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 آزمونالف( شرایط عمومی برای شركت در 
 . داشتن تابعيت نظام جمهوری اسالمی ايران 1
. اعتقاد به  ديهن منهين اسهالم يها ي هی ان اديهان 2

 شناخت  شده در قانون اساسی ايران 
. انجام خدمت سهربانی يها داشهتن معا يهت  های 3

  )غير پزش ی( قانونی دائم
 . عدم اعتياد ب  مواد مخدر و دخانيات4
 . نداشتن سابق  مح وميت جزايی 5
بهرای  توانهايیداشتن سالمت جسمانی و روانی و . 6

 انجام کاری ک  استخدام می شوند. 
 . دارا بودن شرايط احران شغل7
 عدم اشتغال ب  تحصيل  نداشتن تعهد  خدمتی و  . 8
 

 ب( شرایط اختصاصی
 : نير شرح ب  سنی شرايط حداکثر . داشتن1
کهاردانی سال بهرای مقها د ديه وم و  28حداکثر  -
   (1/1/1369 بعد ان تاريخ متولدين)
سال برای مقطد کارشناسی )متولدين  30حداکثر  -

 (  1/1/1367بعد ان تاريخ 
سال بهرای مقطهد کارشناسهی ارشهد  32حداکثر  -

 (  1/1/1365)متولدين بعد ان تاريخ 
شهغوی . داشتن مدرك تحصيوی مهرتنط بها رشهت  2

 مورد نظر در جدول روبرو
شهرسططتانهای . فقططط داوطلبططان بططومی 3

انی از اسطتان جپاوه،جوانرود،روانسر و ثالث بابا
 و مریطوان  سروآبادهای  كرمانشاه و شهرستان

از استان كردستان مجطاز بطه شطركت در ایط  
 آزمون می باشند.

نير باشند، داو وب بومی  ويژگیا رادی ک  دارای  - 
  شهرستان توقی می گردند.    

در شناسنام ، شهرستان محهل تولهد داو وهب بها  –
 شهرستان مورد تقاضا ي ی باشد

( مننهای شهرسهتان بهرای تعيهين بهومی 1تنصره  -
بودن داو وب، آخرين تقسيمات کشوری اعالم شده 

 توسط ونارت کشور می باشد.
پس ان آنمون کتنهی،  ( در شرايط مساوی2تنصره  -

اولويت با داو ونهان بهومی شهرسهتان  های پهاوه و 
 سروآباد می باشد.

 

 ( برای پذير ت  شهدگان نههايی، شهرکت در3تنصره  - 
 ول خدمت  يچگون  تعهدی جهت اسه ان و ايهاو و 

 ذ او ب  محل نيروگاه داريان ندارد.
چنانچ  در  ر يك ان مراحل استخدامی خالف واقد  .4

ان  ا العات ارائ  شده ان سوی  رد مسجل گهردد،بودن 
  رد ممانعت ب  عمل خوا د آمد  رآيند استخدام ادام 

 .و موضوع ب  مراجد ذيربط ارجاع خوا د شد
 

 ج( مدارك مورد نياز
 .  رم ت ميل شده ثنت نام )ب   ور دقيق و خوانا(1
. دو قطع  ع س جديد پشت نويسی شده )يك 2

 الصاق شود( قطع  ب   رم ثنت نام
 . تصوير صفح  اول شناسنام  و کارت موی )پشت و رو(3
 . تصوير برگ پايان خدمت يا معا يت دائم )پشت ورو(4
. تصوير آخرين مدرك تحصيوی يا گهوا ی  راغهت ان 5

 تحصيل ک  معدل کل حتما در آن قيد شده باشد.
 های . برای ارسال مدارك مورد نيهان الزامها ان پاکهت6

 استفاده شود.25x17دارد پستی استان
 

 د( سایر نكات
. نمههان و محههل برگههزاری آنمههون ان  ريههق آدر  1

 ال تروني ی نير ب  ا الع داو ونان خوا د رسيد.
. داو ونان واجد شرايط مهی بايسهت مهدارك  نم را 2

 مطور پطن  شطنبه روزحداکثر تا پايان وقت اداری 
بهه  آدر  تهههران  پسههت سفارشههیبهها  20/10/7913

                   و کهههد پسهههتی 16765-1719 صهههندوق پسهههتی
پههرديس  نههی و مهندسههی شهههيد 53571-16589

عناسه ور،   ای تخصصی شهيد مرکز آمونشعناس ور، 
ارسهال  (داريهاننيروگهاه )آنمهون جهذو  واحد آنمون

 نمايند.
. مدارك ارسالی برای ثنت نام ب   يچ عنوان مسترد 3

مدارك ناقص و يا مدارکی ک  پس ان نمی شود. ب  
 مهوت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخوا د شد.

 و م هان . داو ونان می توانند جهت آگا ی ان نمهان4
آنمون، درو  امتحان و کسب ا العات بيشتر به  وو 
سهههايت مرکهههز آمونشههههای تخصصهههی بههه  آدر  

r/ATChttp://sbu.ac.i   قسهههههمت آنمونههههههای
 استخدامی مراجع  نمايند.
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