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 تحصيلی طعمق در مرد شرايط واجدين ميان از خود نياز مورد انسانی نيروي تامين منظور پاسارگاد به آهن ذوبصنعتی  مجتمع

 و کار قانون ضوابط طبق موقت قرارداد صورت به صنعتی طب و فنی مصاحبه کتبی، آزمون برگزاري طريق از ،کارشناسی و باالتر

 .نمايد می نيرو جذب به اقدام اجتماعی تأمين

 شرایط عمومی استخدام: -۱ 

 داشتن تابعيت ايران 

 ا معافيت قانونی دائمي انجام خدمت دوره ضرورت 

 عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات 

 نداشتن سابقه محکوميت جزايی مؤثر 

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانايی براي انجام کاري که استخدام ميشوند. 

 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يکی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران 

  به قانون اساسی جمهوري اسالمی ايرانالتزام 

  دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامی 

  او تعهد خدمتی به ديگر سازمانهنداشتن منع قانونی براي استخدام 

 احراز صالحيتهاي عمومی به تأييد گزينش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه 

 

 شرایط اختصاصی استخدام: -۲

 جنسيت پذيرش: آقا 

 داشتن مدرک تحصيلی متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصيلی اعالم شده در جداول نيازهاي استخدامی 

  ماه شامل آموزش حين کار با حقوق اداره کار می باشد. ۸دوره آزمايشی به مدت 

  :داشتن شرايط سنی به شرح زير 

 ( ۰۶/۱۳۶۵ /۰۳سال براي مقطع کارشناسی )متولدين بعد از تاريخ  ۳۰حداکثر  -

 ( ۱۳۶۳ /۰۶ /۰۳ارشد و باالتر )متولدين بعد از تاريخ  سال براي مقطع کارشناسی ۳۲حداکثر  -

                نام و شرکت در آزمون اقدام نمايند که تا تاريخ اولين روز ثبت نام آزمون داوطلبانی ميتوانند نسبت به ثبت:  ۱تذکر * 

 التحصيل شده و خدمت وظيفه آنها پايان يافته و يا معافيت آنها قطعی شده باشد. فارغ ( ۱۳۹۶ /۰۳/۰۶)

، ۱هاي مربوط به جدول شماره  کارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و تأييديهگواهی فراغت از تحصيل داوطلبان، الزم به ذکر است

بايستی حداکثر تا روز تطبيق مدارک آماده و صادر شده باشد و به همراه ساير تأييديه ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر يک از داوطلبان 

که به هنگام ثبت نام، اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و يا واقعيتی را کتمان نموده باشد و به سبب اين اطالعات پذيرفته شوند، 
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ن که غير واقعی بودن اطالعات مشخص شود، قبولی ايشان ملغی بوده و به لحاظ طوالنی نمودن فرآيند استخدام، اقدام الزم هر زما

 طبق قوانين و مقررات به عمل خواهد آمد.

 نياز : نحوه ثبت نام و مدارك مورد -۳

 :گيردثبت نام به صورت الکترونيکی و از طريق سايت اينترنتی به شرح ذيل انجام می 

 ورود به پايگاه اينترنتی به آدرسwww.Limaco.ir 

 آنها تاييد مرحله و تکميل فرم ثبت نام هر 

 شده توسط داوطلب توجه به اطالعات وارد تاييديه نهايی با 

 رهگيري دريافت شماره پرونده و کد 

 باشدشده توسط داوطلب می اطالعات وارد که حاوي تم ثبت نام و امضاي آن پس ازچاپ،چاپ فرم ارائه شده توسط سيس. 

ثبت نام منوط به تکميل کليه مراحل و دريافت شماره پرونده و کد رهگيري از سيستم می باشد و پس از تاييد نهايی فرم  :۲تذکر * 

 توسط داوطلب ، اطالعات آن به هيچ عنوان قابل تغيير نمی باشد .  اينترنتی

 مدارک مورد نياز ثبت نام )الکترونيکی(: -۱/۳

 کليک نماييد.برگ درخواست شغل  پر کردن)تقاضانامه ثبت نام( جهت  تکميل برگ درخواست شغل 

  نزد بانک صنعت و معدن با شماره شبا  ۰۱۰۰۰۴۶۷۹۴۰۰۳به حساب شماره ريال  ۳۰۰.۰۰۰ پرداخت به مبلغفيش

IR۲۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۴۶۷۹۴۰۰۳ 

 ذيل باشد.توضيحات  که بايستی متناسب با ۳×۴اسکن يک قطعه عکس 

 داوطلب : نحوه تهيه فايل تصوير

 مراجعه  بنابراين الزم است داوطلبان قبل از فرد داوطلب می باشد، اقالم اطالعاتی الزم براي ثبت نام، فايل تصوير يکی از

 .مطابق شرايط ذيل تهيه نمايند را عکس خودفايل مربوط به  ،الکترونيکیبه پايگاه اينترنتی ثبت نام 

  ۱۰۰ درجه وضوح با و ۳*۴فايل مربوطه الزم است با اسکن عکس dpi فرمت با و JPG ذخيره شده باشد. 

 کيلوبايت باشد ۷۰از کمتر حجم فايل ارسالی بايد. 

 باشد سال جاري تهيه شدهر د روي آن تهيه می شود الزم است تمام رخ بوده و از عکسی که تصوير. 

 پيکسل باشد ۳۰۰*۴۰۰حداکثر و پيکسل  ۲۰۰*۳۰۰حداقل  ارسالی بايد ابعاد تصوير. 

 تصوير بايد در جهت صحيح و بدون چرخش تهيه شده و فاقد هر گونه حاشيه زائد باشد . 

 داراي زمينه سفيد باشد حتی االمکان عکس رنگی و. 
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 آزمون : نياز پس از قبولی در مدارک مورد -۲/۳

روز کاري پس از اعالم نتايج، به  ۵ظرفيت اعالم می شوند مؤظف هستند مدارک ذيل را ظرف مدت  برابر ۲داوطلبانی که اسامی آنها 

 رسيد دريافت نمايند. همراه اصل مدارک به نماينده شرکت به آدرسی که متعاقبًا اعالم خواهد گرديد حضوراً ارائه و

  مدرک تحصيلیاصل به همراه تصوير 

 اصل به همراه تصوير کارت ملی 

 تمام صفحات شناسنامه اصل به همراه تصوير 

  اصل به همراه تصويرکارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومی يا معافيت دائم 

 اصل به همراه تصويرمدارک دال بر بومی بودن 

 آگهی حسب ضرورت اصل به همراه تصويرساير مدارک طبق مفاد 

  شماره پرونده باشد کدرهگيري و ،که حاوي امضاء واثرانگشت داوطلب شدهفرم ثبت نام الکترونيکی چاپ. 

 مهلت ثبت نام: -۴

نام الکترونيکی بت ثنسبت به  ۱۰/۰۶/۱۳۹۶لغايت جمعه  ۰۳/۰۶/۱۳۹۶روز جمعه مورخ  از هستندمتقاضيان واجد شرايط ملزم  -۱/۴

 اقدام نمايند.  www.Limaco.ir به آدرس اينترنتی

 شد و وجوه پرداختی به هيچ وجه مسترد نمی شود. داده نخواهد ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر به ثبت نام ناقص و -۲/۴

 

 :آزمون جلسه به ورود محل توزیع كارت زمان و – ۵

 شنبه مورخپنجو  ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ مورخ چهارشنبه می توانند روزهاي داوطلبان جهت رويت و پرينت کارت ورود به جلسه آزمون،

 اقدام نمايند .  www.Limaco.ir رهگيري در محل مورد نظر در سايت با درج کد ملی و کد ۶۱/۶۰/۶۹۳۱

ورود افراد به  غير اين صورت از همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملی جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد در: ۳تذکر * 

 جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد.

 فنیآزمون كتبی و مصاحبه  برگزاری زمان -۶

در کارت ورود به جلسه به اطالع  آزمونمی باشد. همچنين محل برگزاري  ۱۷/۰۶/۱۳۹۶روز جمعه مورخ  کتبیآزمون  زمان برگزاري

 يک هفته بعد از اعالم نتايج می باشد. فنی مصاحبهداوطلبان خواهد رسيد. زمان 
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 :تذكرات -۷

هيچ گونه تعهدي در قبال ساير افراد ثبت  شرکتمی باشد. و  فارساين فراخوان صرفا براي افراد بومی استان ذکر بسيار مهم: ت -۱/۷

 نام شده نخواهد داشت.

 شرايط بومی بودن: -۲/۷

 واجد يکی از شرايط زير باشد :  خود يا همسرش داوطلب بومی فردي است که

 فارسبومی استان 

 مورد تقاضا يکی باشد.  محل تولد متقاضی با محل جغرافيايی -الف

 دو مقطع تحصيلی متقاضی در مقاطع ابتدايی، راهنمايی، متوسطه با محل مورد تقاضا يکی باشد. -ب

برابر  ۲در آزمون با در نظر گرفتن ظرفيت پيش بينی شده به ميزان  کسب شدهان به ترتيب باالترين نمره کل انتخاب داوطلب -۳/۷

 ظرفيت با رعايت اولويت هاي مندرج در آگهی صورت می پذيرد.

سوي مديريت گزينش مالک  از داوطلبان در رشته شغلی يکسان باشد انتخاب اصلح از يا چند نفر درمواردي که نمره کل دو تبصره:

 باالتري دارد. مصاحبهيت با داوطلبی است که نمره اولو گرفت. خواهد عمل قرار

به  تکميل آن نهايت دقت را متقاضيان تکميل برگ درخواست شغل می باشد الزم است در توجه به اينکه مالک ثبت نام از با-۴/۷

 ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود. هيچگونه اصالحاتی پس از عمل آورده و

به علم کامل، به مفادآگهی نموده است  اقرار تلويحاً و آزمون صريحاً شرکت در امضاي فرم ثبت نام واين حالت داوطلب با  در تبصره:

 حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت. و

سالمت  ارتباط با گواهی/تأييديه مورد نياز در شرکتمعرفی اين  توجه به شرايط عمومی آگهی با پذيرفته شدگان موظفند با-۵/۷

 توانايی انجام کار اخذ نمايد. روانی و ،جسمانی

داوطلبان اطالعات  خواهد بود و www.Limaco.ir هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طريق سايت اينترنتی به آدرس-۶/۷

 مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد.

 *توجه نماييد*

 .پر نماييد خود فرم زير را ثبت نام  جهت

 .فرم کليک نماييد مشاهدهبراي 

 می باشد. کرومهمچنين بهترين مرورگر براي ثبت نام مرورگر 

http://www.limaco.ir/
http://limaco.ir/Help/RegisterHelp.pdf
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 تماس حاصل نماييد: شماره هاي زيردر صورت هرگونه سوال در خصوص ثبت نام با 

 ۰۹۰۲۸۴۲۳۹۲۵تلفن: 

 ۸ - ۱۶ ساعات پاسخگويی:

    (سامانه استخدامسايت ويی به مشکالت جهت پاسخگ صرفا) ۰۹۳۶۴۶۵۵۱۰۵ :پشتيبانی سايت

مراجعه کننده گرامی، شماره هاي پشتيبانی صرفا جهت رفع اشکاالت ثبت نام می باشد. خواهشمند است به منظور رعايت حقوق 

 ساير شرکت کنندگان از طرح سواالت خارج از موضوع پرهيز نماييد.

بايست شرايط و ضوابط مندرج در اين اطالعيه را دقيقاً مطالعه نموده و در الزم به تاکيد می باشد کليه متقاضيان می تذکر مهم: *  

صورت واجد شرايط بودن نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. در هر مرحله مشخص شود متقاضی واجد شرايط مندرجات اين اطالعيه 

 نمی باشد از مراحل پذيرش حذف خواهد شد.

 : نياز مورد تحصيلی مقطع و رشته -۸

 (: رشته و مقطع تحصيلی مورد نياز۱)جدول شماره 

ف
دی

 ر

 مقطع  كد رشته

عنوان رشته های 

تحصيلی مورد 

 قبول

 نوع كار محل خدمت گرایش
تعداد افراد 

 مورد نياز

شرایط 

 ویژه
 توضيحات

۱ ۱۲۶۷ 
کارشناسی و 

 باالتر
 مهندسی مکانيک

کليه 

 گرايشها

شرکت ذوب 

آهن 

 پاسارگاد

نوبت 

 کار دائم
 نفر ۳۵

سالمتی 

کامل 

 جسمی

ثبت نام 

مهندسان 

شيمی 

بالمانع 

 .است

۲ ۱۲۵۱ 
کارشناسی و 

 باالتر
 مهندسی برق

کليه 

 گرايشها

شرکت ذوب 

آهن 

 پاسارگاد

نوبت 

 کار دائم
 نفر ۱۰

سالمتی 

کامل 

 جسمی

  

۳ ۱۲۷۲ 
کارشناسی و 

 باالتر
 مهندسی متالوژي

کليه 

 گرايشها

شرکت ذوب 

آهن 

 پاسارگاد

نوبت 

 کار دائم
 نفر ۱۵

سالمتی 

کامل 

 جسمی
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 :آزمونمواد  -۹

طراحی  ۳احتساب ضريب  به صورت چهارگزينه اي با( تعيين گرديده است. سواالت ۲طبق جدول شماره )تخصصی:  آزمونمواد  -۱/۹

 خواهد شد.

 تخصصیمواد آزمون  -(۲) جدول شماره

 مقطع كد رشته ردیف
عنوان رشته های 

 تحصيلی مورد قبول
 آزمون تخصصیمواد 

۱ ۱۲۶۷ 
کارشناسی و 

 باالتر
 مهندسی مکانيک

. ۴. مقاومت مصالح ۳سياالت  مکانيک . ۲. ترموديناميک  ۱

 . طراحی اجزا۵استاتيک  

۲ ۱۲۵۱ 
کارشناسی و 

 باالتر
 مهندسی برق

. کنترل ۴. الکترومغناطيس ۳. ماشين هاي الکتريکی ۲. مدار ۱

 . الکترونيک۵

۳ ۱۲۷۲ 
کارشناسی و 

 باالتر
 مهندسی متالوژي

. خواص ۴. خواص فيزيکی ۳. استخراج  ۲. علم مواد  ۱

 . ترموديناميک۵ مکانيکی

 

 جهت کليه مقاطع يکسان و به شرح ذيل است: :مواد آزمون عمومی -۲/۹

 . زبان انگليسی۱

 . رياضيات۲

 . استعدادهاي تحصيلی۳

 ( ICDL. فناوري اطالعات) ۴

 


