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 با اردادقر فطر رپيمانكا يها شركت ونير تامين

 ق گلستانبر وينير يعزتو شركت

 

 1398مرداد ماه 
 

 

 
صنعت آب و برق خراسانمجتمع عالي آموزشي و پژوهشي   



 خراسان (واحد گلستان )مجتمع عالي آموزشي و پژو هشي صنعت آب و برق 

شركت هاي تامين  نيروي انساني  طرف قرارداد با شركت توزيع برق استان گلستان ( گلستان خدمت گنبد و   نويد  
 ودرنير تامين به نسبت ريجا لسا در ريپيمانكا يشركتها يهااردادقر ايجرا ايبر دارد نظر بخش استر آباد )  در

 نفر 28 ادتعد هب جمعاً (مامور قرائت كنتور) و شماره برداري ، سيمبان خط گرم راننده نسيمبا يبخشها
) مصاحبه( تيرمها نشدا نموآز ،تخصصي و عمومي يها ينمنداتو نموآز اريبرگز طريق از يطاشر جدوا ادفرا از
 .نمايد يگيرربكا يندآفر طي از پس يلذ يطاشر دنبو دارا طشر به

 :ن يط عمومي متقاضيااف) شرلا
 انيرا تابعيت شتندا -1
(مالك عمل براي محاسبه تاريخ كارت .نقاياآ ايبر ئمدا قانوني معافيت يا ورتضر دوره خدمت منجاا -2

 مي باشد). 24/05/1398پايان خدمت زمان برگزاري آزمون 

 تبصره: تحت هيچ شرايطي كارت معافيت پزشكي مورد قبول نمي باشد.
  تخانياد و رمخد ادمو به دعتياا معد -3

  موثر يياجز محكوميت سابقه شتناند -4

  شوند مي يگيرربكا كه ريكا منجاا ايبر نايياتو و نيروا و جسماني سالمت شتندا -5

  انيرا سالميا ريجمهو ساسيا نقانو در هشد شناخته نيااد از يكي يا مسالا مبين يند به دعتقاا -6

  انيرا سالميا ريجمهو ساسيا نقانو به املتزا -7

 ها شركت و ها نمازسا يگرد به خدمتي تعهد شتناند و فعاليت ايبر قانوني منع شتندا معد -8

 ورمشا يا رپيمانكا توسط مصاحبه و كتبي نموآز در قبولي از پس گزينش و عمومي يها صالحيت ازحرا -9

 : ختصاصيا يطاشر) ب
 مي باشد. الزامي شماره دواعالمي در جدول پيوست داشتن مدرك تحصيلي -1

: مالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل زمان برگزاري آزمون 1تذكر
) مي باشد و مالك فراغت از تحصيل تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه 24/05/1398(

 مي باشد.



و : داشتن گواهينامه سيمباني ( فن ورز شبكه هوايي ) جهت شركت در آزمون سيمبان 2تذكر
 سيمبان خط گرم الزامي مي باشد.

 به شرح ذيل : 24/05/1398داشتن شرايط سني در هنگام برگزاري آزمون مورخ  -2

 . به بعد) 24/05/1371(متولديندارندگان پايان مقطع متوسطه (ديپلم) براي  تمام سال 27حداكثر  -1-2

 .به بعد) 24/05/1369(متولدين فوق ديپلم شغل  ختگان مقطعودانش آم براي براي سال تمام29حداكثر و 

 ماه به حداكثر سن فوق الذكر اضافه خواهد شد. 24مدت انجام خدمت سربازي ، تا  -2-2

بر حسب سوابق پرداخت حق بيمه به  سال) 5 (حداكثر، مدت سابقه سابقه كار مرتبطدر صورت داشتن -3-2
 خواهد شد.سازمان تامين اجتماعي به سقف سني افزوده 

 مي باشد. الزامي محل خدمتشهرستان بومي بودن در -4-2

 توضيح: بومي به فردي اطالق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد:

 .باشد محل مورد تقاضا يكيشهرستان يا همسر وي، با  و يا والدين محل تولد داوطلب شهرستان  -1-4-2

يا  سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) را به صورت متوالي) 4( چهار داوطلب حداقل-2-4-2
 .در شهرستان محل مورد تقاضا طي كرده باشد متناوب

 را داشته باشند. مورد تقاضامحل شهرستان سال سابقه پرداخت حق بيمه در ) 3( سهداوطلب حداقل   -3-4-2

اري از سالمت جسماني و رواني ، قدرت تحرك و توانايي برخورد و متناسب وزن  سانتي متر ، 170حداقل قد   -3
 ام وظيفه.جان

نداشتن مشكل بينايي، شنوايي، لكنت زبان، بيماري هاي خاص و يا حوادثي كه منجر به استفاده از پالتين در   -4
 و سيمبان خط گرم.راننده  و توانايي كار در ارتفاع براي شغل سيمبان اعضاي بدن شده باشد

 جهت شغل سيمبان راننده الزامي مي باشد 2داشتن گواهينامه رانندگي پايه -5

 :اتتذكر

 دهماآ نموآز اريبرگز روز تا بايستي نطلباداو  تحصيل از غتافر هياگوو ظيفهو منظا ضعيتو به طمربو رتكا -1
 .ددگر ئهارا رمقر موعد در و باشد هشد درصا و

 بنصا حد كه اديفرا نميا از زنيا ردمو ظرفيت برابر 3 انميز به كثراحد مصاحبه منجاا ايبر نطلباداو بنتخاا -2
 م مي گردد .نجاا اتنمر باالترين ترتيب به ،ندا دهكر كسب را هشد تعيين نموآز هنمر



 در هشد معالا تحصيلي مقاطع ازو يا باالتر  تر پايين و مرتبط غير تحصيلي اركمد با طلبيداو كه تيرصو در -3
 .مدآ هداخو عمل به ممانعت مرحله هر در وي لشتغاا مهادا از ، نمايد شركت نمودرآز ،گهيآ

 . باشد مي ميسر گزينش و مصاحبه حلامر طي از پس نموآز نشدگا پذيرفته نهايي بنتخاا -4

 به اركمد)  معالا(  لساار يا و گهيآ متن در هشد معالا يطاشر و بطاضو قيقد عايتر معد از ناشي مسئوليت -5
 هشتباابه طلبداو دشو زمحر مصاحبه و نموآز حلامر از مرحله هر در و دبو هداخو طلبداو هعهد بر ناقص رتصو

 هيددگر وممحر يبعد حلامر منجاا از ، ستا گهيآ در رجمند يطاشر فاقد يا و داده قعوا فخال تطالعاا عمد به يا
 .ددگر مي ثرا بال و لغو ي،گيرربكا رتصو در حتي و

     مربوطه مشاغل ايبر زنيا ردمو فيزيكي يطاشر دنبو دارا به وطمشر نمتقاضيا كليه نشد پذيرفته طشر -6
 .ميباشد

 بستهوا و تابعه يها شركت با..........  و پيماني، ارداديقر ، مياستخدا طتباار هيچگونه نموآز ينا نشدگا پذيرفته -7
 ندارد. ونير وزارت

 ) چگونگي ثبت نام:ج  

رخ موشنبه  صبح روزسه 8ساعت  از ننداتو مي گهيآ ينا در رجمند يطاشر قيقد مطالعه از پس نطلباداو -1
 منا ثبت سامانه لينك سانير عطالا هپايگا طريقاز  09/05/98شنبه مورخ چهارروز 24 ساعت تا حداكثر   25/04/98
 .نمايند نموآز در مثبتنا به امقدا   www.ieht.ac.ir   سايت در نموآز

 نموآز در شركت هزينه انعنو به را) ليار ارهزششصد و پنجاه ( ليار 650000 مبلغ بايست مي نطلباداو -2
از طريق درگاه اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خريد كارت ثبت نام) و با استفاده از كارتهاي بانكي عضو 

 پرداخت نماييد  cvv2شبكه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد 

 .ددگر نمي دمستر جهو هيچ به منا ثبت هزينه مبلغ: توضيح

 نموآزهزينه ختداپر و طالعاتيا يفيلدها كليه تكميل شامل كه منا ثبت ميزآ موفقيت و كامل منجاا از پس –3
 شتددايا راكد  ينا نطلباداو كليه ستا وريضر. دشو مي معالا و يافته صختصاا يهگيرر كد نطلباداو به ،ميباشد

 .نمايند قتد آن حفظ در و دهنمو

 



 مثبتنا منجاا به وعشر از قبل و دهنمو نموآز در منا ثبت به امقدا ساًرأ كه دشو مي توصيه ممحتر نطلباداو به -4
 و مطالعه كامالً را طمربو شغلي شتهر در زنيا ردمو تحصيلي ركمد و منا ثبت هنحو ،هنمارا ، هازنيا ولجد ،ينترنتيا

 يپيگير ضمناً. نمايند دهماآ ”د”  بند در هشد معالا تجزئيا به توجه با را دخو عكس اي يانهرا فايل و دهنمو سيربر
 و دهبو ميالزا نموآز اريبرگزن مكا و نماز از گاهيآ ن،موآز جلسه به ورود رتكا يافتدر مانند يبعد حلامر

 .باشد مي طلبداو هعهد به آن مسئوليت

 هداخو اههمر به را يبيشتر سهولت ،مهلت نپايا يهاروز از قبل و نماز ورمر به ،فيكاتر كم تساعا در منا ثبت -5
 مرحله در لشكاا دجوو رتصو در كه ستا كرذ نشايا.دنشو لموكو خرآ يهاروز به منا ثبت ستا بهتر و شتدا

 تلفن رهشما به پيامك لساار طريق از زمال سانير عطالا ،طلبداو توسط ساليار عكس دننبو ضحوا مانند م،نا ثبت
 رتصو در مد.آ هداخو عمل به  تطالعاا يشايرو ايبر،تلفني ستما اريبرقر يا طلبداو يسو از هشد معرفي اههمر

 قتد ممحتر نطلباداو. باشد طلب ميداو هعهد به آن تتبعا ليتومسؤ ع،موضو ينا و ساليار پيامك به توجهي بي
 .ندآور عمل به منا ثبت مهنگا به و اردمو ينا در را زمال و كافي

 .يددگر هدانخو تمديد جهو هيچ به منا ثبت مهلت -6
 بيشتر تطالعاا كسب و منا ثبت مرحله در شخصي تطالعاا هشتباا درج رتصو در ممحتر نطلباداو :تذكر
 . نمايند حاصل ستما »ز« بند در رجمند، نموآز يمجر تلفن رهشما با ننداميتو

  :نام ثبت د)راهنماي
 و نمايند مربوط سامانه طريق از نام ثبت كارت خريد به اقدام بايد ابتدا آزمون، سايت به ورود از پس داوطلبان- 1

 .نمايند نام ثبت به اقدام مي گيرد، قرار اختيارشان در كه رقمي 14 سريال شماره ي به توجه با ، خريدكارت از پس
 .نماييد خودداري اطالعات التين تايپ از-2
 .باشد خاموش كليد صفحه( Caps Lock) كليد ، اطالعات درج هنگام-3
 از يكديگر، از لماتك كردن جدا براي و نموده درج اطالعات خودداري هنگام در( Enter) كليد زدن از-4

 .نماييد استفاده ( Space)كليدفاصله
 .است الزامي فيلدها كليه اطالعات تكميل-5
 .نماييد وارد تيره خط بدون و صفر) درج (با كامل صورت به را خود ملي كد-6
با  و JPG با فرمت جديد)، و روشن زمينه رخ، تمام( 3×4 پرسنلي عكس شده اسكن فايل از عكس، الصاق براي-7

 .نماييد استفاده كيلوبايت 40حجم حداكثر
 و تكميل دلخواه به را باشد مي رقمي 5 و عددي نوع از كه بازيابي شماره به مربوط فيلد نام، ثبت فرم انتهاي در-8

 ملي كد همراه به شماره اين از استفاده با نام، ثبت رهگيري شماره كردن فراموش صورت در. نماييد را يادداشت آن



 كامالً شماره اين از آزمون مراحل پايان تا لذا نماييد بازيابي را خود رهگيري شماره توانيد شناسنامه مي شماره و
 نماييد. مراقبت

 وجود اطالعات چاپ امكان ضمناً. نماييد يادداشت را شده ارائه رهگيري شماره اطالعات، نمودن تكميل از پس-9
 .دارد

 ) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون: ه
 20/05/1398 تاريخ از اعالميارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام  -1

 .پذيرفت خواهد انجام 23/05/1398لغايت 

 اربرگز ددگر مي معالا رتكا ئهارا نماز در نهاآ آدرس كه محل در  24/05/98  رخموپنج شنبه   روز در نموآز -2
 .شد هداخو

 از زمال سانير عطالا ن،موآز اريبرگز حلامر به طمربو تجزئيا كليه در تغيير هرگونه ديجاا رتصو در -3
 مي ها آن منجاا و عايتر ، يافتن گاهيآ به موظف ممحتر نطلباداو و مدآ هداخو عمل به ينترنتيا هپايگا طريقهمين

 .باشند

 غير در. ستا ميالزا زهحو به ورود مهنگا)  كاغذ روي بر هشد پچا(  نموآز جلسه به ورود رتكا ئهارا – 4
 .شد هداخو يجلوگير طلبداو ورود از رتينصوا

  : نموآز ادموو) 
) دروس( مواد و گرديده طراحي سواالت تخصصي  و دفترچه شامل سواالت عمومي يكسواالت آزمون در  -1 

 .است شده درج آگهي پايان در پيوست شماره يك جدول در مربوط جزئيات و شغلي رشته

 علق         آزمون داراي نمره ي منفي بوده، هر پاسخ صحيح يك نمره و به هر پاسخ غلط يك سوم نمره منفي ت-2
 گيرد .مي

تاليف هوشيار خزايي  و مستانه گنجينه سواالت آزمون هاي استخدامي  و اطالعات عمومي   -1شامل منابع  -3
 ست ا دموجو www.ieht.ac.irينترنتي ا آدرس به سايت در و جزوه ايمني در برق  كه  پژوهش

  



 جداول پيوست شماره يك:
 مواد آزمون رشته شغلي: مامور قرائت كنتور 

 ضريب تعداد سوال مواد امتحاني رديف
 1 15 ادبيات فارسي و آئين نگارش 1
 1 15 معارف اسالمي 2
 1 15 زبان انگليسي عمومي 3
 1 15 فناوري اطالعات (مهارتهاي هفتگانه) 4
 1 15 اطالعات عمومي دانش اجتماعي و قانون اساسي 5
 2 15 توانمندي هاي ذهني 6
 2 15 رياضي و آمار 7
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 مواد آزمون رشته شغلي: سيمبان 

 ضريب تعداد سوال مواد امتحاني رديف
 1 15 ادبيات فارسي و آئين نگارش  1
 1 15 معارف اسالمي  2
 1 15 زبان انگليسي عمومي  3
 1 15 (مهارتهاي هفتگانه)فناوري اطالعات  4
 1 15اطالعات عمومي دانش اجتماعي و قانون اساسي 5
 2 15 توانمندي هاي ذهني  6
 2 15 رياضي و آمار  7
 2 15 ايمني  برق   8
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 :2جدول پيوست شماره 
 عناوين شغل و محل خدمت 

 
 : اردمو ساير

 .باشد مي آقايان مختص مذكور آزمون- 1
 شتهر و مقطع نهما نلتحصيالرغ افا صرفاً) هازنيا ولجد در هشد مشخص( متحانيا شغلي يشتههار از يك هر در -2

 نكتما رتصو در. باشد نمي پذيرنمكاا مرتبط غير ييشهااگر يا شتههار يگرد شپذير و كنند نندشركتاميتو
 .شد هداخو معالا ملغي نموآز از مرحله هر در نيشاا قبولي اض،عترا هرگونه حق شتندا ونبد ع،موضو

  منا ثبت مهنگا در هشد كرذ تحصيلي شتهر و مقطع به توجه با نموآز در شركت جهت طلبداو نشد پذيرفته -3

 يفرد
 

 شغلي شتهر
 

شهرستان محل  يطاشر
 جنسيت تعداد خدمت

 فيزيكي مدرك تحصيلي مورد نياز

1 
 رمامو

 ئتاقر
 قبر ركنتو

ديپلم و فوق ديپلم كليه 
 رشته ها

و سانتيمتر  170 قلاحد:  قد
 تناسب قد با وزن

 يدد و كامل جسماني سالمت
 عينك ونبد

 مرد 3 گرگان
 مرد 1 گنبد

 مرد 1 علي آباد

 سيمبان 2
 راننده

ديپلم همه رشته ها و فوق 
 رياضي –ديپلم برق 

 

و سانتيمتر  170 قلاحد:  قد
 تناسب قد با وزن

 
و ديد كامل  جسماني سالمت

بدون عينك و توانايي كار در 
 ارتفاع

 

 مرد 3 گرگان

 مرد 2 گنبد

علي آباد 
 مرد 2 كتول

 مرد 1 آق قال

 مرد 1 كردكوي

 مرد 1 گميشان

 مرد 2 تركمن

 مرد 1 راميان

 مرد 1 ازادشهر

 مرد 1 مراوه تپه

 مرد 1 گاليكش

 مرد 2 مينودشت

 مرد 2 كالله

سيمبان خط  3
 گرم

ديپلم همه رشته ها و فوق 
 رياضي–ديپلم برق 

و سانتيمتر 170 قلاحد:  قد
 تناسب قد با وزن

 
و ديد كامل  جسماني سالمت

بدون عينك و توانايي كار در 
 ارتفاع

علي آباد 
 مرد 3 كتول



 هعهد به عااد ردمو يطاشر به طمربو اركمد صلا ئهارا و اردمو ينا سقم و صحت ليتومسؤ. دپذير مي رتصو
 .دبو هداخو طلبداو

 تمعاينا ،گزينش ،مصاحبه شامل يبعد حلامر منجاا بلكه نميباشد قطعي يگيرربكا منزله به نموآز در قبولي -4
 .دـميباش ميالزا نيز حالـيصذ كزامر از هـپيشين ءسو معد خذا و سالمت هياگو ،پزشكي

 فعاليت زهحو نستاا يشهرها از يك هر در ركا به لشتغاا و خدمت گيدماآ ميبايست نهايي نشدگا پذيرفته -5
 .باشند هـشتدا را اردادقر برابر شركت

 . نمايد منا ثبت دخو نظر ردمو شركت در شغلي شتهر يك ايبر صرفاً نداتو مي طلبداو هر ن،موآز ينا در -6

 شامل بعدي مراحل در داوطلبان موفقيت به موكول بلكه نبوده، جذب و پذيرش منزله به كتبي آزمون در قبولي-7
 نهايي، شدگان پذيرفته با و باشد مي ذيصالح مراكز از پيشينه سوء عدم اخذ و پزشكي معاينات مصاحبه،گزينش،

ذيربط  مقررات و كار قانون مطابقهاي مذكور شركت توسط كار موقت قرارداد مقرر، مهلت در ارائه مدارك از پس
 . شد خواهد منعقد

 به نسبت شركت و تلقي انصراف منزله به مقرر مهلت در نهايي شدگان پذيرفته توسط مدارك ارائه عدم-8
 . بود نخواهد مسموع بعدي اعتراضات و نموده اقدام ذخيره نيروهاي محل از جايگزيني آنها

 :نموآز يمجر تمشخصا) ز
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