
 
 

 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی

 رایان صنعت و برق مهندسی و فنی خدمات شرکت

 

 خود نیاز مورد انسانی نیروی کادر تکمیل راستای در رایان صنعت و برق مهندسی و فنی خدمات شرکت

 سیمبان، شغلی های رشته در آقایان از نفر ۵۲ تعداد شبکه توزیع برق برداری بهره توسعه و قراردادهای جهت

 به نمره باالترین از ترتیب به گزینش و مصاحبه ،کتبی آزمون برگزاری طریق از ۱ پایه راننده و راننده سیمبان

 :نماید می جذب ذیل شرایط با کارگری موقت قرارداد صورت

 

 شرایط عمومیالف ( 

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -1

 و والیت مطلقه فقیهالتزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   -2

انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم) مالک عمل برای محاسبه تاریخ کارت پایان خدمت زمان   -3

 برگزاری آزمون می باشد(

 .تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد

 به مواد مخدر، روان گردان ها،  دخانیات و مشروبات الکلیعدم اعتیاد  -4

 نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه -5

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی وظایف محوله -6

 دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی -7

 ها و شرکتهای دولتی یا خصوصینداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان -8

 احراز صالحیت مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه -9

 شرایط اختصاصی:ب ( 

 داشتن مدرک تحصیلی مطابق جدول پیوست الزامی می باشد. -1

تذکر: مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل زمان برگزاری آزمون می باشد و مالک  

 فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد



 
 

وزن متناسب و برخورداری از سالمت جسمانی و روانی و قدرت تحرک و توانایی انجام وظیفه و عدم استعمال  -2

 برای کلیه مشاغل دخانیات

اولویت بکارگیری با افرادی خواهد بود که دارای مدرک فن ورز شبکه های هوایی و توانایی و مهارت سیمبانی  -3

 و گواهینامه خودرو پایه یک و دو باشند .

 ینداشتن مشکل بینایی، شنوایی، لکنت زبان، بیماری های خاص و یا حوادثی که منجر به استفاده از پالتین در اعضا -4

 بدن شده باشد برای کلیه مشاغل

 به شرح ذیل: 20/20/۱022مورخ داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون  -5

  آزمون خواهد بود ( ) مالک سن تاریخ برگزاری مشاغلسال تمام برای تمامی   02حداکثر (  ۱-5

معاً جمدت انجام خدمت سربازی و یا سابقه کار مرتبط همراه با پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی (  0-5

 سال( به سقف سنی افزوده خواهد شد 0حداکثر) و 

 شدگان دارای سابقه کار مرتبط، در شرایط برابر دارای اولویت می باشند.پذیرفته  -6

می باشد) افرادی که بومی شهرستان محل خدمت باشند در اولویت بومی بودن در استان خراسان جنوبی الزامی  -7

 خواهند بود(

 های زیر باشد:: بومی به فردی اطالق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیتوضیح

 محل تولد داوطلب یا همسر وی، استان خراسان جنوبی باشد (۱-0

سال از سنوات تحصیلی داوطلب ) ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان( به صورت متوالی یا متناوب  0حداقل  (0-0

 طی شده باشد. خراسان جنوبیدر استان 

برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان  0انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان  -8

 ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.افراد حائز شرایط که به 

انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود، لذا قبولی در  -9

 آزمون کتبی، به منزله پذیرش قطعی فرد تلقی نخواهد شد.

محل مورد نظر و یا به کارگیری در دیگر نقاط تحت پوشش  از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر خدمت در -11

 حوزه عملیاتی شرکت با اختیارات شرکت، اخذ خواهد گردید.

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا اعالم مدارک به صورت  -11

محرز شود  مصاحبه و جذب ( ،امل آزمونناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو )ش



 
 

که داوطلب به اشتباه یا به عمد  اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام 

مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو و خسارات مربوطه اخذ خواهد 

 گردید.

 

 مواد آزمون:ج ( 

سواالت آزمون در یک دفترچه شامل سواالت عمومی طراحی گردیده و مواد) دروس( رشته شغلی و جزئیات  -۱

 مربوط در جدول نیازهای جذب نیرو در پایان آگهی درج شده است.

 آزمون دارای نمره منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تعلق میگیرد. -0

 بت نام:چگونگی ثد ( 

 00/25/۱022شنبه صبح روز  ۸توانند از ساعت یق شرایط مندرج در این دفترچه میداوطلبان گرامی پس از مطالعه دق-۱

 ( به نشانی۱کاربردی بیرجند)-مرکز آموزش علمی تارنمایاز طریق  25/20/۱022جمعه  روز 00حداکثر تا ساعت 

uast.ac.ir-۱www.birjand  نمایند آزمون در نامثبت به اقدام. 

 طریق از آزمون در شرکت هزینه عنوان به را (ریال میلیون یک )ریال   ۱،222،222 مبلغ بایست می داوطلب-0

 مانند آن الزامات و شتاب شبکه عضو بانکی هایکارت از استفاده با و نام ثبت صفحه در موجود اینترنتی درگاه

 پرداخت نمایند .  CVV0 کد و کارت دوم رمز

 راهنمای ثبت نام: ه ( 

 .ن اطالعات خودداری نماییدتیاز تایپ ال -1

 ( صفحه کلید خاموش باشد. Caps Lockهنگام درج اطالعات کلید)  -۵

دیگر، از کلید وده و برای جدا کردن کلمات از یک( در هنگام درج اطالعات خودداری نم Enterاز زدن کلید)  -3

 ( استفاده نمایید .spaceفاصله)

 تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است. -4

 کد ملی خود را به صورت کامل) با درج صفر( و بدون خط تیره وارد نمایید. -۲

وبا  JPG ) تمام رخ، زمینه روشن و جدید(،با فرمت0×0اسکن شده عکس پرسنلی برای الصاق عکس، از فایل -6

 استفاده نمایید. مگا بایت ۱حجم حداکثر 

 پس از تکمیل نمودن اطالعات شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نمایید ضمناً امکان چاپ اطالعات وجود دارد. -0
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 گردد.می تلقی یکن مل کانشما یام پرداخت ناموفق ثبت نام در صورت عدم دریافت کد رهگیری و پ -۸

 :آزمون  توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاریو ( 

موزش مرکز آو مکان آزمون از طریق تارنمای  ارائه کارت ورود به جلسه آزمونبا توجه به شرایط بیماری کرونا   -۱

 اطالع رسانی خواهد شد.  uast.ac.ir-۱www.birjand( به نشانی ۱کاربردی بیرجند)-علمی

ساعت و آدرس حوزه آزمون بر روی کارت ورود ؛  برگزار خواهد شد  20/20/۱022مورخ   جمعهآزمون در روز  -0

 است. به جلسه آزمون درج گردیده

ارائه کارت ورود به جلسه )چاپ شده بر روی کاغذ( هنگام ورود به حوزه الزامی است. بدیهی است در غیر  -0

 اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 سایر نکات:ز ( 

 .آزمون مذکور مختص آقایان می باشد 

 اهند های آموزشی مورد نیاز و با هزینه شرکت خوپذیرفته شدگان نهایی با تشخیص شرکت، ملزم به گذراندن دوره

 های آموزشی عیناً اخذپس از حضور در دوره، بود، بدیهی است هزینه های مربوط در صورت انصراف پذیرفته شده 

 خواهد شد .

  کار پذیرفته شدگان نهایی بر اساس اولویت خواهد بود .نتایج آزمون تا یک سال معتبر بوده و دعوت به 

  ارائه تعهد ثبتی مبنی بر خدمت در هر محل دیگر موردنیاز با صالحدید شرکت 

 .دارندگان مدرک تحصیلی معادل، تحت هیچ شرایطی مجاز به ثبت نام در آزمون نمی باشند 

  شغلی ثبت نام نمایند.کد یک در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفاً برای 

  قبولی در آزمون کتبی به منزله پذیرش و جذب نبوده، بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل

مصاحبه، گزینش ، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصالح می باشد و با پذیرفته شدگان نهایی، 

مذکور مطابق قانون کار و مقررات ذیربط منعقد  شرکتداد موقت کار توسط پس از ارائه مدارک در مهلت مقرر قرار

 خواهد شد .

  عدم ارائه مدارک توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی

 . بودآنها از محل نیروهای ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد 
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شماره یک: عناوین شغل و محل خدمتجدول   

 ردیف عنوان شغل محل خدمت تعداد نام شرکت جنسیت

 

 مرد
 

 

 شرکت برق و صنعت رایان

 

05 

 

های استان خراسان جنوبیشهر  

 

 ۱ سیمبان

 0 سیمبان راننده

 0 راننده پایه یک

 

 

مواد آزمون: دوجدول شماره   

 رشته های موردنیاز
مقطع 

 تحصیلی
 عناوین شغلی

تعداد 

 موردنیاز

محل 

 خدمت
 مواد آزمون کتبی

 دتعدا

 سوال

 ضریب

 ریاضی فیزیک 

 علوم تجربی 

 علوم انسانی 

 ای فنی و حرفه 

 کار و دانش 

 

 یپلمد

 

 سیمبان 

 سیمبان راننده 

 راننده پایه یک 

 

شهرهای استان  نفر)مرد( 05

خراسان 

 جنوبی

 ۱ ۱2 معارف اسالمی 

 ۱ ۱2 ادبیات فارسی و آیین نگارش 

 ۱ ۱2 زبان انگلیسی عمومی 

 ۱ ۱5 ریاضی 

 ۱ ۱5 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی 

   

 فوق دیپلم برق 

 ----- 75 جمع

 

الزم به توضیح است داوطلبانی که دارای گواهینامه آموزش سیمبانی و برق صنعتی از سازمان فنی و حرفه ای ** 

 باشند، در اولویت خواهند بود.

 

 تماس حاصل نمایید. 250-0000۸0۸0-5در صورت وجود هرگونه ابهام با شماره 

 

 0 ۱5 توانمندی های ذهنی 


