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  1401اپراتوري و كارشناسي سال  لاطالعيه جذب نيروي انساني شركت توليد برق شهيد محمد منتظري اصفهان براي مشاغ
ـصفهانـشرکت مدیریت تولید برق  ـصفهان(نیروگاه  ـشهید محمد منتظري ا ـشگاهاز نفر  20) تعداد ـشهید محمد منتظري ا ـسات آموزش عالی مورد فارغ التحـصیالن دان یید أتها و مؤـس

ـستان ـصفهان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بومی ا ـصاب، به   ا ـسب نمره حد ن ـصاحبه و گزینش پس از ک ـصی)، م ـص ـستخدامی کتبی (عمومی و تخ را از طریق برگزاري آزمون ا
شرکت پیمانکار تأمین نیروي انسانی  از طریققراردادي ترتیب باالترین نمرات اخذ شده در آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه، با شرایط مندرج در این آگهی، به صورت 

  .نمایدنیروگاه جذب می

  .مي باشد 1401 شهريور 15تا   مهلت ثبت نام

 شرايط عمومي 

 داشتن تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران .1

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران .2

 شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان  .3

 .جنسیت مورد پذیرش فقط آقا میباشد .4

  .باشندو در محدوده پوشش سرویس دهی ایاب و ذهاب نیروگاه  اصفهانبومی استان  بایستیشرکت کنندگان در این آزمون  .5

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم غیر پزشکی .6

 د مخدر و دخانیاتعدم اعتیاد به موا .7

 نداشتن سابقه محکومیت جزائی  .8

 داشتن سالمت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار .9

 دارا بودن شرایط احراز شغل براي شغل محل مورد تقاضا .10

 عدم منع قانونی براي استخدام  .11
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 کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون .12

 شهید محمد منتظري برق مدیریت تولید تایید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت  .13

 شرايط اختصاصي  

  1 جدول شماره شرایط اختصاصی

حداقل معدل كل حداكثر سن  شغل مقطع تحصيلي

 و تكنسين اپراتور كارداني و كارشناسي  14/ 00 سال 26

 كارشناس  كارشناسي به باال 14/ 00 سال 32

  

 تسهيالت سني براي داوطلبان:   

 ، سال) خدمت نظام وظیفه قانونی به حداکثر سن اضافه خواهد شد.   2ماه (24مدت  حداکثر به کلیه دارندگان کارت هاي پایان خدمت وظیفه عمومی 

 توضيحات شرايط اختصاصي:  

ـشته تحـصیلی معتبر  .1 ـشرایط مندرج در جداول  ،وزارت علومدارا بودن مدرك و ر بایـست مدارك منطبق با  الزامی بوده و داوطلبین در زمان ثبت نام می  4و3مطابق با 
  اطالعیه را ارائه نمایند.

ـشغلی مرتبط با تغ .2 ـشغلی یا رده  ـشخـصی مبنی بر تغییر ردیف  ـشرکت بوده و هرگونه درخواـست  ـسازمانی مـصوب  ـساختار  ـساس  ـشده بر ا ییر یا ارتقاء نیازهاي اعالم 
  باشد.قابل پذیرش نمی مدرك تحصیلی فرد پس از جذب، از نظر شرکت 
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 یچ گونه تعهدي ندارد.شرکت نسبت به قبول مدارك مقاطع تحصیلی باالتر از جدول یک ه .3

 

 مراحل فرآيند استخدام:   

 مدارك مورد نیاز    تهیهو  ir.www.azmoon.iut.acسایت مراجعه به  .1

 ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیري   .2

  دریافت کارت ورود به جلسه .3

  آزمون کتبیحضور در محل برگزاري آزمون طبق برنامه  .4

  دریافت نتیجه آزمون کتبی از طریق سایت ثبت نام .5

 تخصصیحضور در فرآیند مصاحبه  .6

  حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی .7

 و مصاحبه حضور در فرآیند کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی) در صورت پذیرش در آزمون کتبی .8

  فرآیند گزینش براي پذیرفته شدگان مراحل قبلیانجام  .9

  تکمیل پرونده شامل استعالم مدرك تحصیلی، استعالم کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، عدم سوءپیشینه و سایر مدارك مورد نیاز .10

 انعقاد قرارداد موقت کار، شروع به کار و آموزش هاي بدو استخدام براي پذیرفته شدگان نهایی.   .11

  مدارك مورد نياز جهت ثبت نام :  

  مایند.الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام (وب سایت) و تکمیل فرم الکترونیکی، نسبت به تهیه فایل مدارك مورد نیاز اقدام ن
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  اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود) .1

  ملیاسکن کارت  .2

  اسکن مدرك تحصیلی معتبر (که معدل در آن ذکر شده باشد) منطبق با شرایط اطالعیه .3

  اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم .4

 ) باشد.  15/6/1401شنبه مورخ  پنجبایست قبل از تاریخ اتمام مهلت ثبت نام در آزمون ( تاریخ صدور مدرك تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت می توضیح: .5

  جدید ( با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)  3×4اسکن عکس  .6

ـصدیک میلیون و پرداخت الکترونیکی مبلغ  .7 ـشت ـصفهان) ریال در وجه 1.800.000( هزار  ه ـصنعتی ا ـشگاه  ـشرکت در آزمون کتبی از طریق  دان بابت هزینه هاي ثبت نام و 
  سامانه ثبت نام

  خواهد داشت. ن امکان عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود توضیح:

 نحوه ثبت نام و مهلت آن:  

 ط داوطلب در زمان ثبت با توجه به اینکه آزمون ها ،تحلیل نتایج، تعیین محل فعالیت و عنوان ـشغلی پذیرفته ـشدگان نهایی بر اـساس گروه امتحانی انتخاب ـشده توـس
ـست داوطلبان با دقت و با توجه به  ـشود الزم ا ـستگینام انجام می  ـشدهو  جدول نیازها، عالقه، ـشای ـسبت به  ،ـشرایط اعالم  ـشته(  یک ردیف ن انتخاب تنها یک کد ر

  شغلی) ثبت نام نمایند.

  ـست از ـشرایط می بای ـسامانه   15/6/1401 تاریختا  15/5/1401 تاریخداوطلبان واجد  ـصفهان)  ir.www.azmoon.iut.ac به  ـصنعتی ا ـشگاه  ـشده از طرف دان (معرفی 

  با دقت و صداقت تکمیل گردد. می بایستفرم تقاضاي ثبت نام  مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند.

 زمان توزيع كارت و آزمون:  

  با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.   23/6/1401تا روز   20/6/1401داوطلبان می توانند از 
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  برگزار خواهد شد. 24/6/1401پنج شنبه آزمون روز  

  و زمان دقیق آن در کارت ورود به جلسه اعالم خواهد شد.   دانشگاه صنعتی اصفهانمحل برگزاري آزمون 

  شناسنامه عکسدار یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی میباشد.همراه داشتن  

 تذكر مهم:   

ســت در طول فرآیند جذب، جه شــد لذا داوطلبان می بای ســامانه ثبت نام انجام خواهد  ســانی هاي آزمون از طریق  ت آگاهی از اطالعیه ها و نتایج با توجه به اینکه کلیه اطالع ر
ـسامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطالع داوطلب از نتایج مراحل ،جزئیات یا تغییرات احتمالی آزمون مراحل مختلف ـستمر به  ـصورت م ، موجب هیچ گونه و تغییرات احتمالی، ب

 حقی براي وي نمی گردد.  

 مفاد آزمون كتبي:   

می باـشد، ـسؤاالت علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رـشته هاي مورد نیاز طراحی ـشده ه منفی علمی مبتنی بر ـسؤاالت چهار گزینه اي با احتـساب نمرآزمون کتبی ـشامل آزمون 
  ) می باشد:  2و مفاد آزمون کتبی (دانشی) شامل سه بخش طبق موارد جدول شماره( 

  
 ): ضرايب مفاد آزمون براي مشاغل اپراتوري و كارشناسي2جدول شماره(

 تخصصی

 (دروس تخصصی هر  مقطع)

 عمومیدروس 

 مشاغل
 و ریاضی و آمار مقدماتی توانایی ذهنی و ادراکی

و معارف  ايزبان انگلیسی و دانش رایانه
 اسالمی و ادبیات فارسی

 و تکنسینی اپراتوري 15% 25% 60%

 مشاغل کارشناسی  20% 20%  60%
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 مي باشد. )3(توضيح: مفاد آزمون تخصصي به شرح جدول شماره 

تعداد   جنسیت  گرایش –رشته   مقطع تحصیلی  گروه امتحانی
  مفاد آزمون کتبی  نیاز

  ، اپراتور الکتریک
  تکنسین الکتریک و

 قتکنسین ابزر دقی 
  کاردانی یا کارشناسی

هاي انتقال مهندسی برق ، مهندسی برق قدرت/الکترونیک/ کنترل و شبکه 
و توزیع ،مهندسی فن آوري کنترل (ابزار دقیق / فرآیند)، مهندسی بهره 
برداري نیروگاه ، مهندسی تکنولوژي بهره برداري نیروگاه ، مهندسی فن 

  آوري بهره برداري نیروگاه ،
 کلیه رشته ها وگرایشهاي کاردانی برق

  7  مرد
مدارهاي الکتریکی، کنترل صنعتی، 

 2و  1الکتریکی، الکترونیک ماشین هاي 
 ، اندازه گیري الکتریکی

  کاردانی یا کارشناسی  اپراتور مکانیک

کلیه گرایش هاي کاردانی مکانیک( باستثناءگرایش خودرو )، تاسیسات 
  حرارتی و کاردانی برودتی ، مکانیک نیروگاه

نیروگاه ، مهندسی بهره برداري نیروگاه ، مهندسی تکنولوژي  بهره برداري 
مهندسی تکنولوژي مراقبت و نگهداري مکانیک نیروگاه ، مهندسی فن 

آوري بهره برداري نیروگاه ، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک(حرارت و 
  سیاالت/ ساخت و تولید)

  3 مرد
  مکانیک سیاالت

  استاتیک
  ترمودینامیک و انتقال حرارت

کاردانی شیمی (کاربردي، آزمایشگاهی، صنعتی،صنایع شیمیایی)، مهندسی   کاردانی یا کارشناسی  اپراتور شیمی
شیمی تجزیه و آزمایشگاه، شیمی آلی و   3 مرد  شیمی، شیمی کاربردي، شیمی محض، مهندسی صنایع شیمیایی

  آزمایشگاه، تصفیه آب و آزمایشگاه

ماشین، الکترونیک قدرت، سیستم هاي مهندسی برق (قدرت، کنترل،   کارشناسی و کارشناسی ارشد  کارشناس برق
 انرژي، سیستم هاي قدرت)

  3 مرد
مدارهاي الکتریکی، کنترل صنعتی، 

 2و  1ماشین هاي الکتریکی، الکترونیک 
  ، اندازه گیري الکتریکی

  کارشناسی و کارشناسی ارشد  کارشناس مکانیک
سیاالت، مهندسی مکانیک بدون گرایش، مهندسی مکانیک ( حرارت و 

سیستم هاي انرژي، تبدیل انرژي)، مهندسی بهره برداري نیروگاه ، مهندسی 
تکنولوژي  بهره برداري نیروگاه ، مهندسی تکنولوژي مراقبت و نگهداري 

  مکانیک نیروگاه ، مهندسی فن آوري بهره برداري نیروگاه
مکانیک سیاالت، استاتیک، کنترل   3 مرد

  حرارتصنعتی، ترمودینامیک و انتقال 

  کارشناسی  کارشناس شیمی
  کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی، مهندسی صنایع شیمیایی، شیمی کاربردي، شیمی محض، 
شیمی تجزیه و آزمایشگاه، شیمی آلی و   1 مرد  شیمی(آلی/تجزیه/معدنی/کاربردي)

  آزمایشگاه، تصفیه آب و آزمایشگاه
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 كانون ارزيابي شايستگي (ويژه مشاغل كارشناسي):   

ـستگی  ـشای ـسنجش  ـشغلی) از باالترین نمرات کتبی جهت  ـسب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف  ـصاب آزمون کتبی را ک ـشغل نفراتی که حدن هاي مورد نیاز 
  همچنین انجام مصاحبه فنی و تخصصی به این مرحله راه می یابند.

  معاینات طب صنعتی:

ـشته/گرایش  به تعداد  ـضریب وزنی هر مرحله) نفرات برتردر هر ر ـساب  ـسبه امتیاز نهایی داوطلبان (با احت ـستخراج نمرات مراحل قبل و محا ـستخدامی  با ا ـشده در اطالعیه ا درج 
ـس ـسالمت  ـستانداردهاي  ـسمی و روحی فرد با ا ـسالمت ج ـصنعتی (که در آن  ـشهید محمد منتظريازمانی جهت انجام معاینات طب  ـسی میگردد) دعوت  نیروگاه  مطابقت و برر

  گیري جهت استخدام داوطلبان  خواهند شد. در این مرحله، مبناي تصمیم

 گزينش:   

ـستخدام از آنها دعوت بع ـسایر مراحل ا ـصالحیت ،جهت انجام  ـصورت تأیید  ـصنعتی به گزینش معرفی میگردند تا در  ـشده توـسط طب  ـصورتی که داوطلب افراد تأیید  مل آید. در 
 فاقد شرایط این مرحله باشد از فرآیند حذف و از نفر بعدي دعوت به عمل می آید.  

 تشكيل پرونده:   

ـشکیل پرونده ـستعالم کارت پایان خدمت، آزمایش عدم  نفراتی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند، جهت ت ـستعالم مدرك تحـصیلی ،ا ـشامل ا ـشینه و (  ـسوء پی اعتیاد، عدم 
 می شوند.   سایر مدارك مورد نیاز ) به مرور و بر اساس نیاز شرکت دعوت به کار

 ساير توضيحات و تذكرات اطالعيه استخدامي:   

  امکان شرکت در این آزمون را ندارند.، شهید محمد منتظريتولید برق  مدیریت کارکنان شاغل در شرکت .1
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بوده و قابل تغییر نمی  شهید محمد منتظري برق مدیریت تولیدته شدگان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از واحدهاي شرکت، در اختیار شرکت تعیین محل اـشتغال پذیرف .2
  باشد .

هیچگونه تعهدي در  منتظرينیروگاه ـشهید محمد هاي عمومی ایاب و ذهاب فعلی ـشرکت میباـشد و ـشرکت  محدوده جغرافیایی ـسکونت براي داوطلبان، حوزه ـسرویس .3
ـستگا ـسرویس دهی یا ای ـسیر  ـشت و هیچ گونه م ـشند را نخواهد دا ـساکن می با ـسرویس ایاب و ذهاب به افرادي که خارج از این محدوده  ـضافه قبال ارائه  ه جدیدي ا

  نخواهد شد .

  شد.می با شهر شهر ، نجف آباد، خمینی سپاهان، شهر اصفهان، شاهین محدوده سرویس دهی شامل: .4


