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 هاي پيمانكاري طرف قرارداد شركت توزيع نيروي برق استان البرز) (از شركت ي پارسيانژپگاه انرت شرك
( در استان  ،برقكار شغلي در رشته ،آقايان از نفر 10تعداد ،  در راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود

ترتيب از باالترين  به، از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبهرا  )6شرح جدول شماره يك در صفحهبه البرز 
 .دننمايمي جذببا شرايط ذيل  حجمي قرارداد صورت شرط بومي بودن به نمره به

 الف) شرايط عمومي :
 نايرا اسالمي جمهوريداشتن تابعيت  -1

 واليت فقيه.ام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و زالت -2

مالك عمل براي محاسبه و نبوده  معافيت پزشكي مورد قبول( انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم -3
 مي باشد). 11/09/1400 زمان برگزاري آزمون در تاريخ كارت پايان خدمت

 ها، دخانيات و مشروبات الكلي.گردانعدم اعتياد به مواد مخدر، روان -4

 پيشينه.ءارائه گواهي عدم سو سابقه محكوميت كيفري ونداشتن   -5

 وظايف محوله.داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي  -6

  اين دفترچه دن شرايط احراز شغل بر اساسدارا بو  -7

 هاي دولتي يا خصوصي.ها و شركتنداشتن منع قانوني براي جذب و عدم تعهد خدمتي به ديگر سازمان  -8

 هاي مورد نظر و تأييد گزينش شركت، پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه.صالحيتاحراز   -9

 ب) شرايط اختصاصي : 

 (كليه گرايشها)  برقديپلم  فوقحداقل  مدرك تحصيلي داشتن -1

تعهدي براي شركت ايجاب نكرده و كليه حق و  فوق ديپلمداشتن مدرك تحصيلي باالتر از : 1-1
 .مشخص خواهد شد فوق ديپلم حقوق  و نوع كار شخص بر مبناي رشته شغلي و مدرك تحصيلي

 : كليه داوطلبان در زمان تطبيق مدارك بايد مدرك تحصيلي خود را ارائه نمايند.1-2

 
تهرانصنعت آب و برق مجتمع آموزشي و پژوهشي   
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رگزاري آزمون : مالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل زمان ب1-3 
ر گواهينامه موقت يا دانشنامه باشد و مالك فراغت از تحصيل تاريخ مندرج د) مي11/09/1400(

 باشد.مي

 شرح ذيل:  هب11/09/1400تا تاريخ  داشتن شرايط سني  -2

 . به بعد)11/09/1372(متولدين و باالتر كاردانيختگان مقطع وسال براي دانش آم 28حداكثر  -2-1

 پذيرفته شدگان داراي سابقه كار مرتبط، در شرايط برابر، داراي اولويت مي باشند. -2-2

 :  يابدنفر) به افراد با شرايط زير اختصاص مي 2شركت(درصد جذب  )25(بيست و پنج -3
 و آزادگان فاقد شغل جانبازانالف: 

 فرزندان شهدا ب: 
 جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر د: فرزندان

 ك سال و باالي يك سال اسارتيفرزندان آزادگان ه: 
  و: برادرشهيد

 : يابد) درصد جذب شركت(يكنفر) به افراد با شرايط زير اختصاص مي5پنج ( -4

 هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با الف: رزمندگان
 هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با ب: فرزندان رزمندگان

 ج: فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد جانبازي
 د: فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت

 بپردازند، رقابت به خود بين در و نموده شركت آزمون بايست درمي 4و 3بندهاي د شرايطجكليه افراد وا :1تذكر
 .شد خواهد انجامو مصاحبه  اكتسابي نمره ترتيب به شده، تعيين سهميه سقف در داوطلبان اين انتخاب

 : 4و  3بندهايمرجع صدور تائيديه معتبر براي : 2تذكر
 .بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مربوطه الف:

 هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.ب: معاونت نيروي انساني هريك از رده
 ظرفيت استخدامي به داوطلبان آزاد اختصاص مي يابد.پس از كسر سهميه هاي فوق الذكر، باقيمانده  – 5

 در آزمون برخوردار مي شوند. 2/1همكار وزارت نيرو از ضريب فرزندان  -6

 .باشند شهرستانهاي اعالمي در جدول شماره يكبومي  بايد الزاماًداوطلبان   -7

 داشته باشد: شرايط زير را ي حداقل يكي ازابومي به كسي اطالق مي شود كه دار تعريف بومي:
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 .باشد يكيمحل مورد تقاضا  شهرستانوي، با  ، پدر يا مادرهمسر ،محل تولد داوطلب شهرستان  -7-1

 ) را به صورت متوالييا دانشگاه ) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان4( چهارداوطلب حداقل  -7-2
 .طي كرده باشد محل مورد تقاضا شهرستاندر  يا متناوب

محل مورد تقاضا  شهرستانسال سابقه پرداخت حق بيمه در ) 4( چهارحداقل  داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي -7-3
 را داشته باشند.

 شهرستانهمسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه  -7-4
 .براي استخدام آنان يكي باشد محل مورد تقاضاشهرستان  محل خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با

 فوق الذكر سكونت داشته باشد. شهرستانحداقل سه سال در  -5-7

كه  بوميصرفا  ظرفيت مورد نياز از ميان افراد برابر سهانتخاب متقاضيان كار براي انجام مصاحبه حداكثر به ميزان  -8
 .به ترتيب باالترين نمره آزمون كتبي را كسب كرده باشند اعالم خواهد شد

لذا  ،دوشدگان پس از قبولي در آزمون از طريق مصاحبه ميسر خواهد بانتخاب نهايي پذيرفته  -9
 .منزله پذيرش فرد تلقي نخواهد شد قبولي در آزمون كتبي، به

 خدمت در محل موردنظر و با اختيارات شركت، اخذ خواهد گرديد.شدگان تعهدي مبني بر از پذيرفته -10

رايط اعالم شده در متن آگهي و يا اعالم مدارك به صورت ناقص، ش و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشيمسئوليت  -11
 داوطلب كه شود محرز) جذب و مصاحبه ، آزمون شامل( نيرو جذب از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب  بر عهده

بعدي محروم  مراحل انجام از باشد، مي آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع خالف اطالعات عمد به يا اشتباه به
 ، قرارداد مزبور لغو خواهد گرديد.رديده و حتي در صورت عقد قراردادگ

 ج) مواد آزمون:
 آگهيدرپاياندو  شماره جدول در مربوط جزئيات و) دروس(مواد و گرديدهطراحيدفترچه  يك سواالت آزمون در -1

 .است شده درج

 .گيردمي علقپاسخ صحيح يك نمره و به هر پاسخ غلط يك سوم نمره منفي ت هر باشد.ميمنفي داراي نمره آزمون-2

 د) چگونگي ثبت نام:
 مورخشنبه  روزصبح  8 ساعت از داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين دفترچه مي توانند-1

 اقدام www.therc.ir  اينترنتي سايت طريق از 30/70/1400 مورخ جمعه روز24حداكثر تا ساعت و 17/07/1400
 .نمايند آزمون در نام ثبت به
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) را به عنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه يكصد هزار تومانيال (ر 000/000/1داوطلبان ميبايست مبلغ -2
اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خريد كارت ثبت نام) و با استفاده از كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و 

 پرداخت نمايند. cvv2الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد 

  :نام ثبت راهنماي) ه 

 پس و نمايند مربوط سامانه طريق از نام ثبت تكار خريد به اقدام بايد ابتدا آزمون، سايت به ورود از پس داوطلبان- 1
 .نمايند نام ثبت به اقدام مي گيرد، قرار اختيارشان در كه رقمي 14 سريال شماره ي به توجه با ، خريدكارت از

 .نماييد خودداري اطالعات التين تايپ از -2

 .باشد خاموش كليد صفحه( Caps Lock) كليد ، اطالعات درج هنگام -3

 كليد از يكديگر، از لماتك كردن جدا براي و نموده درج اطالعات خودداري هنگام در( Enter) كليد زدن از -4
 .نماييد استفاده ( Space)فاصله

 .است الزامي فيلدها كليه اطالعات تكميل-5

 .نماييد وارد تيره خط بدون و صفر) درج (با كامل صورت به را خود ملي كد-6

با  و JPG با فرمت جديد)، و روشن زمينه رخ، تمام(  3×4 پرسنلي عكس شده اسكن فايل از عكس، الصاق براي -7
 .نماييد استفاده كيلوبايت 70حجم حداكثر

 آن و لتكمي واهدلخ هب را دباش يم يرقم 5 و يددع وعن از هك بازيابي شماره به مربوط فيلد نام، ثبت فرم انتهاي در -8
 و يمل كد همراه به شماره اين از استفاده با نام، ثبت رهگيري شماره كردن فراموش تصور در. نماييد يادداشت را
 مراقبت كامالً شماره اين از آزمون مراحل پايان تا لذا نماييد بازيابي را خود رهگيري شماره توانيد مي نامهشناس مارهش

 .نماييد
 وجود اطالعات چاپ امكان ضمناً. نماييد يادداشت را شده ارائه رهگيري شماره ،اطالعات نمودن تكميل از پس -9

 .دارد
 و) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون: 

 08/09/1400 تاريخ از اعالميارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام   -1
 .پذيرفت خواهد انجام 10/09/1400لغايت 
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 كارت روي بر آزمون هزحو وآدرس ساعت شد، خواهد برگزار 11/09/1400 مورخ پنج شنبهروز  آزمون در  -2
 .گرديد خواهد درج آزمون جلسه به ورود

 هنگام ورود به حوزه الزامي است. )چاپ شده بر روي كاغذ(ارائه كارت ورود به جلسه آزمون  –3
 اينصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگيري بعمل خواهد آمد.بديهي است در غير 

 نكات ز) ساير

 .باشد مي آقايان مختص رومذك نومزآ -1

 دارندگان مدرك تحصيلي معادل تحت هيچ شرايطي مجاز به ثبت نام در آزمون نمي باشند . – 2

 بديهي اهند بود، وخ نياز مورد آموزشي هايه  دور گذراندن به ملزم ، شركت تشخيص با نهايي شدگان پذيرفته -3 
 .شد اهدواخذ خ عيناً آموزشي هايدوره حضور در از پس شده پذيرفته انصراف رتوص در طهومرب هايهزينه است

 شامل بعدي مراحل در داوطلبان موفقيت به موكول بلكه نبوده، جذب و پذيرش منزله به كتبي آزمون در قبولي -4
ارائه  از پس نهايي، شدگان پذيرفته با و باشد مي حالذيص مراكز از پيشينه سوء عدم اخذ و پزشكي معاينات مصاحبه،
 . شد اهدوخ منعقد ذيربط مقررات و كار قانون مطابق شركت توسط كار موقت قرارداد مقرر، مهلت در مدارك

 ايگزينيج به تنسب تشرك و تلقي انصراف منزله به مقرر هلتم در اييهن شدگانپذيرفته سطوت مدارك ارائه عدم -5
 . دوب اهدونخ عومسم بعدي اعتراضات و هدونم اقدام هذخير نيروهاي محل زا اهآن

 .نماييد حاصل تماس 026-33355600 يهشمار بادر ساعت اداري  امهاب نهوهرگ دجوو رتوص در-6
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 جدول شماره يك : عناوين شغل و محل خدمت

 منطقه تحت عنوان شغل رديف
 بومي پوشش

 تعداد
سهميه 

25 
 درصد

تعداد 
سهميه 

 پنج
 درصد

تعداد 
سهميه 

 آزاد
 كل جمع

 برقكار 1

جنوب كرج 
 نفر يك 1 اشتهارد  (اشتهارد)

 (به 
باالترين 

 نمره 
اكتسابي 

2 3 

 3 2 1 ساوجبالغ  ساوجبالغ
 2 2 0 نظرآباد نظرآباد
 2 2 0 طالقان طالقان

كه باالترين نمره را  ،به يكنفر از ميان داوطلبان متقاضي اين سهميه اختصاص يافته درصد 5تذكر: سهميه 
 .كسب نموده باشد. بنابراين با توجه به نمره آن شخص يكنفر از سهميه آزاد آن منطقه كسر خواهد شد

 

 كارگر برقكار :دروس شغل2جدول شماره

 ضريب تعداد سؤال مواد امتحاني رديف
 1 10 آئين نگارشادبيات فارسي و  1
 1 10 معارف اسالمي 2
 1 10 زبان انگليسي عمومي 3
 1 10 فناوري اطالعات(مهارتهاي هفتگانه) 4
 1 10 اطالعات عمومي دانش اجتماعي وقانون اساسي 5
 2 10 توانمندي هاي ذهني 6
 2 10 مقدماتي رياضي و آمار 7
 3 10 مباني برق 9
 3 10 ايمني در برق 10

  100 ع كلــــــــــــــــــــــــــــجم
 


