
آزمون تعيين سطح علمي براي جذب و استخدام نگهبان شركت تعاوني خدمات پشتيباني و اداره 
  صنعت برق خليج فارس

ساني تكميل نيروي انبه منظور شــركت تعاوني خدمات پشتيباني و اداره صنعت برق خليج فارس به اطلاع مي رســاند 
 ،، پس از برگزاري آزمون كتبيداراي شرايط ذيلمرد از بين داوطلبين  نگهباني جهت مشاغل نفر ٢٢به تعداد  خود

 نمايد. لذاشــدگان نهايي در ســطح استان هرمزگان، دعوت به همكاري ميو گزينش از بين پذيرفته مصــاحبه علمي
 نام نمايند:واجدين شرايط ذيل اقدام به ثبت

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

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

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

  شرايط عمومي:
 داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران -١
 قانوني دائم غير پزشكيمعافيت  دارا بودن كارت پايان خدمت سربازي و يا -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
 احراز صلاحيت عمومي به تاييد گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه -٨

  شرايط اختصاصي:
 سال كه تاريخ برگزاري آزمون ملاك محاسبه حداكثر سن داوطلبان ميباشد. ٢٥داشتن حداكثر سن  -١

سابقه و ء در داخل صنعت برق و عدم سو مذكورداشــتن ســابقه مرتبط در خصــوص شغل در صــورت  :تبصــره
پرداخت بيمه به سازمان تامين اجتماعي به سقف سني  باعملكردمنفي در ســوابق كاري گذشــته مدت ســابقه 

  افزوده خواهد شد.
 بومي بودن در شهرستان مورد تقاضا الزامي ميباشد. شرايط بومي بودن به شرح ذيل تعيين ميگردد:  -٢

 .محل سكونت داوطلب از  سه سال قبل از زمان آزمون در شهرستان مورد تقاضا باشد 
 .محل تولد داوطلب با محل مورد تقاضا يكسان باشد 



 تدايي،راهنمايي و متوسطه)  خود را در محل داوطلب حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (اب
  مورد تقاضا طي كرده باشد.

  به شرح جدول زير مي باشد:نيروهاي مورد نياز و مواد آزمون  تعداد -٣

  

  وزن كليه سوالات آزمون يكسان و ضريب تمامي دروس يك مي باشد. سوال و ١٥هر درس شامل  -
  نمي باشد. قابل قبول  بالاتر تحصيلي مدرك براي مشاغل ذكر شده :تبصره
و   www.azmoon.iheari.irثبت نام در سامانه آزمون مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان به نشاني  -٤

از طريق سامانه فوق ،) ريال هزار چهارصد و پنجاه(ريال  ٤٥٠,٠٠٠اينترنتي هزينه ثبت نام به مبلغ  پرداخت
 پذيرد. انجام مي

  زمان بندي:
 نجام مي پذيردا ٦/١١/٩٧ مورخ شنبه پايان روز تا ٢٢/١٠/٩٧ مورخ شنبه  ثبت نام در سامانه آزمون از روز -

 .و غيرقابل تمديد خواهد بود
لغايت روز چهارشنبه مورخ  ٨/١١/٩٧دوشنبه مورخ  روزاز طريق سامانه دريافت كارت شركت در آزمون از  -

 انجام مي پذيرد. ١٠/١١/٩٧
زمان و محل برگزاري آزمون بر روي كارت  مي باشد. ١١/١١/٩٧مورخ  پنجشنبه روزبرگزاري آزمون: تاريخ  -

 گردد.ورود به جلسه اعلام مي

شهرستان   جنسيت  تعداد  مقطع  عنوان شغل  رديف
  مورد نياز

 
  مواد آزمون

  بندرعباس  مرد  ١٢  ديپلم  نگهباني  ١
فارسي و ادبيات  -٢معارف و احكام اسلامي  -١

زبان  -٤هوش و استعداد رياضي  -٣آئين نگارش 
  مهارت كار با رايانه -٥انگليسي عمومي 

  خمير  مرد  ٦  ديپلم  نگهباني  ٢
ادبيات فارسي و  -٢معارف و احكام اسلامي  -١

 -٤هوش و استعداد رياضي  -٣آئين نگارش 
  مهارت كار با رايانه -٥زبان انگليسي عمومي 

  پارسيان  مرد  ٣  ديپلم  نگهباني  ٣
ادبيات فارسي و  -٢معارف و احكام اسلامي  -١

 -٤هوش و استعداد رياضي  -٣آئين نگارش 
  مهارت كار با رايانه -٥زبان انگليسي عمومي 

  بندرلنگه  مرد  ١  ديپلم  نگهباني  ٤
ادبيات فارسي و  -٢معارف و احكام اسلامي  -١

 -٤هوش و استعداد رياضي  -٣آئين نگارش 
  مهارت كار با رايانه -٥عمومي  زبان انگليسي



 دقيقه مي باشد ٩٠آزمون: زمان برگزاري مدت  -
 آدرس محل برگزاري آزمون در كارت شركت در آزمون اعلام مي گردد. -
 . باشد مي گرامي داوطلبان سئوالات پاسخگوي اداري وقت در ٠٧٦-٣٣٦٧٤٣٢٠ تلفن شماره- 

  


