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٢ 

  تعاسمهاب

 مقدمه

 عانتقال و فوق توز یهاستگاهیا نگهبان و مشاغل اپراتوری  کادر ف لیاصفهان در نظر دارد جهت تکم یاشرکت برق منطقه

کوثر انتیص«و  »عات آراماطال ی فناور« یهاشرکت قاز طر ی سپار) به صورت برونیبرق (فشارقو وی » گس  و همزمان تام ن

شرکت فناوری اطالعات آرام   ی مصاحبه حضور ،آزمون کت ی با برگزار مرد لیتحصفارغ ال طیشرا نیواجد از بخدما مورد نیاز 

  . دین ی دعوت به همکار نشو گز

  

   



 

٣ 

  عمومي شرايط :اول  بخش

  رانیا اسال ی جمهور تیداش تابع -۱

از -۲   زشدائم غ قانو تیمعاف ای ی انجام خدمت دوره ضرورت سر

  اتیبه مواد مخدر و دخان ادیعدم اعت -۳

  )نهیشیمؤثر (اخذ عدم سوء  جزا تینداش سابقه محکوم -۴

  رانیا اسال ی جمهور شناخته شده در قانون اسا انیاز اد ی ایاسالم  مب نیاعتقاد به د -۵

ام به قانون اسا -۶   رانیا اسال ی جمهور ال

  ی در مصاحبه حضور و قبو نشگز دیبه تأ عمو یهاتیاحراز صالح -۷

  جهت استخدام عدم منع قانو -۸

   



 

٤ 

  داوطلبان اختصاصي شرايط : ومد بخش

   : سني شرايط. ١

  :  ربه شرح ز س طیداش شرا

ک  )الف   )۱۱/۰۲/۱۳۷۴ خبعد از تار نید(متول پلممقطع د یسال برا۲۶حدا

ک  )ب تار نی(متولد پلممقطع فوق د یسال برا ۲۸حدا   )۱۱/۰۲/۱۳۷۲ خبعد از 

ک ( فهیوظ نظام خدمت انجام زمان مدت انم به اند،گذرانده را عمو فهیوظ خدمت که داوطلبا:  ۱ تبصره ماه)  ۲۴حدا

کبه    .ودش اضافه »س شرایط« درمقرر   سن  حدا

ک  باشند، بیمه حق پرداخت با  نظر مورد شغل و تحصی مدرك با مرتبط و  معت کار سابقهی دارا که داوطلبا:  ۲ تبصره حدا

ک به سال ۲سقف  تا ر در  سن  حدا   .شود اضافه» س شرایط«مقر

  
   : تحصيلي شرايط. ٢

(مشخص شده در جدول نیا -۱ یک از رشته های شغ امتحا ) صرفا فارغ در هر  ن رشته و  زهای استخدا التحصیالن ه

یند گرایش  توانند شرکت    ها امکان پذیر نمی باشد. ها و گرایشو پذیرش دیگر رشتهن

ذیاخذ گواهینامه صالحیت حرفه -۲ کز  آزموای از مرا ک طی دو ماه پس از قبو در  نش  مصاحبه، نصالح حدا حضوری، گز

ا الزا  و موفقیت در طب صنع   باشد. و پذیرش 

  نمره علمی آزمون  باشد . %۶۰شرط الزم قبو آزمون استخدا کسب حداقل  -۳

  

  . شرايط شغلي٣

به صورت نوبتکار ( شیفت)  -۱  باشد .کار 
 دارا بودن شرایط مطلوب  جس و رو روا به تشخیص مرکز طب کار -۲
 جام وظایف ثابت ویکنواختداش آماد الزم جهت ان -۳
  

  ساير شرايط : . ٤

  کارداش سالمت جس و روا و توانا برای تصدی شغل مورد نظر و اخذ تائیدیه طب  -۱

 الزا است. ۵/۲۷تا  ۵/۱۸ب  )BMI( شاخص توده بد سان م و ۱۷۰حداقل قد  اپراتوری و نگهبا داشجهت شغل  -۲
ر باشد :: داوطبو بودن  -۳   لب بو به داوطل گفته  شود که دارای ویژ ز

، در   ۵محل سکونت  ر  جغرافیا  هایموقعیتی از سال گذشته داوطلب و محل تقاضا مطابق جدول نیازهای استخدا ز

  باشد.

رامانیطاقانک، کیمه، مر، شاهرکرد، اصفهان،   یو روستاها فهی(مال خلفالرد بخش، انچشمهینافج،  بن،، آباد، 

ه ،پوده، قهه، ع ،مجل طالخونچه،، گورت ،ی سگز، اردل ناغان،، ددشتیسف فرادنبه،، تابعه)  آباددهستان قمبوان (قمبوان، جم

ر حسن ایعل هیجرقو بخش، هیکوهپا ه،اژ هرند،، و مناطق تابعه)  موردشت سم بخش، آباد، دهستان رامشه و مناطق تابعه)(

ر فتح   ارز، هیآباد، حسن آباد جرقو کیمحمدآباد، ن، مسم، اد و مناطق تابعه)آب(

  

    



 

٥ 

  آزمون مواد : سوم بخش

  و خدمات شغل نگهبان آزمون مواد -الف

ب دفاعی . آماد۱  )۲(ضر
ب ذه های توانمندی و . هوش۲  )۲(ضر
ب اسال . معارف۳  )۳(ضر
ب کامپیوتر . مبا۴  )۳(ضر
ان۵ ب نگارش آ و فار وادبیات . ز  )۳(ضر
ان۶ ب انگلی . ز   )۲(ضر

  توزيع فوق شغل اپراتور آزمون مواد -ب

  . آزمون عمومي ١

ا .۱ ب عمو ر  )۳(ضر
ب ذه های توانمندی و هوش .۲  )۲(ضر
ب اسال معارف .۳  )۲(ضر
ب اطالعات آوری  فن .۴  )۶(ضر
ان .۵ ب نگارش آ و فار وادبیات ز   )۲(ضر

  زمون تخصصي. آ٢

ان .۱ ب تخص رشته برق  ز  )۲(ضر
ونیک .۲ ب الک  )۱(ضر
ب الک مدارهای .۳  )۱(ضر
ب الک هایماش .۴  )۲(ضر
ب انتقال و تولید اصول .۵  )۴(ضر
ب حفاظت و رله .۶   )۴(ضر

 
ع فوق  اپراتور شغل  در : ۱ تذکر ل و محاسبهدرصد  ۶۰ن وز با تخص دروس و درصد ۴۰وزن  با عمو دروس  ،توز  خواهند اع

  .شد

 به اشتباه پاسخ  هر ازای به ضمناً  .باشند یانهچهارگز صورت به اختصا و عمو آزمون مواد سؤاالت کلیه : ۲ تذکر

 .شد خواهد گرفته  نظر  در منفی نمره سوم یک ،سؤاالت

   



 

٦ 

  قانوني هايسهميه و امتيازات : چهارم بخش

  داوطلبان ايثارگر -

  : %۲۵ ایثارگران -

زندان ،دا فرزندان ،آزادگان ، جانبازان شامل زندان و  باالتر و %۲۵ جانبازان فر    اسارت سال یک باالی آزادگان فر

  :  %۵ ایثارگران

ر جانبازان ،داوطلبانه جبهه ماه ۶ سابقه با حداقل رزمندگان شامل ر آزادگان ، %۲۵ ز زندان و اسارت سابقه سال یک  ز  نانآ فر

   دا برادران و

ل مدارک داوطلبان،  شدگانرفتهیپذایثارگری  مدارك اصالت:   تذکر   .شد خواهد استعالم صالحیذ مراجع ازدر مرحله کن

  

    



 

٧ 

  نام ثبت مراحل : مپنج بخش

ن صورت به نام ثبت    .شد خواهد انجام  ده روزبه مدت  ۱۴۰۰ سال ماهاردیبهشت ۱۳ شنبهدو  روز  از این

چه این  در مندرج  اختصا و عمو شرایط ،آزمون  در نام ثبت زمان  در باید تقام داوطلب  باشد. داشته را دف

  

  : مدارك از شده اسكن فايل تهيه الف)

ر، مشخصات با را خود پرسن عکس قطعه یک باید داوطلب : پرسن عکس .۱ ق  از ارسال برای را آن فایل و نموده اسکن ز  طر

ن نامثبت سامانه   : باشد داشته  اختیار  در این

م( ۴۳ عکس -   .باشد شده گرفته جاری  سال  در که رخ) ت

ک و یکسل ۳۰۰۲۰۰ حداقل باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -   .باشد یکسل ۴۰۰۳۰۰ حدا

  .باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب  تصویر -

ه فایل حجم - ک و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید شده ذخ   .باشد کیلوبایت ۷۰ حدا

  .باشد شده حذف باید شده اسکن عکس زائد هایحاشیه -

 .باشد سفید زمینه دارای و رن عکس االمکانح -
، (کارت شناسا هایکارت روی عکس از استفاده و اسکن : )۱(  تذکر  داوطلبان است الزم و تنیس قبول قابل ...) و شناسنامه م

یند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با مطابق و پرسن عکس اصل  از  .ن
، غ عکس ارسال صورت  در : )۲(  تذکر  به الزم گردد. سلب وی  از آزمون  در شرکت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت معت

، هایآزمون  در آمده وجود به مشکالت به توجه با است  ذکر اً  موضوع  این که داوطلبان، عکس ارسال  در اشتباه خصوصدر قب ک  ا

کید است، داده رخ  کنند  نام ثبت نت کا  در که داوطلبا برای  دهید، انجام هانتکا توسط را خود نام ثبت چنانچه گردد  تا

ل  بر عالوه ،ثبت اطالعات کن ً  نا ل به نسبت حت ید دقت ارسا عکس کن  عکس جای به دیگری  داوطلب عکس اشتباهاً  ات ن

 رفتار وی با مقررات مطابق و شده محسوب تخلف داوطلب، طرف  از اشتباه عکس ارسال صورت  در که است بدیهی نگردد. ارسال ش

  شد. خواهد

  تذكرات مهم : 

گا مانند ،ی انساو ن ی به کارگ یبعد مراحل رسااطالع -  آزمون جلسه به ورود کارت افتدر هنحو رش،یپذ تیوضع  از آ

آزمون جهاد دانشگا به آدرس  آزمون ی برگزار مکان و زمان ،کت ق سامانه مرکز   داوطلبو  شودانجام  hrtc.irکت از طر

ی  شخصاً  یگ   .باشدملزم به 

 یروزها به نامثبت شوده توصی اطالعات، شیرایو و رشیپذ تیوضع مشاهده یبرا کا فرصت داش جهت است یهیبد -

  .نشود موکول آخر

  

  آزمون شرايط مطالعه ب)

چه افت جهت سامانه اول صفحه  در آزمون دف کیداً  است. گرفته  قرار ناداوطلب مطالعه و در  ناداوطلب شود توصیه ا

م، نه پرداخت به نسبت سپس و مطالعه را آزمون ضوابط و شرایط ،نامجهت ثبت اقدام هرگونه از قبل مح  آزمون  در نامثبت و هز

یند. اقدام   ن

  

  



 

٨ 

  وجه: پرداخت ج)

 روی  بر سامانه، اول صفحه  در »آزمون« منوی به مراجعه با باید آزمون، شرایط دقیق مطالعه از پس شرایط، واجد متقاضیان

نه نه پرداخت« گز نه لایر )هزاردویستیک میلیون و (۰۰۰/۲۰۰/۱ مبلغ و کرده کلیک »هز  لایر ۵٫۰۰۰ اضافه به را آزمون  در نامثبت هز

ق  از یام خدمات ونیک درگاه طر یند. پرداخت ،الک ن  رمز همراه به بان کارت امر، این جهت ن خ ،این  CVV2 کد و انقضا تار

  باشد.  نیاز مورد

  

  نام:ثبت فرآيند شروع د)

 وارد را خود اطالعات راح به مرحله، هر در بتواند داوطلب تا ذیردپ انجام مرحله هفت در سامانه،  در نامثبت فرآیند

ید. سامانه   ن

  

  اطالعات ويرايش ه)

ری  پروفایل به مراجعه با توانند داوطلبان باشد،  باز داوطلبان اطالعات ویرایش جهت سامانه که زما  در  و خود کار

یند. خود شده ثبت اطالعات یشویرا به اقدام »اطالعات ویرایش« بخش روی  بر کلیک    ن

  

ً  شود، سامانه وارد ویرایش جهت داوطلب که صور   در : مهم بسیار نکته  دوباره بایست حت

ی  کد و نموده طی کامل صورت به را حلامر ت ید، مشاهده را خود رهگ  صورت، این  غ در ن

ات ل ایشان  نظر مورد تغی ن و گردید نخواهد اع  معت داوطلب برای ویرایش  از قبل اطالعات ه

  .بود خواهد

  

 :آزمون در شركت كارت دريافت نحوه و آزمون برگزاري زمان و)

خ  از ،آزمون  در شرکت کارت  آدرس به دانشگا جهاد آزمون  مرکز سایت روی  برچاپ  و مشاهده برای ۱۴۰۰ ماهخرداد ۱۰ تار

hrtc.ir شد خواهد  برگزار ۴۰۰۱ ماهخرداد ۱۳نجشنبه  پ  روز  در آزمون گرفت. خواهد  قرار.   

ر اصفهان مکان برگزاری آزمون کت  روکت  آزمون برگزاری  محلآدرس  و شروع  ساعت د.بو خواهدصرفاً  در  شرکت کارت یبر 

گا بهو  درج  آزمون   .رسید خواهد داوطلبان آ

له به ،آزمون  در شرکت کارت  صدور است  ذکر به الزم ید م  پس داوطلبان مدارک و نبوده داوطلبان سوی  از ارسا طالعاتا تأ

  گرفت. خواهد  قرار برر مورد ،آزمون اجرای  از

رسا الزم صورت خواهد اطالع امکیو  یرسم هیشود، به صورت اطالع جادیآزمون ا ی در زمان برگزار ی یتبصره : چنانچه تغ

  .گرفت

   



 

٩ 

 نتيجه اعالم نحوه و مراحل : مشش بخش

ر شرح  بهمصاحبه و حضور در  مدارک برر جهت افراد معر  و نتایج اعالم ،علمی نصاب حد عیت    : پذیرد صورت  ز

  
   : علمي حدنصاب كسب )الف

ا ،آزمون کت ی پس از برگزار ع و خدمات نگهبان شغل داوطلبان  نمرات  به صورت به صورت ک و شغل اپراتور فوق توز

که موفق به کسب نمره حد نصاب  داوطلبا محاسبه و از بدرصد  ۶۰وزن با  و تخصدرصد  ۴۰وزن با  مجموع نمرات عمو

ا خواهند شد. داوطلبامعر  یبه مرحله بعد یرتبه علم بیبه ترت ،شوند نمره  ۶۰ حد نصاب   ها کم ازآن آزمون کت که نمره 

سایر مراحل  ی باشد، از    شوند.حذف به کار گ

 ،تیشده چند برابر ظرف رفتهیمدارک و اعالم به عنوان پذ افراد جهت برر معر کسب حد نصاب در آزمون کت و :   تذکر

  .کندینم جادیداوطلبان ا یبرا یحق گونهچیه

  

  : علمي نصاب حد دارندگان بين از مدارك بررسي جهت ظرفيت برابر چند ليست اعالم و انتخاب ب)

 اساس  بر ،اندنموده کسب را الزم نصاب حد که اداوطلب ب  از صرفاً  مدارک برر جهت ظرفیت  برابرچند  افراد انتخاب

ا ع و خدمات شغل نگهبان داوطلبان  نمرات   ۴۰وزن با  به صورت مجموع نمرات عموبه صورت ک و شغل اپراتور فوق توز

  پذیرد. صورت شغرشته   هر در پذیرش ظرفیت  برابرچند  تعداد به فض هنمر ترتیب به افراددرصد، ۶۰وزن با  و تخصدرصد 

  

   مدارك بررسي ج)

ن  شدهدرج و اطالعیه ، کت پس از انجام آزمون سایت این باید   ازین موردظرفیت   برابر چند شدگانرفتهیپذ ،نامثبتدر 

را  مدارک ر  یند:ز   اسکن و ارسال ن

ن -۱   مرتبط تحصی مدرک آخر

  پزش  غ دائم معافیت یا خدمت پایان کارت -۲

  م کارت -۳

   عکس -۴

  شناسنامه اول صفحه  تصویر-۵

  ایثارگری  مستندات -۶

  مستندات بو بودن -۷

: اعتبار و اصالت کلیه مدارك ارسا از مراجع قانو ذیصالح استعالم خواهد شد. در   مشخص گردد داوطلب با  که صور تذکر 

ی نام نموده است موضوع جع اقدام به ثبت مدارك   داوطلب منتفی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.به کار گ

  

   يتخصص و يفن مصاحبه )د

نیا تیسا قداوطلبان، از طر مدارك ارسا دیپس از تأ - دعوت  جهت مصاحبه تخص تیاز داوطلبان چند برابر ظرف ن

  .دیآبه عمل 

ب از،یمورد ن تیظرف لیرت عدم تکمدر صو - دعوت به مصاحبه کسب شده جهت  یرتبه علم بیداوطلبان به ترت مجدداً از 

  .دیآعمل 

   



 

١٠ 

  مهم تذكرات : تمفه بخش

ن التحصیالنفارغ  شغل، صرفاً  هایرشته  از یک  هر در -۱  یا هارشته  دیگر پذیرش و کنند شرکت توانند گرایش و رشته ه

ن صورت  در. باشدنمی  پذیرامکان هاگرایش اض، هرگونه حق داش بدون موضوع، کت  مل آزمون  از مرحله هر در ایشان قبو اع

  .شد خواهد اعالم

 صورت نامثبت هنگام در شده  ذکر تحصی گرایش و رشته مقطع، به توجه با آزمون  در شرکت جهت داوطلب پذیرش -۲

وط مدارک اصل ارائه و موارد نای سقم و صحت مسؤولیت. پذیرد   .بود خواهد داوطلب عهده به ادعا مورد شرایط به مر

ک(آزمون  در شدن پذیرفته صورت  در ها دانشگاه التحصیالنفارغ  تحصی مدارک رساند  اطالع به -۳  از پس دوماه  حدا

ید به باید) نتیجه اعالم   .برسد  مذکور دانشگاه تأ

 سنجش سازمان جامع آزمون  در که  کشور عا آموزش مؤسسات و هادانشگاه  از صادره معادل، تحصی مدرک دارندگان -۴

 باالتر مقطع در تحصیل ادامه امکان  بر مب گواهینامه آنان برای  مذکور سازمان و اندشده قبول و نموده شرکت  کشور آموزش

  .باشند آزمون  در نامثبت به  مجاز اطالعیه این  در مندرج  طضواب و شرایط کلیه رعایت شرط به نموده،  صادر علمی ارزش با تحصی

له به آزمون  در قبو -۵ نش، مصاحبه، شامل بعدی مراحل انجام بلکه باشدنمی قط  کار به اشتغال م  معاینات گز

کز از  مخدر مواد مصرف سوء عدم و یشینه سوء عدم اخذ و جس آماد ،تست روانشناخ ،)صنع طب(پزش   ن ذیصالح  مرا

ی به است بدیهی. باشد الزا  نظر مورد شغل تصدی جهت  آزمون ک نمرات( برحسب هابخش این  در شده پذیرفته افراد کارگ

جبه) شغل تصدی وشرایط مصاحبه و د صورت بعد به ۱۴۰۰ سال  از تدر   .گ

اساس محل بو داومحل  -۶  طلب و شغل انتخا مشخص خواهد شد.خدمت داوطلبان پذیرفته شده بر 
داد وجه وار -۷   .باشدنمی  ریپذامکان یطیچ شرایتحت ه نامثبت ی زاس

نینام ادر فرم ثبت شدهثبت مندرجاتصحت ت یمسئول -۸ ك از مراحل یباشد. چنانچه در هر  به عهده داوطلب  ن

ا با ذکر یو  به کار مشخص گردد که داوطلب در هر مرحله با مدارك جعرش در آزمون و اشتغال یدر صورت پذ ، آزمون و حنامثبت

ی وع و شرکت در آزمون نموده است موض نامثبتاقدام به  واقغمشخصات  رفتار  یو برابر مقررات با و یمنتفداوطلب به کار گ

  .گردد

  کند.یجاد نمیشرکت ا یگونه تعهد براچیه نامثبتانجام  -۹

 را دارد.  ازین مورد شغ یهااز رشته یب فقط حق شرکت در  داوطل -۱۰
چه راهن در مفاد  شدهاعالمشرایط  مسئولیت نا از عدم رعایت دقیق ضوابط و -۱۱ یا ارائه مدارک به صورت ناقص در  ودف

نش بر عهده داوطلب خواهد بود و زمان برر مدارک، مصاحبه و ی به کدر هر مرحله از مراحل  گز  بهمحرز شود داوطلب  ،ار گ

چه راهن فاقد شرایط مندرج در   اطالعات خالف واقع داده و یا عمد یا به اشتباه انجام مراحل بعدی محروم گردیده و   از باشد،دف

ور لغو و صدور حکم، در صورت  .شود  بالاثر حکم مز

 
ونیا و  ۰۲۱ - ۶۶۴۶۲۶۵۸تلفن  قاز طرخود را  سؤاالت توانندز  داوطلبان عز مطرح  support@hrtc.ir كیپست الک

  ند.ین
  



 

١١ 

  مشاغل احراز شرايط : مشته بخش
  شرایط احراز مشاغل

 شرایط احراز از منظر رشته و گرایش تحصیلی رشته شغلی  ردیف

  اپراتور فوق توزیع  ١
 ،توزیع و انتقال هایشبکه ،پست تجهیزات لکتروتکنیک،ا الکترونیک، صنعتی، برق ،قدرت برق: کاردانی 

 کابل  ،توزیع، عمومی الکترونیک، الکتریکی هایماشین نگهداری و تعمیر  ،مخابرات برق ،انتقال نیروگاه ،کنترل
  دقیق ابزار  ،صنعتی الکترونیک، فیبرنوری و

 هاکلیه رشته:  دیپلم   نگهبان  ٢

  هاکلیه رشته:  دیپلم   خدمات  ٣
  

   



 

١٢ 

  مشاغل فهرست : همن بخش
  هر شغلتعداد نیروی مورد نیاز در فهرست مشاغل و 

کد 
شغل 
 محل

 رشته شغلی

  تعداد نیروی مورد نیاز

  شرایط بومی بودن محل خدمت
  آزاد

  ایثارگر
۵ 

  درصد

  ایثارگر
در۲۵

  صد
  آبادبهرام کیان،  طاقانک، شهرکرد،  کیلوولت شهرکرد  ۶۳ستگاه ای  -  -  ۱  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۰۱
  یانچشمه نافج، بن،  کیلوولت بن  ۶۳ایستگاه   -  -  ۱  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۰۲
  )تابعه  روستاهای و خلیفه مال(  فالرد بخش  کیلوولت فالرد  ۶۳ایستگاه   -  -  ۱  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۰۳
  سفیددشت فرادنبه،  کیلوولت فرادنبه  ۶۳ایستگاه   -  -  ۱  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۰۴
  اردل ناغان،  لوولت ناغانکی  ۶۳ایستگاه   -  -  ۱  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۰۵

  -  -  ۱  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۰۶
کیلوولت   ۶۳های یکی از ایستگاه

  اصفهان
  اصفهان

  گورت  سگزی،  ۳کیلوولت سگزی  ۶۳ایستگاه   ۱  -  ۲  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۰۷

  کیلوولت سیار جمبزه  ۶۳ایستگاه   ۱  -  ۲  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۰۸
 دهستان مجلسی، طالخونچه،

 آبادعلی قهه، پوده، جمبزه، قمبوان،(قمبوان
  )تابعه  مناطق و

  کوهپایه  اژیه، هرند،  کیلوولت سیار اژیه  ۶۳اه ایستگ  ۱  -  ۲  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۰۹

  ۱  -  ۲  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۱۰
 کیلوولت حسن آباد  ۶۳ایستگاه 

  (رامشه)
 آباد،حسن شهر (  علیا جرقویه بخش

  )تابعه  مناطق و رامشه دهستان

  موروککیلوولت   ۶۳ایستگاه   -  -  ۱  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۱۱
آباد و (شهر فتح سمیرم بخش وردشت

  مناطق تابعه)
  سمیرم  رمیسم لوولتیک  ۶۳ ستگاهیا  -  -  ۱  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۱۲
  جرقویه آباد حسن آباد، نیک محمدآباد،  کیلوولت جرقویه  ۶۳ایستگاه   -  -  ۱  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۱۳
  زیار  کیلوولت زیار  ۶۳ایستگاه   ۱  -  ۱  توزیعاپراتور فوق  ۳۰۱۴
  میمه  مهیم لوولتیک  ۶۳ ستگاهیا - - ۱  اپراتور فوق توزیع ۳۰۱۵

  ۱  ۱  ۲  نگهبان ۴۰۰۱
منطقه  یهاستگاهیا ینگهبان 

  شهرنیشاه
  شهرشاهین

  ۲  ۱  ۳  نگهبان  ۴۰۰۲
منطقه  یهاستگاهیا ینگهبان 

  اصفهان
  اصفهان

  صفهانا  شهر اصفهان  -  -  ۱  *خدمات  ۵۰۰۱

      ۸  ۲  ۲۵  جمع کل  
  

وی خدما جهت تکمیل کادر شرکت فناوری اطالعات آرام  باشد *   ن


