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 دفترچه راهنماي آزمون
 بسمه تعالي

  شغلي  در رشته ،نفرازآقايان 7تعداد ،  در راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود خرم زال لرستانت شرك
آزمون از طريق برگزاري را  نفر) 3نفر و شهرستان دوره چگني به تعداد  4(شهرستان بروجرد به تعداد سيمبان 

حجمي در  قرارداد ترتيب از باالترين نمره به شرط بومي بودن به صورت ، بهمصاحبه و گزينش ، آمادگي جسماني  كتبي،
 .نمايندبا شرايط ذيل جذب مي چارچوب قانون كار

  شرايط عمومي متقاضيان   -الف
 ايران  جمهوري اسالمي داشتن تابعيت -1
 تقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران عا -2
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -3
 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر  -4
 ثرنداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤ -5

 شرايط اختصاصي - ب
  اعالم شده در جدول شماره يك، رشته و گرايش تحصيلي مطابق با مقطع داشتن مدرك :شرايط تحصيلي -1
مقطع تحصيلي آنان با عنوان  ، گرايش وكه رشتهتوانند در اين آزمون ثبت نام نمايند  يداوطلبان صرفاً در صورتي م  -1-1

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

 .د شدنخواه

مالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، كارت پايان خدمت و سن داوطلبان، زمان برگزاري آزمون در  -1-2
 باشد). در گواهينامه موقت يا دانشنامه ميمي باشد(مالك فراغت از تحصيل تاريخ مندرج  15/09/98مورخ 

 گرايش و رشته و مقطع همان التحصــيالن فارغ صرفاً) يك شماره جدول در شده مشخص( امتحاني شغلي رشته در -1-3
 كتمان صورت در. باشد نمي پذير امكان مرتبط غير هاي رشته ديگر پذيرش و كنند شركت توانند مي شده عنوان

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

ورت ـپذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبت نام ص  -1-4
داوطلب خواهد  ليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا به عهدهي پذيرد. مسئوم

 بود.

دارندگان معافيت پزشكي مجاز به (انجام خدمت دوره نظام وظيفه يا معافيت قانوني دائم: شرايط نظام وظيفه -2
 باشند) شركت در آزمون نمي

هاي خاص يا  برخورداري از سالمت جسماني، قدرت تحرك و چابكي و توانايي انجام وظايف محوله و نداشتن بيماري  -2-1
 به استفاده از پالتين در بدن باشد تصادفي كه منجر
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 .متناسب وزن و قد متر سانتي 170 حداقل داشتن -2-2

 و عدم ضعف شنوايي. باال بودن قدرت بينايي طبيعي و عدم استفاده از عينك -2-3

 :  يابدنفر) به افراد با شرايط زير اختصاص مي 2شركت(درصد جذب  )25(بيست و پنج -3
ك سال و باالي يك سال يفرزندان آزادگان  -جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر فرزندان -فرزندان شهدا -آزادگان -جانبازان

  .برادرشهيد -اسارت
 نكته مهم :

 گيرد.قرار نمي ساير مراجع مورد تاييد و معرفي نامه هاي تاييد شده از مراكز ذيل قابل قبول ميباشد ** تنها  

 رزمندگان خودمعاونت نيروي انساني هر يك از رده هاي نيروهاي  مسلح در مورد  �
معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و  �

 نيروهاي مردمي 
 معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران   �
 ور ايثارگران بنياد شهيد و ام  �
 
 : شرايط سني -4
 ).15/09/73سال تمام (متولدين بعد از تاريخ  25شرايط سني حداكثر  داشتن -4-1
وارد عنوان ـم ءجزه داوطلبين توجه داشته باشند كه بباشد.  ) مي15/09/98مالك محاسبه حداكثر سن تاريخ آزمون ( -4-2

   سن ايشان به هيچ عنوان نبايد از حداكثر سن مقرر تجاوز نمايد. ،ذيلشده 

 شود.  الزم به ذكر است موارد زير با ارائه تاييديه معتبر از مراجع ذيصالح به حداكثر سن افزوده مي -4-3
 شود. به سن مقرر در آگهي اضافه مي ماه) 24(حداكثردت انجام خدمت ضرورت نظام وظيفهم -4-4

ماه) مشروط به ارائه تاييديه از سازمان مربوطه و گواهي پرداخت حق بيمه  120سال ( 10مدت سابقه كار حداكثر به  -4-5
 هاي بيمه معتبر ممهور به مهر بيمه. به سازمان

 سال تجاوز نخواهد كرد. 35در هر صورت حداكثر سن از   -4-6

  : بومي بودنشرايط   -5

هاي ذيل باشند        لذا داوطلباني كه داراي حداقل يكي از ويژگي .باشند مورد تقاضا شهرستان بومي بايستميداوطلبان 
 باشند: مي بومي شهرستان

 شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا يكي باشد.  -5-1
 .باشد داشته را تقاضا مورد شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه سال چهار حداقل داوطلب -5-2
 .باشد داشته را تقاضا مورد شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه سال چهار حداقل داوطلب همسر يا و مادر پدر، -5-3
  بخش يا شهرستان كه) بازنشسته يا شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني رسمي، كاركنان فرزندان و همسر -5-4

 .باشد يكي آنان تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدين بازنشستگي يا فعلي خدمت محل

ط وزارت كشور در زمان ، آخرين تقسيمات كشوري اعالم شده توسبراي تعيين بومي بودن داوطلب مبناي شهرستان : ذكرت
   باشد. ثبت نام مي
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 ساير شرايط - ج
و گواهي فراغت از تحصيل كليه داوطلبان بايستي تا روز برگزاري آزمون آماده و  كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه -1

اعتبار قابل در زمان  گواهي خدمت نظام وظيفه، در صورت عدم ارائه كارتصادر 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. 

مورد تاييد وزارت  ايمني در برقرعايت و  فن ورز شبكه هاي هواييدوره  ن گذراندبه  مكلف ه پذيرفته شد داوطلبان -2
سازمان فني و حرفه اي كاربردي صنعت آب و برق يا -از موسسه آموزش عالي علميو اخذ گواهينامه معتبر نيرو 

 .باشند مي
 برابر ظرفيت مورد نياز به ترتيب باالترين مجموع نمرات آزمون 2انتخاب داوطلبان براي انجام مصاحبه حداكثر به ميزان  -3

  .خواهد شدانجام 

در صورتي كه داوطلبي با مدارك تحصيلي غير مرتبط مندرج در آگهي، در آزمون شركت نمايد از ادامه اشتغال وي در  -4
 هر مرحله حتي پس از عقد قرارداد ممانعت به عمل خواهد آمد. 

 ضمناًباشد.  مصاحبه و گزينش ميسر مي، آمادگي جسمانيانتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل  -5
نشاني  به مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي غرباز تاييد مراجع ذيصالح از طريق سايت  شدگان نهايي پس اسامي پذيرفته

ieht.ir-http://ksh   اطالع داوطلبان خواهد رسيد.به 
عهده داوطلب خواهد بود و در هر  بهيت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي امسئوليت ناشي از عدم رع -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 وي ،بكارگيريي در صورت ـــمندرج در آگهي بوده، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حت

 گردد.  مي
 باشد. مربوطه مي شغل ياز براي پذيرفته شدن كليه متقاضيان مشروط به دارا بودن شرايط فيزيكي مورد ن -7
 ثبت نام:  مراحل - د
 روز پايانتا  18/08/98 شنبه مورخ  از روز بايستشرايط مندرج در اين آگهي مي  داوطلبان پس از مطالعه دقيق -1

 مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. ieht.ir-http://kshبه سايت  07/90/98مورخ  پنجشنبه

از طريق درگاه عنوان هزينه شركت در آزمون ه را بريال هزار)  هشتصدبه حروف ( 800000بايست مبلغ  يداوطلبان م -2
هاي بانكي عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند داشتن رمز دوم و كد  استفاده از كارت با نام ورنتي موجود در صفحه ثبت تاين

CVV2  .اقدام نمايند 

دفترچه آزمون را به دقت  گردد قبالً از داوطلبان گرامي درخواست مي باشد چون وجه واريزي قابل استرداد نمي: رهشدا
 خودداري نمايند. ريز وجه مطالعه نمايند و در صورت نداشتن شرايط از وا

 سايت طريق از آزمـون برگـزاري مكان و زمان از آگاهي آزمون، جلسه به ورود كارت دريافت مانند بعدي مراحل پيگيري -3
 باشد.  مي داوطلب عهده به آن مسئوليت و بوده الزامي http://ksh-ieht.ir نشاني به غرب پژوهشي و آموزشي عالي مجتمع
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ت ت ثبـتر اسـهـو قبل از روزهاي پايان مهلت، سهولت بيشتري را به همراه خواهد داشت و بهاي اوليه روزثبت نام در  -4
 نام به روزهاي آخر موكول نشود. 

الزامي است در غير  امتحاني هنگام ورود به حوزه ارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي كاغذ) و كارت ملي -5
 خواهد شد. لوگيري صورت از ورود داوطلب ج اين

پايگاه در صورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون اطالع رساني الزم از طريق تذكر: 
 د. انجام آن ها مي باشنعمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهي يافتن، رعايت و ب ieht.ir-http://ksh  اينترنتي

 زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون :  - ه
برروي سايت به نشاني  14/09/98 پنجشنبه تا پايان روز  09/09/98مورخ  شنبه روز ازكارت شركت در آزمون  -1

 .برگزار خواهد شد  خرم آباددر  15/90/98مورخ  جمعه آزمون در روز . باشدقابل دريافت مي  ieht.ir-http://kshاينترنتي 
 ـگاه اينترنتياز طريق پايگرديده است و ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج  -2

ieht.ir-http://ksh .اطالع رساني مي گردد 
 نحوه اعالم نتيجه:  - و
 ك برابر ظرفيت جهت بررسي مدار 2اعالم ليست اوليه  -1
 به داوطلبان و تست آمادگي جسماني اعالم تاريخ و زمان مصاحبه -2

خواهد  يياساس مجموعه نمره كل نها، برو آمادگي جسماني مصاحبه ياز برگزار پس :)ترنفرات بر( نشيبه گز يمعرف -3
  .بود

اسامي جايگزين به ترتيب از بين دارندگان باالترين نمره  3الي  1برابر ظرفيت در مراحل  2در صورت حذف داوطلبين  -4
 در آزمون اعالم خواهد شد.

 ساير موارد:  - ي
، و آمادگي جسماني مل مصاحبهقبولي در آزمون به منزله بكارگيري قطعي نمي باشد بلكه انجام مراحل بعدي شا -1

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

ها و  شهرستانمي بايست آمادگي خدمت و اشتغال به كار در هر يك از بعد از بكارگيري پذيرفته شدگان نهايي  -2
  .را داشته باشنداستان حوزه فعاليت شركت برابر قرارداد  هاي بخش

در قالب قرارداد منعقده در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون كار شركت همكاري با پذيرفته شدگان اين آزمون براي  -3
 انتخاب مي شوند.

 يگهآاحراز مشاغل مذكور در  طياعالم شده در شرا يلياز مقاطع تحص تر پايين يليدارندگان مدارك تحص -4
شدگان  رفتهيپذ عقد قرارداد باست ا يهيبد زمون را ندارند.آمعادل حق شركت در  يليمدارك تحص نيو همچن

 . باشد يم ديپلم  يليتحص مقطع  بر اساس
و  مجري آزمون نماينده توسط ينمرات داوطلبان در آزمون عموم نييپس از تع انيمدارك متقاض نكهيبا توجه به ا -5

 يبرا يرسم ريسابقه اشتغال غ و بودن يبوم ژهيكه مدارك داوطلبان به و يخواهد شد لذا در صورت يبررس نماينده شركت
 چگونهيه، نامه ثبت نام باشد ضااطالعات مندرج در تقا نيو همچن يآگه نيمندرج در ا طيشرا با ريمغا ،محاسبه حداكثر سن
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در  يو حت، گزينش هصاحبم، هياول جهياعالم نتشامل نشده و در هر مرحله از آزمون  جاديا يمتقاض يبرا يازيحق و امت
 د. ينما يلب مــــاعتراض را از خود س گونهجذب حذف شده و حق هر نديفرآ ريداوطلب از سا ،يينها رشيصورت پذ

ارائه مدارك به صورت ناقص در  ايو  يگهآاعالم شده در متن  طيضوابط و شرا قيدق تياز عدم رعا يناش تيمسئول -6
بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه  نشيمدارك مصاحبه و گز يزمان بررس

و در  دهيمحروم گرد يعدـاست از انجام مرحله ب يمندرج در آگه طيفاقد شرا ايبه عمد اطالعات خالف واقع داده است و  اي
 د. شو يبال اثر م لغو وعقد قرارداد، قرارداد صورت 
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 1جدول شماره

رشته شهرستانرديف
 شغلي

سهميه 
25% 

سهميه 
 آزاد

تعداد 
 كل

مدرك تحصيلي 
 جنسيت گرايش

بروجرد   1
سيمبان

 نفر 4 نفر 3 يكنفر
 

در  و باالتر ديپلم
رشته هاي  (برق 

 –تجربي  –
 رياضي و فني ) 

 مرد

دوره  2
 چگني

نفر 3 نفر2 يكنفر  

 .باشد مي )حقوق و دستمزد پرداختي بر اساس شغل سيمبان (مقطع ديپلم

 2دول شماره ج

 آزمون  دروس

 ضريب تعداد سواالت دروس عمومي سئواالت رديف
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 عمومي

دانش  ،اطالعات عمومي
 1 15 اجتماعي و حقوق اساسي
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 2 15 رياضيات عمومي
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 منظور خواهد شد  به ازاي هر سه پاسخ غلط يك نمره منفي 


