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 دفترچه راهنماي آزمون 

 بسمه تعالي

هاي ستانتعدادي از شهرخود در  مورد نياز(حجمي )تأمين نيروي به منظور  ييالق سراي كوهستان اراك شركت 
 سال جاري اقدام به جذب نيروي انساني در( مطابق اطالعات مندرج در دفترچه آزمون) در  مركزي استان 
در چارچوب  واجد شرايط  نفر 16به تعداد  راننده سنگين (پايه يك و جرثقيل)،كارگر برقكار مشاغل

 نمايد. مي گيري كار به مصاحبه و گزينش ، ، آمادگي جسماني كتبيو از طريق برگزاري آزمون قانون كار 

  شرايط عمومي متقاضيان  .1
 ايران  جمهوري اسالمي داشتن تابعيت .1.1
 تقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران عا .1.2
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  .1.3
 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر  .1.4
 نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر .1.5
 و يا كار مشخص با دستگاههاي اجرايي در زمان ثبت نامپيماني رگونه رابطه استخدامي رسمي، ثابت ، عدم وجود ه .1.6

 شرايط اختصاصي .2
  اعالم شده در جدول شماره يكتحصيلي مطابق با مقطع ، رشته و گرايش  داشتن مدرك :شرايط تحصيلي .2.1
كه رشته ، گرايش و مقطع تحصيلي آنان با عنوان توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند ي داوطلبان صرفاً در صورتي م -الف

و عنوان  ثبت نام مطابقت داشته باشد دفترچه راهنمايگرايش و مقطع تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل  ،رشته 
 .د شدنصورت حذف خواهر غير اينرشته تحصيلي و گرايش بايد در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه درج شده باشد. د

زمان برگزاري و سن داوطلبان ،  كارت پايان خدمت ،تاريخ گواهي فراغت از تحصيل  الك عمل براي محاسبهم  - ب
 يا دانشنامه ميمالك فراغت از تحصيل تاريخ مندرج در گواهينامه موقت  (مي باشد. 28/04/98در مورخ آزمون 

 )باشد.

مقطع و يالن همان ــصرفاً فارغ التحص يك)شماره  امتحاني ( مشخص شده در جدولدر هر يك از رشته هاي شغلي  .أ 
و پذيرش ديگر رشته هاي غير مرتبط امكان پذير نمي باشد در صورت  مي توانند شركت كنندو گرايش عنوان شده رشته 

 عالم خواهد شد. كتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولي ايشان در هر مرحله از آزمون ملغي ا

ورت ـپذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبت نام ص .ب 
 ليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.ي پذيرد. مسئوم

علت معافيت پزشكي  اينكهانجام خدمت دوره نظام وظيفه يا معافيت قانوني دائم مشروط به : شرايط نظام وظيفه .2.2
 مانعي در انجام وظايف محوله ايجاد ننمايد.
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دارندگان معافيت پزشكي مي بايست در صورت قبولي در آزمون نسبت به تكميل فرم معاينـات پزشكي پيوست  تذكر:
پس از تاييد پزشك معتمد در زمان تطبيق مدارك ارائه نمايد. تاريخ ترخيص از خدمت يا دفترچه اقدام نموده و فرم مذكور را 

 تاريخ معافيت مندرج در كارت بايد قبل از روز برگزاري آزمون كتبي باشد.

درصد به باال وفرزندان 25شامل جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا و جانبازان  :درصد 25ايثارگران سهميه  .2.3
 حداقل يك سال و باالتر سابقه اسارت دارند و براردان وخواهران شهدا مي باشند.آزادگاني كه 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها وفرزندان آنها و 6شامل رزمندگان باسابقه حداقل درصد: 5ايثارگران سهميه   .2.4
 درصد و فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت مي باشد. 25فرزندان جانبازان زير 

 
 ه : :تبصر

 سني معاف ميباشند . % از شرط 25قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران واجدين سهميه  21به استناد ماده 
 همين دفترچه اضافه ميگردد.  3سال موضوع بند  5به  حداكثر سن برادر شهيد 

 نكته مهم : 

 مراجع مورد تاييد قرار نمي گيرد. تنها معرفي نامه هاي تاييد شده از مراكز ذيل قابل قبول مي باشد و ساير**  
 معاونت نيروي انساني هريك از رده هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان خود

 معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي

 مورد جهادگرانمعاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در 

 بنياد شهيد و امور ايثارگران 

 
 :  شرايط سني .3

  كارگر برقكارشرايط سني براي مشاغل 

 ) 28/04/72سال تمام (متولدين بعد از تاريخ  26 شرايط سني حداكثر  داشتن .أ 
وارد عنوان ـداوطلبين توجه داشته باشند كه بجز مباشد. ) مي 28/04/98مالك محاسبه حداكثر سن تاريخ آزمون ( .ب 

الزم به ذكر است موارد زير با ارائه تاييديه   سن ايشان به هيچ عنوان نبايد از حداكثر سن مقرر تجاوز نمايد. ذيل ،شده 
 شود.  معتبر از مراجع ذيصالح به حداكثر سن افزوده مي

 شود. دت انجام خدمت ضرورت نظام وظيفه به حداكثر سن مقرر در آگهي اضافه ميم �

ماه) مشروط به ارائه تاييديه از سازمان مربوطه و گواهي پرداخت حق بيمه به  60سال ( 5سابقه كار حداكثر به مدت  �
 سازمان هاي بيمه معتبر ممهور به مهر بيمه 

 .سال تجاوز نخواهد كرد  33در هر صورت حداكثر سن از  .ج 
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  شرايط سني براي مشاغل راننده سنگين (پايه يك و جرثقيل )

 )28/04/58سال ( 40) و حداكثر 28/04/70سال ( 28حداقل سن 
  : بومي بودن.

 در اولويت جذب مي باشند. مورد تقاضا شهرستان داوطلبان بومي .3.1

 .مي باشند لذا داوطلباني كه داراي يكي از ويژگي هاي ذيل باشند بومي شهرستان

 و استان كه شهرستان )پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل يا بازنشسته ، همسر و فرزندان كارمندان رسمي .أ 
 محل مورد تقاضا آنان يكي باشد. و استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با شهرستان

 محل مورد تقاضا يكي باشد. و استان شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان .ب 

و ان  ـــدر شهرست حداقل چهار سال از سنوات تحصيلي (دبيرستان يا دانشگاه ) را بصورت متوالي يا متناوب وداوطلب  .ج 
 مورد تقاضا طي كرده باشد.استان 

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

مورد تقاضا را داشته  و استان سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار ، پدر .ه 
 اشد.ب

 

براي تعيين بومي بودن داوطلب ، آخرين تقسيمات كشوري اعالم شده توسط وزارت  و استان مبناي شهرستان : 1تذكر 
   كشور در زمان ثبت نام مي باشد.

 

 غير بومي بومي استان  شهرستان بومي  
 1 1.25 1.5 ضريب

تذكر مهم : داوطلب گرامي در صورت داشتن يكي از شرايط فوق الذكر بومي شهرستان محسوب مي شويد در غير 
 اينصورت بومي استان مي باشيد.

 ساير شرايط .4
و گواهي فراغت از تحصيل كليه داوطلبان بايستي تا روز برگزاري آزمون آماده و  كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه .4.1

اعتبار قابل در زمان  گواهي خدمت نظام وظيفه،  در صورت عدم ارائه كارت صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد. 
قانوني دائم پايان مرحله گزينش نسبت به ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت از  پيشمكلف است و متقاضي  هقبول بود

 اقدام نمايد. 

فن ورز شبكه هاي پس از قبولي در مصاحبه مكلف به گذراندن دوره ه در رشته كارگر برقكار پذيرفته شد داوطلبان .4.2
مي سازمان فني و حرفه اي برق يا كاربردي صنعت آب و -مورد تاييد وزارت نيرو از موسسه آموزش عالي علمي هوايي
 .باشند
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 ***دارندگان گواهينامه فوق از گذراندن دوره معاف مي باشند.
برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره  2انتخاب داوطلبان براي انجام مصاحبه حداكثر به ميزان  .4.3

خواهد انجام با لحاظ ضريب بومي بودن  مجموع نمرات آزمون، به ترتيب باالترين  آزمون تعيين شده را كسب نموده اند
 شرايط ذيل باشند:بايد داراي داوطلبان پذيرفته شده در رشته كارگر برقكار .شد

  و وزن متناسب قدالف: داشتن 

 در بينايي ب: عدم ضعف  شديد 
  ج:عدم ضعف درشنوايي  

از ادامه اشتغال وي در  در آگهي، در آزمون شركت نمايد مندرج در صورتي كه داوطلبي با مدارك تحصيلي غير مرتبط
 ممانعت به عمل خواهد آمد. حتي پس از عقد قرارداد هر مرحله 

مصاحبه و گزينش ميسر آمادگي جسماني ، انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل  .4.4
مجتمع عالي ح از طريق سايت از تاييد مراجع ذيصال اسامي پذيرفته شدگان نهايي پسضمناً .  ميباشد

 به اطالع داوطلبان خواهد رسيد .   ieht.ir-http://kshنشاني  به آموزشي و پژوهشي غرب 
عهده داوطلب خواهد بود و در هر  بهيت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي امسئوليت ناشي از عدم رع .4.5

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 وي ، ي در صورت بكارگيريـــ، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حت مندرج در آگهي بوده

 .  ميگردد
 . پذيرفته شدن كليه متقاضيان مشروط به دارا بودن شرايط فيزيكي مورد نياز براي مشاغل مربوطه مي باشد .4.6
 مالك محدوده هاي جغرافيايي، آخرين تقسيمات كشوري اعالم شده مي باشد. .4.7

 ثبت نام:  مراحل .5
 روز پايانتا  01/04/98 شنبه مورخ  از روز بايستشرايط مندرج در اين آگهي مي  داوطلبان پس از مطالعه دقيق .5.1

 مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. ieht.ir-http://kshبه سايت  20/04/98مورخ   پنجشنبه 

از طريق درگاه اينرنتي موجود در صفحه را بعنوان هزينه شركت در آزمون ريال  650000يبايست مبلغ داوطلبان م .5.2
اقدام نمايند.  CVV2استفاده از كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند داشتن رمز دوم و كد  با ثبت نام و

هشدار : چون وجه واريزي قابل استرداد نمي باشد از داوطلبان گرامي درخواست مي گردد قبال دفترچه آزمون را به دقت 
 ه خودداري نمايند.مطالعه نمايند و در صورت نداشتن شرايط از واريز وج

 برگـزاري مكان و زمان از آگاهي آزمون، جلسه به ورود كارت دريافت مانند بعدي مراحل پيگيري .5.3
 الزامي http://ksh-ieht.ir نشاني به  غرب پژوهشي و آموزشي عالي مجتمع سايت طريق از آزمـون

 . باشد مي داوطلب عهده به آن مسئوليت و بوده

ت ـتر اسـهـو قبل از روزهاي پايان مهلت، سهولت بيشتري را به همراه خواهد داشت و بروز هاي اوليه ثبت نام در  .5.4
 ثبت نام به روزهاي آخر موكول نشود. 

 هنگام ورود به حوزه الزامي است در غير اين ارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي كاغذ) و كارت ملي .5.5
 جلوگيري خواهد شد.صورت از ورود داوطلب 
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پايگاه در صورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون اطالع رساني الزم از طريق تذكر: 
آن ها مي  عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهي يافتن، رعايت و انجامب ieht.ir-http://ksh اينترنتي

 .باشند

 

 زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون :  .6

برروي سايت به نشاني  26/04/98 جهارشنبه تا پايان روز  24/04/98مورخ  شنبه  دو روز ازكارت شركت در آزمون 
برگزار  اراك شهر در  28/04/98مورخ  جمعه آزمون در روز . قابل دريافت مي باشد ieht.ir-http://kshاينترنتي 

 .خواهد شد

 ـگاه اينترنتياز طريق پايگرديده است و ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج 

ieht.ir-http://ksh .اطالع رساني مي گردد 

 نحوه اعالم نتيجه:  .7
تعيين حد نصاب علمي: شرط الزم (و نه كافي) انتخاب داوطلبان جهت معرفي به مصاحبه و ساير مراحل ، كسب حد  .7.1

 نصاب الزم در آزمون كتبي بوده و مطابق قواعد زير مي باشد..
ره پس از تعيين حد نصاب در هر آزمون ، داوطلبان فاقد حد نصاب ، از ساير مراحل حذف مي گردد. كسب حد نصاب نم

  .كند براي داوطلب ايجاد نميجذبي  علمي الزم در آزمون هيچگونه حقي 
 ك برابر ظرفيت جهت بررسي مدار  2اعالم ليست اوليه  .7.2
 به داوطلبان و تست آمادگي جسماني اعالم تاريخ و زمان مصاحبه .7.3

 انجام مصاحبه حضوري .7.4
در  يي، بر اساس مجموعه نمره كل نها و آمادگي جسماني مصاحبه ياز برگزار پس: )نفرات برتر( نشيبه گز يمعرف .7.5

  .خواهد بود

 

 ساير موارد:  .8
، و آمادگي جسماني  مل مصاحبهقبولي در آزمون به منزله بكارگيري قطعي نمي باشد بلكه انجام مراحل بعدي شا .8.1

 عاينات پزشكي، گواهي سالمت و اخذ عدم سوء پيشينه از مراكز ذيصالح نيز الزامي مي باشد. ـگزينش، م

مي بايست آمادگي خدمت و اشتغال به كار در هر يك از شهرهاي استان بعد از بكارگيري پذيرفته شدگان نهايي  .8.2
  .را داشته باشندحوزه فعاليت شركت برابر قرارداد 

منعقده  حجمي  و در قالب قرارداد ييالق سراي كوهستان اراك شركت همكاري با اي پذيرفته شدگان اين آزمون بر .8.3
 انتخاب مي شوند.در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون كار 
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و  يگهآاحراز مشاغل مذكور در  طياعالم شده در شرا يلياز مقاطع تحص و پايينتر ترباال يليدارندگان مدارك تحص .8.4
شدگان بر اساس  رفتهيپذ عقد قرارداد باست ا يهيبد . زمون را ندارندآمعادل حق شركت در  يليمدارك تحص نيهمچن

 .باشد  يم يمندرج در آگه يليمقاطع تحص
و  مجري آزمون نماينده توسط ينمرات داوطلبان در آزمون عموم نييپس از تع انيمدارك متقاض نكهيبا توجه به ا .8.5

 يرسم ريسابقه اشتغال غ و بودن يبوم ژهيكه مدارك داوطلبان به و يخواهد شد لذا در صورت يبررس نماينده شركت
، نامه ثبت نام باشد  ضااطالعات مندرج در تقا نيو همچن يآگه نيمندرج در ا طيشرا با ريمغا ،محاسبه حداكثر سن يبرا
، گزينش ه صاحبم،  هياول جهياعالم نتشامل نشده و در هر مرحله از آزمون  جاديا يمتقاض يبرا يازيحق و امت چگونهيه

لب ــــاعتراض را از خود س گونهجذب حذف شده و حق هر نديفرآ ريداوطلب از سا ،يينها رشيدر صورت پذ يو حت
 .دينما يم

ارائه مدارك به صورت ناقص در  ايو  يگهآاعالم شده در متن  طيضوابط و شرا قيدق تياز عدم رعا يناش تيمسئول .8.6
بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شود داوطلب به  نشيمدارك مصاحبه و گز يزمان بررس

محروم  يعدـاست از انجام مرحله ب يمندرج در آگه طيفاقد شرا ايبه عمد اطالعات خالف واقع داده است و  اياشتباه 
 .شود يبال اثر م لغو وعقد قرارداد، قرارداد و در صورت  دهيگرد
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 10 از 7 صفحه
 

 : 1جدول شماره 

 جدول شغل محل هاي امتحاني
 كارگر برقكار نيروي حجمي 

 جنسيت تحصيلي گرايشمدرك  رشته شغليايثار آزادشهرستانرديف
 كارگر برقكار نفر  1 نفر  1 خمين 1

 ديپلم رياضي 
 ديپلم تجربي

 ديپلم كاردانش گرايش هاي زيرمجموعه 
 مكانيك ) –كامپوتر  –(برق 

ديپلم فني و حرفه اي گرايش هاي زير 
 مجموعه 

 –مكانيك  –برق  –(الكترونيك 
 مكاترونيك ) –تاسيسات –الكتروتكنيك 

 مرد
 

 كارگر برقكار 0 نفر 1 خنداب  2
 كارگر برقكار 0 نفر 1 زرنديه  3

 كارگر برقكار نفر 1 نفر 1 ساوه  4

 كارگر برقكار 0 نفر 1 شازند  5

 كارگر برقكار 0 نفر 1غرق آباد  6

 كارگر برقكار 0 نفر 1 دليجان  7

 كارگر برقكار 0 نفر 1 محالت  8

 جمع 
 

    نفر 2 نفر  8

 

 

 

 

 رشته شغلي 
 راننده سنگين (پايه يك و جرثقيل )

 جنسيت مدرك تحصيلي گرايشايثار آزاد شهرستانرديف
 ديپلم كليه رشته ها 1 1 اراك  1

 جرثقيل-اي گواهينامه ويژه باالبردار
+ 

 گواهينامه پايه يكم

 0 1شازند  –خنداب  2 مرد
 1 1 زرنديه  –ساوه  3
 0 1 –محالت  4

   نفر 2 نفر 4 جمع  

 



 10 از 8 صفحه
 

  

 2جدول شماره 
 آزمون دروس

 
 تعداد سواالت دروس عمومي رديف

1 
 

سئواالت 
 عمومي 

 12 اطالعات عمومي
توانمندي هاي 

 ذهني
12 

 12 مباني كامپيوتر

 12 رياضيات

2 
سواالت 

  خصصي ت

 مباني برق
  

 داوطلبان كارگر برقكار
 راننده سنگين مهارتهای 

 
 مشاغل راننده سنگين

 

12 

-* 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 سوال 48جمع سواالت عمومي:  �
  سوال 12جمع سواالت تخصصي :  �
 دقيقه 90مدت پاسخگويي :  �
 نمره منفي دارد. چهارمهر پاسخ غلط يك  �

 



 10 از 9 صفحه
 

 
 پزشكي)فرم معاينات پزشكي( ويژه دارندگان كارت معافيت 

 محل الصاق عكس به تمام سواالت صريح و كامل جواب دهيد . لطفاًتوجه : 



 10 از 10 صفحه
 

 دين : نام خانوادگي :

 مذهب : نام : 

 تاريخ ومحل تولد :

 

 هل:أوضعيت ت شناسنامه و محل صدور : شماره

 كد ملي :

 نشاني كامل محل سكونت : 

 شهرستان :  استان: 

        طبقة / واحد :      پالك :  :  /كوچهخيابان

 شمارة تلفن :  كد پستي ده رقمي :  

 شماره تلفن همراه :

 : مشخصات كارت معافيت

 : نوع معافيت پزشكي

 : توضيح در مورد علت معافيت پزشكي

 

 : شغل مورد درخواست

آزمون جذب داوطلب شركت در  ................................... با شماره ملي ..............................فرزند  ..............................................اينجانب  
در صورتيكه متعاقباً  صحت مندرجات فوق را تاييد نموده و  قبول مي نمايم  ييالق سراي كوهستان اراك نيروي انساني شركت 

حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب بدينوسيله يا ادامة اشتغال منتفي خواهد شد و ثابت شود ، ادامة مراحل و  خالف اظهاراتم
 نمايم .  مي

                                   : تاريخ         نام و نام خانوادگي :
 : يامضاي متقاض

 :نظر پزشك معتمد -13

 

. تاريخ :                                                     

 


