
 
 
 
 
 
 

 

 چابهار سيکل تركيبي نيروگاه در بهره برداريجهت انساني متخصص با هدف جذب سرمايه )سهامي خاص(  شركت بهره برداري و تعميرات نيروگاه صبا

  سيستان و بلوچستاناستان   از بين داوطلبان بومي  

 به همکاري مي نمايد.با شرايط زير در قالب قرارداد مدت معين دعوت  گزينشو مصاحبه ، طي آزمون كتبي 
 

 

 

 

 الف( شرايط عمومي براي شركت در آزمون
 . داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران1
 هاي قانوني دائم  . انجام خدمت سربازي يا داشتن معافيت2

 پزشکي () غیر 
 

اعالم تا زمان  حتماًکارت پايان خدمت يا معافيت (: 1*تبصره
 صادر شده باشد. نتايج آزمون کتبي

 

 . عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات3
 ثر . نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤ4
 . برخورداري از تندرستي و صحت و توانايي الزم متناسب با 5

 رشته شغلي مورد تقاضا
 . عدم اشتغال به تحصيل و نداشتن تعهد خدمتي 6

 ب( شرايط اختصاصي
 . داشتن شرايط سني به شرح زير:1
 30/10/1378تا متولدين   30/10/1368متولدين  -
 (، با احتساب خدمت سربازيسال 32و حداکثر 22)حداقل  
 

غل به حداکثر سنن  سال سابقه کاري مرتبط باش 8(: 2*تبصره
 اضافه خواهد شد.

 

متناسب با رشنته   کارشناسييلي حداقل .داشتن مدرک تحص2
 شغلي مورد نظر در جدول شماره يک

مجاز به بلوچستان سيستان و فقط افراد بومي  استان  . 3
 باشند. شرکت در آزمون مي

  
. پس از اعالم نتايج آزمون کتبي و مصاحبه، اولويت استخدام 4

شهرستان چابهار و به تشخيص شرکت با افراد بومي ساکن در 
 افراد داراي سابقه کار مرتبط مي باشد.

 

ويژگي هاي زير باشند،  يکي از افرادي كه داراي -

تلقي  سیستان و بلوچستان استانداوطلب بومي 

 گردند:  مي
 طبق شناسنامهداوطلب  يا صدور محل تولد -
 در استان سال  8سكونت به مدت  محل -
 

تعيين بومي بودن داوطلب، آخرين مبناي استان براي (: 3*تبصره
 تقسيمات کشوري اعالم شده توسط وزارت کشور مي باشد.

 

 ج( مدارك مورد نیاز
داوطلبان واجد شرايط مي بايست مدارک الزم را حداکثر تا پايان 

در سننننايت  13/11/1400وقننننت اداري روز سننننه شنننننبه  
http://stc.sbu.ac.ir/azmoon    بارگنننیاري و ارسنننال

 نمايند.

 تصوير صفحه اول شناسنامه  -
 ورو( کارت ملي )پشت -

 ورو( تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم )پشت -

تصوير آخرين مدرک تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل  -
 در آن قيد شده باشد. که معدل کل حتماً

 ()جديد 3*4اسكن يک  قطعه عكس  -
 سابقه بيمه تامين اجتماعي -

 ارسال مدارک بومي بودن با ساير مدارک الزامي است.   

 
 

  

 د( ساير نکات
بننه وب  بيشننتر . داوطلبننان منني توانننند جهننت آگنناهي از زمننان و مكننان آزمننون، دروا امتحنناني و کسننب اطالعننات  1

هننناي  قسنننمت آزمنننون  http://stc.sbu.ac.ir/azmoon آدراسنننايت مرکنننز آموزشنننهاي تخصصننني بنننه   
 استخدامي مراجعه نمايند.

 مي باشد. 13/11/1400. اخرين مهلت ثبت نام تا تاريخ 2
 

چنانچننه در هريننک از مراحننل اسننتخدامي خننالن واقننت بننودن اطالعننات ارائننه شننده از سننوي فننرد مسننجل (: 4*تبصننره
 گردد، از ادامه فرآيند همكاري فرد ممانعت به عمل خواهد آمد.

 
 

 جدول شماره يک

ف
دي

ر
 

 جنسیت تعداد مقطع و گرايش تحصیلي عنوان رشته شغلي

1 
 و حفاظت فيزيكي کارشناا

IT 
 مرد نفر 1 ارتباطات و اطالعات يفناور يمهندس رشته در باالتر و ليسانس

يميش و تكنسين کارشناا 2  
 يميش کارشناا رشته در باالتر و ليسانس

 (ياربردک /محض يها شيگرا)
 مرد نفر 3

يبردار بهره کارشناا 3  مرد نفر 4 (اه شيگرا هيکل) يميش يمهندس رشته در باالتر و ليسانس 

برق نيتكنس 4  مرد نفر 3 (کيالكتروتكن/  برق شيگرا)  برق يمهندس رشته در ليسانس 

کيالكترون کارشناا 5  
 برق يمهندس رشته در باالتر و ليسانس

 (کنترل/  قيابزاردق /کيالكترون يها شيگرا) 
 مرد نفر 2

 نفر 13 جمــع پرسنل مورد نیاز

 

 فقط افراد بومي استان سیستان و بلوچستان مجاز به شركت در اين آزمون هستند.يادآوري:  

 
 

 دعوت به همکاري

http://stc.sbu.ac.ir/azmoon/
http://stc.sbu.ac.ir/azmoon/
http://stc.sbu.ac.ir/azmoon/

