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  تعالیسمه اب

 مقدمه 

خود در   موردنیاز  )مرد ( یانسان  یروی از ن یبخش   نیتأم  منظوربه  خوزستان  یفاراب  میشرکت کشت و صنعت حک

  نیروی   صورتبه  نشیمراحل گز   طی  و مصاحبه    ،یآزمون کتب  یبرگزار   ق یرا از طر   ط یافراد واجد شرا،  شركتاین  

  .دینما یم یبه همکار دعوت  نیرو  تأمین   پیمانکار 

  

   عمومی طیشرا : اول بخش

  ران؛ یا یاسالم  یجمهور  تتابعی داشتن –الف

  ؛ یاساس قانون  درمصرح   انیاز اد یکی ای اسالم  نیمب ن یو د  رانیا یاسالم یجمهور  نظامبهاعتقاد  –ب

  ران؛ ی ا یاسالم ی جمهور  ی التزام به قانون اساس –پ

مربوطه   یلیدر مقطع تحص  طرح  انیپا  یو گواه  لیموقت فراغت از تحص  نامهیگواه  دارا بودن دانشنامه/  –ت

  ؛ موردنظر شغل  یهاتیو مسئول فیانجام وظا  یبرا

  ؛ دائم یقانون تیمعاف ای (دوره ضرورت)  وظیفهنظامخدمت   انیکارت پا بودن  دارا –ث

  شوند؛ یم  بکارگیریکه  ی انجام کار  یبرا ییو توانا یو روان یداشتن سالمت جسم  –ج

  به مواد مخدر؛  ادیعدم اعت –چ

  مؤثر؛  ییجزا تینداشتن سابقه محکوم –ح

 د ی بازخر  ،یاخراج، بازنشستگ  مجازاتبه  تیهمچون عدم محکوم بکارگیری تیعدم وجود هرگونه ممنوع  –خ

  صالح؛ یذ   یقانون ایو   ییتوسط آراء مراجع قضا یخدمت و انفصال دائم از خدمات دولت

 ی ها دستگاه  ریبازنشسته سا   ا یخدمت و    دیبازخر   یروهای نجزء    دینام نبادر زمان ثبت  یر یداوطلبان بکارگ   –د

  باشند؛ ییاجرا 

تعهد خدمت به دولت، شرکت  نی عدم اشتغال و همچن  –ذ  به    یهاو سازمان  یدولت   ی هانداشتن  وابسته 

 در زمان انجام آزمون   ،مستلزم ذکر نام است  هاآنکه شمول قانون بر    مؤسساتی  و  یخصوص   یهاشركت  دولت و

  ؛ است یالزام

ن و مقررات مربوطه توسط یبر اساس قوان  ییشده نها رفتهی پذ  یا عدم قبول استعفایت قبول  ی: مسئول۱  تبصره

  .استشده آزمون  رفتهی، به عهده داوطلب پذ، در زمان انعقاد قراردادییدستگاه اجرا 

تشخ ۲  تبصره نحوه  استعالم.  است  اظهاری   خود   اساس  بر  ابتدا افراد    ط یشرا   ص ی:  حسب   ی ها چنانچه 

از مراحل    شدهانجام افراد موصوف در هر مرحله  اثبات شود،  افراد حا  بکارگیریخالف آن  باشند حذف و    زئکه 

  خواهند شد. ن یگز یجا یبعد ط یشرا

به    ۰۱/۰۹/۱۳۷۳(متولدین  پلمید  یلیتحص  کدارندگان مدر   ی برا   سال)  ۲۸(  وهشتستی بثر  کحدادارا بودن    –ر

مدر   یبرا) سال  ۳۰(  سال  یثر سکحدا و    بعد) بعد)  ۰۱/۰۹/۱۳۷۱(متولدین  دیپلم فوق  یلیتحص  کدارندگان  و    به 

حداکثر  و    به بعد)  ۰۱/۰۹/۱۳۶۹  (متولدینیبرای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس  ) سال ۳۲( سال   ودوسیحداکثر  

  به بعد)  ۰۱/۰۹/۱۳۶۷ (متولدینارشدیبرای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس ) سال ۳۴( سال هارچ و سی

(  اجتماعی  تأمین  بیمه   سابقه  پذیرش   : حداکثر ۳تبصره     اضافه   سن  حداکثر   شرط به  كه  استسال  )  ۵پنج 

    .گرددمی 

 جسمی  توانایی  داشتن  شرطبه  ایثارگران  به  رسانیخدمات   جامع  قانون)  ۲۱(  ماده  مشمول   متقاضیان:  ۴  تبصره

فارابی  وصنعت  كشت  مدیرههیئت  درخواست  با  و  کار  شرایط  با  متناسب  فیزیکی  و   مدیرعامل  تائید   وحکیم 

  گردد.می اضافه   ال س ۵ سن، حداکثر  شرطبه هلدینگ
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  اختصاصیط یبخش دوم : شرا

  . باشندشادگان   یاکارون  های اهواز،  یکی از شهرستان بومی  باید حتماً  متقاضیانالف: 

 : باشد  ر یز  طیشرا  از یكی  یدارا حداقل كه گرددیم اطالق ی فرد به یبوم

های  شهرستانیکی از    یک مقطع تحصیلی تا مقطع دیپلم در  و  فرد  شناسنامه  صدور  محل  ،تولد  محل  .۱

 . باشدمذکور 

راهنماییابتدا (یلیتحص  مقاطع  از   یلیتحص  مقطع  دو   حداقل  نمودن  یط.  ۲   فرد )  رستانی دب  و  یی، 

 .مذکورهای شهرستانیکی از  در یمتقاض

  . مذکورهای شهرستانیکی از  اخیر در  سال ۵ حداقل سکونت بر  مبنی معتبر  مدارک ارائه. ۳

احراز مشاغل خواهد   ط یشراجدول  مندرج در    یلیتحص  ی ها رشته  اساس  بر  ، موردنیاز  یلیتحص  ی هارشته  -ب

  بود. 

مورد  مقطع  تحصیلی  مدارک:  ۱  تبصره  ی دانشگاه  تحصیلی  مدارکو    وپرورشآموزش  وزارت  تائید  دیپلم 

  . بود خواهد عمل مالک فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تائید مورد عالی آموزش مؤسسات

 ی ها رشته  یدر محتوا  ر بدون تغ  یزمان  اتیمقتض  بر   بنا   یو فناور   قاتیتحقت علوم،  راز: چنانچه و۲تبصره

را اعالم نما  یلیمدارک تحص  نیرا در عناو  یرات تغ  ،یدانشگاه  یلیتحص ارائه    راتتغ  نیا   د؛یاعمال و آن  با 

  . است پذیرشقابلمستندات 

  نیاحراز مشاغل و همچن   طیدر شرامندرج    شدهاعالم  یلیتر از مقاطع تحصنپا  یلی: مدارک تحص۳تبصره  

    .نیستمجاز   یر یشرکت در آزمون و بکارگ  یبرا  ،یمدارک معادل و افتخار 

مندرج در   شیکه مقطع، رشته و گرا   ندینما   نامثبت توانند در آزمون  ی م  یداوطلبان صرفًا در صورت:  ۴  تبصره

گواه تحص  ایموقت    نامهیمتن  مدرک  شرا   یلیدانشنامه  با  مطابق  مشاغل    طیآنان،  دفترچه    قیدشدهاحراز  در 

 نامثبت  یدر دفترچه راهنما   یلیص تح   یهااز رشته  یبرخ  یبرا   کهدرصورتیباشد.    کسانیآزمون    نامثبت  یراهنما

ند در آزمون  توانیم  یلیتحص  شی همان رشته و گرا  النیالتحصباشد، صرفًا فارغ  ذکرشده  یخاص   شیآزمون، گرا

 »هاشیهمه گرا«با عبارت    ایو    شی بدون ذکر گرا  یلیتحص  یهااز رشته  کیهر    کهدرصورتیاما    ؛ندینما   نامثبت 

در مقطع  یلیآن رشته تحص یهاشیگرا ه یکل الن یالتحصباشد، فارغ   شدهدرج زمونآ نامثبت ی در دفترچه راهنما

  »شیبدون گرا«با عبارت    یلیتحص  رشتهیک  که درصورتیو    ندینما   نامثبت  یر یدر آزمون بکارگ   توانندی، مموردنظر 

  مدنظر شی بدون گرا و تنها  صورتبه ی لیباشد، صرفًا آن رشته تحص شدهثبتآزمون  نامثبت ی در دفترچه راهنما

و   یلیرشته تحص  ،یلیمشخص گردد که مقطع تحص  یر یجذب و بکارگ   ندیاست در هر مرحله از فرا  یهی. بداست

شرا   یلیتحص  شیگرا   ای با  آگه  ذکرشده  طیداوطلبان  سا  یدر  از  نباشد  و    شدهحذف  یر یبکارگ   ندیفرا   ریمنطبق 

  نخواهد داشت.  یاعتراض گونه هیچداوطلب حق 

انجام امور مربوط   یبر توانائ  ی مبن  ، واحد طب کار مربوطه  دپس از تأ  ،و مصاحبه  یدر آزمون کتب  یقبول  -ج

  خواهد بود. پذیرشقابل ،موردتقاضا یدر عنوان شغل
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  هات یازها و اولوی، امتهاهیسهمبخش سوم : 

  ثارگران  یا )الف 

 : باشند موارد زیر می  شامل  که  ثارگران یبه ا   یرسان) قانون جامع خدمات ۲۱ماده (ایثارگران  نمره آزمون کتبی    -۱

درصد و باالتر؛ همسر و فرزندان    وپنجبیستجانبازان؛ آزادگان؛ همسر و فرزندان شهدا؛ همسر و فرزندان جانبازان  

محاسبه خواهد    ۱٫۲۵، با ضریب  د یسال اسارت؛ پدر، مادر، خواهر و برادر شه  یک  یسال و باال  یک  یآزادگان دارا

  شد.

  .است  استفادهقابل خانواده   اعضاء  از یکی استفاده یبرا  تنها ازاتی: امت۱ تبصره

  متقاضیان  ادعای  تائید  به  منوط  ایثارگران  به  رسانیخدمات   جامع  قانون)  ۲۱(  ماده  مفاد  از  مندیبهره:  ۲  تبصره

    .است قانون در مندرج صالحذی  مراجع سوی از

  برگزاری   و  نامثبت   فرآیند  در  آنان  شغلی  وضعیت  که  شوند  مندبهرهاین امتیاز    از  مجازند  یافراد  صرفاً :  ۳  تبصره

  .باشد شدهثبت  »بیکار«  سجایا سیستم در ،آزمون

  

  ط برابر یها در شرا تیاولو )ب 
  : ترتیب به اولویت متقاضی، دو توسط  یکسان نمره  کسب و مساوی  شرایط در

 به  رسانیخدمات جامع قانون) ۲۱( ماده مشمول و شرکت حاشیه  روستاهای  ساکن که است  فردی با :اول 

  .  باشد ایثارگران 

  به  رسانیخدمات  جامع  قانون) ۲۱( ماده مشمول و  شرکت حاشیه شهرهای ساکن که است  فردی با :دوم

  .  باشد ایثارگران 

  . باشد شرکت حاشیه روستاهای ساکن که  است فردی با :سوم

   



 

 

۶ 

  آزمون  مواد : چهارم بخش

  الف) آزمون عمومی 

  ی فارس اتیادبزبان و  -۱

   یمعارف اسالم -۲

    یعموم یس ی زبان انگل -۳

  هوش و استعداد تحصیلی ، یدانش اجتماع  ،یاطالعات عموم -۴

   )Word ،PowerPoint ،Excel،Internet یها(مهارت اطالعات یفناور  -۵

  ریاضی و آمار   -۶

  معارف  هایسؤال   به پاسخگویی از  ایران اسالمی  جمهوری اساسی  قانون در مصرح دینی هایاقلیت :۱ تبصره

  عمومی  آزمون  هایسؤال   سایر   شده  تراز  مجموع  اساس  بر   داوطلبان،  این  مکتسبه  نمره  و  بوده  معاف  اسالمی

  شد. خواهد محاسبه

  

  ب) آزمون اختصاصی 

به شرح مفاد و متناسب با مدرک و رشته تحصیلی  حسب مورد    یآزمون تخصص  ،یعموم  آزمون  برعالوه  

  انجام خواهد شد.دفترچه  ن یا  مشتبخش ه جدول مندرج در 

  

. باشندیمیکسان  بیضر  یو دارا ایچهارگزینه صورتبه یو اختصاص  یمواد آزمون عموم سؤاالت هی کل تذکر:

  در نظر گرفته خواهد شد. ینمره منف سوم یک، سؤاالتهر پاسخ اشتباه به  یضمنًا به ازا
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  نام ثبت  مراحل :م پنج بخش

 خواهد  انجام  ۱۱۴۰اه  م دی   ۲۰  نبه ش سه  روز  پایان  تا  ۱۱۴۰  ماه دی   ۱۱  نبه یکش   روز  از  اینترنتی  صورتبه  نامثبت 

  پایانی  روزهایبه  آن  نمودن  موکول   از  و   نموده  اقدام  نامثبت   به   نسبت  فوق،  زمانمدت   در   باید  متقاضیان  پذیرفت.

  نمایند. خودداری 
  

  

 

  آزمون شرایط  مطالعه الف)

  داشته   را  دفترچه  این  در  مندرج  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  نام،ثبت  زمان  در  باید  ،جذب  متقاضی  داوطلب

  توصیه  اکیداً   است.  قرارگرفته   داوطلبین  مطالعه  و  دریافت  جهت   سامانه  اول   صفحه  در  آزمون  دفترچه  باشد.

  نسبت   سپس   و   مطالعه   را   آزمون   ضوابط   و   شرایط   سامانه،  روی  بر   اقدام  هرگونه  از  قبل محترم،  داوطلبین  شودمی 

  نمایند.  اقدام  آزمون   در  نام ثبت   و   هزینه   پرداخت   به 
  

  

  

  مدارک از شده اسکن فایل تهیه )ب 

  را  آن  فایل و  نموده اسکن  زیر،  مشخصات با را  خود پرسنلی عکس قطعه  یک باید  داوطلب  پرسنلی:   عکس   . ۱

  باشد:  داشته  اختیار در اینترنتی نامثبت سامانه طریق از ارسال  برای

    باشد؛ شدهگرفته جاری  سال در که  )رختمام ( ۴۳ عکس -

   باشد؛ پیکسل ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و ۳۰۰۲۰۰ حداقل  باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -

    باشد؛ لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و  مشخص واضح، باید داوطلب تصویر  -

    باشد؛  کیلوبایت ۷۰ حداکثر  و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید  شدهذخیره  فایل حجم -

    باشد؛  شدهحذف باید شده اسکن عکس  زائد هایحاشیه -

 باشد؛  سفید زمینه دارای  و رنگی  عکس االمکانحتی  -

 و   نیست  قبول قابل  ...)  و  شناسنامه  ملی،  (کارت  شناسایی  هایکارت  روی  عکس  از  استفاده  و  اسکن  :۱  تذکر 

 .نمایند  اسکن به اقدام فوق،  توضیحات با مطابق و پرسنلی عکس اصل  از داوطلبان است الزم

 سلب   وی  از   آزمون  در  شرکت  حق  و  شدهباطل   داوطلب  نامثبت  معتبر،  غیر   عکس  ارسال   صورت  در  :۲  تذکر 

  در  اشتباه  خصوص   در   ، بکارگیری  هایآزمون  در   آمده  وجود   به  التکمش   به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم  گردد. می 

  تأکید  است،  دادهرخ   کنندمی  نامثبت  نت کافی  در   که  داوطلبانی  برای  اکثراً   موضوع  این  که  داوطلبان  سکع   ارسال

  حتماً   نامی،ثبت  اطالعات  کنترل   بر  عالوه  دهید،می  انجام  ها نتکافی  توسط  را  خود  نامثبت  چنانچه  گردد می 

د  دقت  ارسالی  سکع   کنترل  به   نسبت .  نگردد  ارسال   شما  سکع   جای به  دیگری  داوطلب  سکع   اشتباهاً   تا  نما

  وی  با  مقررات  مطابق   و  شده  محسوب  تخلف  داوطلب،  طرف  از  اشتباه  سکع   ارسال   صورت   در  که   است  بدیهی

  شد. خواهد رفتار

 باال   کیفیت  و  وضوح   با   و  JPG  فرمت  با   فایل  صورتبه  را   خود   ملی  کارت  تصویر  باید  داوطلب:    ملی   کارت   .۲

  زائد  هایحاشیه  و   باشد  کیلوبایت   ۲۰۰  حداکثر  و  کیلوبایت   ۳۰  حداقل  فایل  این   محج   نماید.   بارگذاری  سامانه  در

  رنگی ترجیحاً  و حذف

   

 وجه پرداخت ج)

 «پرداخت  گزینه  روی  بر   سامانه،  اول   صفحه  در  «آزمون»  منوی  به  مراجعه  با  باید  شرایط،  واجد  متقاضیان

  ریال   ۱۰٫۰۰۰  اضافهبهرا    آزمون  در  نامثبت  هزینهبه عنوان بخشی از    ریال   ۱٫۵۰۰٫۰۰۰  مبلغ   و  کرده  کلیک  هزینه»

  CVV2  کد  و  رنتیـاینت  زـ رم  راه ـهم  به  بانکیکارت  داشتن   امر،  این  جهت  نمایند.  پرداختهزینه خدمات پیامکی  

  . است موردنیاز



 

 

۸ 

 پرداخت   جهت  ،موفق  اقدام  صورت  در  که  است  داوطلب  هر   مخصوص  و  فرد منحصربه  کد  ،»پرداخت  توکن «

  به   (که   را   پرداخت»  «توکن   کد  این  ، داوطلبین  است  ضروری  لذا  یابد.می  اختصاص  داوطلب   به  نامثبت  هزینه

  نگهداری  خود  نزد  رهگیری»  «کد  دریافت  و  نامثبت  مراحل  پایان  تا   گردد)می  پیامک  نیز   داوطلب   همراه   تلفن  شماره

  قابل  سامانه در پرداخت،  فرآیند ابتدای  در  شدهثبت همراه تلفن  ه شمار  و ملی شماره  با کد،   این همچنین  د.ننمای

  بود.  خواهد بازیابی

  را  آن  به  مربوط  فرآیند  انجام  و  نامثبت  امکان  هزینه،  پرداخت  از  پس  بالفاصله  داوطلب  کهدرصورتی  :۱  تذکر 

  این  برای   نماید.  نامثبت  به  اقدام  دیگری  زمان  در   تواندمی  پرداخت،  رهگیری   کد  داشتن  دست   در  با   باشد،   نداشته 

  واردکردن   از  پس  و  انتخاب  را  آزمون»  در  نام«ثبت  گزینه  سامانه)،  اول   صفحه  (در  آزمون  منوی  از  بایستمی  امر،

  نماید. نامثبت به اقدام  درخواستی، اطالعات

 پرداخت   توکن  به   هزینه،   پرداخت  مراحل   آمیزموفقیت  پایان  از  پس  دلیل  هر  به   داوطلب  کهدرصورتی  :۲  تذکر 

  «بازیابی  گزینه   سامانه)،   اول   صفحه  (در   آزمون  منوی   از  پرداخت،  توکن  بازیابی  برای  ،باشد  هنداشت   دسترسی  خود

 پیامک   ایشان   برای  پرداخت  توکن  دوباره  درخواستی،   اطالعات  واردکردن   از  پس  و  انتخاب  را   رهگیری/توکن»  کد

    شود.می 

  گردد. نمی مسترد  وجههیچبه پرداختی، وجوه و شد نخواهد  داده اثر  ترتیب ناقص  هاینامثبت به :۳ تذکر 
  

  

  نامثبت فرآیند شروع د)

 اطالعات   راحتیبه  مرحله،  هر   در  بتواند  داوطلب  تا  پذیردمی  انجام  مرحله  هفت  در  سامانه،  در  نامثبت   فرآیند

  نماید.  سامانه وارد را خود

  مدارک بارگذاری  :۱ مرحله

  گردد. می بارگذاری ب» «بند در شدهمشخص مدارک بخش،  این در

  فردی  اطالعات :۲ مرحله

  گردد. می  ثبت سامانه  در  بخش این در داوطلب فردی مشخصات

  تحصیلی اطالعات :۳ مرحله

  گردد. می سامانه وارد بخش این  در داوطلب تحصیلی اطالعات

  سابقه کار سهمیه و : ۴مرحله 

  .شودوارد می سابقه کارسهمیه و در این مرحله، 

  درخواست مورد شغل :۵ مرحله

  به  را  انتخاب  قابل  هایشغل   قبلی،   مراحل  در  داوطلب  شدهثبت  اطالعات  به  توجه  با  سامانه  مرحله،  این  در

  خود،  درخواست  مورد   شغل  عنوانبه  را  مورد  یک  تنها  هاآن  بین  از  تواندمی   داوطلب  و   داده  نمایش  داوطلب

  نماید.   انتخاب

  .داشت  خواهد را شغل یک انتخاب حق  فقط داوطلب، :تذکر 

  تکمیلی اطالعات  :۶ مرحله

همچنین محل آزمون مورد  .است سکونت محل آدرس و  داوطلب با  تماس اطالعات شامل تکمیلی اطالعات

  .اب استخ ، قابل انت وطلبانظر د

  . گرددمی ذکر  جلسه به ورود کارت  روی بر  آزمون، برگزاری  دقیق محل

  رهگیری  کد  :۷ مرحله

  سامانه  از   و  شده   مرحله   این   وارد   داوطلب  که   رسدمی  پایان   به  فرد  نامثبت   صورتی  در   صرفاً   گردد می  تأکید

  نماید.  دریافت رهگیری» «کد
  

  

  



 

 

۹ 

  

  اطالعات   ویرایش ه)

 پروفایل  به  مراجعه  با  توانندمی  داوطلبان   ، است  باز   داوطلبان  اطالعات  ویرایش  جهت  سامانه  که   مانیز  در

    .خودنمایند شدهثبت  اطالعات ویرایش به اقدام اطالعات» «ویرایش بخش روی بر  کلیک  و خود  کاربری
  

ً  شود،  سامانه وارد ویرایش جهت  داوطلب  کهدرصور  :مهم بسیار نکته  ت  دوباره  بایست حت
ی   کد  و نموده   طی  کامل صورتبه  را  مرحله  ۷ ید، مشاهده   را  خود رهگ ات   صورت،  این  غ  در  ن  تغی

ــان  موردنظر ل  ایشـ ن  و  گردـید  نخواـهد اع   خواـهد  معت  داوطـلب  برای  ویرایش  از  قـبل  اطالـعات  ه
  .بود

  

 آزمون در شرکت کارت  دریافت نحوه   و آزمون  برگزاری زمان و)

 جهاد  آزمون  مرکز  سایت  روی  بر   پرینت  و   مشاهده  برای  ۱۴۰۱ماه  بهمن   ۴  تاریخ  از   ، آزمون  در  شرکت  کارت

و در صورت به    اهوازشهر    در  ۱۴۰۱ماه  بهمن   ۷جمعه    روز  در   آزمون  گرفت.  خواهد   قرار  hrtc.ir  آدرس   به  دانشگاهی

  کارت  روی  بر  آزمون  برگزاری  محل  و شروع  ساعت  .شد  خواهد برگزار،  حدنصاب رسیدن داوطلبان در شهر شادگان

  کارت   صدور  است   ذکر   به  الزم  رسید.  خواهد  داوطلبان  آگاهی  به  کارتچاپ    هنگام  به  و  درج  آزمون   در   شرکت

د   منزله به   ،آزمون   در   شرکت    اجرای   از  پس   داوطلبان  مدارک  اصل   و  نبوده  داوطلبان  سوی   از  ارسالی   اطالعات   تأ

  گرفت.   خواهد   قرار   موردبررسی   ، آزمون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

۱۰ 

 جه ینت اعالم نحوه و  مراحل :م شش بخش

ن حلامر      پذیرد:می  صورت زیر شرح بهجهت سایر مراحل  افراد معرفی و علمی حدنصاب تع

ن داوطلبان  الف)  علمی  حدنصاب دارایتع

 کتبی  آزمون  در   الزم  حدنصاب  کسب  به   منوط  ،جذب  مراحل  سایر بررسی مدارک و    جهت  داوطلبان  معرفی

  .است

برای ورود به  شغل به عنوان حدنصاب آزمون،  میانگین امتیازات نفرات اول تا سوم هر    %۵۰حداقل  کسب  

  . گیردمی   مرحله بعد مالک عمل قرار

  

 علمی  حدنصاب دارندگان بین از مدارک بررسی جهت ظرفیت  برابر  ۳حداکثر   لیست معرفی ب)

(در صورت وجود داوطلب واجد   تیحداکثر سه برابر ظرف  زانیمدارک به م  یانتخاب داوطلبان جهت بررس

 تیاولو  ت یرعا  و   یقانون  های سهمیهدر هر شغل با در نظر گرفتن    یحدنصاب علم  ی داوطلبان دارا  انی) از مط یشرا

  ندیدر فرا  شدهمعرفیافراد    تائیدعدم    رت. در صوردیپذی صورت م  یو مقررات جار   نیقوان   ر یو سا  مکتسبه  ازیامت

  خواهند شد  یمدارک معرف یجهت بررس ینمره فضل بیبه ترت رهی مدارک، نفرات ذخ یبررس
  

  ی علم آزمون حدنصاب  دارندگان نیب از مصاحبه انجام  جهت تیظرف برابر ۳حداکثر   ستیل اعالم )ج

  ، مصاحبه  انجام  جهت  شرایط)  واجد  داوطلب  وجود  صورت  (در  شغل  هر   در  ظرفیت  برابر   ۳داوطلبان    انتخاب

د  مورد   و  بررسی  آنان  مدارک کهداوطلبانی    بین  از صرفاً    ندیفرا  پذیرد.می  صورت  شغل  هر  در   است، گرفته  قرار  تأ

  .ردیپذیافراد منتخب و با اعالم شرکت صورت م  ی، بعد از گروه بنددهی انجام مصاحبه نفرات برگز 
  

 ) اصلی  نفر  (انتخاب گزینشبه معرفی د)

مکتسبه آنان با وزن    ییبر اساس مجموع نمره کل نها  گزینشبهداوطلبان    یمصاحبه، معرف  یپس از برگزار 

کتب  یبرا  درصد   ) ۶۰(  شصت  تعداد    یبرا  درصد   ) ۴۰(   چهل و    یآزمون  به  و    رش یپذ  تیبرابر ظرف  کیمصاحبه 

 بیبه ترت  رهی نفرات ذخ نش،یگز   ندیدر فرا  شدهمعرفیافراد    تائید) خواهد بود. در صورت عدم  ینفر اصل  عنوانبه(

   .خواهند شد یمعرف  گزینشبه یفضلنمره 

خواهد بود که نمره    یداوطلبانبا    گزینشبه  یمعرف  تی، اولو کل نهایی  هنمربودن    یدر صورت مساو  تذکر:

  باالتر باشد. یآنان در آزمون کتب مکتسبه 

   



 

 

۱۱ 

  مهم تذکرات : متفه بخش

 ق یموکول به تطب  یینها  رشی. پذکندینم  جادیابرای داوطلب    بکارگیریحق    گونههیچعلمی،    حدنصابکسب  .  ۱

  یو اخذ گواه  یپزشک  ناتیمعا  نش،یشامل مصاحبه، گز   یداوطلبان در مراحل بعد  تیو موفق  طیشرا  و  رکامد

  خواهد بود. صالحیاز مراکز ذ نه یش یپعدم سوء

 مشاغل   و  صنعتی  هایمحیط  در  فعالیت  برای   جسمانی  توانایی  و   سالمت  هایآزمون  و  پزشکی  معاینات  .۲

  .است جذب فرآیند شدن منتفی منزلهبه مرحله این در موفقیت عدم لذا.  پذیردمی صورت  موردنیاز

نمرات داوطلبان    نپس از تع حکیم فارابیوصنعت كشت از یحسب ن انیمدارک متقاض نکهیا توجه به ا ب. ۳

کتب آزمون  ظرف  یدر  برابر  چند  ن  بکارگیری  تیتا  بررس  شدهتع و  لذا    یاخذ  شد،  مدارک   کهدرصورتیخواهد 

مغا شرا  ریداوطلبان  ا  ط یبا  در  همچن  دفترچه   نی مندرج  ثبت  نیو  تقاضانامه  در  مندرج  باشد،    یناماطالعات 

در   یمصاحبه و حت  ه،یاول  جیدر هر مرحله از آزمون، اعالم نتا  و  ؛نخواهد کرد  جادیا  یمتقاض  یبرا  یحق  گونههیچ

  ندارد.  یاعتراض گونه هیچداوطلب حذف خواهد شد و حق  یینها  رش یصورت پذ

مستندات و   اندمکلف  بکارگیری  ی مجوزها  تیرست چند برابر ظرفداوطلبان در صورت قرار گرفتن در فه   .۴

  .ندیارائه نما شد) اعالم خواهد  كشت و صنعت ی از سو که متعاقباً (را قبل از مصاحبه  موردنیازمدارک 

حکیم صنعت   و كشت توسط ، یر یمراحل بکارگ  هی کل ر یپس از س ییشدگان نهارفتهی زمان انعقاد قرارداد پذ. ۵

  گردد.یم  نتعفارابی خوزستان 

 بود. خواهند نیرو  تأمیننیروی پیمانکار  قالب درو  یاجتماع  نیتأم و كار قانون تابع یینها  شدگانرفتهیپذ. ۶

  از  ت یرضا عدم  کهدرصورتی و  قرارگرفته ی ابیارز  مورد  ماههسه آزمایشی دوره طی در یینها  شدگان رفتهیپذ .۷

  داده   خاتمه  هاآن  خدمت  به   کار،   قانون   مفاد  تیرعا   با   و  شرط  و   دیق  گونه هیچ  بدون  زمان،   هر  در   شان ی ا  عملكرد 

 شد.  خواهد

 داشت. نخواهد  شدگانرفتهی پذ اسكان  قبال  در یتعهد  گونهچیه شرکت .۸

 لذا   ،است  شدهاعالم  محل  و   التیتحص  و   مشخصات  با مطابق    نظر  مورد   مشاغل  ی برا  افراد   رشیپذ  .۹

این    در  كار  به  ،شدهپذیرش  خدمت  محل  و  یلیتحص  مدرك  و  طی شرا  با  صرفاً   ستیبایم  یینها   شدگانپذیرفته

  انتقال  درخواست  یا   و   شدهپذیرش  و   شدهاعالم  شرایط   از   باالتر  تحصیلی  مدرک  گونههیچ  و  گردند  مشغول   شرکت

  .شد نخواهد خدمت پذیرفته محل

  



 

 

۱۲ 

  رش یت پذیظرف منابع آزمون تخصصی و، ط احرازیشرات سفهر: م شتهبخش 

 تعداد مورد نیاز   تخصصی  آزمون   مواد  رشته تحصیلی  مدرک تحصیلی  ف ی رد 

 ۴۵  بدون آزمون تخصصی  ها همه رشته  دیپلم  ۱

 ها) شیمی(همه گرایش  کاردانی  ۲
شیمی عمومی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی،  

  شیمی آلی 
۱۳ 

 ات / تاسیس   ها) مکانیک(همه گرایش  کاردانی  ۳
  ، انتقال حرارت   ، ک و مقاومت مصالح ی استات 

  سیاالت مکانیک    ، ک ی نامی ترمود 
۲۱ 

 برق / الکترونیک / برق قدرت / برق صنعتی  کاردانی  ۴
  ی، ک ی الکتر   ی مدارها   ، قدرت   ی ها م ست ی س   ی بررس 

  ی کاربرد   ک ی الکترون   ، در برق   ی من ی ا 
۱۲ 

 / ساختمان   ها) عمران(همه گرایش  کاردانی  ۵
استاتیک و مقاومت مصالح، مکانیک خاک،  

  برداری نقشه 
۱ 

 ۱۸  آب و خاک، باغبانی، زراعت  ها) کشاورزی(همه گرایش  کاردانی  ۶

 ها) مکانیک(همه گرایش  کارشناسی  ۷
  ت، انتقال حرار   ، االت ی س   ک ی مکان   ، ک ی منا ی ترمود 

  مقاومت مصالح 
۱۲ 

 کارشناسی  ۸
/ الکترونیک(همه    ها) (همه گرایش برق 

 ها) / ابزار دقیق گرایش 

  ، ۲و ۱ک  ی الکترون   ، ۲و ۱  ی ک ی الکتر   ی مدارها 

    ی، خط کنترل   ی ها م ست ی س 

  ۲  و   ۱  ی ک ی الکتر   ی ها ن ی ماش 

۵ 

 کارشناسی  ۹

  ی تکنولوژ   ی مهندس /    وتر ی سخت افزار کامپ 

  انه ی را   ی سخت افزار   ی ستمها ی س 

/    افزار و توسعه سخت   د ی تول   ی فناور   ی مهندس 

 افزار سخت   ش ی گرا   وتر ی کامپ ی مهندس 

ها،  ها و سیستم الکترونیک دیجیتال، سیگنال 

  طراحی مدارهای واسطه 
۲ 

 ۱  های آماری، داده کاوی آنالیز ریاضی، روش  ها) (همه گرایش آمار  کارشناسی  ۱۰

 کارشناسی  ۱۱
  ی مهندس   / ساختمان    / )  ها ش ی همه گرا ( عمران 

 ساختمان 

و مقاومت مصالح، مکانیک خاک،    استاتیک 

  برداری نقشه 
۱ 

 کارشناسی  ۱۲
  /   ی بردار نقشه   ی مهندس 

 ی بردار نقشه   ش ی عمران گرا   ی مهندس 
 ۱  برداری، فتوگرامتری، ژئودزی نقشه 

 ها) کشاورزی(همه گرایش  کارشناسی  ۱۳
آبیاری عمومی، باغبانی، اصول آموزش و ترویج  

  کشاورزی و منابع طبیعی 
۲ 

 کارشناسی  ۱۴

  /   ست یز   ط ی مح   ش ی گرا   ی ع ی منابع طب   ی مهندس 

  ط ی سالمت و مح   ، ی من ی ا   ی فناور   ی مهندس 

  ، ی من یا   ی ا حرفه   ی کارشناس   / )  HSE(ست یز 

    / )  HSE(   ع ی و صنا   ست ی ز   ط ی سالمت و مح 

    /   ست یز   ط ی مح   ش ی گرا   ی م ی ش 

 ست ی ز   ط ی مح   ی علوم و مهندس 

  ، از کار   ی ناش   ی ها ی مار ی ب   ، ی من ی ا   ی اصول و مبان 

  ط ی بهداشت مح   ات ی کل   ، ی ارگونوم
۲ 

 ها) / بازرگانی / اقتصاد حسابداری(همه گرایش  کارشناسی  ۱۵
  ، ۲و    ۱  انه ی م  ی حسابدار   ، ی اصول حسابدار 

  ی مال   ت ی ر ی مد   ، ی حسابرس 
۲ 

۱۶ 
کارشناسی و  

 ارشد کارشناسی 

اطالعات    ستم ی سنجش از دور و س 

 ) ها ش ی همه گرا ( یی ا ی جغراف 
 ۱  فتوگرامتری، ژئودزی سنجش از دور،  

 ه ی تجز   ی م ی ش   ش ی گرا   ی م ی ش  ارشد کارشناسی  ۱۷
  ی شيم   تجزيه،   ی ، شيم ی معدن   ی ، شيم ی آل   ی شيم 

  ک فيزي 
۱ 

 

استعدادهای  شدگان آزمون کتبی، و با توجه به نتایج مصاحبه تخصصی و سوابق و  از بین پذیرفته  تذکر مهم :

  .مشخص خواهد شدتوسط شرکت مشاغل منتخبین این بخش  وطلبان، افردی د


