باسمه تعالي

آگهي تامين نيــرو
شرکت پویانوین سبز درنظردارد به منظور تامين خدمات مورد نياز خود ،در خطوط شبكه ریلي کشور ،در مشاغل مندرج در جدول ذیل ،از بين داوطلبان ذکور و
بومي واجد شرایط ،از طریق برگزاری آزمون کتبي ،مصاحبه و معاینات طب کار ،تعدادی را انتخاب نماید .افراد واجد شرایط متقاضي شرکت درآزمون،
مي توانند جهت ثبت نام از تاریخ  1398/12/25تا تاریخ  1399/01/31به آدرس اینترنتي  http://www.saazmoon.comمراجعه نموده و پس از مطالعه
دقيق مفادآگهي و مطابق با شرایط ذکر شده ،نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
جدول شماره  : 1عناوين شغلي و رشته هاي تحصيلي مرتبط
مقطع

عنوان شغل

رشته تحصيلي

تحصيلي
حمل و نقل ،کامپيوتر(گرایش نرم افزار) ،ریاضي ،برق ،الكترونيك ،الكتروتكنيك ،نقشه کشي

لكوموتيوران

كارداني و

صنعتي ،امور فني راه آهن ،بهداشت حرفه ای ،ایمني صنعتي ،ارتباطات و فن آوری اطالعات ،آمار،

كارشناسي

ماشين افزار ،مكانيك خودرو ،کنترل صنعتي ،مكانيك ،متالورژی ،ساخت و توليد(گرایش ماشين
ابزار) ،فيزیك ،عمران ،صنایع (کليه گرایش ها به استثناء رشته های صنایع غذایي)
حمل و نقل ،کامپيوتر(گرایش نرم افزار) ،ریاضي ،برق ،الكترونيك ،الكتروتكنيك ،نقشه کشي

متصدي
ترافيك

كارداني و
كارشناسي

سوزنبان

صنعتي ،امور فني راه آهن ،بهداشت حرفه ای ،ایمني صنعتي ،ارتباطات و فن آوری اطالعات ،آمار،
ماشين افزار ،مكانيك خودرو ،کنترل صنعتي ،مكانيك ،ساخت و توليد(گرایش ماشين ابزار)،
مدیریت(گرایش های بازرگاني ،گمرکي ،صنعتي ،کاربردی ،دولتي ،بيمه) ،صنایع (کليه گرایش
ها به استثناء رشته های صنایع غذایي)

نگهبان

ریاضي و فيزیك ،علوم تجربي ،برق(کليه گرایش ها) ،مكانيك (اتومكانيك ،ماشين ابزار ،طراحي

ديپلم

ايستگاه

صنعتي) عمران ،کامپيوتر (کليه گرایش ها به استثناء رشته های شاخه گرافيك کامپيوتر)

جدول شماره  : 2توزيع فراواني نيازها به تفكيك محدوده جغرافيايي موردنظر

لكوموتيوران تعداد  389نفر
محل خدمت

در محدوده جغرافيایي

تعداد (نفر)

تبریز

29

شهرهای صوفيان ،مرند ،تسوج ،عجب شير ،شبستر ،آذرشهر ،تبریز

مراغه

15

شهرهای بناب ،خوی ،سلماس ،ملكان ،مياندوآب ،مراغه

اروميه

10

شهرهای شوط ،مهاباد ،نقده ،اروميه

جلفا

3

شهرهای هادی شهر ،جلفا

اراک

16

شهرهای شازند ،آشتيان ،مالیر ،نهاوند ،کنگاور ،صحنه ،هرسين ،کرمانشاه ،اراک

کاشان

30

شهرهای بادرود ،نطنز ،کاشان

جدول شماره  : 2توزيع فراواني نيازها به تفكيك محدوده جغرافيايي مورد نظر

لكوموتيوران تعداد  389نفر
محل خدمت

در محدوده جغرافيایي

تعداد (نفر)

اصفهان

18

شهرهای مبارکه ،نجف آباد ،زرین شهر ،ورزنه ،اصفهان

اهواز

17

شهرهای خرمشهر ،آبادان ،اهواز

بندرامام

5

شهرهای سربندر ،ماهشهر ،بندرامام

مشهد

21

شهرهای سبزوار ،نيشابور ،نقاب ،اسفراین ،مشهد

سرخس

12

شهرهای فریمان ،سرخس

اندیمشك

19

شهرهای شوشتر ،دزفول ،شوش ،اندیمشك

تربت حيدریه

16

شهرهای تربت جام ،بجستان ،خواف ،رشتخوار ،شادمهر ،تربت حيدریه

طبس

14

شهرهای فردوس ،بهاباد ،بشرویه ،طبس

پل سفيد

2

شهرهای نكا ،بهشهر ،قائم شهر ،ساری ،زیرآب ،پل سفيد

فيروزکوه

3

شهرهای ورسك ،فيروزکوه

شاهرود

22

شهرهای دامغان ،جاجرم ،آزادور ،شاهرود

سمنان

18

شهرهای مهدی شهر ،سرخه ،سمنان

گرگان

5

گرگان

ميانه

4

ميانه

زنجان

5

شهرهای خرمدره ،زنجان

قزوین

7

شهرهای تاکستان ،سياه چشمه ،قزوین

شيراز

7

شهرهای آباده ،اقليد ،شهرضا ،صفاشهر ،مرودشت ،شيراز

قم

7

قم

کرمان

10

شهرهای بم ،فهرج  ،کرمان

زرند

7

شهرهای سيریز ،زرند

جدول شماره  : 2توزيع فراواني نيازها به تفكيك محدوده جغرافيايي موردنظر

لكوموتيوران تعداد  389نفر
محل خدمت

در محدوده جغرافيایي

تعداد (نفر)

دورود

9

شهرهای خرم آباد ،بروجرد ،ازنا ،سپيددشت ،دورود

سيرجان

19

شهرهای احمدآباد ،خاتون آباد ،شهر بابك ،رفسنجان ،سيرجان

انشعاب

21

شهرهای فين ،حاجي آباد ،انشعاب ،بندرعباس

همدان

13

شهرهای رباط کریم ،ساوه ،زاویه ،فامنين ،کبودرآهنگ ،فيروزان ،همدان

رشت

5

شهرهای لوشان ،طارم ،کوهين ،منجيل ،رودبار ،رستم آباد ،امامزاده هاشم ،سراوان ،رشت

جمع

389

جدول شماره  : 3توزيع فراواني نيازها به تفكيك محدوده جغرافيايي موردنظر

سوزنبــان تعداد  558نفر
محل خدمت

تعداد (نفر)

اراک -سمنگان

15

کاشان

15

در محدوده جغرافيایي
اراک ،کارچان ،خيرآباد ،سهل آباد ،داودآباد ،زال،هفته،شازند ،مهاجرین ،لنجرود  ،جالیر ،آقداش،
آشتيان ،مالیر ،خنداب ،مومن آباد
کاشان ،نياسر ،قمصر ،آران و بيدگل ،سفيد شهر ،مشكات ،سن سن  ،بادرود

اصفهان  -سيستان
زرین شهر-ریز-دیزیچه-

56

اصفهان ،شاهين شهر ،بهارستان ،نجف آباد ،قهدریجان ،خميني شهر ،فوالدشهر ،سجزی ،مبارکه ،زرین
شهر ،مجلسي ،آبنيل ،بروجن

حسن آباد_سيد آباد-آبنيل

تهران

29

تهران ،پردیس ،مامازند ،ورامين ،قرچك ،رباط کریم ،اسالم شهر ،شهریار ،قدس ،محمدشهر ،کرج ،ری

اهواز

6

اهواز ،کارون ،مالثاني ،شيبان

بندر امام

3

بندر امام ،سربندر ،ماهشهر ،شادگان

زاهدان

16

زاهدان

مشهد-مطهری

2

مشهد ،فریمان ،بينالود

سرخس

1

سرخس

اندیمشك

25

اندیمشك ،دزفول ،دهلران ،شوش ،شوشتر

جدول شماره  : 3توزيع فراواني نيازها به تفكيك محدوده جغرافيايي موردنظر

سوزنبــان تعداد  558نفر
در محدوده جغرافيایي

محل خدمت

تعداد (نفر)

خواف و سنگان

30

خواف ،سنگان ،نشتيفان ،سالمي ،چمن آباد

طبس

8

طبس ،فردوس ،بشرویه

تربت حيدریه

4

تربت حيدریه ،زاوه ،رشتخوار ،مه والت

بجستان

6

بجستان

فيروزکوه

15

فيروزکوه ،توابع دماوند ،توابع سواد کوه

ساری -پل سفيد

20

ساری  ،پل سفيد ،قائم شهر ،نكا ،بهشهر ،جویبار

مراغه

3

مراغه ،عجب شير ،بناب

تبریز

3

تبریز ،آذر شهر ،شبستر ،خواجه ،سهند ،ممقان ،صوفيان ،سهالن

شاهرود

15

شاهرود ،مجن ،بسطام ،جاجرم ،آزادور

سمنان

24

سمنان ،مهدی شهر ،شهميرزاد ،سرخه

گرگان

12

گرگان ،کردکوی ،بندرگز ،بندر ترکمن ،علي آباد ،آق قال

زنجان

3

زنجان ،سلطانيه ،زرین آباد

قزوین

6

قزوین ،تاکستان ،سياه چشمه

ميانه

6

ميانه ،ترکمن چای ،آچاچي ،آقكند ،ترک

شيراز

8

شيراز ،صدرا ،بيضا ،مرودشت ،اقليد

آباده

8

آباده ،اقليد ،شهرضا

کرمان

30

قم ،جعفریه ،قنوات ،سلفچگان ،کهك ،دستجرد

زرند

15

کرمان ،بم  ،فهرج ،زرند

دورود

23

دورود ،ازنا ،سپيددشت ،اليگودرز ،خرم آباد

بافق

10

بافق

یزد

15

یزد،تفت،مهریز،خضرآباد،اشكذر

جدول شماره  : 3توزيع فراواني نيازها به تفكيك محدوده جغرافيايي موردنظر

سوزنبــان تعداد  558نفر
محل خدمت

در محدوده جغرافيایي

تعداد (نفر)

اردکان-ميبد-چادرملو

16

اردکان ،ميبد ،عقدا ،بهاباد

سيرجان

40

سيرجان ،نجف شهر ،هماشهر ،خاتون آباد ،احمد آباد ،شهر بابك

بندرعباس

31

بندرعباس ،حاجي آباد ،رویدر ،بستك ،فين

همدان

7

همدان ،فيروزان ،مالیر ،نهاوند

ساوه

3

ساوه ،زرندیه ،مامونيه ،جعفریه

رشت

29

رشت ،کوهين ،رستم آباد ،منجيل ،رودبار ،لوشان ،امام زاده هاشم ،سراوان

جمع

558

جدول شماره  : 4توزيع فراواني نيازها به تفكيك محدوده جغرافيايي موردنظر

متصدي ترافيك تعداد  227نفر
محل خدمت

تعداد (نفر)

اراک

4

کاشان

2

اصفهان  -سيستان

6

تهران

15

سربندر -ماهشهر -بندر

در محدوده جغرافيایي
اراک ،کارچان ،خيرآباد ،سهل آباد ،داودآباد ،شازند ،مهاجرین ،لنجرود،
آشتيان ،مالیر ،نهاوند
کاشان ،نياسر ،قمصر ،آران بيدگل ،سفيد شهر ،مشكات ،سن سن ،بادرود
اصفهان ،شاهين شهر ،بهارستان ،نجف آباد ،قهدریجان ،خميني شهر،
فوالدشهر ،سجزی ،مبارکه ،زرین شهر ،بروجن
تهران ،پردیس ،مامازند ،ورامين ،قرچك ،رباط کریم ،اسالم شهر ،شهریار،
قدس ،محمدشهر ،کرج ،ری

4

سربندر ،ماهشهر ،بندر امام ،شادگان

6

اهواز ،کارون ،مالثاني ،شيبان

شلمچه -خرمشهر

3

خرمشهر ،آبادان ،مينو شهر

زاهدان

5

زاهدان

3

مشهد ،فریمان ،بينالود

امام
خسروی -مياندشت-
کارون-اهواز

مشهد -مطهری-
سالم-فریمان

جدول شماره  : 4توزيع فراواني نيازها به تفكيك محدوده جغرافيايي موردنظر

متصدي ترافيك تعداد  227نفر
تعداد

محل خدمت

در محدوده جغرافيایي

(نفر)

سرخس

3

سرخس

نقاب-اسفراین -سبزوار

4

جوین ،جغتای ،نقاب ،سبزوار ،خوشاب

تنگه هفت -تله زنگ

2

اندیمشك ،دزفول

خواف و سنگان

10

خواف ،سنگان ،نشتيفان ،سالمي ،چمن آباد

طبس

6

طبس ،فردوس ،بشرویه

بن کوه و کبوتر دره

5

سيمين دشت ،گرمسار ،ایوانكي ،آرادان ،زرین دشت ،فيروزکوه

ساری

5

ساری  ،پل سفيد ،قائم شهر ،نكا ،بهشهر ،جویبار

بستان آباد-زاویه-نقالن

12

بستان آباد ،هریس ،سراب ،ميانه ،آچاچي

اروميه

3

اروميه ،نقده ،مهاباد

مراغه

6

مراغه ،عجب شير ،بناب ،خوی ،سلماس

جلفا

3

جلفا ،هادی شهر

تبریز

6

تبریز ،آذر شهر ،شبستر ،خواجه ،سهند ،ممقان ،صوفيان ،سهالن

شاهرود

18

شاهرود ،مجن ،بسطام ،جاجرم ،آزادور

سمنان

9

سمنان ،مهدی شهر ،شهميرزاد ،سرخه

گرگان

5

گرگان ،کردکوی ،بندرگز ،بندر ترکمن ،علي آباد ،آق قال

زنجان

3

زنجان ،سلطانيه ،زرین آباد

قزوین

3

قزوین ،تاکستان ،سياه چشمه

اقليد -آباده

6

اقليد ،آباده ،صفاشهر ،بوانات ،شهرضا

شيراز -سعادت شهر

5

شيراز ،سعادت شهر ،ارسنجان ،مرودشت ،پاسارگاد ،قادرآباد

قم

2

قم ،جعفریه ،قنوات ،سلفچگان ،کهك

زرند

6

زرند ،چترود ،ریحان شهر ،سيریز

جدول شماره  : 4توزيع فراواني نيازها به تفكيك محدوده جغرافيايي موردنظر

متصدي ترافيك تعداد  227نفر
محل خدمت

در محدوده جغرافيایي

تعداد (نفر)

کرمان

9

کرمان ،بم  ،فهرج

دورود -ازنا

7

دورود ،ازنا ،سپيددشت ،اليگودرز ،خرم آباد

یزد

5

یزد ،تفت ،مهریز ،خضرآباد ،اشكذر ،اردکان ،ميبد ،عقدا ،بافق

سيرجان

12

سيرجان ،نجف شهر ،هماشهر ،خاتون آباد ،احمد آباد ،شهر بابك

بندرعباس

9

بندرعباس ،حاجي آباد ،رویدر ،بستك ،فين

همدان

18

همدان ،فيروزان ،مالیر ،نهاوند

ساوه

3

ساوه ،زرندیه ،مامونيه ،جعفریه

رشت

2

رشت ،کوهين ،رستم آباد ،منجيل ،رودبار ،امام زاده هاشم ،سراوان

جمع

227
جدول شماره  : 5توزيع فراواني نيازها به تفكيك محدوده جغرافيايي موردنظر

نگهبان ايستگاه تعداد  45نفر
محل خدمت

در محدوده جغرافيایي

تعداد (نفر)

اراک ،کارچان ،خيرآباد ،سهل آباد ،داودآباد ،زال  ،هفته ،شازند ،مهاجرین،

اراک

1

کاشان

2

کاشان ،نياسر ،قمصر،آران بيدگل ،سفيد شهر ،مشكات ،سن سن ،بادرود

اصفهان (ورزنه)

2

ورزنه ،هرند ،اژیه ،مالثاني ،شيبان

اهواز

9

اهواز ،کارون

قم

1

قم ،جعفریه ،قنوات ،سلفچگان ،کهك ،دستجرد

یزد (نایين-اردکان)

8

خور و بيابانك ،بافران ،عقدا ،نایين  ،اردکان ،ميبد

جنت آباد

3

جنت آباد ،بافق

بياض

3

بياض ،کشكوئيه

چوران

3

چوران ،سيرجان

قره تپه-کهه -چاه تر

13

حاجي آباد

جمع

45

لنجرود



تذكرات (: )1

.1

دارندگان مدارک تحصيلي مندرج در جدول شماره  1صرفا مجاز به ثبت نام خواهند بود .

.2

دراین آزمون صرفا داوطلبان بومي مجازبه شرکت مي باشند لذا متقاضيان باید سعي کنند تا محدوده جغرافيایي مورد تقاضای خود را بر اساس شرایط

بومي (شهرستانهای محدوده ایستگاه های راه آهن) ،انتخاب نمایند.
.3

داوطلبان چنانچه از شرایط ایثارگری برخوردارند ضروری است در تقاضانامه ثبت نام نسبت به تكميل فيلد مربوطه اقدام نمایند .فرزندان ایثارگران به

شرط ارائه مستندات ایثارگری تایيد شده توسط بنياد شهيد و امور ایثارگران ،از شرط سن ،حداکثر تا سقف  5سال معاف مي باشند.ضمن اینكه این دسته
افراد نيز باید شرایط مد نظر شرکت را دارا باشند.
.4

بكارگيري پذيرفته شدگان نهايي بر اساس نمره و رتبه قبولي از سال  1399لغايت پايان سال  1401به صورت تدريجي مي باشد.

تعريف داوطلب بومي
افرادی که حداقل دارای یكي از ویژگي های زیر باشند ،داوطلب بومي تلقي مي گردند:
الف -محل تولد یا صدور شناسنامه داوطلب با محدوده جغرافيایي موردتقاضا یكي باشد.
ب  -داوطلب حداقل دومقطع تحصيلي )از ابتدایي تا پایان دبيرستان) را به صورت متوالي یا متناوب در محدوده جغرافيایي محل موردتقاضا طي کرده باشد.
تذكر :سكونت در محل جغرافيايي مورد تقاضا  ،بدون داشتن يكي از شرايط بند "الف" يا "ب" به منزله بومي بودن تلقي نمي گردد.

شرايط شركت درآزمون
 -1شرايط عمومي
 -1-1تابعيت نظام جمهوری اسالمي ایران.
 -1-2اعتقاد به دین مبين اسالم یا یكي از ادیان تصریح شده در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران.
 -1-3نداشتن منع بكارگيری و نداشتن سوء پيشينه به موجب آراء مراجع قضایي ذیصالح.
 -1-4دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافيت دائم غيرپزشكي .
 -1-5داشتن شرایط فيزیكي مورد نظر وسالمت کامل جسماني و رواني متناسب با شغل برابر استانداردهای مورد نظر شرکت .

 -2شرايط اختصاصي

 -2-1سن :


در مشاغل لكوموتيوران  ،متصدي ترافيك و سوزنبان حداکثرسن مجاز با دارا بودن کارت پایان خدمت  28سال تمام ( )1371/01/01و با دارا

بودن معافيت دائم غير پزشكي  26سال تمام ( )1373/01/01مي باشد.


در شغل نگهبان ايستگاه حداکثر سن مجاز با دارا بودن کارت پایان خدمت  26سال تمام ( )1373/01/01و با دارا بودن معافيت دائم غير پزشكي 24

سال تمام ( )1375/01/01مي باشد.
 -2-2سابقه :
داوطلباني که دارای سابقه خدمت در مجموعه سيروحرکت راه آهن یا واحد های تعميراتي ناوگان و مشاغل زیرساخت ریلي ،مي باشند حداکثر تا  4سال
به سقف سني افزوده مي گردد( .با ارائه سوابق بيمه ای مرتبط و تایيد شده توسط سازمان تامين اجتماعي)
 -2-3شرايط جسماني :
قد  :لكوموتيوران و متصدی ترافيك و نگهبان ایستگاه ( بين  165تا  ، )190سوزنبان (بين  160تا )1890
چشم  :برای کليه مشاغل بدون عينك با دید  8دهم و با عينك  10دهم
 -3مفاد آزمون كتبي
 -3-1مشاغل لكوموتيوران ،متصدي ترافيك و سوزنبان

 سواالت دروس عمومي شامل :اطالعات عمومي ،زبان و ادبيات فارسي ،معارف اسالمي ،مباني کامپيوتر ،زبان عمومي انگليسي و هوش و استعداد
تحصيلي
 سواالت دروس تخصصي :
 برای شغل لكوموتيوران  :ریاضي وآمار  ،مباني فيزیك ،مباني مكانيك ،مباني برق و الكترونيك برای شغل متصدی ترافيك و سوزنبان  :ریاضي وآمار  ،مباني مكانيك ،مباني برق و الكترونيك ومباني مدیریت سواالت شایستگي شغلي عبارتست از:
مهارتها ،توانمندی ها ،الگوهای رفتاری و نگرش های مورد نياز شغلي


تعداد سواالت آزمون  :تعداد  170سوال به تفكيك  60سوال برای دروس عمومي (برای هر درس  10سوال)  60 ،سوال برای دروس تخصصي

(برای هر درس  15سوال) و  50سوال برای شایستگي شغلي ،در نظر گرفته شده است.
-3-2نگهبان ايستگاه



سواالت دروس عمومي شامل :ادبيات فارسي ،معارف اسالمي ،زبان عمومي انگليسي و هوش و استعداد تحصيلي



سواالت دروس تخصصي  :مباني ریاضي ،مباني فيزیك ،مباني کامپيوتر ،مباني برق و الكترونيك


سواالت شایستگي شغلي عبارتست از:



مهارتها ،توانمندی ها ،الگوهای رفتاری و نگرش های مورد نياز شغلي



تعداد سواالت آزمون  :تعداد  110سوال به تفكيك  40سوال برای دروس عمومي (برای هر درس  10سوال)  40 ،سوال برای دروس تخصصي (برای

هر درس  10سوال) و  30سوال برای شایستگي شغلي ،در نظر گرفته شده است.
تبصره :

 کليه سواالت آزمون به صورت چهارگزینه ای مي باشد. -هر سه پاسخ اشتباه معادل یك نمره منفي در نظر گرفته ميشود.

نحوه و مهلت ثبت نام در آزمون

داوطلبان از تاریخ  1398/12/25حداکثر تا پایان روز  1399/01/31فرصت خواهند داشت به ترتيب ذیل برای شرکت درآزمون ثبت نام نمایند.



مطالعة دقيق آگهي و شرایط مندرج در آن



واریز مبلغ  530،000ريال (پانصد و سي هزار ريال) به صورت الكترونيكي به عنوان حق ثبت نام در آزمون

نكته :وجه واریزی به هيچ عنوان مسترد نخواهد گردید.


بارگذاری عكس اسكن شده (حجم نباید بيشتر از  40کيلوبایت باشد)



بارگذاری تصویر اسكن شده اصل مدرک تحصيلي (حجم نباید بيشتر از  100کيلوبایت باشد)

تذكر :ارسال تصویر اصل مدرک تحصيلي الزامي مي باشد (داوطلب در صورت قبولي در آزمون کتبي ملزم مي باشد اصل یا گواهي موقت مدرک تحصيلي خود را
ارائه نماید در غير این صورت به هيچ وجه معرفي نامه های تحصيلي به حوزه نظام وظيفه  ،گواهي های موردی و ...ترتيب اثر داده نخواهد شد و در هر مرحله از آزمون،
از ادامه فرایند حذف خواهد شد)



بارگذاری تصویر اسكن شده کارت پایان خدمت (حجم نباید بيشتر از  100کيلوبایت باشد)



بارگذاری تصویر اسكن شده صفحه اول شناسنامه (حجم نباید بيشتر از  100کيلوبایت باشد)



بارگذاری تصویر اسكن شده مستندات بومي بودن در صورتيكه داوطلب" ،بومي محل تولد" نباشد(حجم نباید بيشتر از  100کيلوبایت باشد)



بارگذاری تصویر اسكن شده کارت ایثارگری (حجم نباید بيشتر از  100کيلوبایت باشد)



ثبت مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایت  http://www.saazmoon.comبه طور صحيح و دقيق و دریافت کد

رهگيری  6رقمي پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتي


دریافت کارت ورود به جلسه ،براساس اعالم زمان و مكان برگزاری آزمون درسایت مذکور

تبصره  :3داوطلبان گرامي درمرحله ثبت اینترنتي اطالعات دقت نمایند  ،مسئوليت درستي اطالعات ثبت شده به عهده داوطلب مي باشد.
داوطلبان مي بايست پس از ثبت نهايي اطالعات و دريافت كد رهگيري  6رقمي نسبت به تاييد نهايي ثبت نام خود اطمينان حاصل نموده و
جهت چاپ صفحه تائيديه نهايي ثبت نام خود ،اقدام نمايند.

تبصره  :4هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در یك شغل در خواستي را دارد .
تذكرات (: )2


عدم دریافت کد رهگيری  6رقمي به منزله عدم تكميل ثبت نام داوطلب مي باشد .



شماره تلفن همراه ثبت شده در تقاضانامه ،مالك اطالع رساني پيامك به داوطلب مي باشد .لذا در ثبت شماره اعالمي،

دقت الزم صورت پذيرد .ضمنا مسئوليت هر گونه تغيير ،خاموش بودن شماره ثبت شده و  ....به عهده داوطلب مي باشد.



چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غير واقعي ،ثبت نام و اقدام به شرکت در آزمون نماید ،با محرز شدن عدم صحت مندرجات ثبت شده از سوی

داوطلب ،حتي در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار ،موضوع بكارگيری وی منتفي و در صورت لزوم ،مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.


بدیهي است قبولي درآزمون کتبي و مصاحبه ها به منزله تایيد نهایي نمي باشد بلكه مراحل آزمون شامل قبولي در آزمون کتبي ،مصاحبه علمي-

تخصصي ،معاینات طب کار و روانسنجي و گزینش صالحيت های اخالقي و  ...ميباشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر یك از مراحل قيد شده از
ایشان جهت شرکت در مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.



این آگهي ارتباطي با جذب نيرو در شرکت راه آهن جمهوری اسالمي ایران ندارد.

زمان برگزاري آزمون


زمان دریافت کارت ورود به جلسه و تاریخ ومكان برگزاری آزمون متعاقبا ازطریق سایت اعالم خواهد شد.



داوطلبان درصورت نيازبه کسب اطالعات بيشترميتوانند با شماره تلفن های  021 22264471تماس حاصل نمایند.

کليه حقوق مادی و معنوی متعلق موسسه معين اداره مي باشد.

