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 »استخدام  گهي آ«

  

 :مقدمه

 به استناد با و خود وظايف و اهداف تحقق راستاي درربايجانغربي شركت مديريت توليد برق آذ

دانش  بين از را نفر 40 دادهيئت مديره شركت تع موافقت اساس بر صادره استخدامي مجوزهاي

بومي ( فناوري و تحقيقات ،علوم وزارت تاييد مورد عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها آموخته گان

 نمره باالترين از ترتيب به گزينش، و مصاحبه كتبي، آزمون برگزاري يقطر از )ذربايجان غربيآاستان 

   .كند مي استخدام

  

 دفترچه همين 1  شماره جدول به شركت  استخدامي نيازهاي مشاهده براي )الف

 .نماييدمراجعه 

  

 : استخدام عمومي شرايط )ب

  رانيجمهوري اسالمي ا تابعيت داشتن -1

  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در شده شناخته اديان از يكي يا اسالم مبين دين به اعتقاد -2

  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به التزام -3

   دائم قانوني معافيت يا ضرورت دوره خدمت نجام ا-4

 .   مورد تائيد شركت باشد .. معافيت پزشكي مشروط به اينكه سالمت جسماني و رواني و: تبصره 

 دخانيات و مخدر مواد به داعتيا عدم  -5

 مؤثر جزايي محكوميت سابقه نداشتن -6

 شوند مي استخدام كه كاري انجام براي توانايي و رواني و جسماني سالمت داشتن -7

 الف بند موضوع استخدامي نيازهاي جداول با متناسب شغل احراز شرايط بودن دارا -8

 ها سازمان ديگر به خدمتي تعهد نداشتن و استخدام براي قانوني منع داشتن عدم -9

 مصاحبه و كتبي آزمون در قبولي از پس گزينش تأييد به عمومي هاي صالحيت احراز -10

  

 :اختصاصي شرايط )ج

 نيازهاي جداول در شده اعالم تحصيلي گرايش و رشته مقطع، با متناسب تحصيلي مدرك داشتن )1

 استخدامي

 : زير شرح به سني شرايط داشتن )2

 ) 1368/ 29/06  تاريخ از بعد متولدين( كارداني مقطع براي سال 30 رحداكث •

 ) 29/06/1366 تاريخ از بعد متولدين( كارشناسي مقطع براي سال 32 حداكثر •
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 )29/06/1363 تاريخ از بعد متولدين( باالتر و ارشد كارشناسي مقطع براي سال 35 حداكثر •

 

  : تذكرات
نظام وظيفه و محاسبه سن آموختگي، معافيت دائم و پايان خدمت دانش مالك عمل براي محاسبه تاريخ -

  .مي باشد) 29/06/1398(داوطلبان، روز برگزاري آزمون 

  :  شود مي افزوده سن حداكثر به ذيصالح مراجع از معتبر تأييديه ارائه شرط به زير موارد -1

  .ماه 24 مدت به حداكثر سربازي، خدمت انجام مدت - الف

 افراد جبهه، در خدمت متناوب ماه 9 يا متوالي ماه 6 داراي رزمندگان آزادگان، ،جانبازان --ب

با سابقه اسارت  آزادگان ،درصد به باال 25 جانبازان) شهيد برادرو  فرزندان همسر،(  شهدا معظم خانواده

 يا متوالي ماه 6 كه رزمندگاني فرزندان و همسر و )فرزندان و همسر( مفقوداالثرهايك سال و باالتر ، 

 مدت به حداكثر اند، نموده خدمت باطل عليه حق نبرد هاي جبهه در داوطلبانه طور به متناوب ماه 9

 .سال پنج

 سازمان تاييديه ارائه به مشروط ، سال 15 حداكثر توليد برق صنعت در مرتبط و مفيد كار سابقه -  ج

  .معتبر بيمه سازمانهاي به بيمه حق پرداخت گواهي و مربوط

برگزاري  تاريخ تا كه نمايند اقدام آزمون در شركت و نام ثبت به نسبت ميتوانند داوطلباني -2

 قطعي شده آنها معافيت يا و يافته پايان آنها وظيفه خدمت و شده فارغ التحصيل 29/06/98آزمون

 و وظيفه نظام وضعيت به مربوط كارت داوطلبان، تحصيل از فراغت گواهي است ذكر به الزم .باشد

 باشد شده صادر و آماده مدارك تطبيق روز تا حداكثر بايستي ،1 شماره جدول به مربوط هاي تائيديه

 نام، ثبت هنگام به كه داوطلبان از يك هر. گردد ارائه مقرر موعد در ها تأييديه ساير همراه به و

 اطالعات اين سبب به يا واقعيتي را كتمان نموده باشند وو نموده ارائه جعلي و نادرست اطالعات

 به و بوده ملغي ايشان قبولي شود، مشخص اطالعات بودن واقعي غير كه زمان هر شوند، پذيرفته

  .آمد خواهد عمل به مقررات و قوانين طبق الزم اقدام استخدام، فرآيند نمودن طوالني لحاظ

ايط اختصاصي همين شر) 3(صرفا داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي با شرايطي كه در بند زير -د
 .دفترچه آمده است، مجاز به ثبت نام در آزمون استخدامي مي باشند

 :باشد زير هاي ويژگي از يكي داراي حداقل كه ميشود اطالق فردي به بومي -3

 .باشد يكي استخدام براي تقاضا مورد استان /شهرستان با داوطلب تولد محل )الف

 به )دبيرستان يا راهنمايي ابتدايي،( داوطلب دانشگاه از لقب تحصيلي سنوات از سال پنج حداقل )ب

 آزمون تحويل مدارك براي و در زمان باشد شده طي تقاضا مورد استان /شهرستان در پيوسته صورت

 .آذربايجانغربي باشداستان /مورد نظر ساكن و مقيم شهرستان
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 )مسلح نيروهاي شاغلين( پدر يا همسر تولد محل استان كه مسلح نيروهاي پرسنل فرزندان و همسر )ج

 شغل تقاضاي مورد استان در )مسلح نيروهاي بازنشستگان خصوص در( آنان كنوني سكونت محل يا و

 .باشد

 تقاضا مورد استان اجرايي دستگاههاي شركتها يا در وقت تمام كار سابقه تمام سال پنج حداقل )د

زمان تحويل مدارك براي آزمون مورد نظر ساكن و در  باشند داشته بيمه حق پرداخت با استخدام براي

 .استان آذربايجانغربي باشند/و مقيم شهرستان

شركت  به خدمت محضري تعهد سپردن به ملزم نهايي، شدگان قبول است ذكر به الزم  :مهم نكته

و در صورت انصراف از  ميباشند شركت طرف از )سال 10مدت به (مديريت توليد برق آذربايجانغربي

سپرده شده، ملزم به جبران ضرر و زيان به ميزان حداقل دو برابر كليه حقوق و مزاياي د خدمتي تعه

  .سال آخر مي باشند به ميزان يك دريافتي
 

 شده اعالم تحصيلي مقاطع از تر پايين يا و مرتبط غير تحصيلي مدارك با داوطلبي كه صورتي در )4

 عمل به ممانعت مرحله هر در وي اشتغال ادامه و استخدام از نمايد، شركت درآزمون آگهي، در

  .آمد خواهد

  

 شركت اجازه ميباشند، باالتر و كارشناسي مقطع در ناپيوسته تحصيلي مدرك داراي كه افرادي )5

 بدون موضوع، كتمان صورت در و ندارند را كارشناسي كمك و تكنسيني شغلي هاي رشته درآزمون

  .شد خواهد اعالم ملغي آزمون از مرحله هر در شاناي قبولي اعتراض، حق هرگونه داشتن
 

 مصاحبه مراحل طي و )تخصصي و عمومي( آزمون در قبولي از پس شدگان پذيرفته نهايي انتخاب )6

 طريق از ذيصالح، مراجع تأييد از پس نهايي شدگان پذيرفته اسامي ضمناً .ميسرميباشد گزينش و

  .درسي خواهد داوطلبان اطالع به آزمون سايت
 

 )اعالم( ارسال يا و آگهي متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت )7

 و مصاحبه آزمون، مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب عهده بر ناقص، صورت به مدارك

 مندرج ايطشر فاقد يا و داده واقع خالف اطالعات عمد به يا اشتباه به داوطلب كه شود محرز جذب،

 استخدامي، حكم صدور صورت در حتي و گرديده محروم بعدي مراحل انجام از است، آگهي در

  .ميگردد بالاثر و لغو مزبور حكم
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 : آزمون مواد ) د

 :شامل عمومي توانمنديهاي آزمون مواد -الف

اوري فن -4 مقدماتي آمار و رياضي 3- عمومي انگليسي زبان -2 و آئين نگارش فارسي ادبيات -1

عمومي، دانش اجتماعي و قانون  اطالعات 6- *اسالميمعارف  -ICDL( 5مهارتهاي هفتگانه ( اطالعات

 .ميباشد هوش و استعداد تحصيلي -7اساسي 

 ساير در درس اين امتياز و بوده معاف اسالمي معارف سواالت به گويي پاسخ از ديني هاي اقليت •

 .شد خواهد توزيع آزمون مواد

 از يك هر )دروس( مواد. ميگردد طراحي شغلي هاي رشته اساس بر تخصصي آزمون تسواال -ب

  .است شده درج 2 شماره جدول در مربوط جزئيات و شغلي هاي رشته

  عمومي و تخصصينحوه محاسبه ضرايب دروس ) هـ

نمره كل دروس عمومي و اختصاصي بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد و ضرايب دروس براي هر  -1

 .خواهد بود) 1(ضريب يك واالت عمومي و اختصاصي درس س

) 2(براي نمره كل عمومي و ضريب دو ) 1(بر اساس ميانگين وزني با ضريب يك  نمره كل اوليه داوطلبان -2

 .براي نمره كل اختصاصي محاسبه خواهد شد

جام مراحل براي انبه ميزان دو برابر ظرفيت در هر رشته شغلي  بر اساس كسب امتياز كتبي داوطلبان  -3

 .معرفي خواهند شد مصاحبه بر اساس نمره نهايي 

  :نام ثبت چگونگي )و

مورخ  شنبهصبح روز از توانند مي دفترچه اين در مندرج شرايط دقيق مطالعه از پس گرامي داوطلبان

 ,   مجري آزمون ياينترنت سايت طريق از 31/05/98مورخ  پنج شنبهروز 24ساعت  تا حداكثر 19/05/98

rwww.aherc.i سايت شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربيو ppt.ir-www.azarw اقدام 

 .به ثبت نام در آزمون نمايند 

 

 طريق ازآزمون  به عنوان هزينه شركت در )هشتصد هزار ريال (  ريال 800.000ـ داوطلبان  ميبايست مبلغ1

 هاي كارت از استفاده با و )نام ثبت كارت خريد سامانه( نام ثبت صفحه در ودموج اينترنتي درگاه

 .پرداخت نمايند CVV2شبكه شتاب  و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد  عضو بانكي

 به شروع قبل از و نموده آزمون در نام ثبت به اقدام شخصاً كه شود مي توصيه محترم داوطلبان بهـ 2

ثبت  نحوه راهنماي ،)دفترچه ينا 1 شماره جدول( استخدامي نيازهاي جدول ينترنتي،ا نام ثبت انجام

 عكس رايانه اي فايل و مطالعه نموده كامال را مربوط شغلي رشته در نياز مورد تحصيلي مدرك و نام

 ثبت بعدي مراحل پيگيري .آماده نمايند الذكر ذيل “و “ بند در شده اعالم جزئيات به توجه با را خود

 اطالعيه هاي و آزمون مكان برگزاري و زمان آزمون، جلسه به ورود كارت دريافت نحوه مانند نام

وسايت شركت مديريت توليد برق آذربايجان  rwww.aherc.iاينترنتي  سايت طريق از كه صادره
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 عهده به آن مسئوليت و بوده اميالز شد، خواهد رساني اطالع www.azarw-ppt.irغربي 

  .باشد مي داوطلب

 سهولت مهلت، پايان روزهاي از قبل و زمان مرور به ترافيك، كم ساعات در نام ثبت است بديهي -3

 به ثبت نام ،كافي فرصت داشتن جهت شود مي توصيه ضمناً .داشت خواهد همراه به را بيشتري

صبح و از مرتبه يك براي فقط اطالعات ايشوير است ذكر شايان. نشود موكول آخر روزهاي

  .امكان پذير خواهد بود 06/98//04مورخ  دوشنبهروز  24حداكثر تا ساعت  06/98//02مورخ  شنبهروز

  

  .گرديد نخواهد تمديد وجه هيچ به نام ثبت مهلت است ذكر قابل  -4
  :راهنماي ثبت نام ) ي

اقدام به خريد كارت ثبـت نـام از طريـق سـامانه مربـوط      داوطلبان پس از ورود به سايت آزمون، ابتدا بايد  -1

گيرد، اقدام رقمي كه در اختيارشان قرار مي 14 سريالي نمايند و پس از خريد كارت، با توجه به شماره

 .به ثبت نام نمايند

  .از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد -2

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

در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمـات از يكـديگر،   ) Enter(از زدن كليد  -4

 .استفاده نماييد) Space(از كليد فاصله

 .تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است -5

 .و بدون خط تيره وارد نماييد ) با درج صفر(كد ملي خود را به صورت كامل  -6

، بـا فرمـت    )تمام رخ، زمينه روشـن و جديـد  ( 3×4ل اسكن شده عكس پرسنلي براي الصاق عكس، از فاي -7

JPG كيلوبايت استفاده نماييد 40و با حجم حداكثر. 

رقمي مي باشـد را بـه دلخـواه     5كه از نوع عددي و  بازيابيدر انتهاي فرم ثبت نام، فيلد مربوط به شماره  -8

ن شماره رهگيري ثبـت نـام، بـا اسـتفاده از ايـن      در صورت فراموش كرد. تكميل و آن را يادداشت نماييد

خود را بازيابي نماييد لـذا تـا پايـان     رهگيريشماره به همراه كد ملي و شماره شناسنامه مي توانيد شماره 

 .مراحل آزمون از اين شماره كامالً مراقبت نماييد

امكـان چـاپ     مناًضـ . ارائـه شـده را يادداشـت نماييـد     رهگيـري پس از تكميل نمودن اطالعات، شـماره   -9

 .اطالعات وجود دارد

  

 :آزمون برگزاري زمان و جلسه به ورود كارت توزيع )ز

  اينترنتي سايت طريق از و اينترنتي صورت به آزمون جلسه به ورود كارت ارائه ـ1

rwww.aherc.i   وسايت شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربيppt.ir-.azarwwww  در

 .پذيرفت خواهد انجام28/06/98لغايت  24/06/98تاريخهاي
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 بر آزمون حوزه آدرس و ساعت شد، خواهد برگزار 29/06/98مورخ  جمعه روز در آزمونـ 2

  .گرديد خواهد درج آزمون جلسه به ورود كارت روي

 هوشمند كارت مليو  )كاغذ روي بر شده چاپ( آزمون جلسه به ورود كارت ارائه ـ3

 به داوطلب ورود از اينصورت غير در است بديهي. است الزامي حوزه به ورود هنگام

  .آمد خواهد بعمل جلوگيري آزمون حوزه

 

  :  توجه قابل موارد

   صرفاً )استخدامي نيازهاي جداول در شده مشخص( امتحاني شغلي هاي رشته از يك هر در -1

 يا ها رشته ديگر پذيرش و كنند شركت توانند مي عمقط و گرايش رشته، همان دانش آموخته گان

 .باشدنمي پذير امكان تر پايين يا باالتر مقطع يا و ها گرايش

 هاي رشته تنوع همچنين و شغلي هاي رشته از يك هر نيازهاي و ويژگيها به توجه با آزمون دروس -2

 .است گرديده تعيين ،مجاز تحصيلي

 صورت نام ثبت هنگام در شده ذكر تحصيلي گرايش و رشته ع،مقط به توجه با داوطلبان پذيرش-3

 داوطلب عهده به ادعا مورد مدارك اصل ارائه و موارد اين سقم و صحت مسئوليتلكن  .پذيرد مي

 .بود خواهد

 در كه كشور عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها از صادره معادل، تحصيلي مدرك دارندگان -4

 براي مذكور سازمان و اند شده قبول و نموده شركت كشور زشآمو سنجش سازمان جامع آزمون

 به نموده، صادر علمي ارزش با تحصيلي باالتر مقطع در تحصيل ادامه امكان بر مبني گواهينامه آنان

 .ميباشند آزمون در نام ثبت به مجاز اطالعيه اين در مندرج ضوابط و شرايط كليه رعايت شرط

 بلكه حقي را بر داوطلبان ايجاد نمي نمايد و نبوده قطعي استخدام نزلهم به كتبي آزمون در قبولي -5

داشتن سالمت  پزشكي معاينات گزينش، مصاحبه، شامل بعدي مراحل در داوطلبان موفقيت به منوط

و طي دوره هاي آموزشي و  ذيصالحو مراجع  مراكز از پيشينه سوء عدم اخذ و روحي و جسماني

 ا  و بصورت تدريجي براساس پيشرفت فزيكي بخش بخار نيروگاه خواهد بودموفقيت در ارزيابي دوره ه

حوزه فعاليت شركت  در كار به اشتغال و خدمت آمادگي بايست مي نهايي شدگان پذيرفته -6.

 به خدمتي تعهد سال )10(ده  سپردن به موظف و باشند داشته را مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 .باشند مي شركت به محضري صورت

  .نام نمايد ثبت شغلي رشته يك براي صرفاً تواند مي داوطلب هر آزمون، اين در -7
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  نيازهاي استخدامي شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي:  1جدول شماره 

  

  

  

  

 نيروگاه تركيبي اروميه

 رديف

نيازهاي 

استخدامي 

  )رشته شغلي(

  مدرك تحصيلي موردنياز

تعداد 

كل 

  )نفر(

جنيست 

مورد نياز 

جغرافيايي 

  خدمت

١ 
مهندس برق 

  )قدرت(

ليسانس مهندسي -ليسانس مهندسي تكنولوژي برق قدرت -ليسانس مهندسي برق گرايش قدرت

 -ليسانس مهندسي علمي كاربردي برق -نيروگاه -ليسانس مهندسي برق -برق بدون گرايش

دن مدرك كارشناسي در گرايش كليه گرايشها به شرط دارا بودرس و باالتر ليسان فوق ونيروگاه 

  هاي ذكر شده

  مرد  2

٢ 
مهندس برق 

  )الكترونيك(

ليسانس مهندسي -ليسانس مهندسي برق گرايش الكترونيك -ليسانس مهندسي برق گرايش كنترل

ليسانس مهندسي الكترونيك  -ليسانس مهندسي علمي كاربردي الكترونيك -برق بدون گرايش

كليه درس و باالتر ليسان فوق وي برق با گرايش الكترونيك ليسانس مهندسي تكنولوژ -كاربردي

  گرايشها به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي در گرايش هاي ذكر شده

  مرد  2

٣ 

 

 مهندس مكانيك

جامدات ، (

  )سياالت 

طراحي ليسانس مهندسي مكانيك گرايش  -ليسانس مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت

 و -ليسانس مهندسي مكانيك گرايش نيروگاه -كانيك بدون گرايشليسانس مهندسي م  جامدات 

كليه گرايشها به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي در گرايش هاي ذكر درس و باالتر ليسان فوق

  شده

  مرد  3

4 

  مهندس شيمي

ليسانس صنايع شيمايي و  -ليسانس شيمي كاربردي -ليسانس شيمي -ليسانس مهندسي شيمي

گرايش    كليه گرايشها به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي در درس و باالتر ليسان فوق و معدني

  هاي ذكر شده

  )اروميه ( مرد  4

  )خوي ( مرد  1

  مرد  11  برق كليه گرايشها ديپلم فوق تحصيلي مدرك دارندگان  تكنيسين برق 5

  ردم  10  مكانيك كليه گرايشها ديپلم فوق تحصيلي مدرك دارندگان  تكنسين مكانيك 6

7  
  تكنيسين شيمي

فوق ديپلم شيمي گرايش  -دارندگان مدرك تحصيلي فوق دپيلم در رشته شيمي بدون گرايش

فوق  -فوق ديپلم شيمي گرايش صنايع شيميايي -فوق ديپلم شيمي گرايش صنعتي -آزمايشگاهي

  ديپلم شيمي گرايش كاربردي

  ) هياروم( مرد  4

  ) يخو( مرد  1

8 
  كارشناس اداري

 فوق، اقتصاد ، حسابداري و مديريت تحصيلي هاي رشته از يكي درگان مدرك ليسانس دارند

  شده ذكر يها شيدر گرا يشرط دارا بودن مدرك كارشناس كليه گرايشها به  درس و باالتر ليسان
  مرد  1

9 
  كارشناس مالي

فوق  حسابداري  و -اقتصاد  -مديريت دارندگان مدرك ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي

  شرط دارا بودن مدرك كارشناسي در گرايش هاي ذكر شدهگرايشها به  هيليسانس و باالتر در كل
  مرد  1

  مرد  40 
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   آنهاهر يك از  آزمونمواد و  ي شغليعناوين رشته ها  :2 شماره جدول

  

  

  رديف
عنوان (

  )رشته شغلي
  مواد آزمون

1  
مهندس برق 

  )قدرت(
  )1بررسي ( 1تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي  -  3و2و1هاي الكتريكي  ماشين -  2و 1مدارهاي الكتريكي 

2  
مهندس برق 

  )الكترونيك(
  سيستمهاي كنترل خطي و ابزار دقيق -سيستمهاي ديجيتال -2و 1الكترونيك  -2و 1مدارهاي الكتريكي 

3  

مهندس 

 مكانيك

جامدات ، (

  )سياالت 

  -مكانيك سياالت و انتقال حرارت-ترموديناميك -طراحي اجزاي مكانيكي -مقاومت مصالح و استاتيك

  ديناميك و ارتعاشات 

  تصفيه آب و فاضالب -شيمي فيزيك - شيمي معدني -شيمي آلي -شيمي تجزيه  مهندس شيمي  4

  تكنيسين برق  5
- تاصول سيستمهاي قدر - )و ترانسفورماتورها DCو  ACمباني، ماشين هاي (ماشينهاي الكتريكي  - مدارهاي الكتريكي

  كنترل و ابزار دقيق -توليد انرژي الكتريكي - الكترونيك كاربردي

6  
تكنسين 

  مكانيك

تهويه  -حرارت مركزي با هوا و آب گرم - ترموديناميك، مكانيك سياالت و انتقال حرارت -استاتيك، مقاومت مصالح

  سيستمهاي كنترل تاسيسات -مطبوع تابستاني

7  
تكنيسين 

  شيمي

اصول ايمني  -تصفيه آب وآزمايشگاه -شيمي معدني و شيمي فيزيك - شيمي آلي و آزمايشگاه -هشيمي تجزيه و آزمايشگا

  و بهداشت در آزمايشگاه

8  
كارشناس 

  اداري
  مديريت بازاريابي  - و روشها  تجزيه و تحليل سيستمها - مديريت منابع انساني  –تئوري هاي مديريت 

9  
كارشناس 

  مالي
  داري صنعتيحساب - حسابرسي -حسابداري مالي


