دفترچه
راهنمای آزمون

تامین نیرو انسانی شرکت تعاونی تالشگران توسعه نیروی آفتاب فارس

7931

شرکت تعاونی تالشگران توسعه نیروی آفتاب فارس درنظر دارد برای اجرای قراردادهای در سال آتی نسبت به تامین نیرو
دربخشهای کارگر انبار و نگهبان جمعا به تعداد 11نفر از افرادواجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و
تخصصی ،آزمون دانش مهارتی ( مصاحبه ) به شرط دارابودن شرایط ذیل پس از طی فرایند بکارگیری نماید .
الف ) شرایط عمومی متقاضیان :

 -1داشتن تابعیت ایران
 -2انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان
 -3عدم اعتیاد به موادمخدرو دخانیات
 -4نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 -5داشتن سالمت جسمانی و روانی وتوانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند .
 -6اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -7التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -8عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت ونداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان هاوشرکت ها
 -9احراز صالحیت های عمومی وگزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه توسط پیمانکار یا مشاور
ب ) شرایط اختصاصی :
داشتن مدرک تحصیلی دیپلم (کلیه رشته های تحصیلی)

داشتن شرایط سنی حداکثرسن :
جدول شماره7

حداکثر  33سال برای نگهبان
حداکثر  43سال برای کارگر انبار

( یک سال سابقه کار مرتبط ،با پرداخت حق بیمه الزامیست) .
تذکرات :

-7کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه ( آقایان ) و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون
آماده و صادرشده باشد و درموعد مقرر ارائه گردد.

 -2انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثربه میزان  3برابر ظرفیت مورد نیاز ازمیان افرادی که حدنصاب نمره آزمون
عمومی تعیین شده راکسب کرده اند .به ترتیب باالترین نمرات آزمون تخصصی انجام واسامی آنان حداکثریک ماه بعداز
آزمون از طریق پیامک اعالم خواهد شد.
 -3درصورتی که داوطلبی بامدارک تحصیلی غیرمرتبط و یا باالترازمقاطع تحصیلی اعالم شده در اگهی درآزمون شرکت
نماید ،ازادامه اشتغال وی درهرمرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.
 -4انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه وگزینش میسر می باشد .ضمنا اسامی پذیرفته شدگان
نهایی پس از تاییدمراجع ذی صالح از طریق پیامک به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
توضیح  :مهلت ارائه اصل مدارک الزم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی ،شناسنامه،کارت ملی ،مدرک وضعیت
نظام وظیفه  ،ومدرک بومی ،به منظور تطبیق مدارک وتکمیل پرونده برای انجام مصاحبه ،حداکثر 7روزپس از اعالم نتایج آزمون می باشد.

 -5مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال ( اعالم ) مدارک به صورت
ناقص برعهده داوطلب خواهد بودو درهرمرحله ازمراحل آزمون و مصاحبه محرزشود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات
خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است ،از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت بکارگیری
لغو و بالاثرمی گردد.
 -6داوطلبان واجد شرایط عمومی و اختصاصی ،با ارائه مستندات مورد تائید ،ضرایب تعیین شده در آزمون کتبی
( آزمون اختصاصی ) آنان اعمال گردیده و سپس نتایج مربوطه محاسبه خواهدشد.
تذکر  :7پیرامون مفاد بند "ذ" قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 52 ،درصد سهمیه این آزمون به ایثارگران با ارائه مدارک معتبراختصاص
می یابد
تذکر :5شرط پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارابودن شرایط فیزیکی( حداقل قد  762و وجود تناسب قد و وزن) مورد
نیاز برای مشاغل مربوطه می باشد
تذکر  : 9توضیح الزم به ذکر اینکه مالک انتخاب افراد پذیرفته شده بومی بودن شهر مورد تقاضای فعالیت می باشد.
تذکر  : 4شرایط بومی بودن متقاضیان شرکت کنند در آزمون باید یکی ازموارد  :سه سال آخر تحصیلی تا دیپلم یا محل تولد و اسکان شهر مورد
تقاضا باشد.
تذکر  : 2الزم به ذکر است متقاضیان شرکت کننده درآزمون باید فقط ساکن شهرستانهای مطابق جدول شماره  3باشد وشهرستان های دیگر
استان و کشور حق شرکت در آزمون را ندارند .

مواد آزمون :
جدول شماره5
ردیف

رشته شغلی

7

کارگر انبار

5

نگهبان

ضریب

مواد آزمون

هوش و استعداد
توانمندیهای عمومی

1

زبان عمومی
آشنایی مقدماتی کار باکامپیوتر

توانمندیهای تخصصی

1/5

اصول مقدماتی انبارداری*
هوش و استعداد
زبان عمومی

توانمندیهای عمومی

1

آشنایی مقدماتی کار با کامپیوتر
اصول مقدماتی حفاظت و

توانمندیهای تخصصی

1/5

حراست*

*منابع دروس اختصاصی در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس به آدرس اینترنی  www.farscomplex.irدر دسترس است .

5

نگهبان

دیپلم

آزاد

7

کارگر انبار

دیپلم

سهمیه

ردیف

رشته شغلی

مورد نیاز

شهرستان

جمع

مدرک تحصیلی

تعداد

داراب

7

7

کازرون

7

7

الر

7

7

المرد

7

7

آباده

7

7

فیروز آباد

7

7

نور آباد

7

7

فسا

7

7

نیریز

7

7

شیراز

5

5

جنسیت

ج ) جدول شماره : 9

مرد

مرد

*ثبت نام دررشتتته کارگر انبار از تاریخ  97/32/24الی تاریخ 97 /32/ 26بین ستتاعات  14تا  17در محل مدیریت
برق شهرستان های مربوطه انجام می شود.
* ثبت نام دررشتتته نگهبان از تاریخ  97/32/24الی تاریخ 97 /32/ 26بین ستتاعات  8تا  12در محل دفتر شتترکت به
آدرس خیابان هدایت بین مالصدرا و فلسطین ساختمان  253انجام می شود.
*زمان توزیع کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون از طریق پیامک به اطالع واجدین شرایط خواهد رسید.
*شماره تماس جهت پاسخگویی به سواالت احتمالی  ( 371 - 32317768ساعت پاسخگویی ) 8-12

