
   
                                 

  ؛جذب نمایدصورت قرارداد موقت ه بگزینش برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه و نسبت به  نظر دارد ، در  راستای تکمیل كادر نیروی انسانی مورد نیاز خوددر  مشاور نیروی خراسان )منیران(مهندسی شركت 
 نماید.به همکاری می دعوت ،كه حایز شرایط زیر می باشنداستان قزوین شهرهای بومی داوطلبان كلیه از لذا   

 

 الف( شرایط عمومی برای شركت در آزمون
 . داشتن تابعيت نظام جمهوری اسالمی ايران 1
. اعتقاد به دين مبين اسالم يا يکی از اديان شنااتته شن د در   2

 قانون اساسی ايران 
)غير  . انجام ت مت سربازی يا داشتن معافيت های قانونی دائم3

  پزشکی(
 . ع م اعتياد به مواد مخ ر و دتانيات4
 جزايی وکيفری . ن اشتن سابقه محکوميت 5
 انجام وظايف محوله توانايیروانی و  ،داشتن سالمت جسمانی. 6
 مورد نظر . دارا بودن شرايط احراز شغل7
 ع م اشتغال به تحصيل  ت متی و  ن اشتن تعه  . 8

 ب( شرایط اختصاصی
 : زير شرح به سای شرايط ح اکثر . داشتن1
 کارشااسنی ارشن    و  شااسنی کارسال برای مقاطع  30ح اکثر  -
   (01/01/1368 بع  از تاريخ متول ين)
با شنرکتهای توزينع    درصورت داشتن سوابق مرتبط  (1تبصرد -

  گردد. یاضافه م یسا یطيسال به شرا 10ح اکثر  نيروی برق
جانبازان، آزادگان، فرزن ان شاه  و فرزن ان جانبازان  ( 2 تبصرد-

سنال   10حن اکثر   تين از شرط معاف یو آزادگان از کار افتادد کل
 باشا . یسن بهرد ما  م

تحصيلی مرتبط با رشته شنغلی منورد نظنر در    . داشتن م رك 2
 ، ج ول روبرو

ز باه  مجاا  استان قزوین شهرهای . فقط داوطلبان بومی3
 شركت در این آزمون می باشند.

هنای زينر باشنا ، داوطلنم بنومی       ويژگنی دارای  افرادی کنه   -
   شهرستان تلقی می گردن .    

پن ر   و يا همسر ااساامه، شهرستان محل تول  داوطلم يا در ش ـ
 .مورد تقاضا يکی باش  با شهرستان وی
( در شهر مورد تقاضا سنکونت  وستهي)بصورت پ ريسال ات 5در  -

 رينامنه معتبنر و سنا   اجنارد  اي تي) با ارائه سا  مالک داشته باش .
 باش ( شرکت  ييکه مورد تا یم ارك معتبر

مباای شهرستان برای تعينين بنومی بنودن داوطلنم، آتنرين       -
 تقسيمات کشوری اعالم ش د توسط وزارت کشور می باش .

 و ينا  تنا   ، شناوايی، بيمناری هنای   يین اشتن مشکل بيانا . 4
 اعضای ب ن ش د باش . در ماجر به استفادد از پالتين ی کهثحواد

. چاانچه در هر يك از مراحل اسنتخ امی تنالو واقنع بنودن     5
ادامنه فرآيان    از  اطالعات ارائه ش د از سوی فرد مسنجل گنردد،  

استخ ام فرد ممانعت به عمل تواه  آم  و موضنو  بنه مراجنع    
 ذيربط ارجا  تواه  ش .

 ج( مدارك مورد نیاز 
 ثبت نام )به طور دقيق و توانا(فرم  تکميل و ارسال. 1
 هزار ششص  مبلغ واريز و ارسال اصل فيش بانکی به. 2
 شمارد به آزمون در شرکت هزياه عاوان به ريال(600،000)

 دانشگاد اتتصاصی درآم های نام به 2175049001001حساب 
 ک   برق و آب صاعت دانشگاد شعبه ملی بانك نزد شهي  بهشتی

527 
دو قطعه عکس ج ي  پشت نويسی ش د )يك قطعه به فرم . 3

 ثبت نام الصاق شود(
 . تصوير صفحه اول شااساامه و کارت ملی )پشت و رو(4
 ت مت يا معافيت دائم )پشت ورو(. تصوير برگ پايان 5
. تصوير آترين م رك تحصيلی يا گواهی فراغت از تحصيل کنه  6

 مع ل کل حتما در آن قي  ش د باش .
هنای پسنتی   . برای ارسنال من ارك منورد نيناز الزامنا از پاکنت      7

 استفادد شود.25x17استان ارد 
 در صورت داشتن هريك از موارد زير:ارسال م ارك  .8
بنرق  نينروی  توزينع   هنای  شنرکت  با ابقه کار مرتبطم ارك س -

 تائي يه شرکت( يا نامه)سابقه بيمه 
 س عمران()مها م ارك پروانه نظارت از سازمان نظام مها سی -
 م ارك ايثارگری -

 د( سایر نکات
. زمان و محل برگزاری آزمون از طريق آدرس الکترونيکنی زينر   1

 به اطال  داوطلبان تواه  رسي .
. داوطلبان واج  شرايط می بايست م ارك الزم را ح اکثر تا 2

پست با  14/06/8913 مورخ پنجشنبه روزوقت اداری پايان 
و ک   16765-1719 به آدرس تهران صا وق پستی سفارشی
پرديس فای و مها سی شهي  عباسپور، 16589-53571پستی

)آزمون  عباسپور، واح  آزمون های تخصصی شهي  مرکز آموزش
 ارسال نمايا . (مايران شرکت جذب

م ارك ارسالی برای ثبت نام به هيچ عاوان مبلغ واريزی و . 3
مسترد نمی شود. به م ارك ناقص و يا م ارکی که پس از مهلت 

 مقرر ارسال گردد ترتيم اثر دادد نخواه  ش .
آزمنون،   و مکنان  . داوطلبان می توانا  جهنت آگناهی از زمنان   4

دروس امتحننان و کسننم اطالعننات بيشننتر بننه وب سننايت مرکننز 
  http://sbu.ac.ir/ATCآموزشنننهای تخصصنننی بنننه آدرس  

 قسمت آزمونهای استخ امی مراجعه نمايا .
داوطلبين رشنته عمنران   و سابقه کار مرتبط  یدارا نيداوطلب . 5

در دارای پروانه نظارت از سازمان نظام مها سنی اسنتان قنزوين    
کسنم امتينازات الزم دارای    موفقينت در آزمنون کتبنی و    صورت

 اولويت می باشا .
 

 
 جنسیت تعداد مقطع و رشته تحصیلی رشته شغلی ردیف

 مهندس برق 1
و  قدرتهای  )گرایش  كارشناسی یا كارشناسی ارشد برق

  شبکه های انتقال و توزیع(
 مرد 3

 مرد 1 عمران( شیعمران )گراارشد  یكارشناس ای یكارشناس مهندس عمران 2

 نفر 4  جمع كل
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