بسمه تعالی

تعیین سطح علمی برای جذب و استخدام کاردان و کارشناس برق
به اطلاع میرسااا شررت

آرمان نیتو هتمزگان به منظور تکمیل یروی ا سااا ی دو به تع ا  6نفت

تکنسین بتق و  6نفت ارشناس بتق با گرایش های ق رت-الکترو یک-مخابرات-کنترل از طریق برگزاری
آزمون علمی و مصاحبه سبت به شناسایی افرا واج شرایط با شرایط ذیل اق ام مای :
 -1کلیه مراحل ثبت ام ،ریافت کارت ورو به جلسه و مشاه ه تایج فقط از طریق ساما ه آزمون به
شا ی  www.azmoon.iheari.irقابل ا جام دواه بو .
 -2تنها پس از واریز اینتر تی هزینه آزمون و مشاه ه پیغام پایان مراحل ،ثبت ام قطعی تلقی می گر
و ر غیر این صورت کارت ورو به جلسه صا ر خواه ش و امکان شرکت ر آزمون وجو

ار .

 -3پس از این آزمون ،و برابر ظرفیت مور یاز اعلام دواه شااا و ا تخاب هایی با ا جام مصااااحبه
حضوری و بررسیهای لازم از جمله صلاحیت عمومی ا جام میشو .
تبصته :ثبت ام و حضاور ر این آزمون هی گو ه حقی بابت استخ ام ر مرکز آموزش ،شرکت برق
منطقهای یا وزارت یرو برای اوطلبین ایجا می مای .
 -4ثبت ام ر سااما ه آزمون به شا ی  www.azmoon.iheari.irو پر ادت اینتر تی هزینه ثبت
ام به مبلغ ( 0660666ششص هزار) ریال ،از طریق ساما ه فوق ا جام میپذیر .
شتایط عمومی:
 -1اشتن تابعیت ظام جمهوری اسلامی ایران
 -2ارا بو ن کارت پایان د مت سربازی و یا معافیت قا و ی ائم غیر پزشکی
 -3ع م اعتیا به موا مخ ر و الکل و دا یات
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اشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

 -5اشتن سلامت کامل جسما ی و روا ی
 -0اعتقا به ین مبین اسلام یا یکی از ا یان شنادته ش ه ر قا ون اساسی جمهوری اسلامی ایران
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اشتن منع قا و ی جهت استخ ام ر ستگاه های اجرایی و اشتن تعه د متی به یگر سازمانها

 -8احراز صلاحیت عمومی به تایی گزینش پس از قبولی ر آزمون کتبی و مصاحبه
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شتایط اختصاصی:
 -1بومی بو ن ر شهرستان مور تقاضا بن رعباس ،میناب ،رو ان ،جاسک ،پارسیان ،بستک ،لنگه ،جناح
وجزیره قشم الزامی میباش .
 -2اشتن ح اقل م رک کار ا ی ،کارشناسی و کارشناسی ارش

ر رشتههای مرتبط

 -3موا آزمون تعیین سطح علمی عبارتست از:
الف) روس عمومی -1 :زبان ا گلیسی(16سوال) -2 ،آئین گارش و ا بیات فارسی(16سوال) -3 ،معارف
و احکام اسلامی(16سوال) -4 ،مهارت عمومی کار با رایا ه(16سوال) -5 ،ریاضی و تست هوش(16سوال)
ب) روس تخصاااصااای مقطع کارشاااناسااای -1 :م ارهای الکتریکی ( 16ساااوال) -2 ،ماشاااین های
الکتریکی(16سااوال) -3 ،بررساای ساایسااتم های ق رت(16سااوال) -4 ،رله و حفاظت(16سااوال)-5 ،
تجهیزات پست(16سوال) -0 ،ایمنی ر برق( 16سوال)
ج) روس تخصاصای مقطع کار ا ی -1 :م ارهای الکتریکی( 26ساوال) -2 ،ماشین های الکتریکی(16
سوال) -3 ،تاسیسات الکتریکی ( 16سوال) -4 ،ایمنی ر برق ( 26سوال)
زمان بندی:
 ثبت ام ر ساما ه آزمون از روز سه شنبه مورخ 1337/67/16تا پایان روز وشنبه 1337/67/10ا جام میپذیر .
-

ریافت کارت شرکت ر آزمون فقط از طریق ساما ه ر روزهای  1337/67/17و  1337/67/18ا جام
میپذیر .

 تاریخ برگزاری آزمون :روز پنج شنبه مورخ 1337/67/13ساعت  3صبح میباش . م ت زمان برگزاری آزمون 116 :قیقه میباش . آ رس محل برگزاری آزمون ر شهر بن رعباس هنگام ریافت کارت ورو به جلسه اعلام میگر .شماره تلفن  670 -33006180ر وقت ا اری پاسخگوی سوالات اوطلبان گرامی میباش .

مجتی آزمون
دفتت آموزشهای تخصصی صنع

آب و بتق هتمزگان

(وابسته به وزارت نیتو)
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