
 

 

 

 
 

 استان  شهرهاي بومي  فقط در مشاغل فني و تخصصي بهره برداري و تعميرات  از بين داوطلبان استخدام  شركت بهره برداري و تعميراتي مپنا )سهامي خاص( جهت تامين نيروي انساني متخصص خود

 به شرح زير دعوت به همکاري مي نمايد. هنگام Fنيروگاه سيکل تركيبي كالسطي آزمون كتبي و مصاحبه جهت استخدام در هرمزگان 

 
 
 

 

 الف( شرايط عمومي براي شركت در آزمون
 . تابعيت ايران و متدين به يكي از اديان رسمي كشور1
هاي قانوني  . انجام خدمت سررربازي يا دانررتن معا يت2

 دايم
برخورداري از تندرسرررتي و توانايي  زم متناسررر  با . 3

 وظايف
 . ندانتن سابقه محكوميت جزايي موثر4
 . دارا بودن نرايط احراز نغل5
 . عدم اعتياد به مواد مخدر6
نتن تعهد     7 صيل و ندا نتغال به خدمت يا تح . عدم ا

 خدمتي 
 

 ب( شرايط اختصاصي
 . دانتن حداكثر نرايط سني به نرح زير:1
 به بعد در مقطع كارداني 01/01/1372لدين متو -
 به بعد در مقطع كارنناسي  01/01/1370متولدين  -
ين       - تولررد طع         01/01/1368م ق م بعررد در  برره 

 ارندكارنناسي
. دانرتن مدر  تحصري ي مناسر  با رنرته نرغ ي      2

 روبرو مورد نظر در جدول
 اسههتانشهههر هاي تاب  ( فقط داوطلبان بومي 3

گان   جاز هرمز كت در به   م مي  آزمون اين شههر
 باشند.

ند  د     بانررر كه داراي ويژگي زير    اوط   بومي  ا رادي 
  ت قي مي گردند:استان هرمزگان 

ستان محل تولد داوط   يا             - نهر سنامه   ننا در 
بايسررتي از نررهرهاي تابع  اسررتان   يا همسررر پدر 

 .هرمزگان باند
  اسرررتان هرمزگان هاي در نرررهر ريسرررال اخ 3 در - 

شگاهي   سكونت  ند   يا تحصيالت دان نته با )با ارائه  دا
شگاهي و  نامه معتبراجاره اي تيمالك سند     مدار  دان
 .باند( نركت دييكه مورد تا يمدار  معتبر ريسا
مبناي نررهرسررتان براي تعيين بومي بودن داوط     -

آخرين تقسريمات كشروري اعالم نرده توسرط وزارت      
 كشور مي باند..

 

 
 

در نرررايط مسرراوي پ  از قبولي در آزمون كتبي و   . 4
به    بان بومي       مصررراح با داوط  جذب  يت  يک     اولو نزد

 نيروگاه هنگام مي باند.
 
. براي پذير ته نررردگان نهايي  نرررركت در طول        5

سكان و اياب و ذهاب    خدمت هيچگونه تعهدي جهت ا
 به محل نيروگاه ندارد.

 

ستخدامي خال 6 ف واقع  .چنانچه در هر يک از مراحل ا
از  بودن اطالعات ارائه نده از سوي  رد مسجل گردد    

 ادامه همكاري  رد ممانعت به عمل خواهد آمد.
 
 
 ( مدارك مورد نيازج
 
 مي باند. بندرعباسمحل برگزاري آزمون نهر . 1
 
كه   رم تكميل نده ثبت نام )به طور دقيق و خوانا(. 2

 .در سايت دانشگاه مي باند
 
جديد پشت نويسي نده )يک قطعه . دو قطعه عك  2

 به  رم ثبت نام الصاق نود(
 
 )پشت و رو(نناسنامه و كارت م ي ات . تصوير صفح3
 
 ( )پشت و رو. تصويركارت پايان خدمت يامعا يت دائم 4
 
. تصوير آخرين مدر  تحصي ي يا گواهي  راغت از 5

 تحصيل كه معدل حتما در آن قيد نده باند.
 
هاي        . براي ارسرررال 6 پاكت ما از  ياز الزا مدار  مورد ن

 استفاده نود. 25x17پستي استاندارد 
 
 

 
 

 د( ساير نکات
 . زمان و محل برگزاري آزمون از طريق آدرس الكترونيكي زير به اطالع داوط بان خواهد رسيد.1
ست مدار   زم را حداكثر   2 نرايط مي باي شنبه     روز تا پايان وقت اداري . داوط بان واجد  مورخ  سه 
                                              و   16765-1719برره آدرس تهران صرررنرردوق پسرررتي       پسررررت سرررفررارنررري  بررا  27/12/1398

پردي   ني و مهندسي نهيد عباسپور  مركز آموزش هاي تخصصي نهيد         16589-53571كد پستي  
 ( ارسال نمايند. هنگامآزمون جذب نيروگاه  عباسپور  واحد آزمون )

براي ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نمي نود. به مدار  ناقص و يا مداركي كه پ  از  . مدار  ارسالي 3
 مه ت مقرر ارسال گردد ترتي  اثر داده نخواهد ند.

. داوط برران مرري تواننررد جهررت آگرراهي از زمرران و مكرران آزمررون  دروس امتحرران و كسرر  اطالعررات  4
قسررمت   http://sbu.ac.ir/ATCبيشررتر برره وب سررايت مركررز آموزنررهاي تخصصرري برره آدرس    

 آزمونهاي استخدامي مراجعه نمايند.
 

 رشته شغلي/مقط  و گرايش تحصيلي رديف
 تعداد 

 فوق ديپلم

 تعداد 

ليسانس/ فوق 

 ليسانس

 جنسيت

 مرد زن/ نفر 1 - )ك يه گرايش ها( شيمي 1

2 
 مکانيک 

 )ك يه گرايش ها(
 مرد نفر 6 نفر 3

3 
 برق ه الکتريک 

 )قدرت  نبكه هاي انتقال و توزيع و الكتروتكنيک(
 مرد نفر 3 نفر 3

4 
 برق ه ابزار دقيق 

 )الكترونيک  كنترل و ابزاردقيق(
 مرد نفر 8 -

5 
  ITكارشناس 

 (IT)نرم ا زار  سخت ا زار و 
 مرد زن/ نفر 1 -

  نفر 19 نفر 6 جمهه  كل

 استان هرمزگان مجاز به شركت در اين آزمون مي باشند.شهرهاي تاب  فقط بومي يادآوري:  

http://sbu.ac.ir/ATC

