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 تعالي بسمه 

مقدمه 

  آزمون،   طريق  از   و  ذيل  شرايط  با   التحصيالن  فارغ  از  بندرعباس   در   خود   انساني   نيروي   تكميل  جهتكاوه جنوب كيش  فوالد    شركت
  اجتماعي  تأمين و كار قانون ضوابط طبق موقت مدت قرارداد صورت  به جسماني،  توانايي آزمون و صنعتي طب گزينش، و فني  مصاحبه
 . نمايد مي  همكاري  به دعوت  نيرو  تامين طريق از  صنعتي اقتصادي،  ويژه مناطق

 داوطلبانعمومي : شرايط اول بخش 

  ايران؛  اسالمي جمهوري  تابعيت -١
  ايران؛  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  در   شدهشناخته  اديان از  يكي يا  اسالم  مبين دين به  اعتقاد -٢
  ايران؛  اسالمي جمهوري اساسي  قانون  به التزام -٣
  ؛ )باشدنمي  موردقبول پزشكي  معافيت(قانوني معافيت يا  ضرورت دوره  خدمت  انجام -٤
  ) عضو نقص  يا خاص  بيماري به ابتال  عدم( جسماني كامل سالمت داراي   -٥
  مؤثر؛  جزايي محكوميت سابقه نداشتن -٦
  گردان؛ روان و مخدر  مواد به اعتياد  عدم  -٧
 ذيصالح؛   و قضايي  مراجع آراء  استناد  به اجرايي  هايدستگاه  در   استخدام ممنوعيت هرگونه وجود  عدم  -٨
  بومي استان هرمزگان   -٩

  فردي است كه حداقل يكي از موارد زير را دارا باشد :  هرمزگان بومي  
  وي، در استان هرمزگان باشد.  همسر   يا  داوطلب  تولد محل * شهرستان

  خدمت  محل  شهرستان  كه) بازنشسته يا و شاغل  از اعم(مسلح نيروهاي يا  و دولت پيماني  و  رسمي كارمندان  فرزندان و * همسر
  در استان هرمزگان باشد.  داوطلب والدين  بازنشستگي يا   فعلي

  در   متناوب يا  متوالي صورت  به را ) دانشگاه يا  و  دبيرستان  راهنمايي، ابتدايي،(تحصيلي سنوات از سال ) ٤( چهار  حداقل  * داوطلب
  . هاي استان هرمزگان گذرانده باشد يكي از شهرستان 

  را  هاي استان هرمزگان يكي از شهرستان  در بيمه  حق ختپردا سابقه سال) ٤( چهار  وي حداقل همسر  يا  و  مادر * داوطلب، پدر، 
  ) .است احتساب قابل  مذكور  موارد  از يكي براي  صرفاً  شده تعيين مدت  به بيمه  حق (پرداخت.باشد  داشته

 . باشدمي نامثبت   زمان در   كشوري تقسيمات آخرين  داوطلب،  بودن بومي  تعيين براي شهرستان  و  استان مبناي  تذكر :



٣

 داوطلبان شرايط اختصاصي: دوم بخش 

شرايط سني :  
سال سن   ٢٦حداكثر   . دارا بودن١
  باشد.  مي نام آخرين روز ثبت   كارت پايان خدمتمالك عمل براي زمان دريافت  ) :١تذكر (
  . باشدمي آزمون  نامثبتشروع  روز  افراد،  سن  محاسبه براي عمل  مالك: ) ٢تذكر (

.شود به حداكثر سن اضافه مي  ،مثبته اسناد و بيمه  داشتن صورت   در  مرتبط  سابقهميزان خدمت سربازي و همچنين ) : ٣( تذكر

  شرايط تحصيلي :  
  مورد  علمي  ارزش  لحاظ  از  كه باشدمي  دانشگاهي   تحصيالت موقت گواهي يا  دانشنامه  قبول،قابل  دانشگاهي   مدارك. ٢

  آن در   تحصيل از فراغت تاريخ و معدل  تحصيلي،  گرايش و  رشته مقطع،  و  بوده فناوري و  تحقيقات علوم،  وزارت تأييد 
  نخواهد موردپذيرش وظيفهنظام  حوزه براي  صادره  تحصيلي معافيت لغو گواهي  يا   تحصيلي گواهي  هرگونه . (باشد ذكرشده

  .) بود
  پذيرش نحوه  به توجه  با ايمكاتبه  و باز  آموزش   فراگير،  هاي دوره   عناوين با  تحصيلي مدارك همچنين  و معادل  مدرك . ٤

  . بود نخواهد  موردپذيرش هادانشگاه  سراسري هايآزمون   از خارج  دانشجو
  تاريخ  از  بعد آنان دائم معافيت كارت يا  و وظيفهنظام  خدمت  پايان   تاريخ يا   تحصيل از فراغت تاريخ  كه داوطلباني  مدارك  .  ٥

  . بود نخواهد  موردپذيرش باشد،  كتبي  استخدام آزمون برگزاري 
مندرج در شرايط احراز    تحصيلي  مقطع و گرايش رشته،  همان  آموختگاندانش  صرفاً  امتحاني هاي رشته  از يك  هر  در .  ٦

  . باشدنمي  پذيرامكان  هاگرايش  يا   هارشته  ديگر   پذيرش و  كنند نامثبت  توانند مي
  در  مدارك  صحت  عدم  صورت  در  و  شد  خواهد  استعالم  ذيصالح مراجع  از  نهايي  شدگان پذيرفته تحصيلي  مدارك  اصالت . ٧

  . بود خواهد  منتفي داوطلب  استخدام) كار به اشتغال  و  آزمون  در پذيرش صورت  در  حتي ( مرحله هر

  .باشدتحصيلي مي  يا دانشنامه موقت  ، تاريخ مندرج در گواهينامه تحصيل از فراغت  تاريخ محاسبه در  عمل   مالك :  )١تذكر (



٤

 : مواد آزمون سوم بخش 

 يعموم آزمون مواد -الف

  براي تمامي مشاغل عبارتند از :  مواد آزمون عمومي

  ) ICDL  هفتگانه هاياطالعات (مهارت  . فّناوري١
 مقدماتي  آمار و  . رياضي٢
 اسالمي  . معارف ٣
 عمومي  انگليسي . زبان ٤
اساسي  حقوق  و اجتماعي  دانش عمومي،  . اطالعات ٥
 عمومي  هايتوانمندي  و . هوش ٦

  معاف  اسالمي معارف هايسوال به  پاسخگويي از ايران  اسالمي جمهوري  اساسي  قانون  مصرح در ديني  هاي اقليت تبصره:
  خواهد  محاسبه عمومي آزمون هايسوال  ساير  شده  تراز  مجموع  اساس بر داوطلبان،  اين  مكتسبه صورت نمره اين  در  و بوده
  شد. 

 تخصصي آزمون مواد -ب

مواد آزمونرشته شغلي رديف 
 ترموديناميك - فيزيك شيمي  - مواد مكانيكي خواص - مواد فيزيكي خواص - كريستالوگرافي توليد كارشناس ١
 آهني آلياژهاي گريريخته – گريريخته اصول - حرارتيعمليات  – مواد مكانيكي  و فيزيكي خواص    توليد تكنسين ٢
 سقفي  هاي جرثقيل خصوص در تخصصي اطالعات جرثقيل  اپراتور٣

 (برق) نگهداري و تعمير كارشناس ٤
  روشنايي تجهيزات - الكتريكي انرژي توزيع هاي سيستم - الكتريكي ماشينهاي - الكتريكي مدارهاي

 محاسبات -

  (مكانيك)نگهداري و تعمير كارشناس ٥
ديناميك و - مكانيك سياالت و انتقال حرارت - ترموديناميك –  استاتيك و طراحي اجزاي مكانيكي
 توربوماشين و سيستم هاي انتقال آب - ارتعاشات

  (ابزار دقيق)نگهداري و تعمير كارشناس ٦
–سيگنالها و سيستمها  - مدار منطقي و ماشينهاي الكتريكي  - الكترونيك  – مدارهاي الكتريكي  

 الكترومغناطيس
 سيستمها وسيگنالها  - سيستمهاي ديجيتال - الكترونيك – مدارهاي الكتريكي  (الكترونيك)نگهداري و تعمير كارشناس  ٧

  (برق)نگهداري و تعمير تكنيسين  ٨
تجهيزات روشنايي - سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي - ماشينهاي الكتريكي - مدارهاي الكتريكي

 محاسبات -
 طراحي اجزا  -انتقال حرارت  - مكانيك سياالت - ترموديناميك – مقاومت مصالح - استاتيك    (مكانيك)نگهداري و تعمير تكنيسين ٩
 ماشينهاي الكتريكي -مدار منطقي  - الكترونيك – الكتريكيمدارهاي   (ابزار دقيق)نگهداري و تعمير تكنيسين  ١٠
 سيگنالها و سيستمها - سيستمهاي ديجيتال - الكترونيك – مدارهاي الكتريكي  (الكترونيك)نگهداري و تعمير تكنيسين  ١١

  . شد خواهند اعمال و محاسبه  دو  ضريب با تخصصي  دروس   و يك ضريب با عمومي  دروس   : ١تذكر 
  هر  ازاي ) مي باشند. ضمناً به١( يك ضريب با ايچهار گزينه  صورت به اختصاصي  و عمومي سواالت مواد آزمون كليه : ٢ تذكر

. شد خواهد گرفته  نظر  منفي در نمره سوم اشتباه به سواالت، يك پاسخ 



٥

 : مراحل ثبت نام چهارم بخش 

.  شد  خواهد  انجام ١٣٩٨ماه  مهر ٣٠و تا پايان روز  ده روز به مدت  ١٣٩٨ماه سال رمه  ٢٠  شنبهاز روز  اينترنتي صورت به نام ثبت
، شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه را داشته باشد. آزمونبايد در زمان ثبت نام در داوطلب متقاضي استخدام 

 : شده از مدارك اسكن الف) تهيه فايل

  از  ارسال براي را آن فايل  و  نموده اسكن زير،  مشخصات با را خود پرسنلي  عكس قطعه يك بايد  داوطلب عكس پرسنلي : . ١
 در اختيار داشته باشد :   اينترنتي نامسامانه ثبت طريق
  باشد  شده گرفته  جاري سال  در  كه تمام رخ) ( ٤٣  عكس -
 پيكسل باشد  ٤٠٠٣٠٠ حداكثر  و  پيكسل  ٣٠٠٢٠٠ حداقل  بايد شده  اسكن عكس اندازه باشد.  JPG فرمت با  -
  باشد  لكه  هرگونه  و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح،  بايد  داوطلب  تصوير -
  باشد  كيلوبايت  ٧٠كيلوبايت و حداكثر   ١٥بايد حداقل   شده ذخيره   فايل حجم  -
  باشد  شده  حذف  بايد شده  اسكن عكس زائد  هاي حاشيه  -
 باشد  سفيد زمينه داراي  و رنگي  عكس  االمكانحتي  -

  داوطلبان   است  الزم  و  نيست  قبول  شناسنامه و ...) قابل   ملي،  شناسايي (كارت  هايكارت   روي  عكس  ستفاده ازااسكن و    :  )١تذكر (
 . نمايند  اسكن به اقدام فوق،  توضيحات  با  مطابق  وپرسنلي   اصل عكس از

گردد. الزم به  مي  سلب  وي  از آزمون در  شركت  حق  و  شدهباطل  داوطلب ثبت نام  غير معتبر، عكس  ارسال  صورت در :  ) ٢تذكر (
 موضوع اين كه داوطلبان، عكس ارسال در اشتباه درخصوص قبلي،هاي استخدامي  آزمون  در آمده وجود به مشكالت به توجه با ذكر است

 انجام نت ها كافي توسط را خود نام ثبت چنانچه مي گردد تاكيد است، داده رخ كنند مي نام ثبت كافي نت در كه براي داوطلباني اكثراً
 به ديگري داوطلب عكس اشتباهاً تا نماييد دقت ارسالي عكس كنترل به نسبت حتماً ثبت نامي، اطالعات كنترل بر مي دهيد، عالوه

 مقررات مطابق و تخلف محسوب شده داوطلب، طرف از اشتباه عكس ارسال  صورت در كه است بديهي نگردد. ارسال عكس شما جاي
 شد.  خواهد رفتار با وي

  . كارت ملي ٢
  .صفحه اول شناسنامه  ٣
  مدرك تحصيلي  .٤*
  دائم معافيت/خدمت  پايان كارت .٥*

مشخصات زير آماده نموده و در نظر گرفتن را با  ٥ و ٤تصوير اسكن شده از مدارك ذكر شده در بندهاي  بايد داوطلب :)١(تذكر
در سامانه بارگذاري نمايد.    JPGنام به صورت فايل با فرمت در هنگام ثبت 

  باشد؛  تصوير با وضوح و كيفيت الزم - 
 باشد؛  كيلوبايت ٢٠٠كيلوبايت و حداكثر  ٣٠حداقل   - 
  باشد.  ترجيحاً رنگيحذف و  هاي زائد حاشيه  - 

ها به پايان خواهد رسيد، در صورت كسب حد  التحصيل گرديده و يا خدمت آن فارغ نام ثبت روز آخرين داوطلباني كه تا  ):٢تذكر ( *
ها اخذ  برابر ظرفيت مورد نياز، در زمان بررسي مدارك داوطلبان، تصوير مدارك مورد نياز از آن   ٣نصاب نمره الزم و قرار گرفتن در سقف  

 صورت، در زمان بررسي مدارك به همراه داشتن اصل مدارك مورد اشاره ضروري است.   خواهد شد. بديهي است در هر 



٦

  ب) مطالعه شرايط آزمون

شود داوطلبين محترم، قبل  و مطالعه داوطلبين قرار گرفته است. اكيداً توصيه مي   دريافتدفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت  
 نام در آزمون اقدام نمايند. از هرگونه اقدام بر روي سامانه، شرايط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزينه و ثبت 

وجه:  ج) پرداخت

به منوي «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روي گزينه  با مراجعه ط آزمون، بايدشرايط، پس از مطالعه دقيق شراي  واجد متقاضيان
پيامكي از   ريال خدمات  ٥.٠٠٠نام در آزمون را به اضافه ريال هزينه ثبت  ) دويست هزار(٢٠٠٠٠٠«پرداخت هزينه» كليك كرده و مبلغ 

 باشد. مورد نياز مي  CVV2كد  و    ، تاريخ انقضا همراه رمز اينترنتي، پرداخت نمايند. جهت اين امر، كارت بانكي به  طريق درگاه الكترونيك

  نام:د) شروع فرآيند ثبت 
 پذيرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتي اطالعات خود را وارد سامانه نمايد. نام در سامانه، در هفت مرحله انجام مي فرآيند ثبت 

  ه) ويرايش اطالعات

توانند با مراجعه به پروفايل كاربري خود و كليك بر  باشد، داوطلبان مي در زماني كه سامانه جهت ويرايش اطالعات داوطلبان باز مي 
روي بخش «ويرايش اطالعات» اقدام به ويرايش اطالعات ثبت شده خود نمايند.  

تماً در صورتي كه داوطلب جهت ويرايش وارد سامانه شود، ح: نكته بسيار مهم 
مرحله را به صورت كامل طي نموده و كد رهگيري خود  ٧بايست دوباره تمامي مي

را مشاهده نمايد، در غير اين صورت، تغييرات مورد نظر ايشان اعمال نخواهد 
  .و همان اطالعات قبل از ويرايش براي داوطلب معتبر خواهد بود گرديد

:آزمون  در شركت كارت دريافت نحوه وآزمون برگزاري  و) زمان

سايت مركز آزمون جهاد دانشگاهي به   روي  بر  پرينت و مشاهده  براي  ١٣٩٨ماه آبان  ١٤از تاريخ  ، مذكورآزمون در  شركت كارت 
  و   شروع  ساعت  .شد  خواهد  برگزارشهر بندرعباس    در   ٨١٣٩ماه  آبان   ١٧جمعه  روز    درآزمون  گرفت.    خواهد   قرار   .hrtc.irwwwآدرس  
  ذكر  به الزمرسيد.  داوطلبان خواهد  آگاهي  به كارت  پرينت هنگام به  و درج  آزموندر  شركت كارت  بر روي  آزمون برگزاري  محل

  داوطلبان  مدارك و  نبوده  داوطلبان سوي  از  ارسالي  اطالعات  تأييد منزله به  ، آزمون در شركت  كارت  صدور است 
 گرفت.قرار خواهد   مورد بررسي ، آزمون اجراي  پس از



 

٧ 

 نتيجه اعالم : مراحل و نحوه پنجم بخش 

  پذيرد :  به شرح زير صورت مي بررسي مدارك و آزمون عملي و معرفي افراد جهت ، اعالم نتايج تعيين حد نصاب علمي
  

  كسب حدنصاب علمي:  )الف

زم در آزمون علمي بوده و انتخاب افراد پذيرفته استخدام، منوط به كسب حدنصاب ال  ل معرفي داوطلبان جهت شركت در ساير مراح
  باشد :  اساس ترتيب نمرات مكتسبه، و با رعايت ساير مباني مقررات جاري مطابق قواعد زير مي  شده بر

  ) % ٥٠معادل پنجاه درصد(، آزموننمرات داوطلبان به تفكيك مواد عمومي و تخصصي محاسبه و حد نصاب آزمون پس از برگزاري 
نمره تخصصي در هر شغل محاسبه و مبناي ساير  براي  ٢ضريب نمره عمومي و ضريب يك براي باالترين نمره مكتسبه در آزمون با 

  گيرد.  مراحل انتخاب داوطلبان قرار مي 
  

  از بين دارندگان حد نصاب علمي: بررسي مداركبرابر ظرفيت جهت  ٣ ب) انتخاب و اعالم ليست

اساس نمره كل    بر  ،اندبرابر ظرفيت جهت بررسي مدارك صرفاً از بين داوطلبيني كه حد نصاب الزم را كسب نموده   سهانتخاب افراد  
برابر ظرفيت پذيرش در  سه به تعداد  به ترتيب نمره فضلي افراد براي نمره تخصصي  ٢ضريب يك براي نمره عمومي و ضريب آنان با 

  . پذيرد هر شغل محل صورت مي 
ها  اساس اطالعات خوداظهاري داوطلب بوده و نتيجه نهايي نمرات آن  صرفاً بر ،شده رنمره كل افراد در كارنامه اوليه صاد تذكر:

  شد.  د اعالم خواه ،هاي قانوني و تأييد آن پس از بررسي، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتيازات و سهميه
  

  ج) بررسي مدارك 

  مدارك  بايد   موردنياز   ظرفيت  برابر  چند   شدگان پذيرفته   استخدام،  اينترنتي  سايت  در  شدهدرج   اطالعيه  پيرو   كتبي،  آزمون  انجام  از  پس 
  . نمايند تكثير و يك نسخه از آن را تحويل  را  زير

    داوطلب  تحصيلي مدرك    . ١
    داوطلب  شناسنامه صفحات تمام و ملي  كارت  . ٢
  داوطلب  دائم  معافيت يا عمومي   وظيفه  نظام خدمت  پايان   كارت  . ٣
  مرتبط  كار سابقه معتبر گواهي  . ٤

  جعلي   مدارك   با   داوطلب  گردد  مشخص  كه  صورتي   در.  شد   خواهد   استعالم  ذيصالح   قانوني  مراجع  از  ارسالي  مدارك  كليه   اعتبار:  تذكر
  . شد  خواهد  رفتار  وي  با  مقررات برابر  و منتفي  داوطلب  استخدام موضوع  است نموده  نامثبت  به اقدام

  
  مصاحبه) د

 به  شدهكسب  علمي رتبه ترتيب به نصاب حد دارندگان بين  از اينترنتي سايت طريق از داوطلبان، ارسالي مدارك تأييد از پس -
  . آيدمي  عمل  به  دعوت  فني  مصاحبه  و هاتوانمندي  و ها شايستگي  ارزيابي جهت موردنياز  ظرفيت برابر چند ميزان

  ارزيابي جهت شدهكسب علمي رتبه ترتيب به نصاب حد داراي داوطلبان بين از مجدداً موردنياز، ظرفيت تكميل عدم صورت در -
  . آيدمي  عمل  به دعوت  فني  مصاحبه و ها توانمندي  و ها شايستگي 
  در  موفقيت  به  منوط  نهايي  پذيرش  و كند نمي  ايجاد  داوطلب براي حقي  گونههيچ  » مصاحبه« مرحله در  موفقيت  يا  و  معرفي: تذكر

    . باشداستخدام مي  مراحل  ساير



٨

 : تذكرات مهم  م ششبخش 

  . باشدمي استان هرمزگان  شدگان،پذيرفته   تمامي خدمت  جغرافيايي  محل .١
  .  باشدنمي  پذيرامكان  شرايطي هيچ  تحت نامثبت  واريزي  وجه استرداد  .٢
  .  باشدمي  شدهمعرفي  اينترنتي پايگاه  طريق از  و اينترنتي  صورت به صرفاً  داوطلبان  نامثبت   .٣
  نام،ثبت  مراحل  از يك  هر در  چنانچه.  باشدمي  داوطلب  عهده  به اينترنتي  نامثبت   فرم در  شدهثبت  مندرجات صحت مسئوليت .٤
  ذكر  با  يا  و  جعلي مدارك  با مرحله هر   در  داوطلب  كه گردد مشخص كار به  اشتغال و  آزمون در  پذيرش   صورت در حتي  و  آزمون

  رفتار وي  با مقررات برابر  و منتفي   داوطلب  استخدام موضوع است  نموده  آزمون  در شركت و نامثبت به اقدام  غيرواقعي مشخصات 
  . گردد مي

  .كندنمي  ايجاد شركت براي استخدامي  تعهد  گونههيچ  نامثبت  انجام  .٥
  مطابق آنان) تحصيلي گرايش  و رشته مقطع،( تحصيلي مدرك  كه نمايند  نامثبت   آزمون  در توانندمي  صورتي  در   صرفاً داوطلبان  .٦

  و بوده  يكسان  استخدامي  آگهي  در قيدشده مشاغل احراز  شرايط  در مندرج) تحصيلي گرايش  و  رشته مقطع،( تحصيلي   مدرك عناوين با
 مقطع، همان  عيناً وي موقت دانشنامه متن  در ) تحصيلي گرايش  و رشته مقطع،( داوطلب  نامي ثبت تحصيلي  مدرك  عنوان  همچنين

.  باشد  گرديده   درج تحصيلي  گرايش  و رشته
  . دارد   را موردنياز  شغلي  هايرشته   از يكي   در شركت حق  فقط داوطلب  .٧
  كسب را  الزم توفيق  استخدامي  مراحل از  هريك در   متقاضيان  چنانچه  و  باشدمي  مربوط  مراحل كليه طي  به منوط  استخدام .٨
  . گرددمي  منتفي استخدامي  مراحل  ادامه موضوع  ننمايند 
  تخصصي  و عمومي  آزمون   در  داوطلبان  نمرات تعيين از  پس ظرفيت، برابر  چند شدهمعرفي  متقاضيان  مدارك اينكه، به توجه  با  .٩

بررسى خواهد شد، لذا در صورتى که مدارك داوطلبان ازجمله مدارك تحصیلى، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، و سابقه 
اشتغال و همچنین اطالعات خود اظهارى داوطلب در تقاضانامه ثبت نامى، مغایر با شرایط مندرج در این آگهى باشد، هیچ گونه حقى 

و امتیازى براى متقاضى ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از امتحان، اعالم نتایج اولیه، مصاحبه استخدامى و حتى در صورت 
. پذیرش نهایى، داوطلب از سایر فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضى ندارد.

  تاريخ از بعد  آنان   دائم معافيت كارت  يا  و وظيفهنظام  خدمت پايان   تاريخ يا تحصيل از فراغت  تاريخ كه داوطلباني  مدارك  . ١٠
 . گيردنمي  قرار پذيرش   مورد باشد  ١٧/٠٨/١٣٩٨ كتبي  آزمون برگزاري 
  .  شد  نخواهد  داده اثر  ترتيب دانشگاه  حساب  تسويه برگ  و ) شدهتمام حتي( واحد  تعداد  گواهي  و معادل  مدارك به . ١١
  زمان در   ناقص صورت  به مدارك ارائه يا  و  آگهي  مفاد  در شدهاعالم  شرايط  و ضوابط   دقيق رعايت  عدم  از ناشي  مسئوليت  . ١٢
 به  يا اشتباهبه  داوطلب  شود محرز  استخدام، مراحل از  مرحله هر در  و  بود  خواهد  داوطلب  عهده بر  گزينش و  مصاحبه مدارك،  بررسي

  حكم  صدور صورت  در  و  گرديده محروم بعدي مراحل انجام از باشد،  آگهي   در  مندرج شرايط  فاقد يا  و  داده  واقع خالف  اطالعات عمد 
  . شودمي  بالاثر و  لغو مزبور  حكم استخدامي، 

 . نمايند  مطرح support@hrtc.ir الكترونيك پست  طريق  از را  خود سؤاالت  توانندمي  عزيز  داوطلبان 
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 شرايط احراز مشاغل :  هفتم بخش  

  توضيحات   جنسيت   شرايط احراز شغل   رشته شغلي 
  سال تجربه مفيد ٣  مرد  ليسانس : متالوژي  توليد  كارشناس
  سال تجربه مفيد ١  مرد  مواد توليد، و ساخت ديپلم : متالوژي، فوق   توليد  تكنسين

  جرثقيل  اپراتور
  هاكليه رشته:  ديپلم

  هاكليه رشته ديپلم :  فوق 
  سال تجربه مفيد ١  مرد

نگهداري(برق) و تعمير كارشناس   سال تجربه مفيد ٣  مرد  ليسانس : برق  
نگهداري(مكانيك)  و تعمير كارشناس   سال تجربه مفيد ٣  مرد  ليسانس : مكانيك  
نگهداري(ابزار دقيق) و تعمير كارشناس   سال تجربه مفيد ٣  مرد  دقيق  ليسانس : ابزار 
نگهداري(الكترونيك)  و تعمير كارشناس   سال تجربه مفيد ٣  مرد  ليسانس : الكترونيك 

نگهداري(برق) و تعمير  تكنيسين   تجربه مفيدسال  ١  مرد  : برق  ديپلمفوق  
نگهداري(مكانيك)  و تكنيسين تعمير    سال تجربه مفيد ١  مرد  : مكانيك ديپلم فوق  
نگهداري(ابزار دقيق) و تكنيسين تعمير    سال تجربه مفيد ١  مرد  دقيق  : ابزارديپلم فوق  
نگهداري(الكترونيك) و تكنيسين تعمير    سال تجربه مفيد ١  مرد  : الكترونيكديپلم فوق  
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  : فهرست مشاغل هشتم بخش  

  تعداد رشته شغلي رديف 
  نفر ٥ كارشناس توليد    ١
  نفر ٨٥  تكنسين توليد   ٢
  نفر ١٠  اپراتور جرثقيل  ٣
  نفر ٥  نگهداري(برق) و تعمير كارشناس ٤
  نفر ٥  نگهداري(مكانيك)  و تعمير كارشناس  ٥
  نفر ٥  نگهداري(ابزار دقيق) و تعمير كارشناس  ٦
  نفر ٥  نگهداري(الكترونيك)  و تعمير كارشناس  ٧
  نفر ١٥  نگهداري(برق) و تعمير  تكنيسين  ٨
  نفر ٤٣  نگهداري(مكانيك)  و تكنيسين تعمير   ٩

  نفر ٨  نگهداري(ابزار دقيق) و تكنيسين تعمير   ١٠
  نفر ١٤  نگهداري(الكترونيك) و تكنيسين تعمير   ١١

  


