
 تعالی بسمه

 نگهبانی  مشاغل کارکنان استخدام و جذب برای علمی سطح تعیین

کمیل به منظور ت شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی و اداره صنعت برق خلیج فارسبه اطلاع می رساند 

نیاز  وی انسانی از طریق برگزاری آزمون، تست ورزش و انجام مصاحبهنفر نیر 9به تعدا  نیروی انساانی وو  

ه ب با شرای  ذیل اقدامشترستانتای تابعه استان هرمزگان  ر نگتبانی انجام کار واجد شارای  جتت   ار . لذا

 :ثبت نام نمایند

کلیه مراحل ثبت نام،  ریافت کارت ورو  به جلسه و مشاهده نتایج فق  از طریق سامانه آزمون به  -1

 قابل انجام وواهد بو . www.azmoon.iheari.irنشانی 

تنتا پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون و مشاهده پیغام پایان مراحل، ثبت نام قطعی تلقی می گر    -2

 د و امکان شرکت  ر آزمون وجو  ندار .کارت ورو  به جلسه صا ر نخواهد ش و  ر غیر این صورت

مور  نیاز اعلام وواهد شااد و انتخان نتایی با انجام مصاااحبه پس از این آزمون، سااه برابر فرفیت  -3

 ر هر صورت شرکت تعاونی  حضوری، بررسی صلاحیت عمومی و انجام تست ورزش انجام می شو .

ودمات پشااتیبانی صاانعت بری ولیج فارچ هیه تعتدی جتت اسااتخدام افرا  این آزمون نخواهد 

 نماید.ایجا  نمی اشت و حضور  ر این آزمون هیه حق استخدامی 

 شرایط عمومی:

  اشتن تابعیت نظام جمتوری اسلامی ایران -1

 قانونی  ائم غیر پزشکی ارا بو ن کارت پایان ودمت سربازی و یا معافیت  -2

 و  وانیات عدم اعتیا  به موا  مخدر و الکل -3

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر -4

 نجام کار نگتبانیو توانایی برای ا  اشتن سلامت کامل جسمانی و روانی -5

 اعتقا  به  ین مبین اسلام یا یکی از ا یان شناوته شده  ر قانون اساسی جمتوری اسلامی ایران -6

 و نداشتن تعتد ودمتی به  یگر سازمانتا نداشتن منع قانونی جتت استخدام  ر  ستگاه های اجرایی -7

 مصاحبهاحراز صلاحیت عمومی به تایید گزینش پس از قبولی  ر آزمون کتبی و  -8

 شرایط اختصاصی:

 سال که تاریخ برگزاری آزمون ملاک محاسبه حداکثر سن  اوطلبان میباشد. 25 اشتن حداکثر سن  -1

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


 ر صورت  اشتن سابقه و عدم سوء سابقه و عملکر منفی  ر سوابق کاری گذشته مدت سابقه با  تبصره:

همچنین مدت انجام ودمت  شد.به سقف سنی افزو ه وواهد  پر اوت بیمه به ساازمان تامین اجتماعی

 .ماه به سقف سنی افزو ه وواهد شد 24سربازی نیز حداکثر به مدت 

و  ر صورت ثبت نام افرا  غیربومی، شرکت هیه  بومی بو ن  ر شترستان مور  تقاضا الزامی میباشد -2

 . مسئولیتی قبول نخواهد کر 

  اشتن مدرک  یپلم . ) ارندگان مدارک بالاتر مجاز به ثبت نام نمی باشند( -3

 تعدا ، نیروهای مور  نیاز و موا  آزمون به شرح جدول زیر می باشد: -4

تعدا  نیروی مور   شغل استان ر یف

 نیاز

 محل ودمت

 شترستان بندرعباچ 4 نگتبان هرمزگان 1

 شترستان رو ان 2 نگتبان هرمزگان 2

 شترستان قشم 2 نگتبان هرمزگان 3

 شترستان حاجی آبا  1 نگتبان هرمزگان 4

مبانی قانونی ، توانمندیتای مفا  آزمون : زبان عمومی ، مبانی کامپیوتر ، اطلاعات سااایاسااای و اجتماعی و 

 ذهنی ) هوش ( ، ا بیات فارسی ، معارف اسلامی .

ثباات نااام  ر ساااامااانااه آزمون مجتمع عااالی آموزشااای و پنوهشااای اصااافتااان بااه نشاااانی  -5

 www.azmoon.iheari.ir  هزار(  دصسی)0000030و پر اوت اینترنتی هزینه ثبت نام به مبلغ

 پذیر .انجام میریال،از طریق سامانه فوی 

 زمان بندی:

 پذیر .انجام می21/02/1397تا پایان روز 17/02/1397مورخ  وشنبه ثبت نام  ر سامانه آزمون از روز  -

انجام  25/02/1397و  24/02/1397های روز طریق سامانه  ر ریافت کارت شرکت  ر آزمون از  -

 پذیر .می

 می باشد. 26/02/1397مورخ  چتارشنبهروز صبح  10برگزاری آزمون: راچ ساعت تاریخ  -

  قیقه می باشد 90آزمون: زمان برگزاری مدت  -

 گر  .اعلام می ورو  به جلسه کارتهنگام  ریافت  ر شتر بندرعباچ آ رچ محل برگزاری آزمون  -

 سوالات  اوطلبان گرامی می باشد .(  ر وقت ا اری پاسخگوی وانم اتابک)076 -33660186شماره تلفن  

 

 مرکز آزمون مجتمع عالی اصفتان
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