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١

ﺑﺎﺳﻤﻪتعﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻤ ات و ﭘﺸﺘﯿبا ﻧ وﮔاهﻫای اﺗﻤﯽ ) ا ﺧاص( ﺑا اﺳﺘﻌاﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌال ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣ ﻧ وی اﻧسا ﻣﻮردﻧﯿاز
ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐار در ﻧ وﮔاه اﺗﻤﯽ ﺑﻮ ﺮ از ﺑ ﻣﺘﻘاﺿﯿان ﻣﺮد دارای ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿ ﮐاردا و ﮐارﺷنا ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺪی ﻣﺸاﻏﻞ ﮐاردا و
ﻫﻤﭽن از ﺑ ﻣﺘﻘاﺿﯿان ﻣﺮد دارای ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿ ﮐارﺷنا و ﮐارﺷنا ارﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺪی ﻣﺸاﻏﻞ ﮐارﺷنا ﻣنﺪرج در ﺟﺪول
ﺷ ره  ۴ﭘﺲ از ﮐسﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗ م ﻣﺮاﺣﻞ ﺑه ﮐار ﮔ ی ﻧ وی اﻧسا ﻣنﺪرج در ﺑﺨﺶ اول و دوم ﺑه ﺻﻮرت ﻗﺮاردادی دﻋﻮت ﺑه
ﻫﻤﮑاری ﻧ ﯾﺪ.

ﺑﺨﺶ اول  :ﻣﺮاحل ﺑﻪ كﺎرگيﺮي ﻧيﺮوي اﻧسﺎﻧي
ﻣﺮﺣﻠه اول  :ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺘ ؛
ﻣﺮﺣﻠه دوم  :ﮐن ل ﻣﺪارک داوﻃﻠبان ﻣﻄاﺑﻖ ﺑا اﻟﺰاﻣات ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣ دﻓ چه راﻫن ؛
ﻣﺮﺣﻠه ﺳﻮم  :ارز ا ﺷاﯾسﺘ ﻫا و ﺗﻮاﻧﻤنﺪیﻫا از ﻃﺮ ﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐاﻧﻮن ارز ا ؛
ﻣﺮﺣﻠه چﻬارم  :ﺑﺮر ﺻﻼﺣﯿﺖﻫای ﻋﻤﻮ )ﮔﺰ نﺶ(؛
ﻣﺮﺣﻠه ﭘنﺠﻢ  :ارز ا ﺳﻼﻣﺖ ﺟس و روا از ﻃﺮ ﻖ اﻧﺠام ﻣﻌاﯾنات ﭘﺰﺷ و رواﻧﺸنا )ﮐﻠﯿه ﻫﺰ نهﻫای اﻧﺠام ﻣﻌاﯾنات ﺑﺮ
ﻋﻬﺪهی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻤ ات و ﭘﺸﺘﯿبا ﻧ وﮔاهﻫای اﺗﻤﯽ ﺑاﺷﺪ(؛
ﻣﺮﺣﻠه ﺷﺸﻢ  :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دورهﻫای آﻣﻮزش ﺷغ ؛
ﺗﺬﮐﺮ  :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔان از ﺑﺪو ﺷﺮوع دورهﻫای آﻣﻮز در ﺷ ر ﮐارﮐنان ﻗﺮاردادی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤسﻮب ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤه آﻧان
ﻣﻄاﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟاری ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺳاﻻﻧه و اﻧﺘﺼاب در ﺷغﻞ ﻣنﻮط ﺑه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دورهﻫای
ﺑاﺷﺪ.
آﻣﻮز

٢

ﺑﺨﺶ دوم  :شﺮايط عموﻣي
 .۱ﺗاﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ اﯾﺮان؛
 .۲اﻋﺘﻘاد ﺑه دﯾﻦ ﻣب اﺳﻼم ﯾا ﯾ از ادﯾان ﺷناﺧﺘه ﺷﺪه در ﻗاﻧﻮن اﺳا ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ اﯾﺮان؛
 .۳اﻟ ام ﺑه ﻗاﻧﻮن اﺳا ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ اﯾﺮان؛
 .۴اﻧﺠام ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾا ﻣﻌاﻓﯿﺖ ﻗاﻧﻮ
ﺗبﺼﺮه  : ۱ﺑﺮای ﻣﺘﻘاﺿﯿان ردﯾﻒﻫای  ۱ا  ۱۰ﺟﺪول ﺷ ره )۴ﺻﻔﺤه  (۱۴ﺑا ﺗﻮﺟه ﺑه اﻟﺰاﻣات ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ دﺳﺘه از ﻣﺸاﻏﻞ،
ﻣﻌاﻓﯿﺖ ﭘﺰﺷ ﻣﻮرد ﻗبﻮل ﻧﻤﯽﺑاﺷﺪ؛
ﺗبﺼﺮه  : ۲ﺑﺮای ﻣﺸاﻏﻞ ردﯾﻒ  ۱۱ا  ۱۳ﻫ ن ﺟﺪول ،در ﺻﻮرت داﺷ ﻣﻌاﻓﯿﺖ ﭘﺰﺷ  ،ﺗا ﯿﺪ ﺗﻮاﻧا و ﺳﻼﻣﺖ ﺟس و روا
ﻣﺘناﺳﺐ ﺑا ﺷغﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﺮوری ﺑاﺷﺪ؛
 .۵دارا ﺑﻮدن ﺗﻮاﻧا و ﺳﻼﻣﺖ ﺟس و روا ﻣﺘناﺳﺐ ﺑا ﺷغﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑه ﺗﺄ ﯿﺪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻤ ات و ﭘﺸﺘﯿبا
ﻧ وﮔاهﻫای اﺗﻤﯽ؛
 .۶ﻧﺪاﺷ ﺳاﺑﻘه ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﺰا ﻣﺆﺛﺮ؛
 .۷ﻋﺪم اﻋﺘﯿاد ﺑه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روانﮔﺮدان؛
 .۸ﻋﺪم ﻣنﻊ اﺳﺘﺨﺪام در دﺳﺘﮕاهﻫای اﺟﺮا ﺑه اﺳﺘناد آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀا و ذﯾﺼﻼح؛
 .۹ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾا ﺗﺼﺪی ﭘسﺖﻫای ﺳازﻣا ﺳاﯾﺮ دﺳﺘﮕاهﻫای اﺟﺮا ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ ﯾا ﯿ و ﻋﺪم ﺑازﺧﺮ ﺪ ﯾا
ﺑازﻧﺸسﺘ از دﺳﺘﮕاهﻫای اﺟﺮا ؛
 ﺑه اﺳﺘناد ﻣاده  ۹۴ﻗاﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺧﺪﻣات ﮐﺸﻮری و ﻣاده واﺣﺪه ﻗاﻧﻮن ﻣﻤنﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﻚ ﺷغﻞ و ﭘسﺖ ﺳازﻣا ،ﮐارﮐنا ﮐه ﺗﺼﺪی ﯾ از ﭘسﺖﻫای ﺳازﻣا در ﻫﺮ ﯾﻚ از دﺳﺘﮕاهﻫای اﺟﺮا را ﺑه ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﯾا ﯿ ﻋﻬﺪهدار ﺑاﺷنﺪ ،ﭘﺲ از
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘه ﺷﺪن و در زﻣان ﺑه ﮐارﮔ ی ،ﻧباﯾﺪ ﺟﺰء ﻣسﺘﺨﺪﻣ رﺳﻤﯽ ﯾا ﯿ ﺳاﯾﺮ دﺳﺘﮕاهﻫای اﺟﺮا ﺑاﺷنﺪ.
 ﺑه اﺳﺘناد ﻗاﻧﻮن ﻣﻤنﻮﻋﯿﺖ ﺑهﮐارﮔ ی ﺑازﻧﺸسﺘﮕان ،داوﻃﻠبان ﻧباﯾﺪ ﺟﺰء ﻧ وﻫای ﺑازﺧﺮ ﺪ ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﮕاهﻫای اﺟﺮاﺑاﺷنﺪ.

٣

ﺑﺨﺶ ﺳوم  :شﺮايط اختصﺎﺻي داوطلبﺎن
شرايط سني :
جدول شماره  : ۱شرایط ﺳﻨﯽ
ردیف

شرایط عادی ﺳﻨﯽ

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

شرایط ویژه ﺳﻨﯽ

داوطﻠب

حداکثر ﺳن)ﺳال(

ﺗاریخ ﺗﻮﻟد

حداکثر ﺳن)ﺳال(

ﺗاریخ ﺗﻮﻟد

۱

کاردانی

۲۳

 ۱۳۷۷/۰۱/۲۱و ﺑﻌﺪ از آن

۲۶

 ۱۳۷۴/۰۱/۲۱و ﺑﻌﺪ از آن

۲

کارشناسی

۲۵

 ۱۳۷۵/۰۱/۲۱و ﺑﻌﺪ از آن

۲۸

 ۱۳۷۲/۰۱/۲۱و ﺑﻌﺪ از آن

۳

کارشناسی ارشﺪ

۲۷

 ۱۳۷۳/۰۱/۲۱و ﺑﻌﺪ از آن

۳۰

 ۱۳۷۰/۰۱/۲۱و ﺑﻌﺪ از آن

 .۱داوﻃﻠبا ﮐه ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔه ﻋﻤﻮ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑه ﻣ ان ﻣﺪت زﻣان اﻧﺠام ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈام وﻇﯿﻔه ﺑه ﺣﺪاﮐ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر در
»ﺷﺮاﯾﻂ ﻋادی ﺳ « اﺿاﻓه ﺷﻮد.
 .۲داوﻃﻠبا ﮐه دارای ﺳاﺑﻘه ﮐار ﻣﻌﺘ و ﻣﺮﺗبﻂ ﺑا ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿ و ﺷغﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑا ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤه ﺑاﺷنﺪ ،ﺗا ﺳﻘﻒ  ۳ﺳال
ﺑه ﺣﺪاﮐ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر در ﺳﺘﻮن »ﺷﺮاﯾﻂ ﻋادی ﺳ « اﺿاﻓه ﺷﻮد.
ﺑاﺷنﺪ ﻣﺠاز ﺑه ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﮐﺘ در رﺷﺘه ﺷغﻞﻫای ﻣﺘناﻇﺮ ﻣﻘﻄﻊ
 .۳داوﻃﻠبا ﮐه دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿ ﮐارﺷنا
ﮐاردا از ﺟﺪول ﺷ ره  ۳ﺑاﺷنﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳ اﯾﺸان ﻣﻄاﺑﻖ ردﯾﻒ  ۲از ﺟﺪول ﺷ ره  ۱ﻣﺤاﺳبه ﺷﻮد.
 .۴داوﻃﻠبا ﮐه دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿ ﮐارﺷنا ارﺷﺪ ﺑاﺷنﺪ ﻣﺠاز ﺑه ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﮐﺘ در رﺷﺘه ﺷغﻞﻫای ﻣﺘناﻇﺮ ﻣﻘﻄﻊ
ﮐارﺷنا از ﺟﺪول ﺷ ره  ۳ﺑاﺷنﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳ اﯾﺸان ﻣﻄاﺑﻖ ردﯾﻒ  ۳از ﺟﺪول ﺷ ره  ۱ﻣﺤاﺳبه ﺷﻮد.
ﺗﺬﮐﺮ  :ﺑا اﺣﺘساب ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪت زﻣان اﻧﺠام ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔه ﻋﻤﻮ و ﮐسﺐ ﺳاﺑﻘه ﮐار ﻣﺮﺗبﻂ ،ﺣﺪاﮐ ﺳﻦ داوﻃﻠبان ﻧباﯾﺪ از
ﺳﻘﻒ ذﮐﺮﺷﺪه در ﺳﺘﻮن »ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺳ « ﺟﺪول ﺷ ره  ۱ﺗﺠاوز ﻧ ﯾﺪ.
شرايط تحصيلي :

ﺑاﺷﺪ ﮐه از ﻟﺤاظ ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﯿﺪ
 .۱ﻣﺪارك داﻧﺸﮕا ﻗاﺑﻞﻗبﻮل ،داﻧﺸناﻣه ﯾا ﮔﻮا ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕا
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘات و ﻓناوری و وزارت ﺪاﺷﺖ ،درﻣان و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﺑﻮده و ﻣﻘﻄﻊ ،رﺷﺘه و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿ  ،ﻣﻌﺪل و ﺗار ﺦ
ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن ذﮐﺮﺷﺪه ﺑاﺷﺪ )ﻫﺮﮔﻮﻧه ﮔﻮا ﺗﺤﺼﯿ ﯾا ﮔﻮا ﻟغﻮ ﻣﻌاﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿ ﺻادره ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻧﻈاموﻇﯿﻔه ﻣﻮرد
ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(؛
 .۲ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﮐﻞ ﺑﺮای داوﻃﻠبان دارای ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿ ﮐاردا و ﮐارﺷنا  ۱۴و ﺑﺮای داوﻃﻠبان دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿ
ﮐارﺷنا ارﺷﺪ  ۱۵ﺑاﺷﺪ.
 .۳ﺑه ﻣﺪارك داوﻃﻠبا ﮐه ﺗار ﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗار ﺦ ﭘاﯾان ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈام وﻇﯿﻔه ﯾا ﮐارت ﻣﻌاﻓﯿﺖ داﺋﻢ اﯾﺸان ﺑﻌﺪ از ﺗار ﺦ
ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮐﺘ ﺑاﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۴در ﻫﺮ ﯾﻚ از رﺷﺘه ﺷغﻞﻫای اﻣﺘﺤا )ﻣنﺪرج در ﺟﺪول ﺷ ره  (۳ﺻﺮﻓاً داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕان ﻫ ن رﺷﺘه ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿ
ﺗﻮاﻧنﺪ ﺛبﺖﻧام ﮐننﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﺳاﯾﺮ رﺷﺘه ﯾا ﮔﺮاﯾﺶﻫا اﻣﮑانﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑاﺷﺪ.
 .۵اﺻاﻟﺖ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔان ا از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﺳﺘﻌﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﻣﺪرك در ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠه )ﺣ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش در آزﻣﻮن و اﺷﺘغال ﺑه ﮐار( ﺑهﮐار ﮔ ی داوﻃﻠﺐ ﻣنﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻄاﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗاﻧﻮ ﺑا اﯾﺸان
رﻓﺘار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٤

ﺑﺨﺶ چﻬﺎرم  :ﻣواد آزﻣون
الف -مواد آزمون ﻋﻤومي)ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻪ مﺸﺎﻏﻞ ،مﺠﻤوﻋﺎً  ٥٥سوال(

اﻟﻒ -ﻓناوری اﻃﻼﻋات )ﺷاﻣﻞ ﻣﻬارتﻫای (Word, Excel, PowerPoint, Internet
ب -ز ان اﻧﮕﻠﯿ ﻋﻤﻮ
ج -اﺳﺘﻌﺪاد ﺷغ )ﺷاﻣﻞ :ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿ  ،ﺗﺠسﻢ ﺳه ﺑﻌﺪی ،اﺳﺘﻘﺮا و ﻗﯿاس(...
ب -مواد آزمون تخصصي
جدول شماره  : ۲مواد آزمون تخصصﯽ به تفکیک مشاغل
ردیف

رشته شغلی

مواد آزمون

۱

مهنﺪس مکانﯿﮏ

استاتﯿﻚ و مقاومت مصالح  -ترمودینامﯿﻚ  -مﻜانﯿﻚ سﯿاﻻت  -انتقال حرارت  -دینامﯿﻚ

۲

مهنﺪس ﺑرق قﺪرت

۳

مهنﺪس هﺴتهای

ایﻤنی راکتورهای هﺴتهای  -ترمودینامﯿﮏ هﺴتهای  -تکنولوژی نﯿروگاهها  -راکتور

۴

مهنﺪس ﺑرق الﻜترونﯿﻚ

مﺪارهای الکتریکی  -کنترل خطی  -الکترونﯿﮏ ﻋﻤومی  -ماشﯿﻦهای الکتریکی

۵

مهنﺪس ﺑرق مخاﺑرات

مﺪارهای الﻜتریﻜی  -الﻜترونﯿﻚ  -سﯿگنالها و سﯿﺴتﻢها – آنتﻦ و ماکروویو

۶

مهنﺪس ﻋﻤران

مکانﯿﮏ جامﺪات)مقاومت مصالح و تحلﯿﻞ سازهها(  -مکانﯿﮏ خاک و پی سازی -

۷

کارشناس ﻓﯿﺰیﮏ

ﻓﯿﺰیﮏ پایه – ﻓﯿﺰیﮏ هﺴتهای  -مکانﯿﮏ کوانتومی – ترمودینامﯿﮏ – انتقال حرارت

۸

کارشناس شﯿﻤی

انتقال حرارت  -ترمودینامﯿﮏ  -مکانﯿﮏ سﯿاﻻت  -شﯿﻤی تﺠﺰیه  -اصول تصفﯿه

۹

کارشناس ایﻤنی صنﻌتی و

کلﯿات ﺑهﺪاشت حرﻓهای  -ﺑﯿﻤاریهای ناشی از محﯿﻂ کار  -تنﺶهای محﯿﻂ کار -

ﺑهﺪاشت حرﻓهای

ﻓﯿﺰیولوژی

۱۰

کاردان مکانﯿﮏ

استاتﯿﻚ و مقاومت مصالح  -ترمودینامﯿﻚ  -مﻜانﯿﻚ سﯿاﻻت  -انتقال حرارت

۱۱

کاردان ﺑرق قﺪرت

مﺪارهای الکتریکی  -الﻜترونﯿﻚ  -مﺒانی ماشﯿﻦهای الﻜتریﻜی  -اصول تولﯿﺪ ،توزیﻊ و

۱۲

کاردان شﯿﻤی

انتقال حرارت  -ترمودینامﯿﮏ  -مکانﯿﮏ سﯿاﻻت  -شﯿﻤی تﺠﺰیه  -اصول تصفﯿه

۱۳

کارشناس مناﺑﻊ انﺴانی

تئوریهای مﺪیریت  -مﺪیریت مناﺑﻊ انﺴانی و رﻓتار سازمانی  -تئوریهای مﺪیریت

۱۴

کارشناس امور مالی

اصول حﺴاﺑﺪاری  -حﺴاﺑﺪاری دولتی  -حﺴاﺑﺪاری شرکتها  -حﺴاﺑﺪاری صنﻌتی

۱۵

کارشناس طب کار

ﻓناوری اطﻼﻋات سﻼمت  -ﺑﯿﻤاری شناسی  -مﺪیریت
كﺪگذاری دادههای سﻼمت ّ -

و ارتﻌاشات
مﺪارهای الﻜتریﻜی  -ماشﯿﻦهای الﻜتریﻜی  -ﺑررسی سﯿﺴتﻢهای قﺪرت –
الکترومغناطﯿس – الکترونﯿﮏ صنﻌتی

مﻜانﯿﻚ سﯿاﻻت و هﯿﺪرولﯿﻚ  -تکنولوژی ﺑتﻦ

انتقال انرژی الﻜتریﻜی

دولتی  -آمار و روش تحقﯿﻖ

اطﻼﻋات سﻼمت

ﺗﺬﮐﺮ  : ۱دروس ﻋﻤﻮ ﺑا ﺿﺮ ﺐ ﯾﮏ و دروس ﺗﺨﺼ ﺑا ﺿﺮ ﺐ دو ﻣﺤاﺳبه و اﻋ ل ﺧﻮاﻫنﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  : ۲ﮐﻠﯿه ﺳﺆاﻻت ﻣﻮاد آزﻣﻮن ﻋﻤﻮ و اﺧﺘﺼا ﺑه ﺻﻮرت چﻬارﮔﺰ نهای ﺑاﺷنﺪ .ﺿﻤناً ﺑه ازای ﻫﺮ ﭘاﺳﺦ اﺷﺘباه ﺑه
ﺳﺆاﻻت ،ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﻤﺮه ﻣنﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٥

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ  :اﻣتيﺎزات و ﺳﻬميﻪهﺎي قﺎﻧوﻧي
 -داوطلبﺎن ايثﺎرگران

ﺑﺮای داوﻃﻠبان اﯾﺜارﮔﺮ در ﺻﻮرت ﮐسﺐ ﻧﻤﺮه ﺣﺪﻧﺼاب آزﻣﻮن ﮐﺘ و دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺜارﮔﺮی ،ﺿﺮ
ﮐﺘ ﻟﺤاظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داوﻃﻠبان ﻣﺸﻤﻮل ﻤﯿه اﯾﺜارﮔﺮان اﻓﺮادی ﻫسﺘنﺪ ﮐه ﯾ از ﺷﺮاﯾﻂ ز ﺮ را داﺷﺘه ﺑاﺷنﺪ :
اﯾﺜارﮔﺮان ﺷاﻣﻞ  :ﺟاﻧبازان ،آزادﮔان و ﻫﻤسﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺪا ،ﻫﻤسﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟاﻧبازان ،ﻫﻤسﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔان ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر
ﺷاﻫﺪ ،رزﻣنﺪﮔان ﺑا ﺳاﺑﻘه ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣاه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠباﻧه در ﺟبﻬهﻫا و ﻫﻤسﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸان؛
ﺗﺬﮐﺮ :اﺻاﻟﺖ ﻣﺪارك اﯾﺜارﮔﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔان در ﻣﺮﺣﻠه ﮐن ل ﻣﺪارک داوﻃﻠبان ،از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﺳﺘﻌﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻣﺤاﺳبه ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن

 -داوطلبﺎن بومي

ﺑﺮای داوﻃﻠبان ﺑﻮ در ﺻﻮرت ﮐسﺐ ﻧﻤﺮه ﺣﺪﻧﺼاب آزﻣﻮن ﮐﺘ و دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮ  ،ﺿﺮ
ﻟﺤاظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داوﻃﻠبان ﻣﺸﻤﻮل ﻤﯿه ﺑﻮ اﻓﺮادی ﻫسﺘنﺪ ﮐه ﯾ از ﺷﺮاﯾﻂ ز ﺮ را داﺷﺘه ﺑاﺷنﺪ :

در ﻣﺤاﺳبه ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﮐﺘ

 داوﻃﻠﺐ ﻣﺘﻮﻟﺪ اﺳﺘان ﺑﻮ ﺮ ﯾا ﯾ از اﺳﺘانﻫای ﻫﻤﺠﻮار)ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾه و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ  -ﺧﻮزﺳﺘان  -ﻓارس  -ﻫﺮﻣﺰﮔان( ﺑاﺷﺪ. زﻣان ﺳﮑﻮﻧﺖ داوﻃﻠﺐ در اﺳﺘان ﺑﻮ ﺮ ﯾا ﯾ از اﺳﺘانﻫای ﻫﻤﺠﻮار)ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾه و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ  -ﺧﻮزﺳﺘان  -ﻓارس  -ﻫﺮﻣﺰﮔان(،چه ﺑه ﺻﻮرت ﻣﺘﻮا چه ﻣﺘناوب ،ﺑه  ۱۰ﺳال ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :اﺻاﻟﺖ ﻣﺪارك ﺑﻮ ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔان در ﻣﺮﺣﻠه ﮐن ل ﻣﺪارک داوﻃﻠبان ،از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﺳﺘﻌﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٦

ﺑﺨﺶ شﺸﻢ  :ﻣﺮاحل ﺛبﺖ ﻧﺎم
ﺛبﺖ ﻧام ﺑه ﺻﻮرت اﯾن ﻧ از روز ﺷنبه  ۲۱ﻓﺮوردﯾﻦﻣاه ﺳال  ۱۴۰۰ﺑه ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘه اﻧﺠام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داوﻃﻠﺐ ﻣﺘﻘا ﺑاﯾﺪ در زﻣان ﺛبﺖ ﻧام در آزﻣﻮن ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮ و اﺧﺘﺼا ﻣنﺪرج در اﯾﻦ دﻓ چه را داﺷﺘه ﺑاﺷﺪ.
الف( تﻬيﻪ فﺎيﻞ اسكن شده از مدارك :

 .۱ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳن  :داوﻃﻠﺐ ﺑاﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌه ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳن ﺧﻮد را ﺑا ﻣﺸﺨﺼات ز ﺮ ،اﺳﮑﻦ ﻧﻤﻮده و ﻓاﯾﻞ آن را ﺑﺮای ارﺳال از ﻃﺮ ﻖ
ﺳاﻣاﻧه ﺛبﺖﻧام اﯾن ﻧ در اﺧﺘﯿار داﺷﺘه ﺑاﺷﺪ :
 ﻋﮑﺲ ) ۳۴ﺗ م رخ( ﮐه در ﺳال ﺟاری ﮔﺮﻓﺘه ﺷﺪه ﺑاﺷﺪ. ﺑا ﻓﺮﻣﺖ  JPGﺑاﺷﺪ .اﻧﺪازه ﻋﮑﺲ اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﺑاﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰۰۳۰۰ﯿﮑسﻞ و ﺣﺪاﮐ  ۳۰۰۴۰۰ﯿﮑسﻞ ﺑاﺷﺪ. ﺗﺼﻮﯾﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑاﯾﺪ واﺿﺢ ،ﻣﺸﺨﺺ و ﻓاﻗﺪ اﺛﺮ ﻣﻬﺮ ،ﻣنﮕنه و ﻫﺮﮔﻮﻧه ﻟﮑه ﺑاﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻓاﯾﻞ ذﺧ ه ﺷﺪه ﺑاﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۵ﮐﯿﻠﻮﺑاﯾﺖ و ﺣﺪاﮐ  ۷۰ﮐﯿﻠﻮﺑاﯾﺖ ﺑاﺷﺪ. ﺣاﺷﯿهﻫای زاﺋﺪ ﻋﮑﺲ اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﺑاﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑاﺷﺪ. ﺣ اﻻﻣﮑان ﻋﮑﺲ رﻧ و دارای زﻣﯿنه ﺳﻔﯿﺪ ﺑاﺷﺪ.ﺗﺬﮐﺮ ) : (۱اﺳﮑﻦ و اﺳﺘﻔاده از ﻋﮑﺲ روی ﮐارتﻫای ﺷناﺳا )ﮐارت ﻣ  ،ﺷناﺳناﻣه و  (...ﻗاﺑﻞ ﻗبﻮل ﻧﯿسﺖ و ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠبان
از اﺻﻞ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳن و ﻣﻄاﺑﻖ ﺑا ﺗﻮﺿﯿﺤات ﻓﻮق ،اﻗﺪام ﺑه اﺳﮑﻦ ﻧ ﯾنﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ ) : (۲در ﺻﻮرت ارﺳال ﻋﮑﺲ ﻏ ﻣﻌﺘ  ،ﺛبﺖ ﻧام داوﻃﻠﺐ ﺑاﻃﻞ ﺷﺪه و ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن از وی ﺳﻠﺐ ﮔﺮدد .ﻻزم ﺑه
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑا ﺗﻮﺟه ﺑه ﻣﺸﮑﻼت ﺑه وﺟﻮد آﻣﺪه در آزﻣﻮنﻫای ﻗب  ،درﺧﺼﻮص اﺷﺘباه در ارﺳال ﻋﮑﺲ داوﻃﻠبان ،ﮐه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﮐ اً
ﺑﺮای داوﻃﻠبا ﮐه در ﮐا ﻧﺖ ﺛبﺖ ﻧام ﮐننﺪ رخ داده اﺳﺖ ،ﺗاﮐﯿﺪ ﮔﺮدد چناﻧﭽه ﺛبﺖ ﻧام ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﮐا ﻧﺖﻫا اﻧﺠام دﻫﯿﺪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐن ل اﻃﻼﻋات ﺛبﺖﻧا  ،ﺣﺘ ً ﻧسبﺖ ﺑه ﮐن ل ﻋﮑﺲ ارﺳا دﻗﺖ ﻧ ﯿﺪ ﺗا اﺷﺘباﻫاً ﻋﮑﺲ داوﻃﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﺑه ﺟای ﻋﮑﺲ
ﺷ ارﺳال ﻧﮕﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐه در ﺻﻮرت ارﺳال ﻋﮑﺲ اﺷﺘباه از ﻃﺮف داوﻃﻠﺐ ،ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤسﻮب ﺷﺪه و ﻣﻄاﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑا وی رﻓﺘار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۲ﮐارت ﻣ  :داوﻃﻠﺐ ﺑاﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﮑﻦ ﺷﺪه از ﮐارت ﻣ را ﺑا وﺿﻮح و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم و ﺑا ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﺑاﯾﺖ و ﺣﺪاﮐ ۲۰۰
ﮐﯿﻠﻮﺑاﯾﺖ و ﺑﺪون ﺣاﺷﯿهﻫای زاﺋﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺤاً رﻧ آﻣاده ﻧﻤﻮده و در ﻫنﮕام ﺛبﺖﻧام ﺑه ﺻﻮرت ﻓاﯾﻞ ﺑا ﻓﺮﻣﺖ  jpgدر ﺳاﻣاﻧه ﺑارﮔﺬاری
ﻧ ﯾﺪ.
تذكرات مﻬم :

 اﻃﻼعرﺳا ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑه ﮐارﮔ ی ﻧ وی اﻧسا  ،ﻣاﻧنﺪ آ ﮔا از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ،ﻧﺤﻮه در اﻓﺖ ﮐارت ورود ﺑه ﺟﻠسه آزﻣﻮنﺑه آدرس  hrtc.irاﻧﺠام

ﮐﺘ  ،زﻣان و ﻣﮑان ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮐﺘ از ﻃﺮ ﻖ ﺳاﻣاﻧه ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﺟﻬاد داﻧﺸﮕا
ﺷﺨﺼاً ﻣﻠﺰم ﺑه ﯿﮕ ی ﺑاﺷﺪ.
 ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ داﺷ ﻓﺮﺻﺖ ﮐا ﺑﺮای ﻣﺸاﻫﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش و وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋات ،ﺗﻮﺻﯿه ﺷﻮد ﺛبﺖﻧام ﺑه روزﻫایآﺧﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﺸﻮد.
ﺷﻮد و داوﻃﻠﺐ

ب( مﻄﺎلﻌﻪ شرايط آزمون

دﻓ چه آزﻣﻮن در ﺻﻔﺤه اول ﺳاﻣاﻧه ﺟﻬﺖ در اﻓﺖ و ﻣﻄاﻟﻌه داوﻃﻠبان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘه اﺳﺖ .اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿه ﺷﻮد داوﻃﻠبان
ﻣﺤ م ،ﻗبﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧه اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﺛبﺖﻧام ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ آزﻣﻮن را ﻣﻄاﻟﻌه و ﺳﭙﺲ ﻧسبﺖ ﺑه ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰ نه و ﺛبﺖﻧام در آزﻣﻮن
اﻗﺪام ﻧ ﯾنﺪ.
٧

ج( پرداخﺖ وﺟﻪ:

ﻣﺘﻘاﺿﯿان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﭘﺲ از ﻣﻄاﻟﻌه دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﻮن ،ﺑاﯾﺪ ﺑا ﻣﺮاﺟﻌه ﺑه ﻣنﻮی »آزﻣﻮن« در ﺻﻔﺤه اول ﺳاﻣاﻧه ،ﺑﺮ روی
ﮔﺰ نه »ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰ نه« ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻣبﻠﻎ )۱/۱۰۰/۰۰۰ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺻﺪﻫﺰار( ﷼ ﻫﺰ نه ﺛبﺖﻧام در آزﻣﻮن را ﺑه اﺿاﻓه  ۵٫۰۰۰﷼
ﺧﺪﻣات ﯿاﻣ از ﻃﺮ ﻖ درﮔاه اﻟﮑ وﻧﯿﮏ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧ ﯾنﺪ .ﺟﻬﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﮐارت ﺑاﻧ ﺑه ﻫﻤﺮاه رﻣﺰ اﯾن ﻧ  ،ﺗار ﺦ اﻧﻘﻀا و ﮐﺪ CVV2
ﻣﻮرد ﻧﯿاز ﺑاﺷﺪ.
د( شروع فرآيند ﺛبﺖنﺎم:

ﻓﺮآﯾنﺪ ﺛبﺖﻧام در ﺳاﻣاﻧه ،در ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠه اﻧﺠام
ﺳاﻣاﻧه ﻧ ﯾﺪ.

ﭘﺬﯾﺮد ﺗا داوﻃﻠﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠه ،ﺑه راﺣ اﻃﻼﻋات ﺧﻮد را وارد

ه( ويرايش اطﻼﻋﺎت

در زﻣا ﮐه ﺳاﻣاﻧه ﺟﻬﺖ وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋات داوﻃﻠبان ﺑاز ﺑاﺷﺪ ،داوﻃﻠبان ﺗﻮاﻧنﺪ ﺑا ﻣﺮاﺟﻌه ﺑه ﭘﺮوﻓاﯾﻞ ﮐار ﺮی ﺧﻮد و
ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺑﺨﺶ »وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋات« اﻗﺪام ﺑه وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋات ﺛبﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد ﻧ ﯾنﺪ.
ﻧﮑﺘه ﺑسﯿار ﻣﻬﻢ  :در ﺻﻮر ﮐه داوﻃﻠﺐ ﺟﻬﺖ وﯾﺮاﯾﺶ وارد ﺳاﻣاﻧه ﺷﻮد ،ﺣﺘ ً ﺑاﯾسﺖ دوﺑاره
ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑه ﺻﻮرت ﮐاﻣﻞ ﻃﯽ ﻧﻤﻮده و ﮐﺪ رﻫﮕ ی ﺧﻮد را ﻣﺸاﻫﺪه ﻧ ﯾﺪ ،در ﻏ اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﺗ
ﺗغﯿ ات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﺸان اﻋ ل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫ ن اﻃﻼﻋات ﻗبﻞ از وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ ﻣﻌﺘ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و( زمﺎن برگزاري آزمون و نحوه دريﺎفﺖ كﺎرت شركﺖ در آزمون:

ﮐارت ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ،از ﺗار ﺦ  ۲۸اردﯾبﻬﺸﺖﻣاه  ۱۴۰۰ﺑﺮای ﻣﺸاﻫﺪه و چاپ ﺑﺮ روی ﺳاﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﺟﻬاد داﻧﺸﮕا ﺑه آدرس
 hrtc.irﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .آزﻣﻮن در روز ﺟﻤﻌه  ۳۱اردﯾبﻬﺸﺖﻣاه  ۱۴۰۰ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﮑان ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮐﺘ ﺑﺮای ﻣﺸاﻏﻞ »ﮐارﺷناس ﻣﮑاﻧﯿﮏ،ﮐارﺷناس ﺑﺮق ﻗﺪرت و ﻣﻬنﺪس ﻫسﺘهای« در ﺮﻫای ﺑﻮ ﺮ و
ﺮ ﺑﻮ ﺮ ﺑه ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳاﻋﺖ ﺷﺮوع و آدرس ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺮان و ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﺸاﻏﻞ ﺻﺮﻓاًدر ﺣﻮزه اﻣﺘﺤا
آزﻣﻮن ﮐﺘ ﺑﺮ روی ﮐارت ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن درج و ﺑه آ ﮔا داوﻃﻠبان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻻزم ﺑه ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻﺪور ﮐارت ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ،ﺑه ﻣ ﻟه ﺗﺄ ﯿﺪ اﻃﻼﻋات ارﺳا از ﺳﻮی داوﻃﻠبان ﻧبﻮده و ﻣﺪارک داوﻃﻠبان ﭘﺲ
از اﺟﺮای آزﻣﻮن ،ﻣﻮرد ﺑﺮر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗبﺼﺮه  :چناﻧﭽه ﺗغﯿ ی در زﻣان ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن اﯾﺠاد ﺷﻮد ،ﺑه ﺻﻮرت اﻃﻼﻋﯿه رﺳﻤﯽ و ﯿاﻣﮏ اﻃﻼعرﺳا ﻻزم ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.

٨

ﺑﺨﺶ هﻔتﻢ  :ﻣﺮاحل و ﻧﺤوه اعﻼم ﻧتيﺠﻪ
ﺗﻌﯿ ﺣﺪ ﻧﺼاب ﻋﻠﻤﯽ ،اﻋﻼم ﻧﺘاﯾﺞ و ﻣﻌﺮ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﺑﺮر

ﻣﺪارک و ﺣﻀﻮر در ﮐاﻧﻮن ارز ا ﺑه ﺷﺮح ز ﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد :

الف( كسب حدنصﺎب ﻋلﻤي:

ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮐﺘ  ،ﻧﻤﺮات ا داوﻃﻠبان ﺑه ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات ﻋﻤﻮ ﺑا ﺿﺮ ﺐ ﯾﮏ و ﺗﺨﺼ ﺑا ﺿﺮ ﺐ دو
ﻣﺤاﺳبه و از ﺑ داوﻃﻠبا ﮐه ﻣﻮﻓﻖ ﺑه ﮐسﺐ ﻧﻤﺮه ﺣﺪ ﻧﺼاب ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑه ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗبه ﻋﻠﻤﯽ ﺑه ﻣﺮﺣﻠه ﺑﻌﺪی )ارز ا ﺷاﯾسﺘ ﻫا و
ﺗﻮاﻧﻤنﺪیﻫا از ﻃﺮ ﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐاﻧﻮن ارز ا ( ﻣﻌﺮ ﺧﻮاﻫنﺪ ﺷﺪ .داوﻃﻠبا ﮐه ﻧﻤﺮه ا آزﻣﻮن ﮐﺘ آنﻫا ﮐﻤ از ﺣﺪﻧﺼاب ﻻزم ﺑاﺷﺪ،
از ﺳاﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑه ﮐار ﮔ ی ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  : ۱ﮐسﺐ ﺣﺪ ﻧﺼاب در آزﻣﻮن ﮐﺘ و ﻣﻌﺮ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﺑﺮر ﻣﺪارک و اﻋﻼم ﺑه ﻋنﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘه ﺷﺪه چنﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ،
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧه ﺣﻘﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠبان اﯾﺠاد ﻧﻤﯽﮐنﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  : ۲ﻧﻤﺮه ﮐﻞ اﻓﺮاد در ﮐارﻧاﻣه اوﻟﯿه ﺻادر ﺷﺪه ،ﺻﺮﻓاً ﺑﺮ اﺳاس اﻃﻼﻋات ﺧﻮداﻇﻬاری داوﻃﻠﺐ ﺑﻮده و ﻧﺘﯿﺠه ا ﻧﻤﺮات
آنﻫا ﭘﺲ از ﺑﺮر  ،اﻧﻄباق و اﻋ ل ﻣسﺘنﺪات ﻣﺮ ﻮط ﺑه اﻣﺘﯿازات و ﻤﯿهﻫای ﻗاﻧﻮ و ﺗﺄ ﯿﺪ آن ،اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب( انتخﺎب و اﻋﻼم ليسﺖ ﭼند برابر ظرفيﺖ ﺟﻬﺖ بررسي مدارك از بين دارندگﺎن حد نصﺎب ﻋلﻤي:

اﻧﺘﺨاب اﻓﺮاد چنﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮر ﻣﺪارک ﺻﺮﻓاًاز ﺑ داوﻃﻠبا ﮐه ﺣﺪ ﻧﺼاب ﻻزم را ﮐسﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺳاس ﻧﻤﺮه
ﮐﻞ آﻧان ﺑا ﺿﺮ ﺐ ﯾﮏ ﺑﺮای ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻮ و ﺿﺮ ﺐ  ۲ﺑﺮای ﻧﻤﺮه ﺗﺨﺼ اﻓﺮاد ﺑه ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺮه ﻓﻀ ﺑه ﺗﻌﺪاد چنﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش
در ﻫﺮ رﺷﺘه ﺷغ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ج( بررسي مدارك

ﭘﺲ از اﻧﺠام آزﻣﻮن ﮐﺘ  ،و اﻃﻼﻋﯿه درجﺷﺪه در ﺳاﯾﺖ اﯾن ﻧ ﺛبﺖﻧام ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔان چنﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿاز ﺑاﯾﺪ
ﻣﺪارک ز ﺮ را اﺳﮑﻦ و ارﺳال ﻧ ﯾنﺪ:
 .۱ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿ داوﻃﻠﺐ؛
 .۲ﮐارت ﻣ و ﺗ م ﺻﻔﺤات ﺷناﺳناﻣه داوﻃﻠﺐ؛
 .۳ﮐارت ﭘاﯾان ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈام وﻇﯿﻔه ﻋﻤﻮ ﯾا ﻣﻌاﻓﯿﺖ داﺋﻢ داوﻃﻠﺐ؛
 .۴ﮔﻮا ﻣﻌﺘ ﺳاﺑﻘه ﮐار ﻣﺮﺗبﻂ ﺑﺮای آن دﺳﺘه از داوﻃﻠبا ﮐه از ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺳ اﺳﺘﻔاده ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺗبﻂ ﺑﻮدن
ﺳاﺑﻘه ﮐار ﺑا ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻤ ات و ﭘﺸﺘﯿبا ﻧ وﮔاهﻫای اﺗﻤﯽ ﺑاﺷﺪ(.
 .۵ﻣﺪارک اﯾﺜارﮔﺮی )وﯾﮋه داوﻃﻠبان اﺳﺘﻔاده از ﻤﯿه اﯾﺜارﮔﺮی(؛
 .۶ﻣﺪارک دال ﺑﺮ ﺑﻮ ﺑﻮدن
ﺗﺬﮐﺮ  :اﻋﺘبار و اﺻاﻟﺖ ﮐﻠﯿه ﻣﺪارك ارﺳا از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗاﻧﻮ ذﯾﺼﻼح اﺳﺘﻌﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮر ﮐه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد داوﻃﻠﺐ ﺑا
ﻣﺪارك ﺟﻌ اﻗﺪام ﺑه ﺛبﺖﻧام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑه ﮐار ﮔ ی داوﻃﻠﺐ ﻣنﺘﻔﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑا وی رﻓﺘار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
د( ارزيﺎبي شﺎيستﮕيﻫﺎ و توانﻤنديﻫﺎ و مصﺎحبﻪ فني و تخصصي از طريق برگزاري كﺎنون ارزيﺎبي

 ﭘﺲ از ﺗﺄ ﯿﺪ ﻣﺪارك ارﺳا داوﻃﻠبان ،از ﻃﺮ ﻖ ﺳاﯾﺖ اﯾن ﻧ از داوﻃﻠبان چنﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻬﺖ ارز ا ﺷاﯾسﺘ ﻫا وﺗﻮاﻧﻤنﺪیﻫا و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺼاﺣبه ﺗﺨﺼ دﻋﻮت ﺑه ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.

٩

 در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿاز ،ﻣﺠﺪداً از ﺑ داوﻃﻠبان ﺑه ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗبه ﻋﻠﻤﯽ ﮐسﺐ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ارز ا ﺷاﯾسﺘ ﻫاو ﺗﻮاﻧﻤنﺪیﻫا دﻋﻮت ﺑه ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  :ﻣﻌﺮ و ﯾا ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺮﺣﻠه »ارز ا ﺷاﯾسﺘ ﻫا و ﺗﻮاﻧﻤنﺪیﻫا از ﻃﺮ ﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐاﻧﻮن ارز ا « ﻫﯿﭻﮔﻮﻧه ﺣﻘﯽ ﺑﺮای
داوﻃﻠﺐ اﯾﺠاد ﻧﻤﯽﮐنﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ا ﻣنﻮط ﺑه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳاﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑه ﮐار ﮔ ی ﻧ وی اﻧسا )ﻣﻄاﺑﻖ ﺑﺨﺶ اول( ﺑاﺷﺪ.

١٠

ﺑﺨﺶ هﺸتﻢ  :تذكﺮات ﻣﻬﻢ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔان ،ﻧ وﮔاه اﺗﻤﯽ ﺑﻮ ﺮ
 .۱ﻣﺤﻞ اﺟﺮای آﻣﻮزشﻫای ﺷغ و ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺗ
 .۲اﺳ داد وﺟه وار ﺰی ﺛبﺖﻧام ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑانﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑاﺷﺪ.
 .۳ﺛبﺖﻧام داوﻃﻠبان ﺻﺮﻓاً ﺑه ﺻﻮرت اﯾن ﻧ و از ﻃﺮ ﻖ ﺳاﻣاﻧه ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﺟﻬاد داﻧﺸﮕا ﺑه ﻧﺸا  hrtc.irﺑاﺷﺪ.
 .۴ﻣسﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻣنﺪرﺟات ﺛبﺖﺷﺪه در ﻓﺮم ﺛبﺖﻧام اﯾن ﻧ ﺑه ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺑاﺷﺪ .چناﻧﭽه در ﻫﺮ ﯾﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ
ﺛبﺖﻧام ،آزﻣﻮن و ﺣ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش در آزﻣﻮن و اﺷﺘغال ﺑه ﮐار ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐه داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠه ﺑا ﻣﺪارك ﺟﻌ و ﯾا ﺑا ذﮐﺮ
ﻣﺸﺨﺼات ﻏ واﻗ اﻗﺪام ﺑه ﺛبﺖﻧام و ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑه ﮐار ﮔ ی داوﻃﻠﺐ ﻣنﺘﻔﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑا وی رﻓﺘار
ﮔﺮدد.
 .۵اﻧﺠام ﺛبﺖﻧام ﻫﯿﭻﮔﻮﻧه ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠاد ﻧﻤﯽﮐنﺪ.
ﺑاﺷنﺪ ﮐه ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿ آﻧان )رﺷﺘه و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿ ( ﺑا ﻋنﻮان ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿ
 .۶داوﻃﻠبا ﻣﺠاز ﺑه ﺛبﺖ ﻧام در آزﻣﻮن ﮐﺘ
)رﺷﺘه و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿ ( ﻣنﺪرج در ﺟﺪول ﺷ ره ) ۳ﺻﻔﺤه  ۱۳ﻫﻤ دﻓ چه( ﻣنﻄبﻖ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽن ﻋنﻮان ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿ ﺛبﺖ
ﻧا داوﻃﻠﺐ )ﻣﻘﻄﻊ ،رﺷﺘه و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿ ( در ﻣ داﻧﺸناﻣه ﻣﻮﻗﺖ وی ﻋﯿناً ﻫ ن ﻣﻘﻄﻊ ،رﺷﺘه و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿ درج ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑاﺷﺪ.
 .۷داوﻃﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾ از رﺷﺘهﻫای ﺷغ ﻣﻮرد ﻧﯿاز ﻣنﺪرج در ﺟﺪول ﺷ ره  ۴را دارد.
 .۸ﺑه ﮐار ﮔ ی ﻧ وی اﻧسا ﻣنﻮط ﺑه ﻃﯽ ﮐﻠﯿه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮ ﻮط ﺑاﺷﺪ و چناﻧﭽه ﻣﺘﻘاﺿﯿان در ﻫﺮ ﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑه ﮐار ﮔ ی
ﻧ وی اﻧسا ﻣنﺪرج در ﺑﺨﺶ اول ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻻزم را ﮐسﺐ ﻧن ﯾنﺪ ﻣﻮﺿﻮع اداﻣه ﻣﺮاﺣﻞ ﺑه ﮐار ﮔ ی ﻣنﺘﻔﯽ ﮔﺮدد.
 .۹ﺑا ﺗﻮﺟه ﺑه اﯾنﮑه ،ﻣﺪارک ﻣﺘﻘاﺿﯿان ﻣﻌﺮ ﺷﺪه چنﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﭘﺲ از ﺗﻌﯿ ﻧﻤﺮات داوﻃﻠبان در آزﻣﻮن ﻋﻤﻮ و
ﺗﺨﺼ ﺑﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا در ﺻﻮر ﮐه ﻣﺪارک داوﻃﻠبان ازﺟﻤﻠه ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿ  ،ﮐارت ﭘاﯾان ﺧﺪﻣﺖ ﯾا ﻣﻌاﻓﯿﺖ داﺋﻢ ،ﺳﻦ،
اﯾﺜارﮔﺮی ،ﺳاﺑﻘه اﺷﺘغال )ﺑﺮای ﻣﺤاﺳبه ﺣﺪاﮐ ﺳﻦ( و ﻫﻤﭽن اﻃﻼﻋات ﺧﻮد اﻇﻬاری داوﻃﻠﺐ در ﺗﻘاﺿاﻧاﻣه ﺛبﺖﻧا  ،ﻣغاﯾﺮ ﺑا
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣنﺪرج در اﯾﻦ دﻓ چه ﺑاﺷﺪ ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧه ﺣﻖ و اﻣﺘﯿازی ﺑﺮای ﻣﺘﻘا اﯾﺠاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠه از اﻣﺘﺤان ،اﻋﻼم ﻧﺘاﯾﺞ
اوﻟﯿه ،ﻣﺼاﺣبه و ﺣ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ا  ،داوﻃﻠﺐ از ﺳاﯾﺮ ﻓﺮآﯾنﺪ ﺟﺬب و ﺑه ﮐار ﮔ ی ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﻖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧه اﻋ ا
ﻧﺪارد.
 .۱۰ﻣﺪارك داوﻃﻠبا ﮐه ﺗار ﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾا ﺗار ﺦ ﭘاﯾان ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈاموﻇﯿﻔه و ﯾا ﮐارت ﻣﻌاﻓﯿﺖ داﺋﻢ آﻧان ﺑﻌﺪ از ﺗار ﺦ
ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮐﺘ ﺑاﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔ د.
 .۱۱ﺑه ﻣﺪارك ﻣﻌادل و ﮔﻮا ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ )ﺣ ﺗ مﺷﺪه( و ﺑﺮگ ﺗسﻮﯾه ﺣساب داﻧﺸﮕاه ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۱۲ﻣسﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧا از ﻋﺪم رﻋاﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼمﺷﺪه در ﻣﻔاد دﻓ چه راﻫن و ﯾا اراﺋه ﻣﺪارک ﺑه ﺻﻮرت ﻧاﻗﺺ در
زﻣان ﺑﺮر ﻣﺪارک ،ﻣﺼاﺣبه و ﮔﺰ نﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠه از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑه ﮐار ﮔ ی ،ﻣﺤﺮز ﺷﻮد داوﻃﻠﺐ ﺑه
اﺷﺘباه ﯾا ﺑه ﻋﻤﺪ اﻃﻼﻋات ﺧﻼف واﻗﻊ داده و ﯾا ﻓاﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣنﺪرج در دﻓ چه راﻫن ﺑاﺷﺪ ،از اﻧﺠام ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﯾﺪه و
در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ،ﺣﮑﻢ ﻣﺰ ﻮر ﻟغﻮ و ﺑﻼاﺛﺮ ﺷﻮد.
 .۱۳ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔا ﮐه وارد دورهﻫای آﻣﻮزش ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑه ﻣ ان ده ﺳال ﺑاﺷنﺪ.
 .۱۴ﻣﺪت زﻣان دورهﻫای آﻣﻮز ﺟﺰ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤاﺳبه ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
 .۱۵زﻣان ﺷﺮوع اﯾﻔای ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔان ﭘﺲ از اﺗ م دورهﻫای آﻣﻮزش ﺷغ و اﺷﺘغال در ﺷﺮﮐﺖ ﺑاﺷﺪ«.
 .۱۶داوﻃﻠبان ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣ ﺗ م ﻣﺮاﺣﻞ ﺑه ﮐار ﮔ ی ،ﻣﺘناﺳﺐ ﺑا ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺷغ و ﺑه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﮐﺖ ،در دورهﻫای
آﻣﻮز ﻣﻘﺪﻣا و ﯿﺸﺮﻓﺘه ز ان رو  ،ﻓ و ﺗﺨﺼ ﻧ وﮔا و آﻣﻮزش ﻋﻤ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫنﺪ ﻧﻤﻮد .اﻣﺘﯿاز آﻣﻮز ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣ دورهﻫای آﻣﻮز ﻣﺘناﺳﺐ ﺑا ﻃﻮل ﻣﺪت اﯾﻦ دورهﻫا ﻣﺤاﺳبه و اﻋ ل ﺷﻮد.
ﺑاﺷﺪ.
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ﻧ ﯾنﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻬﺪی در ﻗبال

 .۱۷ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔان در ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش ،ﻣبﻠ ﺑه ﻋنﻮان ﮐﻤﮏ ﻫﺰ نه ﻣسﮑﻦ در اﻓﺖ
ﺗاﻣ ﻣسﮑﻦ ﻧﺪارد.
 .۱۸ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔان در ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش ﻫ ﻧنﺪ ﮐارﮐنان ﻗﺮاردادی از ﺧﺪﻣات رﻓا ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺧﻮردار و از ﺑﺪو ورود ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﯿﻤه ﺗاﻣ اﺟﺘ ﻋﯽ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘا  ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤهﻫای ﻣﮑﻤﻞ درﻣا ﻗﺮار ﮔ ﻧﺪ.
داوﻃﻠبان ﻋﺰ ﺰ
ﻧ ﯾنﺪ.

ﺗﻮاﻧنﺪ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﻖ ﺗﻠﻔﻦ  ۰۲۱ - ۶۶۴۶۲۶۵۸و ﯾا ﭘسﺖ اﻟﮑ وﻧﯿﻚ  support@hrtc.irﻣﻄﺮح
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ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ  :شﺮايط احﺮاز ﻣﺸﺎﻏل
جدول شماره  : ۳شرایط احراز مشاغل
ردیف

رشته شغﻠﯽ

١

کارشناس مکانﯿﮏ

٢

کارشناس ﺑرق قﺪرت

٣

مهنﺪسی هﺴتهای

٤

کارشناس ﺑرق الکترونﯿﮏ

٥

کارشناس ﺑرق مخاﺑرات

٦

کارشناس ﻋﻤران

٧

کارشناس ﻓﯿﺰیﮏ

٨

کارشناس شﯿﻤی

٩

کارشناس ایﻤنی صنﻌتی و
ﺑهﺪاشت حرﻓهای

١٠

کاردان مکانﯿﮏ

١١

کاردان ﺑرق قﺪرت

١٢

کاردان شﯿﻤی

١٣

کارشناس مناﺑﻊ انﺴانی

١٤

کارشناس امور مالی

١٥

کارشناس طب کار

شرایط احراز از ﻣﻨظر رشته و گرایش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
کارشناسی  :مکانﯿﮏ
*کارشناسی ارشﺪ  :مکانﯿﮏ
کارشناسی  :ﺑرق گرایﺶ قﺪرت

*کارشناسی ارشﺪ  :ﺑرق گرایﺶ قﺪرت
کارشناسی  :مهنﺪسی هﺴتهای

**کارشناسی ارشﺪ  :مهنﺪسی هﺴتهای گرایﺶ راکتور ،مهنﺪسی هﺴتهای گرایﺶ کارﺑرد پرتوها
کارشناسی  :ﺑرق گرایﺶ الکترونﯿﮏ ،ﺑرق گرایﺶ کنترل
*کارشناسی ارشﺪ  :ﺑرق گرایﺶ الکترونﯿﮏ ،ﺑرق گرایﺶ کنترل
کارشناسی  :ﺑرق گرایﺶ مخاﺑرات
*کارشناسی ارشﺪ  :ﺑرق گرایﺶ مخاﺑرات
کارشناسی  :ﻋﻤران

*کارشناسی ارشﺪ  :ﻋﻤران
کارشناسی  :ﻓﯿﺰیﮏ هﺴتهای

*کارشناسی ارشﺪ  :ﻓﯿﺰیﮏ هﺴتهای
کارشناسی  :مهنﺪسیشﯿﻤی کلﯿهگرایﺶها ﺑهجﺰ محﯿﻂزیﺴت ،صنایﻊغذایی و زیﺴت پﺰشکی
*کارشناسی ارشﺪ  :مهنﺪسی شﯿﻤی کلﯿه گرایﺶها ﺑهجﺰ محﯿﻂ زیﺴت ،صنایﻊغذایی و زیﺴتپﺰشکی
کارشناسی  :كارشناس ﺑهﺪاشت حرﻓهای
* کارشناسی ارشﺪ  :كارشناس ﺑهﺪاشت حرﻓهای
کاردانی :مکانﯿﮏ

***کارشناسی :مکانﯿﮏ
کاردانی :ﺑرق گرایﺶ قﺪرت

***کارشناسی  :ﺑرق گرایﺶ قﺪرت
کاردانی :شﯿﻤی
***کارشناسی  :شﯿﻤی ،ﻓﯿﺰیﮏ
کارشناسی  :مﺪیریت دولتی ،مﺪیریت صنﻌتی

* کارشناسی ارشﺪ  :مﺪیریت دولتی ،مﺪیریت صنﻌتی
کارشناسی  :حﺴاﺑﺪاری ،مﺪیریت مالی

* کارشناسی ارشﺪ  :حﺴاﺑﺪاری ،مﺪیریت مالی
کارشناسی  :مﺪارک پﺰشکی

* کارشناسی ارشﺪ  :مﺪارک پﺰشکی

* در ﻣﺸاﻏﻞ ﮐارﺷنا  ،در ﺻﻮر داوﻃﻠبان ﺑا ﻣﺪرک ﮐارﺷنا ارﺷﺪ ﺗﻮاﻧنﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐننﺪ ،ﮐه ﻣﺪرک ﮐارﺷنا ﻫ ن رﺷﺘه را
ﻧ داﺷﺘه ﺑاﺷنﺪ .ﺷاﯾان ذﮐﺮ اﺳﺖ ،اﺣﮑام ﺑه ﮐار ﮔ ی اﯾﻦ داوﻃﻠبان در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘه ﺷﺪن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺬب ،ﺑﺮ اﺳاس ﻣﺪرک
ﮐارﺷنا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
** ﺑﺮای رﺷﺘه ﺷغ ﻣﻬنﺪ ﻫسﺘهای داﺷ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿ ﮐارﺷنا در ﯾ از رﺷﺘه ﻫای ﻓ ﮏ،ﺑﺮق ﻗﺪرت و ﻣﮑاﻧﯿﮏ و
ﺑاﺷﺪ.

ﻣﻬنﺪ ﻫسﺘه ای و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿ ﮐارﺷنا ارﺷﺪ ﻣﻬنﺪ ﻫسﺘهای )ﮔﺮاﯾﺶ راﮐﺘﻮر /ﮔﺮاﯾﺶ ﮐار ﺮد ﭘﺮﺗﻮﻫا( اﻟﺰا
*** ﺑه ﮐارﮔ ی ﻧ وی اﻧسا ﺑﺮای ﻣﺸاﻏﻞ ردﯾﻒﻫای  ۱۰و  ۱۱و  ۱۲ﺻﺮﻓاً ﺑﺮای ﺗاﻣ ﻣﺸاﻏﻞ ﮐاردا ﺑﻮده و ﻣسﺘﻘﻞ از ﻣﻘﻄﻊ
ﺗﺤﺼﯿ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔان ،اﻣﺘﯿازات ﻣ ﺗﺐ ﺑه رده ﺷغ ﮐاردا ﻟﺤاظ ﮔﺮدد و از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘهﺷﺪﮔان در ﻣﻘاﻃﻊ ﺑاﻻﺗﺮ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در
ﻣﺸاﻏﻞ ﮐاردا اﺧﺬ ﮔﺮدد.
ﺗﺬﮐﺮ ﮐ  :در ﻣﻮاردی ﮐه در اداﻣه ﻧام رﺷﺘه ﺗﺤﺼﯿ  ،ﮔﺮاﯾ

ﺧا
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ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣنﻈﻮر ﮐﻠﯿه ﮔﺮاﯾﺶﻫا ﺑاﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ دهﻢ  :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎﻏل
جدول شماره  : ۴فهرﺳت مشاغل و تعداد نیروی مورد نیاز در هر شغل
ردیف

رشته شغﻠﯽ

ﺗعداد

ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﻣﺤل برگزاری آزﻣﻮن کتبﯽ

۱

کارشناس مکانﯿﮏ ،کارشناس ﺑرق قﺪرت ،مهنﺪسی هﺴتهای

۱۲۳

مرد

تهران  /ﺑوشهر

۲

کارشناس ﺑرق الکترونﯿﮏ

۸

مرد

ﺑوشهر

۳

کارشناس ﺑرق مخاﺑرات

۲

مرد

ﺑوشهر

۴

کارشناس ﻋﻤران

۱

مرد

ﺑوشهر

۵

کارشناس ﻓﯿﺰیﮏ

۵

مرد

ﺑوشهر

۶

کارشناس شﯿﻤی

۸

مرد

ﺑوشهر

۷

کارشناس ایﻤنی صنﻌتی و ﺑهﺪاشت حرﻓهای

۱

مرد

ﺑوشهر

۸

کاردان مکانﯿﮏ

۱۶

مرد

ﺑوشهر

۹

کاردان ﺑرق قﺪرت

۸

مرد

ﺑوشهر

۱۰

کاردان شﯿﻤی

۸

مرد

ﺑوشهر

۱۱

کارشناس مناﺑﻊ انﺴانی

۲

مرد

ﺑوشهر

۱۲

کارشناس امور مالی

۱

مرد

ﺑوشهر

۱۳

کارشناس طب کار

۱

مرد

ﺑوشهر

جﻤﻊ کﻞ

۱۸۴

١٤

