بسمه تعالي
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ع عا ي آ وز ي و ژپو ي ت آب و ربق وزستان
آگهي جذب نيروي حجمي
به اطالع مي رسااد  :شاات هدی یکوا :یشاادج وبو ح یقیقج وویدجح ااواش شاا یرح بتو دج ارشاایدح نیتنشاج ا تری

اا ت

به مبظور تأمیر یتنی ا د ي مورد یدشح تع:اد  58فتاشآقدیدج ناو :شتایط را اش طتیق بت زاری آشموج توا ب:ی ادی ع ومي
ن تخ ص صي( بي)ح آشموج دا ش مهدرتي (م صدیبه)ن طي فتآیب :زیبش به صورت یتنی یج ي ن بد شتایط شیتبکدر یتی
مي دی.:

الف) شرايط عمومي:
 -1داش ر تدبعیج ظدم و هوری اسالمي ایتاج
 -2ا جدم خ:مج ظدم نظیفه ید معدفیج قد و ي دائم نید معدفیج غیت نزشکي فقط بتای سی بدج ن را ب:ه الزامي مي بدش.:
 -3ع:م اع یدد به مواد مخ:رن دخد یدت
: -4اش ر سدبقه محکومیج وزایي مؤثت
 -5داش ر سالمج و د ي ن رنیي ن رنا ي
 -6سی بدج مي بدی ج دارای ی:اقل ق 170:سد ی ت ن نشج ی:ا ثت  80یلو تم بدش.:
 -7اع قدد به دیر مبیر اسالم ید یکي اش ادیدج شبدخ ه ش:ه در قد وج اسدسي و هوری اسالمي ایتاج.
 -8دارا بودج شتایط ایتاش شغل ن توا دیي ا جدم در در ارتفدع(ع:م تتس اش ارتفدع)
 -9ال زام به قد وج اسدسي و هوری اسالمي ایتاج
 -10ایتاش صالییج ادی ع ومي به تأیی :زیبش
 -11ع:م مبع قد و ي وهج بکدر یتی
: -12اش ر مبع بکدر یتی به مووب آراء متاوع قد و ي

ب) شرايط اختصاصي:
داش ر شتایط سبي به شتح شیت (تد شمدج تدریخ آشموج)
 -1ی:ا ثت سر بتای یتنی ادی کار شناس م سئول سامانه  121ن سرپر ست خط گرم  28سال ( م ول:یر  69/02/01به بع):
بد م:رک تحصیلي کارشناسي برق قدرت يا شبکه هاي انتقال و توزيع

 -2ی:ا ثت ساار بتای یتنی ادی اپراتور سااامانه  121و ساايمبان خط گرم  26سااال (م ول:یر  71/02/01به بع) :بدم:رک
تحصیلي فوق ديپلم برق کليه گرايش ها(دارابودج وااي فر نرششبکه اوایي بتای شغل سی بدج الزامي مي بدش.):
 -3ی:ا ثت سر بتای راننده باالبر 30سال ( م ول:یر  67/02/01به بع ):بد م:رک تحصیلي دیپلم( ا ه تایش اد ) ن واایبدمه
ندیه یک نیژه.
 -4سپتدج تعه :ثب ي مببي بت ع:م تقدضدی تغییت شغل ن محل خ:مج ی:اقل به م:ت  10سدل.
 -5داش ر ی:اقل  2سدل سدبقه در متتبط (بد ارائه م ب:ات نتداخج بی ه در شت ج ادی غیت دنل ي به تاه ارائه وااي مع بت
اش آ هد) .تاييد سابقه ي کار مرتبط بعهده کميته اجرايي آزمون ميباشد  .

تبصته  1موارد شیت به شتط ارائه تأیی:یه مع بت اش متاوع ذیصالح به ی:ا ثت سر افزنده مي شود
الف  -فتش :اج شااه:اح فتش :اج ود بدشاج  25درصاا :ن بدرتت ن فتش :اج آشاد د ي ه ی:اقل یک ساادل ساادبقه اساادرت دار :
( فتش  :رشمب:ه بد ی:اقل  6مده یضور دانطلبد ه در وبهه )ی:ا ثت  2سدل به سر اضدفه مي تدد .
تذ ت  1درت متبوط به ن ضعیج ظدم نظیفه ن وااي فتاغج اش تح صیل لیه دانطلبدج اعم اش سه یه اد ن آشاد بدی ي تد رنش
بت زاری آشموج آمدده ن صددر ش:ه بدش. :
) سدبقه ی در متتبط بد ارایه سوابق نتداخج بی ه ن وااي اش غدل در شرکت توزيع نيروي برق خوزستان حداکثر  سال
به سن اضافهمیشود.
توضیح مهلج ارائه اصل ن تصویت م:ارک نذیتف ه ش :دج شدمل م:رک تحصیليح شبدسبدمهح درت مليح م:رک نضعیج ظدم
نظیفه نعکس  3*4به تع:اد 3ع:دح ن ات و ه م:ارک رشم وهج شاااغل متبوطه ه در شاااتایط ثبج دم قی :تدی:ح به مبظور
تطبیق م:ارک ن تک یل نتن :ه بتای ا جدم مصدیبه ی:ا ثت  5رنش نس اش اعالم دیج آشموج مي بدش.:
تذ ت 2م ئولیج دشياشع:مرعدیجدقیق ضوابط ن شتایط اعالم ش:ه در م ر آ هي ن ید ارایه دقص م:ارک بت عه:ه دانطلب
مي بد ش :ن چبد چه در ات :ام اش متایل ام حدجح م صدیبه ن وذ ح محتش شود دانطلب به ا ش بده ید به ع  :اطالعدت خالف
ناقع داده ن ید فدق :شتایط مب:رج در آ هي ا سجح دج لم یکر تلقي ن در صورت ص:نر یکم بکدر یتیح یکم مزبور لغو ن
بال اثت مي تدد.
تذ ت 3وهج دانطلبد ي ه فتش :اج نت سبل شدغلحبدش ش

هح م وفي شت ج توشیع یتنی بتق خوش س دجح  5ام یدش مبظور مي

شود.
تذ ت 4در را س دی تکتیم ن ارج هددج به خد واده ادی معزش شه:ا ن ایثدر تاج ح به فتش :اج خد واده ادی شه:اح ود بدشاج بدری
25در ص:حآشاد دج ی ک دل ا سدرت به بدر ن رشمب :دج بد سدبقه ی:اقل شش مده ی ضور دانطلبد ه در وبهه ادح  5ام یدش مبظور
مي تدد.
 -6نذیتش فقط اش دانطلبدج بومي مي بدش.:دانطلب بومي به دانطلبي ف ه میشود ه دارای یکي اش نیژ ي ادی شیتبدش:
الف)محل تول :دانطلب در شهتس دج ادی م قدضي بکدر یتی ( محل خ:مج نذیتف ه ش:ه ) مطدبق و:نل الف مي بدش.:
) دانطلب ی:اقل  10سدل سدبقه سکو ج در شهتس دج محل مورد تقدضد بتای اس خ:ام را اش  10سدل ذش ه تد شمدج ثبج دم
داش ه بدش( .:ارائه وااي سکو ج بصورت اس شهدد محلي ن تأیی:یه یتنی ا ظدمي ( ال تی) ایتاش مي تدد)

جدول الف ) نيازهاي استخدامي شامل :شغل/محل خدمت/تعداد مورد نياز
رديف

استان

شهرستان

کارشناس مسئول

اپراتور

سرپرست

سامانه 121

121

خط گرم

سيمبان خط گرم

راننده

تعداد

1

آبادان

 1نفر

 6نفر

 1نفر

 2نفر

 1نفر

11

2

خرمشهر(  2گروه)

-

-

 2نفر

 4نفر

 2نفر

8

3

ماهشهر

 1نفر

 6نفر

-

-

-

7

بهبهان

 1نفر

 6نفر

-

-

-

7

دزفول

 1نفر

 6نفر

-

-

-

7

6

شوشتر

 1نفر

 6نفر

-

-

-

7

7

مسجد سليمان

 1نفر

 6نفر

-

-

-

7

8

رامهرمز

-

-

 1نفر

 2نفر

 1نفر

4

4
5

خوزستان

محل خدمت

عنوان شغل بهمراه تعداد مورد نياز

جمع

جدول ب :مواد آزمون مقطع تحصيلي ديپلم
عنوان و کد رشته شغلي

نام رشته تحصيلي

راننده باالبر1001 -

ديپلم ،کليه رشته ها

دروس عمومي

تعداد سوال

آيين نگارش و مهارتهاي نوشتاري

15

معارف اسالمي

15

زبان انگليسي

15

اطالعات سياسي ،اجتماعي و مباني قانوني

15

هوش و استعداد تحصيلي

15

رياضيات

15

روانشناختي

60

دروس اختصاصي

تعداد سوال

ايمني عمومي (ايمني خودرو)

20

اصول و مباني ايمني در برق

20

اطالعات فني خودرو

20

جدول ج ) مواد آزمون عمومي و تخصصي مقطع تحصيلي فوق ديپلم رشته برق کليه گرايش ها
عنوان و کد رشته شغلي

نام رشته تحصيلي

اپراتور سامانه

 فوق ديپلم رشته

 121و سيمبان

برق کليه گرايش ها

خط گرم1002 -

دروس عمومي

تعداد سوال

آيين نگارش و مهارتهاي نوشتاري



معارف اسالمي



زبان انگليسي



اطالعات سياسي ،اجتماعي و مباني قانوني



هوش و استعداد تحصيلي



رياضيات



روانشناختي

60

دروس اختصاصي

تعداد سوال

تجهيزات پست



اصول و مباني ايمني در برق



تاسيسات الکتريکي



مدارهاي الکتريکي



جدول د ) مواد آزمون عمومي و تخصصي رشته کارشناسي برق قدرت يا شبکه هاي انتقال و توزيع
دروس عمومي

تعداد سوال

عنوان وکد رشته شغلي

آيين نگارش و مهارتهاي نوشتاري



معارف اسالمي



زبان انگليسي



اطالعات سياسي ،اجتماعي و مباني قانوني



سامانه  121و

کارشناسي برق قدرت يا

هوش و استعداد تحصيلي



شبکه هاي انتقال و

رياضيات



سرپرست گروه

توزيع

روانشناختي

60

دروس اختصاصي

تعداد سوال

مدارهاي الکتريکي



تجهيزات پست



اصول و مباني ايمني در برق



سيستم توزيع انرژي الکتريکي



کارشناس مسئول

خط گرم 1003-

نام رشته تحصيلي

توجه:
الف اقلیج ادی دیبي اش ندسااخ ویي به سااوارت معدرف اسااالمي معدف مي بدشااب :ن ام یدش آج در ساادیت مواد آشموج ع ومي
توشیع خواا :ش:
سوارت رنا شبدخ ي بصورت مش تک بتای ت دم  :رش ه اد  60سوال ن ب:نج ضتیب مي بدش. :
ج سوارت درنس ع ومي بد ضتیب  1ن درنس اخ صدصي بد ضتیب  3محدسبه خواا :ش.:
د آشموج دارای ته مبفي بودهح ات ندسخ صحیح یک ته ن به ات ندسخ غلط یک سوم ته مبفي تلقي مي تدد.

چگونگي ثبت نام:
 -1دانطل بدج نس اش م طدل عه دقیق شاااتایط م ب:رج در ایر آ هي مي توا ب :از روز پنجشاان به مورخ  97/01/30ی:ا ثت تد
سدعج24رنش پنجشنبه مورخ  97/02/06اشطتیق سدیجwww.kwphc.irثبج دم در آشموج دیب.:
 -2شمدج نیتایش اطالعدت نیتایاش اطالعدت اش رنش دوشنبه مورخ  97/02/03تد سدعج  24رنش شنبه مورخ  97/02/08ا جدم
خواا :تفج.
تووه دانطلبدج تامي بدی :تووه داش ه بدشب :در استع نقج بع:اش ثبج اطالعدتح مج:داً به صفحه ثبج دم خود متاوعه دیی:
تد نضعیج تدیی :اطالعدت خود ه توسط مجتی بترسي ش:ه اسج را مشدا:ه دیی :در صورت ع:م تدیی:ح علج ع:م تدیی:
درج خواا :ش :ه دانطلب موظف اسج در انلیر فتصجح طبق شمد بب:ی اعالم ش:ه فوق

بج به نیتایش اطالعدت اق:ام

دی.:
 -3ازیبه ثبج دم در آشموج (650.000ششص:ننبجده ازار) ریدل را بعبواج ازیبه شت ج در آشموج اش طتیق در ده ایب ت يح نس
اش تکا یل فتم ثبج دم نتداخج دیب :
-4نس اش ثبج دم ن نتداخج ازیبه در صورت ا صتاف نوه ناریزی به ایچ نوه م تد

ي

تدد 

 -5نس اش ا جدم دمل ن دریدفج  :راگیتی ضتنری اسج لیه دانطلبدج ایر  :را یددداشج وده ن در یفظ آج دقج دیب:
6به دانطلبدج توصیه مي شود ه رأسدً اق:ام به ثبج دم در آشموج وده ن قبل اش شتنع به ا جدم ثبج دم ایب ت يح وا:نل
یدشادی بکدر یتی(و:نل ادی الف ن

)ح رااب دح حوه ثبج دم نم:رک تحصیلي مورد یدش را دمالً مطدلعه ن بترسي وده ن

فدیل راید ه ای عکس خود را بد تووه به وزئیدت اعالم ش:ه در بب ”6 ” :رااب د ن حوه ثبج دم آمادده ادیب .:ض بدً نیگیتی
ماتایل باع:ی مد ب :دریدفج درت نرند به ول ه آشموجح آ داي اش شمدج ن مکدج بت زاری آشموج الزامي بوده ن م ئولیج آج به
عه:ه دانطلب مي بدش:
 7دانطلبدج تامي به ت اسج ثبج دم را به رنش ادی آخت مو ول ب دیب :تد بد سهولج به تی ب وا ب :ثبج دم

دیب .:

 شدیدج ذ ت اسج ه در صاورت نواود اشکدل در متایل ثبج دمح مد ب :ناضح بودج عاکس ارسدلي توسط دانطلب ن سدیتموارد اصاالیيح بع :اش ثبج اطالعدت خودحدر استع نقج مجا:داً به صافحه ثبج دم خود متاوعه تده تد اش نضاعیج تدیی:
اطالعدت خود اط یبدج یدصل دی :ن در صورت ع:م تدیی:ح علج ع:م تدیی :درج خاواا :ش :ه دانطلب ماوظف اسج در
انلیر فتصج

بج به نیتایش اطالعدت اق:ام دی.:

 -8مهلج ثبج دم به ایچ نوه ت :ی :خواا :تدی:
تذ ت دانطلبدج مح تم در صورت درج اش بده اطالعدت شخصي در متیله ثبج دم وهج

ب اطالعدت بیش ت مي توا ب :بد

ش دره تلفر مجتی آشموج ت دس یدصل دیب (.:متذکر مي شود که ويرايش اطالعات ،فقط در زمان مقرر امکان پذير
خواهد بود)
تووه آج دس ه اش دانطلبد ي ه فتم ثبج دم را تک یل مي دیب :نلي نتداخج الک تن یکي آ هد بد مشکل مواوه ش:ه ن موفق به
دریدفج  :راگیتی ي شاااو  :بداسا ا فدده اش لیبک “نتداخج الک تن یکي ازیبه ثبج دم”

ااابج به نتداخج ازیبه ثبج دم

ندریدفج  :راگیتی اق:ام دیب.:

 راهنما و نحوه ثبت نام:1اش تدیپ رتیر اطالعدت خودداری دیی -2 .:ابگدم درج اطالعدتح لیCaps Lock:صاافحه لی :خدموش بدشاا -3 .:اش
شدج لی ا(Enter):در ا بگاادم درج اطالعاادت خودداری

وده ن بتای واا:ا تدج ل اادت اش یکاا :ی گتح اش لی ا:

فدصااله(Space)اس ا فدده دیی -4.:تک یل اطالعدت لیه فیل:اد الزامي اسااج : -5 .ملي خود را به صااورت دمل ( بد درج
صفت) ن ب:نج خط تیته نارد دیی -6 .:بتای ال صدق عکسح اش فدیل ا سکر ش:ه عکس نت سبلي ( 3×4ت دم رخح شمیبه رن شر ن
و:ی):ح بد فتمج jpgن بد یجم ی:ا ثت 40یلوبدیج اساا فدده دیی .:عکس ادی غیت نتساابلي ارساادلي به ایچ نوه مورد قبول
خواا :بود -7 .نس اش تک یل ودج اطالعدتح شاا دره راگیتی ثبج دم ارائه شاا:ه را یددداشااج دیی .:ضاا بدً امکدج چدپ
اطالعدت نوود دارد -8.فیل :متبوط به ش دره بدشیدبي ه اش وع ع:دی ن بد  5رقم مي بدش :را به دلخواه تک یل وده نآج را به
دقج یدددا شج تده یدبه خدطت ب پدری .:در صورت فتاموش تدج  :راگیتی ثبج دمح بد ا س فدده اش ایر ش دره به ا تاه :
ملي ن شاا دره شاابدساابدمه مي توا ی : :راگیتی خود را بدشیدبي دیی:ح لذا تد ندیدج متایل آشموج اش ایر شاا دره دمالً متاقبج
دیی -9 .:نس اش ات دم متایل ثبج دم ن دمل ش:ج آجح به مبظور ثبج دقیق اطالعدت اش د ه ختنج اس فدده دیی:

ه) توزيع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون:
 -1شمدج آشموج رنش و عه مورخ1397/02/21ن اخذ درت نرند به ول ااه آشموج به صااورت ایب ت ي اش رنش يکشاانبه مورخ
1397/02/16لغدیج پنجشنبه مورخ 1397/02/20از طتیق ن

سدیج ( )www.kwphc.irخواا :بود.

تووه 1درصااورت ایجدد ات و ه تغییت در لیه وزئیدت متبوط به متایل بت زاری آشموجح اطالع رسااد ي رشم اش طتیق ندیگده
ایب ت ي www.kwphc.irبه ع ل خواا :آم :ن دانطلبدج مح تم موظف به آ داي یدف رح رعدیج ن ا جدم آج اد مي بدشب.:
تووه 2ارائه درت نرند به ول ه آشموج ( چدپ ش:ه بت رنی دغذ ) ابگدم نرند به یوشه الزامي ا سج .در غیت ایب صورت اش
نرند دانطلب ولو یتی خواا :ش .:ا چبیر ا تاه دا ش ر درت ملي ن ید شبد سبدمه دانطلب ابگدم نرند به ول ه آشموج
الزامي اسج.
-2اعالم دیج قبول ش :دج3بتابت ظتفیج یز اش طتیق ن

سدیج( )www.kwphc.irاعالم خواا :ش.:

موارد قابل توجه -1:دراتیکاشر ش هادیام حد ي صتفدً فدرغال ح صیالج ا دج ر ش هح تایش ن مقطع ميتوا ب :شت ج
بب :ن نذیتش دیگت رش هاد ید تایشاد بد مقطع بدرتت امکدجنذیت ي بدش.:
 -2دانطلبدج ملزم به ا خد

فقط یک  :رش ه ا ب.:

 -3نذیتف ه شاا:ج دانطلب وهج شاات ج در آشموج بد تووه به مقطعح رش ا ه ن تایش تحصاایلي ذ ت شاا:ه در ابگدم ثبج دم
صورت مي نذیتد .م ؤنلیج صحج ن سقم ایر موارد ن ارائه اصل م:ارک متبوط به شتایط مورد ادعد به عه:ه دانطلب خواا:
بود.
 -4م:ارک تح صیلي فدرغ ال ح صیالج دا شگده آشاد ا سالمي در صورت نذیتف ه ش:ج در آشموج (ی:ا ثت دن مده نس اش اعالم
یجه) مي بدی ج به تدئی :سدشمدج مت زی دا شگده مذ ور بتس. :
 -5دار  :دج م:رک تح صیلي معددلح صددره اشدا شگده اد نمؤ س دت آموشش عدلي شور ه درآشموج ودمع سدشمدج سبجش
آموشش شور شت ج وده ن قبول ش:ه ا  :ن سدشمدج مذ ور بتای آ دج واایبدمه مببي بت امکدج ادامه تح صیل در مقطع بدرتت
تح صیلي بد ارشش عل ي صددر ودهح به شتط رعدیج لیه شتایط ن ضوابط مب:رج در ایر اطالعیه مجدش به ثبج دم در آشموج
ميبدشب.:
 -6در آشموج بي نذیتش سه بتابت ظتفیج ا جدم مي یتد.
 -7قبولي درآشموج بي به مبزله بکدر یتی قطعي يبد ش :بلکه ا جدم متایل بع:ی شدمل م صدیبهح زیبشح معدیبدت نز شکي
ن اخذ ع:م سوء نیشیباه اش متا ز ذیصاالح یز الزامي ميبدشا .:

چگونگي توزيع نمرات:
 آشموج ا س خ:امي بتای دانطلبدج به وز را ب:ه ن سی بدج ح 60در ص :ته بي ن  40در ص :ته دا ش مهدرتي(م صدیبه)مي بدش.:
 آشموج اساا خ:امي بتای را ب :دج ن ساای بد دج  60درصاا :ته دا ش مهدرتي(مصاادیبه ن ع لي) ن  40درصاا :ته بيمي بدش.:
در صورت بتنش ات و ه مشکل ن سؤالي بد ش دره تلفر  061-33345728مج ع عدلي آموششي ن نژناشي صبعج آ
خوشس دج به عبواج مجتی آشموج در نقج اداری ت دس یدصل دیب.:

ن بتق

