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 بسمه تعالی
 

 

  اطالعیه تامین نیـروی انسانی مورد نیاز شرکت لوله گستر اسفراین

از بین  خود بهره برداری کادر تخصصی و کمیلبه منظور ت خراسان شمالیواقع در استان  لوله گستر اسفراینشرکت 

  برگزاری آزمون و مصاحبه از طریق، و کارشناسی ارشد کارشناسی ،کاردانیدیپلم، تحصیلی شرایط در مقاطع  واجدین

جدول  مطابق بااقدام به جذب نیرو تامین اجتماعی طبق ضوابط قانون کار و (،  شناختیفنی، تخصصی، مهارتی و روان )

 نماید.می دفترچهقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در انتهای مشاغل و م
 

 به پایگاه اینترنتی 12/09/1401تاریخ روز شنبه از  نامتوانند برای کسب اطالعات بیشتر و ثبتداوطلبان واجد شرایط می

نسبت به  18/09/1401تاریخ  جمعهروز تا مراجعه نموده و حداکثر  (apm.imi.ir)به آدرس سازمان مدیریت صنعتی 

 ثبت نام اقدام نمایند.

 

 

همچنین و  سازمان مدیریت صنعتیرسانی ها از طریق سیستم پیامک به اینکه کلیه ارتباطات و اطالع باتوجه :1توجه

و خود  ی نسبت به فعال بودن سیستم پیامکی تبلیغاتیایمیل شخصی شما می باشد، لطفا قبل از هرگونه عملیات

 اطمینان حاصل فرمایید. همچنین صحت و درستی ایمیل خود 

 

 

 های شغلی ثبت نام کنند.متقاضیان صرفاً و فقط می توانند در یکی از سمت :2توجه 

 

 د.را برای داوطلبان ابجاد نمی نمای ون هیچ گونه حقیمشرکت در آز :3توجه 

 

 : ی داوطلبانـط عمومـشرای

 ایراناسالمی جمهوری  کشور تیتابع. 1

 هوری اسالمی ایراناساسی جم التزام به قانون. 2

 قانون اساسی  م یا یکی از ادیان رسمی کشور طبقتدین به دین اسال. 3

 .نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. 4
 عدم اعتیاد به مواد مخدر به تایید مراجع ذیصالح. 5

تا  برای داوطلبین مرد م غیر پزشکی در زمان ثبت نامکارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائ داشتن. 6

 30/08/1401 تاریخ

 30/08/1401 سال شمسی تا تاریخ 20.داشتن سن حداقل 7
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های شغلی طبق تایید مراجع پزشکی معتبر برخورداری از تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی جهت انجام فعالیت. 8

 شرکتمعرفی شده از سوی 

 ای داخلی شرکتهبط و آئین نامه بر اساس ضوا و لوله گستر اسفراینآمادگی انجام وظیفه تمام وقت در محل کارخانه . 9

 کاردانی، با سطوحط مرتب از دانشگاههای معتبر کشورداشتن دانشنامه یا گواهی موقت فراغت از تحصیل . 10

ارزش ″و  ″معادل″بدون ذکر کلمه ( 3جداول شماره )در رشته های مورد نیاز مطابق و کارشناسی ارشد  کارشناسی

بایست به تائید وزارت علوم، تحقیقات دانشنامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور می  همچنینو  ″استخدامی

 .باشد و فناوری رسیده

 .باشد1401 /30/08 تاریخ فراغت از تحصیل متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ .11
اعتقاد به مبانی و اصول جمهوری اسالمی ایران و عدم وابستگی به گروه های فاسد و مخالف نظام جمهوری اسالمی  .12

 ایران

 رشته های اعالم شده صرفاً متقاضیان بومی استان خراسان شمالی مجاز به ثبت نام می باشند.در رابطه با . 13

داشتن سالمت و توانایی کامل جسمی، روحی و ویژگی های روان شناختی جهت انجام فعالیت های شغلی، . 14

 لوله گسترتأیید مرکز طب صنعتی و بهداشت حرفه ای شرکت  طبق

 
 به کسی اطالق می شود که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:متقاضی بومی : 1 تبصره

 یکی از شهرستان های استان خراسان شمالی باشدشهرستان محل تولد داوطلب مندرج در شناسنامه فرد  (الف

 ب( سه سال آخر تحصیل و مدرک دیپلم، در یکی از شهرستان های استان خراسان شمالی باشد.

برای داوطلبان  6)با رعایت الزام بند  .شد با 30/08/1401 قبل از تاریختاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست  :2 تبصره

 (مرد

پذیرش داوطلب  ،مدرک تحصیلی زمان ثبت نام مالک استخدام خواهد بود و در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله :3تبصره 

 نخواهد داشت.راضی وجود تتلقی و حق هیچگونه اع باطل

طبق طرح طبقه بندی مشاغل شرکت لوله گستر اسفراین حداکثر مشاغل مربوط به سطح کارشناسی ارشد  :4 تبصره

. بدیهی است چنانچه هر زمان، خالف اطالعات اعالم بوده و حداکثر مدرک مورد پذیرش کارشناسی ارشد می باشد 

 .حروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شدم شده توسط داوطلب محرز گردد، از انجام مراحل بعدی

 

 کارشناسی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، در صورت انطباق رشته و گرایش مقطع تحصیلی :5 تبصره

 .( می توانند در مشاغل مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی شرکت نمایند3ایشان با موارد ذکر شده در جدول ) ارشد

ایشان  کارشناسی مدرک تحصیلی کارشناسی ، در صورت انطباق رشته و گرایش مقطع تحصیلی دارندگان :6 تبصره

 .شرکت نمایند کاردانی( می توانند در مشاغل مربوط به مقطع تحصیلی 3با موارد ذکر شده در جدول )
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ایشان با موارد ذکر  کاردانیدارندگان مدرک تحصیلی کاردانی ، در صورت انطباق رشته تحصیلی مقطع  :7تبصره 

( می توانند در مشاغل مربوط به مقطع تحصیلی دیپلم شرکت نمایند )در صورت دارا بودن شرایط 3در جدول ) شده

 (.مشاغل مقطع تحصیلی دیپلم سنی

صورت می  15د از بین داوطلبان با معدل باال پذیرش در مشاغل کارشناسی و کارشناسی ارش: 8تبصره 

 گیرد.
 

مربوط به مقطع دیپلم برای دارندگان مدرک تحصیلی ( 3مندرج در جدول )آزمون مشاغل  شرکت در :9صره تب

 .کارشناسی، کارشناسی ارشد ممنوع می باشد
 

افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی به شرط دارا بودن و ارائه مدرک  :10 تبصره

مقطع شغل پایین تر شرکت نمایند. لیکن در صورت یک آزمون در توانند در  با شرایط اطالعیه ، میتحصیلی منطبق 

پذیرش  می بایست از ارائه مدارک با مقاطع باالتر خودداری نمایند و امکان تغییر کد رشته آزمون یا رده شغلی در 

سال امکان  8طول فرآیند جذب و همچنین در صورت استخدام ، طی زمان اشتغال )با درخواست شخصی( حداقل تا 

پذیر نمی باشد و پس از این مدت نیز تابع ضوابط و مقررات شرکت خواهد بود و قبل از جذب ، در این خصوص تعهد 

 محضری از داوطلب اخذ خواهد شد. 
 

بودن  یو بوم دانشگاه محل اخذ مدرک، معدل ،استخدامتقاضای فرم  رشیو پذ یدر بررس ،الزم به ذکر است

  شود. یدرنظر گرفته م
 

 : شرایط سنی
 

 مطابق جدول زیر است : ،برای داوطلباندر زمان ثبت نام . حداکثر سن قابل قبول 1

 

 (1جدول  )

 

  اختصاصی متقاضیان   شرایط      : 1جدول شماره  

 حداکثر سن مقطع تحصیلی مشاغل مورد نیاز
قابل پذیرش حداکثر سابقه کار 

 )بابت افزایش شرایط سن(
 پایین تر از کارشناسی مشاغل

  24 دیپلم اپراتور/کارمند/تعمیرکار((

 سال 4 26 فوق دیپلم 

  28 کارشناسی مشاغل کارشناسی

  31 کارشناسی ارشد 
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جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد به شرایط سنی  :11تبصره 

جدول فوق اضافه  سال به سقف سنی4فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت،  و باالتر، همسر و

)سیستم  سجایا می گردد. متقاضیان جهت بهره مندی از معافیت مذکور الزم است ابتدا اطالعات خود را در سیستم

 .ان تایید گرددجامع اطالعات یکپارچه ایثارگران( ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگر

برای کلیه دارندگان کارت پایان خدمت وظیفه عمومی، به میزان خدمت انجام شده )حداکثر تا دو  :12تبصره 

 سال(،عالوه بر جدول فوق به حداکثر سن اضافه می گردد.

غیرمستمر( مشغول پیمانکاران غیر پروژه ای و پروژه ای )مستمر و با ، لوله گسترمتقاضیانی که در شرکت  :13تبصره 

سال 40ماه سابقه بیمه در شرکت لوله گستر، مشمول شرط سنی حداکثر  6با داشتن حداقل   به فعالیت می باشند

 .می باشند 30/08/1401تا تاریخ 

( لوله گسترداوطلبانی که دارای سابقه کار مرتبط با شغل مورد تقاضا )با تایید منابع انسانی شرکت  :14تبصره 

باپرداخت حق بیمه در صندوق های بازنشستگی معتبر کشور می باشند، به ازای هر سال سابقه، یک سال )تا سقف 

سال( به حداکثر سن آنان اضافه می شود. این دسته از افراد می بایست گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق 4

 .همراه داشته باشند مربوطه را به همراه سایر مدارک در روز کنترل مدارک به بازنشستگی

نیازهای اعالم شده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شرکت بوده و هرگونه درخواست شخصی مبنی  :15 تبصره

نظر شرکت ز  رده شغلی در نتیجه تغییر یا ارتقاء مدرک تحصیلی فرد پس از جذب، ا ءبرتغییر ردیف شغلی یا ارتقا

 .می باشد مردود

رسمی و پیمانی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا  مستخدمینشرکت در آزمون برای کلیه  :16ه تبصر

قانون مدیریت خدمات   5 عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول موضوع ماده نهادهای

 .می باشند، ممنوع می باشد کشوری

ون شرایط ذکر شده در این آگهی را نداشته باشند درهر در صورتی که شرکت کنندگان در آزم: تذکر مهم

خواهد  مرحله ای از فرآیند جذب و استخدام، فرآیند بررسی متوقف و از به کارگیری آنها ممانعت به عمل

 .آمد

 

 :امتیازات ویژه
 

 درصد10می باشند، به نمره خام آزمون کتبی  لوله گستربازنشستگان شرکت  شاغلین و برای متقاضیانی که فرزند. 1

 .اضافه می گردد

برای جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر، همسرو . 2

درصد اضافه می گردد. 10کتبی  فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت، به نمره خام آزمون

)سیستم جامع اطالعات  متقاضیان جهت بهره مندی از امتیاز مذکور الزم است ابتدا اطالعات خود را درسیستم سجایا
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امتیازات و سهمیه ها در خصوص ) .یکپارچه ایثارگران( ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امورایثارگران تاییدگردد

 خود اقدام خواهد شد.( ایثارگران بر اساس قوانین و دستورالعمل های مربوط به

درصد  10برای متقاضیان شهرستان اسفراین و بخش های تابعه به نمره خام آزمون کتبی . 3

اضافه می گردد.) محل صدور شناسنامه و یا محل تحصیل سه سال آخر و دیپلم متقاضیان 

 باید شهرستان اسفراین و بخش های تابعه باشد.(

 .نمره خام کسب شده در آزمون می باشددرصد  20سقف ضرایب افزوده داوطلب در ردیف های فوق، حداکثر . 4

 

 :نحوه ثبت نام و ارسال مدارک

 
دارند تا با مطالعه دقیق آگهی و مهلت  18/09/1401مورخ  جمعهتا پایان روز  12/09/1401 مورخ شنبهروز  داوطلبان از

  فرم ثبت نام را تکمیل و مدارک زیر را بارگذاری نمایند.  (apm.imi.ir) پایگاه اینترنتی به با مراجعهدر آن، شرایط مندرج 

 

  به صورت   3×4فایل اسکن شده عکس داوطلبjpg, png, jpeg 2 کثر حجماو با حدMb 

  صورت   کارت ملی بهروی فایل اسکن شدهjpg, png, jpeg  2و با حداکثر حجمMb 

  به صورت  مدرک تحصیلی آخرین فایل اسکن شدهjpg, png, jpeg  2و با حداکثر حجمMb 

 صورت   ملی به فایل اسکن شده کارت پایان خدمتjpg, png, jpeg  2و با حداکثر حجمMb 

 صورت   ملی به ی آموزشیسایر مدارک و گواهینامه هاjpg, png, jpeg  2و با حداکثر حجمMb 

  های  بابت هزینه سازمان مدیریت صنعتیدر وجه ریال  2،000،000پرداخت الکترونیکی مبلغ فایل بارگذاری

 الزامی می باشد.ثبت نام 

 عودت داده نخواهد شد.به هیچ وجه پس از ثبت نام  یوجه واریز توضیح:

 

 نخواهد بود. مجریمتوجه لیتی اثر داده نخواهد شد و هیچگونه مسئونام با مدارک ناقص ترتیب به ثبت: 17 تبصره

عهده داوطلب اطالعات وارد شده به  صحت الزم است داوطلبان گرامی در تکمیل اطالعات دقت نمایند. مسئولیت :18 تبصره

شرکت در  تخصیص لینک و کد برای نیاز در این اطالعیه مالک عمل قرار خواهد گرفت.  بوده و مدارک و مستندات مورد 

بررسی خواهد شد و چنانچه در هر زمان ، باشد و مدارک داوطلبان بعد از آزمونآزمون به منزله تایید اطالعات ارسالی نمی

محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی 

ا وی رفتار خواهد شد و در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی فسخ محروم و مطابق مقررات ب

  گردد.می

 

ی، کارت پایان خدمت مانند شناسنامه، کارت ملمورد نیاز در زمان مصاحبه اصل کلیه مدارک  انالزم است داوطلب :19 تبصره

  ه نمایند.شغلی و سایر مدارک مربوطه را ارایسوابق تحصیلی، ، اصل مدرک م غیر پزشکیمعافیت داییا 
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طلب جهت شرکت در به منزله نهایی بودن فرایند ثبت نام داوطلب بوده تایید داوصرفا  پیامک ثبت نامدریافت   :20بصره ت

 آزمون پس از بررسی مدارک انجام خواهد شد.

فعالیت و عنوان شغلی پذیرفته شدگان نهایی بر با توجه به اینکه آزمون ها، تحلیل نتایج، تعیین محل  : 21تبصره 

رشته امتحانی انتخاب شده توسط داوطلب در زمان ثبت نام انجام می شود، الزم است داوطلبان با دقت و با  اساس

 به شایستگی و عالئق، جدول نیازها و شرایط اعالم شده را مطالعه نموده و نسبت به انتخاب تنها یک کد رشته توجه

 .شغلی( ثبت نام نمایند )یک ردیف
 

 

 :زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون 
از طریق ایمیل و  آزمون محل آزمون و ساعت شروع . می باشد 09/10/1401جمعه مورخ  در  روز. زمان برگزاری آزمون 1

 خواهد شد.پیامک اطالع رسانی 
 گردد.برگزار میهای نادرست برای پاسخ نمره منفیاحتساب با و  چند گزینه ایصورت ه آزمون ب . 2

دانش حرفه ای و نیست و آزمون بر مبنای استعداد و  رفرنس یا منبع مشخصیبرای شرکت در این آزمون نیاز به مطالعه . 3

 شود.برگزار میتخصصی 

 

 ه نتایج:ها، مصاحبه ی تخصصی و ارائ آزمون در خصوص  اطالع رسانی به داوطلبان
در کلیه مراحل، مراتب پذیرش ثبت نام، نقص مدارک، صدور کارت شرکت در آزمون، نتیجه مرحله اول، محل و زمان برگزاری 

 اطالع رسانی خواهد شد.و ایمیل  مصاحبه تخصصی و هرگونه اطالعات تکمیلی دیگر را از طریق پیامک 

 

 و استخدام: مراحل جذب
حد نصاب الزم را احراز نموده باشند به ترتیب اولویت و تقدم امتیاز جهت انجام  کتبیهای از داوطلبانی که در آزمون . 1

  فنی و تخصصی دعوت به عمل خواهد آمد.روانشناختی ، مصاحبه آزمون روانشناختی و 

برابر ظرفیت اعالم خواهد شد. لذا کسب حد نصاب نمره الزم در آزمون  سه. نتایج آزمون کتبی به صورت 2

هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب نهایی پذیرفته شدگان در آزمون پس از طی کتبی 

تخصصی، معاینات طب کار، گزینش عمومی و با رعایت اولویت های مقرر روانشناختی ، مراحل مصاحبه 

 صورت می پذیرد. 

 آغاز می شوند بایستی قبل از کارطب افرادی که موفق به سپری نمودن آزمون و مصاحبه فنی، گزینش و آزمایش های . 3

 .نمایداقدام نسبت به دادن تعهد محضری به شرکت  ،دوره های آموزشی

بوده و  و قاطعنافذ  ،تشخیص شرکت در رد یا پذیرش داوطلبان در هریک از مراحل اشاره شده و نهایتاً استخدام. 4

 .را از خود سلب و ساقط می نمایند اضیگونه اعترداوطلبان حق هر

لوله گستر آزمایشی منتخبین، توسط شرکت  شروع به کارو کارورزی و  عمومی و تخصصی. زمان شروع آموزش های 5

واحد ، به متقاضیان اعالم می گردد و پذیرفته شدگان نهایی مکلف اند از تاریخی که شرکت اعالم خواهد نمود در اسفراین

 حضور یابند. شرکت آموزش
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ع به کار دعوت به نهایی، به صورت مرحله ای باتوجه به الویت شرکت، جهت تشکیل پرونده و شروپذیرفته شدگان  از .6

آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت  پایان دوره آموزشی و دوران اشتغال به کار حین ودر ؛ همکاری می گردد

با رعایت مفاد قانون کار، به همکاری آنها خاتمه عدم رضایت از عملکرد ایشان در هر زمان، بدون هیچگونه قید و شرطی و 

  داده خواهد شد.

 

  :رات الزمـذکـت
 فرمایند.، اسکن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه اینترنتی هنگام ثبت نام شرکت کنندگان. 1
از طریق  و در صورتی که مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمایندالزم است داوطلبان گرامی در . 2

، تاکید می شود که تمام مراحل ورود اطالعات ثبت نامی را شخصاً انجام داده و یا بر دننماینام مینت اقدام به ثبتکافی

شده بر عهده  مسئولیت صحت اطالعات وارد بدیهی استانجام امور مربوطه، در کافی نت نظارت مستقیم داشته باشند 

  داوطلب می باشد.

رخ  قبالً این موضوع برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود ) ارسالی ریتصاو تیفیدر خصوص ک. 3

ارسالی دقت نمایید.  ریتصاو تیفینسبت به کنترل ک اًگردد عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامی، حتمداده است( تاکید می

 ها بر عهده داوطلب خواهد بود. تیولئمس ینامناسب تمام تیفیبا ک ریبدیهی است در صورت ارسال تصاو

 (2Mb + حجم تصاویر و مدارک بارگذاری jpg, png, jpeg  )فرمت

. داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت وظیفه و یا کارت معافیت دایم آنان بعد از تاریخ 4

 نمی گیرد. باشد به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار 30/08/1401

از جمله مدرک تحصیلی که  ه اصل و کپی تمامی مدارک )، در زمان مصاحبه ارائکتبیدر صورت قبولی در آزمون  .6

  و گواهی اشتغال به کار وضعیت نظام وظیفهد شده باشد(، کارت ملی، شناسنامه، معدل کل داوطلب در آن قی

 الزامی است.در صورت اظهار سابقه کار( ) و لیست سابقه بیمه

 از آموزش و پرورش و وزارت علوم استعالم خواهند شد.حسب مورد کلیه مدارک تحصیلی ارایه شده، . 7

 تحقیقات و فناوری برای  ،رک تحصیلی صادره توسط اداره کل دانش آموختگان وزارت علوماه ارزشنامه مدارائ. 8

 های خارج از کشور الزامی است.  فارغ التحصیالن دانشگاه

 بجنورد  -محور اسفراین  10خراسان شمالی، اسفراین، کیلومتر استان  محل خدمت کلیه پذیرفته شدگان در. 9

 .باشد می

ه نمایند، یاستخدام، مدارک باالتر اخذ و اراشرکت در قبال ارتقاء شغلی پذیرفته شدگانی که پس از . 10

 . هیچگونه تعهدی نخواهد داشت

 گان نهایی، صندوق سازمان تأمین اجتماعی بوده و انتقال سوابق بیمه ای افرادیشدصندوق بازنشستگی پذیرفته . 11

 که در سایر صندوق های بازنشستگی سابقه پرداخت حق بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد بود. الزم به ذکر است،

 مون شده اند در صورتیکه سابقهآن دسته از داوطلبان که با استفاده از تسهیالت سنی سابقه کار، مجاز به شرکت در آز

 پرداخت بیمه ارائه شده، مربوط به صندوق های بازنشستگی غیر از صندوق تأمین اجتماعی باشد ملزم به انتقال سوابق

 بیمه خود به صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت هزینه های قانونی مربوطه می باشند و در این زمینه تعهد الزم اخذ

 .خواهد شد
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 ی مدارک ارائه شده توسط داوطلبان در مرحله کنترل مدارک با اصل مدارک، تطبیق داده خواهد شد و ازتمام. 12

توسط  چنانچه در هر زمان، خالف اطالعات اعالم شدهمراجع صادر کننده مدرک، استعالم می گردد. بدیهی است 

رفتار خواهد شد. درصورت شروع به کار داوطلب مشخص شود، از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی 

های الزم از طریق مراجع قضایی  از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی خاتمه خواهد یافت. بدیهی است پیگیری

 .نیز صورت می پذیرد

ه لولشرکت  گان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از واحدهای شرکت، در اختیارتعیین محل اشتغال پذیرفته شد. 13

 .می باشد گستر

 
 

 (2)جدول 

 

 اطالع (apm.imi.ir )سمراتب از طریق سایت آزمون به آدر 2در صورت تغییر در برنامه زمانبندی جدول شماره 

 .رسانی خواهد شد

 تاریخ های مهم

 روز( 7) 18/09/1401لغایت  012/09/1401 ثبت نام در سامانه

 )روز جمعه( 09/10/1401 برگزاری آزمون ورودی

 روز سه شنبه( ) 20/10/1401 اعالم نتایج آزمون ورودی

مصاحبه های  آزمون روانشناختی و  انجام

 و تخصصی حضوری استخدامی

  14/11/1401لغایت  1401 /06/11

 12/12/1401لغایت  27/11/1401  انجام معاینات پزشکی و تشکیل پرونده

 و انجام مراحل اداری اعالم نتایج و پذیرش نهائی 

 استخدام

 متعاقباً اعالم می گردد
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 (3)جدول 

 

 

 آزمون ضرایب و مفاد
 ایو دانش حرفه تخصصی دروس عمومی انواع مشاغل

  هوش و استعداد  کامپیوتر و زبان 
 %40 %40 %20 مشاغل کارشناسی

 کارشناسیپایین تر از مشاغل 

 %30 %50 %20 (اپراتور/کارمند/تعمیرکار)

 

 شرکت لوله گستر اسفراینفراخوان دعوت به همکاری در 

تخصصی و بهره برداری خود در مقاطع تحصیلی زیر از  جهت تکمیل کادر شرکت لوله گستر اسفراین 

 طریق آزمون و مصاحبه تخصصی دعوت به همکاری می نماید:

مقطع 

 تحصیلی
 جنسیت تعداد گرایش رشته

کارشناسی 

 ارشد

 مرد 1 حرارت و سیاالت و طراحی جامدات مهندسی مکانیک

 مرد 1 ساخت و تولید مهندسی مکانیک ساخت و تولید

 مرد 1 صنعتی  و مواد مهندسی متالورژی

 کارشناسی

 مرد 5 کلیه گرایش ها مهندسی ساخت و تولید

 مرد 10 کلیه گرایش ها مهندسی مکانیک

 مرد 10 کلیه گرایش ها مهندسی برق

 مرد/زن 8 کلیه گرایش ها مهندسی صنایع، مدیریت، حسابداری

 مرد 2 گرایش ها کلیه مهندسی متالورژی

 مرد/زن 2 کلیه گرایش ها مهندسی کامپیوتر

 مرد/زن 2 کلیه گرایش ها مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی

عمران، علوم اجتماعی، تربیت بدنی، 

 زبان انگلیسی
 مرد 6 کلیه گرایش ها

 کاردانی

 مرد 2 کلیه گرایش ها کاردانی ایمنی صنعتی

 مرد 18 گرایش هاکلیه  کاردانی فنی مکانیک

 مرد 10 کلیه گرایش ها کاردان فنی متالورژی

 مرد 20 کلیه گرایش ها کاردانی فنی برق

 مرد 12 کلیه گرایش ها کاردان فنی ماشین ابزار

 دیپلم

 مرد 60 کلیه گرایش ها برق، مکانیک، ساخت و تولید، متالوژی

کشاورزی، ادبیات، حسابداری، 

 تجربی، تربیت بدنیکامپیوتر، ریاضی، 
 مرد 10 کلیه گرایش ها


