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 مقدمه :  
ایستگاههای انتقال و فوق توزیع برق   ینگهبان مشاغل اپراتوری ودر نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

از بین واجدین  «  صیانت ظفر سپاهان  العات آرامین« و »از طریق شرکت های »فناوری اط  به صورت برون سپاری(  ) فشارقوی  

  توانند لذا متقاضیان می    برگزاری آزمون کتبی , مصاحبه حضوری و گزینش دعوت به همکاری نماید.با  شرایط فارغ التحصیل مرد  

ثبت  و  شرایط  از  اطالع  ازجهت  مورخ   روز    نام  مورخ    تا  20/11/1401  پنجشنبه  به    02/1402/ 01روزجمعه 

 . مراجعه نمایند  .azmoon.iheari.irwwwیتسا
 

 شرايط شغل اپراتوری و نگهبانی : 

 کار به صورت نوبتکار ) شیفت( می باشد . -1

 تشخیص مرکز طب کار دارا بودن شرایط مطلوب  جسمانی و روحی روانی به  -2

 داشتن آمادگی الزم جهت انجام وظایف ثابت ویکنواخت -3

 الف( شرايط عمومی استخدام 

 ران یا یاسالم ی جمهور تیتابع داشتن  -1

 ی رپزشکیدائم غ  یقانون  تیمعاف  ای یانجام خدمت دوره ضرورت سرباز -2

 ات یدخان و  مخدر  مواد به اد یاعت عدم -3

 ( نهیشی پ سوء عدم )اخذ  مؤثر ییجزا  تیمحکوم سابقه  نداشتن -4

 . رانی ا یاسالم ی جمهور یاساس  قانون  در  شده شناخته  انیاد از ی کی ای اسالم نیمب  نید  به اعتقاد -5

 ران یا ی اسالم یجمهور یاساس  قانون   به التزام -6

 ی حضور مصاحبه در  ی قبول و  نش یگز د ییتأ به  یعموم یهات یصالح احراز -7

 استخدام جهت ی قانون منع   عدم -8

 ب( شرايط اختصاصی استخدام 

 داشتن شرایط سنی به شرح زیر:   -1

 ( 19/12/1374برای مقطع دیپلم )متولدین بعد از تاریخ سال  27حداکثر  -الف

 ( 19/12/1371سال برای مقطع فوق دیپلم )متولدین بعد از تاریخ  30حداکثر   -ب

 ( 19/12/1369سال برای مقطع کارشناسی )متولدین بعد از تاریخ  32حداکثر  -ج



3 

 

رداخت حق بیمه  سال با پ   2ماه و سابقه کار حداکثر    24به سقف سنی داوطلبانی که خدمت مقدس سربازی انجام داده اند تا سقف  :  هتبصر

 افزوده خواهد شد.  مرتبط

 گردد. اضافه می  سال   5اعالم شده باال  ایثارگران، به سقف سنیرسانی به مع خدماتقانون جا 21تبصره: بر اساس ماده 

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای تصدی شغل مورد نظر و اخذ تائیدیه طب کار   -2

 .است ی الزام متری سانت 170داشتن حداقل قد  ینگهبان و   یجهت شغل اپراتور -3

 زیر باشد: هایداوطلبی گفته می شود که دارای ویژگی : داوطلب بومی به بومی بودن -4

سال گذشته داوطلب و محل تقاضا مطابق جدول نیازهای استخدامی ، در موقعیت جغرافیایی اعالم شده    5محل سکونت  

 باشد. 

 مرتبط  ی لیبودن مدرک تحص دارا5- 

 ی لیتحص  مدرک ی شغل  رشته ف يرد

 دیپلم کلیه رشته ها  نگهبان  1

الوکوتورونویوو ،   کیلوولت   63فوق توزیع   هایپستاپراتور  2 صووونوعوتوی،  بورق   , قوودرت  بورق  دیوپولوم:  فووق 

توزیع    هایشوبکه  ،های انتقالشوبکهپسوت ,    الکتروتکنی ،

 .الکترونی  صنعتی و , برق مخابرات، ابزار دقیق, کنترل

الکترونی ، کنترل،  های برق قدرت، کلیه گرایشلیسووان :  انتقال هایپستاپراتور  3

هوای هوای انتقوال و توزیع، مواشوووینمخوابرات، شوووبکوه

 ابزار دقیق  و الکتریکی
  

: الزم به ذکر است شرکت ، در مدت قرارداد هیچ گونه مسئولیتی در قبال مدارک تحصیلی باالتر از مدارک قید شده 1تبصره  

 در دفترچه نخواهد داشت .  

التحصیالن همان   در هر ی  از رشته های شغلی امتحانی )مشخص شده در جدول نیازهای استخدامی( صرفا فارغ:  2تبصره  

 ها امکان پذیر نمی باشد.  رکت کنند و پذیرش دیگر رشته ها و گرایش رشته و گرایش می توانند ش 

آزمون، مصاحبه    :3تبصره   در  قبولی  از  ماه پ   دو  مراکز ذی صالح حداکثر طی  از  ای  گواهینامه صالحیت حرفه  اخذ 

 پذیرش نهایی الزامی می باشد.   و  حضوری، گزینش و موفقیت در طب صنعتی

در    ٪60و مصاحبه با تاثیر وزنی    ٪40ئوری)مجموع آزمون عمومی و اختصاصی( با تاثیر وزنی  نمره نهایی آزمون ت:  4تبصره  

 نظر گرفته شده است. 

  3نمره کل آزمون کتبی و بدیهی است افرادی که در    % 50قبولی در آزمون کتبی، کسب حداقل  : حداقل حدنصاب 5تبصره  

 مصاحبه دعوت خواهند شد. گیرند پ  از تطبیق مدارک به برابر ظرفیت قرار می 

 ج( مدارک موردنیاز  
 آخرین مدرک تحصیلی مرتبط  -1
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 کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی  -2

 کارت ملی   -3

 3*4عک    -4

 شناسنامه  اول  صفحه ر یتصو -5

 مستندات ایثارگری)تائید شده از یگان مربوطه(   -6

 (:   ی شماره جدول در )  ثارگرانیا هیسهم ٪ 25

برادران    و  و باالتر و فرزندان آزادگان باالی ی  سال اسارت  % 25شامل جانبازان , آزادگان , فرزندان شهدا , فرزندان جانبازان  

 با اراِیه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران   شهدا

 ( :   ی  شماره جدول در)  ثارگران یا ه یسهم 5٪

  فرزندان  و   اسارت  سابقه  سال   ی  ری ز  آزادگان,    %25  ریز  جانبازان  داوطلبانه،   جبهه  ماه   6شامل رزمندگان حداقل با سابقه  

 معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران   ه یبا ارا آنان

 اصل کلیه مدارک پ  از آزمون و در زمان دعوت به تطبیق مدارک باید ارائه گردد. 

 

 نامراهنمای ثبت د( نحوه  و 

از     01/02/1402  تا تاریخ  20/11/1401  تاریختوانند از  داوطلبان پ  از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می   -1

 نام نمایند.ثبت  نسبت به واریز وجه اقدام  و  .azmoon.iheari.irwwwطریق سایت 

 شود. درگاه بانکی و در زمان ثبت نام واریز میباشد که از طریق ریال می 000/900/1نام مبلغ هزینه ثبت

صفحه کلید خاموش باشد.    Caps Lockهنگام درج اطالعات، کلید    (باز تایپ التین اطالعات خودداری نمایید.    (الفتذکر:  

(  Spaceفاصله) ( در هنگام درج اطالعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید  Enterاز زدن کلید)   (ج

کد ملی خود را به صورت کامل)با درج صفر( و بدون خط    (یتکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است.    ( داستفاده نمایید.  

 تیره وارد نمایید.

 گردد.نام به هیچ وجه مسترد نمی مبلغ هزینه ثبت  توضیح:

باشد، به  لدهای اطالعاتی و پرداخت هزینه آزمون می نام که شامل تکمیل کلیه فیآمیز ثبت پ  از انجام کامل و موفقیت  - 2

 داوطلبان کد رهگیری اختصاص یافته است ، ضروری است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت و در حفظ آن دقت نمایند. 

   ، ی نترنتینام اکه رأسا اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و  قبل از شروع به انجام ثبت  شودی م  هی داوطلبان محترم توص  به  -3

. ند یاعالم شده آماده نما  اتی(  ، با توجه به جزئ1)جدول شماره    یاستخدام  ی ازهایدفترچه و جدول ن  ن یبا مطالعه کامل ا

 ت یسا  قی آزمون از طر  یاز زمان و مکان برگزار  یآگاهکارت ورود به جلسه آزمون،    افتیمانند در  یمراحل بعد   یریگ یضمناً پ

 . باشد ی آن بر عهده داوطلب م تیبوده و مسئول یالزام
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نام به روزهای آخر موکول  ترافی  و قبل از روزهای پایان مهلت انجام گیرد و ثبت نام در ساعات کم پیشنهاد می گردد ثبت   -4

 نگردد. 

شایان ذکر است که در صورت وجود اشکال در مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عک  ارسالی توسط داوطلب و ...، اطالع     

)تاریخ مربوط به   به داوطلب ، برای ویرایش اطالعات در موعد مقرر به عمل خواهد آمد . سایت ثبت نامرسانی الزم از طریق 

تاریخ   از  ارسالی ، مسؤولیت  ( و در صورت بی است1402/ 02/02لغایت    20/11/1401ویرایش اطالعات  به پیام   توجهی 

 باشد. تبعات آن بر عهده داوطلب می

 نام تمدید نخواهد گردید. مهلت ثبت  -5

  031-33803972-5  یا  و  031- 33804793با  مستقیم  تماس    توانند از طریقداوطلبان محترم در صورت ضرورت می   تذكر:

 نسبت به طرح سئواالت خود اقدام نمایند.    در وقت اداری 308و    220داخلی 

 

 ( توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون:ـه

   لغایت   1402/ 11/02از    .azmoon.iheari.irwww  صورت اینترنتی و از طریق سایتارائه کارت ورود به جلسه آزمون به    - 1

 انجام خواهد پذیرفت.   14/02/1402

هایی که آدرس آنها در زمان ارائه کارت  محل   شهر اصفهان و در   در     15/02/1402  مورخ  جمعهآزمون مربوطه در روز    -2

 گردد برگزار خواهد شد .اعالم می 

های اعالمی به حدنصاب نام كنندگان تا روز پايان ثبت نام در كد رشته محلتذكر مهم: در صورتی كه تعداد ثبت

 ع رسانی خواهد شد. بت نام اطال الزم نرسد، آزمون به تعويق خواهد افتاد و تاريخ جديد آزمون از طريق سايت ث

رسانی الزم از طریق همین پایگاه  در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطالع  - 3

 باشند. ها می اینترنتی به عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن

دار )کارت ملی یا شناسنامه( هنگام  آزمون)چاپ شده بر روی کاغذ( و کارت شناسایی عک ارائه کارت ورود به جلسه    -4

 ورود به حوزه الزامی است. در غیراینصورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد. 

 موارد قابل توجه: 

ن رشته و گرایش  التحصیالن هماهای شغلی امتحانی)مشخص شده در جدول شماره ی ( صرفاً فارغ در هر ی  از رشته   - 1

باشد. در صورت کتمان موضوع، بدون داشتن حق  پذیر نمی ها امکانها یا گرایش توانند شرکت کنند و پذیرش دیگر رشته می 

 هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعالم خواهد شد. 
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نام صورت  تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت   پذیرش داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع، رشته و گرایش  -2

 پذیرد. مسؤولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود. می 

التحصیالن دانشگاه ها در صورت پذیرفته شدن در آزمون)حداکثر دوماه پ  از  به اطالع می رساند مدارک تحصیلی فارغ  -3

 م نتیجه( باید به تأیید دانشگاه مذکور برسد.اعال

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش  دارندگان مدرک تحصیلی معادل، صادره از دانشگاه   -4

اند و سازمان مذکور برای آنان گواهینامه مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع  آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده 

نام در  االتر تحصیلی با ارزش علمی صادر نموده، به شرط رعایت کلیه شرایط و ضوابط مندرج در این اطالعیه مجاز به ثبت ب

 باشند. آزمون می 

نمی   -5 قطعی  به کار  اشتغال  منزله  به  آزمون  در  معاینات قبولی  گزینش،  بعدی شامل مصاحبه،  انجام مراحل  بلکه  باشد 

ختی  ،تست آمادگی جسمانی و اخذ عدم سوء پیشینه و عدم سوء مصرف مواد مخدر از مراکز  پزشکی)طب صنعتی( ، روانشنا

ها برحسب کارگیری افراد پذیرفته شده در این بخش باشد. بدیهی است بهذیصالح نیز  جهت تصدی شغل مورد نظر الزامی می 

 گیرد. بعد صورت می به  1402تدریج از سال شرایط تصدی شغل( به  )نمرات کلی آزمون و مصاحبه و

 نام و در آزمون شرکت نماید.تواند صرفاً برای ی  کد محل ثبت در این آزمون، هر داوطلب می   -6

 در روز امتحان :   -7

 همراه داشتن تلفن همراه و هرگونه یادداشت ممنوع می باشد. -

 ضروری می باشد. )کارت ملی (همراه داشتن کارت شناسائی معتبر  -

  ظرف دو هفته پ  از برگزاری آزمون    .azmoon.iheari.irwwwبر اساس سه برابر ظرفیت از طریق سایت  نتایج آزمون    - 8

 خواهد شد. اعالم
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 1401  سال ی استخدام  یازهاین  جدول(  و

  رشته  کد

 آزمون   محل

  مورد  تعداد

 ازین
 ( یبوم  اولویت)  تقاضا  مورد  محل یشغل  رشته سهمیه   نوع

  یتقریب  زمان

 ی بکارگیر 

3001 1 
  هیسهم  25٪

 ی ثارگریا
 1402سال آباد   نجف  شهر انتقال   اپراتور

 1402سال سامان   شهر انتقال   اپراتور آزاد  1 1001

 1402سال رود   زاینده  شهر  بهادران،باغ   باغشاد، انتقال   اپراتور آزاد  1 1002

 1402سال اردستان   شهر انتقال   اپراتور آزاد  1 1003

 1402سال اصفهان   شهر   انتقال   اپراتور آزاد  1 1004

 انتقال   اپراتور آزاد  1 1005
، قهه،  پوده  جمبزه،  طالخونچه، مجلسی، دهستان، قمبوان)قمبوان،

 آباد ومناطق تابعه( علی
 1402سال

3002 1 
  هیسهم  25٪

 ی ثارگریا
 1403  سال کاشان   شهر انتقال   اپراتور

 1403  سال کاشان   شهر انتقال   اپراتور آزاد  1 1006

 1402سال گرم   آب  گالب،  آباد،  نسیم  افجون،  آباد،  نیحس  الور،  عسکران،  منطقه توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1007

 1402سال ابریشم   شهر توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1008

 1402سال مبارکه   شهرستان توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1009

 1402سال (  بختیاری  چهارمحال  استان)دشت  توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1010

3003 1 
  هیسهم  25٪

 ی ثارگریا
 1402سال اصفهان   شهر توزیع   فوق  اپراتور

 1402سال اصفهان شهر   توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1011

 1402سال آباد   محمد  و  گورت  ،یسگز  توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1012

 1402سال آباد   دولت  آباد،  حبیب توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1013

 1402  سال زیار توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1014

2001 1 
  هیسهم  5٪

   یثارگریا
 1403  سال بهارستان   شهر توزیع   فوق  اپراتور

 1403  سال بهارستان   شهر توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1015

 1402  سال انارک   شهر توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1016

 1403  سال آباد،   نجف  شهر توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1017

3004 1 
  هیسهم  25٪

 ی ثارگریا
 1403  سال گز   خورت،  مورچه  آباد،  جهاد  شهر،  شاهین  منطقه توزیع   فوق  اپراتور

 1403  سال گندمان  توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1018

 1402سال رضوانشهر   تیران، توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1019

 1402  سال راوند   و  شهرکاشان توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1020

3005 1 
  هیسهم  25٪

 ی ثارگریا
 1402  سال راوند   و  شهرکاشان توزیع   فوق  اپراتور
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 1402سال جهیعلو توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1021

 1402  سال وزوان   و  مهیم توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1022

 1402  سال گل  بید  و  آران  شهر توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1023

 1402سال شهر   فریدون توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1024

 1402سال ه یکوهپا  اژیه،  هرند، توزیع   فوق  اپراتور آزاد  1 1025

 1402  سال اصفهان   شهر نگهبان  آزاد  3 1026

3006 2 
  هیسهم  25٪

 ی ثارگریا
 1402  سال اصفهان   شهر نگهبان 

2002 1 
  هیسهم  5٪

 ی ثارگریا
 1402  سال اصفهان   شهر نگهبان 

 1402  سال شهر   شاهین  شهر نگهبان  آزاد  1 1027

 1402  سال و فوالدشهر   آباد  نجفشهر     نگهبان  آزاد  1 1028

 ز( مواد آزمون:

 اپراتوری انتقال:  گروه 

درصد از    70درصد از نمره کل( و اختصاصی )با وزن    30آزمون گروه اپراتوری در قالب دو دفترچه عمومی )با وزن   •

سوال برگزار می گردد و مواد درسی، ضرایب و تعداد سواالت آزمون اپراتوری فوق    95نمره کل( و مجموعاً با تعداد 

 توزیع و انتقال به شرح جدولهای ذیل می باشد:

 الف( آزمون عمومی اپراتوری انتقال 

 

  

 

 

 

 آزمون اختصاصی اپراتوری انتقال ب( 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد سوال  ضريب لیست دروس عمومی اپراتور  رديف 

 5 1 ریاضی عمومی  1

 10 1 هوش و توانمندی های ذهنی  2

 5 1 معارف  3

 10 3 فن آوری اطالعات  4

 5 1 زبان وادبیات فارسی و آیین نگارش 5

 تعداد سئوال  ضريب مواد آزمون رديف 

 10 2 (انگلیسیتخصصی بخش انتقال) زبان 1

 10 4 تجهیزات پست 2

 10 1 1مدارهای الکتریکی  3

 10 2 2و  1ماشین های الکتریکی  4

 10 3 1 های قدرتسیستم  بررسی 5

 10 4 رله و حفاظت 6
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 اپراتوری فوق توزيع:  گروه 

درصد از    70درصد از نمره کل( و اختصاصی )با وزن    30آزمون گروه اپراتوری در قالب دو دفترچه عمومی )با وزن   •

سوال برگزار می گردد و مواد درسی، ضرایب و تعداد سواالت آزمون اپراتوری فوق    95نمره کل( و مجموعاً با تعداد 

 توزیع به شرح دو جدول ذیل می باشد:

 

 عمومی اپراتوری فوق توزيع الف( آزمون 

 

 

 

 

 

 ب( آزمون اختصاصی اپراتوری فوق توزيع 

 

 

 

 

 

 

 گروه نگهبانی:

سوال برگزار می گرد و مواد درسی، ضرایب و تعداد سواالت آن   100آزمون گروه نگهبانی در قالب ی  دفترچه و با   •

 به شرح جدول ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

 تعداد سوال  ضريب لیست دروس عمومی اپراتور  رديف 

 5 1 ریاضی عمومی  1

 10 1 هوش و توانمندی های ذهنی  2

 5 1 معارف  3

 10 3 فن آوری اطالعات  4

 5 1 زبان وادبیات فارسی و آیین نگارش 5

 تعداد سئوال  ضريب آزمونمواد   رديف 

 10 2 زبان تخصصی بخش انتقال)انگلیسی( 1

 10 1 ایمنی در برق 2

 10 1 1 مدارهای الکتریکی 3

 10 2 ماشین های الکتریکی مبانی  4

 10 4 اصول تولید و انتقال 5

 10 4 رله و حفاظت 6

 تعداد سوال  ضريب مواد آزمون رديف 

 20 2 آمادگی دفاعی  1

 20 2 هوش و توانمندی های ذهنی  2

 15 2 معارف اسالمی  3

 20 2 مبانی کامپیوتر  4

 15 1 زبان وادبیات فارسی و آیین نگارش 5

 10 1 زبان انگلیسی 6



10 

 

 


