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وزارت نيــرو
آگهـــي اسـتخــدام

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي وزارت ﻧﯿﺮو ،در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ  ،ﺗﻌـﺪادى از ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن ﻣﻤﺘـﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ را ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎي ذﯾﻞ و ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

الف) شرايط عمومي استخدام :
 -1داشتن تابعیت ایرام.
 -2انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم براي داوطلبام مرد.
 -3عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات.
 -4نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
 -5داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام كاري كه استخدام می شوند.
 -6اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیام شناخته شده در قانوم اساسی جمهوري اسالمی ایرام.
 -7احتزام به قانوم اساسی جمهوري اسالمی ایرام.
 -8دارا بودم شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهاي استخدامی.
 -9احراز صالحیت هاي عمومی به تأیید گزینش.
 -10عدم منع قانونی جهت استخدام.
 -11كسب امتیازات الزم در مالاحبه هاي استخدامی.

ب) شرايط اختصاصي استخدام :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

متقاضیام می بایست داراي مدرک تحالیلی كارشناسی ارشد در رشته هاي تحالیلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد.
متقاضیام می بایست فارا احتحالیل در مقطع كارشناسی ارشد در یکی از دانشگاههاي برتر به شرح موارد مندرج در جدول  1-1باشد.
متقاضیام می بایست داراي رتبه اول و یا دوم مقطع كارشناسی ارشد در رشته هاي تحالیلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد.
متقاضیام می بایست بومی استام موردنظر براي استخدام باشد( .مطابق شرایط تعیین گردیده براي احراز بومی بودم در جدول .)1-2
حداكثر سن متقاضیام  32سال تمام (متوحدین پس از تاریخ  ) 1364/3/1می باشد.
حداقل سن متقاضیام  20سال تمام(متوحدین قبل از تاریخ  ) 1376/3/1می باشد.
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تذکرات:
 -1موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه های معتبر به حداکثرسقف سن مقرر (  32سال) اضافه خواهد شد:

احف -جانبازام ،آزادگام و رزمندگام داراي  6ماه متواحی یا  9ماه متناوب خدمت در جبهده  ،افراد خانواده معظم شهدا (همسر ،فرزندام ،برادر و خواهر شهید)  ،جانبازام ،آزادگام و مفقود االثرها (همسدر و فرزنددام) و همسدر و فرزنددام
رزمندگانی كه  6ماه متواحی یا  9ماه متناوب به طور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل خدمت نموده اند ،حداكثر به مدت پنج سال.
ب -مدت انجام خدمت سربازي ،حداكثر به مدت  24ماه.
ج -سابقه كار مفید و مرتبط در صنعت آب و برق حداكثر  8سال ( 96ماه)  ،مشروط به ارائه تاییدیه سازمام مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمانهاي بیمه معتبر.
 -2کارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه ( آقايان ) و گواهي فراغت از تحصيل کليه داوطلبان بايستي تا تاريخ  96/3/1آماده و صادر شده باشد .
 -3انتخاب داوطلبان استخدامي پس از محرز گرديدن شرايط از طريق سايت اعالم خواهد شد.
 -4چنانچه در هر مرحله از فرآيند استخدام مشخص شود داوطلبي در زمان ثبت نام دانشجو بوده و تاريخ فارغ التحصيلي وی پس از موعد مقرر شده در آگهي است ،استخدام وی منتفي خواهد شد.
انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل مصاحبه و گزينش ميسر مي باشد .ضمناً اسامي پذيرفته شدگان نهايي پس از تأييد طي مراحل الزم از طريق سايت آزمون به اطالع داوطلبان
خواهد رسيد.
 -5داوطلبين موظف به سپردن تعهد و ضمانت جهت خدمت در شرکت موردنظر ،به مدت  5سال مي باشند.
 -6مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا ارسال ( اعالم ) مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هريک از مراحـل ،محـرز شـود
داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است  ،از انجام مراحل بعدی محروم گرديده و حتي در صورت صدور حکم استخدامي ،حکم مزبور لغو و بال اثر
مي گردد.

ج) مدارک موردنياز جهت احراز شرايط استخدام:
مدارک موردنیاز جهت ارائه از سوي داوطلب استخدامی به منظور بررسی شرایط ممتاز بودم به شرح موارد مندرج در بندهاي ذیل می باشد كه می بایست در زمام ثبت نام در قسمت مربوطه بارگذاري گردد:
 -1مدارک شخالی داوطلب مشتمل بر تالاویر شناسنامه ،كارت ملی ،كارت پایام خدمت ،مدرک تحالیلی در مقطع كارشناسی ارشد و یا باالتر.
 -2تاییدیه صادره از دانشگاه محل تحالیل مبنی بر كسب رتبه اول یا دوم در مقطع كارشناسی ارشد یا باالتر.
 -3ارائه مدارک مرتبط با احراز شرایط بومی بودم( .مدارک موردنیاز جهت احراز شرایط بومی بودم در جدول  1-2قید گردیده است).
 -4ارائه مدارک مربوط به تایید شرایط ایثارگري( .در صورت دارا بودم شرایط ایثارگري)
 -5گواهی مربوط به سابقه كار مفید و مرتبط در صنعت آب و برق به همراه گواهی پرداخت حق بیمه.

د) جدول نيازهای استخدامي
جدول نیازهاي استخدامی در هر یك از شركتها در پایگاه اطالع رسانی موجود میباشد.
ه) چگونگي ثبتنام:
داوطلبام پس از مطاحعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می توانند از روز شنبه مورخ  96/3/13لغايت  96/4/13از طریق پایگاه اطالع رسانی فوق احذكر اقدام به ثبتنام نمایند.
 -1تکميل کليه فيلدهای اطالعاتي مطابق با فرم مربوطه.
 -2بارگذاری مدارک و مستندات موردنياز جهت ثبت نام.
 -3پس از انجام کامل و موفقيت آميز ثبت نام که شامل تکميل کليه فيلدهای اطالعاتي است ،به داوطلبان کد رهگيری اختصاص يافته و اعالم مي شود .ضروری است کليه داوطلبان اين کد را يادداشت
نموده و در حفظ آن دقت نمايند.
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 -4به داوطلبان محترم توصيه ميشود که رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اينترنتي ،جدول نيازهای استخدامي راهنما ،نحوه ثبتنام و مدرک تحصيلي مورد نياز
در رشته شغلي مربوط را کامالً مطالعه و بررسي نمايند.
 -5ثبتنام در ساعات کم ترافيک ،به مرور زمان و قبل از روزهای پايان مهلت ،سهولت بيشتری را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهای آخر موکول نشود.

شايان ذکر است که در صورت وجود اشکال در مرحله ثبت نام اطالع رساني الزم از طريق قسمت وضعيت پذيرش در سايت و نيز ارسال پيامک به شماره تلفن همراه معرفي شده از
سوی داوطلب يا برقراری تماس تلفني ،برای ويرايش اطالعات در موعد مقرر به عمل خواهد آمد (تاريخ مربوط به ويرايش اطالعات متعاقباً به اطالع داوطلبان رسـانيده خواهـد شـد) .در
صورت بي توجهي به پيامک ارسالي ،مسؤوليت تبعات آن به عهده داوطلب مي باشد.
يادآوری مي نمايد ويرايش و تغيير دادن اطالعات مربوط به وضعيت ايثارگری به هيچ وجه امکان پذير نخواهد بود .داوطلبان محترم دقت کافي و الزم را در اين موارد و به هنگام ثبت
نام به عمل آورند.
 -6مهلت ثبتنام به هيچوجه تمديد نخواهد گرديد.

و) راهنما و نحوه ثبتنام :
 -1از تایپ التین اطالعات خودداري نمایید -2 .هنگام درج اطالعات ،كلید  Caps Lockصفحه كلید خاموش باشد -3 .از زدم كلید ) (Enterدر هنگام درج اطالعات خودداري نمدوده و بدراي جددا كدردم كلمدات از
یکدیگر ،از كلید فاصله ) (Spaceاستفاده نمایید -4.تکمیل اطالعات كلیه فیلدها احزامی است -5 .كد ملی خود را به صورت كامل ( با درج صفر) و بدوم خط تیره وارد نمایید -6 .پس از تکمیدل نمدودم اطالعدات ،شدماره
رهگیري ثبت نام ارائه شده را یادداشت نمایید.

ز) اعالم زمان مصاحبه های استخدامي:
افرادي كه داراي كلیه شرایط مندرج در این آگهی استخدامی هستند از طریق امکام فراهم گردیده در سامانه جهت پیگیري درخواست و همچنین ارسال پیامك از مراحل انجام كار و زمام برگزاري مالاحبه هاي استخدامی مطلدع
خواهند گردید.

موارد قابل توجه:
-1
-2
-3
-4

در هر یك از رشتههاي شغلی امتحانی (مشخص شده در جدول نیازهاي استخدامی) صرفاً فارااحتحالیالم همام رشته و گرایش میتوانند شركت كنند و پذیرش دیگر رشتهها یا گرایشها امکامپذیر نمی باشد.
در صورت كتمام موضوع ،بدوم داشتن حق هرگونه اعتراض ،قبوحی ایشام در هر مرحله از استخدام ملغی اعالم خواهد شد.
پذیرش اوحیه به منزحه استخدام قطعی نمیباشد بلکه انجام مراحل بعدي شامل مالاحبه ،گزینش ،معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینده از مراكز ذیالدالح نیز احزامی میباشدد.
پذیرفته شدگام نهایی میبایستی آمادگی خدمت و اشتغال به كار در هر یك از شهرهاي استام حوزه فعاحیت شركت كه در جدول نیاز هاي استخدامی تعیین شده است را داشتده باشند و موظف به سپردم پنج () 5
سال تعهد خدمتی به صورت محضري در رشته شغلی و محل خدمت تعیین شده به شركت می باشند.
هر داوطلب میتواند صرفاً براي یك رشته شغلی در شركت مورد نظر خود ثبتنام نماید.

 -5تذکر مهم :برای آگاهي از نام شرکت ها و رشته های شغلي در هر شرکت ،تعداد مجوز استخدامي در هر رشته ،جنسيت پذيرش و مدارک تحصيلي مورد نياز به
جدول نيازهای استخدامي مندرج در سايت مراجعه فرماييد.
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جدول  :1-1ليست دانشگاههای برتر کشور
رديف

نام دانشگاه

1

دانشگاه صنعتي شريف

2

دانشگاه صنعتي اميرکبير

3

دانشگاه علم و صنعت

4

دانشگاه صنعتي اصفهان

5

دانشگاه صنعتي خواجه نصير

6

دانشگاه تهران

7

دانشگاه تربيت مدرس

8

دانشگاه شيراز

9

دانشگاه فردوسي مشهد

10

دانشگاه شهيد بهشتي

جدول  :1-2شرايط احراز بومي بودن
احف)محل توحد داوطلب با استام مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد.
ب) حداقل پنج سال از سنوات تحالیلی داوطلب (ابتدائی،راهنمایی یا دبیرستام) به صورت پیوسته در استام مورد تقاضا طی شده باشد.
ج) همسر و فرزندام پرسنل نیروهاي مسلح كه استام محل توحد همسر یا پدر (شاغلین نیروهاي مسلح) و یا محل سکونت كنونی آنام ( در خالوص بازنشستگام نیروهاي مسلح) در استام مورد تقاضاي شغل باشد.
د) فرزندام و همسر كاركنام رسمی  ،پیمانی و نیروهاي قراردادي كه در اجراي مالوبات «كارگروه انتقال كاركنام دوحت از تهرام» به استام مورد تقاضا براي استخدام منتقل شده اند.
هد) به آم دسته از افراد ي كه حداقل سه سال تمام سابقه كار تمام وقت در دستگاه هاي اجرایی استام مورد تقاضا براي استخدام با پرداخت حق بیمه داشته باشند.
و) همسر و فرزندام افراد بومی ساكن در استام.

