
تک نیرو  گروهعلمی جذب نیروهای  در نظر دارد آزمون مرکز آموزش های تخصصی آب و برق یزدبه اطالع می رساند        

 :نماید برگزار ذیل شرایط را از بین داوطلبان مرد با )نیروگاه شهید زنبق یزد(

 

 تعداد نفرات استخدامی گرایش های تحصیلی رشته شغلی

 مکانیک کارشناس
 حرارت -های طراحی جامدات دارای مدرک کارشناسی و باالتر در رشته مکانیک گرایش

 و سیاالت
 نفر 4

 نفر 4 الکترونیک -کنترل  -دارای مدرک کارشناسی و باالتر در رشته های برق قدرت  برق کارشناس
 

شرکت یا پذیرش در این آزمون هیچ گونه تعهد استخدامی برای مرکز آموزش های تخصصی آب تذکر مهم: 

 و برق و یا نیروگاه شهید زنبق ایجاد نمی نماید.
 

 شرایط اختصاصی 

سال سن تمام برای مدرک های کارشناسی ارشد و باالتر)تا تاریخ  30سال تمام برای مدارک کارشناسی و  28: حداکثر سن-1

 رتبط به حداکثر سن اضافه می گردد(سال به شرط پرداخت حق بیمه م 5حداکثر ) –( 19/9/95

 )به غیر از معافیت پزشکی( داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم -2

 ن سالمت کاملداشت -3

 مواد آزمون 

 زبان تخصصی، مکانیک سیاالت و ماشین های دوار، ترمودینامیک، انتقال حرارت آزمون تخصصی کارشناسی مکانیک :

 و مبدل های حرارتی، دینامیک و ارتعاشات

 طی، خ: زبان تخصصی، الکترونیک، مدارهای الکتریکی، ماشین های الکتریکی، کنترل آزمون تخصصی کارشناسی برق

 ایمنی در برق

 ستعداد و هوش تحصیلی، اطالعات سیاسی و  و: فارسی آزمون عمومی مکانیک و برق آیین نگارش، معارف اسالمی، ا

  ICDLاجتماعی، مبانی حقوق، 

 نحوه ثبت نام 

 سایت وب با مراجعه به  می توانند داوطلبان I.IRWWW.AZMOON.IHEAR  000/400ورایز مبلغ تکمیل فرم و و 

 ریال در درگاه الکترونیکی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 

 زمان ثبت نام آزمون و توزیع کارت 

  به انجام خواهد رسید.و از طریق وب سایت مرکز آزمون  30/8/95 اداری تا آخر وقتآغاز و  15/8/95نام از تاریخ ثبت 

  خواهد بود.از طریق وب سایت مرکز آزمون  1395آذرماه  18و  17، 16 آزمون روزهایشرکت در تاریخ توزیع کارت 

 مان آزمون عت ز بان محترم               19/9/95صااابو روز  9: ساااا به اطالع داوطل کارت  و محل برگزاری آزمون روز توزیع 

 خواهد رسید.

 مرکز آموزش های تخصصی آب و برق یزد

 نیرو()وابسته به وزارت 

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

