
  هسازي شبكتوسعه و بهينه هاي  پيمانكاريبراي شركتاطلاعيه جذب نيرو 
  

  هايشركتانساني تكميل نيروي به منظور شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان رساند به اطلاع مي
كارگر شبكه(فن ورز احداث و بهينه سازي شبكه و  جهت مشاغل سازي شبكهپيمانكاري توسعه و بهينه

 نمايد.در سطح استان اصفهان دعوت به همكاري مي، داراي شرايط ذيل مرد بين داوطلبيناز  پست)
قابل انجام خواهد  www.azmoon.iheari.irكليه مراحل ثبت نام، فقط از طريق سامانه آزمون به نشاني  -١

 بود.
و مشاهده  امنثبتواريز اينترنتي هزينه  ي اطلاعات درخواستي توسط داوطلب و سپستكميل كليه تنها پس از -٢

 گردد.نام قطعي تلقي ميراحل، ثبتپيغام پايان م
شركت توزيع نيروي برق شهرستان گونه تعهد و مسئوليت جهت استخدام در نام در اين فراخوان هيچثبت -٣

 نمايد.تمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان ايجاد نميهاي آب و برق يا مجو شركت اصفهان
  شرايط عمومي:

 داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران -١
 (به غير از معافيت پزشكي)قانوني دائم دارا 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
 شوند.و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي 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
 هاو نداشتن تعهد خدمتي به ديگر سازمان نداشتن منع قانوني جهت استخدام در دستگاه هاي اجرايي -٧
 را بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامي براي شغل محل مورد تقاضا.دا -٨

  شرايط اختصاصي:
 داشتن مدرك تحصيلي متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصيلي اعلام شده در جدول نيازهاي استخدامي.  -١
 )ساعت١٣٩داراي مدرك آموزشي فن ورز شبكه  هوايي ( -٢
 )ساعت ٥٠ني (داراي مدرك آموزشي ايم -٣
  سال ٢٨حداكثر داشتن شرايط سني  -٤

ربوطه، هاي ملازم به ذكر است گواهي فراغت از تحصيل داوطلبان، كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و تأييديه
ام، اطلاعات ننام و تكميل فرم مربوطه صادر شده باشد. هر يك از داوطلبان كه به هنگام ثبتبايستي تا زمان ثبت

نادرست و جعلي ارائه نموده يا واقعيتي را كتمان نموده باشد و به سبب اين اطلاعات پذيرفته شوند، هر زماني 



كه غيرواقعي بودن اطلاعات مشخص شود، قبولي ايشان ملغي بوده و اقدامات لازم طبق قوانين و مقررات به عمل 
 آيد.مي
 ترجيحا بومي استان اصفهان -٥

  

   
و  www.azmoon.iheari.ir ثبت نام در سامانه آزمون مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان به نشاني 

 پذيرد.انجام مياز طريق سامانه فوق  ،) ريالهزار دويست (٢٠٠٠٠٠ پرداخت اينترنتي هزينه ثبت نام به مبلغ 
  زمان بندي:

نجام ا ٢١/٠٦/٩٨ مورخ شنبهپنج پايان روز تا  ١٤/٠٦/٩٨ مورخ شنبهپنج ثبت نام در سامانه آزمون از روز -
 پذيرد.مي

  www.azmoon.iheari.ir در سايت  ٢٤/٠٦/٩٨شنبه مورخ بررسي صحت مدارك در روز يكبندي زمان -
 اعلام خواهد شد.

  
 تماس حاصل فرماييد. ٠٩١٣٧١٢١٨٢٦ي تر به شمارهبراي اطلاعات بيش  

   جنسيت  مقطع  عنوان شغل
  رشته تحصيلي

كارگر شبكه(فن ورز احداث و بهينه 
  ي گرايشات)رياضي، برق (كليه  مرد  ديپلم و فوق ديپلم  سازي شبكه و پست)


