
)تامين نيروي انساني(آگهي 

نفر نيروي انساني مرد، از طريق برگزاري آزمون 28درنظر دارد به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود به تعداد مهندسين باختر مشاور شركت 
هاي فوقگيالن براي شغل اپراتوري پستهاي تابعه استاننسبت به شناسائي افراد واجد شرايط جهت انجام كار موقت در شهرستان كتبي و مصاحبه

نمايد.توزيع و انتقال با شرايط ذيل اقدام 

مهندسين باختر مشاورشركت  نيروي انسانينياز . 1 جدول

تعداد نيرويجنسيت رشته شغلي
مدارك تحصيلي مورد نيازمحل خدمتانساني مورد نياز

مرد اپراتور پست هاي فشار قوي

نفر 14
شهرستان هاي واقع در غرب استان گيالن
شامل: آستارا،تالش،رضوانشهر،صومعه سرا،

فومن،شفت،ماسال و بندرانزلي

هاي:فوق ديپلم در رشته
برق (قدرت) -
الكتروتكنيك (برق صنعتي) -
عمومي) الكترونيك (الكترونيك -
تاسيسات الكتريكي-
كاردان فني كنترل-
كاردان فني برق تعمير و نگهداري-

ماشينهاي الكتريكي
شبكه هاي انتقال و توزيع-
كنترل-

ساير شهرستان هاي واقع در استان گيالننفر 14
غرب گيالن شهرستان هاي به غير از

:داوطلبانعمومي شرايط بخش اول. 
تابعيت ايران. داشتن 1
سال 30حداكثر سن سال و  20داشتن حداقل سن . 2
. داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم3
مندرج در جدول فوقهاي مرتبط . داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم برق با گرايش4
. برخورداري از سالمت كامل جسماني و رواني و توانايي انجام كار و نداشتن نقص عضو5
اعتياد به دخانيات و مواد مخدر . عدم6
نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر. 7
. بومي بودن در شهرستان هاي واقع در استان گيالن الزامي مي باشد.8

روز ثبت آخرينفراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان و محاسبه سن آنها : مالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي 1 تذكر
باشد.مي )07/09/1401(نام 

موارد زير به شرط ارائه تائيديه معتبر از مراجع ذيصالح به حداكثر سن افزوده مي شود:: 2 تذكر
شود.سال به حداكثر سن اضافه مي 5اخت حق بيمه به مدت دپر بامرتبط به كار اشتغال الف) سابقه 

شود.حداكثر سن اضافه مي بهسال  2ب) مدت انجام خدمت سربازي حداكثر به مدت 
عبارتند از: در اين آزمون شرايط بومي بودن: 3تذكر 

يكي از شهرستان هاي بايدمندرج در شناسنامه وي  به شرح محل تولد داوطلب :براي داوطلبين اشتغال در شهرستان هاي واقع در غرب گيالن-الف
باشد. واقع در غرب استان گيالن

يكي از شهرستان هاي واقع بايد ويمندرج در شناسنامه داوطلب به شرح محل تولد  :در ساير شهرستان هاي استان گيالن براي داوطلبين اشتغال-ب
در استان گيالن به غير از شهرستان هاي واقع در غرب گيالن باشد.

سال در يكي از شهرستان ها يا توابع آنها واقع در غرب استان گيالن 5حداقل بايد داوطلب  :براي داوطلبين اشتغال در شهرستان هاي غرب گيالن-ج
.سكونت داشته باشد

سال در 5به مدت حداقل بايد داوطلب  :براي داوطلبين اشتغال در ساير شهرستان هاي استان گيالن به غير از شهرستان هاي واقع در غرب گيالن -د
.سكونت داشته باشدن يا توابع آنها به غير از شهرستان هاي واقع در غرب گيالن يكي از شهرستان هاي واقع در استان گيال
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(براساس فرمسال سكونت با ارائه استشهاد محلي  5از طريق محل سكونت به موجب تاييد ساكن بودن و حداقل تذكر: استفاده از اولويت بومي 
حل ) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.ممهور به مهر نيروي انتظامي (پاسگاه يا كالنتري مپيوست) 

:بخش دوم. ايثارگران
)،نفر سهميه براي ساير شهرستان هاي گيالن 4نفر سهميه براي شهرستان هاي واقع در غرب گيالن و  3شامل  نفر 7اين شركت (تعداد  جذبدرصد  25
اسارت، ساليك باالي و ساليك آزادگان فرزندان باالتر، و) %25( درصد پنج و بيست جانبازان و شهدا فرزندان آزادگان، و جانبازان شاهد، هايخانوادهبه 

نفر سهميه 1براي شهرستان هاي واقع در غرب گيالن و نفر  1شامل  نفر 2(تعداد  جذب سهميهدرصد  5مي يابد. همچنين  تخصيص شاهد برادر و اسرا
و بيست زير جانبازان فرزندان و آنان فرزندان و هاجبهه در داوطلبانه حضور ماهشش حداقل سابقه با رزمندگان به نيز) هاي گيالنبراي ساير شهرستان 

مي يابد. اختصاص اسارت ساليك از كمتر آزادگان و) %25( درصد پنج
درصدي 25 جذبهاي يك از سهميه هردر فرم ثبت نام، در با انتخاب گزينه سهميه ايثارگري توانند باشند ميافرادي كه داراي شرايط مشروحه فوق مي

نمره آزمون انتخاب خواهند شد. به ترتيب باالتريند شرايط سهميه ايثارگري، رده و در رقابت با ساير افراد واجثبت نام كدرصدي آزمون  5و 
تهيه و اصل آن را گيالن شهيد و امور ايثارگران استانبايست تائيديه ايثارگري خود را از اداره كل بنياد داوطلبان استفاده از سهميه ايثارگران مي: 1تذكر 

در موعد مقرر ارائه نمايند.

:بخش سوم. مواد آزمون و ضرائب آن
مي باشد: 2مواد آزمون بكارگيري نيروي انساني، تعداد سواالت در هر درس و ضرائب آن مطابق جدول شماره 

اد آزمون كتبي و ضرائب آنمو. 2جدول 

ضريبدروس آزمونتعداد سوالنوع سوال

عمومي
اسالمي، زبان انگليسي عمومي،اطالعات عمومي،دانش اجتماعي و ، معارففارسي و آئين نگارش ادبيات60

 ICDLحقوق اساسي، مهارت هاي هفتگانه 
1

2توانمندي هاي ذهني15

اصلي و
75تخصصي

              ،)مدارهاي تك فاز و سه فاز DCمباني مدارهاي (مدارهاي الكتريكي_
)،دستگاه هاي اندازه گيري آنالوگ و ديجيتال در پست هاي انتقال و فوق توزيع(اندازه گيري الكتريكي _
انواع نيروگاه، شبكه هاي انتقال و فوق توزيع و نقش آنها در سيستم(اصول توليد و انتقال انرژي الكتريكي_

،)رژي الكتريكيقدرت، اصول توزيع ان
،بريكر،سكسيونر،سيستم تجهيزات پست هاي انتقال و توزيع از قبيل تراسفورماتور(پست هاي فشار قوي_

،)حفاظت،عايقها،نقش پست هاي انتقال و توزيع در سيستم قدرتهاي رله و 
اصول ايمني در صنعت برق_

3

:راهنماي ثبت نامبخش چهارم. 
سامانه اينترنتي به نشانيدر  07/09/1401مورخ شنبه دولغايت روز  28/08/1401مورخ شنبه بكارگيري نيروي انساني از روز  ثبت نام در آزمون

www.ieht-gilan.ir  .گردد، در محلي كه از طريق كارت ورود به جلسه اطالع رساني مي 02/10/1401مورخ  جمعهآزمون نيز در روز انجام مي گيرد
برگزار مي شود.

موجود در صفحه ثبت طريق درگاه پرداخت اينترنتيبه عنوان هزينه شركت در آزمون از ) ريال يك ميليون(1،000،000مبلغ داوطلبان مي بايست -1
واريز نمايند. CVV2نام و با استفاده از كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند داشتن رمز دوم و كد 

شود.وجه مسترد نمي هيچ به ضمناً وجوه پرداختي  �

.نماييد خودداري اطالعات التين تايپ از -2
.باشد خاموش كليد صفحه Caps Lock كليد اطالعات، درج هنگام-3
.نماييد استفاده (Space) فاصله كليد از يكديگر از كلمات جداكردن براي و نموده خودداري اطالعات درج هنگام در Enterكليد زدن از -4
.است الزامي فيلدها كليه اطالعات تكميل-5
.نماييد وارد تيره خط بدون و) صفر درج با(كامل صورت به را خود ملي كد-6
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صاق  براي-7 سكن  فايل از عكس، ال سنلي  عكس شده  ا شن  زمينه رخ، تمام( 3×4 پر ستفاده  كيلوبايت 70 حداكثر حجم با و  jpg فرمت با ،)جديد و رو .شود  ا
.بود نخواهد قبول مورد وجه هيچ به ارسالي پرسنلي غير هايعكس

.باشد پيكسل 300*400 حداكثر و پيكسل 200*300 حداقل بايد شده اسكن عكس اندازه-
.باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير-
.باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد حاشيه هاي-
.باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس حتي االمكان-
سكن  _ سايي   كارتهاي روي از عكس ا سنامه   ملي، كارت( شنا شد  نمي قبول قابل) … و شنا ست  الزم داوطلبان و با صل  از ا ضيحات  با مطابق و عكس ا فوق، تو
.نمايند اسكن به اقدام

.گرددمي سلب وي از آزمون در شركت حق و شده باطل داوطلب ثبت نام غيرمعتبر، عكس ارسال درصورت-
شتباه  درخصوص  قبلي، هاي آزمون در آمده وجود به مشكالت  به توجه با: مهم تذكر سال  در ا ثبت كه داوطلباني براي اكثراً موضوع  اين كه داوطلبان، عكس ار

تا نماييد دقت ارسالي  عكس كنترل به نسبت  حتماً ثبت نامي، اطالعات كنترل بر عالوه كه گرددمي ،تاكيد است  داده رخ شود، مي انجام ديگران توسط  آنان نام
تلقي متخلف عنوان به فرد متقاضي،  ازطرف اشتباهي  عكس ارسال  صورت  در كه است  بديهي. نگردد ارسال  شما  عكس جاي به ديگري داوطلب عكس اشتباهاً 

.شد خواهد رفتار وي با مقررات مطابق و
شد  مي رقمي 5 و عددي نوع از كه بازيابي شماره  به مربوط فيلد نام، ثبت فرم انتهاي در -8 شت  را آن و تكميل دلخواه به را با فراموش صورت  در. نماييد ياددا

مراحل پايان تا لذا. نماييد بازيابي را خود رهگيري شماره  توانيدمي شناسنامه   شماره  و ملي كد همراه به شماره  اين از استفاده  با نام، ثبت رهگيري شماره  كردن
.نماييد مراقبت كامالً شماره اين از آزمون

.دارد وجود نيز اطالعات چاپ امكان ضمناً. نماييد يادداشت را شده ارائه رهگيري ،شماره اطالعات تكميل از پس -9
سال عكس غير معتبر و ثبت نام  تذكر : سال گردد ترتيب اثر داده نخواهد به مدارك ناقص، ار ضيانهاي ناقص يا مداركي كه پس از مهلت مقرر ار شد. لذا متقا

هاي تحصيلي را به دقت مطالعه نمايند.بايد قبل از ثبت نام شرايط عمومي، اختصاصي و عناوين رشته و گرايش
بخش پنجم. توضيحات مهم:

(فوق ديپلم در يكي از رشته هاي مندرج در جدول شمارهك تحصيلير. مهلت ارائه اصل مدارك الزم از سوي پذيرفته شدگان دو برابر ظرفيت شامل مد1
درصد ايثارگران) 5و  25ك نظام وظيفه، تائيديه اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران (براي داوطلبان استفاده از سهميه ر، شناسنامه، كارت ملي، مديك)

روز پس از اعالم نتايج آزمون مي باشد.) 7( هفتبه منظور تطبيق مدارك و تكميل پرونده براي انجام مصاحبه، حداكثر 

برعهده داوطلب خواهد بودت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا ارسال (اعالم) مدارك به صورت ناقص مسئوليت ناشي از عدم رعاي. 2
شرايط مندرج در آگهي ، مصاحبه و ... محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع داده و يا فاقدآزمونهر مرحله از مراحل  و در

وكليه خسارات وارده مطابق لغو و يا بالاثر مي گردد داد كاري ويرقرا ،داوطلبدر صورت بكارگيري  احل بعدي محروم گرديده و حتياست، از انجام مر
ضوابط و مقررات و رويه شركت از داوطلب اخذ خواهد شد.

باشد**نتايج آزمون حداكثر دو هفته پس از برگزاري آزمون از طريق سايت آزمون قابل دسترسي مي 

*رعايت پروتكل هاي بهداشتي براي داوطلبان شركت كننده در روز برگزاري آزمون الزامي مي باشد*

*جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  33425476-013  شركت مهندسين باختر مشاور تماس حاصل نماييد.*
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................. از مطلعين و معتمدين محل تقاضا دارم كه شهرستان محل سكونت فعلي و.................... كد ملي ............................... فرزند ..........اينجانب 
مدت سكونت اينجانب را گواهي نمايند.

باتشكر
امضاء و اثر انگشت

....اهي مي نماييم كه نامبرده باال در حال حاضر در بخش ................... شهرستان ............................ ساكن بوده و مدت ...اءكنندگان ذيل گواينجانبان امض
سال ........... ماه نيز در اين شهرستان سكونت داشته است.

امضاء و اثرانگشتاينجانب......................................... به ك صحت مراتب فوق را گواهي مي نمايم. .......................................... د ملي

صحت مراتب فوق را گواهي  .......................................... امضاينجانب......................................... به كد ملي اء و اثرانگشتمي نمايم.

صحت مراتب فوق را گواهي  .......................................... امضاء و اثرانگشتاينجانب......................................... به كد ملي مي نمايم.

اين قسمت توسط نيروي انتظامي (پاسگاه يا كالنتري محل) تكميل گردد.

....................................................................................... مي باشد.موارد فوق مورد تاييد اين ............

امضاء-محل مهر
پاسگاه يا كالنتري محل

تذكرات مهم:
سال 5داوطلبان بومي شهرستاني كه متقاضي استفاده از اولويت استخدام به لحاظ ساكن بودن با سابقه حداقل تكميل اين فرم براي تمامي -1

سكونت مي باشند، الزامي است.

سال سكونت خود در شهرستان مورد تقاضا ، در بيش از يك بخش از شهرستان مربوطه سكونت 5چنانچه متقاضي براي تاييد سابقه حداقل -2
د ، مي تواند از يك نسخه ديگر از اين فرم نيز براي اين منظور استفاده كند.داشته باش
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