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 باسمه تعا 

مقدمه 

تأم   ی(سهام  یاتم  یهاروگاهین  یبانیو پشت  راتیشركت تعم از خداوند متعال جهت  با استعانت    نیخاص) 

 ی کارشناس  یلیمدرک تحص  یمرد دارا   ان یمتقاض  ن یبوشهر از ب  یاتم  روگاه ی كار در ن  یخود برا  ازی موردن  ی انسان  ی روین

  ی انسان  یروی ن  یر یدر تمام مراحل بکارگ   تیاز كسب موفق  پس  ،یمشاغل کارشناس  یارشد جهت تصد  یو کارشناس

 . دینمایم یدعوت به همكار  یمندرج در بخش اول به صورت قرارداد

 ی انسان یروین یر یمراحل بکارگ : اول بخش

  ؛ یكتب یدر آزمون علم تیمرحله اول: شرکت و موفق

 ی در متن آگه دشدهی(مطابق با الزامات ق ت یشده چند برابر ظرف رفتهیدوم: کنترل مدارک داوطلبان پذ مرحله

 )؛ یانسان ی روین یر یبکارگ 

  ؛یابی کانون ارز  یبرگزار  قیداوطلبان از طر  یهایو توانمند های ستگی شا یابیسوم: ارز  مرحله

  )؛ نشیداوطلبان (گز  یعموم یهاتیصالح  یچهارم: بررس مرحله

  ه ی(کل  یو روانشناس  یپزشك  ناتیانجام معا  قیداوطلبان از طر   یو روان  یسالمت جسمان  یابیپنجم: ارز   مرحله

 )؛ باشدی م یاتم یها روگاهی ن یبانیو پشت راتیشركت تعم ی بر عهده  ناتیانجام معا یها نهیهز 

  بدو خدمت؛ یآموزش شغل یهادر دوره تیششم: موفق مرحله

و   شوندیشرکت محسوب م  ی در شمار کارکنان قرارداد  یآموزش  ی هاشدگان از بدو شروع دوره  رفتهی: پذتذکر 

قرارداد ساالنه و انتصاب در    دیو پرداخت خواهد شد. تمد  نشرکت تع  ی حق الزحمه آنان مطابق ضوابط جار 

 .باشدیم یآموزش یهادر دوره تیشغل منوط به موفق
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 یعموم طیبخش دوم: شرا

  ران؛ یا یاسالم  یجمهور  تی. تابع۱

  ران؛ یا یاسالم  یجمهور  یشده در قانون اساسشناخته انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نی د . اعتقاد به۲

  ران؛ یا یاسالم  یجمهور   ی. التزام به قانون اساس۳

انجام خدمت دوره ضرورت  ۴ ن  یقانون  تیمعاف  ای.  الزامات مشاغل مورد  به  توجه  معاف  از ی(با   ت ی شرکت، 

 )؛باشدیمورد قبول نم یپزشک

  پزشك معتمد شرکت؛ دمتناسب با شغل مورد نظر به تأ یو روان یو سالمت جسمان ییبودن توانا. دارا ۵

  مؤثر؛  ییجزا تی . نداشتن سابقه محکوم۶

  گردان؛ به مواد مخدر و روان ادی . عدم اعت۷

  صالح؛ی و ذ  ییبه استناد آراء مراجع قضا ییاجرا یها. عدم منع استخدام در دستگاه۸

و   یمان یپ  ای   یبصورت رسم  ییاجرا   یها دستگاه  ریسا  یسازمان   ی هاپست  یتصد  ا یو  . عدم تعهد خدمت  ۹

  ؛ ییاجرا  یهااز دستگاه یبازنشستگ  ا ی دیعدم بازخر 

  كیاز    شیب  ی تصد  تیو ماده واحده قانون ممنوع   ی خدمات كشور   تیر یقانون مد  ۹۴به استناد ماده  :    ۱تذکر  

را به    یی اجرا  یهااز دستگاه  كیدر هر    یسازمان  یهااز پست  یكی  یكه تصد  یكاركنان  ،یشغل و پست سازمان

جزء    دی نبا   ،ی در زمان همکار   ،یر یشدن در مراحل بکارگ   رفتهیپس از پذ  باشند،یدارا م  یمانیپ  ای   یصورت رسم

  باشند.  ییاجرا   یهادستگاه ریسا یمانیپ ای  یرسم نیمستخدم

  ی روهای جزء ن  دینبا  یر یبکارگ   یبازنشستگان، داوطلبان متقاض  یر یکارگ به  تیبه استناد قانون ممنوع :    ۲تذکر  

 باشند. ییاجرا  یهاخدمت دستگاه دیبازخر 
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  داوطلبان یاختصاص طیبخش سوم:  شرا

  یسن طی شراالف) 

 مقطع تحصیلی  ف ی رد 

 سنی   ژه یط و ی شرا سنی   ی ط عاد ی شرا

حداکثر  

حداکثر   تاریخ تولد  سن(سال) 

 تاریخ تولد  سن(سال) 

 و بعد از آن   ۱۳۷۳/ ۰۱/ ۰۱ ۲۸ بعد از آن   و   ۱۳۷۶/ ۰۱/ ۰۱ ۲۵ کارشناسی  ۱

  آن   از  بعد   و  ۱۳۷۱/ ۰۱/ ۰۱  ۳۰  آن   از   بعد   و   ۱۳۷۴/ ۰۱/ ۰۱  ۲۷  کارشناسی ارشد   ۲

  
گذرانده  یعموم  فهیكه خدمت وظ  ی. داوطلبان۱ مرا  به  انجام خدمت نظام    زانیاند،  زمان  به    فهیوظمدت 

  .شودیاضافه م ی»سن  یعاد طی شرا«حداكثر سن مقرر در 

  مهیو شغل مورد نظر با پرداخت حق ب   یلیسابقه كار معتبر و مرتبط با مدرك تحص  ی كه دارا  ی. داوطلبان۲

  .شودیاضافه م ی»سن یعاد  طیشرا «به حداكثر سن مقرر در ستون به میزان سابقه کار، باشند، 

و سابقه کار مرتبط، حداكثر سن داوطلبان    یعموم  فهیبا احتساب مجموع مدت زمان انجام خدمت وظ:    تذكر 

  . دیتجاوز نما ی»سن ژهیو  طیشرا « از سقف ذکرشده در ستون  دینبا

  

  ی ل یتحص طیشرا ب) 

كه از لحاظ   باشدیدانشگاه م  لیموقت فراغت از تحص  یگواه  ایقبول، دانشنامه  قابل  یمدارك دانشگاه  .۱

  خ یمعدل و تار   ، یلیتحص  شیبوده و مقطع، رشته و گرا   یو فناور   قاتیوزارت علوم، تحق  دمورد تأ  ی ارزش علم

صادره    یلیتحص  تیلغو معاف  یواه گ   ای  یلیتحص  یدر آن ذکرشده باشد.  تذکر: هرگونه گواه  لیفراغت از تحص

  نخواهد بود.  رشیموردپذ فهیوظحوزه نظام  یبرا

  است.  ینمرات ضرور  ز ینشده باشد ارائه ر   معدل ذکر  یلیکه در مدرک تحص ی: در صورتتذکر 

 ی ل یمدرک تحص  یداوطلبان دارا  یو برا   ۱۴  یكارشناس  یلی مدرک تحص  یداوطلبان دارا  یحداقل معدل كل برا  .۲

  .باشدیم ۱۵ارشد  یکارشناس

  ی برگزار   خیآنان بعد از تار   فهیوظ خدمت نظام    انیپا  خیتار   ای  لیفراغت از تحص  خیكه تار   ی. مدرك داوطلبان۳

  نخواهد بود.  رشیباشد، موردپذ یکتب  یآزمون علم

آموختگان همان رشته،  ) صرفًا دانشبخش نهم(مندرج در جدول    یامتحان  یهاشغل  از رشته  كی در هر    .۴

  .باشدینم  ر یپذامكان هاشیگرا  ای  رشته ر یسا  رش ینام كنند و پذثبت  توانندیم یلیتحص شیگرا 

ذ   یینها  شدگانرفتهیپذ  یل یالت مدرك تحصاص   .۵ مراجع  عدم   صالحیاز  و در صورت  استعالم خواهد شد 

در هر مرحله (حت پذ  یصحت مدرك  آزمون  رشیدر صورت  بکارگ در  كار)  به  اشتغال  و  منتف   یر یها    ی داوطلب 

  رفتار خواهد شد.  شانیبا ا  یخواهد بود و مطابق ضوابط قانون
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  های قانونیبخش چهارم : امتیازات و سهمیه

  داوطلبان ایثارگر -

ایثارگری، ضریبی   دارا بودن شرایط   و   در صورت کسب نمره حد نصاب آزمون علمی کتبیثارگر  یاداوطلبان    برای

  در محاسبه نمره آزمون علمی کتبی لحاظ خواهد شد. 

  شرایط زیر را داشته باشند: افرادی هستند که یکی از   داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگران

  فرزندان  و  همسر   ،جانبازان  فرزندان  و  همسر   شهدا،  فرزندان  و  همسر   و  آزادگان  جانبازان،  شامل  ایثارگران 

  فرزندان  و  همسر  و   ها جبهه  در   داوطلبانه  حضور   ماه  شش  حداقل  سابقه   با   رزمندگان ،  شاهد  برادر  و   خواهر  ،آزادگان 

  ایشان؛ 

 استعالم   صالحیذ  مراجع  ازدر مرحله کنترل مدارک داوطلبان،    شدگانرفتهیپذایثارگری    مدارك  اصالت  : تذکر

  . شد خواهد

  
  داوطلبان بومی -

و دارا بودن شرایط  در صورت کسب نمره حد نصاب آزمون علمی کتبی    بوشهر استان    برای داوطلبان بومی

  بومی، ضریبی در محاسبه نمره آزمون کتبی لحاظ خواهد شد.

  باشد.با داوطلبان بومی استان بوشهر می بکارگیری نیروی انسانی برابر اولویت  در شرایط

  داوطلبان مشمول سهمیه بومی افرادی هستند که یکی از شرایط زیر را داشته باشند:

 داوطلب متولد استان بوشهر باشد.  -

 سد. سال بر  ده زمان سکونت داوطلب در استان بوشهر چه بصورت متوالی چه متناوب، به  -

د حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد   :۱  تذکر  استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تا

   محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی (پایگاه یا کالنتری محل سکونت) در استان بوشهر خواهد بود.

د اداره آموزش و داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان با تا  :۲تذکر  

تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی پرورش استان بوشهر می

د ساکن بودن فعلی فرد در استان بوشهر مالک محاسبه قرار گیرد.  مبنی بر تا

ن، از مراجع ذیصالح استعالم شدگان در مرحله کنترل مدرک داوطلبا اصالت مدارک بومی بودن پذیرفته  :۳  تذکر 

  خواهد شد. 
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 : مواد آزمونپنجم بخش 

  :  یآزمون عموممواد الف) 

 باشد. یبه شرح زیر مصورت مشترک ه  ی تحصیلی مورد نیاز ب هامواد آزمون عمومی برای کلیه رشته

 ١با ضریب  )WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET  یهامهارت شامل فناوری اطالعات (  .١

  ٢با ضریب   یعموم - یس ی انگل  زبان .٢

٤، استقرا و قیاس...) با ضریب تجسم سه بعدی تفکر تحلیلی،  (شامل: استعداد شغلی .٣

 : یتخصص آزمونمواد  )ب 

مواد آزمون ی رشته شغل ف ی رد 

مکانیک کارشناس   ۱
مكانیك سیاالت    . ۳. ترمودینامیك  ۲  مقاومت مصالح   استاتیك و   . ۱

ارتعاشات   دینامیك و   . ۵انتقال حرارت   . ۴

برق قدرت کارشناس   ۲
های قدرت  سیستم   تحلیل . ۳های الكتریكی  . ماشین ۲مدارهای الکتریکی    . ۱

تولید و نیروگاه   . ۵  های کنترل خطی . سیستم ۴

 برق الکترونیک کارشناس    ۳
. الکترونیک  ۳کنترل خطی    های . سیستم ۲مدارهای الکتریکی    . ۱

  ها ها و سیستم . سیگنال ۵های الکتریکی  . ماشین ۴

فیزیک   کارشناس   /ای هسته کارشناس   ۴
ای  هسته   ترمودینامیک . ۳ای هسته   راکتورهای   ایمنی . ۲ای حرارت هسته انتقال .  ۱

ای های هسته نیروگاه  . تکنولوژی ۵فیزیک راکتور  . ۴

شیمی   کارشناس ۵
تجزیه    شیمی   .۴. مکانیک سیاالت  ۳. ترمودینامیک  ۲حرارت    . انتقال ۱

تصفیه   . اصول ۵

 کارشناس منابع انسانی   ۶
    سازمانی   . رفتار ۳  انسانی   منابع   مدیریت   .۲  مبانی سازمان و مدیریت  . ۱

 ی خدمات کشور  یریت و قانون مد   ی حقوق ادار . ۵تحقیق   روش   و   آمار .  ۴

 کارشناس روانشناسی   ۷
. روانشناسی صنعتی و سازمانی  ۳. روانشناسی شخصیت  ۲. روانشناسی عمومی  ۱

  توصیفی و استنباطی   . آمار ۵سنجی  . روان ۴

اشتباه   هر پاسخبه ازای  و    هبود  ی انهیگز   چهاراختصاصی به صورت    آزمون عمومی ودروس    سؤاالت : کلیه    تذکر 

 .گرفته خواهد شد  نظر  ، یک سوم نمره منفی درسؤاالتبه 

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir



 

۸ 

  نام  ثبت مراحل :م شش بخش

 خواهد   انجام  ۱۴۰۱ماه  نهمب  ۷  جمعه  روز  پایان  تا  ۱۴۰۱  ماهدی  ۲۸شنبه  چهار  روز  از  اینترنتی   صورت  به  نامثبت 

  روزهای  به  آن  نمودن  موکول   از  و  نموده  اقدام  نامثبت   به  نسبت  فوق،  زمان  مدت  در  باید  متقاضیان  پذیرفت.

  نمایند.   خودداری پایانی
 
  آزمون شرایط مطالعه الف)

  داشته   را  دفترچه  این  در  مندرج  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  نام،ثبت  زمان  در  باید  ،جذب  متقاضی  داوطلب

  توصیه  اکیداً   است.  گرفته  قرار   ناداوطلب  مطالعه  و  دریافت  جهت  سامانه  اول   صفحه  در  آزمون  دفترچه  باشد.

  نسبت   سپس   و   مطالعه   را   آزمون   ضوابط   و   شرایط  سامانه، روی بر  اقدام هرگونه از قبل  محترم، ناداوطلب شودمی 

  نمایند.  اقدام  آزمون   در  نام ثبت   و   هزینه   پرداخت   به 

  

  مدارک  از شده اسکن فایل تهیه )ب 
  را   آن   فایل  و  نموده  اسکن زیر،  مشخصات  با  را  خود  پرسنلی  عکس  قطعه  یک  باید  داوطلب   :   پرسنلی   عکس   . ۱

  :  باشد داشته  اختیار در اینترنتی نامثبت سامانه طریق از ارسال  برای

    باشد؛ شده گرفته   جاری سال  در که رخ) تمام( ۴۳ عکس -

   باشد؛ پیکسل ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و ۳۰۰۲۰۰ حداقل  باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -

    باشد؛ لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و  مشخص واضح، باید داوطلب تصویر  -

   باشد؛   کیلوبایت ۷۰ حداکثر   و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید شده  ذخیره  فایل حجم -

    باشد؛ شده  حذف باید شده اسکن عکس  زائد هایحاشیه -

 باشد؛  سفید زمینه دارای  و رنگی  عکس االمکانحتی  -

 و   نیست  قبول   قابل  ...)  و  شناسنامه  ملی،  (کارت  شناسایی  هایکارت  روی  عکس  از  استفاده  و  اسکن  :۱  تذکر 

 .نمایند  اسکن به اقدام فوق،  توضیحات با مطابق و پرسنلی عکس اصل  از داوطلبان است الزم

 سلب   وی  از  آزمون  در  شرکت  حق  و  شدهباطل   داوطلب  نام  ثبت  معتبر،  غیر   عکس  ارسال   صورت  در  :۲  تذکر 

 در  اشتباه  درخصوص  ،بکارگیری  هایآزمون  در  آمده  وجود  به  التکمش   به  توجه  با  است  ذکر   به  الزم  گردد.می 

  تاکید   است،  داده  رخ  کنندمی  نامثبت  نتکافی  در  که  داوطلبانی  برای   اکثراً   موضوع  این   که  داوطلبان،   سکع   ارسال

  حتماً   نامی،ثبت  اطالعات  کنترل   بر  عالوه  دهید،می  انجام  ها نتکافی  توسط  را  خود  نامثبت  چنانچه  گردد می 

د  دقت  ارسالی  سکع   کنترل   به   نسبت .  نگردد  ارسال  شما  سکع   جای  به  دیگری   داوطلب  سکع   اشتباهاً   تا  نما

  خواهد  رفتار  وی  با  مقررات  مطابق  و  شده  محسوب  تخلف  داوطلب،  طرف  از  اشتباه  س کع   ارسال   است  بدیهی

  شد.

  ملی   کارت   .۲

  سامانه  در  باال  کیفیت  و  وضوح  با  و  JPG  فرمت  با  فایل  صورت  به  را  خود  ملی  کارت   تصویر   باید  اوطلبد

  و  حذف  زائد  هایحاشیه  و  باشد  کیلوبایت  ۲۰۰  حداکثر  و  کیلوبایت  ۳۰  حداقل  فایل  این   م حج   نماید.  بارگذاری 

  باشد. رنگی ترجیحاً 

  

 وجه  پرداخت ج)

 «پرداخت  گزینه  روی  بر   سامانه،  اول   صفحه  در  «آزمون»  منوی  به  مراجعه  با  باید  شرایط،  واجد  متقاضیان

ریال هزینه خدمات پیامکی    ۱۰٫۰۰۰به اضافه  را    آزمون   در   نامثبت  هزینه  ریال   ۱٫۵۰۰٫۰۰۰  مبلغ  و   کرده   کلیک  هزینه»

ww  باشد.می نیاز  مورد CVV2 کد و رنتیـاینت زـ رم راهـهم  به انکی ـب ارتـک  داشتن امر، این  جهت نمایند. پرداخت
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 پرداخت  جهت  ، موفق  اقدام  صورت  در  که   است  داوطلب  هر   مخصوص  و  فرد   به   منحصر   کد  ،» پرداخت   توکن«

  به   (که  را   پرداخت»  «توکن  کد  این   ،ناداوطلب  است  ضروری  لذا  یابد.می  اختصاص  داوطلب  به   نامثبت  هزینه

  نگهداری  خود  نزد  رهگیری»  «کد  دریافت  و  نامثبت  مراحل  پایان  تا   گردد)می  پیامک  نیز   داوطلب   همراه   تلفن  شماره

  قابل   سامانه  در  پرداخت،  فرآیند  ابتدای  در  شده  ثبت  همراه  تلفن  هشمار  و  ملی  شماره  با  کد،  این همچنین  د.ننمای

  بود.  خواهد بازیابی

  را   آن   به   مربوط   فرآیند  انجام  و  نامثبت  امکان   هزینه،  پرداخت  از   پس  بالفاصله  داوطلب  که   صورتی  در   :۱  تذکر 

  این  برای   نماید.  نامثبت  به  اقدام  دیگری  زمان  در   تواندمی  پرداخت،  رهگیری   کد  داشتن  دست   در  با   باشد،   نداشته 

  کردن  وارد  از  پس  و  انتخاب  را  آزمون»  در  نام«ثبت  گزینه  سامانه)،  اول  صفحه   (در  آزمون  منوی  از  بایستمی  امر،

  نماید. نامثبت به اقدام  درخواستی، اطالعات

 پرداخت   توکن   به  هزینه،  پرداخت  مراحل  آمیزموفقیت  پایان  از  پس  دلیل  هر  به   داوطلب  که   صورتی  در   : ۲  تذکر 

  «بازیابی  گزینه   سامانه)،   اول   صفحه  (در   آزمون  منوی   از  پرداخت،  توکن  بازیابی  برای  ،باشد  هنداشت   دسترسی  خود

 پیامک  ایشان   برای   پرداخت  توکن   دوباره  درخواستی،   اطالعات  کردن وارد  از  پس  و  انتخاب  را  رهگیری/توکن»  کد

    شود.می 

  گردد.نمی  مسترد وجه هیچ به  پرداختی، وجوه و شد نخواهد  داده اثر  ترتیب ناقص  هاینامثبت به :۳ تذکر 

  

  نام ثبت فرآیند شروع د)
 اطالعات   راحتی  به  مرحله،  هر  در  بتواند  داوطلب  تا  پذیردمی  انجام  مرحله  هفت  در سامانه،  در  نامثبت   فرآیند

  نماید.  سامانه وارد را خود

  مدارک   بارگذاری   :۱  مرحله 

  گردد.می بارگذاری  ب» «بند در شده مشخص مدارک بخش،  این در

  فردی   اطالعات  : ۲ مرحله 

  گردد. می  ثبت سامانه  در  بخش این در داوطلب فردی مشخصات

  تحصیلی   اطالعات  : ۳  مرحله 

  گردد. می سامانه وارد بخش این  در داوطلب تحصیلی اطالعات

  سابقه کار سهمیه و   : ۴  مرحله 

د است) وارد می دفترچه سابقه کار(صرفًا مواردی که در همین سهمیه و  مرحله، این در   .شودمورد تا

  درخواست   مورد   شغل   :۵  مرحله 

  به   را  انتخاب  قابل  هایشغل   قبلی،   مراحل  در  داوطلب  شده  ثبت  اطالعات  به  توجه  با  سامانه  مرحله،  این  در

  خود،   درخواست   مورد  شغل  عنوان   به   را   مورد  یک   تنها  آنها  بین   از   تواند می   داوطلب  و  داده   نمایش   داوطلب

  نماید.   انتخاب

  .داشت  خواهد را شغل یک انتخاب حق  فقط داوطلب، :تذکر 

  تکمیلی   اطالعات   : ۶  مرحله 

   باشد.می سکونت محل آدرس و  داوطلب با تماس اطالعات شامل تکمیلی اطالعات

  . گرددمی ذکر  جلسه به ورود کارت  روی بر  آزمون، برگزاری  دقیق محل

  رهگیری   کد  : ۷  مرحله 

  سامانه   از  و  شده  مرحله  این  وارد   داوطلب  که  رسدمی   پایان   به  فرد  نامثبت   صورتی  در  صرفاً   گرددمی   تاکید

  نماید. دریافت رهگیری»  «کد 
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  اطالعات  ویرایش ه)
 پروفایل   به  مراجعه  با  توانندمی  داوطلبان  باشد،می  باز  داوطلبان  اطالعات  ویرایش  جهت  سامانه  که  زمانی  در

   نمایند. خود شده ثبت اطالعات ویرایش به اقدام اطالعات» «ویرایش بخش روی بر  کلیک  و خود  کاربری

  حتماً   شود،   سامانه   وارد   ویرایش   جهت   داوطلب   که   صورتی   در   :  مهم   بسیار   نکته 
  رهگیری   کد   و   نموده  طی   کامل   صورت   به  را   مرحله   ۷  تمامی   دوباره   بایست می 

رات   صورت،   این   غیر   در   نماید،   مشاهده   را   خود    اعمال   ایشان   نظر   مورد   تغ

  . بود   خواهد   معتبر   داوطلب   برای   ویرایش   از   قبل   اطالعات   همان   و   گردید   نخواهد 

  

 آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان و)

 جهاد  آزمون  مرکز  سایت  روی  بر   پرینت  و  مشاهده  برای  ۱۴۰۱ماه  اسفند  ۱۶  تاریخ  از  ،آزمون  در  شرکت  کارت

بوشهر،  شهر  چهار    در  ۱۱۴۰ماه  اسفند  ۱۹جمعه    روز   در   آزمون  گرفت.  خواهد   قرار   .hrtc.irwww  آدرس  به   دانشگاهی

  کارت  روی   بر  آزمون  برگزاری  محل  و  شروع  ساعت  .شد  خواهد  برگزار زمان  به صورت همتهران، اصفهان و شیراز  

  کارت   صدور  است   ذکر   به  الزم  رسید.  خواهد  داوطلبان  آگاهی  به  کارتچاپ    هنگام  به  و  درج  آزمون   در   شرکت

د   منزله   به   ، آزمون   در   شرکت    اجرای   از   پس   داوطلبان   مدارک   اصل   و   نبوده   داوطلبان   سوی   از   ارسالی   اطالعات   تأ

  گرفت.   خواهد   قرار   بررسی   مورد   ، آزمون
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جهیو اعالم نت ینحوه محاسبه رتبه علم :م هفت بخش

ن رتبه علمی داوطلبان و اعالم لیست چند برابر ظرفیت   الف) تع

 و  با ضریب یک   عمومیبه صورت مجموع نمرات    داوطلبانکل    نمرات  کتبی،  علمی  آزمون   برگزاری  از  پس

بعد از اعمال ضرایب    ،شوند  کسب نمره حد نصابمحاسبه و داوطلبانی که موفق به    ،ضریب دو  با   تخصصینمرات  

ظرفیت  برابر  حداقل سه  های قانونی به ترتیب رتبه علمی کسب شده و به میزان  مربوط به امتیازات و سهمیه

. داوطلبانی که  به مراحل بعدی آزمون بکارگیری نیروی انسانی دعوت خواهند شد  یاز در هر رشته شغلیمورد ن

حذف نیروی انسانی    بکارگیری  مراحل  ر ی سا  از  باشد،  حدنصاب الزمنمره  کمتر از    آنها  کتبیعلمی  نمره نهایی آزمون  

  شوند. ی م

داوطلبان شرکت کننده همان رشته شغلی در آزمون، محاسبه نمره حد نصاب از میانگین نمرات کل  :    ۱تذکر  

  . گرددمی 

کسب نمره حد نصاب الزم در آزمون علمی کتبی و معرفی افراد جهت بررسی مدارک و اعالم به عنوان  :    ۲  تذكر 

و پذیرش نهایی داوطلبان منوط   کند گونه حقی برای داوطلبان ایجاد نمیهیچ  »پذیرفته شده چند برابر ظرفیت«

  باشد. به طی موفقت آمیز کلیه مراحل بکارگیری نیروی انسانی مندرج در بخش اول می

نمره کل داوطلب در کارنامه اولیه صادر شده، صرفا بر اساس اطالعات خود اظهاری داوطلب بوده و :  ۳ تذکر 

د  ندات مربوط به امتیازات و سهمیهنتیجه نهایی نمرات آنها پس از بررسی، انطباق و اعمال مست های قانونی و تا

 آن اعالم خواهد شد. 

  کنترل مدارک داوطلبان پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت ب) 

برای بررسی (مطابق  زیر را    ظرفیت باید مدارک  برابر   چند  شدگانرفتهیپذپس از اعالم نتایج اولیه آزمون کتبی،  

 . اری نمایندذدر متن آگهی بکارگیری نیروی انسانی) اسکن و در سایت اینترنتی مذکور بارگ  دشدهیقبا الزامات 

مدرك تحصیلی داوطلب؛ .۱

كارت ملی و تمام صفحات شناسنامه داوطلب؛. ۲

كارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم داوطلب؛  .۳

كار    معتبر گواهی    .۴ كه  مرتبط  سابقه  داوطلبانی  از  دسته  آن  كردهبرای  استفاده  سنی  ویژه  شرایط   ؛ اند از 

. باشد)ی م ای اتمیههبا شركت تعمیرات و پشتیبانی نیروگا سابقه كار تشخیص مرتبط بودن (

مدارک ایثارگری (ویژه داوطلبان استفاده از سهمیه ایثارگری)؛  .۵

ان استفاده از سهمیه بومی)؛ مدارک بومی بودن (ویژه داوطلب .۶

در  سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و  رفیت در  ظنتیجه مرحله کنترل مدارک پذیرفته شدگان چند برابر  

  بارگذاری خواهد شد.   ،پروفایل فردی داوطلبان

در  ۱تذكر   استعالم خواهد شد.  ذیصالح  قانونی  مراجع  از  ارسالی  مدارك  كلیه  اصالت  و  اعتبار    که   یصورت: 

داوطلب منتفی و برابر    اشتغال موضوع    ،نام نموده استمشخص گردد داوطلب با مدارك جعلی اقدام به ثبت

 مقررات با وی رفتار خواهد شد.

  از طریق برگزاری کانون ارزیابی  های توانمندها و یستگیشا یابیارز  ج)

 شده کسبارسالی از بین داوطلبان دارای نمره حد نصاب به ترتیب رتبه علمی    مدارك  دتأ. پس از کنترل و  ۱

و در صورت لزوم مصاحبه   هایتوانمندها و  جهت ارزیابی شایستگی  ازین  مورد ظرفیت    برابرحداقل سه  به میزان  

ww آید. تخصصی دعوت به عمل می
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برابر ظرفیت بر اساس مدل شایستگی    ی داوطلبان پذیرفته شده چندهایتوانمندها و  . ارزیابی شایستگی۲

  مشاغل شرکت و الزامات صالحیت شغلی مورد نیاز انجام خواهد شد. 

از بین داوطلبان دارای حد نصاب به ترتیب رتبه علمی   مجدداً ،  ازین  مورد. در صورت عدم تکمیل ظرفیت  ۳

  آید.دعوت به عمل می هایتوانمندها و جهت ارزیابی شایستگی شدهکسب

در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و  ی داوطلبان در  ها یتوانمندها و  یجه مرحله ارزیابی شایستگی. نت۴

  بارگذاری خواهد شد.  »عدم پذیرش« یا  »ته شده اصلی/ذخیرهفپذیر «صورت ه  پروفایل فردی ایشان ب 

پروفایل فردی داوطلبان در از طریق    هاها و توانمندیمحل و زمان برگزاری کانون ارزیابی شایستگی:    ۱  تذکر 

همراه داشتن اصل و کپی مدارک ذکر شده در   .اطالع رسانی خواهد شدسامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی  

  ضروری است.در زمان برگزاری کانون ارزیابی بخش هشتم این آگهی 

و   »از طریق برگزاری کانون ارزیابی  هایتوانمندها و  ارزیابی شایستگی « معرفی داوطلب به مرحله  :    ۲  تذکر 

و پذیرش نهایی منوط به موفقیت در سایر    کندینمحقی برای داوطلب ایجاد    گونهچی هفقیت در این مرحله  مو

  باشد.مراحل بکارگیری نیروی انسانی می

  

  روانی  و یجسمان سالمت ی ابیارز و  )گزینش( یعموم هایصالحیت یبررسد) 

اند به ترتیب موفق به کسب نتجه مثبت شده  هایتوانمندها و  ارزیابی شایستگی  داوطلبانی که در مرحله

  یابیارز   ی به مراجع ذیصالح و جهتعموم  هایصالحیتجهت بررسی    »ذخیره«و در صورت نیاز    »اصلی«اولویت  

  شوند.و مراکز ارزیابی روانشناختی معرفی می به پزشک معتمد شرکت  روانی و یجسمان سالمت
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۱۳ 

 مهم تذکرات : متشه بخش

 .باشدیبوشهر م  یاتم  روگاه ین  شدگان،رفتهیپذ  یو خدمت تمام  یشغل  ی هاآموزش  ی برگزار   ییای جغرافمحل  .  ۱

و    یاحراز شغل  ط یمتناسب با شرا  ،یانسان  یروی ن  یر یتمام مراحل بکارگ   زیآمتیموفق  یداوطلبان پس از ط  .۲

پ  ی مقدمات  یشامل آموزش  یکارآموز   یهاشرکت، در دوره  صیبه تشخ   ی و تخصص  یفن  ،یروسزبان    شرفتهیو 

 ی آموزش یهادوره زیآم تیفقپس از گذراندن مو یآموزش ازیشركت خواهند نمود. امت  یو آموزش عمل یروگاهین

  .شودی ها محاسبه و اعمال مدوره ن یمتناسب با طول مدت ا

به عنوان    یمبلغ  انه یدر طول دوره آموزش بصورت ماه  یشدگان متناسب با عملکرد آموزش  رفتهیبه پذ.  ۳

 . ردیگ ینمرانه تعلق م

  داده خواهد شد .  ی ، مسکن کارآموز  یمتاهل در طول دوره کارآموز  ا یبه کارآموزان مجرد . ۴

از بسته    ربطیکارکنان شرکت منطبق با ضوابط و مقررات ذ   ر ی همانند سا  یکارآموزان در طول دوره کارآموز .  ۵

 برخوردار خواهند بود . اتیرفاه

  خواهد شد. نیتام ییغذا  سه وعده یدوره آموزشدر طول مدت . ۶

و حق    شوندیشرکت محسوب م  یدر شمار کارکنان قرارداد  یآموزش  یهاشدگان از بدو شروع دوره  رفتهیپذ.  ۷

  و پرداخت خواهد شد.  نشرکت تع یالزحمه آنان مطابق ضوابط جار 

قرار    یمکمل درمان  ی هامهیب  ل یو در صورت تما  یاجتماع   نیتام  مه یکارآموزان در بدو ورود  تحت پوشش ب  .۸

 .رندیگ ی م

  .باشدینم  ر یپذامکان ی طیشرا چینام تحت هثبت یز یاسترداد وجه وار . ۹

 شدهیمعرف  ینترنتیا  گاهیپا  ق یو از طر   ینترنتیصرفًا به صورت ا   یکتب  ینام داوطلبان در آزمون علمثبت   .۱۰

  . باشدی م

. چنانچه در هر  باشدی به عهده داوطلب م   ینترنتینام اشده در فرم ثبتصحت مندرجات ثبت   تیمسئول  .۱۱

در آزمون و اشتغال به كار مشخص گردد كه داوطلب با   رشیدر صورت پذ  ینام، آزمون و حتاز مراحل ثبت   كی

است موضوع استخدام  نموده    آزموننام و شركت در  اقدام به ثبت  یواقع  ر ی با ذكر مشخصات غ  ایو    یمدارك جعل

 . گرددیرفتار م یو برابر مقررات با و یداوطلب منتف 

  .كندینم جادیشركت ا یبرا یتعهد استخدام گونهچیه یکتب ینام در آزمون علمانجام ثبت. ۱۲

(رشته و   یلیکه مدرک تحص  ندینام نما ثبت   یکتب  یدر آزمون علم  توانندی م  یداوطلبان صرفًا در صورت  .۱۳

احراز مشاغل   ط ی) مندرج در شرا یل ی تحص  شی(رشته و گرا   یل یمدرک تحص  ن ی) آنان مطابق با عناو یلیتحص  شیگرا 

داوطلب   یثبت نام  یلیتحص  درکعنوان م  نیبوده و همچن  کسان ی  یانسان  ی روین  یر یبکارگ   یدر آگه  دشدهیق

درج    یل یتحص  شیهمان مقطع، رشته و گرا  ناً یع   ی) در متن دانشنامه موقت ویلیتحص  شی(مقطع، رشته و گرا

 باشد.  ده یگرد

  را دارد. بخش هشتم مندرج در جدول  ازیمورد ن یشغل یهااز رشته یكیداوطلب فقط حق شركت در  .۱۴

از    كی در هر   انیو چنانچه متقاض  باشدیم  یانسان  یروین   یر یمراحل بکارگ   ه یكل  یاستخدام منوط به ط  .۱۵

  یمنتف   یموضوع ادامه مراحل استخدام  ندیالزم را كسب ننما  قیمندرج در بخش "الف" توف  یمراحل استخدام

  . گرددی م

نمرات داوطلبان در آزمون    نپس از تع   ت،یچند برابر ظرف  شدهیمدارک داوطلبان معرف  نکه،یبا توجه به ا .  ۱۶

  انیکارت پا  ، یلیک داوطلبان از جمله مدارک تحصکه مدار   یخواهد شد، لذا در صورت   ی بررس  یو تخصص  یعموم

ا   تیمعاف  ایخدمت   (برا   ،ی ثارگر یدائم، سن،  اطالعات خود   نیسن) و همچن  حداکثر محاسبه    یسابقه اشتغال 

  ی از یو امت  یحق  گونه چیباشد، ه  یآگه   ن یمندرج در ا  ط یبا شرا  ریمغا  ،یداوطلب در تقاضانامه ثبت نام  ی اظهار 

ww  جی ها، اعالم نتااز جمله آزمون  یانسان  ی روین یر یمنظور نخواهد شد و در هر مرحله از مراحل بکارگ   یمتقاض  یبرا
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۱۴ 

حذف   یانسان   یروین  یر یمراحل بکارگ   ر ی داوطلب از سا  ،یینها  رشیدر صورت پذ  یو حت  یمصاحبه استخدام  ه،یاول

  ندارد.   یاعتراض گونهچیخواهد شد و حق ه

دائم    تیكارت معاف  ایو    فهیوظخدمت نظام  انیپا  خیتار   ا ی  لیفراغت از تحص  خیكه تار   یمدارك داوطلبان  .۱۷

  . ردیگ یقرار نم رشی باشد، مورد پذ ۱۴۰۱اسفندماه  ۱۹ یآزمون كتب یبرگزار  خیآنان بعد از تار 

اثر داده   بیحساب دانشگاه ترت  هی شده) و برگ تسوتمام  یتعداد واحد (حت  یبه مدارك معادل و گواه  .۱۸

  نخواهد شد. 

ارائه مدارک به صورت   ایو    یشده در مفاد آگه اعالم  طیضوابط و شرا قیدق  تیاز عدم رعا  یناش  تیمسئول  .۱۹

بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل استخدام،    نشیمدارک، مصاحبه و گز   یناقص در زمان بررس

باشد، از انجام    یمندرج در آگه  طیفاقد شرا   ای  وعات خالف واقع داده  عمد اطال  به  ا یاشتباه  محرز شود داوطلب به

  . شودیحکم مزبور لغو و بالاثر م ،یو در صورت صدور حکم استخدام دهی محروم گرد یمراحل بعد

حداقل ده سال    زانیمشمول تعهد خدمت به م  ،شوندیم  یکارآموز   یهاکه وارد دوره  یشدگانرفتهیپذ  .۲۰

  . گرددیطول مدت تعهد خدمت محاسبه نم وجز یکارآموز  یهامدت زمان دوره .باشندی م

موجود در صفحه اول سامانه    كیپست الكترونیا  تلفن و    قیسؤاالت خود را از طر   توانندیم  زیعز   داوطلبان.  ۲۱

 .ندیمطرح نمامرکز آزمون جهاد دانشگاهی 

wwجهت تهیه بسته کامل سواالت استخدامى شرکت تعمیرات و پشتیبانى نیروگاه هاى اتمى، اینجا کلیک نمایید.
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۱۵ 

 : شرایط احراز مشاغل م نهبخش 

 احرازشرایط  عنوان شغل 

 ک ی کارشناس مکان 
    ها) مهندس مکانیک(همه گرایش  کارشناسی 

ها) مهندس مکانیک(همه گرایش   کارشناسی ارشد 

 کارشناس برق قدرت 
    ها) مهندسی برق(همه گرایش  کارشناسی 

 مهندسی برق گرایش قدرت   کارشناسی ارشد 

هسته ای کارشناس    
  ای  مهندسی هسته کارشناسی 

 کاربرد پرتوها   و   راکتور های  ای گرایش مهندسی هسته   کارشناسی ارشد 

 کارشناس فیزیک 
  ای فیزیک هسته  کارشناسی 

 ای فیزیک هسته   کارشناسی ارشد 

 برق الکترونیک کارشناس  
ها)  مهندسی برق (همه گرایش کارشناسی 

  مهندس برق الکترونیک   کارشناسی ارشد 

 کارشناس شیمی 

    ها) مهندسی شیمی(همه گرایش کارشناسی 

ارشد   گرایش کارشناسی  و زیست  مهندسی شیمی همه  ها بجز محیط زیست، صنایع غذایی 

  پزشکی 

 کارشناس منابع انسانی 

  مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت منابع انسانی  کارشناسی 

ارشد ها)، مدیریت  ها)، مدیریت صنعتی(همه گرایش مدیریت دولتی(همه گرایش   کارشناسی 

  ها) منابع انسانی(همه گرایش 

 ناس روانشناسی کارش 
  ها) روانشناسی(همه گرایش  کارشناسی 

 ها) روانشناسی(همه گرایش   کارشناسی ارشد 

*    : منوط به    یانسان  ی روین  یر یبکارگ   ی ارشد در آزمون ها  ی شرکت داوطلبان با مدرک کارشناستذکر مهم 

 باشد.  یمطابق جدول فوق م یلیدر همان رشته تحص یداشتن مدرک کارشناس

wwجهت تهیه بسته کامل سواالت استخدامى شرکت تعمیرات و پشتیبانى نیروگاه هاى اتمى، اینجا کلیک نمایید.
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۱۶ 

 هاشغل  فهرستبخش دهم : 

 جنسیت   تعداد نیروی مورد نیاز   عنوان رشته شغلی 

 کارشناس مکانیک 

  کارشناس برق قدرت  مرد   ۹۷

 هسته ای کارشناس  

 مرد   ۴  کارشناس فیزیک 

 مرد   ۲  برق الکترونیک کارشناس  

 مرد   ۵  کارشناس شیمی 

 مرد   ۱  کارشناس منابع انسانی 

 مرد   ۱  کارشناس روانشناسی 
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