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 جذب نيروي انسانيآزمون 

 

براي  برق شمال استان كرمان در نظر داردشركت توزيع نيروي  از شركت هاي طرف قرارداد به نمايندگي پژوهان قدرت نيرو شركت
اتفاقات ،  هاي بهره برداريبراي فعاليت (ر شبكه توزيع كابرق در بخشهاي انساني اجراي قراردادهاي خود در سال جاري نسبت به تامين نيرو 

بومي  مرد و  از بين متقاضيان راننده خودرو سنگينو   )مامور قرائت و وصول مطالبات ، نصب لوازم اندازه گيري بازرسي و ، وعمليات
نفر از افراد واجد شرايط از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي   18 به تعداد جمعاً مورد درخواست هايشهرستان 

 .بكارگيري نمايدفوق به شرط دارا بودن شرايط ذيل پس از طي فرآيند   مصاحبهو   ،آزمون دانش مهارتي

 

 :شرايط عمومي) لفا

 نايرا اسالمي جمهوري  داشتن تابعيت �

 .اسالمي ايران و واليت مطلقه فقيهالتزام به قانون اساسي جمهوري  �

 .) امكان شركت در آزمون را ندارندبه هيچ عنوان معافيت هاي پزشكي ( انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم �
 .مي باشد)  21/11/1401( مالك عمل براي محاسبه تاريخ كارت پايان خدمت زمان برگزاري آزمون 

  .ها، دخانيات و مشروبات الكلي گردان عدم اعتياد به مواد مخدر، روان �

 .پيشينهءارائه گواهي عدم سو نداشتن سابقه محكوميت كيفري و  �

 .براي انجام شغل مورد درخواست اشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي د �

  .دارا بودن شرايط احراز شغل بر اساس آگهي �

 .هاي دولتي يا خصوصي ها و شركت زماننداشتن منع قانوني براي جذب و عدم تعهد خدمتي به ديگر سا �

  عتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانا �

 مصاحبه توسط پيمانكار يا مشاور مهارتي واحراز صالحيت هاي عمومي و گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و  �

 در حوزه شركتهاي پيمانكاري توزيع برق عنوانهر  ترك كار تحت  و كميته انضباطي ،  نداشتن سابقه اخراج  �

 جنسيت تعداد نفرات رشته تحصيلي رشته شغلي نام شهر رديف
 گلباف 1

فعاليت براي (برق كار شبكه توزيع 
هاي بهره برداري و اتفاقات و 

عمليات، بازرسي و نصب لوازم اندازه 
گيري، مامور قرائت و وصول 

با توانايي كار در ارتفاع و ) مطالبات
 صعود و فرود از تير

فوق  -ديپلم كليه رشته ها 
 ديپلم برق كليه گرايش ها

 مرد 1
 مرد 1 چترود 2

3 
راين ( نواحيكرمان و 

 )ماهان  –باغين  –
 مرد 3

 مرد 1 زرند 4
 مرد 2 انار 5
 مرد 2 شهربابك 6

7 
رفسنجان و 

 )كشكوئيه-نوق(نواحي
 مرد 7

 مرد 1 ديپلم كليه رشته ها )باالبر ( راننده خودرو سنگين  شهداد 8



٢ 
 

 

 : شرايط اختصاصي �

  .داشتن مدرك تحصيلي اعالمي الزامي مي باشد -1

مي باشد و مالك فراغت از 21/11/1401مالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل زمان برگزاري آزمون  -1تبصره 
 . تاريخ مندرج در گواهينامه موقت مي باشدتحصيل 

 50ساعت و رعايت ايمني در شبكه هاي توزيع برق به مدت  139داشتن گواهينامه هاي فن ورز خطوط شبكه هوايي به مدت -2تبصره
در آزمون را اضي شرايط شركت چنانچه فرد متق الزامي مي باشد اشتغال جهت)بر اساس استاندارد اداره كل فني و حرفه اي ( ساعت 
ماه فرصت  3در آزمون حداكثر  نهايي ساعته نداشته باشد در صورت قبولي 50ساعته و ايمني در برق  139و گواهينامه فن ورز  داشته

در غير اينصورت در هر مرحله از قبولي يا كار قطع  .داده مي شود نسبت به اخذ گواهينامه هاي مذكور با هزينه خود اقدام نمايد
 . الم مي گردد همكاري اع

 . ضروري مي باشد  در زمان برگزاري آزمون كتبي )باالبر ( داشتن گواهينامه ويژه براي متقاضيان شغل راننده خودرو سنگين  -3تبصره 

 به شرح ذيل داشتن شرايط سني در هنگام برگزاري آزمون مورخ-2

 و) به بعد  1376متولدين (  برقكار شبكه توزيعبراي شغل فوق ديپلم برق  ديپلم ومتقاضيان سال تمام براي  25سن حداكثر  2-1
 21/11/1401مالك سنجش زمان برگزاري آزمون ( )به بعد  1366متولدين (  سنگينخودرو براي شغل راننده تمام سال  35 حداكثر

 )مي باشد 

 ماه به حداكثر سن فوق الذكر اضافه خواهد شد 24مدت انجام خدمت سربازي  تا  2-2

بر حسب سوابق حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي به سقف  )سال 10حداكثر( مدت سابقه صورت داشتن سابقه كار مرتبط در 2-3
 .شرايط سني افزوده خواهد شد

ذكر و در صورت عدم وجود قبولي در سهميه هاي  .دندر اولويت پذيرش مي باشخدمت  لبومي در استان و يا شهرستان محافراد  -3
 . امكان استفاده از پذيرفته شدگان شهرهاي مجاور وجود دارد  شده

 . بومي به فردي اطالق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد  : توضيح

 .محل تولد داوطلب يا والدين يا همسر وي، با شهرستان محل مورد تقاضا يكي باشد شهرستان -

را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان محل ) ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان(تحصيلي سال از سنوات ) 3(داوطلب حداقل سه  -
 .مورد تقاضا طي كرده باشد

 .را داشته باشند مورد تقاضامحل شهرستان سال سابقه پرداخت حق بيمه در ) 3( سهداوطلب حداقل  -
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 پالتين از استفاده به منجر كه حوادثي يا و خاص هاي بيماري ،)سمعكاستفاده از ( شنوايي ،)عينك نمره باال(بينايي مشكل نداشتن -4
 .باشد شده بدن اعضاي در

وصول مطالبات و بازرسي  براي شغل هاي  مامور قرائت و  مربوطه موتورسيكلت و گواهينامه رانندگيوسايل نقليه از قبيل دارا بودن  -5
 .  الزامي است و نصب لوازم اندازه گيري 

 :اختصاصي شغليشرايط 

 مدرك عنوان رشته شغلي
براي فعاليت هاي بهره برداري (برق كار شبكه توزيع 

اتفاقات وعمليات ،بازرسي و نصب لوازم اندازه گيري، 
 )مامور قرائت و وصول مطالبات 

 ديپلم كليه رشته ها 
 )كليه گرايش ها(فوق ديپلم برق  

 رشته هاديپلم كليه  )باالبر ( راننده خودرو سنگين 

 سانتيمتر 165حداقل : قد �

 BMI   : (25,5≤BMI≤ 18(شاخص توده بدني 

  و توانايي كار در ارتفاعسالمت جسماني كامل  �

  :يادآوري

 ) گويند BMI شاخص وزني(تقسيم كنيد عدد حاصل را ) بر حسب متر(را بر مجذور قدتان ) بر حسب كيلوگرم(اگر وزن تان 

 

 24: ، شاخص وزني فرد عبارتست از)كيلوگرم( 77 :، وزن)متر( 1,79قد : مثال

 

           . در امتياز آزمون كتبي  مشمولين اعمال مي شود ذيلهاي آموزشي مرتبط ضرايب مطابق جدول در صورت داشتن گواهينامه دوره
 .تصوير گواهينامه در زمان ثبت نام و ارائه اصل گواهينامه در زمان مصاحبه الزامي است بذكر است بارگذاري الزم

 

 

  

 ضريب عنوان رديف
 برق  فن ورز شبكه هوايي  گواهينامه دوره آموزشي 1

 

20% 

 % 10 برق شبكه هاي توزيع  ايمني دررعايت  گواهينامه دوره آموزشي 2
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 :تذكرات
 
مهارت عملي و مصاحبه انجام مي گردد و براساس باالترين امتياز كسب كتبي و شدگان پس از قبولي در آزمون انتخاب نهايي پذيرفته  -1

 .دوخواهد ب شده

 .شركت را ارائه نمايند  مورد نظرو محل خدمت در مدت زمان  تعهد بايستي شدگان  پذيرفته  -2

 داوطلب  در متن آگهي و يا اعالم مدارك به صورت ناقص، بر عهدهرايط اعالم شده ش و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشيمسئوليت  -3
 به يا اشتباه به داوطلب كه شود  محرز) گزينش و مصاحبه ، مهارتكتبي ، آزمون  شامل( نيرو بكارگيري از مرحله هر در و بود خواهد

بعدي محروم گرديده و حتي در صورت عقد  مراحل انجام از باشد، مي آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع خالف اطالعات عمد
  .قرارداد، قرارداد مزبور لغو خواهد گرديد

 .نتايج اين آزمون تا برگزاري آزمون بعد معتبر مي باشد -4
و پايان خدمت نظام وظيفه و محاسبه سن داوطلبان  غير پزشكيگواهي فراغت از تحصيل، معافيت مالك عمل براي محاسبه تاريخ  -5

 .مي باشد ) 21/11/1401( تاريخ آزمون
و گواهي فراغت از تحصيل كليه داوطلبان بايستي تا روز برگزاري آزمون آماده و صادر مربوط به وضعيت نظام وظيفه يا گواهي كارت  -6

 .شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد

برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون تعيين شده  3انتخاب داوطلبان براي انجام مصاحبه حداكثر به ميزان -7
  .به ترتيب باالترين نمرات از آزمون در سايت اعالم خواهد شدبر اساس نياز هر شهرستان و در چند مرحله را كسب كرده اند، 

فن ورز شبكه هوائي  وايمني ايمني  معتبر گواهي نامه هايبه ارائه  ماه بعد از قبولي نهايي مكلف 3حداكثر تا نهائي  پذيرفته شدگان-8
 در برق از موسسات معتبر و  مورد تاييد سازمان فني حرفه اي مي باشند

م شده در آگهي، در آزمون شركت نمايد، از در صورتي كه داوطلبي با مدارك تحصيلي غير مرتبط و يا پايين تر از مقاطع تحصيلي اعال-9
 .اشتغال وي در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمدفرآيند ادامه 

سر مي مصاحبه و گزينشآزمون مهارتي، تست ورزش و آمادگي جسماني، انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل - 10
به اطالع داوطلبان www.mapsab.irنهايي پس از تأييد مراجع ذي صالح از طريق سايت  ضمنا اسامي پذيرفته شدگان. مي باشد

 .خواهد رسيد

و مدرك  كارت ملي، مدرك وضعيت نظام وظيفهارائه اصل مدارك الزم از سوي پذيرفته شدگان شامل مدرك تحصيلي، شناسنامه،  -11
الزامي  در روز برگزاري آزمون مهارتي گواهي نامه ها )احبهبراي انجام مصبه منظور تطبيق مدارك و تكميل پرونده ( بودن بوميدال بر 

 .مي باشد

 .غل مربوطه مي باشددن شرايط فيزيكي مورد نياز براي ششرط پذيرفته شدن كليه متقاضيان مشروط به دارا بو -12

 .ندارند نيرو وزارت وابسته و تابعه هاي شركت با …پذيرفته شدگان اين آزمون هيچگونه ارتباط استخدامي، قراردادي ، پيماني و  -13
ف تلقي و شركت نسبت به جايگزيني آنها از محل اعدم ارائه مدارك توسط پذيرفته شدگان نهايي در مهلت مقرر به منزله انصر-14

 نيروهاي ذخيره اقدام نموده و اعتراضات بعدي مسموع نخواهد بود
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 : ساير موارد

   .باشد مي آقايان مختص مذكور آزمون )1

   پذيرفته شدگان داراي سابقه كار مرتبط داراي اولويت مي باشند )2

. پذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبت نام صورت مي پذيرد   )3
 .ده داوطلب خواهد بودمسؤوليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا به عه

مصاحبه، گزينش، معاينات آزمون مهارتي ، قبولي در آزمون به منزله بكارگيري قطعي نمي باشد بلكه انجام مراحل بعدي شامل    )4
 .پزشكي، گواهي سالمت و اخذ عدم سوء پيشينـه از مراكز ذيصـالح نيز الزامي مي باشـد

قرارداد  نهايي مي بايست آمادگي خدمت و اشتغال به كار در هر يك از شهرهاي استان حوزه فعاليت شركت برابر ذيرفته شدگانپ  )5
  . را داشتـه باشند

داوطلبي عالوه  با توجه به اينكه شرايط احراز مشاغل مورد نياز از نظر مدرك تحصيلي ديپلم و حداكثر فوق ديپلم مي باشد چناچه  )6
بر مدارك اعالم شده مدرك ديگري نيز داشته باشد يا در آينده اخذ نمايد هيچ گونه تعهدي در خصوص پذيرش مدرك باالتر ايشان 

 . وجود نخواهد داشت

 : سهميه ها  )7

عايت ايثارگران گرانقدر با رخشي از ظرفيت هاي تعيين شده به ب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 21ماده باستناد   7-1
 .شرايط ذيل اختصاص يافته است

 مشمولين سهميه
 جانبازان  و آزادگان درصد  25

 ن شهداابرادران و فرزند
 بيست و پنج درصد و باالتر انفرزندان جانباز 

 اسارت   باالتريكسال و  با سابقه  فرزندان آزادگان
حداقل هشت ماه  (و ) ماه داوطبانه6حداقل (حضور در جبههرزمندگان با سابقه  درصد 5

  و فرزندان آنان) غيرداوطلبانه
 فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد 

   با سابقه كمتر از يك سال اسارتفرزندان آزادگان 
 

و به منظور ايجاد انگيزه )غيردولتي(،تامين و ساماندهي نيروي انساني شركتهاي وابسته  دستورالعمل نيازسنجي 5-6به استناد بند 7-2 
،پس از كسب حد نصاب الزم  لدر همكاران متخصص و متعهد صنعت آب و برق ضرايبي در آزمون عمومي و تخصصي مشمولين ذي

 .ن با داوطلبين آزاد رقابت خواهند كرديلحاظ گرديده و سپس مشمول
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 جدول ضرايب
 ضريب عنوان رديف

فداكاران صنعت و همچنين كاركنان صنعت آب و برق كه به صورت مستقيم با حوزه  1
( وابسته ) دولتي ( شركت هاي تابعه / ستادي ، موسسات و مراكز آموزشي وپژوهشي 

و يا حوادث  وزارت نيرو همكاري مي كنند در صورتيكه در حين ماموريت) غير دولتي 
ناشي از كار  فوت نمايند و يا دچار از كار افتادگي شوند يكي از فرزندان و يا همسر 

يك (  2/1ايشان در صورت شركت در آزمون  پس از كسب حد نصاب الزم از ضريب 
در آزمون عمومي و تخصصي برخوردار و با داوطلبان آزاد به رقابت ) مميز دو دهم 

 خواهند پرداخت 

 
 

2/1 

موزشي و پژوهشي و شركت هاي آو مراكز فرزندان كاركنان شاغل و بازنشسته موسسات  2
سال سابقه  20زير مجموعه وزارت نيرو كه حداقل ) غير دولتي ( وابسته ) دولتي ( تابعه 

پس ( مون زآخر خدمت آنان در صنعت آب و برق طي شده باشد در صورت شركت در آ
در آزمون عمومي و ) يك مميز يك دهم (  1/1از ضريب ) از كسب حد نصاب الزم 

 تخصصي برخوردار و با داوطلبات آزاد به رقابت خواهند پرداخت 

1/1 

 
 .نماييد حاصل تماس 09159135366 ي  شماره با ت ادارياساعدر  ابهام هرگونه وجود صورت در

 :مواد آزمون
 .برگزار خواهد شد )مصاحبه ،مهارتي ،كتبي(ي اهمرحلسه آزمون بصورت 
 : آزمون كتبي

  : توانمندي هاي عمومي 
 ICDLگانه كامپيوتر  هفتهارت هاي م -ادبيات فارسي -استعداد تحصيليوش و ه

 : توانمندي تخصصي
 برق شبكه هاي توزيع  ايمني در رعايت -برق  فن ورز شبكه هوايي  

 .سئواالت يكسان و آزمون داراي نمره منفي نمي باشدضريب وزني تمام : نكته

كامال بصورت مهارتي و عملي در محل سايت  ويژه پذيرفته شدگان در آزمون كتبي مي باشد و  اين آزمون(  : آزمون مهارتي
 لباس و كفش كارضمن داشتن آمادگي جسماني بايد آزمون آموزشهاي تخصصي شركت برگزار مي شود و داوطلب در روز 

 )مناسب به همراه داشته باشد 

 :مواد آزمون مهارتي 

 كار تست روانشناختي

 :شناخت ابزار و تجهيزات 

 ابزار انفرادي و گروهي  شناخت  -الف 

 شناخت ابزار و تجهيزات و يراق آالت كابل خودنگهدار  -ب   

 شناخت تجهيزات و يراق آالت شبكه هاي توزيع -ج 
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 )آشنايي با استانداردهاي پستهاي زميني و هوايي( هوايي و زميني شناخت پستهاي توزيع  -د 

 )استانداردهاي شبكه هاي زميني ، نحوه حفر كانال ، نحوه خواباندن و دفن كابل (شناخت شبكه هاي زميني -ه 

 :كار عملي 

 )CPR ( هبرق گرفتفرد اقدامات الزم براي   -الف�

  نحوه بستن اتصاالت  –نحوه كابل كشي  –نحوه كار با وينچ  –نحوه استقرار كابل روي لنسر (  نحوه اجراي شبكه كابل خودنگهدار  -ب  
 ) نحوه جمع آوري شبكه –نحوه تنظيم فلش خط 

 ) نحوه استقرار بر روي انواع پايه ها ، نحوه انتقال لوازم به ارتفاع ( كار در ارتفاع -عمليات صعود و فرود از انواع پايه ها   -ج�

  سنجش مهارت  -د 

 سنگين آزمون مهارتي راننده خودرو

 كار با باالبر:الف

 حوه تست بوم عايقن :ب

 نحوه بستن تسمه و دپوي انواع پايه ها :ج

 نحوه كار با جرثقال :د

 :نحوه ثبت نام 

 04/11/1401 مورخسه شنبه  روز  صبح 8 ساعت از داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين دفترچه مي توانند -
 .نمايند آزمون در نام ثبت به اقدام www.mapsab.ir اينترنتي سايت طريق از  14/11/1401 مورخ  جمعه روز 24حداكثر تا ساعت 

را به عنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتي موجود ) ريالميليون  دو(ريال  2 /000/000بايست مبلغ  داوطلبان مي-2
  .پرداخت نمايند cvv2در صفحه ثبت نام و با استفاده از كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد 

 .گردد نمي مسترد وجه هيچ به نام ثبت هزينه مبلغ

 : نام ثبت راهنماي) ه 

 .نماييد خودداري اطالعات التين تايپ از -1

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

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

 .است الزامي فيلدها كليه اطالعات تكميل-4
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 .نماييد وارد تيره خط بدون و )صفر درج با( كامل صورت به را خود ملي كد-5

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

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

 .نماييد مراقبت كامالً شماره اين از آزمون مراحل پايان تا لذا نماييد بازيابي را خود رهگيري شماره توانيد شناسنامه مي
 .دارد وجود اطالعات چاپ امكان ضمناً. نماييد يادداشت را شده ارائه رهگيري شماره اطالعات، نمودن تكميل از پس-8
 
 : توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون) و
 لغايت  18/11/1401 تاريخ از اعالميو از طريق سايت ثبت نام  ارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اينترنتي  -1

 .پذيرفت خواهد انجام 20/11/1401

 جلسه به ورود كارت روي بر آزمون حوزه و آدرس شد، ساعت خواهد برگزار21/11/1401جمعه  روز آزمون در  -2
 . گرديد خواهد درج آزمون

هنگام ورود به حوزه و كارت شناسايي معتبر) روي كاغذچاپ شده بر (ارائه كارت ورود به جلسه آزمون  –3
 .الزاميست

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

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

ضمناً پيگيري مراحل بعدي مانند  . آماده نمايند نموده و فايل رايانه اي عكس خود را با توجه به جزئيات اعالم شده
ن و مكان برگزاري آزمون الزامي بوده و مسئوليت آن به عهده دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، آگاهي از زما

 .داوطلب مي باشد

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

 ساير نكات 
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هت شركت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبت نام پذيرفته شدن داوطلب ج -1
صحت و سقم اين موارد و ارئه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا بر عهده داوطلب . صورت مي پذيرد

 .است

 

 .دارندگان مدرك تحصيلي معادل، تحت هيچ شرايطي مجاز به ثبت نام در آزمون نمي باشند -2
عدم ارائه مدارك توسط پذيرفته شدگان نهايي در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقي و شركت نسبت به  -3

 .جايگزيني آن ها از محل نيروهاي ذخيره اقدام نموده و اعتراضات بعدي پذيرفته نخواهد شد

 

 

 :مشخصات مجري آزمون) ز

 مجتمع آموزشي صنعت آب و برق –پژوهشگاه نيرو   نام شركت
 0915  913  5366 فقط در ساعات اداري تماستلفن 

 


