
 

  

 دفترچه راهنمای 

 شرکت در آزمون

 بکارگیری نیروی اپراتوری



 

 

 

  "مین نیروی انسانیتأ آگهی "

 

ه ب جهت)مرد( واجد شرایط  متقاضیان  بین از  ،در نظر دارد گستران خراسان  الله شرکت  

به صررورش شرررکتر( برای ان ا   برای شرررکت ااررنادانا نفر نیروی اپراتور )  35کارگیری تعداد 

خدماش بهره برداری، در تعدادی از پسررت یای انتقاو و قوت توزیا ااررتان خراارران رضرروی،   

دعوش به وو ذیل ابه شرررج جد ،از طریق برگزاری آزمون کتبر و مصرراهبهشررلا ر و جبوبر 

 نلاید. یلکاری

 د.ینمراجعه فرما www.lalegostaran.ir به سایت و ثبت نام کسب اطالعات بیشتر جهتمی توانند عالقمندان 
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 به تفکیک محل خدمت –نیاز  دتعداد نیروی مور -1جدول 
 

 

 استان خراسان  شمالی

 تعداد نیروی مورد نیاز شهرستان محل خدمت رديف

 نفر 2 بجنورد  و حومه 1

 نفر 3 حومهجاجرم  و  2

 نفر 2 غالمان  و حومه 3

 نفر1 اسفراین  و حومه 4

 نفر 2 فاروج  و حومه 5

 نفر 3 شیروان و حومه 6

 نفر 1 قاضی و حومه 7

 نفر 14 مجموع 

 استان خراسان رضوی

 تعداد نیروی مورد نیاز شهرستان محل خدمت رديف

 نفر 6 مشهد و حومه  1

 نفر 7 قوچان و حومه 2

 نفر 9 نیشابور و حومه  3

 نفر 3 خواف  و حومه 4

 نفر 3 سنگان  و حومه 5

 نفر 1 تایباد  و حومه 6

 نفر1 جنگل و حومه 7

 نفر 1 جوین و حومه 8

 نفر 2 آزادوار و حومه 9

 نفر 1 سبزوار و حومه 11

 نفر 34 مجموع 

 استان خراسان جنوبی

 نیازتعداد نیروی مورد  شهرستان محل خدمت رديف

 نفر 3 درح  و حومه 1

 نفر 1 سربیشه  و حومه 2

 نفر 1 نهبندان  و حومه 3

 نفر 5 مجموع 
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 متقاضیانشرايط  -الف

 مر باشد(  ن مالك محاابه هداکثر ان متقاضیانزموآشرکت در )تاریخ  باشد. ااو 82متقاضیان بایستر هداکثر ان  .1

خصوص مشاغل قوت ا ذکر، مدش اابقه بر هسب اوابق پرداخت هق بیله به : درصورش داشتن اابقه مرتبط در 1تبصره

 ، به اقف ابر اقزوده خواید شد. ااو( 3)هداکثر اازمان تامین اجتلاعر

  جز پزشکر(ه )ب از خدمتداشتن کارش پایان خدمت یا معاقیت  .8

 برت با مرتبط یاتلامر رشته دینلم  قوتهداقل  داشتن مدرك تحصیلر .5

  االمت کامل جسلانر و روانر اری ازدربرخو .4

 و گوایر عد  اعتیاد به مواد مخدر عد  اوء پیشیبه کیفریارائه برگ  .3

 عد  اشتهار به موارد اوء اخالقر .6

 دارای قدرش تحرك و توانایر جسلانر الز  .7

 ر او ویت مر باشبد.متقاضیان بومر ااتان و شهراتان محل خدمت د :1تبصره 

 

ه باشبد مورد دآن اخذ شد و مدارکر که پس از اخذ شده باشآزمون برگزاری زمان  باید تا پیش از 5و  8: مدارك ببدیای 8 تبصره

 نخوایبد بود. پذیرش 

 مصاحبه -ب

یای ارتباطر و اازگاری، عالقه به کار و ارزیابر عللر مهارش و توانایر یای شرکت  این آزمون با یدف اب ش مهارش

 آن پس از اعال  نتایج به قبوو شدگان آزمون اعال  خواید شد.()زمان  صورش مر گیرد.مبتخب کببدگان 

 ساير شرايط  -ج

برابر تعداد مورد نیاز که باالترین نلره آزمون کتبر را کسب  5به میزان مصاهبه هداکثر دعوش به انتخاب داوطلبان برای  -1

 و نتایج آن در یلین اایت اعال  خواید شد. صورش گرقته اند، کرده

ناشر از عد  رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعال  شده در متن آگهر و یا اعال  مدارك به صورش  عواقب مسئو یت -8

مرهله از مراهل آزمون، تطبیق مدارك، مصاهبه و جذب محرز شود که ر عهده متقاضیان خواید بود و در یرناقص، ب

، از ان ا  ر بوده ااتقاقد شرایط مبدرج در آگهیا  ورا ارائه نلوده داوطلب به اشتباه یا به علد اطالعاش خالف واقا 

  ملانعت به علل خواید آمد.مراهل بعدی 
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 مواد آزمون  -د

 یوش وااتعداد ،مهارش یای علومر کار با رایانه ،آئین نگارش ،معارف ااالمر ریاضر، سواالت آزمون عمومی: •

 مداریای ا کتریکر پست،ت هیزاش  ر ه و هفاظت، ایلبر در برت،تخصصی: سواالت آزمون  •

اواو و مدش پااخگویر  45دقیقه و تعداد اواالش تخصصر  65 اواو و مدش پااخگویر 35تعداد اواالش علومر  •

 دقیقه مر باشد. 65

 تبصره: مبابا اواالش علومر و تخصصر، کتاب یای چاپ شده موجود در بازار مر باشد.

  م در آزمونچگونگی ثبت نا -ه

به ثبت  اقدا  یلین اایتاز طریق  در بازه زمانر اعال  شده در اایت، مر بایست پس از مطا عه دقیق شرایط، متقاضیان -1

 نا  در آزمون نلایبد. 

 2612601741620226یبه شرکت در آزمون به شلاره کارش یاو به عبوان یزر 555/555/1مر بایست مبلغ متقاضیان  -8

 محسن مالکی )مدیر عامل شرکت(به نا   مسکننزد بانك IR 042172272222412161207061 یا شلاره شبای

یش و واریز کببده وجه در ق متقاضرضلباً نا   گیرد(.ان ا  به صورش ا کترونیك اخت یا مر بایست د)پر دنلایبواریز 

  واریزی باید یکسان باشد. )واریزی به ییچ وجه مسترد نخواید شد(

محتر  توصیه مر شود که شخصاً اقدا  به ثبت نا  در آزمون نلوده و قبل از شروع به ان ا  ثبت نا  ایبترنتر  متقاضیانبه  -5

خود را با توجه به جزئیاش اعال   شرایط و مدارك الز  را کامالً مطا عه نلوده و قایل رایانه ای عکس )شش ماه اخیر(

 شده آماده نلایبد. 

ریق طزمان و مکان برگزاری آزمون که ازانبد نحوه دریاقت کارش ورود به جلسه آزمون، پیگیری مراهل بعدی ثبت نا ، م -4

 آن به عهده داوطلب مر باشد.  از یلین اایت اطالع راانر خواید شد، ا زامر بوده ومسئو یت عد  آگایر

 ذکراات مهلت ثبت نا  به ییچ وجه تلدید نخواید گردید.  شایان -3

 . و برگزاری آزمون متعاقباً از طریق یلین اایت اعال  خواید شدجلسه کارش ورود به تاریخ دریاقت  -6

 ا زامر اات.  جهت شرکت در جلسه برگزاری آزمون  یلراه داشتن کارش ملر -7

 د به جلسه ملانعت به علل خواید آمد. واز ورود داوطلبان بدون کارش ور -2
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