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 مقدمه

و به استناد  کارآمدی و تامین نیروی انسانی با رعایت عدالت استخدامی ءساماندهی، ارتقاگزینی، های شایستهدر اجرای سیاست

از محل فرآیند را نفر  454رق تعداد های توزیع نیروی بشرکت ،مجوزهای استخدامی صادره و براساس موافقت مجمع عمومی

، امتیازات خاص و گزینش پس از کسب نمره مصاحبهرگزاری آزمون عمومی کتبی، )به کار( و از طریق ب تغییر حالت اشتغال

 .دهندر حالت اشتغال مییتغی الترین نمرات اخذ شده به قراردادیحدنصاب به ترتیب با

 یعموم شرایطاول:  بخش

 رانیا نظام جمهوری اسالمی تیداشتن تابع .1

 رانیا یاسالم یجمهور یالتزام به قانون اساس .2

 رانیا یاسالم یجمهور یشناخته شده در قانون اساس انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نیاعتقاد به د .3

)تاریخ پایان خدمت مندرج در کارت یا تاریخ صدور  انیآقا یدائم برا یقانون تیمعاف ایانجام خدمت دوره ضرورت  .4

 کارت معافیت تا روز برگزاری آزمون(

 و دخانیاتبه مواد مخدر  ادیعدم اعت .5

 رموث یجزائ تینداشتن سابقه محکوم .6

 نظر مورد شغل یبرا الزم توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن .7

  در روز برگزاری آزمون هاعدم منع قانونی برای استخدام و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان .8

 و امتیازات خاص تأیید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبههای عمومی به احراز صالحیت .9

 نمره تعیین شده آزمون عمومی و مصاحبهکسب حد نصاب  .10

 اختصاصی شرایط: دوم خشب

های سازمانی مندرج در را در قالب پست توزیع مربوطههای پیمانکار که وظایف اصلی شرکت کارکنان طرف قرارداد با شرکت

، مجاز به شرکت در و دارای شرایط ذیل باشند دهند( انجام میتوزیع مربوطهساختار سازمانی شرکت )منوط به تأیید شرکت 

 :باشندآزمون می

 (روز برگزاری آزمونتا  التحصیل)فارغ و سه ول شماره دوامتناسب با جددارا بودن شرایط احراز  -1-2

 )تا روز برگزاری آزمون( سال سابقه کار در شرکت منوط به پرداخت حق بیمه مربوطه 5بودن حداقل دارا  -2-2

 رضایت کتبی شرکت متقاضی از عملکرد فرد -3-2

های وابسته وزارت نیرو دارای سابقه کار با پرداخت حق بیمه های طرف قرارداد با سایر شرکتچنانچه فردی در شرکت :1تبصره 

 سوابق مذکور به عنوان سابقه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.باشد، مجموع 

 های سازمانی مصوبف پستشرکت توزیع فعلی که وظای هایمحل -شغل یکی از داوطلبان صرفاً امکان شرکت در :2تبصره 

 دارند. دهندرا انجام می آن

 یقانون یهاهیو سهم ازاتیسوم: امت خشب

 شود.در امتیاز آزمون عمومی مشمولین اعمال می شماره یکضرایب مندرج در جدول  -1-3
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 هاضرایب سهمیه –جدول شماره یک 

 ضریب نوع سهمیه ردیف

 25/1 رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات 21درصد ایثارگران موضوع ماده  25مشمولین سهمیه  1

 20/1 ماموریت یا حوادث ناشی از کارفداکاران صنعت، معلولین و همکار حادثه دیده در حین  2

 15/1 زنان سرپرست خانوار 3

 05/1 رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات 21درصد ایثارگران موضوع ماده  5مشمولین سهمیه  4

 دهند.های مورد نیاز را به شرکت تحویل تاییدیه و شرایط مدارکبایست حداکثر تا روز تطبیق واجدین شرایط می -2-3

هریک از داوطلبان مشمول جدول شماره یک صرفاً از یکی از ضرایب تعیین شده )باالترین ضریب( برخوردار خواهند  -3-3

 شد.

و باالتر، همسر و  %25درصد ایثارگران: جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان  25مشمولین سهمیه  -4-3

 باشند.می باالتر از یک سال اسارت و خواهر و بردار شهیدفرزندان آزادگان دارای یک سال و 

ها( و همسر و فرزندان ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6درصد ایثارگران: رزمندگان )باسابقه حداقل  5مشمولین سهمیه  -5-3

 باشند.میو فرزندان آزادگان با مدت اسارت کمتر از یک سال  %25آنان و فرزندان جانبازان زیر 

همسر و فرزندان شهدا و خواهر و  ،مرجع صدور تاییدیه برای ایثارگران )جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آنها -6-3

های نیروهای مسلح در مورد برادر شهید( بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان، معاونت نیروی انسانی هریک از رده

انسانی بسیج مستضعفان سپاه پاسداران اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی و معاونت رزمندگان خود، معاونت نیروی 

 باشند.توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران می

 بایست گواهی از سازمان بهزیستی را اخذ و ارائه نمایند.متقاضیان استفاده از ضریب معلولین می -7-3

بایست تا روز برگزاری آزمون براساس دستورالعمل تجلیل از فداکاران متقاضیان استفاده از ضریب فداکاران صنعت می -8-3

 صنعت در وزارت نیرو، به عنوان فداکار صنعت تایید شده باشند.

واهی تایید حادثه بایست گمتقاضیان استفاده از ضریب همکار حادثه دیده در حین ماموریت یا حوادث ناشی از کار می -9-3

 را از شرکت وابسته یا تابعه مرتبط اخذ و ارائه نمایند.

 بایست تاییدیه مراجع قضایی را اخذ و ارائه نمایند.متقاضیان استفاده از ضریب زنان سرپرست خانوار می -10-3

 و حد نصاب آزمون بخش چهارم: مواد
 موارد زیر است:آزمون عمومی شامل مواد  -1-4

 آشنایی با صنعت )توزیع نیروی برق( •

 های عمومیهوش و توانمندی •

 معارف اسالمی •

 زبان و ادبیات فارسی •

 اطالعات عمومی •

 دانش اجتماعی و حقوق اساسی •

 آشنایی و کاربرد کامپیوتر •
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اسالمی معاف بوده و های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اقلیت :1تبصره 

 نمره آزمون عمومی آنان با در نظر گرفتن سایر مفاد آزمون محاسبه خواهد شد.

درصد نمره مربوطه به عنوان حد نصاب، مشروط به  50اوطلب پس از اعمال ضرایب جدول شماره یک با کسب حداقل د -2-4

 نماید. در آزمون تخصصی )مصاحبه( شرکت می، و شرایط تطبیق مدارک

 آزمون یبرگزار و نام ثبت زمان: پنجم خشب

پایان  لغایت 10/12/1399 روز یکشنبه مورخ 8ساعت  از توانندمی آگهی این در مندرج شرایط دقیق مطالعه از پس داوطلبان -1-5

 ینترنتیا آدرس به برق و آب صنعت یتخصص هایآموزش موسسه سایت طریق از 20/12/1399 چهارشنبه مورخ روز

www.ieht.ac.ir نمایند نام ثبت آزمون در. 

 اینترنتی درگاه طریق از آزمون در شرکت نهیهز عنوان به را( الیر یک میلیون) ریال 1,000,000 مبلغ ستباییم داوطلبان -2-5

 .ندینما پرداخت های بانکی دارای رمز دومتوسط کارت نام ثبت صفحه در موجود

 .گرددنمی مسترد واریزی وجه ،یقبول عدم ، عدم تطبیق و یا انصراف صورت در نه،یهز پرداخت و نام ثبت از پس :1تبصره 

 آن حفظ در و نموده یادداشت را کد این داوطلبان کلیه است ضروری رهگیری کد دریافت وثبت نام  کامل انجام از پس -3-5

 .نمایند دقت

 حوزه به ورود هنگام دار عکس شناسنامه ای ملی کارت و( کاغذ یرو بر شده چاپ) آزمون جلسه به ورود کارت ارائه -4-5

 .شد خواهد یریجلوگ داوطلب ورود از صورت نیا ریغ در است؛ یالزام

 8ساعت  از اینترنتی صــورت به آزمون جلسه به ورود کارت توزیع زمان و 20/01/1400 مورخ جمعه روز آزمون، برگزاری -5-5

 انجام www.ieht.ac.ir ســایت وب طریق از 19/01/1400 مورخ شــنبهپنج روزپایان  لغایت 18/01/1400 مورخ چهارشنبه روز

 .گرددمی

 شروع ساعت. نمود خواهند درج ثبت نام فرم در که باشدیم یانتخاب محل -شغل کد داوطلبان، یامتحان حوزه نییتع مالک -6-5

 .دیرس خواهد داوطلبان یآگاه به و درج آزمون در شرکت کارت یرو بر آزمون یبرگزار محل و

 .است یالزام آزمون یبرگزار زمان در داوطلبان توسط مقابله با کرونا یبهداشت هایپروتکل کامل تیرعا -7-5

 نام ثبت یراهنما: ششم بخش

 :ندینما با توجه به نکات ذیل نام ثبت تکمیل فرم به اقدام دیبا ابتدا آزمون، تیسا به ورود از پس داوطلبان

 .دیینما یخوددار اطالعات نیالت پیتا از -1-6

 .باشد خاموش دیکل صفحه Caps Lock دیکل اطالعات، درج هنگام -2-6

 فاصله دیکل از گریکدی از کلمات کردن جدا یبرا و نموده یخوددار اطالعات درج هنگام در Enter دیکل زدن از -3-6

(Space )دیینما استفاده. 

 .است یالزام لدهایف هیکل اطالعات لیتکم -4-6

 .دیینما وارد رهیت خط بدون و( صفر درج با) کامل صورت به را خود یمل کد -5-6

 حجم با و  jpeg فرمت با ،(جدید و روشن زمینه رخ، تمام) 3×4 پرسنلی عکس شده اسکن فایل از عکس، الصاق برای -6-6

 .بود نخواهد قبول مورد وجه هیچ به ارسالی پرسنلی غیر هایعکس. نمایید استفاده کیلوبایت 80 حداکثر



 30از  5صفحه 

 .باشد کسلیپ 300*400 حداکثر و کسلیپ 200*300 حداقل دیبا شده اسکن عکس اندازه •

 .باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، دیبا داوطلب ریتصو •

 .باشد شده حذف دیبا شده اسکن عکس دیزا هایهیحاش •

 .باشد دیسف نهیزم یدارا و یرنگ عکس االمکانیحت •

 اصل از است الزم داوطلبان و باشدینم قبول قابل( …  و شناسنامه ،یمل کارت) ییشناسا هایکارت یرو از عکس اسکن :1 تبصره

 .ندینما اسکن به اقدام فوق، حاتیتوض با مطابق و عکس

 .باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با دیبا خواهران عکس :2 تبصره

 .گرددیم سلب یو از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب نامثبت رمعتبر،یغ عکس ارسال صورت در :3 تبصره

 .دارد وجود زین اطالعات چاپ امکان ضمناً. دیینما ادداشتی را شده ارائه یریرهگ شماره اطالعات، لیتکم از پس -7-6

 فرآیند آزمون و انتخاب افرادهفتم:  بخش

با اعمال ضرایب مندرج در جدول شماره یک )براساس  را آزمون عمومی مرکز آزمون فهرست افراد حائز حد نصاب -1-7

نماید. همچنین مرکز آزمون از طریق سایت شرکت توانیر اعالم میانسانی  معاونت تحقیقات و منابع خوداظهاری داوطلبان( به

 نماید.می اقدام ،اندنشده به کسب حد نصابداوطلبانی که موفق  کارنامهنسبت به انتشار 

جهت انجام تطبیق را  فهرست داوطلبان حائز حدنصاب آزمون عمومیمعاونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر،  -2-7

 کند.های توزیع ارسال میبه شرکتکنترل ضرایب مندرج در جدول شماره یک  ابالغی وبر اساس فرم و شرایط  مدارک

      را به معاونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر ارسال و شرایط های توزیع فرم تکمیل شده تطبیق مدارکشرکت -3-7

 کنند.می

به منظور انجام اصالحات را  کنترل ضرایب و و شرایط معاونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر نتیجه تطبیق مدارک -4-7

 کند.به مرکز آزمون ارسال می احتمالی ناشی از تغییر ضرایب

سایت اقدام و اسامی داوطلبان عدم تطبیق( از طریق )تطبیق یا  و شرایط انتشار نتایج تطبیق مدارکمرکز آزمون نسبت به  -5-7

 کند.تطبیق شده را به منظور مراحل بعدی به معاونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر اعالم می

های توزیع معاونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر اسامی داوطلبان تطبیق شده را به منظور مراحل بعدی به شرکت -6-7

 کند.اعالم می

های معاونت ابالغیه تطبیق شده بر اساس حد نصاب )در آزمون عمومی(حائز  داوطلبانبا  مصاحبهمحاسبه امتیازات خاص و  -7-7

 پذیرد.تحقیقات و منابع انسانی توانیر صورت می

 باشد.درصد نمره مربوطه می 70حد نصاب مصاحبه  -1-7-7

معاونت تحقیقات و منابع انسانی  به امتیازات خاص رانمرات مصاحبه و توزیع  هایشرکت ،به منظور محاسبه امتیاز نهایی -8-7

 نماید.یممرکز آزمون اعالم به  مذکور و معاونتتوانیر 

آزمون  وزن را بر مبنای تطبیق شده حائز حد نصاب )در آزمون عمومی و مصاحبه( داوطلبان امتیاز نهایی مرکز آزمون -9-7

محاسبه درصد  20امتیازات خاص وزن درصد و  50مصاحبه وزن درصد،  30)با در نظر گرفتن ضرایب جدول شماره یک( عمومی 

 نماید.م میاز طریق سایت اعالمحل  -و پذیرفته شدگان نهایی را به ترتیب نمره مکتسبه در هر شغل
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 عدم سوء پیشینه پزشکی وو انجام معاینات  گزینشمشروط به تایید در مراحل انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی  -10-7

 شد.بامیپذیر امکان

 موارد ریسا: هشتم بخش

کاردانی در  دیپلم یا دارای مدرکد شد بایبامیکاردانی  دیپلم یا متقاضیان مشاغلی که شرایط احراز آنها مدرک تحصیلی -1-8

مدارک دیگری نیز داشته باشند یا کاردانی دیپلم یا ذکر شده در آگهی استخدام بوده و در صورتی که عالوه بر مدرک  یهارشته

 نخواهد داشت.در آن شغل خصوص پذیرش مدرک باالتر آنها  شرکت هیچ تعهدی در ،در آینده اخذ نمایند

تطبیق مدارک  موکول بهگونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد. پذیرش نهایی هیچدر آزمون کتبی  کسب حد نصاب -2-8

عدم سوء  گواهی موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه، امتیازات خاص، گزینش، معاینات پزشکی و اخذ و شرایط و

 شد.بامیصالح از مراکز ذیپیشینه 

 روز برگزاری آزمون ،التحصیلی و پایان خدمت نظام وظیفه یا قطعی شدن معافیتار، فارغمالک محاسبه سابقه ک -3-8

 باشد.می (20/01/1400)

ها، باید حداکثر تا های مربوط به سهمیهگواهی فراغت از تحصیل داوطلبان، کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تأییدیه -4-8

 ها در موعد مقرر ارائه گردد.آماده و صادر شده باشد و به همراه سایر تأییدیه و شرایط روز تطبیق مدارک

و به سبب این اطالعات پذیرفته شوند )در عات نادرست و جعلی ارائه نموده نام، اطالهر یک از داوطلبان که به هنگام ثبت -5-8

ط مندرج در این دفترچه باشند، هر زمان که این امر محرز اند(، یا فاقد شرایشدهکه بر اساس اطالعات واقعی پذیرفته نمیصورتی

در  ؛نمودن فرآیند استخدام، اقدام الزم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد طوالنی شود، قبولی ایشان ملغی بوده و به لحاظ

خصوص  ضوابط با وی رفتار شود و درکمیته انضباط کار معرفی تا مطابق به فرد که حکم کارگزینی صادر شده باشد،  صورتی

 معرفی جایگزین مطابق ضوابط اقدام خواهد شد.

هایی که محل خدمت آنها در جدول رسانی شرکتبایست آمادگی خدمت در کل محدوده خدماتشدگان میپذیرفته -6-8

 « درج شده است را دارا باشند.محدوده تحت پوشش شرکتشماره سه  »

 ثبت نحوه آگهی، اینترنتی، نام ثبت شروع از قبل و نموده آزمون در نام ثبت به اقدام شخصاً که شود می توصیه داوطلبان به -7-8

 آزمون، برگزاری مراحل به مربوط جزئیات کلیه در تغییر هرگونه ایجاد درصورت. ندینما مطالعه دقیقاً را نیاز مورد مدارک و نام

 دریافت مانند بـعدی مـراحل پیگیری ضمناً. آمد خواهد عمل به www.ieht.ac.ir اینترنتی پایگاه طریق از الزم رسانی اطالع

 .باشدمی داوطلب عهده به آن مسئولیت و بوده الزامی آزمون برگزاری مکان و زمان از آگاهی آزمون، جلسه به ورود کارت

 وجـود صـورت در و ننمایند موکول آخر روزهای به را نام ثبت است بهتر نام ثبت یندآفر در سهولت جهت گرامی داوطلبان -8-8

 وقت اسرع در خود، اطالعات ثبت از بعد اصـالحی، موارد سایر یا و ارسالی عـکس نبودن واضح مانند نام، ثبت مراحل در اشکال

 .نماید حاصل اطمینان اطالعات تایید وضـعیت از تا نموده مراجعه خود نام ثبت صـفحه به مجـدداً

 .دیینما حاصل تماس شماره چهارهای جدول تلفن شماره با یادار ساعت در ابهام هرگونه وجود صورت در -9-8
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 ی شغلیهارشتهشرایط احراز  -دوجدول شماره 

کد رشته 

 شغلی
 احراز شرایط پذیرش مورد مقطع شغلی رشته عنوان

 برق مهندسی رشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان باالتر و کارشناسی برق کارشناس 100

110 
 و ایمنی کارشناس

 کار حفاظت
 باالتر و کارشناسی

 ی مهندسی برق،هارشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان

 مهندسی کار، حفاظت و ایمنی مهندسی ایمنی، مهندسی صنعتی، ایمنی ایمنی،

 نوع هر با صنایع مهندسی کاربردی، بهداشت و حفاظت ، ای حرفه بهداشت

 ایمنی بهداشت، گرایش شیمی مهندسی زیست، محیط و بهداشت ایمنی، گرایش

 زیست محیط و

 مهندسی مکانیک رشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان باالتر و کارشناسی کارشناس تاسیسات 120

130 
 نقشه/عمران کارشناس

 برداری
 باالتر و کارشناسی

 ساختمان، و راه رشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان

 کلیه با برداری نقشه مهندسی ،(هاگرایش کلیه)عمران مهندسی ساختمان،

 اطالعات های سیستم ، دور از سنجش ژئودزی، فتوگرامتری،)ها گرایش

 (هیدروگرافی،  (GIS)مکانی

 صنایع مهندسی رشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان باالتر و کارشناسی پروژه کنترل کارشناس 140

 باالتر و کارشناسی GIS کارشناس 150

 :تحصیلی یهارشته از یکی در کارشناسی دارا بودن مدرک

بــرق  ســی  فــزار(، مهند نــرم ا کــامپیوتر ) ســی  یــک/ مهند تــرل/ الکترون قــدرت/ کن (

یــع(، شبکه قــال و توز ســیهــای انت مــی مهند ســی بــرق، کــاربردی-عل مــی مهند -عل

 نقشه مهندسی برق، تکنولوژی مهندسی ،(توزیع و انتقال های شبکه) برق کاربردی

عــات سیستم و دور از سنجش برداری، یــایی اطال ســی ،(GIS) جغراف مــران مهند  ع

ســی برداری، نقشه-عمران فناوری مهندسی ،(برداری نقشه) لــوژی مهند شــه تکنو  نق

 یبردار

 :تحصیلی یهارشته از یکی در باالتر و ارشد کارشناسی و یا مدرک

خــابراتی هــا شــبکه /کنترل/کیالکترون/قــدرت) برقی مهندس ،قبری مهندس  ،ی(م

ســتم و دور از سنجش عــات سی یــایی اطال  ســامانه و دور از ســنجش ،(GIS) جغراف

ســ جغرافیایی، اطالعات شــهی مهند ســتم دور، از ســنجشی )بــردار نق عــات سی  اطال

 (مکانی
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کد رشته 

 شغلی
 احراز شرایط پذیرش مورد مقطع شغلی رشته عنوان

160 
 و کیفیت کارشناس

 وری بهره
 باالتر و کارشناسی

 ،صنایع مهندسی رشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان

-اقتصادی سیستمهای مهندسی سیستمها، مدیریت وری، بهره و سیستم مدیریت

 سیستمهای ریزی برنامه) اجتماعی و اقتصادی سیستمهای مهندسی اجتماعی،

-حرفه کارشناسی ،(انرژی /انرژی سیستمهای ریزی برنامه /ریزی برنامه /اقتصادی

 اداری نوسازی و تحول امور ایحرفه کارشناسی انسانی، سرمایه مدیریت ای

 باالتر و کارشناسی اداری امور کارشناس 170

 بیممدیریت، رشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان

 ریزی برنامه /آموزشی ریزی برنامه مدیریت) تربیتی علوم آمار، بیمه، سنجی،

 کارشناسی انسانی، منابع بهسازی و آموزش آموزشی، ریزی برنامه ،(آموزشی

 /بیمه مدیریت /اداری نوسازی و تحول امور /انسانی سرمایه مدیریت) ایحرفه

 اداری علوم ،(اداری حقوق

 باالتر و کارشناسی مالی امور کارشناس 180

شــته یهــاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان ســابداری، یهار  ح

شــناس مــالی، ،ی(بازرگانی/ صنعتی/ مال /دولتی) مدیریت حسابرسی، فــه کار  ایحر

مــه /ریزی برنامه و اقتصادی توسعه) اقتصادی علوم اقتصادی، علوم حسابداری،  برنا

 (بازرگانی اقتصاد /مالی اقتصاد /اقتصادی سیستمهای ریزی

 

190 
 امور کارشناس

 مشترکین
 باالتر و کارشناسی

 یهارشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان

 و اقتصادی توسعه) اقتصادی علوم اقتصادی، علومحسابرسی، مدیریت،حسابداری،

 ،(بازرگانی اقتصاد /مالی اقتصاد /اقتصادی سیستمهای ریزی برنامه /ریزی برنامه

، فیزیک، ریاضی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار, اقتصاد

ی مرتبط با رشته هاگرایشعلوم کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات و کلیه 

 نرم افزار-دسی کامپیوتر مهن

 ی حقوقهارشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان باالتر و کارشناسی حقوقی کارشناس 200

210 
 روابط کارشناس

 عمومی
 باالتر و کارشناسی

نــدگان ســی مــدرک دار یــه بــاالتر و کارشنا شــته یهــاگرایش درکل بــط یهار  روا

 ،یاجتماع ارتباطات علوم ارتباطات، اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، علوم عمومی،

 راهبردی مدیریت رسانه، مدیریت ارتباطات، و اطالعات مدیریت ،ینگار روزنامه

عــه فرهنگ، ســ جام طــات، و غیــتبل ،یشنا طــات و غیــتبل ارتبا گــ ارتبا بــاط ،یفرهن  ارت

یــات و زبان ،یارتباط مطالعات اطالعات، فناوری و ارتباطی مطالعات تصویری،  ادب

مــور مدیریت ایحرفه کارشناسی فارسی، گــی، ا ســی فرهن فــه کارشنا بــطی احر  روا

 ی عموم
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کد رشته 

 شغلی
 احراز شرایط پذیرش مورد مقطع شغلی رشته عنوان

220 
 و بازرگانی کارشناس

 تدارکات و انبار
 باالتر و کارشناسی

 حسابداری، یهارشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان

 ( و اقتصادMBA مالی، بازرگانی،)مدیریت حسابرسی،

230 
 و حراست کارشناس

 محرمانه امور
 باالتر و کارشناسی

 علوم مدیریت، رشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان

 ،(امنیتی مطالعات) سیاسی علوم ،یتیترب علوماجتماعی، علوم و اجتماعی ارتباطات

 اطالعاتی، مدیریت آماد، استراتژیک، اطالعات سازمانی، و صنعتی روانشناسی

 اطالعات، امنیت امنیت، فنی علوم عمومی، امنیت و اطالعات اطالعات، حفاظت

 بحران، مدیریت بازرسی، و نظارت مدیریت ،(طبیعی /انسانی) محیطی مخاطرات

 امنیت ،(بحران مدیریت) ایلرزه پذیری خطر مدیریت طبیعی، سوانح در مدیریت

 ،(سنجی افکار و اجتماعی رفتار) عمومی روابط ایحرفه کارشناسی اطالعات،

 عامل، غیر پدافند عامل، غیر پدافند مهندسی عامل، غیر پدافند ایحرفه کارشناسی

 فناوری مدیریت مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، اطالعات، فناوری مهندسی

 و اطالعات فناوری ،(ارتباطات و اطالعات فناوری) پروژه مدیریت اطالعات،

 اطالعاتی، مدیریت رسانی، اطالع و کتابداری علوم اطالعاتی، مدیریت مدیریت،

 مدیریت ایحرفه کارشناسی آرشیوی، مطالعات شناسی، دانش و اطالعات علم

 رسانی اطالع و کتابداری علوم ایحرفه کارشناسی مدارک، و اسناد

 باالتر و کارشناسی آمار کارشناس 240
 آمار آمار، یهارشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان

 ریاضی ریاضی،

 باالتر و کارشناسی رایانه کارشناس 250
کامپیوتر،  مهندسی رشته یهاگرایش درکلیه باالتر و کارشناسی مدرک دارندگان

 اطالعات فناوری مهندسی کامپیوتر، علوم

 کاردانی/  دیپلم برق تکنسین 260
 کلیه کاردانی و برق ریاضی، یهارشته در دیپلم تحصیلی مدرک دارندگان

 برق یهارشته

 کاردانی/  دیپلم تکنسین تاسیسات 270
مکانیک و کاردانی کلیه  های ریاضی،رشته در دیپلم تحصیلی مدرک دارندگان

 های مکانیکرشته

280 
 کارشناس کمک

 مالی و اداری
 کاردانی/  دیپلم

 امور یهارشته کلیه کاردانی ،هارشتهدر کلیه  دیپلم تحصیلی مدرک دارندگان

 نیروی و آمار اداری، امور مدیریت، حسابداری، مالیاتی، و مالی امور دولتی،

 بیمه، امور بیمه، ،(دفتری امور /اداری امور) مدیریت ای حرفه کاردان ،انسانی

 بیمه امور ای حرفه کاردان
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کد رشته 

 شغلی
 احراز شرایط پذیرش مورد مقطع شغلی رشته عنوان

290 
کمک کارشناس 

 روابط عمومی
 کاردانی

 علوم عمومی، روابط یهارشته یهاگرایش کاردانی درکلیه مدرک دارندگان

 روزنامه ،یاجتماع ارتباطات علوم ارتباطات، اجتماعی، ارتباطات اجتماعی،

 فارسی ادبیات و زبان ،یشناس جامعه ،ینگار

 

 های توزیع نیروی برقهای شرکتمحل -فهرست شغل -جدول شماره سه

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
-کد شغل

 محل
 خدمت محل جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 2 کارشناس برق 10001
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس عمران/نقشه برداری 10002
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 1 کارشناس امور اداری 10003
محدوده تحت پوشش  زن و مرد

 شرکت

 1 کارشناس امور مالی 10004
محدوده تحت پوشش  زن و مرد

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حقوقی 10005
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس روابط عمومی 10006
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 تدارکاتکارشناس بازرگانی و انبار و  10007
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10008
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10009
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 1 تکنسین برق 10010
محدوده تحت پوشش 

 شرکت
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 آذربایجان غربیشرکت توزیع نیروی برق استان 

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 3 کارشناس برق 10011
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد GIS 1کارشناس  10012
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مالی 10013
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 مشترکینکارشناس امور  10014
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حقوقی 10015
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس بازرگانی و انبار و تدارکات 10016
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10017
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 رایانهکارشناس  10018
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کمک کارشناس اداری و مالی 10019
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 3 کارشناس برق 10020
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10021
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 5 تکنسین برق 10022
محدوده تحت پوشش 

 شرکت
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 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 16 کارشناس برق 10023
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس کیفیت و بهره وری 10024
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور اداری 10025
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مالی 10026
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 3 کارشناس امور مشترکین 10027
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 حقوقیکارشناس  10028
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس روابط عمومی 10029
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس رایانه 10030
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 1 تکنسین برق 10031
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 3 کمک کارشناس اداری و مالی 10032
پوشش محدوده تحت 

 شرکت
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 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 6 کارشناس برق 10033
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس ایمنی و حفاظت کار 10034
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس تاسیسات 10035
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس عمران/نقشه برداری 10036
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد GIS 1کارشناس  10037
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور اداری 10038
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مالی 10039
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 3 کارشناس امور مشترکین 10040
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس بازرگانی و انبار و تدارکات 10041
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10042
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10043
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 تکنسین برق 10044
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 4 کمک کارشناس اداری و مالی 10045
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 

 

 



 30از  14صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 ایالم مرد 1 کارشناس برق 10046

 چرداول مرد 1 کارشناس برق 10047

 دهلران مرد 1 کارشناس برق 10048

 بدره مرد 1 کارشناس برق 10049

 ملکشاهی مرد 1 کارشناس برق 10050

 ایالم زن و مرد 1 کارشناس برق 10051

 ایالم مرد 1 کارشناس حقوقی 10052

 ایالم زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10053

 ایالم مرد 1 روابط عمومیکمک کارشناس  10054

 

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 11 کارشناس برق 10055
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد GIS 1کارشناس  10056
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مالی 10057
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10058
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حقوقی 10059
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10060
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 

 

 

 



 30از  15صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران   

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 12 کارشناس برق 10061
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس ایمنی و حفاظت کار 10062
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس کنترل پروژه 10063
پوشش محدوده تحت 

 شرکت

 زن و مرد GIS 1کارشناس  10064
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 3 کارشناس امور اداری 10065
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 5 کارشناس امور مالی 10066
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 4 کارشناس امور مشترکین 10067
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حقوقی 10068
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس روابط عمومی 10069
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس بازرگانی و انبار و تدارکات 10070
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10071
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس آمار 10072
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10073
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 10 تکنسین برق 10074
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کمک کارشناس اداری و مالی 10075
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 



 30از  16صفحه 

 چهارمحال و بختیاریشرکت توزیع نیروی برق استان 

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 3 کارشناس برق 10076
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس ایمنی و حفاظت کار 10077
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور اداری 10078
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مالی 10079
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مشترکین 10080
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حقوقی 10081
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10082
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 رایانهکارشناس  10083
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 تکنسین برق 10084
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کمک کارشناس اداری و مالی 10085
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30از  17صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

-کد شغل

 محل
 خدمتمحل  جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 بندان مرد 1 تکنسین برق 10086

 درح مرد 1 تکنسین برق 10087

 مود مرد 1 تکنسین برق 10088

 قهستان مرد 1 تکنسین برق 10089

 زهان مرد 1 تکنسین برق 10090

 دهک مرد 1 تکنسین برق 10091

 زیرکوه مرد 1 تکنسین برق 10092

 آبادعشق  مرد 1 کمک کارشناس اداری و مالی 10093

 دیهوک مرد 1 کمک کارشناس اداری و مالی 10094

 

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 2 کارشناس برق 10095
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مالی 10096
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10097
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 3 تکنسین برق 10098
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کمک کارشناس اداری و مالی 10099
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 



 30از  18صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 6 کارشناس برق 10100
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور اداری 10101
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مالی 10102
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10103
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حقوقی 10104
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10105
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10106
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 1 تکنسین برق 10107
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

-شغلکد 

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 3 کارشناس برق 10108
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مالی 10109
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس رایانه 10110
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 3 تکنسین برق 10111
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 



 30از  19صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 6 کارشناس برق 10112
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مالی 10113
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مشترکین 10114
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10115
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 15 کارشناس برق 10116
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور اداری 10117
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 4 کارشناس امور مالی 10118
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مشترکین 10119
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10120
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 4 کارشناس رایانه 10121
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

 



 30از  20صفحه 

 توزیع نیروی برق استان قزوینشرکت 

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 4 کارشناس برق 10122
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور اداری 10123
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 3 کارشناس امور مالی 10124
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10125
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حقوقی 10126
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس بازرگانی و انبار و تدارکات 10127
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10128
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 رایانه کارشناس 10129
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30از  21صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 5 کارشناس برق 10130
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 3 کارشناس امور اداری 10131
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مالی 10132
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 3 کارشناس امور مشترکین 10133
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حقوقی 10134
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10135
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10136
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 1 تکنسین برق 10137
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30از  22صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 2 کارشناس برق 10138
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور اداری 10139
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مالی 10140
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10141
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10142
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10143
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 تکنسین برق 10144
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کمک کارشناس اداری و مالی 10145
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30از  23صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 مرد 2 کارشناس برق 10146
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس برق 10147
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور اداری 10148
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مالی 10149
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 مشترکینکارشناس امور  10150
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10151
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10152
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 2 تکنسین برق 10153
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 1 تکنسین تاسیسات 10154
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 1 کمک کارشناس اداری و مالی 10155
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30از  24صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 3 کارشناس برق 10156
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد GIS 1 کارشناس 10157
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مالی 10158
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10159
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حراست و امور محرمانه 10160
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 1 تکنسین برق 10161
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 2 کارشناس برق 10162
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد GIS 1 کارشناس 10163
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور اداری 10164
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مالی 10165
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 تکنسین برق 10166
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کمک کارشناس اداری و مالی 10167
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 



 30از  25صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 مرد 2 کارشناس برق 10168
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور اداری 10169
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مالی 10170
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10171
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 3 تکنسین برق 10172
تحت پوشش محدوده 

 شرکت

 زن و مرد 1 کمک کارشناس اداری و مالی 10173
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 4 کارشناس برق 10174
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 مالی امور کارشناس 10175
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حقوقی 10176
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 تدارکات و انبار و بازرگانی کارشناس 10177
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 محرمانه امور و حراست کارشناس 10178
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رابانه 10179
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 



 30از  26صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 15 کارشناس برق 10180
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 1 کارشناس عمران/نقشه برداری 10181
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد GIS 1کارشناس  10182
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مالی 10183
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10184
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 1 کارشناس حقوقی 10185
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس روابط عمومی 10186
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس بازرگانی و انبار و تدارکات 10187
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 3 کارشناس رایانه 10188
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 9 تکنسین برق 10189
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30از  27صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

-کد شغل

 محل
 تعداد عنوان رشته شغلی

 محل خدمت جنسیت

 پارسیان مرد 1 کارشناس برق 10190

 جاسک مرد 1 کارشناس برق 10191

 رودان زن و مرد 1 کارشناس برق 10192

 لنگه زن و مرد 1 کارشناس برق 10193

 بندرعباس زن و مرد 1 کارشناس کیفییت و بهره وری 10194

 بندرعباس زن و مرد 2 کارشناس امور مالی 10195

 بندرعباس زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10196

 قشم زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10197

 میناب زن و مرد 1 کارشناس امور مشترکین 10198

 بندرعباس مرد و زن 3 کارشناس رایانه 10199

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 همدان زن و مرد 5 کارشناس برق 10200

 اسدآباد زن و مرد 1 کارشناس برق 10201

 مالیر زن و مرد 2 کارشناس برق 10202

 نهاوند زن و مرد 1 کارشناس برق 10203

 تویسرکان زن و مرد 1 کارشناس برق 10204

 نهاوند زن و مرد GIS 1 کارشناس 10205

 همدان زن و مرد 1 حقوقیکارشناس  10206

 همدان زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10207

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 3 کارشناس برق 10208
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 4 تکنسین برق 10209
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 2 کارشناس اداری و مالیکمک  10210
محدوده تحت پوشش 

 شرکت



 30از  28صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 3 کارشناس برق 10211
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مالی 10212
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مشترکین 10213
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حقوقی 10214
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 محرمانه امور و حراست کارشناس 10215
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10216
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 شمال استان کرمانشرکت توزیع نیروی برق 

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 4 کارشناس برق 10217
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 5 کارشناس امور مشترکین 10218
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30از  29صفحه 

 شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد شغلیعنوان رشته 

 زن و مرد 2 کارشناس برق 10219
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس عمران/نقشه برداری 10220
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور اداری 10221
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مالی 10222
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس حقوقی 10223
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 1 تکنسین برق 10224
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 مرد 2 کمک کارشناس اداری و مالی 10225
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

-کد شغل

 محل
 محل خدمت جنسیت تعداد عنوان رشته شغلی

 زن و مرد 9 کارشناس برق 10226
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور اداری 10227
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس امور مالی 10228
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 2 کارشناس امور مشترکین 10229
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 محرمانه امور و حراست کارشناس 10230
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 زن و مرد 1 کارشناس رایانه 10231
محدوده تحت پوشش 

 شرکت

 



 30از  30صفحه 

 آزمون راکز مجریم شماره تماس -چهارجدول شماره 

 تلفن آزمون مجری عنوان شرکت ردیف

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی 1

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 
 برق آذربایجانصنعت آب و 

041-32898706 
 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی 2

 شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 3

 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 4

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 5

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 
 صنعت آب و برق اصفهان

33803972-031 

6 
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و 

 بختیاری
 شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 7

 شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 8

 شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 9

 شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 10

 استان تهرانشرکت توزیع نیروی برق  11
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 

 صنعت آب و برق تهران
 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 12 88902084-021

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم 13

 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی 14
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 

 صنعت آب و برق خراسان
 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 15 33854601-051

 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 16

 شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان 17
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 

 صنعت آب و برق خوزستان
33347245-061 

 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 18

آموزشی و پژوهشی مجتمع عالی 
 صنعت آب و برق غرب

38236030-083 

 شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 19

 شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 20

 شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 21

 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 22

 شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 23

 فارسشرکت توزیع نیروی برق استان  24
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 

 صنعت آب و برق فارس
38233010-071 

 بوشهرشرکت توزیع نیروی برق استان  25

26 
شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و 

 بویراحمد
 مازندرانشرکت توزیع نیروی برق استان  27

 شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران 28 011-33113376 واحد آموزشی مازندران

 سمنانشرکت توزیع نیروی برق استان  29

 گیالنشرکت توزیع نیروی برق استان  30
 013-33343125 واحد آموزشی گیالن

 قزوینشرکت توزیع نیروی برق استان  31


