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 مين نيروي انسانيتأ آگهي "
 

سيانشركت  ضيان بين از  ،در نظر دارد پگاه انرژي پار شرايط متقا  جهت) زن/(مردواجد 

از ، در اســتان خراســان رضــوي  انجام پروژه هاي مربوطهنيرو جهت نفر  23به كارگيري تعداد 

 نمايد. دعوت به همكاريذيل  ولبه شرح جد ،برگزاري آزمون كتبي و مصاحبهطريق 

ضوابط  سب  ساني ، منوط به تامين مالي پروژه ها ح صره : بكارگيري نهايي نيروي ان تب

و پذيرفته شدگان در اين آزمون هيچ گونه ارتباط استخدامي با شركت هاي  قانوني ، خواهد بود.

   تابعه وابســته به وزارت نيرو نداشــته و قبولي در اين آزمون هيچ گونه تعهد اســتخدامي ايجاد 

 نمي كند.

 د.ينمراجعه فرما www.mapsab.ir به سايت و ثبت نام كسب اطالعات بيشتر جهتمي توانند عالقمندان 
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رشته تحصيليبه تفكيك  –نياز  دتعداد نيروي مور -1جدول   

 

 

 

 

 

 

 
 رضوياستان خراسان  

   
تعداد نيروي مورد  مدرك تحصيلي  رشته تحصيلي رديف

 نياز
 جنسيت

 مرد نفر 3 كارشناسي و باالتر حقوق ( همه گرايش ها) 1

 زن 1/مرد 7 نفر 8 كارشناسي و باالتر برق(همه گرايش ها) 2

 مرد/ زن نفر 4 كارشناسي و باالتر كامپيوتر(همه گرايش ها) 3

 مرد/زن نفر 1 كارشناسي و باالتر عمران (همه گرايش ها) 4

 مرد نفر 2 كارشناسي و باالتر حسابداري  5

 مرد نفر 2 كارشناسي و باالتر مديريت مالي (همه گرايش ها) 6

 مرد نفر 2 كارشناسي و باالتر مديريت دولتي ( همه گرايش ها) 7

 مرد نفر 1 كارشناسي و باالتر مكانيك/تاسيسات 8

  نفر 23  مجموع 
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 متقاضيانشرايط  -الف

 باشد.) 34سال ) و دكتري ( 32سال ) ، كارشناسي ارشد (  30كارشناسي ( متقاضيان بايستيحداكثر سن  .1

: درصورت داشتن سابقه مرتبط در خصوص مشاغل فوق الذكر، مدت سابقه بر حسب سوابق پرداخت حق بيمه به 1تبصره
 به سقف سني افزوده خواهد شد. سال )  10حداكثر (،  سازمان تامين اجتماعي

 )تاريخ محاسبه روز آزمون ( از خدمتداشتن كارت پايان خدمت يا معافيت  .2
  كامل جسماني و روانياري از سالمت دربرخو .3
 و گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر عدم سوء پيشينه كيفريارائه برگ  .4

 مصاحبه -ب

(زمان آن پس از اعالم  و توانايي هاي شركت كنندگان صورت مي گيرد. دانشيهاي  اين آزمون با هدف سنجش مهارت
 شد.)اعالم خواهد  )از طريق سامانه پيامكينتايج به قبول شدگان آزمون 

 ساير شرايط  -ج

مدارك به صورت  ارسالناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا  عواقب مسئوليت -1
مرحله از مراحل آزمون، تطبيق مدارك، مصاحبه و جذب محرز شود كه ر عهده متقاضيان خواهد بود و در هرناقص، ب

، از انجام ي بوده استيا فاقد شرايط مندرج در آگه ورا ارائه نموده داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع 
  ممانعت به عمل خواهد آمد.مراحل بعدي 

 مواد آزمون  -د

 هوش واستعداد ،مهارت هاي عمومي كار با رايانه ،آئين نگارش سواالت آزمون عمومي: •

 هررشته تحصيليو كاربردي دروس تخصصي تخصصي: سواالت آزمون  •

سوال و مدت پاسخگويي  15دقيقه و تعداد سواالت تخصصي 30 سوال و مدت پاسخگويي 24تعداد سواالت عمومي  •
 دقيقه مي باشد. 30
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 چاپ شده موجود در بازار مي باشد.: منابع سواالت عمومي و تخصصي، كتاب هاي 1تبصره

 محاسبه مي شوند. 1و دروس عمومي با ضريب  2ضريب  با: دروس تخصصي 2تبصره 

 به هر پاسخ غلط يك سوم نمره منفي تعلق مي گيرد.: 3 تبصره

 دروس عمومي :

 ضريب تعداد سؤال مواد امتحاني رديف

 1 8 آيين نگارش 1
2 ICDL1 8 مهارتهاي كامپيوتر 
 1 8 و استعداد هوش 3

 

 دروس اختصاصي :

 

 

 

 ضريب تعداد سؤال مواد امتحاني رشته تحصيلي رديف

 2 15 حقوق عمومي حقوق 1

 2 15 1بررسي سيستم هاي قدرت  برق 2
 2 15 كامپيوترمباني  كامپيوتر 3
 2 15 مصالح ساختماني عمران 4
 2 15 اصول حسابداري حسابداري 5
 2 15 اصول مديريت مالي مديريت مالي 6
 2 15 مباني رفتار سازماني مديريت دولتي 7
 2 15 تاسيسات حرارتي مكانيك/تاسيسات 8
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 ) چگونگي ثبت نام:ه

مورخ   شنبههارچروز  صبح 8از ساعت داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين دفترچه مي توانند -1
اقدام به ثبت نام  www.mapsab.irاز طريق سايت اينترنتي 24/10/1401مورخ  شنبه روز  24حداكثر تا ساعت  14/10/1401

 در آزمون نمايند.

ريال (يك ميليون ريال) را به عنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتي  000/000/1داوطلبان مي بايست مبلغ -2
 cvv2موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد 

 پرداخت نمايند. مبلغ هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

  :) راهنماي ثبت نام و

 .از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد -1

 .صفحه كليد خاموش باشد( Caps Lock) هنگام درج اطالعات، كليد -2

  (Space)در هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر، از كليد فاصله ( Enter) از زدن كليد -3
 .استفاده نماييد

 .تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است-4

 .كد ملي خود را به صورت كامل (با درج صفر) و بدون خط تيره وارد نماييد-5

و با حجم  JPG (تمام رخ، زمينه روشن و جديد)، با فرمت 3×4براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي -6
 .كيلوبايت استفاده نماييد 70حداكثر

رقمي مي باشد را به دلخواه تكميل و آن را يادداشت  5فرم ثبت نام، فيلد مربوط به شماره بازيابي كه از نوع عددي و  در انتهاي-7
نماييد. در صورت فراموش كردن شماره رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه كد ملي و شماره شناسنامه مي توانيد 

 اييد لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره كامالً مراقبت نماييد.شماره رهگيري خود را بازيابي نم
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 پس از تكميل نمودن اطالعات، شماره رهگيري ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً امكان چاپ اطالعات وجود دارد.-8

 

 ) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون: ز

لغايت   11/1401/ 04خ از تاريبه صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام اعالميارائه كارت ورود به جلسه آزمون  -1
 انجام خواهد پذيرفت. 06/11/1401

برگزار خواهد شد، ساعت و آدرس حوزه آزمون بر روي كارت ورود به جلسه آزمون  07/11/1401روز جمعه آزمون در -2
 .درج خواهد گرديد

  ارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي كاغذ) و كارت شناسايي معتبرهنگام ورود به حوزه الزاميست. –3

 تي در جلسه امتحان ضروري مي باشدبهداش شيوه نامه هايرعايت -4

 
 

 بديهي است در غير اينصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگيري بعمل خواهد آمد.

جدول «شود كه رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اينترنتي، محترم توصيه مي به داوطلبان -4
مطالعه و بررسي نموده و فايل رايانه  نام و مدرك تحصيلي مورد نياز در رشته شغلي مربوط را كامالًنحوه ثبت، راهنما، »نيازها

ضمناً پيگيري مراحل بعدي مانند دريافت كارت ورود به جلسه آماده نمايند. يات اعالم شدهاي عكس خود را با توجه به جزئ
 آزمون، آگاهي از زمان و مكان برگزاري آزمون الزامي بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب مي باشد.

تري را به همراه خواهد داشت و بهتر نام در ساعات كم ترافيك، به مرور زمان و قبل از روزهاي پايان مهلت، سهولت بيشثبت -5
 است ثبت نام به روزهاي آخر موكول نشود.

پذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبت نام صورت  -1
 است. ئه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا بر عهده داوطلبامي پذيرد. صحت و سقم اين موارد و ار
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 دارندگان مدرك تحصيلي معادل، تحت هيچ شرايطي مجاز به ثبت نام در آزمون نمي باشند. -2

قبولي در آزمون كتبي به منزله پذيرش و جذب نبوده، بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحل بعدي شامل مصاحبه،  -3
مقرر، قرار داد مطابق قانون كار و مقررات  گزينش، مي باشد و با پذيرفته شدگان نهايي، پس از ارائه مدارك در مهلت

 ذيربط منعقد خواهد شد.

عدم ارائه مدارك توسط پذيرفته شدگان نهايي در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقي و شركت نسبت به جايگزيني آن  -4
 ها از محل نيروهاي ذخيره اقدام نموده و اعتراضات بعدي پذيرفته نخواهد شد.

    تذكر : 

در صورت ثبت نام در آزمون  ،را دارا مي باشند) 1(گاني كه رشته هاي تحصيلي غيرمرتبط با جدول شماره شركت كنند
 صادر نمي شود.براي آنها كارت ورود به جلسه 

 

 

 

 

 

 


