دعوت به همکاری
مشارکت توسعه صنایع تابان انرژی  -کنترل قدرت پارس به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت استخدام در نیروگاه شاهرود
از بین داوطلبان طی آزمون کتبی  ،مصاحبه و گزینش به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید.
الف )  -شرایط عمومی برای شرکت در آزمون

ج )  -مدارک مورد نیاز

ردیف

عنوان شغلی

مقطع و رشته تحصیلی

تعداد

جنسیت

 . 1داشتن تبعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

 .1فرم تکمیل شده ثبت نام (به طور دقیق و خوانا)

1

کارشناس بهره برداری  /تعمیرات

لیسانس و باالتر در رشته های مهندسی برق  /مکانیک (کلیه گرایش ها)

2

مرد

 .2اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان

 .2دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده

2

کارشناس IT

لیسانس و باالتر در رشته مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار  /سخت افزار ) IT /

1

مرد  /زن

شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

(یک قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود)

3

فوق دیپلم در رشته های حسابداری  /مالی  /بازرگانی

1

مرد  /زن

 .3انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیت قانونی دایم (غیرپزشکی)

 .3تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

4

اپراتور بهره برداری

فوق دیپلم در رشته های برق  /مکانیک (کلیه گرایش ها)

2

مرد

 .4عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

 .4تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو)

5

تکنسین الکتریک

فوق دیپلم در رشته برق (گرایش قدرت و الکتروتکنیک)

1

مرد

 .5نداشتن سابقه محکومیت جزایی

 .5تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل که معدل

6

تکنسین ابزار دقیق

فوق دیپلم در رشته برق (گرایش الکترونیک ،کنتر ل و ابزاردقیق)

1

مرد

 .6داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند.

کل حتما در آن قید شده باشد.

7

تکنسین ماشین ابزار

فوق دیپلم در رشته مکانیک (گرایش ماشین ابزار)

1

8

راننده بهیار

دیپلم تجربی و داشتن گواهینامه رانندگی پایه  1یا پایه 2

2

مرد

راننده آتش بان

دیپلم ریاضی فیزیک/تجربی/رشته های فنی هنرستانی و داشتن گواهینامه رانندگی پایه  1یا 2

3

مرد

کارگر سوخت

دیپلم در کلیه رشته ها

1

مرد

11

خدمات و باغبان

دیپلم در کلیه رشته ها

1

مرد

12

نگهبان

دیپلم در کلیه رشته ها

6

مرد

 .7دارا بودن شرایط احراز شغل
 .8عدم اشتغال به خدمت و نداشتن تعهد خدمتی و عدم اشتغال به تحصیل

پشت آن درج شده باشد.

9

 .9کسب موفقیت در آزمون ها و ارزیابی استخدامی

 .7برای ارسال مدارک مورد نیاز الزاما" از پاکت های پستی استاندارد

10

ب )  -شرایط اختصاصی
 .1داشتن حداکثر شرایط سنی به شرح زیر :
_ حداکثر  26سال برای مقطع دیپلم (متولدین بعد از تاریخ )67/01/01

د )  -سایر نکات

_ حداکثر  28سال برای مقطع کاردانی (متولدین بعد از تاریخ )65/01/01

 .1زمان و محل برگزاری آزمون از طریق پست و آدرس الکترونیکی

_ حداکثر  31سال برای مقطع کارشناسی (متولدین بعد از تاریخ )62/01/01

 http://stc.pwut.ac.irبه اطالع داوطلبان خواهد رسید.

_ حداکثر  33سال برای مقطع کارشناسی ارشد (متولدین بعد از تاریخ )60/01/01

 .2داوطلبان واجد شرایط می بایست مدارک الزم را حداکثر تا پایان وقت

 .2داشتن حداکثر  5سال سابقه کار مرتبط با ارایه سوابق بیمه به حداکثر سن

اداری روز شنبه  93/01/16با پست سفارشی به آدرس  :تهران ،

افزوده خواهد شد.

صندوق پستی  16765 - 1719مرکز آموزش های تخصصی شهیدعباسپور

 .3در صورت موفقیت در آزمون ،اولویت استخدام در شرایط

(آزمون جذب نیروی مشارکت توسعه تابان انرژی  -کنترل قدرت پارس)

کارپرداز

مرد

 .6یک عدد پاکت پستی  22×11که نشانی متقاضی به عنوان گیرنده در

 17×25استفاده شود.

کمک کارشناس مالی و پشتیبانی و

جمع کل نفرات

22

22

فرم تقاضای شرکت در آزمون استخدامی مشارکت توسعه صنایع تابان انرژی  -کنترل قدرت پارس
در این قسمت چیزی ننویسید

نام ............................................. :

نام خانوادگی ............................................. :

مساوی با افراد بومی استان سمنان می باشد.

ارسال فرمایند .

نام پدر ............................. :

مدارک دال بر بومی بودن عبارتند از:

 .3مدارک ارسالی برای ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی شود.

کد ملی ........................................ :

مشخصات سجلی محل تولد متقاضی کار و کارت ملی ،

و به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد،

مقطع تحصیلی  ....................... :رشته تحصیلی ......................... :

سابقه تحصیلی وی در مقطع متوسطه  ،سابقه سکونت اولیاء طبق

ترتیب اثر داده نخواهد شد .

معدل  .................... :تاریخ اخذ مدرک  ....................... :رشته شغلی مورد نظر ............................ :

گواهی محل کار و یا اسناد قابل قبول

 .4داوطلبان می توانند جهت آگاهی از زمان و مکــان آزمون ،دروس

(قبل از برگزاری آزمون ،کنترل شکلی مدرک انجام خواهد شد و نتیجه بومی

امتحانی و کسب اطالعات بیشتر به وب سایت مرکز آموزشهای تخصصی

محل خدمت  :نیروگاه شاهرود

یا غیر بومی بودن در فرم مربوطه قید خواهد شد).
 .4داشتن مدرک تحصیلی مطابق و متناسب با رشته شغلی مورد نظر در جدول

.5

چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی خالف واقع بودن اطالعات ارائه شده

محل تولد  ......................................... :دین  .......................... :مذهب ....................... :

مجرد O :

متاهل Ο :

مدت سابقه کار با توجه به رشته شغلی .......... :سال

شهید عباسپور به آدرس  http://stc.pwut.ac.irقسمت آزمون های

تلفن ..................................................... :

استخدامی مراجعه نمایند.
 .5در سئواالت تخصصی کاربردی اخذ  60از  100نمره الزامی می باشد.

نشانی داوطلب ................................................................................................................................................................ :

از سوی فرد مسجل گردد از ادامه فرایند استخدام فرد ممانعت به عمل خواهد

.6

آمد و موضوع به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد .

شرایط مساوی در اولویت خواهند بود .

محل تحصیل .......................:

تلفن همراه ( الزامی ) ............................................ :

مصاحبه مالک عمل خواهد بود.

 .6خانواده های محترم ایثارگران و شهدا در صورت موفقیت در آزمون و در

شماره شناسنامه  ........................... :تاریخ تولد .......................... :

در گزینش نهایی کسب  60درصد نمره آزمون کتبی و  40درصد نمره

کد ( پیش شماره شهرستان ) .......................... :

......................................................................................................

E -mail.....................................................................

کدپستی ...................................................... :

اینجانب  .......................................................................صحت مندرجات فوق را تائید و مسئولیت هرگونه مطالب خالف واقع را به عهده می گیرم.
محل امضاء متقاضی ................................................................. :

تاریخ تکمیل فرم ......................................................... :

