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 «تعالیبسمه»
 یزهاتناد مجوخود و به اس فیتحقق اهداف و وظا یدر راستا میالد شیرین بهار وبرق آذین الموت  ،باختر مشاور یهاشرکت

و  قاتیتحق ،رت علوموزا دییمورد تا یها و موسسات آموزش عالدانشگاه النیالتحصاز فارغ آقار نف 77تعداد  ،صادره یاستخدام

به  ،د نصابپس از کسب نمره ح نشیمصاحبه و گز ،(یو تخصص ی)عموم یکتب یآزمون استخدام یبرگزار قیاز طر ،ی رافناور

 .دینانمیاستخدام م، بصورت قراردادی نهایی، با شرایط مندرج در این آگهینمرات اخذ شده  نیباالتر بیترت

 یعموم شرایطاول:  بخش

 رانیا نظام جمهوری اسالمی تیداشتن تابع .1

 رانیا یاسالم یجمهور یالتزام به قانون اساس .2

 رانیا یاسالم یجمهور یشناخته شده در قانون اساس انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نیاعتقاد به د .3

 )معافیت پزشکی غیرقابل قبول است( انیآقا یدائم برا یقانون تیمعاف ایانجام خدمت دوره ضرورت  .4

 و دخانیاتبه مواد مخدر  ادیعدم اعت .5

 موثر یجزائ تینداشتن سابقه محکوم .6

 انجام کار ییو توانا یروان ی،داشتن سالمت جسمان .7

 محل مورد تقاضا -شغل یاحراز شغل برا طیدارا بودن شرا .8

ز ا دیدام نباداوطلبان استخها )و شرکت هاسازمان گریتعهد خدمت به دنداشتن استخدام و  یبرا یمنع قانون عدم .9

مجموعه ری( زیولتردیوابسته )غ یهادائم شرکت /نیکارکنان مدت مع ایو  ییاجرا یهادستگاه یمانیو پ یرسم نیمستخدم

 های مزبور باشند.(ها یا شرکتخدمت از دستگاه دیبازخر ایصنعت آب و برق و 

 و مصاحبه یدر آزمون کتب یپس از قبول نشیگز دییبه تا یعموم یاهتیاحراز صالح .10

 بودن شرایط سنی مطابق دفترچه دارا  .11

 کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون .12

 یاختصاص طیبخش دوم: شرا

 .1ول شماره اعالم شده در جد یلیتحص شیمتناسب با مقطع، رشته و گرا یلیداشتن مدرک تحص -1

 مورد نیاز مدرك تحصیلیو  غلیعنوان رشته ش .1جدول شماره 

عنوان 

 شغل
 شرایط احراز

بردار بهره

های پست

توزیع فوق

 و انتقال

 های کاردانی برقو گرایشبرق  ها کلیه رشته کاردانی

 های برقو گرایش ی برقهاکلیه رشته کارشناسی

 

 دارندگان مدارک تحصیلی باالتر حق شرکت در آزمون را ندارند. :1تبصره
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 :ریبه شرح ز یسن طیداشتن شرا -2

 (16/10/1371از بعد  نی)متولد یمقطع کاردان یبرا سال 30ثر حداک –

 (16/10/1369بعد از  نی)متولد یمقطع کارشناس یسال برا 32حداکثر  –

 یرگزارروز ب ،انو سن داوطلب فهیخدمت نظام وظ انیدائم و پا تیمعاف ،یلیالتحصفارغ زمانبه حاسم یعمل برا مالک: 2تبصره

 باشد.( می16/10/1401آزمون )

 .شودمی زودهافمجاز  سن حداکثر به معتبر تأییدیه ارائهبا  ماه، 24 مدت به حداکثر سربازی، خدمت انجام مدت :3تبصره

 .شودیم مجاز افزوده سن حداکثر سال به 5تا سقف  ،(بیمه حق پرداخت به مشروط)کار مرتبط  سابقه داشتن :4تبصره

 .شودمی افزوده مجاز سن حداکثر سال به 5تا سقف  "قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران"مشمول برای داوطلبان  :5تبصره

 نسو باشد شتر سال بی 37نباید از کاردانی  مقطعهای فوق، سن داوطلب در هر صورت با لحاظ مجموع افزایش ناشی از تبصره

 سال بیشتر باشد. 39نباید از  ارشناسیکمقطع داوطلب 

های همیهسط به مربو یها هیدییو تا فهینظام وظ تیه وضعداوطلبان، کارت مربوط ب لیفراغت از تحص یبه ذکر است گواه الزم

 گردد. دارک ارائهم قیطبت جهتها  هیدییتا ریآزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه سا یحداکثر تا روز برگزار یستی، باقانونی

 عناوین شغل و محل خدمت: 2جدول شماره 

 جمع تعداد جنسیت نوع سهمیه محل خدمت نام شرکت عنوان شغل

-بردار پستبهره

توزیع های فوق

 و انتقال

 11 مرد آزاد استان تهران میالد شیرین بهار

 4 مرد % 25ایثارگران  استان تهران میالد شیرین بهار 16

 1 مرد % 5ایثارگران  استان تهران میالد شیرین بهار

 12 مرد آزاد ستان تهرانا باختر مشاور

 4 مرد % 25ایثارگران  استان تهران باختر مشاور 17

 1 مرد % 5ایثارگران  استان تهران باختر مشاور

 15 مرد آزاد استان البرز باختر مشاور

 6 مرد % 25ایثارگران  استان البرز باختر مشاور 22

 1 مرد % 5ایثارگران  استان البرز باختر مشاور

 15 مرد آزاد استان قم برق آذین الموت

 6 مرد % 25ایثارگران  استان قم برق آذین الموت 22

 1 مرد % 5ایثارگران  استان قم برق آذین الموت

 یقانون یهاهیو سهم ازاتیامت شرایط، سوم: خشب

  باشد.محل خدمت الزامی میاستان  درداوطلبان بومی بودن   ( 1

 :گردندمی یتلق استان یداوطلب بومباشند،  ریز یهایژگیاز و یکی یدارا که حداقل یافراد 
 باشد. یکیاستخدام  یمحل مورد تقاضا برااستان با  ،یهمسر و ایمحل تولد داوطلب  استان 
 و (بازنشسته ایاغل و شمسلح )اعم از  یروهاین ایو  ییاجرا یهاشاغل در دستگاه یمانیو پ یهمسر و فرزندان کارکنان رسم 

 نیوالد یازنشستگب ای یکه استان محل خدمت فعل رویوزارت ن رمجموعهی( زیردولتی( و وابسته )غیتابعه )دولت یهاشرکت
 باشد. یکیاستخدام آنان  یداوطلب با استان محل مورد تقاضا برا

  در  متناوب ای یت متوالصوردانشگاه( را به  ایو  رستانیدب ،ییراهنما ،یی)ابتدا یلیسال از سنوات تحص چهارداوطلب حداقل
 کرده باشد. یاستخدام ط یاستان محل موردتقاضا برا

  اشد.باستخدام را داشته  یدر استان محل مورد تقاضا برا مهیسال سابقه پرداخت حق بداوطلب حداقل چهار 
  ام را استخد یادر استان محل موردتقاضا بر مهیسال سابقه پرداخت حق بهمسر داوطلب، حداقل چهار  ایپدر، مادر و

 داشته باشند.
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 ریاه سابه همر بودن را یمستندات و مدارک بوم ت،یبرابر ظرفدو الزم است در صورت قرار گرفتن در فهرست  داوطلبان :توجه

 ،دشالم خواهد ام اعاستخد یشرکت متقاض یکه متعاقباً از سو یمدارک و قبل از مصاحبه استخدام یدر زمان بررس ازیمدارک موردن

 باشد.یم جذب ندیدر موعد مقرر به منزله حذف از فرا هیدییتا ارائهاست عدم  یهیبد .ندیائه نماار

 ( سهمیه ایثارگران2

قانون "مشمول  گرانبه ایثارالزم( )در صورت کسب حد نصاب نمره  یاستخدامنیازهای از کل  (%30)درصد  یستا سقف -1-2

 نیبایست در آزمون شرکت نموده و در بمی طییابد که افراد واجد شراختصاص میا ریزشرح به "جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 خود به رقابت بپردازند. 

دان ، همسر و فرزنهدا، همسر و فرزندان شفاقد شغل به جانبازان، آزادگان یاستخدامظرفیت  ( از%25و پنج درصد ) ستیب -2-2

 مادر، ل اسارت، پدر وی یک ساو باال کسالیفرزندان آزادگان با مدت اسارت ( و باالتر، همسر و %25درصد ) پنج و ستیجانبازان ب

 .یابداختصاص میبه ترتیب نمره مکتسبه  دیخواهر و برادر شه

آنان و  ها(، همسر و فرزندانه در جبههبه رزمندگان )با حداقل شش ماه حضور داوطلبان یاستخدامظرفیت از ( %5پنج درصد ) -3-2

مکتسبه اختصاص  ( و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت به ترتیب نمره%25ن زیر بیست و پنج درصد )فرزندان جانبازا

 یابد.  می

 دیشه ادیبن خانواده شهدا(ها، همسر و )جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آن ثارگرانیا یمعتبر برا هیدییمرجع صدور تا -4-2

 یرویمسلح در مورد رزمندگان خود، معاونت ن یروهاین یهااز رده کیهر  یانسان یرویندگان، معاونت نرزم یو برا ثارگرانیو امور ا

ی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مردم یروهایو ن انیجیدر مورد بس یمستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالم جیبس یانسان

 .باشندیدر مورد جهادگران م یوزارت جهاد کشاورز یابع انسانمعاونت توسعه و منمشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل، 

در موعد مقرر به منزله حذف از  هیدییتا ارائهاست عدم  یهیبدمتقاضیان باید تاییدیه مربوطه را در روز بررسی مدارک ارایه نمایند. 

 باشد.یمزبور م هیجذب در سهم ندیفرا

 بخش چهارم: مواد آزمون
ه مشخص شد 3 رهدر جدول شما آزمون مواد .داده خواهد شد تخصصی و یعموم تسؤاالشامل دفترچه  کی، از داوطلبان کیهر  به

 است.

 . مواد آزمون کتبی 3جدول شماره 

 عنوان شغل
رشته 

 تحصیلی
نوع 

 آزمون
تعداد  مواد آزمون

 سوال
 ضریب

بهره بردار 

)اپراتور( 

های پست

توزیع و فوق

 انتقال

 

کاردانی یا 

کارشناسی 

ق مطابق بر

جدول شماره 

1 

 2 10 ادبیات فارسی و آئین نگارش عمومی

 2 10 زبان انگلیسی عمومی

 10 1 (ICDLهای هفتگانه رایانه )مهارت

 2 10 های ذهنیهوش و توانمندی

 2 10 مدارهای الکتریکی تخصصی

 3 15 تجهیزات پست

 3 10 رله و حفاظت

 3 15 و ترانسفورماتورهاهای الکتریکی ماشین

 2 10 ایمنی در برق

 - 100 جمع 
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محاسبه لط غهای برای پاسخ احتساب یک سوم نمره منفیبا بصورت چهارجوابی بوده و  تخصصیو  یدروس عمومالت اوس -1

 .خواهد شد

ون شدگان آزم ذیرفتهپوان برابر ظرفیت به عن به تعداد دوکه حائز باالترین نمرات آزمون شده باشند،  از بین داوطلبانی -2

 تعیین و اعالم خواهند شد. (یو تخصص ی)عمومکتبی 

 احل مصاحبهنجام مرا یمندرج در دفترچه برا هیبا توجه به سهم تیبرابر ظرف دو زانیبه مبر اساس نمره نهایی داوطلبان  -3

 خواهند شد. یمعرف

مصاحبه امتیاز صد در 30و )آزمون کتبی(  ییدرصد از نمره نها 70شامل  مالک انتخاب قبول شدگان نهایی امتیازات آنان -4

 .دباشمی

فرد به  صورت حذفو در ها خواهد بودهیاز سهم کیدر هر امتیاز مکتسبه  نیباالتر انتخاب قبول شدگان نهایی، بترتیب -5

اند برای سب کردهکزمون کتبی را نمره آ باالترین ، افراد بعدی کهشرایط عمومی و اختصاصیدلیل عدم احراز هر یک از 

 م مراحل مصاحبه دعوت خواهند شد.انجا

بی مون کتانتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه خواهد بود. لذا قبولی در آز

 به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.

 ق مداركم: زمان ثبت نام، برگزاری آزمون، اعالم نتایج و تطبیپنجبخش 

-سهروز  24لغایت ساعت  19/09/1401 شنبهروز  توانند ازرایط مندرج در این آگهی میشداوطلبان پس از مطالعه دقیق  -1

در  www.therc.irبه آدرس اینترنتی  مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران از طریق سایت 29/09/4011مورخ  شنبه

 .نمایندآزمون ثبت نام 

 زا نه شرکت در آزمون( را به عنوان هزیمعادل صد و چهل و پنج هزار تومان) ریال 1،450،000بایست مبلغ داوطلبان می :1تبصره

 داخت نمایند.پر موجود در صفحه ثبت نام ریق درگاه اینترنتیط

 .گرددیزی مسترد نمیوجه وار و یا عدم قبولی، پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، در صورت انصراف :2تبصره

ن دقت ر حفظ آدکلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و  ،پس از انجام کامل و دریافت کد رهگیری ضروری است :3تبصره

 .نمایند

 الزامی حوزه به رودو هنگام عکس دارشناسنامه ملی یا  کارت و( کاغذ برروی شده چاپ) آزمون جلسه به ورود کارت ارائه :4تبصره

 .شد خواهد جلوگیری داوطلب ورود از اینصورت غیر در ؛است

روز  از اینترنتی صــورت به جلسه آزمون به ورود کارت توزیع زمان و 16/10/1401مورخ  جمعهبرگزاری آزمون، روز  -2

-می انجام .c.irtherwww ســایت وب طریق از 51/10/4011 مورخ شــنبهپنج  روز لغایت 21/01/4011 مورخ وشنبهد

 .دگرد

عت شروع و هند نمود. ساکه در تقاضانامه درج خوا باشدکد رشته محل انتخابی میداوطلبان،  یحوزه امتحان نییمالک تع -3

 .دیداوطلبان خواهد رس یکارت شرکت در آزمون درج و به آگاه یآزمون بر رو یمحل برگزار

 یس از اجراپوطلبان داوطلبان نبوده و مدارک دا یاز سو یاطالعات ارسال دییزمون به منزله تاصدور کارت شرکت در آ :5تبصره 

 خواهد شد. یاستخدام بررس یآزمون، توسط شرکت متقاض

 زمان برگزاری آزمون الزامی است. های بهداشتی توسط داوطلبان، دررعایت پروتکل -4

از طریق وب سایت  08/11/1401پذیرفته شده( روز شنبه مورخ برابر ظرفیت نهایی  دوقبول شدگان در آزمون ) اسامی -5

www.therc.ir گردد.اعالم می 

 زمان تطبیق مدارک و سایر مراحل همزمان با  اعالم نتایج تعیین خواهد شد. -6

http://www.therc.ir/
http://www.ieht.ac.ir/
http://www.therc.ir/


6 
 

ادر آماده و ص ری آزمونلبان بایستی تا روز برگزاکارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوط :1تبصره

 .شده باشد

عکس  اصل و تصویر مدارک پذیرفته شدگان شامل: مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه و :2تبصره

پس از اعالم نتایج آزمون  روز 5مدارک اثبات بومی بودن که در شـرایط ثبت نام قید گردیده اسـت، حداکثر و  عدد 3به تعداد  3*4

محل تحویل مدارک  .الذکر در مهلت مقرر به منزله انصراف وی تلقی خواهد شدبایسـت ارایه گردد و عدم ارائه مدارک فوقکتبی می

 گردد.اعالم می www.therc.irمتعاقباً از طریق وب سایت 

 .شوندی وارد فرآیند مصاحبه میظرفیت پس از تطبیق و تکمیل پرونده طی برنامه زمان برابر دوپذیرفته شدگان  -6-7

 م: راهنمای ثبت نامششبخش 

تی منتقل رداخت اینترنپنام، به صفحه پس از تکمیل کلیه اطالعات فرم ثبتآزمون، نام ثبتپس از ورود به سایت داوطلبان  -1

 مایند.ننام بر دارای رمز پویا اقدام به پرداخت هزینه ثبتتوانند از طریق کارت بانکی معتشوند و میمی

 از تایپ التین اطالعات خودداری نمایید. -2

 صفحه کلید خاموش باشد. Caps Lockهنگام درج اطالعات، کلید  -3

 (Spaceید فاصله )در هنگام درج اطالعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر از کل Enterاز زدن کلید  -4

 استفاده نمایید.

 تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است. -5

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

با حجم  و jpg )تمام رخ، زمینه روشن و جدید(، با فرمت 3×4برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی  -7

 .ودهای غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بعکسکیلوبایت استفاده نمایید. 70حداکثر 

 باشد.پیکسل  300*400و حداکثر  کسلیپ 200*300حداقل  دیاندازه عکس اسکن شده با 

 واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. دیداوطلب با ریصوت 

 حذف شده باشد. دیعکس اسکن شده با دیزا یهاهیحاش 

 باشد. دیسف نهیزم یو دارا یمکان عکس رنگاالیحت 

اصل  و داوطلبان الزم است از باشدنمی قبول قابل( …شناسنامه و  ،ی)کارت مل ییشناسا یهاکارت یاسکن عکس از رو :1 تبصره

 .ندیفوق، اقدام به اسکن نما حاتیعکس و مطابق با توض

 گردد.یسلب م یوطل شده و حق شرکت در آزمون از نام داوطلب باثبت رمعتبر،یدرصورت ارسال عکس غ :2 تبصره

گردد که یم دی، تاکدرخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان ،یقبل یهاوجود آمده در آزمون با توجه به مشکالت به مهم: تذکر

عکس شما  یبه جا یگریتا اشتباهاً عکس د دییدقت نما یارسال عکسحتماً نسبت به کنترل  ،ینامعالوه بر کنترل اطالعات ثبت

 یررات با وبق مقو مطا یفرد به عنوان متخلف تلق ،یاز طرف متقاض یاست که در صورت ارسال عکس اشتباه یهیارسال نگردد. بد

 رفتار خواهد شد. 

لخواه تکمیل و آن را باشد را به درقمی می 5در انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و  -8

 لی و شمارهه کد مدداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همرایا

 نمایید. الً مراقبتاره کامتوانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید. لذا تا پایان مراحل آزمون از این شمشناسنامه می

 دارد. ئه شده را یادداشت نمایید. امکان چاپ اطالعات نیز وجودپس از تکمیل اطالعات، شماره رهگیری ارا -9
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 تم: سایر مواردفبخش ه

 رشینند و پذکشرکت در این آزمون  توانندیم 1شماره مذکور در جدول و مقطع  شیرشته، گرا النیصرفاً فارغ التحص -1

 اشد. بنمی ریپذتر امکاننییپا ایمقطع باالتر  ایها و شیگرا ایها رشته گرید

رائه اوارد و م نیصحت و سقم ا تی. مسئولردیپذیصورت م اطالعات اعالمی توسط داوطلبداوطلبان با توجه به  رشیپذ -2

 اصل مدارک مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.

 .دینام نماشرکت ثبت کیشغل محل در  کی یتواند صرفاً برا یآزمون، هر داوطلب م نای در -3

داوطلب  ر عهدهبرعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارایه ناقص مدارک  مسئولیت ناشی از عدم -4

د اطالعات ا به عمباشد و چنانچه در هر کدام از مراحل امتحان، مصاحبه و جذب، محرز شود که داوطلب به اشتباه یمی

 مودنن طوالنی اظلح به همچنینو  بوده ملغی او قبولیه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، ئخالف واقع ارا

 .آمد خواهد عمل بهعلیه وی  مقررات و قوانین طبق الزم اقدام استخدام، فرآیند

اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اینترنتی، آگهی، نحوه  اًبه داوطلبان توصیه می شود که شخص -5

. درصورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل ایندمطالعه نم اًمدارک مورد نیاز را دقیق ثبت نام و

پیگیری مـراحل  ضمناً  .به عمل خواهد آمد www.therc.irبرگزاری آزمون، اطالع رسانی الزم از طریق پایگاه اینترنتی 

ن، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به بـعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمو

 .باشدعهده داوطلب می

و در  هنددر انجام اول مهلت مقرروزهای  دربهتر است ثبت نام را  رفع اشکاالت احتمالیداوطلبان گرامی جهت سهولت در  -6

ات العطابعد از ثبت  الی و یا سایر موارد اصـالحی،صـورت وجـود اشکال در مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عـکس ارس

 .مایدنحاصل  به صـفحه ثبت نام مراجعه نموده تا از وضـعیت تایید اطالعات اطمینان خود، در اسرع وقت مجـدداً

 مون کتبیش در آزباشد بلکه قبولی نهایی پس از پذیرقبولی درآزمون کتبی به هیچ وجه به منزله بکارگیری قطعی نمی -7

 هینوء پیشس( و کسب حدنصاب نمره مصاحبه و انجام مراحل بعدی شامل معاینات پزشکی و اخذ عدم یو تخصص یعموم)

جد داوطلبان وا نیب از یینها نشیگزاحراز صالحیت های عمومی با تایید است  دیالزم به تاک .باشداز مراکز ذیصـالح می

 شد. انجام خواهد طیشرا

 مورد شرکت تیعالفاستان حوزه  یاز شهرها کیخدمت و اشتغال به کار در هر  یست آمادگبایمی ییشدگان نها رفتهیذپ -8

 .شده است را داشتـه باشند نییتع 2شماره ول دظر که در جن

 156داخلی  021-44171961ه تلفن شمار با اداری تاساع درتوانند ، داوطلبان محترم میابهام هرگونه وجود صورت در -9

 .دننمای حاصل تماس
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