
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

پاسارگاد آهنذوبمجتمع صنعتی    
 شرکت سهامی خاص

  دفترچه راهنماي آزمون استخدام قراردادي با مدت معین

پاسارگاد آهنذوبمجتمع صنعتی   
 1401 مهرماه

 

مطالعه نمایند.  دقتبههاي بعدي را شود، مطالب این دفترچه و اطالعیهداوطلبان گرامی توصیه میبه   
 این مجموعه است.  دیتائمورد   www.pascosteel.comرسانی، صرفاٌ از طریق سایت  هرگونه اطالع

www.PASCOSTEEL.com  

http://www.pascosteel.com/
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 در آقا و خانم شرایط واجدین میان از خود موردنیاز انسانی نیروي تأمین منظوربه در نظر دارد پاسارگاد آهنصنعتی ذوب مجتمع
ویژه بالمانع است)  و دیپلم ریاضی افراد با مقطع دیپلم فنی نامثبت( و باالترمکانیک و برق  هايرشته دیپلمفوق تحصیلی مقاطع

پیمانکاري  هايشرکتو افراد شاغل در   )کنندمیکیلومتري کارخانه زندگی  30با کسانی است که در شعاع  ترجیحساکنین بومی (
 طبق موقت قرارداد صورتبهکار  طب فنی و مصاحبه کتبی، آزمون برگزاري طریق ازپاسارگاد  آهنذوبطرف قرارداد با مجتمع 

آزمون کتبی  سؤاالتسطح   نماید.انسانی  سرمایه توسعه و آموزش در مرکز جذب نیرو به اقدام اجتماعی تأمین و کار قانون ضوابط
 . باشدمیبرق و مکانیک)  هايرشتهدر حد کاردانی (

با فرض وضعیت  در خصوص زمان دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون  اعالمی در این دفترچه هايتاریخ تذکر مهم:

است. ضمناً تنها مرجع هاي بهداشتی و سایر مقتضیات ها و پروتکلو تابع رعایت تمامی دستورالعمل شدهوضع بینی وپیش کنونی
نی و مکانی و ... مرتبط با آزمون، آدرس اینترنتی  موثق داوطلبان جهت اطالع از هرگونه تغییر زما

https://www.pascosteel.com  باشدمی.  

 :در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی معین مدت با قراردادي استخدامشرایط عمومی  -1 

 داشتن تابعیت ایران .1
 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم .2
 دخانیاتهرگونه عدم اعتیاد به مواد مخدر و  .3
 نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر .4
 شوندمیداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام  .5
 دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهاي استخدامی  .6
 اهنداشتن منع قانونی براي استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمان .7
 آزمون کتبی و مصاحبهگزینش پس از قبولی در کمیته  تائیدهاي عمومی به احراز صالحیت .8

 هايشرکتو افراد شاغل در  )کنندمیکیلومتري کارخانه زندگی  30ساکنین بومی (ترجیح با کسانی است که در شعاع  .9
 پاسارگاد آهنذوبپیمانکاري طرف قرارداد با مجتمع 

 :در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی معین مدت با قراردادي استخدام شرایط اختصاصی -2

 آقا و خانم: جنسیت پذیرش .1

 نیروي انسانیدر جداول نیازهاي  شدهاعالمداشتن مدرك تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی  .2

ماه)  شامل  12ترم تحصیلی ( 2 حداقل به مدتمرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی نمره الزم از  حدنصابدریافت  .3
هاي هر ترم آزمون پس از گذراندن دوره مذکور توسط شدهپذیرفتهکه افراد  وزش تئوري، عملی و آموزش حین کارآم

 .گرددمیپرداخت  شدگانپذیرفتهکار به  حقوق ادارهآموزش،  زمانمدتزم به ذکر است در ال. گردندآموزشی پاالیش می
هاي دریافت گواهینامه موفقیت در دورهپاسارگاد  آهنذوبدر مجتمع صنعتی  معین مدت با قراردادي شرط استخدام :مهم تذکر

 در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی است. شدهطراحیآموزشی 

https://www.pascosteel.com/
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 داشتن شرایط سنی به شرح زیر:  .4

 . به بعد 01/1368 /01 کلیه متولدین

 نامثبتروز  آخریننام و شرکت در آزمون اقدام نمایند که تا تاریخ توانند نسبت به ثبتداوطلبانی می تذکر:
   قطعی شده باشد. هاآنو یا معافیت  یافتهپایان هاآنشده و خدمت وظیفه  التحصیلفارغ

سابقه  ه کار یا مدرك تحصیلی باالتر و یاقبه ازاي تمام مقاطع یکسان است و داشتن ساب ذکرشدهمحدوده سنی  تذکر:
 در افزایش سن داوطلب ندارد. تأثیريکار 

هاي مربوط به جدول و تأییدیه وظیفهنظامکارت مربوط به وضعیت  گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان،الزم به ذکر است  تذکر:

ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر یک باشد و به همراه سایر تأییدیه صادرشده، بایستی حداکثر تا روز تطبیق مدارك آماده و 1شماره 
، اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و یا واقعیتی را کتمان نموده باشد و به سبب این اطالعات نامثبتاز داوطلبان که به هنگام 

فرآیند به لحاظ طوالنی نمودن  وبودن اطالعات مشخص شود، قبولی ایشان ملغی بوده  غیرواقعیپذیرفته شوند، هر زمان که 
اقدام الزم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد  ،انسانی در مرکز آموزش و توسعه سرمایه معین مدت با قراردادي استخدام

  .آمد

 :موردنیازو مدارك  نامثبتنحوه  -3
 :گیردمیالکترونیکی و از طریق سایت اینترنتی به شرح ذیل انجام  صورتبهنام ثبت

  https://www.pascosteel.com سبه آدر پاسارگاد آهنذوبمجتمع صنعتی  ورود به پایگاه اینترنتی .1
 و دریافت کد رهگیري  الزم و ارسال مدارك نامثبتتکمیل فرم  .2

  (الکترونیکی): نامثبت جهت موردنیازمدارك  -3-1

 که بایستی متناسب با 3×4اسکن یک قطعه عکس، کارت ملی، مدرك تحصیلی، کارت پایان خدمت براي آقایاناسکن  .1

 ذیل باشدتوضیحات 
 داوطلب : فایل تصویرنحوه تهیه 
مراجعه  بنابراین الزم است داوطلبان قبل از ،باشدمیفرد داوطلب  ، فایل تصویرنامثبتاقالم اطالعاتی الزم براي  یکی از .1

 مطابق شرایط ذیل تهیه نمایند را خود عکسبهفایل مربوط  الکترونیکی، نامثبتبه پایگاه اینترنتی 
 باشد شدهذخیره JPG فرمت با و dpi 100 درجه وضوح با و 3*4عکس فایل مربوطه الزم است با اسکن  .2
 کیلوبایت باشد 70از کمتر حجم فایل ارسالی باید .3
  باشد  واضح، بدون اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه ، کامالًشود الزم است تمام رخآن تهیه میروي  از عکسی که تصویر .4
 پیکسل باشد 300*400حداکثر و پیکسل  200*300حداقل  ارسالی باید ابعاد تصویر .5
  حاشیه زائد باشد هرگونهتصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد  .6
 داراي زمینه سفید باشد رنگی و االمکانحتیعکس مربوط به سال جاري و  .7
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و اجازه شرکت  گرددمینام متقاضی باطل ثبت، الذکرفوقبا شرایط  غیر منطبقو  غیر معتبربارگذاري عکس : در صورت تذکر مهم
 در آزمون را ندارند. 

 :آزمون پس از قبولی در موردنیازمدارك  -3-2
روز کاري پس از  5مدارك ذیل را ظرف مدت  اندموظفگردند می ی مجتمع فراخوانظرفیت اعالم برابر هاآنداوطلبانی که اسامی 

 نمایند. اعالم نتایج، به همراه اصل مدارك به نماینده شرکت به آدرسی که متعاقباً اعالم خواهد گردید حضوراً ارائه 
 مدرك تحصیلیاصل به همراه تصویر  .1
 اصل به همراه تصویر کارت ملی .2
 تمام صفحات شناسنامه اصل به همراه تصویر .3
 عمومی یا معافیت دائم  فهیوظنظامپایان خدمت  کارت ریتصواصل به همراه  .4
 آگهی حسب ضرورت مدارك طبق مفاد ریسا ریتصواصل به همراه  .5
 شماره پرونده باشد رهگیري و کد الکترونیکی چاپ شده که حاوي نامثبتفرم  .6

 گونهچیهو  باشدمیاستخدام قطعی ن منزلهبهالزم به ذکر است که پذیرش در آزمون کتبی و دعوت به مصاحبه  :مهم تذکر
. کارفرما در پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان در هر مرحله از کندینمرابطه با استخدام ایجاد  تعهدي را براي شرکت در

 فرآیند جذب و آموزش، اختیار تام دارد. 

 :نامثبتمهلت  -4
به  است که با مراجعه 80/70/1140 مورخ روز جمعه تا 20/70/1401 روز شنبه مورخ از نامثبتداوطلبان گرامی مهلت  -

 است.  ریپذامکان  https://www.pascosteel.comآدرس اینترنتی 

یکن لمنکا  هاآنو پذیرش  نبوده موردقبول حتی در صورت پذیرش اولیه افراد نامثبتهرگونه مغایرت در ارسال مدارك  -
  گرددیمتلقی 

 :آزمون جلسه به ورود محل توزیع کارت زمان و – 5
 مورخ یکشنبهو  23/07/1401مورخ  شنبه روزهاي توانندیم و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون، تیرؤداوطلبان جهت 

 د. اقدام نماین   https://www.pascosteel.comدر سایت موردنظربا درج کد ملی و کد رهگیري در محل  42/70/0114

ورود  غیر این صورت از در باشدمیهمراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی جهت ورود به جلسه آزمون الزامی  :تذکر
 .افراد به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد

 مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی آزمون کتبی و مصاحبه فنی برگزاري زمان -6
        متعاقباً هنگام توزیع کارت ورود به جلسه اعالم خواهد شد.  آزمونبرگزاري زمان و مکان  :آزمون برگزاري و مکان زمان
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مورد بررسی قرار گرفته و پس از  اندکردهنمره قبولی را کسب  حدنصابپس از اعالم نتایج اولیه مدارك داوطلبانی که : مصاحبه فنی
 .گردندیمبه جلسه دعوت  ،مکان انجام مصاحبهطریق برقراري تماس تلفنی ضمن اعالم زمان و از مدارك  دیتائ

 . باشدمیپذیرش داوطلب ن منزلهبه عنوانچیهبهه مصاحبه الزم به ذکر است دعوت ب

 تذکرات:  -7

)  و افراد شاغل در کنندمیکیلومتري کارخانه زندگی  30این فراخوان ویژه ساکنین بومی (ترجیح با کسانی است که در شعاع  -

 است.  پاسارگاد آهنذوبپیمانکاري طرف قرارداد با مجتمع  هايشرکت

با رعایت  شدهینیبشیپدر آزمون با در نظر گرفتن ظرفیت  شدهکسبانتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل  -
 .ردیپذیممندرج در آگهی صورت  يهاتیاولو

 کمیتهسوي  رشته شغلی یکسان باشد انتخاب اصلح ازاز داوطلبان در  یا چند نفر مواردي که نمره کل دو در تبصره: -

 .گرفت خواهد مالك عمل قرار ،گزینش
 ند شرکت از پذیرش آنان معذور است.که داوطلبین پس از مصاحبه نتوانند شرایط علمی را احراز کندرصورتی تبصره: -

به عمل  تکمیل آن نهایت دقت را است در باشد الزممی نامثبتمراحل متقاضیان تکمیل  از نامثبتتوجه به اینکه مالك  با -
 .نخواهد بود رشیپذقابل نامثبت اصالحاتی پس از گونهچیه آورده و

نموده است  یآگه مفادبه علم کامل، به  اقرار تلویحاً و آزمون صریحاً شرکت در و نامثبت مراحل تکمیلداوطلب با  تبصره: -

 .اعتراضی نخواهد داشت گونهچیهحق  و
سالمت  ارتباط با در ازیموردنگواهی/تأییدیه  شرکتمعرفی این  توجه به شرایط عمومی آگهی با با اندموظف شدگانپذیرفته -

، شدگانپذیرفتهبدیهی است در هر مرحله از فرآیند جذب و یا شروع به کار یند. توانایی انجام کار اخذ نما روانی و جسمانی،
 سالمت جسمانی و روانی فرد احراز نگردد، شرکت مختار است نسبت به قطع همکاري اقدام نماید.  هیدییتأ کهیدرصورت

خواهد  https://www.pascosteel.com آزمون از طریق سایت اینترنتی به آدرس خصوص دررسانی هرگونه اطالع -
 .را بدین طریق دریافت خواهند کرد خود ازیموردنداوطلبان اطالعات  بود و

 د:نهاي زیر تماس حاصل نمایبا شماره توانندیم نامثبتدر خصوص  سؤالدر صورت هرگونه داوطلبان گرامی  -
 16صبح الی  8ساعات پاسخگویی:               071-37192486تلفن:              

رعایت حقوق  منظوربه. خواهشمند است باشدمی نامثبتجهت رفع اشکاالت  صرفاً هاي پشتیبانی گرامی، شماره داوطلبان -
 .خارج از موضوع پرهیز نمایید سؤاالتاز طرح  کنندگانشرکتسایر 

شرایط و ضوابط مندرج در این اطالعیه را دقیقاً مطالعه نموده و در صورت  ستیبایمکلیه متقاضیان  باشدمی دیتأکالزم به  -
اقدام نمایند. در هر مرحله مشخص شود متقاضی واجد شرایط مندرجات این اطالعیه  نامثبتواجد شرایط بودن نسبت به 

 .از مراحل پذیرش حذف خواهد شد باشدمین
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 : موردنیاز تحصیلی مقطع و رشته -8
 موردنیاز): رشته و مقطع تحصیلی 1(جدول شماره 

 جنسیت گرایش  موردقبولتحصیلی  هايرشتهعنوان  مقطع کد رشته ردیف

1 14011 
 و دیپلمفوق

 باالتر
 آقا و خانم هاگرایشکلیه  بالمانع است) و دیپلم ریاضی مقطع دیپلم فنی نامثبتمکانیک (

2 14012 
 و دیپلمفوق

 باالتر
بالمانع  و دیپلم ریاضی مقطع دیپلم فنی نامثبتبرق و ابزار دقیق (

 است)
 آقا و خانم هاگرایشکلیه 

 

 :آزمونمواد -9 
احتساب  با ايچهارگزینه صورتبه سؤاالت) تعیین گردیده است. 2طبق جدول شماره ( و عمومی  تخصصی مواد آزمون

 .باشدمیو آزمون شامل نمره منفی  طراحی خواهد شد عمومی سؤاالتبراي  1تخصصی و ضریب  سؤاالتبراي  3ضریب 

 و عمومی تخصصیمواد آزمون  -)2( جدول شماره

 توضیحات مواد آزمون عمومی مواد آزمون تخصصی موردقبولتحصیلی  هايرشتهعنوان  مقطع کد رشته ردیف

1 14011 
 و دیپلمفوق

 باالتر
و  مقطع دیپلم فنی نامثبتمکانیک (

 )بالمانع است دیپلم ریاضی
انتقال  -سیاالت -ترمودینامیک 

 مقاومت مصالح –استاتیک  -حرارت
 –هوش و استعداد 

 زبان انگلیسی عمومی
استخدامی و آزمون 

 مصاحبه حضوري

2 14012 
 و دیپلمفوق

 باالتر
مقطع دیپلم  نامثبتبرق و ابزار دقیق (

 بالمانع است) و دیپلم ریاضی فنی

 –الکترونیک  –مدارهاي الکتریکی 
 –مدار منطقی  –الکتریکی  هايماشین

 فیزیک مغناطیس

 –هوش و استعداد 
 زبان انگلیسی عمومی

آزمون استخدامی و 
 مصاحبه حضوري

 


