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 «جذب نیروي حجمی گهی»آ

 

 همقدم

 بین از را نفر 11 دادتع در نظر دارد خود عقدهای اجرای قرارداد منسترا در آراد گسترش انرژی مهوينشركت 

 آزمون برگزاری طريق از ودر رشته تحصیلي برق يا رياضي فیزيک ديپلم حداقل  دارندگان مدرک تحصیلي

 به صورت قرارداد حجمي به كار گیری نمايد. نمره باالترين از ترتیب به گزينش، و مصاحبه كتبي،

 ومیمع شرايط ف(لا

 رانيجمهوری اسالمي ا تابعیت داشتن -1

 ايران اسالمي جمهوری اساسي قانون در شده شناخته اديان از يكي يا اسالم مبین دين به اعتقاد -2

 ايران اسالمي جمهوری اساسي قانون به التزام -3

 یرپزشكيغ دائم يقانون معافیت يا ضرورت دوره تخدم نجام ا-4

 .شودنوان پذيرفته نميیچ عبه هپزشكي  معافیت :تبصره

 دخانیات و مخدر مواد به اعتیاد عدم -5

 مؤثر جزايي محكومیت سابقه نداشتن -6

 وندشری ميبه كار گی كه كاری انجام برای توانايي و رواني و جسماني سالمت داشتن -7

 ی ديگری اشتغال به كار و نداشتن تعهد به سازمانهابرا قانوني منع داشتن عدم -8

 مصاحبه و كتبي آزمون در قبولي از پس گزينش تأيید به عمومي هایصالحیت رازحا -9

 اختصاصی شرايط (ب

 (1)جدول شماره  فیزيکرياضي  برق يا ديپلم تحصیلي مدرک حداقل داشتن -1

 (15/12/1369 تاريخ از بعد متولدين) تمام سال 30 داوطلبانسن  حداكثر داشتن -2

نظام و پايان خدمت شكي غیرپزآموختگي، معافیت دائم دانشاريخ سبه تی محامل برامالک ع :1بصره ت

 باشد.مي (15/12/9913)وظیفه و محاسبه سن داوطلبان، روز برگزاری آزمون 

برگزاری  تاريخ تا كه ايندنم اقدام آزمون در شركت و نام ثبت به نسبت توانندمي داوطلباني الزم به ذكر است

 .باشد قطعي شده آنها معافیت يا و يافته پايان آنها وظیفه خدمت و شده التحصیلفارغ (15/12/1399 آزمون

 حداكثر بايستي وظیفه نظام وضعیت به مربوط كارت و داوطلبان تحصیل از فراغت گواهي است ذكر به الزم

 يک هر. ددگر ارائه مقرر موعد در هاتأيیديه ساير همراه به و باشد شده صادر و آماده مدارک طبیقت روز تا

 يا واقعیتي را كتمان نموده باشند وو نموده ارائه جعلي و نادرست اطالعات نام، ثبت هنگام به كه داوطلبان از

 ملغي ايشان قبولي شود، مشخص عاتاطال بودن واقعيغیر كه زمان هر شوند، پذيرفته اطالعات اين سبب به

 .آمد خواهد عمل به مقررات و قوانین قطب الزم اقدام ،جذب نیرو فرآيند نمودن طوالني لحاظ به و بوده

 .گردديم نییتع 2شده در جدول شماره  دیق یهامحلمحل خدمت، براساس  -3
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 یقانون يهاهیسهم (ج

 بودن یبوم( 1

 :باشد زير هایويژگي از يكي دارای حداقل كه شودمي اطالق فردی به بومي -1

 .باشد يكي جذب نیرو برای تقاضا مورد شهرستان با داوطلب تولد محل (الف

 صورت به (دبیرستان يا راهنمايي )ابتدايي، داوطلب دانشگاه از قبل تحصیلي سنوات از سال پنج حداقل (ب

ساكن و مقیم  ،مورد نظر آزمون تحويل مدارک برای و در زمان باشد شده طي تقاضا مورد شهرستان در پیوسته

 باشد. شهرستان

 يا و (مسلح نیروهای )شاغلین پدر يا همسر تولد محل استان كه مسلح هایرونی پرسنل انفرزند و همسر (ج

 .باشد شغل تقاضای مورد استان در (مسلح نیروهای بازنشستگان خصوص )در آنان كنوني سكونت محل

ب ذج برای تقاضا مورد استان اجرايي هایدستگاه ها ياشركت در وقت تمام كار سابقه سال پنج حداقل (د

 ساكن و مقیم شهرستان ،و در زمان تحويل مدارک برای آزمون مورد نظر باشند شتهدا بیمه حق پرداخت با نیرو

 باشند. مورد تقاضا

و در حال حاضر نیز مقیم باشد )داشتن مدارک مورد تقاضا  شهر نسال گذشته ساك ه( داوطلب حداقل از پنج

 معتبر قابل استناد(

 ثارگرانيا هی( سهم2

 و پنج درصد جذب شركت شهدا و ايثارگران، بیستمعزز  یهادن به خانوادهريم و ارج نهادر راستاری تك -1

دان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر، فرزندان آزادگان نفرز جانبازان و آزادگان، به خانواده شاهد،

ز به ب نیرو نیسهمیه جذ درصديابد. همچنین پنج اسرا تخصیص مي و يک سال اسارت يک سال و باالی

و  ها و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير بیسترزمندگان با سابقه حداكثر شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

 يابد.پنج درصد و آزادگان كمتر از يک سال اسارت اختصاص مي

انتخاب  .پردازندود به رقابت ببايست در آزمون شركت نموده و در بین خط مذكور مياد واجد شرايافركلیه  -2

 شد. دبه ترتیب نمره اكتسابي و مصاحبه انجام خواه ،اين داوطلبان در سقف سهمیه تعیین شده

شهید  بنیاد ها و فرزندان شهدا(جانبازان و آزادگان، فرزندان آن) مرجع صدور تايیديه معتبر برای ايثارگران -3

. ندينما هيارا کمدار يمربوطه را در روز بررس هيديیتا ديبا انیمتقاض باشد.مياردبیل و امور ايثارگران استان 

 باشد.يمزبور م هیجذب در سهم نديحذف از فرادر موعد مقرر به منزله  هيديیاست عدم ارائه تا يهيبد

 د( مواد آزمون

 باشد.يم 3جدول شماره به شرح و ضرايب دروس مواد آزمون 

 نام ثبت چگونگی (ه

 شنبه سه صبح روز 8ساعت  از توانندمي دفترچه اين در مندرج شرايط دقیق مطالعه از پس گرامي داوطلبان

مجری  ياينترنت سايت طريق از 06/12/99مورخ  چهارشنبه روز 24ساعت  تا اكثرحد 28/11/99مورخ 

 .نماينداقدام  ثبت نام در آزموننسبت به  rwww.aherc.iبه آدرس  آزمون

http://www.aherc.ir/
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به شماره آزمون  به عنوان هزينه شركت در (رياليک میلیون ) ريال 1,000,000 بايست مبلغمياوطلبان ـ د1

 استفاده با" لمي كاربردی صنعت آب و برقآموزش عالي عموسسه "به نام  6037-6919-9021-0940 كارت

 پرداخت نمايند. CVV2و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد شبكه شتاب  عضو بانكي هایكارت از

كدپیگیری را يادداشت نموده و در صفحه ثبت نام  ،هزينه ثبت نامآيند واريز در پايان فربايست مياوطلبان د -2

 در محل مربوطه وارد نمايند.

 به شروع قبل از و نموده اقدام آزمون در نام ثبت بهنسبت  شخصاً كه شودمي وصیهت محترم اوطلباند بهـ 2

 نحوه راهنمای ،دفترچه( ينا 2و  1 شماره ولاجد) جذب نیروی حجمي اینیازه جدول اينترنتي، نام ثبت انجام

 ثبت بعدی راحلم پیگیری .مايندنمطالعه  كامالً را مربوط شغلي رشته در نیاز مورد تحصیلي مدرک و ثبت نام

 كه صادره اطالعیه های و آزمون مكان برگزاری و زمان آزمون، جلسه به ورود كارت دريافت حوهن مانند نام

 عهده به آن مسئولیت و بوده الزامي شد، خواهد رساني اطالع rwww.aherc.iاينترنتي  سايت طريق از

 .باشديم داوطلب

 بیشتری سهولت مهلت، پايان روزهای از قبل و زمان مرور به ترافیک، مك ساعات در نام ثبت است هيبدي -3

 موكول آخر روزهای به ثبت نام ،كافي فرصت داشتن جهت شوديم توصیه ضمناً .داشت خواهد همراه به را

 07/12/99مورخ  پنجشنبه صبح روز 8 و از مرتبه يک برای فقط اطالعات ويرايش است ذكر شايان. نشود

 امكان پذير خواهد بود. 08/12/99مورخ  جمعهروز  24عت حداكثر تا سا

 .گرديد نخواهد تمديد وجه هیچ به نام ثبت مهلت است ذكر قابل -4

 ( راهنماي ثبت نامو

 از تايپ التین اطالعات خودداری نمايید. -1

 خاموش باشد.( صفحه كلید Caps Lockهنگام درج اطالعات، كلید ) -2

ردن كلمات از يكديگر، از ( در هنگام درج اطالعات خودداری نموده و برای جدا كEnterزدن كلید )از  -3

 ( استفاده نمايید.Spaceكلید فاصله)

 تكمیل اطالعات كلیه فیلدها الزامي است. -4

 و بدون خط تیره وارد نمايید.كد ملي خود را به صورت كامل )با درج صفر(  -5

، با فرمت )تمام رخ، زمینه روشن و جديد( 3×4ن شده عكس پرسنلي كس، از فايل اسكبرای الصاق ع -6

JPG كیلوبايت استفاده نمايید. 40 و با حجم حداكثر 

امكان چاپ  ارائه شده را يادداشت نمايید. ضمناً رهگیريپس از تكمیل نمودن اطالعات، شماره  -7

 اطالعات وجود دارد.

 زمونآ برگزاري زمان و جلسه به ورود کارت توزيع (ز

در  rwww.aherc.i اينترنتي سايت طريق از و اينترنتي صورت به آزمون جلسه به ورود كارت ارائه ـ1

 .پذيرفت خواهد انجام 14/12/99لغايت  11/12/99هایتاريخ

http://www.aherc.ir/
http://www.aherc.ir/
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 روی بر آزمون حوزه آدرس و ساعت شد، خواهد برگزار 15/12/99مورخ  جمعه روز در آزمونـ 2

 .گرديد خواهد درج آزمون جلسه به ورود كارت

 حوزه به ورود هنگام كارت ملي هوشمندو  كاغذ( روی بر شده چاپ) آزمون جلسه به ورود كارت ارائه ـ3

 .آمد خواهد بعمل جلوگیری آزمون حوزه به داوطلب ورود از اينصورت غیر در است بديهي. است الزامي

 واردمساير ( ح

 و صحت مسئولیتلكن  .پذيردمي صورت شده اعالم تحصیلي رشتهمدرک و  به توجه با لبانداوط پذيرش-1

 .بود خواهد داوطلب دهعه به ادعا مورد مدارک اصل ارائه و موارد اين سقم

 آگهي، در شده اعالم تحصیلي طعمق از غیر يا و تبطمررغی تحصیلي مدارک با داوطلبي كه صورتي در ـ2

 .آمد خواهد عمل به ممانعت مرحله هر در وی اشتغال ادامه و جذب از نمايد، شركت آزموندر

 مدارک (اعالم) ارسال يا و آگهي متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقیق رعايت عدم از ناشي مسئولیتـ 3

 حرزم ،جذب و مصاحبه آزمون، مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب عهده بر ناقص، صورت به

 از است، آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع خالف اطالعات عمد به يا اشتباه به طلبداو كه شود

 خواهد شد. محروم بعدی مراحل انجام

 به منوط بلكه نمايدحقي را بر داوطلبان ايجاد نمي و نبوده قطعي جذب منزله به كتبي آزمون در قبولي -4

 شتن سالمت روحي و جسمانيي، داپزشك معاينات گزينش، ،مصاحبه شامل بعدی مراحل در داوطلبان موفقیت

ها ي دوره های آموزشي و موفقیت در ارزيابي دورهو ط ذيصالحو مراجع  مراكز از پیشینه سوء عدم اخذ و

 عاطال به آزمون سايت طريق از ذيصالح، مراجع تأيید از پس نهايي شدگان پذيرفته اسامي ضمناً .خواهد بود

 .رسید خواهد داوطلبان

شرکت گسترش حوزه فعالیت  در كار به واشتغال خدمت آمادگي بايستيم نهايي شدگان پذيرفته -5

 .باشند داشتهاردبیل را  انرژي مهوين آراد

تماس حاصل  04132893042با شماره تلفن  13الي  8از هرگونه ابهام، در ساعت اداری وجود در صورت  -6

 فرمايید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 ازیشغلی و مدرك تحصیلی مورد ن عنوان رشته: 1جدول شماره 

 

 ي خدمتهامحلفهرست  :2 شماره جدول

 

 کتبی آزمونمواد  :3 شماره جدول

 

اير مواد تیاز اين درس در سو ام اقلیت های ديني از پاسخگوی به سواالت معارف اسالمي معاف بوده تبصره:

 آزمون توزيع خواهد شد.

 

 تیسجن فر()نتعداد  نیاز مدرك تحصیلی مورد رشته شغلی  رديف

 مرد 11 رياضي فیزيک يا برق ديپلمحداقل  ه رانندسیمبان  1

 تیسجن )نفر(تعداد  شهر محل خدمت رشته شغلی  رديف

1 

 راننده سیمبان 

 مرد 2 خلخال

 مرد 1 كوثر 2

 مرد 2 )مرادلو( مشكین شهر 3

 مرد 2 (رضي) مشكین شهر 4

 مرد 4 ندوزالاص 5

 رديف
رشته 

 شغلی
 عمومی مواد آزمون

 تعداد

 سوال
 ضريب

مواد آزمون 

 اختصاصی

 تعداد

 سوال
 ضريب

1 
سیمبان 

 راننده

 1 20 هوش واستعداد تحصیلي

ک سواالت مشتر

 برق 
30 2 

 1 15 معارف اسالمي

 مهارتهای هفتگانه
ICDL  

15 1 

 1 20 عمومي یاتضريا

 1 15 انگلیسي عمومي نزبا

آئین نگارش و مهارت 

 های نوشتاری
15 1 


