
                                      

مصاحبه جهت  وطی آزمون کتبی خوزستان بومی استان  داوطلبین(سهامی خاص) جهت تامین نیروي انسانی متخصص خود از بین تولید برق خوزستـان مپنا شرکت 
 نماید.زیر دعوت به همکاري می با شرایط بهبهاننیروگاه سیکل ترکیبی استخدام در 

 

 شرایط عمومی براي شرکت در آزمون –الف)
تابعیت ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی . 1

 کشور.
      به بعد در مقطع کاردانی 1/1/1367متولدین . 2

  به بعد در مقطع کارشناسی  1/1/1364متولدین    
 رشدا به بعد در مقطع کارشناسی 1/1/1362متولدین   
هاي انجام خدمت سربازي یا داشتن معافیت. 3

 قانونی دایم.
برخورداري از تندرستی و توانایی الزم متناسب . 4

 با وظایف
 جزایی موثرنداشتن سابقه محکومیت . 5
 دارا بودن شرایط احراز شغل. 6
 عدم اعتیاد به مواد مخدر. 7
عدم اشتغال به خدمت و نداشتن تعهد خدمتی . 8

 و عدم اشتغال به تحصیل
 استان خوزستان بومی فقط افراد . 9
 

 شرایط اختصاصی -ب)
داشتن مدرك تحصیلی مناسب با رشته شغلی . 1

 مورد نظر در جدول
از اعالم نتایج و مصاحبه، اولویت استخدام  پس. 2

 به تشخیص شرکت با افراد بومی ساکن شهرستان
 و سپس شهرستان هاي آغاجاري، امیدیه و بهبهان

 بود. واهدماهشهر خ
با توجه به اینکه نفرات منتخب بایستی در . 3

حوالی محل خدمت ساکن شوند، اولویت برحسب 
خدمت  نزدیکی محل سکونت داوطلبان به محل

 خواهد بود.
چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی خالف . 4

واقع بودن اطالعات ارائه شده از سوي فرد مسجل 
از ادامه همکاري فرد ممانعت به عمل   گردد،

  .خواهد آمد
 مدارك مورد نیاز -ج)
 و خوانا) تکمیل شده ثبت نام (به طور دقیق . فرم1
 

شده (یک دو قطعه عکس جدید پشت نویسی . 2 
 قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود)

(پشت و صفحه اول شناسنامهکارت ملی و تصویر . 3
 رو)
(پشت و  پایان خدمت یا معافیت دائم گتصویر بر. 4

 رو)
تصویر آخرین مدرك تحصیلی یا گواهی فراغت از . 5

 حتما در آن قید شده باشد. کل تحصیل که معدل
 . تصویر مدرك تحصیلی دیپلم6
که نشانی متقاضی  11x22عدد پاکت پستی  یک. 7

 به عنوان گیرنده در پشت آن درج شده باشد.
هاي براي ارسال مدارك مورد نیاز الزاما از پاکت. 8

 استفاده شود. 25x17پستی استاندارد 
 

 سایر نکات -د)
(که در شهرستان زمان و محل برگزاري آزمون . 1

و آدرس  از طریق پستبهبهان برگزار می گردد) 
 ه اطالع داوطلبین خواهد رسید.ب الکترونیکی زیر

داوطلبین واجد شرایط می بایست مدارك الزم را . 2
مورخ پنجشنبه روز  حداکثر تا پایان وقت اداري

آدرس تهران  هب پست سفارشیبا  12/06/94
مرکز امور هماهنگی  16765-1719پستی صندوق

جذب آموزش هاي تخصصی شهید عباسپور (آزمون 
 .سال فرمایندنیروگاه بهبهان) ار

مدارك ارسالی براي ثبت نام به هیچ عنوان . 3
مسترد نمی شود به مدارك ناقص و یا مدارکی که 
پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده 

 نخواهد شد.
 داوطلبین می توانند جهت آگاهی از زمان آزمون،-4

ب امتحانی و کسب اطالعات بیشتر به و دروس
سایت مرکز آموزش هاي تخصصی دانشگاه  به 

قسمت آزمون هاي  http://stc.sbu.ac.irآدرس 
 استخدامی مراجعه نمایند.

 جنسیت تعداد مقطع و رشته تحصیلی رشته شغلی ردیف 

 مرد 5 شبکه هاي انتقال و توزیع) (گرایش قدرت وبرق ارشد مهندسی کارشناسی یا کارشناسی مهندس برق 1

 مرد 5 (گرایش الکترونیک و ابزاردقیق)برق ارشد مهندسی کارشناسی یا کارشناسی مهندس الکترونیک 2

 مرد 7 )ها گرایشکلیه (مکانیک ارشد مهندسی کارشناسی یا کارشناسی مهندس مکانیک 3

 مهندس شیمی 4
  )ها گرایشکلیه (شیمی ارشد مهندسی کارشناسی یا کارشناسی

 و شیمی کاربردي و شیمی محض
3 

 مرد

 مرد 1 )ها گرایشکلیه (صنایع ارشد مهندسی کارشناسی یا کارشناسی مهندس صنایع 5

 مرد HSE  1ارشد کارشناسی یا کارشناسی HSEکارشناس  6

 مرد 6 )ها گرایشکلیه ( کاردانی برق تکنسین برق 7

 مرد 6 )ها گرایشکلیه (الکترونیک کاردانی  ابزاردقیقتکنسین  8

 مرد 11 )ها گرایشکلیه (مکانیک کاردانی  تکنسین مکانیک 9
 

 تولید برق خوزستـان مپنافرم تقاضاي شرکت در آزمون استخدامی شرکت 
 

 در این قسمت چیزي ننویسید                       
 .................................نام خانوادگی .......................................................................... نام پدر.............................. نام و

 تاریخ تولد ...............................کدملی .................................. شماره شناسنامه ....................................... 
 ..............مقطع تحصیلی ................................................... رشته تحصیلی..................................................

 غلی مورد نظر ......................................معدل .................. تاریخ اخذ مدرك ........................... رشته ش
 ..................................... اخذ مدرك دیپلم محل محل اخذ مدرك لیسانس  ........................................ 

 متاهل   ........................ مجرد محل تولد ........................................................... دین ................................. مذهب .............
 سابقه کار با توجه به رشته شغلی: نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان مدتمحل خدمت: 

 ....................................................   کد (پیش شماره شهرستان): ..........................................تلفن: ...........
 :E-mail......................................................تلفن همراه (الزامی): ..................................................    ..................................................

 ..........................................................................نشانی داوطلب: ...............................................................................................................
 ....   کدپستی: ...........................................................................................................................................................................................

.......................... صحت مندرجات فوق را تایید و مسئولیت هرگونه مطالب خالف واقع اینجانب ................................................
 گیرم.را به عهده می

 .......................................: ............................................................................................        تاریخ تکمیل فرم: ......محل امضاء

دامـآگهی استخ  

ان مپنا (سهامی خاص)ـشرکت تولید برق خوزست  
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