
 مجتمع عالی آموزشی و ژپوهشی آرذبایجان                        
      هبانيگني ب نيروآگهي جذ

نگهباانی و  قراردادهاای خود ، جهت یروی انسانی مورد نیاز، در راستای تکمیل کادر ن آرامش سازان امين شرکت

از ، مدرک تحصاییی دیامی   دارندگانرا از بین  نفر از آقایان 35تعداد ،  از پستهای فشار قوی و فوق توزیع حراست

باا  موقات کاارگری به صاور  قاراردادیبه ترتیب از باالترین نمره گزینش ، و مصاحبه  ، طریق برگزاری آزمون کتبی

 نماید . می  جذبشرایط ذیل 

 

 عمومي :  شرایط (الف

 . داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران -۱

 . انجام خدمت دوره ضرور  یا معافیت قانونی دائ  -2

 قبول نمی باشد. تبصره : تحت هیچ شرایطی کار  معافیت پزشکی مورد 

 ان گردان ها و مشروبا  الکیی. و، رعدم اعتیاد به مواد مخدر   -3

 . شینهیپواهی عدم سو گه ئارا کیفری ونداشتن سابقه محکومیت  -4

 و والیت مطیقه فقیه.  التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -5

 بر اساس آگهی .  دارا بودن شرایط احراز شغل -6

 تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی. عدم و  جذبتن منع قانونی برای داشن -7

 ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.  شرکت تأیید گزینش ومورد نظر احراز صالحیت های  -8

 

 : شرایط اختصاصي  (ب

  . ل نگهبانیغبرای مشا پرورش از مراکز مورد تائید وزار  آموزش و  داشتن  مدرک تحصییی دیمی  -۱

 . گردیدعنوان مزیت تیقی نخواهد به : داشتن مدرک تحصییی باالتر به هیج وجه  توضیح

، قدر  تحرک و توانایی انجاام وییفاه  و روانی برخورداری از سالمت جسمانیو  متناسبسانتی متر ،  وزن  ۱71حداقل قد  -2 

 نگهبانی و عدم استعمال دخانیا  . 

ی که منجر به اساتفاده از پالتاین در اعیاای بادن حوادثبیماری های خاص و یا  ،لکنت زبان  ،شنوایی ،مشکل بینایی نداشتن  -3 

  .باشدشده 

 به شرح ذیل : 69 /53/51 مورخ  زاری آزموندر هنگام برگداشتن شرایط سنی  -4

 به بعد ( 53/51/15) متولدین .تمامسال 25 حداکثر -۱-4

 .به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد ماه 42 تا ، سربازیمد  انجام خدمت  -2-4

 افزودهتامین اجتماعی به سقف سنی به سازمان حق بیمه  پرداخت مد  سابقه بر حسب سوابق ،کارسابقه در صور  داشتن  -3-4

  .خواهد شد
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به حداکثر سن فوق  سال 3به میزان مدارک ه ئدر صور  ارا ازان ، آزادگان و فرزندان آنها فرزندان شاهد ، جانب در مورد -4-4

 خواهد شد. افزودهالذکر 

نج درصد جذب شرکت ، به خانواده های بیست  و پ ،  شهدا و ایثارگران  معزز های ارج نهادن به خانواده و  تکری  در راستای -5

فرزندان آزادگان یک سال و باالی یک سال شاهد ، جانبازان و آزادگان ، فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر ، 

اسار  ، اسرا و برادر شاهد تخصیص می یابد . همچنین پنج درصد سهمیه ی جذب نیز به رزمندگان با ساابقه حاداقل  شاش مااه 

  حیور داوطیبانه در جبهه ها و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصاد و آزادگاان کمتار از یاک ساال اساار

  .اختصاص می یابد

کییه افراد واجد شرایط  مذکور می بایست در آزمون شرکت نموده و در بین خود به رقابت بمردازند انتخاب این داوطیبان   -۱-5

 در سقف سهمیه تعیین شده ، به ترتیب نمره اکتسابی و مصاحبه  انجام خواهد شد. 

نباازان و آزادگاان ، فرزنادان آن هاا و فرزنادان شاهدا( بنیااد شاهید و اماور مرجع صدور تائیدیه معتبر برای ایثارگران )جا  -2-5

 .می باشد استان های مربوطه ایثارگران 

 سر سهمیه های فوق الذکر ، باقیمانده یرفیت استخدامی به داوطیبان آزاد اختصاص می یابد. کپس از  - 6

 می باشد .  الزامي بومی بودن در شهرستان محل خدمت -7

 بومی به فردی اطالق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد :  :توضیح 

 باشد. محل درخواستی یا همسر وی طیبداومحل تولد   -۱-7

ر محل د متوالی یا متناوبر  به صون( بیرستادویا  هنمایی، راییابتد)اطیب داو لیحصیتا  سنول از سا چهارقل احد -2-7

 باشد.ه طی شددرخواستی 

برای استخدام را  در محل درخواستیداوطیب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه  -3-7

 .داشته باشند

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسیح )اع  از شاغل و یا بازنشسته( که شهرستان یا استان  -4-7

 .برای استخدام آنان یکی باشدمحل درخواستی گی آنان محل خدمت فعیی یا بازنشست

حاایز  حداکثر به میزان دو برابر یرفیت مورد نیاز ، از میاان افارادمصاحبه تخصصي برای انجام  جذب نیروانتخاب داوطیبان  -8

 خواهد شد. نجامکه  به ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، ا شرایط

در آزمون کتبی  قبولیی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود لذا انتخاب نهای -9

 فرد تیقی نخواهد شد.  پذیرش، به منزله 

مدارک به صور  ناقص ، بر عهده  اعالممسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا  -۱1

، محرز شود که داوطیب به اشتباه یاا  (آزمون ، مصاحبه و جذب جذب نیرو) شامل واهد بود و در هر مرحیه از مراحلداوطیب خ

، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتای در یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد به عمد اطالعا  خالف واقع داده و 

 . د گردیدصور  عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواه
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 ( مواد آزمون : ج
مواد  گردیده و طراحی دقیقه ۱31سوال با مد   61 روانشناختی و سوال۱11 عمومی آزمون شاملدفترچه  دودر سواال   -۱

 . درج شده است جذب نیرودر جدول نیازهای  و جزئیا  مربوطآزمون )دروس( 

 .یرد گمی  تیقی دارای نمره ی منفی بوده ، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غیط یک سوم نمره منفی آزمون-2

 . مصاحبه حیوری خواهد بود % 31 آزمون کتبی و  % 71ماخذ  با محاسبه نمرا  پذیرفته شدگان نهایی -3

 

 ( چگونگي ثبت نام:د

ماور   شاببهدو صاب  روز 8سااعت  از داوطیبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچاه مای توانناد  -

مجتمع  ir.ahercwww.ز طریق سایت اینترنتی  ا 51/16/69  مور  شببهپبج روز  42تحداکثر تا ساع 41/61/69

 اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند. آذربایجانعالی آموزشی و پژوهشی 

عنوان هزینه شارکت در آزماون از طریاق را به ) پانصد ویبجاه هزار ریال ( ریال 331111بایست مبلغداوطلبان مي -

و  هاای باانکی عیاو شابکه شاتابنام )سامانه خرید کار  ثبت نام( و با استفاده از کاار  درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت

 پرداخت نمایند.  cvv2الزاما  آن مانند رمز دوم کار  و کد 

 

 ( راهبماي ثبت نام :ه

داوطیبان پس از ورود به سایت آزمون، ابتدا باید اقدام به خرید کار  ثبت نام از طریق سامانه مربوط نمایند و پاس از خریاد  -۱

 گیرد، اقدام به ثبت نام نمایند.ر میرقمی که در اختیارشان قرا ۱4 سریالی کار ، با توجه به شماره

 از تایپ التین اطالعا  خودداری نمایید. -2

 ( صفحه کیید خاموش باشد.Caps Lockهنگام درج اطالعا ، کیید ) -3

( در هنگااام درج اطالعااا  خااودداری نمااوده و باارای جاادا کااردن کیمااا  از یکاادیگر، از کییااد Enterاز زدن کییااد ) -4

 ه نمایید.( استفادSpaceفاصیه)

 تکمیل اطالعا  کییه فییدها الزامی است. -5

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

و باا حجا   JPG، باا فرمات )تماام رخ، زمیناه روشان و جدیاد( 3×4برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنیی  -7

 ید.کییوبایت استفاده نمای 41حداکثر

رقمای مای باشاد را باه دلخاواه تکمیال و آن را  5کاه از ناوع عاددی و  بازیابيدر انتهای فرم ثبت نام، فیید مربوط به شماره -8

یادداشت نمایید. در صور  فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد میی و شاماره شناسانامه 

 د را بازیابی نمایید لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کامالً مراقبت نماییدخو رهگيريمی توانید شماره 

 امکان چاپ اطالعا  وجود دارد. ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناً رهگيريپس از تکمیل نمودن اطالعا ، شماره -9

 

http://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2014/11/220.pdf?2d62c9
http://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2014/11/220.pdf?2d62c9
http://www.aherc.ir/
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 ( توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون: و

) مجتماع عاالی آموزشای و  .irahercwww. و از طریاق ساایت ایبترنتيبه جیسه آزمون به صاور   ارائه کار  ورود -۱

 انجام خواهد پذیرفت. 55/51/5569لغایت  55/51/5569 تاریخ از پژوهشی آذربایجان (

ورود به جیسه  کار  بر روی وزه آزمونحآدرس ساعت و برگزار خواهد شد،  53/51/69مور   جمعهآزمون در روز -2

  آزمون درج خواهد گردید.

ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روي کاغذ( هبگام ورود به حوزه الزامي اسات. بادیهي  –5

 است در غير ایبصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگيري بعمل خواهد آمد.
 

 

  :سایر نکات (ز

 ختص آقایان می باشد. آزمون مذکور م -۱

 مورد نیاز  و با هزیناه شارکت  خواهناد باود شرکت ، میزم به گذراندن دوره های آموزشی  تشخیص نهایی با پذیرفته شدگان -2

 اخذ خواهد شد "عینا  آموزشیدوره ی حیور در ه  پس از پذیرفته شد بدیهی است هزینه های مربوطه در صور  انصراف 

خواهاد  ن بهره برداری پست های برق به کار پذیرفته شدگان نهایی بر اساس زمادعو  سال معتبر بوده و  نتایج آزمون تا یک -3

 بود 

 . مورد نیاز با صالحدید شرکت ر گدی محل هر نی بر خدمت دربتعهد ثبتی م رایها -4

 برای یک رشته شغیی ثبت نام نماید. "در این آزمون ، هر داوطیب می تواند صرفا -5

نبوده بیکه موکول باه موفقیات داوطیباان در مراحال بعادی شاامل مصااحبه ،  پذیرش و جذبولی در آزمون کتبی به منزله قب -7

ه مادارک ئای باشد و با پذیرفته  شدگان نهایی ، پاس از اراگزینش ، معاینا  پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصالح م

مطاابق قاانون کاار و مقاررا  ذیاربط منعقاد  آرامش سازان امينشرکت ت در مهیت مقرر ، قرارداد موقت کار توسط شرک

 خواهد شد . 

عدم ارائه مدارک  توسط پذیرفته شدگان نهایی  در مهیت مقرر به منزله انصراف تیقی و شرکت نسبت به جاایگزینی آنهاا از   -8

 محل نیروهای ذخیره اقدام نموده و اعتراضا  بعدی مسموع نخواهد بود .

 تماس حاصل نمایید.  14۱-3289914۱ونه ابهام با شماره یگصور  وجود هر  در -9

 

 

 

 

 

http://www.aherc.ir/
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  جذب نيرو، محل و مبابع آزمون   شغل عباوین جدول

 

کد 

 شغل
 استان

 شهرستان

 محل خدمت
 تعداد شغل

مدرك 

 تحصيلي
 دروس عمومي

 تعداد

 سوال

تعداد سواالت 

 روانشباختي

۱ 

آذربایجان 

 شرقی

 3 نگهبان ۱* کییبر )آبش احمد(

 دیپلم

)کليه  

 رشته ها(

(هوش و استعداد 5

 تحصيلي
21 

91 

 6 نگهبان سراب 2

 6 نگهبان تبریز 3

 3 نگهبان شبستر 4

 21 (معارف اسالمي4
5 

آذربایجان 

 غربی

 6 نگهبان بوکان

 3 نگهبان سیماس 6

 میاندواب 7
نگهبان 

 رزرو
3 

 امپيوترکاني (مب5
 

 قره ضیاء الدین 8 02
نگهبان 

 رزرو
۱ 

 شوط 9
نگهبان 

 رزرو
۱ 

(ریاضي پایه 2

 دبيرستان

 

 چالدران ۱1 02
نگهبان 

 رزرو
۱ 

۱۱ 

 اردبیل

 6 نگهبان اردبیل

(انگليسي پایه 3

 دبيرستان
02 

 5 نگهبان خیخال ۱2

 6 نگهبان گرمی ۱3

 3 نگهبان بییه سوار ۱4

 ضرایب کليه دروس با ضریب یک محاسبه خواهد شد.

 

 .محل خدمت  پست برق آبش احمد می باشد۱*

اقییت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواال  معارف اسالمی معاف بوده و در این 2*

 . براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد صور  نمره مکتسبه این داوطیبان


