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 دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت فوالد خوزستان

 )اصالحیه(

 

 1400مهر ماه 

 به نام خدا

 به داوطلبان گرامی توصیه می شود، مطالب این دفترچه و اطالعیه های بعدی را به دقت مطالعه نمایند.

 می باشد.معتبر  scu.ac.irآدرس هرگونه اطالع رسانی، صرفا  از طریق سایت دانشگاه شهید چمران اهواز به 
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 مقدمه

ز خداوند با استعانت ا ،بندر امام خمینی )ره( -اهواز جاده 11کیلومتر  -واقع در شهر اهوازشرکت فوالد خوزستان 

بومی استان  متقاضیان واجد شرایط یناز بخود را  ازیمورد ن یانسان یروین نفر 011تعداد  در نظر داردمتعال 

از  3و  2شماره مطابق جداول ( اپراتوری، کارمندی و تعمیرکاریزیرکارشناسی ) در مشاغل کارشناسی و خوزستان

، معاینات طب صنعتی و گزینش، مطابق قوانین و مقررات و مهارتی یتخصصمصاحبه ، کتبیآزمون  یبرگزار قیطر

 .دینماکار و تامین اجتماعی و بر اساس شرایط ذکر شده در این آگهی دعوت به همکاری 

 برنامه زمانبندی برگزاری آزمون
 می باشد. 1برنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون بر اساس جدول شماره 

 نام و برگزاری آزمون : زمان بندی ثبت1جدول شماره 

 1400آزمون در سال  برنامه زمانبندی عنوان

 مهرماه  22الی  21 و اخذ شماره پرونده و ویرایش اطالعات یتثبت نام در سا

 آبان ماه  11الی  10 مراجعه به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه

 آبان ماه  21الی  12 رفع نواقص

 آبان ماه  22الی  22 برگزاری آزمون کتبی

 ماه  دی هفته سوم آزمون کتبی اعالم نتایج

 ماه  اسفند 0ماه  الی  دی  20 طب صنعتی و ... اتمصاحبه، معاین

 اسفند ماه  22اسفند ماه الی  11 مراحل اداری انجامپذیرش نهائی و 

 

  به آدرس  ، مراتب از طریق سایت آزمون1در صورت تغییر در برنامه زمانبندی جدول شماره scu.ac.ir 

 اطالع رسانی خواهد شد.

 ( در زمان دریافت کارت اهواز چمران شهید دانشگاه -شهر اهوازدر ) و محل برگزاری آزمون مکان، ساعت

 فوق الذکر اعالم خواهد شد. یتد به جلسه و از طریق ساوور
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 جدول نیروی انسانی مورد نیاز

 می باشد. 3و  2خوزستان بر اساس جداول شماره نیازمندی های نیروی انسانی شرکت فوالد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل کارشناسی  2جدول شماره 

 رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گرایش جنسیت تعداد

 مهندسی  صنایع کارشناسی کلیه گرایش ها مرد/زن 29

 مهندسی مکانیک کارشناسی کلیه گرایش ها مرد 39

 مواد و متالورژی یمهندس کارشناسی هاکلیه گرایش  مرد 18

 مدیریت  کارشناسی مدیریت بازرگانی زن مرد/ 16

 زن مرد/ 12
 مدیریت کلیه گرایش ها به استثنای

 بازرگانی
 مدیریت کارشناسی

 مهندسی عمران کارشناسی کلیه گرایش ها مرد 9

 حسابداری کارشناسی کلیه گرایش ها زن مرد/ 9

 برقمهندسی  کارشناسی به استثنای الکترونیککلیه گرایش ها  مرد 8

 / مهندسی شیمیشیمی کارشناسی کلیه گرایش ها زن مرد/ 7

 مهندسی کشاورزی کارشناسی کلیه گرایش ها مرد 3

 برق مهندسی  کارشناسی لکترونیکا مرد 3

 حقوق کارشناسی کلیه گرایش ها زن مرد/ 2

 ای بهداشت حرفه کارشناسی کلیه گرایش ها مرد 1

 فناوری اطالعات سالمت  کارشناسی - زن مرد/ 1

 (HSEایمنی، سالمت و محیط زیست) کارشناسی کلیه گرایش ها مرد 10

 روابط عمومی کارشناسی کلیه گرایش ها زن مرد/ 1

 جوشمهندسی  کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها مرد 2

 روان شناسی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی زن 1

 روان شناسی کارشناسی ارشد صنعتی سازمانیروان شناسی  مرد 1

 علوم اجتماعی کارشناسی کلیه گرایش ها مرد 1

 پزشکی دکتری پزشکی عمومی مرد 2
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 : نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل زیر کارشناسی  3جدول شماره 

 تعداد جنسیت مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 124 مرد دیپلم متالورژی و مواد

 106 مرد/ زن دیپلم ریاضی / تجربی

 31 مرد دیپلم مکانیک

 7 مرد دیپلم برق

 5 مرد دیپلم معماری عمران/

 2 زن مرد/ دیپلم حسابداری

 

مجاز  متقاضیان بومی استان خوزستان صرفاً،  3و  2ول شماره اجددر رشته های اعالم شده در رابطه با  :1تبصره

 به ثبت نام می باشند.

 : متقاضی بومی به کسی اطالق می شود که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:2تبصره 

 یکی از شهرستان های استان خوزستان باشد. ،الف( محل صدور شناسنامه

 یکی از شهرستان های استان خوزستان باشد. در ،دیپلم و مدرکسه سال آخر تحصیل ب( 

 

و بومی بودن  (2)جدول شماره  از شرط تطابق رشته تحصیلی طلبین شاغل در شرکت فوالد خوزستاناود :3تبصره 

  و می توانند در هر یک از رشته های مورد نیاز در مقطع کارشناسی شرکت نمایند. بودهمعاف 

است دعوت به  طبیعی ،اعالم خواهد شد برابر ظرفیت اعالم شده در هر رشته شغلی : نتایج آزمون کتبی4 تبصره

مصاحبه به منزله قبولی نبوده و پذیرش نهایی پس از طی موفق مراحل مصاحبه، معاینات طب صنعتی، گزینش و 

 سایر مراحل اداری و استخدامی انجام خواهد شد. 

ته شدر هر یک از ر ،)به غیر از رشته پزشکی( دکتری تحصیلی مدرک دارندگان شرکت در آزمون برای : 0 تبصره

 محرز داوطلب توسط شده اعالم اطالعات خالف زمان، هر چنانچه است بدیهی .جداول فوق ممنوع می باشدهای 

 . شد خواهد رفتار وی با مقررات مطابق و محروم بعدی مراحل از انجام گردد،
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اسی کارشن تحصیلی مقطع، در صورت انطباق رشته و گرایش کارشناسی ارشد تحصیلی رک: دارندگان مد 6 تبصره

  . کارشناسی شرکت نمایندتحصیلی  می توانند در مشاغل مربوط به مقطع (2با موارد ذکر شده در جدول ) ایشان

 کیداا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد شرکت در آزمون مشاغل مربوط به مقطع دیپلم برای

 باشد .  ممنوع می

مقطع دیپلم ایشان با موارد ذکر شده  تحصیلی، در صورت انطباق رشته  : دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی 2 تبصره

در صورت دارا بودن شرایط سنی می توانند در مشاغل مربوط به مقطع تحصیلی دیپلم شرکت نمایند )( 3)در جدول 

  (.مشاغل مقطع تحصیلی دیپلم

 

 شرایط عمومی متقاضیان
 ایران اسالمی جمهوری نظام تابعیت - 1

 اساسی قانون در مصرح کشور رسمی ادیان از هر یک یا اسالم دین مبین به التزام - 2

 باشد شده اجتماعی حقوق از محرومیت موجب که کیفری پیشینه سوء و محکومیت سابقه نداشتن - 3

 ذیصالح مراجع تأیید به اعتیاد آور مواد مصرف سوء عدم - 4

 21/12/1411غیر پزشکی برای متقاضیان مرد تا تاریخ  دائم معافیت یا عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن - 0

 21/12/1411سال شمسی تا تاریخ  12داشتن سن حداقل  -6

طوح س  و مرتبط با داشتن دانشنامه یا گواهی موقت فراغت از تحصیل مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری    – 2

 ″ارزش استخدامی″و  ″معادل″بدون ذکر کلمه  3 و 2ره در رشته های مورد نیاز مطابق جداول شما ،کارشناسیدیپلم و 

 باشد.21/12/1411: تاریخ فراغت از تحصیل متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 1 تبصره

 قیقات و فناوری رسیده وزارت علوم، تح : دانشنامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور می بایست به تائید     2تبصره  

 باشد.

شتن -2 سمی،  کامل توانایی و سالمت  دا شناختی  های ویژگی و روحی ج  طبق ،شغلی  فعالیت های انجام جهت روان

 فوالد خوزستان شرکت حرفه ای بهداشتطب صنعتی و  تأیید مرکز

 خوزستان فوالد شرکت گزینش هسته توسط شدگان پذیرفته تأیید- 1
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 متقاضیانشرایط اختصاصی 
 می باشد. 4مقطع تحصیلی مورد نیاز، حداقل معدل و حداکثر سن متقاضیان مطابق جدول شماره 

  شرایط اختصاصی متقاضیان:  4جدول شماره 

 مقطع تحصیلی مورد نیاز غلاشم
حداقل     

 کل معدل
 سن  حداکثر

کار                                                سابقه حداکثر

 بیمه( حق پرداخت با پذیرش )قابل

مشاغل زیر 

 (اپراتور/کارمند/تعمیرکارکارشناسی)
 24 13 دیپلم

 سال 4

 ی کارشناسمشاغل 

 22 13 کارشناسی 

 31 14 کارشناس ارشد 

 33 14 دکتری

 

همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر، همسر و  آزادگان،، جانبازان: 1تبصره 

 معدل معاف و طواز شرفرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت، پدر، مادر، خواهر و برادر شهید 

)متقاضیان جهت بهره مندی از معافیت مذکور  گردد. سال به سقف سنی جدول فوق اضافه می 4 برای این متقاضیان

)سیستم جامع اطالعات یکپارچه ایثارگران( ثبت نموده و توسط سجایاالزم است ابتدا اطالعات خود را در سیستم 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد(.

، (دو سال حداکثر تا) انجام شدهبه میزان خدمت ، عمومی وظیفه خدمت پایان کارت دارندگان کلیه برای: 2تبصره 

همچنین برای متقاضیان خانم دو سال عالوه بر جدول فوق به  به حداکثر سن اضافه می گردد.عالوه بر جدول فوق 

  حداکثر سن اضافه می گردد.

 و غیر مستمر) و پروژه ای غیر پروژه ای پیمانکاران، گروه فوالد خوزستانشرکت های در  که یمتقاضیان: 3تبصره 

 از شرط سنی معاف می باشند. مشغول به فعالیت می باشند (مستمر

 امنابع انسانی شرکت فوالد خوزستان( ب تاییدمرتبط با شغل مورد تقاضا )با  کار سابقه دارای که داوطلبانی: 4تبصره 

 4 قفس تا) سال یک ،سال سابقه هر ازای به می باشند، کشور معتبر بازنشستگی های صندوق در بیمه حق پرداخت

 شستگیبازن صندوق از حق بیمه پرداخت گواهی بایست افراد می از دسته این. شود می اضافه آنان سن حداکثر سال( به

 داشته باشند. همراه به مدارک کنترل روز در مدارک سایر همراه به را مربوطه

 رایطش با مطابق ،در رشته های تحصیلی مورد نیاز ،تحصیلی معتبر مورد تایید وزارت علوم مدرک بودن دارا: 0تبصره 

 .ندنمای ارائه را اطالعیه با منطبق مدارکثبت نام می بایست زمان  در داوطلبان و بوده الزامی  3و  2 جداول در مندرج

 باشد. می (21/12/1411ثبت نام ) روز تا سن و تاریخ فراغت از تحصیل، حداکثر محاسبه مبنای: 6تبصره 
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 بر مبنی شخصی درخواست هرگونه و بوده شرکت مصوب سازمانی ساختار اساس بر شده اعالم نیازهای: 2تبصره 

 مردود رکتش نظر از جذب، از پس فرد تحصیلی مدرک ارتقاء یا در نتیجه تغییر ارتقا رده شغلی یا ردیف شغلی تغییر

  .باشد می

وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای شاغلین رسمی و پیمانی کلیه شرکت در آزمون برای  :2تبصره

قانون مدیریت خدمات کشوری  0ی که مشمول موضوع ماده عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههای

 می باشند، ممنوع می باشد.

تذکر مهم: در صورتی که شرکت کنندگان در آزمون شرایط ذکر شده در این آگهی را نداشته باشند در 

ر مرحله ای از فرآیند جذب و استخدام، فرآیند بررسی متوقف و از به کارگیری آنها ممانعت به عمل ه

 خواهد آمد.

 

 در آزمون  امتیازات ویژه

 اب متناسب ،باالتر و کارشناسی مدرک با خوزستان فوالد شرکت قراردادی و رسمی شاغل متقاضیان برای .1

 گردد. می اضافه درصد 41 تا کتبی آزمون خام نمره به شغلی، رده و سالیانه عملکرد ضریب میانگین سابقه،
 

 دفوال شرکت قراردادی و رسمی شاغل متقاضیان به کارشناسی مشاغل استخدامی سهمیه از نفر 20 حداقل .2

 یابد. می تخصیص باالتر، و کارشناسی مدرک با خوزستان
 

 آزمون خام نمره بهشهرستان های اهواز و کارون  متقاضیانشاغلین شرکت فوالد خوزستان و همچنین  برای .3

متقاضیان باید شهرستان  سه سال آخر و دیپلم محل تحصیل )شهر محل تولد و یا گردد می اضافه درصد 0 کتبی

 های مذکور باشد(
 

 درصد 11 کتبی آزمون خام نمره به باشند، می خوزستان فوالد شرکت بازنشستگان فرزند که متقاضیانی برای .4

 گردد. می اضافه
 

 درصد 11 کتبی آزمون خام نمره به مستمر، پیمانکاران و نیرو تامین تابعه، های شرکت ستاد شاغلین برای .0

 گردد. می اضافه
 

جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر، همسر برای  .6

 آزمون خام نمره به یک سال و باالی یک سال اسارت، پدر، مادر، خواهر و برادر شهید و فرزندان آزادگان دارای

)متقاضیان جهت بهره مندی از امتیاز مذکور الزم است ابتدا اطالعات خود را  گردد. می اضافه درصد 11 کتبی

ارگران و امور ایث در سیستم سجایا)سیستم جامع اطالعات یکپارچه ایثارگران( ثبت نموده و توسط بنیاد شهید

 تایید گردد(.
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زمان ثبت نام آزمون در بانک اطالعاتی پیمانکاران در )که  خوزستان فوالد شرکت مستمر غیر پیمانکاران برای .2

 گردد. می اضافه درصد 0 کتبی آزمون خام نمره ثبت شده باشند( به
 

 .باشد می آزمون در شده کسب خام نمره درصد 01 حداکثر فوق، های ردیف در داوطلب افزوده ضرایب سقف .2

 
 

 کتبی و مصاحبه تخصصی  آزمون فادم
 

 ( می باشد.0)جدول شماره  ( و عمومی3و  2)جداول شماره  تخصصیمحتوای آزمون کتبی شامل سواالت دروس 

  آزمون مفاد ضرایب و  : 5 شماره جدول

 مشاغل
 تخصصی عمومی

 هوش و استعداد تحصیلی زبانکامپیوتر و  (هر مقطع تخصصی  دروس)

 60% 20% 20% مشاغل کارشناسی

 50% 30% 20% (اپراتور/کارمند/تعمیرکارزیرکارشناسی) مشاغل

 

اطالع  scu.ac.irبه آدرس  اهواز در زمان ثبت نام، در سایت دانشگاه شهید چمران: سرفصل ها و مفاد آزمون 1نکته

 رسانی خواهد شد.

د) هر سه گزینه منفی، یک گزینه مثبت ی نمره منفی می باشهار گزینه ای بوده و داراچ: سواالت به صورت تست 2نکته

 را حذف خواهد کرد(
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 ییتا پذیرش نها مراحل ثبت نام
 آن در مندرج آگهی شرایط دقیق مطالعه و scu.ac.ir به آدرس اهواز چمران شهید سایت دانشگاه به مراجعه .1

 نیاز مورد مدارک نمودن آماده و

 رهگیری  کد اخذ و نام ثبت .2

 اخذ کارت ورود به جلسه/ اصالح اطالعات در صورت نیاز  .3

 برنامه ارائه شده  آزمون به صورت حضوری طبق برگزاری محل در حضور .4

 نام  ثبت سایت آزمون از طریق نتیجه دریافت .0

 حضور در جلسات مصاحبه تخصصی  .6

 قبلی مراحل در پذیرش صورت در صنعتی طب معاینات مرحله در حضور .2

  گانشد پذیرفته برای گزینش فرآیند انجام .2

 یشینهسوء پعدم  دائم، معافیت یا خدمت پایان کارت استعالم تحصیلی، مدرک استعالم شامل پرونده تکمیل .1

 نیاز مورد سایر مدارک و

 .نهایی شد گان پذیرفته برای استخدام بدو های آموزش و کار به شروع مدت معین، قرارداد .11

 

   نام ثبت جهت نیاز مورد مدارک
 فرم تکمیل و( اهواز چمران شهید دانشگاه سایت )وب نام ثبت سایت به مراجعه از قبل داوطلبان است الزم

 .نمایند نیاز اقدام مورد مدارک فایل تهیه به نسبت الکترونیکی،

 (شود ضمیمه نیز توضیحات صفحه اسکن توضیحات، داشتن درصورت) شناسنامه اول صفحه اسکن .1

 ملی کارت اسکن .2

 اطالعیه شرایط با منطبق( باشد شده ذکر آن در معدل که) معتبر تحصیلی مدرک اسکن .3

 یا خدمت پایان کارت و تحصیلی مدرک صدور تاریخ) دائم معافیت یا وظیفه نظام خدمت پایان کارت اسکن .4

 (باشد در آزمون نام ثبت مهلت اتمام تاریخ از قبل می بایست معافیت

 ( نام ثبت سایت در شده ذکر مشخصات با)  جدید 3×4 عکس اسکن .0

 )برای افراد داری سابقه کار( مربوطه بیمه ای صندوق از بیمه حق پرداخت گواهی اسکن .6

 هزینه بابت اهواز چمران شهید دانشگاه وجه ریال( در 111.111) ریال هزار صدنه مبلغ الکترونیکی پرداخت .2

 نام ثبت سایت طریق از کتبی آزمون در و شرکت نام ثبت های

 .بود نخواهد امکان پذیر وجه هیچ به شده واریز نام ثبت وجه عودت: توضیح   
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 آن مهلت و نام ثبت نحوه
 اساس رب نهایی شدگان پذیرفته شغلی عنوان و فعالیت محل تعیین نتایج، تحلیل ها، آزمون اینکه به توجه با 

 وجهت با و دقت با داوطلبان است الزم شود، می انجام نام ثبت زمان در داوطلب توسط شده انتخاب امتحانی رشته

 شتهر کد یک تنها انتخاب به نسبت را مطالعه نموده و شده اعالم شرایط و نیازها جدول ،شایستگی و عالئق به

 .نمایند نام ثبت( شغلی ردیف یک)

 به  اهواز چمران شهید سایت دانشگاه به 1411مهرماه سال  22الی  21 روز از بایست می شرایط واجد داوطلبان

 میلتک صداقت و دقت با می بایست نام ثبت تقاضای فرم. نمایند نام ثبت به اقدام و مراجعه scu.ac.ir آدرس 

 گردد. مسئولیت و تبعات عدم رعایت این موضوع به عهده متقاضی می باشد.

 :مهم تذکر

 در تبایس می داوطلبان لذا ،شد خواهد انجام نام ثبت سایت طریق از آزمون های رسانی اطالع کلیه اینکه به توجه با

 مرمست بصورت احتمالی، تغییرات و مختلف مراحل نتایج و ها اطالعیه از آگاهی جهت ،آزمون و مصاحبه طول فرآیند

 هیچ موجب آزمون، احتمالی تغییرات یا جزئیات مراحل، نتایج از داوطلب اطالع عدم و مراجعه نمایند فوق یتسا به

 . گردد نمی وی برای حقی گونه

 

 صنعتی طب معاینات 
 رجد رشته به تعداد هر برتر در نفراتمحاسبه و  داوطلبان نهایی ات ویژه، رتبهامتیاز محاسبه و خام نمرات استخراج با

 صنعتی طب معاینات مصاحبه دعوت شده و در صورت قبولی در مصاحبه، انجام جهت استخدامی اطالعیه در شده

 بررسی و مطابقت خوزستان شرکت فوالد در سالمت آخرین استانداردهای با فرد روحی و جسمی سالمت آن در که)

 آمیز موفقیت انجام داوطلبان، جهت استخدام تصمیم گیری مبنای مرحله، این در. شد خواهند انجام( گردد می

 تانخوزس فوالد توسط شرکت و معاینه روز در که باشد می مختلف پاراکلینیک های تست و صنعتی طب معاینات

( شود ییا م شده انجام پزشکان یا مراجع سایر توسط که) بعدی و قبلی های تست نتایج و معاینات لذا شود می انجام

 . باشد می الزم اعتبار فاقد استخدام جهت خوزستان فوالد شرکت نظر از و نبوده گیری تصمیم مبنای

 دامیاستخ مراحل ادامه جهت شوند، داده تشخیص صنعتی محیط در بیماری به ابتال مستعد که افرادی مرحله این در

 وردم توانایی روحی، و جسمی سالمت بر عالوه بایست می مرحله، این در شده پذیرفته افراد لذا. نخواهند شد دعوت

 طب صنعتی مرکز نظر اساس بر خدمت، مدت طی در خوزستان فوالد شرکت در های شغلی فعالیت انجام برای نیاز

 .باشند داشته را شرکت
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 گزینش 
 ایرس انجام جهت صالحیت، تأیید صورت در تا گردند می معرفی گزینش به صنعتی طب توسط شده تأیید افراد

 از و حذف فرآیند از باشد مرحله این شرایط فاقد داوطلب که صورتی در. آید به عمل آنها دعوت از استخدام مراحل

 .آید می عمل به دعوت بعدی نفر

 پرونده تشکیل
 استعالم ،تحصیلی مدرک استعالم شامل) پرونده تشکیل جهت نمایند، طی موفقیت با را قبل مراحل کلیه که نفراتی

 تشرک نیاز اساس بر و مرور به( نیاز مورد مدارک سایر و پیشینه سوء عدم اعتیاد، عدم آزمایش پایان خدمت، کارت

 .شوند کار می به دعوت

 استخدامی اطالعیه تذکرات و توضیحات سایر
 افرادی ای مهبی سوابق انتقال و بوده اجتماعی تأمین سازمان صندوق نهایی، شد گان پذیرفته بازنشستگی صندوق . 1

 ست،ا ذکر به الزم. بود خواهد داوطلبان عهده دارند به بیمه حق پرداخت سابقه بازنشستگی های سایر صندوق در که

 سابقه هصورتیک در اند شده آزمون در شرکت به مجاز کار، سابقه سنی تسهیالت از استفاده با داوطلبان که از دسته آن

 سوابق قالانت به ملزم باشد اجتماعی تأمین صندوق غیر از بازنشستگی های صندوق به شده، مربوط ارائه بیمه پرداخت

 خذا الزم تعهد زمینه این در و باشند می مربوطه قانونی های هزینه پرداخت با تأمین اجتماعی صندوق به خود بیمه

 .شد خواهد

 از و شد خواهد داده تطبیق مدارک، اصل با مدارک کنترل مرحله در داوطلبان توسط شده ارائه مدارک تمامی . 2

 شده اعالم اطالعات خالف زمان، هر در چنانچه است بدیهی. گردد می استعالم مدرک، صادر کننده مراجع

 در. شد خواهد رفتار وی با مقررات مطابق و محروم بعدی مراحل از انجام ،مشخص شود داوطلب توسط

 پیگیری است بدیهی .یافت خواهد خاتمه وی و قرارداد جلوگیری وی اشتغال ادامه از کار به شروع صورت

 .پذیرد می صورت نیز قضایی مراجع طریق از الزم های

والد ف شرکت اختیار در ،شرکت واحدهای از یک هر در نیاز اساس بر نهایی شد گان پذیرفته اشتغال محل تعیین . 3

 می باشد. خوزستان

 با آرزوی موفقیت

 شرکت فوالد خوزستان 

 


