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 زمونآیط عمومی برای شركت در الف( شرا
 . داشتن تابعيت نظام جمهوری اسالمی ايران، 1
يان          2 يا يای اد اد به دين مبين اسالالالالم  قاد  . اعت

 شده در قانون اساسی ايران، شناخته
شتن معافيت  3 سربادی يا دا های قانونی . انجام خدمت 

 ،)غير پزشكی(دائم 
 . عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات،4
 . نداشتن سابقه محاوميت جزايی، 5
. داشالالتن سالالالمت جیالالمانی و روانی و توانايی برای  6

 شوند، انجام کاری که استخدام می
 . دارا بودن شرايط احراد شغل، 7
 .  نداشتن تعهد خدمتی و عدم اشتغال به تحصيل. 8
  

 ب( شرایط اختصاصی
 : دير شرح به سنی شرايط حداکثر . داشتن1
عد کاردانی )متولدين ب سالالال برای مق   36 حداکثر -

 (  1/1/1363اد تاريخ 
ناسالالالی و       40 حداکثر  - کارشالالال سالالالال برای مقاک  

 (1/1/1359کارشناسی ارشد )متولدين بعد اد تاريخ 
. داشتن مدرك تحصيلی مرتبط با رشته شغلی مورد     2

 نظر در جدول روبرو.
بان بومی         3 تان   . فقط داوطل   های شهههرسهه

شاه   سالم كرمان شركت در  آباد غرب و ا مجاز به 
 باشند.می این آزمون

افرادی که دارای ويژگی دير باشالالند، داوکلب بومی  - 
 گردند:     شهرستان تلقی می

پدر ال در شناسنامه، شهرستان محل تولد داوکلب و يا  
ستان     و يا  شهر یر وی با يای اد  ضا  هم های مورد تقا

 ،يای باشد
فردندان کارمند رسمی و پيمانی دولت و يا نيروهای  - 

شاغل و بادنشیته( که  شهرستان محل      میلح )اعم اد  
ش      یتگی آنان با  ش ستان محل  خدمت فعلی يا بادن هر

 مورد تقاضا يای باشد،
 

 
 

صورت       4حداقل  - سنوات تحصيلی داوکلب به  سال اد 
شهر  های مذکور کی گرديده ستان متوالی يا متناوب در 

 باشد، 
سالالالال  4يا همیالالالر وی حداقل مادر  داوکلب يا پدر و -

های مذکور را  سالالتانپرداخت حق بيمه در شالالهرسالالابقه 
 باشد. داشته

مدارك  .یادآوری:  با     شالالالرايط )کپی  يد  با بومی بودن 
 مدارك ارسال گردد(

 بودن داوکلب، مبنای شهرستان برای تعيين بومی -
شده توسط ودارت کشور    آخرين تقیيمات کشوری اعالم  

 باشد.می
. شرکت هيچگونه تعهدی جهت اساان و اياب و ذهاب   4

در کول دوران هماالالاری     داالهو بالاله محالالل نيروگالالاه    
 شدگان نهايی ندارد.پذيرفته

 . چنانچه در هر يك اد مراحل اسالالالتخدامی خالا واق 5
اد  شالالده اد سالالوی فرد میالالجل گردد،بودن اکالعات ارائه

آمد و  عمل خواهدادامه فرايند اسالالتخدام فرد ممانعت به
 موضوع به مراج  ذيربط ارجاع خواهد شد.

 
 ج( مدارك مورد نياز

قيق و خوانا( در سايت کور دنام )بهشده ثبت. فرم تاميل1
 باشد،دانشگاه می

شده )يك ق عه به نويیی. دو ق عه عاس جديد پشت2
 نام الصاق شود(،فرم ثبت

 ورو(،. تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملی )پشت3
 رو(،و. تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم )پشت4
. تصالالالوير آخرين مدرك تحصالالاليلی يا گواهی فراغت اد  5

 معدل کل حتما در آن قيد شده باشد.تحصيل که 
های پیتی . برای ارسال مدارك مورد نياد الزاما اد پاکت6

 استفاده شود. 25x17استاندارد 
 

 
 

 د( سایر نكات
 برگزاری آدمون اد کريق آدرس الاترونيای دير به اکالع داوکلبان خواهد رسيد.. دمان و محل 1

  شههنبه  5روز  بايیالالت مالالدارك ردم را حالالداکثر تالالا پايالالان وقالالت اداری . داوکلبالالان واجالالد شالالرايط مالالی 2
                      و کالالد پیالالتی  16765-1719بالاله آدرس تهالالران، صالالندوق پیالالتی  پیالالت سفارشالی بالالا  23/50/99مههور  

هالالای تخصصالالی شالالهيد   پالالرديس فنالالی و مهندسالالی شالالهيد عباسالالپور، مرکالالز آمالالود      53571-16589
 ( ارسال نمايند.داالهوعباسپور، واحد آدمون )آدمون جذب نيروگاه 

شالود. باله مالدارك نالاقي و يالا مالدارکی کاله        نام باله هاليع عنالوان میالترد نمالی     . مدارك ارسالی برای ثبت3
 ده نخواهد شد.پس اد مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر دا

تواننالالد جهالالت آگالالاهی اد دمالالان و ماالالان آدمالالون، دروس امتحالالان و کیالالب اکالعالالات     . داوکلبالالان مالالی 4
قیالالمت   http://sbu.ac.ir/ATCهالالای تخصصالالی بالاله آدرس   بيشالالتر بالاله وب سالالايت مرکالالز آمالالود    

 های استخدامی مراجعه نمايند.آدمون
 

 جنسيت تعداد مقطع و رشته تحصيلی شغلیرشته  ردیف

 مهندس شيمی 1
 شيمی مهندسی شتهردر  و كارشناسی ارشد ليسانس

 (غذاییگرایش به جز   ها)كليه گرایش 
 مرد 4

 كارشناس شيمی 2
 شيمی و كارشناسی ارشد در رشته ليسانس 

 ها()كليه گرایش
 مرد 4

 تكنسين  شيمی 3
 كاردانی در رشته شيمی 

 ها()كليه گرایش
 مرد 4

 نفر 12 جمههع كل

های كشور برای عنوان سرشيفت در صورت داوطلبان دارای سابقه كار در نيروگاهتوضيحات: 

رایه و ارسال رزومه شخصی و فنی خود در ا ابدر زمان مصاحبه فنی  ،قبولی در آزمون كتبی

 استخدام دارند.نام، اولویت زمان ثبت

  آگهی استخدام

http://sbu.ac.ir/ATC

