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آگهي جذب نيروي حجمي
به اطالع مي رساند  :شركت هاي دنيا كاران جنوب ،برجمان ارشيا و حجمي اهواز شمينبه منظور تأمين نيرروي اناراني مرورد
نياز ،تعداد  40نفرازآقايان واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هراي ممرومي و تصييري(كتبي) ،آزمرون دانر
مهارتي (مياحبه)و طي فرآيند گزين


به صورت نيروي حجمي و با شرايط زيربکارگيري مي نمايد.

الف) شرايط عمومي:
 -1داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران
 -2انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم
 -3مدم امتياد به موادمصدرو دخانيات
 -4نداشتن سابقه محکوميت جزايي مؤثر
 -5داشتن سالمت جاماني و رواني
 -6داشتن قد و وزن متناسب جهت نيروي سيمبان و قرائت (حداقل قد  170سانتي متر و  نرمال )
-7باال بودن قدرت بينايي (مدم استفاده از مينک) -شنوايي
 -8توانائي كار در ارتفاع (مدم ترس از ارتفاع) 
 -9امتقاد به دين مبين اسالم يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
 -10التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
 -11دارا بودن شرايط احراز شغل و توانايي انجام كار در ارتفاع
 -12احراز صالحيت هاي ممومي به تأييد گزين
 -13مدم منع قانوني جهت بکارگيري
 -14نداشتن منع بکارگيري به موجب آراء مراجع قانوني

ب) شرايط اختصاصي:
داشتن شرايط سني به شرح زير ( :تا زمان تاريخ آزمون)
* حررداك ر 25سررال سررن ( متولرردين  71/12/01برره بعررد )  ،بررراي نيررروي سرريمبان وراننررده و سرراير مغررا ل  27سررال سررن
( متولدين 69/12/01به بعد)
تبيره  :1موارد زير به شرط ارائه تأييديه معتبر از مراجع ذييالح به حداك ر سن افزوده مي شود:
الف  -فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان  25درصد و باالتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل يک سال سابقه اسرارت دارنرد و فررد
رزمنده ( با حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه )حداك ر  2سال به سن اضافه مي گردد .

تذكر:1كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفهو گواهي فرا ت از تحييل كليه داوطلبان امم از سهميه هرا و آزاد بايارتي ترا روز
برگزاري آزمون آماده و صادر شده باشد  .
ب) سابقه ي كار مرتبط با ارايه سوابق پرداخت بيمه و گواهي اشتغال در شركت توزيع برر اهواز حدااثر  3سدل هدس سد
اضلفسميغود.
توضيح :مهلت ارائه اصل و تيوير مدارك پذيرفته شدگان شامل  :مدرك تحييلي ،شناسنامه ،كارت ملي ،مدرك وضعيت نظرام
وظيفه ومکس  3*4به تعداد 3مدد ،به منظور تطبيق مدارك و تکميل پرونده براي انجام مياحبه حرداك ر  5روز پرس از امرالم
نتايج آزمون مي باشد.
تذكر :2مائوليتناشيازمدمرمايتدقيقضوابط و شرايط امالم شده در متن آگهي و يا ارايه ناقص مدارك بر مهده داوطلرب
مي باشد و چنانچه در هر كدام از مراحل امتحان ،مياحبه و جذب ،محرز شود داوطلب به اشتباه يا به ممرد اطالمرات خرال
واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ،كان لم يکن تلقي و در صورت صدور حکم بکارگيري ،حکم مزبرور لغرو و
بال اثر مي گردد.
تذكر:3جهت داوطلباني كه فرزندان پرسنل شا ل،بازنغاته ،متوفي شركت توزيع نيروي بر اهواز 5 ،امتياز منظور مي شود.
تذكر: 4در راستاي تکريم و ارج نهادن به خانواده هاي معزز شهدا و اي ارگران  ،به فرزندان خانواده هاي شرهدا ،جانبرازان براالي
25درصد،آزادگان ي کاال اسارت به باال و رزمندگان با سابقه حداقل ش

ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها 5 ،امتياز منظور مري

گردد.
* داشتن حداقل  2سال سابقه كار مرتبط (با ارائه ماتندات پرداخت بيمه در شركت هاي ير دولتي بهمراه ارائه گرواهي معتبرر
از آنها) .تلییا سلهقس ی ثلر م تبط هعهاه ثمیتس اج ایی آزمون میبلشا  .
* پذيرش فقط از داوطلبان بومي مي باشد.داوطلب بومي به داوطلبي گفته ميغود كه داراي يکي از ويژگي هاي زيرباشد:
الف)محل تولد داوطلب در شهرستان اهواز( اهواز ،كارون  ،باوي و حميديه) باشد.
ب) حداقل دو مقطع تحييلي از مقاطع تحييلي (ابتدائي،راهنمايي و متوسطه) را در شهرسرتان اهواز(اهرواز ،كرارون  ،براوي و
حميديه) طي كرده باشد.
ج) فرزندان پرسنل نيروهاي مالح درصورتي كره سره ( )3سرال ازسرنوات تحيريلي آنهرا (اممازابتدائي،راهنماييويادبيرسرتان)
در شهرستان اهواز( اهواز ،كارون  ،باوي و حميديه) نيز بومي تلقي مي گردند.
مواد آزمون دروس عمومي -1:آيين نگارش و مهارتهاي نوشتاري -2معار

اسرالمي  -3زبران انگلياري  -4اطالمرات

سياسي ،اجتمامي و مباني قانوني -5هوش و استعداد تحييلي  -6رياضيات  -7ايمني ممومي
مواد آزمون دروس تخصصي  -1:فيزيک الکتريايته  -2اصول و مباني ايمني در بر  -3مباني بر

توجه:
الف  :اقليت هاي ديني از پاسخ گويي به سواالت معار

اسالمي معا

مي باشند و امتيراز آن در سراير مرواد آزمرون ممرومي

توزيع خواهد شد
ب  :سواالت روانغناختي بيورت مغترك براي تمام كد رشته ها  60سوال و بدون ضريب مي باشد .
ج :سواالت دروس ممومي با ضريب  1و دروس اختياصي با ضريب  3محاسبه خواهد شد.
د :آزمون داراي نمره منفي بوده ،هر پاسخ صحيح يک نمره و به هر پاسخ لط يک سوم نمره منفي تلقي مي گردد.

جدول الف :عناوين شغلي و مواد آزمون رشته تحصيلي
کد

رشته شغلي و تعداد نفرات

رشته

مورد نياز

تحصيلي

شغلي

1001

دروس عمومي با ضريب 1

سوال

آيين نگارش و مهارتهاي نوشتاري

20

معارف اسالمي

20

زبان انگليسي

20

اطالعات سياسي ،اجتماعي و مباني قانوني

20

هوش و استعداد تحصيلي

20

مامور قرائت کنتور  9نفر

رياضيات

20

(آقا)

ايمني عمومي

20

روانشناختي

60

حراست  11نفر
ديپلم ،کليه رشته ها

( آقا )

1002

نام رشته

تعداد

جدول ب ) عناوين شغلي و مواد آزمون رشته تحصيلي

کد رشته

رشته شغلي و تعداد

شغلي

نفرات مورد نياز

1003

نام رشته تحصيلي

راننده خودرو
سنگين 5نفر ( آقا )
ديپلم و فوق ديپلم
 رشته برق -

1004

سيم بان  15نفر
(آقا )

 کليه گرايش ها

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

فيزيک الکتريسيته

20

اصول و مباني ايمني در برق

20

مباني برق

20

چگونگي ثبت نام:
 -1داوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط منردرج در ايرن آگهري مري تواننرد از روز چهلرشدببس مدور 96/11/18حرداك ر ترا
سامت24روز سس شببس مور  96/11/24ازطريق سايتwww.kwphc.irثبت نام در آزمون نمايند.
 -2زمان ويراي

اطالمات:ويراير

اطالمات از روز شنبه مرور  96/11/21ترا سرامت  24روز پنجغرنبه مرور 96/11/26

انجام خواهد گرفت.
توجه:داوطلبان گرامي بايد توجه داشته باشند در اسرع وقت بعداز ثبت اطالمات ،مجدداً به صفحه ثبت نام خود مراجعه نماييد
تا از وضعيت تاييد اطالمات خود كه توسط مجري بررسي خواهد شد را مغاهده نماييد در صورت مدم تاييد ،ملت مدم تاييد
درج خواهد شد كه داوطلب موظف است در اولين فرصت ،طبق زمانبندي امالم شده فو نابت به ويراي

اطالمات اقدام

نمايد.
 -1هزينه ثبت نام در آزمون (250.000دويات و پنجاه هزار) ريال را بعنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتي،
پس از تکرميل فرم ثبت نام پرداخت نمايند 
-4پس از ثبت نام و پرداخت هزينه در صورت انيرا

وجه واريزي به هيچ وجه ماترد نمي گردد 

 -5پس از انجام كامل و دريافت كد رهگيري ضروري است كليه داوطلبان اين كد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت
نمايند
6به داوطلبان توصيه مي شود كه رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اينترنتي ،جردول
نيازهاي بکارگيري(جدول هاي الف و ب) ،راهنما ،نحوه ثبت نام ومدرك تحييلي مورد نياز را كامالً مطالعه و بررسي نموده و
فايل رايانه اي مکس خود را با توجه به جزئيات امالم شده در بند ”  ”6راهنما و نحوه ثبت نام آمراده نمرايند .ضمناً پيگيري
مرراحل برعدي مانند دريافت كارت ورود به جلاه آزمون ،آگاهي از زمان و مکان برگزاري آزمون الزامي بوده و مائوليت آن
به مهده داوطلب مي باشد
 7داوطلبان گرامي بهتر است ثبت نام را به روز هاي آخر موكول ننمايند تا با سهولت بهتري بتوانند ثبت نام نمايند .
 شايان ذكر است كه در صرورت وجرود اشکال در مرحله ثبت نام ،مانند واضح نبودن مرکس ارسالي توسط داوطلب و سايرموارد اصرالحي ،بعد از ثبت اطالمات خود،در اسرع وقت مجردداً به صرفحه ثبت نام خود مراجعه نماييد تا از وضرعيت تاييد
اطالمات خود كه توسط مرجري بررسري خواهرد شد را مغاهده نماييد در صورت مدم تاييد ،ملت مدم تاييد درج خرواهد
شد كه داوطلب مروظف است در اولين فرصت نابت به ويراي

اطالمات اقدام نمايد.

 -8مهلت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نصواهد گرديد
تذكر :داوطلبان محترم در صورت درج اشتباه اطالمات شصيي در مرحله ثبت نام جهت كاب اطالمات بيغتر مي توانند با
شماره تلفن مجري آزمون تماس حاصل نمايند .متذكر مي شود كه ويراي
بود

اطالمات ،فقط در زمان مقرر امکان پذير خواهد

توجه  :آن دسته از داوطلباني كه فرم ثبت نام را تکميل مي نمايند ولي پرداخت الکترونيکي آنها با مغکل مواجه شده و موفق به
دريافت كد رهگيري نمي شوند بااستفاده از لينک “پرداخت الکترونيکي هزينه ثبت نرام” ناربت بره پرداخرت هزينره ثبرت نرام
ودريافت كد رهگيري اقدام نمايند.

 راهنما و نحوه ثبت نام:1از تايپ التين اطالمات خودداري نماييد -2 .هنگام درج اطالمات ،كليدCaps Lockصفحه كليرد خراموش باشرد -3 .از
زدن كليررد(Enter)در هنگررام درج اطالمررات خررودداري نمرروده و بررراي جرردا كررردن كلمررات از يکررديگر ،از كليررد
فاصله(Space)استفاده نماييد -4.تکميل اطالمات كليه فيلدها الزامي است -5 .كد ملي خرود را بره صرورت كامرل ( برا درج
صفر) و بدون خط تيره وارد نماييد -6 .براي اليا مکس ،از فايل اسکن شده مکس پرسنلي ( 3×4تمام ر  ،زمينره روشرن و
جديد) ،با فرمت jpgو با حجم حداك ر 40كيلوبايت استفاده نماييد .مکس هاي ير پرسنلي ارسالي به هريچ وجره مرورد قبرول
نصواهد بود -7 .پاازتکميل نمودن اطالمات ،شماره رهگيري ثبرت نرام ارائره شرده را يادداشرت نماييرد .ضرمناً امکران چرا
اطالمات وجود دارد -8.فيلد مربوط به شماره بازيابي كه از نوع مددي و با  5رقم مي باشد را به دلصواه تکميل نموده وآن را به
دقت يادداشت كرده يابه خاطر باپاريد .در صورت فراموش كردن كد رهگيري ثبت نام ،با استفاده از اين شماره بره همرراه كرد
ملي و شماره شناسنامه مي توانيد كد رهگيري خود را بازيابي نماييد ،لذا تا پايان مراحرل آزمرون از ايرن شرماره كرامالً مراقبرت
نماييد -9 .پس از اتمام مراحل ثبت نام و كامل شدن آن ،به منظور ثبت دقيق اطالمات از دكمه خروج استفاده نماييد

ه) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون:
 -1زمان آزمون روز جمعره مرور 1396/12/18و اخرذكارت ورود بره جلاره آزمرون بره صرورتاينترنتي از روز شرنبه مرور
1396/12/12لغايت پنج شنبه 1396/12/17از طريق وب سايت ( )www.kwphc.irخواهد بود.
توجه :1درصورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون ،اطالع رسراني الزم از طريرق پايگراه
اينترنتي www.kwphc.irبه ممل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهي يافتن ،رمايت و انجام آن ها مي باشند.
توجه:2ارائه كارت ورود به جلاه آزمون ( چا

شده بر روي كا ذ ) هنگام ورود به حوزه الزامي اسرت .در يرر اينيرورت از

ورود داوطلب جلوگيري خواهد شد .همچنين همراه داشتن كارت ملي و يا شناسنامه داوطلرب هنگرام ورود بره جلاره آزمرون
الزامي است.
-2امالم نتايج قبول شدگان3برابر ظرفيت نيز از طريق وب سايت( )www.kwphc.irامالم خواهد شد.
موارد قابل توجه -1:درهريکازرشتههايامتحاني صرفاً فارغالتحييالن همان رشته ،گرراي
كنند و پذيرش ديگر رشتهها يا گراي هايا مقطع باالتر امکانپذير نمي باشد.
 -2داوطلبان ملزم به انتصاب فقط يک كد رشته هاتند.

و مقطرع مريتواننرد شرركت

 -3پذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع ،رشته و گراي

تحيريلي ذكرر شرده در هنگرام ثبرت نرام

صورت مي پذيرد .ماؤوليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادما به مهده داوطلب خواهد
بود.
 -4مدارك تحييلي فارغ التحييالن دانغگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته شدن در آزمرون (حرداك ر دو مراه پرس از امرالم
نتيجه) مي بايات به تائيد سازمان مركزي دانغگاه مذكور برسد .
 -5دارندگان مدرك تحييلي معادل،صادره ازدانغگاه ها ومؤساات آموزش مالي كغور كه درآزمرون جرامع سرازمان سرنج
آموزش كغور شركت نموده و قبول شده اند و سازمان مذكور براي آنان گواهينامه مبني بر امکان ادامه تحييل در مقطرع براالتر
تحييلي با ارزش ملمي صادر نموده ،به شرط رمايت كليه شرايط و ضوابط مندرج در اين اطالميه مجاز به ثبت نرام در آزمرون
ميباشند.
 -6در آزمون كتبي پذيرش سه برابر ظرفيت انجام مي گيرد.
 -7قبولي درآزمون كتبي به منزله بکارگيري قطعي نميباشد بلکه انجام مراحل بعدي شامل مياحبه ،گزين  ،معاينرات پزشرکي
و اخذ مدم سوء پيغينره از مراكز ذييرالح نيز الزامي ميباشرد .

چگونگي توزيع نمرات:
 آزمون كتبي براي داوطلبان رشته شغلي راننده خودرو سنگين معادل  30درصد از كل امتياز و براي ساير رشته هرا معرادل 40درصد از كل امتياز مي باشد.
 -آزمون دان

مهارتي(مياحبه) براي داوطلبان رشته شغلي راننده خودرو سنگين معادل  70درصد از كل امتياز و برراي سراير

رشته ها معادل  60درصد از كل امتيازرا به خود اختياص ميدهد  .
در صورت بروز هرگونه مغکل و سؤالي با شماره تلفن  061-33345728مجتمع مالي آموزشي و پژوهغي صنعت آب و بر
خوزستان به منوان مجري آزمون در وقت اداري تماس حاصل نمايند.

