بسمه تعالی

تعیین سطح علمی برای جذب و استخدام کارکنان مشاغل اپراتوری پست های برق
مجتمع تولیدی صننعتی یزد نیرو به منظور تکمیل نیروی انسانن وو جهت مشنغل اپراتوری پستهنی  032و
 022کیلو ولت شاارکت برم منه ه ای د
مصنحبه علم

از بین اوطلبین بن تخصااصااهنی دل پ

از بری اری نزموب کتب و

نیرو م پذدر :

 -1کلیه مراحل ثبت ننم ردنفت کنرت ورو به جلسه و مشنهده نتندج ف ط از طردق سنمننه نزموب به نشنن
 www.azmoon.iheari.irقنبل انجنم وواهد بو .
 -0تنهن پ

از وارد ادنترنت ه دنه نزموب و مشنهده پیغنم پندنب مراحل ثبت ننم قهع تل

م یر

و ر

غیر ادن صورت کنرت ورو به جلسه صن ر نخواهد شد و امکنب شرکت ر نزموب وجو ندار .
 -3پ

از ادن نزموب و برابر ظرفیت مور نینز اعلنم وواهد شد و انتخنب نهند بن انجنم مصنحبه تخصص

حضوری و بررس صلنحیت عموم انجنم م شو .
شرایط عمومی:
 -1اشتن تنبعیت نظنم جمهوری اسلنم ادراب
ائم غیر پ شک

 -0ارا بو ب کنرت پندنب ودمت سربنزی و دن معنفیت قننون
 -3عدم اعتین به موا مخدر و الکل و وننینت
 -0نداشتن سنب ه محکومیت ج اد موثر

 -5اشتن سلنمت کنمل جسمنن و روان و توانند برای انجنم کنر اپراتوری
 -6اعت ن به دن مبین اسلنم دن دک از ا دنب شننوته شده ر قننوب اسنس جمهوری اسلنم ادراب
 -7نداشتن منع قننون جهت استخدام ر ستگنه هنی اجراد و نداشتن تعهد ودمت به دگر سنزمننهن
 -8احراز صلنحیت عموم به تندید ی دنش پ

از قبول

ر نزموب کتب و مصنحبه

شرایط اختصاصی:
 -1اشتن حداکثر سن  32سنل که تنردخ بری اری نزموب ملنک محنسبه حداکثر سن اوطلبنب میبنشد.
تبصرر  :ر صاورت اشاتن سانب ه مرتبط ر وصاوغ شغل مذکور ر اول صنعت برم و عدم سوء سنب ه و
عملکر منف ر ساوابق کنری یذشاته مدت سانب ه بن پر اوت بیمه به سانزمنب تنمین اجتمنع به س
اف و ه وواهد شد.
 -0بوم بو ب ر شهرستنب مور ت نضن ال ام میبنشد .شرادط بوم بو ب به شرح دل تعیین میگر :
 محل سکونت اوطلب دن والددن وی از دکسنل قبل از زمنب نزموب ر شهرستنب مور ت نضن بنشد.
 محل تولد اوطلب بن محل مور ت نضن دکسنب بنشد.

سن



اوطلب حداقل و م هع تحصیل از م نطع تحصیل (ابتداد راهنمند و متوسهه) وو را ر محل
مور ت نضن ط کر ه بنشد.

 -3تعدا رشته یرادش هنی مور نینز به شرح جدول زدر م بنشد:
ردیف

عنوان شغل

1

مهندسی برق

2

مهندسی برق

-نزموب عموم

مقطع

گرایش

کارشناسی

قدرت ،کنترل ،شبکه های انتقال برق ،شبکه های
توزیع برق ،الکترونیک(بجز بیو الکتریک)
قدرت ،کنترل ،شبکه های انتقال برق ،شبکه های

کارشناسی

توزیع برق ،الکترونیک(بجز بیو الکتریک)

75سوال وموا نزموب شنمل معنرف اسلنم

(15سوال) ردنض

تعداد
 8نفر
 7نفر

جنسیت شهرستان
مورد نیاز
مرد
مرد

یزد و اشکذر
ابرکوه

هوش و توانندیهنی هن

(15سوال) زبنب انگلیس (15سوال) مهنرت کنر بن رادننه (15سوال) و ا بینت فنرس و ندین نگنرش (15سوال) میبنشد.
 نزموب تخصص شنمل  75سوال و موا نزموب عبنرت از بررس سیستمهنی قدرت ( )15رله و حفنظت( 15سوال)مدارهنی الکتردک 1و 15( 0سوال) تجهی ات پست ( 15سوال) و ادمن برم ( 15سوال) م بنشد.
 -وزب کلیه سوالنت نزموب دکسنب و ضردب تمنم

روس دک م بنشد.

تبصر  :برای مشنغل کر شده مدرک تحصیل بنلنتر قنبل قبول نم بنشد.
 -0ثبت ننم ر سنمننه نزموب مجتمع عنل نموزش و پژوهش اصفهنب به نشنن

www.azmoon.iheari.ir

و پر اوت ادنترنت ه دنه ثبت ننم به مبلغ (0220222چهنرصد ه ار) ردنل از طردق سنمننه فوم انجنم میپذدر .
زمان بندی:
 ثبت ننم ر سنمننه نزموب از روز وشنبه مورخ 1336/12/05تن پندنب روز جمعه 1336/11/26انجنم م پذدر . ودرادش اطلنعنت اوطلبنب ر نزموب از طردق سنمننه ر روزهنی دک شنبه و وشنبه مورخ  8و  3بهمن منهانجنم م پذدر .
-

ردنفت کنرت شرکت ر نزموب از طردق سنمننه  www.azmoon.iheari.irر روزهنی سه شنبه و
چهنرشنبه مورخ  12و 11بهمن منه  1336انجنم م پذدر .

 تنردخ بری اری نزموب :راس سنعت  12صبح روز جمعه مورخ  1336/11/13م بنشد. مدت زمنب بری اری نزموب 152 :قی ه م بنشد ن رس محل بری اری نزموب ر کنرت شرکت ر نزموب اعلنم م یر .ر صورت هریونه مشکل بن شمنره (235-30606013نقنی فلنح) تمنس حنصل فرمندید.

