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 )خراسان جنوبی( خوسف کویر خاوران مورد نياز کارخانه چدن عناوین شغلیليست : 1جدول شماره      

 های تحصيلی مورد نيازرشتهعنوان  عنوان شغل کد شغل
 

یلیمقطع تحص  

حداکثر 

 سن
 خدمتمحل  جنسيت تعداد

سانسیفوق ل - سانسیل (گرایش ها )کليهمکانيک  مهندسی کارشناس فنی توليد 1001  کارخانه چدن کویر خاوران خوسف مرد 8 31 

پلمید فوق ها()کليه گرایش مکانيککاردانی فنی  تکنسين فنی توليد 1002  کارخانه چدن کویر خاوران خوسف مرد 8 29 

سانسیفوق ل - سانسیل ها()کليه گرایشمهندسی مواد  کارشناس توليد 1003  کارخانه چدن کویر خاوران خوسف مرد 8 31 

پلمید فوق ها()کليه گرایش تالورژیمکاردانی فنی  تکنسين توليد 1004  کارخانه چدن کویر خاوران خوسف مرد 8 29 

1005 
کارشناس برنامه 

 ریزی
 ها(مهندسی صنایع )کليه گرایش

سانسیل  31 
 کارخانه چدن کویر خاوران خوسف زن-مرد 2

سانسیفوق ل - سانسیل مهندسی عمران کارشناس پروژه 1006  کارخانه چدن کویر خاوران خوسف مرد 1 31 

سانسیل بهداشت حرفه ای  - HSE – صنعتی ایمنی کارشناس ایمنی 1007  کارخانه چدن کویر خاوران خوسف مرد 3 31 

 تکنسين آزمایشگاه 1008
شيمی  – ضشيمی مح - مهندسی شيمی

 کاربردی

سانسیل  31 
 زن-مرد 3

 کارخانه چدن کویر خاوران خوسف

 

سانسیفوق ل - سانسیل ها()کليه گرایشمهندسی برق کارشناس برق 1009  کارخانه چدن کویر خاوران خوسف مرد 2 31 

 کارشناس بازرگانی 1010
)کليه مهندسی صنایع -مدیریت بازرگانی

 ها(گرایش

سانسیفوق ل - سانسیل  31 
 کارخانه چدن کویر خاوران خوسف زن-مرد 2

 آتش نشان 1011

 سوانح امداد -ها( )کليه گرایش آتش نشانی

 و حفاظت کارایمنی   -ها ( )کليه گرایش

 تربيت بدنی -

سانسیل - پلمید فوق   

29 
 مرد 3

 کارخانه چدن کویر خاوران خوسف

 

 )خراسان رضوی( مجتمع فروکروم جغتای مورد نياز شغلی عناوینليست : 2دول شماره ج          
کد 

 شغل

 عنوان شغلی
 مقطع تحصيلی های تحصيلی مورد نيازرشتهعنوان 

حداکثر 

 سن
 تعداد

 جنسيت
 محل خدمت

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 5 31 فوق ليسانس - ليسانس ها()کليه گرایشمعدنمهندسی  کارشناس 1012

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 3 31 فوق ليسانس - ليسانس ها()کليه گرایش کامپيوترمهندسی   -فناوری اطالعات مهندسی  کارشناس 1013

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 8 31 فوق ليسانس - ليسانس ها()کليه گرایشمهندسی مکانيک کارشناس 1014

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 8 31 فوق ليسانس - ليسانس ها()کليه گرایشمهندسی مواد کارشناس 1015

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 3 31 فوق ليسانس - ليسانس ها()کليه گرایشمهندسی برق کارشناس 1016

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 2 31 فوق ليسانس - ليسانس شيمی کاربردی – ضشيمی مح -ها()کليه گرایش مهندسی شيمی کارشناس 1017

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 5 31 فوق ليسانس - ليسانس بهداشت حرفه ای  - HSE – صنعتی ایمنی کارشناس 1018

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 4 31 فوق ليسانس - ليسانس ها()کليه گرایشمهندسی صنایع کارشناس 1019

 -مدیریت بازرگانی -مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی  کارشناس 1021

 ها()کليه گرایشمهندسی صنایع

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 3 31 فوق ليسانس - ليسانس

 



 مجتمع فروکروم جغتای مرد 3 31 فوق ليسانس - ليسانس حسابداری کارشناس 1022

  -ها ( )کليه گرایش سوانح امداد -ها( )کليه گرایش آتش نشانی آتش نشان 1023

 تربيت بدنی - و حفاظت کارایمنی 

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 3 29 ليسانس -فوق دیپلم 

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 4 31 فوق ليسانس - ليسانس پرستاری پرستار 1024

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 10 29 فوق دیپلم ها()کليه گرایش مکانيککاردانی فنی  تکنيسين 1025

 فروکروم جغتایمجتمع  مرد 4 29 فوق دیپلم ها()کليه گرایش برقکاردانی فنی  تکنيسين 1026

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 3 29 فوق دیپلم ها(کاردانی فنی متالورژی )کليه گرایش تکنيسين 1027

 مجتمع فروکروم جغتای مرد 15 26 دیپلم کليه رشته های تحصيلی دوره متوسطه کارگر ماهر 1028

 

جدول فوق پس از قبولی افراد در آزمون و مصاحبه بنا به صالحدید در  و تکنيسين عناوین شغلی کارشناسن دقيق واعن نکته:

 تعيين خواهد شد.مجتمع فروکروم جغتای 

 الف: شرايط عمومی شرکت در آزمون

 تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران  -1

 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی  -2

  )براي متقاضیان مرد( یا معافیت دائم پایان خدمت وظیفه عمومی ودارا بودن کارت   -3

پیشینه کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی قی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء عدم اشتهار به فساد اخال  -4

 (صالحشده باشد )با تأیید مراجع ذي

  ناممورد نیاز به هنگام ثبتالتحصیلی( در مقطع  فراغت کامل تحصیلی )داشتن مدرک فارغ  -5

 نامها و مؤسسات آموزش عالی به هنگام ثبتیل در مقطع مورد نیاز در دانشگاهعدم اشتغال به تحص  -6

 ها به هر شکل ممکنها و کلیه نهادها و ارگانها، مؤسسات و شرکتعدم تعهد اشتغال در دستگاه  -7

و مجتمع  کویر خاورانچدن  کارخانهبه تایید امور ایمنی و بهداشت  روانیداشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و   -8

 پس از قبولی در آزمون فروکروم جغتاي

 ،1007، 1006، 1005، 1003، 1001های کد داوطلبینبراي  احتساب مدت خدمت سربازي احداکثر سن قابل قبول ب  -9

 31 ،1024و  1022، 1021، 1019، 1018، 1017، 1016، 1015، 1014، 1013، 1012، 1010، 1009 ،1008

 هایکددت خدمت سربازي براي داوطلبین حداکثر سن قابل قبول با احتساب م ،به بعد( 1/1/1370)متولدين  سال

سن قابل حداکثر و  ،به بعد( 1372 /1/1)متولدين  سال 29 ،1027و  1026 ،1025، 1023، 1011 ،1004 ،1002

 به بعد( 1375 /1/1)متولدين  سال 26 ،1028 کدخدمت سربازي براي داوطلبین  دتقبول با احتساب م

 باشد.می



 به ازاي هر سال سابقه ،در کلیه عناوین شغلی با شغل مورد تقاضان با سوابق شغلی مرتبط حداکثر سن قابل قبول داوطلبا -10

  گردد.افزوده می سال( 5یکسال به حداکثر سن )حداکثر تمام، کار

پرداخت پرداز های بیمه به سازمان مربوط به آن،باشد که حق بیمه داوطلبانی مورد تايید می مرتبط شغلیسوابق توجه: صرفا 

که را لیست بیمه مربوطه  تعداد سنوات سابقه شغلی را در سامانه وارد، و ايستبداوطلبان می شده و مورد تايید آن سازمان باشد.

 بارگزاری نمايند. در سامانه را باشدممهور به مهر سازمان بیمه پرداز می

 شرکت در آزمون شرايط اختصاصیب: 

 مرتبطسال سابقه کار  5با  ترجیحاً 1006با کد  پروژهکارشناس  یشغلعنوان متقاضیان  -1

 مرتبطسال سابقه کار  7تا  5با  ترجیحاً 1007ایمنی با کد  کارشناس یشغلعنوان  متقاضیان -2

ترجیحا مسلط  1014 متقاضیان عنوان شغلی کارشناس با کد و 1001 دکعنوان شغلی کارشناس فنی تولید با متقاضیان  -3

 هاي مکانیکافزاربه نرم

 هاي تخصصی مرتبطمدارک دورهترجیحا با  1023 و 1011هاي کدعنوان شغلی آتش نشان با متقاضیان  -4

 هاي سراسري دولتیصرفا با مدارک تحصیلی دانشگاه 1009کد عنوان شغلی کارشناس برق با متقاضیان  -5

  نيو جو یجغتا یهاشهرستان بومی طيشرا دواجافراد  نیفقط از ب 1028 کدبا  عنوان شغلی کارگر ماهر متقاضیان  جذب و استخدام -6

 متقاضیانتوضیحات مهم جهت کلیه 

 1028بجز کد شغلی  شغلی هايکد تمامیاز مدرک تحصیلی اعالم شده در آگهی براي  باالترتحصیلی رک ابا مدمتقاضیان  -1

اینکه با توجه به  .نام به عمل آورندثبت اعالم شده در این آگهیبا ارائه مدرک  کلیه مقاطعمورد نیاز  عناوین شغلیتوانند در می

ا شرایط لذا پذیرفته شدگان نهایی صرفاً ب، پذیرش افراد براي مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصیالت اعالم شده می باشد

مشغول به  عدم ارائه مدرک باالتر پس از اشتغال به کار،بر اساس تعهد محضري  و اعالم شده در آگهیو مدرک تحصیلی 

 گردند.فعالیت می

 داوطلبان: شرايط مدارک تحصیلی

هاي سراسري براي شرکت در آزمون قابل قبول است که از طریق آزمون افراديدانشگاهی  تحصیلی مدارکالف( 

هاي معتبر خارج از کشور، مدارک مورد تایید ها و مراکز آموزش عالی موفق به ورود شده و یا از دانشگاهدانشگاه

 . باشندت و فناوري را دریافت کرده وزارت علوم تحقیقا

دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل و یا گواهی موقت که در آن مقطع، رشته و گرایش ب( 

گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره براي حوزه ) خ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد.تحصیلی، معدل و تاری

  (ام وظیفه مورد قبول نخواهد بودنظ

هاي آزاد اسالمی از سوي دفتر امور فارغ التحصیالن سازمان مرکزي آن دانشگاه نشگاهغ التحصیالن داتایید مدارک فارج( 

 و فارغ التحصیالن خارج از کشور از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوري، الزامی است. 



ر و با درج پذیرش از نوبایست از طریق سازمان مرکزي پیامالتحصیالن دانشگاه پیام نور می مدارک تحصیلی فارغد( 

 .ه باشدشدطریق آزمون سراسري و با ذکر معدل کل صادر 

که از طرف آموزش و  براي شرکت در آزمون قابل قبول است افرادي پایان دوره متوسطه )دیپلم( تحصیلی مدارک ي(

 باشد.پرورش صادر و سایر مدارک تحصیلی معادل دیپلم که توسط موسسات خصوصی صادر شده است قابل قبول نمی

نام نهایی ترتیب اثر داده نخواهد شد و واقع ارائه شده به هنگام ثبتو خالف  ، مخدوشناقص و مدارک به اطالعات  -2

لذا شایسته است  جلوگیري به عمل خواهد آمد. فردچنانچه افراد مذکور در هر یک از مراحل قبول شوند از ادامه به کارگیري 

 در تکمیل و ارسال اطالعات و مدارک درخواستی دقت الزم را به عمل آورید.

 . باشنداز به شرکت در آزمون میمجعنوان شغلی متقاضیان صرفاً در يك   - 3

 با داوطلبین بومی به ترتیب براي متقاضیان عناوین شغلی کارخانه چدن کویر خاوران اولویت جذب ،کلیه عناوین شغلیدر  -4

 و به میزان دوري یا نزدیکی محل سکونت با محل خدمت هاي خراسان جنوبی، خراسان رضوي و خراسان شمالیاستان

هاي خراسان رضوي، با داوطلبین بومی استان براي متقاضیان عناوین شغلی مجتمع فروکروم جغتاي به ترتیب اولویت جذب

 حداقل بودن،مالک بومی  باشد.یمبه میزان دوري یا نزدیکی محل سکونت با محل خدمت  خراسان شمالی و خراسان جنوبی

 باشد. میارائه مدارک مثبته با  ذکر شده هايهاي استانستاناز شهردر یکی  سال سکونت 5

در کلیه عناوین شغلی مورد نیاز مجتمع فروکروم جغتاي اولویت جذب در شرایط برابر با افرادي خواهد بود که سابقه  -5

 همکاري با پیمانکاران مجتمع فروکروم جغتاي را داشته باشند.

و  ی، مصاحبه تخصصیدر آزمون کتب یباشد بلکه مراحل جذب شامل قبول یفرد نم يیبه منزله جذب نها یمصاحبه حضور ايآزمون در  یقبول -6

 دیق احلداوطلب در هر کدام از مر رشيباشد که در صورت پذ یم نشيدر گز یمربوطه و قبول ونیسیفرد توسط کم ديی، تایپزشک ناتيمعا ،یروانشناخت

چدن کوير  بر تشخیص شرکت افراد بنا و محل خدمت به ذکر است شروع به کارالزم دعوت به عمل خواهد آمد .  یجهت انجام مراحل بعد شانيشده از ا

همچنین داوطلبان عناوين شغلی  برای افراد حقی ايجاد نخواهد کرد. و مصاحبه و قبولی در آزمون نامبوده و صرف ثبت و مجتمع فروکروم جغتای خاوران

 مورد نیاز مجتمع فروکروم جغتای پس از قبولی به ترتیب زمانی و بر اساس پیشرفت پروژه ها در شغل مورد تقاضا بکارگیری خواهند شد.
و مجتمع  چدن کویر خاوران، حق اشتغال در شرکت به هر دلیل هر یک از قبول شدگان نهایی صرافدر صورت ان  -7

 از فرد مذکور، سلب خواهد شد. فروکروم جغتاي در آینده

. مسئولیت درستی اطالعات وارد اطالعات دقت نمایند نام اینترنتی در تکمیلالزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت  -8

بایستی اصل مدارک خواسته شدگان براي مصاحبه الم نتایج مرحله اول آزمون، دعوتشده به عهده داوطلب بوده و پس از اع

. بدیهی است در هر یک از مراحل آزمون، مصاحبه و اعالم نتایج و حتی پس از پی آنها را به همراه داشته باشندشده و ک

ه شود، ضمن محرومیت از انجام مراحل بکارگیري چنانچه مغایرتی بین اطالعات وارد شده و مندرجات اصل مدارک مشاهد

 .، اقدام قانونی الزم صورت خواهد پذیرفتپس از جذب ز ادامه کاربعدي جذب یا ممانعت ا

 نام ثبتو مهلت نحوه 



ساعت حداکثر تا  02/09/1401شنبه چهارروز  14از ساعت ر آن داوطلبان پس از مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج د

 نام نمایند.شرکت در آزمون ثبتي فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برا( غیر قابل تمديد) 13/09/1401روز  24

 مطالعه دقیق آگهی دعوت به کار و (www.birjandut.ac.ir) مراجعه به سایت دانشگاه صنعتی بیرجند به آدرس -1

فرمت موجود به طور صحیح مطابق با  نامو تکمیل فرم ثبت نام )داخل آگهی(نام از طریق لینک ثبتورود به سامانه ثبت -2

 موارد زیر:و بارگزاري  و دقیق

 (کیلوبايت باشد 300نبايد بیشتر از  داوطلب عکسحجم ) رنگی جديد با زمینه سفید 4در  3يك قطعه عکس  اسکنالف( 

  (کیلوبايت باشد 500نبايد بیشتر از  اسکن صفحه اول شناسنامهحجم )اسکن رنگی صفحه اول شناسنامه ب( 

 کیلوبايت باشد( 500)حجم اسکن مدارک سابقه شغلی نبايد بیشتر از  مدارک سوابق شغلی در صورت وجودرنگی اسکن ج( 

 (کیلوبايت باشد 500نبايد بیشتر از  اسکن مدرک تحصیلیحجم ) اسکن رنگی مدرک تحصیلی که معدل کل در آن درج شده باشدد( 

( از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی دانشگاه صنعتی بیرجند تومانصد و بیست هزار ریال )000/200/1مبلغ  پرداخت -3

 نامبه عنوان حق ثبت

 و پرینت کارت ورود به جلسه از طریق پنل کاربري تایید شده پس از پرداخت وجه ثبت نام دریافت -4

( یکارت مل حای)ترج انیمعتبرمتقاض يیکارت ورود به جلسه و کارت شناسا نتيالزم به ذکر است در روز امتحان به همراه داشتن پر

 باشد. یم یالزام

 توضیحات الزم در خصوص ثبت نام:

 یهیبد .دییرا به طور کامل مطالعه فرما یاستخدام ینام، آگهقبل از ورود اطالعات و انجام ثبتلطفا  یداوطلب گرام( 1

 با، داوطلب و اختصاصی یلیتحص ،یسن طیرغم عدم انطباق شراینام و پرداخت وجه علاست در صورت انجام ثبت

برگشت  یاز شرکت داوطلب درآزمون، وجه پرداخت يریضمن جلوگ ،عناوین شغلی شرایط سنی، تحصیلی و اختصاصی

 .آن بر عهده داوطلب خواهد بود تینخواهد شد و مسئول داده

 

نام، ثبت یینها لیو پس از پرداخت وجه و تکم است ريبار در سامانه امکان پذ كيفقط  یکد مل كيثبت نام با  ( 2

خود  ینام از صحت کد ملو پرداخت وجه ثبت یینها دییجود ندارد. لذا قبل از تادر سامانه و یمل کد شیرایامکان و

 .دیحاصل فرمائ نانیاطم

 

اشد. بیم شیرایقابل و يپنل کاربر قیاز طر یینها دییپس از تا یاز کد مل رینام غاطالعات وارد شده در فرم ثبت هیکل (3

 .باشدیدر سامانه فعال م 13/09/1401روز  24ساعت اطالعات در سامانه صرفا تا  شیرایامکان و

 

فرم و پرداخت وجه  لیمجددا وارد سامانه شده و نسبت به تکم ،انجام نشد یلینام به هر دلچنانچه پرداخت وجه ثبت (4

 يخواهد شد که پرداخت وجه انجام شده و پنل کاربر یینها ینام داوطلب زمانثبت . الزم به ذکر استدیاقدام نمائ

 .کارت ورود به جلسه فعال گردد نتیداوطلب جهت پر

http://www.birjandut.ac.ir/


 

. ندیکارت ورود به جلسه خود اقدام نما افتیشده و نسبت به در ينام وارد بخش پنل کاربر( پس از پرداخت وجه ثبت5

داوطلبان  هیکل یداوطلبان، شماره همراه داوطلب و رمز عبور پنل کاربر هیکل یدر پنل کاربر ینام کاربر

 باشد. یم داوطلب یکد مل

 

 ،نام در آزمون بدون داشتن شرایط آگهینام، در صورت ثبتي ثبتلم و آگاهی کامل از شرایط و نحوهداوطلب با ع (6

به هیچ عنوان  ،زیوجه واريدر هر صورت نام را نخواهد داشت. پرداخت وجه ثبت حق هرگونه اعتراض نسبت به

 .نخواهد شد برگشت داده

 نحوه برگزاری آزمون 

، گردد(حذف می درستپاسخ  1پاسخ نادرست  3)به ازاي هر اي و با احتساب نمره منفی گزینهچهارآزمون به صورت  -1

 .گرددبرگزار می دقیقه 150به مدت 

 باشد. سواالت عمومیسوال تخصصی می 50سوال عمومی و  50شامل  1028بجز کد شغلی  یشغل نیعناوکلیه آزمون  -2

           هوش، زبان انگلیسی و اطالعات عمومی، ت فارسی، شامل معارف اسالمی، زبان و ادبیا (3)جدول شماره

 (4)جدول شماره  مورد نظر طالعات و سواالت تخصصی شامل دروس تحصیلی تخصصی رشته دانشگاهیاوريافن

 خواهد بود.

از دروس ریاضی دوره متوسطه،  (3)جدول شماره سوال عمومی 100شامل  1028آزمون عنوان شغلی کارگر ماهر با کد  -3

 باشد.اطالعات عمومی می دوره متوسطه و ت فارسیزبان و ادبیا تعلیمات دینی دوره متوسطه،

سایر مواد عمومی آزمون  باشند و امتیاز آن دربه سواالت معارف اسالمی معاف می هاي مذهبی از پاسخگوییاقلیت -4

 گردد.توزیع می

 : مواد امتحانی آزمون عمومی3جدول شماره                                    

 مواد امتحانی رشته تحصیلی کد شغل

 وري اطالعاتاهوش، زبان انگلیسی و فناطالعات عمومی، معارف اسالمی، زبان و ادبیات فارسی،  دانشگاهی کلیه رشته هاي تحصیلی 1027تا  1001

 اطالعات عمومی دوره متوسطه و زبان و ادبیات فارسی ریاضی دوره متوسطه، تعلیمات دینی دوره متوسطه، )دیپلم( کليه رشته های تحصيلی دوره متوسطه 1028

 

  تخصصیآزمون  : مواد امتحانی4جدول شماره                                                          

 مواد امتحانی رشته تحصیلی کد شغل

 ریاضی، سیاالت، استاتیک، مقاومت مصالح، انتقال حرارت، دینامیک (گرایش ها )کليهمکانيک  مهندسی 1001

 هاي کنترل عددي ریاضی، استاتیک، مقاومت مصالح، ماشین کاري، ماشین ها()کليه گرایش مکانيککاردانی فنی  1002

 ها()کليه گرایش مهندسی مواد 1003
هاي شناسایی و متالورژي فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد، ترمودینامیک مواد، عملیات حرارتی، روش

 انتخاب مواد

 هاي آنالیز مواد وحرارتی، روش متالورژي فیزیکی، اصول متالورژي مکانیکی، ترمودینامیک، عملیات ها()کليه گرایش کاردانی فنی متالورژی 1004



 ریخته گري

 ها(مهندسی صنایع )کليه گرایش 1005
، اصول 2و  1 اتیدر عمل قیتحق ،یاحتمال و آمار مهندس ي، تئور2و  1 یاقتصاد عموم ،یعموم یاضیر

 سازمان يو تئور تیریمد

 مهندسی عمران 1006
 سازه ها یو طراح لیتحل - مانیپروژه و مقررات پمتره و برآورد  - ساختمان یو نقشه کش ینقشه خوان

 پروژه تیریو مد يزیبرنامه ر - یعمران يپروژه ها ياجرا

 بهداشت حرفه ای  - HSE – صنعتی ایمنی 1007
کار و طیدر مح یمنیا ،یانسان يفاکتورها یکار، مهندسطیآور محانیز ییایمیش و یکیزیعوامل ف ییشناسا

 ازکار یناش يهايماریب و شغلیسم شناسی  سک،یر تیریمد

1008 
شيمی  – ضشيمی مح - مهندسی شيمی

 کاربردی
 شیمی پلیمر ،شیمی آلی تجزیه،شیمی  شیمی فیزیک،ریاضی، 

  کنترل خطیمدارهاي منطقی،  ،یکیالکتر يهانیماش ک،یالکترون ،یکیالکتر يمدارهاریاضی،  ها()کليه گرایشمهندسی برق 1009
مهندسی صنایع)کليه  – بازرگانیمدیریت  1010

 ها(گرایش
 ات،یدر عمل قیتحق ،یو منابع انسان یاقتصاد خرد و کالن، رفتار سازمان ت،یریسازمان و مد یمبان ،یاضیر

 یابیبازار تیریو مد يو انباردار دیخر هايستمیس الملل،نیب یبازرگان
 سوانح امداد -ها( )کليه گرایش آتش نشانی 1011

 - و حفاظت کارایمنی   -)کليه گرایش ها ( 

 تربيت بدنی

دستگاه  -هیدرولیک -هاي دستیحریق و خاموش کنندهمبانی  –ایمنی حریق و آتش سوزي  -ریاضی 

 تهویه در انواع تصرفات -رسانیو کفآبرسانی  –هاي اعالم و اطفاء حریق تنفسی و سیستم

سنگ،  کیمکان، ونیو فلوتاس ییآراکانهی، میو ژئوش کیزیژئوفي، و اقتصاد يساختار یشناسنیزمریاضی،  ها()کليه گرایشمعدنمهندسی  1012

 ینیرزمیاستخراج ز يهاو روش يو نگهدار هیتهو، انفجار و روش استخراج روباز یمهندس
 کامپيوترمهندسی   -فناوری اطالعات مهندسی  1013

 )کليه گرایش ها(
 یها و طراحساختمان داده ،يوتریکامپ يهاشبکه وتر،یکامپ يمعمار ،یعامل، مدار منطق ستمیسریاضی، 

 داده گاهیپا تم،یالگور
 ریاضی، سیاالت، استاتیک، مقاومت مصالح، انتقال حرارت، دینامیک ها()کليه گرایشمهندسی مکانيک 1014
هاي شناسایی و ترمودینامیک مواد، عملیات حرارتی، روشمتالورژي فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد،  ها()کليه گرایشمهندسی مواد 1015

 انتخاب مواد
  کنترل خطیمدارهاي منطقی،  ،یکیالکتر يهانیماش ک،یالکترون ،یکیالکتر يمدارهاریاضی،  ها()کليه گرایشمهندسی برق 1016
 ضشيمی مح -ها()کليه گرایش مهندسی شيمی 1017

 شيمی کاربردی –
 شیمی پلیمر ،شیمی آلی تجزیه،شیمی  شیمی فیزیک،ریاضی، 

کار و طیدر مح یمنیا ،یانسان يفاکتورها یکار، مهندسطیآور محانیز ییایمیش و یکیزیعوامل ف ییشناسا  بهداشت حرفه ای - HSE – صنعتی ایمنی 1018

 ازکار یناش يهايماریب و کارطیاصول بهداشت مح سک،یر تیریمد
، اصول 2و  1 اتیدر عمل قیتحق ،یاحتمال و آمار مهندس ي، تئور2و  1 یاقتصاد عموم ،یعموم یاضیر ها(گرایش)کليه مهندسی صنایع 1019

 سازمان يو تئور تیریمد
 -مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی  1021

)کليه مهندسی صنایع  -مدیریت بازرگانی 

 ها(گرایش

 تیریمد يها ياقتصاد خرد و کالن، تئور ،یابیبازار ات،یدر عمل قیو آمار، تحق یاضیر

ها، اقتصاد هاي آماري، اصول حسابداري، حسابداري صنعتی، حسابداري شرکتریاضی، مفاهیم و روش حسابداری 1022

 خرد و کالن، قوانین و مقررات مالیاتی
 سوانح امداد -ها( )کليه گرایش آتش نشانی 1023

 - کارو حفاظت ایمنی   -)کليه گرایش ها ( 

 تربيت بدنی

دستگاه  -هیدرولیک -هاي دستیحریق و خاموش کنندهمبانی  –ایمنی حریق و آتش سوزي  -ریاضی 

 تهویه در انواع تصرفات -رسانیو کفآبرسانی  –هاي اعالم و اطفاء حریق تنفسی و سیستم

بخش هاي ویژه، پرستاري اورژانس در هاي پرستاري در ،  مراقبت3تا  1ستاري بزرگساالن سالمندان پر پرستاری 1024

 مترقبه ها و حوادث غیربحران
 ریاضی، استاتیک، مقاومت مصالح، ماشین کاري، ماشین هاي کنترل عددي  مکانيککاردانی فنی  1025



  کنترل خطیاصول اندازه گیري و  ، الکترونیک عمومی، مدارهاي منطقی،یکی، اصول مدارهاي الکترریاضی  برقکاردانی فنی  1026
 هاي آنالیز مواد ومتالورژي فیزیکی، اصول متالورژي مکانیکی، ترمودینامیک، عملیات حرارتی، روش کاردانی فنی متالورژی 1027

 ریخته گري
 اطالعات عمومی دوره متوسطه و زبان و ادبیات فارسی ریاضی دوره متوسطه، تعلیمات دینی دوره متوسطه، کليه رشته های تحصيلی دوره متوسطه 1028

 

 زمان و مکان برگزاری آزمون

  :آزمون یمحل برگزار 

 رجندیب یدانشگاه صنعت -بیرجند متقاضيان عناوین شغلی کارخانه چدن کویر خاوران خوسف: آزمون  یمحل برگزار

در جغتای )محل دقیق آزمون در شهر جغتای متقاضيان عناوین شغلی مجتمع فروکروم جغتای:  نآزمو یمحل برگزار

 (های بعدی متعاقبا اعالم خواهد شداطالعیه

 

امکان انتخاب شهر محل آزمون )بیرجند يا جغتای( را دارا  ،داوطلبان محترم بنا به محل زندگی خود فارغ از کد رشته انتخابی

باشند. به عنوان مثال داوطلبی که در شهر بیرجند ساکن بوده ولی از عناوين شغلی مورد نیاز مجتمع فروکروم جغتای انتخاب می

 .و بالعکس نمايددر سامانه انتخاب  خود محل آزمونشهر نموده است می تواند بیرجند را به عنوان 

 

  18/09/1401 زمان برگزاری آزمون: روز جمعه مورخه

 نیاست داوطلب ستهيلذا شاخواهد شد.  یرساناطالع رجندیب یدانشگاه صنعت تیسا قیآزمون متعاقبا از طر يساعت برگزار

 یاههیبه صورت مرتب بخش اطالعاز يك هفته قبل از روز آزمون  ،هاهیاز اخبار و اطالع یمحترم جهت آگاه

 .نديرا مالحظه فرما (www.birjandut.ac.ir) به آدرس رجندیب یدانشگاه صنعت تيسا

 اعالم نتايج آزمون

برابر ظرفیت از بین افرادي که حائز  5به تعداد  1008کد شغلی  دربرابر ظرفیت و  3به تعداد کدهاي شغلی آزمون  تمامی

. نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاري معرفی خواهند گردیدد جهت مصاحبه انشدهبیشترین امتیاز در آزمون 

 . الم خواهد شداع (www.birjandut.ac.ir)دانشگاه صنعتی بیرجند از طریق سایت  32/09/1401 در تاریخمصاحبه 

( روزهاي شنبه تا چهارشنبه با شماره تماس 14لغایت  8در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر صرفا در ساعات اداري )

 تماس حاصل فرمائید. 05632391258

 

 با آرزوی موفقیت

 های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی بیرجندگروه آموزش

http://www.birjandut.ac.ir/
http://www.birjandut.ac.ir/

