
 

 

طی آزمون كتبی،  همدانو  مركزيلرستان،  ركت مهندسین باختر مشاور )سهامی خاص(جهت تأمین نیروي انسانی متخصص خود از بین داوطلبان بومی استان هايش

 نماید.مصاحبه و گزینش جهت استخدام در مشاغل كارشناس بهره برداري و اپراتور پست با شرایط زیر دعوت به همكاري می

 ب( شرایط اختصاصی:   الف( شرایط عمومی براي شركت در آزمون:  

 . داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران 1

از ادییان شیخاهته شیدر در ویااون اساسیی  . اعتقاد به دین مبیین اسیالی ییا ی یی2

 التزای به وااون اساسی جمهوری اسالمی ایران و  جمهوری اسالمی ایران

 . عدی اعتیاد به دهاایات و مواد مخدر 3

 . اداشتن سابقه مح ومیت جزایی موثر4

. عدی وجود هرگواه رابطه استخدامی رسمی، ثابت، پیمیاای و ییا ریار م یخ  بیا 5

 جرایی در زمان ثبت اایهای ا دستگار

 . ااجای هدمت سربازی و یا داشتن معافیت های وااوای 6

  . برهوردداری از تخدرستی و توااایی الزی متخاسب با وظایف7

 داشتن مدرک تحصیلی مطیاب  بیا مقطیر، رشیته و گیرایر مخیدرف در دفتر یه. 1

 راهخمای آزمون 

 بودن شرایط سخی مخدرف در دفتر ه راهخمای آزمون دارا. 2

 مخدرف در دفتر ه راهخمای آزمون  های مورد تقاضا بومی بودن شهرستان. 3

 وبولی در مراحل آزمون، مصاحبه، گزیخر و معایخات پزش ی . 4

 می باشد.  راهخمای آزمون امتیاز ایثارگران تابر شرایط مخدرف در دفتر ه. 5

     http://stc.sbu.ac.irایختراتیی پایگیار از طریی  ** دفتر ه راهخمیای آزمیون 

   وابل دسترسی و م اهدر می باشد.

 

 تمدید مهلت ثبت نام و تغییر زمان برگزاري آزمون        ( سایر نكات:  د :  راحل ثبت نامج( م

 (طور دوی  و هواااه بمخدرف در دفتر ه راهخمای آزمون )ت میل فری ثبت اای . 1

عخیوان هزیخیه شیررت در آزمیون بیه ه ریال ب (500،000پااصد هزار ) مبلغ. واریز 2

بیه ایای درآمیدهای اهتصادیی داا یگار شیهید  2175049001001شمارر حساب 

  527به تی ازد بااك ملی شعبه داا گار دخعت آب و برق رد 

 و دفحه توضیحات شخاسخامه)پ ت و رو(  ل شخاسخامه و رارت ملیتصویر دفحه او. 3

 )یك وطعه به فری ثبت اای الصاق شود( جدید پ ت اویسی شدر 43 دو وطعه ع س. 4

 )پ ت و رو( تصویر رارت پایان هدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم. 5

شیللی تصویر آهرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل براسیا  رشیته . 6

 ره معدل رل حتماً در آن وید شدر باشد. ااتخابی

 به همرار مدارک الزامی می باشد. ادل فیر واریزی . ارسال 7
مدارک ارسالی و هزیخه واریزی برای ثبت اای به هیچ عخیوان مسیترد امیی شیود.  *

همچخین به مدارک ااو  و یا مدارری ره پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثیر 
  دادر اخواهد شد. 

 استفادر شود. 2517از پارت های پستی استاادارد الزاماً ارسال مدارک برای  *

    می بایست میدارک الزی را حیدارثر تیا پاییان وویت اداریداوطلبان واجد شرایط . 1

           بییا پسییت سفارشییی بییه آدر  تهییران دییخدوق پسییتی 07/04/97خبه پخج ییروز 

پردیس فخی و مهخدسی شهید عباسپور،  16589-53571و ردپستی 1719-16765

امور هماهخگی مررز آموزش های تخصصی شیهید عباسیپور )آزمیون جییب اییروی 

 باهتر م اور( ارسال امایخد.شررت 

هیای مرریزی،  در مرارز استان 22/04/97روز جمعه دبح زمان برگزاری آزمون: . 2

و میالک تعییین حیوزر امتحیاای میی باشید بیه دیورت همزمیان همدان و  لرستان

 باشد ره در تقاضااامه درف هواهخد امود. داوطلبان شهرستان مورد تقاضا می

 و  13دیبح الیی 9از سیاعت 12/04/97روز پخج یخبه زمان توزیر رارت آزمیون: . 3

 می باشد. آزمونبرگزاری وبل از شروع آزمون در محل  22/04/97دبح روز جمعه 

و آدر  دویی  محل توزیر رارت ورود بیه جلسیه ، از درو  امتحاای . برای اطالع4

        وسییمت http://stc.sbu.ac.irپایگییار ایختراتیییبییه  محییل برگییزاری آزمییون

 .شودمراجعه  www.bakhtarmoshaver.ir و آزمون های استخدامی
 

 

 انیـل محل هاي امتحـجدول شغ
 

 

 مطالعه دقیق دفترچه راهنماي آزمون تأكید می گردد.، تقاضا قبل از واریز وجه و تكمیل فرم  نكته مهــم: 

 

 آزاد شهرستان استان رديف
 ايثارگر

25% 

 ايثارگر

5% 
 و گرايش مدرک تحصیلی شغلیرشته 

 تکنسین برق - 1 3 خرم آباد لرستان 1
 کـاردانی بـرق

 شبکه های انتقال و توزيع(و  )قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

 مرکزی 2

 1 2 دلیجان

2 

 تکنسین برق
 کـاردانی بـرق

 شبکه های انتقال و توزيع( و )قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

 تکنسین برق 1 5 ساوه
 کـاردانی بـرق

 شبکه های انتقال و توزيع(و  )قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

 تکنسین برق 1 2 خمین
 کـاردانی بـرق

 شبکه های انتقال و توزيع( و )قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

 1 6 خنداب
کارشناس 

 بهره داری

 کـارشناسی مهندسی برق/تکنولوژی بـرق

 کنترل( و الکترونیک )قدرت، شبکه های انتقال و توزيع،

 همدان 3

 تکنسین برق - 1 2 مالير
 کـاردانی بـرق

 شبکه های انتقال و توزيع(و  )قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

 تکنسین برق - 2 5 همدان
 کـاردانی بـرق

 شبکه های انتقال و توزيع( و )قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی

  )سهامی خاص( آگهی استخدام شركت مهندسین باختر مشاور

http://stc.sbu.ac.ir/
http://stc.sbu.ac.ir/
http://www.bakhtarmoshaver.ir/

