
 

 

 

 
 

  خوزستانبومي استان  از بین داوطلبانبكار آكیلوولت شهید  33/44پست جهت انساني متخصص  تامین نیروی به منظور)سهامي خاص( رق جهان آرا اروند شركت ب

 به همكاری مي نمايد.با شرايط زير در قالب قرارداد مدت معین دعوت  و گزينش مصاحبه ،طي آزمون كتبي
 

 

 

 

 الف( شرايط عمومي برای شركت در آزمون
و  ايراننظام جمهوري استتما    تابعيتداشتت   . 1

   دي  به يک  از اديان رسم  کشور
هاي . انجام خد ت ستتتربازي يا داشتتت    عا يت2

پزشتتک  که  انا از انجام  غير قانون  دائم و  عا يت
 کار در  حيط صنع   نباشد. 

کارت پايان خد ت يا  عا يت    بايد (: 1*تبصتتر 
 تا ز ان ثبت نام صادر شد  باشد.

 عدم اع ياد به  واد  خدر و دخانيات. 3
 . نداش   سابقه  حکو يت جزاي  4
  تواناي  لازمصتتحت و برخورداري از تندرستت   و . 5

 حوله     ناسب با وظايف
 عدم اش غال به تحصيل و نداش   تعهد خد     .6
 

 ب( شرايط اختصاصي
 . داش   حداکثر شرايط سن  به شرح زير:1
 کارشناس به بعد در  قطا 11/14/1312  ولدي  -

 سال با اح ساب خد ت سربازي( 22)حداکثر 
 بتتعتتد در  قطا  بتته 11/14/1311 ت تولتتديت  -

اح ستتاب ستتال با  31)حداکثر  کارشتتناستت  ارشتتد
 خد ت سربازي(

ستتتابقه کار  رتبط و  وثر  ع بر در  :(2تبصتتتر  *
کيموولت به حداکثر شرايط  231و  411هاي پستت

               جتتدول روبرو افتتتتا تته خواهتتد 1ستتتن  رديف 
 سال( 4)حداکثر  شد
ستتتابقه کار  رتبط و  وثر  ع بر به  :(3تبصتتتر  *

جدول  6ال  2حداکثر شتتترايط ستتتن  رديف هاي 
 سال( 4)حداکثر  روبرو افا ه خواهد شد

. داشت    در  تحصتتيم   ناسب با رش ه شغم  2
 روبرو  ورد نظر در جدول

 
به  مجازخوزستان استتان بومي افراد ( فقط 3

 مي باشند. زمونآ شركت در
 

 
 

. پس از اعمام ن ايج آز ون ک ب  و  صتتتاحبهو اولويت 4
است خدام به تشتخيش شترکت با ا راد بو   ساک  در 

    باشد.  خر شهر و آبادانشهرهاي 
 
افرادی كته دارای ويگگي هتای زير بتاشتتند،  -
       وطلب بومي شهرستان تلقي مي گردند:دا
در شناسنا هو شهرس ان  حل تولد داوطمب يا  همسر ت 
 يا پدر وي با شهرس ان  ورد تقافا يک  باشد.و 
 ورد تقافتتا ستتکونت يا  ستتال اخير در استت ان 3در  -

 .تحصيمات دانشگاه  داش ه باشد
ستتند  الکيت يا اجار  نا ه تصتتوير  ارائه :(4تبصتتر  *

 ع برو  دار  دانشتتگاه  و ستتاير  دار   ع بري که 
     به همرا   دار  ارستتتال   و ورد تاييد شتتترکت باشتتتد
 ثبت نام الزا      باشد.

 بناي شهرس ان براي تعيي  بو   بودن  :(5تبصتر  * 
داوطمبو آخري  تقستيمات کشتتوري اعمام شد  توسط 

 وزارت کشور    باشد.
چنانچه در هر يك از  راحل استت خدا   خماو واقا . 5

از  بودن اطماعات ارائه شتد  از سوي  رد  سجل ررددو
  رد  مانعت به عمل خواهد آ د.همکاري  رآيند ادا ه 

 
 ( مدارك مورد نیازج
  رم تکميل شد  ثبت نام )به طور دقيق و خوانا(. 1
دو قطعه عکس جديد پشت نويس  شد  )يك قطعه . 2

 به  رم ثبت نام الصاق شود(
 تصوير صفحه اول شناسنا ه و کارت  م  )پشت و رو(.3
 رو(و تصوير برگ پايان خد ت يا  عا يت دائم )پشت. 4
تصوير آخري   در  تحصيم  يا رواه   راغت از . 5

 تحصيل که  عدل کل ح ما در آن قيد شد  باشد.
 . ارسال  دار  بو   بودن با ساير  دار  الزا   است.   6
هاي براي ارستتتال  تدار   ورد نيتاز الزا ا از پاکت. 1

 اس فاد  شود. 25x11پس   اس اندارد 

 
 

 د( ساير نكات
. ز تتتان و  تتتحتتتل بتتتررتتتزاري آز تتتون از طتتتريتتتق آدر  التتتکتتت تتترونتتتيتتتکتتت  1
xhttp://stc.sbu.ac.ir/exam/main.asp .به اطماع داوطمبان خواهد رسيد 
 مورخ پنجشنبه روز تا پايان وقت اداري . داوطمبان واجد شترايط    بايست  دار  لازم را حداکثر2

            کدپستت   و 16165-1111به آدر  تهران صتتندوق پستت   ويژ   با پستتت ستتفارشتت  44/44/0444
شهيد دانشگا  پرديس  ن  و  هندست  شتهيد عباسرورو  رکز آ وزه هاي تخصص  53511-16521
 ( ارسال نمايند.خوزس انو واحد آز ون )آز ون جذب بهش  

عنوان  س رد نم  شود. به  دار  ناقش و يا  دارک  که پس  .  دار  ارستال  براي ثبت نام به هي 3
 از  همت  قرر ارسال رردد ترتيب اثر داد  نخواهد شد.

و کستتب   . داوطمبتتان  تت  تواننتتد جهتتت آرتتاه  از ز تتان و  کتتان آز تتونو درو  ا  حتتان4
اطماعتتتتتات بيشتتتتت ر بتتتتته وب ستتتتتايت  رکتتتتتز آ وزشتتتتتهاي تخصصتتتتت  بتتتتته آدر  

http://stc.sbu.ac.ir/exam/main.aspx  هتتتاي استتت خدا    راجعتتته قستتتمت آز تتتون
 نمايند.

 

 جنسیت تعداد مقطع و گرايش تحصیلي عنوان رشته شغلي رديف

  رد نفر 23 (ررايش ها)کميه ليسانس و بالاتر در رش ه  هندس  برق   برق   هند  1

  صنايا کارشنا  2
 اه )کميه ررايشصنايا  هندس  و بالاتر در رش ه ليسانس 

 (به جز صنايا غذاي 
  رد نفر 1

  رد نفر 1 ليسانس و بالاتر در رش ه اق صاد )کميه ررايش ها(  يکارشنا  اق صاد 3

  رد نفر 2 ليسانس و بالاتر در رش ه حسابداري )کميه ررايش ها( کارشنا  حسابداري  4

5 
کارشنا  اداري و 

 تدارکات 
  رد نفر 1 )کميه ررايش ها( ديريت ليسانس و بالاتر در رش ه 

  رد نفر 1 ها( )کميه ررايش ايمن  و بهداشتليسانس و بالاتر در رش ه  HSEکارشنا   6

 نفر 42   پرسنل مورد نیاز جمتتع

 مجاز به شركت در اين آزمون مي باشند. خوزستانفقط افراد بومي استان يادآوری:  

 دعوت به همكاري

http://stc.sbu.ac.ir/exam/main.aspx
http://stc.sbu.ac.ir/exam/main.aspx

