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  بسمه تعالی

 براي روي انسانی شرکت فوالد مبارکه اصفهانیاطالعیه جذب ن
  1398سال  کارشناسی اپراتوري و مشاغل

 مین نیروي انسانیتأ به منظور ایام پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی زمان با همافتخار دارد  ،شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 4 و 3شماره  پیوستول ابر اساس جدرا  شرایط ینواجداز  نفر 527تعداد  ،کارشناسیاپراتوري و در مشاغل  مورد نیاز خود

 نون ارزیابی شایستگیکا، و مصاحبه (براي مشاغل  اپراتوري) یمهارت ارزیابی)، (دانشی از طریق برگزاري آزمون کتبی 5و 
و  )ویژگی هاي روانشناختیتوانایی جسمی و (جهت سنجش سالمت،  طب صنعتیمعاینات ، (براي مشاغل کارشناسی)

  نماید.جذب  طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی موقت به صورت قرارداد ،گزینش

  شرایط عمومیالف) 

 تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران -1

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

 سوء پیشینه کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشدسابقه محکومیت و نداشتن  -3

 به تأیید مراجع ذیصالح سوء مصرف مواد اعتیادآورعدم  -4

پزشکی (دارابودن معافیت دائم پزشکی در مشاغل غیر داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم -5
 باشد)کارشناسی بالمانع می 

 16/12/98 مورخ جمعهروز سال تمام شمسی تا  18 سن داشتن حداقل -6

هاي شغلی طبق تأیید جهت انجام فعالیتجسمی، روحی و ویژگی هاي روانشناختی ی کامل توانای سالمت وداشتن  -7
  مبارکهاي شرکت فوالد مرکز بهداشت حرفه

 فوالد مبارکه شرکتیید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش تأ -8
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  شرایط اختصاصی ب)

  : شرایط اختصاصی1جدول شماره 

 شغل
مقطع 

 تحصیلی

حداقل 
 حداکثر سن  معدل کل

  کار سابقه حداکثر
   مهیب حق پرداخت با قابل پذیرش 

  سال 3  سال 24  00/13  دیپلم  اپراتور

  سال 3  سال 28  00/13  لیسانس  کارشناس
  

  تسهیالت سنی براي داوطلبان :

خدمت نظام  سال) 2( ماه24، مدت غیر پزشکی خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم پایان هاي کارتبه کلیه دارندگان  .1
  وظیفه قانونی به حداکثر سن اضافه خواهد شد.

باشند، به ازاي هر سال که داراي سابقه کار با پرداخت حق بیمه در صندوق هاي بازنشستگی معتبر کشور می داوطلبانی .2
می بایست گواهی پرداخت حق  افرادسال) به حداکثر سنی آنان اضافه می شود. این دسته از  3سابقه یک سال (تا سقف 

زمون کتبی) به همراه داشته ر روز کنترل مدارك (پس از آبیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را به همراه سایر مدارك د
، همراه داشتن شناسه افرادي که سوابق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ارائه می نمایند عالوه بر گواهی مذکور( باشند

  https://eservices.tamin.irکاربري و رمز ورود به درگاه خدمات غیر حضوري سازمان تأمین اجتماعی به آدرس
 در غیر این صورت از ورود این افراد به مرحله بعد جلوگیري به عمل خواهد آمد.الزامی می باشد) 

 3 زانیم به ،يجانباز %25باالي  جانبازان معزز فرزندان و سال 4  به میزان درصد 70و فرزندان جانبازان شهدا معزز فرزندان .3
 نامهیمعرف اخذ به نسبت یسن التیتسه از استفاده جهت افراد نیا است الزم. شود می اضافه آنان سن حداکثر به سال

 نمایند.روز کنترل مدارك ارائه  دراز دفاتر پیشخوان دولت اقدام و  يثارگریا

 . براي مشموالن بند فوق الزامی می باشد جذب، مراحل هیکل: شرکت درتذکر

سال و مشاغل کارشناسی از  30در هر صورت با احتساب کلیه تسهیالت سنی فوق، سن داوطلبان مشاغل اپراتوري از  .4
 .سال نباید باالتر باشد 34

 
 :توضیحات شرایط اختصاصی  

در زمان داوطلبین و  الزامی بوده  5و4و3مندرج در جداول شرایط  با مطابقمعتبر،  تحصیلی و رشته مدرك دارا بودن .1
 ارائه نمایند. را بایست مدارك منطبق با اطالعیهمیثبت نام 

 .می باشد 16/12/98جمعه مورخ  ، تا روز مبناي محاسبه حداکثر سن .2

به شرط دارا بودن و ارائه مدرك تحصیلی منطبق با شرایط  4و  3افراد داراي مدارك تحصیلی در مقاطع باالتر از جداول  . 3
ودداري اطالعیه، می توانند در آزمون در مقطع پایین تر شرکت نمایند. لیکن می بایست از ارائه مدارك با مقاطع باالتر خ

ی زمان طدر صورت استخدام، یا رده شغلی در طول فرآیند جذب و همچنین  نمایند و امکان تغییر کد رشته آزمون
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پس از این مدت نیز تابع ضوابط و مقررات امکان پذیر نمی باشد و  سال 7اشتغال (با درخواست شخصی) حداقل تا 
 اخذ خواهد شد. داوطلبقبل از جذب، در این خصوص تعهد محضري از شرکت خواهد بود و 

نیازهاي اعالم شده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شرکت بوده و هرگونه درخواست شخصی مبنی بر تغییر ردیف  .4
 تحصیلی فرد پس از جذب، از نظر شرکت مردود می باشد.مدرك  ءارتقاتغییر یا شغلی یا رده شغلی مرتبط با 

 باشند. چهارمحال و بختیاريا ی اصفهانداوطلبان مشاغل اپراتوري می بایست بومی یکی از استان هاي  .5

  داوطلب بومی به فردي اطالق می گردد که داراي حداقل یکی از شرایط زیر باشد:: 1 توضیح
  محل صدور شناسنامه وي یکی از شهرستان هاي این دو استان باشد. -الف
  ذ دیپلم وي یکی از شهرستان هاي این دو استان باشد.محل اخ -ب

داوطلبان بومی اســتانی با اولویت محل ســکونت نزدیکتر و فرزندان کارکنان شــاغل و باز نشــســته فوالد  :2توضــیح 
  ه بعد قرار خواهند گرفت.در اولویت دعوت به مرحلو مهارتی  مبارکه در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی 

شهدا و  .6 شرکت در  %50جانبازان باالي فرزندان فرزندان معزز  ضی  شاغلکه متقا شند اپراتوري می آزمون م شرط با از 
  د.نباشمی معدل معاف

  :استخدام فرآیندمراحل  )پ 

  و آماده نمودن مدارك مورد نیاز  آن شرایط آگهی مندرج در قیدق مطالعه و  uiazmoon.ir سامانه به مراجعه .1
  يریرهگ کد اخذ و آزمون در نام ثبت .2
 جلسه به ورود کارت افتیدر .3

 یکتب آزمون برنامه طبق برگزاري آزمون محل در حضور .4

 نام ثبت تیسا قیطر از یکتب آزمون جهینت افتیدر .5

(ویژه مشاغل  یستگیشا یابیارز کانون و و مصاحبه (ویژه مشاغل اپراتوري) فرآیند ارزیابی مهارتی در حضور .6
 یکتب آزمون در رشیپذ صورت در کارشناسی)

 قبلی حلامر در رشیپذ صورت در یصنعت طبمعاینات  مرحله در حضور .7

 مراحل قبلیبراي پذیرفته شدگان  نشیگز ندیآفر انجام .8

پیشینه و سایر عدم سوء، یا معافیت دائم استعالم کارت پایان خدمت، استعالم مدرك تحصیلی شامل پرونده لیتکم .9
 مدارك مورد نیاز

  پذیرفته شدگان نهایی.براي  استخدام بدوهاي  آموزش، شروع به کار و موقت کار قرارداد انعقاد .10

  : مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام ت )

مدارك مورد نیاز فایل ، نسبت به تهیه و تکمیل فرم الکترونیکی (وب سایت) ثبت نام قبل از مراجعه به سامانه داوطلبانالزم است 
 اقدام نمایند.
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 اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود) ،اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات .1

 اسکن کارت ملی  .2

 اطالعیهمنطبق با شرایط  (که معدل در آن ذکر شده باشد)معتبر  اسکن مدرك تحصیلی .3

 اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم .4

بایست قبل از تاریخ اتمام مهلت ثبت نام در تاریخ صدور مدرك تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت می توضیح:
  باشد. )24/11/98مورخ  شنبهپنج ( آزمون

 جدید ( با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام ) 3×4اسکن عکس  .5

 گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطهاسکن  .6

ثبت نام و هزینه هاي بابت  اصفهان دانشگاهدر وجه ) ریال 550,000(پانصد و پنجاه هزار پرداخت الکترونیکی مبلغ  .7
 از طریق سامانه ثبت نامکتبی شرکت در آزمون 

  وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. عودتامکان  :وضیحت
  

  نحوه ثبت نام و مهلت آن: ث)
   نتایج، تعیین محل فعالیت و عنوان شغلی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس گروه  تحلیلها،  اینکه آزمونبا توجه به

، شایستگیبا دقت و با توجه به  داوطلبانانجام می شود الزم است  در زمان ثبت نام داوطلبامتحانی انتخاب شده توسط 
 نمایند. ثبت نام )ردیف شغلییک  کد رشته ( تنها یک نسبت به انتخاب شرایط اعالم شدهو  جدول نیازها، عالقه

 سامانهبه  24/11/98مورخ  پنج شنبه تا روز 10/11/98 مورخ پنج شنبه می بایست از روزواجد شرایط  داوطلبان  
uiazmoon.ir  گردد تکمیل صداقت و دقت با بایستمی نام ثبت تقاضاي فرم ثبت نام نمایند. اقدام بهمراجعه و. 

 

  توزیع کارت و آزمون:زمان   )ج
 ثبت نام  سامانهبا مراجعه به  13/12/98 مورخ سه شنبهروز تا  11/12/98 شنبه مورخیک روز ازمی توانند  داوطلبان

  کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند. دریافتچاپ و نسبت به 
 شد. خواهد برگزار 16/12/98 جمعهروز  اپراتوريو مشاغل  15/12/98شنبه  پنج روز کارشناسی مشاغل آزمون 

  اعالم خواهد شد. به جلسه کارت ورود شهر اصفهان و زمان و محل دقیق آن درمحل برگزاري آزمون  
  باشد.در روز آزمون الزامی می و کارت ورود به جلسه دار یا کارت ملیداشتن شناسنامه عکسهمراه 

   تذکر مهم:

می بایست در طول  داوطلبان مانه ثبت نام انجام خواهد شد لذااز طریق سا با توجه به اینکه کلیه اطالع رسانی هاي آزمون
مراجعه  فوق سامانهبه  بصورت مستمر ،و تغییرات احتمالی جهت آگاهی از اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف ،فرآیند جذب

  هیچ گونه حقی براي وي نمی گردد. ، موجبآزموناحتمالی یا تغییرات  یاتجزئمراحل،  نتایج عدم اطالع داوطلب ازنمایند و 
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   :زمون کتبیآ مفاد  چ)
گروه االت علمی با توجه به هر ؤس ،می باشداالت چهار گزینه اي با احتساب نمره منفی مبتنی بر سؤ علمیشامل آزمون آزمون کتبی 

  می باشد: )2جدول شماره (موارد  طبقشامل سه بخش  کتبی (دانشی)مفاد آزمون  شده وطراحی  و رشته هاي مورد نیاز امتحانی
  
  

  براي مشاغل اپراتوري و کارشناسی ضرایب مفاد آزمون ):2جدول شماره (
 تخصصی عمومی 

(دروس تخصصی هر 
 مقطع)

دانش  و یسیانگل زبان(
 رایانه اي)

توانایی ذهنی و 
 ادراکی

%20 مشاغل اپراتوري  30%  50%  
%20 مشاغل کارشناسی  20%  60%  

  
  می باشد. 4و  3مفاد آزمون تخصصی به شرح جداول شماره  توضیح:

  
   :(ویژه مشاغل کارشناسی) کانون ارزیابی شایستگی  )ح

شغلی)  سب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف  صاب آزمون کتبی را ک جهت  از باالترین نمرات کتبینفراتی که حدن
 .می یابندبه این مرحله راه همچنین انجام مصاحبه فنی و تخصصی سنجش شایستگی هاي مورد نیاز شغل 

  

  رده اپراتوري):  داوطلبانآزمون مهارت (براي   )خ

شغلی) به این مرحله راه می یابند. این  سب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف  صاب آزمون کتبی را ک نفراتی که حدن
 می باشد. فنیعملی مهارت و مصاحبه مرحله شامل آزمون 

 :صنعتی طبمعاینات د) 

  

 در هر رشته/گرایش (با احتساب ضریب وزنی هر مرحله) نفرات برتر داوطلبانبا استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی  
(که در آن سالمت جسمی و روحی فرد با آخرین به تعداد درج شده در اطالعیه استخدامی جهت انجام معاینات طب صنعتی 

گیري جهت در این مرحله، مبناي تصمیم دعوت خواهند شد.گردد) استانداردهاي سالمت سازمانی فوالد مبارکه مطابقت و بررسی می
اینه و توسط تست هاي پاراکلینیک مختلف می باشد که در روز معو معاینات طب صنعتی موفقیت آمیز انجام استخدام داوطلبان، 

(که توسط سایر مراجع یا پزشکان انجام شده یا معاینات و نتایج تست هاي قبلی و بعدي لذا . شرکت فوالد مبارکه انجام می شود
  فاقد اعتبار الزم می باشد.از نظر شرکت فوالد مبارکه جهت استخدام مبناي تصمیم گیري نبوده و شود) می
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خواهند جهت ادامه مراحل استخدامی دعوت ن ،تشخیص داده شونددر محیط صنعتی در این مرحله افرادي که مستعد ابتال به بیماري 
انجام فعالیت هاي  مورد نیاز براي توانایی ،عالوه بر سالمت جسمی و روحیمی بایست  ،شده در این مرحلهلذا افراد پذیرفته  .شد

  داشته باشند. راشرکت اساس نظر مرکز بهداشت حرفه اي  بردر طی مدت خدمت، در شرکت فوالد مبارکه شغلی 

  : گزینشذ) 

 از آنها انجام سایر مراحل استخدام جهتصالحیت، یید در صورت تأتا  گردندمعرفی میگزینش به یید شده توسط طب صنعتی فراد تأا
  فاقد شرایط این مرحله باشد از فرآیند حذف و از نفر بعدي دعوت به عمل می آید. داوطلبدر صورتی که  بعمل آید.دعوت 

  : تشکیل پروندهر) 

کارت پایان استعالم مدرك تحصیلی، شامل استعالم جهت تشکیل پرونده ( ،را با موفقیت طی نمایند کلیه مراحل قبلنفراتی که 
  .می شوندبه کاردعوت و بر اساس نیاز شرکت به مرور  ) مدارك مورد نیازسایر  عدم سوء پیشینه و ،اعتیاد عدم ، آزمایشخدمت

  :اطالعیه استخدامیتذکرات توضیحات و سایر 

 ریسا در که يافراد يا مهیب سوابق انتقال و بوده یاجتماع نیتأم سازمان صندوق ،یینها شدگان رفتهیپذ یبازنشستگ صندوق .1
آن دسته از داوطلبان . الزم به ذکر است، بود خواهد داوطلبان عهده به دارند مهیب حق پرداخت سابقه یبازنشستگ يها صندوق

در صورتیکه سابقه پرداخت بیمه ارائه شده،  مجاز به شرکت در آزمون شده اند ،که با استفاده از تسهیالت سنی سابقه کار
به صندوق تأمین  خود به انتقال سوابق بیمه ملزم مربوط به صندوق هاي بازنشستگی غیراز صندوق تأمین اجتماعی باشد

 می باشند و در این زمینه تعهد الزم اخذ خواهد شد.با پرداخت هزینه هاي قانونی مربوطه اجتماعی 

و یا از مراجع صادر  داده خواهد شدتطبیق  ،در مرحله کنترل مدارك با اصل مدارك داوطلبان توسطشده  ارائهتمامی مدارك  .2
 از گردد، محرز داوطلب توسط شده اعالم اطالعات خالف زمان، هر در چنانچهبدیهی است  .می شودکننده مدرك، استعالم 

 و جلوگیري وي اشتغال ادامه از کار به شروع صورت در. شد خواهد رفتار وي با مقررات مطابق و محروم بعدي مراحل انجام
 بدیهی است پیگیري هاي الزم از طریق مراجع قضائی نیز صورت می پذیرد..افتی خواهد خاتمه وي قرارداد

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. ،مدرك تحصیلی معادلداراي  به تقاضاي داوطلبان .3

می بایست در یکی از رشته خود می باشند، کارشناسی متقاضی پذیرش مدرك  ، کهکارکنان شاغل در شرکت فوالد مبارکه .4
 .نمایند شرکتمصاحبه و کانون ارزیابی  آزمون کتبی،در  ثبت نام و 3جدول پیوست شماره هاي 

 15/1با ضریب  و سایر کارکنان 3/1با ضریب  شاغل در شرکتنمره کتبی فرزندان معزز شهدا به منظور رتبه بندي، ح: توضی
 یابند.محاسبه شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد راه می 
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اند، در صورت تمایل و داشتن شرایط و پذیرفته نشدهنموده فوالد مبارکه شرکت  هاي استخدامیی که قبالً در آزموناوطلباند .5
نتایج آزمون هاي قبلی افراد در این توانند مطابق مفاد این اطالعیه مجدداً در این آزمون شرکت نمایند و میاین آگهی الزم 

 باشد.آزمون فاقد اعتبار می 

 اصفهان استان ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن هیسهم اعمال از پس پلمید مقطع در شده اعالم يها فیرد در یاستخدام يازهاین .6
 جذب ندیفرآ مراحل یتمام در که ثارگریا انیمتقاض يبرا لذا. شد خواهد نیتام باشند، یم استخدام یعموم طیشرا يدارا که

 از سپس و نموده کسب را بعد مرحله به افتهی راه فرد نیآخر نمره %80 حداقل و نموده شرکت...)  و مهارت ،یکتب جمله از(
  . شد خواهد لحاظ آنها يبرا ثارگرانیا به مربوط هیسهم رندیبگ قرار هیسهم ستیل در اصفهان استان دیشه ادیبن طرف
 مربوطه مشخص نمایند.سامانه ین گروه از داوطلبان الزم است وضعیت ایثارگري خود را در فرم تقاضانامه ثبت نام در ا تذکر:

 در غیر این صورت تغییر وضعیت ایثارگري پس از انجام آزمون کتبی، امکان پذیر نخواهد بود.

یک از واحدهاي شرکت یا تابعه، در اختیار شرکت فوالد  تعیین محل اشتغال پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نیاز در هر .7
 مبارکه بوده و قابل تغییر نمی باشد. 

باشد و شرکت فوالد هاي عمومی ایاب و ذهاب فعلی شرکت می، حوزه سرویسداوطلبانمحدوده جغرافیایی سکونت براي  .8
به افرادي که خارج از این محدوده ساکن می باشند را نخواهد ایاب و ذهاب مبارکه هیچگونه تعهدي در قبال ارائه سرویس 

 داشت و هیچ گونه مسیر سرویس دهی یا ایستگاه جدیدي اضافه نخواهد شد. 

 شهر،نیزر شهر،نیشاه شهرضا، مبارکه، شهر، فرخ ،یبلداج بروجن، شهرکرد، اصفهان، :شامل دهی سرویس محدوده  

 لنجان، سده چمگردان، والشان، زازران، شاد،یکل شهر،ینیخم باغبهادران، آباد، نجف فوالدشهر، بهارستان، شهر،سپاهان
 پوده، دهاقان، طالخونچه، ،یمجلس کرکوند، دهنو، دکان،یب تنگ بادآ حسن ه،یقهنو ه،یصفائ چه،یزید ورنامخواست،

 باد،آنکو باشهر،یز لنج، باغملک، ،یاراض روزان،یسهرف ه،یکچوئ ن،یچرمه ددشت،یسف باد،آزدی اهبوم،یس خوراسگان،
 د،یبیال قلعه جان،یقهدر زدانشهر،ی قهه، ن،ییپا و باال سورچه  درچه، شلو،یقم ،یماه حوض آبرو، الو، ترخان، لیاسماع
 ز،یکاهر شادرخ،یکل الشهر،یو گلدشت، د،یسف قلعه فالورجان، کوشک، کرسگان، باد،آ نیحس جمبزه، آباد یعل قاسم، قلعه
 برنجگان، جوشان، زودان، دارگان، هراتمه، بجگرد، الرگان، خوانسارك، گارماسه، فخرآباد، اجگرد، دارافشان، اد، آباهللا

 گلگون، ان،یکاو کرفشان، خولنجان، بارچان، دستگرد، ر،ینهچ جوهرستان، ،یخعلیش بابا ستجان،یب نوگران، کرچگان،
 کافشان، سان،یکل رآباد،یام اباد، اسالم ن،یهمگ دزج، دهنو، چه،ینیو ،بادآ خیش سرارود، ،يبز قلعه بادآ حسن مزرعچه،

 دانشهرزی و خورزوق ،يدکشوریشه آدرگان، ربکران،یپ مرغ،یس شهرك باد،آ دولت ران،یت طاد، ،انشاهدیعل دهسرخ، زفره،
     .گردد می
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گروه امتحــانی

کد شغلی

ـیلی مقطع تحص

ش
رشته - گرای

جنسیت

تعداد نیاز

مفاد آزمـون
توضیحات

20
س

لیسان
درت

درت/  مهندسی تکنوـلوژي ـبرق ـق
ش ـق

مهندسی برق/  مهندسی برق گـرای
مرد

23
ت

س -  بررسی سیستم هــاي قــدر
مدارهاي الکــتریکی -  ماشین هاي الکــتریکی -  سیستم هاي کـنترل خطــی -  الکترومغنـاطی

21
س

لیسان
ک/  مهندسی تکنوـلوژي بــرق 

ش الکترونیــ
مهندسی برق/  مهندسی برق گرای

ش کنــترل/  مهندسی تکنولوژي بــرق کنــترل
ک/ مهندسی برق گرای

الکترونی
مرد

13
ل سیســتم ها

س -  تجزـیه و تحلـی
ک -  سیستم هاي کـنترل خطــی -  الکترومغنـاطی

مدارهاي الکــتریکی -  الکترونی

22
س

لیسان
ک 

ت/  مهندسی تکنولــوژي مکانیــ
ش جامــدا

ک گـرای
ک/  مهندسی مکانی

مهندسی مکانی
جامدات

مرد
12

ت مصــالح -  طراحی اجـزا)   
ک -  مقاوم

ت ( استاتی
ک ماشین)  -  جامـدا

ک -  ارتعاشــات -  دینامی
ت ( دینامی

ک و ارتعاشــا
دینامیــ

-  اصول طراحی مکــانیزم هــا

23
س

لیسان
ک 

ت/  مهندسی تکنولــوژي مکانیــ
ش سـیاال

ک گـرای
ک/  مهندسی مکانی

مهندسی مکانی
سیاالت

مرد
10

ت مصــالح)  -  
ک -  مقاوم

دات ( استاتی
ت)  -  جاـم

ت -  انتقال حــرار
ک ســیاال

ک -  مکانی
ت ( ترمودینامیـ

حـرارت و ســیاال
طراحی سیسـتم هاي تهویـه مطبــوع

24
س

لیسان
ت و تولیــد/  مهندسی تکنولــوژي 

ش سـاخ
ک گـرای

ک/  مهندسی مکانی
مهندسی مکانی

ت و تولیــد
ک ســاخ

مکانی
مرد

11
س -  علم مــواد -  ماشین هاي کنــترل عــددي -  

ب پــر
ت و تولـید ( ماشین ابـزار -  قال

ت مصــالح -  سـاخ
ک -  مقاوم

استاتی
ک) 

ک و نیوماتیــ
ص -  هیــدرولی

انــدازه گیري -  تولید مخصــو
مهندسی مــواد و مـتـالورژي

25
س

لیسان
ش هــا) 

ش هــا) /  مهندسی مــواد و مـتـالورژي ( کلیه گرای
مهندسی مواد ( کلیه گرای

مرد
22

ک -  اصول خوردگــی
ک و ترمودینامیــ

ص مکـانیکی ـمواد -  شیمی فیزـی
ص فیزیکی مــواد -  خوا

خوا
26

س
لیسان

ش هــا) 
مهندسی شیمی ( کلیه گرای

مرد
3

ت واحــد
ت -  انتقال جــرم و عملیــا

ک ســیاال
ک -  مکانی

ت -  ترمو دینامیــ
انتقـال حـرار

27
س

لیسان
ض یـا کـاربردي) 

کارشناسی شــیمی ( مح
مرد

3
ب و 

ـاربردي ( شیمی صنعتی-  اصــول تصــفیه آ
س ـک

ک -  شیمی آلی -  درو
شیمی تجزـیـه -  شیمی معدنی -  شیمی فیزی

ت) 
ب هـاي صــنعتی و خوردگــی فلــزا

پسا

28
س

لیسان
ش فـرآوري ـمواد معــدنی

مهندسی معدن/  مهندسی معدن گرای
مرد

2
ـه 

ش، طبـق
ی ( خردای

ک ســیاالت -  زمین شناسـی ( زمین شناســی ســاختاري و اقتصــادي)  -  کانـه آراـی
ت مصــالح -  مکانی

 مقاوم
ش فــیزیکی)   و فلوتاســیون

بندي، جدای

29
س

لیسان
ش اســتخراج

مهندسی معدن/  مهندسی معدن گرای
مرد

2
دنکاري ســطحی و 

ت -  زمین شناسـی ( زمین شناســی ســاختاري و اقتصــادي) -  مـع
ک ســیاال

ت مصــالح -  مکانی
مقاوم

دنی، چـالزنی و انفجـار و تهوـیـه
زیرزمیـنی، اقتصـاد مـع

30
س

لیسان
ف

ش اکتشــا
مهندسی معدن/  مهندسی معدن گرای

مرد
2

ک و ژئوشــیمی 
ت -  زمین شناسـی ( زمین شناســی ســاختاري و اقتصــادي)  -  ژئوفیزیــ

ک ســیاال
ت مصــالح -  مکانی

مقاوم
اکتشـافی و ارزیـابی ذخایرمعــدنی

مهندسی صنایع
31

س
لیسان

ش ها به جـز ایمـنی صــنعتی) 
مهندسی صـنایع ( کلیه گرای

مرد/  زن
16

ت -  تئوري احتمــال و آـمـار مهندســی –  طـرح ریزي واحـدهاي صـنعتی -  برناـمه ریـزي و کنـترل تولیـد و 
تحقیــق در عملـیـا

موجـودي هـا -  اقتصاد مهندسی
حداکثر تعـداد  5 نفر خـانم پذیرفتـه خواهـد شـد. 

مهندسی عمران
32

س
لیسان

ش عمــران/  مهندسی تکنوـلوژي عمــران -  عمران
مهندسی عمران گرای

مرد
7

ک خـاك و پی ســازي -  طراحی ( سازه هــاي فــوالدي -  بتنی - 
ت مصــالح-  تحلیل ســازه هــا) -  مکانـی

ت ( مقاوم
ک جامــدا

مکانی
 کنترل پــروژه) 

ط
ت محـی

مهندسی بهداش
33

س
لیسان

ط
ت محـی

ط/  مهندسی بهداش
ت محـی

کارشناسی بهداشـ
مرد

3
ت پســماند –  

ب، هــوا و خــاك -  مدیری
ت مواد زاید جامــد، ســمی و خطرـنـاك -  آلودگــی آ

ت محیــط -  مدیری
کلیات بهداشـ

ت ـمواد و اـنرژي
ش و دفــع لجــن -  بازیاـف

ش هـاي ـفرآور
رو

ت حرـفـه اي
مهندسی بهداش

34
س

لیسان
ـه اي

ت حرـف
ت حرفــه اي/  مهندسی بهداش

کارشناسی بهداشــ
مرد/  زن

5
ط  کـار -  ارگونومــی -  سم شناسی صنعتی

ده هـا در محـی
ت حرفـه اي -  نمونـه بـرداري و تجزیـه آالیـن

کلیـات بهداشـ
2 نفر خـانم پذیرفتـه خواهـد شـد.  حداکثر تعــداد 

ت
 صـادرا

35
س

لیسان
ش هــا) 

ش بازرگــانی/  کارشناسی زـبـان انگلیســی ( کلیه گرای
ت گــرای

دیری
کارشناسی ـم

مرد
3

ن الملــل-  زبـان تخصصـی تجـاري ( انگلیسی) - زبان عمومــی
ت بـی

ت ـبـازار-  تجار
اقتصاد خـرد و کــالن -   بازاریابی و مــدیری

اـفراد داراي سـایقه ـکار بازرگــانی و مســلط ـبـه 
ت هسـتند. 

زبان انگلیسـی در اولوـی
ت

مدیری
36

س
لیسان

ش صـنعتی
ت گـرای

کارشناسی مدیری
مرد/  زن

9
ت منابع انســانی

ت رفتــار ســازمانی-  مدیری
ت -  مدیری

آـمار و احتمــال -  تحقیــق در عملـیـا
حداکثر تعــداد 4 نفر خـانم پذیرفتـه خواهـد شـد. 

مالی
37

س
لیسان

ت ـمـالی
کارشناسـی حســابداري/  کارشناسی مدیری

مرد/  زن
25

ت سـرمایه گذاري  
ت مالی -  مـدیری

ریاضــی و آمــار -  حسابداري ـمـالی -  حسابداري صــنعتی -  اقتصاد خـرد و کــالن -  مدیری
ک

و ریس
ش خواهــد 

داد  5 نفر خـانم پــذیر
حداکثر تـع

شد. 
حـقوق

38
س

لیسان
ش هـا) 

کارشناســی حقــوق ( کلیه گـرای
مرد/  زن

5
دنی و کیفـري -  حقوق جـزاء عمومــی و اختصاصــی

ت -  آیین دادرسـی ـم
حقوق مــدنی -  حقــوق تجــار

176
تعداد کل نفرات مورد نیــاز

جدول شماره 3.  نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل کارشناســی آزمــون 98

مهندسی برق

ک
مهندسی مکانی

شیمی

مهندسی معدن
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گروه امتحـانی

کد شغلی

مقطع تحصـیلی

ش
رشته - گرای

جنسیت

تعداد نیاز

مفاد آزمون کتــبی
توضیحات

10
دیپلم

ک/ علوم تجــربی
ریاضی فیزیــ

مرد
59

ک-  شیمی
ریاضی-  فیزی

حداکثر 6 نفر دیپلم عـلوم تجـربی جـذب خواهـد شـد

11
دیپلم

گـروه مـتـالورژي -  کلـیه 
ش هـا ( فــنی و حرفــه اي و 

گرای
ش) 

کـاردان
مرد

28
ی و تخصصـی مـتـالورژي -  

رسم ـفنی -  محاسـبات ـفنی عموـم
شناخت فلــزات -  اصـول متـالورژیکی ریخـته گري-  رسم مدل 

ب
و قاـل

12
دیپلم

ش هـا 
ک -  کلـیه گرای

گروه مکانیــ
ش) 

( فــنی و حرفــه اي و کــاردان
مرد

109
رسم ـفنی -  جوشــکاري -  انــدازه گیري دقیــق و آزمایشــگاه -  

تأسیسـات حـرارتی و بــرودتی -  اجزاي ماشـین

13
دیپلم

ش هـا 
گروه بــرق -  کلیـه گرای

ش) 
( فــنی و حرفــه اي و کــاردان

مرد
97

رسم فـنی -  مدارهاي الکــتریکی-  ماشین هاي الکــتریکی -  
ک کـاربردي -  اندازه گیري الکــتریکی

الکترونـی

اپراتور ماشـین افــزار
14

دیپلم
ک -  ســاخت و 

گروه مکانیــ
تولید ( ماشین اـفزار) 

مرد
18

رسم ـفنی -  رسم فنی تخصصــی ( ساخت و تولیــد)  -  
تراشــکاري -  فرزکــاري -  ماشین هاي ابــزار

در شـاخه ـفنی و حرـفه اي فقـط رشـته ســاخت و تولیــد ( ماشین 
ش در رشــته ســاخت و تولیــد، 

افزار)   و در شـاخه کـار داـن
CN، ماشین افــزار، تراشــکاري، 

C رشــته هاي مهــارتی فرزکــاري 
CN، تراشـکاري و فرزکـاري ـمورد قـبول اســت. 

C تراشــکاري 

ک
تعمیرکـار الکترومکانـی

15
دیپلم

ک
گروه بــرق -  الکتروتکنی

مرد
15

رسم فـنی -  مدارهاي الکــتریکی -  ماشین هاي الکــتریکی -  
تکنولوژي و کارگـاه ـبرق صــنعتی و ســیم پیچــی -  اصول 

اندازه گیري الکــتریکی

ک فقــط رشــته هاي 
ش در رشــته الکتروتکنیــ

در شـاخه کــاردان
مهارتی برق ماشـین آالت، ماشـین هاي الکـتریکی و بــرق صــنعتی 

قابل قـبول هسـتند. 

ک، بــرق 
تعمیرکار الکترونیــ

و ابزار دقیــق
16

دیپلم
ک

گروه بــرق -  الکترونی
مرد

14
رسم فـنی -  مدارهاي الکــتریکی -  ماشین هاي الکــتریکی -  

ک عمومــی و کارگــاه -  مبانی دیجیـتـال
الکترونـی

ک و در شــاخه 
در شـاخه فــنی و حرفــه اي رشــته الکترونیــ

ک 
ک، رشــته مهــارتی الکترونیــ

ش در رشـته الکترونـی
کاردان

صنعتی و در رشته کـنترل، رشـته هاي مهـارتی تعمــیر ابــزار دقیــق 
و اتوماسیون صـنعتی قاـبل قـبول هسـتند. 
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ــون 98
جدول شماره 4. نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل اپراتوري آزم

اـپراتور تولـید، تعمــیرات و 
جرثقیل

ـاز
تعداد کل نفرات مورد نـی



 

 10 از 10 صفحه

 

  

 

تخصص مورد نیاز

لی
 شغ

حداقل مقطع کد
تحصیلی

حداقل 
سابقه 
کار 

مرتبط 
(سال)

نیاز
د 

عدا
ت

سن
ر 

داکث
ح

سن
ل 

داق
ح

رشته تحصیلیتوضیحات

ـانس 40تحلیل گر ارشـد مــالی ـازار ســرمایه- تأمین مالی1024535لیس ه ـب ـابداري /  اقتصادمتخصص و مسلط ـب مدیریت مالی/  حس

ـانس 41متخصص طراحی محصــوالت فــوالدي د محصــوالت فــوالدي تخــت1525040لیس ـالورژيتجربه در طـراحی و تولـی مـت

ـانس 42متخصص حوزه روابــط عمومــی 1525040لیس
رتبط در حــوزه رســانه-   ـاري ـم ه ک داراي تجرـب

ـات روابط عمومـی-  تبلیغ
وم  ـارگردانی /  عـل مدیریت رســانه/  ـک

ارتباطــات
د غـیر عامــل ـانس 43متخصص حوزه پدافـن مهندسی پدافند غـیر عامــل- 1014535لیس

ـانس 44متخصص امور معــدن 1525040لیس
ـاي اســتخراج، اکتشــاف و  ه ـه ـاري مـرتبط در زمیـن تجربه ک

فرآوري سـنگ آهــن
مهندسی معدن

ـانس 45متخصص قرارداد هــاي خــارجی 1024535لیس
ه)   و  ـان انگلیســی تجــاري( مکالمـه و مکاتـب مسلط به زـب

ن الملــل و تنظیــم و عقــد  ـاي بـی حقوق قرارداده
ـارجی ـاي خ قرارداده

ـانی / حقوق مـدیریت بازرگ

11

یز گواهـی پرداخـت حـق بیمـه مـی باشـد کـه اسـکن ایــن مــدارك در  ی و ـن تذکر1:  مالك تأیید سابقه کار مرتبط، ارائه گواهی سابقه کار از محـل هـاي اشـتغال قبـل
ه آن در روز کنـترل مــدارك الــزامی مــی باشــد.  زمان ثبت نام به همـراه سـایر مـدارك و اراـئ

ن جـدول نمـی شـود.  تذکر2:  تسهیالت سنی شامل اـی

ــی(   کارشناس خبره)   آزمون 98 جدول شماره 5.  نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصص

ـاز تعداد کل نفرات مورد نیـ

ر تعـداد 11 نفر از آقایــان واجــد  ــال)، در رشته هـاي زـی ــرتبط (بیش ازسه س یروي انسـانی متخصـص(کارشناس خــبره)  و با تجربه کاري م أمین ـن همچنین جهت ـت
رگزاري آزمـون، مصـاحبه تخصصـی جــذب خواهنــد شــد.  شرایط مورد نیاز می باشند که در صـورت داشـتن شـرایط عمومـی اسـتخدام از طـریق ـب


