
 

 

 پیمانکار درشرکتهای اطالعیه جذب نیرو

 :با مشخصات زیر مورد نیاز استتوزیع برق تعداد محدودی نیروجهت کار در شرکتهای پیمانکاری         

مجتمع عالی آزمون  برای ثبت نام به سایت   27/11/95الی    18/11/95 افراد واجد شرایط از تاریخ 

 .مراجعه نمایند ).iheari.irazmoon.www(اصفهان آموزشی وپژوهشی 

 رشته تحصیلی      مدرک تحصیلی    تعداد      نوع فعالیت

 کارشناس برق )نظارت ، طراحی(

 درشرکتهای پیمانکاری توزیع برق 

 نفر 4

 )چهار نفر(

 ،شبکهبرق قدرتمهندسی  کارشناسی

 و توزیع  انتقال های 

 شرایط عمومی:

 جهت آقایاندارا بودن کارت پایان خدمت  .1

 30حداکثر سن  .2

 

   مدارک مورد نیاز : کپی کارت ملی ، کپی کارت پایان خدمت ، یک قطعه عکس، کپی مدرک تحصیلی ، کپی شناسنامه

 پس از قبولی در آزمون اخذ می گردد()مدارک 

وپس از قبولی در  پذیردانجام می  ومصاحبه آزمونالزم به توضیح است ارزشیابی کلیه داوطلبان از طریق 

شرکتهای پیمانکاری  درتوجه به نیاز    قرار می گیرند تا با د واجد شرایط در لیست رزروافرا ومصاحبه آزمون 

 . بکارگیری شوند

 14ساعت     18/12/95مورخ شنبه   چهارروز :   زمان آزمون 

 اصفهانعالی آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزشی  – کیلومتر یک جاده آزادگان  –اصفهان مکان آزمون : 

 در روز آزمون الزامی است. تذکر:  همراه داشتن کارت ملی

ن های ماشی-دروس تخصصی : سیستم های توزیع انرژی الکتریکی به شرح جدول ذیل شامل  مواد آزمون:

 آشنایی با ایمنی وحریمها در برق -رله و حفاظت سیستم ها-الکتریکیتاسیسات -الکتریکیسیستم های قدرت -الکتریکی

 زبان انگلیسی-ادبیات وآیین نگارش-مهارتهای کامپیوتر-آمارریاضیات عمومی و عمومی :  دروس

 

 

http://www.iheari.ir/


 

 

 

 آزمون کارشناسی برقدروس تخصصی سرفصل و منابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس عمومیسرفصل آزمون 

 

  

 

نویسنده/  عنوان ردیف

 مترجم

تعداد  فصول امتحان

 سواالت

 ضریب 

 مهندسی تاسیسات الکتریکی 1

 

دکتر حسن 

 کلهر

 فصول : 

 خطرات برق و مقررات ایمنی در برقرسانی -

 شبکه های برقرسانی ومدارهای برقی -

اصالح یا تصحیح ضریب توان و تعرفه  -

 های برقی

 سیم های عایق دار و کابلهای  برقرسانی -

جریان مجاز سیم ها وکابلهای فشار  -

 ضعیف

 دار و کابلها تعیین مقاطع سیم های عایق -

10 2 

 ماشین های الکتریکی 2

 سن( –س  –) پ  

 

ترجمه 

مهرداد 

 عابدی

 فصول :

 مدارهای مغناطیسی -

 ترانسفورماتورها -

 تبدیل انرژی الکتریکی - 

15 3 

سیستم های توزیع انرژی  3

 الکتریکی 

محمد 

مهدی 

همدانی 

 گلشن

 2 15 همه فصول 

 سیستم های قدرت الکتریکی  4

 

 :فصول  کاظمیاحد 

 کلیات  -

 مفاهیم اساسی سیستم های انرژی الکتریکی  -

 مدل سازی سیستم های قدرت  -

10 2 

مسعود  رله و حفاظت سیستم ها 5

 سلطانی

 2 5 حفاظت ترانسفورماتور 

مهندس  ایمنی در برق 6

 مجیری

 2 10 تمام فصول

 ضریب تعداد سواالت درسعنوان  ردیف

 2 5 آئین نگارش 1

 2 5 زبان انگلیسی عمومی 2

 15 2 ( ICDLمهارتهای کامپیوتر ) 3

 2 5 ریاضیات عمومی و آمار 4


