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يبسمه تعال

 مجتمع عالي آموزشي و ژپوهشي  صنعت آب و ربق خوزستان 
 نيروی حجمي در قالب قرارداد ی کارنيروآگهي جذب 

 

از  نفر 7 تعداد، به منظور تأمین نیروی انساني مورد نیاز (( منطقه دشت آزادگانبه خدمات وفا  )) بهره برداریپیمانکاری رساند شرکتبه اطالع مي

ل يذبا شرايط به ترتیب از باالترين نمره  مصاحبه(آزمون دانش مهارت ) )كتبي( وهاي تخصصيتوانمنديآزمون واجد شرايط را از طريق آقايان 

 نمايد. ميجذب  قالب قرار داد نیروي حجمي و در

 ( شرايط عمومي:1
 .ايران اسالمي جمهوری نظام تابعیت داشتن -1-1
 .التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران -1-2
 . دائم يقانون تیمعاف اي ضرورت دوره خدمت انجام -1-3
 .يلا مشروبات الکيو  مخدر موادهرگونه  به اعتیاد عدم -1-4
  .نهیشیپ سوء عدم يگواه ارائه و یفریک تیمحکوم سابقهنداشتن  -5-1

   .برق یرین عيتوز یهاشرکت ياتیعمل درحوزه یمانکاریپ یهاشرکت از اخراج سابقه نداشتن -1-6
 .شغل مورد نظرف يانجام وظاداشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي الزم برای  -1-7
 اعتقاد به دين مبین اسالم يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران. -1-8
  .و توانايي انجام کار يعالما یازهایمتناسب با جدول ن دارا بودن شرايط احراز شغل -1-9
 در آزمون. يپس از قبول های عمومي به تأيید گزينشحراز صالحیتا -1-10
 ي.خصوص اي يدولت یهاشرکت و هاسازمان گريد به يخدمت تعهد عدم و جذب یبرا يقانون منع نداشتن -1-11

 شرايط اختصاصي: (2
 . 1شماره جدول  در و مدرک تحصیلي اعالم شدهداشتن شرايط سني  -1-2 

 و محل خدمت ازيمورد ن يط سنيشرا ، يلي، رشته تحصين رشته شغلي: عناو 1جدول شماره 

 رديف
عنوان رشته 

 شغلي
 شرايط سني مقطع  و رشته تحصيلي

 تعداد مورد نياز
 محل خدمت

 سهميه

 آزاد

سهميه 

 ايثارگری

1 
اپراتور 

 121سامانه 

 کارداني و کارشناسي

 رشته تحصيلي 

 ( ليه گرايش ها) ک برق

سال  43 حداکثر سن

: تاريخ  متولدين

 به بعد 10/60/7613

 نفر2 نفر 5

شامل شهرستان دشت آزادگان و توابع آن : 

 هويزه، حميديه، های سوسنگرد،شهرستان

 رفيعبستان و 

 (شرايط احراز سهميه بومي مطالعه گردد  4بند )

 .باشدقابل قبول نمي يشناسكاراز مقطع تحصیلي  باالترمقاطع مدارک تحصیلي  توجه:

 شود:موارد زير به شرط ارائه تأيیديه معتبر از مراجع ذيصالح به حداکثر سن افزوده مي -1تبصره 

 .ماه 24 به مدت حداکثر، ضرورتمدت انجام خدمت  (لفا

شارکت ساال 5حداکثر  (ب صانعت برق در وزارت نیرو و با تايید  شاغل مورد آزمون در  گواهي پرداخت حق بیمه و  های مربوطهساابقه کار مرتبط با 

 .تامین اجتماعي
 .سال 10از نفرات پذيرفته شده در آزمون مبني بر عدم تقاضای تغییر شغل و محل خدمت به مدت  محضريتعهد اخذ  -2-2 
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 :الت يازات و تسهيامت (3

شاهدا و ايثارگران، برای فرزندان خانواده ساتای تکريم و ارج نهادن به خانواده های معزز  شاهدا، جانبازان،در را ساارت  به باال و  های  ساال ا آزادگان يک

راور داوطلبانه در جبهه،  شاش ماه ح ساابقه حداقل  شررايط قبولي در آزمون ساهمیه جذب نیروی حجمي اين آزمون  %رزمندگان با  با رعايت 

 .يابدبه اين قشر معزز اختصاص ميكتبي و فرآيند مصاحبه )مطابق ضوابط مندرج در اين آگهي( 

 باشند.مي حداكثر سن معاف% از رعايت شرط  25متقاضیان اين بند در سقف سهمیه  :1تبصره

 گردد.مي تلقي مردود( )با هر نمره کسب شده و مستندات الزم را در زمان مقرر ارائه ننمايد استفاده نموده 3 رديف چنانچه داوطلب از امتیاز :تذكر

ها و فرزندان شهدا( بنیاد شهید و امور ايثارگران و برای رزمندگان، مرجع صدور تائیديه معتبر برای ايثارگران )جانبازان و آزادگان، فرزندان آن :2تبصره

سااني نیروهای پن  ساتان و معاونت نیروی ان ساالمي ا ساداران انقالب ا ساااه پا سااني نیروهای فرمانده  چهارگانه ارتش جمهوری گانه، معاونت نیروی ان

سالن و ناجا و همچنین م شاتیباني نیروهای م سااني وزارت دفاع و پ ساالمي، معاونت نیروی ان سااني اداره کل جهاد کا ساتان           عاونت نیروی ان شااورزی ا

 بايست تايیديه مربوطه را در زمان ثبت نام در سامانه بارگذاری نمايند.مي باشد. متقاضیان مي

 بومي رايطش احراز (4

 :باشدذيل  ويژگي  داراي كه شودمي گفته داوطلب بومي به داوطلبي .ردیگ يصورت مداوطلبان بومي از فقط  رشيپذ
 باشد. بکارگیری یبرا (1جدول شماره) سکونت داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضامحل  وصدور شناسنامه  ،محل تولد ❖

و سنوات تحصیلي )ابتدايي، راهنمايي، دبیرستان  محل ید کالنتريیتا ،( فرم پیوست)  يمحل ه استشهاديارابا بايست مي داوطلب محل سکونت :تبصره

  باشد. بکارگیری یبرا تقاضا در شهرستان موردسکونت  سال 10 به مدت حداقل ا متناوبيصورت متوالي ه ا دانشگاه( بيو 

 ( مواد آزمون:5
 شده درج ذيلجدول  به آن در مربوط جزئیات و شغلي رشته (دروس)مواد  و گرديدهتخصصي طراحيدفترچه شامل سؤاالت  يک سؤاالت آزمون در

 :است

 121اپراتور سامانه  رشته شغلي تخصصي آزمون  مواد : 2شماره جدول 

 تعداد سوال عنوان   نام رشته تحصيلي عنوان رشته شغلي

 121اپراتور 

 کارشناسيکارداني و 

 صيليحت رشته 

 ( کليه گرايش ها)   برق

 مباني برق

 اصول و مباني ايمني در برق

 مهارت های کار با کامپيوتر

 توزيع نمرات و حد نصاب نمره قبولي در آزمون: چگونگي( 6
 گیرد.انجام مي برابر ظرفیت 3در آزمون کتبي پذيرش  -1-6

باشد که نمره نهايي آزمون بر مي (مصاحبهآزمون دانش مهارت )و  تخصصي مشتمل بر نمره آزمون کتبي جذب نیروی حجميفرآيند آزمون  - 6-2

 گردد.محاسبه مي نمره فرآيند دانش مهارت )مصاحبه( %50نمره آزمون كتبي تخصصي و % اساس 

ن یاز ب برابر ظرفیتسه رفته شدگان يباشد و پذيمکتبي درصد باالترين نمره  %50کسب حداقل  ،تخصصي يدر آزمون کتب يشرط قبول -3-6

 .شوندترتیب باالترين نمره انتخاب ميکه حد نصاب نمره مذکور را کسب نموده باشند به  يکسان

 گردد.لحاظ مي يک سوم نمره منفيهر پاسخ غلط ، هر پاسخ صحین يک نمره و به ازای نمره منفي بودهدارای تخصصي  يآزمون کتب-6-4

 
 

http://www.azmoon-niroo.ir/azmoon/prospectus/index205_files/220.doc
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 :ات مهمتذکر (7

شارکت در آزمون اقدام نمايم يداوطلبان -7-1 سابت به ثبت نام و  صا یخ برگزاريند که تا تاريتوانند ن شاده و خدمت وظیآزمون فارغ التح ها فه آنیل 

شده باشد. آنها قطعيمعافیت دائم ا يافته باشد و يان يپا

ضری  صاوير  مهلت : تو صال و ت شااملارائه ا شادگان  ضاعیت نظام وظیفه: مدارك پذيرفته  سانامه، کارت ملي، مدرك و شانا صایلي،  قطعه  3و مدرك تح

صرري  بند، مدارك اثبات بومي بودن )3*4عکس  صررا شرررايط اخت شرررايط )مدرك اثبات ايثارگری  ( وشرررايط بومياحراز  4 مطابق  مطابق 

صري  بند صرا شاراو  (ايثارگريشررايط احراز  3 اخت سات،  يطيهرگونه مدارك الزم جهت احراز  شاده ا  یکار روز 7حداکثر که در فرم ثبت نام قید 

 تلقي خواهد شد. ايشانمنزله انصراف بايست ارايه گردد و عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر به از اعالم نتاي  آزمون مي پس

ضاعیفراغت از تحصا يگواه -7-2 ساایت نظام وظیل داوطلبان، کارت مربوط به و ق مدارك آماده و ید حداکثر تا روز تطبيمربوطه، با یهاهيديیرتايفه و 

 ه گردد.ئمقرر اراصادر شده باشد و در موعد 

سروولیت -7-3 شريم شرده در متن آگهي و يا  در هنگام ثبت نام طضروابدقیقرعايتعدمازنا شررايط اعالم  بر ارايه ناقص مدارک و 

شرد و ننانهه در هر كدامعهده داوطلب  شرود آزموناز مراحل  مي با صراحبه و جذب، محرز  شرتباه يا به عمد اطالعات كه ، م داوطلب به ا

سرت،  نموده ارايه واقعخالف  شررايط مندرج در آگهي ا صردور ح م ب ارگیري، ح م  و ابطالمراحل جذب داوطلب و يا فاقد  صرورت  در 

 گردد.مزبور لغو و بال اثر مي

 چگونگي ثبت نام: (8

 وزر 24ساعت لغايت 22/05/1401 مورخ شنبه روز صب  8 ساعتاز  توانندداوطلبان پس از مطالعه دقیق شرايط مندرج در اين آگهي مي -1-8

 نمايند.ثبت نام  در آزمون https://www.kwphc.ir نشاني يقطر از 31/50/1401 مورخ شنبهدو

 مورخ شنبههس وزر 24 ساعت غايتل 32/05/1401 مورخ شنبهيکروز  صب  8 ساعتاز ويراياش اطالعات زمان  -2-8

 انجام خواهد گرفت.  01/06/1401

شااند بعد توجه: شااته با صااله از ثبت اطالعات، داوطلبان گرامي بايد توجه دا ضااعیت تايید  مجدداً بالفا صاافحه ثبت نام خود مراجعه نمايید تا از و به 

در صاورت عدم تايید، علت عدم تايید درج خواهد شاد که داوطلب موظف اسات در اولین فرصات،  ند وينان حاصال نمایاطماطالعات خود توساط مجری 

 اقدام نمايد.  عالم شده نسبت به ويرايش اطالعاتزمانبندی ا برنامه طبق

 ، پس از تکامیلدرگاه اينترنتيعنوان هزينه شرکت در آزمون از طريق ه ب باشد که داوطلبانيم ريال 3،000،000هزينه ثبت نام در آزمون  -8-3

 نمايندميداخت فرم ثبت نام پر

 گرددنميبه هیچ وجه مسترد  در صورت انصراف وجه واريزی ،هزينه نام و پرداختپس از ثبت -4-8

8- 5- نمايند کد رهگیری ضروری است کلیه داوطلبان اين کد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت و دريافت پس از انجام کامل 

8- - ن یرو در قالب قرارداد تامیجذب ن يآگهاقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اينترنتي،  شخصاًشود که به داوطلبان توصیه مي

                       ای عکس خود را با توجه به جزئیات اعالم شده در بندرايانه مطالعه نموده و فايل قاًیدقمورد نیاز را مدارك  نام ونحوه ثبت  راهنما،، حجمي یروین

زمان و عدی مانند دريافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهي از اراحل بایگیری مضمناً پ ايند.ااده نماآم راهنما و نحوه ثبت نامقسمت  ”9-6”

 باشدمکان برگزاری آزمون الزامي بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب مي

ل احاال در مراود اشکاورت وجادر صو  ايندارا به روز های آخر موکول ننمبهتر است ثبت نام ند ثبت نام يجهت سهولت در فرآداوطلبان گرامي  -8-7

صافحه ثبت نام خود مراجعه  در اسرع وقت مجادداً به بعد از ثبت اطالعات خود،، ساير موارد اصاالحي اي وکس ارسالي اثبت نام، مانند واضن نبودن ع

  د.ينان حاصل نمایاطم ،تا از وضاعیت تايید اطالعات نموده

 و موفق به دريافت کد رهگیری شدهبا مشکل مواجه ها آن ولي پرداخت الکترونیکي ،نمايندميآن دسته از داوطلباني که فرم ثبت نام را تکمیل  :توجه

 .ثبت نام ودريافت کد رهگیری اقدام نمايند هزينه ثبت نام” نسبت به پرداخت هزينه لینک “پرداخت الکترونیکي استفاده از با ،شوندنمي
 

https://www.kwphc.ir/
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 :اهنما و نحوه ثبت نامر (9
-- .از تايپ التین اطالعات خودداری نمايید 
-2- هنگام درج اطالعات، کلیدCaps Lock .صفحه کلید خاموش باشد 
-3- از زدن کلیدEnterدر هنگام درج اطالعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از يکديگر، از کلید فاصله (Space) استفاده نمايید. 
-- .تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامي است 
--  )و بدون خط تیره وارد نمايید.کد ملي خود را به صورت کامل )با درج صفر 

--  کیلوبايت استفاده نمايید.  70 ، با حجم حداکثر)تمام رخ، زمینه روشن و جديد( 3*4برای الصاق عکس، از فايل اسکن شده عکس پرسنلي                

 های غیر پرسنلي ارسالي به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.عکس

-7- وجود داردنیز امکان چاپ اطالعات  یل نمودن اطالعات، شماره رهگیری ثبت نام ارائه شده را يادداشت نمايید. ضمناًپس از تکم. 
-8- به خاطر بسااريد.  باشد را به دلخواه تکمیل نموده وآن را به دقت يادداشت کرده يارقم مي 5که از نوع عددی و با  فیلد مربوط به شماره بازيابي
توانید کد رهگیری خود را بازيابي نمايید، ملي و شماره شناسنامه ميصورت فراموش کردن کد رهگیری ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه کددر 

 .مايیدنلذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره کامالً مراقبت 

-9- ،یق اطالعات از دکمه خروج استفاده نمايیدثبت دقبه منظور  پس از اتمام مراحل ثبت نام و کامل شدن آن 

 برگزاری آزمون:و محل  توزيع کارت ورود به جلسه و زمان ( 10

 ازکارت ورود به جلسه آزمون به صورت اينترنتي و زمان توزيع  و 01/06/1401 مورخ شنبهپنج روز صبن 9 ساعت آزمون، یبرگزار زمان -1-10

انجام خواهد  09/06/1401 مورخ چهارشنبه ت روزلغاي 07/60/1140 مورخ شنبهدو روزاز  https://www.kwphc.ir نشانيطريق 

 پذيرفت.

 .گرددداوطلب درج ميمحل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه آزمون  -10-2
ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روی کاغذ( هنگام ورود به حوزه الزامي است. در غیر اينصورت از ورود داوطلب جلوگیری  -10-3
 .باشدميهمراه داشتن کارت ملي يا شناسنامه داوطلب هنگام ورود به جلسه آزمون الزامي . همچنین شدخواهد 

 .اعالم خواهد شد https://www.kwphc.ir نشانياز طريق نیز ظرفیت  برابر 3 شدگان پذيرفتهنتاي   -4-10

  https://www.kwphc.irنشانيرساني الزم از طريق جاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطالعايدرصورت  توجه:
 .به عمل خواهد آمد

 موارد قابل توجه: (11

ولیت صحت ئمسلذا  ،دينما ياست که داوطلب در هنگام ثبت نام وارد م ينکه صدور کارت ورود به جلسه آزمون بر اساس اطالعاتيبا توجه به ا -11-1

 يقبولرت، يباشد و در صورت مغايمعهده داوطلب بر  ديه نمايست ارايبايم یمراحل بعد که در يو اصل مدارکثبت نام  فرماطالعات مندرج در و سقم 
 .  را ندارد يلغو و ام ان حضور در مراحل بعدكتبي،  داوطلب در آزمون

يا  بايست به تائید دانشگاهماه پس از اعالم نتیجه( مي يکدر صورت پذيرفته شدن در آزمون )حداکثر  ،تحصیلي فارغ التحصیالن مدارك -11-2

 برسد.صادر کننده مدرك  موسسه

در صورت احراز اين موضوع از  باشدپذير نمياز آنچه که در آگهي آزمون اعالم شده، امکان  تر يا باالترمقاطع پايینکارگیری نیرو با ه ب – 11-3

 گردد.ادامه همکاری با متقاضي جلوگیری مي

 باشند.نمي آزمون در نام ثبت به مجاز شرايطي هیچ تحت معادل تحصیلي مدرک دارندگان – 11-4

مربوطه های های آموزشي تکمیلي مورد نیاز خواهند بود، بديهي است هزينهپذيرفته شدگان نهايي با تشخیص شرکت، ملزم به گذراندن دوره -11-5

 اخذ خواهد شد از داوطلب های آموزشي عیناًدر صورت انصراف پذيرفته شده پس از حرور در دوره

، گزينش، معاينات صاحبهمبل ه انجام مراحل بعدي شامل  ،باشدبه منزله ب ارگیري قطعي نميچ وجه یبه ه كتبي تخصصيآزمون  قبولي در -11-6

 .باشردنیز الزامي مي يجسمان سالمتد پزشک معتمد جهت يیو تاپزش ي و اخذ عدم سوء پیشینره از مراكز ذيصرالح 

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان به  061-33347248با شماره تلفن  ابهامدر صورت بروز هرگونه مشکل و  ❖

.نمايیددر وقت اداری تماس حاصل  مجري آزمونعنوان 
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