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  رساني فدك شهركردبرقآزمون تعيين سطح علمي براي جذب و استخدام شركت 

  
در شهرستان  نفر ٤به تعداد  تكميل نيروي انساني خودبه منظور  فدك شهركرد رساني¬شـركت برقرسـاند به اطلاع مي

 ، پس از برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه علمي،داراي شرايط ذيلبومي استان چهارمحال و بختياري  مرد بين داوطلبين از بروجن
  نمايد. دعوت به همكاري مي

  
 :نكات مهم 

نام، دريافت كارت ورود به جلسه و مشاهده نتايج فقط از طريق سامانه آزمون به نشاني كليه مراحل ثبت -١
www.azmoon.iheari.ir .قابل انجام خواهد بود 

 گردد و در غير اين صورتتنها پس از واريز اينترنتي هزينه آزمون و مشاهده پيغام پايان مراحل، ثبت نام قطعي تلقي مي -٢
 ندارد.د و امكان شركت در آزمون وجود كارت ورود به جلسه صادر نخواهد ش

ظرفيت مورد نياز اعلام خواهد شد و انتخاب نهايي با انجام مصاحبه تخصصي حضوري و بررسي  ربراب سهپس از اين آزمون،  -٣
 صلاحيت عمومي انجام مي شود.

هاي وابسته به وزارت نيرو جهت استخدام متقاضي شركت در اين آزمون هيچ گونه تعهدي براي مجتمع آموزشي يا شركت -٤
 نمايد.ايجاد نمي

  
 :شرايط عمومي  

 داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران -١
 قانوني دائم غير پزشكيدارا بودن كارت پايان خدمت سربازي و يا معافيت  -٢
 و دخانيات عدم اعتياد به مواد مخدر و الكل -٣
 نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر -٤
 نگهبانيو توانايي براي انجام كار  داشتن سلامت كامل جسماني و رواني -٥
 اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران -٦
 و نداشتن تعهد خدمتي به ديگر سازمانها نداشتن منع قانوني جهت استخدام در دستگاه هاي اجرايي -٧
 در آزمون كتبي و مصاحبهاحراز صلاحيت عمومي به تاييد گزينش پس از قبولي  -٨
 شغل محل مورد تقاضا. يبرا ياستخدام يازهاياحراز شغل متناسب با جداول ن طيدارا بودن شرا -٩

 هاي¬/دائم شركتنيكاركنان مدت مع ايو  يياجرا هاي¬دستگاه يمانيو پ يرسم نياز مستخدم دياستخدام نبا داوطلبان -١٠
 ) باشند.يدولت ريوابسته (غ

  
 :شرايط اختصاصي  

 .ياستخدام يازهاياعلام شده در جدول ن يليتحص شيمتناسب با مقطع، رشته و گرا يليداشتن مدرك تحص -١
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 :ريبه شرح ز يسن طيشرا داشتن -٢
 )٣٠/١٠/٦٩ خيبعد از تار ني(متولد يمقطع كاردان يسال برا ٢٨ حداكثر -١-٢
 .شود¬يبه حداكثر سن افزوده م صلاح¬يمعتبر از مراجع ذ هيدييبه شرط تا ليذ موارد -٢-٢

 ماه. ٢٤حداكثر به مدت  يمدت انجام خدمت سرباز -الف
كه  گردد¬يماه به سـن داوطلبان اضافه م ٢٤معتبر و مرتبط حداكثر  يدر صـورت دارا بودن سـوابق كار -ب
 باشد. ياجتماع نيسازمان تام دييمورد تا يمعتبر سوابق كار مهيب ستيل يستيبايم

 هاي¬هيدييو تا فهينظام وظ تيداوطلبان، كارت مربوط به وضــع ليفراغت از تحصــ ياســت گواهبه ذكر  لازم
از داوطلبان كه به هنگام  كيفرم مربوطه صــادر شــده باشــد. هر  لتكمي و نام¬تا زمان ثبت يسـتيمربوطه، با

ــت اطلاعات نام،¬ثبت ــدرا كتمان نموده  يتيواقع ايارائه نموده  جعلي و نادرس اطلاعات  نيو به ســبب ا باش
بوده و اقدامات لازم  يملغ شانيا يبودن اطلاعات مشـخص شود، قبول يواقع ريكه غ يشـوند، هر زمان رفتهيپذ

 .ديو مقررات به عمل آ نيقوان
را مطابق جدول  ازيمورد ن يآموزش هاي¬دوره يستباي¬مي اند،¬شـده رفتهيو مصـاحبه پذ يكه در آزمون كتب يداوطلبان -٣

قبل از شــروع كار نســبت به ارائه  نش،يكه پس از انجام مراحل مصــاحبه و گز يخود بگذرانند. به طور نهيبا هز ٢شــماره 
 .شود¬يكار به آنها داده نم جوزصورت، م نيا ري. در غنديمذكور اقدام نما هاي¬دوره
 :مراحل ثبت نام  

  دارتكميل فرم ثبت نام اينترنتي عكس -١
  فقط بصورت اينترنتي نامپرداخت وجه ثبت -٢
  انجام خواهد پذيرفت. ٠٤/١٢/٩٧لغايت روز شنبه مورخ  ٢٣/١١/٩٧نام به صورت اينترنتي از روز سه شنبه مورخ ثبت -٣
ريال پانصـــد هزار ريال به صـــورت  ٠٠٠/٥٠٠نام به مبلغ بايســـتي نســـبت به پرداخت وجه ثبتمتقاضـــيان واجد شـــرايط مي -٤

  هاي بانكي متصل به شبكه شتاب اقدام نمايند.يكي و يا از طريق كارتالكترون
نام كد پيگيري خود را يادداشــت و تا پايان مراحل اســتخدام نزد خود متقاضــيان شــركت در آزمون، بايد پس از پايان ثبت -٥

  نگهداري نمايند.
 نخواهد شد. وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد -
 شود.اثر داده نمي هاي ناقص ترتيبنامبه ثبت -
 گردد.نام به هيچ وجه تمديد نميمدت ثبت -
 نام نمايند كه در زمان برگزاري داراي مدارك ذيل باشند:توانند در اين آزمون ثبتصرفاً داوطلباني مي -

 دارا بودن مدرك لازم در مقطع و رشته تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شده. -١
 كارت ملي. -٢
 خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم.كارت پايان  -٣
 مدارك دال بر بومي بودن. -٤
 مدارك دال بر جبران كثرت سن. -٥
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  تكميليتوضيحات:  

برابر ظرفيت اعلام شده، از ميان افرادي كه حد نصاب لازم تعيين  ٣معرفي داوطلبان تعيين سطح براي انجام مصاحبه به ميزان  -
 گردد.بالاترين نمره آزمون كتبي (مجموع آزمون عمومي و تخصصي) انجام مياند، به ترتيب شده را كسب كرده

تر از مقاطع تحصــيلي اعلام شــده آگهي در آزمون در صــورتي كه داوطلبي با مدرك تحصــيلي رشــته غير مرتبط و يا پايين -
 شركت نمايد، از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله، ممانعت به عمل خواهد آمد.

ي كه داراي مدرك تحصـيلي مرتبط يا غيرمرتبط در مقطع كارشـناسـي و بالاتر باشـند، اجاره شـركت در رشــته شغلي افراد -
تكنسين و كمك كارشناس را ندارد و در صورت كتمان موضوع بدون داشتن هر گونه اعتراض، قبولي ايشان در هر مرحله 

 ملغي اعلام خواهد شد.
ـــتخدا - ـــاحبه، قبولي در آمون كتبي به منزله اس ـــامل مص م قطعي نبوده، بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحل بعدي ش

 باشد.گزينش، معاينات پزشكي و عدم سوء پيشينه و نيازمندي مي
هاي معارف اسلامي معاف بوده و در اين هاي ديني مصـرح در قانون اسـاسي جمهوري اسلامي ايران از پاسخگويي به سوالاقليت

  ها محاسبه خواهد شد.اين داوطلبان بر اساس مجموع تراز شده ساير سوال صورت نمره مكتسبه
  سازينحوه محاسبه ضرايب دروس و نمره كل

 تمام دروسنمره كل دروس عمومي و دروس اختصـاصـي به صـورت جداگانه محاسـبه خواهد شد و ضرايب دروس براي  -١
 خواهد بود. ١سوالات عمومي و اختصاصي ضريب 

نصـاب لازم در هر شـغل را كسـب ننموده اند، در رديف معرفي شـدگان براي انجام مراحل مصاحبه قرار داوطلباني كه حد  -٢
ــوم  ــت آوردن بالاترين نمرات اول تا س ــاحبه و مراحل بعدي، به دس نخواهد گرفت و ملاك تعيين داوطلب جهت انجام مص

 باشد.آزمون كتبي منوط به كسب كردن حدنصاب نمره قبولي مي
را ندارد با شرايط يكسان در آزمون تعيين  ٢هاي شغلي ذكر شده در جدول شماره هاي مورد نياز و مهارته دورداوطلباني ك -٣

گونه تأثيري در نمره كتبي داوطب ندارند و اين داوطلبان هاي مذكور هيچها و مهارتتوانند شركت نمايند و دورهسطح مي
را با هزينه خود طي نموده و  ٢هاي لازم مذكور در جدول شماره دورهدر صورت قبولي در آزمون كتبي مصاحبه مي بايستي 

 مدارك آن را قبل از شروع به كار ارائه نمايند.
 

  دروس سوالات تخصصي  مجاز نام رشته شغلي
كليه  در فوق ديپلم برق
  هاگرايش

- هاي الكتريكي (مباني ماشينماشين -٢مدارهاي الكتريكي،  -١سوالات تخصصي 
هاي سيستم -٤ هاي قدرت،اصول سيستم -٣ -و ترانسفورماتورها) DCو  ACهاي 

  تجهيزات روشنايي و محاسبات -٥ توزيع انرژي الكتريكي،
  عدد و وزن كليه سوالات آزمون يكسان و ضريب تمامي دروس يك مي باشد. ١٠تعداد سوالات هر درس  -  
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ادبيات فارسي                    و -٢معارف و احكام اسلامي،  -١علاوه بر سوالات تخصصي، دفترچه سوالات عمومي شامل دروس  -٥
 ١٠هاي كار با رايانه بوده و هر درس شامل  مهارت -٥زبان انگليسي عمومي، -٤هوش و استعداد رياضي،  -٣آيئن نگارش، 

  باشد.سوال و ضرايب تمامي دروس برابر مي
  
آزمون مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان به نشاني  در سامانهفقط ثبت نام جهت شركت در اين آزمون،  -٦
 www.azmoon.iheari.ir  از طريق سامانه  هزار ريال)،پانصد ريال ( ٠,٠٠٠٥٠و پرداخت اينترنتي هزينه ثبت نام به مبلغ

 پذيرد.فوق انجام مي
  
 :زمان بندي  

 پذيرد.انجام مي ٠٤/١٢/٩٧تا پايان روز شنبه مورخ  ٢٣/١١/٩٧ شنبه مورخسه ثبت نام در سامانه آزمون از روز  -
لغايت  ٠٧/١٢/٩٧شنبه مورخ سه از روز  www.azmoon.iheari.ir دريافت كارت شركت در آزمون از طريق سامانه -

 پذيرد.انجام مي ٠٨/١٢/٩٧روز چهارشنبه مورخ 
 باشد. مي ٠٩/١٢/٩٧تاريخ برگزاري آزمون: روز پنجشنبه مورخ  -
 .باشددقيقه مي ١٠٠مدت زمان برگزاري آزمون:  -
 گردد.در كارت شركت در آزمون اعلام مي ،آدرس محل برگزاري آزمونساعت و  -
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  ٢جدول شماره 

  
  

  شرح شغل  رديف
تعداد 
مورد 

  نياز
مدرك 
  تحصيلي

رشته 
  تحصيلي

مهارت(بعد از آزمون كتبي و 
  هاتوانمندي  مصاحبه و قبل از شروع به كار)

مورد نياز ضروري قبل از هاي آموزشي دوره
بعد از قبولي در آزمون كتبي « شروع به كار

  »و مصاحبه 

فن ورز خط   ١
فوق   ٤  گرم

  ديپلم
برق كليه 

  هاگرايش

توانايي تشخيص  -شناخت تجهيزات
توانايي استفاده از اطلاعات  -عيوب

توانايي  -بروز تجهيزات و نصب آن
توانايي  –نوشتاري و تهيه گزارش 

تشخيص عيوب لوازم كار فردي و 
  گروهي

برخورداري از سلامت كامل 
جسمي و روحي، تناسب قد و 

سانتي متر)، بالا  ١٧٠وزن (حداقل 
بودن قدرت بينايي(عدم استفاده 
از عينك) و شنوايي، توانايي كار 
در ارتفاع و عدم ترس از ارتفاع 

  و انجام كار با خط گرم

ساعت شايستگي  ١٣٩ فن ورز شبكه هوايي برق
ساعت  ٥٠رعايت ايمني در شبكه هاي توزيع برق 

فن ورز تعمير شبكه هوايي توزيع به روش خط 
ساعت و راه نزديك  ١٩٢گرم فرمان از راه دور 
  ساعت ٢٠٠


