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يبسمه تعال

��ع عا�ی آ�وز�ی و �و��ی  ���ت آب و 
ق �وز�تانن�� 

 نيروي حجمي در قالب قرارداد ي كارنيروآگهي جذب 
 

از  نفر 7 تعداد، به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز )) آزادگانمنطقه دشت به خدمات وفا  (( بهره برداريپيمانكاري رساند شركتبه اطالع مي
ل يذا شرايط ببه ترتيب از باالترين نمره  مصاحبه)آزمون دانش مهارت ( (كتبي) وهاي تخصصيتوانمنديآزمون واجد شرايط را از طريق آقايان 

 نمايد. ميجذب  قالب قرار داد نيروي حجمي و در

 ) شرايط عمومي:1
 .ايران اسالمي جمهوري نظام تابعيت داشتن -1-1
 .التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -1-2
 ).يپزشك يهاتيمعاف استثناء به( دائم يقانون تيمعاف اي ضرورت دوره خدمت انجام -1-3
 .يلا مشروبات الكيو  مخدر موادهرگونه  به اعتياد عدم -1-4
  .نهيشيپ سوء عدم يگواه ارائه و يفريك تيمحكوم سابقهنداشتن  -1-5
   .برق يرين عيتوز يهاشركت ياتيعمل درحوزه يمانكاريپ يهاشركت از اخراج سابقه نداشتن -1-6
 .شغل مورد نظرف يانجام وظاداشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي الزم براي  -1-7
 شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته  -1-8
  .و توانايي انجام كار يعالما يازهايمتناسب با جدول ن دارا بودن شرايط احراز شغل -1-9
 در آزمون. يپس از قبول هاي عمومي به تأييد گزينشحراز صالحيتا -1-10
 ي.خصوص اي يدولت يهاشركت و هاسازمان گريد به يخدمت تعهد عدم و جذب يبرا يقانون منع نداشتن -1-11

 شرايط اختصاصي: )2
 . 1شماره جدول  در و مدرك تحصيلي اعالم شدهداشتن شرايط سني  -2-1 

 و محل خدمت ازيمورد ن يط سنيشرا ، يلي، رشته تحصين رشته شغلي: عناو 1جدول شماره 

عنوان رشته رديف
 شرايط سني مقطع  و رشته تحصيلي شغلي

 تعداد مورد نياز
 سهميه محل خدمت

 آزاد
سهميه 
 ايثارگري

اپراتور  1
 121سامانه 

 و كارشناسيكارداني 
 رشته تحصيلي 

 ) ليه گرايش هاك ( برق

سال  33 داكثر سنح
: تاريخ  متولدين

 به بعد 17/06/1368
 نفر2 نفر 5

شامل شهرستان دشت آزادگان و توابع آن : 
 هويزه، حميديه، هاي سوسنگرد،شهرستان

 رفيعبستان و 
 )شرايط احراز سهميه بومي مطالعه گردد  4بند (

 .باشدقابل قبول نمي يشناسكاراز مقطع تحصيلي  باالترمقاطع مدارك تحصيلي  توجه:

 شود:موارد زير به شرط ارائه تأييديه معتبر از مراجع ذيصالح به حداكثر سن افزوده مي -1تبصره 
 .ماه 24 به مدت حداكثر، ضرورتمدت انجام خدمت  )لفا

شركت سال 5حداكثر  )ب صنعت برق در وزارت نيرو و با تاييد  شغل مورد آزمون در  گواهي پرداخت حق بيمه و  هاي مربوطهسابقه كار مرتبط با 
 .تامين اجتماعي

 .سال 10از نفرات پذيرفته شده در آزمون مبني بر عدم تقاضاي تغيير شغل و محل خدمت به مدت  محضريتعهد اخذ  -2-2 
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 :الت يازات و تسهيامت )3
شهدا و ايثارگران، براي فرزندان خانواده ستاي تكريم و ارج نهادن به خانواده هاي معزز  شهدا، جانبازان،در را سارت  به باال و  هاي  سال ا آزادگان يك

ضور داوطلبانه در جبهه،  شش ماه ح سابقه حداقل  شرايط قبولي در آزمون سهميه جذب نيروي حجمي اين آزمون  %رزمندگان با  با رعايت 
 .يابدبه اين قشر معزز اختصاص ميكتبي و فرآيند مصاحبه (مطابق ضوابط مندرج در اين آگهي) 

 باشند.مي حداكثر سن معافاز رعايت شرط  % 25متقاضيان اين بند در سقف سهميه  :1تبصره
 .گرددمي تلقي مردود) (با هر نمره كسب شده و مستندات الزم را در زمان مقرر ارائه ننمايد استفاده نموده 3 رديف امتيازچنانچه داوطلب از  :تذكر

 ها و فرزندان شهدا) بنياد شهيد و امور ايثارگران و براي رزمندگان،مرجع صدور تائيديه معتبر براي ايثارگران (جانبازان و آزادگان، فرزندان آن :2تبصره
ساني نيروهاي پنج ستان و معاونت نيروي ان سالمي ا سداران انقالب ا سپاه پا ساني نيروهاي چهارگانه ارتش جمهوري فرمانده  گانه، معاونت نيروي ان

سلح و ناجا و همچنين م شتيباني نيروهاي م ساني وزارت دفاع و پ سالمي، معاونت نيروي ان ساني اداره كل جهاد كا ستان         اشاورزي عاونت نيروي ان
 بايست تاييديه مربوطه را در زمان ثبت نام در سامانه بارگذاري نمايند.مي باشد. متقاضيان مي

 بومي شرايط احراز )4
 :باشدذيل  ويژگي  داراي كه شودمي گفته داوطلب بومي به داوطلبي .رديگ يصورت مداوطلبان بومي از فقط  رشيپذ
 باشد. بكارگيري يبرا )1جدول شماره( سكونت داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضامحل  وصدور شناسنامه  ،محل تولد �

، دبيرستان و سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي محل يد كالنترييتا ،) فرم پيوست(  يمحل ه استشهاديبا ارابايست مي داوطلب محل سكونت :تبصره
  باشد. بكارگيري يبرا تقاضا در شهرستان موردسكونت  سال 10 به مدت حداقل ا متناوبيصورت متوالي ه ا دانشگاه) بيو 

 ) مواد آزمون:5
 هشد درج ذيلجدول  به آن در مربوط جزئيات و شغلي رشته )دروس(مواد  و گرديدهتخصصي طراحيدفترچه شامل سؤاالت  يك سؤاالت آزمون در

 :است
 121سامانه  اپراتور رشته شغلي تخصصي آزمون  مواد : 2شماره جدول 

 تعداد سوال عنوان   نام رشته تحصيلي عنوان رشته شغلي

 121اپراتور 
 سيو كارشناارداني ك

 صيليحت رشته 
 ) كليه گرايش ها (  برق

 باني برقم

 اصول و مباني ايمني در برق

 مهارت هاي كار با كامپيوتر

 توزيع نمرات و حد نصاب نمره قبولي در آزمون: چگونگي) 6
 گيرد.انجام مي برابر ظرفيت 3در آزمون كتبي پذيرش  -6-1

باشد كه نمره نهايي آزمون بر مي )مصاحبهآزمون دانش مهارت (و  تخصصي مشتمل بر نمره آزمون كتبي جذب نيروي حجميفرآيند آزمون  - 6-2

 گردد.محاسبه مي نمره فرآيند دانش مهارت (مصاحبه) %50نمره آزمون كتبي تخصصي و  %اساس 

ن يب از برابر ظرفيتسه رفته شدگان يباشد و پذيمكتبي درصد باالترين نمره  %50كسب حداقل  ،تخصصي يدر آزمون كتب يشرط قبول -6-3

 .شوندترتيب باالترين نمره انتخاب ميكه حد نصاب نمره مذكور را كسب نموده باشند به  يكسان

 ردد.گلحاظ مي يك سوم نمره منفيهر پاسخ غلط ، هر پاسخ صحيح يك نمره و به ازاي نمره منفي بودهداراي تخصصي  يآزمون كتب-6-4
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 :ات مهمتذكر )7
سبتيم يداوطلبان -7-1 شركت در آزمون اقدام نما توانند ن ص يخ برگزاريند كه تا تاريبه ثبت نام و  شده و خدمت وظيآزمون فارغ التح ها فه آنيل 
شده باشد. معافيت دائم غير پزشكي آنها قطعيا يافته باشد و يان يپا

ضيح صوير مهلت: تو صل و ت شاملارائه ا شدگان  سنامه، كارت ملي،: مدارك پذيرفته  شنا صيلي،  ضعيت نظام وظيفه مدرك تح قطعه  3و مدرك و
ــي  بند، مدارك اثبات بومي بودن (3*4عكس  ــاص ــرايط اختص ــرايط بومياحراز  4 مطابق ش ــرايط (مدرك اثبات ايثارگري  ) وش مطابق ش

صي  بند صا شراو  )ايثارگريشرايط احراز  3 اخت ست،  يطيهرگونه مدارك الزم جهت احراز  شده ا  يكار روز 7حداكثر كه در فرم ثبت نام قيد 
 تلقي خواهد شد. ايشانمنزله انصراف بايست ارايه گردد و عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر به از اعالم نتايج آزمون مي پس

ص يگواه -7-2 ضعيفراغت از تح سايت نظام وظيل داوطلبان، كارت مربوط به و آماده و دارك ق ميد حداكثر تا روز تطبيمربوطه، با يهاهيدييرتايفه و 
 ه گردد.ئصادر شده باشد و در موعد مقرر ارا

سئوليت -7-3 شيم شده در متن آگهي و يا  در هنگام ثبت نام طضوابدقيقرعايتعدمازنا شرايط اعالم  بر ارايه ناقص مدارك و 
شد و چنانچه در هر كدامعهده داوطلب  شود آزموناز مراحل  مي با صاحبه و جذب، محرز  شتباه يا به عمد اطالعات داوطلب به كه ، م ا

ست،  نموده ارايه خالف واقع شرايط مندرج در آگهي ا صدور حكم بكارگيري، حكم  و ابطالمراحل جذب داوطلب و يا فاقد  صورت  در 
 گردد.مزبور لغو و بال اثر مي

 چگونگي ثبت نام: )8
 وزر 24ساعت لغايت 22/05/1401 مورخ شنبه روز صبح 8 ساعتاز توانندداوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين آگهي مي -8-1

 نمايند.ثبت نام  در آزمون https://www.kwphc.ir نشانييقطر از 13/50/1401 مورخ شنبهدو
 مورخ شنبههس وزر 24 ساعت غايتل 32/05/1401 مورخ شنبهيكروز  صبح 8 ساعتاز ويرايـش اطالعات زمان  -8-2

 انجام خواهد گرفت.  01/06/1401
ــند بعد توجه: ــته باش ــله از ثبت اطالعات، داوطلبان گرامي بايد توجه داش ــعيت تاييد  مجدداً بالفاص ــفحه ثبت نام خود مراجعه نماييد تا از وض به ص

در صورت عدم تاييد، علت عدم تاييد درج خواهد شد كه داوطلب موظف است در اولين فرصت،  ند وينان حاصل نماياطماطالعات خود توسط مجري 
 اقدام نمايد.  عالم شده نسبت به ويرايش اطالعاتزمانبندي ا برنامه طبق

 ل، پس از تكـمياينترنتيعنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه ه ب باشد كه داوطلبانيم ريال 3،000،000هزينه ثبت نام در آزمون  -8-3
 نمايندميداخت فرم ثبت نام پر

 گرددنميبه هيچ وجه مسترد  در صورت انصراف وجه واريزي ،هزينه نام و پرداختپس از ثبت -8-4
8- 5- نمايند كد رهگيري ضروري است كليه داوطلبان اين كد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت و دريافت پس از انجام كامل 
8- - ن يب قرارداد تامرو در قاليجذب ن يآگهاقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اينترنتي،  شخصاًشود كه به داوطلبان توصيه مي
         جزئيات اعالم شده در بنداي عكس خود را با توجه به رايانه مطالعه نموده و فايل قاًيدقمورد نياز را مدارك  نحوه ثبت نام وراهنما،، حجمي يروين
عدي مانند دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، آگاهي از زمان و ـراحل بـيگيري مضمناً پايند.ـاده نمـآم راهنما و نحوه ثبت نامقسمت ”9-6”

 باشدمكان برگزاري آزمون الزامي بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب مي
ل ـحارال در مـود اشكـورت وجـدر صو  ايندـرا به روز هاي آخر موكول ننمبهتر است ثبت نام ند ثبت نام يجهت سهولت در فرآداوطلبان گرامي  -8-7

جعه صـفحه ثبت نام خود مرا در اسرع وقت مجـدداً به بعد از ثبت اطالعات خود،، ساير موارد اصـالحي اي وكس ارسالي ـثبت نام، مانند واضح نبودن ع
  د.ينان حاصل نماياطم ،تا از وضـعيت تاييد اطالعات نموده
 كد رهگيري و موفق به دريافت شدهبا مشكل مواجه ها آن ولي پرداخت الكترونيكي ،نمايندميآن دسته از داوطلباني كه فرم ثبت نام را تكميل  :توجه
 .ثبت نام ودريافت كد رهگيري اقدام نمايند نسبت به پرداخت هزينه” هزينه ثبت نام پرداخت الكترونيكي“لينك  استفاده از با،شوندنمي
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 :اهنما و نحوه ثبت نامر )9
-- .از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد 
-2- هنگام درج اطالعات، كليدCaps Lock .صفحه كليد خاموش باشد 
-3- از زدن كليدEnterدر هنگام درج اطالعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر، از كليد فاصله (Space) استفاده نماييد. 
-- .تكميل اطالعات كليه فيلدها الزامي است 
--  (با درج صفر) و بدون خط تيره وارد نماييد.كد ملي خود را به صورت كامل 
--  كيلوبايت استفاده نماييد.  07 ، با حجم حداكثر(تمام رخ، زمينه روشن و جديد) 3*4اسكن شده عكس پرسنلي براي الصاق عكس، از فايل        

هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود.عكس
-7- وجود داردنيز امكان چاپ اطالعات  يل نمودن اطالعات، شماره رهگيري ثبت نام ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً پس از تكم. 
-8- به خاطر بسپاريد.  باشد را به دلخواه تكميل نموده وآن را به دقت يادداشت كرده يارقم مي 5كه از نوع عددي و با  فيلد مربوط به شماره بازيابي

ماييد، توانيد كد رهگيري خود را بازيابي نملي و شماره شناسنامه ميفراموش كردن كد رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه كددر صورت 
 .ماييدنلذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره كامالً مراقبت 

-9- ،اطالعات از دكمه خروج استفاده نماييديق به منظور ثبت دقپس از اتمام مراحل ثبت نام و كامل شدن آن 
 برگزاري آزمون:و محل  توزيع كارت ورود به جلسه و زمان ) 10
 ازكارت ورود به جلسه آزمون به صورت اينترنتي و زمان توزيع  و 01/06/1401 مورخ شنبهپنج روز صبح 9 ساعت آزمون، يبرگزار زمان -10-1

انجام خواهد  90/06/1401 مورخ چهارشنبه ت روزلغاي 70/60/1140 مورخ شنبهدو روزاز  https://www.kwphc.ir نشانيطريق 
 پذيرفت.

 .گرددمحل برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه آزمون داوطلب درج مي -10-2
ارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي كاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامي است. در غير اينصورت از ورود داوطلب جلوگيري  -10-3

 .باشدميهمراه داشتن كارت ملي يا شناسنامه داوطلب هنگام ورود به جلسه آزمون الزامي . همچنين شدخواهد 
 .اعالم خواهد شد https://www.kwphc.ir نشانياز طريق نيز ظرفيت  برابر 3 شدگان پذيرفتهنتايج  -10-4

  https://www.kwphc.irنشانيرساني الزم از طريق جاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطالعايدرصورت  توجه:
 .به عمل خواهد آمد

 موارد قابل توجه: )11
ليت صحت وئمسلذا  ،دينما ياست كه داوطلب در هنگام ثبت نام وارد م ينكه صدور كارت ورود به جلسه آزمون بر اساس اطالعاتيبا توجه به ا -11-1

 يقبول، رتيباشد و در صورت مغايمعهده داوطلب بر  ديه نمايست ارايبايم يمراحل بعد كه در يو اصل مداركثبت نام  فرماطالعات مندرج در و سقم 
 .  را ندارد يلغو و امكان حضور در مراحل بعدكتبي،  داوطلب در آزمون

يا  انشگاهدبايست به تائيد ماه پس از اعالم نتيجه) مي يكدر صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداكثر  ،تحصيلي فارغ التحصيالن مدارك -11-2
 برسد.صادر كننده مدرك  موسسه

ضوع از در صورت احراز اين مو باشدپذير نمياز آنچه كه در آگهي آزمون اعالم شده، امكان  تر يا باالترمقاطع پايينكارگيري نيرو با ه ب – 11-3
 گردد.ادامه همكاري با متقاضي جلوگيري مي

 باشند.نمي آزمون در نام ثبت به مجاز شرايطي هيچ تحت معادل تحصيلي مدرك دارندگان – 11-4
هاي مربوطه هاي آموزشي تكميلي مورد نياز خواهند بود، بديهي است هزينهپذيرفته شدگان نهايي با تشخيص شركت، ملزم به گذراندن دوره -11-5

 اخذ خواهد شد از داوطلب هاي آموزشي عيناًدر صورت انصراف پذيرفته شده پس از حضور در دوره
زينش، معاينات ، گصاحبهمبلكه انجام مراحل بعدي شامل  ،باشدبه منزله بكارگيري قطعي نميچ وجه يبه ه كتبي تخصصيآزمون  قبولي در-11-6

 .باشـدنيز الزامي مي يجسمان سالمتد پزشك معتمد جهت ييو تاپزشكي و اخذ عدم سوء پيشينـه از مراكز ذيصـالح 
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان به  061-33347248با شماره تلفن  ابهامدر صورت بروز هرگونه مشكل و  �

.نماييددر وقت اداري تماس حاصل  مجري آزمونعنوان 


