
صنعت آب و ربق خوزستان   وهشي و پ مجتمع عالي آموزشي
نگهبانو بکارگیری نیروی حجمي  آگهي جذب

 ایمنطقه برق يسهام شرکت قرارداد طرف هایشرکت از "پادنا تیامن نیحافظ یمراقبت و یحفاظت خدمات مؤسسه":  رساند مي اطالع به

 آزمون برگزاری طريق از پلميد مقطع در را شرايط واجد آقايانازنفر 60 تعداد نياز، مورد انساني نيروی تأمين منظور به خوزستان

 با خوزستان استان تابعه یها شهر در گزينش فرآيند طي و( مصاحبه) مهارتي دانش آزمون ،(کتبي)وتخصصي عمومي های توانمندی
 .نمايد مي بکارگيری و جذب ،یقو فشار برق یها پست از ينگهبان شغل جهت يحجم قرارداد قالب در ذيل شرايط

 ( شرايط عمومي:1
 نداشتن تابعيت نظام جمهوری اسالمي ايرا-1
التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و واليت مطلقه فقيه.  -2

 جمهوری اسالمي ايران.اعتقاد به دين مبين اسالم يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي  -3
 و توانايي انجام کار باتوجه به جدول نيازهای استخدامي. را بودن شرايط احراز شغلدا -4
 پس از قبولي در آزمون کتبي و مصاحبه. گزينشهسته راز صالحيت های عمومي به تأييد اح-5
 تا تاريخ برگزاری آزمون کتبي الزامي مي باشد. دائم قانوني يا معافيتنظام وظيفه  خدمت داشتن کارت پايان  -6

 عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات.  -7
 .ايي مؤثرزنداشتن سابقه محکوميت ج -8
 داشتن سالمت جسماني ، روحي و رواني و توانايي الزم برای شغل مورد نظر.  -9

 يا سابقه جراحي قلبي و... .نداشتن بيماری های قلبي و عروقي شامل اختالل در ضربان قلب  -1تبصره
 نداشتن هر گونه شکستگي در بدن که منجر به استفاده از تجهيزات فلزی شده باشد. -2تبصره 
 کليه متقاضيان در صورت قبولي آزمون موظف به ارايه گواهي سالمت جسماني از مراکز طب کار هستند. -3تبصره

 .نمي باشدمورد پذيرش  پرچم ريز خدمتاز  یپزشک تیمعاف -4تبصره

 و نداشتن تعهد خدمت به ديگر سازمانها وشرکت ها. منع قانوني جهت بکارگيری داشتن عدم-10
 . درصد نمره آزمون( 30) حداقل  کتبی کسب حد نصاب نمره آزمونـ 11

الزامي  ام وظيفهجسالمت جسماني و رواني، قدرت تحرک و توانايي ان متناسب، از وزناری برخورد ،قدمتر سانتی 165حداقل داشتن  -12
بوده و در زمان  مصاحبه بررسي و در صورتي که داوطلب معيار های الزم را نداشته باشد از ادامه فرايند جذب حذف خواهد شد.   

 در پالتين از استفاده به منجر که حوادثي يا و خاص های بيماری زبان، لکنت شنوايي )استفاده از سمعک(، بينايي، مشکل نداشتن -13
 .باشد شده بدن اعضای

شرايط اختصاصي: (2

.1جدول شماره  در و مدرک تحصيلي اعالم شدهن شرايط سني تداش-1 

 . سال10اخذ تعهد ثبتي از نفرات پذيرفته شده در آزمون مبني بر عدم تقاضای تغيير شغل و محل خدمت به مدت -2

 : موارد زير به شرط ارائه تاييده معتبر از مراجع ذيصالح به حداکثر سن افزوده مي شود:1تبصره 

 ماه. 24الف : مدت انجام خدمت سربازی )وظيفه عمومي( ، حداکثر  به مدت 

سال ( بر حسب پرداخت سوابق حق بيمه به سازمان تامين  5، مدت سابقه )حداکثر تا  صنعت برقب ـ درصورت داشتن سابقه کار در 
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: عنوان  رشته شغلي ،  مدرک تحصیلي و رشته تحصیلي/  شرايط سني مورد نیاز / جنسیت مورد تقاضا 1جدول شماره 

عنوان شغل ردیف
مقطع و رشته 

تحصيلي مورد نياز
 تعداد شرایط سني

 جنسيت
توضيح

زن مرد

نگهبان 1
 دیپلم

کلیه رشته های 

 تحصیلی

  سال 27سن حداکثر 

تا تاریخ برگزاری آزمون 

کتبی) متولدین 

 به بعد(  27/11/1374

ـ *60

خدمت سربازی حداکثر -

ماه 24به مدت 
همراه با بیمه  سابقه کار -

سال  5 حداکثر به مدت
.سن اضافه می گردد به

:الت یازات و تسهیامت( 3

ـستای تکريم و ار  نهادن به خانواده -3-1 ـشهدا و ايثارگراندر را ـسر، فرزندان و برادر(، آزادگان خانواده جهت ،های معزز  ـشهدا )هم های 
ـسارت، جانبازان ـسال و باالی يکيک  در هر ـشهرـستان ظرفيت جذب نيرو %25 ها، تا ـسقفو باالتر و فرزندان و همـسران آن %25ـسال ا

 يابد.با رعايت شرايط قبولي در آزمون کتبي و فرايند مصاحبه )مطابق ضوابط مندر  در اين آگهي( اختصاص مي

   .نمره آزمون کتبي معاف مي باشد حد نصابو  سن% از رعايت شرط حداکثر  25تبصره: متقاضيان اين قشر معزز در سقف سهميه 

ـسقف  -3-2 ـضور داوطلبانه در جبهه %5تا  ـشش ماه ح ـستخدامي به رزمندگان )با حداقل  ـسر و فرزندان آنان و فرزندان ظرفيت ا ها(، هم
 يابد.  سال اسارت اختصاص ميو فرزندان آزادگان کمتر از يک %25جانبازان زير

صــدور تائيديه معتبر برای ايثارگران )جانبازان و آزادگان، فرزندان آن - نکته شــهيد و امور ايثارگران و مرجع  شــهدا( بنياد  ها و فرزندان 

گانه، معاونت نيروی انـساني نيروهای نيروی انـساني نيروهای پن برای رزمندگان، فرمانده ـسااه پاـسداران انقالب اـسالمي اـستان و معاونت 
ـضيان  ـشد. متقا ـستان مي با ـسلن و ناجا ا ـشتيباني نيروهای م ـساني وزارت دفاع و پ ـسالمي، معاونت نيروی ان چهارگانه ارتش جمهوری ا

 بايست تاييديه مربوطه را در زمان ثبت نام در سامانه بارگذاری نمايند.مي

)با هر نمره کـسب ـشده (  ویاـستفاده نمايند و مـستندات الزم را در زمان مقرر ارائه ننمايد، قبولي   3بندچنانچه داوطلب از امتيازات  :تذکر
 کان لم يکن تلقي مي گردد.

 بومي شرايط احراز (4

:باشدذيل  های ويژگييکي از  دارای که شودمي گفته داوطلب بومي به داوطلبي .رديگ يصورت م داوطلبان بومیاز  فقط رشيپذ

ـسنامه يا تولدمحل  -1-4 ـشنا ـسر ویيا  داوطلبـسکونت محل  و ـصدور  ـضا هم ـستان محل مورد تقا ـشهر شمماره) در   یبرا (جدول 

 باشد. يکسان بکارگيری

در آزمون(  ثبت نام درقبل از  ـسند مالکيتـسند مالکيت خود يا والدين ايـشان )تاريخ ه يبا ارابايـست مي داوطلب محل ـسکونت - تبصمره

  باشد. بکارگيری یبرا تقاضا شهرستان مورد
ـسر وی، داوطلب -2-4 ـستان محل  چهارتا تاريخ برگزاری آزمون کتبي حداقل  پدر، مادر يا هم ـشهر ـسابقه پرداخت حق بيمه در  ـسال 

 ( برای استخدام را داشته باشد.شمارهجدول مورد تقاضا )

ـصيلي چهار داوطلب حداقل -3-4 ـسنوات تح ـستان ـسال از  ـستان محل ه را ب ()ابتدايي،راهنمايي، دبير ـشهر ـصورت متوالي يا متناوب در 
.برای استخدام طي کرده باشد( جدول شماره)مورد تقاضا 

ww باشد. مي قابل قبول غيرقولنامه خريد و اجاره نامه به نام شخص متقاضي و يا والدين ايشان برای اثبات بومي بودن  - تذکر
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تاريخ اين  ـضمناً منظور از ـسند مالکيت فقط ارائه ـسندی اـست که توـسط ـسازمان ثبت اـسناد و امالک کـشور ـصادر ـشده باـشد. - توضمی 

 ثبت نام در اين آزمون باشد.قبل از زمان بايست ميمالکيت 

عنوان شغل مورد نیاز/ شهرستان محل جذب نیرو/تعداد مورد نیاز :2شمارهدول ج

عنوان  و مقطع رشته تحصیلي عنوان شغل رديف
 خوزستان   استان            

تعداد مورد نیاز شهرستان

1

 نگهبان
ديپلم

)کلیه گرایش ها(

 9 امیدیه

 1بهبهان2

2ماهشهر3

 3آبادان4

 1مسجدسلیمان5

 6دزفول6

3باغملک7

 1رامشیر8

 32اهواز9

 2دشت آزادگان10

60جمع کل

 ( مواد آزمون:5
 آن دربه  مربوط جزئيات و شغلي رشته (دروس)مواد  و گرديده تخصصي طراحيعمومي و دفترچه شامل سؤاالت  يک سؤاالت آزمون در

 :است شده در  ذيلول اجد

تخصصي عمومي و آزمون  مواد : 3شماره جدول 

ضريب  مواد آزمون عمومي

سواالت

تعداد 

سوال

ضريب  مواد آزمون تخصصي

سواالت

تعداد 

سوال

312اصول مقدماتی حراست 10 1 نگارش نییآ و یفارس اتیادب، زبان

 10 2 یاسالم معارف

 10 1 یعموم یسیانگل زبان

 12 3 یشغل استعداد و هوش

 10 1 مهارت های کار با رایانه

 10 2 اطالعات سیاسی و اجتماعی

.توزيع خواهد شد عمومي از آن در ساير مواد آزمونـاف مي باشند و امتيـواالت معارف اسالمي معـخ گويي به سـاقليت های ديني از پاس*. 

 آزمون های استخدامی() (  به صفحه ثبت نام يا وبسايت مجتمعاصول مقدماتی حراستجهت دريافت منابع آموزشی آزمون تخصصی) *. 
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توزيع نمرات و حد نصاب نمره قبولي در آزمون: چگونگي( 6

 گيرد.انجام مي برابر ظرفیت دودر آزمون کتبي پذيرش  -1-6

باشد که تخصصي و آزمون دانش مهارت )مصاحبه( ميعمومي و فرآيند آزمون جذب نيروی حجمي مشتمل بر نمره آزمون کتبي  - 6-2

گردد.محاسبه مي دانش مهارت )مصاحبه(نمره فرآيند  %04و  آزمون کتبینمره  %06نمره نهايي آزمون بر اساس 

( را کسب درصد آزمون کتبی30که حدنصاب نمره ) از بين کساني برابر ظرفیت دوو پذيرفته شدگان  ،شرط قبولي در آزمون کتبي -3-6
 شوند.انتخاب می نمره باالتريناز ترتیب به  کرده اند

گردد.لحاظ مي يک سوم نمره منفیهر پاسخ غلط ، هر پاسخ صحين يک نمره و به ازای نمره منفی بودهآزمون کتبي دارای -6-4

 :ات مهمتذکر( 7
شــده و خدمت داوطلباني مي -7-1 صــيل  شــرکت در آزمون اقدام نمايند که تا تاريخ برگزاری آزمون فارت التح ســبت به ثبت نام و  توانند ن

شده باشد. معافیت دائم غیر پزشکی آنها قطعیها پايان يافته باشد و يا وظيفه آن

 3و مدرک تحـصيلي، ـشناـسنامه، کارت ملي، مدرک وضعيت نظام وظيفه: مدارک پذيرفته ـشدگان ـشاملارائه اـصل و تـصوير  مهلت : توضمی 

صمی  بند ، مدارک اثبات بومي بودن )3*4قطعه عکس  صما شمرايط اخت شمرايط بومی 4مطابق  مدرک اثبات ايثارگری  ( واحراز 

صمی  بند ) صما شمرايط اخت شمرايط  3مطابق  ـشرايطي که در فرم ثبت نام قيد و  (ايثارگریاحراز  هرگونه مدارک الزم جهت احراز 

ـست،  ـشدگان در مهلت مقرر به از اعالم نتاي  آزمون مي پس کاری روز 7حداکثر ـشده ا ـست ارايه گردد و عدم مراجعه پذيرفته  منزله باي

.تلقی خواهد شد ايشانانصراف 

صــ يگواه -7-2 ضــعل يفراغت از تح ســايت نظام وظيداوطلبان، کارت مربوط به و ق يد حداکثر تا روز تطبيمربوطه، با یهاهيدييتا ريفه و 
 ه گردد.ئمدارک آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارا

ـسووليت -7-3 ـشيم ـشده در متن آگهي و يا  در هنگام ثبت نام طـضوابدقيقرعايتعدمازنا ـشرايط اعالم  بر عهده ارايه ناقص مدارک و 
ـشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقعکه ، مـصاحبه و جذب، محرز ـشود آزموناز مراحل  باـشد و چنانچه در هر کدامميداوطلب   داوطلب به ا

 ابطالر ـصورت ـصدور حکم بکارگيری، حکم مزبور لغو و د و ابطالمراحل جذب داوطلب و يا فاقد ـشرايط مندر  در آگهي اـست،  نموده ارايه
 گردد.مي

دنندار نيرو وزارت وابسته و تابعه هایشرکت با ...و  پيماني پذيرفته شدگان اين آزمون هيچگونه ارتباط استخدامي، قراردادی، -7-4

چگونگي ثبت نام: (8

08/11/1401 مورخ  شنبهروز صبن  8 ساعتاز  توانندآگهي ميداوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندر  در اين  -8-1

نمايند.ثبت نام  در آزمون https://www.kwphc.ir نشاني ازطريق 23/11/1401مورخ  يک شنبه وزر 24 ساعت لغايت

شممنبمه وزر 24 ســـاـعت ـغاـيتل 11/1401 /08  مورخ شممنبمهروز صـــبن  8 ســـاـعتاز ويرايش اطالـعات زـمان  -8-2  يک

 انجام خواهد گرفت.  08/1401 /23مورخ 

شــند بعد توجه: شــته با صــله از ثبت اطالعات، داوطلبان گرامي بايد توجه دا صــفحه ثبت نام خود مراجعه  مجدداً بالفا به 

wwدر ـصورت عدم تاييد، علت عدم تاييد در   ند وينان حاـصل نماياطم ،د تا از وـضعيت تاييد اطالعات خود توـسط مجریننماي
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ـصت، طبق ـست در اولين فر ـشد که داوطلب موظف ا ـسبت به ويرايش اطالعاتزمانبندی ا برنامه خواهد  ـشده ن اقدام  عالم 
 نمايد. 
ـشد که داوطلبانيم ریال000/395/1 کتبي هزينه ثبت نام در آزمون -8-3 ـشرکت در ه ب با ، آزمون از طريق درگاه اينترنتيعنوان هزينه 

 نمايندميداخت فرم ثبت نام پر پس از تکـميل

 گرددنميبه هيچ وجه مسترد  در صورت انصراف وجه واريزی ،هزينه نام و پرداختپس از ثبت -4-8

8- 5- نمايند کد رهگيری ضروری است کليه داوطلبان اين کد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت و دريافت پس از انجام کامل

8- - رو در قالب يجذب ن يآگهاقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اينترنتي،  شخصاًشود که به داوطلبان توصيه مي

ای عکس خود را با توجه به جزئيات رايانه مطالعه نموده و فايل قاًيدقمورد نياز را مدارک  نام ونحوه ثبت  راهنما،، حجمي یروين نيقرارداد تام

عدی مانند دريافت کارت ورود به جلسه ـراحل بـيگيری مضمناً پ ايند.ـاده نمـآم راهنما و نحوه ثبت نامقسمت  ”6-9اعالم شده در بند ”

 باشدآزمون الزامي بوده و مسووليت آن به عهده داوطلب ميآزمون، آگاهي از زمان و مکان برگزاری 
ال ـود اشکـورت وجـدر صو  ايندـرا به روز های آخر موکول ننمبهتر است ثبت نام ند ثبت نام يجهت سهولت در فرآداوطلبان گرامي  -8-7
صـفحه  در اسرع وقت مجـدداً به بعد از ثبت اطالعات خود،، ساير موارد اصـالحي اي وکس ارسالي ـل ثبت نام، مانند واضن نبودن عـحادر مر

  د.نينان حاصل نماياطم ،تا از وضـعيت تاييد اطالعات نمودهثبت نام خود مراجعه 

ـسته از داوطلباني که فرم ثبت نام را تکميل  :توجه ـشکل مواجه ها آن ولي پرداخت الکترونيکي ،نمايندميآن د و موفق به دريافت  ـشدهبا م

ســتفاده از با ،شــوندنمي کد رهگيری ســبت به پرداخت هزينه لينک “پرداخت الکترونيکي ا دريافت کد رهگيری  ثبت نام و هزينه ثبت نام” ن
 .اقدام نمايند

 :اهنما و نحوه ثبت نامر( 9

-- .از تايپ التين اطالعات خودداری نماييد 
-2- هنگام در  اطالعات، کليد caps lock .صفحه کليد خاموش باشد 
-3- از زدن کلـيدenterـله صـــ   space در هنـگام در  اطالـعات خودداری نموده و برای ـجدا کردن کلـمات از يـکديگر، از کلـيد ـفا

 .استفاده نماييد
-- .تکميل اطالعات کليه فيلدها الزامي است 
--  )و بدون خط تيره وارد نماييد.کد ملي خود را به صورت کامل )با در  صفر 
--  ـسنلي ـشده عکس پر ـسکن  ـصاق عکس، از فايل ا ـشن و  3×4برای ال ـستفاده  40 با حجم حداکثر( جديد)تمام رخ، زمينه رو کيلوبايت ا

 به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود. ،های غير پرسنلي ارسالينماييد. عکس
-7- وجود داردنيز امکان چاپ اطالعات  يل نمودن اطالعات، شماره رهگيری ثبت نام ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناًپس از تکم. 
-8- شــماره بازيابي شــت کردهرقم مي 5که از نوع عددی و با  فيلد مربوط به  شــد را به دلخواه تکميل نموده وآن را به دقت ياددا به  يا ،با

ـسااريد. در  ـشماره به همراه کدخاطر ب ـستفاده از اين  ـسنامه مي ـصورت فراموش کردن کد رهگيری ثبت نام، با ا ـشنا ـشماره  توانيد کد ملي و 
 .ماييدنرهگيری خود را بازيابي نماييد، لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره کامالً مراقبت 

-9- ،يق اطالعات از دکمه خرو  استفاده نماييدثبت دقبه منظور  پس از اتمام مراحل ثبت نام و کامل شدن آن 

برگزاری آزمون:و محل  توزيع کارت ورود به جلسه و زمان ( 10

کارت ورود به جلسه آزمون بهزمان توزيع  و 11/1401 /27 مورخ پنجشنبه  روز صبن 9 ساعت ،آزمون یبرگزار زمان -1-10

 چهارشنبه ت روزلغای 52/11/1140مورخ سه شنبه روزاز  https://www.kwphc.ir نشانيطريق  ازصورت اينترنتي و 
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الزم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تاييد اطالعات ارسالي از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از توجه: 

 بررسي خواهد شد.ان تصنعت آب وبرق خوزسآموزشي و پژوهشي عالي  مجتمعبه صورت متمرکز توسط اجرای آزمون، 

 گردد.محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه آزمون داوطلب در  مي -10-2
ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روی کاغذ( هنگام ورود به حوزه الزامي است. در غير اينصورت از ورود داوطلب  -10-3

 .باشدمی      همراه داشتن کارت ملی يا شناسنامه داوطلب هنگام ورود به جلسه آزمون الزامی همچنين . شدجلوگيری خواهد 

.اعالم خواهد شد https://www.kwphc.ir نشانياز طريق نيز ظرفيت برابر  2  شدگان پذيرفتهنتاي   -4-10

 نشانيرساني الزم از طريق جاد هرگونه تغيير در کليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطالعايدرصورت  توجه:

https://www.kwphc.ir .به عمل خواهد آمد 

موارد قابل توجه:( 11

لذا  ،دينما ياست که داوطلب در هنگام ثبت نام وارد م ينکه صدور کارت ورود به جلسه آزمون بر اساس اطالعاتيبا توجه به ا -11-1

باشد يمعهده داوطلب بر  ديه نمايست ارايبايم یمراحل بعد که در يو اصل مدارکثبت نام  فرماطالعات مندر  در وليت صحت و سقم ومس

 .  داشت دخواهرا ن یلغو و امکان حضور در مراحل بعدکتبی،  داوطلب در آزمون یقبولرت، يو در صورت مغا

بايست به تائيد ماه پس از اعالم نتيجه( مي يکدر صورت پذيرفته شدن در آزمون )حداکثر  ،تحصيلي فارت التحصيالن مدارک -11-2

 برسد.صادر کننده مدرک  يا موسسه دانشگاه

و فقط مدرک تحصيلي در  باشدپذير نمیاز آنچه که در آگهي آزمون اعالم شده، امکان  مقاطع باالترکارگيری نيرو با ه ب – 11-3

 گيرد.آگهي مالک عمل قرار ميشده در اين 

باشند.نمي آزمون در نام ثبت به مجاز شرايطي هيچ تحت معادل تحصیلی مدرک دارندگان – 11-4

های های آموزشي تکميلي مورد نياز خواهند بود، بديهي است هزينهپذيرفته شدگان نهايي با تشخيص شرکت، ملزم به گذراندن دوره -11-5

 اخذ خواهد شد از داوطلب های آموزشي عيناًانصراف پذيرفته شده پس از حضور در دورهمربوطه در صورت 

 در رشيپذ از پس يینها یقبول بلکه باشدنمی قطعی بکارگیری منزله به وجه هیچ به کتبی درآزمون قبولی -11-6

 سوء عدم اخذ و پزشکی معاينات گزينش، شامل بعدی مراحل انجام و مصاحبه نمره نصاب حد کسب و یکتب آزمون

 .باشمدمی یجسمان سالمت جهت کار طب واحد تايید و ذيصمالح مراکز از پیشینمه

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق 061-33347248با شماره تلفن  ابهامدر صورت بروز هرگونه مشکل و ❖

.نماييددر وقت اداری تماس حاصل  مجری آزمونخوزستان به عنوان 
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