
 پیشگامان نیرو مهار پارسه همکاری شرکت دعوت به آگهی 

 
  در شرکت متقاضی داوطلبان از  نام ثبت نحوه و تاریخ ضوابط و شرایط درباره  پارسه مهار نیرو پیشگامان شرکت اطالعیه

 1401 سال توزیع فوق و انتقال  برق های  پست اپراتوری آزمون

 جزیره قشم در نظر دارد نسبت به شناسایی افراد واجد شرایط جهت انجام کار در  شرکت نیرو مهار پارسه  بدینوسیله به اطالع می رساند  

نفر نیروی مرد از طریق برگزاری   7  با شرایط ذیل به تعدادانتقال و فوق توزیع  زگان برای شغل اپراتوری پست های برق  استان هرم

 .آزمون اقدام نماید

 

  :داوطلبان  شرایط

داوطلبان می  می باشد)تاریخ آزمون مالک حداکثر سن سال  28و فوق دیپلم سال   ۳۰حداکثر سن برای مدرک تحصیلی لیسانس -۱

 باشد(

درصورت داشتن سابقه مرتبط در خصوص شغل فوق الذکر بر اساس سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی  : 1  تبصره

 .به سقف سن افزوده خواهد شد

 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -2

 : داشتن مدرک تحصیلی مرتبط-۳

 )تمام گرایشها (  الکتروتکنیک  ،) تمامی گرایشها به جز مخابرات (لیسانس الکترونیک فوق دیپلم و 

 برخورداری از سالمت کامل جسمی و روانی -۴

 عدم سو پیشینه کیفری -۵

باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون باشد و مدارکی که پس از این تاریخ آزمون باشد    ۳و  2تاریخ اخذ مدارک بندهای  : ۲ تبصره

 . پذیرفته نخواهد شد

 .بومی بودن در شهرستان محل خدمت الزامی می باشد-۶

 :داوطلب بومی شهرستان فردی است که واجد شرایط زیر باشد

 .مورد تقاضا برای استخدام یکی باشدشهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل  لف(ا

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته(که شهرستان محل خدمت  ب(

 .فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد

وات تحصیلی)ابتدایی,راهنمایی,دبیرستان,)متوسطه یا پیش دانشگاهی(را به صورت متوالی یا  سال از سن( ۴داوطلب حداقل چهار ) ج(

 .متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد

سال سابقه پرداخت حق بیمه )در قبال اشتغال(در شهرستان مورد تقاضا برای ( ۴داوطلب، پدر, مادر و یا همسر حداقل چهار ) د(

 استخدام را داشته باشند.)پرداخت حق بیمه دوران سربازی قابل احتساب نمی باشد(

داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود)موضوع بندهای ب و د( استفاده نمایند که زمان : تذکر

 .تاریخ تولد داوطلبان باشدتحقق موضوع )اشتغال ،بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه (مربوط به پس از 

 سال گذشته تا تاریخ برگزاری آزمون ساکن شهرستان مورد نظر باشد  ۵داوطلب حداقل  ه(



 

 شرح شغل :  -7

                                                                                                                                      اپراتوری : 

ل های  با توجه به آیین نامه ایمنی عملیات انتقال نیروی برق و دستورالعم انتقال و فوق توزیع های  ایستگاهانجام عملیات و بهره برداری از 

 بهره برداری 

 ساعات کاری در شغل مورد درخواست:-8

 و روزکار ( کارشیفتی )شب 

 :زمانبندی برگزاری آزمون-9

  www.azmoon.iheari.irمراجعه به سایت برگزار کننده آزمون به آدرس  *

 ۱۴۰۱/ ۱۱/ ۰8 مورخ  شنبهلغایت روز  ۱۰/۱۴۰۱/ ۱9 مورخ دوشنبهاز روز * 

 ۱۴۰۱/ ۱2/۱۱لغایت چهارشنبه   ۱۰/۱۱/۱۴۰۱دریافت کارت ورود به جلسه از روز دوشنبه *

 صبح  ۱۰ساعت   ۱۱/۱۴۰۱/ ۱۳  مورخپنجشنبه  تاریخ برگزاری آزمون روز *

 .آزمون هنگام دریافت کارت ورود به جلسه اعالم می گرددمحل برگزاری *

. تنها پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون و مشاهده پیغام پایان  ریال می باشد ۰۰۰/8۰۰/۱  هزینه ثبت نام شرکت در آزمون استخدامی -۱۰

 شد و امکان شرکت در آزمون وجود ندارد. مراحل، ثبت نام قطعی تلقی می گردد و در غیر این صورت کارت ورود به جلسه صادر نخواهد 

 .شرایط خاص: به همراه داشتن ماسک و استفاده از آن در سالن برگزاری آزمون الزامی است-۱۱

 

 (یتحصیل  مدرک و نیاز  مورد شغل پذیرش های محل)1 شماره جدول

 ردیف  رده شغلی جنسیت  مقطع تحصیلی مدرک تحصیلی  محل خدمت  تعداد)نفر(

  ،(مخابرات به جزگرایشها  تمام)الکترونیک  قشم  ۵

گرایشها(  تمام ) الکتروتکنیک  

اپراتور پست های  مرد  لیسانس 

 انتقال و فوق توزیع 

۱ 

  مخابرات(، به جزگرایشها  تمام)الکترونیک  قشم  2

)تمام گرایشها(  الکتروتکنیک  

اپراتور پست های  مرد  فوق دیپلم  

 انتقال و فوق توزیع 

2 

 

 آزمون(  منابع) ۲ شماره جدول

 رده شغلی مقطع تحصیلی دروس عمومی دروس تخصصی

  الکتریکی  ماشین – بررسی سیستم های قدرت  –مدارهای الکتریکی 

 برق  زبان تخصصی- کنترل –رله و حفاظت  – اندازه گیری  –

- هوش و استعداد

- عمومی ریاضی
 - دانش کامپیوتر

کاردانی و 

 کارشناسی 

اپراتورهای پست های  

 انتقال و فوق توزیع 

 

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

