


 آگهی جذب نیروي انسانی شرکت ایران ترانسفو 

 در مقاطع تحصیلی مرد بومی استان زنجانشرکت ایران ترانسفو، در نظر دارد جهت تامین نیروي انسانی مورد نیاز از بین داوطلبان
 فارغ التحصیالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوري را دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس

  بصورت قراردادي موقت کارگري جذب نماید.صرفاً براي مشاغل کارگرياز طریق برگزاري آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش 

  مراجعه نمایند.WWW.AHERC.IRب سایت کسب اطالعات بیشتر میتوانند  به وداوطلبان جهت 
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 الف) شرایط عمومی : 

 داشتن تابعیت جمهوري اسالمی ایران- 1
 . انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم- 2

 تبصره : تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد. 
  و مشروبات الکلی. دخانیاتان گردان ها، و، رعدم اعتیاد به مواد مخدر- 3
 . پیشینهکیفري وارائه گواهی عدم سو نداشتن سابقه محکومیت - 4
   می شوند.جذبداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که - 5
  بر اساس آگهی.  دارا بودن شرایط احراز شغل- 6
 -  نداشتن منع قانونی براي جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت هاي دولتی یا خصوصی. 7
 شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.   تأیید گزینشمورد نظر واحراز صالحیت هاي - 8

:  شرایط اختصاصی ب) 
 با گرایش هاي اعالمی در جدول پیوست شماره دو  براي مقطع دیپلم  دیپلم-داشتن مدرك تحصیلی1
 با گرایش هاي اعالمی در جدول پیوست شماره دو براي مقطع کاردانی   برق و مکانیک  کاردانی-داشتن مدرك تحصیلی2
با گرایش هاي اعالمی در جدول پیوست  شماره دو براي مقطع کارشناسی کارشناسی برق و مکانیک -داشتن مدرك تحصیلی3
توضیح : داشتن مدرك تحصیلی باالتر به هیج وجه عنوان مزیت تلقی نخواهد شد.     

 شرح ذیل :   به98/ 24/03در هنگام برگزاري آزمون مورخ  داشتن شرایط سنی - 4
 به بعد ) 70/ 24/03 دانش آموختگان مقطع دیپلم. ( متولدینبراي تمام  سال 28 حداکثر- 4-1
 به بعد ) 68/ 24/03 دانش آموختگان مقطع کاردانی. ( متولدین براي تمام سال30 حداکثر- 4-2
به بعد )  66/ 24/03 دانش آموختگان مقطع کارشناسی. ( متولدین برايتمام سال 32 حداکثر- 4-3
 - حداکثر سن اعالمی مالك عمل بوده و مدت خدمت سربازي یا سوابق بیمه اي به شرط سنی اضافه نخواهد شد.5
  زنجان می باشد.- استخدام مختص داوطلبان بومی استان6

 که حداقل داراي یکی از ویژگی هاي زیر باشد :  توضیح: بومی به فردي اطالق می شود 
  درخواستی باشد.-  محل تولد داوطلب یا همسر وي محل6-1
- حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی ویا دبیرستان) به صورت متوالی یا متناوب در محل 6-2

 درخواستی طی شده باشد.
 در محل درخواستی براي استخدام را داشته داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه- 6-3

 باشند.
 همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل -6-4

 .براي استخدام آنان یکی باشدمحل درخواستی خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان 
 سال سکونت در استان زنجان را داشته باشد. 5- داوطلب حداقل سابقه 6-5



 مورد نیاز ، از میان افراد حائز سه برابر ظرفیتحداکثر به میزان مصاحبه تخصصی - انتخاب پذیرفته شدگان آزمون براي انجام 7
شرایط که  به ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد. 

- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود لذا قبولی در آزمون کتبی، به 8
منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.  

- پس از آزمون کتبی در مصاحبه فرزندان کارکنان شاغل و بازنشستگان شرکت ترانسفو و فرزندان شاهد و ایثارگر در شرایط 9
 یکسان اولویت خواهند داشت.

 دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا اعالم مدارك به صورت ناقص، بر عهده - مسئولیت ناشی از عدم رعایت10
داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو(شامل آزمون ، مصاحبه و جذب ) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد 

اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدي محروم گردیده و حتی در صورت عقد 
 قرارداد، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید. 

 ج ) مواد آزمون :
 سوال با ضریب یک  و تخصصی بر اساس رشته هاي 60کاردانی و کارشناسی سواالت آزمون شامل آزمون عمومی  براي مقاطع  -1

 دقیقه  طراحی گردیده و مواد (دروس) هر یک از رشته هاي شغلی و 180 به مدت " سوال  با ضریب سه ، جمعا100شغلی 
 جزئیات در پایان آگهی درج شده است.

و جزئیات در  دقیقه  طراحی گردیده است 120سوال بر اساس مواد امتحانی با ضریب یک بمدت  100براي مقطع دیپلم تعداد  -2
 پایان آگهی درج شده است.

 بوده ، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تلقی می گیرد. -  آزمون داراي نمره ي منفی3
 د ) چگونگی ثبت نام:

 16/02/98 مورخ صبح روز دوشنبه 8ساعت از -داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند 
 (مجتمع عالی آموزشی و www.aherc.irاز طریق سایت اینترنتی   29/02/98  مورخ روز یکشنبه 24حداکثر تا ساعت

 پژوهشی آذربایجان) اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.
را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق  ریال ( ششصد و پنجاه هزار ریال ) 650000-داوطلبان میبایست مبلغ

درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خرید کارت ثبت نام) و با استفاده از کارتهاي بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات 
 پرداخت نمایند.  cvv2آن مانند رمز دوم کارت و کد 

- هزینه ثبت نام در وجه مجري برگزاري آزمون (مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان) واریز و به هیچ وجه قابل استرداد 
 نخواهد بود، ضمن اینکه شرکت ایران ترانسفو هیچگونه مسئولیتی در قبال وجه پرداختی نخواهد داشت.

 ه) راهنماي ثبت نام :
داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، ابتدا باید اقدام به خرید کارت ثبت نام از طریق سامانه مربوط نمایند و پس از خرید  -1

  رقمی که در اختیارشان قرار میگیرد، اقدام به ثبت نام نمایند.14 سریالکارت، با توجه به شمارهی 

 از تایپ التین اطالعات خودداري نمایید. -2
 ) صفحه کلید خاموش باشد.Caps Lockهنگام درج اطالعات، کلید ( -3
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) در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید Enterاز زدن کلید ( -4
 ) استفاده نمایید.Spaceفاصله(

 تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است. -5

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

 و با حجم JPG (تمام رخ، زمینه روشن و جدید) ، با فرمت 3×4براي الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی  -7
  کیلوبایت استفاده نمایید.40حداکثر

 رقمی می باشد را به دلخواه تکمیل و آن را 5 که از نوع عددي و بازیابیدر انتهاي فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره  -8
یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیري ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره 

  خود را بازیابی نمایید لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کامالً مراقبت نمایید.رهگیريشناسنامه می توانید شماره 

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

 و) توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون: 
  مجتمع عالی آموزشی و www.aherc.ir  و از طریق سایتاینترنتی ارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت  -1

 انجام خواهد پذیرفت. 22/03/1398لغایت  20/03/1398  تاریخاز  پژوهشی آذربایجان

 ورود به جلسه  کارتبر روي حوزه آزمونآدرس ساعت و  برگزار خواهد شد، 24/03/98مورخ  جمعهآزمون در روز  -2
  آزمون درج خواهد گردید.

 ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي کاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. بدیهی است –3
در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیري بعمل خواهد آمد. 

 ز) سایر نکات 
 ختص آقایان می باشد. - آزمون مذکور م1
واهند بود بدیهی نهایی با تشخیص شرکت، ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشی  مورد نیاز  و با هزینه شرکت  خ-پذیرفته شدگان  2

  اخذ خواهد شد."  پذیرفته شده  پس از حضوردر دوره ي آموزشی  عینااست هزینه هاي مربوطه در صورت انصراف
 در هر محل دیگر  مورد نیاز با صالحدید شرکت الزامی می باشد. - ارائه تعهد محضري مبنی بر خدمت3
ت هیچ شرایطی مجاز به ثبت نام در آزمون نمی باشند. - دارندگان مدرك تحصیلی معادل، تح4
 براي یک رشته تحصیلی ثبت نام نماید. "- در این آزمون ، هر داوطلب می تواند صرفا5
 مراحل بعدي شامل مصاحبه، گزینش، ب نبوده بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در- قبولی در آزمون کتبی به منزله پذیرش و جذ6

معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصالح می باشد و با پذیرفته  شدگان نهایی، پس از ارائه مدارك در مهلت مقرر، 
  مطابق قانون کار و مقررات ذیربط منعقد خواهد شد. شرکت ایران ترانسفو زنجانقرارداد موقت کارگري توسط 

-  عدم ارائه مدارك  توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی آنها از محل 7
نیروهاي ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدي مسموع نخواهد بود. 

 تماس حاصل نمایید. 041-32899041- در صورت وجود هر گونه ابهام با شماره ي8
- تاکیداً سایت اعالمی در این دفترچه جهت ثبت نام معتبر بوده و هرگونه سایت دیگري فاقد اعتبار خواهد بود. 9
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جدول نیاز هاي جذب نیرو  شرکت ایران ترانسفو زنجان ((  شماره یک  )) 

 

کد 
 شغل

شهرستان 
 محل خدمت

رشته و مقطع  
 شغل 

 تعداد گرایش

01 

 زنجان

برق 
(مقطع کارشناسی) 

 

 ( پیوسته و ناپیوسته ) برق -  قدرت
 ( پیوسته و ناپیوسته ) تکنولوژي برق - قدرت
 ( پیوسته و ناپیوسته ) تکنولوژي برق الکترونیک
برق- کنترل 

10 

02 
مکانیک 

 (مقطع کارشناسی) 
 

  طراحی جامدات
  حرارت و سیاالت
ساخت وتولید 

18 

03 
برق 

(مقطع کاردانی) 
 

 26 کلیه گرایش ها

04 
مکانیک 

(مقطع کاردانی) 
 

 26 کلیه گرایش ها

05 
دیپلم   

ریاضی وفیزیک، فنی 
هنرستان و کارو دانش  

رشته هاي ریاضی فیزیک ، جوشکاري،  
، فلز کاري ماشین ابزار، مکانیک، برق صنعتی

20 

 



جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته هاي شغلی  (( شماره دو )) 

 

ردیف 
رشته 
 شغلی

 دروس عمومی نام رشته تحصیلی و گرایش
تعداد 
سوال 

 دروس اختصاصی
تعداد 
 سوال

1 

 
برق 

مقطع 
کارشناسی  

 

برق 
(مقطع لیسانس ) 

گرایش : 
 برق -  قدرت

 ( پیوسته و ناپیوسته ) 
 قدرت –تکنولوژي برق 

 ( پیوسته و ناپیوسته ) 
  تکنولوژي برق الکترونیک

( پیوسته و ناپیوسته ) 
 برق- کنترل

( پیوسته و ناپیوسته ) 

 20 2و1) مدار هاي الکتریکی 1 15 )ریاضیات1

)معارف 2
 *اسالمی

 20 2و1) ماشینهاي الکتریکی 2 15

 و ) مبانی3
 مهارتهاي کار با

کامپیوتر 
 20) سیستم هاي کنترل خطی  3 15

) ادبیات و 4
 آئین نگارش  

15 

) تحلیل سیستم هاي انرژي 4
الکتریکی   

20 

 20) زبان تخصصی برق  5

2 

برق 
مقطع 

کاردانی   
 

 کلیه گرایش ها 

 15 )ریاضیات1
 15 ) مدارهاي الکتریکی 1

)معارف 2
 *اسالمی

15 
) اصول اندازه گیري 2

الکتریکی 
 

 و ) مبانی3 20
 مهارتهاي کار با

کامپیوتر 
15 

) ادبیات و آئین 4
نگارش  

15 

 20و ترانس  AC )ماشین 3

 15) مبانی سیستم هاي قدرت 4
 15) زبان فنی  5

 15) الکترونیک عمومی 6

  محاسبه خواهد شد. 3سواالت دروس عمومی  با ضریب یک و سواالت دروس اختصاصی با ضریب 

اقلیت هاي دینی مطرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت نمره *
 .مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال هاي آزمون محاسبه خواهد شد



 جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته هاي شغلی  (( شماره دو ))
 

ردیف 
رشته 
 شغلی

 دروس عمومی نام رشته تحصیلی و گرایش
تعداد 
سوال 

 دروس اختصاصی
تعداد 
 سوال

1 

مکانیک 
مقطع 

  کارشناسی
 

گرایشهاي : 
  مکانیک
  طراحی جامدات
  حرارت و سیاالت
  ساخت وتولید

 

 15 )ریاضیات1

)  استاتیک و مقاومت 1
مصالح  

20 

 20) مکانیک سیاالت  2

)معارف 2
 *اسالمی

 

 15 ) انتقال حرارت 3 15

 15 ) دینامیک و ارتعاشات 4
 و )مبانی3

 مهارتهاي کار با
کامپیوتر 

15 
 15) علم مواد  5

) ادبیات و آئین 4
نگارش  

 15) زبان تخصصی 6 15

2 

مکانیک 
مقطع 

   کاردانی
 

  کلیه گرایش ها 

 15 )ریاضیات1
 20 ) مکانیک سیاالت1

)  استاتیک و مقاومت 2
 20 مصالح

)معارف 2
 *اسالمی

15 

 20 ) انتقال حرارت3
 و ) مبانی3

 مهارتهاي کار با
کامپیوتر 

15 
 20 ) ترمودینامیک 4

) ادبیات و آئین 4
نگارش  

 20) زبان فنی  5 15

 
  محاسبه خواهد شد. 3سواالت دروس عمومی  با ضریب یک و سواالت دروس اختصاصی با ضریب 

اقلیت هاي دینی مطرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت نمره *
  .مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال هاي آزمون محاسبه خواهد شد

 



جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته هاي شغلی  (( شماره دو )) 

 

 رشته شغلیردیف 
نام رشته تحصیلی و 

 گرایش
 دروس امتحانی

تعداد 
 سوال

1 
 

مقطع دیپلم 
 

رشته هاي : 
  ریاضی فیزیک
  جوشکاري
  ماشین ابزار
 مکانیک 
 برق صنعتی
 فلز کاري 

  
)هوش و استعداد تحصیلی 1
 

20 

 20 *)معارف اسالمی2

 20 )ریاضیات3

)ادبیات و آئین نگارش 4
 

20 

) مبانی و مهارتهاي کار با 5
کامپیوتر 

 
20 

کلیه مواد امتحانی در مقطع دیپلم با ضریب یک محاسبه خواهد شد. 

 
اقلیت هاي دینی مطرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این *

  .صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال هاي آزمون محاسبه خواهد شد
 


