
 



 

یبسمه تعال

تان  وز ق  ت آب و  ی   و ی و  وز ی آ   ع عا

  نیروي حجمی در قالب قرارداد ي کارنیروآگهی جذب 
  

واجد شرایط را از آقایان  نفر 15 تعداد، به منظور تأمین نیروي انسانی مورد نیاز )) منطقه شادگان (( بهره برداريپیمانکاري رساند شرکتبه اطالع می
با شرایط به ترتیب از باالترین نمره  مصاحبه)آزمون دانش مهارت ( (کتبی) وتخصصی عمومی و  هايتوانمنديهاي مهارتی،آزمون از طریق 

  نماید. میجذب  قالب قرار داد نیروي حجمی و درل یذ

  ) شرایط عمومی:1
 .ایران اسالمی جمهوري نظام تابعیت داشتن -1-1
  .التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -1-2
  . دائم یقانون تیمعاف ای ضرورت دوره خدمت انجام -1-3
  .یلا مشروبات الکیو  مخدر موادهرگونه  به اعتیاد عدم -1-4

   .نهیشیپ سوء عدم یگواه ارائه و يفریک تیمحکوم سابقهنداشتن  -5-1
    .برق يرین عیتوز يهاشرکت یاتیعمل درحوزه يمانکاریپ يهاشرکت از اخراج سابقه نداشتن -1-6
  .شغل مورد نظرف یانجام وظاداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی الزم براي  -1-7
  اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. -1-8
   .و توانایی انجام کار یعالما يازهایمتناسب با جدول ن شرایط احراز شغلدارا بودن  -1-9

  در آزمون. یپس از قبول هاي عمومی به تأیید گزینشحراز صالحیتا -1-10
  ی.خصوص ای یدولت يهاشرکت و هاسازمان گرید به یخدمت تعهد عدم و جذب يبرا یقانون منع نداشتن -1-11

  شرایط اختصاصی: )2
  . 1شماره جدول  در و مدرك تحصیلی اعالم شدهداشتن شرایط سنی  -1-2 

  و محل خدمت ازیمورد ن یط سنیشرا ، یلی، رشته تحصین رشته شغلی: عناو 1جدول شماره 

  شرایط سنی  مقطع  و رشته تحصیلی  رشته شغلی  ردیف
  تعداد مورد نیاز

 سهمیه  محل خدمت
  آزاد

سهمیه 
  %25 ایثارگري

  سیمبان  1
  کاردانی رشته برق

  گرایش هاکلیه 

      سال  30  حداکثر سن
  تاریخ  متولدین

  به بعد 09/10/1371
  و حومه آن شادگانشهرستان   نفر 4  نفر 11

  )شرایط احراز سهمیه بومی مطالعه گردد  4بند (

براي رشته استاندارد سازمان فنی و حرفه اي کشور مطابق گواهینامه رعایت ایمنی در شبکه توزیع و  گواهینامه فن ورز شبکه هوایی توزیعارایه  تذکر:
می باشد و در صورت عدم ارائه مستندات ذکر شده توسط پذیرفته شدگان، از ورود   الزامی (مصاحبه )تا زمان برگزاري آزمون دانش مهارت ،سیمبانشغلی 

  مصاحبه ممانعت بعمل می آید.آنها به فرایند 

  شود:موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصالح به حداکثر سن افزوده می -1تبصره 
  .ماه 24 به مدت حداکثر، ضرورتمدت انجام خدمت  )لفا

ـشرکت ـسال 5حداکثر  )ب ـصنعت برق در وزارت نیرو و با تایید  ـشغل مورد آزمون در  گواهی پرداخت حق بیمه و  هاي مربوطهـسابقه کار مرتبط با 
  .تامین اجتماعی



 



 

  .سال 10از نفرات پذیرفته شده در آزمون مبنی بر عدم تقاضاي تغییر شغل و محل خدمت به مدت  محضريتعهد اخذ  -2-2 
  
  :الت یازات و تسهیامت )3

  

ـستاي تکریم و ارج نهادن به خانواده -3-1 ـشهدا و ایثارگران، جهت خانوادهدر را ـسر، فرزندان و برادر)، آزادگان هاي معزز  ـشهدا (هم هاي 
ـسارت، جانبازان ـسال و باالي یکیک ـسران آن %25ـسال ا ـسقف و باالتر و فرزندان و هم ظرفیت جذب نیروي این آزمون با  %25ها، تا 

  یابد.  رعایت شرایط قبولی در آزمون کتبی و فرایند مصاحبه (مطابق ضوابط مندرج در این آگهی) اختصاص می
  باشند.می کثر سن معافحدا% از رعایت شرط  25متقاضیان این بند در سقف سهمیه  :1تبصره

ـسقف  -3-2 ـضور داوطلبانه در جبهه %5تا  ـشش ماه ح ـستخدامی به رزمندگان (با حداقل  ـسر و فرزندان آنان و فرزندان ظرفیت ا ها)، هم
  یابد.  سال اسارت اختصاص میو فرزندان آزادگان کمتر از یک %25جانبازان زیر

  

  گردد.می تلقی مردود) (با هر نمره کسب شده و مستندات الزم را در زمان مقرر ارائه ننماید استفاده نموده 3بند از امتیاز یچنانچه داوطلب :تذکر
  

صــدور تائیدیه معتبر براي ایثارگران (جانبازان و آزادگان، فرزندان آن :نکته شــهید و امور ایثارگران و براي رزمندگان، مرجع  شــهدا) بنیاد  ها و فرزندان 
ـسانی نیروهاي پنج ـستان و معاونت نیروي ان ـسالمی ا ـسداران انقالب ا ـسپاه پا ـسانی نیروهاي چهارگانه ارتش جمهوري فرمانده  گانه، معاونت نیروي ان

ـسلح و ناجا و همچنین م ـشتیبانی نیروهاي م ـسانی وزارت دفاع و پ ـسالمی، معاونت نیروي ان ـسانی اداره کل جهاد کا ـستاعاونت نیروي ان ن           ـشاورزي ا
  بایست تاییدیه مربوطه را در زمان ثبت نام در سامانه بارگذاري نمایند.می باشد. متقاضیان می

  بومی شرایط احراز )4
  :یکی از ویژگی هاي ذیل باشد		شود که دارايگفته می		داوطلب بومی به داوطلبی .صورت می گیرد داوطلبان بومیاز  فقطپذیرش    

  باشد. یکسان) براي بکارگیري 1جدول شمارهمحل سکونت داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضا ( ومحل تولد، صدور شناسنامه  -4-1

ـصره ـسکونت داوطلب  :تب ـست میمحل  ـشهاد محلیبای ـست ـصیلی و محل تایید کالنتري با ارایه ا ـستان( ـسنوات تح ه ) بابتدایی، راهنمایی، دبیر
  سکونت در شهرستان مورد تقاضا براي بکارگیري باشد.  سال 10 متناوب حداقل به مدتصورت متوالی یا 

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

  :است شده درج
  سیمبانرشته شغلی تخصصی عمومی و آزمون  مواد : 2شماره جدول 

ضریب   مواد آزمون عمومی  رشته شغلی
  سواالت

تعداد 
  سوال

ضریب   تخصصیمواد آزمون   
  سواالت

تعداد 
  سوال

  سیمبان

 و یاجتماع دانش ،یعموم اطالعات
 320اصول ایمنی در برق  10  1  یاساس قانون

320مبانی برق  10  1  یاسالم معارف

320آشنایی با تجهیزات شبکه توزیع برق  10  2  تحصیلی استعداد و هوش

  



 



 

  

  توزیع نمرات و حد نصاب نمره قبولی در آزمون: چگونگی) 6
  گیرد.انجام می برابر ظرفیت 3در آزمون کتبی پذیرش  -1-6

باشد که نمره نهایی می )مصاحبهآزمون دانش مهارت (و  )تخصصی عمومی،( مشتمل بر نمره آزمون کتبی جذب نیروي حجمیفرآیند آزمون  - 6-2
  گردد.محاسبه می(مصاحبه) نمره فرآیند دانش مهارت %06نمره آزمون کتبی و   %04آزمون بر اساس 

که  ین کسانیاز ب برابر ظرفیتسه رفته شدگان یباشد و پذیمکتبی درصد باالترین نمره  %50کسب حداقل  ، یدر آزمون کتب یشرط قبول -3-6
  شوند.ترتیب باالترین نمره انتخاب میحد نصاب نمره مذکور را کسب نموده باشند به 

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

  :ات مهمتذکر )7
ـشرکت در آزمون اقدام نمایم یداوطلبان -7-1 ـسبت به ثبت نام و  ـص يخ برگزاریند که تا تاریتوانند ن ـشده و خدمت وظیآزمون فارغ التح ها فه آنیل 

شده باشد. معافیت دائم آنها قطعیا یافته باشد و یان یپا

ـضیح ـصویر 	مهلت	: تو ـصل و ت ـشاملارائه ا ـشدگان  ـضعیت نظام وظیفه: مدارك پذیرفته  ـسنامه، کارت ملی، مدرك و ـشنا ـصیلی،  قطعه  3و مدرك تح
صــی  بند، مدارك اثبات بومی بودن (3*4عکس  صــا شــرایط اخت شــرایط (مدرك اثبات ایثارگري  ) وشــرایط بومیاحراز  4 مطابق  مطابق 

ـصی  بند ـصا ـشراو  )ایثارگريـشرایط احراز  3 اخت ـست،  یطیهرگونه مدارك الزم جهت احراز  ـشده ا  يکار روز 7حداکثر که در فرم ثبت نام قید 
  تلقی خواهد شد. ایشانمنزله انصراف بایست ارایه گردد و عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر به از اعالم نتایج آزمون می پس
ـص یگواه -7-2 ـضعیفراغت از تح ـسایت نظام وظیل داوطلبان، کارت مربوط به و ق مدارك آماده و ید حداکثر تا روز تطبیمربوطه، با يهاهیدییرتایفه و 

  ه گردد.ئمقرر اراصادر شده باشد و در موعد 
ـسئولیت -7-3 ـشیم ـشده در متن آگهی و یا  در هنگام ثبت نام طـضوابدقیقرعایتعدمازنا ـشرایط اعالم  بر ارایه ناقص مدارك و 

ـشد و چنانچه در هر کدامعهده داوطلب  ـشود آزموناز مراحل  می با ـصاحبه و جذب، محرز  ـشتباه یا به عمد اطالعات که ، م داوطلب به ا
ـست،  نموده ارایه واقعخالف  ـشرایط مندرج در آگهی ا ـصدور حکم بکارگیري، حکم  و ابطالمراحل جذب داوطلب و یا فاقد  ـصورت  در 

  گردد.مزبور لغو و بال اثر می
  
  

  چگونگی ثبت نام: )8
 24ساعت لغایت 22/09/1401 مورخ سه شنبه روز صبح 8 ساعتاز 	توانندداوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می -1-8

  نمایند.ثبت نام  در آزمون https://www.kwphc.ir نشانی	یقطر از	03/10/1401 مورخ شنبه وزر
انجام 	03/10/1401 مورخ شنبه وزر 24 ساعت غایتل 22/09/1401 مورخ شنبهسه روز  صبح 8 ساعتاز ویرایـش اطالعات زمان  -2-8

  خواهد گرفت. 
شــند بعد توجه: شــته با صــله از ثبت اطالعات، داوطلبان گرامی باید توجه دا ضــعیت تایید  مجدداً بالفا صــفحه ثبت نام خود مراجعه نمایید تا از و به 

در ـصورت عدم تایید، علت عدم تایید درج خواهد ـشد که داوطلب موظف اـست در اولین فرـصت،  ند وینان حاـصل نمایاطماطالعات خود توـسط مجري 
  اقدام نماید.  عالم شده نسبت به ویرایش اطالعاتزمانبندي ا برنامه طبق
ـشد که داوطلبانیم ریال2،500،000هزینه ثبت نام در آزمون  -8-3 ـشرکت در آزمون از طریق ه ب با ــــمیلدرگاه اینترنتیعنوان هزینه   ، پس از تک

 نمایندمیداخت فرم ثبت نام پر



 



 

  گرددنمیبه هیچ وجه مسترد  در صورت انصراف وجه واریزي ،هزینه نام و پرداختپس از ثبت -4-8
8- 5- نمایند کد رهگیري ضروري است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت و دریافت پس از انجام کامل  
8- - ن یرو در قالب قرارداد تامیجذب ن یآگهاقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اینترنتی،  شخصاًشود که به داوطلبان توصیه می
                      اي عکس خود را با توجه به جزئیات اعالم شده در بندرایانه مطالعه نموده و فایل قاًیدقمورد نیاز را مدارك  نام ونحوه ثبت 	راهنما،، حجمی يروین
زمان و عدي مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از ـراحل بـیگیري مضمناً پ	ایند.ـاده نمـآم راهنما و نحوه ثبت نامقسمت 	”9-6”

  باشدمکان برگزاري آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می
ل ـحاال در مرـود اشکـورت وجـدر صو  ایندـرا به روز هاي آخر موکول ننمبهتر است ثبت نام ند ثبت نام یجهت سهولت در فرآداوطلبان گرامی  -8-7

صـفحه ثبت نام خود مراجعه  در اسرع وقت مجـدداً به بعد از ثبت اطالعات خود،، سایر موارد اصـالحی ای وکس ارسالی ـثبت نام، مانند واضح نبودن ع
   د.ینان حاصل نمایاطم ،تا از وضـعیت تایید اطالعات نموده
 و موفق به دریافت کد رهگیري شدهبا مشکل مواجه ها آن ولی پرداخت الکترونیکی ،نمایندمیآن دسته از داوطلبانی که فرم ثبت نام را تکمیل  :توجه
  .ثبت نام ودریافت کد رهگیري اقدام نمایند هزینه ثبت نام” نسبت به پرداخت هزینه لینک “پرداخت الکترونیکی استفاده از با	،شوندنمی

  :اهنما و نحوه ثبت نامر )9
-- .از تایپ التین اطالعات خودداري نمایید  
-2- هنگام درج اطالعات، کلیدCaps Lock .صفحه کلید خاموش باشد  
-3- از زدن کلیدEnterدر هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید فاصله (Space) استفاده نمایید.  
-- .تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است  
--  (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.کد ملی خود را به صورت کامل  
--  کیلوبایت استفاده نمایید.  70 ، با حجم حداکثر(تمام رخ، زمینه روشن و جدید) 3*4براي الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی                

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

توانید کد رهگیري خود را بازیابی نمایید، ملی و شماره شناسنامه میصورت فراموش کردن کد رهگیري ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کددر 
  .ماییدنلذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کامالً مراقبت 

-9- ،پس از اتمام مراحل ثبت نام و کامل شدن آن	یق اطالعات از دکمه خروج استفاده نماییدثبت دقبه منظور   
  

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

  خواهد پذیرفت.انجام  08/10/1401 مورخ پنجشنبه ت روزلغای 06/10/1140 مورخ سه شنبه روزاز  https://www.kwphc.ir نشانیطریق 
  .گرددداوطلب درج میمحل برگزاري آزمون در کارت ورود به جلسه آزمون  -10-2
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