
دفترچه راهنماي آزمون

بسمه تعالی

شرکت مهندسین باختر مشاور به منظور بهـره بـرداري از پسـت هـاي انتقـال و فـوق توزیـع بـرق در تعـدادي از          
همدان و لرستان ( مطابق اطالعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاري اقـدام بـه   ،هاي استان مرکزيستانشهر

صـرفا از میـان   نفـر 35جذب نیروي انسانی در مشاغل کارشناس بهره برداري و اپراتور پست جمعـاً بـه تعـداد    
گـزینش کتبـی مصـاحبه و   و از طریق برگزاري آزمون در چارچوب قانون کار می واجد شرایط برادران بو
نماید. می به کار گیري 

شرایط عمومی متقاضیان .1
ایران جمهوري اسالمیداشتن تابعیت.1.1
تقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران عا.1.2
التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران .1.3
عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر .1.4
نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.1.5
هاي اجرایی در زمان ثبت نامو یا کار مشخص با دستگاهپیمانی رگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ، عدم وجود ه.1.6

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

که رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی آنان بـا عنـوان   توانند در این آزمون ثبت نام نمایند ی صورتی مداوطلبان صرفاً در .أ
و عنـوان  ثبت نام مطابقت داشـته باشـد  دفترچه راهنمايگرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ،رشته

.د شدنصورت حذف خواهباشد. در غیر اینرشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده
در زمان برگزاري آزمون و سن داوطلبان، کارت پایان خدمت،تاریخ گواهی فراغت از تحصیلالك عمل براي محاسبهم.ب

.)باشدیا دانشنامه میمالك فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت (می باشد08/04/97مورخ 
مقطـع و  صـرفاً فـارغ التحصـیالن همـان     یک)شماره شغلی امتحانی (مشخص شده در جدولدر هر یک از رشته هاي.ج

در صـورت  .و پذیرش دیگر رشته هاي غیرمرتبط امکان پذیر نمی باشدمی توانند شرکت کنندو گرایش عنوان شده رشته 
ی اعالم خواهد شد. کتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغ

پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نـام صـورت   .د
لیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.ی پذیرد. مسئوم

علـت معافیـت پزشـکی    اینکـه انجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم مشروط بـه  : شرایط نظام وظیفه.2.2
مانعی در انجام وظایف محوله ایجاد ننماید.



در آزمون نسبت به تکمیـل فـرم معاینـات پزشـکی پیوسـت      دارندگان معافیت پزشکی می بایست در صورت قبولی تذکر:
ق مدارك ارائـه  در زمان تطبیباختر اياقدام نموده و فرم مذکور را پس از تایید پزشک معتمد شرکت برق منطقهدفترچه

باشد.کتبی از خدمت یا تاریخ معافیت مندرج در کارت باید قبل از روز برگزاري آزمون نماید. تاریخ ترخیص
شرایط سنی: .2.3

) براي تمامی متقاضیان مشاغل کاردانی 01/04/69سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 28شرایط سنی حداکثر داشتن.أ
) براي تمامی متقاضیان مشاغل کارشناسی01/04/67متولدین بعد از تاریخ سال تمام (30داشتن شرایط سنی حداکثر .ب
جز مـوارد عنـوان   ه طلبین توجه داشته باشند که بداوباشد. می )01/04/97مالك محاسبه حداکثر سن تاریخ آزمون (.ج

یدیـه  الزم به ذکر است موارد زیـر بـا ارائـه تای   .سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر تجاوز نمایدذیل،شده 
.شودمعتبر از مراجع ذیصالح به حداکثر سن افزوده می

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

شود.دت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه میم
.سال تجاوز نخواهد کرد37در هر صورت حداکثر سن از .د
 عنوان شده در شرایط ایثارگران می باشدمواردشرایط سنی ایثارگران تابع.

شرایط ایثارگران:.2.4
آزادگانی که حداقل یکسال ذکورو فرزندان % به باال25ن جانبازاذکورفرزندان وشهداذکور فرزندان ،آزادگان،جانبازان.أ

هـه از شـرط حـداکثر سـن     ماه حضور داوطلبانه اختیاري در جب6با سابقه حداقل نو رزمندگاو باالتر سابقه اسارت دارند
.باشندمعاف می

سال 5برادر) تا میزان وافراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر .ب
به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبههه هماه سابقه حضور داوطلبانه در جب6رزمندگان کمتر از .ج
ایثارگران الزامی نمی باشد.%25شرط کسب حد نصاب نمره آزمون براي مشمولین سهمیه رعایت .د
.می باشدداوطلبان ایثارگر سایربارقابت وصرفاً از طریق شرکت در آزمونجذب ایثارگران در سهمیه مشخص شده .ه
مشاغل استان مرکزي می باشد.% ایثارگران صرفا جهت 5سهمیه .و

و پنج درصد:درصدبیست و پنجایثارگران سهمیه تذکر: 

و % بـه بـاال  25ذکور جانبازان فرزندان وشهداذکور فرزندان ،آزادگان،جانبازانشامل :ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد
می باشند.شهداانبرادروسال و باالتر سابقه اسارت دارندذکور آزادگانی که حداقل یکفرزندان 

آنان و ذکور دگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان رزمنشامل ایثارگران سهمیه پنج درصد:
.می باشندسال اسارت) و فرزندان آزادگان کمتر از یک%25انبازان زیر بیست و پنج درصد (فرزندان ج

نکته مهم: 

قابل قبول می باشد و سایر مراجع مورد تایید قرار نمی گیرد.ذیلهاي تایید شده از مراکزتنها معرفی نامه**  



یک از رده هاي نیروهاي مسلح در مورد رزمندگان خودمعاونت نیروي انسانی هر- 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

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

یکی باشد.شهرستان محل مورد تقاضاشهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وي با.أ
کـه شهرسـتان محـل    )پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته،همسر و فرزندان کارمندان رسمی.ب

خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان یکی باشد.
در شهرسـتان   صورت متـوالی یـا متنـاوب و   ه ستان یا دانشگاه) را بداوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (دبیر.ج

مورد تقاضا طی کرده باشد.
داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد..د
اشد.به مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشت،پدر.ه

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

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

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

اعتبـار قابـل   در زمان گواهی خدمت نظام وظیفه، در صورت عدم ارائه کارتصادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد. 
قـانونی  دائم نش نسبت به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت پایان مرحله گزیاز پیشمکلف است و متقاضی هقبول بود

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

آزمون اختصاصـی و عمـومی   آزمون اختصاصی و عمومی تعیین شده را کسب نموده اند، به ترتیب باالترین مجموع نمرات 
.خواهد شدانجام 

از ادامـه اشـتغال وي در هـر    در صورتی که داوطلبی با مدارك تحصیلی غیرمرتبط در آگهی، در آزمون شرکت نماید.3.3
ممانعت به عمل خواهد آمد.حتی پس از عقد قرارداد مرحله 

باشـد. ضـمناً اسـامی    میسـر مـی  انتخاب نهایی پذیرفته شـدگان آزمـون پـس از طـی مراحـل مصـاحبه و گـزینش        .3.4
بـه  www.bakhtarmoshaver.irنشانی از تایید مراجع ذیصالح از طریق سایت آزمون بهپذیرفته شدگان نهایی پس

اطالع داوطلبان خواهد رسید.



ك تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرك وضـعیت  رمدمهلت ارائه اصل مدارك الزم از سوي پذیرفته شدگان شامل .3.5
روز پـس از  5حـداکثر  نظام وظیفه و مدرك بومی بودن به منظور تطبیق مدارك و تکمیل پرونده براي انجام مصـاحبه، 

اعالم نتایج آزمون می باشد. 
یت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بـر  امسئولیت ناشی از عدم رع.3.6

محرز شود داوطلب به اشتباه یا بـه عمـد اطالعـات    عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه 
م گردیـده و حتـی در صـورت    فاقد شرایط مندرج در آگهـی بـوده، از انجـام مراحـل بعـدي محـرو      یا خالف واقع داده و 

گردد. کارگیري، لغو و بالاثر میه ب
) را ICDL(داوطلبان شغل کارشناس بهره برداري، الزاماً بایستی گواهی نامه معتبر دوره هاي مهارتهاي هفتگانه رایانه.3.7

.دشادامه ي فرآیند حذف خواهندصورت از در غیر اینارائه نمایند. تا روز مصاحبهحداکثر
پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز براي مشاغل مربوطه می باشد..3.8
الزم به ذکر است متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید فقط ساکن شهرستان هاي حوزه جغرافیایی شـغل انتخـاب   .3.9

حق شرکت در آزمون را ندارند. کشورسایر مناطقباشند و شهرستان هاي شماره یکشده مطابق جدول 
مالك محدوده هاي جغرافیایی، آخرین تقسیمات کشوري اعالم شده می باشد..3.10
.خواهد یافتتخصیصآزاد به داوطلبانمذکور سهمیهسهمیه ایثارگران، برايدر صورت نبود متقاضی .3.11

ثبت نام: مراحل.4
حداکثر تا پایـان  05/03/97شنبه مورخاز روزبایستشرایط مندرج در این آگهی می داوطلبان پس از مطالعه دقیق.4.1

و کدپســتی16765-1719تهــران صــندوق پســتی کلیــه مــدارك خــود را بــه آدرس 24/03/97شــنبه مــورخ پنجروز
امور هماهنگی مرکز آموزش هاي تخصصـی شـهید عباسـپور،    پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور،53571-16589

اقدام نمایند. پیشتاز دو قبضهاز طریق پستمهندسین باختر مشاورآزمون جذب نیروي شرکت 
2175049001001عنوان هزینه شرکت در آزمون به شماره حساب ه را بریال 500،000بایست مبلغ یداوطلبان م.4.2

د ونایواریز نم527به نام درآمدهاي اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه صنعت آب و برق کد 
الزم است جهـت ارسـال مـدارك از پاکـت هـاي پسـتی اسـتاندارد        ارسال نمایند. به همراه مداركرا واریزيفیش اصل
2517.هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد. استفاده شود
مدارك الزم شامل موارد زیر می باشد:.4.3

طور دقیق و خواناه فرم تکمیل شده ثبت نام ب- 1
و صفحه توضیحات شناسنامه(پشت و رو) اول شناسنامه و کارت ملیتصویر صفحه - 2
جدید پشت نویسی شده43دو قطعه عکس - 3
تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم- 4
با ذکر معدل کلتصویر آخرین مدرك تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل بر اساس رشته شغلی انتخابی- 5
اصل فیش واریزي - 6



از ضمناً پیگیري مراحل بعدي مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگـاهی از زمـان و مکـان برگـزاري آزمـون     .4.4
ــق ســایت مجــري  ــه نشــانیطری ــه نشــانی   http://stc.sbu.ac.irب ــاختر مشــاور ب و ســایت شــرکت مهندســین ب

www.bakhtarmoshaver.irاشد.بالزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می
و قبل از روزهاي پایان مهلت، سهولت بیشتري را به همراه خواهـد داشـت و بهتـر اسـت     روز هاي اولیه ثبت نامه در .4.5

ثبت نام به روزهاي آخر موکول نشود. 
هد گردید. هلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخوام.4.6
هنگام ورود به حوزه الزامی است در غیر ایـن و کارت ملی(چاپ شده بر روي کاغذ) ارائه کارت ورود به جلسه آزمون.4.7

صورت از ورود داوطلب جلوگیري خواهد شد.

پایگـاه  در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاري آزمون اطالع رسانی الزم از طریـق  تذکر: 
آمد و داوطلبان محترم موظف بـه  عمل خواهد ه بhttp://stc.sbu.ac.irو www.bakhtarmoshaver.irاینترنتی

.آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند

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

08/04/97و صبح روز جمعـه مـورخ   13صبح الی 9از ساعت 07/04/97مورخ شنبهپنج روز درکارت شرکت در آزمون 
بـه جلسـه در تـاریخ    ورود کـارت  اطـالع از محـل توزیـع   بـراي داوطلبان می بایست .توزیع می گرددقبل از شروع آزمون 

شـرکت مهندسـین بـاختر    www.bakhtarmoshaver.irوhttp://stc.sbu.ac.irبه نشانی اینترنتی 04/04/97
بـه صـورت   همدانو ي مرکزي، لرستانهادر مراکز استان08/04/1397مورخ جمعهآزمون در روز مشاور مراجعه نمایند. 

باشـد کـه در تقاضـانامه درج    میمورد تقاضابرگزار خواهد شد و مالك تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان همزمان
از طریـق پایگـاه   گردیـده اسـت و   برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج ساعت شروع و محل خواهند نمود.

اطالع رسانی می گردد.www.bakhtarmoshaver.irوhttp://stc.sbu.ac.irاینترنتی

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

نصاب الزم در آزمون کتبی بوده و مطابق قواعد زیر می باشـد. پـس از برگـزاري آزمـون، نمـرات داوطلبـان بـه تفکیـک         
درصد) باالترین 50اب آزمون معادل پنجاه درصد (محاسبه و حد نص) 3(ضریبو تخصصی ) 2(ضریبحیطه هاي عمومی 

رد.یگنمره مکتسبه در آن آزمون مبناي سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می
کسب حد نصـاب نمـره   گردد. پس از تعیین حد نصاب در هر آزمون، داوطلبان فاقد حد نصاب، از سایر مراحل حذف می

. کندداوطلب ایجاد نمیعلمی الزم در آزمون هیچگونه حقی براي 
http://stc.sbu.ac.irك برابر ظرفیت جهت بررسی مداردواولیهلیستاعالم.6.2

اعالم تاریخ و زمان مصاحبه به داوطلبان.6.3
انجام مصاحبه حضوري.6.4



براساس مجموعـه نمـره کـل    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
مل مصـاحبه، گـزینش، معاینـات    کارگیري قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدي شاه قبولی در آزمون به منزله ب.7.1

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

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

در چهـارچوب  و در قالب قرارداد منعقـده  شرکت مهندسین باختر مشاورهمکاري با پذیرفته شدگان این آزمون براي .7.4
استخدامی در مجموعه شرکت هـاي کارفرمـا و یـا تمدیـد قـرارداد در      بوده و هیچگونه تعهد ضوابط و مقررات قانون کار

واهد کرد.خسالهاي بعد، ایجاد ن
نیو همچنـ یگهـ آاحراز مشاغل مذکور در طیاعالم شده در شرایلیتر از مقاطع تحصباالیلیدارندگان مدارك تحص.7.5

شـدگان بـر اسـاس مقـاطع     رفتـه یپذعقد قرارداد باست ایهیبدزمون را ندارند.آمعادل حق شرکت در یلیمدارك تحص
.باشدیمیمندرج در آگهیلیتحص

مجري آزمـون توسطیو تخصصینمرات داوطلبان در آزمون عمومنییپس از تعانیمدارك متقاضنکهیبا توجه به ا.7.6
یرسـم ریسابقه اشـتغال غ وبودنیبوم،يثارگریمدارك اژهیکه مدارك داوطلبان به ویخواهد شد لذا در صورتیبررس

، نامه ثبت نام باشدضااطالعات مندرج در تقانیو همچنیآگهنیمندرج در اطیشراباریمغا،محاسبه حداکثر سنيبرا
و ، گزینش هصاحبم، هیاولجهیاعالم نتشامل نشده و در هر مرحله از آزمون جادیایمتقاضيبرايازیحق و امتچگونهیه

اعتـراض را از خـود سـلب    گونـه جـذب حـذف شـده و حـق هر    نـد یفرآریداوطلب از سـا ،یینهارشیدر صورت پذیحت
.دینمایم

ارائه مدارك به صـورت نـاقص در   ایو یگهآاعالم شده در متن طیضوابط و شراقیدقتیاز عدم رعایناشتیمسئول.7.7
بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شـود داوطلـب بـه    نشیمدارك مصاحبه و گزیزمان بررس

محـروم  ياست از انجـام مرحلـه بعـد   یمندرج در آگهطیفاقد شراایبه عمد اطالعات خالف واقع داده است و ایاشتباه 
.شودیبال اثر ملغو وعقد قرارداد، قرارداد و در صورت دهیگرد



یکجدول شماره 

شغل محل هاي امتحانیجدول 

ایثارگرآزادشهرستاناستانردیف
25%

ایثارگر
و گرایشمدرك تحصیلیرشته شغلی5%

کـاردانی بـرقتکنسین برق-31خرم آبادلرستان1
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه هاي انتقال و توزیع)

مرکزي2

21دلیجان

2

کـاردانی بـرقتکنسین برق
الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه هاي انتقال و توزیع)(قدرت، 

کـاردانی بـرقتکنسین برق51ساوه
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه هاي انتقال و توزیع)

کـاردانی بـرقتکنسین برق21خمین
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه هاي انتقال و توزیع)

کارشناس 61خنداب
داريبهره 

کـارشناسی مهندسی برق/تکنولوژي بـرق
(قدرت، شبکه هاي انتقال و توزیع، الکترونیک و کنترل)

همدان3

کـاردانی بـرقتکنسین برق-21مالیر
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه هاي انتقال و توزیع)

کـاردانی بـرقتکنسین برق-52همدان
و شبکه هاي انتقال و توزیع)(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی 



دوجدول شماره 

مهندسی برقآزموندروس

تعدادعمومیدروس
تعدادتخصصیدروسضریبسواالت

ضریبسواالت

10اطالعات عمومی

2

10تخصصیزبان

3
10توانمندي هاي ذهنی

10الکتریکیمدارهاي
10قدرتهايسیستمبررسی

5الکتریکیتاسیسات10کامپیوترمبانی
5رله و حفاظت10ریاضیات

دروس آزمون تکنسین برق

تعدادعمومیدروس
تعدادتخصصیدروسضریبسواالت

ضریبسواالت

10اطالعات عمومی

2

5تخصصیزبان

3
10توانمندي هاي ذهنی

10الکتریکیمدارهاي
10الکتریکیانرژيتولید و توزیع

10الکتریکیهايماشینمبانی10کامپیوترمبانی
5رله و حفاظت10ریاضیات

سئوال40عمومی: * جمع سواالت
سئوال40* جمع سواالت تخصصی: 

دقیقه120* مدت پاسخگویی: 
* هر پاسخ غلط یک پنجم نمره منفی دارد.



مشاورفرم ثبت نام آزمون شرکت مهندسین باختر 

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  

وظیفه:مدت انجام خدمت 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 %5ایثارگر %25: ایثارگر (فقط یک مورد انتخاب گردد)سهمیه مورد تقاضا

نوع ایثارگري:

سابقه کار مفید و مرتبط:

آزمون جذب نیروي انسانی شرکت باختر مشاور اشـعار مـی دارد   داوطلب شرکت در ……….……………………………اینجانب  
ام و علم و آگاهی دارم در صورتیکه نام را تکمیل نمودهآگهی منتشره را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس فرم ثبتدفترچه کلیه مطالب

حق هرگونه اعتراضـی را از خـود سـلب    بدینوسیله ادامۀ مراحل و یا ادامۀ اشتغال منتفی خواهد شد و ثابت شود ، متعاقباً خالف اظهاراتم
نمایم . می

امضاي متقاضیتاریخ                                           نام و نام خانوادگی :



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

دین :نام خانوادگی :

مذهب :نام :

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 جـذب  داوطلب شرکت در ................................... با شماره ملی ..............................فرزند ..............................................اینجانب  
ثابت در صورتیکه متعاقباً خالف اظهاراتمنیروي انسانی شرکت باختر مشاور  صحت مندرجات فوق را تایید نموده و  قبول می نمایم

نمایم . حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب میبدینوسیله ال منتفی خواهد شد و شود ، ادامۀ مراحل و یا ادامۀ اشتغ

ــاریخ                                           نام و نام خانوادگی : تــــــــــــــــــ
یامضاي متقاض

نظر پزشک معتمد-13


