
  

  3شماره پیوست 

 اصالحیه آگهی نوبت اول

 

متن آگهی فراخوان عمومی با درج در 

بت به روزنامه کثیراالنتشار در دو نو

 فاصل

 

 **موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی**

حفاظت اماکن و  برای مراقبت برون سپاری شدههای راستای تکمیل منابع انسانی مورد نیاز فعالیت  در ؛دارد نظر در

برگزاری از طریق  نگهبانو  مأمور انتظاماتبا موضوع خدمات حفاظت و نگهبانی به عنوان  آب و فاضالب و تأسیسات

از بین متقاضیان حائز شرایط مندرج  برون سپاریفعالیت های قرارداد  قالب درآزمون کتبی، مصاحبه و گزینش 

 دعوت به همکاری نماید. ،در آگهی پذیرش

 کسب اطالعات بیشتر به وب سایت مرکز آموزش های تخصصیاز شرایط ثبت نام و توانند جهت آگاهی داوطلبان می

  مراجعه نمایند. ی استخدامی هاقسمت آزمون  sbu.ac.ir/ATCphtt//:   به آدرسشهید عباسپور 

 

 موارد مندرج در وب سایت مرکز آموزش های تخصصی شهید عباسپور: 

 آزمون: شرایط عمومی برای شرکت در -1

 متدین به دین مبین اسالم -1-1

 متعهد و معتقد به نظام جمهوری اسالمی -2-1

 دارا بودن ملیت ایرانی -3-1

)نوع  پزشکی و معافیت از رزمو نداشتن معافیت دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی  -4-1

 (.های شغلی مورد نیاز نباشدمعافیت از خدمت، مغایر با توانایی

 های غیرقانونیعدم همکاری و عضویت در گروه -5-1

 های دولتی و غیردولتیها، مؤسسات و شرکتعدم تعهد خدمت در دستگاه -6-1

 کیفریجزایی و فقدان سوء پیشینه  -7-1
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انی، سالمتی دیداری، شنیداری و گفتاری، نداشتن بیماری جسمی و روکامل برخورداری از سالمت  -8-1

 .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر خاص، نداشتن معلولیت،

 نداشتن مشکل بینایی، شنوایی و یا حوادثی که منجر به استفاده از پالتین در اعضای بدن شده باشد. *

 شده باشد. صادر تاریخ برگزاری آزمونکارت پایان خدمت یا معافیت می باید تا  تبصره: *

 

 :آزمون برای شرکت در شرایط اختصاصی -2

 میباشد  01/01/1400سال تا تاریخ  28سال و حداکثر سن  22حداقل  سن  -2-1

عمومی غیر دولتی،  ایدستگاه های اجرایی و نهاد هپردازی در بیمهسابقه  خصوص افراد با در: 1 تبصره *

)ارایه این گواهی  می باشد. 01/01/1400سال تا تاریخ  33 سن تاییدیه بیمه پردازی حداکثر در صورت ارائه

 .با ارسال سایر مدارک الزامی می باشد(

 صنعت آب و برق های پیمانکاری پردازی در شرکتدر خصوص افرادی که دارای سابقه بیمه: 2* تبصره  

                01/01/1400تا تاریخ  بیمه پردازیتاییدیه  ارائه سال در صورت  38باشند با لحاظ سابقه، حداکثر سن می

 .می باشد. )ارایه این گواهی با ارسال سایر مدارک الزامی می باشد

 )ترجیحًا متاهل( جنسیت مرد -2-2

 ق دیپلم در کلیه رشته های برق،در کلیه رشته های تحصیلی و فو مقطع تحصیلی دیپلم -2-3

 کامپیوتر،اموراداری،حفاظت فیزیکی و رشته های مرتبط با این فعالیت .

تا تاریخ  آن قید شده باشد در مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل که معدل کل حتماًارسال  *

  .می بایست صادر شده باشد 01/01/1400

باشد و پذیرش مدارک دیپلم می فوق پذیرش در طول خدمتحداکثر مدرک تحصیلی مورد  تبصره: *

 پذیر نبوده و امتیازی بابت مدرک تحصیلی باالتر تعلق نخواهد گرفت.طول خدمت امکان تحصیلی باالتر در

  .داشتن تناسب قد و وزنسانتی متر و  170 حداقل قد -2-4

مشاغل  برای انجام شغل نگهبانی است و هرگونه جابجایی در گرفته شده صرفاً کارهنیروی انسانی ب -5-2

 دیگر ممنوع است.

 فعالیت های برون سپارشدهقالب قراردادهای  درکارگیری شده هنیروهای بهرگونه تغییر نوع قرارداد * 

تلقی شده و هیچگونه  خدمات حفاظتی مراقبتی موسسهاز جمعی کارکنان  غیرممکن و مشمولین صرفا ً

 های آب و فاضالب نخواهند داشت.ارتباط استخدامی با شرکت
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 استان تهران مجاز به شرکت در های مربوطه درفقط داوطلبان بومی روستاها و شهرها و شهرستان -6-2

 باشند.این آزمون می

 

 خدمت تلقی می گردند.روستا یا شهرستان محل داوطلب بومی  ،افرادی که دارای ویژگی زیر باشند 

با شهرستان مورد تقاضا یکی  وییا مادر  شناسنامه شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر و یا پدر در *

مدرک تحصیلی اخذ شده ایشان از یکی از شهرستان های استان تهران باشد یا محل خدمت فعلی باشد یا 

سابقه بیمه پردازی داوطلب در استان تهران  چهارسال ی پدر یا مادر ایشان استان تهران یایا باز نشستگ

 باشد.

مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب آخرین تقسیمات کشوری اعالم شده توسط  *تبصره:

 باشد.وزارت کشور می

یک از مراحل پذیرش خالف واقع بودن اطالعات ارائه شده از سوی فرد متقاضی  هر چنانچه در -7-2

ادامه فرایند پذیرش ایشان ممانعت به عمل خواهد آمد و موضوع به مراجع ذیربط ارجاع مسجل گردد از 

 خواهد شد.

 

 

 : برای ثبت نام مدارک مورد نیاز -3

 ( که در سایت دانشگاه می باشدبه طور دقیق و خوانا ) م ثبت نامفرو ارسال تکمیل  -1-3

 حسابهزینه شرکت در آزمون به شماره به عنوان( ریال 800.000)واریز مبلغ هشتصد هزار  -2-3

کننده آزمون به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک  مرکز برگزار (2175049001001)

 (527) ملی شعبه دانشگاه صنعت آب و برق کد

 جدید 3*4 قطعه عکس دو -3-3

 شناسنامه و کارت ملی )پشت و رو( تصویر صفحه اول -4-3

 پشت و رو(برگ پایان خدمت یا معافیت دائم )تصویر  -5-3

 درآن قید شده باشد. آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل که معدل کل حتماً  تصویر -6-3
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 مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل می بایست تا زمان ثبت نام صادر شده باشد. *تبصره:

 .ه سایر مدارک الزامی می باشدارسال اصل فیش واریزی به بانک به همرا  -7-3

 استفاده شود.25x17های پستی استاندارد برای ارسال مدارک مورد نیاز الزاما از پاکت -8-3

 
  

 نکات: سایر -4

  های تخصصی شهید عباسپور به آدرسوب سایت مرکز آموزشاز طریق  آزمون زمان و محل برگزاری -1-4

http://sbu.ac.ir/ATC  داوطلبان خواهد رسید.به اطالع 

                       پایان وقت اداری روز زمان تمدید شده، حداکثر  می بایست مدارک الزم را تاداوطلبان واجد شرایط  -4-2

و کد پستی  16765 – 1719به آدرس، تهران صندوق پستی   ویژهپست با  30/11/1399 مورخ پنجشنبه

شهید عباسپور، مرکز آموزشهای تخصصی ) آزمون جذب پردیس فنی و مهندسی 16589 - 53571

 .نگهبانان ( ارسال نمایند

 .باشدقابل تمدید نمیشایان ذکر است این مهلت  *

 

مبلغ واریزی و مدارک ارسالی برای ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی شود به مدارک ناقص و یا  -3-4

 مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 سواالت آزمون کتبی شامل: -4-4

 های عمومیهوش و توانمندیـ  الف

 معارف اسالمی ـ  ب

 ادبیات فارسی زبان وـ  پ

 طالعات عمومی و دانش اجتماعیـ ا ت

 انتظامات )دانلود نمایید( آشنایی با کلیات حفاظت فیزیکیـ  ث

فقط برای آشنایی با کلیات حفاظت فیزیکی و انتظامات منبع معرفی گردیده که داوطلبان گرامی  *

برای بقیه موارد  و دانلود نموده و برای آزمون مطالعه نماینداز سایت مرکز مربوطه را  توانند مستندمی

 منبعی معرفی نگردیده و مطالعه آزاد است.

 



  

  3شماره پیوست 

 جدول پذیرش

 مقطع و رشته تحصیلی عنوان شغل ردیف

تعداد نفرات 

موردپذیرش از 

طریق فرایند 

 آزمون

 محدوده و محل جغرافیایی خدمت

کد 

محل 

 انتخابی

 مآمور انتظامات  1

 و نگهبان

 و تحصیلی های رشته کلیه دردیپلم 

کلیه رشته های برق فوق دیپلم در 

، حفاظت فیزیکی امور اداریکامپیوتر، 

 و رشته های مرتبط با این فعالیت

21 
 شهریار، اندیشه، شهرقدس، صباشهر، شاهدشهر،

 وحیدیه، فردوسیه، مالرد، صفادشت، تهرانسر
14 

  انتظامات مآمور 2

 نگهبان و

 تحصیلی و های رشته کلیه دردیپلم 

فوق دیپلم در کلیه رشته های برق 

کامپیوتر، امور اداری، حفاظت فیزیکی 

 و رشته های مرتبط با این فعالیت 

23 
کریم، احمدآباد مستوفی، اسالمشهر، رباط

حسین، شهرک واوان، چهاردانگه، شهرک امام

 آباد، نصیرشهر، پرندبهرام

15 

  انتظامات مآمور 3

 نگهبان و

 تحصیلی و های رشته کلیهدر دیپلم  

فوق دیپلم در کلیه رشته های برق 

کامپیوتر، امور اداری، حفاظت فیزیکی 

 و رشته های مرتبط با این فعالیت 

91 
آباد، قرچک، آباد، فرونورامین، پاکدشت، شریف

 باقرآباد، خیرآباد، جوادآباد، پیشوا
16 

  انتظامات مآمور 4

 نگهبان و

 تحصیلی و های رشته کلیهدردیپلم 

فوق دیپلم در کلیه رشته های برق 

کامپیوتر، امور اداری، حفاظت فیزیکی 

 و رشته های مرتبط با این فعالیت 

40 
بومهن، رودهن، بومهن، دماوند، جاجرود، لواسان، ده

 آبسرد
17 

  انتظامات مآمور 5

 نگهبان و

 تحصیلی و های رشته کلیه در دیپلم

فوق دیپلم در کلیه رشته های برق 

کامپیوتر، امور اداری، حفاظت فیزیکی 

 و رشته های مرتبط با این فعالیت 

 

44 
مناطق غرب تهران )شهرک اکباتان(، مناطق جنوب 

خلیج، ابتدای اتوبان ساوه، 2تهران )آزادگان شماره

 شهرری(

18 

  انتظامات مآمور 6

 نگهبان و

 تحصیلی و های رشته کلیهدر دیپلم 

فوق دیپلم در کلیه رشته های برق 

کامپیوتر، امور اداری، حفاظت فیزیکی 

 و رشته های مرتبط با این فعالیت 

 

108 

شرق: رسالت، مجیدیه، تهرانپارس، جاجرود، 

 سیتی لواسان، مینی

آباد، میدان بهمن، آباد، شهرری، یافتجنوب: نازی

 جوادیه، افسریه، محالتی، مسگرآباد

صادقیه، شهرزیبا، آبگیر بیلقان، فاطمی، غرب: 

 کارگر، گیشا، دهکده المپیک

19 

  انتظامات مآمور 7

 نگهبان و

 تحصیلی و های رشته کلیه در  دیپلم

فوق دیپلم در کلیه رشته های برق 

کامپیوتر، امور اداری، حفاظت فیزیکی 

 و رشته های مرتبط با این فعالیت 

 

 20 گانه شهر تهران 22مناطق  8


