
 

 )سهامی خاص( شرکت کشت و صنعت مکرانآگهی دعوت به همکاری 

 

)سهامی خاص( نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای  کشت و صنعت مکرانبا استعانت از خداوند متعال، شرکت 

 طبق شرایط در نظر گرفته لیسانس و فوق دیپلمان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی: زمان بهره برداری، از بین متقاضی

جدول ذیل و با انعقاد قرارداد مدت  براساسشده )آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی(، 

)این  دائم و شاغلو به صورت ساکن  استان سیستان و بلوچستان درمعین، مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی 

 ید.، جذب می نماشرکت طرح اقماری ندارد(

  ط احرازایشرو  سمتعناوین الف: جدول 

 

 جنسیت رشته تحصیلی مورد نیاز مدرک تحصیلی  عنوان شغلی ردیف

 کارشناسی سرپرست واحد پرورش میگو 1
شیالت/بیولوژی 

 دریا/دامپزشکی
 مرد

 کارشناسی مسئول واحد پرورش میگو 2
شیالت/بیولوژی 

 دریا/دامپزشکی

 مرد

 کارشناسی کارشناس تولید واحد پرورش میگو 3
وژی شیالت/بیول

 دریا/دامپزشکی

 مرد

 کارشناسی کارشناس نرسری واحد پرورش میگو 4
شیالت/بیولوژی 

 دریا/دامپزشکی

 مرد

 کاردانی سرکارگر تولید واحد پرورش میگو 5
شیالت/بیولوژی 

 دریا/دامپزشکی

 مرد

 مرد میکروبیولوژی/دامپزشکی کارشناسی کارشناس آزمایشگاه واحد پرورش میگو 6

7 
ی و تعمیرات واحد پرورش کارشناس نگهدار

 میگو
 برق/مکانیک/ صنایع کارشناسی

 مرد

 مرد مدیریت )تمامی گرایش ها( کارشناسی مسئول خدمات واحد پرورش میگو 8

 مرد تمامی رشته ها کاردانی کارمند دفتر واحد پرورش میگو 9

 مرد مکانیک/برق/صنایع کاردانی انباردار ارشد واحد پرورش میگو 10

 

 

 

 



  رایط عمومی داوطلبانب: ش

 .تابعیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  -1

 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -2

 .متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور، مصرح در قانون اساسی -3

 .داشت و درمانداشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تأیید طب کار به -4

 .عدم تعهد خدمت در دستگاه های دولتی و غیر دولتی -5

 حدهای دولتی و خصوصی مرتبط با شیالت.پیمانی و یا آزمایشی در وا عدم اشتغال به کار به صورت رسمی، -6

 .ام وظیفه و یا کارت معافیت دائمدارا بودن کارت پایان خدمت نظ  -7

 .أیید مراجع ذیصالح و عدم اشتهار به فساد اخالقینداشتن سوء پیشینه کیفری به ت  -8

معاینات پزشکی( می بایست ساکن منطقه  –مصاحبه  -کلیه پذیرفته شدگان نهائی )آزمون کتبی  -9

 .گردند محل اشتغال

 .تأمین مسکن پذیرفته شدگان نهایی که می بایست در منطقه ساکن گردند، به عهده خودشان خواهد بود -10

 .به متقاضیانی بومی اتالق می شود که یکی از شرایط ذیل را دارا باشند :تعریف بومی

 .باشد سیستان و بلوچستانمتقاضیانی که محل تولد و یا صدور شناسنامه آنان، شهرهای استان  *

و  باشد سیستان و بلوچستانمتقاضیانی که محل تولد و یا صدور شناسنامه یکی از والدین آنان، شهرهای استان  *

که به تائید  باشد استان سیستان و بلوچستانساکن شهر های شاغل و یا سال  2به مدت حداقل خود متقاضی  یا

 .باشد مراکز ذیصالح استان رسیده

 سیستان و بلوچستان باشد.دریافت کنندگان مدرک تحصیلی دیپلم از یکی از شهرهای استان  *

 

  ج: شرایط اختصاصی داوطلبان

 .قبل از تاریخ برگزاری آزمون کتبییان خدمت سربازی تا ارا بودن کارت پاد -1

، که خدمت سربازی را انجام داده اند، تاریخ اتمام سربازی درج شده بر روی کارت، معیار مقایسه با برای متقاضیان •

 تاریخ آزمون کتبی خواهد بود

فیت، معیار مقایسه با تاریخ آزمون ، دارای کارت معافیت از خدمت سربازی، تاریخ صدور کارت معابرای متقاضیان •

 .کتبی خواهد بود

دارای کسر خدمت سربازی می بایست هنگام ورود اطالعات، مدت خدمت سربازی را بدون در نظر  متقاضیان •

 .گرفتن مدت هر گونه کسر خدمت درج نمایند



تاریخ برگزاری آزمون کتبی  سال در35سال، فوق دیپلم  40حداکثر سن برای داوطلبان با مقطع تحصیلی لیسانس  -2

 .میباشد

 .مدت زمان خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن داوطلبان افزوده می شود: 1تبصره 

مدت سابقه کار قبلی مرتبط با شغل، با ارائه گواهی معتبر از محل خدمت قبلی و گواهی پرداخت حق : 2تبصره 

 .بیمه مربوطه، به حداکثر سن اعالم شده اضافه خواهد شد

در مقاطع تحصیلی دانشگاهی  استخدامی خواهد بود که مدرک تحصیلی افرادی قابل قبول برای شرکت در آزمون -3

که از طریق آزمون های سراسری دانشگاهها و دانشگاه آزاد موفق به ورود به مراکز آموزش عالی برای دریافت 

  .ته باشدمدرک رسمی شده و مدارک یاد شده، مورد تأیید وزارت علوم قرار گرف

 

  د: جدول زمانبندی و تاریخهای مهم اجرائی

 

 شرح برنامه تاریخ

 ثبت نام متقاضیان و ارسال درخواست ها 98/11/12 لغایت 98/11/23

 آزمونتوزیع کارت ورود به جلسه  98/11/29

 کتبی برگزاری آزمون 98/12/01

98/12/10 
 طریق ازآزمون کتبی اعالم اسامی قبول شدگان 

 دانشگاه سایت

 مصاحبه تخصصی و روانشناختی 98/12/15

 مراحل بعدی و تشریفات اداری متعاقبا اعالم خواهد شد

 

در سایت دانشگاه دریانوردی و علوم  27/11/98اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون در تاریخ یادآور می گردد -*

 ( اعالم خواهد شد.ac.irwww.cmu.دریایی چابهار )

در سایت دانشگاه دریانوردی و  10/12/98اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه در تاریخ یادآور می گردد  -**

 ( اعالم خواهد شد.www.cmu.ac.irعلوم دریایی چابهار )

  .باشدیهـ: شرایط اولویت های اجتماعی مطابق جدول ذیل م

 

 امتیاز در آزمون کتبی نوع اولویت

 %10 و ایثارگران فرزندان شهدا، مفقودین، جانبازان
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  و: مدارک موردنیاز

 آخرین مدرک تحصیلی -1

 کارت پایان خدمت -2

 صفحه اول شناسنامه -3

 کارت ملی -4

دی و علوم دریایی چابهار به آدرس و ارسال فرم متقاضیان اشتغال به کار که در سایت دانشگاه دریانورتکمیل  -5

www.cmu.ac.ir  .بارگزاری شده است 

 جدید 3*4عکس  -6

 (azmoon@cmu.ac.ir* ارسال اسکن مدارک مورد نیاز به پست الکترونیکی )

  :ز : تذکرهای بسیار مهم

دانشگاه  احل جذب و آزمون، بصورت مستمر به سایتبایست برای آگاهی از تمام مرداوطلبان گرامی می -1

 .مراجعه نمایند (www.cmu.ac.irو علوم دریایی) یددریانور

باشد و در هر مرحله از جذب چنانچه محرز به عهده خود شخص متقاضی می مدارک ارسالیمسئولیت صحت  -2

 .داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شدگردد، داوطلب اطالعات نادرست 

تذکر: مدارک داوطلبانی که فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه و یا تاریخ صدور معافیت 

 .دائم آنان بعد از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی باشد، مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت

 .اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد تقاضای ثبت نام متقاضیانی که پس از مهلت مقرربه  -3

افراد بر اساس بیشترین نمره آزمون کتبی و تا تکمیل ظرفیت مورد نیاز در هر گرایش جهت طی انجام  الزم به توضیح است که -4

 سایر مراحل استخدامی دعوت خواهند شد.

 -رکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی )مشتمل بر آزمون کتبیجذب نیروی انسانی در ش 

مصاحبه تخصصی و روان شناختی و معاینات پزشکی( خواهد بود و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق 

 .موفقیت الزم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید

 .داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی در روز برگزاری آزمون کتبی ضروری خواهد بودهمراه  -7

برگزار خواهد گردید. ساعت و آدرس محل برگزاری آزمون  چابهاردر شهرستان  ،98 اسفند 01 آزمون کتبی در تاریخ -8

 .گردددر زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون، اعالم می

 .باشدمیسایت شرکت واقع در استان  سیستان و بلوچستان جهت بکارگیری در جذب نیروها صرفاً  -9

 .سال اخذ خواهد شد 5از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری خدمت به میزان  -10

 

http://www.cmu.ac.ir/
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 :مواد آزمون

 اصی می باشد که به شرح ذیل است: شامل آزمون عمومی و اختص

 : آزمون عمومی :  1

 نمندی های عمومی، فناوری اطالعات زبان انگلیسی عمومی، هوش و توا

 : آزمون اختصاصی :  2

 

مندرج در   ردیف شغلی

 جدول الف

 ضرایب مفاد آزمون رشته تحصیلی

 

 

4/3/2/1 

 

شیالت/بیولوژی 

 دریا/دامپزشکی

 5 (میگواصول تکثیر و پرورش آبزیان )با تاکید بر 

 2 مدیریت آبزی پروری

 4 (میگوتاکید بر بیماری های  بهداشت و بیماری های آبزیان )با

 3 هیدروشیمی

 

 

5 

 

 

شیالت/بیولوژی 

 دریا/دامپزشکی

 5 (میگو بر تاکید با) آبزیان پرورش و تکثیر اصول

 1 آبزی پروری مدیریت

 4 (میگو های بیماری بر تاکید با) آبزیان های بیماری و بهداشت

 2 هیدروشیمی

 

 

6 

 

 

 

 میگروبیولوژی/دامپزشکی

 3 میکروب شناسی عمومی

 4 (میگوبهداشت و بیماری های آبزیان)با تاکید بر بیماری های 

 5 اصول فنی و مدیریت نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

 2 اصول ایمنی و حفاظت از آزمایشگاه

7 

 

 

مهندسی صنایع/ مهندسی 

 برق /مکانیک

 5 کلیات جامع و شناخت اصول مهندسی نت

 5 برنامه ریزی سیستم های نت ت اصولکلیا

 5 خوردگی و رسوب گذاری

 5 مقاومت مصالح

 

8 

 

مدیریت )تمامی گرایش 

 ها(

 5 مبانی سازمانی و مدیریت

 5 قانون کار و تامین اجتماعی

 5 مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

 5 اصول حسابداری

 

9 

 

 تمامی رشته ها

 5  رفتار سازمانی

 5 صول روابط عمومیا

 5 فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک 

 5 انبارداری و مدیریت خرید صنایع/مکانیک/برق 10

 3 حسابداری بهای تمام شده

 3 تئوری سازمانی و مدیریت 

 


