
 

 1401اسفند ماه -فراخوان جذب نیروي قراردادي شرکت احیا استیل فوالد بافت و شرکت هاي تابعه 7 از 1 صفحه

 

 1401اسفند ماه  -تابعه ي فوالد بافت و شرکت ها ل ی است ایشرکت اح يقرارداد يرویفراخوان جذب ن

ــت  ــوالد باف ــتیل ف ــا اس ــرکت احی ــر داردش ــت تکمیــل  در نظ ــه از بــین جه ــاي تابع ــرکت ه ــاز  خــود و ش ــورد نی ــانی م ــروي انس نی
مصـــاحبه تخصصـــی و روانشـــناختی پـــس از برگـــزاري آزمـــون کتبـــی،  داوطلبـــان مـــرد/زن بـــه صـــورت قـــرادادي مطـــابق جـــدول زیـــر

 د.ننماینیرو  جذباقدام به 
بـــه  1401/ 12/ 13تـــا تـــاریخ  1401/ 12/ 06ثبـــت نـــام از تـــاریخ  بـــرايافرادیکـــه متقاضـــی حضـــور در آزمـــون مـــی باشـــند، مـــی تواننـــد  

مراجعـــه نمـــوده و پـــس از مطالعـــه دقیـــق مفـــاد آگهـــی و بـــا توجـــه بـــه شـــرایط ذکـــر   www.fouladbaft.comآدرس اینترنتـــی  

 .نسبت به ثبت نام اقدام نمایندشده 
 مورد نیاز) اي جدول شماره یک (جدول رشته ه

 مقطع/رشته تحصیلی  ردیف
رشته هاي تحصیلی مجاز 

 به ثبت نام 
تعداد نیروي 

 مورد نیاز 
 توضیحات وضعیت بومی  جنسیت 

 فوق دیپلم/مکانیک  1

 مکانیک

  استان کرمان مرد  16

 تاسیسات 

 جوشکاري 

 نقشه کشی

 ماشین آالت

 تهویه مطبوع 

 مکانیک خودرو 

 فوق دیپلم/برق  2

 الکتروتکنیک 

  استان کرمان  مرد 6

 الکترونیک 

 برق صنعتی 

 برق ساختمان 

 تاسیسات برقی 
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 1401اسفند ماه  -تابعه ي فوالد بافت و شرکت ها ل ی است ایشرکت اح يقرارداد يرویفراخوان جذب ن

 مقطع/رشته تحصیلی  ردیف
رشته هاي تحصیلی مجاز 

 به ثبت نام 
تعداد نیروي 

 مورد نیاز 
 توضیحات وضعیت بومی  جنسیت 

 لیسانس/شیمی 3

 شیمی کاربردي 

  کشوري مرد 12

 شیمی محض

 مهندسی شیمی 

 صنایع شیمیایی 

 مهندسی نفت 

 مهندسی پتروشیمی 

 مهندسی پلیمر 

 لیسانس/متالورژي  4

 مهندسی مواد 
  کشوري مرد 8

 مهندسی متالورژي 

 لیسانس/صنایع  5

  لیو تحل يزیربرنامه
 ها ستمیس

  کشوري مرد 3
 یصنعت دیتول

 ی صنعت يتکنولوژ

 ی صنعت یمنیا

 لیسانس/کامپیوتر  6

 سخت افزار 

  استان کرمان مرد/زن 2

 نرم افزار

 علوم کامپیوتر 

 فناوري اطالعات 

 شبکه 
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 1401اسفند ماه  -تابعه ي فوالد بافت و شرکت ها ل ی است ایشرکت اح يقرارداد يرویفراخوان جذب ن

 مقطع/رشته تحصیلی  ردیف
رشته هاي تحصیلی مجاز 

 به ثبت نام 
تعداد نیروي 

 مورد نیاز 
 توضیحات وضعیت بومی  جنسیت 

 لیسانس/برق  7

 الکترونیک 

  استان کرمان مرد 7

 قدرت

 مخابرات 

 کنترل 

 ابزار دقیق 

 لیسانس/مکانیک  8

 مکانیک طراحی جامدات 

  استان کرمان مرد 8
 مکانیک طراحی سیاالت 

 مکانیک خودرو 

 ساخت و تولید 

 تاسیسات حرارتی و بردوتی 

  استان کرمان  مرد/زن 1 حسابداري  حسابداري  9

 

 .                                                                                                                     شرایط شرکت در آزمون

 .                                                                                                                            شرایط عمومی -1
 تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران  1-1

 . تدیّن به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی 1-2

 و یا معافیت دائم .  کارت پایان خدمت وظیفه عمومیودن دارا ب 1-3

  با تأیید مراجع ذي عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. ( 1-4

 . ) صالح

 . ها به هر شکل ممکنانعدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگ 1-5

 احیا استیل فوالد بافت  ایمنی و بهداشت شرکت واحدداشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تأیید  1-6

 ) صالح ذي مراجع تایید  با(…عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر ، روان گردان و 1-7
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 1401اسفند ماه  -تابعه ي فوالد بافت و شرکت ها ل ی است ایشرکت اح يقرارداد يرویفراخوان جذب ن

 .                                                                                                                                 شرایط سنی-2
 

 .باشدمی مطابق جدول زیربراي داوطلبان شرکت کننده  مجازحداکثر سن  -2-1

 ) شرایط سنی(جدول    دوجدول شماره 

ـ  د ج ب الف  ه

 ردیف
مقطع  

 تحصیلی
 تخصص 

سن مجاز بدون لحاظ کردن سابقه 
 بیمه 

حداکثر سن مجاز با سابقه بیمه و  
 خدمت سربازي 

 فوق دیپلم مطابق جدول شماره یک  فوق دیپلم 1
 سال 28

 و بعداز آن   1373/ 12/ 01 نیمتولد
 سال 38

 و بعداز آن   1363/ 12/ 01 متولدین

 لیسانس مطابق جدول شماره یک  لیسانس  3
 سال 31

 و بعداز آن   1370/ 12/ 01 نیمتولد
 سال 41

 و بعداز آن   1360/ 12/ 01 نیمتولد

 

ـ ((مطابق ستون  .مدت زمان خدمت سربازي به سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد -2-2  جدول شرایط سنی) )ه

ازاي هرسال سابقه کار یک سال به سن مجاز آنان اضافه خواهد شد. ( تا سقف   بهمرتبط ارائه سابقه بیمه   اباشند بافرادي که سابقه کار مرتبط داشته   -3-2

ـ (مطابق ستون ده سال   جدول شرایط سنی) ) ه

 : شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش می یابد -2-4

نمودند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین در صورت مجروحیت  هاي نبرد حق علیه باطل به صورت داوطلب خدمت داوطلبانی که در جبهه  2-4-1

 .شودمدت بستري شدن و یا استراحت پزشکی آنان به حداکثر سن اضافه می

اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه به  داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههاي ضد انقالب درآمده  2-4-2

 .شودسن اضافه می  حداکثر

 .شوداضافه می  داوطلب مجاز به سنسال  10درصد و آزادگان به میزان  25افراد خانواده شهدا و جاویداالثرها(همسر و فرزندان)، جانبازان باالي  3-4-2

ـ ((مطابق ستون   جدول شرایط سنی)) ه

ـ (نباید بیشتر از سن مشخص شده طبق ستون  در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان - 5-2  د . تجاوز نمایجدول شرایط سنی  )ه

 
 
 .                                                                                                                               شرایط معدل - 3

 ازداشتن شرط معدل معاف می باشند.  داوطلبانکلیه  -3-1
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 1401اسفند ماه  -تابعه ي فوالد بافت و شرکت ها ل ی است ایشرکت اح يقرارداد يرویفراخوان جذب ن

 .                                                                                                                  شرایط مدرك تحصیلی- 4
 

مدارك دانشگاهی کسانی براي شرکت در آزمون قابل قبول است که از طریق آزمونهاي سراسري دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موفق به    -4-1
 .دورود شده باشند و یا از دانشگاه هاي معتبر خارج/ داخل از کشور، مدارك مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوري را دریافت کرده باشن

دارا بودن مدرك تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل، ریز نمرات(در خصوص مدارك  -4-2
گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره براي حوزه نظام تحصیلی که فاقد معدل می باشد) و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد. (

 .هد بود)وظیفه مورد قبول نخوا

هاي آزاد اسالمی از سوي دفتر امور فارغ التحصیالن سازمان مرکزي آن دانشگاه و فارغ التحصیالن خارج تایید مدارك فارغ التحصیالن دانشگاه -4-3
 .از کشور از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوري، الزامی است 

 .ذکر معدل کل صادر گردیده باشداز طریق سازمان مرکزي پیام نور و با  مدارك تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه پیام نور می بایست -4-4

 

 باشد به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار نمی گیرد.  06/12/1401: داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنان بعد از 1تذکر

جدول شماره یک) ممنوع می باشدو براي رشته    2و    1: داشتن هرگونه مدرك تحصیلی باالتر براي داوطلبان فوق دیپلم (ردیف  2تذکر

 جدول شماره یک) بالمانع است.  9تا  3هاي مقطع لیسانس (ردیف هاي 

آن دسته از داوطلبانی که بر اساس الزامات این آگهی با مدرك تحصیلی باالتر ثبت نام می نمایند در صورت قبولی و استخدام :  3تذکر

هی را دریافت خواهند نمود و شرکت هیچگونه تعهدي نسبت به پذیرش مدرك باالتر آنها را ، مزایاي حقوقی شغل مورد تقاضا در آگ

 ندارد.

 .                                                                                                                         اولویتهاي جذب- 5
 
رعایت می گردد و سهمیه  %25جانبازان باالي رجه یک خانواده معزز شاهد و کلیه ضوابط و بخشنامه هاي صادره در خصوص جذب داوطلبان د -1-5

 .در آزمون کسب کرده باشدمیانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز را   %60حداقل داوطلب مشروط بر این که مربوطه لحاظ خواهد گردید 

 

 شرایط مساوي اولویت با افراد بومی منطقه ابر(شهرستانهاي ارزوئیه، باقت و رابر) خواهد بود. در  -5-2

 داراي یکی از شرایط زیر باشند:بومی به افرادي گفته می شود که   -2-5
  بومی هستم   الف :       

 باشد . یکی از شهرستان هاي منطقه ابر (ارزوئیه، بافت، رابر) / استان کرمان  درصورتی که شهرستان محل تولد یا شهرستان محل صدور شناسنامه شما
 

  فرزند افراد نظامی یا کارمند رسمی و پیمانی دولت هستم و به تبعیت ولی محل تولد یا صدور شناسنامه شهرستانی غیر از ب : 

 .است بافت، رابر) / استان کرمان ه،یمنطقه ابر (ارزوئ ي شهرستان ها
شهرستان هاي منطقه ابر (ارزوئیه، بافت، رابر) /  درصورتی که به تبعیت از پدر یا مادر کارمند رسمی و پیمانی دولت یا نظامی خود در شهرستانی غیر از  

 (صفحه اول شناسنامه و کارت ملی) را ارسال نمائید. متولد شده اید، باید مدارك اشتغال و مدارك بومی بودن پدر یا مادر خود استان کرمان 
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 1401اسفند ماه  -تابعه ي فوالد بافت و شرکت ها ل ی است ایشرکت اح يقرارداد يرویفراخوان جذب ن

   میباشمبافت، رابر) / استان کرمان   ه،یمنطقه ابر (ارزوئ  يشهرستان ها غیر بومی داراي سوابق تحصیلی در  ج :
بافت، رابر)    ه،یمنطقه ابر (ارزوئ  يشهرستان ها  درصورتی که داراي حداقل دو مقطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، دبیرستان) بصورت متوالی یا متناوب در

شهرستان هاي منطقه ابر (ارزوئیه، بافت، رابر) / استان کرمان  آموزش و پرورش    ادارهباشید، باید مدارك تحصیلی مرتبط را پس از تائید  استان کرمان    /
 ارسال نمائید. 

 

 غیر بومی ساکن به تبعیت همسر هستم  د :  

ساکن شده اید، باید مدارك بومی بودن همسر خود شهرستان هاي منطقه ابر (ارزوئیه، بافت، رابر) / استان کرمان    تبعیت همسر خود دردرصورتی که به  
 (صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی) را ارسال نمائید. 

 

 تبعیت وي ساکن شده امهمسر یا فرزند افراد نظامی یا کارمند رسمی و پیمانی دولت هستم و به هـ :        

ساکن  شهرستان هاي منطقه ابر (ارزوئیه، بافت، رابر) / استان کرمان    درصورتی که به تبعیت از پدر، مادر یا همسر کارمند رسمی و پیمانی دولت یا نظامی خود در
 شده اید، باید مدارك استخدامی و اشتغال پدر، مادر یا همسرخود را ارسال نمائید. 

 
 .هستند  سابقه کار بیشتريط مساوي اولویت با افرادي است که داراي در شرای -5-3

 
 
 
 .                                                                                                                نحوه ثبت نام و مهلت آن -6
 

فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل براي شرکت در آزمون ثبت نام نمایند. (مهلت     13/12/1401داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز 

 .نخواهد بود) تمدیدمذکور قابل 

 مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن  -6-1

 داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند. -6-2

 کیلوبایت باشد)  40نباید بیشتر از  3× 4(حجم عکس  

 3× 4عکس داوطلب  )1

 لی تحصی پایان گواهی )2

 کارت ملی  )3

 شناسنامه  و دوم صفحه اول )4

  یا معافیت دائم وظیفه عمومی و کارت پایان خدمت )5

 4-2مدارك ایثارگري موضوع بند  )6

 5-2بومی بودن موضوع بند  مدارك  )7
 صورت نیازسابقه بیمه جهت احراز شرایط سنی در  )8

صحیح و دقیق و دریافت   به طور)   www.fouladbaft.com(سایت ثبت تکمیل مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجوددر  -6-3

 .باشدکد رهگیري پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروري می 

به سایت مذکور مراجعه کرده با ورود کد رهگیري از وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و  بعد روز  4حداکثرتا پس از ثبت نام باید   داوطلبان-6-4
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 .اقدام نماییدجهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود 

 .گرددتاریخ دریافت کارت ورود به جلسه، زمان، مکان و نحوه برگزاري آزمون در سایت مذکور اعالم می-6-5

عهده داوطلب بوده و الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطالعات وارد شده به  :تبصره 

 .دعوت شدگان براي مصاحبه بایستی اصل مدارك خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشندپس از اعالم نتایج مرحله اول آزمون، 

 

 .                                                                                                                    نحوه برگزاري آزمون- 7
 .گرددهاي نادرست برگزار میکتبی و با احتساب نمره منفی براي پاسخ  / ايگزینه زمون به صورت چهارآ -7-1

 اعالم خواهد شد.   www.fouladbaft.comمنابع آزمون متعاقباً از طریق سایت     -7-2

 

 

  .                                                                                                                             توضیحات مهم - 8
 
مراحل چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه نماید، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در   -1- 8

 .بعدي (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار) موضوع بکارگیري وي منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

ی،  بدیهی است قبولی در مصاحبه حضوري به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل جذب شامل قبولی در مصاحبه تخصصی و روانشناخت   -2 – 8

ان براي  آزمون عملی و معاینات پزشکی و تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه می باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایش

 .انجام مراحل بعدي دعوت به عمل خواهد آمد

 .نیاز را دارا باشندباید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد افراد متقاضی   -3- 8

 گردد.  می تعیین شرکت توسط نهایی قبولی از پس افراد، خدمت محل و اشتغال  نحوه  - 4- 8

 شرکت هیچ گونه تعهدي در خصوص اسکان و ایاب و ذهاب به پذیرفته شدگان ندارد.  -8-5

 سیرجان می باشد. -جاده بافت 12محل اشتغال تمام پذیرفته شدگان شرکت فوالد بافت واقع در کیلومتر  – 6- 8

 محل اقامت تمام پذیرفته شدگان در دوره همکاري، لزوماً باید شهرستان بافت باشد.  – 7 – 8
 
 .                                                                                                                     دریافت کارت آزمون- 9

هاي تعیین شده   طبق کد رهگیري ارائه شده، در تاریخ www.fouladbaft.comسایت دریافت کارت ورود به جلسه براي داوطلبان، از طریق -9-1

 .پذیر استامکان 

 .برگزار خواهد شد. محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است بافت  ستانآزمون درشهر  -9-2

 

 .                                                                                                                       اعالم نتایج آزمون- 10
 .اعالم خواهد شد www.fouladbaft.comسایت نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاري مصاحبه متعاقباً از طریق  -10-1

حاصل  302یا   250داخلی  03431295800  فنبا شماره تل  08:30تا  7:30از ساعت  توانندصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می داوطلبان در  -10-2

 .نمایند
 
 


