آگهی استخدامی وزارت نیرو در سال 97
شرکتهای وابسته (غیردولتی) شامل شرکتهای توزیع نیروی برق ،آب و فاضالب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) در راستای تحقق
اهداف و وظایف خود و به استاد مجوزهای استخدامی صادره و براساس موافقت مجمع عمومی شرکتهای وابسته (غیردولتی) ،تعداد  ۱۵۵۷نفر را از
بین فارغ التحصیالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،از طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی
(عمومی و تخصصی) ،مصاحبه و گزینش پس از کسب نمره حد نصاب به ترتیب باالترین نمرات اخذ شده در آزمون کتبی ( عمومی و تخصصی
) و مصاحبه استخدام می نماید .در بخش اول ،شرایط عمومی استخدام ،در بخش دوم ،شرایط اختصاصی استخدام و در بخش سوم ،امتیازات و سهمیه
های قانونی اعالم میگردد.
شرایط عمومی استخدام
 -۱داشتن تابعیت ایران
 -۲انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان
 -۳عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
 -۴نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 -۵داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند
 -۶اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -۷التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -۸دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی برای شغل محل مورد تقاضا
 -۹نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها
- ۱۰داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا کارکنان مدت معین  /دائم شرکتهای وابسته (غیردولتی)
زیرمجموعه صنعت آب و برق و یا بازخرید خدمت باشند.
 -۱۱احراز صالحیتهای عمومی به تایید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه
شرایط اختصاصی استخدام

 -۱داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع ،رشته و گرایش تحصیلی اعالم شده در جداول نیازهای استخدامی
 -۲داشتن شرایط سنی به شرح زیر:
حداکثر  ۳۰سال برای مقطع کاردانی (متولدین بعد از تاریخ )۱۳۶۷/۷/۲۶
حداکثر  ۳۲سال برای مقطع کارشناسی (متولدین بعد از تاریخ )۱۳۶۵/۷/۲۶
حداکثر  ۳۵سال برای مقطع کارشناسی ارشد و باالتر (متولدین بعد از تاریخ )۱۳۶۲/۷/۲۶
تذکر :مالک عمل برای محاسبه تاریخ فارغالتحصیلی ،معافیت دائم و پایان خدمت نظاموظیفه و محاسبه سن داوطلبان روزبرگزاری آزمون
 ۱۳۹۷/۷/۲۶میباشد
 -۱-۲موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذی صالح به حداکثر سن افزوده می شود:
الف –جانبازان ،آزادگان ،همسـر و فرزندان شـهدا ،فرزندان و همسـر جانبازان  ۲۵درصـد به باال و فرزندان و همسـر آزادگان که
حداقل یک سال و باالتر سابقه اسارت دارند ،و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ،از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ب – رزمندگان با سابقه کمتر از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور در جبهه.
ج – مدت انجام خدمت سربازی ،حداکثر به مدت  ۲۴ماه
د –مشمولین ردیف  ۳جدول شماره یک این اطالعیه به میزان سابقه مورد تایید توسط شرکت مربوطه مشروط به ارائه تاییدیه سازمان مربوط و
گواهی پرداخت حق بیمه به سازمانهای بیمه معتبر
ه – مشمولین ردیف  ۴جدول شماره یک این اطالعیه و دارندگان سابقه کار در شرکتهای تابعه (دولتی) اعم از نیروهای انجام کار معین ،قرارداد
کارگری ،طرحی ،شرکتی ( تعاونی و حجمی ) و شرکتهای وابسته (غیردولتی) اعم از تامین نیروی انسانی ،شرکتی ،حجمی و طرحی زیرمجموعه
صنعت آب و برق حداکثر به میزان  ۱۵سال مشروط به ارائه تاییدیه سازمان مربوط و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمانهای بیمه معتبر
الزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان ،کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تاییدیه های مربوط به جدول شماره
،۱بایستی حداکثر تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه سایر تاییدیه ها در روز تطبیق مدارک ارائه گردد .هر یک از
داوطلبان که به هنگام ثبت نام ،اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و یا واقعیتی را کتمان نموده باشد و به سبب این اطالعات پذیرفته شوند ،هر
زمان که غیرواقعی بودن اطالعات مشخص شود ،قبولی ایشان ملغی بوده و به لحاظ طوالنی نمودن فرآیند استخدام ،اقدام الزم طبق قوانین و مقررات
به عمل خواهد آمد.
مراحل ثبت نام

 -۱تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی
 -۲فایل عکس اسکن شده
داوطلب میبایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر ،اسکن نموده و فایل آن را برای ارسـال از طریـق برنامه ثبت نام اینترنتی
آماده نماید:
–عکس  ۳* ۴که در سال جاری گرفته شده باشد( .عکس تمام رخ)
–عکس اسکن شده فقط باید با فرمت  JPGباشد.
–اندازه عکس اسکن شده باید حداقل  ۲۰۰ * ۳۰۰پیکسل و حداکثر  ۳۰۰* ۴۰۰باشد.
–تصویر داوطلب باید واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه لکه باشد.
–حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  ۷۰کیلوبایت بیشتر باشد.
–حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
–حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره : ۱اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی ،شناسنامه و …) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان الزم است از اصل عکس و مطابق
با توضیحات فوق ،اقدام به اسکن نمایند.
تبصره  :۲عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره  :۳درصورت ارسال عکس غیرمعتبر ،ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.
تذکر مهم :با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمونهای قبلی ،درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان ،که این موضوع اکثراً برای
داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود ،رخ داده است ،تاکید می گردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامی ،حتماً نسبت به
کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد .بدیهی است که در صورت ارسال عکس
اشتباهی از طرف متقاضی ،فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

پرداخت وجه ثبت نام

–ثبت نام به صورت اینترنتی از روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۷/۵/۲۲لغایت روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۷/۵/۲۸انجام خواهد پذیرفت.
–متقاضیان واجد شرایط می بایست نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ( ۴۰۰/۰۰۰چهارصد هزار) ریال به صورت الکترونیکی و یا از طریق
کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.
–الزم به توضیح است مدت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از
موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
–متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام ،کد پیگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.
–به ثبت نامهای ناقص ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .لذا متقاضیان باید قبل از ثبت نام شرایط عمومی ،اختصاصی ،عناوین شغلی و رشته های
تحصیلی (مندرج در صفحات  ۱۶الی  ) ۱۸۰را به دقت مطالعه نمایند و وجوه پرداختی به هیچوجه مسترد نمی گردد.
صرفاً داوطلبانی میتوانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان برگزاری آزمون دارای مدارک ذیل باشند:
–دارا بودن مدرک الزم در مقطع و رشته تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما.
–کارت ملی
–شناسنامه عکسدار
–کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران(
–مدارک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر(
–مدارک دال بر معلولین عادی (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی(
–مدارک دال بر بومی ب ودن (حسب مورد براساس هر یک از موارد مشخص در بندهای دهگانه ذکر شده در بند یک امتیازات و سهمیه های
قانونی(
–مدارک دال بر جبران کثرت سن
–تاییدیه های مربوط به مشمولین امتیازات خاص مندرج در جدول شماره  ۱این اطالعیه.
نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام

 -۱درردیفهای ۲، ۱و: ۳داوطلب باید در محل مورد نظرنام خانوادگی ،نام و نام پدر خودرا مطابق باشناسنامه بطور کامل وخوانا وارد نماید.
(ازبکاربردن مد ،تشدید ،الف محذوف یا همزه خودداری شود).در صورت وارد نکردن هرکدام از موارد فوق اجازه ورود به مرحله بعد داده نشود
(تکمیل این بندها اجباری می باشد(
 -۲در ردیف : ۴داوطلب بایدکد ملی خودرا که ده رقم می باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نمایدو از درج ممیز و یا خط تیره خودداری
نماید.ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذکارت ملی نشده اند برای اطالع از شماره کد ملی خود با شماره تلفن گویای  ۰۲۱-۶۶۷۲۹۵۹۳تماس
حاصل نمایند ( .تکمیل این بند اجباری می باشد(
 -۳در ردیف ، ۵داوطلب باید برحسب اینکه،زن یا مرد می باشد منحصراً مربع مربوط راعالمتگذاری نماید ( .تکمیل یکی از موارد این بند اجباری
می باشد(
 -۴در ردیف ، ۶داوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و از درج حروف،ممیز و یا خط تیره
که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید ( .تکمیل این بند اجباری می باشد(
 -۵درردیف:۷داوطلب باید تاریخ تولد خودرا در محل مربوط درج نماید برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی ۳۰سال (متولدین۱۳۶۷/۰۷/۲۶
به بعد) و مدرک تحصیلی کارشناسی  ۳۲سال (متولدین ۱۳۶۵/۰۷/۲۶به بعد) و برای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر  ۳۵سال
(متولدین ۱۳۶۲/۰۷/۲۶به بعد) (دو رقم اول سال تولد یعنی ۱۳درج گردیده است) ( تکمیل این بند اجباری می باشد(
 -۶در ردیف : ۸داوطلب می بایست وضعیت تاهل خود را مشخص نماید( .تکمیل این بند اجباری می باشد(.

- ۷در ردیف  : ۹داوطلب می بایست استان و شهرستان محل تولد خودرا براساس جدول شماره  ۳درج نماید( .تکمیل این بندها اجباری می باشد)
- ۸در ردیف  : ۱۰داوطلب باید دین خود را در این بند مشخص نماید( .تکمیل یکی از موارد این بند اجباری می باشد)
- ۹در ردیف  : ۱۱داوطلبان(مرد) باید وضعیت نظام وظیفه خود را با عالمتگذاری در مربع مربوطه مشخص نمایند (تاریخ صدور کارت پایان
خدمت یا کارت معافیت دائم باید قبل از ۹۷/۷/۲۶باشد) (تکمیل این بند برای داوطلبان مرد اجباری می باشد)
 – ۱۰در ردیف  : ۱۲داوطلبان چپ دست می بایست این مربع را عالمت گذاری نمایند
– ۱۱در ردیف  : ۱۳داوطلب چنانچه واجد استفاده از سهمیه های ایثارگران  ۲۵درصد() ۱-۱۳و  ۵درصد() ۲-۱۳و فرزند همکاران ایثارگر
صنعت آب و برق() ۳-۱۳می باشد می بایست بند مربوطه را عالمتگذاری نماید.
- ۱۲در ردیف  : ۱۴داوطلب چنانچه رزمنده با سابقه کمتر از  ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه می باشد می بایست بند مربوطه را عالمتگذاری نماید
- ۱۳در ردیف  : ۱۵داوطلب حایزشرایط مندرجات جدول شماره () ۱دفترچه راهنمای ثبت نام بندمربوطه راعالمتگذاری نماید.
(فقط مجاز به انتخاب یکی از موارد می باشدضمنا بندهای ۱،۲،۳،۴،۶شامل کارکنان صنعت آب وبرق می باشد)
– ۱۴در ردیف  : ۱۶داوطلبانی که سابقه کار مربوط به شرکتهای تابعه (دولتی) و یا وابسته (غیر دولتی) را دارند باید این بند را تکمیل نمایند.
 – ۱۵در ردیف : : ۱۷داوطلب معلول می بایست نوع معلولیت خود و در ردیف  ۱-۱۷نیاز به منشی رادراین بندمشخص نماید.
 – ۱۶در ردیف  : ۱۸داوطلب باید آخرین مقطع تحصیلی خود را در محل مربوط با عالمتگذاری مشخص نماید( .تکمیل این بند اجباری می باشد)
 – ۱۷در ردیف  : ۱۹داوطلب باید کد و عنوان مدرک تحصیلی خودرا در این محل درج نماید ( .تکمیل این بند اجباری می باشد)
 – ۱۸در ردیف  : ۲۰داوطلب می بایست محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی خود را در این قسمت درج نماید.
– ۱۹در ردیف  : ۲۱داوطلب بایدروز ،ماه و سال اخذ مدرک تحصیلی خود را در محل مربوطه درج نماید( .تاریخ فارغ التحصیلی باید قبل از
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۶باشد ( )تکمیل این بند اجباری می باشد )
- ۲۰در ردیف  : ۲۲داوطلب باید معدل خود را بصورت عدد صحیح و اعشار در محل مربوطه درج نماید.
- ۲۱در ردیف  : ۲۳داوطلب باید کد و عنوان شهرستان محل اقامت جهت تعیین حوزه امتحانی خود را در این قسمت درج نماید( .تکمیل این بند
اجباری می باشد)
- ۲۲در ردیف  : ۲۴داوطلب باید کدپستی دقیق خودراکه یک عدد ده رقمی می باشددرمحل مربوط درج نماید واز درج ممیز و یاخط تیره
خودداری نماید
 – ۲۳در ردیف ۲۵و  : ۲۶داوطلب شماره تلفن ثابت با کد شهر وشماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید ( .تکمیل این بند اجباری
می باشد((
 – ۲۴در ردیف  : ۲۷آندسته از داوطلبانی که دارای پست الکترونیکی می باشند از سمت چپ به راست آدرس الکترونیکی خودرا دراین ردیف
درج نمایند.
 – ۲۵در ردیف  – ۲۸داوطلب باید آدرس دقیق پستی خود را مطابق موارد خواسته شده دراین ردیف تکمیل نماید ( .تکمیل این بند اجباری می
باشد)
 – ۲۶در ردیف  : ۲۹داوطلب باید کد و عنوان رشته شغلی خود را مطابق ضوابط اطالعیه استخدام و داوطلب بومی می بایست یکی از بندها را
عالمتگذاری نماید(.مطابق شرایط و ضوابط مندرج در آگهی استخدام)
تذکر مهم :داوطلبان می بایست در انتخاب کد شغل محل به نام شغل ،رشته شغلی ،محل خدمت ،جنس و ظرفیت پذیرش توجه نمایند.
زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۷/۷/۲۳برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.
آزمون روز پنجشنبه مورخ  ۱۳۹۷/۷/۲۶در تهران و مراکز استانها و با توجه به آمار شرکت کنندگان ،حسب مورد در شهرستانها برگزار خواهد
شد و مالک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان ،شهرستان محل اقامت فعلی می باشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود .ساعت شروع و محل برگزاری
آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

الزم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطالعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای
آزمون ،ابتدا توسط شرکت متقاضی استخدام مربوط و سپس به صورت متمرکز در شرکت مادرتخصصی ذیربط بررسی خواهد شد.
بخش سوم :امتیازات و سهمیه های قانونی

نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و یک دهم ( )۱/۱و بومی شهرستان با ضریب یک و دو دهم ( )۲/۱نمره مکتسبه در آزمون
کتبی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب الزم در آزمون محاسبه می گردد .همچنین ،امتیاز مربوط به بومی بودن براساس فرم مصاحبه شرکتهای
وابسته (غیردولتی) نیز لحاظ میگردد.
تذکر :۱داوطلبان بومی (اعم از بومی استان یا شهرستان) متقاضی استخدام برای شغل محلهای شرکتهایی که محل خدمت آنها در مرکز استان قرار
دارند ،صرفاً از امتیاز یک ویک دهم ( )۱/۱برخوردار خواهند شد.
داوطلب بومی :افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند ،داوطلب بومی استان یا شهرستان تلقی می گردند.
یک ـ شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی ،با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
دو ـ استان محل تولد داوطلب یا همسر وی ،با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
سه ـ همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاههای اجرایی و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) و شرکتهای تابعه
(دولتی) و وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه وزارت نیرو که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل موردتقاضا
برای استخدام آنان یکی باشد.
چهار ـ همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاههای اجرایی و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) و شرکتهای
تابعه (دولتی) و وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه وزارت نیرو که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا
برای استخدام آنان یکی باشد.
پنج ـ داوطلب حداقل چهار () ۴سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و یا دانشگاه را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان
محل موردتقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
شش ـ داوطلب حداقل چهار () ۴سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل
موردتقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
هفت ـ داوطلب حداقل چهار () ۴سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
هشت ـ داوطلب حداقل چهار () ۴سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
نه ـ پدر ،مادر و یا همسر داوطلب ،حداقل چهار () ۴سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
ده ـ پدر ،مادر و یا همسر داوطلب ،حداقل چهار () ۴سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل موردتقاضا برای استخدام را داشته باشند.
تذکر :۲داوطلبان متقاضی استخدام در شغل محلهای مستقر در استان تهران از امتیاز مربوط به بومی بودن در هیچکدام از مراحل استخدام (آزمون
کتبی و مصاحبه) برخوردار نمی گردند.
تذکر  : ۳جذب داوطلبان استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته در استانهای ایالم ،کردستان ،لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان
جنوبی ،خراسان شمالی ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری و خوزستان صرفاً از میان افراد بومی همان استان صورت می
گیرد.
تذکر  : ۴الزم به ذکر است قبول شدگان نهایی ،ملزم به سپردن تعهد محضری به مدت حداقل  ۱۰سال خدمت در شهرستان مشخص شده از طرف
شرکت می باشند و در صورت انصراف از تعهد خدمتی سپرده شده ،ملزم به جبران ضرر و زیان به میزان حداقل دو برابر کلیه حقوق و مزایای
دریافتی سال آخر می باشند.
تذکر  : ۵پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای هفت الی ده ،صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است .
توجه :داوطلبان موضوع این بند ،الزم است در صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر ظرفیت ،مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر

مدارک موردنیاز در زمان بررسی مدارک و قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقباً از سوی سازمان سنجش و یا شرکت متقاضی استخدام اعالم
خواهد شد ،ارائه نمایند.
تذکر  : ۶با توجه به اینکه در برخی شغل محل ها عنوان شغل ،استان ،شهر و جنس پذیرش در بخش سهمیه آزاد و ایثارگر دارای مشابهت کامل
می باشند هردو با یک کد مشخص شده است.
- ۳سی درصد ()% ۳۰از کل نیازهای استخدامی به ایثارگران و رزمندگان واجد شرایط ،به ترتیب زیر اختصاص می یابد که افراد واجد شرایط می
بایست در آزمون شرکت نموده و در بین خود به رقابت بپردازند .انتخاب این داوطلبان در سقف سهمیه تعیین شده حسب اولویتهای بنیاد شهید و
امور ایثارگران ،به ترتیب نمره مکتسبه انجام خواهد شد.
- ۳-۱بیست و پنج درصد ( %) ۲۵از سهمیه استخدامی به جانبازان ،آزادگان ،همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست وپنج درصد ( )% ۲۵و
باالتر ،همسر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت یکسال و باالتر و خواهر و برادر شهید اختصاص می یابد که افراد مذکور ،ملزم به شرکت در
آزمون می باشند و صرفاً در بین ایثارگران واجد شرایط به رقابت خواهند پرداخت و با رعایت اولویتهای بنیاد شهید و امور ایثارگران انتخاب
میگردند.
مطابق هماهنگی های بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران ،جذب و استخدام ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی از طریق شرکت در
آزمون استخدامی و در رقابت بین داوطلبان ایثارگر فاقد شغل واجد شرایط هر یک از سهمیه های مربوط و بالحاظ نمره مکتسبه آزمون و رعایت
اولویت ایثارگران به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی انجام و با توجه به ساز و کار ذیل صورت می پذیرد.
نکته مهم :صرفا” ایثارگرانی مجازند از سهمیه استخدامی حداقل % ۲۵بهره مند شوند که وضعیت شغلی آنان در فرآیند ثبت نام و برگزاری این
آزمون استخدامی در سیستم سجایا ( سیستم جامع اطالعاتی ایثارگران بنیاد شهید ) فاقد شغل ثبت شده باشد.
الف) مشمولین سهمیه حداقل  ۲۵درصد ایثارگران مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی  ۵درصد سایر ایثارگران و یا بالعکس ،نمی باشند به
عبارت دیگر هر داوطلب میتواند در صورت مشمول بودن ،صرفاً از یک سهمیه استخدامی مشخص شده استفاده نماید .بدیهی است در این صورت
مشمولین سهمیه  ۲۵درصد ایثارگران ،جهت استفاده از سهمیه مربوط به خود ،می بایستی یکی از مشاغل و یا شغل محل های مختص ایثارگران ،در
ستون مربوطه در دفترچه را انتخاب نمایند.
تذکر :ایثارگران به منظور بهره مندی از سهیمه مربوطه صرفاً می بایست نسبت به انتخاب شغل محلهای مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام (ویژه
ایثارگران) اقدام نمایند .ایثارگران مشمول سهمیه % ۲۵در صورتیکه از شغل محل های سهمیه آزاد انتخاب نمایند از سهمیه ایثارگران حذف
خواهند شد فلذا وضعیت آنان در سهمیه آزاد بررسی خواهد شد.
ب) در فرایند جذب و استخدام مشمولین سهمیه  ۲۵درصد ایثارگران ،استخدام ایثارگران واجد شرایط مطابق ضوابط و مقررات و با رعایت اولویت
های بنیاد شهید و امور ایثارگران که به صورت ضریب توسط بنیاد در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و در نمره مکتسبه
آزمون کتبی داوطلب اعمال می گردد  ،صورت خواهد پذیرفت .اولویت استخدامی در بین این مشمولین به ترتیب با جانبازان ،آزادگان ،فرزندان
شاهد ،فرزندان جانبازان  ۲۵درصد و باالتر (بر اساس درصد جانبازی) و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر می باشد و در صورت عدم
تکمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سهمیه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده (به ترتیب به همسر شهید ،همسر
جانبازان  ۲۵درصد و باالتر ،همسر آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر ،خواهر و برادر شهید) که در همان شغل محل ثبت نام و در آزمون
شرکت نموده اند خواهد بود.
ج) به کلیه ایثارگران فاقد شغل مشمول سهمیه استخدامی  ۲۵درصد ایثارگران توصیه میشود برای حصول اطمینان از چگونگی امکان بهره
مندی خود از سهمیه استخدامی % ۲۵ایثارگران ،قبل از ثبتنام با مراجعه به سایت ایثار و یا در صورت نیاز به بنیادشهید و امور ایثارگران محل
پرونده  ،نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی خود و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمایند.
د) آن دسته از فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی که وفق ضوابط جاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مربوطه
در اولویت یا در شمول سهمیه استخدامی % ۲۵ایثارگران قرار نگیرند در صورت شرکت در آزمون و کسب حد نصاب قبولی صرفا از معافیت
شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند خواهند شد و سهمیه ثبت نامی آنان به صورت آزاد منظور گردیده و بایستی با داوطلبان آزاد رقابت
نمایند.

ذ) با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران سهمیه استخدامی مربوط به ایثارگران ( سهمیه  )%۲۵در دفترچه آزمون
استخدامی مشخص و از سهمیه داوطلبان آزاد مجزا گردیده و ایثارگران برای بهره مندی از این سهمیه ،بایستی در سیستم سجایا دارای وضعیت
شغلی فاقد شغل باشند.
تذکر :۱شغل محلهای مربوطه به سهمیه  ۲۵درصد ایثارگران تحت هیچ عنوان قابل تخصیص به سایر ایثارگران و یا داوطلبان آزاد نمی باشد.
تذکر :۲داوطلبان سهمیه استخدامی  ۵درصد سایر ایثارگران حق انتخاب شغل محل های مربوط به سهمیه % ۲۵را ندارند و در صورت ثبت نام از
آزمون حذف خواهند شد.
تذکر :۳در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت آن بعهده داوطلب خواهد بود.
- ۲-۳پنج درصد ( )% ۵سهمیه استخدامی به رزمندگان (با سابقه حداقل  ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها) و همسر و فرزندان آنان و فرزندان
جانبازان زیر بیست و پنج درصد ()% ۲۵و فرزندان آزادگان با مدت اسارت کمتر از یکسال اختصاص مییابد.
توضیح :مرجع صدور تاییدیه معتبر برای ایثارگران (جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آنها ،همسر و فرزندان شهدا و خواهر و برادر
شهید) بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان ،معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود  ،معاونت
نیروی انسانی بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی و معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد
کشاورزی در مورد جهادگران می باشند.
*سه چهارم مدت خدمت کارکنان وظیفه در جبهه بر اساس گواهی مراجع مشخص شده در بند  ۸/۶سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان
جزء خدمت داوطلبانه تلقی میگردد.
 -۳-۳استخدام مازاد بر سیدرصد ( )% ۳۰سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد واجد شرایط صورت خواهد گرفت .لذا افرادی که
به هر دلیلی نتوانند از سهمیه های مربوط به ایثارگران برخوردار شوند ،می بایستی مشابه سایر داوطلبان آزادبه رقابت بپردازند.
 -۴-۳متقاضیان استفاده از سهمیه های % ۲۵و % ۵ایثارگران الزم است نسبت به ارائه تاییدیه از مراجع فوق الذکر مبنی بر دارا بودن شرایط الزم
جهت استفاده از سهمیه مذکور اقدام نمایند.
 -۴معلوالن عادی مشروط بر دارا بودن شرایط احراز شغل وبرخورداری ازتوانایی جسمی متناسب با شغل موردنظر به ترتیب نمره مکتسبه از ۳
درصد سهمیه های قانونی برخوردار میگردند .ارائه گواهی از سازمان بهزیستی و حسب مورد از مراجع ذیربط ،برای معلوالن عادی در زمان بررسی
مدارک الزامی است.
توضیح :معلوالن و یا جانبازان محترم که مشکل بینایی یا حرکتی دارند ،جهت تامین منشی ضرورت دارد گواهی الزم از سازمان بهزیستی و یا
بنیاد شهید و امور ایثارگران اخذ و حداکثر تا تاریخ  ۳۰/۰۵/۱۳۹۷به آدرس :تهران ،صندوق پستی  ۱۵۸۷۵-۱۳۶۵سازمان سنجش آموزش کشور ـ
آزمون استخدامی شرکتهای وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ارسال نمایند .بدیهی است درغیراینصورت امکان ارائه تسهیالت مربوطه در روز
برگزاری آزمون میسر نخواهد بود.
 -۶در صورت عدم تکمیل سهمیه % ۵ایثارگران و معلوالن و عدمِ وجود فرد واجد شرایط شرکت کننده در آزمون همان شغل محل ،سهمیه
مذکور به داوطلبان آزاد به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد.
 -۷به مشمولین جدول شماره () ۱براساس اولویتهای تعیین شده ضرایبی اختصاص می یابد که در محاسبه حد نصاب نیز لحاظ می گردد.
نکته  : ۱واجدین شرایط می بایست حداکثر تا روز تطبیق مدارک تاییدیه های مورد نیاز را به شرکت محل استخدام تحویل نمایند.
نکته  : ۲هر یک از داوطلبان مشمول جدول فوق  ،صرفا از امتیاز یکی از الویت های تعیین شده (باالترین اولویت)برخورداری می گردند.
ایثارگران  ،رزمندگان و معلوالن محترم مشمول بند ۳و  ، ۴در صورت داشتن یکی از شرایط شش گانه جدول شماره  ، ۱فقط در زمان رقابت با
سایر داوطلبان آزاد  ،از ضرایب مربوط بهرمند خواهند شد.
 ۸ـ معرفی داوطلبان استخدامی برای انجام مصاحبه تخصصی( آزمون مهارتی ) حداکثر به میزان دو برابر ظرفیت اعالم شده  ،از میان
افرادی که حد نصاب الزم تعیین شده را کسب کرده به اند ،به ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی( مجموع نمره آزمون عمومی و تخصصی )انجام
و اسامی آنان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد .

 ۹ـ در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی رشته غیرمرتبط (رشته و گرایش ) و یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده آگهی ،در آزمون
شرکت نماید ،از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد .
- ۱۰افرادی که دارای مدرک تحصیلی مرتبط یا غیر مرتبط در مقطع کارشناسی و باالتر باشند ،اجازه شرکت در رشته مون های شغلی تکنسینی و
کمک کارشناسی را ندارند و در صورت کتمان موضوع ،بدون داشتن هرگونه حق اعتراض ،قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعالم
خواهد شد .
 ۱۱انتخاب نهایی شدگان پس از قبولی در آزمون کتبی(عمومی و تخصصی )و طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد اسامی پذیرفته
شدگان نهایی پس از تایید مراجع صالح ،از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
 – ۱۲مسیولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال (اعالم )مدارک به صورت ناقص ،برعهده داوطلب
خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ،مصاحبه و جذب محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد
شرایط مندرج در آگهی استخدام است ،از انجام مراحل بعدی ممانعت به عمل می آید و حتی در صورت صدور حکم استخدامی ،حکم مزبور لغو و
بالاثر می گردد
- ۱۳داوطلبانی که به هنگام ثبت نام سهمیه نام ،اطالعات نادرست و جعلی( بخصوص در موارد مربوط به ها و ضوابط بومی ) ارایه نموده و یا
واقعیتی را کتمان نموده باشند و به سبب این اطالعات پذیرفته شوند ،هر زمان که غیرواقعی بودن اطالعات مشخص شود ،قبولی آنها شده لغو و به
لحاظ طوالنی نمودن فرآیند استخدام ،اقدام الزم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد .لذا ضرورت دارد داوطلبان دقت الزم را در زمان ثبت
نام برای درج و ارایه اطالعات بعمل آورند.
لینک ثبت نام:
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