
 

 

  

      

شركت مجتمع معدني و صنعت 

 آهن و فولاد بافق

 

      

یانسان یرویآزمون جذب ن یراهنمااطلاعیه و   

 



1 
 

 

 

 فهرست 

 

 2.........................................................................................................مقدمه 

 2.....................................................شرایط عمومی .....................................

 3..................................................................................... یشرایط اختصاص

 4..............................مدارک و مراحل مورد نیاز .......................................

 7.............................................................................نحوه ثبت نام ...............

 8..........................................و مفاد آزمون ......... استخدامشرح مراحل 

 12.....................جداول نیازهای استخدامی ............................................

 



2 
 

 

 تعالیسمهب

 

 1041 در سالاطلاعيه جذب نيروي انساني در شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق 

 )جذب در كارخانه فولاد بافق، دفتر مركزي هلدینگ یاران در تهران و كارخانه پليمر طلایي یزد(

 

 

 

 مقدمه

ق، كارخانه فولاد باف در نیروی انسانی مورد نیاز خود تأمینبه منظور در نظر دارد  شركت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

، كارمندی و اپراتوریمشاغل نفر در  171 حدود تعداد ،دفتر مركزي هلدینگ یاران مستقر در تهران و كارخانه پليمر طلایي یزد

 43 حدود تعدادو  كاردانی مدرکبا شرایط احراز  تکنسینیدر مشاغل  نفر 44حدود  تعداد، دیپلممدرک با شرایط احراز تعمیركاری 

 ردــمشرایط  ینواجد این دفترچه، از میان 7و  6 ، 1ول شماره امطابق جدلیسانس مدرک نفر در مشاغل كارشناسی با شرایط احراز 

ذب جاقدام به  (اجتماعی تأمینطبق ضوابط قانون كار و )ی برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه فنی، طب كار، به صورت قراردادبا ، و زن

 نماید. نیرو

 

 شرایط عمومي :

 تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران 

 اعتقاد عملی به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی كشور مطابق قانون اساسی 

 ی شده باشدی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعنداشتن سوء پیشینه كیفر 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

  دستگاه دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامیعدم اشتغال و تعهد خدمت به هیچ 

 داشتن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم برای آقایان 

 ای شغلی طبق تائید مركز بهداشت حرفههای داشتن سلامتی و توانائی كامل جسمی و روحی و روانی جهت انجام فعالیت

 اجتماعی تأمینطرف قرارداد شركت و همچنین پزشکان معتمد سازمان 

 (11/11/1411) سال تمام تا تاریخ 18سن  حداقل 
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 شرایط اختصاصي : 

  دون ب و كارشناسی ، كاردانیمورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرتبط با سطوح دیپلمداشتن مدرک تحصیلی

 مندرج در این آگهی 7و  6 ، 1 شمارهول انیاز شغل مورد تقاضا مطابق با مفاد جدمتناسب با ، «معادل»ذكر كلمه 

  :باشد، امکان شركت در  7و  6،  1 شمارهول اجدمنطبق با شان درصورتی كه مدرک مقاطع قبلیبا مدرک بالاتر  افرادتذكر

خواسته شده در آگهی برای ایشان در نظر گرفته . اما در نظر داشته باشند كه مدرک را نیز دارندتر در سطوح پایینآزمون 

 وجه مقدور نخواهد بود.خواهد شد و در آینده امکان اِعمال مدرک بالاتر به هیچ

 نسبت به كنترل جنسیت، سن، مدرک  ،واریز وجهاقدامی اعم از ثبت نام و گردد متقاضیان گرامی قبل از هر گونه تاكید می

شغلی انتخابی خود اقدام نمایند تا در ادامه روند آزمون به مشکل  عنوانتحصیلی و سایر شرایط اعلام شده در این راهنما با 

 بر نخورند.

  13دارا بودن حداقل معدل كل  

 )ر د و صنعت آهن و فولاد بافقو پیمانکاران شاغل در مجتمع معدنی  متقاضیان بومی شهرستان بافق )استان یزد

نمرات آزمون كتبی  صرفاًباشد: ی سهمیه مورد نظر بدین شرح مینحوه اولویت جذب قرار خواهند گرفت.

، متقاضیان 11.1متقاضیانی كه در مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق سابقه فعالیت دارند با ضریب افزایشی 

ضریب افزایشی  با و متقاضیان بومی سایر شهرستانهای استان یزد، 1.1ضریب افزایشی  با بومی شهرستان بافق،

لازم به ذكر  است در صورت داشتن بیش از یکی از شرایط ذكر شده، فقط محاسبه و منظور خواهد شد.  11.1

ری از امتیازات فوق مدارک مورد نیاز برای برخوردا .سهمیه شرطی كه امتیاز بالاتری دارد مورد استناد خواهد بود

  .باشدبه شرح ذیل می

 سابقه فعاليت:  -الف

 همکاری ارائه سوابق بیمه و یا گواهی معتبر از سمت كارفرما مؤید محل و مدت سابقه -1

 : شرایط افراد بومي -ب

 متولدین استان یزد و یا شهرستان بافق با ارائه تصویر شناسنامه -1

فارغ التحصیلان مقاطع دیپلم، كاردانی و كارشناسی از یکی از دانشگاههای واقع در استان یزد با ارائه تصویر  -2

 مدرک تحصیلی 

سال سکونت در شهرستان بافق و یا یکی دیگر از شهرستانهای استان یزد با ارائه تصویر مدارک مثبته  1سابقه  -3

ل خود یا فرزندان، استشهاد محلی به امضای مراجع قانونی نظیر سند مالکیت، اجاره نامه، گواهی محل تحصی

 .و یا هر مدرک قانونی تأیید كننده دیگر و شورای اسلامی شهر مربوطه
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  1دارا بودن شرایط حداكثر سنی مطابق جدول شماره 

 
 داوطلبانشرایط سني  :  1جدول شماره 

 رده شغلي ردیف
حداكثر سن 

 )سال(
 متولدین بعد از :

 11/11/1374 27 اپراتوری 1

 11/11/1371 31 تکنسینی 2

 11/11/1364 32 كارشناسی 3

 

 تسهيلات سني :

 .گرددمدت خدمت نظام وظیفه انجام شده به حداكثر سن اضافه می –الف

حداكثر سن سال به  4شوند تا سقف استان یزد معرفی می فرزندان معظم شهدا كه از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران -ب

 .شود. این دسته از داوطلبان باید معرفی نامه خود را به همراه سایر مدارک اسکن و ارسال نمایندایشان اضافه می

سال به  4هر سال سابقه به شرط پرداخت حق بیمه یك سال و حداكثر تا سقف  یمتقاضیانی كه سابقه مرتبط دارند به ازا -ج

گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی  بایداین دسته از داوطلبین  گردد.حداكثر شرط سنی اعلام شده اضافه می

 نمایند.در سامانه آپلود ر مدارک همراه سای و اسکنرا و نامه گواهی اشتغال به كار از واحد مربوطه با عنوان شغلی مربوطه 

ود خ كارشناسیبا شغل و رشته تحصیلی  طبمرت و دكتری داوطلبان مشاغل كارشناسی كه دارای مدرک كارشناسی ارشد –د

 .سال به سقف سنی آنها افزوده خواهد شد 4و  2 به ترتیب هستند نیز

  :است.سال  1در هر صورت حداكثر ارفاق در سن داوطلبان مشمول تسهیلات فوق  تذكر 

 

 

 مورد نياز جهت ثبت نام :  مراحلو مدارك 

 21/12/1411از تاریخ    http://www.a-azmoon.com وبسایتدر آدرس  فرم اینترنتی تقاضای ثبت نام تکمیل -1

 .با دقت تکمیل گردد بایدكه  11/13/1411لغایت 

رایش قابل ویبطور صحیح وارد شود. زیرا این دو آیتم كد ملی و شماره سریال شناسنامه  ،اول ثبت نام گامدر دقت شود  -2

 باشد.می ، مورد نیاز متقاضیانو برای دریافت كارت ورود به جلسه و نتایج آزمون باشدنمی

http://www.a-azmoon.com/
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های ثبت نام و برگزاری هزینهبخشی از  هزار ریال( بابت هشتصد و پنجاهریال ) 8110111الکترونیکی مبلغ پرداخت  -3

 آزمون كه از طریق سامانه ثبت نام قابل پرداخت است.

 مشخصات عکس جهت بارگذاری باید به شرح ذیل باشد:  -4

 باشد سفید زمینه با و رنگی حدالامکان و بوده جاری سال به مربوط انتخابی عکس. 

 منگنه و لکه باشد ،بدون اثر مهر ،بایست تمام رخ، كامل و واضحمی کس داوطلب ع. 

 جهت این مرحله خودداری شود. (و ... كارت ملی، شناسنامهنظیر ) شناسایی مدارک روی عکس اسکن از 

  مشخص باید حجاب كامل داشته و صورتشان به طور كاملثبت نام بانوان هنگام عکس مورد استفاده 

 .باشد

  رخ بوده و تمام اجزای صورت به وضوح نمایان باشدباید تمام عکس. 

  شال، كلاه، شیشه رنگی یا تیره كه باعث مخفی كردن برخی از اجزای آفتابی از عینكموقع تهیه عکس ،

 .، استفاده نشودصورت می گردد

  باشد. و بدون حاشیه اضافی 6*4یا   3*4 عکس ابعاد 

  باشد. كیلوبایت 71حداكثر و  61حداقل  داوطلب  عکسحجم 

  عکس فرمتJPG باشد. 

  دقت شود در موقع اسکن و یا تغییر حجم عکس )یا هر مدرک خواسته شده دیگر( تناسب بین ابعاد تصویر

 رعایت شده و تغییری پیدا نکند.

)در صورت  كیلو بایت 211و حداكثر  181و حجم حداقل  آگهیمنطبق با شرایط  خواسته شده اسکن مدرک تحصیلی -1

 اسکن آن مدارک نیز صورت پذیرد.( وجود مدرک بالاتر،

ه ذكر . لازم بشناسنامه )در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود( تمامی صفحاتاسکن  -6

( در یك اسکن باشد به طوری كه در 1شماره است در اسکن صفحات شناسنامه باید هر دو صفحه ) مطابق تصویر 

حجم مورد نیاز  و به همین ترتیب تا آخرین صفحه. 4و3و در فایل دوم اسکن صفحات  2و1اول اسکن صفحه فایل 

 باشد.كیلو بایت می 111و حداكثر  131حداقل 
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 1تصویر شماره 

 

كیلو بایت  111و حداكثر  41حجم مورد نیاز حداقل  (جداگانه )هر طرف در یك فایل یاسکن پشت و روی كارت مل   -7

 باشد.می

حجم مورد نیاز  (جداگانه )هر طرف در یك فایل اسکن پشت و روی كارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم -8

 باشد.كیلو بایت می 111و حداكثر  41حداقل 

در صورتی كه متقاضی به هر دلیل بعد از پرداخت الکترونیکی دچار مشکل شد می تواند با مراجعه به سایت و انتخاب  -4

 گزینه ورود از منوی بالای سایت اقدام به ورود و ویرایش اطلاعات خود نماید. 

ت و تصحیح مدارک ( متقاضیان برای ویرایش اطلاعا13/1411/ 18تا  16/13/1411در مرحله ویرایش اطلاعات ) -11

 ارسالی می توانند با مراجعه به سایت و انتخاب گزینه ورود از منوی بالای سایت اقدام نمایند.

لازم به ذكر است در زمان ویرایش و ارسال مدارک، چنانچه مدرک جدیدی انتخاب گردد، مدرک قبلی حذف و مدرک  -11

 شود.ه باشد  فایل قبلی حفظ میگردد و در صورتی كه فایلی انتخاب نشدجدید جایگزین آن می

 گیرد.بودن در چند مرحله انجام می برارسال مدارک به دلیل زمان -12

 داری شود.در زمان ثبت نام خود backاز زدن كلید  -13

 الامکان مراحل ثبت نام با سیستم رایانه انجام شود و از گوشی تلفن همراه استفاده نشود.حتی -14

در موقع انتخاب عنوان شغلی به مواردی اعم از جنسیت مورد نیاز، رشته مورد نیاز، سن، محل استخدام و سایر   -11

 مشخصات ذكر شده دقت گردد.

 دقت شود تاریخ صدور مدرک تحصیلی و كارت پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون باشد.  -16
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 .به هیچ وجه وجود نخواهد داشتنام واریز شده امکان عودت وجه ثبت -17

 نام در سایت طبق مشخصات ذكر شده باید از قبل آماده شده باشد.كلیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت -18

 كیلو بایت حجم داشته باشد. 181تا  111سایر مدارک مورد نیازكه در موارد بالا ذكر نگردیده است، بین   -14

 

 : برگزاري آزمون مراحل

 ثبت نام و برگزاري آزمونمراحل  : 2جدول شماره 

 بندی آزمونبرنامه زمان عنوان

 11/13/1411تا  21/12/1411  بارگذاری مدارک و بت نام در سایتث

 13/1411/ 18تا  16/13/1411 ویرایش اطلاعات و رفع نواقص

 24/13/1411تا  22/13/1411 آزمون مراجعه به سایت و دریافت كارت ورود به جلسه

 بر اساس تاریخ مندرج در كارت ورود به جلسه برگزاری آزمون كتبیمکان و زمان 

 .متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد نتایج آزمون كتبیاعلام 

 .متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد های روانشناسی و انجام تست مصاحبه

 .متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد پیشینه ، عدم اعتیاد و سوءمعاینات طب صنعتیمعرفی جهت انجام 

 .متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد پذیرش نهائی و انجام مراحل اداری
 

 :نحوه ثبت نام و مهلت آن 

هر یك از متقاضیان با توجه به شرایط، شایستگی، توانمندی و علاقمندی خود تنها مجازند یك ردیف از مشاغل )یك كد ثبت  -21

 .( مورد نیاز را انتخاب نمایدشغلی نام

 سایتوب به 11/13/1411مورخ  پنجشنبهروز پایان تا  21/12/1411مورخ  سه شنبه روزاز  بایدمتقاضیان واجد شرایط،  -21

http://www.a-azmoon.com .مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند 

 نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.(حتمًا )متقاضیان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام، 

نیازهای اعلام شده در مشاغل بر اساس ساختار سازمانی شركت بوده و به درخواست داوطلبان مبنی بر تغییر شغل بر اساس  -22

ر داده نخواهد شد و در این خصوص تعهد كتبی دریافت خواهد دهد ترتیب اثمدارک تحصیلی كه پس از جذب به شركت ارائه می

دگان شرغم تعیین رسته شغلی توسط متقاضی، تعیین محل دقیق فعالیت و عنوان شغلی پذیرفتهگردید. لازم به ذكر است علی

( درخواست شخصینهایی توسط شركت انجام خواهد شد و امکان تغییر رسته شغلی در طول فرآیند جذب و در طول اشتغال )با 

 امکان پذیر نیست.

 

 

http://www.a-azmoon.com/
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 كارت ورود به جلسه :

مراجعه و كارت ورود به جلسه آزمون خود را دریافت  http://www.a-azmoon.com سایتوبكد داوطلبی خود به  باداوطلبان باید 

 نمایند.

 

 زمان آزمون :

 .با صدور كارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد همزمانتاریخ برگزاری آزمون 

 

 محل برگزاري آزمون :

 با صدور كارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد. زمون شهر یزد می باشد كه آدرس دقیق آن همزمانآمحل برگزاری -1

نا ب یزد آزمون برگزار خواهد شد.در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان برگزاری آزمون در شهر بافق، در این شهر نیز همزمان با  -2

را علامت  «مایل به برگزاری آزمون در بافق می باشم»باشند بایستی گزینه براین كسانی كه متقاضی برگزاری ازمون در شهر بافق می

 بزنند.

رفًا در یزد برگزار در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان، آزمون در شهر بافق هم برگزار خواهد شد و در غیر اینصورت آزمون ص -3

 خواهد شد.

 

 تذكرات بسيار مهم : 

 .استی در روز آزمون الزامی دار یا كارت مل علاوه بر كارت ورود به جلسه، داشتن شناسنامه عکس

ها و نتایج مراحل مختلف، به صورت مستمر به وبسایت فرآیند جذب جهت آگاهی از اطلاعیهنام در طول پس از ثبت بایدمتقاضیان 

مراجعه نمایند. لذا عدم اطلاع داوطلب از مراحل و جزئیات آزمون جذب، مسموع  http://www.a-azmoon.comمربوطه به آدرس 

 .نخواهد بود

 

 شرح مراحل استخدام

 :استفرآیند استخدام شامل مراحل زیر 

های مورد نیاز شامل آزمون علمی است كه سوالات علمی با توجه به ماهیت هر رده و رسته شغلی و رشته آزمون كتبي: -1

 د.خواهد بو 3مفاد درسی مورد آزمون مطابق جدول شماره ضرائب و طراحی شده و  7و  6،  1 شمارهجداول و مطابق با 

 

http://www.a-azmoon.com/
http://www.a-azmoon.com/
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 مفاد درسي آزمونضرائب و  : 3جدول شماره 

 مشاغل

 دروس عمومی

 ،زبان انگلیسی، دانش كامپیوتر، ادبیات فارسی دروس تخصصی هر مقطع 

 دهوش و استعدا 

 %11 %11 ، كارمندی و تعمیركاریاپراتوری

 %71 %31 تکنسینی

 %71 %31 كارشناسی

 

 

  در آزمون عمومی مشاغل ردیف اول مباحث زبان انگلیسی، دانش كامپیوتر، ادبیات فارسی دارای ضریب یك و هوش و

 .استاستعداد دارای ضریب پنج 

  و هوش و  یكدر آزمون عمومی مشاغل ردیف دوم مباحث زبان انگلیسی، دانش كامپیوتر، ادبیات فارسی دارای ضریب

 است. سهاستعداد دارای ضریب 

  دارای ضریب یك و هوش و  مباحث زبان انگلیسی، دانش كامپیوتر، ادبیات فارسی سومدر آزمون عمومی مشاغل ردیف

 استعداد دارای ضریب سه است.

 

 :های استخدامی كه چند رشته تحصیلی مجاز به ثبت نام هستند مفاد درسی آزمون متناسب با شغل در ردیف مفاد آزمون

ا نیز اند ربان باید آمادگی لازم برای پاسخ به سوالاتی را كه احتمالًا در دوران تحصیل نخواندهشود و لذا داوطلتعیین می

نمره،  3ای و دارای نمره منفی خواهد بود. بدین صورت كه پاسخ صحیح صورت تستی چهارگزینه آزمون بهداشته باشند. 

 .نمره منفی و عدم پاسخ به سوال صفر نمره خواهد داشت 1پاسخ غلط 

 

 
 دروس تخصصي هر رشته در آزمون:  0شماره  جدول 

مقطع 

 تحصیلی
 †مواد آزمون اختصاصی های قابل قبولرشته شغل

لم
دیپ

 

 اپراتور و تعميركار

 سوالات تخصصی از زیرگروه برق و كامپيوتر الكترونيك مخابرات -الكتروتكنيك  -الكترونيك

ساخت  -تاسيسات -صنایع فلزي -مكانيك خودرو -ماشين افزار
 مكاترونيك -ابزار -و توليد

 سوالات تخصصی از زیرگروه مكانيك

 سوالات تخصصی از زیرگروه مواد و فرآوري صنایع شيميایی -متالوژي -ریخته گري

 سوالات تخصصی از فيزیك مكانيك و گرما فيزیك و تجربی -ریاضی زوراپراتور و آنالي

 نگهبان، خدمات، انباردار
 - هارشتهتمامی 

 راننده پایه یك و ليفتراك

 - تجربی و انسانی ،فيزیك -ریاضی كارمند پشتيبانی و اداري
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ی
دان

ار
ک

 

 تكنسين مكانيك
 ساخت توليد -حرارت و سيالات -مكانيك: طراح جامدات

سوالات تخصصی از استاتيك و مقاومت مصالح، مكانيك سيالات، ترمودیناميك، 
 انتقال حرارت

 سوالات تخصصی از تاسيسات مكانيك: تاسيسات تاسيسات تكنسين

 سوالات تخصصی از مكانيك سيالات، ترمودیناميك، انتقال حرارت مهندسی مكانيك: حرارت و سيالات تكنسين توزیع سيالات

 تكنسين برنامه ریزي
 اهتعميرگ يتكنسين برنامه ریز

 تكنسين انبار
 مكانيك و صنایعسوالات تخصصی از  (هاگرایشكليه )صنایع: -(هاكليه گرایش)مكانيك:

 سوالات تخصصی از مكانيك  ماشين افزار :مكانيك تكنسين ماشين افزار

 سوالات تخصصی از مكانيك صنایع خودرو :مكانيك يدروليكهتكنسين تجهيزات 

 سوالات تخصصی از برق الكترونيك برق: الكترونيك  تكنسين برق و ابزار دقيق

 سوالات تخصصی از برق كنترل برق: كنترل توزیع برقتكنسين 

 سوالات تخصصی از عمران عمران تكنسين تعميرات ساختمان

 سوالات تخصصی از متالورژي -سوالات تخصصی از شيمی ژيرمتالو-شيمی  تكنسين توليد احيا

 معدن-متالوژي-شيمی  تكنسين آزمایشگاه احيا
ز سوالات تخصصی ا-تخصصی از متالورژيسوالات -سوالات تخصصی از شيمی

 معدن

 سوالات تخصصی از عمران )ترافيك( عمران )ترافيك( -مكانيك تكنسين حمل و نقل

 سوالات تخصصی از شيمی آب، مكانيك سيالات (هاكليه گرایش: )شيمی تكنسين تصفيه خانه و پساب

ی 
س

شنا
ار

ک
 

 سوالات تخصصی از مهندسی برق  كنترل برق -گرایشهاي: الكترونيكمهندسی برق:  كارشناس برق و ابزار دقيق

 -سيالات حرارت و -مهندسی مكانيك: گرایشهاي طراح جامدات كارشناس مكانيك
 ساخت توليد

 سوالات تخصصی از دروس مهندسی مكانيك 

 مهندسی شيمیسوالات تخصصی از دروس  (هاكليه گرایش)مهندسی مواد:مهندسی شيمی و  فرایندكارشناس 

 سوالات تخصصی از دروس رشته شيمی  (هاكليه گرایش: )شيمی كارشناس شيمی

 مجموعه دروس تخصصی مهندسی مواد (پليمر)مهندسی شيمی (، هاكليه گرایش)مهندسی مواد كارشناس مواد

 مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع مهندسی صنایع كارشناس برنامه ریزي

 انسانیكارشناس منابع 
 هاكارشناس سيستم

ی هاي مهندسمدیریت صنعتی و منابع انسانی و كليه گرایش
 صنایع به جز ایمنی صنعتی

 مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع به جز ایمنی صنعتی و مدیریت صنعتی

 كارشناس ایمنی، بهداشت و

 محيط زیست
 اي، بهداشت محيط، محيط زیست و مهندسیبهداشت حرفه

 ایش ایمنی صنعتیصنایع گر
اي و محيط، مهندسی صنایع ایمنی مجموعه دروس تخصصی بهداشت حرفه

 صنعتی

 مجموعه دروس تخصصی مهندسی كامپيوتر ، فناوري اطلاعات(هاكليه گرایش)مهندسی كامپيوتر كارشناس شبكه و سخت افزار

 ارشناس بازرگانی داخلی وك

 (صادرات)خارجی
 مجموعه دروس تخصصی مهندسی مكانيك و مواد (هاكليه گرایش)موادمهندسی مكانيك و مهندس 

 سوال( 11هوش و استعداد تحصیلی )هر عنوان  -4زبان انگلیسی،  -3ادبیات فارسی،  -2کامپیوتر،  -1مواد آزمون عمومی: †

 

 
 

 هاي روانشناسيو انجام تست مصاحبه -2

  ور اند، به منظهر رسته شغلی كه موفق به قبولی در آزمون كتبی شدهبرابر ظرفیت در  3تا  2این مرحله برای داوطلبان بین

ها و همچنین علایق، تجربیات كاری، مسائل روحی و روانی ها و شایستگیشناسایی دقیق آن بخش از دانش، توانمندی

 ایشان در ارتباط با رسته شغلی انتخاب شده، با حضور متخصصین مربوطه انجام خواهد شد.
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 ، عدم اعتياد و سوء پيشينهمعاینات طب صنعتيانجام معرفي جهت  -3

  با استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی متقاضیان )با احتساب ضریب وزنی هر مرحله( نفرات برتر به تعداد

مشاغل درج شده در اطلاعیه استخدامی جهت انجام معاینات طب كار دعوت خواهند شد. معاینات طب كار برای فعالیت در 

 پذیرد. لذا عدم موفقیت در این مرحله به منزله منتفی شدن فرآیند جذب است.مورد نیاز صورت می

 نامه جهت اخذ گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه به متقاضیان ارائه خواهد شد و متقاضیان باید در این مرحله معرفی

 ارائه به شركت در موعد مقرر اقدام نمایند.ها و با مراجعه به مراجع قانونی نسبت به اخذ این گواهی

 

 پذیرش نهائي و انجام مراحل اداري -4

  م كارت الم مدرک تحصیلی، استعلاشامل استع)نفراتی كه كلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند، جهت تشکیل پرونده

به مرور و بر اساس نياز شركت دعوت  (عدم اعتیاد، عدم سوء پیشینه و سایر مدارک مورد نیازارائه گواهی پایان خدمت، 

 .شوندمی به كار

  لازم به ذكر است اصل مدارک اسکن شده داوطلبان و سایر مدارک خواسته شده، در این مرحله كنترل و اصل برخی از آنها

 گردد.برای استعلام از داوطلبان دریافت می

 تطبیق داده خواهد شد و از مراجع صادر كننده  مدارکبا اصل ، تمامی مدارک ارائه شده توسط داوطلبان در مرحله كنترل

شده توسط داوطلب مشخص  اطلاعات اعلام خلافبدیهي است چنانچه در هر زمان، گردد. می استعلام نیز مدرک

شود، از انجام مراحل بعدي محروم و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد. در صورت شروع به كار از ادامه 

 گردد.لغو ميو قرارداد وي به عمل آمده جلوگيري  نيز اشتغال وي
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 در مقطع دیپلم  نيازهاي استخدامي مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد

رده 

 شغلي

رسته 

 شغلي

مقطع 

 تحصيلي

كد ثبت  وزن آزمون

 نام شغل
 هاي قابل قبولرشته و گرايش شغل

تعداد 

پذيرش 

 نهايي

 محل خدمت جنسيت

 توضيحات
 عنوان كد زن مرد مصاحبه كتبي

 اپراتوري

 %00 %60 دیپلم عمليات

111 
 كارخانه بافق بافق 1 - * 33 الكترونيک مخابرات -الكترو تكنيک  -الكترونيک اپراتور و تعميركار

 كارخانه پليمر طلایي یزد 2 - * 2 الكترونيک مخابرات -الكترو تكنيک  -الكترونيک اپراتور و تعميركار

121 

 اپراتور و تعميركار
 -صنایع فلزي -مكانيک خودرو -ماشين افزار

 مكاترونيک -ابزار -ساخت و توليد -تاسيسات
 كارخانه بافق بافق 1 - * 06

 اپراتور و تعميركار
 -صنایع فلزي -مكانيک خودرو -ماشين افزار

 مكاترونيک -ابزار -ساخت و توليد -تاسيسات
 كارخانه پليمر طلایي یزد 2 - * 2

131 
 كارخانه بافق بافق 1 - * 22 صنایع شيميایي -متالوژي -ریخته گري اپراتور و تعميركار

 كارخانه پليمر طلایي یزد 2 - * 2 صنایع شيميایي -متالوژي -ریخته گري اپراتور و تعميركار

101 
 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 فيزیک و تجربي ،ریاضي اپراتور و آناليست

 كارخانه پليمر طلایي یزد 2 - * 3 فيزیک و تجربي ،ریاضي اپراتور و آناليست

 %00 %00 دیپلم يپشتيبان

 كارخانه بافق بافق 1 - * 22 هاهمه رشته انباردار نگهبان، خدمات، 101

 كارخانه بافق بافق 1 - * 11 هاهمه رشته راننده پایه یک و ليفتراک 161

 كارخانه بافق بافق 1 * * 2 ریاضي فيزیک و تجربي و انساني كارمند پشتيباني و اداري 171

 نيازهاي استخدامي مقطع دیپلم : 5جدول شماره 
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 كاردانينيازهاي استخدامي مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد در مقطع 
رده 
 شغلي

رسته 
 شغلي

مقطع 
 تحصيلي

كد ثبت  وزن آزمون
 نام 
 شغل

 هاي قابل قبولرشته و گرايش شغل
تعداد 

پذيرش 
 نهايي

 خدمتمحل  جنسيت
 توضيحات

 عنوان كد زن مرد مصاحبه كتبي

 %00 %00 كارداني عمليات تكنسيني

211 

 کيمكان نيتكنس
 -حرارت و سيالات -هاي طراح جامداتمكانيک: گرایش

 ساخت توليد
 كارخانه بافق بافق 1 - * 8

 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 تاسيسات مكانيک: گرایش تكنسين تاسيسات

 كارخانه بافق بافق 1 - * 4 مهندسي مكانيک: حرارت و سيالات تكنسين توزیع سيالات

212 

 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 ها()كليه گرایشصنایع:  – ها()كليه گرایشمكانيک:  تكنسين برنامه ریزي

 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 ها()كليه گرایش صنایع: – ها()كليه گرایشمكانيک:  تكنسين برنامه ریز تعميرگاه

 كارخانه بافق بافق 1 - * 1 ها()كليه گرایش صنایع: – ها()كليه گرایشمكانيک:  تكنسين انبار

213 
 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 خودرو عیصنا -افزار  نيماش - کيمكان تكنسين ماشين افزار

 كارخانه بافق بافق 1 - * 3 خودرو عیصنا -افزار  نيماش - کيمكان تكنسين تجهيزات هيدروليک

210 

 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 كنترل برق -الكترونيکهاي گرایش :برق تكنسين برق و ابزار دقيق

 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 كنترل برق -الكترونيکهاي گرایش :برق تكنسين توزیع برق

 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 عمران تكنسين تعميرات ساختمان 210

216 
 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 يمتالوژ- يميشكليه گرایش هاي  تكنسين توليد احيا

 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 معدن-يمتالوژ- يميش تكنسين آزمایشگاه احيا

 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 (کيعمران )تراف _ کيمكان تكنسين حمل و نقل 217

 كارخانه بافق بافق 1 - * 4 شيمي تكنسين تصفيه خانه و پساب 212

 كارداني: نيازهاي استخدامي مقطع  6جدول شماره 
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 در مقطع كارشناسينيازهاي استخدامي مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد 

رده 
 شغلي

رسته 
 شغلي

مقطع 
 تحصيلي

كد ثبت  وزن آزمون
 نام 
 شغل

 هاي قابل قبولرشته و گرايش شغل
تعداد 

پذيرش 
 نهايي

 خدمتمحل  جنسيت
 توضيحات

 عنوان كد زن مرد مصاحبه كتبي

 كارشناسي

 عمليات
ليسانس و 

 بالاتر
00% 00% 

311 
 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 كنترل برق -: الكترونيکهايگرایش :مهندسي برق برق و ابزار دقيق سكارشنا

 كارخانه پليمر طلایي یزد 2 - * 1 كنترل برق -: الكترونيکهايگرایش :مهندسي برق كارشناس برق و ابزار دقيق

321 

 مكانيکكارشناس 
حرارت و  -هاي طراح جامداتگرایش :مهندسي مكانيک

 ساخت توليد -سيالات
 كارخانه بافق بافق 1 - * 12

 كارشناس مكانيک
حرارت و  -هاي طراح جامداتگرایش :مهندسي مكانيک

 ساخت توليد -سيالات
 كارخانه پليمر طلایي یزد 2 - * 2

 كارخانه بافق بافق 1 - * 1 ها()كليه گرایش مهندسي مواد: مهندسي شيمي، كارشناس فرآیند 331

 كارخانه بافق بافق 1 - * 1 )كليه گرایش ها( رشته شيمي شيميكارشناس  332

 كارخانه پليمر طلایي یزد 2 - * 2 (پليمرمهندسي شيمي ) (هاكليه گرایش) مهندسي مواد كارشناس مواد 333

 كارخانه بافق بافق 1 - * 2 مهندسي صنایع كارشناس برنامه ریزي 301

 ستاد
ليسانس و 

 بالاتر
00% 00% 

301 

 كارشناس منابع انساني
هاي رشته مدیریت صنعتي و منابع انساني و كليه گرایش

 مهندسي صنایع به جز ایمني صنعتي
 كارخانه بافق بافق 1 * * 3

كارشناس منابع انساني و 

 هاسيستم

هاي رشته مدیریت صنعتي و منابع انساني و كليه گرایش

 مهندسي صنایع به جز ایمني صنعتي
 هلدینگ یاران تهران 3 * * 4

361 
كارشناس ایمني، بهداشت و 

 محيط زیست

اي، بهداشت محيط، محيط زیست و مهندسي بهداشت حرفه

 صنایع گرایش ایمني صنعتي
 كارخانه بافق بافق 1 * * 3

371 
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
  ها(، فناوري اطلاعاتمهندسي كامپيوتر )كليه گرایش

 كارخانه بافق بافق 1 - * 3

 هلدینگ یاران تهران 3 - * 1

321 
كارشناس بازرگاني داخلي و 

 خارجي)صادرات(

 يكه دارا يافراد ها()كليه گرایشو مهندس مواد  مهندسي مكانيک

 برخوردارند. تیهستند از اولو يو خارج يداخل يسابقه كار در بازرگان
 هلدینگ یاران تهران 3 - * 3

 : نيازهاي استخدامي مقطع كارشناسي 7جدول شماره 

https://www.konkurcomputer.ir/%D8%A2%DB%8C-%D8%AA%DB%8C.html

