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   باسمه تعالي 

 نفر) 1182(آگهي تامين نيــرو

در نظردارد به منظور تامين خدمات مورد نياز خود در خطوط شبكه ريلي    دانشگاه شهيد بهشتي  با همكاري  مهندسي الكا آرياشركت  
از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه  )1شماره (درمشاغل مندرج در جدول  ،واجد شرايط ذكور و بوميكشور، از بين متقاضيان 

ي آموزشي مربوطه  و گزينش صالحيت  ارزيابي روانشناختي و شايستگي شغلي، معاينات طب كار، طي دوره ها   ،تخصصي  _ علمي  هاي  
توانند جهت ثبت نام از  د شرايط متقاضي شركت درآزمون، مي هاي اخالقي و... تعدادي از واجدين شرايط را انتخاب نمايد. افراد واج

مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفادآگهي و     ir.acazmoon.sbu. به آدرس اينترنتي  20/11/1401تاريخ   تا10/11/1401تاريخ 
 . نام اقدام نمايندمطابق با شرايط ذكر شده، نسبت به ثبت 

 عناوين شغلي و رشته هاي تحصيلي مرتبط :    1جدول شماره   

 عنوان شغل  مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي 

الكترونيك افزار و فن  گرايش(كامپيوتر،  ) كليه گرايش ها(مكانيك    ،برق،  )،  وري اطالعاتاهاي نرم 
مهندسي صنايع    ،)عمران  ترابري، حمل و نقل، راه سازي، نقشه برداري، راه و  (عمران رياضي، فيزيك،

  رشته هاي فني ،  )، تكنولوژي صنعتي، ايمني صنعتي، برنامه ريزي و تحليل سيستم هاتوليد صنعتي(
 متالورژي  ومديريت صنعتي   ،راه آهن و مهندسي 

كارداني و  
 لكوموتيوران  كارشناسي 

 رياضي،   ،)نرم افزار  گرايش(كامپيوتر  ، )كليه گرايش ها (مكانيك  ،، الكتروتكنيكبرق، الكترونيك
 راه آهن  رشته هاي فني ،(ريخته گري) فني مواد

 ريلي  راهبر جرثقيل كارداني  

مكانيك  ،  راه آهن  و مهندسي  نقشه كشي صنعتي، رشته هاي فني  الكتروتكنيك،  الكترونيك،  برق،
ايمني صنعتي ، برنامه ريزي ، تكنولوژي صنعتي،  توليد صنعتي(مهندسي صنايع    ،(كليه گرايش ها) 

رياضي، آمار و مديريت    ، )نرم افزار و فناوري اطالعات  گرايش هاي   (كامپيوتر  ،) و تحليل سيستم ها
 گمركي)  بازرگاني،  ،صنعتي(

كارداني و  
 متصدي ترافيك كارشناسي 

برق، هنرستان (رشته هاي فني و حرفه اي ، (شاخه صنعت)  دانش و  كار  رياضي فيزيك، علوم تجربي، 
 )الكترونيك، الكتروتكنيك، مكانيك، اتومكانيك، نقشه كشي صنعتي، ماشين ابزار وكامپيوتر

 سوزنبان  ديپلم 

(نرم    كامپيوتر،  يك، نقشه كشي صنعتي، ماشين ابزاربرق، الكترونيك، الكتروتكنيك، مكانيك، اتومكان
فني  رياضي،،  افزار) هاي  مهندسي  رشته  آهن  و  متالورژي،  راه  خودرو،  و  ،مكانيك  توليد،   ساخت 

 دولتي و بيمه) ،صنعتي ،مديريت( بازرگاني ،گمركي
 حفاظت ايستگاهي  كارداني  

كليه رشته هاي فني و حرفه اي هنرستان (به جز هنر، خدمات و    رياضي فيزيك، علوم تجربي و
 كشاورزي)

 ديپلم 
آالت   نيماش ركاريتعم

 خط  زهيمكان
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 عناوين شغلي و رشته هاي تحصيلي مرتبط:    1جدول شماره   

 

 

 حفاظت فيزيكي(نگهبان)  ديپلم  كليه رشته ها

 اپراتور دوربين  كارداني  ت، كامپيوتر (نرم افزار)، فناوري اطالعات مخابرا ،، الكتروتكنيكالكترونيك ،برق 

 ت، كامپيوتر (نرم افزار)، فناوري اطالعات و مديريتمخابرا ،، الكتروتكنيكالكترونيك ،برق 
كارداني و  
 كارشناسي 

 متصدي امور حراست 

 عنوان شغل  مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي 
الكتروتكنيكبر الكترونيك،  ها)مكانيك  ،ق،  گرايش  صنايع    ،(كليه  صنعتي،  (مهندسي  توليد 

رشته    ،تكنولوژي جوشكاري  ،)، برنامه ريزي و تحليل سيستم هاتكنولوژي صنعتي، ايمني صنعتي
 راه آهن  و مهندسي  هاي فني

كارداني و  
 كارشناسي 

راهبر ماشين آالت 
 مكانيزه خط 

كارداني و   كامپيوتر(گرايش نرم افزار)  ، مهندسي عالئم و ارتباطات، مخابرات ،، الكتروتكنيكالكترونيك ،برق 
 كارشناسي 

تكنسين ارتباطات و 
 عالئم الكتريكي

 رياضي،   ،)نرم افزار  گرايش(كامپيوتر،   )كليه گرايش ها (مكانيك  ،، الكتروتكنيكالكترونيكبرق، 
 راه آهن رشته هاي فني ،فني مواد(ريخته گري)

 كارداني 
 تخليه و متصدي

 بارگيري

 ديپلم  كليه رشته ها
   ي ستگاهيامور خدمات ا

 ) اماكن (نظافت

 ديپلم  كليه رشته ها
 ايستگاهي  امور خدمات

 ) ستگاهيا ت(اطالعا

برق، الكترونيك، الكتروتكنيك، مكانيك، اتومكانيك، نقشه كشي صنعتي، ماشين ابزار، كامپيوتر(نرم 
فاضالب)، و  آب  ساختمان،  مرمت  و  نگهداري  هاي  عمران(گرايش  مكانيكي    افزار)،  تاسيسات 

      گازرساني و  ساختمان، حرارت مركزي و تهويه مطبوع، تبريد
 كارداني 

ساتيامور ساختمان و تاس
  ساتيتاس ي(متصد

  ساختماني، برقي، 
 ) مكانيكي

 (به جز هنر، خدمات و كشاورزي)  رشته هاي فني و حرفه اي هنرستانكليه 
 و ديپلم در كليه رشته ها به شرط دارا بودن گواهينامه هاي فني معتبر از مراكز فني و حرفه اي

 ديپلم 
ساتيامور ساختمان و تاس

 ي) (كارگر فن

   يكاردان ) امور زراعي، امور باغي( كشاورزي
ساتيامور ساختمان و تاس

 سبز)    يفضا ي(متصد

 )  ، امور باغي امور زراعي( كشاورزي
 و ديپلم در كليه رشته ها به شرط دارا بودن گواهينامه هاي فني معتبر از مراكز فني و حرفه اي

 ديپلم 
ساتيامور ساختمان و تاس

 سبز)    ي(كارگر فضا



 

٣ 
 

 )نفر  135(     شغل لكوموتيوراني)2- 1(جدول شماره
 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت نام بر 
 اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
برگزاري آزمون   تعداد 

 شهر محل
 خدمت 

 محل خدمت  محدوده جغرافيايي

ميني شهر، نيران، فالورجان،  شاهين شهر، خ
 اصفهان  ا، نجف آباد، اصفهان و توابع شهر، مباركه ،شهرض زرين

 اصفهان  15
 محدوده جغرافيايي راه آهن اصفهان 

 كاشان  10 ليجان، آران و بيدگل و توابع كاشان، بادرود، نطنز، د
زتبري مرند، شبستر، اسكو، آذرشهر، بستان آباد، تبريز و توابع   آذربايجان محدوده جغرافيايي راه آهن  تبريز 7 

 تهران محدوده جغرافيايي راه آهن  تهران  11 تهران  تهران و توابع 
 زاهدان و توابع 

 زاهدان 
 زاهدان  4

 جنوبشرق  محدوده جغرافيايي راه آهن 
 خاش  7 خاش و توابع  –زاهدان 

 شاهرود و توابع 
 شاهرود 

 شاهرود  6
 1محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق

 سمنان  9 سمنان و توابع 
 اردبيل و توابع 

 زنجان 
 اردبيل  4

 شمالغرب محدوده جغرافيايي راه آهن 
 ميانه  3 ميانه و توابع 

 فارس محدوده جغرافيايي راه آهن  آباده  3 شيراز  و توابع  آباده
 غرب محدوده جغرافيايي راه آهن  همدان  7 همدان  همدان و توابع 
 سيرجان و توابع 

 بندرعباس 
 سيرجان  10

 محدوده جغرافيايي راه آهن هرمزگان 
 بندرعباس  10 بندرعباس و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن يزد يزد  29 يزد  يزد و توابع 
 جمع 135  مي باشد.داراي دوره آموزشي  اين شغل  توجه:
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 نفر)   20(:  شغل راهبر جرثقيل ريلي)2- 2(جدول شماره  

 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به 
 بومي بودن ثبت نام بر اساس تعريف 

شهر محل 
 برگزاري آزمون 

 تعداد 
شهر محل 

 خدمت 
 محل خدمت محدوده جغرافيايي

 رازي و توابع 
 تبريز

 رازي  1
 محدوده جغرافيايي راه آهن آذربايجان 

 اروميه  1 اروميه و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن اصفهان  كاشان  1 اصفهان  كاشان و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن جنوب  بندرامام خميني 1 اهواز  بندرامام خميني و توابع 
 شرق محدوده جغرافيايي راه آهن جنوب  خاش  2 زاهدان  خاش و توابع  –زاهدان 

 محدوده جغرافيايي راه آهن خراسان  سرخس  1 مشهد  و توابع  سرخس
 1محدوده جغرافيايي راه آهن شمال  فيروزكوه  1 ساري  و توابع فيروزكوه
 2شرقمحدوده جغرافيايي راه آهن شمال گرگان  2 گرگان  و توابع  گرگان
 و توابع   ميانه

 زنجان 
 ميانه  1

 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالغرب 
 فيروز آباد (اردبيل)  2 فيروز آباد و توابع 

 غرب محدوده جغرافيايي راه آهن  همدان  2 همدان  و توابع  همدان
 فارس محدوده جغرافيايي راه آهن  شيراز  1 شيراز  شيراز و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن هرمزگان  سيرجان  1 بندرعباس  و توابع  سيرجان
 محدوده جغرافيايي راه آهن يزد يزد 3 يزد و توابع  يزد

 جمع 20 مي باشد.داراي دوره آموزشي  اين شغل  توجه:
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 ) نفر  151(   شغل متصدي ترافيك  )2- 3(دول شمارهج
   )محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به 
 بودن ثبت نام بر اساس تعريف بومي 

شهر محل 
 برگزاري آزمون 

 محل خدمت محدوده جغرافيايي شهر محل خدمت  تعداد 

 تبريز و توابع 
 تبريز

 تبريز 2
 مراغه  2 مراغه و توابع  محدوده جغرافيايي راه آهن آذربايجان 

 بستان آباد  3 بستان آباد و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن اراك  اراك  1 اراك  توابع  و اراك

 اصفهان و توابع 
 اصفهان 

 اصفهان  6
 محدوده جغرافيايي راه آهن اصفهان 

 كاشان  6 كاشان و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن تهران  تهران  7 تهران  تهران و توابع 
 اهواز و توابع 

 اهواز 
 اهواز  2

 محدوده جغرافيايي راه آهن جنوب 
 بندر امام خميني  6 بندر امام خميني و توابع 

 زاهدان و توابع 
 زاهدان 

 زاهدان  2
 محدوده جغرافيايي راه آهن جنوبشرق 

 خاش  9 خاش و توابع  –زاهدان 
 محدوده جغرافيايي راه آهن خراسان  مشهد  7 مشهد  مشهد و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن زاگرس  انديمشك  2 انديمشك  انديمشك و توابع 
 بشرويه و توابع  طبس،

 طبس
 طبس 7

 محدوده جغرافيايي راه آهن شرق 
 تربت حيدريه  3 خواف، سنگان، بجستان و توابع تربت حيدريه، 

 1محدوده جغرافيايي راه آهن شمال  فيروزكوه  1 ساري  و توابع  فيروزكوه
 رشت و توابع 

 رشت 
 رشت  3

 2محدوده جغرافيايي راه آهن شمال 
 قزوين  4 قزوين و توابع 

 و توابع  سمنان 
 شاهرود 

 سمنان  7
 1 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق

 جاجرم  3 و توابع  جاجرم
 2 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق گرگان  5 گرگان  گرگان و توابع 

 و توابع  تاكستان
 زنجان 

 تاكستان  2
 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالغرب 

 زنجان  4 زنجان و توابع 
 قروه و توابع 

 همدان 
 قروه 3

 غرب محدوده جغرافيايي راه آهن 
 سنندج 2 سنندج و توابع 
 ابركوه و توابع 

 شيراز 
 ابركوه  2

 فارس محدوده جغرافيايي راه آهن 
 گاريزات  1 و توابع  گاريزات

 محدوده جغرافيايي راه آهن قم  قم 5 قم قم و توابع 
 كرمان و توابع 

 كرمان 
 كرمان  1

 كرمان محدوده جغرافيايي راه آهن 
 بم  3 بم و توابع 

 سيرجان و توابع 
 بندرعباس 

 سيرجان  8
 محدوده جغرافيايي راه آهن هرمزگان 

 بندرعباس  5 ع و تواب  بندر عباس
 يزد و توابع 

 يزد 
 يزد  5

 بافق  20 بافق و توابع  محدوده جغرافيايي راه آهن يزد
 مهريز  2 مهريز و توابع 

511 مي باشد.داراي دوره آموزشي  اين شغل  توجه:  جمع 
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 نفر)   300(     شغل سوزنبان  )2- 4(جدول شماره
 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت 
 نام بر اساس تعريف بومي بودن 

برگزاري  شهر محل 
 آزمون 

 شهر محل تعداد 
 خدمت 

 محل خدمت محدوده جغرافيايي

 تبريز و توابع 

 تبريز

 تبريز 2

 محدوده جغرافيايي راه آهن آذربايجان 
 مراغه  1 مراغه و توابع 

 بستان آباد  5 بستان آباد و توابع 
 خاوران  7 خاوران و توابع 

 ك و توابع ارا
 اراك 

 اراك  1
 جغرافيايي راه آهن اراك محدوده 

 كرمانشاه  1 كرمانشاه و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن اصفهان  اصفهان  18 اصفهان  اصفهان و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن تهران  تهران  14 تهران  تهران و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن جنوب  اهواز  4 اهواز  اهواز و توابع 

 توابع زاهدان و 
 زاهدان 

 زاهدان  11
 محدوده جغرافيايي راه آهن جنوبشرق 

 خاش  22 خاش و توابع  –زاهدان 
 محدوده جغرافيايي راه آهن خراسان  مشهد  11 مشهد  مشهد و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن زاگرس  انديمشك  1 انديمشك  انديمشك و توابع 
 بشرويه و توابع فردوس،  طبس، 

 طبس
 طبس 12

 محدوده جغرافيايي راه آهن شرق 
 تربت حيدريه  10 خواف، سنگان، بجستان و توابع تربت حيدريه، 

 1محدوده جغرافيايي راه آهن شمال  فيروزكوه  5 ساري  و توابع  فيروزكوه
 2محدوده جغرافيايي راه آهن شمال  قزوين  7 رشت  قزوين و توابع 

 شاهرود و توابع 

 شاهرود 

 شاهرود  1

 1محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق
 جاجرم  2 جاجرم و توابع 

 سمنان  2 و توابع  سمنان 
 دامغان  2 و توابع  دامغان 

 2محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق گرگان  7 گرگان  گرگان و توابع 
 و توابع  تاكستان

 زنجان 
 تاكستان  3

 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالغرب 
 زنجان  6 توابع زنجان و 

 همدان و توابع 

 همدان 

 همدان  2

 محدوده جغرافيايي راه آهن غرب 
 قروه 5 قروه و توابع 

 دهگالن  5 ن و توابع دهگال
 سنندج 5 سنندج و توابع 
 شيراز و توابع 

 شيراز 
 شيراز  2

 ابركوه  3 ابركوه و توابع  محدوده جغرافيايي راه آهن فارس 
 گاريزات  2 و توابع  گاريزات

 محدوده جغرافيايي راه آهن قم  قم 3 قم قم و توابع 
 كرمان توابع 

 كرمان 
 كرمان  3

 محدوده جغرافيايي راه آهن كرمان 
 بم  7 و توابع  بم

 محدوده جغرافيايي راه آهن لرستان  دورود 1 دورود دورود و توابع 
 سيرجان و توابع 

 بندرعباس 
 سيرجان  20

 جغرافيايي راه آهن هرمزگان محدوده 
 بندرعباس  21 بندر عباس و توابع 



 

٧ 
 

 نفر)   300(     شغل سوزنبان  )2- 4(جدول شماره
 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت 
 بومي بودن نام بر اساس تعريف 

شهر محل برگزاري  
 آزمون 

 شهر محل تعداد 
 خدمت 

 محل خدمت محدوده جغرافيايي

 و توابع  يزد

 يزد 

 يزد  10

 محدوده جغرافيايي راه آهن يزد

 بافق  37 بافق و توابع 
 اردكان  5 اردكان و توابع 

 ميبد 5 د و توابع يبم
 نائين  5 نائين و توابع 

 مهريز  4 و توابع  ز يمهر

 جمع 300 مي باشد.داراي دوره آموزشي  اين شغل  توجه:
 

 نفر)   36(  شغل حفاظت ايستگاهي  )2- 5(جدول شماره
 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به 
 تعريف بومي بودن ثبت نام بر اساس 

شهر محل 
 تعداد  برگزاري آزمون 

 شهر محل
 محل خدمت محدوده جغرافيايي خدمت

 اراك محدوده جغرافيايي راه آهن  اراك  1 اراك  اراك و توابع 
 اصفهان محدوده جغرافيايي راه آهن  اصفهان  3 اصفهان  اصفهان و توابع 

 جنوب محدوده جغرافيايي راه آهن  اهواز  1 اهواز  و توابع اهواز 
 زاهدان و توابع 

 زاهدان 
 زاهدان  2

 جنوبشرق محدوده جغرافيايي راه آهن 
 خاش  4 خاش و توابع  –زاهدان 

 محدوده جغرافيايي راه آهن خراسان  مشهد  2 مشهد  مشهد و توابع 
 1شمالشرقمحدوده جغرافيايي راه آهن  شاهرود  1 شاهرود  شاهرود و توابع 

 شمالغرب محدوده جغرافيايي راه آهن  زنجان  1 زنجان  و توابع  زنجان 
 محدوده جغرافيايي راه آهن قم  قم 2 قم قم و توابع 

 لرستان محدوده جغرافيايي راه آهن  دورود 6 دورود دورود و توابع 
 بندرعباس و توابع 

 بندرعباس 
 بندرعباس  4

 هرمزگان محدوده جغرافيايي راه آهن 
 سيرجان  4 سيرجان و توابع 

 يزد و توابع 
 يزد 

 محدوده جغرافيايي راه آهن يزد يزد  3
 بافق  2 و توابع  بافق

 جمع 36 توجه: اين شغل داراي دوره آموزشي  مي باشد.

 
  



 

٨ 
 

 نفر)   20(خط     زهيآالت مكان  نيماش  ركاري تعمشغل   )2- 6(جدول شماره
 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت نام  استان
 بر اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
 برگزاري آزمون 

 شهر محل تعداد 
 خدمت 

 محل خدمت محدوده جغرافيايي

 ستاد( تهران)محدوده جغرافيايي راه آهن  تهران  20 تهران  استان تهران 

 جمع 20 مي باشد.داراي دوره آموزشي اين شغل  توجه:*

د شد. الزم به ذكر است پس  داوطلباني كه در اين شغل پذيرفته مي شوند، بايد توجه داشته باشند كه در صورت نياز شركت، به تمامي نقاط شبكه ريلي كشور اعزام خواهن* توجه : 
     قبل از اشتغال، تعهد كتبي و محضري، در اين خصوص از آنان اخذ خواهد شد. ،از قبولي در كليه مراحل

 
 نفر)   70(   راهبر ماشين آالت مكانيزه خطشغل    )2- 7(جدول شماره

 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر
محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت نام  استان

 بر اساس تعريف بومي بودن 
شهر محل 

 برگزاري آزمون 
 شهر محل تعداد 

 خدمت 
 محل خدمت محدوده جغرافيايي

استان هاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي   محدوده جغرافيايي راه آهن آذربايجان  تبريز 3 تبريز
 محدوده جغرافيايي راه آهن اراك  اراك  1 اراك  استان مركزي 
 محدوده جغرافيايي راه آهن اصفهان  اصفهان  2 اصفهان  استان اصفهان 

 محدوده جغرافيايي راه آهن خراسان  مشهد  1 مشهد  استان خراسان رضوي 
 1 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق شاهرود  7 شاهرود  استان سمنان 
 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالغرب  زنجان  2 زنجان  استان زنجان 
 محدوده جغرافيايي راه آهن فارس  شيراز  1 شيراز  استان فارس 

 محدوده جغرافيايي راه آهن هرمزگان  بندرعباس  5 بندرعباس  استان هرمزگان 
 محدوده جغرافيايي راه آهن يزد يزد  4 يزد  استان يزد 

 ستاد( تهران)محدوده جغرافيايي راه آهن  تهران  44 تهران  استان تهران 

 جمع 70 مي باشد.داراي دوره آموزشي اين شغل  توجه:*

د شد. الزم به ذكر است پس  داوطلباني كه در اين شغل پذيرفته مي شوند، بايد توجه داشته باشند كه در صورت نياز شركت، به تمامي نقاط شبكه ريلي كشور اعزام خواهن* توجه : 
     قبل از اشتغال، تعهد كتبي و محضري، در اين خصوص از آنان اخذ خواهد شد. ،قبولي در كليه مراحلاز 

 

  



 

٩ 
 

نفر)   110(  الكتريكي شغل تكنسين ارتباطات و عالئم  )2- 8  (ول شمارهجد  

 ) محلمحدوده بومي مجاز به شركت در شغل/  ( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر
شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت 

 نام بر اساس تعريف بومي بودن 
شهر محل 

 برگزاري آزمون 
 شهر محل تعداد 

 خدمت 
 محل خدمت محدوده جغرافيايي

 و توابع  تبريز
 تبريز

 تبريز 1
 آذربايجان محدوده جغرافيايي راه آهن 

 خاوران  2 تبريز، خاوران و توابع 
 اصفهان و توابع 

 اصفهان 

 اصفهان  3

 محدوده جغرافيايي راه آهن اصفهان 
 مباركه  2 و توابع  مباركه 

 عقدا  1 قدا و توابع ع
 ورزنه  1 رزنه و توابع و
 نطنز  1 طنز و توابع ن 

 تهران محدوده جغرافيايي راه آهن  تهران  8 تهران  تهران و توابع 
 مشهد و توابع  

 مشهد 
 مشهد  3

 خراسان محدوده جغرافيايي راه آهن 
 سرخس  2 و توابع  سرخس

 زاهدان و توابع 
 زاهدان 

 زاهدان  1
 محدوده جغرافيايي راه آهن جنوبشرق 

 خاش  3 خاش و توابع  –زاهدان 
 رباط پشت بادام و توابع 

 طبس
 رباط پشت بادام  1

 حيدريه تربت   2 تربت حيدريه و توابع  محدوده جغرافيايي راه آهن شرق 
 خواف  2 خواف و توابع 
 1محدوده جغرافيايي راه آهن شمال  ساري  1 ساري  ساري و توابع 
 2محدوده جغرافيايي راه آهن شمال  قزوين  1 رشت  قزوين و توابع 
 1شرقمحدوده جغرافيايي راه آهن شمال سمنان  1 شاهرود  سمنان و توابع 

 لرستان محدوده جغرافيايي راه آهن  سپيددشت  1 دورود و توابع  سپيددشت
 زنجان و توابع 

 زنجان 
 زنجان  5

 ميانه  4 ميانه و توابع  محدوده جغرافيايي راه آهن شمالغرب 
 خرم دره  1 خرم دره و توابع 
 همدان و توابع 

 همدان 
 همدان  4

 محدوده جغرافيايي راه آهن غرب 
 سنندج 2 سنندج و توابع 
 شيراز و توابع 

 شيراز 
 شيراز  1

 محدوده جغرافيايي راه آهن فارس 
 شهرضا  1 شهرضا و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن قم  قم 2 قم قم و توابع 
 كرمان و توابع 

 كرمان 
 كرمان  1

 بم  1 و توابع  بم كرمان محدوده جغرافيايي راه آهن 
 زرند  1 و توابع  زرند

 بندرعباس و توابع 

 بندرعباس 

  بندرعباس  7
  سيرجان  8 و توابع  سيرجان

 هرمزگان محدوده جغرافيايي راه آهن  حاجي آباد  1 و توابع  حاجي آباد
  رفسنجان  5 و توابع  انار، جواديه و رفسنجان

  فين(هرمزگان)  1  فين و توابع 

 



 

١٠ 
 

نفر)   110(الكتريكي شغل تكنسين ارتباطات و عالئم  )2- 8(جدول شماره  

 )محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل(محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر  
 

 

 

  نفر)  33(تخليه و بارگيري   متصدي :   )2- 9(جدول شماره  
   )محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل(محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر  

 

 

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت 
 نام بر اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
 برگزاري آزمون 

 شهر محل تعداد 
 خدمت 

 محل خدمت محدوده جغرافيايي

 يزد و توابع 

 يزد 

 يزد  13

 يزدمحدوده جغرافيايي راه آهن 

 اردكان  4 اردكان و توابع 
 ميبد 2 ميبد و توابع 
 بافق  5 بافق و توابع 
 بهاباد 1 بهاباد و توابع 
 ابركوه  3 ابركوه و توابع 

 جمع 110 مي باشد.داراي دوره آموزشي  اين شغل  توجه:

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت 
 نام بر اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
 برگزاري آزمون 

 تعداد 
 شهر محل

 خدمت 
 محل خدمت محدوده جغرافيايي

 اراك محدوده جغرافيايي راه آهن  اراك  1 اراك  اراك و توابع 
 اصفهان و توابع 

 اصفهان 
 اصفهان  1

 كاشان  1 و توابع  كاشان اصفهان  محدوده جغرافيايي راه آهن 
 زرين شهر  2 و توابع  زرين شهر

 آذربايجان محدوده جغرافيايي راه آهن  رازي  3 تبريز رازي و توابع 
 تهران و توابع 

 تهران 
 تهران  4

 تهران محدوده جغرافيايي راه آهن 
 هشتگرد 1 هشتگرد و توابع 

 توابع خرمشهر و 
 اهواز 

 خرمشهر  1
 بندر امام خميني  5 و توابع  بندر امام خميني جنوب محدوده جغرافيايي راه آهن 

 مياندشت  1 و توابع  مياندشت
 نيشابور و توابع 

 مشهد 
 بينالود  1

 خراسان محدوده جغرافيايي راه آهن 
 نقاب  2 و توابع  نقاب

 جغرافيايي راه آهن شرق محدوده    سنگان  1 طبس  و توابع  سنگان 
 1شمالشرقمحدوده جغرافيايي راه آهن  سمنان  1 شاهرود  سمنان و توابع 

 2شمالشرقمحدوده جغرافيايي راه آهن  اينچه برون  1 گرگان  اينچه برون و توابع 
 بندرعباس و توابع 

 بندرعباس 
 بندرعباس  2

 هرمزگان محدوده جغرافيايي راه آهن 
 سيرجان  1 سيرجان و توابع 

 يزدمحدوده جغرافيايي راه آهن  يزد  4   يزد يزد و توابع 
 جمع 33 توجه: اين شغل داراي دوره آموزشي  مي باشد.  



 

١١ 
 

 نفر)58)(اماكن  (نظافت ايستگاهيخدمات  شغل امور    )2- 10(جدول شماره
 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت 
 نام بر اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
 تعداد   برگزاري آزمون 

 شهر محل 
محل خدمت   جغرافياييمحدوده    خدمت

  محدوده جغرافيايي راه آهن اراك شازند  2 اراك   و توابع   اراك ، شازند
  آذربايجانمحدوده جغرافيايي راه آهن  خاوران  5 تبريز تبريز ، بستان آباد ، خاوران و توابع 

   محدوده جغرافيايي راه آهن تهران تهران   2 تهران   تهران و توابع  
 و توابع  اهواز

 اهواز 
 اهواز  1

 جنوب محدوده جغرافيايي راه آهن 
 خرمشهر  2 خرمشهر و توابع 

 و توابع  زاهدان
 زاهدان 

 زاهدان  2
 جنوبشرق محدوده جغرافيايي راه آهن 

 خاش  4 خاش و توابع  –زاهدان 
 و توابع  مشهد

 مشهد 
 مشهد  3

 سرخس  2 و توابع سرخس  خراسان محدوده جغرافيايي راه آهن 
 اسفراين  2 و توابع اسفراين 

 زاگرس محدوده جغرافيايي راه آهن  انديمشك  2 انديمشك  انديمشك و توابع 
 شرق محدوده جغرافيايي راه آهن  فيض آباد و مه والت  2 طبس فيض آباد و مه والت و توابع 

 و توابع  قزوين 
 رشت 

 قزوين  1
 2شمال محدوده جغرافيايي راه آهن 

 آبيك 1 آبيك و توابع 
 و توابع  سمنان 

 شاهرود 
 سمنان  2

 1محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق
 دامغان  1 دامغان و توابع 

 2محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق گرگان  1 گرگان  و توابع  گرگان
 و توابع  بستان آباد

 زنجان 
 بستان آباد  1

 فيروز آباد (اردبيل)  2 فيروز آباد و توابع  شمالغرب محدوده جغرافيايي راه آهن 
 اردبيل  4 اردبيل و توابع 

 و توابع  قروه
 همدان 

 قروه 2
 دهگالن  2 و توابع  دهگالن غرب محدوده جغرافيايي راه آهن 

 سنندج 3 سنندج و توابع 
 فارس محدوده جغرافيايي راه آهن  شيراز  1 شيراز  و توابع  شيراز
 قم محدوده جغرافيايي راه آهن  قم 1 قم و توابع  قم

 و توابع   سيرجان
 بندرعباس 

   سيرجان 1
 محدوده جغرافيايي راه آهن هرمزگان 

 احمد آباد (هرمزگان)  1 احمد آباد و توابع 
 و توابع  يزد

 يزد 

 يزد  1

 يزدمحدوده جغرافيايي راه آهن 
 بافق  1 بافق و توابع 
 مهريز  2 مهريز و توابع 
 ابركوه  1 ابركوه و توابع 

 جمع 58 توجه: اين شغل داراي دوره آموزشي  مي باشد.  



 

١٢ 
 

  
 ) نفر 5) (  ايستگاه   ( اطالعات   خدمات ايستگاهيشغل امور    )2- 11(جدول شماره

   )محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظرمحدوده جغرافيايي و توابع بر  
شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت 

 نام بر اساس تعريف بومي بودن 
شهر محل 

 برگزاري آزمون 
 شهر محل تعداد 

 خدمت 
 محل خدمت  محدوده جغرافيايي

  آذربايجانمحدوده جغرافيايي راه آهن  خاوران  2 تبريز خاوران و توابع 
 غرب محدوده جغرافيايي راه آهن  سنندج 1 همدان  سنندج و توابع 
 شمالغرب محدوده جغرافيايي راه آهن  اردبيل  2 زنجان  اردبيل و توابع 

 توجه: اين شغل داراي دوره آموزشي  مي باشد.
5 

 جمع

 
 ) نفر  11(   )برقيتاسيسات    امور  تعميرات ساختمان و تاسيسات(متصديامور نگهداري و  شغل   )2- 12(جدول شماره

 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر
شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت 

 نام بر اساس تعريف بومي بودن 
شهر محل 

 برگزاري آزمون 
 تعداد 

 شهر محل
 خدمت 

 محل خدمت محدوده جغرافيايي

 محدوده جغرافيايي راه آهن اراك  كرمانشاه  3 اراك  و توابع كرمانشاه 
 محدوده جغرافيايي راه آهن تهران  تهران  2 تهران  تهران و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن جنوب  بندر سر 1 اهواز  و توابع  سربندر
 محدوده جغرافيايي راه آهن خراسان  مشهد  2 مشهد  مشهد و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالغرب  بستان آباد  1 زنجان  ع بستان آباد و تواب 
 كارخانجات كرج محدوده جغرافيايي راه آهن  كرج  1 تهران  كرج و توابع 
 كارخانجات بافق محدوده جغرافيايي راه آهن  بافق  1 يزد بافق و توابع 

 جمع 11 مي باشد.داراي دوره آموزشي  اين شغل  توجه:

 ) نفر  22(   )ساختمانيامور نگهداري و تعميرات ساختمان و تاسيسات(متصدي امور تاسيسات  شغل    )2- 13(جدول شماره
 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

جغرافيايي مجاز به ثبت شهرهاي محدوده 
 نام بر اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
برگزاري  

 آزمون 
   تعداد

 شهر محل 
 محل خدمت   محدوده جغرافيايي خدمت  

 آذربايجان محدوده جغرافيايي راه آهن  خاوران  1 تبريز خاوران و توابع 
 جنوبشرق محدوده جغرافيايي راه آهن  خاش  4 زاهدان  خاش و توابع  –زاهدان 

 محدوده جغرافيايي راه آهن تهران  تهران   2 تهران   تهران و توابع  
 فيروزآباد و توابع 

 زنجان 
 فيروز آباد (اردبيل)  1

 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالغرب 
 اردبيل  4 اردبيل و توابع 
 قروه و توابع 

 همدان 
 قروه 2

 غرب محدوده جغرافيايي راه آهن 
 سنندج 3 سنندج و توابع 
   محدوده جغرافيايي راه آهن خراسان مشهد   2 مشهد   مشهد و توابع  
 مهريز و توابع 

 يزد 
 مهريز  1

 ابركوه  1 ابركوه و توابع  يزدمحدوده جغرافيايي راه آهن 
 گاريزات  1 و توابع  يزد ،گاريزات

توجه:  مي باشد.داراي دوره آموزشي اين شغل   جمع 22
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 ) نفر  22(   امور نگهداري و تعميرات ساختمان و تاسيسات(متصدي امور تاسيسات مكانيكي)شغل   )2- 14(جدول شماره
 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت شهرهاي 
 نام بر اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
 برگزاري آزمون 

 شهر محل تعداد 
 خدمت 

 محل خدمت محدوده جغرافيايي

 و توابع  اروميه
 تبريز

 اروميه  1
 مياندواب  1 و توابع  مياندواب محدوده جغرافيايي راه آهن آذربايجان 

 مهاباد  1 مهاباد و توابع 
 و توابع  اراك

 اراك 
 اراك  1

 محدوده جغرافيايي راه آهن اراك 
 كرمانشاه  3 و توابع كرمانشاه 

 محدوده جغرافيايي راه آهن تهران  تهران  5 تهران  تهران و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن جنوب  اهواز  2 اهواز  اهواز و توابع 
 آهن خراسان محدوده جغرافيايي راه  مشهد  3 مشهد  مشهد و توابع 
 2محدوده جغرافيايي راه آهن شمال  رشت  1 رشت  رشت و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالغرب  بستان آباد  2 زنجان  بستان آباد و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن قم  قم 1 قم قم و توابع 

 هرمزگان محدوده جغرافيايي راه آهن  بندرعباس  1 بندرعباس  و توابع  بندرعباس 
 جمع 22 مي باشد.داراي دوره آموزشي  اين شغل  توجه:

 
 )نفر 6(   )فني  امور نگهداري و تعميرات ساختمان و تاسيسات(كارگرشغل   )2- 15(جدول شماره

 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر
محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت شهرهاي 

 نام بر اساس تعريف بومي بودن 
شهر محل 

 برگزاري آزمون 
 شهر محل تعداد 

 خدمت 
 محل خدمت محدوده جغرافيايي

 محدوده جغرافيايي راه آهن آذربايجان  اروميه  1 تبريز و توابع  اروميه
 1محدوده جغرافيايي راه آهن شمال  فيروزكوه  2 ساري  و توابع  فيروزكوه
 سايت شهرداري تهرانمحدوده جغرافيايي   تهران  3 تهران  و توابع  تهران

 جمع 6 

 
 

 ) نفر  1(     امور نگهداري و تعميرات ساختمان و تاسيسات(متصدي فضاي سبز)شغل    )2- 16(جدول شماره
 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( نظرمحدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد  

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت 
 نام بر اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
   تعداد برگزاري آزمون 

 شهر محل 
 محل خدمت   محدوده جغرافيايي خدمت  

 محدوده جغرافيايي راه آهن اصفهان  اصفهان  1 اصفهان  اصفهان و توابع 
توجه:  مي باشد.داراي دوره آموزشي اين شغل   جمع 1
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 )نفر  22(    امور نگهداري و تعميرات ساختمان و تاسيسات(كارگر فضاي سبز)شغل    )2- 17(جدول شماره
 ) محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

محدوده جغرافيايي مجاز به ثبت شهرهاي 
 نام بر اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
 برگزاري آزمون 

 شهر محل تعداد 
 خدمت 

 محل خدمت محدوده جغرافيايي

 محدوده جغرافيايي راه آهن آذربايجان  اروميه  1 تبريز و توابع  اروميه
 اراك و توابع 

 اراك 
 اراك  1

 كرمانشاه  2 كرمانشاه و توابع  محدوده جغرافيايي راه آهن اراك 
 فيروزان (همدان)  1 فيروزان و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن تهران  تهران  4 تهران  و توابع  تهران
 و توابع  سرخس

 مشهد 
 سرخس  1

 محدوده جغرافيايي راه آهن خراسان 
 كاشمر  1 كاشمر و توابع 

 2محدوده جغرافيايي راه آهن شمال  قزوين  2 رشت  و توابع  قزوين 
 1محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق شاهرود  1 شاهرود  و توابع  شاهرود

 گرگان و توابع 
 گرگان 

 گرگان  1
 2محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق

 بندر تركمن  1 بندر تركمن و توابع 
 جغرافيايي راه آهن شمالغرب محدوده  بستان آباد  1 زنجان  بستان آباد و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن كرمان  كرمان  1 كرمان  كرمان و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن هرمزگان  سيرجان  1 بندرعباس  سيرجان و توابع 

 سايت شهرداري تهرانمحدوده جغرافيايي   تهران  3 تهران  و توابع  تهران  

 جمع 22 
 

 ) نفر  64(  (نگهبان)حفاظت فيزيكيشغل    )2- 18(جدول شماره
   )محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به 
 ثبت نام بر اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
 برگزاري آزمون 

 محل خدمت جغرافياييمحدوده  شهر محل خدمت  تعداد 

 محدوده جغرافيايي راه آهن آذربايجان  تبريز 5 تبريز تبريز و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن تهران  تهران  22 تهران  تهران و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن جنوبشرق  زاهدان  6 زاهدان  زاهدان و توابع 

 زاگرس محدوده جغرافيايي راه آهن  انديمشك  5 انديمشك  انديمشك وتوابع 
 2محدوده جغرافيايي راه آهن شمال  رشت  12 رشت  رشت و توابع 
 2 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق گرگان  1 گرگان  گرگان و توابع 
 راه آهن كرمان   يياي محدوده جغراف كرمان  10 كرمان  كرمان و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن هرمزگان  رفسنجان  1 بندرعباس  و توابع  رفسنجان
 كارخانجات بافق محدوده جغرافيايي راه آهن  بافق  2 يزد  بافق و توابع 

46 مي باشد.داراي دوره آموزشي  اين شغل  توجه:  جمع 
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 )نفر95اپراتور دوربين(شغل   )2- 19(جدول شماره
   )محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( نظرمحدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد  

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به 
 ثبت نام بر اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
 برگزاري آزمون 

 محل خدمت محدوده جغرافيايي شهر محل خدمت  تعداد 

 محدوده جغرافيايي راه آهن آذربايجان  تبريز 1 تبريز تبريز و توابع 
 توابع  و اراك

 اراك 
 اراك  1

 محدوده جغرافيايي راه آهن اراك 
 كرمانشاه  4 كرمانشاه و توابع 
 اصفهان و توابع 

 اصفهان 
 اصفهان  4

 محدوده جغرافيايي راه آهن اصفهان 
 بارانداز سيستان  4 سيستان،اصفهان و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن تهران  تهران  13 تهران  تهران و توابع 
 محدوده جغرافيايي راه آهن جنوب  اهواز  7 اهواز  اهواز و توابع 
 مشهد و توابع 

 مشهد 
 مشهد  2

 محدوده جغرافيايي راه آهن خراسان 
 سرخس  4 سرخس و توايع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن زاگرس  انديمشك  7 انديمشك  و توابع  انديمشك
 شرق محدوده جغرافيايي راه آهن  طبس 4 طبس توابع  و طبس
 1محدوده جغرافيايي راه آهن شمال  ساري  4 ساري  و توابع  ساري 

 1 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق شاهرود       4 شاهرود  و توابع  شاهرود
 گرگان و توابع 

 گرگان 
 گرگان       4

 2 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالشرق
 اينچه برون        4 اينچه برون و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن شمالغرب  زنجان  4 زنجان  توابع و زنجان 
 غرب محدوده جغرافيايي راه آهن  همدان  4 همدان  همدان و توابع 
 فارس محدوده جغرافيايي راه آهن  شيراز  4 شيراز  شيراز و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن كرمان  كرمان  4 كرمان  توابع  و كرمان 
 لرستان محدوده جغرافيايي راه آهن  دورود 4 دورود دورود و توابع 

 محدوده جغرافيايي راه آهن هرمزگان  بندرعباس  4 بندرعباس  و توابع بندرعباس 
 محدوده جغرافيايي راه آهن يزد يزد  4 يزد  يزد و توابع 

59 مي باشد.داراي دوره آموزشي  اين شغل  توجه:  جمع 

 
 ) نفر  1متصدي امور حراست(شغل    )2- 20(جدول شماره

   )محدوده بومي مجاز به شركت در شغل/ محل( محدوده جغرافيايي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب كشوري مورد نظر

شهرهاي محدوده جغرافيايي مجاز به 
 ثبت نام بر اساس تعريف بومي بودن 

شهر محل 
 برگزاري آزمون 

 محل خدمت محدوده جغرافيايي شهر محل خدمت  تعداد 

 محدوده جغرافيايي راه آهن خراسان  مشهد  1 مشهد  مشهد و توابع 
 جمع 1 مي باشد.داراي دوره آموزشي  اين شغل  توجه:
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   :) 1 (تذكرات 

عنوان رشته هاي تحصيلي مندرج در مدرك نكته:  (مجاز به ثبت نام خواهند بود.      1دارندگان مدارك تحصيلي مندرج در جدول شماره    صرفاً .١

   . )همخواني داشته باشد  1تحصيلي داوطلبان مي بايست دقيقاً با عنوان رشته هاي مندرج در جدول شماره 

بر   )2-20(تا    )2-1(منظور محدوده هاي جغرافيايي برابر جدول شماره    ( در اين آزمون صرفاً داوطلبان بومي مجاز به شركت مي باشند.   .٢
   ). مي باشد تقسيمات مصوب كشوريساس ا

نمايند.   .٣ اقدام  به تكميل فيلد مربوطه  نام نسبت  ثبت  تقاضانامه  باشند، ضروري است در  ايثارگري برخوردار مي  از شرايط  داوطلبان چنانچه 
فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و باالتر به شرط ارائه مستندات ايثارگري   ،برادر شهيد  فرزندان شهدا ،

ساير  سال معاف مي باشند. ضمن اينكه اين دسته افراد نيز بايد  5از شرط سن، حداكثر تا سقف  ، سط بنياد شهيد و امور ايثارگرانتوتاييد شده 
   را دارا باشند. آگهيمندرج در شرايط 

   تعريف داوطلب بومي

 افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند،  داوطلب بومي تلقي مي گردند:  

 محل تولد يا صدور شناسنامه داوطلب با محدوده جغرافيايي موردتقاضا يكي باشد.   -الف

را به صورت متوالي يا متناوب در محدوده جغرافيايي محل موردتقاضا طي    )از ابتدايي تا پايان دبيرستان(مقطع تحصيلي    داوطلب حداقل دو   -ب  
 كرده باشد.  

ر حال حاضر با  در محدوده جغرافيايي محل موردتقاضا طي كرده باشد و د  )ي تا پايان دبيرستاناز ابتداي(داوطلب حداقل يك مقطع تحصيلي    -ج
 در محدوده مذكور سكونت داشته باشد.     ،ارائه اسناد معتبر

 به منزله بومي بودن تلقي نمي گردد.   "ب يا ج  يا لف ا"سكونت در محل جغرافيايي مورد تقاضا ، بدون داشتن يكي از شرايط بند هاي   : 1نكته  

   مي باشد.  كيلومتر  70حداكثر فاصله سكونت قابل قبول تا شهر انتخابي به منظور بومي بودن  :  2نكته  

 شرايط شركت درآزمون 

 شرايط عمومي     -1

 تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران.  -1-1

 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.  -2-1

 نداشتن منع بكارگيري و نداشتن سوء پيشينه به موجب آراء مراجع قضايي ذيصالح.    -3-1

 مت يا معافيت دائم غيرپزشكي .  دارا بودن كارت پايان خد -4-1

 سالمت كامل جسماني و رواني متناسب با شغل برابر استانداردهاي مورد نظر شركت.    داشتن شرايط فيزيكي مورد نظر و -5-1
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 شرايط اختصاصي     -2

 سن:    - 2- 1

  ات و عالئم تكنسين ارتباط راهبر ماشين آالت مكانيزه خط،    ،حفاظت ايستگاهي،  متصدي ترافيك،    راهبر جرثقيل ريلي،  لكوموتيوراندر مشاغل  
امور ساختمان و تاسيسات   برقي و مكانيكي)،  ،تاسيسات (متصدي تاسيسات ساختمانيو  امور ساختمان    ،بارگيري  تخليه و  تصديم  ،الكتريكي

سبز  متصدي( دوربين )،  فضاي  حراستو    اپراتور  امور  دارا  01/01/1373(  متولدين  . متصدي  با  بعد)  وبودن    به  خدمت  پايان    متولدين  كارت 
 د.  نمي باش آزمون مجاز به شركت در ، معافيت دائم غير پزشكي با دارا بودن  به بعد) 01/01/1375(

،    )كارگر فضاي سبز،  فنيكارگر  (تاسيسات  امور ساختمان و  ،    )ايستگاه  اطالعات   ،  اماكن  امور خدمات ايستگاهي (نظافت،    سوزنباندر مشاغل  
معافيت    با دارا بودنبه بعد)    01/01/1377(  متولدين  كارت پايان خدمت وبودن    به بعد) با دارا  01/01/1375(  متولدين  (نگهبان). حفاظت فيزيكي
 د.  نمي باش آزمون مجاز به شركت در  ،دائم غير پزشكي

با  به بعد)    01/01/1368(  متولدين  كارت پايان خدمت وبه بعد) با دارا بودن    01/01/1366(  متولدين،   خط  زهيآالت مكان  نيماش ركاريتعمل  در شغ
 د.  نمي باش آزمون مجاز به شركت در  ،معافيت دائم غير پزشكي دارا بودن

 سابقه:    - 2- 2

  حركت راه آهن يا واحد هاي تعميراتي ناوگان و مشاغل زيرساخت ريلي مي باشند حداكثر تا   و   داوطلباني كه داراي سابقه خدمت در مجموعه سير
   ) با ارائه سوابق بيمه اي مرتبط و تاييد شده توسط سازمان تامين اجتماعي(سال به سقف سني افزوده مي گردد . 4
 
 . مي باشد   سابقه -2-2 و   ) 1تذكرات ( 3 هاي بندشرايط يكي از  مجاز به استفاده  صرفاً ،  سنشرط حداكثر از متقاضي استفاده  -3-2

 
   مفاد آزمون كتبي  -3 

 : سواالت دروس عمومي  �

 ) انگليسي  ( زبان عموميادبيات فارسي،  معارف اسالمي ،  براي همه مشاغل شامل : اطالعات عمومي،  زبان و .١
 سواالت دروس تخصصي :  �
ي، برقي،  ساختمان و امور ساختمان و تاسيسات (متصدي تاسيسات    راهبر جرثقيل ريلي  ،راهبر ماشين آالت مكانيزه خط  ،لكوموتيوران .١

 آمار ،  مباني مكانيك ،  مباني برق و الكترونيك ،  مباني فيزيك  :  رياضي و ي) مكانيك
 مباني فيزيك برات، مباني برق و الكترونيك، آمار، مباني مخا تكنسين ارتباطات و عالئم الكتريكي : رياضي و .٢
 رياضي وآمار، مباني مكانيك،:  و اپراتور دوربين  تخليه و بارگيري  ، متصديمتصدي امور حراست  ،حفاظت ايستگاهي  ،متصدي ترافيك .٣

 مباني فيزيك، مباني برق و الكترونيك
 در سطح ديپلم :  رياضي وآمار ،  مباني مكانيك،  مباني برق و الكترونيك، مباني فيزيك -(نگهبان) و حفاظت فيزيكي سوزنبان .٤
): اطالعات در سطح ديپلمو كارگر فني (  و اطالعات ايستگاه)  اماكن  نظافت  امورخدمات ايستگاهي (  ،خط  زهيآالت مكان  نيماش  ركاريتعم .٥

 عمومي  
 كشاورزي (امور زراعي و امور باغي) : دروس فني و حرفه اي رشته فضاي سبز متصدي .٦
 ) : دروس فني و حرفه اي رشته كشاورزي (امور زراعي و امور باغي) در سطح ديپلم كارگر فضاي سبز ( .٧
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  عمومي و تخصصيدفترچه شامل سواالت 

براي هر  (سوال براي دروس تخصصي  80 حداكثر و  )سوال 10براي هر درس ( سوال براي دروس عمومي  40سوال، به تفكيك  120تعداد   حداكثر    
 در نظر گرفته شده است.   )سوال 20درس 

   تبصره:   

 كليه سواالت آزمون به صورت چهارگزينه اي مي باشد.   -

 شود.  ه مي هر سه پاسخ اشتباه معادل يك نمره منفي در نظر گرفت  مي باشد ،  داراي نمره منفيدفترچه سواالت آزمون عمومي و تخصصي  -

 

     مهلت ثبت نام در آزموننحوه و 

 ثبت نام نمايند.  ن فرصت خواهند داشت به ترتيب ذيل براي شركت درآزمو  20/11/1401حداكثر تا پايان روز    10/11/1401داوطلبان از تاريخ 
 

 مطالعة دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن  �

  الكترونيكي به عنوان حق ثبت نام در آزمونبه صورت  )معادل دويست هزار تومان(ريال  2/ 000/ 000 واريز مبلغ �

  نكته: وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد گرديد.            

    )كيلوبايت باشد  70حجم نبايد بيشتر از  (اسكن شده   پرسنلي بارگذاري عكس  �

    )كيلوبايت باشد   200حجم نبايد بيشتر از  (بارگذاري تصوير مدرك تحصيلي اسكن شده   �

    )كيلوبايت باشد  200حجم نبايد بيشتر از  (بارگذاري تصوير صفحه اول شناسنامه اسكن شده   �

   )كيلوبايت باشد  200حجم نبايد بيشتر از  (  اسكن شده  پايان خدمت يا معافيت غيرپزشكيگذاري تصوير كارت  ربا �

استفاده از شرايط  بارگذاري تصوير مدرك دو مقطع تحصيلي و يا يك مقطع تحصيلي همراه با تصوير سند محل سكونت كنوني در صورت   �
 ) كيلوبايت باشد  200حجم نبايد بيشتر از  ( بومي

    )كيلوبايت باشد  200حجم نبايد بيشتر از  (  )1تذكرات(   3بند  براساس  بارگذاري تصوير مدرك ايثارگري �

مطابق فايل دانلود شده از سازمان    ،(حجم  كاري  ) در صورت دارا بودن شرايط سابقهpdfبا فرمت پي دي اف (  ،سوابق كاري مرتبط  فايل  ريبارگذا  �
 تامين اجتماعي) 

  
 زمان توزيع كارت و زمان برگزاري آزمون كتبي : 

 04/12/1401تا روز پنجشنبه  01/12/1401 دوشنبهاز روز تاريخ توزيع كارت:    �

  محل جغرافيايي كشور  21همزمان در  05/12/1401روز جمعه  مورخ    تاريخ آزمون كتبي: �

اصل يا گواهي موقت    به ارائه داوطلب در صورت قبولي در آزمون كتبي ملزم  (دارا بودن مدرك تحصيلي در زمان ثبت نام الزامي مي باشد  تذكر:  
حوزه نظام وظيفه ، گواهي هاي موردي و ... به هيچ وجه ترتيب اثر داده   صادره براي . به معرفي نامه هاي تحصيلي  مي باشدمدرك تحصيلي خود  

 . )شدد خواه حذف  بكارگيري  ادامه فراينداز   داوطلب اهد شد و در هر مرحله از آزمون،نخو

o  اينترنتي از طريق درگاهشده مطابق با فرم موجود ثبت مشخصات و اطالعات خواسته  .ir.acazmoon.sbu   به طور صحيح
 پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي     رقمي  9و دقيق و دريافت كد رهگيري 

o ،برگزاري آزمون درسايت مذكور براساس اعالم زمان و مكان  دريافت كارت ورود به جلسه   
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 اطالعات ثبت شده به عهده داوطلب مي باشد.   صحتمسئوليت  .دقت نمايند ، ثبت اينترنتي اطالعاتداوطلبان گرامي درمرحله تبصره:  

جهت   رقمي  نسبت به تاييد نهايي ثبت نام خود اطمينان حاصل نموده و  9  و دريافت كد رهگيريبايست پس از ثبت نهايي اطالعات    داوطلبان مي
نهايي ثبت نام خود،  چاپ ص تائيديه  نمايند.  فحه  يا پ شايان ذكر است هرگونه اطالع  اقدام  اينترنتي  ف   يگيريرساني  از طريق درگاه  رآيند مذكور 

.ir.acazmoon.sbu  مي باشد.  معتبر 

    تبصره: هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در يك شغل در خواستي را دارد.  

   :)2(تذكرات     

  داوطلب مي باشد . توسط  ثبت نام فرايند به منزله عدم تكميل  رقمي   9عدم دريافت كد رهگيري  •

  دقتباشد. لذا در ثبت شماره اعالمي،  اطالع رساني پيامكي به داوطلب مي    شده در تقاضانامه، مالك شماره تلفن همراه ثبت   •
  خاموش بودن شماره همراه ثبت شده و .... به عهده  الزم صورت پذيرد. ضمناً مسئوليت هر گونه تغيير، ثبت شماره غير شخصي ، 

  داوطلب مي باشد.
مندرجات ثبت شده از سوي با محرز شدن عدم صحت    نمايد،شركت  در آزمون    نموده وثبت نام  قعي،  چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غير وا •

مورد پيگرد قانوني قرار خواهد   ارگيري وي منتفي و در صورت لزوم،موضوع بكذيرش در آزمون و اشتغال به كار،  حتي در صورت پ ،  ايشان
 گرفت.  

  ي باشد بلكه مراحل آزمون شامل قبولي در آزمون كتبي، مصاحبه نهايي نم  پذيرشبديهي است قبولي درآزمون كتبي و مصاحبه ها به منزله   •
باشد كه در   ميمربوطه    يآموزش  هاي  اخالقي و طي دوره   گزينش صالحيت هاي  ،تخصصي، شايستگي شغلي، معاينات طب كار-علمي   هاي

  عمل خواهد آمد. صورت پذيرش داوطلب در هر يك از مراحل قيد شده از ايشان جهت شركت در مراحل بعدي دعوت به 

بينايي سنجي و اختالالت كه اين معاينات شامل معاينات كامل جسماني، معاينات كامل ( هزينه معاينات طب كار بر عهده داوطلب مي باشد.  •
   .)غربالگري سوء مصرف مواد مي باشدمعاينات كامل شنوايي سنجي، آزمايشات كامل خون و تست هاي  ، ديد رنگي

آموزشي بر عهده داوطلب مي باشد كه به صورت اقساط پس از اشتغال، ماهيانه از حقوق فرد كسر خواهد شد. الزم به ذكر هزينه دوره هاي  •
  هزينه به صورت كلي از داوطلب اخذ مي گردد.  ،است در صورت عدم قبولي در دوره هاي آموزشي

هيچ گونه ارتباطي به جذب نيرو در شركت راه آهن ج.ا.ا بوده و  ايالكا آر يبه كار گيري نيرو از طريق اين آگهي بر عهده شركت مهندس •
  مي باشد.مهندسي الكا آريا  مسئوليت آن برعهده شركت نداشته و 

 
   مكان برگزاري آزمون

 ازطريق سايت اعالم خواهد شد.   مكان برگزاري آزمون متعاقباً •

 تماس حاصل نمايند.   021-73932775 ند با شماره تلفنداوطلبان در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر مي توان •
 
 

   مي باشد.          " مهندسي الكا آريا شركت   "كليه حقوق مادي و معنوي متعلق به


