
 

  استخدام آگهی 
 

 شده، اعالم های استان بومي استخدام ناداوطلب بين از خود متخصص انساني نيروی تامين جهت یک شرکت معتبر در حوزه انرژی   
 .نماید مي همکاری به دعوت زیر شرح به قشم ترکيبي سيکل نيروگاه در استخدام جهت حضوری مصاحبه و کتبي آزمون طي

 

 
 زمونآالف( شرایط عمومي برای شرکت در 

 . تابعيت ايران و متدين به يكي از اديان رسمي كشور1
جام . 2 با  خدمت   ان يت   داشرررتن يا  زيسرررر عاف       هاي  م

 قانوني دايم.
نايي  زم متناسررر      3 ندرسرررتي و توا          . برخورداري از ت
 وظايفبا 
 . نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر4
 شغل احراز شرايط بودن دارا. 5
 مخدر مواد به اعتياد عدم. 6
            نداشرررتن  و تحصررريل  يا  خدمت   به  اشرررتغا   عدم . 7

 تعهد خدمتي 
 

 ب( شرایط اختصاصي
 :زير شرح به سني شرايط حداكثر داشتن. 1
 به كارشناسي   مقطع در بعد به 01/01/1370 متولدين -

 با 
 كارداني مقطع در بعد به 01/01/1372 متولدين -
شتن  .2 س   تحصيلي  مدرک دا شته  با منا   مورد شغلي  ر

  جدو  در نظر
بان  فقط .3 تان  بومي داوطل گان،  های  استت  هرمز

ستان    ستان،  و سي شهر  فارس، کرمان، بلوچ  و بو
 .ميباشند آزمون این در شرکت به مجاز خوزستان

ند     زير ويژگي داراي كه  افرادي -          بومي داوطل   باشررر
 .     گردند مي تلقي مذكور هاي استان

ستان   سنامه  شنا  در -   يا پدر يا داوطل  تولد محل شهر
 .باشد مذكور هاي استان تابع هايشهر از يستيبا همسر

  يا سركونت  تقاضرا  مورد شرهرهاي  در اخير سرا   3 در -
 مالكيت سند  ارائه با)  باشد  داشته  دانشگاهي  تحصيالت 

  مدارک سررراير و دانشرررگاهي مدارک معتبر  نامهاجاره يا
 .(باشد شركت تاييد مورد كه معتبري

 داوطل   بودن بومي تعيين براي شرررهرسرررتان مبناي -
  كشور وزارت توسط شده اعالم كشوري تقسيمات آخرين

 ..باشد مي
 خدمت طو  در شركت  نهايي  شدگان  پذيرفته براي. 4

  محل به ذهاب و اياب و اسررركان جهت تعهدي هيچگونه
   . ندارد خدمت

 

  
استخررردام  پس از اعالم نتايج كتبي و مصاحبه  الويت .5
شهرهاي بندرعباس و      به  شركت با افراد بومي  شخيص  ت

 .قشم مي باشد
چنانچه در هر يك از مراحل اسرررتخدامي خالا واقع       . 6

 از گردد  مسررجل فرد سررويبودن اطالعات ارائه شررده از 
 .آمد خواهد عمل به ممانعت فرد همكاري ادامه

 
 نياز مورد مدارك( ج
 در كه( خوانا و دقيق طور به) نام ثبت شده تكميل فرم. 1

  .باشد مي دانشگاه سايت
 به قطعه يك) شده نويسي پشت جديد عكس قطعه دو. 2

 (شود الصاق نام ثبت فرم
  ملي كارت و شناسنامه او  صفحه تصوير. 3
 (رو و پشت) دائم معافيت يا خدمت پايان كارت تصوير. 4
 از فراغت گواهي يا تحصيلي مدرک آخرين تصوير. 5

 .باشد شده قيد آن در حتما معد  كه تحصيل
 پستي هاي پاكت از الزاما نياز مورد مدارک ارسا  براي. 6

 .شود استفاده 25x17 استاندارد
 نکات سایر( د
گزاري    محررل  و زمرران. 1 مون  بر يق    از آز  آدرس طر

 .رسيد خواهد داوطلبان اطالع به زير الكترونيكي
                       مرردارک بررايسررررت مي شررررايط واجررد داوطلبرران. 2

                                مورخ پنجشنبه روز زم را حداكثرتا پايان وقت اداري 
-با پسررت سررفارشرري به آدرس تهران    09/08/1398 

تي    تي  16765-1719صررررنرردوق پسرررر                              و كررد پسرررر
پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور   53571-16589

مركز آموزش هاي تخصصي شهيد عباسپور  واحد آزمون      
 ( ارسا  نمايند.قشم )آزمون جذب نيروگاه

. مدارک ارسررالي براي ثبت نام به هيع عنوان مسررترد  3
شود. به مدارک ناقص و يا مداركي كه   پس از مهلت  نمي 
 مقرر ارسا  گردد ترتي  اثر داده نخواهد شد.

بان . 4 ند  مي داوطل هت  توان گاهي  ج مان  از آ كان  و ز  م
 وب به بيشررتر اطالعات كسرر  و يامتحان دروس آزمون 

يت   هاي   مركز سررررا  آدرس به  تخصرررصررري آموزشررر
http://sbu.ac.ir/ATC    قسررررمررت آزمررونررهرراي
 استخدامي مراجعه نمايند.

 

 جنسيت تعداد تحصيلي رشته و مقطع شغلي رشته ردیف

 مهندس برق 1
 كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي برق

 )گرايش قدرت و شبكه هاي انتقا  و توزيع(
 مرد 7

 مهندس الكترونيك 2
 كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي برق

 دقيق و كنتر (ابزار   )گرايش الكترونيك 
 مرد 3

 مهندس مكانيك 3
 مكانيكمهندسي  كارشناسي يا كارشناسي ارشد

 (كليه گرايش ها)
 مرد 8

 ITكارشناس  4
 IT يا كارشناسي ارشد فناوري اطالعاتكارشناسي 

 (كليه گرايش ها)
 مرد 1

 مهندسي صنايع 5
 صنايعمهندسي  يا كارشناسي ارشدكارشناسي 

 (ها كليه گرايش)
 مرد 1

 مرد 8 كارداني برق )كليه گرايش هاي برق( تكنسين برق 6

 مرد 2 كارداني الكترونيك و ابزار دقيق )كليه گرايش ها( تكنسين ابزار دقيق 7

 مرد 8 كارداني مكانيك )كليه گرايش ها( تكنسين مكانيك 8

38          کل جمع   

 .حداکثر شرایط سني اضافه نمي شود بهمدت سابقه کار 
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