
 5 از   1 صفحه

 

  دفترچه راهنماي آزمون  

  بسمه تعالی

بق اطالعات ( مطا کرمانشاهدر استان  تامین نیروهاي مورد نیاز خود به منظور  سپهر آب غربشرکت 
کارگر  :مشاغلدر  (مرد)به جذب نیروي انسانی نسبت ،) در سال جاريمندرج دراین دفترچه راهنما

در چارچوب قانون ، استان کرمانشاه بومی قاضیانمتصرفا از میان نفر  2جمعاً به تعداد  خدمات عمومی
و  مهارتی مصاحبه ،آزمون سالمت جسمانی و روانشناسی،کتبیعلمی و از طریق برگزاري آزمون کار 

  نماید. می  اقدام به ترتیب از باالترین نمره آزمون کتبی گزینش
   شرایط عمومی:  .1

   .ایران جمهوري اسالمی داشتن تابعیت .1,1
   .ین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانتقاد به دین مبعا .1,2
 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  .1,3

 ها، دخانیات و مشروبات الکلی. گردان عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان .1,4

 پیشینه.ءارائه گواهی عدم سوو جزائی موثر با  نداشتن سابقه محکومیت کیفري .1,5

 استان کرمانشاه  بودنبومی  .1,6

 وظایف محوله.داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی  .1,7

 .شرایط مندرج در این دفترچه دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس .1,8

 دستگاههاي اجرایی در زمان ثبت نام.با و... پیمانی رگونه رابطه استخدامی رسمی،ثابت، عدم وجود ه .1,9

  گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه. هاي مورد نظر و تأیید احراز صالحیت .1,10
 :شرایط اختصاصی .2

  به بعد) 01/01/1374) سال (متولدین 26و شش سال ( بیست 01/01/1400حداکثر سن تا تاریخ  2 - 1
  سال) 28در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت به سن اضافه میشود (سن حداکثر  - 1 :تبصره

در صنعت آب و برق وابسته به وزارت نیرو هستند با ارائه گواهی سابقه به همراه تأییدیه  مرتبط کارياي سوابقمتقاضیانی که دار - 2تبصره:  
 7هاي مذکور قید شده باشد، سوابق آنها پس از بررسی حداکثر تا مدت معتبر بیمه پردازي سازمان تأمین اجتماعی که در آن نام کارگاه شرکت

  گردد . لذا ضرورت در زمان ثبت نام مدارك را ارسال نمایند. میسال به شرح ذیل به سن اضافه 
شرط سنی افزوده خواهد شد.  سال به 7توضیح: در صورت تشخیص مرتبط بودن سوابق مربوطه توسط شرکت سپهرآب غرب حداکثر تا 

واهند داشت و نخ یحق گونه هیچبطه را است تشخیص مرتبط بودن سابقه، در اختیار شرکت سپهر آب غرب بوده و متقاضیان در این بدیهی
  .پیوست را تکمیل نموده و  پس ازامضا همراه مدارك ثبت نام ارسال نمایند 1فرم شماره الزم است 

  دیپلم از مراکز معتبر.داشتن مدرك تحصیلی حداقل سیکل و حداکثر  -  2 - 2
گونه امتیازي در مرحله گزینش و جذب و بوده ولیکن هیچ دیپلم بالمانع توجه مهم: شرکت متقاضیان داراي مدرك تحصیلی باالتر از سطح 

حقوق و مزایا با رعایت مفاد قانون کار متناسب با سطح نیاز تحصیلی و حداکثر تا  اعطا نخواهد شد و همچنین در زمان استخدام و بعداز آن
نامه پیوست را امضا و همراه مدارك ثبت نام ارسال  تعهد 2فرم شماره دیپلم محاسبه خواهد شد. در اجراي این بند متقاضیان بایستی مقطع 
  نمایند.
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 را داشته باشند و هاي استان کرمانشاه باشند و یا حداقل ده سال سابقه تحصیل در استان متقاضیان بایستی متولد یکی از شهرستان - 2 - 3
  ه سایر مدارك ثبت نامی ارائه شود.در حال حاضر در استان سکونت داشته باشند. براي این موضوع گواهی تحصیلی بایستی همرا

  .باشند می نام ثبتبا توجه به ماهیت شغل فقط آقایان مجاز به  -2  - 4
، بایستی غیرپزشکیمعافیت قانونی دائم توجه: الزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلب، کارت پایان خدمت وظیفه و  ·

  نام ضمیمه شود و در زمان تطبیق مدارك اصل آن ارائه گردد. نام صادرشده و در فایل پیوست فرم ثبت در زمان ثبت
نام اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و یا واقعیتی را کتمان کرده باشند.  بدیهی است هریک از داوطلبان که به هنگام ثبت تذکر: ·

عمل  ن این فرایند اقدام الزم طبق قوانین و مقررات بهازآن، قبولی ایشان ملغی و به لحاظ طوالنی نمود و پس در هر مرحله از فرایند استخدام
 خواهد آمد.

  .غیر پزشکیخدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی  انجام: شرایط نظام وظیفه  2 - 5

  مجاز به شرکت در آزمون نمی باشنددارندگان معافیت پزشکی  :1تذکر   
  .برگزاري آزمون  می باشد وزر ،اریخ پایان خدمتمالك عمل براي محاسبه ت :2تذکر   
آماده و صادر شده و در موعد مقرر آزمون  يتا روز برگزار یستیداوطلبان با هیکل فهینظام وظ تیکارت مربوط به وضع: 3تذکر  

مکلف است  یدر زمان اعتبار قابل قبول بوده و متقاض فهیخدمت نظام وظ یارائه گردد. در صورت عدم ارائه کارت ، گواه
 .دیاقدام نما )غیرپزشکی( یدائم قانون تیمعاف ای خدمت انینسبت به ارائه کارت پا نشیمرحله گز انیااز پ پیش

 :علمی شرایط حد نصاب نمره .3
 پس از ارزیابی، حد نصاب تعیین خواهد شد .

 انتخاب افراد: شرایط .4
که حد نصاب نمره آزمون  يافراد انیاز م ازیمورد ن تیبرابر ظرف 2 زانیانجام مصاحبه حداکثر به م يانتخاب داوطلبان برا .4,1

 .مجموع نمرات آزمون انجام خواهد شد نیباالتر بیشده را کسب نموده اند، به ترت نییتع

. ضمناً اسامی پذیرفته شدگان  باشد انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می .4,2
  اطالع داوطلبان خواهد رسید. به   http:// ghtcr.ir نشانی به سایتاز تایید مراجع ذیصالح از طریق  نهایی پس

ك تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرك وضعیت رمهلت ارائه اصل مدارك الزم از سوي پذیرفته شدگان شامل مد .4,3
پس از  روز 5داکثر ـح ، نظام وظیفه و مدرك بومی بودن به منظور تطبیق مدارك و تکمیل پرونده براي انجام مصاحبه

  آزمون می باشد.  اولیه اعالم نتایج
یت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بر امسئولیت ناشی از عدم رع .4,4

محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه  
ی در ـــمحروم گردیده و حتجذب ، از انجام مراحل بعدي  فاقد شرایط مندرج در آگهی بودهیا داده و خالف واقع 

  و از ادامه اشتغال وي جلوگیري به عمل می آید. گردد، لغو و بال اثر می صورت بکارگیري
 . طه می باشدپذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز براي مشاغل مربو .4,5

  

 



 5 از   3 صفحه

 

  زمان ثبت نام: .5
ماه  خرداد 22تاریخ  روز شنبه صبح 8از ساعت داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می بایست  .5,1

نسبت به ثبت نام اقدام   http:// ghtcr.irبا مراجعه به سایت  1400ماه  خرداد30روز جمعه  24ساعت تا  1400
 نمایند. 

 h�p://www.azmoon360.com/3sooot/register?id=1738488673236118&pid=44                              ثبت نام:لینک 

 

درگاه موجود از طریق  )بعنوان هزینه شرکت در آزمون(ریال  000/000/1مبلغ  نسبت به پرداخت تبایس یداوطلبان م .5,2
  ) cvv2در سایت اقدام نمایند ( باداشتن کارت بانکی عضو شتاب و الزامات آن مانند داشتن رمز دوم و کد 

امی درخواست می گردد قبل از اقدام از داوطلبان گر (. هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد به ذکر استالزم  .5,3
 )به ثبت نام، دفترچه آزمون را به دقت مطالعه نمایند و درصورت نداشتن شرایط از واریز وجه خودداري نمایند

ثبت نام در روزهاي اولیه و قبل از روزهاي پایان مهلت مقرر ، سهولت بیشتري را به همراه خواهد داشت و بهتر است  .5,4
 .آخر موکول نشودثبت نام به روزهاي 

 
  مراحل ثبت نام:  .6

 .دیینما يخوددار اطالعات نیالت پیتا از  .6,1

 .است یالزام لدهایف هیکل اطالعات لیتکم .6,2

 .دیینما وارد رهیت خط بدون و) صفر درج با( کامل صورت به را خود یمل کد .6,3

حجم  با و  jpeg تفرم ، با)جدید و روشن زمینه رخ، تمام( 3×4عکس، از فایل اسکن شده پرسنلی  ارسالبراي  .6,4
 .بود نخواهد قبول مورد وجه هیچ به ارسالی پرسنلی غیر هايعکس. نمایید استفاده کیلوبایت 80 حداکثر

  .باشد کسلیپ 300*400 حداکثر و کسلیپ 200*300 حداقل دیبا شده اسکن عکس اندازه ·
  .باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، دیبا داوطلب ریتصو ·
  .باشد شده حذف دیبا شده اسکن عکس دیزا هايهیاشح ·
  .باشد دیسف نهیزم يدارا و یرنگ عکس االمکانیحت ·

 است الزم داوطلبان و باشد ینم قبول قابل) … و شناسنامه ،یمل کارت( ییشناسا هايکارت يرو از عکس اسکن :1 تبصره
  .ندینما اسکن به اقدام فوق، حاتیتوض با مطابق و عکس اصل از
  .گرددیم سلب يو از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت رمعتبر،یغ عکس ارسال صورت در :2 بصرهت

  :  و برگزاري آزمون دریافت کارت  زمان  .7

http://www.azmoon360.com/3sooot/register?id=17384886732
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 مراجعه به سایتبا   08/04/1400 روز چهارشنبه مورخ  از ارت شرکت در جلسه آزمون می بایستدریافت کجهت   .7,1

 نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایند.  http:// ghtcr.ir  اینترنتی 

 . برگزارمی گردد کرمانشاهشهر  درو   10/04/1400صبح روز پنج شنبه مورخ  در آزمون .7,2

ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي کاغذ) و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است در غیر  .7,3
 د شد.این صورت از ورود داوطلب جلوگیري خواه

در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاري آزمون و یا تعویق زمان برگزاري به علت شرایط 
بعمل   http:// ghtcr.ir از طریق پایگاه اینترنتیفقط بهداشتی و رعایت ملزومات ستاد ملی کرونا، اطالع رسانی الزم 

  آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند. خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به
 طریق سایت از آزمون برگزاري مکان و زمان از آگاهی آزمون، جلسه به ورود کارت دریافت مانند بعدي مراحل (پیگیري
  باشد) می داوطلب عهده به آن مسئولیت و بوده الزامی  http:// ghtcr.ir نشانی به غرب پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع

 .می گردد درجآزمون به جلسه  ورودزمان و محل دقیق برگزاري آزمون در کارت 

 مواد آزمون کتبی : .8

  مواد آزمون مطابق جدول ذیل میباشد
  

 ضریب تعداد سواالت  دروس عمومی
 15  ادبیات فارسی و آئین نگارش

 15 احکام و معارف اسالمی 1
 15 هوش و استعداد ریاضی

  
  
  
  
 

  نحوه اعالم نتیجه:  .9
تعیین حد نصاب علمی: شرط الزم (و نه کافی) انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر مراحل ، کسب حد  .9,1

  رد.یسایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگ مبناي مطابق با بند سهحد نصاب آزمون و نصاب الزم در آزمون کتبی بوده 
پس از تعیین حد نصاب در آزمون، داوطلبان فاقد حد نصاب، از سایر مراحل حذف می گردد. کسب حد نصاب نمره 

   .کند علمی الزم در آزمون هیچگونه حقی براي داوطلب ایجاد نمی

 سوال45جمع سواالت عمومی:  ·

  دقیقه 60مدت پاسخگویی :  ·
  هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی دارد. ·
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  ت آزموناز طریق سایك مدار اعالم لیست اولیه دو برابر ظرفیت جهت بررسی .9,2
 یق سایت آزمونراز ط اعالم تاریخ و زمان مصاحبه به داوطلبان .9,3

 یختو روانشنا (آمادگی) آزمون سالمت جسمانی انجام .9,4

  )حضوريمهارتی( انجام مصاحبه .9,5
بر اساس مجموعه نمره کل  نشیافراد به گز یمصاحبه، معرف ياز برگزار پس : برابر) کی(انتخاب  نشیبه گز یمعرف .9,6
   .) خواهد بودی(نفر اصل رشیپذ تیبرابر ظرف کیبه تعداد  ازاتیر گرفتن امتو با در نظ یینها
  سایر موارد:  .10

تطبیق مدارك، آمادگی  ملقبولی در آزمون به منزله بکارگیري قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدي شا .10,1
اخذ عدم سوء پیشینه از عاینات پزشکی، گواهی سالمت و ـمصاحبه، گزینش، مانجام  و آزمون روانشناختی،  جسمانی

 مراکز ذیصالح نیز الزامی می باشد. 

پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهاي استان حوزه فعالیت  .10,2
 .را داشته باشند شرکت برابر قرارداد 

رداد منعقده در چهارچوب و در قالب قرا سپهر آب غرب شرکت همکاري با پذیرفته شدگان این آزمون براي  .10,3
مدید قرارداد در ـاستخدامی در مجموعه شرکت هاي کارفرما و یا تضوابط و مقررات قانون کار بوده و هیچگونه تعهد 

  واهد کرد.خسالهاي بعد، ایجاد ن
مجري شرکت و  توسط ینمرات داوطلبان در آزمون عموم نییپس از تع انیمدارك متقاض نکهیبا توجه به ا .10,4

 و بودن یبومسوابق کاري در صنعت آب و برق،  :ژهیکه مدارك داوطلبان به و یخواهد شد لذا در صورت یرسبرآزمون 
 ضااطالعات مندرج در تقا نیو همچن یآگه نیمندرج در ا طیشرا با ریمغا ،محاسبه حداکثر سن يبرا خدمت نظام وظیفه
، هیاول جهیاعالم نتشامل نشده و در هر مرحله از آزمون  جادیا یمتقاض يبرا يازیحق و امت چگونهیه، نامه ثبت نام باشد

اعتراض را از  گونهجذب حذف شده و حق هر ندیفرآ ریداوطلب از سا ،یینها رشیدر صورت پذ یو حت، گزینش هصاحبم
  .دینما یلب مــــخود س

ك به صورت ارائه مدار ایو  یگهآاعالم شده در متن  طیضوابط و شرا قیدق تیاز عدم رعا یناش تیمسئول .10,5
بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شود  نشیمدارك مصاحبه و گز یناقص در زمان بررس

 يعدـاست از انجام مرحله ب یمندرج در آگه طیفاقد شرا ایبه عمد اطالعات خالف واقع داده است و  ایداوطلب به اشتباه 
 .شود یبال اثر م لغو ورداد عقد قرارداد، قراو در صورت  دهیمحروم گرد

عدم ارائه مدارك توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی از   .10,6
 محل نیروهاي ذخیره اقدام می نماید



 5 از   6 صفحه

 

 

 
 
  

 
 1فرم شماره 

 ---------------  
  وکالت بالعزل و تعهد 

  آب و برق زیرمجموعه وزارت نیرو مخصوص متقاضیان داراي سابقه کاري در صنعت
  

باسالم، نظر به اینکه اینجانب                        به شماره ملی                     متقاضی شرکت در آزمون جذب 
صورت شرکتی هستم. لذا با توجه به  هاي زیرمجموعه وزارت نیرو بهنیروي شرکتی داراي سوابق کاري در شرکت

شرایط اختصاصی استخدام در خصوص شرط سنی متقاضیان داراي سابقه خدمت شرکتی » 2 -1«ذیل بند  2تبصره 
هاي وسیله با رضایت کامل و در کمال صحت و سالمتی به شرکت هاي زیرمجموعه وزارت نیرو، بدیندر شرکت

ط یا عدم ارتباط دهم که بنا به تشخیص خود، ارتبا وکالت تام و بالعزل می» کارفرماهاي بعدي«و » سپهر آب غرب«
دانند به شرایط سنی اضافه نماید و در این رابطه  سابقه کاري و مدت آن را محاسبه و به هر میزانی که صالح می

جانب بوده و با هاي مذکور کامالً مورد قبول و پذیریش ایناختیار تام داشته و نظر و تصمیم مسئولین در شرکت
نام، شرکت  عا، اعتراض و شکایتی را در تمامی مراحل اعم از مرحله ثبتدرخواست، اد امضاي این فرم حق هرگونه،

ها، سنجش و گزینش، مردود شدن یا پذیریش، زمان استخدام، طی دوره استخدام و بعد از آن در تمامی  در آزمون
  نمایم. مراجع کشور از خود سلب و ساقط می

 

  
  نام و نام خانوادگی                  تاریخ:                                             

  اثرانگشت                                                                      
  امضا                                                                       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 از   7 صفحه

 

 
 
 
 
 
 
 

  2فرم شماره 
 ---------------  

 مدرك تحصیلیتعهدنامه مربوط به 

  دیپلممخصوص متقاضیان داراي مقطع تحصیلی باالتر از سطح 
  

باسالم، نظر به اینکه اینجانب                        به شماره ملی                     متقاضی شرکت در                
ر رشته تحصیلی                         آزمون جذب نیروي شرکتی داراي مدرك تحصیلی فوق دیپلم/کارشناسی/کارشناسی ارشد د

شرایط اختصاصی استخدام در خصوص مقطع تحصیلی شرایط » 2 - 2«باشم. لذا در اجراي مفاد ذیل بند  می
وسیله با رضایت کامل و در کمال صحت و  ، بدینشرکتینام جذب و استخدام نیروي  اختصاصی متقاضیان ثبت

دهم که در ازاي مدرك تحصیلی باالتر از  تعهد می» کارفرماهاي بعدي«و » سپهر آب غرب«هاي سالمتی به شرکت
 نام، شرکت در گونه درخواست، اعتراض و امتیازي در تمامی مراحل اعم از مرحله ثبتدیپلم خود، حق هیچ سطح 
 داشت و بعدازآن را نخواهم ها، سنجش و گزینش، مردود شدن یا پذیریش، زمان استخدام، طی دوره استخدام و آزمون

دیپلم نسبت به دریافت حقوق و مزایا که با رعایت مفاد قانون کار با سطح نیاز تحصیلی حداقل سیکل و حداکثر 
هاي مذکور و کارفرمایان بعدي را گیري توسط شرکتشود، اعتراضی نخواهم داشت و هرگونه تصمیم محاسبه می

ن فرم حق هرگونه درخواست، اعتراض و شکایتی را در کامالً قبول داشته و پذیریش خواهم نمود و با امضاي ای
  نمایم. تمامی مراجع کشور از خود سلب و ساقط می

  
  تاریخ:                                                               نام و نام خانوادگی

  نگشتاثر ا                                                                      
  امضا                                                                                    

 
  
  

 
 


