
جداول مربوط به  اطالعیه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال ۱4۰۱

جدول شماره 3- مقطع تحصیلی کارشناسی آزمون 1401
مفاد آزمون توضیحات جنسیت تعداد   مورد نیاز رشته تحصیلی کد شغلی رشته شغلی

مدارهایالکــتریکی1و2-الکترونیک1و2و3-سیستمهایکنـترلخطـی-سیگنالوسیستمها مرد 12 مهندسیبرق-الکترونیک 20

 تولید، تعمیرات،
توسعه و تکنولوژی

مدارهایالکــتریکی1و2-ماشینهایالکــتریکی1و2و3-سیستمهایکنـترلخطـی-بررسیسیستمهـایقـدرت مرد 18 مهندسیبرق-قدرت 21

مدارهایالکــتریکی1و2-ماشینهایالکــتریکی1و2-سیستمهایکنـترلخطـی-کنترلمدرن مرد 4 دقیق مهندسیبرق-کنترلوابزار 22

مقاومتمصالح1و2-طراحیاجزا1و2-سیاالت1-ارتعاشات-هیدرولیکونیوماتیک با گرایشساختوتولیدو4نفر باگرایشسیاالت،1نفر حداقل3نفر
گرایشطراحیجامدات مرد 38 مهندسیمکانیک)گرایشهایسیاالت،جامداتوساختوتولید( 23

خواصفیزیکیمــواد1-خواصمکـانیکیمـواد1و2-شیمیفیزیـکوترمودینامیـک
-استخراجفلزات1-عملیاتحرارتی

باگرایشسرامیک حداکثریکنفر
مرد 20 مهندسیموادومتالورژی 24

انتقـالحـرارت1و2-ترمودینامیـک1و2-مکانیکســیاالت1-انتقالجـرموعملیـاتواحـد مرد 2 مهندسیشیمی 25

سیستمهایعامل-شبکههایکامپیوتریوامنیتشبکه-پایگاهدادهها-طراحیالگوریتمها            مرد/زن 9 مهندسیکامپیوتر 26

مقاومتمصـالح1-تحلیلسـازههـا1-مکانیـکخـاك-سازههـایفــوالدی1و2-سازههایبتنآرمه1و2 مرد 3 مهندسیعمران 27

زمینشناسـی)زمینشناسـیسـاختاریواقتصــادی(-ژئوفیزیـکوژئوشــیمیاکتشــافی-ارزیـابیذخایرمعـدنی-
تجزیهوتحلیلدادههایاکتشافی مرد 1 مهندسیمعدن-مهندسیمعدناکتشافات 28

معدن

زمینشناسیاقتصادی-زمینشناسیزیستمحیطی-زمینشناسیساختاری
اولویت غالتحصیالنکارشناسیارشدزمینشناسیاقتصادیدر فار

میباشند.]بهتوضیحات3رستهشغلیدقتشود.[ مرد 1 زمینشناسی 29

واحتماالت-حسابداریمــالی-اقتصادخـردوکـالن-مدیریتمالی-مـدیریتسـرمایهگذاریوریسک آمـار

اولویتمیباشند. غالتحصیالنکارشناسیارشدمدیریتمالیدر فار
حداقلیکنفرمدیریتمالیپذیرفتهمیشود.

]بهتوضیحات2و3رستهشغلیدقتشود.[
مرد 4

مدیریتمالی-اقتصاد-حسابداری-مهندسیصنایع
ایمنیصنعتی( )بهجز

30   سرمایه گذاری

واحتماالت-حسابداریمــالی-حسابداریصــنعتی-حسابرسی آمـار بهتوضیحات2رستهشغلیدقتشود. مرد 5 حسابداری 31 اقتصادی مالی

احتمـاالتوکاربردآن-کنترلکیفیتآماری1-طـرحریزیواحـدهایصـنعتی-برنامـهریـزیوکنـترلتولیـدو
موجـودیهـا1-اقتصادمهندسی

باگرایشایمنیصنعتیپذیرفتهمیشود. حداکثریکنفر
2نفرخانمپذیرفتهمیشوند. حداکثر مرد/زن 25 مهندسیصنایع 32 مهندسی صنایع

مهندسی-برنامهریزیکنترلتولیدوموجودیها-اقتصادمهندسی احتمالوآمار
-اصولقراردادهایتجاریداخلیوخارجی بهتوضیحات1و2رستهشغلیدقتشود. مرد 19

مدیــریتصنعتی-مدیریتبازرگانی-مدیریتمالی-حسابداری-
اقتصاد-حقوق-مهندسیبرق-مهنـدسیمکانیک-مهنـدسیمواد

-مهندسیصنایع-مهندسیشیمی-مهندسیکامپیوتر
33 زنجیره تأمین 

)خرید(
)الستیک،پالستیک،کامپوزیت( ومهندسیپلیمریزاسیون-تکنولوژیپلیمر شیمیپلیمر

-شیمیوفیزیکپلیمرها-خواصفیزیکیومکانیکیپلیمرها مرد 1 مهندسیپلیمر 34

واحتماالت-روانشناسیاجتماعی-روانشناسییادگیری)تربیتی( آمار 2نفرخانمپذیرفتهمیشوند حداکثر مرد/زن 4
مدیریتآموزشی،علومتربیتیوروانشناسی

بالینی( از )کلیهگرایشهابهغیر 35

ستاد

روانشناسیبالینی-روانشناسیاجتماعی-روانشناسیصنعتیسازمانی-روانشناسیمرضی مرد 1 روانشناسیبالینی 36

حقوقمــدنی-حقـوقتجــارت-آییندادرسـیمـدنیوکیفـری-حقوقجـزاءعمومـیواختصاصـی مرد 6 حقوق 37

سـازمانی-مدیریتمنابعانســانی عملیــات-مدیریترفتـار واحتمـال-تحقیــقدر آمـار مرد 3 مدیریتصنعتی 38

عملیات-مدیریتاستراتژیک بازاریابی-اقتصادخردوکالن-تحقیقدر مرد 1 مدیریتبازرگانی 39

واحتماالت-نظریههایارتباطات-مبانیارتباطجمعی)وسایلارتباطجمعی،نظریههایارتباطاجتماعی،ارتباط آمار
رسانه( اجتماعیارتباطات،مفاهیمارتباطجمعیدر بینالمللیمخاطبانارتباطاتجمعیوآثار حداقلیکنفرعلومارتباطاتپذیرفتهمیشود مرد 6

علومارتباطات،روزنامهنگاری،
روابطعمومی 40

جمع  نیاز مقطع کارشناسی

جدول شماره 4- مقطع تحصیلی دیپلم آزمون 1401
مفاد آزمون توضیحات جنسیت تعداد   مورد نیاز رشته تحصیلی کد شغلی رشته شغلی

رسمفـنی-مدارهایالکـتریکی-ماشینهایالکــتریکی-الکترونیـککـاربردی-اندازهگیریالکـتریکی مرد 171 برق 10

تولید و تعمیرات

رسمفـنی-جوشــکاری-انـدازهگیریدقیـقوآزمایشـگاه-تأسیسـاتحـرارتیوبـرودتی-اجزایماشـین مرد 368 مکانیک 11

رسمفـنی-محاسـباتفـنیعمومـیوتخصصـیمتـالورژی-شناختفلــزات-اصـولمتـالورژیکیریختـهگری-رسممدلوقالـب مرد 58 متالورژی 12

ریاضی-فیزیک-شیمی مرد 250 ریاضی 13

ریاضی-فیزیک-شیمی مرد 60 تجربی 14

آشناییمقدماتیبافرآیندهایجوشکاری-آشناییباکلیاتقوسوذوب-آشناییمقدماتیباالکترودهاومقدماتپایه-آشناییباعیوبمتداولدرجوشکاریذوب-
آشناییباروشهایتعمیرعیوب-آشناییباالزاماتپیشگرموپسگرم-آشناییباروشهایکنترلپیچیدگی-آشناییباcops-آشناییباالزاماتتأییدصالحیتجوشکار

پذیرفتهشدگانمیبایستدارایگواهینامهمعتبر
آنانگرفتهخواهدشد. بودهوآزمونعملیمرتبطاز مرد 9

برق-مکانیک-متالورژی
-ریاضی-تجربی 15 جوشکار

-برشکاریباارهپروفیلبر-برشکاریلولهبر-برشکاریباسنگ-برشکاریباهوا انواعجوشلوله:)سرثابتومتحرک(-ساختکلتکور
پذیرفتهشدگانمیبایستدارایگواهینامهمعتبر
آنانگرفتهخواهدشد. بودهوآزمونعملیمرتبطاز مرد 4

برق-مکانیک-متالورژی
-ریاضی-تجربی 16  لوله کش صنعتی

جمع  نیاز مقطع دیپلم

جدول محدوده سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان شرکت
شهر /شهرک /محله /روستا استان

غ/شهیدکشوری/خورزوق /بهارستان/خوراسگان/درچه/دولتآباد/شهرکسیمر /سپاهانشهر /خمینیشهر اصفهان/شاهینشهر

اصفهان

/لنج/خولنجان/آدرگان/دستگرد/بارچان/فخرآباد/جوشان/هراتمه/زودان/دارگان/دهسرخ/اراضی/باغملک/جوهرستان/دیزیچه/نکوآباد/اسماعیلترخان/مزرعچه/حسنآبادقلعهبزی/کرکوند/حسنآبادتنگبیدکان/ مبارکه/قهنویه/صفائیه/دهنو/سرارود/شیخآباد/وینیچه/زیباشهر
/کلیسان/قمیشلو مجلسی/طالخونچه/الو/آبرو/حوضماهی/نهچیر

/اهللآباد/برنجگان/کرچگان/نوگران/بیستجان /ورنامخواست/سده/باغبادران/چمگردان/سیاهبوم/سورچهباالوپایین/قلعهقاسم/کاهریز /فوالدشهر زرینشهر

/امیرآباد/کوشک/قلعهسفید/تیران /یزدانشهر نجفآباد/گلدشت/ویالشهر

شهرضا/دهاقان/اسالمآباد/پوده/قهه/علیآبادجمبزه/دزج/همگین

فالورجان/قهدریجان/کلیشاد/یزدآباد/پیربکران/زازران/والشان/سهروفیروزان/حسینآباد/کرسگان/دارافشان/اجگرد/گارماسه/زفره/خوانسارک/الرگان/بجکرد/کرفشان/کاویان/گلگون/کافشان/علیشاهدان/طاد

/سفیددشت/چرمهین/کچوئیه/قلعهالیبید/کلیشادرخ/باباشیخعلی شهرکرد/بروجن/بلداجی/فرخشهر چهارمحال و بختیاری

183

920

با اولویت امنیت سایبری 

حداکثر 2 نفر خانم پذیرفته می شوند


