
 

 زیر مجموعه   در شرکت پیمانکاری حجمیجذب نیروی  آزمون  

 توزیع نیروی برق استان یزد شرکت    

 

نسبت به تامین نیرو   1401سال  خود در  در نظر دارد برای اجرای قراردادهای    برق استان یزدتوزیع نیروی  شرکت   

مصاحبه به  و  از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون  نفر    3جمعا به تعداد   و امور محرمانه حراست دفتردر  

 .بکارگیری نماید فوق شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرآیند 

 :الف( شرایط عمومی

 ایرانجمهوری اسالمی داشتن تابعیت   -1

 غیرپزشکی  دائموره ضرورت یا معافیت قانونی انجام خدمت د -2

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات  -3

 کیفری  و سوء پیشینه نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر -4

 )براساس بند ج( برای مشاغل حراست  کافی و تناسب اندام داشتن سالمت جسمانی -5

  رروانی و توانایی برای انجام کا نداشتن هرگونه بیماری مزمن یا -6

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -7

 به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانعملی التزام  -8

 تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت ها  یا هرگونهداشتن منع قانونی برای فعالیت و ن -9

شرکت توزیع نیروی احراز صالحیت های عمومی و گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه توسط   -10

 استان یزد  برق

 : ب( شرایط اختصاصی

 آزمون(: )تا روز برگزاری  داشتن شرایط سنی حداکثر سن

 لیسانس و باالتربرای تمامی متقاضیان سال تمام  53         

 

 : یی شغل( شرایط اختصاصج

 سانتیمتر   170قد: حداقل  ▪

 25.5≥BMI ≥ 18   ( :BMIشاخص توده بدنی ) ▪

 و توانایی کار در ارتفاعسالمت جسمانی کامل  ▪

 تعداد نفرات محل خدمت رشته تحصیلی  رشته شغلی  ردیف 

 دفتر حراست  مانیتورینگ 1

 مهندسی برق 

 نرم افزار(  -مهندسی کامپیوتر)سخت افزار

 مهندسی صنایع

 3 شهر یزد 



اگر وزن تان )بر حسب کیلوگرم( را بر مجذور قدتان )بر حسب متر( تقسیم کنید عدد حاصل را شاخص     :یادآوری

 . گویند  BMI وزنی

 

 24)کیلوگرم(، شاخص وزنی فرد عبارتست از:   77)متر(، وزن:   1.79مثال: قد  

 

                                                                                                                                             :تذکرات

 جسم با شغل پس از قبولی الزامی می باشد. ارائه گواهینامه تأییدیه پزشک طب کار مبنی بر توانایی و تناسب   -1

پایان خدمت نظام  یام  و معافیت دائمحاسبببه سببن   گواهی فراغت از تحصببیل،مالک عمل برای محاسبببه تاری    -2

 داوطلبان تاری  آزمون می باشد.وظیفه 

از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا  مربوط به وضعیت نظام وظیفه  کارت    -3 روز برگزاری آزمون  و گواهی فراغت 

 . آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد

برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب   3انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان  - 5

سایت اعالم خواهد    به ترتیب باالترین نمرات از آزمون دردر چند مرحله  نمره آزمون تعیین شده را کسب کرده اند،  

 .شد 

پایین تر از مقطع تحصیلی اعالم شده در آگهی، در    مرتبط و یاکه داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر  در صورتی- 6

 .اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد فرآیند آزمون شرکت نماید، از ادامه 

 مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد. انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی - 7

از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی، شناسنامه،    -8 ارائه اصل مدارک الزم  مدرک    و  کارت ملی مهلت 

روز پس از اعالم نتایج    7حداکثر    (احبهبه منظور تطبیق مدارک و تکمیل پرونده برای انجام مص)  وضعیت نظام وظیفه

 .آزمون می باشد 

یت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال )اعالم( مدارک به صورت  مسئول- 9

ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد  

از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در    اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است،

 .صورت بکارگیری، لغو و بال اثر می گردد

 .باشد غل مربوطه میدن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای ششرط پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بو  -10

  وابسته و تابعه های شرکت  با …پذیرفته شدگان این آزمون هیچگونه ارتباط استخدامی، قراردادی ، پیمانی و   -11

 .ندارند   نیرو وزارت



های مجاور در آزمون پذیرفته  باشد، چنانچه داوطلب از شهرها یا استانبا توجه به اینکه محل خدمت شهر یزد می  -12

همچنین ایاب و ذهاب با خود فرد بوده و شرکت تعهدی در این خصوص نخواهد  شود هزینه اسکان در شهر یزد و  

 داشت. 

 :سایر موارد

پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام   -1

  شرایط مورد ادعا به عهدهولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به ئصورت می پذیرد. مس

 .اوطلب خواهد بودد

قبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، معاینات    -2

 .پزشکی، گواهی سالمت و اخذ عدم سوء پیشینبه از مراکز ذیصبالح نیز الزامی می باشبد 

ادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعالیت  پذیرفته شدگان نهایی می بایست آم -3

 . قرارداد را داشتبه باشند  شرکت برابر

 : مواد آزمون

 

 

 

  

 

 

 ضریب وزنی تمام سئواالت یکسان و آزمون دارای نمره منفی می باشد. 

 : مراحل ثبت نام

کلیه مراحل ثبت نام، دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده نتایج فقط از طریق سامانه آزمون به نشانی   -1

www.azmoon.iheari.ir  .قابل انجام خواهد بود 

و مشاهده پیغام پایان مراحل، ثبت نام قطعی    ریال  500000بلغ  به م  تنها پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون -2

د و امکان شرکت در آزمون وجود  کارت ورود به جلسه صادر نخواهد ش تلقی می گردد و در غیر این صورت 

 ندارد. 

 زمانبندی آزمون:  -3

 09/1401/ 25لغایت  1401/ 09/ 14ثبت نام از تاری  

 9:00ساعت   1401/ 09/10 مورخ جمعه روز زمان برگزاری آزمون 

 گردد. اعالم میهمین سایت محل برگزاری آزمون متعاقبا در زمان دریافت کارت ورود به جلسه و 

 تعداد سئواالت  نام درس ردیف

 20 زبان و ادبیات فارسی و آئین نگارش  1

 ICDL 20آشنایی با مهارت های هفتگانه  2

 20 ریاضی هوش و استعداد  3

 20 عمومی زبان انگلیسی  4

 20 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی  5

http://www.azmoon.iheari.ir/

