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 «حجمی جذب نیروي آ گهی»

 

 :مقدمه

 بین از را نفر 12 دادتع در نظر دارد خود راستاي اجراي قرارداد منعقده در پويا صنعت اردبیل شركت 

 و مصاحبه كتبي، آزمون برگزاري طريق ازدارندگان مدرک تحصیلي ديپلم برق يا رياضي و فوق ديپلم برق و

 به كار گیري نمايد.به صورت قرارداد حجمي  نمره باالترين از ترتیب به گزينش،

 

مراجعه  دفترچه همین 1 شماره  جدول به نیروهاي مورد نیاز نیازهاي مشاهده براي الف(

 .نمایید

 

 :عمومی  شرایط ب(

 جمهوري اسالمي ايران تابعیت داشتن -1

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

 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به التزام -3

  دائم قانوني معافیت يا ضرورت دوره خدمت نجاما -4

 تبصره : معافیت پزشكي به هیچ عنوان پذيرفته نمي باشد    

 دخانیات و مخدر مواد به اعتیاد عدم  -5

 مؤثر جزايي محكومیت سابقه نداشتن -6

 شوند مي به كار گیري كه كاري انجام براي توانايي و رواني و جسماني سالمت داشتن -7

 (1جدول شماره)  با متناسب شغل احراز شرايط بودن دارا -8

 ي اشتغال به كار و نداشتن تعهد به سازمانهاي ديگربرا قانوني منع داشتن عدم -9

 مصاحبه و كتبي آزمون در قبولي از پس گزينش تأيید به عمومي هاي صالحیت احراز -11

 

 :اختصاصی شرایط ج(

 نیازهاي جداول در شده اعالم تحصیلي گرايش و رشته مقطع، با متناسب تحصیلي مدرک داشتن -1

 جذب نیرو

 : زير شرح به سني شرايط داشتن -2

 ( 11/18/1371  تاريخ از بعد متولدين) ديپلم مقطع براي سال 28 حداكثر 

 ( 11/18/1368 تاريخ از بعد متولدين) اردانيك مقطع براي سال 31 حداكثر 

در راستاري تكريم و ارج نهادن به خانواده هاي معزز شهدا و ايثارگران، بیست و پنج درصد جذب شركت  -3

به خانواده شاهد،جانبازان و آزادگان،فرزتدان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر، فرزندان آزادگان 
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شاهد تخصیص مي يابد. همچنین پنج درصد  سهمیه جذب  يك سال و باالي يك سال اسارت، اسرا و برادر

شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان  حداقلنیرو نیز به رزمندگان با سابقه 

 زير بیست و پنج درصد و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص مي يابد.

ت در آزمون شركت نموده و در بین خود به رقابت بپردازند انتخاب كلیه افراد واجد شرايط مذكور مي بايس -4

 اين داوطلبان در سقف سهمیه تعیین شده ،به ترتیب نمره اكتسابي و مصاحبه انجام خواهد شد.

مرجع صدور تايیديه معتبر براي ايثارگران) جانبازان و آزادگان، فرزندان آن ها و فرزندان شهدا(بنیاد شهید  -5

 ثارگران استان اردبیل مي باشد.و امور اي

 تذکرات:

مالک عمل براي محاسبه تاريخ دانش آموختگي، معافیت دائم و پايان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن -

 ( مي باشد.11/18/1398داوطلبان، روز برگزاري آزمون )

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

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

  شهدا معظم خانواده افراد جبهه، در خدمت ماه 6 حداقل داراي رزمندگان آزادگان، جانبازان، --ب

با سابقه اسارت يك سال و باالتر ،  آزادگان ،درصد به باال 25 جانبازان( شهید برادرو  فرزندان همسر،)

 طور به متناوب ماه 9 يا متوالي ماه 6 كه رزمندگاني فرزندان و همسر و (فرزندان و )همسر مفقوداالثرها

 .سال دو مدت به حداكثر اند، نموده خدمت باطل علیه حق نبرد هاي جبهه در داوطلبانه

 و مربوط سازمان تايیديه ارائه به مشروط،  سال 5 حداكثر برق صنعت در مرتبط و مفید كار سابقه - ج 

 .معتبر بیمه سازمانهاي به بیمه حق پرداخت گواهي

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

 به الزم باشد. قطعي شده آنها معافیت يا و يافته پايان آنها وظیفه خدمت و شده فارغ التحصیل 11/18/98

 مربوط هاي تائیديه و وظیفه نظام وضعیت به مربوط كارت داوطلبان، تحصیل از فراغت گواهي است ذكر

 تأيیديه ساير همراه به و باشد شده صادر و آماده مدارک تطبیق روز تا حداكثر بايستي ،1 شماره جدول به

 ارائه جعلي و نادرست اطالعات نام، ثبت هنگام به كه داوطلبان از يك هر. گردد ارائه مقرر موعد در ها

 بودن واقعي غیر كه زمان هر شوند، پذيرفته اطالعات اين سبب به يا واقعیتي را كتمان نموده باشند وو نموده

 الزم اقدام ،جذب نیرو فرآيند نمودن طوالني لحاظ به و بوده ملغي ايشان قبولي شود، مشخص اطالعات

 .آمد خواهد عمل به مقررات و قوانین طبق

 داوطلبان بومی استان اردبیل می باشد.این آزمون مختص  -3

 :باشد زير هاي ويژگي از يكي داراي حداقل كه میشود اطالق فردي به بومي

 .باشد يكي جذب نیرو براي تقاضا مورد استان با داوطلب تولد محل (الف
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 صورت به (دبیرستان يا راهنمايي )ابتدايي، داوطلب دانشگاه از قبل تحصیلي سنوات از سال پنج حداقل (ب

و در زمان تحويل مدارک براي آزمون مورد نظر ساكن و مقیم  باشد شده طي تقاضا مورد استان در پیوسته

 باشد. اردبیلاستان 

 يا و (مسلح نیروهاي )شاغلین پدر يا همسر تولد محل استان كه مسلح نیروهاي پرسنل فرزندان و همسر (ج

 .باشد شغل تقاضاي مورد استان در( مسلح نیروهاي بازنشستگان خصوص )در آنان كنوني سكونت محل

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

و در زمان تحويل مدارک براي آزمون مورد نظر ساكن و مقیم  باشند داشته بیمه حق پرداخت با جذب نیرو

 باشند. اردبیلاستان 

شهرهاي استان اردبیل بوده و در حال حاضر نیز مقیم باشد  ن( سال گذشته ساك5داوطلب حداقل از پنج )ه( 

 )داشتن مدارک معتبر قابل استناد(

 

 در شده اعالم تحصیلي مقاطع از غیر يا و مرتبط غیر تحصیلي مدارک با داوطلبي كه صورتي در ـ4

 .آمد خواهد عمل به ممانعت مرحله هر در وي اشتغال ادامه و جذب از نمايد، شركت درآزمون آگهي،

 

 شركت اجازه میباشند، باالتر و كارشناسي مقطع در ناپیوسته تحصیلي مدرک داراي كه افرادي -5

 حق هرگونه داشتن بدون موضوع، كتمان صورت در و ندارند را اعالم شده شغلي هاي رشته درآزمون

 .شد خواهد اعالم ملغي آزمون از مرحله هر در ايشان قبولي اعتراض،

 

 گزينش و مصاحبه مراحل طي و كتبي آزمون در قبولي از پس شدگان پذيرفته نهايي انتخابـ 6

 به آزمون سايت طريق از ذيصالح، مراجع تأيید از پس نهايي شدگان پذيرفته اسامي ضمناً .میسرمیباشد

 .رسید خواهد داوطلبان اطالع

 

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

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

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

 خواهد شد. محروم بعدي مراحل انجام از است، آگهي

. 

  :نام ثبت چگونگی و(

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

نسبت   مجري آزمون ياينترنت سايت طريق از 52/70/89روزپنج شنبه مورخ  24حداكثر تا ساعت  11/70/89

 نمايند . اقدام  آزمون ثبت نام دربه 
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 درگاه طريق ازهزار ريال ( به عنوان هزينه شركت در آزمون  پانصدريال )  5110111ـ داوطلبان  میبايست مبلغ1

 عضو بانكي هاي كارت از استفاده با و (نام ثبت كارت خريد )سامانه نام ثبت صفحه در موجود اينترنتي

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

 به شروع قبل از و نموده اقدام آزمون در نام ثبت بهنسبت شخصاً كه شود مي توصیه محترم داوطلبان ـ به2

 نحوه دفترچه(، راهنماي اين 1 شماره جدول) جذب نیروي حجمي نیازهاي جدول اينترنتي، نام ثبت انجام

 عكس رايانه اي فايل و مطالعه نموده كامال را مربوط شغلي رشته در نیاز مورد تحصیلي مدرک و ثبت نام

 نام ثبت بعدي مراحل پیگیري آماده نمايند. الذكر ذيل “ي “ بند در شده اعالم جزئیات به توجه با را خود

 كه صادره اطالعیه هاي و آزمون مكان برگزاري و زمان آزمون، جلسه به ورود كارت دريافت نحوه مانند

 عهده به آن مسئولیت و بوده الزامي شد، خواهد رساني اطالع rwww.aherc.iاينترنتي  سايت طريق از

 .باشد مي داوطلب

 سهولتمهلت،  پايان روزهاي از قبل و زمان مرور به ترافیك، كم ساعات در نام ثبت است بديهي -3

 روزهاي به كافي، ثبت نام فرصت داشتن جهت شود مي توصیه داشت. ضمناً خواهد همراه به را بیشتري

و ازصبح روزشنبه مورخ  مرتبه يك براي فقط اطالعات ويرايش است ذكر نشود. شايان موكول آخر

 امكان پذير خواهد بود. 59/70/89مورخ  جمعهروز  24حداكثر تا ساعت  52/70/89

 .گرديد نخواهد تمديد وجه هیچ به نام ثبت مهلت است ذكر قابل  -4

 

 ي( راهنماي ثبت نام :

داوطلبان پس از ورود به سايت آزمون، ابتدا بايد اقدام به خريد كارت ثبت نام از طريق سامانه مربوط نماينـد و   -1

گیـرد، اقـدام بـه ثبـت نـام      رقمي كه در اختیارشان قرار مي 14 سریالي پس از خريد كارت، با توجه به شماره

 نمايند.

 از تايپ التین اطالعات خودداري نمايید. -2

 ( صفحه كلید خاموش باشد.Caps Lockهنگام درج اطالعات، كلید ) -3

( در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و بـراي جـدا كـردن كلمـات از يكـديگر، از      Enterاز زدن كلید ) -4

 ( استفاده نمايید.Spaceكلید فاصله)

 ل اطالعات كلیه فیلدها الزامي است.تكمی -5

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

و  JPG، با فرمت  )تمام رخ، زمینه روشن و جديد( 3×4براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي  -7

 كیلوبايت استفاده نمايید. 41با حجم حداكثر

رقمي مي باشد را به دلخواه تكمیـل   5كه از نوع عددي و  بازیابیام، فیلد مربوط به شماره در انتهاي فرم ثبت ن -8

و آن را يادداشت نمايید. در صورت فراموش كردن شماره رهگیري ثبت نام، با استفاده از اين شماره بـه همـراه   

http://www.aherc.ir/
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ا پايان مراحل آزمـون از ايـن   خود را بازيابي نمايید لذا ت رهگیريكد ملي و شماره شناسنامه مي توانید شماره 

 شماره كامالً مراقبت نمايید.

امكـان چـاا اطالعـات      ارائه شده را يادداشت نمايید. ضـمناً  رهگیريپس از تكمیل نمودن اطالعات، شماره  -9

 وجود دارد.

 

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

در    rwww.aherc.i اينترنتي سايت طريق از و اينترنتي صورت به آزمون جلسه به ورود كارت ارائه ـ1

 .پذيرفت خواهد انجام79/79/89لغایت  72/79/89 تاريخهاي

 روي بر آزمون حوزه آدرس و ساعت شد، خواهد برگزار 17/79/89جمعه مورخ  روز در آزمونـ 2

 .گرديد خواهد درج آزمون جلسه به ورود كارت

 کارت ملی هوشمندو  کاغذ( روي بر شده چاپ) آزمون جلسه به ورود کارت ارائه ـ3

 به داوطلب ورود از اینصورت غیر در است بدیهی. است الزامی حوزه به ورود هنگام

 .آمد خواهد بعمل جلوگیري آزمون حوزه
 

 توجه :  قابل موارد

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

 گرايش يا ها رشته ديگر پذيرش و كنند شركت توانند مي مقطع و گرايش رشته، هماندانش آموخته گان 

 .باشدنمي پذير امكان تر پايین يا باالتر مقطع يا و ها

 هاي رشته تنوع همچنین و شغلي هاي رشته از يك هر نیازهاي و ويژگیها به توجه با آزمون دروس -2

 .است گرديده تعیین ،مجاز تحصیلي

 مي صورت نام ثبت هنگام در شده ذكر تحصیلي گرايش و رشته مقطع، به توجه با داوطلبان پذيرش-3

 خواهد داوطلب عهده به ادعا مورد مدارک اصل ارائه و موارد اين سقم و صحت مسئولیتلكن  .پذيرد

 .بود

 آزمون در كه كشور عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها از صادره معادل، تحصیلي مدرک دارندگان -4

 گواهینامه آنان براي مذكور سازمان و اند شده قبول و نموده شركت كشور آموزش سنجش سازمان جامع

 كلیه رعايت شرط به نموده، صادر علمي ارزش با تحصیلي باالتر مقطع در تحصیل ادامه امكان بر مبني

 .میباشند آزمون در نام ثبت به مجاز اطالعیه اين در مندرج ضوابط و شرايط

 به منوط بلكه و حقي را بر داوطلبان ايجاد نمي نمايد نبوده قطعي جذب منزله به كتبي آزمون در قبولي -5

داشتن سالمت روحي و  پزشكي معاينات گزينش، مصاحبه، شامل بعدي مراحل در داوطلبان موفقیت

و طي دوره هاي آموزشي و موفقیت در ارزيابي  ذيصالحو مراجع  مراكز از پیشینه سوء عدم اخذ و جسماني

  .دوره ها  و بصورت تدريجي براساس پیشرفت فیزيكي بخش بخار نیروگاه خواهد بود

http://www.aherc.ir/
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پويا صنعت حوزه فعالیت شركت  در كار به واشتغال خدمت آمادگي بايست مي نهايي شدگان پذيرفته -6

 .باشند داشتهرا  اردبیل

 .نام نمايد ثبت شغلي رشته يك براي صرفاً تواند مي داوطلب هر آزمون، اين در -7

 

 

 

 

 پویا صنعت اردبیلشرکت  مدرک تحصیلی مورد نیاز براي جذب نیروي حجمی:  1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرک تحصیلی موردنیاز )رشته شغلی(  ردیف
تعداد کل 

 )نفر(

جنیست مورد 

 نیاز 

1 
تکنسین خط 

 گرم
 مرد 3 برقفوق دیپلم 

5 
سیمبان خط 

 گرم
 مرد 8 فیزیک دیپلم برق یا ریاضی

 مرد 15 مجموع

2 
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 مواد آزمون عناوین رشته هاي شغلی و   :5 شماره جدول

 

 

 ردیف
)عنوان 

 رشته شغلی(
 عمومی مواد آزمون

تعداد 

 سوال
 مواد آزمون اختصاصی ضریب

تعداد 

 سوال
 ضریب

1 
تکنسین 

 خط گرم 

 1 17 هوش و استعداد تحصیلی

مبانی برق ) مدارهاي 

الکتریکی ، الکترو مغناطیسی 

 و ماشین هاي الکتریکی (

57 5 

 5 57 حفاظت شبکه هاي توزیع 1 17 معارف اسالمی

 5 57 مبانی سیستم هاي قدرت ICDL 17 1مهارت  هاي هفتگانه 

 5 57 ایمنی در برق 1 17 عمومی یات ضریا

آئین نگارش و مهارت هاي 

 نوشتاري
17 1 

 5 57 ترانسفور ماتور

 1 11 انگلیسی عمومی  نزبا

5 
سیمبان 

 خط گرم 

 1 21 هوش واستعداد تحصیلی

سواالت مشترک رشته برق 

فیزیک در زمینه  و ریاضی

 برق

37 5 

 1 15 معارف اسالمی

 1 15 مبانی کامپیوتر 

 1 21 عمومی یات ضریا

 1 15 انگلیسی عمومی نزبا

آئین نگارش و مهارت هاي 

 نوشتاري
15 1 


