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 حجمي نيرويآگهي جذب 
 

 ،به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز نصب و تعميرات نيروگاه هاي استان خوزستانشركتبه اطالع مي رساند : 
ريق برگزاري از ط يك و برق صنعتيالكتروتكنفوق ديپلم برق قدرت ، در مقطع واجد شرايط را نفرازآقايان  50 تعداد

و طي فرآيند گزينش به صورت  ، آزمون دانش مهارتي (مصاحبه)(كتبي)آزمون توانمندي هاي عمومي وتخصصي
 بكارگيري مي نمايد. زيربا شرايط  ويه و بوبراحمديلكهگ و در شهر هاي تابعه استان خوزستان نيروي حجمي

 الف) شرايط عمومي:
 نتابعيت نظام جمهوري اسالمي ايرا داشتن-1
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران-2
 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.-3
 باتوجه به جدول نيازهاي استخدامي و توانايي انجام كار را بودن شرايط احراز شغلدا -4
 پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه گزينشهسته راز صالحيت هاي عمومي به تأييد اح-5
 باشد. الزامي مي تا تاريخ برگزاري آزمون كتبي دائم قانوني يا معافيتنظام وظيفه  خدمت داشتن كارت پايان  -6
 دخانيات ومخدر عدم اعتياد به مواد   -7
 ايي مؤثرزنداشتن سابقه محكوميت ج -8
 و توانايي الزم براي شغل مورد نظر روحي و رواني  ،داشتن سالمت جسماني  -9

 و نداشتن تعهد خدمت به ديگر سازمانها وشركت ها منع قانوني جهت بكارگيري داشتن عدم-10
 حد نصاب آزموننمره  ـ كسب11

 ب) شرايط اختصاصي:
  1جدول شماره  در اعالم شده و مدرك تحصيليداشتن شرايط سني -1
اخذ تعهد ثبتي از نفرات پذيرفته شــده در آزمون مبني بر عدم تقاضــاي تغيير شــغل و محل خدمت به مدت -2

 سال  . 10
 ط ارائه تاييده معتبر از مراجع ذيصالح به حداكثر سن افزوده مي شود:موارد زير به شر: 1تبصره 
  ماه 24به مدت  حداكثر ،  (وظيفه عمومي) مدت انجام خدمت سربازيالف : 

ــ سابقه كار      ب ــ شتن  صورت دا سابقه (حداكثر تا   صنعت برق  بامرتبط در سب صرفا  سال )   5، مدت   بر ح
 .سوابق حق بيمه به سازمان تامين اجتماعيپرداخت 

 



شماره   شغلي ،    1جدول  شته  صيلي و   : عنوان  ر صيلي/     مدرك تح شته تح سني مورد نياز    ر /  شرايط 
 جنسيت مورد تقاضا

عنوان رديف
 شغل

مقطع و رشته 
تحصيلي مورد نياز

تعداد شرايط سني
 جنسيت

 توضيحات
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سال  28حداكثر سن  فوق ديپلم برق قدرت
تا تاريخ برگزاري 

آزمون كتبي( متولدين 
 به بعد) 30/11/1371

 ـ * 50

خدمت مقدس سربازي 
ماه  24حداكثر به مدت 

سابقه كار مرتبط 
سال  5حداكثر به مدت 

به سن اضافه مي گردد

فوق ديپلم برق 
 الكتروتكنيك

 فوق ديپلم برق صنعتي

 تذكر:ج ) 
ــعيت نظام وظيفه-1 ــهميه ها و آزاد كارت مربوط به وض ــيل كليه داوطلبان اعم از س و گواهي فراغت از تحص

. و صادر شده باشدبايستي تا روز برگزاري آزمون آماده 
برابر ظرفيت آزمون جذب نيروي حجمي   2ـــ معافيت پزشكي خدمت زير پرچم داوطلبان در صورت پذيرش در  2

ــغلي مورد    ــاحبه مبني بر تائيد توانايي انجام امور مربوط در عنوان ش ــرفا پس از تائيد واحد طب كار و كميته مص ص
 تقاضا قابل پذيرش خواهد بود.

ضيح:  صل   مهلت تو ص ارائه ا شامل  وير و ت شدگان  سنامه، كارت ملي، مدرك     :  مدارك پذيرفته  شنا صيلي،  مدرك تح
ــعيت نظام وظيفه  ــماره  رديفعدد، مدارك اثبات بومي بودن (مطابق  2به تعداد  3*4وعكس  وضـ و هرگونه )  7شـ

روز پس از  7حداكثر كه در شــرايط ثبت نام قيد گرديده اســت، ) 6(تذكر شــماره مدارك الزم جهت شــغل مربوطه 
در مهلت مقرر به منزله انصراف وي   ارائه مدارك فوق الذكرو عدم بايست ارايه گردد  مي كتبينتايج آزمون اعالم 

 تلقي خواهد شد.
 برابر ظرفيت پس از تطبيق و تكميل پرونده طي برنامه زماني وارد فرآيند مصاحبه مي شوند. 2پذيرفته شدگان  -3
بر عهده ارايه ناقص مدارك ط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا ضوابقـ دقيرعايتدمـ عازناشيمسئوليت -4

شد و چنانچه در هر كدام داوطلب  شود    آزموناز مراحل  مي با صاحبه و جذب، محرز  شتباه يا به  كه ، م داوطلب به ا
مراحل جذب داوطلب كان لم يكن  و يا فاقد شــرايط مندرج در آگهي اســت،  نموده ارايه عمد اطالعات خالف واقع

 در صورت صدور حكم بكارگيري، حكم مزبور لغو و بال اثر مي گردد. تلقي و 
(همسر، فرزندان   شهدا در راستاي تكريم و ارج نهادن به خانواده هاي معزز شهدا و ايثارگران، براي خانواده هاي    -5

سارت      ، آزادگانو برادر) سال ا سال و باالي يك  سران  و  و باالتر %25جانبازان  - يك  سقف  ، آنهافرزندان و هم تا 
ط مطابق ضـــواب(  شـــرايط قبولي در آزمون كتبي و فرايند مصـــاحبهآزمون با رعايت  اين يجذب نيروظرفيت  25%



ــتان و كهگيلويه و   مندرج در اين آگهي) ــتان هاي خوزس ــهيد و امور ايثارگران اس با هماهنگي و نظارت بنياد ش
 اختصاص مي يابد .  اين قشر معزز  بهبويراحمد 

 از رعايت شرط حداكثر سن معاف مي باشد. % 25اين قشر معزز در سقف سهميه  متقاضيان:  2تبصره 
  
، همسر و فرزندا ش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها)رزمندگان (با حداقل شبه ظرفيت استخدامي  % 5تا سقف ـ   6 

 و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت اختصاص مي يابد .   % 25ن آنان و فرزندان  جانبازان زير 
شهيد    1تبصره   شهدا ) بنياد  : مرجع صدور تائيديه معتبر براي ايثارگران (جانبازان و آزادگان ، فرزندان آنها و فرزندان 

سالمي     رمانده فو امور ايثارگران و براي رزمندگان ،  سداران انقالب ا ساني  سپاه پا ستان و معاونت نيروي ان روهاي ني ا
وزارت دفاع و  معاونت نيروي انســاني ارتش جمهوري اســالمي ، گانه  4معاونت نيروي انســاني نيروهاي ، پنج گانه 

ــلح و ناجا  ــتيباني نيروهاي مس ــتان  پش ــاورزي اس ــاني اداره كل جهاد كش ــد ميو همچنين معاونت نيروي انس   . باش
 متقاضيان ميبايست تاييديه مربوط را در روز بررسي مدارك ارائه نمايند . 

استفاده نمايند و مستندات الزم را در زمان مقرر ارائه ننمايد،    6و 5چنانچه داوطلب از امتيازات رديف هاي : 2تبصره  
 (با هر نمره كسب شده ) كان لم يكن تلقي مي گردد.قبولي وي 

ه كار گيري نيست و نتيجه نهايي پس از تطبيق مدارك و شركت در فرايند : پذيرش در آزمون كتبي به منزله ب3تبصره  
  ه اعالم مي گردد.بمصاح

شده     -9 صيلي اعالم  صورتيكه داوطلبي با مدارك باالتر از مقطع تح ش در  نيرو آگهي جذبدر در  كت رآزمون 
 مالك عمل قرار مي گيرد.نمايد، فقط مدرك تحصيلي خواسته شده 

 .مي باشدشهرستان هاي محل مورد تقاضا شغل مورد نظر  از داوطلبان بومي فقط پذيرش -10
شد       يا  متولدبايد داوطلب  ستان با شهر سكونت در همان  سال  راز از طريق ذيل احبودن افراد بومي ، ساكن با ده 
 مي گردد:

 باشد. مورد تقاضا براي شغل يكيداوطلب با شهرستان مندرج در شناسنامه محل تولد شهرستان  الف)
صوص           صورت اختالف نظر يا ابهام در خ سال هاي مختلف، در  شوري در  سيمات ك تذكر: با توجه به تغييرات تق

 شهرستان محل تولد، مالك عمل نظر اداره كل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود .
ب ) استفاده از اولويت بومي از طريق سكونت بموجب تأييد ساكن بودن و حداقل ده سال سكونت با ارائه استشهاد        

ورد تقاضا ـرستان مـظامي (پاسگاه يا كالنتري محل) در شهـروي انتـر نيـور به مهـمحلي (بر اساس فرم پيوست) ممه
 خواهد بود .

داره ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان در شهرستان مورد تقاضا با تاييد ا     داشتن گواهي تحصيل در مقاطع تحصيلي   تبصره: 
ه ئاار آموزش و پرورش شــهرســتان مربوطه مي تواند به عنوان تمام يا قســمتي از ســابقه ده ســال ســكونت به شــرط

 .رار گيردقمالك محاسبه شهرستان محل مورد تقاضاي شغل در فعلي فرد  مبني بر تأييد ساكن بودناستشهاد محلي 
 ج ) مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در اولين روز ثبت نام براي آزمون مي باشد .



 از آن در ساير مواد آزمونـ اف مي باشند و امتيـ واالت معارف اسالمي معـ خ گويي به سـ اقليت هاي ديني از پاس- 11
 توزيع خواهد شد عمومي

 
 و ضرايب آن ها عمومي مورد نياز ،مواد آزمونمدرك  : 2شماره دول ج

 

 عنوان رشته هاي شغلي
عنوان  و مقطع رشته 

 تحصيلي
 عمومي مواد آزمون

ضريب 
سواالت

تعداد 
سوال

تكنيسين بهره برداري 
 (اپراتور پست هاي برق)

 فوق ديپلم برق قدرت

فوق ديپلم برق الكتروتكنيك

 فوق ديپلم برق صنعتي

 10 1 ادبيات فارسيزبان و آيين نگارش 
10 1 معارف اسالمي

 12 3 هوش و استعداد تحصيلي
10 1 زبان انگليسي

10 3 مهارت هاي كار با كامپيوتر

ر و امتياز آن در ساي توجه : اقليت هاي ديني از پاسخ گويي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند
 مواد آزمون عمومي توزيع خواهد شد.

 
 و ضرايب آن ها اختصاصي مدرك مورد نياز ،مواد آزمون : 3شماره دول ج

 

 عنوان رشته هاي شغلي
عنوان  و مقطع رشته 

 تحصيلي
 عمومي مواد آزمون

ضريب 
سواالت

تعداد 
سوال

تكنيسين بهره برداري 
 (اپراتور پست هاي برق)

 فوق ديپلم برق قدرت

فوق ديپلم برق الكتروتكنيك

 فوق ديپلم برق صنعتي

 12 3 1تحليل مدارهاي الكتريكي
12 3 اصول اندازه گيري الكتريكي

 12 3 مباني ماشين هاي الكتريكي
12 3 رله و حفاظت سيستم هاي الكتريكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرستان محل جذب نيرو / تعداد مورد نيازعنوان شغل مورد نياز /  : 4شماره دول ج

عنوان  و مقطع رشته  عنوان شغلرديف
 تحصيلي

لويه و بوير ياستانهاي خوزستان / كهگ
 احمد 

تعداد مورد نياز  شهرستان
1 

تكنيسين بهره برداري 
(اپراتور پست هاي 

 برق)

 فوق ديپلم برق قدرت

 فوق ديپلم برق الكتروتكنيك

 صنعتيفوق ديپلم برق 

 3 باوي
 7 كارون 2
 3 اهواز 3
 7 باغملك 4
 4 رامشير 5
 3 ايذه 6
 6 شوش 7
 7 دزفول 8
 3 آبادان 10
 4 حميديه 11
 3 ليكك 12

 50 جمع كل
 

 چگونگي ثبت نام:

شنبه    از روز دقيق شــرايط مندرج در اين آگهي مي توانندداوطلبان پس از مطالعه  -1 لغايت 23/10/99مورخ سه 
 ثبت نام نمايند. در آزمون www.kwphc.irسايت ازطريق 01/11/99مورخ  چهارشنبه روز24ساعت

ساعت   24/10/99مورخ  چهارشنبه  وزويرايش اطالعات از ر اطالعات: زمان ويرايش -2 شنبه روز  24تا  مورخ  پنج 
 انجام خواهد گرفت. 02/11/99

توجه:داوطلبان گرامي بايد توجه داشته باشند بعد از ثبت اطالعات، بالفاصله مجدداً به صفحه ثبت نام خود مراجعه 
نماييد تا از وضعيت تاييد اطالعات خود توسط مجري اطمينان حاصل نمايند و در صورت عدم تاييد، علت عدم 



ق برنامه زمانبندي اعالم شده نسبت به ويرايش تاييد درج خواهد شد كه داوطلب موظف است در اولين فرصت، طب
 اطالعات اقدام نمايد. 

رم ، پس از تكـميل فاز طريق درگاه اينترنتي مي باشد كه داوطلبان ريال 1,200,000هزينه ثبت نام شركت در آزمون  -3
 .نمايندمي  داختثبت نام پر

نمي گرددمسترد  وجه واريزي به هيچ وجه ،در صورت انصرافهزينه پس از ثبت نام و پرداخت-4 

5- كد رهگيري ضروري است كليه داوطلبان اين كد را يادداشت نموده و در حفظ آن  و دريافت پس از انجام كامل
 بنمايند دقت

6 گهي آاقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اينترنتي،  "شخصابه داوطلبان توصيه مي شود كه
رايانه اي عكس خود  مطالعه نموده و فايل "دقيقامورد نياز را نحوه ثبت نام ومدارك  راهنما،جذب نيروي حجمي ، 

راحل ـيگيري مضمناً پ ايند.ـاده نمـآم "قبالراهنما و نحوه ثبت نام  ”6” را با توجه به جزئيات اعالم شده در بند 
ن، آگاهي از زمان و مكان برگزاري آزمون الزامي بوده و مسئوليت آن عدي مانند دريافت كارت ورود به جلسه آزموـب

 به عهده داوطلب مي باشد

7 .داوطلبان گرامي جهت سهولت در فرآيند ثبت نام بهتر است ثبت نام را به روز هاي آخر موكول ننمايند

عد ب، يا ساير موارد اصـالحيو كس ارسالي ـحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عاود اشكال در مرـورت وجـدر صو 
از ثبت اطالعات خود، در اسرع وقت مجـدداً به صـفحه ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضـعيت تاييد اطالعات 

 اطمينان حاصل نمايد. 

 شده ل مواجه با مشك آنها  ولي پرداخت الكترونيكي مي نمايندتوجه : آن دسته از داوطلباني كه فرم ثبت نام را تكميل  
بت به پرداخت  نس ” هزينه ثبت نام پرداخت الكترونيكي“لينك  بااستفاده از  نمي شوند  و موفق به دريافت كد رهگيري

 .ثبت نام ودريافت كد رهگيري اقدام نمايند هزينه

 :اهنما و نحوه ثبت نامر

1      .هنگام درج اطالعات، كليد    -2از تايپ التين اطالعات خودداري نماييدCaps Lock  ــفحه كليد خاموش   صـ
ــد.   در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر، از (Enter)از زدن كليد -3باشـ

ستفاده نماييد. (Space)كليد فاصـله  كد ملي خود را به صـورت   -5تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي اسـت.   -4ا
صفر)   سنلي        -6يد. و بدون خط تيره وارد نمايكامل ( با درج  شده عكس پر سكن  صاق عكس، از فايل ا   3×4براي ال

ــن و جديد)     ــتفاده نماييد. عكس هاي غير         40و با حجم حداكثر   jpg، با فرمت  (تمام رخ، زمينه روشـ كيلوبايت اسـ
ــالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود. ــنلي ارس يل نمودن اطالعات، شــماره رهگيري ثبت نام پس از تكم -7 پرس

فيلد مربوط به شــماره بازيابي كه از نوع  -8امكان چاپ اطالعات وجود دارد. ارائه شــده را يادداشــت نماييد. ضــمناً
صورت       5عددي و با  سپاريد. در  شت كرده يابه خاطر ب شد را به دلخواه تكميل نموده وآن را به دقت ياددا رقم مي با



دن كد رهگيري ثبت نام، با اســتفاده از اين شــماره به همراه كد ملي و شــماره شــناســنامه مي توانيد كد  فراموش كر
شماره كامالً مراقبت نماييد.   پس از اتمام مراحل  -9رهگيري خود را بازيابي نماييد، لذا تا پايان مراحل آزمون از اين 

 كمه خروج استفاده نماييديق اطالعات از دبه منظور ثبت دق ثبت نام و كامل شدن آن،

 

 برگزاري آزمون:و محل  ) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان ه

كارت ورود به جلســه و زمان توزيع  30/11/99مورخ  پنج شــنبهصــبح  09:00، ســاعت   آزمونبرگزاري زمان  -1
طريق از  29/11/99خ  مور چهار شــنبهلغايت روز  27/11/99مورخ دوشــنبه   صــورت اينترنتي از روز آزمون به

 .) انجام مي گرددwww.kwphc.irوب سايت (

   در كارت ورود به جلسه مشخص مي گرددمحل برگزاري آزمون :  -2

 موارد قابل توجه:

ــاني الزم از         : 1توجه  ــورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطالع رسـ درصـ
  به عمل خواهدآمد.) www.kwphc.ir(نتي يق پايگاه اينترطر

 الزامي است. همراه داشتن كارت ملي و يا شناسنامه داوطلب هنگام ورود به جلسه آزمون -2توجه 
 اعالم خواهد شد.) www.kwphc.ir(وب سايتاز طريق نيز برابر ظرفيت  2 قبول شدگاناعالم نتايج -3توجه 

ست كه داوطلب در هنگام ثبت         -توجه  ساس اطالعاتي ا سه آزمون بر ا صدور كارت ورود به جل با توجه به اينكه 
اطالعات مندرج در فرم ثبت نام و اصل مداركي  كه در مراحل بعدي مسؤوليت صحت و سقم نام وارد مي نمايد. لذا 
ولي داوطلب در آزمون كتبي لغو و امكان مي باشد. و در صورت مغايرت، قب  عهده داوطلب بر  مي بايست ارايه نمايد 

 حضور در مراحل بعدي را ندارد.  
صرفا       -5توجه  صنعت آب و برق خوزستان  شد و تعهدي در    "مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي  مجري آزمون ميبا

 .قبال پاسخگويي جذب و استخدام داوطلبين ندارد

  
 توزيع نمرات: چگونگي

 برابر ظرفيت اعالم نياز مي باشد. 2پذيرفته شدگان آزمون كتبي  -1
پذيرش  ي نهايي پس ازقبول بلكه باشد به منزله بكارگيري قطعي نميقبولي درآزمون كتبي به هيچ وجه  -2

صاحبه و      صاب نمره م سب حد ن شكي و اخذ عدم   در آزمون كتبي و ك شامل گزينش، معاينات پز انجام مراحل بعدي 
 باشـد.ميجهت سالمت جسماني واحد طب كار و تاييد سوء پيشينـه از مراكز ذيصـالح 



صاب مجموع نمرات       -3 صاب نمره آزمون ، با احت سب حد ن مواد آزمون و امتيازات مندرج در بندهاي ج حداقل  ك
دروس تخصصي مي     %60دروس عمومي و  %40) نمره كسب شده نفر اول با ارزش وزني   %50پنجاه درصد( 

باشد.

شد كه نمره نهايي آزمون از      - -4 صاحبه مي با شتمل بر نمره آزمون كتبي و م .فرآيند آزمون جذب نيروي حجمي م
 نمره مصاحبه محاسبه مي گردد. %40نمره آزمون كتبي و  %60مجموع 

شماره تلفن       شكل و ابهام با  صورت بروز هرگونه م صنعت      061-33347248در  مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي 
 آب و برق خوزستان به عنوان مجري آزمون در وقت اداري تماس حاصل نمايند.


