تعیین سطح علمی برای جذب نیروی شرکت برق رسانی شمیم راه مهر شهرکرد
به اطالع می رساند شرکت برقرسانی شمیم راه مهر شهرکرد به منظور تکمیل نیروی انسانی خود به تعداد 2نفر ( یک نفر فن ورز
سیمبان حوادث و اتفاقات شبکه و یک نفر مأمور قرائت کنتور و وصول مطالبات) از بین داوطلبین مرد دارای شرایط ذیل ،پس از
انجام مراحل آزمون کتبی ،مصاحبه علمی و بررسی صالحیت های عمومی ،از بین پذیرفتهشدگان نهایی بومی استان چهارمحال و
بختیاری (شهرستان لردگان) نیرو می پذیرد.
الف) یک نفر فن ورز سیمبان حوادث و اتفاقات شبکه بایستی الزاما بومی و ساکن بخش فالرد از توابع شهرستان لردگان باشد.
ب) یک نفر مأمور قرائت کنتور و وصول مطالبات بایستی الزاما بومی و ساکن بخش مرکزی شهرستان لردگان باشد.

-1کلیه مراحل ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده نتایج فقط از طریق سامانه آزمون به نشانی www.iheari.ir
و  www.exam.iheari.irقابل انجام خواهد بود.
-2تنها پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون ومشاهده پیغام پایان مراحل ثبت نام قطعی تلقی میگردد و در غیر این صورت کارت ورود
به جلسه صادر نخواهد شد و امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.
-3پس از ای ن آزمون سه برابر ظرفیت مورد نیاز اعالم خواهد شد و انتخاب نهایی با انجام مصاحبه تخصصی حضوری و بررسی
صالحیت عمومی انجام میشود .
بخش اول -شرایط عمومی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی و یا معافیت قانونی دائم
عدم اعتیاد به مواد مخدر والکل و دخانیات
نداشتن سابقه محکومیّت جزایی مؤثر
داشتن سالمت جسمانی و روانی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی برای شغل محل مورد تقاضا
نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمانها
داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا کارکنان مدت معین/دائم شرکت های
وابسته (غیردولتی) باشند.
احراز صالحیتهای عمومی به تأیید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

بخش دوم -شرایط اختصاصی
 .1داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع ،رشته و گرایش تحصیلی اعالم شده در جدول نیازهای استخدامی
 .2داشتن شرایط سنی به شرح زیر:
حداکثر سن  27سال برای مقطع دیپلم«متولدین بعد از تاریخ »1372/01/01
حداکثر سن  29سال برای مقطع فوق دیپلم«متولدین بعد از تاریخ »1370/01/01
موارد ذیل به شرط تأییدیه معتبر از مراجع ذیصالح به حداکثر سن افزوده میشود:
-1مدت انجام خدمت سربازی حداکثر به مدت  24ماه.

-2درصورت دارا بودن سوابق کاری معتبر و مرتبط حداکثر  24ماه به سن داوطلبان اضافه میگردد که بایستی لیست بیمه معتبر
سوابق کاری مورد تایید سازمان تأمین اجتماعی باشد.
تبصره -1الزم به ذکر است تاریخ گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان ،کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تأییدیههای
مربوطه ،بایستی تا قبل از تاریخ ثبتنام و تکمیل فرم مربوطه صادر شده باشد .هر یک از داوطلبان که به هنگام ثبتنام،
اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده یا واقعیتی را کتمان نموده باشد و به سبب این اطالعات پذیرفته شوند ،هر زمانی که
غیرواقعی بودن اطالعات مشخص شود ،قبولی ایشان ملغی بوده و اقدامات الزم طبق قوانین و مقررات به عمل میآید.
تبصره -2س وابق کاری معتبر نیروهای برون سپاری حجمی شرکت های پیمانکاری فعال طرف قرارداد با شرکت توزیع
(شامل مأمورین قرائت و توزیع و وصول مطالبات و نیروهای روشنایی) بشرط اینکه سابقه معتبر تأمین اجتماعی مربوط به
خدمت آنها از زمان ورود به نیروهای برون سپاری شرکت توزیع و الزاما مربوط به مدت اشتغال آنها در این حوزه باشد به
میزان  36ماه دیگر و مازاد بر  24ماه بند ب به حداکثر سن اضافه می گردد .بین صورت که مدت حداکثر  60ماه ( 5سال
تمام) از سوابق بیمه ای که  36ماه از آن مرتبط در بخش های برون سپاری شرکت توزیع برق باشد قابل پذیرش می باشد
و به سن داوطلب اضافه می شود.
 -3بومی بودن داوطلب در بخش مرکزی شهرستان لردگان برای شغل مأمور قرائت و وصول مطالبات و بخش فالرد برای
فن ورز سیمبان حوادث و اتفاقات الزامی می باشد .شرایط بومی بودن به شرح ذیل تعیین میگردد:
 -1داوطلبی که 4سال از سنوات تحصیلی خودرا «اعم از ابتدایی –راهنمایی –دبیرستان و یا دانشگاه» به صورت
متوالی و یا متناوب درحوزه کنونی مشخص شده برای بخش مرکزی شهرستان لردگان و بخش فالرد برای مشاغل
تعیین شده در هر بخش طی کرده باشد.
 -2داوطلبی که درحال حاضر در بخش مرکزی شهرستان لردگان (شهر لردگان و محدوده بخش مرکزی) و یا بخش
فالرد مطابق مشاغل پیش بینی شده برای هر بخش ساکن می باشد و درصورت پذیرفته شدن بتواند مستندات الزم
را در این خصوص ارائه نماید.
صرفاً داوطلبانی میتوانند در این آزمون ثبتنام نمایند که در زمان برگزاری آزمون دارای مدارک ذیل باشند:
 .1دارا بودن مدرک الزم در مقطع و رشته تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده
 .2کارت ملّی
 .3کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم
 .4مدارک دال بر بومی بودن
 .5مدارک دال بر جبران کثرت سن
توضیحات:
 معرفی داوطلبان تعیین سطح برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان  3برابر ظرفیت اعالم شده ،به ترتیب باالترین نمره آزمونکتبی (مجموع آزمون عمومی و تخصصی) انجام میگردد.
 در صورتی که داوطلبی با مدرک تحصیلی رشته غیرمرتبط و یا پایینتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده آگهی در آزمون شرکتنماید ،از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ،ممانعت به عمل خواهد آمد.
 قبولی در آزمون کتبی به منزله استخدام قطعی نبوده ،بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه،گزینش ،معاینات پزشکی و عدم سوء پیشینه میباشد.
 اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگوئی به سؤالهای معارف اسالمی معاف بوده و دراین صورت نمره مکتسبه این داوطلبان بر اساس مجموع تراز شده سایر سؤالها محاسبه خواهد شد.
 -مالک تعیین داوطلب جهت انجام مصاحبه و مراحل بعدی ،به دست آوردن باالترین نمرات اول تا سوم آزمون کتبی میباشد.

 سواالت شغل فن ورز سیمبان حوادث و اتفاقات شبکه برای مقطع دیپلم برق و فوق دیپلم برق بصورت  80درصد تخصصی و 20درصد عمومی مطابق جدول شماره  1و  2می باشد.

جدول شماره  -1فن ورز سیمبان -دیپلم برق
مواد امتحانی

ردیف

1
2
3

عمومی

4
5
6

تخصصی

7

تعداد سواالت

ادبیات فارسی و آئین نگارش

15

احکام و معارف اسالمی

15

هوش و استعداد ریاضی

15

زبان انگلیسی عمومی

15

مبانی برق

15

ایمنی در برق

15

کل سواالت دفترچه

90

جدول شماره  -2فن ورز سیمبان -فوق دیپلم برق
مواد امتحانی

ردیف

1

تعداد سواالت

ادبیات فارسی و آئین نگارش

10

احکام و معارف اسالمی

10

هوش و استعداد ریاضی

10

4

زبان انگلیسی عمومی

10

5

مدار الکتریکی 1

10

کنترل خطی

10

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی

10

ایمنی در برق

20

2
3

6
7

عمومی

تخصصی

8
9

کل سواالت دفترچه

90

جدول شماره  -3مأمور قرائت کنتور و وصول مطالبات  -دیپلم کلیه گرایش ها
مواد امتحانی

ردیف

1
2
3

عمومی

تعداد سواالت

ادبیات فارسی و آئین نگارش

20

احکام و معارف اسالمی

20

هوش و استعداد ریاضی

20

4
5

زبان انگلیسی عمومی
کل سواالت دفترچه

20
80

جدول  :4نیازمندیهای شغلی

ردیف

شرح

تعداد مورد

شهرستان

شغل

نیاز«نفر»

موردنیاز

مأمور
قرائت
1

1

کنتور و
وصول
مطالبات

2

فنورز
سیمبان
حوادث
و
اتفاقات
شبکه

بومی بخش
مرکزی
شهرستان
لردگان

سابقه کار«بعد از
مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

ومصاحبه»

دیپلم

کلیه رشته ها

بومی بخش

1

فالرد از
شهرستان
لردگان

آزمون کتبی

دیپلم و فوق
دیپلم

برق کلیه گرایش
ها

مهارت (بعد از

دورههای آموزشی موردنیاز

آزمون کتبی

ضروری قبل از شروع به کار

ومصاحبه وقبل از

توانمندیها

«بعد از قبولی درآزمون کتبی

شروع به کار)

ومصاحبه»

گذراندن دوره های
آموزشی موردنیاز بعد
از جذب

شناخت انواع
لوازم اندازه گیری
و تابلو کنتور و
مهارت برقراری
ارتباط موثر

برخورداری از
سالمت کامل
جسمی و روحی

رعایت شایستگی ایمنی در
شبکههای توزیع برق 50
ساعت -مأمور قرائت کنتور
برق  80ساعت

طی دورههای
آموزشی پیشنیاز و
گذراندن حداقل 3
ماه دوره کارآموزی
پس از جذب

شناخت
تجهیزات -توانایی
تشخیص عیوب-
توانایی استفاده از
اطالعات روز
تجهیزات و نصب
آن -توانایی
نوشتاری و تهیه
گزارش

برخورداری از
سالمت کامل
جسمی و
روحی ،تناسب
قد و وزن
(حداقل 170
سانتیمتر) ،باال
بودن قدرت
بینایی (عدم
استفاده از
عینک) و
شنوایی ،توانایی
کار در ارتفاع و
عدم ترس از
ارتفاع

فن ورز شبکه هوایی برق
 139ساعت-شایستگی
رعایت ایمنی در شبکههای
توزیع برق  50ساعت-
سرکابل ومفصل66ساعت-
استانداردهای شبکه های
توزیع برق30ساعت

ثبت نام درسامانه آزمون مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان به نشانی  www.iheari.irو  www.exam.iheari.irانجام می پذیرد .هزینه ثبت نام مبلغ 800000ریال بوده که پرداخت آن از طریق سامانه فوق انجام می پذیرد.
زمان بندی :
ثبت نام در سامانه آزمون از روز سهشنبه مورخ  99/06/04تا پایان روز شنبه مورخ  99/06/15انجام می پذیرد.تاریخ برگزاری آزمون  :روز پنجشنبه  99/06/ 20ساعت 11:00مدت زمان برگزاری آزمون 90 :دقیقه
آدرس محل برگزاری آزمون :شهرکرد ،بلوار امام رضا (ع) ،نرسیده به میدان قدس ،شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری ،مرکز آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

کارت ورود به جلسه در روز آزمون در محل برگزاری آزمون توزیع خواهد شد.

