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در    های پیمانکاری طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق استان البرز(  )از شرکت  ی پارسیان ژ پگاه انرت  شرک

) در   ،برقکار  شغلی  در رشته  ،آقایان  از  نفر   10تعداد  ،    راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود

البرز   برگزاری آزمون کتبی، مصاحبهرا    (6به شرح جدول شماره یک در صفحهاستان    به ،  از طریق 

 . دننمای می جذب با شرایط ذیل  حجمی   قرارداد صورت بهترتیب از باالترین نمره  

 الف( شرایط عمومي :

 ن ایرا  اسالمی جمهوریداشتن تابعیت  -1

 ایران و والیت فقیه. التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی   -2

دائم -3 قانونی  معافیت  یا  دوره ضرورت  قبول)  انجام خدمت  مورد  پزشکی  برای  و  نبوده    معافیت  عمل  مالک 

 می باشد(.  09/1400/ 25 زمان برگزاری آزمون در محاسبه تاریخ کارت پایان خدمت 

 ها، دخانیات و مشروبات الکلی. گردانعدم اعتیاد به مواد مخدر، روان  -4

 پیشینه. ءارائه گواهی عدم سو نداشتن سابقه محکومیت کیفری و  -5

 وظایف محوله. داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی  -6

   این دفترچه دن شرایط احراز شغل بر اساس دارا بو  -۷

سازمان   -۸ دیگر  به  خدمتی  تعهد  عدم  و  جذب  برای  قانونی  منع  شرکت نداشتن  و  یا  ها  دولتی  های 

 خصوصی.

 های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه. احراز صالحیت   -۹

 ب( شرایط اختصاصي :  

 ) کلیه رشته ها (  دیپلم برقیا  )کلیه گرایشها(  برقدیپلم  فوق مدرک تحصیلی  داشتن -۱

تعهدی برای شرکت ایجاب نکرده و کلیه حق و حقوق  و    فوق دیپلم  داشتن مدرک تحصیلی باالتراز:  1-1
 . مشخص خواهد شد فوق دیپلم یادیپلم  نوع کار شخص بر مبنای رشته شغلی و مدرک تحصیلی 

 : کلیه داوطلبان در زمان تطبیق مدارک باید مدرک تحصیلی خود را ارائه نمایند. 1-2

از  1-3  فراغت  گواهی  تاریخ  محاسبه  برای  عمل  مالک  آزمون :  برگزاری  زمان  تحصیل 
می 25/09/1400) د(  مندرج  تاریخ  تحصیل  از  فراغت  مالک  و  دانشنامه باشد  یا  موقت  گواهینامه  ر 

 باشد.می

شرح     ه بسال سن ) برای دیپلم (    33و    )  برای فوق دیپلم  (   سال سن  35حداکثر    داشتن شرایط سنی    -2

 ذیل: 

 

تهران صنعت آب و برق مجتمع آموزشی و پژوهشی   
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 .  به بعد(25/09/1372)متولدین و باالتر کاردانیختگان مقطع وسال برای دانش آم 28حداکثر  -2-1

 به بعد (  25/09/1374سال برای دانش آموختگان مقطع دیپلم ) متولدین  26حداکثر  -2-2

 . ماه به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد ۲۴مدت انجام خدمت سربازی ، تا  -3-2

بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به    (سالپنج    حداکثر)  در صورت داشتن سابقه کار ، مدت سابقه  -2-4

 .به سقف سنی افزوده خواهد شدهای بیمه معتبر سازمان

 پذیرفته شدگان دارای سابقه کار مرتبط، در شرایط برابر، دارای اولویت می باشند.  تبصره:

 :    یابدنفر( به افراد با شرایط زیر اختصاص می  2شرکت)درصد جذب  ( 25)بیست و پنج -3

 و آزادگان فاقد شغل جانبازانالف: 

 فرزندان شهدا  ب: 

 جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر  د: فرزندان

 ک سال و باالی یک سال اسارتیفرزندان آزادگان ه: 

   و: برادرشهید 

 :  یابد( درصد جذب شرکت)یکنفر( به افراد با شرایط زیر اختصاص می5پنج ) -4

 هاجبهه  در داوطلبانه  حضور ماه  شش  حداقل سابقه  با الف: رزمندگان

 هاجبهه  در داوطلبانه  حضور ماه شش حداقل سابقه با  ب: فرزندان رزمندگان

 ج: فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد جانبازی 

 د: فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت 

 رقابت  به  خود  بین  در  و  نموده  شرکت  آزمون  بایست درمی   4و  3بندهای  د شرایطجکلیه افراد وا  :1تذکر

  خواهد  انجامو مصاحبه   اکتسابی   نمره   ترتیب  به   شده، تعیین  سهمیه   سقف  در  داوطلبان   این  انتخاب  بپردازند، 

 . شد

 :   4و  3بندهایمرجع صدور تائیدیه معتبر برای  : 2تذکر

 . بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مربوطه الف: 

 خود. های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع ب: معاونت نیروی انسانی هریک از رده

 پس از کسر سهمیه های فوق الذکر، باقیمانده ظرفیت استخدامی به داوطلبان آزاد اختصاص می یابد.  – 5

 در آزمون برخوردار می شوند.  2/1فرزندان همکار وزارت نیرو از ضریب  -6

سایر  بایست بومی باشند و لیکن در  متقاضی کار در منطقه برق طالقان و اشتهارد صرفاً میداوطلبان   -7

 . شهرستانها البرز الزامی به بومی بودن نمیباشد

 داشته باشد:  ی حداقل یکی از شرایط زیر راا بومی به کسی اطالق می شود که دار تعریف بومی:

 . باشد یکی محل مورد تقاضا  شهرستانوی، با  ، پدر یا مادر همسر ، محل تولد داوطلب شهرستان  -7-1
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( را به  یا دانشگاه  از سنوات تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان( سال  4)  چهارداوطلب حداقل    -7-2

 . محل مورد تقاضا طی کرده باشد شهرستاندر  یا متناوب صورت متوالی

  شهرستانسال سابقه پرداخت حق بیمه در  (  4)  چهارحداقل    داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی   -7-3

 را داشته باشند. محل مورد تقاضا 

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته(   -7-4

برای استخدام   محل مورد تقاضاشهرستان  محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با  شهرستانکه 

 . آنان یکی باشد

 فوق الذکر سکونت داشته باشد.  شهرستانحداقل سه سال در   -5-7

  ظرفیت مورد نیاز از میان افراد  برابر سهانتخاب متقاضیان کار برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان  -8

 . که به ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند اعالم خواهد شد 

لذا قبولی در   ،دوطریق مصاحبه میسر خواهد بشدگان پس از قبولی در آزمون از انتخاب نهایی پذیرفته   -9

 . منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد آزمون کتبی، به 

 شدگان تعهدی مبنی بر خدمت در محل موردنظر و با اختیارات شرکت، اخذ خواهد گردید. از پذیرفته  -10

یا اعالم مدارک به  رایط اعالم شده در متن آگهی و  ش  و   ضوابط  دقیق  رعایت   عدم  از  ناشیمسئولیت    -11

  و   مصاحبه  ،  آزمون  شامل)   نیرو  جذب  از  مرحله  هر  در  و   بود  خواهد   داوطلب    صورت ناقص، بر عهده

  در   مندرج  شرایط   فاقد  یا  و  داده   واقع  خالف   اطالعات  عمد  به   یا   اشتباه  به   داوطلب   که  شود   محرز(  جذب

، قرارداد مزبور لغو  صورت عقد قراردادردیده و حتی در  بعدی محروم گ مراحل  انجام  از باشد،  می  آگهی

 خواهد گردید. 

 

 

 ج( مواد آزمون: 

دو    شماره  جدول  در   مربوط   جزئیات  و (  دروس)مواد  و   گردیده طراحیدفترچه    یک   سواالت آزمون در  -۱

 . است  شده  درج  دفترچه  درپایان

نمره  آزمون-۲ به هر پاسخ غلط    هر  باشد. میمنفی  دارای  نمره و  یک سوم نمره منفی  پاسخ صحیح یک 

 . گیردمی علق ت

 

 د( چگونگي ثبت نام:

  روز صبح    ۸  ساعت  از داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند   -1
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تا ساعت  و  17/07/1400  مورخ شنبه     سایت   طریق   از 30/08/1400  مورخشنبه  یک    روز24حداکثر 

 . نمایند آزمون در نام  ثبت  به  اقدام   www.therc.ir   اینترنتی

( را به عنوان هزینه شرکت در آزمون یکصد هزار تومان )لایر  0۰۰/000/1داوطلبان میبایست مبلغ  -2

از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام )سامانه خرید کارت ثبت نام( و با استفاده از کارتهای  

 پرداخت نمایند.  cvv2بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد 

  :نام ثبت راهنماي( ه 

  مربوط   سامانه   طریق  از  نام  ثبت  تکار  خرید  به  اقدام باید  ابتدا   آزمون،  سایت  به ورود  از  پس  داوطلبان- ۱
  اقدام   می گیرد،  قرار  اختیارشان  در  که  رقمی  ۱4 سلایر  شماره ی به  توجه با  ،  خریدکارت  از پس  و  نمایند

 .نمایند نام  ثبت  به

 .نمایید  خودداری اطالعات التین تایپ   از -2

 .باشد خاموش  کلید صفحه( Caps Lock) کلید ، اطالعات  درج هنگام  -3

  یکدیگر،   از  لمات ک  کردن  جدا   برای   و   نموده   درج اطالعات خودداری  هنگام   در( Enter) کلید  زدن  از -4
 .نمایید  استفاده  ( Space)فاصله کلید  از

 .است  الزامی فیلدها کلیه  اطالعات   تکمیل-5

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

با    جدید(،  و  روشن  زمینه  رخ،   تمام )    3×4  پرسنلی  عکس  شده   اسکن  فایل  از  عکس،   الصاق  برای   -7
 .نمایید استفاده  کیلوبایت  70با حجم حداکثر و JPG فرمت

  ه ب  را   دباش  ی م  یرقم  5  و  یددع  وع ن  از  هک  بازیابي  شماره  به   مربوط  فیلد  نام،  ثبت  فرم  انتهای   در  -8
  از   استفاده   با   نام،   ثبت   رهگیری   شماره   کردن  فراموش  تصور  در.  نمایید   یادداشت   را   آن  و   لتکمی  واه دلخ
  پایان تا لذا نمایید  بازیابی  را خود رهگیري شماره  توانید  می نامهشناس  مارهش و ی مل کد همراه به  شماره این

 . نمایید مراقبت  کامالً  شماره  این از آزمون مراحل
  چاپ   امکان   ضمناً .  نمایید  یادداشت   را  شده   ارائه  رهگیري  شماره   ، اطالعات  نمودن  تکمیل  از  پس   -9

 . دارد  وجود اطالعات

 و( توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون:  

اینترنتي و از طریق سایت ثبت نام     -۱   تاریخ   از اعالمیارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت 

 .پذیرفت خواهد انجام  24/09/1400لغایت  22/09/1400

  بر  آزمون هزحو  وآدرس   ساعت شد،  خواهد  برگزار 09/1400/  25  مورخ  پنج شنبه روز   آزمون در   -۲

 . گردید خواهد  درج آزمون  جلسه به ورود کارت روی
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آزمون    –3 جلسه  به  ورود  کارت  کاغذ)ارائه  روي  بر  شده  است.   (چاپ  الزامي  حوزه  به  ورود   هنگام 

 بدیهي است در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیري بعمل خواهد آمد. 

 نکات  ز( سایر

 .باشد می آقایان مختص  رومذک نومزآ -1

 دارندگان مدرک تحصیلی معادل تحت هیچ شرایطی مجاز به ثبت نام در آزمون نمی باشند .  – 2

اهند  وخ  نیاز  مورد  آموزشی   ه های   دور  گذراندن  به   ملزم   ،   شرکت   تشخیص   با   نهایی   شدگان  پذیرفته   -3 

در  از  پس  شده  پذیرفته  انصراف  رتوص  در  طهومرب  هایهزینه   است  بدیهی  بود،    هایدوره  حضور 

 .شد  اهدواخذ خ  عیناً  آموزشی

  مراحل   در   داوطلبان  موفقیت   به   موکول  بلکه   نبوده،  جذب   و   پذیرش  منزله   به   کتبی   آزمون  در  قبولی   -4

  پذیرفته   با   و  باشد   می  ح ال ذیص  مراکز  از   پیشینه   سوء   عدم   اخذ   و   پزشکی   معاینات   مصاحبه،  شامل  بعدی

  و  کار  قانون  مطابق  شرکت  توسط  کار  موقت  قرارداد  مقرر،  مهلت   در  ارائه مدارک   از  پس  نهایی،   شدگان

 . شد اهد وخ منعقد  ذیربط  مقررات

  به   تنسب تشرک و تلقی انصراف منزله به مقرر هلتم در اییهن شدگانپذیرفته  سط وت مدارک  ارائه عدم -5

 . دوب  اهدونخ ع ومسم بعدی اعتراضات  و ه دونم اقدام ه ذخیر نیروهای محل زا اه آن ایگزینی ج

 .نمایید حاصل  تماس  026-33355600 یهشمار با در ساعت اداری  ام هاب نهوهرگ دجوو رتوص در-6

 

: عناوین شغل و محل خدمت 1جدول شماره   

وضعیت  
 بومی/غیر بومی 

  25سهمیه  سهمیه آزاد 

 درصد 
تعداد نیروی  

 انسانی مورد نیاز 
 ردیف  عنوان شغل  محل خدمت 

 اشتهارد  3 1 2 بومی 

 برقکار 

1 

 2 طالقان 2 0 2 بومی 

غیر بومی و 
 بومی 

4 1 5 
سایر  

شهرستانهای 
 البرز

3 

 

که باالترین نمره را   ،درصد به یکنفر از میان داوطلبان متقاضی این سهمیه اختصاص یافته  5سهمیه    تذکر:  

 .کسب نموده باشد. بنابراین با توجه به نمره آن شخص یکنفر از سهمیه آزاد آن منطقه کسر خواهد شد

 کارگر برقکار   دروس شغل  :2جدول شماره
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 ضریب تعداد سؤال  مواد امتحاني ردیف 

 1 10 ادبیات فارسی و آئین نگارش  1

 1 10 معارف اسالمی  2

 1 10 انگلیسی عمومی زبان  3

 1 10 فناوری اطالعات)مهارتهای هفتگانه( 4

 1 10 اطالعات عمومی دانش اجتماعی وقانون اساسی 5

 2 10 توانمندی های ذهنی 6

 2 10 مقدماتی  ریاضی و آمار  7

 3 10 مبانی برق 9

 3 10 ایمنی در برق 10

ــ جم   100 ع کلــــــــــــــــــــــــــ

 


