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٢ 

  تعاليبسمه

 مقدمه 

های کوثر به منظور تامین و تکمیل بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز  گروه هتلبا استعانت از خداوند متعال،  

ن، مشهدواقع در شهر  کوثر  رئوف  هتل خورشید هشتم  جهت  نامه داخلی خود، از  بر اساس ضوابط، مقررات و آ

، چند برابر ظرفیتو اعالم پذیرفتگان    کسب موفقیت در آزمون کتبیواجد شرایط، پس از    مرد و زنبین متقاضیان  

با انعقاد قرارداد خرید خدمت با مدت معین و بیمه    عمومی و طی مراحل اداری،   ،های تخصصیمصاحبهبا انجام  

  نماید.  و بازنشستگی تامین اجتماعی به کارگیری 

  
  

   



 

٣ 

  کارگیری بهمراحل  : اول بخش

 hrtc.irنام در آزمون از طریق سامانه . ثبت ۱

  . شرکت و موفقیت در آزمون کتبی۲

د . ۳   دفترچه راهنما مدارک داوطلبان مطابق با الزامات قید شده در متن بررسی و تا

  ها و مصاحبه فنی و تخصصیها و توانمندی. ارزیابی شایستگی۴

  های عمومی(گزینش) . بررسی صالحیت۵

  ارزیابی سالمت جسمانی و روانی از طریق انجام معاینات پزشکی و روانشناسی. ۶
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  بخش دوم : شرایط عمومی داوطلبان 

  ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران  تابعیت . داشتن۱

   اسالم مبین . التزام به دین۲

  ان آقای. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائمی قانونی برای ۳

  های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسالمی ایران . عدم سابقه وابستگی یا عضویت در احزاب و گروه۴

  )  شرایط احراز مشاغل (طبق جدول عناوین شغلی. دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با ۵

تبصره : افراد دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در جدول شرایط احراز مشاغل، برای  

و  را داشته باشند  دفترچه راهنمای آزمون  در  اعالمی  مدرک مقطع تحصیلی  صرفا  بایست  شرکت در آزمون می

دفترچه راهنمای آزمون یلی مندرج در  صدور حکم کارگزینی یا تنظیم قرارداد پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحص

  خواهد بود. 

نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضایی   -نداشتن تعهد خدمت    -عدم اشتغال به کار رسمی  .  ۶

  صالح ذی

  مخدر، عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اشتهار به فساد اخالقی  مواد به  اعتیاد . عدم۷

  شوند می جذب  که  کاری  انجام برای ناییتوا و روانی و جسمانی سالمت . داشتن۸

کارشناسی   افراد دارای مدرک تحصیلی    ، تمام  سال  »۵۲«  سن  حداکثر دیپلم  فوقافراد دارای مدرک تحصیلی    .۹

   تمام سال  »۵۳« سن حداکثر کارشناسی ارشد  افراد دارای مدرک تحصیلی  و تمام سال  »۳۰« سن حداکثر 

بدیهی   .اضافه خواهد شدداوطلبان مرد    سنحداکثر    بهوظیفه    خدمتمدت انجام    ذکر استشایان  توجه:  

  باشند.است افراد دارای کارت معافیت مشمول این موضوع نمی

     
  

   



 

٥ 

  بخش سوم : شرایط اختصاصی داوطلبان

د وزرات علوم، تحقیقات و فناوری    داشتن   - تا یا  دیپلم،  فوقدر مقطع  مدرک دانشگاهی مورد  کارشناسی 

دانشگاه    غیرانتفاعی،   روزانه،  سراسری  های دانشگاه  از   فقط  های جدول شماره یکدر یکی از رشتهکارشناسی ارشد  

  .اسالمی آزاد

د وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاهی مدارك توضیح: و وزارت بهداشت، درمان و آموزش و  مورد تا

  علمی  ارزش  لحاظ  از  كه  باشدمی   دانشگاهی  تحصیالتپایان    موقت  گواهی  یا  پایان تحصیلی  دانشنامه  ،پزشکی

د  مورد   و  رشته  مقطع،  و  بوده  و وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تأ

  گواهی  یا   تحصیلی  گواهی   هیچگونه . ( باشد  ذکرشده   آن   در  تحصیل  از   فراغت  تاریخ   و   معدل  تحصیلی،   گرایش

التحصیلی   مدارکفقط    و.)بود  نخواهد   موردپذیرش   وظیفهنظام  حوزه   برای   صادره  تحصیلی  معافیت  لغو   فارغ 

  . باشدپذیرش می  مورد 

  به  توجه  با   ایمکاتبه  و  باز  آموزش  فراگیر،  هایدوره  عناوین  با   تحصیلی  مدارك  همچنین  و  معادل   مدرك  -

  . بود نخواهد موردپذیرش، ها دانشگاه سراسری   هایآزمون از خارج دانشجو  پذیرش نحوه 

  دائم   معافیت  كارت  یا  و  وظیفهنظام  خدمت  پایان  تاریخ  یا  تحصیل  از  فراغت  تاریخ  كه  داوطلبانی  مدارك  -

  .بود نخواهد  پذیرش مورد، باشد کتبی آزمون برگزاری تاریخ از  بعد آنان

مندرج در   تحصیلی  مقطع  و  گرایش   رشته،   همان  آموختگاندانش  صرفاً   امتحانی  های رشته  از  یك  هر  در  -

 هاگرایش  یا  ها رشته  دیگر   پذیرش  و  كنند  نامثبت  توانندمی  (رشته و گرایش تحصیلی مورد نیاز)شرایط احرازجدول  

  .باشدنمی پذیر امكان

 صحت   عدم  صورت  در  و  شد  خواهد  استعالم  ذیصالح  مراجع  از  نهایی  شدگانپذیرفته  تحصیلی  مدارك  اصالت  -

  .بود خواهد منتفی، کارگیری داوطلببه) كار  به  اشتغال  و آزمون در پذیرش صورت در حتی(  مرحله  هر در مدارك

 پایان تحصیالت   تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت  از   فراغت  تاریخ   محاسبه  در  عمل  مالک  :   ۱تذکر  

  باشد. تحصیلی می  پایانیا دانشنامه 

ای برخوردار خواهند های معتبر خارجی، از امتیاز ویژههای هتلداری از دانشگاهالتحصیالن رشته: فارغ ۲تذکر 

  بود.

های پخت و سرو  : برای شغل «سرآشپز»(از مجموعه شغل متصدی خدمات عمومی)، تسلط به روش  ۳تذکر  

  باشد.المللی الزامی می غذاهای بین

   



 

٦ 

  ها و امتیازات قانونی سهمیهبخش چهارم : 

  . داوطلبان ایثارگر۱

  این آزمون به داوطلبان ایثارگر تعلق خواهد گرفت. پذیرش  های درصد از سهمیه ۲۵

  

  های خارج از کشور التحصیالن رشته هتلداری دانشگاه . فارغ۲

های معتبر خارج  گاهالتحصیالن رشته هتلداری که دانشگاه محل تحصیل آنان در این رشته، یکی از دانش فارغ 

  در آزمون کتبی برخوردار خواهند شد. ۱٫۴از کشور باشد، از ضریب 

   



 

٧ 

  شرایط احراز مشاغل بخش پنچم : 

  نام نمایند :  توانند در آزمون ثبت های زیر، میداوطلبان دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته

  
  رشته تحصیلی   مدرک  شغل عنوان  

  فوق ليسانس   مدیر مالی 
(کلیه  حسابداری، مدیریت صنعتی، علوم اقتصادی 

  ، امور بانکی، مدیریت بازرگانی ها) گرایش 

  ها) مدیریت هتلداری و گردشگری، مدیریت(کلیه گرایش   فوق ليسانس   مدیر داخلی 

  لیسانس   رئیس حسابداری 
(کلیه  حسابداری، مدیریت صنعتی، علوم اقتصادی 

  بازرگانی ، امور بانکی، مدیریت  ها) گرایش 

  ها) مدیریت(کلیه گرایش ،  روابط عمومی   ليسانس   رئیس دفتر 

  ليسانس   مدیر فنی و مهندسی 

ها)، مهندسی مکانیک(کلیه  مهندسی برق(کلیه گرایش 

ها)، مهندسی  ها)، مهندسی عمران(کلیه گرایش گرایش 

  ها)، مهندسی صنایع کامپیوتر(کلیه گرایش 

  ها)، مهندسی صنایع مدیریت(کلیه گرایش   ليسانس   مدیر اداری و منابع انسانی 

  ليسانس   مدیر فروش و بازاریابی 
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، مدیریت(کلیه  

  ها) گرایش 

  ها) مدیریت هتلداری و گردشگری، مدیریت(کلیه گرایش   ليسانس   متی اقا مدیر خدمات  

  ها) گردشگری، مدیریت(کلیه گرایش مدیریت هتلداری و    ليسانس   مدیر خدمات پذیرایی 

  ليسانس   مدیر تدارکات 
(کلیه  حسابداری، مدیریت صنعتی، علوم اقتصادی 

  ، مهندسی صنایع ها) گرایش 

  ليسانس   مدیر رایانه و انفورماتیک 
ها)، مهندسی فناوری  مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایش 

  ها) اطالعات(کلیه گرایش 

  ليسانس   انتظامات کارشناس  
ها)، مهندسی فناوری  مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایش 

  ها) اطالعات(کلیه گرایش 

  ليسانس   حسابداری مالی   کارشناس
(کلیه  حسابداری، مدیریت صنعتی، علوم اقتصادی 

  ، امور بانکی، مدیریت بازرگانی ها) گرایش 

  ها کلیه رشته   ليسانس   مسئول انبار 

  ، مهندسی صنایع ها) مدیریت(کلیه گرایش   ليسانس   کارشناس اداری 

  ایمنی مواد غذایی  بهداشت، بهداشت و   ليسانس   بهداشت ایمنی و  کارشناس  

  ها کلیه رشته   ليسانس   مسئول دبیرخانه 

  ها)، مهندسی صنایع مدیریت(کلیه گرایش   ليسانس   سرپرست کارگزینی 

  ليسانس   کارشناس خدمات فنی و مهندسی 

مکانیک(کلیه  ها)، مهندسی مهندسی برق(کلیه گرایش 

ها)، مهندسی  ها)، مهندسی عمران(کلیه گرایش گرایش 

  صنایع 

  ليسانس   سرپرست پذیرش و رزرواسیون 
هتلداری، زبان انگلیسی، گردشگری، امور تشریفات، روابط  

  عمومی 

  ليسانس   و رزرواسیون   گر پذیرش
هتلداری، زبان انگلیسی، گردشگری، امور تشریفات، روابط  

  عمومی 

  ها) مدیریت هتلداری و گردشگری، مدیریت(کلیه گرایش   ليسانس   پذیرایی  کارشناس خدمات 

  ليسانس   سرپرست رستوران 

بهداشت، بهداشت  ،  مدیریت هتلداری و گردشگری 

  ع ی صنا   یعلوم ومهندس ،  ایمنی مواد غذایی، حسابداری  و 

  ها) (کلیه گرایش یی غذا 



 

٨ 

  رشته تحصیلی   مدرک  شغل عنوان  

  ليسانس   سرآشپز کل 

بهداشت، بهداشت  ،  مدیریت هتلداری و گردشگری 

(کلیه  یی غذا   ع ی صنا ی علوم ومهندس ایمنی مواد غذایی،   و 

  ها) گرایش 

  ليسانس   شاپ سرپرست کافی 

بهداشت، بهداشت  ،  مدیریت هتلداری و گردشگری 

(کلیه  یی غذا   ع ی صنا ی علوم ومهندس ایمنی مواد غذایی،   و 

  ها) گرایش 

  ليسانس   سرپرست تشریفات 
هتلداری، گردشگری، امور  ،  مدیریت هتلداری و گردشگری 

  تشریفات، معماری داخلی 

  ليسانس   میزبان 

بهداشت، بهداشت  ،  مدیریت هتلداری و گردشگری 

(کلیه  یی غذا   ع ی صنا ی علوم ومهندس ایمنی مواد غذایی،   و 

  ها) گرایش 

  متصدی خدمات عمومی 
کاری، پرسکار و  غلطک ،  من هاوس ،  دار خانه ،  نگهبان (شامل مشاغل :  

کارگر  ،  متصدی رستوران(سرشیفت) ،  کارگر خدمات ،  باغبان ،  اتوکش 

،  کار(نیروی خدماتی) سالن ،  قصاب و تخته کار ،  ظرفشویی 
،  آشپز فرنگی ،  سرپرست خدمات ،  سرپرست الندری ،  بر) بلبوی(چمدان 

متصدی  ،  کاردان انتظامات ،  کمک انباردار ،  دار صندوق ،  باریستا ،  بارتندر 

متصدی خدمات  ،  راهنما ،  دسی کاردان خدمات فنی و مهن ،  انتظامات 
مسئول تزئینات و  ،  اپراتور لباسشویی ،  مسئول طبقات ،  داری خانه 

،  میزبان ،  متصدی خدمات پذیرایی ،  کاردان خدمات پذیرایی ،  آرایی گل 

 ) آشپز ،  آشپز ایرانی ،  سرآشپز ،  سرپرست قنادی و نانوایی 

  ها کلیه رشته   پلم دی فوق 

  

  شغل، در جدول بخش نهم همين دفترچه آمده است. * ظرفيت و جنسيت مورد نياز در هر 

  

  

  

  

  

   



 

٩ 

   نآزمو مواد : مشش بخش

  باشد :  شرح زیر میرای همه مشاغل به ب مواد آزمون 

  یبان انگلیسی عمومز -۱

  زبان عربی عمومی -۲

  یاطالعات عموم -۳

  ICDLمهارتهای  -۴

  هوش و استعداد تحصیلی -۵

  داری گردشکری و هتلاطالعات  -۶

  

 سواالت،   به  اشتباه  پاسخ  هر   ازای   به  ضمناً   باشند.می  سانیک  ضریب  با  ایگزینه  چهار  صورت  به  سواالت  کلیه

  . شد خواهد گرفته نظر در منفی نمره

 باشد. پروفایل شخصی داوطلبان قابل مشاهده میدر  داری  گردشگری و هتلتذکر : منابع آزمون درس اطالعات  

  

   



 

١٠ 

  نام  ثبت مراحل :م هفت بخش

 ۱۴۰۱  خردادماه  ۲۴  شنبهسه  روزسامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و از  طریق    از  اینترنتی  صورت  به  نامثبت 

پایان روز  آغاز و    به  نسبت  فوق،  زمان  مدت  در  باید   متقاضیان  .ادامه خواهد یافت  ۱۴۰۱ماه  تیر   ۲شنبه  پنج تا 

 نمایند. خودداری  پایانی روزهای به  آن نمودن موکول  از و  نموده  اقدام نامثبت 

  
  آزمون شرایط  مطالعه الف)

  این  در  مندرج  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  حائز  کتبی  آزمون  برگزاری  زماندر  می بایستی    متقاضی  داوطلب

  اکیداً   است.  گرفته  قرار   داوطلبین  مطالعه  و   دریافت  جهت  سامانه  اول   صفحه   در   آزمون  دفترچه  .دنباش  دفترچه

 سپس   و  مطالعه  را  آزمون  ضوابط  و   شرایط  سامانه،  روی  بر   اقدام  هرگونه  از  قبل  محترم،  داوطلبین  شودمی  توصیه

  نمایند.  اقدام آزمون در نامثبت  و  هزینه پرداخت به نسبت

  
  مدارک از  شده  اسکن فایل تهیه )ب 

    :   پرسنلی   عکس   . ۱

  از  ارسال   برای  را  آن  فایل  و  نموده  اسکن  زیر،  مشخصات  با  را  خود  پرسنلی  عکس  قطعه  یک  باید  داوطلب

  :  باشد داشته  اختیار  در اینترنتی نامثبت سامانه طریق

    باشد؛ شده گرفته   جاری سال  در که رخ) تمام( ۴۳ عکس -

   باشد؛ پیکسل ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و ۳۰۰۲۰۰ حداقل  باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -

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

   باشد؛   کیلوبایت ۷۰ حداکثر   و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید شده  ذخیره  فایل حجم -

    باشد؛ شده  حذف باید شده اسکن عکس  زائد هایحاشیه -

 باشد؛  سفید زمینه دارای  و رنگی  عکس االمکانحتی  -

 نیست  قبول   قابل   ...)  و  شناسنامه  ملی،  (کارت  شناسایی  هایکارت  روی  عکس  از  استفاده  و  اسکن  :  )۱(  تذکر 

 .نمایند اسکن  به اقدام فوق، توضیحات با مطابق و پرسنلی عکس اصل از  داوطلبان است الزم و

 باشد. مشخص آنان کامل صورت وبوده  حجاب با  باید خواهران  عکس  : ) ۲( تذکر 

 سلب  وی  از   آزمون  در  شرکت  حق  و  شدهباطل  داوطلب  نام   ثبت  معتبر،  غیر  عکس  ارسال  صورت  در  :   )۳(  تذکر 

  ارسال  در  اشتباه   درخصوص  ،ی قبلیهاآزمون  در  آمده  وجود  به  مشكالت  به   توجه  با  است  ذکر   به   الزم   گردد.می 

 تاکید  است،   داده  رخ  کنندمی   نامثبت  نتکافی  در  که  داوطلبانی  برای  اکثراً   موضوع  این  که  داوطلبان،  عكس

  حتماً   نامی،ثبت  اطالعات  کنترل   بر  عالوه  دهید،می  انجام  ها نتکافی  توسط  را  خود  نامثبت  چنانچه  گردد می 

د  دقت  ارسالی  عكس  کنترل   به   نسبت .  نگردد  ارسال  شما  عكس  جای  به  دیگری   داوطلب  عكس  اشتباهاً   تا  نما

  وی  با  مقررات  مطابق   و  شده  محسوب  تخلف  داوطلب،  طرف  از  اشتباه  عكس  ارسال   صورت   در  که   است  بدیهی

  شد. خواهد رفتار

  

  ملی   کارت   .۲

  در  باال   کیفیت  و  وضوح   با   و  JPG  فرمت  با   فایل  صورت  به   را   خود   ملی  کارت  تصویر  باید   داوطلب  :  ۱  تذکر 

  زائد   هایحاشیه  و  باشد   کیلوبایت   ۲۰۰  حداکثر  و   کیلوبایت  ۳۰  حداقل   فایل  این   محج   نماید.  بارگذاری   سامانه 

  باشد. رنگی ترجیحاً  و حذف

  

  



 

١١ 

 وجه پرداخت ج)

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

به همراه    را   آزمون  در  نامثبت   هزینه  ریال  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  مبلغ  و  کرده  کلیک  هزینه»  «پرداخت  گزینه  روی  بر   سامانه، 

  ز ـرم  راهـهم   به   انکیـب   ارتـک   داشتن  امر،   این  جهت  نمایند.  رداختپریال هزینه خدمات ارسال پیامک    ۱۰٫۰۰۰

  باشد.می نیاز مورد CVV2  کد و رنتیـاینت

 جهت داوطلب موفق اقدام صورت در که است داوطلب هر مخصوص و فرد به منحصر  کد ،»پرداخت توکن«

  را  پرداخت»  «توکن   کد   این   ،داوطلبین  است   ضروری   لذا  یابد.می  اختصاص  داوطلب  به   نامثبت  هزینه   پرداخت

  خود  نزد  رهگیری»  «کد   دریافت  و   نامثبت  مراحل  پایان  تا  گردد) می پیامک  نیز  داوطلب  همراه تلفنشماره  به  (که

  سامانه   در  پرداخت،   فرآیند  ابتدای  در   شده  ثبت  همراه  تلفن  ه شمار  و   ملی  کد  با  کد،   این  همچنین   د.ننمای  نگهداری

  بود.  خواهد بازیابی قابل

 آن   به   مربوط   فرآیند  انجام  و  نام ثبت  امکان  هزینه،  پرداخت  از   پس  بالفاصله  داوطلب  که   صورتی  در  :  ۱  تذکر 

  برای   نماید.  نامثبت   به  اقدام  دیگری  زمان  در  تواندمی  پرداخت،  رهگیری  کد  داشتن  دست  در  با  باشد،  نداشته  را

  وارد  از   پس   و  انتخاب  را  آزمون»  در   نام«ثبت  گزینه   سامانه)،   اول  صفحه   (در  آزمون   منوی  از   بایستمی  امر،  این 

  نماید.  نامثبت به  اقدام درخواستی، اطالعات کردن 

 پرداخت  توکن   به   هزینه،  پرداخت  مراحل  آمیزموفقیت  پایان  از  پس  دلیل  هر   به  داوطلب  که  صورتی  در  :   ۲  تذکر 

  «بازیابی  گزینه   سامانه)،   اول   صفحه  (در   آزمون  منوی   از  پرداخت،  توکن  بازیابی  برای  ،باشد  هنداشت   دسترسی  خود

 پیامک  ایشان   برای   پرداخت  توکن   دوباره  درخواستی،   اطالعات  کردن وارد  از  پس  و  انتخاب  را  رهگیری/توکن»  کد

    شود.می 

  گردد.نمی مسترد  وجه   هیچ   به پرداختی،   وجوه   و   شد  نخواهد  داده   اثر  ترتیب  ناقص  های نامثبت  به  :   ۳  تذکر 

  
  نامثبت فرآیند شروع د)

 اطالعات   راحتی  به  مرحله،  هر   در  بتواند  داوطلب  تا  پذیردمی  انجام  مرحله  پنج  در  سامانه،  در  نامثبت   فرآیند

  نماید.  سامانه وارد را خود

  مدارک  بارگذاری : ۱ مرحله

  گردد.می بارگذاری  ب» «بند در شده مشخص مدارک بخش،  این در

  فردی  اطالعات : ۲ مرحله

  گردد. می  ثبت سامانه  در  بخش این در داوطلب فردی مشخصات

  تحصیلی اطالعات : ۳ مرحله

  گردد. می سامانه وارد بخش این  در داوطلب تحصیلی اطالعات

  تکمیلی اطالعات  : ۴ مرحله

   باشد.می سکونت محل آدرس و  داوطلب با تماس اطالعات شامل تکمیلی اطالعات

  رهگیری  کد :  ۵ مرحله

  سامانه   از  و  شده  مرحله  این  وارد   داوطلب  که  رسدمی   پایان   به  فرد  نامثبت   صورتی  در  صرفاً   گرددمی   تاکید

  نماید. دریافت رهگیری»  «کد 
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  اطالعات  ویرایش ه)

 پروفایل  به  مراجعه   با  توانندمی  داوطلبان  باشد،می  باز  داوطلبان  اطالعات  ویرایش  جهت  سامانه  که   زمانی  در

   نمایند. خود شده ثبت اطالعات ویرایش به اقدام اطالعات» «ویرایش بخش روی بر  کلیک  و خود  کاربری
  

 بايست مي   حتماً  شود،   سامانه  وارد  ويرايش  جهت  داوطلب  كه  صورتي  در  :  مهم  بسيار  نكته
  در  نمايد،   مشاهده   را  خود  رهگيري  كد  و  نموده   طي  كامل  صورت  به  را  مرحله  ٥  تمامي  دوباره 

  از   قبل  اطالعات  همان  و  گرديد  نخواهد  اعمال  ايشان  نظر  مورد  تغييرات   صورت،   اين  غير
  . بود خواهد معتبر داوطلب براي ويرايش

  
 آزمون در شرکت کارت  دریافت نحوه   و آزمون  برگزاری زمان و)

  آزمون  مرکز  سایت  روی  بر   پرینت  و  مشاهده   برای ۲۰/۰۴/۱۴۰۱شنبه مورخ  دوروز    از  ،آزمون  در  شرکت  کارت

    گرفت. خواهد  قرار www.hrtc.ir  آدرس به دانشگاهی جهاد

 . ساعتبرگزار خواهد شدهای منتخب  و مراکز استانشهر مشهد  در  و    ۱۴۰۱ماه  تیر   ۲۳پنجشنبه    روز  در  آزمون

داوطلبان   آگاهی  به  کارت  پرینت  هنگام  به  و  در آزمون درج  شرکت  کارت  آزمون بر روی   برگزاری  محل  و  شروع

  رسید  خواهد

د  منزله  به  ، آزمون  در  شرکت  کارت  صدور   است  ذکر   به  الزم  اصل  و   نبوده  داوطلبان  سوی   از   ارسالی  اطالعات  تأ

  گرفت. خواهد قرار بررسی  مورد ،های کوثرگروه هتل  توسط آزمون  اجرای از پس داوطلبان مدارک

  

ر زمان آزمون وجود خواهد داشت. در این صورت، در شرایط خاصتذکر مهم :   ، احتمال تغ

  موضوع به صورت اطالعیه رسمی در سامانه منتشر خواهد شد. 

   



 

١٣ 

 نتیجه  اعالم نحوه و مراحل :تم شه بخش

ن  حلامر    صورت  زیر   شرحبهتخصصی    مصاحبهبررسی مدارک و    جهت  افراد  معرفی  و  علمینفرات برتر    تع

    : پذیردمی 
  
 حدنصاب علمی  دارندگان بیناز انتخاب و اعالم لیست چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک  الف)

 بوده   الزمحدنصاب    کسب  به  منوط  ،جذب  مراحل  سایر   وتخصصی    مصاحبه  در  شرکت  جهت  داوطلبان  معرفی

  .باشدمی جاری، مقررات و  قوانین سایر رعایت با مکتسبه،  نمرات ترتیب اساس بر  شدهپذیرفته افراد  انتخاب و

 باشد.درصد باالترین نمره مکتسبه در آزمون می ۵۰حدنصاب آزمون، کسب 

 افراد   معرفی  و   کندنمی  ایجاد برای داوطلب    استخدامی  حق   گونه هیچ  ، کتبی  آزمون  در رتبه برتر    کسب   :   تذکر 

  پذیرد.می  صورتبرابر ظرفیت  چندجهت حضور در مصاحبه، تا 

  
 مصاحبه تخصصی و ارزیابی شایستگی جهت معرفی )ب 

برابر ظرفیت پس از تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز شامل تصویر شناسنامه، کارت   چندبرابراز بین داوطلبان  

جهت انجام مصاحبه تخصصی و ارزیابی شایستگی ملی، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت  

  .در زمان مقتضی دعوت خواهد شد
  

  ج) نحوه تخصیص نمره

مربوط به مصاحبه های تخصصی و ارزیابی   ٪۶۰نمره مربوط به آزمون کتبی و    ٪۴۰نمره نهایی هر داوطلب، از  

  . ست خواهد آمدد به شایستگی 
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  مهم تذکرات : منه بخش

 خدمت و پایان کارت  اصل ارائه  به ملزم پرونده تشکیل هنگام به  آزمون در قبولی صورت در داوطلبان  کلیه. ۱

 منتفی   آنان   کارگیریبه  مدارک  ارائه  عدم  صورت  در  و  باشندمی )  معتبر   موقت  نامه  گواهی  یا(  تحصیلی  مدرک

  . شد خواهد

  اطالعیه،  این   جداول   در  مندرج  کارشناسی  مقطع  تحصيلي  هاي   گرایش   و   رشته  التحصیالن  فارغ  صرفاً .  ۲

  باشد نمی پذیر  امکان ها گرایش یا  ها رشته دیگر  پذیرش و نمایند شرکتجذب  فرآيند در توانندمی 

  ها،مصاحبه   آزمون،  در  قبولی  همچنین  و  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  بودن  دارا  مستلزم  ،هتل  در  کارگیری. به۳

دیه مورد لزوم می   برای   را   تعهدی  گونه هیچ  فوق  مراحل  از   یک  هر   در   شرکت  و  مدارک  ارائه  نام،و ثبت  باشدتأ

  . نمایدنمی  ایجاد کارگیری به  جهتهای کوثر گروه هتل

 کارگیری به  از   برسد،  اثبات  به   داوطلبان  مورد  در  کارگیری به  آگهی  در  شده   اشاره  شرایط   از   هریک   خالف  . چنانچه ۴

  انجام یهمکار  قطع جهت الزم اقدامات  کارگیری،به صورت در  حتی و آمده به عمل ممانعت وی  به کار  اشتغال  و

  .  شد خواهد

 متقاضی   با   آگهی،  در  شده  اعالم  شرایط  اشتباه  تفسیر   یا  ارسالی  اطالعات  در  اشتباه  هرگونه   مسئولیت.  ۵

  . باشدمی 

 عمل   به  تخصصی دعوت  مصاحبه  در  شرکت  جهت  کتبی  آزمون  مرحله   در   برتر   نفرات  از  که   آنجا  از:  توجه  

 ثبت   تقاضای  فرم  در   تماس  ضروری  هایتلفن  درج  خصوص  در   را  الزم  دقت  داوطلبان  است  مقتضی  لذا   آید،می 

  . نمایند مبذول  نام

 خدمت   از   معافیت  یا   پایان   التحصیلی،فارغ  تاریخ   گردد  مشخص  مرحله   هر  در   که  صورتی  در   است  . بدیهی۶

  در   وی  کار  به  اشتغال   و  کارگیری به  از  و  گردیده   محسوب  تخلف  است   بودهبرگزاری آزمون    تاریخ  از   بعد  داوطلب،

  آمد خواهد به عمل ممانعت ایمرحله هر 

  شدگان هیچ تعهدی نخواهد داشت.کوثر در قبال محل اقامت پذیرفتهخورشید هشتم رئوف  هتل. ۷

  .  باشدنمی  پذیر امکان شرایطی  هیچ تحت نامثبت واریزی وجه استرداد .۸

  .  باشدمی  شدهمعرفی اینترنتی  پایگاه طریق از  و اینترنتی صورت به  صرفاً  داوطلبان نامثبت  .۹

   



 

١٥ 

  تعداد نیروی مورد نیاز در هر شغل م : هدبخش 

  جنسیت   تعداد مورد نیاز  شغل 

  زن / مرد   ١  مدیر مالی 

  مرد/زن   ٣  مدیر داخلی 

  مرد/زن   ١  رئیس حسابداری 

  زن / مرد   ١  رئیس دفتر 

  مرد   ١  مدیر فنی و مهندسی 

  مرد   ١  مدیر اداری و منابع انسانی 

  مرد/زن   ١  بازاریابی مدیر فروش و  

  مرد/زن   ١  متی اقا مدیر خدمات  

  مرد   ١  مدیر خدمات پذیرایی 

  مرد   ١  مدیر تدارکات 

  مرد   ١  مدیر رایانه و انفورماتیک 

  مرد   ١  انتظامات کارشناس  

  زن / مرد   ١  حسابداری مالی کارشناس  

  مرد   ١  مسئول انبار 

  مرد/زن   ١  کارشناس اداری 

  مرد/زن   ١  بهداشت ایمنی و  کارشناس  

  مرد/زن   ١  مسئول دبیرخانه 

  مرد/زن   ١  سرپرست کارگزینی 

  مرد   ١  کارشناس خدمات فنی و مهندسی 

  مرد/زن   ١  سرپرست پذیرش و رزرواسیون 

  مرد/زن   ٣  و رزرواسیون   گر پذیرش

  مرد/زن   ١  کارشناس خدمات پذیرایی 

  مرد   ١  سرپرست رستوران 

  مرد   ١  سرآشپز کل 

  زن / مرد   ١  شاپ سرپرست کافی 

  مرد   ١  سرپرست تشریفات 

  مرد/زن   ٣  میزبان 

 متصدی خدمات عمومی 

  زن / مرد   ٢٦

  مرد   ٣٩

  زن   ٩

  

 باشد. محل کار کلیه افراد لیست باال، در شهر مشهد می: داوطلبان گرامی قابل توجه * 


