صحت مندرجات فوق را تایيد نموده و  قبول می نمایم

 نمایم . حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب میبدینوسيله غال منتفی خواهد شد و شود ، ادامة مراحل و یا ادامة اشت

                             تاریخ                                     نام و نام خانوادگی :

 یامضاي متقاض

 نظر پزشك معتمد -13

 

 


