راهنمای ثبتنام متقاضیان استخدام شرکتی
شرکت برنا نیروی زاگرس بهمنظور تأمین تعداد  24نفر نیروی تکنسین «شرکتی» موردنیاز شرکت مدیریت تولید برق بیستون برای
بهکارگیری در نیروگاههای تحت پوشش شامل نیروگاه گازی اسالمآباد و نیروگاه بخاری بیستون در استان کرمانشاه در نظر دارد :از
طرق آزمون علمی کتبی ،آزمون سالمت جسمانی و روانشناسی ،آزمون آمادگی جسمانی و مصاحبه مهارتی نسبت به جذب نیرو
بهصورت شرکتی با قرارداد مدت معین اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان مرد بومی استان که حائز شرایط ذیل میباشند دعوت به
همکاری مینماید.
الف ) شرایط عمومی:
 -1داشتن تابعیت ایران
 -2اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -3التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -4انجام خدمت سربازی یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی
 -5عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
 -6نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
 -7بومی بودن
 -8داشتن سالمت جسمانی و روانی متناسب با شغل و توانایی الزم برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوید
 -9دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با نیازهای استخدامی اعالمشده
 -10نداشتن منع قانونی برای استخدام و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمانها
 -11احراز صالحیتهای عمومی به تائید گزینش پس از قبولی در آزمونهای موردنظر
ب ) شرایط اختصاصی:
 -1ب -حداکثر سن تا تاریخ  1399/05/15بیستو هشت سال ( )28سال (متولدین  1371/05/15به بعد)
تبصره:
متقاضیانی که دارای سوابقکاری مرتبط در صنعت آب و برق وابسته به وزارت نیرو هستند با ارائه گواهی سابقه به همراه تأییدیه معتبر
بیمه پردازی سازمان تأمین اجتماعی که در آن نام کارگاه شرکتهای مذکور قید شده باشد ،سوابق آنها پس از بررسی به شرح ذیل
به سن اضافه میگردد  .لذا ضرورت در زمان ثبت نام مدارک را ارسال نمایند.
توضیح :در صورت تشخیص مرتبط بودن سوابق مربوطه توسط شرکت برنا نیروی زاگرس حداکثر تا  7سال بهشرط سنی افزوده
خواهد شد .بدیهی است تشخیص مرتبط بودن سابقه  ،در اختیار شرکت برنا نیروی زاگرس و شرکت مدیریت تولید برق بیستون بوده
و متقاضیان در این رابطه هیچگونه حقی نخواهند داشت و الزم است فرم شماره  1پیوست را تکمیل نمایند.
 -2ب -داشتن مدرک تحصیلی فوقدیپلم متناسب با رشته و گرایش تحصیلی اعالمشده در شرایط ثبتنام از یکی از دانشگاهها یا
مؤسسات آموزشی مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
توجه مهم :شرکت متقاضیان دارای مدرک تحصیلی مرتبط باالتر از سطح فوقدیپلم بالمانع بوده ولیکن هیچگونه امتیازی در مرحله
گزینش و جذب و همچنین در زمان استخدام و بعداز آن اعطا نخواهد شد و حقوق و مزایا با رعایت مفاد قانون کار متناسب با سطح
نیاز تحصیلی فوقدیپلم محاسبه خواهد شد .در اجرای این بند متقاضیان بایستی فرم شماره  2تعهد نامه پیوست را امضا و همراه
مدارک ثبت نام ارسال نمایند.
 -3ب -متقاضیان بایستی متولد یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه باشند و یا حداقل ده سال سابقه تحصیل در استان را داشته
باشند و در حال حاضر در استان سکونت داشته باشند .برای این موضوع گواهی تحصیلی بایستی همراه سایر مدارک ثبت نامی ارائه
شود.

 -4ب -با توجه به ماهیت شغل فقط آقایان مجاز به ثبتنام میباشند.


توجه:

الزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلب حداقل مقطع فوقدیپلم ،کارت پایان خدمت وظیفه و معافیت قانونی دائم
غیرپزشکی ،بایستی در زمان ثبتنام صادرشده و در فایل پیوست فرم ثبتنام ضمیمه شود و در زمان تطبیق مدارک اصل آن ارائه
گردد.



تذکر:

بدیهی است هریک از داوطلبان که به هنگام ثبتنام اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و یا واقعیتی را کتمان کرده باشند .در هر
مرحله از فرایند استخدام و پسازآن ،قبولی ایشان ملغی و به لحاظ طوالنی نمودن این فرایند اقدام الزم طبق قوانین و مقررات به
عمل خواهد آمد.
ج ) مراحل و مدارک ثبتنام:
 -1ثبتنام از سایت و تکمیل دقیق مشخصات درخواستی
 -2تصویر اصل کارت ملی (رو و پشت)
 -3تصویر صفحه اول شناسنامه
 -4تصویر کارت پایان خدمت نظاموظیفه و یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی
 -5تصویر مدرک تحصیلی متناسب و مرتبط
 -6تصویر گواهی سابقه کار شرکتی مطابق شرایط ذکرشده در تبصره ذیل( بند  -1ب شرایط اختصاصی) و تصویر فرم سابقه
«بیمهپردازی» که توسط سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه مهر و امضاشده باشد برای مشمولین بند مذکور
 -7تکمیل و ارسال فرم شماره  1پیوست برای مشمولین بند  6الزامی است
 -8تکمیل و ارسال تعهد نامه مندرج در پیوست شماره  2برای متقاضیانی که مدرک مرتبط باالتر از فوق دیپلم دارند الزامی است
 -9تصویر فیش یا رسید واریز وجه ثبتنام
نحوه پرداخت وجه ثبتنام :متقاضیان واجدالشرایط میبایست نسبت به پرداخت وجه ثبتنام به مبلغ یکمیلیون ریال (صد
هزارتومان) در وجه حساب شماره  1845086776بانک تجارت شعبه کارمندان به نام شرکت برنا نیروی زاگرس از طریق پرداخت
الکترونیکی یا موبایل بانک و یا دستگاه خودپرداز اقدام و تصویر رسید پرداختی را همراه مدارک ثبت نامی ارسال نمایند .بهمنظور
جلوگیری از هرگونه اشکال ضرورت دارد اصل رسید یا فیش پرداختی تا روز تطبیق مدارک به نحو مقتضی نگهداری و در آن زمان ارائه
گردد.
 -10عکس پرسنلی با مشخصات ذیل:



عکس  3*4که در سال جاری گرفتهشده باشد(.تمامرخ)
عکس اسکن شده فقط با فرمت  JPGباشد.



اندازه عکس اسکن شده باید حداقل  200*300پیکسل و حداکثر  300 *400باشد.



تصویر داوطلب باید واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه لکه باشد.




حجم فایل ذخیرهشده عکس نباید از  70کیلوبایت بیشتر باشد.
حتیاالمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد

تذکر :به مدارک ناقص ،ارسال عکس غیر معتبر و ثبتنامهای ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ،ترتیب اثر
داده نخواهد شد .لذا متقاضیان باید قبل از ثبتنام شرایط عمومی ،اختصاصی و عناوین رشته و گرایشهای تحصیلی را بهدقت
مطالعه نمایند .ضمناً وجوه پرداختی و مدارک ارائهشده بههیچوجه مسترد نمیشود.

د ) رشته و گرایش تحصیلی مورد قبول و متناسب با شغل:
با توجه به شرایط احراز شغل فقط داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی فوقدیپلم و یا باالتر در رشته تحصیلی و گرایش تحصیلی
عنوانشده به شرح جدول ذیل هستند در این آزمون شرکت نمایند و کسانیکه فارغالتحصیل رشته و گرایشهای تحصیلی قیدشده
نیستند اجازه شرکت و ثبتنام ندارند.
لذا اگر داوطلبی با مدارک تحصیلی خارج عناوین مندرج در جدول ذیل (غیر مرتبط) در آزمون شرکت نماید قبولی در آزمونها و
استخدام وی لغو و در هر مرحله که باشد از ادامه اشتغال وی ممانعت به عمل خواهد آمد .همچنین خسارت ناشی از اتالف وقت،
فرصت ازدسترفته و سایر هزینههای تحمیلشده ناشی از آن ،به تشخیص شرکت محاسبه و از وی مطالبه خواهد شد .بههرحال
داوطلب با تکمیل فرم ثبتنام حق هرگونه اعتراضی (در این رابطه) را از خود سلب و ساقط مینماید.
رشتههای تحصیلی

رشته شغلی

تعداد موردنیاز

 فوقدیپلم در تمامی رشتهها و گرایشهای برق و نیروگاه

تکنسین برق /نیروگاه

تبصره:

برای کسانیکه مدارک باالتر دارند رشتههای تحصیلی ذیل قابلقبول است .لیکن سؤاالت در سطح

فوقدیپلم بوده و صرفاً در این مرحله اجازه شرکت در آزمون داده میشود و هیچگونه امتیازی ندارد.
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 مهندسی برق در تمامی رشتهها و گرایشهای مرتبط با برق

 فوقدیپلم در تمامی رشتهها و گرایشهای مکانیک یا مکانیک نیروگاه

تکنسین مکانیک/نیروگاه

تبصره :برای کسانیکه مدارک باالتر دارند رشتههای تحصیلی ذیل قابلقبول است .لیکن سؤاالت در سطح
فوقدیپلم بوده و صرفاً در این مرحله اجازه شرکت در آزمون داده میشود و هیچگونه امتیازی ندارد.

12

 مهندسی مکانیک در تمامی رشتهها و گرایشهای مرتبط با مکانیک

فوقدیپلم در تمامی رشتهها و گرایشهای شیمی

تکنسین شیمی

تبصره :برای کسانیکه مدارک باالتر دارند رشتههای تحصیلی ذیل قابلقبول است .لیکن سؤاالت در سطح

فوقدیپلم بوده و صرفاً در این مرحله اجازه شرکت در آزمون داده میشود و هیچگونه امتیازی ندارد.
 مهندسی شیمی در تمامی رشتهها و گرایشهای مرتبط با مهندسی شیمی
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ه ) مواد آزمون کتبی:

* مواد آزمون عمومی:
 -1هوش ریاضی و استعداد شغلی
 -2فناوری اطالعات (مهارتهای هفتگانه رایانهای ) ICDL
 -3زبان انگلیسی عمومی

-4

زبان و ادبیات فارسی و آئین نگارش

* :مواد آزمون اختصاصی فوقدیپلم
تکنسین برق
نیروگاه

تکنسین مکانیک
نیروگاه

تکنسین شیمی

مدارهای الکتریکی

ولیام اچ هیت-محمود دیانی

ماشینهای الکتریکی

 P.c.senدکتر عابدی

(مبانی ،ماشینهای  ACو  DCو ترانسفورماتورها)
بررسی سیستمهای قدرت I

مهندس احد کاظمی

الکترونیک

دکتر سید علی میر عشقی

استاتیک 1

-1مریام-2-بیر و جانسون

مقاومت مصالح

-1بیر وجانسون-2-پوپوف

ترمودینامیک

ون وایلن

انتقال حرارت 1

هولمن

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه اسکوگ  -وست

شیمی آلی

کتاب شیمی آلی موریسون و بوید

شیمی فیزیک

کتاب شیمی فیزیک اتکینز

اصول تصفیه آب

دکتر محمد چالکش امیری

و ) صدور کارت ورود به جلسه و زمان تطبیق مدارک:
متعاقباً در همین سایت اعالم خواهد شد.

ز ) زمان و مکان آزمون:
متعاقباً در همین سایت اعالم خواهد شد.

ح ) حدنصاب آزمون و نحوه محاسبه ضریب و امتیاز:
 -1امتیاز کل آزمون دروس عمومی و اختصاصی بهصورت جداگانه محاسبه خواهد شد .دروس عمومی با ضریب یک ( )1و دروس
اختصاصی با ضریب چهار ( )4لحاظ و امتیاز کل آزمون علمی کتبی محاسبه خواهد شد
 -2حدنصاب مورد پذیریش بر اساس امتیاز حاصله آزمون دروس اختصاصی و امتیاز کل تعیین خواهد شد.
 -3داوطلبان دارای حدنصاب مذکور به میزان دو برابر ظرفیت در هر رشته شغلی وارد مراحل سنجش میزان آمادگی و توانایی جسمانی
و روانی متناسب با شغل خواهند شد.
 -4داوطلبان دارای حدنصاب آزمون علمی که بر اساس نتایج سنجش جسمانی و روانی شرایط متناسب شغلی را داشته باشند به میزان
دو برابر ظرفیت به مرحله آزمون مصاحبه مهارتی دعوت خواهند شد.
ت ) تطبیق مدارک:
پس از مشخص شدن نتایج آزمون علمی کتبی و تعیین داوطلبانی که حدنصاب را کسب نمودهاند فعالیت تطبیق مدارک انجام میگیرد
در این مرحله از داوطلب دارای شرایط مذکور دعوت میشود تا نسبت به ارائه اصل مدارک درخواستی در زمان ثبتنام در تاریخ
مشخصی اقدام نماید برای تسهیل و تسریع در کار زمان تطبیق مدارک همزمان و بهصورت پیشنیاز با مرحله سنجش آمادگی و
توانمندی جسمانی و روانی صورت میگیرد.
بدیهی است داوطلبانی که نتوانند اصل مدارک الزم را ارائه نمایند در این مرحله از ادامه فرآیند بازخواهند ماند و نفرات بعدی دارای
شرایط و حدنصاب الزم جایگزین خواهند شد.
ی) مرحله مصاحبه مهارتی:
بهمنظور سنجش میزان مهارت ،دانش ،توانمندی و شایستگیهای فردی و اجتماعی متناسب با شغل داوطلبان بهصورت شفاهی
ارزیابی صورت میگیرد این سنجش تحت عنوان «مصاحبه مهارتی» توسط مسئولین ذیربط انجام خواهد شد و نتایج آن فرآیند را به
مرحله نهایی میرساند.

