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 بسمه تعالی

 برای روی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصفهانياطالعيه جذب ن

 1401سال    کارشناسی اپراتوری و مشاغل

اپراتوري و  در مشاغل    خود   هاي آتي سال مورد نياز   مين نيروي انساني تأ   به منظور   شركت فوالد مباركه اصفهان 

از طریق برگزاري آزمون    4  و   3شماره    پيوست ول  ا بر اساس جد را    شرایط   واجدین از    نفر   1103  تعداد   ، كارشناسي 

ارزیابي شایستگي كا ،  اپراتوري(   و مصاحبه )براي مشاغل   ي مهارت   ارزیابي (،  )دانشي   كتبي  )براي مشاغل    نون 

صنعتي معاینات  ،  كارشناسي(  سالمت،    طب  سنجش  و  )جهت  جسمي  روانشناختي توانایي  هاي  و    ( ویژگي 

 نماید. مي  جذب    طبق ضوابط قانون كار و تأمين اجتماعي   موقت   به صورت قرارداد   ، گزینش 

 شرایط عمومي الف( 

 تابعيت نظام جمهوري اسالمي ایران  -1

 ح در قانون اساسي ّرتدین به دین اسالم یا یکي از ادیان رسمي كشور مص  -2

 حقوق اجتماعي شده باشد سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از  سابقه محکوميت و  نداشتن   -3

 به تأیيد مراجع ذیصالح   سوء مصرف مواد اعتيادآور عدم   -4

دائم  -5 معافيت  یا  عمومي  وظيفه  خدمت  پایان  كارت  مشاغل  غير   داشتن  در  پزشکي  دائم  معافيت  )دارابودن  پزشکي 

 باشد( كارشناسي بالمانع مي  

 ( 1401/ 10/ 02  مورخ   جمعه آخرین روز برگزاري آزمون ) سال تمام شمسي تا    18  سن   داشتن حداقل  -6

هاي شغلي طبق تأیيد مركز  جهت انجام فعاليت جسمي، روحي و ویژگي هاي روانشناختي ي كامل توانای  سالمت و داشتن  -7

 اي شركت فوالد مباركه  بهداشت حرفه 

 فوالد مباركه   شركت یيد پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش  تأ  -8
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 شرایط اختصاصي  ب(

 اختصاصي : شرایط 1جدول شماره 

 شغل
مقطع  

 تحصيلي
 حداكثر سن  حداقل معدل كل 

 كار  سابقه  حداكثر

 پرداخت  با   قابل پذیرش   

  مهيب  حق

 سال 3 سال 24 00/13 دیپلم  اپراتور

 سال 3 سال  28 00/13 ليسانس كارشناس 

 

 براي داوطلبان : منظور شده  تسهيالت

خدمت نظام    سال(   2)   ماه 24، مدت  غير پزشکي   معافيت دائم هاي پایان خدمت وظيفه عمومي یا  كارت به كليه دارندگان   . 1

مشمول استفاده از    ، )دارندگان كارت معافيت دائم پزشکي و خرید خدمت   وظيفه قانوني به حداكثر سن اضافه خواهد شد. 

 نمي شوند(   بند این  

باشند، به ازاي هر سال  هاي بازنشستگي معتبر كشور مي كه داراي سابقه كار با پرداخت حق بيمه در صندوق   داوطلباني  . 2

مي بایست گواهي پرداخت حق    افراد سال( به حداكثر سني آنان اضافه مي شود. این دسته از    3سابقه یک سال )تا سقف  

اشته  زمون كتبي( به همراه د بيمه از صندوق بازنشستگي مربوطه را به همراه سایر مدارک در روز كنترل مدارک )پس از آ 

، همراه داشتن شناسه كاربري  اجتماعي ارائه مي نمایند عالوه بر گواهي مذكور   تأمين افرادي كه سوابق بيمه سازمان  )   باشند 

غير حضوري سازمان   درگاه خدمات  به  ورود  رمز  آدرس   تأمين و  به  الزامي     https://eservices.tamin.irاجتماعي 

 افراد به مرحله بعد جلوگيري به عمل خواهد آمد. در غير این صورت از ورود این  باشد(  مي 

  زان ي م   به   ي، جانباز   % 25باالي    جانبازان   معزز   فرزندان   و   سال   4  به ميزان   درصد   70و فرزندان جانبازان   شهدا   معزز   فرزندان  . 3

  نامه ي معرف   اخذ   به   نسبت   ي سن   الت ي تسه   از   استفاده   جهت   افراد   ن ی ا   است   الزم .  شود   مي   اضافه   آنان   سن   حداكثر   به   سال   3

 نمایند. روز كنترل مدارک ارائه    در ي از دفاتر پيشخوان دولت اقدام و  ثارگر ی ا 

 د. براي مشموالن بند فوق الزامي مي باش   جذب،   مراحل   ه ي كل : شركت در 1تذكر 

صورتي كه در زمان    كليه پيمانکاران شاغل در شركت هاي پيمانکاري طرف قرارداد داخل فنس فوالد مباركه در   براي  . 4

از سابقه كار    دیگر   سال   3تا سقف    به ازاي هر سال سابقه،   ، شركت ها مشغول بکار باشند این  برگزاري آزمون در یکي از  

معدل    شرط   از و    سال(   6)مجموعا    اضافه خواهد شد     1سابقه كار قابل پذیرش مندرج در جدول شماره    داخل فنس آنان به 

 مي باشند.   معاف نيز  جدول  این    مندرج در 

تبصره: داوطلبان مشمول این بند مي بایست ليست بيمه مربوط به سابقه كار مذكور را اسکن و به همراه سایر مدارک در  

وگواهي پرداخت حق بيمه از صندوق بازنشستگي مربوطه را به همراه سایر مدارک در    اري نمایند ذ سامانه ثبت نام بارگ 

باشند.  داشته  همراه  به  كتبي(  آزمون  از  )پس  مدارک  كنترل  مدارک صحت    ليست این    روز  كنترل  مرحله  سنجي  در 

 خواهدشد. 
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باشند از شرط معدل  آزمون مشاغل اپراتوري مي كه متقاضي شركت در    % 50فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالي   . 5

 باشند. معاف مي 

التحصيالن ممتاز دانشگاه تحصيلي  در مقطع   . 6 رتبه كارشناسي، فارغ  اول تا سوم مقطع كارشناسي  هاي زیر شامل  هاي 

 اضافه خواهد شد.   1شماره  سال به سقف سني اعالم شده در جدول  دو    ، هاي مورد نياز رشته 

در    نام بارگذاري و در سامانه ثبت و  دریافت   محل تحصيل  داوطلبان مي بایست گواهي مورد نياز را از دانشگاه : این  1تذكر 

در صورت عدم ارائه گواهي معتبر تخفيف    و   ارائه نمایند   به همراه سایر مدارک   )پس از آزمون كتبي(   ک روز كنترل مدار 

 . مشمول این داوطلبان نخواهد شد این بند  

 در مرحله ارزیابي شایستگي تخصصي بصورت ویژه مدنظر قرار خواهند گرفت.   ، بدیهي است پذیرفته شدگان مرحله كتبي 

دانشگاه صنعتي شریف، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه علم و صنعت،    : عبارتند از   ي فوق الذكر دانشگاه ها :    2تذكر 

دانشگاه  دانشگاه عالمه طباطبایي، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران،  ،  الدین طوسي   دانشگاه صنعتي خواجه نصير 

 . دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه اصفهان   السالم، عليه امام صادق  

سال نباید باالتر   34سال و مشاغل كارشناسي از   30با احتساب كليه تسهيالت سني، سن داوطلبان مشاغل اپراتوري از   . 7

 . مستثني مي باشند(   این بند از مفاد    6و    4)داوطلبان مشمول بند    باشد 

 

 توضيحات شرایط اختصاصي: ❖

در زمان ثبت نام  ن  ا داوطلب و   الزامي بوده   4و 3جداول مندرج در شرایط   با  مطابق معتبر،   تحصيلي  و رشته  مدرک  دارا بودن  . 1

 ارائه نمایند.   را   بایست مدارک منطبق با اطالعيه مي 

 . مي باشد   1401/ 10/ 02رخ  جمعه مو روز  آخرین روز برگزاري آزمون،  ، تا  مبناي محاسبه حداكثر سن  . 2

به شرط دارا بودن و ارائه مدرک تحصيلي منطبق با شرایط    4و    3افراد داراي مدارک تحصيلي در مقاطع باالتر از جداول  . 3

ودداري نمایند  اطالعيه، مي توانند در آزمون مقطع پایين تر شركت نمایند. ليکن مي بایست از ارائه مدارک با مقاطع باالتر خ 

 وجود ندارد. یا رده شغلي در طول فرآیند جذب    و امکان تغيير كد رشته آزمون 

در صورت استخدام داوطلبان  نيازهاي اعالم شده بر اساس ساختار سازماني مصوب شركت مي باشد، لذا  با عنایت به اینکه   . 4

  ، طي زمان اشتغال فرد  باالتر  تغيير ردیف یا رده شغلي مرتبط با مدرک تحصيلي    هرگونه درخواست مبني بر ،  3مذكور در بند  

قبل از جذب، در  تابع ضوابط و مقررات شركت خواهد بود و  ، پس از این مدت نيز سال امکان پذیر نمي باشد و  7حداقل تا 

 اخذ خواهد شد.   داوطلب این خصوص تعهد محضري از  

 اشند. ب   چهارمحال و بختياري   یا   اصفهان   هاي داوطلبان مشاغل اپراتوري مي بایست بومي استان  . 5

 فردي اطالق مي گردد كه داراي حداقل یکي از شرایط زیر باشد: : داوطلب بومي به  1  توضيح 

 باشد. هاي اصفهان یا چهارمحال و بختياري  استان هاي  محل صدور شناسنامه وي یکي از شهرستان   - الف 

 باشد. هاي اصفهان یا چهارمحال و بختياري  استان هاي  محل اخذ دیپلم وي یکي از شهرستان   - ب 

فرزندان كاركنان شیاغل و بازنشیسیته    همچنين   تر و تاني با اولویت محل سیکونت نزدیک داوطلبان بومي اسی :  2توضیيح  

 ه بعد قرار خواهند گرفت. در اولویت دعوت به مرحل   ، و مهارتي فوالدمباركه در شرایط برابر از نظر علمي و تجربي  
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 : استخدام  فرآیندمراحل  پ(

 و آماده نمودن مدارک مورد نياز    آن   شرایط آگهي مندرج در   ق ي دق   مطالعه   و   Coursereg.iut.ac.ir  سامانه   به   مراجعه  . 1

 ي ر ي رهگ   كد   اخذ   و   آزمون   در   نام   ثبت  . 2

 جلسه   به   ورود   كارت   افت ی در  . 3

 ي كتب   آزمون   برنامه   طبق   برگزاري آزمون   محل   در   حضور  . 4

 نام   ثبت   ت ی سا   ق ی طر   از   ي كتب   آزمون   جه ي نت   افت ی در  . 5

  در   )ویژه مشاغل كارشناسي(   ي ستگ ی شا   ي اب ی ارز   كانون   و   و مصاحبه )ویژه مشاغل اپراتوري(   فرآیند ارزیابي مهارتي   در   حضور  . 6

 ي كتب   آزمون   در   رش ی پذ   صورت 

 قبلي   حل ا مر   در   رش ی پذ   صورت   در   ي صنعت   طب معاینات    مرحله   در   حضور  . 7

 مراحل قبلي براي پذیرفته شدگان    نش ی گز   ند ی آ فر   انجام  . 8

پيشينه و سایر مدارک  عدم سوء ،  یا معافيت دائم  استعالم كارت پایان خدمت ، استعالم مدرک تحصيلي  شامل   پرونده   ل ي تکم  . 9

 مورد نياز 

 براي پذیرفته شدگان نهایي.   استخدام   بدو   توجيهي   هاي آموزش ، شروع به كار و  موقت كار   قرارداد   انعقاد  . 10

 :مدارک مورد نياز جهت ثبت نام ت (

مدارک مورد  فایل  ، نسبت به تهيه  و تکميل فرم الکترونيکي   )وب سایت(   ثبت نام   قبل از مراجعه به سامانه   داوطلبان الزم است  

 نياز اقدام نمایند. 

 اسکن صفحه توضيحات نيز ضميمه شود(   ، اسکن صفحه اول شناسنامه )در صورت داشتن توضيحات  . 1

 )پشت و رو(   اسکن كارت ملي    . 2

 اطالعيه منطبق با شرایط    در آن ذكر شده باشد( )كه معدل  معتبر    اسکن مدرک تحصيلي  . 3

 اسکن كارت پایان خدمت نظام وظيفه یا معافيت دائم  . 4

قبل از  حداكثر  بایست  مي   دائم   معافيت كارت  صدور    یا   نظام وظيفه   پایان خدمت تاریخ    ، مدرک تحصيلي   اخذ توضيح: تاریخ  

 باشد. (  1401/ 10/ 02مورخ    جمعه )   آزمون   برگزاري آخرین روز  تاریخ  

 ثبت نام(   سامانه جدید ) با مشخصات ذكر شده در    3× 4اسکن عکس   . 5

 گواهي پرداخت حق بيمه از صندوق بازنشستگي مربوطه اسکن   . 6

ثبت نام و شركت در  هاي  هزینه   بخشي از   بابت   اصفهان   صنعتي   دانشگاه در وجه  ریال    950,000پرداخت الکترونيکي مبلغ   . 7

 از طریق سامانه ثبت نام كتبي  آزمون  

 د نخواهد داشت. وجو   ، وجه ثبت نام واریز شده   عودت : امکان  وضيح ت 
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 نحوه ثبت نام و مهلت آن: ث(

نتایج، تعيين محل فعاليت و عنوان شغلي پذیرفته شدگان نهایي بر اساس گروه امتحاني    تحليل ها،    با توجه به اینکه آزمون    ✓

شایستگي، عالقه،  با دقت و با توجه به    داوطلبان الزم است    ، انجام مي شود   در زمان ثبت نام   داوطلب انتخاب شده توسط  

 نمایند.   نام ثبت   ( ردیف شغلي كد رشته )یک    یک   صرفا در جدول نيازها و شرایط اعالم شده  

   سامانه به    1401/ 09/ 10مورخ    پنج شنبه   24:00ساعت  تا    1401/ 08/ 25  مورخ   شنبه چهار   مي بایست از روز واجد شرایط    داوطلبان  ✓

Coursereg.iut.ac.ir    درج هرگونه    . گردد   تکميل   صداقت   و   دقت   با   بایست مي   نام   ثبت   تقاضاي   فرم   نمایند. مراجعه و ثبت نام

 اطالعات نادرست در سامانه و بارگذاري مدارک مخدوش، اعتبار نتيجه آزمون فرد را باطل خواهد نمود. 

 زمان توزیع كارت و آزمون: (ج

  دریافت چاپ و  ثبت نام نسبت به    سامانه با مراجعه به    1401/ 09/ 22  سه شنبه   و   1401/ 09/ 21شنبه  دو   هاي روز   توانند مي   داوطلبان  ✓

 كارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند. 

 شد.   برگزار خواهد   ماه ی د   2و    1آذرماه و    25و    24پنج شنبه و جمعه    ي در روزها   كتبي   آزمون  ✓

 اعالم خواهد شد.   به جلسه   كارت ورود   شهر اصفهان و زمان و محل دقيق آن در   در   محل برگزاري آزمون  ✓

 باشد. در روز آزمون الزامي مي   و كارت ورود به جلسه   دار یا كارت ملي داشتن شناسنامه عکس همراه   ✓

مي بایست    داوطلبان   مانه ثبت نام انجام خواهد شد لذا هاي آزمون از طریق سا توجه به اینکه كليه اطالع رساني با    : تذكر مهم 

  فوق  سامانه به   بصورت مستمر   ، و تغييرات احتمالي   جهت آگاهي از اطالعيه ها و نتایج مراحل مختلف   ، در طول فرآیند جذب 

هيچ گونه حقي براي وي    ، موجب آزمون احتمالي  یا تغييرات    يات جزئ مراحل،    نتایج   عدم اطالع داوطلب از نمایند و  مراجعه  

 نمي گردد. 

 : زمون كتبيآ مفاد   چ(

االت علمي با توجه به  ؤ س  ، االت چهار گزینه اي با احتساب نمره منفي مي باشد مبتني بر سؤ   علمي شامل آزمون  آزمون كتبي  

جدول شماره  موارد    طبق شامل سه بخش    كتبي )دانشي( مفاد آزمون    شده و طراحي    و رشته هاي مورد نياز   گروه امتحاني هر  

 مي باشد:   ( 2) 

 براي مشاغل اپراتوري و كارشناسي  كتبي )دانشي( (: ضرایب مفاد آزمون2جدول شماره ) 

 رده شغلي

 تخصصي عمومي

)دروس تخصصي هر  

 مقطع( 
 ي سيانگل  زبان

توانایي ذهني و  

 استدالل

تجسم و  

 هوش 

 % 50 % 20 % 20 % 10 مشاغل اپراتوري 

 % 55 % 10 % 20 % 15 مشاغل كارشناسي 

 مي باشد.   4و    3توضيح: مفاد آزمون تخصصي به شرح جداول شماره  
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  :)ویژه مشاغل كارشناسي( كانون ارزیابي شایستگي (ح

  از باالترین نمرات كتبي نفراتي كه حدنصیاب آزمون كتبي را كسیب نموده اند )چند برابر ظرفيت پذیرش در هر ردیف شیغلي( 

ارزیابي شناختي،    مصاحبه فني،   مصاحبه شایستگي، شامل:  ) تخصصي و رفتاري مورد نياز شغل   هاي جهت سنجش شایستگي 

 . یابند مي به این مرحله راه   ارائه( مهارت استدالل و متقاعدسازي، مهارت تحليل داده و  

 

 رده اپراتوري(:  داوطلبان)براي  يمهارت كانون ارزیابي (خ

مهارت و  جهت سینجش    نفراتي كه حدنصیاب آزمون كتبي را كسیب نموده اند )چند برابر ظرفيت پذیرش در هر ردیف شیغلي( 

و ارزیابي شیناختي    برق، مکانيک و متالورژي براي رشیته هاي  آزمون عملي شیامل:  ) رفتاري مورد نياز شیغل هاي  شیایسیتگي 

 . یابند به این مرحله راه مي ، مصاحبه شایستگي، مصاحبه فني( ICDL،  براي رشته هاي تجربي و ریاضي 

 

 :صنعتي طبمعاینات د( 
 

نهایي     امتياز  نمرات مراحل قبل و محاسبه  برتر   داوطلبان با استخراج  نفرات  در هر    )با احتساب ضریب وزني هر مرحله( 

)كه در آن سالمت جسمي و روحي  به تعداد درج شده در اطالعيه استخدامي جهت انجام معاینات طب صنعتي    رشته/گرایش 

در این مرحله،    دعوت خواهند شد. گردد(  اركه مطابقت و بررسي مي فرد با آخرین استانداردهاي سالمت سازماني فوالدمب 

مختلف    ي تست هاي پاراكلينيک و  معاینات طب صنعتي  موفقيت آميز  انجام  گيري جهت استخدام داوطلبان،  مبناي تصميم 

)كه توسط  معاینات و نتایج تست هاي قبلي و بعدي  . لذا  باشد كه در روز معاینه و توسط شركت فوالد مباركه انجام مي شود مي 

فاقد  از نظر شركت فوالد مباركه جهت استخدام  مبناي تصميم گيري نبوده و  شود( سایر مراجع یا پزشکان انجام شده یا مي 

 اعتبار الزم مي باشد. 

جهت ادامه مراحل استخدامي دعوت    ، تشخيص داده شوند در محيط صنعتي  در این مرحله افرادي كه مستعد ابتال به بيماري  

انجام    مورد نياز براي   توانایي   ، عالوه بر سالمت جسمي و روحي مي بایست    ، شده در این مرحله لذا افراد پذیرفته    . نخواهند شد 

 داشته باشند.   را   فوالدمباركه   شركت اساس نظر مركز بهداشت حرفه اي    بر ،  زمان اشتغال در  فعاليت هاي شغلي  

 

 : گزینشذ( 

تأ ا  توسط طب صنعتي  فراد  مي گزینش  به  یيد شده  تأ تا    گردند معرفي  مراحل    جهت صالحيت،  یيد  در صورت  سایر  انجام 

فاقد شرایط این مرحله باشد از فرآیند حذف و از نفر بعدي دعوت    داوطلب در صورتي كه    بعمل آید. دعوت   از آنها   استخدام 

 به عمل مي آید. 
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 : تشکيل پرونده ر( 

را با موفقيت    كليه مراحل قبل نفراتي كه  شركت برگزار مي گردد، لذا    هاي آتي تامين نياز سال با توجه به اینکه این آزمون جهت  

كارت پایان  استعالم  مدرک تحصيلي،  شامل استعالم  جهت تشکيل پرونده )   ، شركت   و بر اساس نياز ه تدریج  ب   طي نمایند 

 . شوند مي   به كار دعوت    (   سایر مدارک مورد نياز   عدم سوء پيشينه و   ، اعتياد   عدم   ، آزمایش خدمت 

 

 :اطالعيه استخداميتذكرات توضيحات و سایر 

  ر ی سا   در   كه   ي افراد   ي ا مه ي ب   سوابق   انتقال   و   بوده   ي اجتماع   تأمين   سازمان   صندوق   ، یي نها   شدگان   رفته ی پذ   ي بازنشستگ   صندوق  . 1

آن دسته از داوطلبان  . الزم به ذكر است،  بود   خواهد   داوطلبان   عهده   به   دارند   مه ي ب   حق   پرداخت   سابقه   ي بازنشستگ   ي ها صندوق 

كه سابقه پرداخت بيمه ارائه شده،    در صورتي   مجاز به شركت در آزمون شده اند  ، كه با استفاده از تسهيالت سني سابقه كار 

  تأمين به صندوق    خود   ملزم به انتقال سوابق بيمه   ، اجتماعي باشد   تأمين مربوط به صندوق هاي بازنشستگي غيراز صندوق  

 الزم اخذ خواهد شد. مي باشند و در این زمينه تعهد  با پرداخت هزینه هاي قانوني مربوطه  اجتماعي  

و یا از مراجع    داده خواهد شد تطبيق    ، كنترل مدارک با اصل مدارک   مراحل در    داوطلبان   توسط شده    ارائه تمامي مدارک   . 2

  گردد،   محرز   داوطلب   توسط   شده   اعالم   اطالعات   خالف   زمان،   هر   در   چنانچه بدیهي است    . مي شود صادركننده مدرک، استعالم  

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

   . افت ی   خواهد   خاتمه   وي   قرارداد   و 

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.   ، داراي مدرک تحصيلي معادل   به تقاضاي داوطلبان  . 3

هاي  مي بایست در یکي از رشته خود مي باشند،  كارشناسي  متقاضي پذیرش مدرک    ، كه كاركنان شاغل در شركت فوالد مباركه  . 4

 . نمایند   شركت   شایستگي   كانون ارزیابي   و   آزمون كتبي   مراحل   در   ثبت نام و ،    3جدول پيوست شماره  

با ضریب    شاغل   كاركنان و سایر    1/ 30با ضریب    شاغل در شركت نمره كتبي فرزندان معزز شهدا  به منظور رتبه بندي،  :  1بصره  ت 

 محاسبه شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد راه مي یابند.   1/ 20

با شركت فوالد مباركه  هاي پيمانکاري طرف قرارداد  كاركنان شاغل در شركت در گروه امتحاني رده اپراتوري، نمره كتبي  :  2تبصره  

شهدا،  ایثارگران و فرزندان    و براي   1/ 15ریب  ض با    ، فنس فوالد مباركه اشتغال بکار دارند   داخل كه در زمان برگزاري آزمون در  

محاسبه شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به    1/ 20با ضریب ها  شاغل در این شركت   جانبازان، آزادگان و رزمندگان 

داوطلباني                                                                                                                                                           یابند. مرحله بعد راه مي 

ي سابقه  ا در داخل فنس فوالد مباركه دار   1401/  01/ 01از تاریخ    قبل   مشمول مفاد این بند خواهند شد كه حداقل ي  داوطلبان 

 كار باشند. ه  اشتغال ب 
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اند، در صورت تمایل و داشتن شرایط  و پذیرفته نشده نموده  فوالد مباركه شركت    هاي استخدامي ي كه قباًل در آزمون اوطلبان د  . 5

نتایج آزمون هاي قبلي افراد در این  توانند مطابق مفاد این اطالعيه مجددًا در این آزمون شركت نمایند و مي این آگهي الزم  

 آزمون فاقد اعتبار مي باشد. 

  اصفهان   استان   ثارگران ی ا   امور   و   د ي شه   اد ي بن   ه ي سهم   اعمال   از   پس   پلم ی د   مقطع   در   شده   اعالم   ي ها   ف ی رد   در   ي استخدام   ي ازها ي ن  . 6

  جذب   ند ی فرآ   مراحل   ي تمام   در   كه   ثارگر ی ا   ان ي متقاض   ي برا   لذا .  شد   خواهد   تأمين   باشند،   ي م   استخدام   ي عموم   ط ی شرا   ي دارا   كه 

  و   نموده   كسب   را   بعد   مرحله   به   افته ی   راه   فرد   ن ی آخر   نمره   % 80  حداقل   و   نموده   شركت ...(    و   مهارت   ، ي كتب آزمون    جمله   از ) 

 .  خواهدشد   لحاظ   آنها   ي برا   ثارگران ی ا   به   مربوط   ه ي سهم   رند ي بگ   قرار   ه ي سهم   ست ي ل   در   اصفهان   استان   د ي شه   اد ي بن   طرف   از   سپس 

درغير    مربوطه مشخص نمایند. سامانه  نامه ثبت نام در    ین گروه از داوطلبان الزم است وضعيت ایثارگري خود را در فرم تقاضا ا   تذكر: 

 نخواهد بود. این صورت تغيير وضعيت ایثارگري پس از انجام آزمون كتبي، امکان پذیر  

یک از واحدهاي شركت یا تابعه، در اختيار شركت فوالد مباركه    تعيين محل اشتغال پذیرفته شدگان نهایي بر اساس نياز در هر  . 7

 بوده و قابل تغيير نمي باشد.  

  باشد مي هاي عمومي ایاب و ذهاب فعلي شركت  حوزه سرویس   ، مطابق جدول ذیل   داوطلبان محدوده جغرافيایي سکونت براي   . 8

باشند  به افرادي كه خارج از این محدوده ساكن مي ایاب و ذهاب  و شركت فوالد مباركه هيچگونه تعهدي در قبال ارائه سرویس  

 را نخواهد داشت و هيچ گونه مسير سرویس دهي یا ایستگاه جدیدي اضافه نخواهد شد.  

 

شهر/شهرک/ محله/روستااستان

اصفهان/ شاهين شهر/ خميني شهر/ سپاهان شهر/بهارستان/خوراسگان/ درچه /دولت آباد/

شهرک سيمرغ/شهيدكشوري/خورزوق

زرین شهر/فوالدشهر/ورنامخواست/سده/باغبادران/چمگردان/ سياهبوم/سورچه باال و پایين/ 

قلعه قاسم/ كاهریز/ اهلل آباد /برنجگان/ كرچگان/نوگران/بيستجان

نجف آباد/گلدشت/ویالشهر/یزدانشهر/اميرآباد/كوشک/قلعه سفيد/ تيران

شهرضا/دهاقان/اسالم آباد/پوده/قهه/علي آباد جمبزه/دزج/همگين

فالورجان/ قهدریجان/ كليشاد/ یزدآباد / پيربکران/  زازران / والشان / سهروفيروزان / حسين آباد/ كرسگان/ 

دارافشان/ اجگرد/ گارماسه/ زفره/ خوانسارک/ الرگان/ بجگرد/ كرفشان/كاویان /گلگون/ كافشان/ عليشاهدان/طاد

شهركرد/بروجن/بلداجي/فرخ شهر/ سفيد دشت/ چرمهين/ كچوئيه/ قلعه الیبيد / كليشادرخ/ باباشيخعليچهارمحال و بختياري

مباركه/قهنویه/صفائيه/دهنو/سرارود/شيخ آباد/وینيچه/زیباشهر/لنج/خولنجان/آدرگان/ دستگرد/ بارچان/ 

ان/ دهسرخ/ اراضي/ باغملک/ جوهرستان/ دیزیچه/ نکوآباد/ اسماعيل  فخرآباد/جوشان/ هراتمه/ زودان/ دارگ

ترخان/ مزرعچه/حسن آباد قلعه بزي/كركوند/حسن آباد تنگ بيدكان/ مجلسي/طالخونچه/الو/آبرو/ حوض ماهي 

/نهچير/كليسان/ قميشلو

اصفهان

جدول محدوده سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان شرکت
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 توضیحات جدول صفحه بعد  *.

رشته تحصیلیکد شغلیرسته شغلی
تعداد   

مورد نیاز
مفاد آزمونتوضیحاتجنسیت

مرد12مهندسي برق - الکترونيک20
مدارهاي الکییتریکي 1 و2 - الکترونيک 1و2 و3 -

سيستم هاي كنیترل خطیي -سيگنال و سيسیتم ها

مرد18مهندسي برق - قدرت21

مدارهاي الکتریکي 1 و 2 - ماشين هاي الکتریکي 1 و 2   و3  

-  سيستم هاي كنیترل خطیي -  بررسي سيستم هیاي 

قیدرت

مرد4مهندسي برق -كنترل وابزار دقيق22
مدارهاي الکتریکي 1 و 2 - ماشين هاي الکتریکي 1 و 2 -

سيستم هاي كنیترل خطیي - كنترل مدرن

23

مهندسي مکانيک

 )گرایش هاي سياالت، جامدات و 

ساخت و توليد(

مرد38

حداقل 3 نفر با گرایش سياالت، 1 نفر 

گرایش ساخت و توليد و 4 نفر با 

گرایش طراحي جامدات

مقاومت مصالح 1 و 2 -طراحي اجزا 1 و 2 - سییياالت 1 - 

ارتعاشات - هيدروليک و نيوماتيک

حداكثر یک نفر با گرایش سراميکمرد20مهندسي مواد و متالورژي24

خواص فيزیکي مییواد 1- خواص مکیانيکي میواد 1 و 2 - 

شيمي فيزییک و ترمودیناميیک - استخراج فلزات 1 - 

عمليات حرارتي

مرد2مهندسي شيمي25
انتقیال حیرارت 1 و 2 - ترمو دیناميیک 1 و 2 - مکانيک 

سییياالت 1- انتقال جیرم و عمليیات واحید

مرد/زن9مهندسي كامپيوتر26
 با اولویت امنيت سایبري

حداكثر 2 نفر خانم پذیرفته مي شوند

سيستم هاي عامل - شبکه هاي كامپيوتري و امنيت شبکه -

 پایگاه داده ها-طراحي الگوریتم ها

مرد3مهندسي عمران27
مقاومت مصالح 1 - تحليل سازه ها 1 - مکانيک خاک -سازه 

هاي فوالدي 1 و 2 - سازه هاي بتن آرمه 1 و 2

28
مهندسي معدن و 

مهندسي معدن اكتشاف
مرد1

 زمين شناسیي ) زمين شناسیي سیاختاري و اقتصییادي( 

- ژئوفيزییک و ژئوشییيمي  اكتشییافي - ارزییابي 

ذخایرمعیدني-تجزیه و تحليل داده هاي اكتشافي

مرد1زمين شناسي29

فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد

 زمين شناسي اقتصادي در اولویت

 مي باشند. ]به توضيحات )3( ذیل 

جدول دقت نمایيد[

زمين شناسي اقتصادي - زمين شناسي زیست محيطي - 

زمين شناسي ساختاري

30سرمایه گذاری
مدیریت مالي- اقتصاد- حسابداري-

مهندسي صنایع )بجز ایمني صنعتي(
مرد4

فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد 

مدیریت مالي دراولویت مي باشند.

حداقل یک نفر مدیریت مالي پذیرفته 

مي شود.

]به توضيحات )2( و)3( ذیل جدول 

دقت نمایيد[

آمار و احتماالت - حسابداري مالي - اقتصاد خرد و كالن - 

مدیریت مالي - مدیریت سرمایه گذاري و ریسک

مرد5حسابداري31 اقتصادی مالی
 به توضيحات )2( ذیل جدول دقت 

نمایيد.

آمیار و احتماالت - حسابداري مییالي - حسابداري 

صیینعتي - حسابرسي

مرد/زن25مهندسي صنایع32مهندسی صنایع

حداكثر یک نفر با گرایش ایمني 

صنعتي پذیرفته مي شود

حداكثر 2 نفر خانم پذیرفته مي شوند

احتماالت و كاربرد آن - كنترل كيفيت آماري 1 - طرح ریزي 

واحدهاي صنعتي - برنامه ریزي وكنترل توليد و موجودي ها 

1 - اقتصاد مهندسي

33

مدیییریت صنعتي- مدیریت بازرگاني 

-مدیریت میالي- حسابییداري -

اقتصاد - حقوق -مهندسي برق- 

مهنیدسي مکانيک - مهنیدسي مواد 

- مهندسي صنایع -  مهندسي شيمي 

-  مهندسي كامپيوتر

مرد19

احتمال و آمار مهندسي - برنامه ریزي وكنترل توليد و 

اي تجاري  موجودي ها - اقتصاد مهندسي - اصول قرارداده

داخلي و خارجي

مرد1مهندسي پليمر34

شيمي پليمر و مهندسي پليمریزاسيون - تکنولوژي 

پليمر)الستيک، پالستيک، كامپوزیت ( - شيمي و فيزیک 

پليمرها - خواص فيزیکي و مکانيکي پليمرها

35

مدیریت آموزشي، علوم تربيتي و 

روانشناسي )كليه گرایش ها به غير از 

باليني(

حداكثر 2 نفر خانم پذیرفته مي شوندمرد/زن4
آمار و احتماالت - روانشناسي اجتماعي - روانشناسي 

یادگيري)تربيتي(

مرد1روانشناسي باليني36
روانشناسي باليني - روانشناسي اجتماعي - روانشناسي 

صنعتي سازماني - روانشناسي مرضي

مرد6حقوق37
سیي میدني  حقوق مییدني - حقیوق تجییارت - آیين دادر

و كيفیري - حقوق جیزاء عمومیي و اختصاصیي

مرد3مدیریت صنعتي38
آمیار و احتمیال - تحقيییق در عمليییات - مدیریت 

رفتیار سیازماني- مدیریت منابع انسییاني

مرد1مدیریت بازرگاني39
بازاریابي - اقتصاد خرد و كالن - تحقيق در عمليات- 

مدیریت استراتژیک

40
علوم ارتباطات، روزنامه نگاري،

روابط عمومي
مرد6

حداقل یک نفر علوم ارتباطات 

پذیرفته مي شود.

آمار و احتماالت - نظریه هاي ارتباطات - مباني ارتباط 

جمعي )وسایل ارتباط جمعي، نظریه هاي ارتباط اجتماعي،

 ارتباط بين المللي مخاطبان ارتباطات جمعي و آثار اجتماعي 

ارتباطات، مفاهيم ارتباط جمعي در رسانه(
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تولید، تعمیرات، 

توسعه و تکنولوژی

معدن

زنجیره تامین )خرید(

ستاد

 به توضيحات )1( و )2( ذیل جدول 

دقت نمایيد.



 

 10 از  10   صفحه

 

در این گروه امتحاني تاكيد    :   (   34و    33هاي شماره    شغل كد  ،   شغلي كارشناس زنجيره تامين رسته  )اختصاصي    :   1  توضيحات 

كتبي، در مرحله كانون    آزمون گان  د و تداركات خواهد بود و پذیرفته ش  تأمين سواالت بر روي مفاهيم كسب و كار و زنجيره  

مهارت هاي مورد    خواهند گرفت.   ر یابي قرا ز نياز مورد ار هاي مورد  جهت ارزیابي مهارت   صصي خ ارزیابي شایستگي و مصاحبه ت 

 عبارتند از:   نياز 

مربوط به    لط به سامانه هاي  س آشنایي كامل با قوانين واردات، تسلط و اشراف كامل به امور گمركي و ترخيص كاال، ت  -

 امور گمركي و قوانين سازمان هاي ذي ربط 

با اصول و فنون   - پروژه هاي خرید تجهيزات و  آشنایي كامل  با    قطعات قراردادهاي  ارتباط موثر  و مذاكره تجاري و 

 مشتریان 

كنندگان براساس  ن تأمي كنندگان / توليد كنندگان داخلي و خارجي و رتبه بندي    تأمين یابي  ز مهارت شناسایي و ار  -

 قيمت، كيفيت و قابل اطمينان بودن 

 اي خرید، تخفيف ها، مزایا و امتيازات شناسایي فرصت ه  -

 مهارت بر اصول تحقيقات بازار  -

 (Reading-Writing-Speaking-Listening)گليسي  ن تسلط بر مهارت هاي چهارگانه زبان ا  -

گذاري و اقتصادي مالي و خرید داوطلباني كه پس از آزمون كتبي مجاز به ادامه  در رسته هاي شغلي سرمایه   : 2  حات ي توض 

ارزیابي شایستگي    و   فرایند خواهند شد در صورت داشتن سوابق شغلي مرتبط  آنان در مرحله  ارائه مدارک معتبر، سابقه 

 بصورت ویژه منظور خواهد شد. 

اقتصادي و    زمين شناسي كه داراي مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد    30و    29  هاي شماره   كد شغل داوطلبان    : 3  حات ي توض 

نام  را اسکن و به همراه سایر مدارک مورد نياز درسامانه ثبت   الزم است مدرک مذكور   ، مي باشند كارشناسي ارشد مدیریت مالي  

 اري نمایند. ذ بارگ 

 

 

مفاد آزمونتوضیحاتجنسیتتعداد مورد نیازرشته تحصیلیکد شغلیرسته شغلی

رسم فیني - مدارهاي الکیتریکي- ماشين هاي الکییتریکي- الکترونيیک كیاربردي - اندازه گيري الکیتریکيمرد171برق10

مرد368مکانيک11
رسم فیني - جوشییکاري - انیدازه گيري دقيیق و آزمایشیگاه - تأسيسیات حیرارتي و بیرودتي - اجزاي 

ماشیين

مرد58متالورژي12
رسم فیني - محاسیبات فیني عمومیي و تخصصیي متیالورژي - شناخت فلییزات - اصیول متیالورژیکي 

ریختیه گري- رسم مدل و قالیب

ریاضي- فيزیک- شيميمرد250ریاضي13

ریاضي- فيزیک- شيميمرد60تجربي14

15جوشکار

برق - مکانيک - 

متالورژي - 

ریاضي - تجربي

مرد9

 پذیرفته شدگان  مي بایست 

داراي گواهينامه معتبر بوده 

و آزمون عملي مرتبط از آنان 

گرفته خواهد شد.

 آشنایي مقدماتي با فرآیندهاي جوشکاري- آشنایي با كليات قوس و ذوب- آشنایي مقدماتي با الکترودها و 

مقدمات پایه- آشنایي با عيوب متداول در جوشکاري ذوب- آشنایي با روشهاي تعمير عيوب- آشنایي با الزامات 

پيش گرم و پس گرم- آشنایي با روشهاي كنترل پيچيدگي- آشنایي با cops- آشنایي با الزامات تأیيد صالحيت 

جوشکار

16لوله کش صنعتی 

برق - مکانيک - 

متالورژي - 

ریاضي - تجربي

مرد4

 پذیرفته شدگان مي بایست  

داراي گواهينامه معتبر بوده 

و آزمون عملي مرتبط از آنان 

گرفته خواهد شد.

 انواع جوش لوله: )سرثابت و متحرک(-  ساخت كلتکور - برشکاري با اره پروفيل بر- برشکاري لوله بر- برشکاري 

با سنگ-برشکاري با هوا

920

تولید و تعمیرات

جمع نیاز مقطع دیپلم
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