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ود در شركت برق منطقه د براي اجراي قرارداد خندر نظر دار طيب كارو شركت  تعميرات انتقال نيروي شمال (تانش)شركت 
تاسيسات و پستهاي انتقال و فوق  ) نفر 12 (و نگهباني)  نفر 29 (بخشهاي اپراتوري اي سمنان نسبت به تامين نيرو در 

از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي  وافراد واجد شرايط  ميان ازنفر مرد،  41به تعداد  توزيع برق در استان سمنان جمعاً
 د.ننماي پس از طي فرايند مربوطه اقدام ط ذيل، آزمون دانش مهارتي (مصاحبه)  به شرط دارا بودن شرايعمومي و تخصصي

     : متقاضيان الف) شرايط عمومي

 داشتن تابعيت ايران -1
معافيت دائم پزشكي غير تاثيرگذار در بخش اپراتوري به تشخيص ره ضرورت يا معافيت قانوني دائم (انجام خدمت دو -2

 هر صورت) قابل پذيرش نمي باشد) ابل قبول بوده و براي شغل نگهباني داشتن معافيت دايم پزشكي (بهكارفرما ق
 عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات  -3
 كيفرينداشتن سابقه محكوميت  -4
 (به تشخيص كارفرما) داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه بكارگيري مي شوند -5
 ين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اعتقاد به د -6
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -7
 عدم داشتن منع قانوني براي فعاليت و نداشتن تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها  و شركت ها -8
 بي و مصاحبه توسط پيمانكار يا مشاوراحراز صالحيت هاي عمومي و گزينش پس از قبولي در آزمون كت -9

 : ب) شرايط اختصاصي 

 :داشتن شرايط سني حداكثر -1

 براي تمامي متقاضيان ديپلم )01/11/1375( متولدين بعد از تاريخ   سال تمام 25
 براي تمامي متقاضيان فوق ديپلم  )01/11/1372( متولدين بعد از تاريخ   سال تمام 28
 براي تمامي متقاضيان ليسانس   )01/11/1370عد از تاريخ ( متولدين ب  سال تمام 30

 توضيح: تاريخ آزمون مالك محاسبه حداكثر سن داوطبان مي باشد.).(

 (به تشخيص كارفرما)بهو شرايط ذيل براي متقاضيان رشته هاي شغلي در صورت داشتن سابقه بيمه تامين اجتماعي  - 2
 )اضافه خواهد شد:1ق(رديف فوديگر به سال  4حداكثر  ازاي هريك

    مرتبط با مشاغل مورد تقاضاداشتن سابقه الف) 

 ب )داشتن سابقه عينا مطابق با مشاغل موردتقاضا   

داوطلبان،آخرين روز  پايان خدمت نظام وظيفه ومالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت  – 3
 ثبت نام مي باشد.
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شده فقط در صورت مطابقت با رشته هاي تحصيلي مندرج درجدول نيازهاي اين دفترچه مورد  مدارك تحصيلي ارائه – 4
 پذيرش خواهد بود.

 %50د نياز از ميان افرادي كه حداقل ربرابر ظرفيت مو 2انتخاب داوطلبان براي انجام مصاحبه حداكثر به ميزان    -5
كسب كرده باشند، به ترتيب باالترين  يآزمون كتب نفر را در ني) اوليو عموم يآزمون (تخصص ازاتيمجموع امت

 ماه بعد از آزمون در سايت اعالم خواهد شد. 3حداكثر  تمامي داوطلباننمرات انجام و اسامي 

تخصصي و روانشناسي،  آزمون دانش مهارتي (مصاحبهي نظيرانتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل -6
نش ميسر مي باشد. ضمناٌ اسامي پذيرفته شدگان نهايي پس از تأييد مراجع ذيصالح از طريق گزي و) توانايي جسمي و...

 به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.) www.taneshco.ir( سايت آزمون

مهلت ارائه اصل مدارك الزم از سوي پذيرفته شدگان شامل مدرك تحصيلي، شناسنامه، كارت ملي، مدرك  :1توضيح
به منظور تطبيق مدارك و تكميل  ، ايثارگري و ساير مدارك نظير جدول شماره يك،مدرك بومي وضعيت نظام وظيفه،

 روز پس از اعالم نتايج آزمون مي باشد. 5پرونده براي انجام مصاحبه، حداكثر 

اصل مدارك  و...) يجسم يي، تواناتخصصي و روانشناسي مصاحبهآزمون دانش مهارتي (: در زمان حضور براي 2توضيح
وق و ساير گواهينامه هاي آموزشي، مهارتي، ورزشي، كارآموزي و كارورزي مرتبط، گواهينامه رانندگي با موتور ف

 .سيكلت(براي مشاغل نگهباني ) و... را به همراه داشته باشيد

بت نام در صورتيكه مدارك داوطلب مغاير با شرايط مندرج در اين دفترچه و همچنين اطالعات مندرج در تقاضانامه ث -7
ويا داراي نقص بوده ويا به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع داده باشد، درهر مرحله از فرايند (شامل آزمون، اعالم 

منعقده و  قرارداد نيز بكارگيريمراحل محروم و در صورت  ادامهاز نتايج اوليه، مصاحبه و... حتي پذيرش نهايي) داوطلب 
 گرديده و  هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نخواهد بود.اثر لغو و بال  يا احكام صادره، 

 قوانين و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.در خصوص ايثارگران مطابق   -8

مورد نياز براي مشاغل مربوطه به  شرايط فيزيكي و رواني شرط پذيرفته شدن كليه متقاضيان مشروط به دارا بودن   - 9
 تشخيص كارفرما مي باشد.

 بان بومي شهرستانهاي محل مورد تقاضاي شغل مورد نظر مي باشدپذيرش فقط از داوطل   - 10

بومي بودن متقاضيان شركت كننده در  ساكن با سابقه ده سال سكونت در همان شهرستان باشد. ايمتولد  ديداوطلب با
 آزمون از طريق ذيل احراز مي گردد:

 طلب با شهرستان مورد تقاضا يكي باشد. شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داو -1-10

تذكر: با توجه به تغييرات تقسيمات كشوري در سال هاي مختلف، در صورت اختالف نظر يا ابهام در خصوص شهرستان 
 محل تولد، مالك عمل نظر اداره كل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود. 
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اساس فرم پيوست) ممهور به مهر نيروي انتظامي (پاسگاه يا حداقل ده سال سكونت با ارائه استشهاد محلي (بر  -2-10
 كالنتري محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود. 

تبصره: داشتن گواهي تحصيل در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تاييد 
وان تمام يا قسمتي از سابقه ده سال سكونت به شرط استشهاد اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه مي تواند به عن

  محلي مبني بر تاييد ساكن بودن فعلي فرد در شهرستان محل مورد تقاضا مالك محاسبه قرار گيرد. 

از   يكيبودن در  يبوم تيهر سه شهرستان قابل شهريسمنان و سرخه و مهد يشهرستان ها يكي: باتوجه به نزدحيتوض
 كيبودن در هر  يبوم تيگرمسار و آرادان هردو شهرستان قابل يشهرستان ها يكيمذكور  و با توجه به نزد يشهرستان ها

 خواهند بود. تيدر اولو يانسان يرويجذب ن يمورد نظر برا ندر شهرستا نيذكر شده را دارند. ساكن ياز شهرستان ها

ردادي ،پيماني و ...  با شركت هاي تابعه و وابسته وزارت پذيرفته شدگان اين آزمون هيچگونه ارتباط استخدامي، قرا - 11
  .داشت نخواهند  نيرو

داوطلبان واجد شرايط مندرج در جدول ضرايب(ج)  با ارائه مستندات مورد تائيد، ضرايب تعيين شده، در در خصوص   - 12
ن استفاده از ضرايب يكي از رديف آزمون كتبي آنان اعمال گرديده و سپس نتايج مربوطه محاسبه خواهد شد (تنها امكا

 هاي جدول مذكور وجود دارد).

 تاثير آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي وآزمون دانش مهارتي  (مصاحبه) به شرح ذيل مي باشد -13

 درصد تاثير رشته شغلي
 (مصاحبه)  يآزمون دانش مهارت يو تخصص يعموم يها يآزمون توانمند

 50 50 نگهبان پست
 30 70 تور پستاپرا

و ازمتقاضيان رشته شغلي نگهباني تست شرايط  شدهي، مصاحبه روانشناسي انجام از متقاضيان هر دو رشته شغل -14
  بعمل خواهدآمدآمادگي فيزيكي و جسماني نيز 

 ج)جدول  ضرايب :

 ضريب عنوان رديف

1 

ار در صنعت برق استان فرزندان كاركنان شاغل يا بازنشسته و فوت يا قطع عضو شده ناشي از ك
سمنان اعم از رسمي، حكمي، پيماني، قراردادي و كارگري كه به طور مستقيم با شركتهاي تابعه و 

مديريت توليد) استان قرارداد داشته و حقوق  -توزيع -وابسته صنعت برق (برق منطقه اي
 دريافت مي كنند يا مي كرده اند با ارئه تاييده كتبي از شركت مطبوع .

15/1 

 20/1 فرزندان زنان شاغل سرپرست خانوار با ارائه تائيديه كتبي از محاكم قضايي 2
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 واد آزمون :د) جدول م

 ضريب مواد آزمون سئواالت رشته شغلي رديف

 اپراتور پست  1

 عمومي

 هوش استعداد تحصيلي

1 
 زبان عمومي

ICDL 
 ادبيات فارسي و آئين نگارش

 برق*مديريت مصرف 

 تخصصي

 تجهيزات پست برق*

5/1 

 دستورالعمل هاي ثابت بهره برداري *

 ايمني عمومي برق*
 1مدارهاي الكتريكي 

 بررسي سيستمهاي قدرت

 نگهبان پست 2

 عمومي

 هوش استعداد تحصيلي

1 
 زبان عمومي

ICDL 
 ادبيات فارسي و آئين نگارش

 مديريت مصرف برق
 

 يتخصص

 رياضي عمومي
 ايمني حريق * 5/1

 اصول حفاظت فيزيكي*
بارگذاري  www.taneshco.ir ابع آزمون مشخص شده با عالمت ستاره(*) در پايگاه اطالع رساني به نشانيد) من-1

 براي آنها مشخص نشده ، بر اساس منابع دانشگاهي يا دبيرستاني رايج مي باشد.گرديده است و مواردي كه منابعي 
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 مدرك تحصيلي مورد نياز فيزيكي
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اپراتور  1
 پست 

شرايط و توانايي 
براي انجام كار 

اپراتوري و داشتن 
سالمت جسماني و 

 رواني
 

كليه رشته ها و گرايشهاي 
 كارداني برق

 مرد 1 1 5 شهرستان سرخه

 شهرستان گرمسار:
 گرمسار/ ايوانكي /

 منطقه ويژه اقتصادي 
 مرد - 2 6

 شهرستان دامغان:
 دامغان/اميريه/مهماندوست

 مرد - 2 4

شهرستان ميامي: 
 مرد - 1 3 عباس آباد

بودن گواهينامه:    دارا
كارشناسي در يكي از رشته 

هاي تحصيلي مهندسي 
برق،مهندسي 

برق(قدرت/شبكه هاي انتقال و 
-توزيع)،مهندسي علمي

-برق،مهندسي علمي كاربردي
برق(شبكه هاي انتقال  كاربردي

و توزيع)،مهندسي تكنولوژي 
 برق

مي: شهرستان ميا
 مرد - 1 3 ميامي

2 
 

 نگهبان

 قد : حداقل
 سانتيمتر  170

داشتن سالمت 
جسماني و رواني  

 كامل

دارا بودن گواهينامه ديپلم 
متوسطه يا فوق ديپلم در كليه 

 رشته هاي تحصيلي

 مرد - 1 3 شهرستان ميامي

 مرد 1 2 5 شهرستان سمنان

 

 

(متر) و وزن  79/1گويند . مثال با قد  BMI: اگر وزن ( برحسب كيلوگرم) را بر مجذور قد ( برحسب متر) تقسيم كنيد عدد حاصل را (شاخص وزني) 1توضيح 
 خواهد بود . 24(كيلو گرم)شاخص وزني 77

و جلوگيري از خطرات و محدوديتهاي ترددي ، پذيرفته شدگان نهايي مي بايست در شهر يا  به دليل نياز سريع به ارائه خدمت در شرايط خاص -2توضيح 
 روستايي كه در هر مورد از جدول فوق تعيين شده است سكونت يابند .
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 ط)ايثارگران:

 .بخشي از ظرفيت هاي تعيين شده به ايثارگران گرانقدر با رعايت شرايط ذيل اختصاص يافته است 

 مشمولين سهميه

درصد25
 

 جانبازان و آزادگان

 فرزندان و همسران و برادران شهداء 

 ) و باالتر%25و پنج درصد ( ستيفرزندان و همسران جانبازان ب

 بقه يك سال و باالتراسارتفرزندان و همسران آزادگان با سا

 درصد5

 ماه غير داوطلبانه) 8ماه داوطلبانه) و(حداقل 6رزمندگان با سابقه حضور در جبهه  (حداقل 
 و همسران  و فرزندان آنان              

 سال اسارت كيفرزندان آزادگان  با سابقه كمتر از 

 )%25و پنج درصد ( ستيب ريفرزندان جانبازان ز

 

 در آزمون جهت جذب ايثارگران با شركت كنندگان آزاد بصورت يكسان مي باشد.شركت  �
شرايط ذكر شده در اين دفترچه مانند قد، وزن، سن ، سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام فعاليت مربوط  �

 به هريك از مشاغل و ... براي ايثارگران با افراد عادي يكسان مي باشد. 
 كسب مجموع نمرات كتبي و مصاحبه مالك پذيرش مي باشد.  در جذب ايثارگران �
 شرايط بومي بودن ايثارگران همانند ساير داوطلبين است.  �
 ارائه مدرك معتبر براي استفاده از سهميه ايثارگران : �

 اصل و تصويركارت ايثار-1 �

 اصل و تصوير كارت بنياد شهيد و امور ايثارگران -2 �
 مور ايثارگران بامهر و امضاءمعرفي نامه بنياد شهيد و ا -3 �
: معاونت نيروي انساني  ( يا به آنها تفويض اختيارشده است)  گواهي رزمندگي با مهر و امضاء مراجع ذيصالح-4 �

معاونت نيروي انساني ناجا و معاونت نيرو ي انساني سپاه (شامل  –پداجا)  -نداجا -نهاجا -ارتش (شامل  نزاجا
سازمان بسيج) و در سطح سپاه هاي استاني با امضاء فرمانده سپاه استان   –ي قدس نيرو –هوافضا  -ندسا –نزسا 

معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد  – معاونت نيروي انساني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح -
 كشاورزي در خصوص جهادگران

 مقررات زمان ثبت نام مي باشد. توجه : مالك عمل براي صادر كننده مدارك فوق االشاره قوانين و
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 چگونگي ثبت نام:ي)
حداكثر تا  21/09/1400  مورخ  يكشنبه از روز مي توانند دفترچهداوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين 

 لينك سامانه ثبت نام آزمون در سايت  اطالع رساني پايگاهاز طريق   21/10/1400ه مورخ سه شنبه روز 24ساعت 
www.taneshco.ir نام در آزمون نمايند.قدام به ثبتا 

ريال ( معادل يكصد هزار تومان ) مي باشد كه از طريق  000/000/1داوطلب به مبلغ هزينه واريزي ثبت نام براي هر    -1
خت مي باشد درگاه الكترونيكي موجود در صفحه ثبت نام بنام پژوهشگاه نيرو و با استفاده از كارتهاي عضو شتاب قابل پردا

 )مبلغ هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد.(

شد، بامي  پس از انجام كامل و موفقيت آميز ثبت نام كه شامل تكميل كليه فيلدهاي اطالعاتي و پرداخت هزينه آزمون  -2
داشت نموده و در حفظ به داوطلبان كد رهگيري اختصاص يافته و اعالم مي شود. ضروري است كليه داوطلبان اين كد را ياد

 آن دقت نمايند.

شود كه رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام  به داوطلبان محترم توصيه مي  -3
مطالعه و بررسي  نام و مدرك تحصيلي مورد نياز در رشته شغلي مربوط را كامالً اينترنتي، جدول نيازها، راهنما، نحوه ثبت

ضمناً  آماده نمايند.   بخش راهنما و نحوه ثبت نامموده و فايل رايانه اي عكس خود را با توجه به جزئيات اعالم شده در ن
پيگيري مراحل بعدي مانند دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، آگاهي از زمان و مكان برگزاري آزمون الزامي بوده و 

 مسئوليت آن به عهده داوطلب مي باشد.

نام در ساعات كم ترافيك، به مرور زمان و قبل از روزهاي پايان مهلت، سهولت بيشتري را به همراه خواهد داشت  ثبت  -4
 و بهتر است ثبت نام به روزهاي آخر موكول نشود.

در صورت وجود اشكال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن عكس ارسالي توسط داوطلب، اطالع رساني الزم از الف :  
ريق ارسال پيامك به شماره تلفن همراه معرفي شده از سوي داوطلب يا برقراري تماس تلفني، براي ويرايش اطالعات در ط

در  موعد مقرر به عمل خواهد آمد (تاريخ مربوط به ويرايش اطالعات متعاقباً به اطالع داوطلبان رسانيده خواهد شد). 
  مسؤوليت تبعات آن به عهده داوطلب مي باشد. صورت بي توجهي به پيامك ارسالي و اين موضوع،

ويرايش و تغيير دادن اطالعات مربوط به وضعيت ايثارگري به هيچ وجه امكان پذير نخواهد بود. داوطلبان محترم دقت ب : 
 .كافي و الزم را در اين موارد و به هنگام ثبت نام به عمل آورند

 ديد.وجه تمديد نخواهد گر نام به هيچ مهلت ثبت  -5

مي توانند  كسب اطالعات بيشتر برايدر مرحله ثبت نام و در صورت درج اشتباه اطالعات شخصي داوطلبان محترم تذكر:
 ند.تماس حاصل نماي، ز) في(ردپايان همين دفترچه  مندرج در،با شماره تلفن مجري آزمون 

 د بود.فقط در زمان مقرر امكان پذير خواه ،طالعاتاكه ويرايش   متذكر مي شود 
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 راهنما و نحوه ثبت نام :ك) 
 -3صفحه كليد خاموش باشد.  Caps Lock هنگام درج اطالعات، كليد -2از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد.  -1

در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر، از كليد    (Enter) از زدن كليد
كد ملي خود را به صورت كامل ( با  -5تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است.  -4نماييد. استفاده  (Space)فاصله

(تمام رخ، زمينه  3×4براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي  -6و بدون خط تيره وارد نماييد. درج صفر) 
د.عكس هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه كيلوبايت استفاده نمايي 40و با حجم حداكثر JPG ، با فرمتروشن و جديد)

 پس از تكميل نمودن اطالعات، شماره رهگيري ثبت نام ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً -7  مورد قبول نخواهد بود.
كميل ت به دلخواه رقم مي باشد را 5كه از نوع عددي و با  شماره بازيابي فيلد مربوط به -8امكان چاپ اطالعات وجود دارد.

نموده و آن را به دقت يادداشت كرده يابه خاطر بسپاريد. در صورت فراموش كردن كد رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين 
شماره به همراه كد ملي و شماره شناسنامه مي توانيد كد رهگيري خود را بازيابي نماييد، لذا تا پايان مراحل آزمون از اين 

دكمه  به منظور ثبت دقيق اطالعات از  پس از اتمام مراحل ثبت نام و كامل شدن آن، -9 شماره كامالً مراقبت نماييد.
 استفاده نماييد. خروج

 توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون:ل) 

هد انجام خوا  www.taneshco.ir اطالع رساني  و از طريق پايگاه صورت اينترنتي ارائه كارت ورود به جلسه آزمون به -1
 پذيرفت.

در محل هايي كه آدرس آنها در زمان ارائه كارت اعالم مي گردد برگزار خواهد   01/11/1400 مورخ   جمعه آزمون در روز -2
  شد.

در صورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطالع رساني الزم از طريق همين   -3
 خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهي يافتن ، رعايت و انجام آن ها مي باشند.پايگاه اينترنتي به عمل 

ارائه كارت ورود به جلسه آزمون ( چاپ شده بر روي كاغذ ) هنگام ورود به حوزه الزامي است. در غير اينصورت از ورود  – 4
 داوطلب جلوگيري خواهد شد.

 21/09/1400شنبه مورخ يكروز شروع ثبت نام 1
 21/10/1400شنبه مورخ سه روز خاتمه ثبت نامه 2
 24/10/1400مورخ  جمعهتا روز23/10/1400شنبه مورخ پنجروز ويرايش اطالعات 3
 29/10/1400شنبه مورخ چهارروز اخذكارت ورود به جلسه اينترنتي 4
 01/11/1400مورخ  جمعهصبح روز9ساعت زمان آزمون 5

 اعالم خواهدشد. محل آزمون در كارت ورود به جلسه
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 م)ساير موارد :
رشته مقطع و التحصيالن همان هاي شغلي امتحاني (مشخص شده در جدول نيازها) صرفاً فارغدر هر يك از رشته - 1

باشد. در صورت كتمان موضوع، پذير نمي امكانغير مرتبط  يهاها يا گرايشتوانند شركت كنند و پذيرش ديگر رشتهمي
 گونه اعتراض، قبولي ايشان در هر مرحله از آزمون ملغي اعالم خواهد شد.بدون داشتن حق هر

تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبت نام صورت  رشته و پذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع - 2
داوطلب خواهد  پذيرد. مسؤوليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا به عهده مي

   بود.
، ، گزينش، معاينات پزشكيباشد بلكه انجام مراحل بعدي شامل مصاحبهقطعي نمي بكارگيريقبولي در آزمون به منزله  - 3

 باشـد.و اخذ عدم سوء پيشينـه از مراكز ذيصـالح نيز الزامي مي روانشناسي ، گواهي سالمت
حوزه فعاليت  سمنان استان نقاطدمت و اشتغال به كار در هر يك از بايست آمادگي خشدگان نهايي مي پذيرفته - 4

 رمحل خدمت ساكن شوند.و درا داشتـه برابر قرارداد شركت 
فرايند بكارگيري مطابق قانون كار به انجام رسيده و تعهدي برا ي تبديل وضعيت كاري پذيرفته شدگان به دائمي و يا   - 5

 ت .رسمي و حكمي و...وجود نخواهد داش
 نمايد . نام  تواند صرفاً براي يك رشته شغلي در شركت مورد نظر خود ثبت در اين آزمون، هر داوطلب مي  - 6
 زمان بكارگيري پذيرفته شدگان نهايي به تدريج و با توجه به نياز شبكه برق مي باشد.  - 7
ايي پذيرفته شدگان در سراسر  استان سمنان كارفرما ميتواند با توجه به نياز شبكه و وظايف محوله نسبت به جابج  - 8

 اقدام نمايد.
 پذيرفته شدگان به صورت نوبت كار( شيفت كار) به فعاليت خواهند پرداخت.   - 9
چنانچه متقاضي از سوي گروه مصاحبه كننده ، روانشناس يا آزمون جسماني فاقد شرايط الزم تشخيص داده شود،  -10

 استخدام متوقف خواهد شد.  داراي شرايط الزم نبوده و  فرآيند
پذيرفته شدگان بخش نگهباني به دليل لزوم شركت درآزمون آمادگي جسماني در زمان حضور براي مصاحبه ، كفش و  -11

 لباس مناسب ورزشي به همراه داشته باشند.
 
  مجري آزمون: ارتباط با ز) 
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