
 

 های مستعد برای جذب در شرکت فوالد کاوه ارونداطالعیه شناسایی نیروی

در  ()مرحله چهارم ی آزمونشرکت فوالد کاوه اروند به منظور شناسائی نیروهای مستعد جهت جذب، اقدام به برگزار

 د.نمایهای ذیل میرشته

 

 شرایط عمومی جذب متقاضی

 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران. 

 قوانین جمهوری اسالمی ایران. و متعهد بهاسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مبین به دین  متدین 

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم غیرپزشکی. 

 نداشتن سوء پیشینه کیفری. 

 به تأیید مراجع ذیصالح صنعتی و سنتی عدم اعتیاد به مواد مخدر. 

 مستمری  و نهادهای انقالب اسالمی و نیز عدم بازخرید خدمت و ، غیردولتیهای دولتیعدم اشتغال و تعهد خدمت به دستگاه

 .بگیر

 باشد.هایی که فعالیت آنها غیرقانونی میها و گروهعدم عضویت و یا فعالیت در احزاب، سازمان 

 وردنواحد ایمنی و بهداشت کارخانه های شغلی طبق تأیید داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالیت. 

  31/05/97شنبه مورخ تا روز چهار شمسی تمام سال 18 حداقل سنداشتن. 

 .جنسیت متقاضیان بایستی مرد باشد 

  کمیته جذبتأیید پذیرفته شدگان توسط. 

 شرایط اختصاصی جذب متقاضی

 و هنرستان. ، دبیرستانایحرفهومراکز فنی ،دارا بودن اصل دانشنامه و یا اصل مدرک صادره از دانشگاه، دانشکده 

در زمان آزمون صرفاً باید دارای مدرک سطح مقطع مربوطه باشند، در دیپلم مقطع دیپلم و فوق شرکت کنندگان: 1تبصره                   

نام کنند، در صورت اثبات در هر مرحله از جذب و بعد صورتی که با وجود داشتن مدرک باالتر در این سطح ثبت

، همچنین دارندگان همکاری با آنها ممانعت بعمل خواهد آمد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشتاز ادامه  از آن

 گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 دیپلم

 هاکلیه گرایش برق

 هاکلیه گرایش مکانیک

 علوم ریاضی و علوم تجربی نظری

 دیپلم فوق
 فلزی صنایع، صنایع ،  مکانیک، تاسیساتتولید و ساخت مکانیک

 وابزار دقیقالکترونیک، الکتروتکنیک)قدرت(، کنترل برق

 ها(متالورژی)کلیه گرایش مواد

 لیسانس

 وابزار دقیقالکترونیک، الکتروتکنیک)قدرت(، کنترل برق

 مکانیک
 و حرارتی تاسیسات تولید، و ساخت سیاالت، و حرارت جامدات، طراحی

 صنعتی کشی نقشه و طراحی برودتی،

 متالورژی مواد

 تکنولوژی صنعتیها، تولید صنعتی، ریزی تحلیل سیستمبرنامه صنایع

 افزار، سخت افزارنرم کامپیوتر

 بازرگانی مدیریت

 کلیه گرایش ها حسابداری

 ایمنی صنعتی، تکنولوژی ایمنی صنعتی ایمنی صنعتی



 

 نام کنند و تنها مدرک لیسانس آنها مدبایست صرفاً با مدرک تحصیلی لیسانس ثبتمقاطع لیسانس و باالتر می

 کند.وص ایجاد نمیگونه حقی برای پذیرفته شدگان در این خصنظر خواهد بود و مدرک باالتر هیچ

گونه شدگانی که پس از جذب، مدارک باالتر اخذ و ارائه نمایند، هیچ شرکت فوالد کاوه اروند در قبال پذیرفته: 2تبصره           

 .تعهدی نخواهد داشت

  باشدبا رعایت سایر قوانین مربوطه می 11و لیسانس  13دیپلم فوق ،13حداقل معدل داوطلبین جذب برای دیپلم.        

دیپلم نظام قدیم مالک عمل خواهد بود و  برای داوطلبان مقطع دیپلم معدل کل دورة سه ساله دورة متوسطه و یاتبصره:       

 .باشدمعدل مدارک پیش دانشگاهی مالک عمل نمی

  دیپلم ) متولدین متقاضیان فوقسال برای  22به باال( و حداکثر سن  1373سال برای متقاضیان دیپلم ) متولدین  21حداکثر سن

            به باال( 1329سال برای متقاضیان لیسانس و باالتر ) متولدین  22به باال( حداکثر  1371

 .گرددمی اضافه سن به حداکثر شده انجام وظیفه نظام خدمت مدت: 1تبصره

تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد به حداکثر که به های فوالدی در شرکت مرتبطمعتبر و  مدت زمان سابقه کار : 2تبصره

  .سال بیشتر نباشد 30لیسانس از و  22دیپلم از فوق خواهد شد مشروط بر اینکه سن متقاضی  سن مجاز افزوده

 ندارد. سن مشخص شده زمان سابقه کار در مقطع دیپلم تاثیری در حداکثر مدت: 3تبصره

 گردد.برگزار می خرمشهر و آبادان بومی زمون برای متقاضیانآ 

 ن:مواد آزمو

 .مورد نظر خواهد بود هایعمومی و تخصصی رشته سواالت آزمون جذب از دروس

 

 :آزمون و محل زمان
 .دیان خواهد رسیآزمون متعاقباً به اطالع متقاض زمان و محل برگزاری

 نام:نحوه ثبت

 توسط متقاضی. نامثبت تقاضای اینترنتی فرم تکمیل 

 آگهی جذب. شرایط با منطبق )که معدل در آن ذکر شده باشد(تحصیلی مدرک آخرین اسکن 

 شود(. ضمیمه نیز توضیحات صفحه اسکن توضیحات، داشتن صورت در(شناسنامه  اول صفحه اسکن 

 کارت ملی روی اسکن. 

 غیرپزشکی. دائم معافیت یا وظیفه نظام خدمت پایان کارت روی اسکن 

  که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشدهای فوالدی در شرکت مرتبطمعتبر و  مدت زمان سابقه کاراسکن. 

  جدید. 3×1اسکن عکس 

 محل مورد نظر را تکمیل کنندو باالتر،  %25 فرزندان معظم شهدا و جانبازان. 

 تذکر:

 صداقت پذیرفته  و اعتماد اصل بر تکیه متقاضی بانیاز ارائه شده در طی مراحل جذب توسط  مورد مستندات و مدارک کلیه

 مراحل انجام از داوطلب گردد، متقاضی محرز شده توسط اعالم اطالعات خالف زمان، هر گردد. چنانچه بعد از استعالم یا درمی

و مطابق  گردید خواهد فسخ وی قرارداد و جلوگیری وی ادامه اشتغال از کار به شروع صورت در و شد خواهد محروم بعدی

 مقررات با وی رفتار خواهد شد.



 

 ز تاریخ آنان بعد ا غیرپزشکی و یا معافیت دائم وظیفه متقاضیانی که صدور قطعی مدرک تحصیلی و یا کارت پایان خدمت نظام

 .باشندآخرین روز مهلت ثبت نام باشد مجاز به ثبت نام نمی

  اند، در صورت تمایل و داشتننشدهشرکت نموده و پذیرفته  اروند فوالد کاوههای جذب نیروی آزمونمتقاضیانی که قبالً در 

 مطابق مفاد این اطالعیه مجدداً در این آزمون شرکت نمایند و هیچ تقاضای دیگری معتبر نخواهد بود.توانند شرایط الزم می

 مرحله این در موفقیت عدم لذا پذیرد،می صورت نیاز مورد مشاغل در فعالیت برای فردی توانمندی معیار با کار طب معاینات 

 باشد.می جذب شدن فرآیند منزله منتفی به

 به ثبت نام با مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود. 

 هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک مقطع و یک گرایش را دارد. 

  پذیرفته شدگان نخواهد داشت.شرکت تعهدی در قبال اسکان 

 مختلف،مراحل  نتایج و ها اطالعیه از آگاهی جهت جذب فرآیند طول در بایستمی متقاضیان  :مهم تذکر

 عدم لذامراجعه نمایند،  www.aks.co.ir آدرس به کاوه اروند فوالد شرکت سایتبه  مستمر صورت به

 .گرددنمی وي براي حقی هیچگونه موجب جذب، آزمون جزئیات و مراحل از داوطلب اطالع


