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  »ي اپراتوريآگهي جذب نيرو«

بـه  كيلوولـت   63بـرق فـوق توزيـع (    هايبرداري از ايستگاهجهت بهره به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز "توس فن آوران انرژي"شركت 
هاي عمـومي  توانمندي نفر از آقايان واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون 40، تعداد )هاي موردنيازجدول شغل محل -2شرح جدول شماره 

  .نمايدبكارگيري مي ،رايط مندرج در آگهيش با  ساير مراحل مربوطهو تخصصي (كتبي)، آزمون دانش مهارتي (مصاحبه) و 
  
 

  الف) شرايط عمومي
 داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران.  
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.  
  يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراناعتقاد به دين مبين اسالم يا.  
 دارا بودن شرايط احراز شغل و توانايي انجام كار.  
  مراجع ذيصالحاحراز صالحيت هاي عمومي به تأييد.  
 داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت قانوني دائم غير پزشكي تا تاريخ برگزاري آزمون كتبي.  
  اعتياد به مواد مخدر و دخانياتعدم.  
 نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر.  
 داشتن سالمت جسماني ، روحي و رواني.  
 هاشركت ها وعدم داشتن منع قانوني جهت بكارگيري و نداشتن تعهد خدمت به ديگر سازمان. 

  
 شرايط اختصاصي ب) 

  .1 داشتن شرايط سني و مدرك تحصيلي اعالم شده در جدول شماره -1
 مدرك تحصيلي و شرايط سني مورد نياز ،عنوان رشته شغلي .1جدول شماره 

عنوان رديف
 شغل

و رشتهمقطع  تعداد
 تحصيلي

  توضيحات شرايط سني

اپراتور  1
 پست

 نفر 40

برق ديپلم فوق 
 هاكليه گرايش

 متولدين( سال 26 حداكثر
) 28/06/1373 تاريخ از بعد

براي دارندگان مدرك فوق 
 ديپلم

 گردد.ماه خدمت سربازي به سقف سني اضافه مي 24حداكثر 
  

 2(با پرداخت حق بيمه)، حداكثر در صورت داشتن سابقه كار 
  گردد.سال به سقف سني اضافه مي

 ديپلم برق

 متولدين(سال  24حداكثر 
)  28/06/1375 تاريخ از بعد

براي دارندگان مدرك ديپلم
 

  .شودماه، به شرط ارائه تأييديه معتبر از مراجع ذي صالح به حداكثر سن افزوده مي 24خدمت سربازي، حداكثر به مدت مدت انجام : 1تبصره 
  شود.سال) به حداكثر سن افزوده مي 2(مشروط به پرداخت حق بيمه)، مدت سابقه (حداكثر در صورت داشتن سابقه كار  :2تبصره

  ت با متقاضيان داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم است.لويودر شرايط برابر، ا : 3تبصره 
هاي زير باشند، داوطلـب  افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگيباشد. ميسيستان و بلوچستان داوطلبان بومي استان ميان از  صرفاً پذيرش -2

 :گردندبومي استان يا شهرستان تلقي مي
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در حوزه  كه ايستگاه انتخابي فردقرار داشته باشد  ها و شهرستاني ها، بخشروستاها، دهستاندر يكي از محل تولد داوطلب يا همسر وي  )يك
   .(بومي شهرستان) شده استجغرافيايي آن واقع 

 . (بومي استان) باشد استان سيستان و بلوچستاندر  محل تولد داوطلب يا همسر وي )دو

ها و شهرستاني كه ايستگاه انتخابي فـرد  ها، بخشيكي از روستاها، دهستان مبني بر سكونت فرد در فرمانداري ياگواهي از بخشداري ه ئارا )سه
  (بومي شهرستان).  در حوزه جغرافيايي آن واقع شده است

 

آزمـون   ) نمره مكتسبه در هـر حيطـه از  4/1و بومي شهرستان با ضريب يك و چهار دهم ( )1يك (نمره داوطلبان بومي استان با ضريب  تذكر:
 گردد.  محاسبه مي

  تر باشد.نزديك ،ها به ايستگاه انتخابي فرددر شرايط برابر اولويت با افرادي است كه محل سكونت آن تبصره:
  

عدم تقاضاي تغيير شغل و محـل   مبني بر پذيرفته شدگان موظف تعهدنامه محضريبا عنايت به عدم امكان تغيير شغل و محل خدمت، از  -3
  .اخذ خواهد شد تخدم

  گردد.تعيين مي 2شماره براساس كد شغل محل هاي قيد شده در جدول  محل خدمت ، :1تبصره
  

  نياز . فهرست شغل محل هاي مورد2 هجدول شمار
كدشغل
عنوان  نام ايستگاه محل

  آدرس تعداد شغل
  بمپور -پمپ بنزين ـ كنار جاده فنوج  شهر اسپكه ـ پشت  3  اپراتور  كيلوولت الشار 20/63پست   101
  جاده نيكشهر ـ بنت، روستا چاهان  3  اپراتور  كيلوولت چاهان 20/63پست   102
  نيكشهر –جاده بنت  2كيلومتر   3  اپراتور  كيلوولت بنت 20/63پست   103
  كيلومتر مانده به روستاي مسكوتان 2مسكوتان،  –جاده اسپكه   3  اپراتور  كيلوولت مسكوتان 20/63پست   104
  بخش آهوران ـ مركز بخش دهستان چانف  3  اپراتور  كيلوولت چانف 20/63پست   105
  شهر بزمان ـ ورودي شهر بزمان  3  اپراتور  كيلوولت بزمان 20/63پست   106
  دلگان ـ روستاي جبرآبادجاده ايرانشهر ـ  125كيلومتر   3  اپراتور  كيلوولت جبرآباد 20/63پست   107
  مركز شهرستان دلگان شهر گلمورتي  3  اپراتور  كيلوولت دلگان 20/63پست   108
  جاده دلگان ـ زه كلوت 27كيلومتر   3  اپراتور  كيلوولت چاه كيجي 20/63پست   109
  شهرستان دلگان ـ مركز بخش جلكه روستاي جگردك  3  اپراتور  كيلوولت جلگه چاه هاشم 20/63پست   110
  جاده ايرانشهر ـ جلگه 140كيلومتر   3  اپراتور  كيلوولت چاه علي 20/63پست   111
  ايرانشهر ـ جاده قديم بمپور به اسپكه ـ روستاي بهشت آباد  3  اپراتور  كيلوولت بهشت آباد 20/63پست   112
    4  اپراتور رزرو  رزرو  113

    40  جمع
  

) افرادي بعدي كه حائز بيشترين 112الي  101( كدشغل محل هاي مندرج در جدول فوقنياز جهت  : پس از انتخاب نيروهاي موردتوضيح
  نفر) انتخاب خواهند شد. 4امتياز شده اند، به عنوان اپراتور رزرو (حداكثر 

برخي از نياز در  نيروي مورد تأمينمحل را انتخاب نمايد. بديهي است در صورت عدم  كد شغل يكد حداكثر توان: هر فرد مي2تبصره
  نيرو از ساير متقاضيان متناسب با امتيازات كسب شده، انجام خواهد شد.  تأمينها، ايستگاه
 باشـد) (بديهي است روزهاي تعطيل نيز متناسب با برنامه نوبت كاري جزء روزهاي كاري مي شغل اپراتوري، نوبت كاري بودهماهيت  :3تبصره 

ساعت استراحت). لذا ضـرورت دارد فـرد پذيرفتـه شـده در      24ساعت كار،  12باشد (به صورت ساعت مي 12و حداكثر طول مدت هر شيفت 
  آزمون، در محل جغرافيايي قرار گرفتن ايستگاه برق سكونت داشته باشد.
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 ج) مواد آزمون

 .گرددآزمون داراي نمره منفي بوده، هر پاسخ صحيح يك نمره و به ازاي هر پاسخ غلط يك سوم نمره منفي لحاظ مي -1

رشته 
 شغلي

رشته  و مقطع
 تحصيلي

 مواد آزمون

 اپراتور پست
برق ديپلم 

ديپلم برق فوق و
 هاكليه گرايش

 عمومي

 )I.C.D.Lرايانه گانههفت هايمهارت( اطالعات فناوري
 ذهني هايتوانمندي و هوش

 عموميانگليسي زبان 

 زبان و ادبيات فارسي و آئين نگارش

 اختصاصي

 مدارهاي الكتريكي (ويليام هيت، محمود دياني)

  )دكتر سلطاني(مباني برق 
  مباني حفاظت (دكتر سلطاني)

  ايمني در برق
  

 ثبت نام، برگزاري آزمون، اعالم نتايج و تطبيق مدارك د) زمان

مـورخ   شـنبه روز  24لغايـت سـاعت    16/06/1399 يكشـنبه روز  توانند ازداوطلبان پس از مطالعه دقيق شـــرايط مندرج در اين آگهي مي -1
در  https://www.mapsab.irبـه آدرس اينترنتـي    صنعت آب و برق خراسانعالي آموزشي و پژوهشي مجتمع  از طريق سايت 22/06/1399

  .آزمون ثبت نام نمايند
 

موجـود در   ريق درگـاه اينترنتـي  ط از هزينه شركت در آزمون(پانصدهزار ريال) را به عنوان  ريال 500،000بايست مبلغ داوطلبان مي :1تبصره
 cvv2هاي بانكي عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كـد  صفحه ثبت نام (سامانه خريد كارت ثبت نام) و با استفاده از كارت

 پرداخت نمايند.
  

  .گرددوجه واريزي مسترد نمي قبولي، و يا عدم پس از ثبت نام و پرداخت هزينه، در صورت انصراف :2تبصره
 

  .كليه داوطلبان اين كد را يادداشــت نموده و در حفظ آن دقت نمايند ،پس از انجام كامل و دريافت كد رهگيري ضــروري اســت :3تبصره
 در ؛اسـت  الزامي حوزه به ورود هنگام عكس دارشناسنامه يا  ملي كارت و) كاغذ روي بر شده چاپ( آزمون جلسه به ورود كارت ارائه :4تبصره

  .شد خواهد جلوگيري داوطلب ورود از صورت اين غير
 

 از اينترنتـي  صـــورت  به آزمون جلســـه به ورود كارت توزيع زمان و 28/06/1399صـــبح روز جمعه مورخ  9برگزاري آزمون، ســـاعت  -2
 مـي  انجـام  https://www.mapsab.ir ســـايت  وب طريق از 27/06/1399 مورخ شــنبه پنج روز لغايت 26/06/1399 مورخ روز چهارشنبه

  .دگرد
 

  .گردددر كارت ورود به جلسه مشخص مي برگزاري آنبرگزار خواهد شد و محل شهرستان ايرانشهر در  آزمون -3
  

از طريـق وب   02/07/1399صـبح روز چهارشـنبه مـورخ     10(دو برابر ظرفيت نهايي پذيرفته شده) ساعت  نتايج و قبول شدگان در آزمون -4
  گردد.اعالم مي https://www.mapsab.irسايت 

  

  شود.انجام مي 07/07/1399لغايت  02/07/1399تطبيق مدارك ارائه شده (افرادي كه در آزمون پذيرفته شده اند) از تاريخ  -5
مربوط به وضعيت نظام وظيفه و گواهي فراغت از تحصيل كليه داوطلبان بايستي تا روز برگـزاري آزمـون آمـاده و صـادر شـده      كارت  :1تبصره
  .باشد
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بـه   3*4عكـس   م وظيفـه و اصل و تصوير مدارك پذيرفته شدگان شامل: مدرك تحصيلي، شناسنامه، كارت ملي، مدرك وضعيت نظا :2تبصره
روز پس از اعالم نتايج آزمون كتبي مي بايسـت  5ومي بودن كه در شـرايط ثبت نام قيد گرديده اسـت، حداكثر مدارك اثبات ب و  عدد 3تعداد 

ـ (مدارك مي ارايه گردد و عدم ارائه مدارك فوق الذكر در مهلت مقرر به منزله انصراف وي تلقي خواهد شد دفتـر شـركت فـن آوران     هبايست ب
  .)گردداعالم مي https://www.mapsab.irاز طريق وب سايت  قباًاتماس دفتر متعانرژي توس در شهر ايرانشهر تحويل گردد. شماره 

 

  .شوندبرابر ظرفيت پس از تطبيق و تكميل پرونده طي برنامه زماني وارد فرآيند مصاحبه مي 2پذيرفته شدگان  -6

** **  

  ت نام) راهنماي ثبه
وجه داوطلبان پس از ورود به سايت آزمون، ابتدا بايد اقدام به خريد كارت ثبت نام از طريق سامانه مربوطه نمايند و پس از خريد كارت، با ت -1

  گيرد، اقدام به ثبت نام نمايند.رقمي كه در اختيار ايشان قرار مي 14به شماره سريال 
  باشد و داوطلبان بايد مراحل ثبت نام را به طور كامل انجام دهند.نمينهايي خريد كارت به منزله ثبت نام  :1تبصره 

  از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد. -2
  صفحه كليد خاموش باشد. Caps Lockهنگام درج اطالعات، كليد  -3
  ) استفاده نماييد.Spaceيگر از كليد فاصله (در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكد Enterاز زدن كليد  -4
  تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است. -5
  ملي خود را به صورت كامل (با درج صفر) و بدون خط تيره وارد نماييد. كد -6
كيلوبايـت   40حداكثر و با حجم  jpg (تمام رخ، زمينه روشن و جديد)، با فرمت 3×4سنلي اق عكس، از فايل اسكن شده عكس پربراي الص -7

  .استفاده نماييد. عكس هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود
باشد را به دلخواه تكميل و آن را يادداشت نماييـد. در  رقمي مي 5در انتهاي فرم ثبت نام، فيلد مربوط به شماره بازيابي كه از نوع عددي و  -8

توانيد شماره رهگيري خـود را  ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه كد ملي و شماره شناسنامه ميصورت فراموش كردن شماره رهگيري 
  بازيابي نماييد. لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره كامالً مراقبت نماييد.

  اطالعات نيز وجود دارد.پس از تكميل اطالعات، شماره رهگيري ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً امكان چاپ  -9
 ز) ساير موارد

باشـد و چنانچـه   مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا ارايه ناقص مدارك بر عهده داوطلب مي -1
ه نموده و يـا فاقـد شـرايط    ئاقع ارادر هر كدام از مراحل امتحان، مصاحبه و جذب، محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف و

  .ن لم يكن تلقي و در صورت صدور حكم بكارگيري، حكم مزبور لغو و بال اثر مي گرددأر آگهي است، مراحل جذب داوطلب كمندرج د
  

مـدارك   نحوه ثبت نـام و ، از شروع ثبت نام اينترنتي، آگهي اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل اًبه داوطلبان توصيه مي شود كه شخص -2
درصــورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحـل برگـزاري آزمـون، اطـالع رســـاني الزم از      . ايندمطالعه نم اًد نياز را دقيقمور

ورود بـه جلسـه   ضمنا پيگيري مـراحل بــعدي ماننـد دريافـت كـارت      .به عمل خواهد آمد https://www.mapsab.irطريق پايگاه اينترنتي 
  .باشدآزمون، آگاهي از زمان و مكان برگزاري آزمون الزامي بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب مي

 



٥ 
 

و در صـورت وجـود اشكال در  نام بهتر است ثبت نام را به روزهاي آخر موكول ننمايند يند ثبتاداوطلبان گرامي جهت سهولت در فر -3
به صـفحه ثبت  مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عـكس ارسالي و يا ساير موارد اصـالحي، بعد از ثبت اطالعات خود، در اسرع وقت مجـدداً

  .نام خود مراجعه نموده تا از وضـعيت تاييد اطالعات اطمينان حاصل نمايد
ليت لـذا مسـؤ   ؛نمايـد د مـي وار نـام  ثبت هنگام در داوطلب كه است اطالعاتي اساس بر آزمون جلسه به ورود كارت صدور اينكه به توجه با -4

باشد و در صورت صحت و سقم اطالعات مندرج در فرم ثبت نام و اصل مداركي كه در مراحل بعدي مي بايست ارايه نمايد بر عهده داوطلب مي
  .ن حضور در مراحل بعدي را نداردمغايرت، قبولي داوطلب در آزمون كتبي لغو و امكا

 

قبولي درآزمون كتبي به هيچ وجه به منزله بكارگيري قطعي نمي باشد بلكه قبولي نهايي پس از پذيرش در آزمون كتبي و كسب حدنصاب  -5
  .باشداز مراكز ذيصـالح مي هنمره مصاحبه و انجام مراحل بعدي شامل معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشين

 

نفر (دو برابر ظرفيت) به عنوان پذيرفته شدگان آزمون تعيين و اعـالم   80كه كه حائز باالترين نمرات آزمون شده باشند، حداكثر تا  افرادي -6
  خواهند شد.

 

  .باشدمره آزمون كتبي و مصاحبه ميفرآيند آزمون مشتمل بر ن -7
  .نماييد حاصل تماس 09159135366و يا   051-33854610 شماره با اداري ساعت در ابهام گونه هر وجود صورت در -8

  


