
 
 

 دفترچه راهنماي آزمون استخدامي

 شركت هاي پيمانكاري

استان كهگيلويه و توزيع نيروي برق 

 بويراحمد

  1400سال 



 آگهي جذب نيروي حجمي
نفر از   11به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز، تعداد آروين آپادانا به اطالع مي رساند شركت 

برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي(كتبي)، آزمون  آقايان واجد شرايط را از طريق  
دانش مهارتي (مصاحبه) و طي فرآيند گزينش به صورت نيروي حجمي و با شرايط زير بكارگيري  

 مي نمايد. 
 توضيحات عمومي:-بخش اول

 شرايط عمومي استخدام: 
 ايران جمهوري اسالمي داشتن تابعيت  -١

 غير پزشكي  انجام خدمات دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم   -٢

 عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات  -٣

 نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر -۴

 داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند  -۵

 ساسي جمهوري اسالمي ايراناعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون ا -۶

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -٧

 دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامي براي شغل محل مورد تقاضا -٨

 نداشتن منع قانوني براي استخدام و تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها  -٩

 

 شرايط اختصاصي استخدام: -بخش دوم
 مي حصيلي متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصيلي اعالم شده در جداول نيازهاي استخداداشتن مدرك ت -١
 10اخذ تعهد ثبتي از نفرات پذيرفته شده در آزمون مبني بر عدم تقاضاي تغيير شغل و محل خدمت به مدت   -٢

 سال.
 سال سن براي كليه متقاضيان 30حداكثر   -٣

سال به حداكثر سن افزوده 5در صورت داشتن سابقه بيمه با تاييد مراجع ذي صالح ،حداكثر تا  :  1تبصره  
 مي شود.

بايستي - 4          وظيفه  نظام  به وضعيت  مربوط  كارت  داوطلبان،  تحصيل  از  فراغت  گواهي  است  ذكر  به       الزم 
حداكثر تا روز برگزاري آزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه ساير تاييديه ها در روز تطبيق مدارك ارائه 

جعلي ارائه نموده و يا واقعيتي را كتمان كه به هنگام ثبت نام ، اطالعات نادرست و  ن  گردد. هر يك از داوطلبا
نموده باشد و به سبب اين اطالعات پذيرفته شوند، هر زمان كه غير واقعي بودن اطالعات مشخص شود، قبولي  
ايشان ملغي بوده و به لحاظ طوالني نمودن فرآيند استخدام، اقدام الزم طبق قوانين و مقررات به عمل خواهد  

 آمد. 
 د نمره آزمون كتبي براي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون الزامي مي باشد.درص60كسب حداقل  - 4
 

 
 



 
 مراحل ثبت نام: 

 
 24لغايت ساعت     16/8/1400يكشنبه مورخ  روز    صبح    8ساعت    از تكميل فرم ثبت نام اينترنتي -١

  21/8/1400مورخ   روز جمعه  
 فايل عكس اسكن شده   -٢

پرسنلي خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فايل آن را داوطلب مي بايست يك قطعه عكس  
 براي ارسال از طريق برنامه ثبت نام اينترنتي آماده نمايد: 

 كه در سال جاري گرفته شده باشد.(عكس تمام رخ)   عكس  -
 باشد.  JPGعكس اسكن شده فقط بايد با فرمت   -
 باشد.  پيكسل و حداكثر   اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل   -
 بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هر گونه لكه باشد.   بتصوير داوطل -
 كيلوبايت بيشتر باشد.  70حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از   -
 حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد. -
 ي االمكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.حت -
و  : اسكن عكس از روي كارت هاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و ...) قابل قبول نمي باشد1تبصره -

 با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.  داوطلبان الزم است از اصل عكس و مطابق
داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي : در صورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت نام  2تبصره   -

 سلب مي گردد. 
تذكر مهم: با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي در خصوص اشتباه در ارسال عكس  -

داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام مي شود،رخ داده 
عالوه بر كنترل اطالعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت    است، تاكيد مي گردد كه

نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت  
متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد   ارسال عكس اشتباهي از طرف 

 شد.
 جه ثبت نام: پرداخت و

 انجام خواهد پذيرفت.www.farscomplex.ir آدرس    طريق به صورت اينترنتي از  نام ثبت -
بصورت دو ميليون ريال    ثبت نام به مبلغ متقاضيان واجد شرايط مي بايست نسبت به پرداخت وجه   -

 الكترونيكي و يا از طريق كارت هاي بانكي متصل به شبكه شتاب اقدام نمايند.
توضيح است مدت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نمي گردد و متقاضيان بايد در مهلت تعيين شده الزم به   -

 نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند. 
مراحل متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت نام، كد پيگيري خود را ياداشت و تا پايان   -

 استخدام نزد خود نگهداري نمايند.
به ثبت نام هاي ناقص، ترتيب اثر داده نخواد شد. لذا متقاضيان بايد قبل از ثبت نام شرايط عمومي،  -

اختصاصي، عناوين شغلي و رشته هاي تحصيلي را به دقت مطالعه نمايند و وجوه پرداختي به هيچ وجه 
 مسترد نمي گردد. 



انند در اين آزمون ثبت نمايند كه در زمان برگزاري آزمون داراي مدرك ذيل  صرفاً داوطلباني مي تو
 باشند:
قطع و رشته تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شده در  دارا بودن مدرك الزم در م  -

 دفترچه راهنما.
 كارت ملي -
 شناسنامه عكس دار -
 )يغير پزشكه عمومي و يا معافيت دائم ( فكارت پايان خدمت نظام وظي -

ذكر شده   مدارك دال بر بومي بودن (حسب مورد بر اساس هريك از موارد مشخص در بندهاي چهارگانه
 مربوط به داوطلب بومي) 

    مدارك دال بر جبران كثرت سن -
 كارت شركت در آزمون:  زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت

فوق از روز سه طريق سايت  دريافت كارت شركت در آزمون از    و   28/08/1400زمان برگزاري آزمون  
شب قابل   24صبح الي    8ساعت      27/08/1400  روز پنج شنبه مورخ  لغايت    25/08/1400  شنبه مورخ  

آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج خواهد شد ساعت شروع و محل برگزاري  .    دريافت مي باشد
. 

شركت در آزمون به منزله تاييد اطالعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده  ذكر است صدور كارت  ه  الزم ب
ابتدا توسط شركت متقاضي استخدام مربوط وسپس بصورت  ،  و مدارك داوطلبان پس از اجراي آزمون

 بررسي خواهد شد .   كهگيلويه و بويراحمدمتمركز توسط شركت توزيع نيروي برق استان  
 

 امتيازات و سهميه ها  
همسر و فرزندان   ، به جانبازان و آزادگان فاقد شغل  ياستخدام   تيظرف  )%25(درصد  بيست و پنج - 1

 ي سال و باال  كي  ي همسر و فرزندان آزادگان دارا  ، درصد و باالتر   25همسر و فرزندان جانبازان  ، شهدا  
درصد نمره 60(كسب حداقل  نمره مكتسبه بيبه ترت  ديخواهر و برادر شه ، پدر و مادر اسارت، سال    كي

 .ابدي ياختصاص م   الزامي مي باشد)
ل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها  با حداق   ( به رزمندگان  ياستخدام   تيظرف  )%5(پنج درصد- 2
سال اسارت   ك يدرصد و فرزندان آزادگان كمتر از  25 ريهمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان ز)، 

 .ابدي   ياختصاص م   درصد نمره الزامي مي باشد)60(كسب حداقل  نمره مكتسبه  بيبه ترت
 آزمون   درو سه دهم    كي  بياز ضر   ، پس از كسب حد نصاب الزم  رويهمكار وزارت ن  ثارگرانيفرزندان ا- 3

به   ثارگراني ا ريبا سا  )درصد  5  ايدرصد    (25  يانتخاب  هيو در سهم  شونديبرخوردار م  يو تخصص  عمومي
 پردازند  يرقابت م 
 تبصره: 

مقرر ارايه استفاده نمايد و مستندات الزم را در زمان    2و    1چنانچه داوطلب از امتيازات رديف هاي  
 ننمايد،قبولي وي(با هر نمره كسب شده) كان لم يكن تلقي مي گردد.

 
 مي باشد.   بوميپذيرش فقط از داوطلبان  - 4
 تلقي مي گردد.   افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند، داوطلب بومي شهرستان- 



 استخدام يكي باشد.شهرستان محل تولد داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا براي   -١
 محل سكونت فعلي داوطلب ، با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.شهرستان   -٢
داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصيلي (راهنمايي، دبيرستان را بصورت متوالي يا متناوب   -٣

 ي كرده باشد.ن محل مورد تقاضا براي استخدام طدر شهرستا
ل سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام داوطلب حداقل چهار سا -۴

 را داشته باشد. 
همه متقاضيان بومي استان در اين آزمون، از امتياز بومي شهرستان براي شغل مورد نظر در  :    تذكر مهم

 مركز استان برخوردار مي باشند.

 توضيحات    
 شرايط درج شده اختصاص مي يابد . به مشمولين جدول شماره يك ضرائبي متناسب با  

 مشمولين امتيازات   –  1جدول شماره                                
 توضيحات ضريب عنوانرديف 

داوطلباني كه سابقه كار در شركت هاي  1
پيمانكاري طرف قرارداد با شركت  

كهگيلويه و توزيع نيروي برق استان  
داشته باشند( منوط به ارائه   بويراحمد

تائيديه شركت پيمانكاري، گواهي  
پرداخت حق بيمه و رضايت شركت  

 5حداكثر    )مربوطه از عملكرد ايشان
 سال

 
 

به ازاء هر سال 
1.2 

 5(حداكثر  
 سال)

 
به ازاء هر سال به نمره 
كتبي اكتسابي داوطلب 

داده مي    1.2ضريب  
 شود. 

فرزند كاركنان شاغل و بازنشسته   2
برق استان    ي روين  عيشركت توز

  20حداقل  كه    راحمديو بو  هيلويكهگ
سال سابقه آخر خدمت آن در صنعت  

شده باشد در صورت شركت    يبرق ط
در آزمون پس از حد نصاب الزم از 

و   يدهم در آزمون عموم   كي  بيضر
 شود  يبرخوردار م   يتخصص

 
 
1.1 

در صورت شركت در  
آزمون پس از كسب حد 

 1.1نصاب الزم از ضريب 
در آزمون عمومي و 

تخصصي برخوردار و با 
داوطلبان آزاد رقابت 

 خواهد كرد.

 
 توجه:موارد قابل 

پذيرش در نهايي پس از    بلكه قبولينيست  قطعي  به منزله بكارگيري  به هيچ وجه  در آزمون كتبي    قبوليالف:
بعدي شامل گزينش،معاينات پزشكي و اخذ عدم   آزمون كتبي و كسب حد نصاب نمره مصاحبه و انجام مراحل  

 مي باشد. سوء پيشينه از مراكز ذيصالح و تاييد پزشك معتمد جهت سالمت جسماني  
را براي سه برابر ظرفيت  روز كاري پس از اعالم اسامي پذيرفته شدگان آزمون كتبي    7ب:حداكثر ظرف مدت  

بررسي و تطبيق مدارك دعوت مي نمايند. در اين زمان در صورت عدم حضور فرد پذيرفته شده در زمان مقرر و 
 مكتسبه معرفي مي شود.فرد جايگزين به ترتيب امتياز    يا هرگونه اشكال در مدارك وي، 



برابر ظرفيت از طريق تلفن 3ج:زمان انجام مصاحبه شفاهي و سالمت جسماني متعاقبا به اطالع پذيرفته شدگان  
 داده شده متقاضي ،در زمان ثبت نام ،اعالم مي گردد.

شدن افراد با مدرك تحصيلي مورد نياز شغل سيمباني ديپلم مي باشد لذا در صورت پذيرفته     د.با توجه به اينكه
صرفاً از حقوق و مزاياي ديپلم بهره مند خواهند شد و  )فوق ديپلم و يا ليسانس(مدرك تحصيلي باالتر از ديپلم 

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.  زمينه اين  دعايي در  اهيچ گونه  
 

 مواد آزمون:
 براي همه داوطلبان دفترچه سواالت عمومي اختصاص داده خواهد شد.

 آزمون عمومي به شرح زير تعيين مي شود : مواد  
 

 فناوري اطالعات ( مهارت هاي هفت گانه )  -١
 زبان و ادبيات فارسي و آيين نگارش  -٢
 معارف اسالمي -٣
 زبان انگليسي عمومي  -۴
 اطالعات عمومي، دانش اجتماعي و قانون اساسي  -۵
 هوش و استعداد شغلي   -۶

 
 رشته هاي شغلي به شرح جدول زير: مواد آزمون تخصصي با توجه به مدرك تحصيلي و  

 
 دفتر چه سواالت اختصاصي رشته تحصيلي مدرك تحصيلي  رشته شغل 

 سيم بان 
فوق ،  ديپلم

 ديپلم
 و ليسانس 

ديپلم رياضي فيزيك ديپلم 
ديپلم - تجربي

برق(صنعتي،الكتروتكنيك،قدرت)  
صرفاً در    ليسانسوفوق ديپلم و  

رشته برق(قدرت،تكنولوژي شبكه  
هاي انتقال و 

 توزيع،صنعتي،الكتروتكنيك) 

استانداردهاي شبكه توزيع ، 
مشخصات جامع لوازم اندازه گيري 

منصوبه در شركت توزيع برق 
 ومفاهيم برق 

 
 آزمون داراي نمره منفي بوده،هر پاسخ صحيح يك نمره و به ازاي هر پاسخ غلط يك سوم نمره منفي لحاظ مي- 

  گردد.



 رشته شغل ها و محل هاي خدمت : جدول  

 
 
نتايج آزمون حداكثر دوهفته پس از برگزاري آزمون از طريق همان سامانه ثبت نام قابل دسترسي خواهد  �

 بود.  
 

جنسيت  تعداد محل خدمت رشته شغليرديف  

1 
   سيم بان

 مرد 2 چرام 

 مرد 2 مارگون 2

 مرد 2 باشت  3
 مرد 1 قلعه رئيسي  4
5 
 

 مرد 4 ياسوج  
 

 11 جمع


