
1 
 

 1400در سال ا( شرکت مادر تخصصی برق حرارتی ههای وابسته )نیروگاهدر شرکتاستخدام  آگهی

صادره  یاستخدام خود و به استناد مجوز فیتحقق اهداف و وظا ی( در راستاروگاهیبرق )ن دیتول تیریمد یهاشرکت

وابسته   یهاشرکت  یو بر اساس موافقت مجمع عموم  13/11/1400مورخ    500/50395/1400از وزارت نیرو به شماره  

های برای پستنفر  31و  کمک کارشناسی /ی تکنسینهای برای اشتغال در پست نفر 143تعداد  ،(یردولتی)غ

 ،یو فناور قاتیتحق  ،وزارت علوم دییمورد تا یها و موسسات آموزش عالدانشگاه النیالتحصفارغمیان از  ی کارشناس

به  ،پس از کسب نمره حد نصاب نشیمصاحبه و گز ،(یو تخصص ی)عموم یکتب یآزمون استخدام یبرگزار قیاز طر

، آگهی این با شرایط مندرج در ،( و مصاحبهیو تخصص ی)عموم ینمرات اخذ شده در آزمون کتب نیباالتر بیترت

 .دنیانمیاستخدام م مدت معین بصورت قرارداد

 یعموم شرایطاول:  بخش

 رانیا نظام جمهوری اسالمی تیداشتن تابع .1

 رانیا یاسالم یجمهور یالتزام به قانون اساس .2

 رانیا یاسالم یجمهور یشناخته شده در قانون اساس انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نیاعتقاد به د .3

 انیآقا یدائم برا غیر پزشکی یقانون تیمعاف  ایانجام خدمت دوره ضرورت  .4

 و دخانیاتبه مواد مخدر  ادیعدم اعت .5

 موثر یجزائ تینداشتن سابقه محکوم .6

 انجام کار ییو توانا یروان ،یداشتن سالمت جسمان .7

  شغل محل مورد تقاضا یاحراز شغل برا طیدارا بودن شرا .8

داوطلبان استخدام ) هاو شرکت هاسازمان گریتعهد خدمت به دنداشتن استخدام و  یبرا یمنع قانون نداشتن .9

وابسته  یهادائم شرکت/نیکارکنان مدت مع ایو  ییاجرا یهادستگاه یمانیو پ یرسم نیاز مستخدم دینبا

 (های مزبور باشند.ها یا شرکتخدمت از دستگاه دیبازخر ایمجموعه صنعت آب و برق و ری( زیردولتی)غ

 و مصاحبه یدر آزمون کتب یپس از قبول نشیگز دییبه تا یعموم یهاتیاحراز صالح .10

 دارابودن شرایط سنی مطابق دفترچه  .11

 کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون .12

 یاختصاص طیبخش دوم: شرا

 2و 1ول شماره ااعالم شده در جد یلیتحص شیمتناسب با مقطع، رشته و گرا یلیداشتن مدرک تحص -1
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 و کمک کارشناسی  مشاغل تکنسینی - شرایط احراز  .1جدول شماره           

 عنوان شغل 
مقطع  

 تحصیلی
 گرایشرشته تحصیلی و 

تکنسین ایمنی و 

 بهداشت حرفه ای نیروگاه

 کار و حفاظت فنیکار و حفاظت، کاردان فنی ایمنیکاردان فنی ایمنیای، بهداشت حرفه کاردانی 

 کارشناسی  

مهندسی ایمنی، مهندسی ایمنی )بازرسی فنی/ حفاظت فنی(، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، ایمنی صنعتی و محیط کار، 

 محیط، شیمی )محیط زیست(،ایمنی صنعتی، مهندسی ایمنی صنعتی، مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت 

ای ای مدیریت امداد و سوانح طبیعی، کارشناسی حرفهای مدیریت عملیات امداد و نجات، کارشناسی حرفهکارشناسی حرفه

 ای ایمنی ای ایمنی و حفاظت سازمانی، کارشناسی حرفهمدیریت امداد سوانح )غیرطبیعی/ طبیعی(، کارشناسی حرفه

 نیروگاهتکنسین شیمی 
 شیمی) کاربردی، آزمایشگاهی، صنعتی، صنایع شیمیایی(، علمی کاربردی شیمی آزمایشگاهی  کاردانی 

 مهندسی شیمی، شیمی کاربردی، شیمی محض، مهندسی صنایع شیمیایی  کارشناسی 

برداری تکنسین بهره 

 نیروگاه

 مکانیک نیروگاه، مکانیک)ساخت و تولید(کاردانی مکانیک)مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی(  کاردانی 

 کارشناسی 

مهندسی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک 

تولید(، نیروگاه، مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک )حرارت و سیاالت / ساخت و 

 یک )نیروگاه(، مهندسی مکاترونیک.کاربردی مکان -کاربردی مکانیک، مهندسی علمی -مهندسی علمی

 کمک کارشناس اداری 

 کاردانی 
خدمات اداری، مدیریت دولتی، امور اداری، اداری و مالی، کاردان حرفه ای مدیریت )امور اداری/ امور دفتری(، امور دولتی، 

 کاردان حرفه ای امور بیمه، مدیریت )امور دفتری/ امور اداری(، امور دولتیبیمه، امور بیمه، 

 کارشناسی 

مدیریت )دولتی، صنعتی(، بیمه، آمار، علوم تربیتی )مدیریت برنامه ریزی آموزشی/ برنامه ریزی آموزشی(، برنامه ریزی 

ای )مدیریت سرمایه انسانی/ امور تحول و نوسازی اداری/  آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، کارشناسی حرفه

 (هاسیستموری/ بهینه سازی مدیریت بیمه(، مهندسی صنایع )مدیریت سیستم و بهره 

 تکنسین تعمیرات

 برق صنعتی(  الکترونیک/  الکتروتکنیک/ کاردانی برق)/قدرت/  کاردانی 

 کارشناسی 
کاربردی برق، مهندسی فناوری کنترل )ابزار -الکترونیک/ کنترل( مهندسی علمیمهندسی برق، مهندسی برق )قدرت/ 

 قدرت، مهندسی مکاترونیک-لوژی برقدقیق / فرآیند(، مهندسی تکنو

کمک کارشناس بازرگانی  

 و انبار

 کاردانی 

امور اداری، امور دولتی،  -خدمات اداری، امور اداری، کاردانی اداری و مالی، امور اداری و مالی، کاردان حرفه ای مدیریت

بیمه، کاردان حرفه ای امور بیمه، مدیریت بازرگانی، حسابداری، امور مالی و مالیاتی، مدیریت )امور دفتری/ امور اداری(، 

 زی آموزشی مدیریت و برنامه ری -امور دولتی

 کارشناسی 
وری/ مدیریت )بازرگانی/ مالی(، مدیریت )مدیریت مالی(، حسابداری، حسابرسی، مهندسی صنایع) مدیریت سیستم و بهره 

 (هاسیستمبهینه سازی 
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 مشاغل کارشناسی  - شرایط احراز  .2جدول شماره           

 گرایش مقطع تحصیلی عنوان شغل

کارشناس تعمیرات 

 نیروگاه 

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد
 ی قدرت(هاسیستمی انرژی، هاسیستممهندسی برق )قدرت، کنترل، ماشین، الکترونیک قدرت، 

  کارشناس بهره برداری

نیروگاه، کارشناس فنی 

 نیروگاه

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک)جامدات، حرارت و سیاالت، سیستم های انرژی، تبدیل  ،مهندسی مکانیک بدون گرایش

 انرژی(

 کارشناس تحقیقات  
کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

مدیریت نگهداشت و  ،هاسیستممهندسی صنایع بدون گرایش، مهندسی صنایع )برنامه ریزی و تحلیل 

 مالی(، مدیریت سیستم و بهره وری(ی مالی )مهندسی هاسیستممین، اتعمیرات، زنجیره ت

 ،کارشناس ایمنی

 مدیریت بحران و

ای بهداشت حرفه

 نیروگاه

کارشناسی و 

 کارشناس ارشد

ای، بازرسی فنی، حفاظت فنی، مهندسی ایمنی صنعتی، مهندسی بهداشت حرفه ،ایمنی، مهندسی ایمنی

 (، مدیریت بحرانHSEبهداشت و محیط زیست) -ایمنی

 کارشناس اداری
کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع  مدیریت دولتی گرایش تشکیالت روشها، مدیریت دولتی بدون گرایش،

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی، انسانی، 

مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی 

 گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

کارشناس بازرگانی و 

 انبار

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی،  ،مدیریت صنعتی بدون گرایشمدیریت بازرگانی بدون گرایش، 

 مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

کارشناس فناوری 

 اطالعات

کارشناسی و  

 کارشناسی ارشد
 ها( کلیه گرایشITاطالعات )ها، مهندسی فناوری مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش

 کارشناس مالی
کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی، مدیریت صنعتی،  مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی،

 مدیریت صنعتی گرایش مالی، مدیریت مالی، حسابداری

 شیمیکارشناس 
کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

شیمی، مهندسی صنایع شیمیایی، شیمی کاربردی، شیمی محض، شیمی )شیمی آلی/ شیمی مهندسی 

 تجزیه/ شیمی معدنی/ شیمی کاربردی(
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 : ریبه شرح ز یسن طیداشتن شرا -2

  شاغل تکنسینی و کمک کارشناسی:م -1-2

 (25/01/73بعد از  نی)متولد یمقطع کاردان یسال برا 28حداکثر  –

 (25/01/71بعد از  نی)متولد یمقطع کارشناس یسال برا 30حداکثر  –

 مشاغل کارشناسی: -2-2

 (25/01/71بعد از  نی)متولد یمقطع کارشناس یسال برا 30حداکثر  –

 (25/01/69بعد از  نی)متولد ی ارشدمقطع کارشناس یسال برا 32حداکثر  –

 ،و سن داوطلبان فهیخدمت نظام وظ انیدائم و پا تیمعاف ،یلیالتحصفارغ خیبه تارحاسم یمالک عمل برا :1تبصره 

 باشد.می 25/01/1401تاریخ 

 به صالح ذی مراجع از معتبر تأییدیه ارائه شرط به ماه، 24 مدت به حداکثر سربازی، خدمت انجام مدت :2 تبصره

 .شودمی افزوده سن حداکثر

 بهسال  2تا سقف  ،(بیمه حق پرداخت به مشروط)با شغل مورد تقاضا  کار مرتبط سابقه داشتن صورت در :3 تبصره

 .شودمی افزودهمجاز  سن حداکثر

سال به حداکثر سن مجاز  6تا  ،(بیمه حق پرداخت به مشروط)سابقه کار در نیروگاه  داشتن صورت در :4تبصره 

 شود.اضافه می

، های قانونیسهمیهمربوط به    یهاهیدییو تا  فهینظام وظ  تیداوطلبان، وضع لیفراغت از تحص یبه ذکر است گواه  الزم

مدارک ارائه  قیها در روز تطبهیدییتا ریآزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه سا یحداکثر تا روز برگزار یستیبا

 گردد.

 .گرددمی تعیین 4و  3 شماره ولاجد در شده قید هایمحل شغل کد براساس خدمت، محل -3

 

 

   کمک کارشناسی -تکنسینی یهاشغل محل  کد  : فهرست3جدول شماره 

  (کرمانشاه  -کرمانشاه)بیستون  برق  مدیریت تولید    شرکت  هایفهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

 2 مرد  آزاد  کرمانشاه  بیستون   دیتول  تیریشرکت مد نیروگاه   تعمیرات  نیتکنس 110

 1 مرد  %25  ثارگریا کرمانشاه  بیستون   دیتول  تیریشرکت مد تعمیرات نیروگاه   نیتکنس 111
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 1 مرد  آزاد  کرمانشاه  بیستون   تولید  مدیریت  شرکت نیروگاه   شیمی  تکنسین 112

 کنارک(   -ایرانشهر   -بمپور سیستان و بلوچستان )شرکت مدیریت تولید برق  های  فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  بهداشت  و  ایمنی  تکنسین 210

 نیروگاه   ای  حرفه

شرکت مدیریت تولید برق  

 سیستان و بلوچستان 

 آزاد  رانشهر یا
 مرد 

2 

  بهداشت  و  ایمنی  تکنسین 211

 نیروگاه   ای  حرفه

شرکت مدیریت تولید برق  

 بلوچستان سیستان و  

 %25ایثارگر   رانشهر یا
 مرد 

1 

  برداریبهره   تکنسین 212

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 سیستان و بلوچستان 

 آزاد  رانشهر یا
 مرد 

7 

213 
  برداریبهره   تکنسین

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 سیستان و بلوچستان 

 %25ایثارگر   رانشهر یا

 مرد 

4 

214 
  برداریبهره   تکنسین

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 سیستان و بلوچستان 

 % 5ثارگریا رانشهر یا

 مرد 

1 

215 
  برداریبهره   تکنسین

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 سیستان و بلوچستان 

 آزاد  چابهار   -کنارک  

 مرد 

2 

216 

 نیروگاه   تعمیرات  تکنسین
شرکت مدیریت تولید برق  

 بلوچستان سیستان و  

 آزاد  بمپور 

 مرد 

2 

 نیروگاه   تعمیرات  تکنسین 217
شرکت مدیریت تولید برق  

 سیستان و بلوچستان 

 آزاد  چابهار   –کنارک  
 مرد 

1 

218 

 نیروگاه   شیمی  تکنسین
شرکت مدیریت تولید برق  

 سیستان و بلوچستان 

 آزاد  رانشهر یا

 مرد 

3 

219 

 نیروگاه   شیمی  تکنسین
شرکت مدیریت تولید برق  

 سیستان و بلوچستان 

 %25ایثارگر   رانشهر یا

 مرد 

3 

220 
  و  بازرگانی  کارشناس  کمک

 انبار 

شرکت مدیریت تولید برق  

 سیستان و بلوچستان 

 آزاد  بمپور 

 مرد 

1 
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و    یکمک کارشناس بازرگان 221

 انبار 

برق    دیتول  تیریشرکت مد

 و بلوچستان   ستانیس

 1 مرد  % 3معلولین   بمپور 

 (شازند  -مرکزیشازند )شرکت مدیریت تولید برق  های  فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  برداریبهره   تکنسین 311

 نیروگاه 

 29 مرد  آزاد  شازند   -یمرکز  شازند   دیتول  تیریشرکت مد

  برداریبهره   تکنسین 312

  نیروگاه 

 9 مرد  %25ایثارگر   شازند   -یمرکز  شازند   دیتول  تیریشرکت مد

  برداریبهره   تکنسین 313

 نیروگاه 

 2 مرد  %5ایثارگر   شازند   -یمرکز  شازند   دیتول  تیریشرکت مد

 4 مرد  آزاد  شازند   -یمرکز  شازند   دیتول  تیریشرکت مد نیروگاه   تعمیرات  تکنسین 314

 2 مرد  %25ایثارگر   شازند   -یمرکز  شازند   دیتول  تیریشرکت مد نیروگاه   تعمیرات  تکنسین 315

 1 مرد  %5  ثارگریا شازند   -یمرکز  شازند   دیتول  تیریشرکت مد نیروگاه   تعمیرات  تکنسین 316

 (قزوین  -قزوینشهید رجایی )شرکت مدیریت تولید برق  های  فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  بهداشت  و  ایمنی  تکنسین 410

 نیروگاه   ای  حرفه

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد

 یی رجا

 2 مرد  آزاد  قزوین   -نیقزو

 نیروگاه   تعمیرات  تکنسین 411

 

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد

 یی رجا

 3 مرد  آزاد  قزوین   -نیقزو

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد روگاه ین  راتیتعم  نیتکنس 412

 یی رجا

 2 مرد  % 25ثارگریا ن یقزو  -نیقزو

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد نیروگاه   شیمی  تکنسین 413

 یی رجا

 3 مرد  آزاد  قزوین   -نیقزو

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد نیروگاه   شیمی  تکنسین 414

 یی رجا

 1 مرد  % 25ثارگریا قزوین   -نیقزو

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد روگاه ین  یمیش  نیتکنس 415

 یی رجا

 1 مرد  % 5ثارگریا ن یقزو  -نیقزو

  برداریبهره   نیتکنس 416

 روگاه ین

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد

 یی رجا

 2 مرد  آزاد  ن یقزو  -نیقزو
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  یبردار بهره   نیتکنس 417

 روگاه ین

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد

 یی رجا

 2 مرد  %25ایثارگر   ن یقزو  -نیقزو

 ( کبودرآهنگ  -همدان)  شهید مفتحشرکت مدیریت تولید برق  های  فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  شهید  دیتول  تیریشرکت مد نیروگاه   تعمیرات  تکنسین 510

 مفتح

  -همدان

 کبودرآهنگ 

 2 مرد  آزاد 

  شهید  دیتول  تیریشرکت مد نیروگاه   تعمیرات  تکنسین 511

 مفتح

  -همدان

 کبودرآهنگ 

 1 مرد  %25  ثارگریا

  شهید  دیتول  تیریمدشرکت   اداری   کارشناس  کمک 512

 مفتح

  -همدان

 کبودرآهنگ 

 2 مرد  آزاد 

  شهید  دیتول  تیریشرکت مد اداری   کارشناس  کمک 513

 مفتح

  -همدان

 کبودرآهنگ 

 1 مرد  %5  ثارگریا

  و  بازرگانی  کارشناس  کمک 514

 انبار 

  شهید  تولید  مدیریت  شرکت

 مفتح

  -همدان

 کبودرآهنگ 

 1 مرد  آزاد 

 (کرمان  -کرمان)نیروگاه شهید سلیمانی  های شرکت مدیریت تولید برق  فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  برداریبهره   تکنسین 610

 نیروگاه 

 3 مرد  آزاد  کرمان   -کرمان کرمان   دیتول  تیریشرکت مد

  برداریبهره   تکنسین 611

 نیروگاه 

 1 مرد  %25  ثارگریا کرمان   -کرمان کرمان   دیتول  تیریشرکت مد

 (شیروان  - خراسان شمالی  ) نیروگاه شیروان - برداری نیروگاه طرشتهای شرکت بهرهفهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  بهداشت  و  ایمنی  تکنسین 710

 نیروگاه   ای  حرفه

برداری نیروگاه  بهره شرکت  

 طرشت 

  -  یخراسان شمال

   روانیش

 2 مرد  آزاد 

  برداریبهره   تکنسین 711

 نیروگاه 

برداری نیروگاه  شرکت بهره 

 طرشت 

  -  یخراسان شمال

   روانیش

 7 مرد  آزاد 

  برداریبهره   تکنسین 712

 نیروگاه 

برداری نیروگاه  شرکت بهره 

 طرشت 

  -  یخراسان شمال

   روانیش

 3 مرد  %25ایثارگر  

  برداریبهره   تکنسین 713

 نیروگاه 

برداری نیروگاه  شرکت بهره 

 طرشت 

  -  یخراسان شمال

   روانیش

 1 مرد  %5  ثارگریا

برداری نیروگاه  شرکت بهره  نیروگاه   تعمیرات  تکنسین 714

 طرشت 

  -  یخراسان شمال

   روانیش

 2 مرد  آزاد 

برداری نیروگاه  شرکت بهره  نیروگاه   شیمی  تکنسین 715

 طرشت 

  -  یخراسان شمال

   روانیش

 1 مرد  آزاد 
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برداری نیروگاه  شرکت بهره  نیروگاه   شیمی  تکنسین 716

 طرشت 

  -  یخراسان شمال

   روانیش

 1 مرد  %25ایثارگر  

 (باوی  - خوزستانهای شرکت مدیریت تولید برق رامین )فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  برداریبهره   تکنسین 810

 نیروگاه 

برق    دیتول  تیریشرکت مد

 )اهواز(   نیرام

 6  مرد  آزاد  باوی   -خوزستان

  برداریبهره   تکنسین 811

 نیروگاه 

  برق  دیتول  تیریشرکت مد

 )اهواز(   نیرام

 2 مرد  %25ر  ثارگیا باوی   -خوزستان

برق    دیتول  تیریشرکت مد نیروگاه   شیمی  تکنسین 812

 )اهواز(   نیرام

 4 مرد  آزاد  باوی   -خوزستان

برق    دیتول  تیریشرکت مد نیروگاه   شیمی  تکنسین 813

 )اهواز(   نیرام

 2 مرد  %25  ثارگریا باوی   -خوزستان

برق    دیتول  تیریشرکت مد نیروگاه   شیمی  تکنسین 814

 )اهواز(   نیرام

 1 مرد  % 5ایثارگران   باوی   -خوزستان

 ی )تبریز(شرق جانیبرق آذربا  دیتول  تیریشرکت مدهای  فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  برداریبهره   تکنسین 910

 نیروگاه 

برق    دیتول  تیریشرکت مد

 یشرق  جانیآذربا

 -آذربایجان شرقی

 تبریز

 4 مرد  آزاد 

  برداریبهره   تکنسین 911

 نیروگاه 

برق    دیتول  تیریشرکت مد

 یشرق  جانیآذربا

 -آذربایجان شرقی

 تبریز

 1 مرد  %25  ثارگریا

 

 

 های کارشناسی: فهرست کد شغل محل 4جدول شماره 

 ( زاهدان - کنارک  –ایرانشهر   -بمپور های شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان )فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  شغل عنوان 

شرکت مدیریت تولید برق     اداری  کارشناس 222

های استان سیستان و  نیروگاه 

 بلوچستان 

 1 مرد  آزاد  زاهدان 

223 

 و انبار   یکارشناس بازرگان
شرکت مدیریت تولید برق  

 سیستان و بلوچستان 

 آزاد  چابهار   –کنارک  

 مرد 

1 

224 
 ی کارشناس مال

شرکت مدیریت تولید برق  

 سیستان و بلوچستان 

 آزاد  زاهدان 
 مرد 

1 
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برق    دیتول  تیریشرکت مد ی کارشناس مال 225

 و بلوچستان   ستانیس

 1 مرد  %5ایثارگر   زاهدان 

 های شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی )قزوین(فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد کارشناس اداری  418

 یی رجا

 1 مرد  آزاد  قزوین 

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد  کارشناس اداری  419

 یی رجا

 1 مرد  معلولین  قزوین 

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد و انبار   یکارشناس بازرگان 420

 یی رجا

 1 مرد  %25ایثارگر   قزوین 

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد ی کارشناس مال 421

 یی رجا

 1 مرد  آزاد  قزوین 

  یکارشناس بهره ور 422

 یتیریمد  یهاسیستم و

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد

 یی رجا

 1 مرد  آزاد  قزوین 

  تیریمد،یمنیکارشناس ا 423

  یبحران وبهداشت حرفه ا 

 نیروگاه 

  دیشه  دیتول  تیریشرکت مد

 یی رجا

 1 مرد  آزاد  قزوین 

 کبودرآهنگ(   -مدیریت تولید برق شهید مفتح )همدانهای شرکت  فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  تیری، مدیمنیکارشناس ا 516

  یبحران وبهداشت حرفه ا 

 روگاه ین

برق    دیتول  تیریشرکت مد

 همدان  -مفتح    دیشه

  -همدان

 کبودرآهنگ 

 1 مرد  آزاد 

  تیریمد  ،یمنیکارشناس ا 517

  یبحران وبهداشت حرفه ا 

 روگاه ین

برق    دیتول  تیریشرکت مد

 همدان  -مفتح    دیشه

  -همدان

 کبودرآهنگ 

 1 مرد  %25ایثارگر  

 کرمان(  -های شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید سلیمانی )کرمانفهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  تیریمد  ،یمنیکارشناس ا 612

  یبحران وبهداشت حرفه ا 

 روگاه ین

 1 مرد  آزاد  کرمان   -کرمان کرمان   دیتول  تیریشرکت مد



10 
 

   یکارشناس بهره بردار  613

 روگاه ین

 1 مرد  آزاد  کرمان   -کرمان کرمان   دیتول  تیریشرکت مد

   یکارشناس بهره بردار  614

 روگاه ین

 1 مرد  %25ایثارگر   کرمان   -کرمان کرمان   دیتول  تیریشرکت مد

 1 مرد  آزاد  کرمان   -کرمان کرمان   دیتول  تیریشرکت مد روگاه ین  راتیکارشناس تعم 615

 1 مرد  %5ایثارگر   کرمان   -کرمان کرمان   دیتول  تیریشرکت مد قاتیکارشناس تحق 616

 شیروان (  - شمالینیروگاه شیروان )خراسان   - برداری نیروگاه طرشتهای شرکت بهرهفهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

برداری نیروگاه  شرکت بهره  ی کارشناس ادار  717

 طرشت 

  -  یخراسان شمال

   روانیش

 1 مرد  آزاد 

برداری نیروگاه  شرکت بهره  ی کارشناس ادار  718

 طرشت 

  -  یخراسان شمال

   روانیش

 1 مرد  %25ایثارگر  

برداری نیروگاه  شرکت بهره  کارشناس مالی  719

 طرشت 

  -  یخراسان شمال

   روانیش

 1 مرد  آزاد 

 قائن(  -یخراسان جنوب)خراسان   یگاز  یها  روگاهینهای شرکت مدیریت تولید  فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  تیری، مدیمنیکارشناس ا 820

  یبحران وبهداشت حرفه ا 

 روگاه ین

  روگاهینشرکت مدیریت تولید  

 خراسان   یگاز   یها

  -خراسان جنوبی  

 قاین

 1 مرد  آزاد 

  روگاهین  دیتول  تیریشرکت مد ی کارشناس مال 821

 خراسان   یگاز   یها

  -  یخراسان جنوب

 نیقا

 1 مرد  آزاد 

 )تبریز(ی  شرق جانیبرق آذربا  دیتول  تیریشرکت مدهای  فهرست شغل محل

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 
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برق    دیتول  تیریشرکت مد کارشناس اداری  912

 یشرق  جانیآذربا

 -آذربایجان شرقی

 تبریز

 1 مرد  آزاد 

 (نکا- )مازندران   یمیسل  دیبرق شه  دیتول  تیریشرکت مد

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

  تیری، مدیمنیکارشناس ا 1010

  یبحران وبهداشت حرفه ا 

 روگاه ین

برق    دیتول  تیریشرکت مد

 نکا   -  یمیسل  دیشه

 1 مرد  آزاد  نکا   –مازندران  

برق    دیتول  تیریشرکت مد روگاه ین  راتیکارشناس تعم 1011

 نکا   -  یمیسل  دیشه

 1 مرد  آزاد  نکا   –مازندران  

برق    دیتول  تیریشرکت مد روگاه ین  راتیکارشناس تعم 1012

 نکا   -  یمیسل  دیشه

 1 مرد  % 25ایثارگران   نکا   –مازندران  

 یزد(  - یزد )یزدبرق    دیتول  تیریشرکت مد

کد 

 شغل
 تعداد جنسیت نوع سهمیه  محل خدمت  نام شرکت  عنوان شغل 

 1 مرد  آزاد  یزد  -یزد شرکت مدیریت تولید برق یزد ی کارشناس ادار  1110

 1 مرد  %25ایثارگر   یزد  -یزد زدیبرق    دیتول  تیریشرکت مد ی کارشناس ادار  1111

 1 مرد  آزاد  یزد  -یزد زدیبرق    دیتول  تیریشرکت مد اطالعات   یکارشناس فناور 1112

 2 مرد  آزاد  یزد  -یزد زدیبرق    دیتول  تیریشرکت مد شیمیکارشناس   1113

 

 ی قانون یهاهیو سهم ازاتیسوم: امت خشب

 امتیاز بومی بودن( 1

نمره در ( 2/1دهم ) دو و ک ی بیبا ضر (های مرکز استانغیر از شهرستان) شهرستان یداوطلبان بوم نمره -1-1

 گردد. می لحاظ یمکتسبه آزمون کتب

 گردند.می یتلق  شهرستان  یداوطلب بوم باشند،  ریز یهایژگیاز و یکی یکه حداقل دارا یافراد -2-1

 باشد. یکیاستخدام  یبا شهرستان محل موردتقاضا برا ،یهمسر و ایشهرستان محل تولد داوطلب  •

مسلح )اعم از شاغل و  یروهاین ایو  ییاجرا یهاشاغل در دستگاه یمانیو پ یهمسر و فرزندان کارکنان رسم •

که شهرستان محل  رویوزارت ن رمجموعهی( زیردولتی( و وابسته )غیتابعه )دولت یهابازنشسته( و شرکت ای

 باشد. یکیاستخدام آنان  یراتقاضا ب داوطلب با شهرستان محل مورد نیوالد یبازنشستگ ای یخدمت فعل

را به صورت  (دانشگاه ایو  رستانیدب ،ییراهنما ،یی)ابتدا یلیسال از سنوات تحص (4داوطلب حداقل چهار ) •

 کرده باشد. یاستخدام ط یتقاضا برا متناوب در شهرستان محل مورد ای یمتوال

استخدام را  یدر شهرستان محل مورد تقاضا برا مهیسال سابقه پرداخت حق ب (4داوطلب حداقل چهار ) •

 داشته باشد.
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در شهرستان محل مورد تقاضا   مهیسال سابقه پرداخت حق ب  (4همسر داوطلب، حداقل چهار )  ایپدر، مادر و   •

 استخدام را داشته باشند. یبرا

مستندات و مدارک  ت،یبرابر ظرف  سهبند، الزم است در صورت قرار گرفتن در فهرست  نیداوطلبان موضوع ا :توجه

 یکه متعاقبًا از سو  یمدارک و قبل از مصاحبه استخدام  یدر زمان بررس ازین  مدارک مورد  ریبودن را به همراه سا  یبوم

در موعد مقرر به منزله حذف از  هیدییتا  ارائهاست عدم    یهیبد  .ندیارائه نما  ،استخدام اعالم خواهد شد  یشرکت متقاض

 باشد. یمزبور م هیجذب در سهم ندیفرا

 ( سهمیه ایثارگران2

 به ایثارگرانالزم( )در صورت کسب حد نصاب نمره  یاستخدامنیازهای %( از کل  30درصد ) یستا سقف  -1-2

بایست در می  طییابد که افراد واجد شرااختصاص می  ریزشرح  به    " قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران "مشمول  

 :خود به رقابت بپردازند نیآزمون شرکت نموده و در ب

، همسر و فرزندان فاقد شغل به جانبازان، آزادگان یاستخدامظرفیت ( از %25و پنج درصد ) ستیب -1-1-2

%( و باالتر، همسر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت 25درصد )  پنج  و  ستیجانبازان ب، همسر و فرزندان  شهدا

  .یابداختصاص میبه ترتیب نمره مکتسبه  دیخواهر و برادر شه ی یک سال اسارت، پدر و مادر،و باال کسالی

ها(، ماه حضور داوطلبانه در جبههبه رزمندگان )با حداقل شش    یاستخدامظرفیت  از  (  %5پنج درصد )  -2-1-2

( و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال %25همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

  یابد.  اسارت به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می

 یز سه دهم( در آزمون)یک مم 3/1فرزندان ایثارگر همکار وزارت نیرو پس از کسب حد نصاب الزم، از ضریب  -2-2

 پردازند. ( با سایر ایثارگران به رقابت می%5یا  %25شوند و در سهمیه انتخابی )برخوردار می کتبی

خانواده ها، همسر و )جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آن ثارگرانیا یمعتبر برا هیدییمرجع صدور تا -3-2

مسلح در مورد   یروهاین  یهااز رده  ک یهر    یانسان  یرویرزمندگان، معاونت ن  یو برا  ثارگرانیو امور ا  دیشه  ادیبن  شهدا(

 یروهایو ن انیجیدر مورد بس یمستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالم جیبس یانسان یرویرزمندگان خود، معاونت ن

 یمعاونت توسعه و منابع انسان ی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل،مردم

متقاضیان باید تاییدیه مربوطه را در روز بررسی مدارک ارایه  .باشندیدر مورد جهادگران م یوزارت جهاد کشاورز

 باشد.یمزبور م هیجذب در سهم ندیدر موعد مقرر به منزله حذف از فرا هیدییتا ارائهاست عدم  یهیبدنمایند. 

 ( سهمیه معلولین3

 احراز شغل و طیمشروط بر دارا بودن شرا یمعلوالن عاد%( ظرفیت استخدامی به  3تا سقف سه درصد ) -1-3

 یابد.اختصاص مینمره مکتسبه  بیبه ترت در نیروگاه  نظر  متناسب با شغل مورد  یجسم  ییتوانا  از  یبرخوردار

 ارکمد یدر زمان بررس یمعلوالن عاد یبرا ربط،یو حسب مورد از مراجع ذ یستیاز سازمان بهز یارائه گواه -2-3

 است. یالزام

 

 دهد.ها در مشاغل را نشان میوزیع سهمیهت 6و   5ول شماره اجد
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 کمک کارشناسی  -تکنسینی  ها در مشاغل هیسهم عی: توز5جدول شماره 

 محل خدمت عنوان شغل
  تعداد

 کل

 %3معلولین  %5ایثارگران  %25ایثارگران  آزاد 

 جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد 

تکنسین ایمنی و 

بهداشت حرفه ای  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید  

  -سیستان و بلوچستان

 ایرانشهر 

         مرد  1 مرد  2 3

تکنسین ایمنی و 

بهداشت حرفه ای  

 نیروگاه 

برداری  شرکت بهره 

خراسان  -نیروگاه طرشت  

 شمالی، نیروگاه شیروان  

             مرد  2 2

تکنسین ایمنی و 

بهداشت حرفه ای  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 شهید رجایی
     مرد  2 2

        

برداری  تکنسین بهره 

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید  

 اهواز   -رامین  
         مرد  2 مرد  6 8

برداری  تکنسین بهره 

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید  

  -سیستان و بلوچستان

 ایرانشهر 

     مرد  1 مرد  4 مرد  7 12

برداری  تکنسین بهره 

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید  

- سیستان و بلوچستان

 چابهار   -کنارک

             مرد  2 2

برداری  تکنسین بهره 

 نیروگاه 

برداری  شرکت بهره 

خراسان  -نیروگاه طرشت  

 شمالی، نیروگاه شیروان  

     مرد  1 مرد  3 مرد  7 11

برداری  تکنسین بهره 

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 اراک   -شازند  
     مرد  2 مرد  9 مرد  29 40

برداری  تکنسین بهره 

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 کرمان 
         مرد  1 مرد  3 4

تکنسین تعمیرات  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

  -سیستان و بلوچستان

 بمپور 

             مرد  2 2

تکنسین تعمیرات  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید  

- سیستان و بلوچستان

 چابهار   -کنارک

             مرد  1 1

تکنسین تعمیرات  

 نیروگاه 

برداری  شرکت بهره 

خراسان  -نیروگاه طرشت  

 شمالی، نیروگاه شیروان  

             مرد  2 2

تکنسین تعمیرات  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 همدان  -شهید مفتح  
         مرد  1 مرد  2 3

تکنسین تعمیرات  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 اراک   -شازند  
     مرد  1 مرد  2 مرد  4 7
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تکنسین تعمیرات  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 کرمانشاه   -بیستون  
 مرد  1 مرد  2 3

        

تکنسین تعمیرات  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 شهید رجایی
 مرد  2 مرد  3 5

        

تکنسین شیمی  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید  

 اهواز   -رامین  
     مرد  1 مرد  2 مرد  4 7

شیمی  تکنسین  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید  

  -سیستان و بلوچستان

 ایرانشهر 

         مرد  3 مرد  3 6

تکنسین شیمی  

 نیروگاه 

برداری  شرکت بهره 

خراسان  -نیروگاه طرشت  

 شمالی، نیروگاه شیروان  

         مرد  1 مرد  1 2

تکنسین شیمی  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 شهید رجایی
     مرد  1 مرد  1 مرد  3 5

تکنسین شیمی  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 کرمانشاه   -بیستون  
     مرد  1 1

        

 کمک کارشناس اداری 
شرکت مدیریت تولید برق  

 همدان  -شهید مفتح  
 مرد  2 3

  
     مرد  1

کمک کارشناس  

 بازرگانی و انبار 

شرکت مدیریت تولید برق  

  -سیستان و بلوچستان

 بمپور 

 مرد  1         مرد  1 2

کمک کارشناس  

 بازرگانی و انبار 

شرکت مدیریت تولید برق  

 همدان  -شهید مفتح  
             مرد  1 1

برداری  تکنسین بهره 

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 آذربایجان شرقی
         مرد  1 مرد  4 5

برداری  تکنسین بهره 

 نیروگاه 

شرکت مدیریت تولید برق  

 شهید رجایی
 مرد  2 مرد  2 4

        

 - 1 - 8 - 36 - 98 143 جمع 
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 کارشناسی  ها در مشاغلهیسهم عی: توز6جدول شماره 

 تعداد  محل خدمت  عنوان شغل
 %3معلولین  %5ایثارگران  %25ایثارگران  آزاد 

 جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد 

 کارشناس اداری 

مدیریت  شرکت  

تولید برق آذربایجان  

 شرقی

             مرد  1 1

 کارشناس اداری 

شرکت مدیریت  

تولید برق سیستان و  

زاهدان    -بلوچستان  

 )ستاد( 

             مرد  1 1

 کارشناس اداری 

شرکت مدیریت  

تولید برق شهید  

 رجایی 

 مرد  1         مرد  1 2

 کارشناس اداری 
شرکت مدیریت  

 تولید برق یزد 
         مرد  1 مرد  1 2

 کارشناس اداری 

مدیریت تولید برق  

شهید فیروزی  

خراسان  -)طرشت(  

شمالی، نیروگاه  

 شیروان  

         مرد  1 مرد  1 2

کارشناس ایمنی ، 

مدیریت بحران  

وبهداشت حرفه ای  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت  

تولید برق شهید  

 نکا  -سلیمی  

             مرد  1 1

ایمنی ، کارشناس  

مدیریت بحران  

وبهداشت حرفه ای  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت  

تولید برق شهید  

 همدان  -مفتح  

         مرد  1 مرد  1 2

کارشناس ایمنی ، 

مدیریت بحران  

وبهداشت حرفه ای  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت  

 تولید برق کرمان 
             مرد  1 1

کارشناس ایمنی ، 

مدیریت بحران  

وبهداشت حرفه ای  

 نیروگاه 

شرکت نیروگاه های  

  -گازی خراسان

خراسان جنوبی،  

 قاین

             مرد  1 1

کارشناس ایمنی ، 

مدیریت بحران  

وبهداشت حرفه ای  

 نیروگاه 

شرکت مدیریت  

تولید برق شهید  

 رجایی 

             مرد  1 1
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کارشناس بازرگانی و  

 انبار 

شرکت مدیریت  

تولید سیستان و  

  -کنارک-بلوچستان

 چابهار 

             مرد  1 1

کارشناس بازرگانی و  

 انبار 

شرکت مدیریت  

تولید برق شهید  

 رجایی 

         مرد  1   0 1

کارشناس بهره برداری   

 نیروگاه 

شرکت مدیریت  

 تولید برق کرمان 
         مرد  1 مرد  1 2

کارشناس بهره وری  

 وسیستمهای مدیریتی

شرکت مدیریت  

تولید برق شهید  

 رجایی 

             مرد  1 1

 کارشناس تحقیقات
شرکت مدیریت  

 تولید برق کرمان 
     مرد  1         1

کارشناس تعمیرات  

 نیروگاه  

شرکت مدیریت  

تولید برق شهید  

 نکا  -سلیمی  

         مرد  1 مرد  1 2

کارشناس تعمیرات  

 نیروگاه  

شرکت مدیریت  

 تولید برق کرمان 
             مرد  1 1

کارشناس فناوری  

 اطالعات 

شرکت مدیریت  

 تولید برق یزد 
             مرد  1 1

 کارشناس شیمی
شرکت مدیریت  

 تولید برق یزد 
       مرد  2 2

 کارشناس مالی 

شرکت مدیریت  

تولید برق سیستان و  

زاهدان    -بلوچستان  

 )ستاد( 

     مرد  1     مرد  1 2

 کارشناس مالی 

مدیریت  شرکت  

تولید برق شهید  

 رجایی 

             مرد  1 1

 کارشناس مالی 

شرکت نیروگاه های  

  -گازی خراسان

خراسان جنوبی،  

 قاین

             مرد  1 1

 کارشناس مالی 

مدیریت تولید برق  

شهید فیروزی  

خراسان  -)طرشت(  

شمالی، نیروگاه  

 شیروان  

            مرد 1 1

  1 -  2 -  6 -  22 31 جمع
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 خاص امتیازات( 4

کسب حد ) و قبولی  در صورت شرکتبه منظور ایجاد و حفظ انگیزه در همکاران متخصص و متعهد صنعت آب و برق، 

گردد و سپس با مشمولین آزاد به رقابت ضرایبی در نمرات آزمون مشمولین زیر، لحاظ می، (نصاب الزم در آزمون

 پردازند.  می

حوزه کارکنان صنعت آب و برق که به صورت مستقیم با  یا  فداکاران صنعت و  یکی از فرزندان  یا  همسر    -1-4

 های تابعه )دولتی( / وابسته )غیردولتی( وزارت نیروموسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی/ شرکتستادی، 

 و یا دچار از نموده باشندکه در حین مأموریت و یا حوادث ناشی از کار فوت در صورتی ،نمایندمی همکاری

برخوردار و با عمومی و تخصصی کتبی دو دهم( در آزمون  و)یک  2/1ب ند، از ضریده باشکارافتادگی ش

  داوطلبان آزاد به رقابت خواهد پرداخت.  

های تابعه )دولتی( / فرزند کارکنان شاغل و بازنشسته موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و شرکت -2-4

سال سابقه آخر خدمت آنان در صنعت آب و برق  20وابسته )غیردولتی( زیرمجموعه وزارت نیرو که حداقل 

داوطلبان آزاد به  برخوردار و باعمومی و تخصصی یک دهم( در آزمون  و)یک  1/1 طی شده باشد، از ضریب

 رقابت خواهد پرداخت.

اجتماعی   تأمینو با ارائه سوابق بیمه  آخرین شرکت محل خدمت همکار    ،ی فوقبرای بندهامرجع صدور تأییدیه    تذکر:

  باشد.میقابل قبول 

 

 : مواد آزمونچهارمبخش 

 داده خواهد شد. یدفترچه سؤال اختصاص کیو  یعموم تدفترچه سؤاال کیاز داوطلبان،  ک یهر  به

 :شودیم نییتع ریبه شرح ز یمواد آزمون عموم -الف

 (ICDLگانه هفت یهااطالعات )مهارت یفناور- 1

 یو آمار مقدمات یاضیر- 2

 نگارش نییو آ یفارس اتیزبان و ادب- 3

 *یمعارف اسالم- 4

 یعموم یسیزبان انگل- 5

 یو قانون اساس یدانش اجتماع ،یاطالعات عموم- 6

 یهوش و استعداد شغل- 7

معاف  ،یمعارف اسالم تبه سؤاال ییاز پاسخگو رانیا یاسالم یجمهور یمصرح در قانون اساس ینید یهاتیاقل -*

 محاسبه خواهد شد. تسؤاال ریداوطلبان براساس مجموع تراز شده سا نیصورت، نمره مکتسبه ا نیا بوده و در

 است.مشخص شده  8 و 7 ول شمارهادر جد ،هاشغلاز  ک یهر  یبرا یآزمون تخصص مواد -ب
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 مشاغل تکنسینی و کمک کارشناسی . مواد آزمون کتبی تخصصی7جدول شماره  

 مواد آزمون عنوان شغل  ردیف 

1 

تکنسین ایمنی و 

بهداشت حرفه ای 

 نیروگاه

 اصول ایمنی  

 ایمنی در برق

 بهداشت محیط کار

 تکنسین شیمی نیروگاه 2

 شیمی تجزیه و آزمایشگاه

 آزمایشگاهشیمی آلی و 

 تصفیه آب و آزمایشگاه

3 
تکنسین تعمیرات 

 نیروگاه

 مدارهای الکتریکی

 و ترانسفورماتورها( DCو  ACهای های الکتریکی )مبانی، ماشینماشین

 اندازه گیری الکتریکی

4 
تکنسین بهره برداری  

 نیروگاه

 استاتیک و مقاومت مصالح

 مکانیک سیاالت

 ترمودینامیک و انتقال حرارت

 کمک کارشناس اداری 5

 حقوق اداری 

 روانشناسی کار

 های اداریتشکیالت و روش

6 
کمک کارشناس 

 بازرگانی و انبار

 انبار یمبان

 انبارداری و توزیع ،ی خریدهاسیستم 

 2اصول حسابداری 
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 کارشناسی. مواد آزمون کتبی تخصصی مشاغل  8جدول شماره  

 مواد آزمون  عنوان شغل ردیف 

 کارشناس تعمیرات نیروگاه 1

 رله و حفاظت  

 ماشینهای الکتریکی

 مدارهای الکتریکی

 ری نیروگاهکارشناس بهره بردا 2

 مکانیک سیاالت

 ترمودینامیک و انتقال حرارت

 استاتیک و مقاومت مصالح

 کارشناس تحقیقات    3

 اصول بهره وری و تضمین کیفیت 

 تحقیق در عملیات 

 هاسیستمتجزیه و تحلیل  

 کارشناس فناوری اطالعات 4

 مبانی فناوری اطالعات

 مهندسی نرم افزار 

 شبکه های کامپیوتری 

5 
ای  کارشناس ایمنی، مدیریت بحران وبهداشت حرفه

 نیروگاه

 عوامل شیمیایی و فیزیکی محیط کار  

 بهداشت محیط کار

 اصول ایمنی و ایمنی حریق 

 کارشناس اداری  6

 تئوری مدیریت و سازمان

 مدیریت منابع انسانی 

 حقوق اداری و قانون کار

 کارشناس بازرگانی و انبار  7

 یحقوق بازرگان

 سیستم های خرید، انبارداری و توزیع  

 مدیریت و سازمان مبانی

 کارشناس مالی 8

 اصول حسابداری 

 بودجه، قانون محاسبات و قانون مناقصات

 مدیریت مالی 

 شیمیکارشناس  9

 شیمی تجزیه و آزمایشگاه

 شیمی آلی و آزمایشگاه

 تصفیه آب و آزمایشگاه

 

 دروس و نمره کل بیمحاسبه ضرا نحوه: پنجم بخش

  .خواهد شد محاسبه( 5/2) و نیم با ضریب یک  یاختصاصو دروس ( 1با ضریب یک ) ینمره کل دروس عموم -1-5

 از نمره نفر اول سه نمره مکتسبهمیانگین  %(50پنجاه درصد )حداقل کسب  ،حد نصاب الزم برای قبولی -2-5

 باشد.  کل می
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موثر است و در  ییدر نمره نها فقطو امتیازات خاص  ی، سهمیه ایثارگرانمربوط به داوطلبان بوم بیضر :1 تبصره

 نخواهد شد. لحاظنصاب  حد نییتع

 آید. نمره نهایی پس از اعمال ضرایب مربوطه در نمره کل بدست می - 3-5

مندرج در  هیدر کد شغل محل با توجه به سهم تیبرابر ظرف سه زانیبه مبر اساس نمره نهایی داوطلبان  -4-5

 خواهند شد. یانجام مراحل مصاحبه معرف یدفترچه برا

مصاحبه امتیاز درصد  30و  ییدرصد از نمره نها 70شامل شدگان نهایی امتیازات آنان  مالک انتخاب قبول -5-5

 . خواهد بود

 ک یو در هر  5-5امتیاز مکتسبه با توجه به موارد مذکور در بند  نیباالتر ترتیبه ب ،انتخاب قبول شدگان نهایی -6-5

 .ها خواهد بودهیاز سهم

 

 : زمان ثبت نام، برگزاری آزمون، اعالم نتایج و تطبیق مدارکششمبخش 

 17/12/1400  سه شنبهروز  صبح    8ساعت   توانند ازرایط مندرج در این آگهی میشداوطلبان پس از مطالعه دقیق    -6-1

نام در آزمون ثبت www.nri.ac.irبه آدرس اینترنتی   طریق سایتاز  28/21/1400مورخ شنبه روز  24لغایت ساعت 

 .نمایند

ریق ط  از  ریال( را به عنوان هزینه شرکت در آزمون  یک میلیون) ریال  1,000,000بایست مبلغ  داوطلبان می  :1تبصره

 پرداخت نمایند.نام موجود در صفحه ثبت درگاه اینترنتی

 .گرددوجه واریزی مسترد نمی و یا عدم قبولی، نام و پرداخت هزینه، در صورت انصرافپس از ثبت :2تبصره

ضروری است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ   ،پس از انجام کامل و دریافت کد رهگیری  :3تبصره

 .آن دقت نمایند

 ورود هنگام عکس دارشناسنامه ملی یا  کارت و( کاغذ روی بر شده چاپ) آزمون جلسه به ورود کارت ارائه :4 تبصره

 .شد خواهد جلوگیری داوطلب ورود از صورت این غیر در است؛ الزامی حوزه به

 اینترنتی  صورت  به  جلسه آزمون  به  ورود  کارت  توزیع  زمان  و 25/01/1401مورخ    شنبهپنجروز  برگزاری آزمون،    -6-2

 www.nri.ac.ir سایت وب طریق از 25/01/1140 مورخ پنج شنبه روز لغایت 23/01/1140 مورخ شنبهسهروز  از

 .دگردمی انجام

که در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت   باشدکد رشته محل انتخابی میداوطلبان،    یحوزه امتحان  نییمالک تع  -6-3

 .دیداوطلبان خواهد رس یکارت شرکت در آزمون درج و به آگاه یآزمون بر رو یشروع و محل برگزار

داوطلبان  داوطلبان نبوده و مدارک یاز سو یاطالعات ارسال دییصدور کارت شرکت در آزمون به منزله تا :5تبصره 

 یاستخدام مربوط و سپس به صورت متمرکز در شرکت مادرتخصص یآزمون، ابتدا توسط شرکت متقاض یپس از اجرا

 خواهد شد. یبررس ربطیذ

 است. الزامی آزمون برگزاری زمان درتوسط داوطلبان،  های بهداشتیرعایت پروتکل -4-6

طریق از  10/02/1401مورخ  شنبهبرابر ظرفیت نهایی پذیرفته شده( روز  سهنتایج و قبول شدگان در آزمون ) -6-5

 گردد.اعالم می  www.nri.ac.irوب سایت
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  شد.اعالم نتایج تعیین خواهد  همزمان با و سایر مراحل   تطبیق مدارکزمان  -6-6

گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و    :1تبصره

 .آماده و صادر شده باشد

اصل و تصویر مدارک پذیرفته شدگان شامل: مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام  :2تبصره

 5قید گردیده است، حداکثر مدارک اثبات بومی بودن که در شرایط ثبت نام و  عدد 3به تعداد  3*4عکس  وظیفه و

الذکر در مهلت مقرر به منزله انصراف بایست ارایه گردد و عدم ارائه مدارک فوقروز پس از اعالم نتایج آزمون کتبی می

 د.گرداعالم می www.nri.ac.irمتعاقبًا از طریق وب سایت محل تحویل مدارک  .وی تلقی خواهد شد

 .شوندبرابر ظرفیت پس از تطبیق و تکمیل پرونده طی برنامه زمانی وارد فرآیند مصاحبه می  سهپذیرفته شدگان    -6-7

 

 نامراهنمای ثبت بخش هفتم:

نام، به صفحه پرداخت پس از تکمیل کلیه اطالعات فرم ثبتآزمون، نام ثبتپس از ورود به سایت داوطلبان  -7-1

 د.نمایننام  معتبر دارای رمز پویا اقدام به پرداخت هزینه ثبتبانکی  از طریق کارت  توانند  میو    دنشواینترنتی منتقل می

 از تایپ التین اطالعات خودداری نمایید. -7-2

 صفحه کلید خاموش باشد. Caps Lockهنگام درج اطالعات، کلید  -7-3

کلمات از یکدیگر از کلید فاصله در هنگام درج اطالعات خودداری نموده و برای جدا کردن  Enterاز زدن کلید  -7-4

(Space.استفاده نمایید ) 

 تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است. -7-5

 کد ملی خود را به صورت کامل )با درج صفر( و بدون خط تیره وارد نمایید.-7-6

و با  jpg جدید(، با فرمت)تمام رخ، زمینه روشن و  3×4برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی  -7-7

 .های غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بودکیلوبایت استفاده نمایید. عکس 70حجم حداکثر 

 باشد.پیکسل  300*400و حداکثر  کسلیپ 200*300حداقل  دیاندازه عکس اسکن شده با •

 واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. دیداوطلب با ریصوت •

 حذف شده باشد. دیعکس اسکن شده با دیزا یهاهیحاش •

 باشد. دیسف  نهیزم یو دارا یاالمکان عکس رنگیحت •

و داوطلبان الزم  باشدنمی قبول قابل( …شناسنامه و  ،ی)کارت مل ییشناسا یهاکارت یاسکن عکس از رو :1 تبصره

 .ندیفوق، اقدام به اسکن نما حاتیاست از اصل عکس و مطابق با توض

 گردد.یسلب م ینام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وثبت رمعتبر،یدرصورت ارسال عکس غ :2 تبصره

درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که  ،یقبل یهاوجود آمده در آزمون با توجه به مشکالت به مهم: تذکر

گردد که عالوه یم  دیشود، رخ داده است، تاکانجام می  گرانینام آنان توسط دکه ثبت  یداوطلبان  یموضوع اکثراً برا  نیا

به  یگریتا اشتباهًا عکس داوطلب د دییدقت نما یارسال عکسحتمًا نسبت به کنترل  ،ینامبر کنترل اطالعات ثبت

فرد به عنوان متخلف   ،یاز طرف متقاض  یاست که در صورت ارسال عکس اشتباه  یهیعکس شما ارسال نگردد. بد  یجا

 رفتار خواهد شد.  یو مطابق مقررات با و یتلق 
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باشد را به دلخواه تکمیل و رقمی می 5نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و در انتهای فرم ثبت -7-8

نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و را یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت آن

توانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید. لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کاماًل مراقبت شماره شناسنامه می

 نمایید.

 اطالعات، شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمنًا امکان چاپ اطالعات نیز وجود دارد.پس از تکمیل    -7-9

 

 سایر موارد بخش هشتم:

همان رشته،   النیالتحص( صرفاً فارغیاستخدام  یازهای)مشخص شده در جداول ن  یامتحان  هایاز شغل  ک یدر هر    -1-8

با مقطع باالتر از مقطع  ،بدیهی است چنانچه فردی علیرغم اعالم ممنوعیت. شرکت کنند توانندیو مقطع م شیگرا

تا قبل صدور حکم کارگزینی از  ،زمون شرکت کند و در مراحل مختلف پذیرفته شودآاعالم شده در این دفترچه در 

در  .نخواهد پذیرفترا  وی شرکت تحت هیچ عنوانی مقطع باالتر ،در غیر این صورت و گرددحذف میاستخدام فرایند 

 باشد.می شیبدون گرا یلیاست، منظور رشته تحص دهینگرد رذک شیکه گرا یلیتحص یهامورد رشته

 باشد.می 2و  1 ول شمارهامالک صدور حکم کارگزینی افراد صرفاً بر اساس مقطع تحصیلی اعالم شده در جد: تبصره

. ردیپذینام صورت مذکر شده در هنگام ثبت یلیتحص شیداوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرا رشیپذ -2-8

 موارد و ارائه اصل مدارک مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود. نیصحت و سقم ا تیمسئول

 .دینام نماشرکت ثبت ک یشغل محل در  ک ی یتواند صرفًا برا یآزمون، هر داوطلب م نای در -3-8

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارایه ناقص مدارک بر عهده  -8-4 

باشد و چنانچه در هر کدام از مراحل امتحان، مصاحبه و جذب، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد داوطلب می

 لحاظ به همچنینو  بوده ملغی ایشان قبولیرج در آگهی است، ه نموده و یا فاقد شرایط مندئاطالعات خالف واقع ارا

 .آمد خواهد عمل به مقررات و قوانین طبق الزم اقدام استخدام، فرآیند نمودن طوالنی

نام اینترنتی، آگهی، نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبتاقدام به ثبت اًشود که شخصبه داوطلبان توصیه می -8-5

. درصورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل ایندمطالعه نم  اًمدارک مورد نیاز را دقیق  نام ونحوه ثبت

پیگیری مراحل   ضمناً   .به عمل خواهد آمد  www.nri.ac.irبرگزاری آزمون، اطالع رسانی الزم از طریق پایگاه اینترنتی  

بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به 

 .باشدعهده داوطلب می

نام را به روزهای آخر موکول ننمایند و در صورت نام بهتر است ثبتیند ثبتاداوطلبان گرامی جهت سهولت در فر  -8-6

نام، مانند واضح نبودن عکس ارسالی و یا سایر موارد اصالحی، بعد از ثبت اطالعات خود، ل در مراحل ثبتوجود اشکا

 .نام خود مراجعه نموده تا از وضعیت تایید اطالعات اطمینان حاصل نمایدبه صفحه ثبت در اسرع وقت مجدداً

رفیت به عنوان پذیرفته شدگان آزمون کتبی افرادی که حائز باالترین نمرات آزمون شده باشند، سه برابر ظ -8-7

 تعیین و اعالم خواهند شد. (یو تخصص ی)عموم

بلکه قبولی نهایی پس از پذیرش در  ،باشدآزمون کتبی به هیچ وجه به منزله بکارگیری قطعی نمی قبولی در -8-8

و کسب حدنصاب نمره مصاحبه و انجام مراحل بعدی شامل معاینات پزشکی و اخذ  (یو تخصص ی)عموم آزمون کتبی
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از  یینها نشیگزاحراز صالحیت های عمومی با تایید است  دیالزم به تاک .باشداز مراکز ذیصالح می هعدم سوء پیشین

 شد. انجام خواهد طیداوطلبان واجد شرا نیب

 تیاستان حوزه فعال یاز شهرها ک یخدمت و اشتغال به کار در هر  یبایست آمادگمی ییشدگان نها رفتهیپذ -8-9

 .شده است را داشته باشند نییتع یاستخدام یازهایظر که در جداول نن شرکت مورد


