
بسمه تعالی

شرکت مهندسین باختر مشاور به منظور بهره برداري از پست هاي انتقال و فوق توزیع برق در تعدادي از 
همدان و لرستان ( مطابق اطالعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاري اقدام به شهرستانهاي استان مرکزي ،

صرفا از میان نفر15جذب نیروي انسانی در مشاغل کارشناس بهره برداري و اپراتور پست جمعاً به تعداد 
ینش به و از طریق برگزاري آزمون کتبی مصاحبه و گزبرادران بومی واجد شرایط  در چارچوب قانون کار 

کار گیري می نماید. 
شرایط عمومی متقاضیان  .1

داشتن تابعیت ایران .1.1
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران .1.2
التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران .1.3
عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر .1.4
جزایی موثرنداشتن سابقه محکومیت.1.5
عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ، پیمانی و یا کار مشخص با دستگاههاي اجرایی در زمان ثبت نام.1.6

شرایط اختصاصی.2
داشتن مدرك تحصیلی مطابق با مقطع ، رشته و گرایش اعالم شده در جدول شماره یک شرایط تحصیلی: .2.1

آزمون ثبت نام نمایند که رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی آنان با عنوان داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این.أ
رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل دفترچه راهنماي ثبت نام مطابقت داشته باشد و عنوان 

حذف خواهند شد.رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد. در غیر اینصورت
مالك عمل براي محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ، کارت پایان خدمت و سن داوطلبان ،  زمان برگزاري آزمون .ب

می باشد.( مالك فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.)25/08/97در مورخ 
ص شده در جدول شماره یک) صرفاً فارغ التحصیالن همان مقطع و در هر یک از رشته هاي شغلی امتحانی ( مشخ.ج

رشته و گرایش عنوان شده می توانند شرکت کنند و پذیرش دیگر رشته هاي غیر مرتبط امکان پذیر نمی باشد در صورت 
کتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعالم خواهد شد. 

پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صورت .د
می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.

فیت قانونی دائم مشروط به اینکه علت معافیت پزشکی انجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معاشرایط نظام وظیفه: .2.2
مانعی در انجام وظایف محوله ایجاد ننماید.

دارندگان معافیت پزشکی می بایست در صورت قبولی در آزمون نسبت به تکمیل فرم معاینات پزشکی پیوست تذکر:
قه اي باختر در زمان تطبیق مدارك ارائه دفترچه اقدام نموده و فرم مذکور را پس از تایید پزشک معتمد شرکت برق منط

نماید. تاریخ ترخیص از خدمت یا تاریخ معافیت مندرج در کارت باید قبل از روز برگزاري آزمون کتبی باشد.



شرایط سنی : .2.3
) براي تمامی متقاضیان مشاغل کاردانی 25/08/69سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 28داشتن شرایط سنی حداکثر .أ
) براي تمامی متقاضیان مشاغل کارشناسی25/08/67سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 30شرایط سنی حداکثر داشتن.ب
) می باشد. داوطلبین توجه داشته باشند که بجز موارد عنوان 25/08/97مالك محاسبه حداکثر سن تاریخ آزمون ( .ج

اوز نماید.  الزم به ذکر است موارد زیر با ارائه تاییدیه شده ذیل ، سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر تج
معتبر از مراجع ذیصالح به حداکثر سن افزوده میشود. 

 ماه) 60سال (5سابقه کار مفید و مرتبط در صنعت برق ( حوزه بهره برداري از پستهاي انتقال و فوق توزیع ) حداکثر
پرداخت حق بیمه به سازمان هاي بیمه معتبر ممهور به مهر بیمه مشروط به ارائه تاییدیه سازمان مربوطه و گواهی

.مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود
سال تجاوز نخواهد کرد .37در هر صورت حداکثر سن از .د
.شرایط سنی ایثارگران تابع موارد عنوان شده در شرایط ایثارگران می باشد

ایثارگران :شرایط.2.4
% به باال و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل 25جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان .أ

یکسال و باالتر سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند
سال 5افراد خانواده معظم شهدا ( شامل پدر و برادر) تا میزان .ب
%ایثارگران الزامی نمی باشد.25کسب حد نصاب نمره آزمون براي مشمولین سهمیه رعایت شرط .ج
جذب ایثارگران در سهمیه مشخص شده صرفاً از طریق شرکت در آزمون و رقابت با سایر داوطلبان ایثارگر می باشد .د

% به باال و 25ندان ذکور جانبازان شامل جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذکور شهدا و فرزایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد: 
فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و باالتر سابقه اسارت دارند و برادران شهدا می باشند.

نکته مهم : 

تنها معرفی نامه هاي تایید شده از این مراکز ذیل قابل قبول می باشد و سایر مراجع مورد تایید قرار نمی گیرد. 

انسانی هریک از رده هاي نیروهاي مسلح در مورد رزمندگان خودمعاونت نیروي - 1
معاونت نیروي انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهاي مردمی- 2
معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزي در مورد جهادگران- 3

مورد تقاضا باشد. افرادي که حداقل داراي یکی از ویژگی هاي زیر باشند، انشهرستداوطلب باید بومی بومی بودن : .2.5
تلقی می گردند :داوطلب بومی شهرستان

شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد..أ
زنشسته) که شهرستان محل همسر و فرزندان کارمندان رسمی ، پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل یا با.ب

خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان یکی باشد.



داوطلب حداقل دو سال از سنوات تحصیلی (دبیرستان یا دانشگاه ) را بصورت متوالی یا متناوب و در شهرستان  مورد .ج
تقاضا طی کرده باشد.

اخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرد.د
پدر ، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد..ه

صرفا براي یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.» د و ه « پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهاي :1تذکر

مبناي شهرستان براي تعیین بومی بودن داوطلب ، آخرین تقسیمات کشوري اعالم شده توسط وزارت کشور در :2تذکر 
زمان ثبت نام می باشد.  

سایر شرایط.3
و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاري آزمون آماده و کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه.3.1

صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد. در صورت عدم ارائه کارت  ، گواهی خدمت نظام وظیفه در زمان اعتبار قابل 
ایان خدمت یا معافیت دائم قانونی قبول بوده و متقاضی مکلف است پیش از پایان مرحله گزینش نسبت به ارائه کارت پ

اقدام نماید. 
برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادي که در حد نصاب 2انتخاب داوطلبان براي انجام مصاحبه حداکثر به میزان .3.2

نمره آزمون اختصاصی و عمومی تعیین شده را کسب نموده اند ، به ترتیب باالترین مجموع نمرات آزمون اختصاصی و 
انجام خواهد شد.عمومی

در صورتی که داوطلبی با مدارك تحصیلی غیر مرتبط در آگهی، در آزمون شرکت نماید از ادامه اشتغال وي در هر .3.3
مرحله حتی پس از عقد قرارداد ممانعت به عمل خواهد آمد. 

امی پذیرفته انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر میباشد . ضمناً اس.3.4
شدگان نهایی پس از تایید مراجع ذیصالح از طریق سایت آزمون به نشانی 

http://www.bakhtarmoshaver.ir.به اطالع داوطلبان خواهد رسید
امه، کارت ملی، مدرك وضعیت مهلت ارائه اصل مدارك الزم از سوي پذیرفته شدگان شامل مدرك تحصیلی، شناسن.3.5

روز پس از 5نظام وظیفه و مدرك بومی بودن به منظور تطبیق مدارك و تکمیل پرونده براي انجام مصاحبه ، حداکثر 
اعالم نتایج آزمون می باشد. 

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بر.3.6
عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه  محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات 
خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی بوده ، از انجام مراحل بعدي محروم گردیده و حتی در صورت 

بکارگیري ، لغو و بال اثر می گردد . 
) ICDLرشناس بهره برداري ، الزاماً بایستی گواهی نامه معتبر دوره هاي مهارتهاي هفتگانه رایانه( داوطلبان شغل کا.3.7

را حداکثر تا روز مصاحبه ارائه نمایند. در غیر اینصورت از ادامه ي فرآیند حذف خواهند شد.
ل مربوطه می باشد .پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز براي مشاغ.3.8



الزم به ذکر است متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید فقط ساکن شهرستان هاي حوزه جغرافیایی شغل انتخاب .3.9
شده مطابق جداول شماره یک باشند و شهرستان هاي سایر مناطق کشور حق شرکت در آزمون را ندارند. 

م شده می باشد.مالك محدوده هاي جغرافیایی، آخرین تقسیمات کشوري اعال.3.10
در صورت نبود متقاضی براي سهمیه ایثارگران، سهمیه مذکور به داوطلبان آزاد تخصیص خواهد یافت. .3.11

مراحل ثبت نام: .4
حداکثر تا 24/07/97داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می بایست از روز سه شنبه مورخ .4.1

و کد پستی 16765-1719ه مدارك خود را به آدرس  تهران صندوق پستی کلی13/08/97پایان  روز یک شنبه مورخ 
پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور،امور هماهنگی مرکز آموزش هاي تخصصی شهید عباسپور، 53571-16589

آزمون جذب نیروي شرکت مهندسین باختر مشاور از طریق پست پیشتاز دو قبضه اقدام نمایند. 
به 2175049001001ریال را بعنوان هزینه شرکت در آزمون به شماره حساب 600،000لغ داوطلبان میبایست مب.4.2

واریز نمایند و 527نام درآمدهاي اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه صنعت آب و برق کد 
اکت هاي پستی استاندارد اصل فیش واریزي را به همراه مدارك ارسال نمایند . الزم است جهت ارسال مدارك از پ

2517 .استفاده شود. هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد
مدارك الزم شامل موارد زیر می باشد:.4.3

فرم تکمیل شده ثبت نام بطور دقیق و خوانا- 1
تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی و صفحه توضیحات شناسنامه- 2
جدید پشت نویسی شده43دو قطعه عکس - 3
تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم- 4
تصویر آخرین مدرك تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل بر اساس رشته شغلی انتخابی - 5
اصل فیش واریزي - 6

ضمناً پیگیري مراحل بعدي مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاري آزمون از .4.4
و سایت شرکت مهندسین باختر مشاور به نشانی  http://stc.sbu.ac.irت مجري  به نشانی طریق سای

http://www.bakhtarmoshaver.ir. الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد
روز هاي اولیه و قبل از روزهاي پایان مهلت، سهولت بیشتري را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت ثبت نامه در .4.5

نام به روزهاي آخر موکول نشود. 
مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید. .4.6
ی است در غیر ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي کاغذ) و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزام.4.7

اینصورت از ورود داوطلب جلوگیري خواهد شد.

در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاري آزمون اطالع رسانی الزم از طریق پایگاه تذکر: 
بعمل خواهد آمد و داوطلبان محترم http://stc.sbu.ac.irو http://www.bakhtarmoshaver.irاینترنتی 

موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.



زمان برگزاري آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون : .5

آزمون توزیع می گردد. داوطلبان می بایست براي قبل از شروع 25/08/97کارت شرکت در آزمون صبح  روز جمعه مورخ 
به نشانی 21/08/97اطالع از محل توزیع کارت ورود به جلسه در تاریخ 

مهندسین باختر مشاور مراجعه شرکتhttp://stc.sbu.ac.irو http://www.bakhtarmoshaver.irاینترنتی
در مراکز استانهاي مرکزي ، لرستان ، همدان  برگزار خواهد شد و مالك 25/08/1397نمایند. آزمون در روز جمعه مورخ 

تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان مورد تقاضا می باشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود.ساعت شروع و محل 
وي کارت شرکت در آزمون درج گردیده است و از طریق پایگاه اینترنتیبرگزاري آزمون بر ر

http://www.bakhtarmoshaver.ir وhttp://stc.sbu.ac.ir.اطالع رسانی میگردد

نحوه اعالم نتیجه: .6
: شرط الزم (و نه کافی) انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر مراحل ، کسب حد تعیین حد نصاب علمی.6.1

نصاب الزم در آزمون کتبی بوده و مطابق قواعد زیر می باشد. پس از برگزاري آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه 
االترین نمره مکتسبه در آن آزمون درصد) ب50هاي عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب آزمون معادل پنجاه درصد ( 

مبناي سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگرد.
پس از تعیین حد نصاب در هر آزمون ، داوطلبان فاقد حد نصاب ، از سایر مراحل حذف می گردد. کسب حد نصاب نمره 

ایید مستندات خود اظهاري علمی الزم در آزمون هیچگونه حقی براي داوطلب ایجاد نمیکند و صرفاً جهت بررسی و ت
داوطلبان می باشد. 

اعالم لیست اولیه دو برابر ظرفیت جهت بررسی مدارك .6.2
اعالم تاریخ و زمان مصاحبه به داوطلبان.6.3
انجام مصاحبه حضوري.6.4
بر اساس مجموعه نمره کل نشیافراد به گزیمصاحبه ، معرفياز برگزارپس:برابر)کی(انتخاب نشیبه گزیمعرف.6.5
) خواهد بودی(نفر اصلرشیپذتیبرابر ظرفکیبه تعداد هاهیو سهمازاتیو با در نظر گرفتن امتیینها

سایر موارد: .7
قبولی در آزمون به منزله بکارگیري قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدي شامل مصاحبه، گزینش، معاینات .7.1

نیز الزامی می باشد. پزشکی، گواهی سالمت و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصالح
پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهاي استان حوزه فعالیت شرکت .7.2

برابر قرارداد را داشته باشند و تعهد محضري مبنی بر این مورد را در هنگام عقد قرارداد ارائه نمایند.
.براي یک رشته شغلی ثبت نام نماید، هر داوطلب میتواند صرفاًدر این آزمون.7.3

پذیرفته شدگان این آزمون براي همکاري با شرکت مهندسین باختر مشاور و در قالب قرارداد منعقده در چهارچوب .7.4
ضوابط و مقررات قانون کار بوده و هیچگونه تعهد استخدامی در مجموعه شرکت هاي کارفرما و یا تمدید قرارداد در 

نخواهد کرد.سالهاي بعد، ایجاد 



نیو همچنیگهآاحراز مشاغل مذکور در طیاعالم شده در شرایلیتر از مقاطع تحصباالیلیدارندگان مدارك تحص.7.5
شدگان بر اساس مقاطع رفتهیپذعقد قرارداد باست ایهیبد.زمون را ندارندآمعادل حق شرکت در یلیمدارك تحص

.باشد یمیمندرج در آگهیلیتحص

مجري آزمون توسطیو تخصصینمرات داوطلبان در آزمون عمومنییپس از تعانیمدارك متقاضنکهیبا توجه به ا.7.6
یرسمریسابقه اشتغال غی بودن وبومي ،ثارگریمدارك اژهیکه مدارك داوطلبان به ویخواهد شد لذا در صورتیبررس

، نامه ثبت نام باشد ضااطالعات مندرج در تقانیو همچنیآگهنیمندرج در اطیشراباریمغا،محاسبه حداکثر سنيبرا
، گزینش ه صاحبم، هیاولجهیاعالم نتشامل نشده و در هر مرحله از آزمون جادیایمتقاضيبرايازیحق و امتچگونهیه

اعتراض را از خود سلب گونهجذب حذف شده و حق هرندیفرآریداوطلب از سایی،نهارشیدر صورت پذیو حت
.دینمایم

ارائه مدارك به صورت ناقص در ایو یگهآاعالم شده در متن طیضوابط و شراقیدقتیاز عدم رعایناشتیسئولم.7.7
بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شود داوطلب به نشیمدارك مصاحبه و گزیزمان بررس

محروم ياست از انجام مرحله بعدیمندرج در آگهطیفاقد شراایبه عمد اطالعات خالف واقع داده است و ایاشتباه 
.شودیبال اثر معقد قرارداد، قرارداد لغو وو در صورت دهیگرد



: 1جدول شماره 

جدول شغل محل هاي امتحانی

کل شهرستاناستانردیف
سهمیه

ایثار گر آزاد
25%

مدرك تحصیلیرشته شغل

1

لرستان

تکنسین برق211دورود
کاردانی برق

(قدرت،الکتروتکنیک،صنعتی و شبکه هاي انتقال و توزیع)

تکنسین برق220پلدختر2
کاردانی برق

(قدرت،الکتروتکنیک،صنعتی و شبکه هاي انتقال و توزیع)

تکنسین برق110بروجرد3
کاردانی برق

(قدرت،الکتروتکنیک،صنعتی و شبکه هاي انتقال و توزیع)

4

همدان 

تکنسین برق110(بهار،اللجین،صالح آباد)بهار
کاردانی برق

(قدرت،الکتروتکنیک،صنعتی و شبکه هاي انتقال و توزیع)

تکنسین برق110اسداباد5
کاردانی برق

(قدرت،الکتروتکنیک،صنعتی و شبکه هاي انتقال و توزیع)

6

مرکزي

تکنسین برق642مامونیه ، ساوه ، زرندیه
کاردانی برق

(قدرت،الکتروتکنیک،صنعتی و شبکه هاي انتقال و توزیع)

211مامونیه ، ساوه ، زرندیه7
کارشناس 

بهره برداري
کارشناس مهندسی برق ، تکنولوژي برق 

(قدرت،شبکه هاي انتقال و توزیع ،الکترونیک،کنترل و ابزار دقیق)

آخرین تقسیمات کشوري اعالم شده می باشد.تذکر مهم: مالك محدوده هاي جغرافیایی، 



فرم ثبت نام آزمون شرکت مهندسین باختر مشاور

محل الصاق عکسنام :
نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

تاریخ تولد:شماره شناسنامه:

وضعیت تاهل:محل تولد:

مذهب:دین:

نوع معافیت:معافیت دائم   وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت  

مدت انجام خدمت وظیفه:تاریخ کارت پایان خدمت یا معافیت دائم:

کارشناسی (لیسانس) مقطع تحصیلی :  کاردانی ( فوق دیپلم) 

رشته تحصیلی:

محل اخذ مدرك تحصیلی:

تاریخ اخذ مدرك:معدل:

نشانی کامل محل سکونت : 
شهرستان : استان: 
طبقۀ / واحد :  پالك : : /کوچهخیابان

شمارة تلفن : کد پستی ده رقمی :  
شماره تلفن همراه :

رشته شغلی مورد درخواست (فقط یک رشته شغلی):

محل شغل مورد درخواست (فقط یک شهر):

آزاد %  25سهمیه مورد تقاضا (فقط یک مورد انتخاب گردد): ایثارگر 

نوع ایثارگري:

سابقه کار مفید و مرتبط:

آزمون جذب نیروي انسانی شرکت باختر مشاور اشعار می دارد کلیه داوطلب شرکت در ……….……………………………اینجانب  
ام و علم و آگاهی دارم در صورتیکه نمودهنام را تکمیل آگهی منتشره را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس فرم ثبتمطالب دفترچه 

حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب بدینوسیله ثابت شود ، ادامۀ مراحل و یا ادامۀ اشتغال منتفی خواهد شد و متعاقباً خالف اظهاراتم
نمایم . می

امضاي متقاضیتاریخ                                                     نام و نام خانوادگی :



فرم معاینات پزشکی( ویژه دارندگان کارت معافیت پزشکی)
محل الصاق عکسبه تمام سواالت صریح و کامل جواب دهید .لطفاتوجه : 

دین :نام:

مذهب :نام خانوادگی :

وضعیت تاهل:شناسنامه و محل صدور :شمارهتاریخ ومحل تولد :

کد ملی :

نشانی کامل محل سکونت : 

شهرستان : استان: 

طبقۀ / واحد :  پالك : : /کوچهخیابان

شمارة تلفن : کد پستی ده رقمی :  

شماره تلفن همراه :

مشخصات کارت معافیت:

نوع معافیت پزشکی:

توضیح در مورد علت معافیت پزشکی

شغل مورد درخواست:

آزمون جذب نیروي داوطلب شرکت در فرزند ................................... با شماره ملی ............................................................................اینجانب  
ثابت شود ، ادامۀ خالف اظهاراتمدر صورتیکه متعاقباًانسانی شرکت باختر مشاور  صحت مندرجات فوق را تایید نموده و  قبول می نمایم

نمایم . حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب میبدینوسیله مراحل و یا ادامۀ اشتغال منتفی خواهد شد و 

تاریخ                                                              نام و نام خانوادگی :
یامضاي متقاض
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