مقدمه
به اطلاع می رساند شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سباانوین جهتت کمیلتن نلتران انیتانی دت

ر

نلراگاه سلمن کرکلبی کاشان (ااقع ر کلل متر  32جا ه کاشان  -ار ستان) ،از بلن ااطلبلن با کخصصهان ذین ،پت
از برگزارن آزم ن کتبی ا مصاحبه علیی ،نلرا می پذیر .
الف -شرایط عمومی :
 -۱اشتن کابعلت جیه رن اسلامی ایران
 -3انجام ددمت اره ضرارت یا معافلت قان نی ائم.
کبصره  :کحت هلچ شرایطی کارت معافلت پزشمی م ر قب ل نیی باشد.
 -2عدم اعتلا به م ا مخدر  ،راان گر ان ها  ،دانلات ا مشرابات الملی.
 -4نداشتن سابقه محم ملت کلفرن ا جزایی مؤثر.
 -۵اشتن سلامت جییانی ا راانی ا ک انایی بران انجام کارن که استخدام می ش ند.
 -6التزام به قان ن اساسی جیه رن اسلامی ایران ا الایت مطلقه فقله.
 -7ارا ب ن شرایط احراز شغن مناسب با نلازهان استخدامی.
 -8عدم اشتن منع قان نی بران استخدام ا نداشتن کعهد ددمتی به یگر سازمان ها ا شرکت هان التی یا دص صی.
 -9احراز صلاحلت هان م ر نظر سازمان به کأیلد گزینش این شرکت  ،پ

از قب لی ر آزم ن کتبی ا مصاحبه.

ب -شرایط اختصاصی :
 -۱بران مشتالن کارشناستی ا کارشناستی ارشتد مت لتدین  7۱/1۱/1۱بته بعتد ا بتران مشتالن کمنیتلنی مت لتدین
 72/1۱/1۱به بعد ا بران مشالن یپلم مت لدین  7۵/1۱/1۱به بعد می باشد.
 م ار زیر به شرط ارائه کأیلدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزا ه می ش :
 ر ص رت گذراندن اره ددمت سربازن ،مدت زمان ددمت سربازن ا هیچنلن سابقه کار (بلیه کاملن اجتیاعی) کتاسقف  4سال به سن ااطلبلن اضافه می ش .
 فقط س ابق نلراگاهی یا س ابق مرکبط ،پ از استخدام ،به عن ان سابقه کارن لحاظ می گر . -3انتخاب ااطلبان استخدامی بران انجام مصاحبه کخصصی حداکثر به ملزان سه برابر ظرفلتت مت ر نلتاز  ،از ملتان
افرا ن که  ،به کرکلب بالاکرین نیره آزم ن کتبی را کیب کر ه باشند ،اعلام د اهد شد.
 -2انتخاب کلله افرا پذیرفته شده  ،با رعایت بندهان ف ق التذکر بته کرکلتب امتلتاز کیتب شتده ر آزمت ن کتبتی ا
مصاحبه ا ر شرایط یمیان اال یت ااطلبان ب می می باشد.
ب می به فر ن اطلاق می ش که ساکن کاشان ،آران ا بلدگن ،اب زیدآبا ا با را باشد :
 -4ر ص رکی که ااطلبی با مدرک کحصللی للر مرکبط ا یا پایلن کر یا بالاکر از مقاطع کحصللی اعلام شده ر آگهتی ،
ر آزم ن شرکت نیاید ر هر مرحله که این م ض ع مشخص ش

از استخدام ا ا امته اشتتغال ان میانعتت بته عیتن

د اهد آمد.
 -۵انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پ

از قب لی ر آزم ن از طریق مصاحبه ا گزینش ملیر د اهد ب لتذا پتذیرد ر

آزم ن کتبی  ،به منزله استخدام فر کلقی نخ اهد شد.

 -6میئ للت ناشی از عدم رعایت قلق ض ابط ا شرایط اعلام شده ر متن آگهی ا یا اعلام مدارک به ص رت ناقص  ،بر
عهده ااطلب د اهد ب ا ر هر مرحله از مراحن آزم ن  ،مصاحبه ا جذب  ،محرز ش که ااطلب بته اشتتباه یتا بته
عید اطلاعات دلاف ااقع ا ه ا یا فاقد شرایط مندرج ر آگهی است  ،از انجام مراحن بعدن محرام گر یده ا حتتی ر
ص رت صدار حمم استخدامی حمم مزب ر لغ می گر .
ج مواد آزمون :
آزم ن عی می بران کلله عنااین شغلی ف ق یمیان ب ه ا م ا آزم ن شامن ه د ادلاقلت ا ک انایی هان ذهنی
(۱1س ال) ،زبان انگللیی (۱1س ال) ،مهارت کار با کامپل کر (۱1س ال) می باشد .هیچنلن ازن کلله س الات آزم ن
عی می یمیان ا ضریب کیامی راس یک می باشد .آزم ن کخصصی شامن  ۵1س ال می باشد .م ا ( راس) هر یک
از رشته هان شغلی ا جزئلات مرب ط ر جدال نلازهان استخدامی ر صفحه  4رج شده است.
د چگونگی ثات نام:
-۱

ااطلبان گرامی پ

از مطالعه قلق شرایط مندرج ر این فترچه می ک انند از صاح روز شناه مورخ

 09/90/11حداكثر تا ساعت 42مورخ  09/90/42از طریق سامانه آزم ن مجتیع عالی آم زشی ا
پژاهشی اصفهان به نشانی  www.azmoon.iheari.irا پر ادت اینترنتی هزینه ثبت نام به مبلغ
 ( 311.111اییت هزار) ریال ،انجام می پذیر .
هب راهنمای ثات نام :
-۱

ااطلبان پ
اپ

از ارا به سایت آزم ن ،ابتدا باید اقدام به درید کارت ثبت نام از طریق سامانه مربت ط نیاینتد

از درید کارت ،با ک جه به شیارهن سریال  ۱4رقیی که ر ادتلارشان قرار میگلر  ،اقدام به ثبت نام

نیایند.
 -3از کایپ لاکلن اطلاعات د

ارن نیایلد.

 -2هنگام رج اطلاعات ،کللد ( )Caps Lockصفحه کللد دام د باشد.
 -4از ز ن کللد ( )Enterر هنگام رج اطلاعات د

ارن نی ه ا بران جدا کر ن کلیات از یمتدیگر ،از کللتد

فاصله( )Spaceاستفا ه نیایلد.
 -۵کمیلن اطلاعات کلله فللدها الزامی است.
 -6کد ملی د

را به ص رت کامن (با رج صفر) ا بدان دط کلره اار نیایلد.

 -7بران الصاق عم  ،از فاین اسمن شده عم

پرسنلی ( 2×4کیام رخ ،زملنه راشن ا جدید) ،با فرمت  JPGا

با حجم حداکثر 41کلل بایت استفا ه نیایلد.
-8

ر انتهان فرم ثبت نام ،فللد مرب ط به شیاره بازیابی که از ن ع عتد ن ا  ۵رقیتی متی باشتد را بته لخت اه
کمیلن ا آن را یا اشت نیایلد .ر ص رت فرام د کر ن شیاره رهگلرن ثبت نام ،با استفا ه از ایتن شتیاره
به هیراه کد ملی ا شیاره شناسنامه می ک انلد شیاره رهگيری د
آزم ن از این شیاره کاملاً مراقبت نیایلد.

را بازیابی نیایلد لتذا کتا پایتان مراحتن

 -9پ

از کمیلن نی ن اطلاعات ،شیاره رهگيری ارائه شده را یا اشت نیایلتد .ضتیناً اممتان چتاا اطلاعتات

اج

ار .

و زمان بندی آزمون:
-

ثبت نام ر سامانه آزم ن :از راز شنبه م رخ ۱296/19/۱۱کا پایان اقت ا ارن راز پنجشنبه م رخ
۱296/19/21انجام می پذیر .

-

ایرایش اطلاعات ااطلبان ر آزم ن از طریق سامانه ر رازهان شنبه ا یمشنبه م رخ  3ا  2ن ماه انجام
می پذیر .

-

ارائه کارت ارا به جلیه آزم ن به ص رت اینترنتی ا از طریق سایت  www.azmoon.iheari.irر
رازهان اشنبه  ،سه شنبه ا چهارشنبه م رخ 4ا  ۵ا  6ن ماه  ۱296انجام می پذیر .

-

آزم ن راس ساعت  ۱1صبح راز جیعه م رخ ۱296/۱1/18برگزار خواهد شد ،ساعت ا آ رس ح زه آزم ن
بر ران کارت ارا به جلیه آزم ن رج د اهد گر ید می باشد.

-

مدت زمان برگزارن آزم ن ۱۱۵ :قلقه ( 3۵قلقه بران س الات عی می ا  91قلقه بران س الات کخصصی)
می باشد.

تذكر :ارائه کارت ارا به جلیه آزم ن (چاا شده بر ران کالذ) هنگام ارا به ح زه الزامی است .بدیهی است ر للر
اینص رت از ارا

ااطلب به ح زه آزم ن جل گلرن بعین د اهد آمد.

موارد قابل توجه :
 -۱ر هر یک از رشته هان شغلی امتحانی  ،صرفاً فارغ التحصللان هیان رشته ا گترایش متی ک اننتد شترکت کننتد ا
پذیرد یگر رشته ها یا گرایش ها ا یا مقاطع پایلن کر ا بالاکر اممان پذیر نیی باشد.
 -3پذیرد ااطلبان با ک جه به مقطع  ،رشته ا گرایش کحصللی ذکر شده ر هنگام ثبت نتام صت رت متی پتذیر لتذا
میئ للت صحت ا سقم این م ار ا ارائه اصن مدارک بر عهده شخص ااطلب د اهد ب

ا به مدارکی کته پت

از آن

ر رشته هان یگر یا مقاطع بالاکر ادذ ا ارائه گر کرکلب اثر ا ه نخ اهد شد.
 -2قب لی ر آزم ن کتبی به منزله استخدام قطعی نب ه بلمه م ک ل به م فقلتت ااطلبتان ر مراحتن بعتدن شتامن
مصاحبه  ،گزینش  ،معاینات پزشمی ا ادذ عدم س ء پلشلنه از مراکز ذیصلاح می باشد.
 -4ر این آزم ن  ،هر ااطلب می ک اند صرفاً بران یک رشته شغلی ثبت نام نیاید.
 -۵ر ص رت انصراف پ

از اعلام نتایج  ،طی اره هان آم زشی ا  ...هزینه هان مرب طه از ااطلبلن ادتذ ا کعهتدات

لازم ریافت د اهد شد.

تذكر :در صورت وجود هر گونه سوال یا مشکلی می توانيد با شماره تلفن 992-94949410
(آقای فلاح تماس حاصل فرمایيد.

جدول نیاز های استخدامی و مواد امتحانی
ردیف

عنوان شغل

گرایش

مقطع

تعداد

جنسيت

مواد آزمون

۱

مهندسی شلیی

کلله گرایش ها

کارشناسی ا
بالاکر

3

مر

انتقالحرارت ،کرم یناملک ،ممانلک سلالات،
شلییکجزیه ،شلییفلزیک ،انتقال جرم

3

مهندسی ممانلک

حرارت ا سلالات

کارشناسی ا
بالاکر

۱

مر

کرم یناملک ۱ا  ،3انتقال حرارت ۱ا ،3
ممانلکسلالات ۱ا ،3یناملک ارکعاشات،

2

مهندسی برق

قدرت

کارشناسی ا
بالاکر

۱

مر

کحللن سلیتیهان انرژن (بررسی سلیتمهان
قدرت) ،المترانلک قدرت ،ماشلن هان المتریمی
 3ا  ،2کنترل دطی ،عایق ا فشارق ن

4

مهندسی
المترانلک

المترانلک ،ابزار قلق ،کنترل

کارشناسی ا
بالاکر

۱

مر

کنترل دطی ،مدارهانالمتریمی ،المترانلک
۱ا ،3مدار منطقی ،ملمرا پراسی ر ،یجلتال

۵

کارشناس شلیی

محض ،کاربر ن

کارشناسی ا
بالاکر

3

مر

شلیی کجزیه ،شلیی فلزیک ،د ر گی ،شلیی
صنعتی ،کصفله آب ا پیاب هان صنعتی ،شلیی
معدنی

6

کار انی ممانلک

کاسلیات ،سادت ا ک للد ،ماشلن
افزار ،صنایع فلزن یا ج شمارن

ف ق یپلم

4

مر

کرم یناملک ،ممانلک سلالات ،انتقال حرارت،
مقاامت مصالح ،کاسلیات حرارکی ا برا کی ،علم
ما

7

کار انی برق

قدرت المتراکمنلک ،برق صنعتی

ف ق یپلم

4

مر

مدارهانالمتریمی ،ماشلنهان المتریمی،
مدارفرمان ا سلم پلچی ،سلیتم هان ک زیع
انرژن المتریمی ،المترانلک صنعتی

8

کار انی کنترل ا
ابزار قلق

کنترل ،المترانلک ،ابزار قلق

ف ق یپلم

4

مر

مدارهانالمتریمی ،المترانلک ،مدارهان منطقی،
کاربر کجهلزات ابزار قلق ا اندازهگلرن،
المترانلک صنعتی،

9

کار انی ممانلک

کاسلیات حرارکی

ف ق یپلم

۱

مر

مقاامت مصالح ،کرم یناملک ،ممانلک سلالات،
انتقال حرارت ،کاسلیات حرارکی ا برا کی

۱1

یپلم فنی
ممانلک

۱۱

یپلم فنی
ممانلک

ماشلن افزار ،ممانلک ،ممانلک
د را ،سادت اک للد ،صنایع فلزن،
سازه هان فلزن ،علب یابی اکعیلر ا
رشته هان زیر گراه رشته هان
مذک ر

یپلم

۱

مر

فلزیک ،شلیی ،کمن ل ژن م ک رهان یزلی،
محاسبات فنی یک ،رسم فنی عی می

کاسلیات ممانلمی ،کاسلیات ا رشته
هان زیرگراه

یپلم

۱

مر

فلزیک ،شلیی ،کاسلیات حرارکی ،کاسلیات
برا کی ،رسم فنی عی می کاسلیات

