
 
ي تعدادراستاي تكميل نيروي انساني مورد نياز خود،  هاي پيمانكاري طرف قرارداد شركت توزيع برق شمال استان كرمان در شركت

مصاحبه و عملي  مهارت آزموناز طريق برگزاري را  1مندرج در جدول شماره به شرح هاي شغلي  در رشته آقايانبين  از متقاضي كار 
 .نمايند مي با شرايط ذيل دعوت به كار حجمي و  قرارداد ترتيب از باالترين نمره با الويت بومي بودن به صورت به

 الف) شرايط عمومي :
 نايرا اسالمي جمهوري  داشتن تابعيت  -1
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و واليت مطلقه فقيه. -2
  .( به استثناء ي معافيت هاي پزشكي)خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائمانجام  -3
  ها، دخانيات و مشروبات الكلي. گردان عدم اعتياد به مواد مخدر، روان -4
 پيشينه.ءارائه گواهي عدم سو نداشتن سابقه محكوميت كيفري و  -5
 اي توزيع نيري برق  نداشتن سابقه اخراج از شركت هاي پيمانكاري درحوزه عملياتي شركته -6
 وظايف محوله.اشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي د  -7
  دارا بودن شرايط احراز شغل بر اساس آگهي. -8
 هاي دولتي يا خصوصي. ها و شركت نداشتن منع قانوني براي جذب و عدم تعهد خدمتي به ديگر سازمان -9

 در آزمون.هاي مورد نظر و تأييد گزينش ، پس از قبولي  احراز صالحيت -10
 دارا بودن گواهينامه ايمني در برق از موسسات معتبر -11
 دارا بودن  گواهينامه فن ورز شبكه هوايي از سازمان فني و حرفه اي.     -12
 دارا بودن گواهينامه آموزش هاي خط گرم جهت متقاضيان پذيرش برق كار خط گرم   -13

 ب) شرايط اختصاصي : 
  مناسب با شرايط اعالم شدهديپلم كليه رشته ها و فوق ديپلم برق كليه گرايش ها   مدرك تحصيلي  داشتن  -1
 داراي سابقه كار مرتبط، داراي اولويت مي باشند. داوطلبان  -2
مورد  براي تمامي مشاغل ام وظيفهجاري از سالمت جسماني و رواني ، قدرت تحرك و توانايي انبرخورد و  متناسب وزن  و قد -3

  تقاضا.
 به منجر كه حوادثي يا و خاص هاي بيماري زبان، لكنت شنوايي( استفاده از سمعك)، بينايي(عينك نمره باال)، مشكل نداشتن  -4

 .باشد شده(براي متقاضيان خط گرم)  بدن اعضاي در پالتين از استفاده
 مي باشد. لويت پذيرشودر ا محل خدمتشهرستان بومي بودن در    -5

 مي شود كه داري حداقل يكي از شرايط زير را داشته باشد: بومي به كسي اطالق
 .محل تولد داوطلب يا همسر وي، با شهرستان محل مورد تقاضا يكي باشد شهرستان -5-1

 
 مجتمع آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خراسان



) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان 3( سه داوطلب حداقل -5-2
 .تقاضا طي كرده باشدمحل مورد 

 را داشته باشند. مورد تقاضامحل شهرستان سال سابقه پرداخت حق بيمه در ) 3( سهداوطلب حداقل  -5-3
و مصاحبه كه به صورت همزمان انجام مي گردد و براساس  مهارت عملي شدگان پس از قبولي در آزمون انتخاب نهايي پذيرفته  -6

  ،دوخواهد ب باالترين امتياز كسب شده
 شدگان تعهدي مبني بر خدمت در محل موردنظر و با اختيارات شركت، اخذ خواهد گرديد. از پذيرفته -7
رايط اعالم شده در متن آگهي و يا اعالم مدارك به صورت ناقص، بر ش و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشيمسئوليت  -8

 به داوطلب كه شود  محرز) گزينش و مصاحبه ، آزمون مهارت شامل( نيرو بكارگيري از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب  عهده
بعدي محروم گرديده و حتي  مراحل انجام از باشد، مي آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع خالف اطالعات عمد به يا اشتباه

 در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو خواهد گرديد.
 نتايج اين آزمون تا برگزاري آزمون بعد معتبر مي باشد  -9

 ج) مواد آزمون:
 –آزمون بصورت كامال عملي برگزار خواهد شد كه شامل :  اصول ايمني در برق( آشنايي با دستور العمل ها و مقررات ايمني  -1

شناخت ابزار و تجهيزات و يراق آالت كابل  -)  CPR –اقدامات الزم براي برق گرفتگي  –آشنايي با ابزار انفرادي و گروهي 
نحوه  –نحوه كار با وينچ  –نحوه اجراي شبكه كابل خودنگهدار ( نحوه استقرار كابل روي لنسر  –خودنگهدار ( آشنايي با ابزار كار)  

( آشنايي وايي و زميني پستهاي توزيع ه    -نحوه جمع آوري شبكه )  –نحوه تنظيم فلش خط  –نحوه بستن اتصاالت  –كابل كشي 
شناخت شبكه هاي زميني  ( استانداردهاي شبكه هاي زميني ، نحوه حفر كانال ، نحوه  –با استانداردهاي پستهاي زميني و هوايي )

 كار در ارتفاع( -عمليات صعود و فرود از انواع پايه ها   –خواباندن و دفن كابل ) شناخت تجهيزات و يراق آالت شبكه هاي توزيع 
 مباحث مربوط به خط گرم و سنجش مهارت   – نحوه استقرار بر روي انواع پايه ها ، نحوه انتقال لوازم به ارتفاع )

 د) چگونگي ثبت نام:
 19/05/1400 مورخ سه شنبه روز 24 ساعت از داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين دفترچه مي توانند-1

 آزمون در نام ثبت به اقدام www.mapsab.ir اينترنتي سايت طريق از 26/05/1400مورخ  سه شنبهروز 24حداكثر تا ساعت 
 .نمايند

ريال) را به عنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتي  يك ميليونريال ( 1/000/000بايست مبلغ  داوطلبان مي-2
پرداخت  cvv2موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد 

 نمايند.
  :نام ثبت ) راهنمايه 
 .نماييد خودداري اطالعات التين تايپ از -1
 .باشد خاموش كليد صفحه( Caps Lock) كليد ، اطالعات درج هنگام-2
 كليد از يكديگر، از لماتك كردن جدا براي و نموده درج اطالعات خودداري هنگام در( Enter) كليد زدن از-3



 .نماييد استفاده ( Space)فاصله
 .است الزامي فيلدها كليه اطالعات تكميل-4
 .نماييد وارد تيره خط بدون و صفر) درج (با كامل صورت به را خود ملي كد-5
 70با حجم حداكثر و JPG با فرمت جديد)، و روشن زمينه رخ، تمام( 3×4 پرسنلي عكس شده اسكن فايل از عكس، الصاق براي-6

 .نماييد استفاده كيلوبايت
 را يادداشت آن و تكميل دلخواه به را باشد مي رقمي 5 و عددي نوع از كه بازيابي شماره به مربوط فيلد نام، ثبت فرم انتهاي در-7

 توانيد شناسنامه مي شماره و ملي كد همراه به شماره اين از استفاده با نام، ثبت رهگيري شماره كردن فراموش صورت در. نماييد
 نماييد. مراقبت كامالً شماره اين از آزمون مراحل پايان تا لذا نماييد بازيابي را خود رهگيري شماره

 .دارد وجود اطالعات چاپ امكان ضمناً. نماييد يادداشت را شده ارائه رهگيري شماره اطالعات، نمودن تكميل از و تاييد پسبررسي -8
 برابر ظرفيت بر عهده مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خراسان مي باشد. 3مدارك قبول شدگان  -9

 و) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون: 
لغايت  27/05/1400 تاريخ از اعالميبه صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام مهارتي ارائه كارت ورود به جلسه آزمون   -1

 .پذيرفت خواهد انجام 29/05/1400
.داوطلبان موظفند جهت بر روي كارتهاي ورود به جلسه درج مي گردد و ساعت حضور هر داوطلب آزمون آدرس محل برگزاري   -2

 جلوگيري از ازدهام و رعايت پروتكل هاي بهداشتي راس ساعت اعالم شده در محل حضور يابند .
 الزامي است. آزمون محلهنگام ورود به  )چاپ شده بر روي كاغذ(آزمون به ارائه كارت ورود  –3

 احرازتطبيق مدارك و  . شايان ذكر استآزمون جلوگيري بعمل خواهد آمد محلبديهي است در غير اينصورت از ورود داوطلب به 
 .انجام خواهد شدمجتمع عالي ، آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خراسان  از طريقهويت در زمان آزمون 

كفش كار و كال ايمني به همراه داشته  –مي گردد داوطبان بايد لباس  با توجه به اينكه آزمون بصورت كامال مهارتي برگزار – 4
 باشند از ورود افراد فاقد لباس كار به محل برگزاري آزمون جلوگيري خواهد شد . 

 نكات ز) ساير
 .باشد مي آقايان مختص مذكور آزمون- 1
لويت پذيرش وتوانند شركت كنند  ولي امي ها گرايشكليه رشته و آن مقطع در در هر يك از رشته هاي شغلي فارغ التحصيالن -2

از آنچه كه در آگهي آزمون  تر يا باالتر با مقاطع پايين بكارگيري نيروهاي فني برق مي باشد  و همچنين  با رشته ها  و يا گرايش
 .مي گردد  در صورت احراز اين موضوع از ادامه همكاري با متقاضي جلوگيريامكان پذير نمي باشد اعالم شده، 

 دارندگان مدرك تحصيلي معادل تحت هيچ شرايطي مجاز به ثبت نام در آزمون نمي باشند . – 3
 است بديهي خواهند بود،  نياز مورد آموزشي تكميلي دوره هاي گذراندن به ملزم ، شركت تشخيص با نهايي شدگان پذيرفته -4

 .شد اخذ خواهد عيناً آموزشي هاي دوره حضور در از پس شده پذيرفته انصراف صورت در مربوطه هاي هزينه
 .نمايد نام ثبت  فقط در يك شهر تواند مي داوطلب هر آزمون، اين در -5



 شامل بعدي مراحل در داوطلبان موفقيت به موكول بلكه نبوده، بكارگيري و پذيرش منزله به اوليه آزمون مهارتي در قبولي -6
 نهايي، شدگان پذيرفته با و باشد و تاييد حراست مي ذيصالح مراكز از پيشينه سوء عدم ،كاراخذ طب  و پزشكي معاينات مصاحبه،

 . شد خواهد ذيربط منعقد مقررات و كار قانون مطابقهاي مذكور شركت توسط كار موقت قرارداد مقرر، مهلت در ارائه مدارك از پس
 محل از جايگزيني آنها به نسبت شركت و تلقي انصراف منزله به مقرر مهلت در نهايي شدگان پذيرفته توسط مدارك عدم ارائه-7

 . بود نخواهد مسموع بعدي اعتراضات و نموده اقدام ذخيره نيروهاي
 % آزمون استفاده نمايند. 17كليه فرزندان همكاري كه در صنعت برق مشغول به كار بوده اند مي توانند از سهميه –8
 مي باشد به شرح زيرزان ،سازمان سهميه خانواده معظم شهدا،جانبا – 9
%) ظرفيت استخدامي به جانبازان وآزادگان فاقد شغل فرزندان شهدا جانبازان بيست وپنج 25تا سقف بيست و پنج درصد ( 1-9

 ترتيب نمره مكتسبه اختصاص مي يابد. فرزندان آزادگان باالي يك سال اسارت به درصد و باالتر،
باقيمانده سهميه مذكور به برادر شهيد به ترتيب نمره  %) از موارد فوق،25سهميه بيست و پنج درصد (توضيح:در صورت  عدم تكميل 

 مكتسبه اختصاص مي يابد
همسر وفرزندان آنان  %) ظرفيت استخدامي به رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه ها)،5تا سقف پنج درصد( 2-9

 وپنج درصد و فرزندان آزادگان كمترازيك سال اسارت به ترتيب نمره مكتسبه اختصاص مي يابد.و فرزندان جانبازان زير بيست 
تبصره:مرجع صدور تاييديه معتبر براي ايثارگران (جانبازان وآزادگان ،فرزندان آن ها و فرزندان شهدا) بنياد شهيد و امور ايثارگران و 

ش جمهور اسالمي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ناجا مي باشند. براي رزمندگان، سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،ارت
 دمتقاضيان مي بايست تاييديه مربوط را در روز بررسي مدارك ارائه نماين

 .نماييد حاصل تماس 09159135366 ي  شماره بادر ساعت اداري  ابهام هرگونه وجود صورت در-10
 
 
 
 
 
 
 



قرارداد شركت توزيع برق شمال استان كرمان در نظر دارد به منظور اجراي تعهدات قراردادهاي شركتهاي پيمانكاري طرف 
سال جاري از طريق برگزاري آزمون مهارتي ازبين داوطلبان مردحائز شرايط براي بخش كارگري بامدرك تحصيلي ديپلم 

 همكاري نمايد. كليه رشته هاو فوق ديپلم برق كليه گرايشها با توجه به جدول ذيل دعوت به

مدرك  نوع شغل  نام شركت پيمانكار 
 تحصيلي 

شرح شغل 
 انتخابي 

تعداد مورد 
 محل خدمت نياز

شركت هاي آرمان 
الكترونيك ، پارس نيرو  
كرمان،نوگران قدرت، توان 

افزا پيشتاز ، صفا نيرو 
 كرمانيان

برق كار شبكه توزيع برق  
( براي فعاليت هاي  خط 
گرم، بهره برداري،بازرسي 

ونصب لوازم اندازه 
گيري،مامور قرائت و 
 وصول مطالبات ) 

ديپلم كليه رشته ها ترجيجا برق و فوق ديپلم 
برق كليه گرايشها 

 

برق كار شبكه توزيع (با توانائي كار در ارتفاع 
وصعود وفرود از تير) 

 

 شهر كرمان  4+11*
 شهر چترود 1
 گلباف 2
 رفسنجان 2
 نوق 6
 انار 1
 شهربابك 5

 زرند 2+2*
 كوهبنان 2

تعداد چهار نفر از سهميه محل خدمت شهر كرمان و دو نفر از سهميه  محل خدمت شهر زرند نيروي خط گرم مورد نياز  -*   
مي باشد ومتقاضيان الزاما در صورت مهارت در شبكه خط گرم و دارا بودن گواهينامه آموزش خط گرم از موسسات معتبر امكان 

 حضور در آزمون را دارند  
 و همچنين  .نمايند مراجعه  www.mapsab.ir اينترنتي سايت جهت اطالع از ساير شرايط آزمون به آدرس   داوطلبان گرامي

 در صورت عدم احراز شرايط ويا انصراف از ثبت نام وجه دريافتي مسترد نمي گردد   
 

 

 

 


