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 »حیمالرَّ حمنِه الرَّاللّ سمِبِ«

 مقدمه -1

مین نیروي انسانی مورد نیاز خود از میان واجدین شـرایط مـرد در مقـاطع    منظور تأ به انتخاب توسعه سرمایه گذاريگروه 

مانی، جسـ  ، آزمـون توانـایی  صـنعتی  از طریق برگزاري آزمون کتبی، آزمون مهارت و مصاحبه فنی، طـب  مختلف تحصیلی

 می نماید. کشور از سراسروابط قانون کار و تامین اجتماعی اقدام به جذب نیرو گزینش بصورت قراردادي طبق ض

 تعاریف  -2

طب صنعتی  نیز انجام آزمون توانایی جسمانی،از آزمون کتبی، آزمون مهارت و مصاحبه و بر اساس نمرات حاصل  :پذیرش

مشروط به پـذیرش کلیـه شـرایط در    متقاضیان صرف نظر از منطقه سکونت  پذیرش داوطلبان صورت می گیرد.و گزینش 

 .کشور در آزمون شرکت نمایند این دفترچه می توانند از سراسر

تذکر بسیار مهم :کلیه کسانیکه در مرحله قبلی اقدام به ثبت نام نموده اند مجاز به شرکت در آزمون می باشند و می توانند 

ضمنا ثبت نام شدگان قبلی در صورت اعالم انصراف وجه .در مهلت تعیین شده اطالعات قبلی خود را مجددا ویرایش نمایند

فرم مربوطه براي دریافت وجه خود در بامراجعه به سایت براي انصراف الزم است ثبت نام انها مسترد خواهد شد  مربوط به

 .سایت تکمیل نمایند

توسـعه   گـروه شرکت هاي رد نیروي انسانی شاغل در مدت زمان کارک :کارکنان گروه صنعتی انتخابمعتبر  رسابقه کا

بـه  ) سـال  5حداکثر به میزان (ط پرداخت حق بیمه به شر روژه اي و پیمانکاريبه صورت ساعتی، پ انتخاب سرمایه گذاري

 اضافه می گردد. سقف سنی افراد

 شرایط عمومی:  -3

 تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران )1

 در قانون اساسیتدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح  )2

 جتماعی شده باشد.نداشتن سوءپیشینه کیفري که موجب محرومیت از حقوق ا )3

 عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیصالح )4

 عدم اشتغال و تعهد خدمت به دستگاه هاي دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و نیز عدم بازخرید خدمت و بازنشستگی  )5

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم  )6

 است شایان توجهبه شرط تایید طب صنعتی شرکت پذیرفته خواهند شد. دارندگان مدارك معافیت پزشکیتبصره: 

در  نمـی تواننـد  با توجه به شرایط خاص منطقه پارس جنوبی شهرستان عسلویه دارندگان کـارت معافیـت پزشـکی    

 .آنها منطقه مذکور اعالم شده است شرکت نمایند تآزمون ورودي رشته هایی که محل فعالی
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 )31/6/1376(متولدین تا تاریخ 31/6/1394ام شمسی تا تاریخ سال تم 18داشتن حداقل  )7

 واحد ایمنی و بهداشتداشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالیت هاي شغلی طبق تأیید  )8

 انتخابتوسعه سرمایه گذاري گروه  اي حرفه

 انتخاب يتوسعه سرمایه گذار گروهگزینش ت مرکزي هیأ تأیید پذیرفته شدگان توسط )9

 در این آزمون ممنوع است. انتخاب توسعه سرمایه گذاريگروه شرکت کلیه مستخدمین قراردادي   )10

 شرایط اختصاصی: -4

    ) 1جدول شماره (مطابق با مفاد مندرج در این دفترچه  مرتبط وتحصیلی  داشتن مدرك )1

 14دارا بودن حداقل معدل کل  )2

 سال 30در سایر مشاغل  سین ومشاغل کارگري و تکندر سال 25داکثر سن ح )3

در صورت دارا بودن سابقه کار معتبر، مفید و مرتبط با مدرك تحصیلی و شغل مورد نظر (به شرط پرداخت حـق  : 1تبصره

 .سقف سنی افزوده خواهد شد حداکثر سال به 5بیمه) به میزان 

 .: مدت خدمت نظام وظیفه انجام شده به حداکثر سن اضافه می شود2تبصره 

 سیار مهم:تذکرات ب

امکـان پـذیر مـی باشـد و     irtchttp://www.mohajer.ثبت نام جهت شرکت در این آزمون صرفا از طریق پایگاه   )1

کلیه اطالع رسانی هاي مربوط به فرآیند جذب نیروي انسانی نیز صرفا از طریق آن انجـام خواهـد شـد. لـذا داوطلبـان      

ا مراجعه مستمر به همین پایگاه در جریان آخرین اخبار مربوطه قرار گیرند.عدم اطـالع داوطلـب از مراحـل و    موظفند ب

 جزئیات آزمون استخدامی، موجب هیچ گونه حقی براي وي نمی گردد.

ز ج در این راهنما اعم از مدارك شناسایی و تحصیلی و غیره تا موعـد کنتـرل مـدارك یعنـی رو    رمدارك مورد نیاز مند )2

مصاحبه استخدامی هر یک از داوطلبان پذیرفته شده آزمون کتبی،دریافت نمـی گـردد و بـا تکیـه بـر اصـل صـداقت،        

 اطالعات اظهار شده از جانب داوطلبان مالك عمل قرار می گیرد.

تشـخیص هیـات مرکـزي گـزینش     بر اساس ، رده شغلی پذیرفته شدگان نهایی تعیین محل فعالیت و با توجه به اینکه )3

بـدیهی   .این موضوع را مطمـح نظـر قراردهنـد   الزم است متقاضیان  انجام می شود،وه توسعه سرمایه گذاري انتخاب گر

(با درخواست شخصی) امکان و در طول اشتغال  در طول فرآیند جذب محل اشتغال ورده هاي شغلی است امکان تغییر

 پذیر نمی باشد.

ط اعالم شده در این راهنما و حسب شرایط، سایر قوانین و مقـررات  وابط و شرایمسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ض )4

، بـا  طمینان از احـراز شـرایط مـورد نیـاز    مربوط به عهده داوطلب خواهد بود و کلیه داوطلبان  موظفند پس از حصول ا

ص گـردد  مشخ -حتی پس از شروع کار-آگاهی کامل نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. چنانچه در هر یک از مراحل
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جد شرایط بکـارگیري درگـروه انتخـاب    داوطلبی اطالعات خالف واقع اعالم نموده و یا علیرغم اعالم اطالعات واقعی، وا

 می گردد.الاثر نبوده است،موضوع استخدامی وي منتفی و در صورت  صدور قرارداد، قرارداد مذکور لغو و ب

یخ برگزاري آزمون کتبی اخذ نموده باشند مجاز به ثبت نـام و  صرفا متقاضیانی که مدرك تحصیلی معتبر خود را تا تار )5

شرکت در این آزمون خواهند بود.همچنین داوطلبان جهت شرکت در آزمون جذب نیروي انسـانی مـی بایسـت کـارت     

 معافیت و یا پایان خدمت وظیفه عمومی خود را اخذ کرده باشند.

یط این دفترچـه از  امتقاضیان می توانند مشروط به پذیرش شرمحدوده جغرافیایی براي متقاضیان تعیین نشده است و  )6

 .سراسر کشور در آزمون استخدامی شرکت نمایند

با توجه به استعالم مدرك تحصیلی از مراجع ذیصالح به تقاضاي داوطلبان داراي مدرك تحصیلی پایین تـر و بـاالتر از    )7

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد ترچه مدارك اعالم شده در این دف

 سـرمایه گـذاري    هتوسـع  گـروه در صورتی که در طول فرآیند جذب یا پس از شروع اشتغال،داشتن مدرك باالتر بـراي   )8

 فسخ می گردد.فرد محرز گردد از ادامه فرآیند جذب جلوگیري یا قرارداد  انتخاب

شده ننموده و پذیرفته  شرکت انتخابتوسعه سرمایه گذاري گروه زمونهاي جذب نیروي انسانی متقاضیانی که قبال در آ )9

در این آزمـون شـرکت نماینـد و     اند، در صورت تمایل و داشتن شرایط الزم می توانند مطابق مفاد این دفترچه مجدداً

 هیچ تقاضاي دیگري معتبر نخواهد بود.

 مجـاز   گذرانـده و پـذیرش نگردیـده انـد    پذیرش و استخدام متقاضیانی که قبالً مراحل استخدام را تـا پایـان مصـاحبه     )10

 د.باشنمی

هاي تابعه گـروه توسـعه سـرمایه    شرکتترچه راهنما بر اساس چارت مصوب مختلف دف الم شده در شغل هايي اعنیازها )11

رتبط با ارتقاء تحصیلی استخدامی و رده شغلی م مبنی بر تغییر شغل بوده و هرگونه در خواست شخصی گذاري انتخاب

 است.مردود فرد، 

توسعه گروه ي شرکت یا تابعه، در اختیار ته شدگان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از واحدهاتعیین محل اشتغال پذیرف )12

 ) 4(جدول شماره بوده و قابل تغییر نمی باشد.انتخاب سرمایه گذاري 

معاینات طب صنعتی و آزمونهاي توانایی جسمانی با معیار توانمندي فردي براي فعالیت در مشاغل مورد نیـاز صـورت     )13

 رد. لذا عدم موفقیت در این مرحله به منزله منتفی شدن فرآیند جذب می باشد.می پذی

 مراحل ارزیابی:  -5

 آزمون کتبی -5-1

ف از آن در محل دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان برگزار خواهـد شـد و هـد    17/7/94آزمون کتبی در روز جمعه مورخه        

و ذهنـی متقاضـیان   همچنین سنجش استعدادها و توانمندیهاي شـناختی  تعیین سطح معلومات عمومی، پایه و دانش تخصصی، 

درصد می باشد. همچنـین آزمـون داراي نمـره    85درصد وسواالت اختصاصی 15میزان تاثیر سواالت عمومی استخدام می باشد. 

 اجعه نمایید .مر 3و 2چهار گزینه اي خواهد بود جهت اطالع از عناوین دروس عمومی و تخصصی به جداول منفی و بصورت 
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با توجه به اهمیت زبان انگلیسی در مشاغل فنی چنانچه متقاضـیان داراي مـدارك معتبرآمـوزش زبـان انگلیسـی      :تبصره

براي دارنـدگان  .ضمنا باشند در مرحله مصاحبه مورد ارزیابی قرارخواهد دادو در اعالم نتیجه نهایی داراي امتیاز خواهد بود

 ی برگزار نخواهد شد.مدرك دیپلم آزمون زبان انگلیس

 آزمون مهارت و مصاحبه استخدامی: -5-2

هدف از این مرحله ارزیابی، بررسی سوابق، فعالیت ها و تجارب کاري پذیرفته شدگان آزمون کتبی وارزیابی توانمندي هـا،  

با نیازمندي هاي قابلیت ها و مهارت هاي داوطلبان در آزمون مهارت و نیز سنجش میزان انطباق شایستگی هاي داوطلبان 

 انتخابی آنان می باشد. شغل

 تعیین پذیرفته شدگان:  -6

متناسب با تعداد نیـروي   و شرایط الزم را از نظر علمی کسب می نمایند، شرکت می نمایند کتبیداوطلبانی که در آزمون 

نـی شـرکت خواهنـد کـرد.     (چند برابر ظرفیت مورد نیاز) در آزمون مهارت و مصـاحبه ف  شغلهاانسانی مورد نیاز هر یک از 

تخصصی، به ترتیب امتیاز در فهرسـت قبـول    -مهارتی و مصاحبه فنی -نفرات انتخاب شده در آزمون کتبی و آزمون علمی

 شدگان سهمیه تخصیصی قرار می گیرند.

 فرآیند استخدام:  -7

 فرآیند استخدام شامل مراحل زیر می باشد:

و با عنایت به رشته تحصـیلی   شغلاالت با توجه به ماهیت هر شامل دروس عمومی و تخصصی است. سؤ: آزمون کتبی -1

 .دفترچه راهنما خواهد بود)3(و )2(جدول شماره  مطابقمتقاضیان در رشته هاي مورد نیاز 

به ایـن مرحلـه    ،شغلنفرات برتر در آزمون کتبی (بر اساس چند برابر ظرفیت پذیرش در هر  آزمون مهارت و مصاحبه: -2

انتخـاب شـده    شغلتخصصی) در ارتباط با  -مهارتی و مصاحبه فنی -این مرحله شامل آزمون عملیراه پیدا می کنند. 

 می باشد.

با استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی متقاضیان (با احتسـاب ضـریب وزنـی هـر مرحلـه)       طب صنعتی: -3

ه راهنماي استخدامی جهت انجام معاینات طب اسامی نفرات برتر به تعداد درج شده در جدول نیاز منابع انسانی دفترچ

 صنعتی اعالم خواهد شد.

در صورت تأیید فرد در مرحله طب صنعتی تست هاي استاندارد ورزشی با هـدف اطمینـان از    آزمون توانایی جسمانی: -4

 انجام وظایف شغلی برگزار می گردد.

وانمندي فردي براي فعالیت در مشاغل مورد نیـاز  صنعتی و آزمون هاي توانایی جسمانی با معیار ت طب تبصره: معاینات

 شدن فرآیند جذب می باشد. منتفیقیت در این مرحله، به منزله صورت می پذیرد. لذا عدم موف

تشکیل پرونده (شامل استعالم مدارك ارائه شده، آزمایش عدم اعتیاد به مواد مخدر، عدم سوء  تشکیل پرونده و گزینش: -5

کارت معافیت غیر پزشکی و یا پایان خدمت وظیفه عمومی و...) و گزینش (مصاحبه و تحقیقات پیشینه، استعالم اعتبار 

 محلی) براي تأیید شدگان مرحله قبل انجام می شود.
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انتخاب شـده دعـوت    روع به کار از افراد درشغلدر صورت موفقیت آمیز بودن نتایج مراحل قبل، جهت ش شروع به کار: -6

 به عمل خواهد آمد.

 استخدام:مراحل   -8

 )سایت(از طریق 13/6/1394لغایت  25/5/1394و ویرایش فرم از تاریخ جدید ثبت نام -1

 )سایت(از طریق  16/7/1394و پنجشنبه 15/7/1394چهارشنبه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی روزهاي -2

بر اساس زمان (اصفهان درمحل دانشکده فنی شهید مهاجر17/7/1394جمعه مورخه شرکت در جلسه آزمون کتبی در روز -3

 )مندرج در کارت ورود به جلسهو مکان 

 )سایت(از طریق هفته پس از اجراي آزمون  یکحداکثر  اعالم نتایج آزمون کتبی -4

 آزمون مهارت و مصاحبه استخدامیانجام پذیرفته شدگان جهت  جدول زمان بندياعالم  -5

 مصاحبه هاي استخدامی  انجام کنترل مدارك و -6

 اسامی پذیرفته شدگان نهایی  اعالم نتایج و -7

 انجام تشریفات استخدامی پذیرفته شدگان نهایی پس از اعالم نتایج  -8

هرگونه تغییر احتمالی در زمانهـاي  اعالم خواهد شد. ضمناً  سایتمراحل استخدام متعاقباً از طریق  8تا  5بندهاي تبصره : 

 فوق از طریق همین پایگاه اطالع رسانی می گردد.

 م:تذکرات مه

توانند اطالعات ثبت نامی می 13/6/1394لغایت  25/5/1394داوطلبان پس از ثبت نام اولیه و اخذ کد رهگیري از تاریخ -1

 هیچگونه تغییري مطلقاً امکان پذیر نمی باشد.تاریخهاي اعالم شده خود را ویرایش نموده و پس از 

لبان با مشخصات فردي و تحصیلی آنها مغـایرت  چنانچه در هر یک از مراحل مشخص شود اطالعات فرم ثبت نام داوط -2

 دارد، از حضور داوطلب در مراحل بعدي جلوگیري به عمل آمده و مطابق مقررات موضوعه با وي برخورد می گردد.

دانشکده فنی شهید محسن مهاجر اصفهان می باشد. مکان وساعت برگزاري آزمون کتبی از برگزاري آزمون کتبی  حوزه -3

 رود به جلسه که از طریق پایگاه اینترنتی ثبت نام به اطالع متقاضیان خواهد رسید.مندرجات کارت و

 جنب خوابگاه دانشگاه اصفهان  –خیابان هزار جریب -آدرس دانشکده فنی شهید محسن مهاجر : اصفهان

 نحوه ثبت نام: -9

انجام مـی گیـرد و در صـورت    irtchttp://www.mohajer.ثبت نام در آزمون استخدامی از طریق پایگاه اینترنتی 

بروز هر گونه تغییر در جزئیات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطالع رسانی الزم از طریق همین پایگاه صورت خواهد 

 شند.گرفت. لذا داوطلبان ملزم به پیگیري مستمر آخرین اطالعیه هاي صادره از پایگاه مذکور می با
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ته شـغلی،  شـ ز حیث سن، مقطع، رداوطلبان واجد شرایط عمومی استخدام و منطبق با مشخصات نیروي انسانی مورد نیاز ا

بـه   نسـبت 13/6/1394لغایـت   25/5/1394تاریخ ز تحصیل و... می توانند از ته و گرایش تحصیلی و معدل کل فراغت اشر

 کلیه متقاضیان پس از: ثبت نام خود اقدام نمایند. بدین منظور ضروري است

  مطالعه دقیق دفترچه راهنما و شرایط استخدام به منظور احراز انطباق خود با شرایط نیروي انسانی مورد نیاز 

  1(جدول شماره گروه صنعتی انتخابمطالعه جدول نیاز منابع انسانی( 

  4مارهش جدول(و توضیحات مندرج درشغلدر نظر گرفتن مقطع و رشته و گرایش تحصیلی با (   

  تحصیلی( امتحانیرشته (کد استخراج کد مورد نیاز عملیات ثبت نام(( 

  جهـت افـزایش سـهولت و سـرعت انجـام مراحـل ورود       (صـفحه آخـر راهنمـا)    تکمیل دست نویس فرم تقاضانامه ثبت نام

 اطالعات به هنگام ثبت نام

 کارت پایان خدمت نظـام  (شناسنامهت مدارك دیگر بدیهی اسنسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.پرسنلی  تهیه فایل عکس ،

 پس از قبولی در آزمون کتبی بررسی خواهد شد. )در صورت نیازوظیفه یا معافیت دائم و مدرك تحصیلی و دیگر مدارك 

 مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام:  -10

 تکمیل فرم اینترنتی تقاضاي ثبت نام که الزم است با دقت تکمیل گردد. -1

 (با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)جدید  3×4 اسکن عکس -2

بابت ثبت نام و شرکت در آزمون کتبی از طریق سـامانه  هزار ریال)یک دویست و پنجاه و(000/251پرداخت الکترونیکی مبلغ -3

 ثبت نام

رناخواسته در خیشایان ذکراست با توجه به تأ امکان عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.تذکر:

اضیانی که در مرحله قبل ثبت نام نموده اند در صورت اعالم انصراف مسترد خواهد قبرگزاري آزمون کتبی وجوه واریزي مت

 .شد

تذکر مهم: با توجه به ثبت نام متقاضیان با جنسیت زن در مرحله قبل ،از آنجایی که پذیرش صرفا در جنسیت مرد انجـام  

 اینگونه داوطلبان حتما فرم انصراف را تکمیل نمایند.می شود لذا تاکید می گرد 

تاریخ صدور مدرك تحصیلی و کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی می بایست قبل از اتمام توضیح:

 مهلت ثبت نام در آزمون باشد.

 

 مراحل ثبت نام: -11

 نحوه پرداخت هزینه ثبت نام: -1

دفترچه راهنماي آزمون و حصول اطمینان از احراز شرایط نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام داوطلبان پس از مطالعه کامل 

ریـال مـی باشـد و متقاضـیان مـی تواننـد بـا ورود بـه پایگـاه اینترنتـی            000/125اقدام نمایند. هزینـه ثبـت نـام مبلـغ     

.irtchttp://www.mohajer شبکه تبادل اطالعات بین «نحوه پرداخت، صرفاً از طریق یکی از بانکهاي عضو و اطالع از
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(شتاب) نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام آزمون اقدام نمایند. بدلیل عدم امکان استرداد وجوه پرداختی، مسؤولیت » بانکی

 و تبعات پرداخت تکراري به عهده داوطلبان می باشد.

 نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام: -2

 مشخصات فردي: -الف

داوطلبان الزم است مشخصات خود را از روي شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیـت دائـم بـا    

 همچنین در نوشتن آدرس و شماره تلفن توجه الزم را داشته باشند.دقت و صحت کامل در محل هاي مربوط ثبت نمایند. 

 مشخصات تحصیلی: -ب

گـروه صـنعتی   نیازهاي منـابع انسـانی   خود را با توجه به جدول و کد رشته تحصیلی تحصیلی مقطعبان بایستی داوطلکلیه 

 در محل مربوطه درج نمایند.)1(جدول شماره انتخاب

را بر اساس مـدرك  و دانشگاه محل تحصیل به ترتیب معدل کل و تاریخ فراغت از تحصیل  22و 21و  20داوطلبان در بند 

 ده در تقاضانامه ثبت نام درج نمایند.تحصیلی اخذ ش

 شغل:انتخاب  -ج

انتخاب نموده و پس از آن نسبت به  4محل فعالیت و کد مربوط به آن را از جدول شماره  هايداوطلبان ابتدا بایستی شهر

مهلت ثبـت  بدیهی است پس از انقضاي د. ناقدام نمایاولویـت)   3(حداکثر  3انتخاب شغل و کد مشاغل براساس جدول شماره 

با توجه نتـایج   گروه توسعه سرمایه گذاري انتخاب.نخواهد شد انجام انتخابیاولویت هاي تغییري در  هیچگونهنام و ویرایش 

انتخاب محـل فعالیـت    .مصاحبه و آزمون می تواند  افراد را در مشاغل مورد نیاز با لحاظ اولویتهاي اتنخاب شده بکار بگیرد

بدیهی ایست با توجه به شرایط متغیر کاري محل ستخدم در همان محل ایجاد نمی کند. کار گیري مهیچ گونه تعهدي را براي ب

 .فعالیت از طرف گروه صنعتی انتخاب به فرد پذیرفته شده اعالم خواهد شد

 تقاضانامه ثبت نام باید صحت اطالعات را تأیید نماید.  25داوطلب در پایان با عالمت گذاري در بند 

 توزیع کارت آزمون   -12

 بـا 16/7/94لغایـت 15/7/94تـاریخ  داوطلبان براي دریافت کارت ورود به جلسه آزمون جذب نیـروي انسـانی الزم اسـت از    

و زمان  لمح نمایند.ضمناً) نسبت به دریافت کارت خود اقدام irtchttp://www.mohajer.مراجعه به پایگاه اینترنتی(

الع متقاضـیان رسـانده مـی شـود.     طـ بـه ا  کارت ورود به جلسه دریافت هنگام زمون و حوزه امتحانی داوطلب درآبرگزاري 

الزامـی  در روز برگزاري آزمـون   آزمون همراه با کارت ورود به جلسهبدیهی است داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملی 

 است. 

  :ج مراحل مختلـف  ت در طول فرآیند جذب جهت آگاهی از اطالعیه ها و نتایمتقاضیان می بایستذکر بسیار مهم

بـه   انتخـاب  توسـعه سـرمایه گـذاري   گـروه  وب سـایت  یـا  درس پایگاه اینترنتی ثبت نـام و  آبه صورت مستمر به 

جزئیات آزمون موجب الع داوطلب از مراحل و طمراجعه نمایند. لذا عدم ا) (www.entekhabgroup.irآدرس

 قی براي وي نمی گردد.ح هیچگونه
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 جداول راهنماي متقاضیان ثبت نام-13

 مقطع ,رشته تحصیلی وگرایش مورد پذیرش در آزمون استخدامی گروه صنعتی انتخاب-)1جدول شماره (

کدر شته تحصیلی  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی 

 (امتحانی )

 موسسات آموزش عالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوق لیسانس

مدیریت نوآوري -زي سیستمهابهینه سا صنایع 

لجستیک و –وفناوري سیستم هاي مالی 

–سیستم و بهره وري –زنجیره تامین 

 مدیریت پروژه

کلیه فارغ التحصیل  400

 –دانشگاههاي دولتی 

علمی  –غیرانتفاعی  -آزاد

کاربردي مشروط به 

تطابق رشته و گرایش 

 تحصیلی

ابع من–اجرایی –ولتی د –صنعتی –بازرگانی  مدیریت 

 MBA–مالی –انسانی 
401 

 402 اقتصاد و تجارت الکترونیک اقتصاد 

 403 مالیاتی –مالی –حسابداري  حسابداري 

ساخت و -تبدیل انرژي–طراحی کاربردي  مکانیک

 مکاترونیک-تولید
404 

لکترونیک ا - مدارهاي مجتمع الکترونیک برق

الکترونیک -سیستم هاي قدرت-دیجیتال

 اترونیکمک–قدرت 

405 

–فرایند جداسازي  –صنایع پتروشیمی  مهندسی شیمی

 پلیمر
406 

 407 فرایند پلیمریزاسیون -صنایع پلیمر مهندسی پلیمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیسانس

تولید  -برنامه ریزي تحلیل سیستم ها صنایع

 -مدیریت سیستم و بهره وري –صنعتی 

 –تکنولوژي صنعتی  –مهندسی صنایع 

 ی مهندسی مال

کلیه فارغ التحصیل  301

 –دانشگاههاي دولتی 

علمی  –غیرانتفاعی  -آزاد

کاربردي مشروط به 

تطابق رشته و گرایش 

 تحصیلی

 302 مالی  –صنعتی –دولتی  –بازرگانی  مدیریت 

 303 مالیاتی -حسابرسی–دولتی  حسابداري 

 304 طراحی صنعتی  طراحی صنعتی 

ساخت  -رارت و سیاالتح–طراحی جامدات  مکانیک

–تاسیسات حرارتی و برودتی –و تولید 

 طراحی و نقشه کشی صنعتی 

305 

 306 کنترل –قدرت -الکترونیک برق

 307 بهداشت حرفه اي  بهداشت 

 308 کاربردي –محض  آمار

صنایع –صنایع پتروشیمی –صنایع پاالیش  مهندسی شیمی 

 پلیمر 
309 

 310 طراحی و مهندسی پلیمر–ع پلیمر صنای مهندسی پلیمر

 311 سخت افزار –نرم افزار  مهندسی کامپیوتر
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 مقطع ,رشته تحصیلی وگرایش مورد پذیرش در آزمون استخدامی گروه صنعتی انتخاب-)1ادامه جدول شماره (

کدرشته  گرایش  رشته تحصیلی مقطع 

 تحصیلی(امتحانی)

 موسسات آموزش عالی 

 

 

 

 

 

 

 مفوق دیپل

 

 

 

 

 مکانیک

–قالبسازي  -ساخت و تولید(ماشین ابزار

 ابزارسازي )
کلیه فارغ التحصیل  201

 –دانشگاههاي دولتی 

علمی  –غیرانتفاعی  -آزاد

کاربردي مشروط به 

تطابق رشته و گرایش 

 تحصیلی

 202 تاسیسات

 203 مکانیک خودرو

 204 مکانیک صنایع 

 205 طراحی و نقشه کشی صنعتی 

 206 صنایع فلزي 

 

 برق

 207 الکترونیک

 208 الکتروتکنیک(قدرت )

 209 صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی

 

 

 

 

 

 دیپلم

 

 

 مکانیک

کلیه فارغ التحصیالن  101 ساخت و تولید

هنرستانهاي فنی و حرفه 

اي و کاردانش (نظام 

جدید آموزش متوسطه و 

نظام چهارساله )و دیپلمه 

 ظري هاي ن

 102 صنایع فلزي

 103 تاسیسات

 104 مکانیک خودرو

 105 نقشه کشی عمومی

 

 برق

 106 الکترونیک

 107 الکتروتکنیک

 

 نظري

 108 علوم ریاضی

 109 علوم تجربی

 110 علوم انسانی
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 استخدامی گروه صنعتی انتخاب )مواد آزمون عمومی با توجه به مقطع تحصیلی آزمون2جدول شماره (

 مقدماتی  ICDLدانش رایانه –معارف اسالمی  –استعداد و توانمندیهاي ذهنی و شناختی  دیپلم 1

 فوق دیپلم 2
دانش رایانه  –زبان انگلیسی–معارف اسالمی  –استعداد و توانمندیهاي ذهنی و شناختی 

ICDL  مقدماتی 

 لیسانس 3
دانش رایانه  –زبان انگلیسی  –معارف اسالمی  –و شناختی استعداد و توانمندیهاي ذهنی 

ICDL  پیشرفته 

 فوق لیسانس 4
دانش رایانه  –زبان انگلیسی  –معارف اسالمی  –استعداد و توانمندیهاي ذهنی و شناختی 

ICDL  پیشرفته 
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 بآزمون استخدامی گروه صنعتی انتخا –) مواد آزمون اختصاصی 3جدول شماره (

 مواد آزمون اختصاصی کد شغل شغل ته تحصیلیشر مقطع

 فوق

 لیسانس 

 صنایع

 10 *بازاریابی و فروش

تحقیـق در  )3هاي مدیریت) اصول و مبانی و تئوري2) ریاضی و آمار1

برنامـه ریـزي   )5) برنامه ریزي و کنترل تولید و موجودیها) 4عملیات 

 نترل کیفیـت آمـاري  ) ک7برنامه ریزي تولید)6نگهداري و تعمیرات ) 

 )10) *بازاریابی (مخصوص شغل فروش و بازاریابی کد 8
 

 

و کنترل  انبار

 موجودي
11 

 12 کنترلکیفیت

 13 برنامه ریزي تولید

 14 مدیر تولید

 15 تضمین کیفیت

 16 سیستم ها و روشها

 17 مواد ریزي برنامه

 مدیریت

 18 فروش و بازاریابی

ــاي مــدیریت ) 1 ــانی و تئوریه  ) اقتصــاد خــرد و کــالن2اصــول و مب

 ) مـدیریت منـابع انسـانی   5) مـدیریت مـالی  4) تحقیق در عملیات 3

 ) 23(صرفا ویژه بازرگانی خارجی کدزبان تخصصی *) 7) بازاریابی  6

 19 کنترل  کیفیت

 20 انبار دار

 21 اداري منابع انسانی

 22 مدیر تولید

 23 ازرگانی خارجی* ب

 61 حسابرس  –حسابدار  حسابداري 
) ریاضـی و  4) حسابرسـی 3) حسابداري صـنعتی 2) حسابداري مالی 1

 ) اقتصاد خرد و کالن6) مدیریت مالی5آمار

 24 * بازرگانی خارجی اقتصاد

ــاي مــدیریت 1 ــانی و تئوریه  ) اقتصــاد خــرد و کــالن2) اصــول و مب

 ) مـدیریت منـابع انسـانی   5مـالی  ) مـدیریت 4) تحقیق در عملیات 3

 (صرفا ویژه بازرگانی خارجی)زبان تخصصی *) 7) بازاریابی  6

 مکانیک

 25 تحقیق و توسعه

 ) مکانیـک سـیاالت  3) ترمودینامیـک 2) ریاضی عمومی و مهندسـی 1

ــالورژي در 5) اســتاتیک و مقاومــت مصــالح 4 ــال حــرارت) مت ) انتق

 ر ) ماشین ابزا7) طراحی قالب و پرس6تولید

 26 فنی و مهندسی

مهندسی 

ارشدواحدهاي 

 سرویس

60 

 61 سازه و واحد مکانیک

 برق

 27 تحقیق و توسعه

 ) الکترونیـک 3) مـدارهاي الکتریکـی  2) ریاضی عمومی و مهندسـی 1

) تجزیـه و  6) بررسـی سیسـتمهاي قـدرت   5) ماشینهاي الکتریکـی  4 

 ) کنترل خطی 7تحلیل سیستمها

 28 نیکبرق و الکترو

 29 فنی و مهندسی

 62 برق وابزار دقیق

مهندسی 

 شیمی 

مهندس ارشد 

 پروسس
63 

)کنترل فراینـد  4)مکانیک سیاالت 3)ترمودینامیک 2)انتقال حرارت 1

مهندس ارشد  )طرح راکتورهاي شیمیایی 6)انتقال جرم و عملیات واحد  5

 واحدهاي سرویس
64 

 مهندسی پلیمر
 مهندس ارشد

 پروسس
65 

)کنتـرل فراینـدهاي   4)رئولـوژي   3)تکنولوژي پلیمر 2)شیمی پلیمر 1

 )مکانیک سیاالت6)انتقال حرارت  5پلیمري 
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 آزمون استخدامی گروه صنعتی انتخاب –) مواد آزمون اختصاصی 3ادامه جدول شماره (

 مواد آزمون اختصاصی کد شغل شغل ته تحصیلیشر مقطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنایع

 30 *فروش و بازاریابی

) تحقیــق در 3) اصــول و مبــانی و تئوریهــاي مــدیریت2) ریاضــی و آمــار 1

 عملیات 

 ) برنامه ریزي و کنترل تولید و موجودیها4

) کنترل کیفیت 7) برنامه ریزي تولید6) برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات 5

 )30ابی کد )* بازاریابی (مخصوص شغل فروش و بازار ی8آماري 

 31 تضمین کیفیت

 32 سیستم ها و روشها

 33 انبار و کنترل موجودي

 34 برنامه ریزي تولید

 35 کنترل کیفیت

 36 ارزیابی تأمینکنندگان

 66 برنامه ریزي نت

 مدیریت

 37 فروش و بازاریابی

) تحقیـق در  3ن ) اقتصاد خرد و کـال 2) اصول و مبانی تئوریهاي مدیریت  1

 ) بازاریابی6) مدیریت منابع انسانی 5 ) مدیریت مالی4عملیات 

 )41(صرفاً ویژه بازرگانی خارجی گد  زبان تخصصی*) 7

 38 اداري

 39 کنترل کیفیت

 40 انبار دار

 41 * بازرگانی خارجی

 42 منابع انسانی -ي ادار

 67 بخش تامین

 43 حسابرس -ارحسابد حسابداري
) 5) ریاضـی و آمـار  4) حسابرسی3) حسابداري صنعتی2) حسابداري مالی 1

 ) اقتصاد خرد و کالن 6مدیریت مالی

بهداشت  

 حرفه اي 
 44 بهداشت حرفه اي

)مـدیریت و کنتـرل   3)ارزیابی ریسـک در محـیط کـار    2)بهداشت محیط 1

مـل زیـان آور   ) مدیریت و کنتـرل عوا 4عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار 

 ) آموزش بهداشت6)ارگونومی 5شیمیایی محیط کار 

 مکانیک

 45 تحقیق و توسعه

و  ترمودینامیک )3) استاتیک مقاومت مصالح2) ریاضی عمومی و مهندسی 1

) طراحـی  6متالورژي مـواد در تولیـد   ) 5) مکانیک سیاالت 4انتقال حرارت 

 ) ماشین ابزار 7 قالب و پرس

 46 آزمایشگاه

 47 انباردار

 48 فنی و مهندسی

 49 طراحی صنعتی

مهندسی واحدهاي 

 سرویس
68 

 69 انبار و کنترل موجودي

 70 سرشیفت

 71 واحد مکانیک و سازه

 برق

 50 آزمایشگاه

) 4) الکترونیــک 3) مــدارهاي الکتریکــی2) ریاضــی عمــومی و مهندســی 1

ــی ــدرت) بررســی سی5ماشــینهاي الکتریک ــتمهاي ق ــل 6س ــه و تحلی ) تجزی

 ) کنترل خطی7سیستمها

 51 برق و الکترونیک

 52 انباردار و کنترل موجودي

 53 تحقیق و توسعه

 72 برق وابزار دقیق

 73 کارشناس برق 

 74 کارشناس برق و ابزار دقیق
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 گروه صنعتی انتخابآزمون استخدامی  –) مواد آزمون اختصاصی 3ادامه جدول شماره (

 مواد آزمون اختصاصی کد شغل شغل ته تحصیلیشر مقطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54 طراحی صنعتی طراحی صنعتی

مهندسـی   –مبـانی هنـر    –) مبانی نظري طراحـی صـنعتی (مبـانی طراحـی     1

ارزیابی و اقتصـاد ،   –مباحث پروژه هاي طراحی صنعتی  –فاکتورهاي انسانی 

) تاریخ هنـر و طراحـی    2لیدات صنعتی ، جامعه شناسی صنعتی) مدیریت تو

 ) مواد ساخت و تولید3صنعتی ایران و جهان 

 آمار

 55 تحقیقات بازار
) مبـانی  3) مبانی آنالیز عـددي  2) ریاضیات عمومی 1دروس عمومی شامل 

 ) نمونه گیري و رگرسیون6) آمار ریاضی 5) احتمال 4احتمال  
 56 شبرنامه ریزي فرو

 57 کنترل کیفیت 

مهندسی 

 شیمی 

 75 سرشیفت

)کنتــرل فراینــد 4)مکانیــک ســیاالت 3)ترمودینامیــک 2)انتقــال حــرارت 1

 )طرح راکتورهاي شیمیایی6)انتقال جرم و عملیات واحد  5
 76 مهندس پروسس 

مهندس واحدهاي  

 سرویس 

77 

مهندسی 

 پلیمر

 78 سرشیفت

)کنترل فراینـدهاي پلیمـري   4)رئولوژي  3ژي پلیمر )تکنولو2)شیمی پلیمر 1

 )مکانیک سیاالت6)انتقال حرارت  5

 79 مهندس پروسس

 80 اصلیمهندس واحدهاي 

 81 مهندس تولید

مهندسی 

 کامپیوتر

)سیسـتم  4)معمـاري کـامپیوتر  3)مدارهاي منطقی 2)ساختمان داده ها1 82 فنی و مهندسی

 )انتقال داده ها7)پایگاه داده ها6اشینها )نظریه زبانها و م5عامل 
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 آزمون استخدامی گروه صنعتی انتخاب –) مواد آزمون اختصاصی 3ادامه جدول شماره (

 مقطع
 رشته تحصیلی 

 شغل
کد 

 شغل
 مواد آزمون اختصاصی

فوق 

 دیپلم

 

ساخت و 

تولید(ماشین 

 ابزار)

 تکنسین

58 

) مجموعه دروس اختصاصـی ماشـین   4) علم مواد 3ح) استاتیک و مقاومت مصال2) ریاضی1

 هاي ابزار، اجزاء ماشین )(کنترل عددي، اندازه گیري دقیق، طراحی قید و بند، رسم فنی، ماشینابزار 

ساخت و 

 تولید(قالبسازي)
 تکنسین

(طراحـی  قالبسـازي  ) دروس اختصاصی 4) علم مواد 3) استاتیک و مقاومت مصالح2) ریاضی1

 رش ، خمشی ، کششی ، ماشین هاي کنترل عددي ، عملیات حرارتی ، اندازه گیري دقیق)قالب هاي ب

 تکنسین تأسیسات
(حـرارت  ) مجموعه دروس اختصاصی 3) ترمودینامیک و سیاالت، انتقال حرارت2) ریاضی 1

 مرکزي با آب و هواي گرم، تهویه مطبوع تابستانی، سیستم در کنترل تأسیسات )

 تکنسین مکانیک خودرو
) دروس اختصاصـی  4) استاتیک و مقاومـت مصـالح  3) ترمودینامیک و سیاالت 2) ریاضی 1

 (مولد قدرت، انتقال قدرت، برق خودرو، سوخت رسانی و شاسی و بدنه )

 تکنسین مکانیک صنایع
) دروس اختصاصـی  4) استاتیک و مقاومـت مصـالح  3) ترمودینامیک و سیاالت 2) ریاضی 1

 )، کنترل کیفیت ، هیدرولیک و پنوماتیک ري ماشین آالت(تعمیر و نگهدا

طراحی و نقشه 

 کشی صنعتی
 تکنسین

) مجموعه دروس اختصاصـی (اجـزاء   4) علم مواد 3) استاتیک و مقاومت مصالح2) ریاضی 1

ماشین، اندازه گیري دقیق، طراحی قید و بند، طراحی قالب، نقشـه کشـی صـنعتی، گرافیـک     

 صنعتی)

 تکنسین صنایع فلزي

) مجموعــه دروس اختصاصــی 4) علــم مــواد3) اســتاتیک و مقاومــت مصــالح2) ریاضــی 1

ــزي،        ــاي فل ــاخته ه ــیم س ــکل، ن ــر ش ــرش و تغیی ــوژي ب ــکاري، تکنول ــوژي جوش  (تکنول

 هاي مخرب و غیر مخرب، متالورژي جوش، رسم فنی)تست

 تکنسین الکترونیک
ــی1 ــاطیس  2) ریاض ــته و مغن ــک الکتریس ــدارها3) فیزی ــی) م ــک4ي الکتریک  ) الکترونی

 ) ماشینهاي الکتریکی) مدار منطقی 5

الکتروتکنیک 

 (قدرت)
 تکنسین

ــی1 ــاطیس  2) ریاض ــته و مغن ــک الکتریس ــی 3) فیزی ــدارهاي الکتریک ــک4) م  ) الکترونی

 ) مدار هاي فرمان و سیم پیچی 6) ماشینهاي الکتریکی5

 تکنسین صنایع شیمایی
)انتقـال حـرارت   5)شـیمی تجزیـه   4)شیمی آلـی  3شیمیایی )صنایع 2)موازنه انرژي ومواد 1

 )مکانیک سیاالت6

 دیپلم

 مونتاژکار ساخت و تولید

59 

) 5) انـدازه گیـري دقیـق   4) رسم فنی عمومی و تخصصی3) اجزاء ماشین 2) محاسبات فنی1

 تراشکاري و فرزکاري

 مونتاژکار صنایع فلزي
) رسـم  5) جوش برق و گاز4نیم ساخته ها) تغییر شکل 3) اجزاء ماشین 2) محاسبات فنی1

 فنی عمومی و تخصصی

 مونتاژکار تاسیسات
 ه کشی تأسیسات) نقش4) تأسیسات بهداشتی3) برق تأسیسات 2) تأسیسات حرارتی 1

 ) تأسیسات برودتی5

 مونتاژکار مکانیک خودرو
محاسبات  )5) رسم فنی عمومی و تخصصی4) اجزاء ماشین3)) شاسی و بدنه2) مولد قدرت1

 فنی 

نقشه کشی 

 عمومی
 مونتاژکار

) هندسه 5) اندازه گیري دقیق4اجزاءماشین) 3) نقشه کشی صنعتی2محاسبات فنی) 1

 ترسیمی 

 ) مبانی دیجیتال 4) مبانی مخابرات در رادیو3) الکترونیک عمومی 2) مبانی برق1 مونتاژکار الکترونیک

 مونتاژکار الکتروتکنیک
) بـرق صـنعتی و سـیم    DC) ماشینهاي الکتریـک  AC3) ماشینهاي الکتریک 2 ) مبانی برق1

 پیچی 

 مونتاژکار علوم ریاضی 

60 

 2و  1) فیزیک 5) جبر و احتمال 4) حسابان 3) آمار و مدلسازي 2) هندسه 1

 و آزمایشگاه 2و  1) شیمی 4و آزمایشگاه   2و  1) فیزیک 3) آمار و مدلسازي 2) هندسه 1 مونتاژکار علوم تجربی

 ) روانشناسی5) علوم اجتماعی 4) جغرافیا 3) تاریخ 2) اقتصاد 1 مونتاژکار علوم انسانی



١۶ 
 

 وه صنعتی انتخابررشته و مقطع تحصیلی وشغل و رده شغلی در گ به انتخاب محل فعالیت با توجه -4جدول شماره  

 کد محل فعالیت شغل ردیف

 فروش و بازاریابی 1
ــفهان ــیراز)، 163( اص ــز)، 164( ش ــهد) ، 165( تبری ــواز) ، 166( مش ــت) ، 167( اه ــران)، 168( رش  )، 169( ته

 )174) ، قزوین (173( ساري)، 172( کرمانشاه)، 171( ارومیه)، 170( کرمان

 )192)( عسلویه(منطقه پارس جنوبی. )  )169( تهران) ، 167( اهواز) ، 165( تبریز)، 163( اصفهان و کنترل موجودي انبار 2

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. )163اصفهان ( کنترل کیفیت 3

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. )163اصفهان ( برنامه ریزي تولید 4

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. )163اصفهان ( مدیر تولید 5

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. )163اصفهان ( تضمین کیفیت 6

 )163اصفهان ( سیستم ها و روش ها 7

 )163اصفهان ( برنامه ریزي مواد 8

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. )163اصفهان ( اداري منابع انسانی 9

 )163اصفهان ( بازرگانی خارجی 10

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. )163اصفهان ( تحقیق و توسعه 11

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )( .)163اصفهان ( فنی و مهندسی 12

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. )163اصفهان ( برق و الکترونیک 13

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. )163اصفهان ( ارزیابی تأمین کنندگان 14

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )( ) )177) ، کرج (176) ، قم (173) ، ساري (166)، مشهد (169)، تهران (163اصفهان ( پشتیبانی 15

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )()  )166) ، مشهد (169)، تهران (172) ، کرمانشاه (175همدان ( )،164)، شیراز (163اصفهان ( حسابرس –حسابداري  16

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. )163اصفهان ( بهداشت حرفه اي 17

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. )163اصفهان ( آزمایشگاه 18

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. )163اصفهان ( طراحی صنعتی 19

 )163اصفهان ( تحقیقات بازار 20

 )163اصفهان ( برنامه ریزي فروش 21

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )( مهندس ارشد پروسس 22

 )192پارس جنوبی )( عسلویه(منطقه مهندس ارشد واحدهاي سرویس  23

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )( سرشیفت 24

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )( مهندس پروسس 25

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )( مهندس واحدهاي سرویس 26

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )( مهندس تولید 27

 )192)( عسلویه(منطقه پارس جنوبی واحد مکانیک و سازه 28

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )( برق و ابزار دقیق 29

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )( برنامه ریزي و نت 30

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )(. ) 163اصفهان( اداري 31

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )() . 163اصفهان ( انباردار 32

 )192س جنوبی )(عسلویه(منطقه پار بخش تامین 33

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )( کارشناس برق 34

 )192عسلویه(منطقه پارس جنوبی )( کارشناس برق و ابزار دقیق 35

 تکنسین 36

) ، 183) ، شـهرکرد ( 182) ، ورامین (181) ، شهریار (180)، ري (169) ، تهران (179) ، پاکدشت (178اسالمشهر ()، 163اصفهان (

)، 170) ، کرمان (176، قم ( )174قزوین ()، 164شیراز ()، 186( سمنان)، 185( زنجان) ، 167اهواز () ، 184بجنورد () ، 166مشهد (

. )191) ، یزد (175) ، همدان (190) ، ساوه (189) ، اراك (173) ، ساري (188) ، آمل (187)، خرم آباد (168)، رشت (172کرمانشاه (

 )192(عسلویه(منطقه پارس جنوبی )

 )163اصفهان ( مونتاژ کار (کارگر ماهر) 37

 )163اصفهان ( کارگر ساده 38
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  گروه صنعتی انتخابگروه صنعتی انتخابپیش نویس فرم ثبت نام آزمون استخدامی پیش نویس فرم ثبت نام آزمون استخدامی 

 :مشخصات فردي 

  شماره شناسنامه: -4  نام پدر: -3   نام خانوادگی:  -2   نام:  -1

                                                                        کدملی                                 -5

 سال ماه  تاریخ تولد: روز  -8 زرتشتی  کلیمی  مسیحی  اسالم دین:   -7

 شهرستان :   استان : محل صدور شناسنامه: -9

 دائم پزشکی معافیت   معافیت دائم غیر پزشکی   پایان خدمت  وضعیت نظام وظیفه:  -10 

   ماه مدت خدمت:   سال ماه تاریخ صدور کارت:        روز

 آدرس :  شهرستان :    محل سکونت : استان : -11

 رقمی:  ده کدپستی-12

 تلفن همراه :  – 15    کدشهر:           تلفن ثابت: -14      کد شهر :       :ضروري تلفن – 13

 :سوابق کاري 

16-   مدت کارکرد ................ ماه  کار کردم،  گروه صنعتی انتخابرکت هاي پیمانکاري طرف قرارداد در ش 

17 –  مدت کارکرد ................ ماه   سابقه کار با پرداخت حق بیمه هستم. ي دارا شرکت هاسایر در 

 :مشخصات تحصیلی 

 اسی ارشدکارشن کارشناسی کاردانی  دیپلم  مقطع تحصیلی:  -18

 گرایش رشته تحصیلی:فرد متقاضی رشته تحصیلی  (جدول شمار آزمون  کد رشته تحصیلی – 19

 تاریخ فراغت از تحصیل: روز          ماه          سال -21  معدل کل: اعشاري      /       صحیح -20

 دانشگاه :   شهرستان :   محل اخذ مدرك تحصیلی : استان : – 22

 ل:انتخاب شغ 

 شهرمحل فعالیت : –هولدینگ نفت،گاز وپتروشیمی -الف) *4کد شهر محل فعالیت (جدول شماره  – 23

 

 هولدینگ لوازم خانگی -ب                                                                                                      

 ) * :3اره شغل انتخابی : کد شغل (جدول شم – 24

    ماولویت سو     م :اولویت دو     اولویت اول :

 

و هر زمان خالف آن ثابت شود گروه صنعتی انتخاب می تواند مرا  صحت اطالعات مندرج در فرم تقاضا نامه ثبت نام را تأیید می نمایم -25

 . از ادامه روند استخدام محروم نماید

 

فـرد  *دفترچه راهنما و همچنین از طریق پایگاه اینترنتی آزمون در دسترس کلیه داوطلبان محترم می باشد. 13ول مندرج در بخشال در جدمشخصات تحصیلی و انتخاب شغکد *

انتخاب  1از جدول شماره رشته اي را که می خواهد در آزمون آن شرکت نماید   19از تحصیالت خود در آزمون شرکت نماید در اینصورت در بند  می تواند در رشته تحصیلی متفاوتی

 .و  درج می نماید و در مقابل آن رشته تحصیلی خود را ذکر می نماید

          

          

   

   

   

 متأهل مجرد           وضعیت تأهل:    -6


