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 تعالی بسمه

 شناس فناوری اطلاعاتکار استخدام و جذب برای علمی سطح تعیین

از  دفر( 4به تع اد )به منظور تکمیل دیروی ادسادی خود  آرمان نیکو هکمزگانشرکت  رسااد  به اطلاع می

کارنناس اناوری  به عنواندساه  به ناناسایی ااراد وا   نرای  ، علمی و مصاابهه طریق برگزاری آزمون

 :ذیل اق ام دمای  نرای با  بن رعهاس نهرستاندر اطلاعات 

دام، دریاا  کارت ورود به  لسه و مشاه ه دتایج اق  از طریق ساماده آزمون به کلیه مرابل ثه  -1

 قابل ادجام خواه  بود. www.azmoon.iheari.irدشادی 

پس از واریز اینتردتی هزینه آزمون و مشاه ه پیغام پایان مرابل، ثه  دام قطعی تلقی می گردد تنها  -2

   و امکان نرک  در آزمون و ود د ارد.کارت ورود به  لسه صادر دخواه  ن و در غیر این صورت

بهه خاب دهایی با ادجام مصاااپس از این آزمون، سااه برابر فرای  مورد دیاز اعلام خواه  ناا  و ادت -3

 نود.صلابی  عمومی ادجام می های لازم از  ملهبررسی بضوری و

گوده بقی باب  استخ ام در مرکز آموزش، نرک  برق دام و بضاور در این آزمون هی ثه  تبصکه:

 دمای .ای یا وزارت دیرو برای داوطلهین ایجاد دمیمنطقه

و پرداخ  اینتردتی هزینه ثه   www.azmoon.iheari.ir ثه  دام در سااماده آزمون به دشادی  -4

 پذیرد.ادجام میاز طریق ساماده اوق  هزار( ریال،پادص  و پنجاه ) 005.555دام به مهلغ 

 شکایط عمومی:

 دانتن تابعی  دظام  مهوری اسلامی ایران -1

 قادودی دائم غیر پزنکیی و یا معاای  دارا بودن کارت پایان خ م  سرباز -2

 و دخادیات ع م اعتیاد به مواد مخ ر و الکل -3

 د انتن سابقه محکومی   زایی موثر -4

  دانتن سلام  کامل  سمادی و روادی -0

 اعتقاد به دین مهین اسلام یا یکی از ادیان نناخته ن ه در قادون اساسی  مهوری اسلامی ایران -6

 اهو د انتن تعه  خ متی به دیگر سازمان استخ ام در دستگاه های ا رایید انتن منع قادودی  ه   -7

 ابراز صلابی  عمومی به تایی  گزینش پس از قهولی در آزمون کتهی و مصابهه -8

 شکایط اختصاصی:

 .الزامی میهان  )بن رعهاس( رستان مورد تقاضابومی بودن در نه -1
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 های مرته در رنته ب اقل م رک کارنناسیدانتن  -2

 :تعیین سطح علمی عهارتس  ازد آزمون موا -3

معارف  -3، سوال(15)آئین دگارش و ادبیات اارسی -2، سوال(15)زبان ادگلیسی -1: دروس عمومیالف( 

 سوال(25)ریاضی و تس  هوش -0، سوال(15)عمومی کار با رایادهمهارت  -4، سوال(15)و ابکام اسلامی

 های عاملسیستم -3ها، اصول طرابی پایگاه داده -2، های کامپیوترینهکه -1 دروس تخصاصای:ب( 

 بان (تمامی دروس یکسان می وزدی سوال و ضریب 10)هر درس 

 زمان بندی:

ادجام  18/56/1337 یک ننهه تا پایان روز15/56/1337مورخ ننهه ثه  دام در ساماده آزمون از روز  -

 پذیرد.می

ادجام  25/56/1337و  13/56/1337های روز درطریق ساماده از  اق  دریاا  کارت نرک  در آزمون -

 پذیرد.می

 بان .می 22/56/1337مورخ  ننهه پنج روزبرگزاری آزمون: تاریخ  -

 .بان دقیقه می 115آزمون: زمان برگزاری م ت  -

 گردد.اعلام می ورود به  لسه کارتهنگام دریاا  در نهر بن رعهاس آدرس محل برگزاری آزمون  -

 بان .در وق  اداری پاسخگوی سوالات داوطلهان گرامی می576 -33665186نماره تلفن  

 

 مجکی آزمون

 های تخصصی صنع  آب و بکق هکمزگاندفتک آموزش

 )وابسته به وزارت نیکو(


