
 تعالی بسمه

 شرکت برق رسانی فدک شهرکرد استخدام و جذب برای علمی سطح تعیین

نفر  5 به تعدادبه منظور تکمیل نیروی انسانی خود  برق رسانی فدک شهرکردشرکت به اطلاع می رساند 

ی، راحل آزمون کتبتعیین سطح از بین داوطلبین مرد، پس از انجام م وی انسانی از طریق برگزاری آزموننیر

مصااحبه و گزین،، از بین پییرتته ددگان ناایی در سطح استان هاارماا  و بتتیاری، دوو  به ممکاری 

 :به ثبت نام نمایند ذیل اقدامدرایط  ینواجد . لیامی نماید

کلیه مراحل ثبت نام، دریاتت کار  ورود به جلسه و مشامده نتایج تقط از طریق سامانه آزمون به  -1

 قابل انجام خوامد بود. www.azmoon.iheari.irنشانی 

تناا پس از واریز اینترنتی مزینه آزمون و مشامده پیغام پایان مراحل، ثبت نام قطعی تلقی می گردد  -2

 د و امکان درکت در آزمون وجود ندارد.کار  ورود به جلسه صادر نتوامد د و در غیر این صور 

برابر ظرتیت اولام دده، از  3برای انجام مصااحبه حداکرر به میزان  تعیین ساطح معرتی داوطلبان  -3

اند، به ترتیک بالاترین نمره آزمون کتبی میان اترادی که حدّ نصاا  لازم تعیین داده را کسک کرده

 گردد.)مجموع آزمون ومومی و تتصصی( انجام می

 شرایط عمومی:

 دادتن تابعیت نظام جماوری اسلامی ایران -1

 انجام خدمت دوره ضرور  یا معاتیت دائم -2

 ودم اوتیاد به مواد متدر و دخانیا .  -3

 ندادتن سابقه ماکومّیت مؤثر.  -4

 دوند. نجام کاری که استتدام میدادتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای ا -5

اوتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان دناخته دده در قانون اساسی جماوری اسلامی  -6

 ایران. 

 التزام به قانون اساسی جماوری اسلامی ایران.  -7

دارا بودن درایط احراز دغل متناسک با جداو  نیازمای استتدامی برای دغل مال مورد  -8

 تقاضا. 

 ما. منع قانونی برای استتدام و تعاد خدمتی به دیگر سازمانندادتن  -9

ان مای اجرایی و یا کارکنداوطلبان استتدام نباید از مستتدمین رسمی و پیمانی دستگاه -11

 مد  معین/دائم درکتاای وابسته )غیردولتی( بادند. 

http://www.azmoon.iheari.ir/


 .  همای ومومی به تأیید گزین، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحباحراز صلاحیت-11

 

 رایط اختصاصی:ش

دادتن مدرک تاصیلی متناسک با مقطع، ردته و گرای، تاصیلی اولام دده در جدو   .1

 نیازمای استتدامی. 

 دادتن درایط سنی به درح زیر:  .2

 (31/17/1369سا  برای مقطع دیپلم )متولدین بعد از تاریخ  28حداکرر 

 ( 31/17/1367از تاریخ  سا  برای مقطع کاردانی )متولدین بعد 31حداکرر 

 «31/7/1365متولدین بعد از تاریخ »سا  برای مقطع کاردناسی32حداکرر 

 دود: صلاح به حداکرر سن اتزوده میموارد ذیل به درط تأییدیه معتبر از مراجع ذی

 ماه.  24مد  انجام خدمت سربازی حداکرر به مد  -1

ماه به سن داوطلبان اضاته 24حداکرر درصور  دارا بودن سوابق کاری معتبر و مرتبط -2

 ادد مورد تایید سازمان تامین اجتماوی ب سوابق کاریمیگرددکه میبایستی  لیست بیمه معتبر

لازم به ذکر است گوامی تراغت از تاصیل داوطلبان، کار  مربوط به وضعیت نظام -

ده وطه صادر دنام و تکمیل ترم مربمای مربوطه، بایستی تا زمان ثبتوظیفه و تأییدیه

نام، اطلاوا  نادرست و جعلی ارائه نموده یا بادد. مر یک از داوطلبان که به منگام ثبت

واقعیتی را کتمان نموده بادد و به سبک این اطلاوا  پییرتته دوند، مر زمانی که 

غیرواقعی بودن اطلاوا  مشتص دود، قبولی ایشان ملغی بوده و اقداما  لازم طبق 

 . دآیا  به ومل میقوانین و مقرر

مای آموزدی بایستی دورهاند، میپییرتته ددهومصاحبه داوطلبانی که در آزمون کتبی -

، بگیرانند، به طوری که پس از انجام مراحل مصاحبه و 2موردنیاز را مطابق جدو  دماره 

 ، این صورمای میکور اقدام نمایند. در غیر گزین،، قبل از دروع به کار نسبت به ارائه دوره

 دود. مجوز کار به آناا داده نمی

 تعداد، نیرومای مورد نیاز و مواد آزمون به درح جدو  زیر می بادد:.3

 تعداد نفرات  مدرک تحصیلی شغل

 2 دیپلم وتوق دیپلم کلیه ردته ما مامور لوازم اندازه گیری وادی



 1 دیپلم کلیه ردته ما راننده پایه یک

 1 دیپلم وتوق دیپلم برق و ریاضی تن ورز وملیا  و اتفاقا  دبکه 

 1 توزیعبرق قدر  و  لیسانس gisکاردناس طراحی یا

 به درح جدو  زیر خوامد بود: مفاد آزمون-

 مواد آزمون نام رشته شغلی کد رشته

1 
 دیپلم

 ماکلیه ردته

 -ریاضی و آمار مقدماتی -(ICDLگانه مای مفتتناوری اطلاوا  )ماار 

اطلاوا  ومومی و دان،  -زبان انگلیسی ومومی -زبان و ادبیا  تارسای

 موش و استعداد  -اجتماوی و قانون  اساسی

2 
 دیپلمتوق

 ماکلیه ردته

 -یریاضی و آمار مقدمات -(ICDLگانه مای مفتتناوری اطلاوا  )ماار 

اطلاوا  ومومی و دان،  -زبان انگلیسی ومومی -زبان و ادبیا  تارسای

 موش و استعداد  -اجتماوی و قانون  اساسی

3 

 لیسانس برق

-قاادر  توزیع»

–الااکااترونیااک 

 انتقا  –کنتر  

کنتر  -2و1مادین الکتریکی-2و1مدارمای الکتریکی»تتصصی ساوالا  

 تناوری »ومومی:سااوالا  « تالیل ساایسااتماای انرلی الکتریکی-خطی

زبان و  -ریاضاای و آمار مقدماتی -(ICDLگانه مای مفتاطلاوا  )ماار 

اطلاوا  ومومی و دان، اجتماوی  -زبان انگلیسی ومومی -ادبیا  تارسی

 «موش و استعداد -و قانون  اساسی

4 

 دیپلم برقتوق

–تاااوزیاااع »

–الااکااترونیااک 

 «کنتر –انتقا  

مای الکتریکی )مبانی مادین -مدارمای الکتریکی، »ساوالا  تتصاصای 

 -مای قدر ، اصو  سیستم -و ترانسفورماتورما(،  DCو  ACمای مادین

   «  تجایزا  رودنایی و مااسبا  -مای توزیع انرلی الکتریکی، سیستم

ریاضی  -(ICDLگانه مای مفتتناوری اطلاوا  )ماار  »سوالا  ومومی:

 اطلاوا  -زبان انگلیسی ومومی -زبان و ادبیا  تارسای -و آمار مقدماتی

 «موش و استعداد -ومومی و دان، اجتماوی و قانون  اساسی

 



ثباات نااام در سااااامااانااه آزمون مجتمع وااالی آموزدااای و پشومشااای اصااافاااان بااه نشااااانی . 4

 www.azmoon.iheari.ir  مزار( ریا ،از  پانصاااد)1011115و پرداخت اینترنتی مزینه ثبت نام به مبلغ

 پییرد.انجام میطریق سامانه توق 

 مان بندی:ز

 پییرد.انجام می21/18/1397تا پایان روز 12/18/1397مورخدنبه ثبت نام در سامانه آزمون از روز  -

انجام  23/18/1397تا روز  21/18/1397 روز ازطریق سامانه دریاتت کار  درکت در آزمون از  -

 پییرد.می

 می بادد. 24/18/1397مورخ  دنبهپنج روز برگزاری آزمون: تاریخ  -

 گردد.اولام می ورود به جلسه کار منگام دریاتت آدرس مال برگزاری آزمون  -

 

 مرکز آزمون مجتمع والی اصفاان

http://www.azmoon.iheari.ir/

