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 انساني تامين نيرويآزمون راهنماي ثبت نام متقاضيان دفترچه 
 صنعتهاي طرف پيمان در پروژهدر  نفر نيروي شركتي مورد نياز براي به كارگيري 7منظور تأمين تعداد به  آتيه سازان آوين شركت

نسبت  شو گزين تيمصاحبه مهار ،نشناسي آزمون سالمت جسماني و روادر نظر دارد: از طريق آزمون علمي كتبي،  برق شهرستان رودبار
ه باشند دعوت بذيل مي كه حائز شرايط متقاضيان بوميمايد. لذا از كليه اقدام نبا قرارداد مدت معين  تأمين نيروبه جذب نيرو بصورت 

 نمايد.همكاري مي

 :) شرايط عمومي الف
 داشتن تابعيت ايران )1

 ناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ا يكي از اديان شياعتقاد به دين مبين اسالم  )2
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  )3

 آزمون گزاريبر زمان خدمت پايان كارت تاريخ محاسبه براي عمل مالك(پزشكي انجام خدمت سربازي يا معافيت دائم غير  )4
 .) باشد مي 21/11/1400

                                                                            .  باشد نمي قبول مورد كيپزش معافيت كارت شرايطي هيچ تحت: 1 تبصره
 عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات  )5
 نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر )6

 بومي بودن )7
 د.نشويمبكار گرفته رواني متناسب با شغل و توانايي الزم براي انجام كاري كه براي آن  داشتن سالمت جسماني و )8

 دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با نيازهاي اعالم شده  )9
 ها خدمتي به ديگر سازمان نداشتن تعهدو  اشتغالنداشتن منع قانوني براي   )10

 هاي مورد نظر لي در آزموناز قبويد گزينش پس تائ اهاي عمومي باحراز صالحيت  )11
 

 : ) شرايط اختصاصيب
 باشد.مي به بعد) 21/11/1372(متولدين  ) سال28بيست و هشت (،   21/11/1400 حداكثر سن تا تاريخ )1

بقه به ه گواهي سابا ارائ باشندمتقاضياني كه داراي سوابق كاري مرتبط در صنعت آب و برق وابسته به وزارت نيرو  :2 تبصره
 ، سوابقاشدشده ب هاي مذكور قيدپردازي سازمان تأمين اجتماعي كه در آن نام كارگاه شركتئيديه معتبر بيمههمراه تا

 . گرددبه شرح ذيل به سن اضافه ميا هآن

است تشخيص . بديهيشدسني افزوده خواهد به شرط سال 5 مرتبط بودن سوابق مربوطه حداكثر در صورت تشخيص :توضيح
م است اشت و الزدنخواهند ادعاييبوده و متقاضيان در اين رابطه هيچ گونه شركت اين قه، در اختيار مرتبط بودن ساب

 پيوست را تكميل نمايند. 1فرم شماره 

ها شگاهكي از دانينام از ديپلم متناسب با رشته و گرايش تحصيلي اعالم شده در شرايط ثبت فوق حداقل داشتن مدرك تحصيلي) 2
 .ئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوريي مورد تايا موسسات آموزش
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ي ونه امتيازگيچ ن هليك بالمانع بودهدر آزمون  ديپلمشركت متقاضيان داراي مدرك تحصيلي مرتبط باالتر از سطح فوق :توجه مهم
فاد م يتا با رعاشد و حقوق و مزاياعطا نخواهدآن  و بعد از بكارگيريو همچنين در زمان جذب  ،در مرحله گزينش 

فرم شماره  بايستيشد. در اجراي اين بند متقاضيان  ديپلم محاسبه خواهدقانون كار متناسب با سطح نياز تحصيلي فوق
 نام ارسال نمايند.پيوست را امضا و همراه مدارك ثبتنامه تعهد 2

ر داشته و د ر استان رادتحصيل اقامت يا قه يا حداقل ده سال ساب و هاي استان گيالن بودهشهرستانمتولد يكي از  دمتقاضيان باي )3
 ائهبت نامي ارثهمراه ساير مدارك  بايدتحصيلي  اقامت/ . براي اين موضوع گواهيسكونت داشته باشنددر استان حال حاضر 

 شود.
 د شد.ماه به شرط تاييد مراجع ذي صالح به حداكثر سن افزوده خواه 24) مدت انجام خدمت سربازي، حداكثر بمدت 4

 

ني يت قانوديپلم، كارت پايان خدمت وظيفه و معافذكر است گواهي فراغت از تحصيل داوطلب حداقل فوق هتوجه : الزم ب
 ارائه گردد.در زمان تطبيق مدارك و اصل آن در زمان ثبت نام صادر شده  ددائم غير پزشكي، باي

فراد حائز ز ميان ااظرفيت مورد نياز،  انتخاب پذيرفته شدگان آزمون براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان دو برابر )5
  شرايط كه  به ترتيب باالترين نمره آزمون كتبي را كسب كرده باشند، انجام خواهد شد.

به  ،زمون كتبي ولي در آانتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از قبولي در آزمون از طريق مصاحبه و گزينش ميسر خواهد بود، لذا قب )6
 نخواهد شد.منزله پذيرش فرد تلقي 

  عهده بر ناقص، تصور به مدارك اعالم يا و آگهي متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي  مسئوليتتذكر:
 به يا اشتباه هب داوطلب كه شود  محرز) جذب و مصاحبه ، آزمون شامل( نيرو جذب از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب

قبولي  رديده وگ محروم بعدي مراحل انجام از باشد، مي آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و هداد واقع خالف اطالعات عمد
 آمد. ايشان ملغي و به لحاظ طوالني بودن اين فرايند اقدام الزم طبق قوانين و مقررات به عمل خواهد

 .است الزامي نشانآتشراننده و  براي داوطلبين رشته شغلي گواهينامه رانندگي پايه يكدارا بودن   )7
) سال 2ميزان دو (ب )گواهينامه رانندگي پايه يكنشان (داراي به حداكثر سن داوطلبان رشته شغلي راننده و آتش :3 تبصره 

 افزوده خواهد شد.

 : آزمون مواد) ج
 و شغلي شتهر) دروس( مواد و گرديده طراحي  تخصصي سواالت و عمومي سواالت شامل دفترچه يك در آزمون سواالت -1

 . است شده درج آگهي در نيرو جذب نيازهاي جدول در مربوط جزئيات
 .گيردتعلق مي منفي نمره سوم يك غلط پاسخ هر به و نمره يك صحيح پاسخ ،هر بوده منفي ينمره داراي آزمون -2
 

 : نام ثبت چگونگي) د 
 25/10/1400 مـورخ شـنبه روز صـبح 8 سـاعت از توانند مي دفترچه اين در مندرج شرايط دقيق مطالعه از پس گرامي داوطلبان -1

 آزمـون در نـام ثبت به قداما www.ieht-gilan.irاينترنتي سايت طريق از 08/11/1400 مورخ جمعه روز 24 ساعت تا حداكثر
 . نمايند

 موجود اينترنتي اهطريق درگ از آزمون در شركت هزينه عنوان به را) ريال يك ميليون( ريال1,000,000 مبلغ بايستمي داوطلبان -2
 . نمايند پرداخت شتاب شبكه عضو بانكي كارتهاي از استفاده با و نام ثبت صفحه در

  .گرددنمي مسترد واريزي وجه هزينه، پرداخت و نام ثبت از پس:  4 تبصره



 ۶ از ٣

 :  نام ثبت راهنماي )ه
 . نماييد خودداري اطالعات التين تايپ از -1
 . باشد خاموش كليد صفحه Caps Lock كليد اطالعات، درج هنگام -2
 (Space) هفاصل كليد از يكديگر از كلمات جداكردن براي و نموده خودداري اطالعات درج هنگام در Enterكليد زدن از -3

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

 . بود نخواهد قبول مورد وجه هيچ به ارسالي پرسنلي غير هايعكس. شود استفاده كيلوبايت 70
 . باشد پيكسل 300*400 حداكثر و پيكسل 200*300 حداقل بايد شده اسكن عكس اندازه - 
 . باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير - 

 . باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد حاشيه هاي -
 . باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس حتي االمكان - 

 از است الزم داوطلبان و نميباشد قبول قابل) … و سنامهشنا ملي، كارت( شناسايي كارتهاي روي از عكس اسكن : 5تبصره 
 . نمايند اسكن به اقدام فوق، توضيحات با مطابق و عكس اصل

 . گرددمي سلب وي از آزمون در شركت حق و شده باطل داوطلب ثبت نام غيرمعتبر، عكس ارسال درصورت : 6 تبصره
 موضوع اين كه داوطلبان، عكس ارسال در اشتباه درخصوص قبلي، ايآزمونه در آمده وجود به مشكالت به توجه با :مهم تذكر

 كنترل بر عالوه كه گرددمي ،تاكيد است داده رخ شود،مي انجام ديگران توسط آنان ثبت نام كه داوطلباني براي اكثراً
 عكس جاي به ديگري داوطلب عكس اشتباهاً تا نماييد دقت ارسالي عكس كنترل به نسبت حتماً ثبت نامي، اطالعات

 و تلقي متخلف عنوان به فرد متقاضي، ازطرف اشتباهي عكس ارسال صورت در كه است بديهي. نگردد ارسال شما
 .  شد خواهد رفتار وي با مقررات مطابق

 يادداشت را آن و تكميل اهدلخو به را ميباشد رقمي 5 و عددي نوع از كه بازيابي شماره به مربوط فيلد نام، ثبت فرم انتهاي در -7
 توانيدمي شناسنامه رهشما 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 جودو نيز اطالعات چاپ امكان ضمناً. نماييد يادداشت را شده ارائه يرهگير ،شماره اطالعات تكميل از پس -8
ترتيب اثر  هاي ناقص يا مداركي كه پس از مهلت مقرر ارسال گرددبه مدارك ناقص، ارسال عكس غير معتبر و ثبت نام تذكر :

ه هاي تحصيلي را باوين رشته و گرايشن بايد قبل از ثبت نام شرايط عمومي، اختصاصي و عنشد. لذا متقاضياداده نخواهد
 شود.دقت مطالعه نمايند. ضمناً وجوه پرداختي و مدارك ارائه شده به هيچ وجه مسترد نمي

 

 :حصيلي مورد قبول و متناسب با شغل) رشته و گرايش تو
 ش تحصيليگراي وته تحصيلي ديپلم و يا باالتر در رشطلباني كه داراي مدرك تحصيلي فوقاوباتوجه به شرايط احراز شغل فقط د

لي قيد گرايش تحصي وفارغ التحصيل رشته  افرادي كهدر اين آزمون شركت نمايند و توانند ميبه شرح جدول ذيل هستند  شدهاعالم 
 شده نيستند اجازه شركت و ثبت نام ندارند.

 اشتغالها و ن شركت نمايد قبولي در آزمونخارج عناوين مندرج در جدول در آزموغير مرتبط لذا اگر داوطلبي با مدارك تحصيلي 
آمد. همچنين خسارت ناشي از اتالف وقت، فرصت از وي ممانعت به عمل خواهد كاره وي لغو و در هر مرحله كه باشد از ادام
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وطلب شد. به هر حال دا، به تشخيص شركت محاسبه و از وي مطالبه خواهدهزينه هاي تحميل شده ناشي از آن دست رفته و ساير
 نمايد.را از خود سلب مي )گونه اعتراضي (در اين رابطهق هربا تكميل فرم ثبت نام ح

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : و ضرايب ) مواد آزمون كتبيو

 

 عنوان درس رشته / مقطع
تعداد 
 سوال

 

ضرايب

 دروس عمومي

 1 10 ادبيات و زبان فارسي
 1 10 بان انگليسي عموميز

 ICDL( 10 1هاي هفتگانه فناوري اطالعات (مهارت
 1 10 هوش و استعداد تحصيلي

 1 10 رياضي

 ديپلمدروس اختصاصي مقطع فوق
 رشته مكانيك

 4 15 استاتيك
 4 15 مقاومت مصالح

 4 10 ترموديناميك و انتقال حرارت
مطبوع حرارت مركزي با هوا و آب گرم، تهويه 

 هاي كنترل تاسيساتسيستم
10 4 

 ديپلمدروس اختصاصي مقطع فوق
 برق رشته

 4 15 مدارهاي الكتريكي
 4 15 هاي الكتريكيماشين

 4 10 الكترونيك
 4 10 سيستمهاي قدرت

 هاي تحصيليرشته رشته شغلي
تعداد 
مورد 
 نياز

 جنسيت

 زنمرد

نشانآتشو راننده -
 خدمات فني -

هاي: برق، مكانيك، ها و گرايشكليه رشته و باالتر در فوق ديپلم
اي و ايمني و بهداشت حرفه تاسيسات حرارتي و برودتي ،

 حفاظت كار
4 � - 

 خدمات اداري -
 خدمات عمومي -

و  هاي علوم اداري، ماليكليه رشتهو باالتر در فوق ديپلم 
 مديريت

3 � � 
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 عنوان درس رشته / مقطع
تعداد 
 سوال

 

ضرايب

 ديپلمدروس اختصاصي مقطع فوق
هاي ايمني، بهداشت و آتش رشته

 نشاني

 4 15 اصول ايمني
 4 10 ادث و آتش سوزي)ايمني حريق (حو

 4 10 عوامل فيزيكي و شيميايي محيط كار
 4 15 بهداشت محيط كار

دروس اختصاصي مقطع فوق ديپلم
 يهاي مالهاي رشتهكليه گرايش

 4 15 اصول حسابداري
 4 10 اقتصاد خرد و كالن

 4 10 هاي سازمان و مديريتتئوري
 4 15 حسابداري دولتي

طع فوق ديپلمدروس اختصاصي مق
 هايهاي رشتهكليه گرايش

 علوم اداري و مديريت

 4 15 مديريت رفتار سازماني
 4 15 هاي سازمان و مديريتتئوري

 4 10 اصول حسابداري
 4 10 حقوق اداري و قانون كار

 

 :  آزمون و مكان برگزاري زمان و جلسه به ورود كارت توزيع )ز 
 لغايت 19/11/1400 تاريخ از اعالمي نام ثبت سايت طريق از و اينترنتي صورت به آزمون جلسه به ورود كارت ارائه -1

 . پذيرفت خواهد انجام 20/11/1400
 جلسه به ورود كارت روي بر آزمون حوزه آدرس و ساعت شد، خواهد برگزار 21/11/1400مورخ پنج شنبه روز در آزمون -2

 . گرديد خواهد درج آزمون
 الزامي حوزه به ورود هنگام بهمراه اصل كارت ملي يا شناسنامه )كاغذ روي بر شده چاپ( آزمون جلسه به رودو كارت ارائه –3

 .آمد خواهد بعمل جلوگيري آزمون حوزه به داوطلب ورود از اينصورت غير در است بديهي. است
 

 :) حدنصاب آزمون و نحوه محاسبه ضريب و امتياز ح
دروس  و) 1( دروس عمومي با ضريب يكشد. اختصاصي به صورت جداگانه محاسبه خواهد امتياز كل آزمون دروس عمومي و  )1

امتياز كل  %40شد. امتياز كل علمي اين مرحله ) لحاظ و امتياز كل آزمون علمي كتبي محاسبه خواهد4با ضريب (اختصاصي 
 باشد.نهايي مي

 شد.و امتياز كل تعيين خواهد اختصاصيحد نصاب مورد پذيرش براساس امتياز حاصله آزمون دروس   )2

ايي دگي و توانبرابر ظرفيت در هر رشته شغلي وارد مراحل سنجش ميزان آماسه نصاب مذكور به ميزان  داوطلبان داراي حد  )3
 شد. جسماني و رواني متناسب با شغل خواهند

د به ته باشنناسب شغلي را داشداوطلبان داراي حد نصاب آزمون علمي كه براساس نتايج سنجش جسماني و رواني شرايط مت  )4
 شد. مرحله مصاحبه مهارتي دعوت خواهندميزان دو برابر ظرفيت به 
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 ) تطبيق مدارك:ط

جام دارك اناند فعاليت تطبيق مپس از مشخص شدن نتايج آزمون علمي كتبي و تعيين داوطلباني كه حدنصاب را كسب نموده
بت نام ثدر زمان  شود تا نسبت به ارائه اصل مدارك درخواستيمذكور دعوت ميدر اين مرحله از داوطلب داراي شرايط گيرد. مي

سنجش  نياز با مرحلهزمان تطبيق مدارك هم زمان و به صورت پيش ،براي تسهيل و تسريع در كار. نمايد اقدام در تاريخ مشخص
 رحلهه نمايند در اين ماصل مدارك الزم را ارائ طلباني كه نتوانندداواست آمادگي و توانمندي جسماني و رواني صورت گيرد.بديهي

 ماند و نفرات بعدي داراي شرايط و حدنصاب الزم جايگزين خواهند شد. از ادامه فرايند باز خواهند
 

 ) مرحله مصاحبه مهارتي:ي
 ند،گردزيابي ميارمتناسب با شغل  هاي فردي و اجتماعيمهارت، توانمندي و شايستگي ،به منظور سنجش ميزان دانشداوطلبان 

لذا  واهد شد،خ نهايي بر آن اساس فرآيندشد و  ذيربط انجام خواهد توسط مسئولين »مصاحبه مهارتي«اين سنجش تحت عنوان 
كه براساس نتايج  داوطلبان داراي حدنصاب آزمون علميبنابراين  خواهد بود. %60ميزان تأثيرگذاري آن در جمع كل امتيازات 

 مصاحبه مهارتي دعوت خواهند شد.به مرحله  ايط متناسب شغلي را داشته باشندشر ،سنجش جسماني و رواني
 يند.هاي آموزشي و مهارتي خود را در هنگام مصاحبه ارائه نماداوطلبان الزم است كليه مستندات و مدارك معتبر دوره

به تيازات مصاحبه () ، ام%40به نسبتمي (امتيازات عل مجموع تنظيم و با لحاظ نمودن مربوطهنتايج مصاحبه مهارتي مطابق فرم 
 در شرايط گردد.و كسب حدنصاب مصاحبه يا امتياز نهايي نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش مشخص و صورت جلسه مي )%60نسبت 

 هاي مورد نياز خواهد بود.مساوي الويت با دارندگان مهارت
 

 

 سايت آزمون قابل دسترسي مي باشد**نتايج آزمون حداكثر دو هفته پس از برگزاري آزمون از طريق 
 

 داوطلبان شركت كننده در روز برگزاري آزمون الزامي مي باشد*رعايت پروتكل هاي بهداشتي براي *
 

 

كت آتيه سازان آوين شر 013-33534817جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  *
 *تماس حاصل نماييد.


