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شرکت فروغ چاچکام

برق نیوز



ایستگاههاي انتقال و فوق توزیـع نیـروي بـرق در تعـدادي از      از شرکت فروغ چاچکام به منظور بهره برداري و حراست
نیـروي   در سال جاري ،اقدام بـه جـذب  ) مطابق اطالعات مندرج در دفترچه آزمون(شهرهاي استان مازندران و گلستان 

ازافراد بومی واجـد شـرایط و    مردنفر 42جمعا به تعداد  کارشناس بهره برداري ،اپراتورپست و نگهبانانسانی در مشاغل 
  . بکارگیري نماید 9/7/95ازطریق برگزاري آزمون مورخ 

 :شرایط عمومی متقاضیان ) الف
داشتن تابعیت ایران 

 مشروط به آنکه علت معافیت پزشکی مانعی در انجام وظایف محوله ایجاد ننماید (ونی دائم براي آقایانیا معافیت قان نظام وظیفهانجام خدمت دوره( 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات  

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر  

 تر براي نگهبانسانتی م 180حداقل قد (داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که بکارگیري می شوند( 

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  

 عدم داشتن منع قانونی براي فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها  

 قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه توسط پیمانکار احراز صالحیت هاي عمومی و گزینش پس از  

فارغ التحصیل شده و خدمت وظیفه آنها پایان یافته و یا معافیت آنها  9/7/95داوطلبانی میتوانند نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند که تا تاریخ برگزاري
 .قطعی شده باشد

:شرایط اختصاصی ) ب 
نگهبانی دیپلم به باالتر براي تمامی متقاضیان)   9/7/65   متولدین بعد از تاریخ(  سال تمام 30سن داشتن شرایط سنی حداکثر 

بـه بـاالتر   فـوق دیـپلم   براي تمـامی متقاضـیان  )   9/7/65   متولدین بعد از تاریخ(  سال تمام 30داشتن شرایط سنی حداکثر سن 
هاي فوق توزیع برق پست ياپراتور

و بـاالتر  لیسـانس  بـراي تمـامی متقاضـیان   )  9/7/65  متولـدین بعـد از تـاریخ   (  سال تمـام  30اکثر سن داشتن شرایط سنی حد
کارشناس بهره برداري پستهاي انتقال نیروي برق

 :ارائه تأییدیه معتبرزیر از مراجع ذیصالح به حداکثر سن افزوده می شود: تبصره 
، مشروط به ارائه تاییدیـه  )ماه 120  (سال 10حداکثر  )رفرماحوزه کاصرفاً(سابقه کار مفید و مرتبط در صنعت برق-

سازمان مربوط و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمانهاي بیمه معتبر
  .نخواهد کردسال تجاوز  40در هر صورت حداکثر سن از -
 .ارقام مربوط به حداکثر سن با اعمال مدت خدمت نظام وظیفه می باشد-

برق نیوز



:تذکرات
و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبـان بایسـتی تـا روز برگـزاري) آقایان ( وضعیت نظام وظیفه  کارت مربوط به -1

.ارائه گردد  آزمون آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر

برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادي که حد نصاب نمره 2انتخاب داوطلبان براي انجام مصاحبه حداکثر به میزان    -2
 اختصاصـی نمـرات آزمـون    مجموع ده اند، به ترتیب باالتریننموعمومی تعیین شده را کسب    اختصاصی و مونآز

.ماه بعد از آزمون در سایت اعالم خواهد شد 2انجام و اسامی آنان حداکثر عمومی 

ه اشتغال وي در هردر صورتی که داوطلبی با مدارك تحصیلی غیر مرتبط در آگهی، در آزمون شرکت نماید ، از ادام -3
.مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد

ضمناٌ اسـامی پذیرفتـه. انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد -4
.شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذي صالح از طریق سایت آزمون به اطالع داوطلبان خواهد رسید

ل مدارك الزم از سوي پذیرفته شدگان شامل مدرك تحصیلی، شناسنامه ، کـارت ملـی، مـدرك وضـعیت     مهلت ارائه اص :توضیح
روز پـس از اعـالم    5، به منظور تطبیق مدارك و تکمیل پرونده براي انجـام مصـاحبه، حـداکثر    بودن نظام وظیفه ، و مدرك بومی

.نتایج آزمون می باشد

مدارك به صورت) اعالم ( و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط  -5
ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد 

ردیـده و حتـی در   ، از انجام مراحل بعدي محروم گ بودهاطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی 
  .صورت بکارگیري، لغو و بال اثر می گردد

را )ICDL(داوطلبان شغل کارشناس بهر برداري،الزاما بایستی گواهی نامه معتبردوره هاي مهارتهاي  هفتگانه رایانـه -6
. مصاحبه ارائه نمایند در غیر اینصورت از پذیرش آنان خود داري می شود از حداکثریک ماه بعد

مورد نیاز بـراي مشـاغل مربوطـه مـی شرایط فیزیکیشرط پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به د ارا بودن : 1  تذکر **
 .باشد

مـی بومی بودن شهرستان مورد تقاضاي فعالیت اولویت مالك انتخاب افراد پذیرفته شده است کهالزم به ذکر :  2 تذکر***
  . ئه شده به عهده کمیته آزمون و مصاحبه است و تشخیص بومی بودن افراد براساس مدارك ارا .باشد

حوزه جغرافیایی شغل انتخاب  الزم به ذکر است متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید فقط ساکن شهرستان هاي: وجهت
 . ندارند و شهرستان هاي دیگر استان و کشور حق شرکت در آزمون را  دنباش 5،  3،4مطابق جداول  شده

مالك محاسبه  )شرایط فیزیکی( درصد نمره مصاحبه 50درصد نمره آزمون کتبی و 50ل نگهبانی براي مشاغ:3تذکر***
شرایط ( درصد نمره مصاحبه 30درصد نمره آزمون کتبی و 70و براي سایر مشاغل.پذیرفته شدگان نهایی خواهد بود

  .مالك محاسبه پذیرفته شدگان نهایی خواهد بود )فیزیکی
ـ :4تذکر*** سانتیمتر،سـالمت بینـایی و شنوایی،تناسـب     180حـداقل قـد   (انی شـرایط جسـمانی  براي مشاغل نگهب

  .از مالکهاي عمده در پذیرش داوطلبان خواهد بود)اندام،دارابودن گواهینامه هاي ورزشهاي رزمی

برق نیوز



  :مواد آزمون 
  مواد آزمون:1جدول شماره 

 ضریب مواد آزمون نوع رشته شغلی ردیف

 نگهبان 1

توانمندي هاي 
 عمومی

 هوش استعداد تحصیلی

 زبان عمومی 1

ICDL 

سواالت آزمون 
 اختصاصی

*ایمنی در برق
 

*ایمنی حریق 1.5
 

*اصول نگهبانی
 

  کیلو ولت63 هاي پست اپراتور 2

توانمندي هاي 
 عمومی

 هوش استعداد تحصیلی

 زبان عمومی 1

ICDL 

سواالت آزمون 
 اختصاصی

 تریکیمدارهاي الک

 تجهیزات پست 1.5

*ایمنی در برق
 

3 
بهـــره بـــرداري  کارشـــناس

 کیلو ولت230 هاي پست

توانمندي هاي 
 عمومی

 هوش استعداد تحصیلی

 زبان عمومی 1

ICDL 

سواالت آزمون 
 اختصاصی

 مدارهاي الکتریکی

1.5 

 تجهیزات پست

*ایمنی در برق
 

 2کی ماشین هاي الکتری

منابع در سایت موسسه آموزش عالی علمی کاربردي صنعت آب و بـرق واحدآموزشـی  مازنـدران بـه     *  
  .موجود است    www.mwphti.irآدرس اینترنتی  
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  :جدول نیازها ) ج
  جدول نیازها:2جدول شماره 

 رشته شغلی ردیف
ــیلی  ــدرك تحص م

 مورد نیاز

 

 یتجنس
 تعداد شهر منطقه

 نگهبان 1
در  دیـپلم حـداقل  

 کلیه رشته ها

 10 ساري 1

 مرد

 7 تنکابن 2

2 
کیلـو  63 هاي پسـت  اپراتـور 

  ولت

فوق دیپلم حداقل 
بــــرق در کلیــــه 

 گرایش ها

1 

 1 ساري

 مرد

 4 نکا

 3 بابل

 3 تنکابن 2

3 

 3 گنبد

3 
ــناس ــرداري  کارش ــره ب به

 کیلو ولت230 ي هاپست

کارشناس بـرق  و  
ــه   ــاالتر در کلیـ بـ

 گرایش ها

 1 بابلسر 1

 مرد
 7 تنکابن 2

3 
ــاد   ــی آبـ علـ

 کتول
3 

 حوزه جغرافیایی شغل مربوطه بشرح ذیـل  متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید فقط ساکن شهرستان هاي:  یادآوري
  . ندارند را  د و شهرستان هاي دیگر استان حق شرکت در آزموننباش

  غرب مازندران  درشهرهاي داراي اولویت جذب نیرو -3جدول شماره 
شهرهاي داراي اولویت جذب نیروي    مدرك تحصیلی  محل ایستگاه  نام ایستگاه  ردیف

  بهمراه دهستانهاي مربوطهبومی  
  تنکابن -  کارشناس برق  شیرود  کیلوولت تنکابن230  1

  رامسر -
فوق دیپلم حداقل   س الدینمیرشم  کیلوولت تنکابن63  2

  برق
  تنکابن -
  عباس آباد -
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  شهرهاي داراي اولویت جذب نیرو مرکز مازندران  -4جدول شماره 
شهرهاي داراي اولویت جذب نیروي    مدرك تحصیلی  محل ایستگاه  نام ایستگاه  ردیف

  بومی  بهمراه دهستانهاي مربوطه
کیلوولت کمپکت تصفیه  63  1

  خانه ساري
    ساري

  فوق دیپلم برقحداقل 
  ساري -

  میاندورود -  فوق دیپلم برق حداقل  نکاء  کیلوولت نکاء63   2
  نکاء -

  بابلسر  -  کارشناس برق  بابلسر  کیلوولت دریاسر230سیار  3
  فریدونکنار -

کیلوولت کمپکت  63  4
  خشرودپی

  بابل -   فوق دیپلم برق حداقل  بابل
 خشرودپی -  
  )لبندپی شرقی باب(گلوگاه -    

کیلوولت مرکز  400ایستگاه   5
  مازندران

  ساري -  دیپلم حداقل  ساري
  قائم شهر -

  شهرهاي داراي اولویت جذب نیرو استان گلستان -5جدول شماره 
شهرهاي داراي اولویت جذب نیروي   مدرك تحصیلی  محل ایستگاه  نام ایستگاه  ردیف

  بومی  بهمراه دهستانهاي مربوطه
  علی آباد کتول  کارشناس برق  علی آباد کتول  کیلوولت علی آباد 230  1

  فاضل آباد -
  خان ببین -

  کنبد -  فوق دیپلم حداقل  کنبد  4کیلوولت کنبد  63  2
  مینودشت -
  آزادشهر -

  

  :چگونگی ثبت نام) د
 24حـداکثر تـا سـاعت     15/6/95مـورخ   دوشـنبه از روز داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می تواننـد 

ــارروز ــه  چه ــنبه  مورخ ــایت هــاي           31/6/95ش ــون در س ــام آزم ــامانه ثبــت ن ــک س ــانی لین ــاه اطــالع رس ــق پایگ از طری
www.mwphti.ir نام در آزمون نمایند اقدام به ثبت.  

شـرکت در آزمـون بـه شـماره     را به عنوان هزینه  )دویست هزار ریال(ریال 200000داوطلبان می بایست مبلغ     -1
 فـروغ چاچکـام  بنام شرکت تعـاونی   شعبه میدان امام حسین ساري بانک ملی    0107042949005   حساب

  .سایت ثبت نام ارسال نمایند  نمودن از طریق اسکن ساري واریز نماید و فیش پرداختی را بعد از

  .مبلغ هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد :توضیح
جام کامل و موفقیت آمیز ثبت نام که شامل تکمیل کلیه فیلدهاي اطالعاتی و پرداخت هزینـه آزمـون   پس از ان  – 2

ضروري است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت . می باشد، به داوطلبان کد رهگیري اختصاص یافته و اعالم می شود
  .نموده و در حفظ آن دقت نمایند

ه رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام شود ک به داوطلبان محترم توصیه می  -3
نام و مدرك تحصیلی مورد نیاز در رشته شغلی مربـوط را   نحوه ثبت ، راهنما،  )»ج«جدول (اینترنتی، جدول نیازها 

. آماده نماینـد  “ ه“ ده در بند مطالعه و بررسی نموده و فایل رایانه اي عکس خود را با توجه به جزئیات اعالم ش  کامالً

برق نیوز



ضمنًا پیگیري مراحل بعدي مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاري آزمون الزامی  
  .بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد

بیشتري را به همراه خواهد نام در ساعات کم ترافیک، به مرور زمان و قبل از روزهاي پایان مهلت، سهولت  ثبت  -4
  .داشت و بهتر است ثبت نام به روزهاي آخر موکول نشود

شایان ذکر است که در صورت وجود اشکال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن عکس ارسالی توسـط داوطلـب،         
یا برقـراري تمـاس تلفنـی،     اطالع رسانی الزم از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه معرفی شده از سوي داوطلب

تاریخ مربوط به ویرایش اطالعات متعاقباً به اطـالع داوطلبـان   (براي ویرایش اطالعات در موعد مقرر به عمل خواهد آمد 
در صورت بی توجهی به پیامک ارسالی و این موضوع، مسؤولیت تبعات آن به عهده داوطلـب مـی    ). رسانیده خواهد شد

  .باشد
  .وجه تمدید نخواهد گردید م به هیچنا مهلت ثبت  -5  

می توانند با   در مرحله ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در صورت درج اشتباه اطالعات شخصی داوطلبان محترم :تذکر
فقط در زمان  که ویرایش اطالعات،  متذکر می شود . تماس حاصل نمایند »ز«بند  شماره تلفن مجري آزمون ،مندرج در

  .خواهد بود مقرر امکان پذیر
  :راهنما و نحوه ثبت نام ) ه 
از زدن  -3. صـفحه کلیـد خـاموش باشـد     Caps Lock هنگام درج اطالعات، کلیـد  -2. از تایپ التین اطالعات خودداري نمایید -1

سـتفاده  ا  )Space(در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا کردن کلمات از یکـدیگر، از کلیـد فاصـله      )Enter( کلید
. و بدون خـط تیـره وارد نماییـد    ) با درج صفر( کد ملی خود را به صورت کامل  -5. تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است -4.نمایید

 40و با حجـم حـداکثر   JPG ، با فرمت)تمام رخ، زمینه روشن و جدید( 3×4براي الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی  -6
پـس از تکمیـل نمـودن اطالعـات،      -7  .عکس هاي غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهـد بـود  .نمایید کیلوبایت استفاده

کـه از   شماره بازیابی فیلد مربوط بـه  -8.امکان چاپ اطالعات وجود دارد  ضمناً. شماره رهگیري ثبت نام ارائه شده را یادداشت نمایید
در صورت فراموش کردن . تکمیل نموده وآن را به دقت یادداشت کرده یابه خاطر بسپارید خواهبه دل رقم می باشد را 5نوع عددي و با 

 کد رهگیري ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره شناسنامه می توانید کد رهگیري خود را بازیابی نمایید، لذا تـا 
بـه منظـور ثبـت دقیـق       پس از اتمام مراحل ثبـت نـام و کامـل شـدن آن،     -9. اییدپایان مراحل آزمون از این شماره کامالً مراقبت نم

  .استفاده نمایید دکمه خروج اطالعات از
  
  :توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون) و 
از تـاریخ      www.mwphti.irو از طریـق پایگـاه اطـالع رسـانی      صـورت اینترنتـی   ارائه کارت ورود به جلسه آزمون بـه  -1

  .انجام خواهد پذیرفت 7/7/95 چهارشنبه لغایت  5/7/95 دوشنبه
   .در محل هایی که آدرس آنها در زمان ارائه کارت اعالم می گردد برگزار خواهد شد 9/7/95مورخ    جمعه آزمون در روز -2
مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطالع رسانی الزم از طریق همـین   در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات  -3

  .پایگاه اینترنتی به عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن ، رعایت و انجام آن ها می باشند
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غیـر اینصـورت از ورود داوطلـب    در . هنگام ورود به حوزه الزامی است) چاپ شده بر روي کاغذ ( ارائه کارت ورود به جلسه آزمون  – 4
  .جلوگیري خواهد شد

 شروع ثبت نام                 95/ 15/6                      

                  31/6/95  خاتمه ثبت نام                           

                                                          

 مهلت ویرایش اطالعات                   95/ 3/7لغایت   2/7/95

7/07/95لغایت  5/07/95            کارت ورود به جلسه اینترنتی اخذ        

                 9/07/95  زمان آزمون  

  :سایر موارد 
توانند شـرکت   ته میالتحصیالن همان مقطع و رش صرفاً فارغ) مشخص شده در جدول نیازها(هاي شغلی امتحانی  در هر یک از رشته-1

در صورت کتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونـه اعتـراض، قبـولی    . پذیر نمی باشد هاي غیر مرتبط امکان کنند و پذیرش دیگر رشته
  .ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعالم خواهد شد

. پـذیرد  ه در هنگام ثبت نام صـورت مـی  پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شد -2
    .مسؤولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود

، گـزینش، معاینـات پزشـکی، گـواهی     باشد بلکه انجام مراحل بعدي شامل مصـاحبه  قبولی در آزمون به منزله بکارگیري قطعی نمی -3
  .باشـد خذ عدم سوء پیشینـه از مراکز ذیصـالح نیز الزامی میسالمت و ا

هاي استان حوزه فعالیت شرکت برابر قـرارداد را   بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهر شدگان نهایی می  پذیرفته -5
  .داشتـه باشند 

  . نام نماید  شرکت مورد نظر خود ثبت تواند صرفاً براي یک رشته شغلی در در این آزمون، هر داوطلب می  -6
در چـارچوب   پذیرفته شدگان این آزمون براي همکاري با شرکت فروغ چاچکام در یک دوره یـک سـاله و درقالـب قـرارداد منعقـده     -7

بعـد،ایجاد  شرکتهاي کارفرما و یا تمدیـد قـرارداد در سـالهاي     هضوابط و مقررات قانون کار بوده و هیچگونه تعهد استخدامی در مجموع
  .نخواهد کرد

  : مشخصات مجري آزمون  )ز

 011-33105271 واحد آموزشی مازندران
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