
 

  

 دفترچه راهنمای 
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نگهبان و  یروین یریبه کارگ
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  "آگهی تأمین نیروی انسانی "

 

سان  شرکت   ستران خرا ضیان واجد  بین از در نظر دارد،  الله گ  نفر 51 شرایط تعداد متقا

)مرد( جهت نگهبانی و حفاظت فیزیکی از تأسیییتییات انتقار نیروق فوز توزیر، در شییهرسییتان 

از طریق برگزارق آزمون کتبی، مصیییاحبه  هاق تابعه اسیییتان هاق سراسیییان رضیییوق و ج وبی 

 دعوت به همکارق نماید.حضورق و س جش آمادگی جتمانی به شرح جدور ذیل، 

 

 مراجعه فرمایند. www.lalegostaran.irبه سایت  و ثبت نام نند جهت کسب اطالعات بیشترعالقمندان می توا
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 به تفکیک محل خدمت –تعداد نیروی مورد نیاز  -5جدول 

 

 متقاضیانشرایط  -الف

 زمون مالك محاسبه حداکثر سن متقاضیان می باشد( آسار باشد. )تاریخ شرکت در  82حداکثر سن متقاضیان بایتتی  .1

: درصورت داشتن سابقه مرتبط در سصوص مشاغل فوز الذکر، مدت سابقه بر حتب سوابق پرداست حق بیمه به 1تبصره

 ، به سقف س ی افزوده سواهد شد. سار( 8)حداکثر تامین اجتماعیسازمان 

 از سدمت )به جز پزشکی(داشتن کارت پایان سدمت یا معافیت  .8

  تمامی رشته هاداشتن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم  .3

 برسوردارق از سالمت کامل جتمانی و روانی .4

 سانتیمتر به باال 175قد  .5

 گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدرارائه برگ عدم سوء پیشی ه کیفرق و  .6

 عدم اشتهار به موارد سوء اسالقی .7

 داراق قدرت تحرك و توانایی جتمانی الزم .2

 متقاضیان بومی استان و شهرستان محل سدمت در اولویت می باش د.: 1تبصره 

 

س از آن اسذ شده باش د مورد باید تا پیش از برگزارق زمان آزمون اسذ شده باشد و مدارکی که پ 3و  8: مدارك ب دهاق 8تبصره 

 پذیرش نخواه د بود. 

 

 

 تعداد نگهبان مورد نیاز شهرستان محل خدمت استان ردیف

1 
 خراسان رضوی

 نفر 31 مشهد و حومه

 نفر 3 سرخس 2

 نفر 3 بیرجند خراسان جنوبی 3

 31 مجموع  
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 آزمون مصاحبه حضوری -ب

این آزمون با هدف س جش مهارت هاق ارتباطی و سازگارق، عالقه به کار و ارزیابی عملی مهارت و توانایی هاق شرکت 

 اعالم سواهد شد.(ک  دگان م تخب صورت می گیرد. )زمان آن پس از اعالم نتایج به قبور شدگان آزمون 

 سایر شرایط  -ج

برابر تعداد مورد نیاز که باالترین نمره آزمون کتبی را کتب  3انتخاب داوطلبان براق دعوت به مصاحبه حداکثر به میزان  -1

 اند، صورت گرفته و نتایج آن در همین سایت اعالم سواهد شد. کرده

اعالم شده در متن آگهی و یا اعالم مدارك به صورت متئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط  -8

ناقص، بر عهده متقاضیان سواهد بود و در هرمرحله از مراحل آزمون، تطبیق مدارك، مصاحبه و جذب محرز شود که 

داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات سالف واقر را ارائه نموده و یا فاقد شرایط م درج در آگهی بوده است، از انجام 

 مراحل بعدق ممانعت به عمل سواهد آمد. 

 آمادگی جسمانی-د

در صورت بدست آوردن حد نصاب نمره کتبی و پس از انجام مصاحبه، از متقاضیان با هدف سجش توان بدنی، ت اسب 

 اندام، قد و وزن، تتت ورزش به عمل می آید.

 مواد آزمون  -ه

 ارش، مهارت هاق عمومی کار با رایانه، هوش واستعداد، آئین نگریاضی، معارف اسالمیسواالت آزمون عمومی:  •

 حفاظت فیزیکی سواالت آزمون تخصصی: •

مدت پاسخگویی سوار و  85دقیقه و تعداد سواالت استصاصی  65 سوار و مدت پاسخگویی 55تعداد سواالت عمومی 

 می باشد.دقیقه  35

 ر بازار می باشد.تبصره: م ابر سواالت عمومی و تخصصی، کتاب هاق چاپ شده موجود د
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  م در آزمونچگونگی ثبت نا -و

به ثبت  اقدام متقاضیان پس از مطالعه دقیق شرایط، در بازه زمانی اعالم شده در سایت، می بایتت از طریق همین سایت -1

 نام در آزمون نمای د. 

 2612605741620226ریار به ع وان هزی ه شرکت در آزمون به شماره کارت  555/555/1متقاضیان می بایتت مبلغ  -8

واریز نمای د )پرداست ها  محسن مالکی )مدیر عامل شرکت(به نام IR 142572272222452565207161 نزد بانك

گیرد(. ضم اً نام متقاضی و واریز ک  ده وجه در فیش واریزق باید یکتان باشد.  انجامبه صورت الکترونیك بایتت می 

  )واریزق به هیچ وجه متترد نخواهد شد(

به متقاضیان محترم توصیه می شود که شخصاً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام ای ترنتی  -3

عه نموده و فایل رایانه اق عکس )شش ماه اسیر( سود را با توجه به جزئیات اعالم شرایط و مدارك الزم را کامالً مطال

 شده آماده نمای د. 

پیگیرق مراحل بعدق ثبت نام، مان د نحوه دریافت کارت ورود به جلته آزمون، زمان و مکان برگزارق آزمون که ازطریق  -4

 آگاهی از آن به عهده داوطلب می باشد.  همین سایت اطالع رسانی سواهد شد، الزامی بوده ومتئولیت عدم

 شایان ذکراست مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید.  -5

 تاریخ دریافت کارت ورود به جلته و برگزارق آزمون متعاقباً از طریق همین سایت اعالم سواهد شد.  -6

 جهت شرکت در جلته برگزارق آزمون الزامی است.   همراه داشتن کارت ملی -7

  ورود داوطلبان بدون کارت ورود به جلته ممانعت به عمل سواهد آمد. از  -2
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