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٢ 

  تعاسمهاب

 مقدمه

ا یاتم یهاوگاهن بایپشت و اتتعم شرکت  ازیموردن انسا یو ن تأم جهت متعال خداوند  از استعانت با خاص) (

ر یاتم وگاهن  در  کار یبرا خود  و کاردا مشاغل یتصد جهت کارشنا و کاردا یتحص رکامد یدارا مرد انیمتقاض ب  از  بو

 جدول  در مندرج  کارشنا مشاغل یتصد جهت ارشد کارشنا و کارشنا یتحص رکامد یدارا مرد انیمتقاض ب  از همچن

ره م  در تیموفق کسب  از پس ۴ ش ی  مراحل ت وی انسا به کار گ  به دعوت یقرارداد صورت به دوم و اول بخش  در مندرج ن

  .دین ی همکار

  

  ي انسانيروين يريبه كارگ مراحل : اول بخش

  ؛کت یعلم آزمون  در تیموفق و شرکت : اول مرحله

ل : دوم مرحله چه راهن م در شده دیق الزامات با مطابق داوطلبان مدارک کن   ؛دف

  ؛اارز کانون ی برگزار قطر  از هایتوانمند و هاستیشا اارز : سوم مرحله

  )؛نش(گز عمو یهاتیصالح برر : چهارم مرحله

 بر ناتیمعا انجام یهانههز هی(کل روانشنا و پزش ناتیمعا انجام قطر  از روا و جس سالمت اارز : پنجم مرحله

  )؛باشد یاتم یهاوگاهن بایپشت و اتتعم شرکت یعهده

  ؛ شغ آموزش یهادوره  در تیموفق : ششم مرحله

ر  در آموز یهادوره شروع  بدو  از شدگانرفتهیپذ :  تذکر  آنان الزحمهحق و شوند محسوب شرکت یقرارداد کارکنان  ش

 یهادوره  در تیموفق به منوط شغل  در انتصاب و ساالنه قرارداد دیتمد شد. خواهد پرداخت و یتع شرکت ی جار ضوابط مطابق

 .باشد  آموز

   



 

٣ 

  عمومي شرايط : دوم بخش

  ران؛یا اسال ی جمهور تیتابع .۱

  ران؛یا اسال ی جمهور اسا قانون  در شده شناخته انیاد  از ی ای اسالم مب نید به اعتقاد .۲

ام .۳   ران؛یا اسال ی جمهور اسا قانون به ال

   قانو تیمعاف ای ضرورت دوره خدمت انجام .۴

ره  جدول ۱۰ ا ۱ یهافیرد انیمتقاض یبرا:  ۱تبصره   مشاغل، از دسته نیا تیصالح الزامات به توجه با) ۱۴ (صفحه۴ش

   ؛باشدینم قبول مورد پزش تیمعاف

ن جدول،  ۱۳  ا ۱۱ فیمشاغل رد یبرا:  ۲تبصره   و روا و سالمت جس توانا دیتا  ،پزش تیدر صورت داش معافه

  ؛باشد  ی متناسب با شغل مورد نظر توسط پزشک معتمد شرکت ضرور

 بایپشت و اتتعم شرکت معتمد پزشك دیتأ به  نظر مورد شغل با متناسب روا و جس سالمت و توانا بودن دارا .۵

  ؛یاتم یهاوگاهن

  مؤثر؛ جزا تیمحکوم سابقه نداش .۶

  گردان؛روان و  مخدر مواد به ادیاعت عدم .۷

  صالح؛یذ و قضا مراجع آراء استناد به اجرا یهادستگاه  در استخدام منع عدم .۸

 ای دبازخر عدم و ی ای یرسم بصورت اجرا یهادستگاه  ریسا سازما یهاپست یتصد ای و خدمت تعهد عدم .۹

  ؛اجرا یهادستگاه  از بازنشست

 ،سازما پست و شغل كی  از شیب یتصد تیممنوع قانون واحده ماده و ی کشور خدمات تریمد قانون ۹۴ ماده استناد به -

 از پس باشند،  دارعهده ی ای یرسم صورت به را اجرا یهادستگاه  از كی  هر در سازما یهاپست  از ی یتصد که کارکنا

ی  زمان  درو  شدن رفتهیپذ   .باشند اجرا یهادستگاه  ریسا ی ای یرسم مستخدم جزء دینبا ،به کارگ

 اجرا یهادستگاه خدمت دبازخر یوهان جزء دینبا داوطلبان بازنشستگان، ی کارگبه تیممنوع قانون استناد به -

  .باشند

  

   



 

٤ 

  داوطلبان اختصاصي شرايط : ومس بخش

   : سني شرايط

  سنی شرایط : ۱ شماره جدول

 ردیف
 تحصیلی مقطع

 داوطلب
 سنی ویژه شرایط سنی عادی شرایط 

 تولد تاریخ سن(سال) حداکثر  تولد تاریخ سن(سال) حداکثر 
  آن از  بعد و ۲۱/۰۱/۱۳۷۴  ۲۶  آن از  بعد و ۲۱/۰۱/۱۳۷۷  ۲۳  کاردانی  ۱
 آن از  بعد و ۲۱/۰۱/۱۳۷۲ ۲۸ آن از  بعد و ۲۱/۰۱/۱۳۷۵ ۲۵ کارشناسی ۲
  آن از  بعد و ۲۱/۰۱/۱۳۷۰  ۳۰  آن از  بعد و ۲۱/۰۱/۱۳۷۳  ۲۷  ارشد کارشناسی  ۳

  

ک به فهیوظ نظام خدمت انجام زمان مدت انم به اند،گذرانده را عمو فهیوظ خدمت که داوطلبا .۱  در  مقرر سن  حدا

  .شود اضافه »س عادی شرایط«

 سال ۳ سقف تا باشند، بیمه حق پرداخت با  نظر مورد شغل و تحصی مدرك با مرتبط و  معت کار سابقه یدارا که داوطلبا .۲

ک به   .شود اضافه »س عادی شرایط« ستون  در  مقرر سن  حدا

 مقطع متناظر هایشغل رشته  درکت  آزمون  در شرکت به  مجاز باشند کارشنا تحصی مدرک اراید که داوطلبا .۳

ره جدول  از کاردا ره جدول  از ۲ ردیف مطابق ایشان س شرایط و باشند ۳ ش   شود. محاسبه ۱ ش

 مقطع متناظر هایشغل رشته  درکت  آزمون  در شرکت به  مجاز باشند ارشد کارشنا تحصی مدرک اراید که داوطلبا .۴

ره جدول  از کارشنا ره جدول  از ۳ ردیف مطابق ایشان س شرایط و باشند ۳ ش   شود. محاسبه ۱ ش

ک ،مرتبط کار سابقه کسب و عمو وظیفه خدمت انجام زمان مدت مجموع  احتساب با :  تذکر  از دینبا داوطلبان سن  حدا

ره جدول »س ژهیو طیشرا« ستون  در ذکرشده سقف   د.ین  تجاوز ۱ ش

  
   : تحصيلي شرايط

 دیتأ مورد یعلم ارزش لحاظ  از که باشد دانشگا تحصیالت موقت گوا یا دانشنامه ،قبولقابل دانشگا مدارك .۱

 ختار و معدل ،یتحص شیگرا و رشته مقطع، و بوده پزش آموزش و درمان داشت، وزارت و ی فناور و قاتیتحق علوم، وزارت

 مورد فهیوظنظام حوزه یبرا صادره یتحص تیمعاف لغو گوا ای یتحص گوا هرگونه( باشد ذکرشده آن  در لیتحص  از فراغت

  ؛)بود نخواهد رشیپذ

 تحصی مدرک دارای داوطلبان برای و ۱۴ کارشنا و کاردا تحصی رکامد دارای داوطلبان یبرا کل معدل حداقل .۲

  .اشدب ۱۵ ارشد کارشنا

تحصیل به مدارك داوطلبا  .۳ خ فراغت از  خ پایان خدمت نظام  ،که تار  ختاربعد از   شانییا کارت معافیت دائم ا فهیوظتار

  .خواهد شدناثر داده  بیباشد، ترت آزمون کت ی برگزار

ره  جدول  در مندرج (امتحا هایشغل رشته  از كی  هر در  .۴ ن آموختگاندانش صرفاً  )۳ش  تحصی گرایش رشته، ه

  .باشدینم  ریپذامکان هاشیگرا ای رشته  سایر رشیپذ و کنند نامثبت توانند

 هر در ركمد صحت عدم صورت  در و شد خواهد استعالم صالحیذ مراجع از ا شدگانرفتهیپذ یتحص مدرك اصالت   .۵

ی به )کار هب اشتغال و آزمون  در رشیپذ صورت  در ح( مرحله  ایشان با قانو ضوابط مطابق و بود خواهد یمنتف داوطلبکار گ

    .شد خواهد  رفتار



 

٥ 

  آزمون مواد : چهارم بخش

  سوال) ٥٥(جهت همه مشاغل، مجموعاً يعموم آزمون مواد -الف

  )Word, Excel, PowerPoint, Internet یهامهارت شامل( اطالعات فناوری  -الف

ان -ب   عمو یانگل ز

،  تفکر (شامل: شغ استعداد -ج  قیاس...) و استقرا ،بعدی سه تجسم تحلی
  

  تخصصي آزمون مواد -ب

  مواد آزمون تخصصی به تفکیک مشاغل : ۲ شماره جدول

  مواد آزمون  رشته شغلی  ردیف
 كینامید -انتقال حرارت  - االتیس كیمكان - كینامیترمود - و مقاومت مصالح كیاستات  کیمهندس مکان  ۱

  و ارتعاشات
 – قدرت یهاستمیس یبررس - یكیالكتر یهانیاشم - یكیالكتر یمدارها  برق قدرت مهندس  ۲

  الکترونیک صنعتی –الکترومغناطیس 
  راکتور - هاروگاهین یتکنولوژ - یاهسته کینامیترمود - یاهسته یراکتورها یمنیا  یاهسته مهندس  ۳
  یک یالکتر یهانیماش - یعموم کیالکترون - یکنترل خط   - یک یالکتر یمدارها  كیبرق الكترون مهندس  ۴
  آنتن و ماکروویو –ها ستمیها و سگنالیس - كیالكترون - یكیالكتر یمدارها  برق مخابرات مهندس  ۵
  - یساز یخاک و پ کیمکان -ها) سازه لیجامدات(مقاومت مصالح و تحل کیمکان  عمران مهندس  ۶

  بتن یتکنولوژ - كیدرولیو ه االتیس كیمكان
  انتقال حرارت – کینامیترمود – یکوانتوم  کیمکان -ای فیزیک هسته – هیپا کیزیف  کیزیف کارشناس  ۷
  هیاصول تصف - هیتجز یمیش - االتیس کیمکان - کینامیترمود -انتقال حرارت   یمیش کارشناس  ۸
و  یصنعت  یمنیکارشناس ا  ۹

  یابهداشت حرفه
 - کار   طیمح یهاتنش - کار   طیاز مح یناش یهایماریب - یابهداشت حرفه اتیکل

  یولوژیزیف
  انتقال حرارت - االتیس كیمكان - كینامیترمود - و مقاومت مصالح كیاستات  کیمکان کاردان  ۱۰
و  عیتوز د،یاصول تول - یكیالكتر یهانیماش یمبان  - كیالكترون - یک یالکتر یمدارها  برق قدرت کاردان  ۱۱

  یكیالكتر یانتقال انرژ
  هیاصول تصف - هیتجز یمیش - االتیس کیمکان - کینامیترمود - انتقال حرارت  یمیش کاردان  ۱۲
 تیریمد یهایتئور - یو رفتار سازمان  یمنابع انسان  تیریمد - تیریمد یهایتئور  یمنابع انسان  کارشناس  ۱۳

  قیآمار و روش تحق - یدولت 
  یصنعت  یحسابدار -ها شرکت یحسابدار - یدولت  یحسابدار - یاصول حسابدار  یامور مال کارشناس  ۱۴
 تیریمد - یشناس یماریب -اطالعات سالمت  یفّناور -سالمت  یهاداده یكدگذار  طب کار کارشناس  ۱۵

  اطالعات سالمت

  

 
ب با عمو دروس : ۱ تذکر ب با تخص دروس و یک ضر ل و محاسبه دو ضر   .شد خواهند اع

 به اشتباه پاسخ  هر ازای به ضمناً  .باشند یانهچهارگز صورت به اختصا و عمو آزمون مواد سؤاالت کلیه : ۲ تذکر

 .شد خواهد گرفته  نظر  در منفی نمره سوم یک ،سؤاالت

   



 

٦ 

  قانوني هايسهميه و امتيازات : پنجم بخش

  داوطلبان ايثارگران  -

ون مدر محاسبه نمره آز ضر، ایثارگری  شرایط بودن داراو آزمون کت  کسب نمره حدنصاب صورت  در  ثارگریا داوطلبانبرای 

  شد. خواهدلحاظ کت 

را داشته باشند ایثارگران میه مشمول داوطلبان ر    : افرادی هستند که ی از شرایط ز

زندان و  همسر دا، فرزندان و  همسر و آزادگان جانبازان،:  شامل ایثارگران زندان و  همسر ،جانبازان فر  برادر و  خواهر ،آزادگان فر

زندان و  همسر وها جبهه  در داوطلبانه  حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان، شاهد   ایشان؛ فر

ل مدارک داوطلبان،  شدگانرفتهیپذایثارگری  مدارك تذکر: اصالت   .شد خواهد استعالم صالحیذ مراجع ازدر مرحله کن

  

   داوطلبان بومي -

ضر در محاسبه نمره آزمون کت ، بو شرایط بودن داراکسب نمره حدنصاب آزمون کت و  صورت  دربو  داوطلبانبرای 

  شد. خواهدلحاظ 

ر را داشته باشندبو  میه مشمول داوطلبان   : افرادی هستند که ی از شرایط ز

ر  -   باشد. )هرمزگان - فارس - خوزستان - راحمدیو بو هیلویکهکهای همجوار(یا ی از استان داوطلب متولد استان بو

رنت زمان سکو - ، )هرمزگان - فارس - خوزستان - راحمدیو بو هیلویکهکهای همجوار(یا ی از استان  داوطلب در استان بو

  د.سال برس ۱۰به  ،چه متناوب چه به صورت متوا

ل مدارک داوطلبان،  شدگانرفتهیپذبو بودن  مدارك تذکر: اصالت   .شد خواهد استعالم صالحیذ مراجع ازدر مرحله کن

    



 

٧ 

  نام ثبت مراحل : مشش بخش

ن صورت به نام ثبت    .شد خواهد انجامدو هفته به مدت  ۱۴۰۰ سال ماهفروردین ۲۱ شنبه  روز  از این

چه این  در مندرج  اختصا و عمو شرایط ،آزمون  در نام ثبت زمان  در باید متقا داوطلب  باشد. داشته را دف

  : مدارك از شده اسكن فايل تهيه الف)

ر، مشخصات با را خود پرسن عکس قطعه یک باید داوطلب : پرسن عکس .۱ ق  از ارسال برای را آن فایل و نموده اسکن ز  طر

ن نامثبت سامانه   : باشد داشته  اختیار  در این

م( ۴۳ عکس -   .باشد شده گرفته جاری  سال  در که رخ) ت

ک و یکسل ۳۰۰۲۰۰ حداقل باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -   .باشد یکسل ۴۰۰۳۰۰ حدا

  .باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب  تصویر -

ه فایل حجم - ک و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید شده ذخ   .باشد کیلوبایت ۷۰ حدا

  .باشد شده حذف باید شده اسکن عکس زائد هایحاشیه -

 .باشد سفید زمینه دارای و رن عکس االمکانح -
، (کارت شناسا هایکارت روی عکس از استفاده و اسکن : )۱(  تذکر  داوطلبان است الزم و نیست قبول قابل ...) و شناسنامه م

یند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با مطابق و پرسن عکس اصل  از  .ن
، غ عکس ارسال صورت  در : )۲(  تذکر  به الزم گردد. سلب وی  از آزمون  در شرکت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت معت

، هایآزمون  در آمده وجود به مشکالت به توجه با است  ذکر اً  موضوع  این که داوطلبان، عکس ارسال  در اشتباه درخصوص قب ک  ا

کید است، داده رخ  کنند  نام ثبت نت کا  در که داوطلبا برای  دهید، انجام هانتکا توسط را خود نام ثبت چنانچه گردد  تا

ل  بر عالوه ،ثبت اطالعات کن ً  نا ل به نسبت حت ید دقت ارسا عکس کن  عکس جای به دیگری  داوطلب عکس اشتباهاً  تا ن

 رفتار وی با مقررات مطابق و شده محسوب تخلف داوطلب، طرف  از اشتباه عکس ارسال صورت  در که است بدیهی نگردد. ارسال ش

  شد. خواهد

ک و کیلوبایت ۳۰ حداقلو با حجم  الزم کیفیت و وضوح با راکارت م   از شده اسکن  تصویر باید داوطلب : م کارت .۲  ۲۰۰ حدا

 بارگذاری  سامانه  در jpg فرمت با فایل صورت به نامثبت هنگام در و نموده آماده رن ترجیحاً و  زائد هایحاشیهبدون  و کیلوبایت

ید.    ن

  تذكرات مهم : 

گا مانند ،ی انساو ن ی کارگبه  یبعد مراحل رسااطالع -  آزمون جلسه به ورود کارت افتدر نحوه رش،یپذ تیوضع  از آ

آزمون جهاد دانشگا به آدرس  آزمون ی برگزار مکان و زمان ،کت ق سامانه مرکز   داوطلبو  شودانجام  hrtc.irکت از طر

ی  شخصاً  یگ   .باشدملزم به 

 یروزها به نامثبت شودتوصیه  اطالعات، شیرایو و رشیپذ تیوضع مشاهده یبرا کا فرصت داش جهت است یهیبد -

  .نشود موکول آخر

  

  آزمون شرايط مطالعه ب)

چه افت جهت سامانه اول صفحه  در آزمون دف کیداً  است. گرفته  قرار ناداوطلب مطالعه و در  ناداوطلب شود توصیه ا

م، نه پرداخت به نسبت سپس و مطالعه را آزمون ضوابط و شرایط ،نامجهت ثبت اقدام هرگونه از قبل مح  آزمون  در نامثبت و هز

یند. اقدام   ن
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  وجه: پرداخت ج)

 روی  بر سامانه، اول صفحه  در »آزمون« منوی به مراجعه با باید آزمون، شرایط دقیق مطالعه از پس شرایط، واجد متقاضیان

نه نه پرداخت« گز نه لایر )یک میلیون و صدهزار(۰۰۰/۱۰۰/۱ مبلغ و کرده کلیک »هز  لایر ۵٫۰۰۰ اضافه به را آزمون  در نامثبت هز

ق  از یام خدمات ونیک درگاه طر یند. پرداخت ،الک ن  رمز همراه به بان کارت امر، این جهت ن خ ،این  CVV2 کد و انقضا تار

  باشد.  نیاز مورد

  

  نام:ثبت فرآيند شروع د)

 وارد را خود اطالعات راح به مرحله، هر در بتواند داوطلب تا پذیرد انجام مرحله هفت در سامانه،  در نامثبت فرآیند

ید. سامانه   ن

  

  اطالعات ويرايش ه)

ری  پروفایل به مراجعه با توانند داوطلبان باشد،  باز داوطلبان اطالعات ویرایش جهت سامانه که زما  در  و خود کار

یند. خود شده ثبت اطالعات ویرایش به اقدام »اطالعات ویرایش« بخش روی  بر کلیک    ن

  

ً  شود، سامانه وارد ویرایش جهت داوطلب که صور   در : مهم بسیار نکته  دوباره بایست حت

ی  کد و نموده طی کامل صورت به را حلامر ت ید، مشاهده را خود رهگ  صورت، این  غ در ن

ات ل ایشان  نظر مورد تغی ن و گردید نخواهد اع  معت داوطلب برای ویرایش  از قبل اطالعات ه

  .بود خواهد

  

 :آزمون در شركت كارت دريافت نحوه و آزمون برگزاري زمان و)

خ  از ،آزمون  در شرکت کارت  آدرس به دانشگا جهاد آزمون  مرکز سایت روی  برچاپ  و مشاهده برای ۱۴۰۰ ماهاردیبهشت ۲۸ تار

hrtc.ir شد خواهد  برگزار ۴۰۰۱ ماهاردیبهشت ۳۱ جمعه  روز  در آزمون گرفت. خواهد  قرار.   

رهای  »ایکارشناس مکانیک،کارشناس برق قدرت و مهندس هسته«برای مشاغل مکان برگزاری آزمون کت  ر ودر   بو

ردر حوزه  صرفاً  دیگر مشاغلبرای و  ران ر بو  برگزاری  محلآدرس  و شروع  ساعت شد. خواهد  زمان برگزارهمبه صورت   امتحا 

گا بهو  درج  در آزمون شرکت کارت یبر روکت  آزمون   .رسید خواهد داوطلبان آ

له به ،آزمون  در شرکت کارت  صدور است  ذکر به الزم ید م  پس داوطلبان مدارک و نبوده داوطلبان سوی  از ارسا اطالعات تأ

  گرفت. خواهد  قرار برر مورد ،آزمون اجرای  از

  

رسا الزم صورت خواهد اطالع امکیو  یرسم هیشود، به صورت اطالع جادیآزمون ا ی در زمان برگزار ی یتبصره : چنانچه تغ

  .گرفت
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 نتيجه اعالم نحوه و مراحل : مهفت بخش

ا  مدارک برر جهت افراد معر  و نتایج اعالم ،علمی نصاب حد تعی ر شرح  بهو حضور در کانون ارز    : پذیرد صورت  ز

  
   علمي: حدنصاب كسب )الف

ا ،آزمون کت ی پس از برگزار دو  ببا ضر و تخص کی ببا ضر داوطلبان به صورت مجموع نمرات عمو نمرات 

ا یبه مرحله بعد یرتبه علم بیبه ترت ،که موفق به کسب نمره حد نصاب شوند داوطلبا محاسبه و از ب ها و شایست (ارز

ا خواهند شد. داوطلبامعر ) اارز ونکان ی برگزار قاز طر هایتوانمند از حدنصاب الزم باشد، آن آزمون کت که نمره  ها کم 

سایر مراحل    شوند.حذف ی به کار گاز 

آزمون کت و :  ۱  تذکر  ،تیشده چند برابر ظرف رفتهیمدارک و اعالم به عنوان پذ افراد جهت برر معر کسب حد نصاب در 

  .کندینم جادیداوطلبان ا یبرا یحق گونهچیه

شده، صرفاً بر اساس اطالعات خوداظهار هی: نمره کل افراد در کارنامه اول ۲  تذکر نمرات  ا جهیداوطلب بوده و نت ی صادر 

وط به امت ،ها پس از بررآن ل مستندات مر م ازاتیانطباق و اع   آن، اعالم خواهد شد. دیو تأ قانو یهاهیو 

  

  علمي: نصاب حد دارندگان بين از مدارك بررسي جهت ظرفيت برابر چند ليست اعالم و انتخاب ب)

 نمره اساس  بر ،اندنموده کسب را الزم نصاب حد که اداوطلب ب  از صرفاً  مدارک برر جهت ظرفیت  برابرچند  افراد انتخاب

ب با آنان کل ب و عمو نمره برای یک ضر  پذیرش ظرفیت  برابرچند  تعداد به فض نمره ترتیب به افراد تخص نمره برای ۲ ضر

  پذیرد. صورت شغرشته   هر در

  

   مدارك بررسي ج)

ن  شدهدرج و اطالعیه ، کت پس از انجام آزمون سایت این باید   ازین موردظرفیت   برابر چند شدگانرفتهیپذ ،نامثبتدر 

را  مدارک ر  یند:ز   اسکن و ارسال ن

 . مدرك تحصی داوطلب؛ ۱
م صفحات شناسنامه داوطلب؛۲  . کارت م و ت
 . کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمو یا معافیت دائم داوطلب؛۳
شرایط ویژه س استفاده کردهبرای آن دسته از داوطلبا که مرتبط سابقه کار معت  گوا . ۴  تشخیص مرتبط بودن(اند. از 

وگا  سابقه کار ات و پشتیبا ن  .باشد) ای اتمیههبا شرکت تعم
میه ایثارگری)؛۵   . مدارک ایثارگری (ویژه داوطلبان استفاده از 

 . مدارک دال بر بو بودن۶
: اعتبار و  مشخص گردد داوطلب با  که صور اصالت کلیه مدارك ارسا از مراجع قانو ذیصالح استعالم خواهد شد. در  تذکر 

ی نام نموده است موضوع مدارك جع اقدام به ثبت   داوطلب منتفی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.به کار گ

  

  ارزيابي كانون برگزاري طريق از يتخصص و يفن مصاحبه و هايتوانمند و هايستگيشا يابيارز )د

نیا تیسا قداوطلبان، از طر مدارك ارسا دیپس از تأ - و  هاستیشا اجهت ارز تیاز داوطلبان چند برابر ظرف ن

  .دیآدعوت به عمل  و در صورت لزوم مصاحبه تخص هایتوانمند
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ب از،یمورد ن تیظرف لیدر صورت عدم تکم -  هاستیشا اکسب شده جهت ارز یرتبه علم بیداوطلبان به ترت مجدداً از 

  .دیآدعوت به عمل  هایو توانمند

ا هایتوانمندها و ستیشا اارز«معر و یا موفقیت در مرحله  :  تذکر ق برگزاری کانون ارز حقی برای  گونهچیه» از طر

ا و  کندینمداوطلب ایجاد  سایر مراحل پذیرش  و منوط به موفقیت در  ی ن   باشد.(مطابق بخش اول) ی انسابه کار گ
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  مهم تذكرات : تمشه بخش

ر، شدگانرفتهیپذ و محل خدمت ت شغ یهاآموزش یمحل اجرا. ۱ وگاه اتمی بو  .باشد  ن
داد وجه وار. ۲   .باشدنمی  ریپذامکان یطیچ شرایتحت ه نامثبت ی زاس

نیداوطلبان صرفاً به صورت ا نامثبت. ۳   باشد. hrtc.irبه نشا سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگا ق و از طر ن

نینام ادر فرم ثبت شدهثبت مندرجاتصحت ت یمسئول. ۴ ك از مراحل یباشد. چنانچه در هر  به عهده داوطلب  ن

ا با ذکر یو  رش در آزمون و اشتغال به کار مشخص گردد که داوطلب در هر مرحله با مدارك جعیدر صورت پذ ، آزمون و حنامثبت

ی وع و شرکت در آزمون نموده است موض نامثبتاقدام به  واقغمشخصات  رفتار  یو برابر مقررات با و یمنتفداوطلب به کار گ

  .گردد

  کند.یجاد نمیشرکت ا یتعهد برا گونهچیه نامثبتانجام . ۵

به ثبت نام داوطلبا. ۶ ) با عنو ندباشکت در آزمون  مجاز   ن مدرک تحصیاکه مدرک تحصی آنان (رشته و گرایش تحصی

) مندرج در  ( ره جدول رشته و گرایش تحصی چه ۱۳صفحه ( ۳ش بوده و همچن عنوان مدرک تحصی ثبت ) منطبق هم دف

) در م ( داوطلب نا ن مقطع، رشته  دانشنامهمقطع، رشته و گرایش تحصی و گرایش تحصی درج گردیده موقت وی عیناً ه

 باشد.
جدول  ازین مورد شغ یهااز رشته یداوطلب فقط حق شرکت در  . ۷ ره مندرج در   را دارد. ۴ش
و . ۸ ی ن وط  هیکل یمنوط به ط ی انسابه کار گ ك از مراحل  چه متقاضیان درو چنان باشدمراحل مر ی هر به کار گ

وی انسا  ی ند موضوع ادامه مراحل یق الزم را کسب ننیتوفبخش اول مندرج در  ن  .گرددمنتفی به کار گ
تعی نمرات داوطلب ظرفیت،  چند برابر شدهمعر با توجه به اینکه، مدارک متقاضیان . ۹ ان در آزمون عمو و پس از 

، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، سن،  ازجملهتخص برر خواهد شد، لذا در صور که مدارک داوطلبان  مدارک تحصی

ک سن) و همچن اطالعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت(ایثارگری، سابقه اشتغال  با نابرای محاسبه حدا ، مغایر 

این  چه شرایط مندرج در  امتحان، اعالم نتایج ، هیچباشددف گونه حق و امتیازی برای متقا ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از 

، داوطلب از سایر فرآیند جذب و  ا ی اولیه، مصاحبه و ح در صورت پذیرش  ا حذف خواهد شد و حق هیچبه کار گ گونه اع

  ندارد.

تاریا کارت معافی و فهیوظنظامان خدمت یخ پاا تاریل یخ فراغت از تحصکه تار مدارك داوطلبا. ۱۰ خ ت دائم آنان بعد از 

  .دگینمقرار   مورد پذیرش ،باشد ون کتبرگزاری آزم

م تعداد واحد (ح به مدارك معادل و گوا. ۱۱  نخواهد شد. نشگاه ترتیب اثر دادهه حساب دای) و برگ تسوشدهت
چه راهن در مفاد  شدهاعالمشرایط  مسئولیت نا از عدم رعایت دقیق ضوابط و. ۱۲ یا ارائه مدارک به صورت ناقص در  ودف

نش بر عهده داوطلب خواهد بود و زمان برر مدارک، مصاحبه و ی در هر مرحله از مراحل  گز  بهمحرز شود داوطلب  ،به کار گ

چه راهن فاقد شرایط مندرج در   اطالعات خالف واقع داده و یا عمد یا به اشتباه انجام مراحل بعدی محروم گردیده و   از باشد،دف

ور لغو و صدور حکم، در صورت  .شود  بالاثر حکم مز
ان ده سال شوند مشمول تعهد خدمت به های آموزش  که وارد دورهشدگارفتهیپذ. ۱۳   . باشندم

  گردد. های آموز جز طول مدت تعهد خدمت محاسبه نمیمدت زمان دوره. ۱۴

م دورهرفتهیتعهد خدمت پذ یفایزمان شروع ا. ۱۵  »باشد.و اشتغال در شرکت  آموزش شغ یهاشدگان پس از ات
م مراحل   آمتیموفق یداوطلبان پس از ط .۱۶ ی ت های رهدو، متناسب با شرایط احراز شغ و به تشخیص شرکت، در  به کار گ

ان آموز یشرفته ز ، ف مقدما و  وگا تخص و رو امتیاز آموز پس از گذراندن شرکت خواهند نمود.  و آموزش عم ن

ل های آموز متناسب با طول مدت این دورهموفقیت آم دوره  شود.ها محاسبه و اع
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نه مسکن ل به عنوان مبدر طول دوره آموزش، شدگان پذیرفته. ۱۷ افت کمک هز یدر د، شرکت تعهدی در قبال نن

 تام مسکن ندارد.
بدو ورود تحت پوشش پذیرفته. ۱۸ نند کارکنان قراردادی از خدمات رفا شرکت برخوردار و از  شدگان در طول دوره آموزش ه

عی ، تحت پوشش بیمه بیمه تام اجت ند.های مکمل درما قرار و در صورت درخواست متقا  گ

 
ونیا و  ۰۲۱ - ۶۶۴۶۲۶۵۸تلفن  قاز طرخود را  سؤاالت توانندز  داوطلبان عز مطرح  support@hrtc.ir كیپست الک

  ند.ین
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  مشاغل احراز شرايط : منه بخش
  شرایط احراز مشاغل : ۳ شماره جدول

 شرایط احراز از منظر رشته و گرایش تحصیلی رشته شغلی  ردیف

  کارشناس مکانیک  ١
  : مکانیک کارشناسی

 کارشناسی ارشد : مکانیک*

  کارشناس برق قدرت  ٢
  : برق گرایش قدرت کارشناسی

  کارشناسی ارشد : برق گرایش قدرت*

  ایمهندسی هسته  ٣
  ای: مهندسی هستهکارشناسی 

  ای گرایش کاربرد پرتوهاای گرایش راکتور، مهندسی هسته: مهندسی هسته کارشناسی ارشد**

  کارشناس برق الکترونیک  ٤
  برق گرایش کنترل برق گرایش الکترونیک،:  کارشناسی

  برق گرایش کنترل : برق گرایش الکترونیک،ارشد  کارشناسی*

  کارشناس برق مخابرات  ٥
  : برق گرایش مخابرات کارشناسی

 : برق گرایش مخابراتارشد  کارشناسی*

 کارشناس عمران  ٦
  : عمران کارشناسی

  : عمرانارشد  کارشناسی*

  کارشناس فیزیک  ٧
  ای: فیزیک هسته کارشناسی

 ای: فیزیک هستهارشد  کارشناسی*

  کارشناس شیمی  ٨
  غذایی و زیست پزشکیزیست، صنایعجز محیطهها بگرایششیمی کلیه: مهندسی کارشناسی

  پزشکیغذایی و زیستجز محیط زیست، صنایعهها ب: مهندسی شیمی کلیه گرایشارشد  کارشناسی*

٩  
صنعتی و کارشناس ایمنی 

  ایبهداشت حرفه
  ایكارشناس بهداشت حرفه  : کارشناسی

  ایكارشناس بهداشت حرفه  :ارشد  کارشناسی  *

  کاردان مکانیک  ١٠
  کاردانی: مکانیک

  کارشناسی: مکانیک***

  کاردان برق قدرت  ١١
  قدرتگرایش کاردانی: برق  

  قدرتگرایش کارشناسی : برق  ***

  کاردان شیمی  ١٢
  کاردانی: شیمی

  شیمی، فیزیک : کارشناسی***

  کارشناس منابع انسانی  ١٣
  مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی : کارشناسی

  مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی :ارشد  کارشناسی  *

  کارشناس امور مالی  ١٤
  : حسابداری، مدیریت مالی کارشناسی

 : حسابداری، مدیریت مالیارشد  کارشناسی  *

  کارشناس طب کار  ١٥
  : مدارک پزشکی کارشناسی

  : مدارک پزشکیارشد  کارشناسی  *
  

، در صور داوطلبان با مدرک کارشنا ارشد  * ن رشته را در مشاغل کارشنا توانند شرکت کنند، که مدرک کارشنا ه

ی ن داشته باشند. شایان ذکر است، احکام  بر اساس مدرک این داوطلبان در صورت پذیرفته شدن در مراحل جذب، به کار گ

 کارشنا خواهد بود.
و  کیقدرت و مکان ک،برق ف یاز رشته ها یدر   کارشنا یداش مدرک تحص یاهسته مهند رشته شغ یبرا **

کتور/ گرا شی(گرا یاهسته ارشد مهند کارشنا یو مدرک تحص یهسته ا مهند رد پرتوها) الزا شیرا   باشد. کار

وی انسا برای مشاغل ردیف *** ی ن صرفاً برای تام مشاغل کاردا بوده و مستقل از مقطع  ۱۲و  ۱۱و  ۱۰های به کارگ

تب به رده شغ کاردا لحاظ تحصی پذیرفته پذیرفتهشدگان، امتیازات م شدگان در مقاطع باالتر، تعهد خدمت در گردد و از 

  گردد.مشاغل کاردا اخذ 
  

نشده است، منظور کلیه گرایشتذکر ک :  ، گرای خا ذکر    باشد.ها در مواردی که در ادامه نام رشته تحصی
   



 

١٤ 

  مشاغل فهرست : دهم بخش
  تعداد نیروی مورد نیاز در هر شغلفهرست مشاغل و  : ۴ شماره جدول

  محل برگزاری آزمون کتبی جنسیت  تعداد رشته شغلی ردیف
  تهران / بوشهر  مرد  ۱۲۳  ایکارشناس مکانیک، کارشناس برق قدرت، مهندسی هسته ۱
  بوشهر  مرد ۸  کارشناس برق الکترونیک ۲
  بوشهر  مرد  ۲  کارشناس برق مخابرات ۳
  بوشهر مرد  ۱ کارشناس عمران ۴
  بوشهر  مرد ۵  کارشناس فیزیک ۵
  بوشهر  مرد ۸  کارشناس شیمی  ۶
  بوشهر  مرد  ۱  ایکارشناس ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه  ۷
  بوشهر  مرد  ۱۶  کاردان مکانیک  ۸
  بوشهر  مرد  ۸  کاردان برق قدرت  ۹
  بوشهر  مرد  ۸  کاردان شیمی  ۱۰
  بوشهر  مرد  ۲  کارشناس منابع انسانی  ۱۱
  بوشهر  مرد  ۱  کارشناس امور مالی  ۱۲
  بوشهر  مرد  ۱  کارشناس طب کار  ۱۳
      ۱۸۴  جمع کل  

  


