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  ���ه �عا�ی

  آ�وز�ی �و��ی  ���ت آب و �ق �وز�تان����ع عا�ی 
  حجمي نيروي و بکارگیری آگهي جذب

  

، نیروي انسانی مورد نیازبه منظور تأمین  شرکت بهره برداري از شبکه غرب ، شرق و شهرستانهاي  اهواز  به اطالع می رساند:
واجد شرایط را از طریق  آقایان از) پایه یکم  –خودرو سنگین نفر به عنوان راننده  13و  سیمباننفر به عنوان  10تعداد ( نفر 23 تعداد

با شرایط به ترتیب از باالترین نمره و طی فرآیند گزینش و  مصاحبه)(دانش مهارت آزمون  و (کتبی)تخصصیعمومی و هاي توانمنديآزمون 
  د. ننمایمیجذب  قالب قرارداد نیروي حجمی و درل یذ

  

  ) شرايط عمومي:۱
  .نتابعیت نظام جمهوري اسالمی ایرا داشتن-1-1

  .التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران-1-2
  اساسی جمهوري اسالمی ایران.اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون -1-3

  .و توانایی انجام کار را بودن شرایط احراز شغلدا -1-4
  .گزینشهسته راز صالحیت هاي عمومی به تأیید اح-1-5

  الزامی می باشد. تا تاریخ برگزاري آزمون کتبیغیر پزشکی  دائم قانونی یا معافیتنظام وظیفه  خدمت داشتن کارت پایان  -1-6
  .دخانیات ومخدر عدم اعتیاد به مواد  -1-7

  .ایی مؤثرزنداشتن سابقه محکومیت ج -1-8
  .روحی و روانی  ،داشتن سالمت جسمانی  -1-9

    .)اهوازدارا بودن  شرایط فیزیکی و جسمانی الزم ،( با تایید پزشک معتمد شرکت توزیع نیروي برق  -1-10
   .سانتیمتر 170داقل قد بودن حدارا براي داوطلبان رشته شغلی سیمبان  -1-11

  .26وحداکثر 16دارا بودن شاخص توده بدنی نرمال حداقل  -1-12
  .تحرك وتوانایی جسمی الزما بودن قدرت دار-1-13

   .المت کامل بیناییس -1-14
  .سالمت کامل ستون قفرات -1-15

  . اعضاي بدن شده باشدنداشتن بیماري خاص ویا تصادفی که منجر به استفاده از پالتین در  -1-16
  .ي دولتی و خصوصیو نداشتن تعهد خدمت به دیگر سازمانها وشرکت ها منع قانونی جهت بکارگیري داشتن عدم-1-17
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  ) شرايط اختصاصي:۲
   1جدول شماره  در اعالم شده )( حداقل مدرك تحصیلی دیپلمو مدرك تحصیلیداشتن شرایط سنی -2-1
    .دم تقاضاي تغییر شغل و محل خدمتپذیرفته شده در آزمون مبنی بر عاخذ تعهد ثبتی از نفرات -2-2

  .میباشد  کارونو حمیدیه ، باوي  ، اهواز شهر ، حوزه استحفاظی شرکت توزیع نیروي برق شامل محل خدمت: 1تبصره 
  

  : عنوان  رشته شغلی ، مدرك تحصیلی و شرایط سنی مورد نیاز 1جدول شماره 

  رشته شغلی    ردیف
  مورد نیاز تعدادو 

  شرایط سنی  مقطع تحصیلی

 سیمبان  1
نفر (آقا) 10  دیپلم 

ي تحصیلیها رشتهکلیه   

  به بعد 01/09/1378متولدین 

 راننده خودرو سنگین  2
نفر (آقا) 13  

  به بعد 01/9/1373متولدین 

براي رشته شغلی استاندارد سازمان فنی و حرفه اي کشور مطابق گواهینامه رعایت ایمنی در شبکه توزیع و  گواهینامه فن ورز شبکه هوایی توزیعارایه  :1تذکر
  ممانعت بعمل می آید.نها به فرایند مصاحبه آو در صورت عدم ارائه مستندات ذکر شده توسط پذیرفته شدگان، از ورود  می باشد  الزامی ،سیمبان

 ضمناً گذشته باشد.سال  2نان آپایه یک داوطلبان متقاضی رشته شغلی راننده خودرو سنگین،  زمان  پذیرش در آزمون میبایست ازتاریخ اخذ گواهینامه : 2تذکر
اقدام نمایند و در  قالجرث ویژهنسبت به اخذ گواهینامه ماه  6مدت  طیبایست در صورت پذیرش در مصاحبه داوطلبان رشته شغلی راننده خودرو سنگین می

  دد .کان لم یکن تلقی می گرصورت عدم ارائه گواهینامه مذکور امکان اخذ قرارداد وجود نداشته و قبولی وي  با هر نمره کسب شده 
  

  شود:موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصالح به حداکثر سن افزوده می:  2 تبصره

   ماه 24الف) مدت انجام خدمت ضرورت، حداکثر به مدت    
با ارائه گواهی از شرکتهاي سال  2را دارا می باشند حداکثر در آگهی که سابقه کار مرتبط با رشته شغلی مورد نظر  داوطلبانی ب)   

   اضافه می گردد.آنان  به سن مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه 

  ) امتیازات و تسهیالت :3

ستاي تکریم و ارج نهادن به خانواده -3-1 شهدا و ایثارگراندر را سر، فرزندان و برادر)، آزادگان خانواده جهت ،هاي معزز  شهدا (هم هاي 
سارت، جانبازان سال و باالي یکیک سران آن %25سال ا سقفو باالتر و فرزندان و هم ظرفیت جذب نیروي این آزمون با  %25 ها، تا 

  یابد.  لی در آزمون کتبی و فرایند مصاحبه (مطابق ضوابط مندرج در این آگهی) اختصاص میرعایت شرایط قبو
  باشند.می حداکثر سن معاف% از رعایت شرط  25متقاضیان این بند در سقف سهمیه  :3تبصره   

سقف  -3-2 ضور داوطلبانه در جبهه %5تا  شش ماه ح ستخدامی به رزمندگان (با حداقل  سر و فرزندان آنان و فرزندان ها)، ظرفیت ا هم
  یابد.  سال اسارت اختصاص میو فرزندان آزادگان کمتر از یک %25جانبازان زیر

ها و فرزندان شهدا) بنیاد شهید و امور ایثارگران و براي مرجع صدور تائیدیه معتبر براي ایثارگران (جانبازان و آزادگان، فرزندان آن - نکته
گانه، معاونت نیروي انسـانی نیروهاي سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی اسـتان و معاونت نیروي انسـانی نیروهاي پنجرزمندگان، فرمانده 

ضیان  شد. متقا ستان می با سلح و ناجا ا شتیبانی نیروهاي م سانی وزارت دفاع و پ سالمی، معاونت نیروي ان چهارگانه ارتش جمهوري ا
  نام در سامانه بارگذاري نمایند.بایست تاییدیه مربوطه را در زمان ثبت می
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  می شود. منظور امتیاز10می باشند،  شرکت توزیع نیروي برق اهواز متوفی فرزند پرسنل شاغل،بازنشسته، -3-3
سابقه کار -3-4 سال  شند به ازاي هر  شرکتهاي توزیع دارا با شغلی این آگهی را در  شته هاي  سابقه کار مرتبط با ر      براي داوطلبانیکه 

  .منظور می گرددامتیاز  10حداکثر و امتیاز 2
شسته، فرزندان از یکی: چنانچه 1تذکر شاغل،بازن سنل  شند  متوفی پر شغول بکار با شرکت م فرزند  ، شرکت توزیع نیروي برق اهواز در 

  .مشمول امتیاز نمی گردددیگر 
مردود ) اســتفاده نموده و مســتندات الزم را در زمان مقرر ارائه ننماید (با هر نمره کســب شــده 3بند  : چنانچه داوطلب از امتیاز2تذکر    

  گردد.می تلقی
  ) احراز شرایط بومی4

  :از ویژگی هاي ذیل باشد یکی شود که دارايگفته می داوطلب بومی به داوطلبی .صورت می گیرد داوطلبان بومیاز  فقطپذیرش 
  باشد.  کارونو حمیدیه ، باوي ، اهواز  یکی از شهرستان هاي :محل تولد یا صدور شناسنامه ، یا محل سکونت داوطلب در  -4-1
سکونت داوطلب با ارایه نکته شانیا خود سند مالکیت : محل  ستان هايدر یکی از  ،اجاره نامه یاقولنامه خرید ، والدین ای ، اهواز  : شهر

  .باشد براي بکارگیري کارونو حمیدیه ، باوي 
سال 2داوطلب تا تاریخ برگزاري آزمون کتبی حداقل دو ( -4-1 ستان هاي :سابقه پرداخت حق بیمه در  متوالی) شهر ، اهواز  یکی از 
   را داشته باشد. کارونو حمیدیه ، باوي

ضیح ضمناً تاریخ  - تو شد.  شده با صادر  شور  سناد و امالك ک سازمان ثبت ا سط  ست که تو سندي ا سند مالکیت فقط ارائه  منظور از 
  باشد. آزمون تاریخ برگزاريقبل از زمان بایست می)  4-1مستندات ذکر شده ( بند 

  ) مواد آزمون:5
 به آن در مربوط جزئیات و شغلی رشته )دروس(مواد  و گردیده تخصصی طراحیعمومی و دفترچه شامل سؤاالت  یک سؤاالت آزمون در

  :است شده درج ذیلول اجد
  سیمبان و راننده خودرو سنگین: شغلی  هاي تخصصی رشته عمومی و  آزمون مواد : 2شماره جدول 

  تعداد سوال  ضریب سواالت  نوع سواالت  مواد آزمون 
  سیمبان : رشته شغلی

  10 1  عمومی معارف اسالمی
 10 1  عمومی هوش و استعداد تحصیلی

 10 2  تخصصی اصول ایمنی در برق

 10 2  تخصصی مبانی برق

 10 2  تخصصی آشنایی با تجهیزات شبکه توزیع برق
       

  راننده خودر سنگین : رشته شغلی
  10 1  عمومی معارف اسالمی

 10 1  عمومی هوش و استعداد تحصیلی

 15 2  تخصصی اصول ایمنی در برق

 15 2  تخصصی آشنایی با تعمیر و نگهداري خورو سنگین

سالمی معارف سواالت به گویی پاسخ از دینی هاي اقلیت:  است ذکر به الزم شند می معاف ا  عمومی آزمون مواد سایر در آن امتیاز و با
  .شد خواهد توزیع

  توزیع نمرات و حد نصاب نمره قبولی در آزمون: چگونگی) 6
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  گیرد.انجام می برابر ظرفیت دودر آزمون کتبی پذیرش  -1-6

 می باشد. 100از  50،  3دامتیازات مندرج در بنحد نصاب قبولی در آزمون کتبی با احتساب مجموع نمرات مواد آزمون و  -6-2

باشد که می )مصاحبهآزمون دانش مهارت (و  عمومی و تخصصی مشتمل بر نمره آزمون کتبی جذب نیروي حجمیفرآیند آزمون  - 6-3
  گردد.محاسبه می دانش مهارت (مصاحبه)نمره فرآیند  %07و  آزمون کتبینمره  %03نمره نهایی آزمون بر اساس 

  گرددلحاظ می یک سوم نمره منفیهر پاسخ غلط ، هر پاسخ صحیح یک نمره و به ازاي نمره منفی بودهداراي  یآزمون کتب-6-4
  

  ) تذکرات مهم:7
ل شــده و خدمت یآزمون فارغ التحصــ يخ برگزاریند که تا تاریتوانند نســبت به ثبت نام و شــرکت در آزمون اقدام نمایم یداوطلبان -7-1
 شده باشد. معافیت دائم غیر پزشکی آنها قطعیا یافته باشد و یان یها پافه آنیوظ

 3و مدرك تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرك وضعیت نظام وظیفه: مدارك پذیرفته شدگان شاملارائه اصل و تصویر   مهلت : توضیح
صی  بند، مدارك اثبات بومی بودن (3*4عکس قطعه  صا شرایط اخت مطابق (مدرك اثبات ایثارگري  ) وشرایط بومیاحراز  4 مطابق 

صی  بند صا شراو ) ایثارگريشرایط احراز  3 شرایط اخت ست،  یطیهرگونه مدارك الزم جهت احراز  شده ا که در فرم ثبت نام قید 
شدگان در مهلت مقرر به می کتبی از اعالم نتایج آزمون پس يکار روز 5حداکثر  منزله انصراف بایست ارایه گردد و عدم مراجعه پذیرفته 

  .ایشان تلقی خواهد شد

ــایر -7-2 ــعیت نظام وظیفه و س ــیل داوطلبان، کارت مربوط به وض هاي مربوطه، باید حداکثر تا روز تطبیق تاییدیه گواهی فراغت از تحص
  ارائه گردد.مدارك آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر 

سئولیت -7-3 شی م شده در متن آگهی و یا  در هنگام ثبت نام طضواب دقیق رعایت عدم از نا شرایط اعالم  بر عهده ارایه ناقص مدارك و 
شد و چنانچه در هر کداممیداوطلب  شود آزموناز مراحل  با شتباه یا به عمد اطالعات خالف واقعکه ، مصاحبه و جذب، محرز   داوطلب به ا

در صورت صدور حکم بکارگیري، حکم مزبور لغو و بال اثر  مراحل جذب داوطلب ابطال وو یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است،  نموده ارایه
   گردد.می

  .دنندار نیرو وزارت وابسته و تابعه هايشرکت با ...و  پیمانی پذیرفته شدگان این آزمون هیچگونه ارتباط استخدامی، قراردادي، -7-4

   چگونگی ثبت نام:)8
 ساعت لغایت 60/90/1401 مورخ شنبهیک روز صبح 8 ساعتاز  توانندداوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می -1-8

 ثبت نام در آزمون https://www.kwphc.ir نشانی یقازطر 19/90/1401 مورخ شنبه وزر 24
  نمایند.

 مورخ شنبه وزر 24 ساعت لغایت 07/90/1401 مورخ دوشنبهروز  صبح 8 ساعتاز  ویرایـش اطالعاتزمان  -2-8
  انجام خواهد گرفت.  19/09/1401

صفحه ثبت نام خود مراجعه نمای توجه: صله مجدداً به  شند بعد از ثبت اطالعات، بالفا شته با ضعیت د تا از نداوطلبان گرامی باید توجه دا و
ست  ،تایید اطالعات خود توسط مجري شد که داوطلب موظف ا صورت عدم تایید، علت عدم تایید درج خواهد  صل نمایند و در  اطمینان حا

  در اولین فرصت، طبق برنامه زمانبندي اعالم شده نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نماید. 
، عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتیه ب باشد که داوطلبانمی ریال 2،500،000 کتبی هزینه ثبت نام در آزمون -8-3

  .نمایندمیداخت فرم ثبت نام پر پس از تکـمیل
  .گرددنمیبه هیچ وجه مسترد  در صورت انصراف وجه واریزي ،هزینه نام و پرداختپس از ثبت -4-8
  .نمایند کد رهگیري ضروري است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت و دریافت پس از انجام کامل  -5 -8

https://www.kwphc.ir
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آگهی جذب نیرو در قالب اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اینترنتی،  شخصاًشود که به داوطلبان توصیه می -6 -8
اي عکس خود را با توجه به جزئیات رایانه مطالعه نموده و فایل دقیقاًمورد نیاز را مدارك  ونحوه ثبت نام  راهنما،، حجمی يروین نیقرارداد تام

عدي مانند دریافت کارت ورود به جلسه ـراحل بـیگیري مضمناً پ ایند.ـاده نمـآم راهنما و نحوه ثبت نامقسمت  ”6-9” اعالم شده در بند
  .باشدالزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب میآزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاري آزمون 

ال ـود اشکـورت وجـدر صو  ایندـداوطلبان گرامی جهت سهولت در فرآیند ثبت نام بهتر است ثبت نام را به روز هاي آخر موکول ننم -8-7
اطالعات خود، در اسرع وقت مجـدداً به صـفحه بعد از ثبت ، و یا سایر موارد اصـالحیکس ارسالی ـل ثبت نام، مانند واضح نبودن عـحادر مر

  د. ناطمینان حاصل نمای ،ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضـعیت تایید اطالعات
سته از داوطلبانی که فرم ثبت نام را تکمیل  :توجه شکل مواجه ها آن ولی پرداخت الکترونیکی ،نمایندمیآن د و موفق به دریافت  شدهبا م

دریافت کد رهگیري  ثبت نام و نســبت به پرداخت هزینه” هزینه ثبت نام پرداخت الکترونیکی“لینک  اســتفاده از با  ،شــوندنمی کد رهگیري
  .اقدام نمایند

  :اهنما و نحوه ثبت نام) ر9
  از تایپ التین اطالعات خودداري نمایید. -9-1
  صفحه کلید خاموش باشد.  Caps Lockهنگام درج اطالعات، کلید -9-2
 (Space) در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید فاصله  (Enter) از زدن کلید -9-3

  .استفاده نمایید
  تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است. -9-4
  و بدون خط تیره وارد نمایید.کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر)  -9-5
کیلوبایت استفاده  04 با حجم حداکثر) جدید(تمام رخ، زمینه روشن و  3×4براي الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی  -9-6

  به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود. ،هاي غیر پرسنلی ارسالینمایید. عکس
  .وجود داردنیز امکان چاپ اطالعات  یل نمودن اطالعات، شماره رهگیري ثبت نام ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناًپس از تکم -9-7
به خاطر  یا ،باشد را به دلخواه تکمیل نموده وآن را به دقت یادداشت کردهرقم می 5که از نوع عددي و با  فیلد مربوط به شماره بازیابی -9-8

توانید کد رهگیري ملی و شماره شناسنامه می فراموش کردن کد رهگیري ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کدبسپارید. در صورت 
  .نماییدخود را بازیابی نمایید، لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کامالً مراقبت 

  .اطالعات از دکمه خروج استفاده نماییدیق به منظور ثبت دق پس از اتمام مراحل ثبت نام و کامل شدن آن، -9-9

  برگزاري آزمون:و محل  توزیع کارت ورود به جلسه و زمان ) 10
کارت ورود به جلسه آزمون به صورت زمان توزیع  و 25/09/1401 مورخ جمعه روز صبح 9 ساعت ،آزمون يبرگزار زمان -1-10

 ت روزلغای 21/09/1140مورخ  شنبهدو روزاز  https://www.kwphc.ir نشانیطریق  ازاینترنتی و 

  انجام خواهد پذیرفت. 23/09/1401 مورخ چهارشنبه
  .گرددمحل برگزاري آزمون در کارت ورود به جلسه آزمون داوطلب درج می -10-2
ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي کاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. در غیر اینصورت از ورود داوطلب  -10-3

  .باشدهمراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه داوطلب هنگام ورود به جلسه آزمون الزامی می. همچنین شدجلوگیري خواهد 

https://www.kwphc.ir
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  .خواهد شد
 نشانیرسانی الزم از طریق جاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطالعایدرصورت  توجه:

https://www.kwphc.ir به عمل خواهد آمد.  

  موارد قابل توجه:) 11
لذا  ،با توجه به اینکه صدور کارت ورود به جلسه آزمون بر اساس اطالعاتی است که داوطلب در هنگام ثبت نام وارد می نماید -11-1

باشد میعهده داوطلب بر  بایست ارایه نمایدمیاطالعات مندرج در فرم ثبت نام و اصل مدارکی که در مراحل بعدي ولیت صحت و سقم ئمس
  .  داشت دخواهلغو و امکان حضور در مراحل بعدي را نکتبی،  داوطلب در آزمونقبولی و در صورت مغایرت، 

بایست به تائید ماه پس از اعالم نتیجه) می یکدر صورت پذیرفته شدن در آزمون (حداکثر  ،تحصیلی فارغ التحصیالن مدارك -11-2
  برسد.صادر کننده مدرك  یا موسسه دانشگاه
در صورتیکه داوطلبی با مدارك باالتر از مقطع تحصیلی اعالم شده درآگهی جذب نیرو در آزمون شرکت نماید، فقط مدرك تحصیلی  -11-3

  .دیپلم نامبرده مالك عمل قرار می گیرد
  باشند.نمی آزمون در نام ثبت به مجاز شرایطی هیچ تحت معادل تحصیلی مدرك دارندگان – 11-4
هاي هاي آموزشی تکمیلی مورد نیاز خواهند بود، بدیهی است هزینهپذیرفته شدگان نهایی با تشخیص شرکت، ملزم به گذراندن دوره -11-5

  .اخذ خواهد شد از داوطلب هاي آموزشی عیناًمربوطه در صورت انصراف پذیرفته شده پس از حضور در دوره
، گزینش، صاحبهمبلکه انجام مراحل بعدي شامل  ،باشدبه منزله بکارگیري قطعی نمیقبولی در آزمون کتبی به هیچ وجه  -11-6

  .باشـدمیو تایید پزشک معتمد جهت سالمت جسمانی، الزامی معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینـه از مراکز ذیصـالح 

v  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان  061-33347248در صورت بروز هرگونه مشکل و ابهام با شماره تلفن
 در وقت اداري تماس حاصل نمایید. مجري آزمونبه عنوان 
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