
 

 

 

 
 

و گزینش به صورت  شركت مهندسی اندیشمند شمالغرب در راستای تکمیل كادر نیروی انسانی مورد نیاز خود، در نظر دارد  نسبت به برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه
 نماید.اری میجذب نماید؛ لذا از كلیه داوطلبان بومی استان قزوین كه حایز شرایط زیر می باشند، دعوت به همک ،حجمیقرارداد موقت كارگری 

 
 
 

 

 الف( شرایط عمومی برای شركت در آزمون
 
 . داشتن تابعيت نظام جمهوری اسالمی ايران 1
يان        2 يا يای اد اد به دين مبين اسالالالالم  قاد  . اعت

 شناخته شده در قانون اساسی ايران 
. انجام خدمت سالالالربادی يا داشالالالتن معایيت  ای  3

 برگزاری آدمونتا تاريخ قانونی دائم )غير پزشای( 
 . عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات4
 . نداشتن سابقه محاوميت جزايی وکيفری 5
سمانی، روانی و توانايی انجام      6 سالمت ج شتن  . دا

 وظايف محوله
 . دارا بودن شرايط احراد شغل مورد نظر7
 .  نداشتن تعهد  خدمتی و عدم اشتغال به تحصيل   8
منزله استخدام در شرکت ه . قبولی در آدمون یوق ب9

 توديع نيروی برق استان قزوين نمی باشد.
. ایرادی که دارای مدرک تحصيلی مد نظر يا غير 10

مرتبط در مقاطع کارشناسی و يا باالتر تا تاريخ 
برگزاری آدمون می باشند، مجاد به شرکت در آدمون 

نمی باشند  روبرو جدول مندرج در رشته  ای شغلی 
موضوع، بدون داشتن حق  ر گونه  ودر صورت کتمان

قبولی آنان در  ر مرحله اد آدمون ملغی  ،اعتراضی
  اعالم خوا د شد.

 
 ب( شرایط اختصاصی

شتن  . 1 برای مقاطع ديپلم  تمام سال   28حداکثر دا
 (  01/01/1371و کاردانی )متولدين بعد اد تاريخ 

شتن مدرک . 2 شغلی       دا شته  صيلی مرتبط با ر تح
 تا تاريخ برگزاری آدمون مورد نظر در جدول روبرو

 
استان قزوین   شهرهای  . فقط داوطلبان بومی 3

 مجاز به شركت در این آزمون می باشند.
 

  
اشالالالند، داوطلو بومی    ب ایرادی که  دارای ويژگی دير  

 :        شهرستان  ای استان قزوين تلقی می گردند
شناسنامه، شهرستان محل تولد داوطلو يا   مسر در "

 "و يا پدر وی با شهرستان مورد تقاضا يای باشد.

مبنای شالالهرسالالتان برای تعيين بومی بودن  :تبصالالره  -
شده توسط       داوطلو، آخرين تقسيمات کشوری اعالم 

 ودارت کشور می باشد.
. نداشتن مشال بينايی، شنوايی، بيماری  ای خاص   4

ضای      و يا حوادثی که ستفاده اد پالتين در اع منجر به ا
   بدن شده باشد.

چنانچه در  ر يك اد مراحل استخدامی خالف واقع  . 5
اد  بودن اطالعات ارائه شده اد سوی یرد مسجل گردد،   

ادامه یرآيند استخدام یرد ممانعت به عمل خوا د آمد   
 و موضوع به مراجع ذيربط ارجاع خوا د شد.

 
 ج( مدارك مورد نیاز

 ثبت نام )به طور دقيق و خوانا( تاميل و ارسال یرم . 1
 که در سايت دانشگاه می باشد.

 به ريال (800،000)  زار  شالالتصالالد   مبلغ . واريز2
حسالالا   به شالالماره آدمون در شالالرکت  زينه عنوان

 اختصالالاصالالی  درآمد ای نام به 2175049001001
شگاه  شتی    دان شگاه  شعبه  ملی بانك نزد شهيد به  دان
 527 کد برق و آ  صنعت

. دو قطعه عاس جديد پشت نويسی شده )يك قطعه 3
 به یرم ثبت نام الصاق شود(

 . تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملی )پشت و رو(4
 . تصوير برگ پايان خدمت يا معایيت دائم )پشت ورو(5
. تصالوير آخرين مدرک تحصاليلی يا گوا ی یراغت اد   6

 ده باشد.تحصيل که معدل کل حتما در آن قيد ش
. ارسالالال اصالالل یير واريزی به  مراه مدارک الزامی 7

 می باشد.
 ای   . برای ارسالالالال مدارک مورد نياد الزاما اد پاکت      8

 استفاده شود. 25x17پستی استاندارد 
 
 

 
 

 د( سایر نکات
 . دمان و محل برگزاری آدمون اد طريق آدرس الاترونيای دير به اطالع داوطلبان خوا د رسيد.1
مورخ شنبه   پنج روز تا پايان وقت اداری داوطلبان واجد شالالرايط می بايسالالت مدارک الدم را حداکثر. 2

                 و کد پسالالالتی 16765-1719به آدرس تهران صالالالندوق پسالالالتی  پسالالالت سالالالفارشالالالیبا  24/07/9139
پرديس ینی و مهندسی شهيد عباسپور، مرکز آمودش  ای تخصصی شهيد عباسپور،            53571-16589

 ( ارسال نمايند.آدمون جذ  شرکت انديشمند شمالغر  آدمون )واحد 
مدارک ارسالالالی برای ثبت نام به  يع عنوان مسالالترد نمی شالالود. به مدارک ناق  و يا   مبلغ واريزی و . 3

 مدارکی که پس اد مهلت مقرر ارسال گردد ترتيو اثر داده نخوا د شد.
دمالالون، دروس امتحالالان و کسالالو اطالعالالات . داوطلبالالان مالالی تواننالالد جهالالت آگالالا ی اد دمالالان و ماالالان آ4

قسالالمت   http://sbu.ac.ir/ATCبيشالالتر بالاله و  سالالايت مرکالالز آمودشالالهای تخصصالالی بالاله آدرس    
 آدمونهای استخدامی مراجعه نمايند.

 

 جنسیت تعداد مقطع و رشته تحصیلی رشته شغلی ردیف

1 
 كارگر 

 برقکـــار

 )كلیه گرایش های برق(برق دیپلم فنی 

 فوق دیپلم در رشته برق )كلیه گرایش های برق( 
 مرد 4

2 
مأمور قرائت 

 كنتور

 هنرستانی برق فنی های فنی برق /رشتهریاضی و دیپلم 

 فوق دیپلم در رشته برق )كلیه گرایش های برق(
 مرد 4

3 
 مأمور تست 

 لوازم اندازه گیری

 هنرستانی برق فنی های و فنی برق /رشتهدیپلم ریاضی 

 (فوق دیپلم در رشته برق )كلیه گرایش های برق
 مرد 4

4 
برقکـــار  كارگر

 غیرمجازبرقهای 

 دیپلم فنی برق  )كلیه گرایش های برق(

 فوق دیپلم در رشته برق )كلیه گرایش های برق(
 مرد 3

 نفر 15    جمع كل

 .می باشندآزمون یادآوری: فقط بومی شهرهای تابع استان قزوین مجاز به شركت در این 

 آگـهی استخـدام 

http://sbu.ac.ir/ATC

