
 
 

 ی وز ی آ یو ع عا تان و وز ق    ت آب و 
   و بكارگيري نيروي حجمي اپراتور پست هاي برق آگهي جذب

  

ي ابرق منطقهسهامي  شركت طرف قرارداد هاياز شركت نصب و تعميرات نيروگاههاي خوزستان شركترساند به اطالع مي
عمومي و هاي توانمنديآزمون واجد شرايط را از طريق آقايان  ازنفر ٥٣ تعداد، به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خوزستان

قرارداد  قالب در ذيل وبا شرايط به ترتيب از باالترين نمره طي فرآيند گزينش و و  مصاحبه)دانش مهارت (آزمون  و (كتبي)تخصصي
  د. ننمايميجذب  نيروي حجمي

  

  ) شرايط عمومي:١
 .ايران اسالمي جمهوري نظام تابعيت داشتن -١-١
  .التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -٢-١
  ).معافيت قانوني دائم غير پزشكي( دائم يقانون تيمعاف اي ضرورت دوره خدمت انجام -٣-١
  .يلا مشروبات الكيو  مخدر موادهرگونه  به اعتياد عدم -٤-١
   .نهيشيپ سوء عدم يگواه ارائه و يفريك تيمحكوم سابقهنداشتن  -٥-١
  .شغل مورد نظرف يانجام وظاداشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي الزم براي  -٦-١
  اسالمي ايران. اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري -٧-١
   .و توانايي انجام كار يعالما يازهايمتناسب با جدول ن دارا بودن شرايط احراز شغل -٨-١
  در آزمون. يپس از قبول هاي عمومي به تأييد گزينشحراز صالحيتا -٩-١
  ي.خصوص اي يدولت يهاشركت و هاسازمان گريد به يخدمت تعهد عدم و جذب يبرا يقانون منع نداشتن -١٠-١
  

  شرايط اختصاصي: )٢
  باشد.سال مي ٣٢حداكثر سن  -١-٢ 
  .١شماره جدول  در مدرك تحصيلي اعالم شدهداشتن  -٢-٢

  فاقد امتياز شغلي مي باشدپذيرش مدرك تحصيلي باالتر در طول خدمت امكان پذير نبوده و : ١تبصره 
     

  شود:موارد زير به شرط ارائه تأييديه معتبر از مراجع ذيصالح به حداكثر سن افزوده مي :٢ تبصره
  

  ماه. ٢٤مدت  تاالف) مدت انجام خدمت ضرورت، حداكثر    

  هاي مربوطه و گواهي پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي.سال سابقه كار با تاييد شركت ٥ب) حداكثر     

  .سال١٥پذيرفته شده در آزمون مبني بر عدم تقاضاي تغيير شغل و محل خدمت به مدت  اخذ تعهد محضري از نفرات -٣-٢
  
  
  
  
  



 
 

  

  مورد نياز و تعداد محل خدمت ، يلي، رشته تحصين رشته شغلي: عناو ١جدول شماره 

  رديف
  استان

  محل خدمت
  تعداد مورد نياز  شهرستان محل خدمت

مقطع، رشته تحصيلي 

  مورد نياز
  عنوان شغل

١  

  

خوزستان و 

كهگيلويه و 

  بويراحمد

    اهواز

  ليسانس مهندسي برق

  

ليسانس مهندسي برق  

(قدرت/شبكه هاي 

  انتقال و توزيع)

  

ليسانس مهندسي 

  قدرت –تكنولوژي برق 

  كارشناس راهبري و 

بهره برداري از تأسيسات 

  و شبكه هاي برق

  (اپراتور پست هاي برق)

    يباو  ٢

    سوسنگرد  ٣

    رامهرمز  ٤

    باغملك  ٥

    ذهيا  ٦

    انديمشك  ٧

    شوش  ٨

    كرخه  ٩

    شوشتر  ١٠

    انديكا  ١١

    شادگان  ١٢

    آبادان  ١٣

    خرمشهر  ١٤

    ماهشهر  ١٥

    آغاجاري  ١٦

    اميديه  ١٧

    بهبهان  ١٨

    بهمئي  ١٩

    دهدشت  ٢٠

    ٥٣  جمع كل

  

  :الت يازات و تسهيامت) ٣

ستاي تكريم و ارج نهادن به خانواده -١-٣ شهدا و ايثارگراندر را سر، فرزندان و برادر)، آزادگان خانواده جهت ،هاي معزز  شهدا (هم هاي 
سارت، جانبازان سال و باالي يكيك سران آن %٢٥سال ا سقفو باالتر و فرزندان و هم جذب نيروي اين آزمون با  ظرفيت %٢٥ ها، تا 

  يابد.  رعايت شرايط قبولي در آزمون كتبي و فرايند مصاحبه (مطابق ضوابط مندرج در اين آگهي) اختصاص مي

سقف  -٢-٣ ضور داوطلبانه در جبهه %٥تا  شش ماه ح ستخدامي به رزمندگان (با حداقل  سر و فرزندان آنان و فرزندان ظرفيت ا ها)، هم
  يابد.  سال اسارت اختصاص ميو فرزندان آزادگان كمتر از يك %٢٥جانبازان زير



 
 

ــدور تائيديه معتبر براي ايثارگران (جانبازان و آزادگان، فرزندان آن - نكته ــهيد و امور ايثارگران و مرجع ص ــهدا) بنياد ش ها و فرزندان ش
يروهاي گانه، معاونت نيروي انساني نانساني نيروهاي پنج براي رزمندگان، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي استان و معاونت نيروي

ضيان  شد. متقا ستان مي با سلح و ناجا ا شتيباني نيروهاي م ساني وزارت دفاع و پ سالمي، معاونت نيروي ان چهارگانه ارتش جمهوري ا
  بايست تاييديه مربوطه را در زمان ثبت نام در سامانه بارگذاري نمايند.مي

  ميبو شرايط احراز )٤
  :باشدل ذي هاي ويژگييكي از  داراي كه شودمي گفته داوطلب بومي به داوطلبي .رديگ يصورت م داوطلبان بومياز  فقط رشيپذ

 يكسان بكارگيري يبرا )١جدول شماره( سكونت داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضامحل  وصدور شناسنامه  يا محل تولد -١-٤
  باشد.

در آزمون)  نام در ثبتقبل از  سند مالكيتسند مالكيت خود يا والدين ايشان (تاريخ ه يبا ارابايست مي داوطلب محل سكونت - تبصره
   باشد. بكارگيري يبرا تقاضا شهرستان مورد

سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد  چهارتا تاريخ برگزاري آزمون كتبي حداقل  پدر، مادر يا همسر وي، داوطلب -٢-٤
  ) براي استخدام را داشته باشد.١تقاضا (جدول شماره

ستان چهار داوطلب حداقل -٣-٤ صيلي (ابتدايي،راهنمايي، دبير سنوات تح ستان محل ه را ب )سال از  شهر صورت متوالي يا متناوب در 
.براي استخدام طي كرده باشد) ١ (جدول شمارهمورد تقاضا 

  د. باشمي قابل قبول غيرقولنامه خريد و اجاره نامه به نام شخص متقاضي و يا والدين ايشان براي اثبات بومي بودن  - تذكر
تاريخ اين  ناًضم منظور از سند مالكيت فقط ارائه سندي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور صادر شده باشد. - توضيح
  نام در اين آزمون باشد.قبل از زمان ثبت بايست ميمالكيت 

  

  ) مواد آزمون:٥
 به آن در مربوط جزئيات و شغلي رشته )دروس(مواد  و گرديده تخصصي طراحيعمومي و دفترچه شامل سؤاالت  يك سؤاالت آزمون در

  :است شده درج ذيلول اجد

  

  تخصصي عمومي و آزمون  مواد : ٢شماره جدول 

  مواد آزمون عمومي
ضريب 

  سواالت

تعداد 

  سوال
  مواد آزمون تخصصي  

ضريب 

  سواالت

تعداد 

  سوال
  يفارس اتيادب، زبان

  نگارش نييآ و
١٠  ١  مدارهاي الكتريكي٣١٠  

٣١٠تجهيزات پست  ١٠  ١  ياسالم معارف

قدرت بررسي سيستم هاي  ١٠  ١  يعموم يسيانگل زبان ٣١٠

٣١٠حفاظت سيستم هاي قدرت  ١٠  ٢  يشغل استعداد و هوش

ICDL    ١٠  فشارقوي و عايق ها٣١٠

  

  



 
 

  توزيع نمرات و حد نصاب نمره قبولي در آزمون: چگونگي) ٦

  گيرد.انجام مي برابر ظرفيت دودر آزمون كتبي پذيرش  -١-٦

ه باشد كتخصصي و آزمون دانش مهارت (مصاحبه) ميعمومي و فرآيند آزمون جذب نيروي حجمي مشتمل بر نمره آزمون كتبي  - ٢-٦
  گردد.محاسبه مي دانش مهارت (مصاحبه)نمره فرآيند  %٠٤و  آزمون كتبينمره  %٠٦نمره نهايي آزمون بر اساس 

ا كسب كرده ر ترتيب باالترين نمره از بين كساني كه به  برابر ظرفيت دوو پذيرفته شدگان  ،شرط قبولي در آزمون كتبي -٣-٦
  .شوندانتخاب مي اند

  گردد.لحاظ مي يك سوم نمره منفيهر پاسخ غلط ، هر پاسخ صحيح يك نمره و به ازاي نمره منفي بودهآزمون كتبي داراي -٤-٦
  
  

  :ات مهمتذكر) ٧
توانند نســبت به ثبت نام و شــركت در آزمون اقدام نمايند كه تا تاريخ برگزاري آزمون فارغ التحصــيل شــده و خدمت داوطلباني مي -١-٧

شده باشد. معافيت دائم غير پزشكي آنها قطعيها پايان يافته باشد و يا وظيفه آن

 ٣و مدرك تحصيلي، شناسنامه، كارت ملي، مدرك وضعيت نظام وظيفه: شدگان شاملمدارك پذيرفته ارائه اصل و تصوير   مهلت : توضيح
صي  بند ، مدارك اثبات بومي بودن (٣*٤قطعه عكس  صا شرايط اخت شرايط بومي ٤مطابق  مدرك اثبات ايثارگري  ) واحراز 

صي  بند ( صا شرايط اخت شرايط  ٣مطابق  شرايطي كه در فرم ثبت نام قيد و  )ايثارگرياحراز  هرگونه مدارك الزم جهت احراز 
ست،  شدگان در مهلت مقرر به از اعالم نتايج آزمون مي پس كاري روز ٧حداكثر شده ا ست ارايه گردد و عدم مراجعه پذيرفته  منزله باي

  .تلقي خواهد شد ايشانانصراف 

ــ يگواه -٢-٧ ــعل داوطلبان، كارت مربوط به يفراغت از تحص ــايت نظام وظيوض ق يبد حداكثر تا روز تطيمربوطه، با يهاهيدييتا ريفه و س
  ه گردد.ئمدارك آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارا

سئوليت -٣-٧ شيم شده در متن آگهي و يا  در هنگام ثبت نام طضوابدقيقرعايتعدمازنا شرايط اعالم  بر عهده ارايه ناقص مدارك و 
 داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقعكه ، مصاحبه و جذب، محرز شود آزموناز مراحل  باشد و چنانچه در هر كدامميداوطلب 

 طالابدر صورت صدور حكم بكارگيري، حكم مزبور لغو و  و ابطالمراحل جذب داوطلب و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است،  نموده ارايه
  گردد.مي

  دندارن نيرو وزارت وابسته و تابعه هايشركت با ...و  پيماني شدگان اين آزمون هيچگونه ارتباط استخدامي، قراردادي،پذيرفته  -٤-٧

  چگونگي ثبت نام: )٨
 مورخ نبهشيكروز صبح  ٨ ساعتاز  توانندداوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين آگهي مي -١-٨

 نشاني  ازطريق ١٥/٠٨/١٤٠١مورخ  يك شنبه وزر ٢٤ ساعت لغايت ٠١/٠٨/١٤٠١

https://www.kwphc.ir نمايند.ثبت نام  در آزمون  

ـــش اطالعات زمان  -٢-٨ مورخ  دوشنبه وزر ٢٤ ساعت غايتل ٠٨/١٤٠١ /٠٢  مورخ دوشنبهروز صبح  ٨ ساعتاز ويرايـ
  انجام خواهد گرفت.   ٠٨/١٤٠١ /١٦

 به صــفحه ثبت نام خود مراجعه مجدداً بالفاصــله از ثبت اطالعات، داوطلبان گرامي بايد توجه داشــته باشــند بعد توجه:
در صورت عدم تاييد، علت عدم تاييد درج  ند وينان حاصل نماياطم ،د تا از وضعيت تاييد اطالعات خود توسط مجريننماي



 
 

صت، طبق ست در اولين فر شد كه داوطلب موظف ا سبت به ويرايش اطالعاتزمانبندي ا برنامه خواهد  شده ن قدام ا عالم 
  نمايد. 

ـــد كه داوطلبانيم ريال٠٠٠/٤٣٥/١ كتبي هزينه ثبت نام در آزمون -٣-٨ عنوان هزينه شـــركت در آزمون از طريق درگاه ه ب باش
 نمايندميداخت فرم ثبت نام پر ، پس از تكـميلاينترنتي

  گرددنميبه هيچ وجه مسترد  در صورت انصراف وجه واريزي ،هزينه نام و پرداختپس از ثبت -٤-٨

٥ -٨- نمايند كد رهگيري ضروري است كليه داوطلبان اين كد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت و دريافت پس از انجام كامل  
٨- - رو در قالب يجذب ن يآگهاقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اينترنتي،  شخصاً شود كه به داوطلبان توصيه مي

ات اي عكس خود را با توجه به جزئيرايانه مطالعه نموده و فايل قاًيدقمورد نياز را مدارك  نحوه ثبت نام و راهنما،، حجمي يروين نيقرارداد تام
عدي مانند دريافت كارت ورود به جلسه ـراحل بـيگيري مضمناً پ ايند.ـاده نمـآم و نحوه ثبت نامراهنما قسمت   ”٦-٩”اعالم شده در بند 

  باشدآزمون، آگاهي از زمان و مكان برگزاري آزمون الزامي بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب مي
ال ـكود اشـورت وجـدر صو  ايندـهاي آخر موكول ننمرا به روز بهتر است ثبت نام ند ثبت نام يجهت سهولت در فرآداوطلبان گرامي  -٧-٨

ـفحه ص در اسرع وقت مجـدداً به بعد از ثبت اطالعات خود،، ساير موارد اصـالحي اي وكس ارسالي ـل ثبت نام، مانند واضح نبودن عـحادر مر
   د.نينان حاصل نماياطم ،تا از وضـعيت تاييد اطالعات نمودهثبت نام خود مراجعه 

سته از داوطلباني كه فرم ثبت نام را تكميل  :توجه شكل مواجه ها آن ولي پرداخت الكترونيكي ،نمايندميآن د ق به دريافت و موف شدهبا م
افت كد رهگيري دري ثبت نام و نســبت به پرداخت هزينه” هزينه ثبت نام پرداخت الكترونيكي“لينك  اســتفاده از با  ،شــوندنمي كد رهگيري
  .اقدام نمايند

  
  :اهنما و نحوه ثبت نامر) ٩
-- .از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد  
-هنگام درج اطالعات، كليد -٢ caps lock .صفحه كليد خاموش باشد  
-از زدن كليد -٣enterدر هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر، از كليد فاصـــله  space 

  .نماييداستفاده 
-- .تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است  
--  (با درج صفر) و بدون خط تيره وارد نماييد.كد ملي خود را به صورت كامل  
--  سنلي شده عكس پر سكن  صاق عكس، از فايل ا شن و  ٣×٤براي ال ستفاده  ٤٠ با حجم حداكثر) جديد(تمام رخ، زمينه رو كيلوبايت ا

  به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود. ،غير پرسنلي ارسالي هاينماييد. عكس
-وجود داردنيز امكان چاپ اطالعات  يل نمودن اطالعات، شماره رهگيري ثبت نام ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناًپس از تكم -٧.  
-به  يا ،تكميل نموده وآن را به دقت يادداشــت كردهباشــد را به دلخواه رقم مي ٥كه از نوع عددي و با  فيلد مربوط به شــماره بازيابي -٨

شماره به همراه كد ستفاده از اين  صورت فراموش كردن كد رهگيري ثبت نام، با ا سپاريد. در  سنامه مي خاطر ب شنا شماره  وانيد كد تملي و 
  .يدماينرهگيري خود را بازيابي نماييد، لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره كامالً مراقبت 

-يق اطالعات از دكمه خروج استفاده نماييدبه منظور ثبت دق پس از اتمام مراحل ثبت نام و كامل شدن آن، -٩  

  برگزاري آزمون:و محل  توزيع كارت ورود به جلسه و زمان ) ١٠
كارت ورود به جلسه آزمون به زمان توزيع  و ٠٨/١٤٠١ /٢٦ مورخ پنج شنبه  روز صبح ٩ ساعت ،آزمون يبرگزار زمان -١-١٠

 ٢٣/٠٨/١١٤٠مورخ دوشنبه روزاز  https://www.kwphc.ir نشانيطريق  ازصورت اينترنتي و 

  انجام خواهد پذيرفت. ٢٥/٠٨/١٤٠١  مورخ   چهارشنبه ت روزلغاي



 
 

الزم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطالعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از توجه: 
 ويرو سپس به صورت متمركز توسط شركت توزيع نيروي برق استان كهگيلويه و ببكارگيري نيرو اجراي آزمون، ابتدا توسط شركت متقاضي 

  احمد بررسي خواهد شد.
  گردد.محل برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه آزمون داوطلب درج مي -٢-١٠
ارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي كاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامي است. در غير اينصورت از ورود داوطلب  -٣-١٠

      همراه داشتن كارت ملي يا شناسنامه داوطلب هنگام ورود به جلسه آزمون الزامي . همچنين شدجلوگيري خواهد 
  .باشدمي

اعالم  https://www.kwphc.ir نشانياز طريق نيز ظرفيت برابر  ٢  شدگان پذيرفتهنتايج  -٤-١٠

  .خواهد شد
 نشانيرساني الزم از طريق جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطالعجاد هرگونه تغيير در كليه ايدرصورت  توجه:

https://www.kwphc.ir .به عمل خواهد آمد  

  موارد قابل توجه:) ١١
ذا ل ،دينما ياست كه داوطلب در هنگام ثبت نام وارد م ينكه صدور كارت ورود به جلسه آزمون بر اساس اطالعاتيبا توجه به ا -١-١١
باشد يمعهده داوطلب بر  ديه نمايست ارايبايم يمراحل بعد كه در يو اصل مداركثبت نام  فرماطالعات مندرج در وليت صحت و سقم ئمس

  .  داشت دخواهرا ن يلغو و امكان حضور در مراحل بعدكتبي،  داوطلب در آزمون يقبولرت، يو در صورت مغا
ائيد بايست به تماه پس از اعالم نتيجه) مي يكدر صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداكثر  ،تحصيلي فارغ التحصيالن مدارك -٢-١١

  برسد.صادر كننده مدرك  يا موسسه دانشگاه
پذير ان از آنچه كه در آگهي آزمون اعالم شده، امك رشته تحصيلي نامرتبط، تر يا باالترمقاطع پايينكارگيري نيرو با ه ب – ٣-١١

  گردد.در صورت احراز اين موضوع از ادامه همكاري با متقاضي جلوگيري ميو  باشدنمي
  باشند.نمي آزمون در نام ثبت به مجاز شرايطي هيچ تحت معادل تحصيلي مدرك دارندگان – ٤-١١

هاي هاي آموزشي تكميلي مورد نياز خواهند بود، بديهي است هزينهپذيرفته شدگان نهايي با تشخيص شركت، ملزم به گذراندن دوره -٥-١١
  اخذ خواهد شد از داوطلب هاي آموزشي عيناً مربوطه در صورت انصراف پذيرفته شده پس از حضور در دوره

، صاحبهمبلكه انجام مراحل بعدي شامل  ،باشدبكارگيري قطعي نمي به منزلهچ وجه يبه هكتبي آزمون  قبولي در  -٦-١١
، يجسمان سالمتد پزشك معتمد جهت ييو تاگزينش، معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشينـه از مراكز ذيصـالح 

  .باشـدمي الزامي

  مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق  ٠٦١-٣٣٣٤٧٢٤٨با شماره تلفن  ابهامدر صورت بروز هرگونه مشكل و
.نماييددر وقت اداري تماس حاصل  مجري آزمونخوزستان به عنوان 


