
 

 

 

در تاریخ های   جهت تطبیق با همراه  داشتن مدارک اعالم شده ،  داوطلبان محترم ضمن آرزوی موفقیت

 ئید.مراجعه فرما زیر در هر استانهای  به آدرس زیر

 منزله انصراف تلقی گردیده  و نفر چایگزین معرفی خواهد شد .تذکر مهم : عدم مراجعه در تاریخ تعیین شده به 

 70/70/1071حوزه استان آذربایجان شرقی  : برنامه زمان بندی و تاریخ و محل تطبیق مدارک آزمون  

 تاریخ و ساعت تطبیق مدارک رشته شغلی ردیف

 13الی  8ازساعت  - 11/70/1071روز دو شنبه نگهبانی 1

 13الی  8ازساعت  - 11/70/1071روز سه شنبه  اپراتور برق  1

 آدرس 
 -تبریز ، جاده سنتو ، مابین میدان کارگر و سه راه قراملک 

 مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان
 

 70/70/1071حوزه استان آذربایجان غربی  : برنامه زمان بندی و تاریخ و محل تطبیق مدارک آزمون 

 تطبیق مدارکتاریخ و ساعت  رشته شغلی ردیف

1 
 و  نگهبانی

 کیلو ولت  077اپراتور برق 
 10الی  17:37:  ازساعت  - 12/70/1071شنبه سهروز 

1 
 اپراتور برق

 کیلو ولت  131 
 13الی  8ازساعت  - 37/70/1071شنبه  چهارروز 

 آدرس 
ارومیه ،  خیابان شهید بهشتی ، کوی هشتم ،  پالک شش مجتمع آموزشی و 

 دفتر ارومیه -آذربایجان پژوهشی 
 

 70/70/1071حوزه استان اردبیل  : برنامه زمان بندی و تاریخ و محل تطبیق مدارک آزمون 

 تاریخ و ساعت تطبیق مدارک رشته شغلی ردیف

1 
 و اپراتور برق  نگهبانی

 (کیلو ولت   03 )
 10الی  11ازساعت   17/70/1071شنبهیکروز 

1 
) اپراتور برق اپراتور برق 

 کیلوو لت (  137و  131
 13الی  8ازساعت  - 11/70/1071شنبه دو روز 

 آدرس 
، خیابان سعادت ، کوچه نیلو فر  میدان فرهنگ کارشناسان ،،  ، شهرک اداری اردبیل

 دفتر اردبیل -مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان   -002قطعه  0



 

 

 

: مدارک قیتطب جهت الزممدارک   

 یمل کارتی وکپ  اصل – ۱

 شناسنامه صفحاتی ازتمامی وکپ اصل—۲

 دائم تیامعافیو فهیوظ نظام خدمت انیپا کارتی وکپ اصل – ۳

 تحصیلی : رکامدی وکپ اصل -۴

 اصل وکپی مدرک  دیپلم یا کاردانی به همراه ریز نمرات  برای داوطلبان  رشته نگهبانی  –الف 

 اصل وکپی مدرک  کاردانی برق و کارشناسی برق  به همراه ریز نمرات  برای داوطلبان  رشته اپراتور برق  -ب

 ۳*۴ عکس قطعه ۳ -۵

 : یقانونی ها هیوسهمی بربوم دال مدارک -۶

 نام ثبتی راهنما دردفترچه شده اعالم طیشرا بودن،طبقی بربوم دال مدارک–الف

محل سکونت ) در دفترچه ثبت نام ( برای تمامی داوطلبان استان و بومی شهرستانی به لحاظ  تذکر مهم : تکمیل فرم استشهاد

 ساکن بودن با سابقه ده سال سکونت ، الزامی است .

در صورت داشتن سابقه کار ،  با ارائه   نام ثبتی راهنما دردفترچه مندرج حداکثرسن احتسابی برا داوطلبان رشته نگهبانی -ب

 مان مربوطه و سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی به سقف سنی افزوده می شود .گواهی از ساز

 نام ثبتی راهنما دردفترچه مندرج حداکثرسن احتسابی براداوطلبا ن اپراتور برق در صورت داشتن سابقه کار مرتبط ،     -پ

 ارائه نمایند . مهیب سابقهی گواه همراه  به و اخذ را مربوط معتبرازسازمانی وگواه مرتبط سابقه مدارک) 

 نام ثبتی راهنما دردفترچه شده اعالم ازمراجع مربوطهی گواه درصد،ارائه ۵ و درصد ۲۵ هیسهم ثارگرانیا- ت

 

 : تذکرمهم

 ثارگرانیوامورا دیادشهیبن( شهدا آنهاوفرزندان فرزندان وآزادگان، جانبازان) ثارگرانیای معتبربرا هیدیصدورتائ مرجع

 .باشدی م 

 


