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 تعالیبسمه

 مقدمه

 و فنی مصاحبه آزمون، طریق از و ذیل شرایط با التحصیالن فارغ از خود انسانی نیروی تکمیل جهتفوالد شرق کاوه  شرکت
 به دعوت نیرو تامین طریق از کار قانون ضوابط طبق موقت مدت قرارداد صورت به جسمانی، توانایی آزمون و صنعتی طب گزینش،
 .نمایدمی همکاری

 

 داوطلبانعمومی : شرایط اول بخش 

 ایران؛ اسالمی جمهوری تابعیت -1
 ایران؛ اسالمی جمهوری اساسی قانون در شدهشناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد -2
 ایران؛ اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام -3
 ؛(باشدنمی موردقبول پزشکی معافیت)قانونی معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام -4
 (عضو نقص یا خاص بیماری به ابتال عدم) جسمانی کامل سالمت دارای -5
 مؤثر؛ جزایی محکومیت سابقه نداشتن -6
 گردان؛روان و مخدر مواد به اعتیاد عدم -7
 ذیصالح؛ و قضایی مراجع آراء استناد به اجرایی هایدستگاه در استخدام ممنوعیت هرگونه وجود عدم -8
 استان خراسان رضویبومی  -9

 فردی است که حداقل یکی از موارد زیر را دارا باشد : ؛ 9شهرستان های بند بومی 
 باشد.9شهرستان های بند وی، در  همسر یا داوطلب تولد محل * شهرستان

 خدمت محل شهرستان که( بازنشسته یا و شاغل از اعم) مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و * همسر
 باشد. 9شهرستان های بند در  داوطلب والدین بازنشستگی یا فعلی

 در متناوب یا متوالی صورت به را( دانشگاه یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،)تحصیلی سنوات از سال( 4) چهار حداقل * داوطلب
 .گذرانده باشد 9شهرستان های بند یکی از 

 داشته را 9شهرستان های بند یکی از  در بیمه حق پرداخت سابقه سال( 4) چهار وی حداقل همسر یا و مادر * داوطلب، پدر،
 (.است احتساب قابل مذکور موارد از یکی برای صرفا   شده تعیین مدت به بیمه حق )پرداخت.باشد

 .باشدمی نامثبت زمان در کشوری تقسیمات آخرین داوطلب، بودن بومی تعیین برای شهرستان و استان مبنای تذکر :
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 داوطلبان اختصاصیشرایط : دوم بخش 

 شرایط سنی : 

 .هستند فاقد سابقه کار و بیمه سال سن برای کسانی که 26 دارا بودن حداکثر  .

 
 باشد. نام میمالک عمل برای زمان دریافت کارت پایان خدمت آخرین روز ثبت( : 1تذکر )
 .باشدمیآزمون  نامشروع ثبت روز افراد، سن محاسبه برای عمل مالک( : 2تذکر )
 .شودبه حداکثر سن اضافه می ،مثبته اسناد و بیمه داشتن صورت در مرتبط سابقهمیزان خدمت سربازی و همچنین ( : 3) تذکر

 
 

 شرایط تحصیلی : 
 مورد علمی ارزش لحاظ از که باشدمی دانشگاهی تحصیالت موقت گواهی یا دانشنامه قبول،قابل دانشگاهی مدارک. 2

 آن در تحصیل از فراغت تاریخ و معدل تحصیلی، گرایش و رشته مقطع، و بوده فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تأیید
 نخواهد موردپذیرش وظیفهنظام حوزه برای صادره تحصیلی معافیت لغو گواهی یا تحصیلی گواهی هرگونه. )باشد ذکرشده

 .(بود
 پذیرش نحوه به توجه با ایمکاتبه و باز آموزش فراگیر، هایدوره عناوین با تحصیلی مدارک همچنین و معادل مدرک. 4

 .بود نخواهد موردپذیرش هادانشگاه سراسری هایآزمون از خارج دانشجو
 تاریخ از بعد آنان دائم معافیت کارت یا و وظیفهنظام خدمت پایان تاریخ یا تحصیل از فراغت تاریخ که داوطلبانی مدارک . 5

 .بود نخواهد موردپذیرش باشد، کتبی استخدام آزمون برگزاری
مندرج در شرایط احراز  تحصیلی مقطع و گرایش رشته، همان آموختگاندانش صرفا   امتحانی هایرشته از یك هر در. 6

 .باشدنمی پذیرامکان هاگرایش یا هارشته دیگر پذیرش و کنند نامثبت توانندمی
 در مدارک صحت عدم صورت در و شد خواهد استعالم ذیصالح مراجع از نهایی شدگانپذیرفته تحصیلی مدارک اصالت. 7
 .بود خواهد منتفی داوطلب استخدام( کار به اشتغال و آزمون در پذیرش صورت در حتی) مرحله هر

 

  .باشدتحصیلی می یا دانشنامهموقت ، تاریخ مندرج در گواهینامه تحصیل از فراغت تاریخ محاسبه در عمل مالک : (1تذکر )
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 : مواد آزمونسوم بخش 

 یعموم آزمون مواد -الف

  برای تمامی مشاغل عبارتند از : مواد آزمون عمومی

 (ICDL هفتگانه هایاطالعات )مهارت . فنّاوری1
 مقدماتی آمار و . ریاضی2

 اسالمی . معارف3

 عمومی انگلیسی . زبان4

 اساسی حقوق و اجتماعی دانش عمومی، . اطالعات5

 عمومی هایتوانمندی و . هوش6
 . ادبیات فارسی7

 بوده معاف اسالمی معارف هایسوال به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون مصرح در دینی هایاقلیتتبصره: 
 شد. خواهد محاسبه عمومی آزمون هایسوال سایر شده تراز مجموع اساس بر داوطلبان، این مکتسبه صورت نمره این در و

 تخصصی آزمون مواد -ب

درج و منتشر  www.sinainst.comاین بند متعاقبا در اطالعیه دوم صفحه ثبت نام این آزمون روی سایت به آدرس محتوای 
 خواهد شد.
 .شد خواهند اعمال و محاسبه دو ضریب با تخصصی دروس و یك ضریب با عمومی دروس:  1تذکر 
 پاسخ هر ازای ( می باشند. ضمنا  به1) یك ضریب با ایچهار گزینه صورت به اختصاصی و عمومی سواالت مواد آزمون کلیه : 2 تذکر

 .شد خواهد گرفته نظر منفی در نمره سوم اشتباه به سواالت، یك
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 : مراحل ثبت نامچهارم بخش 

 انجام 1399ماه بهمن 17جمعه و تا پایان روز روز  12به مدت  1399 ماه سالبهمن 6دوشنبه از روز  اینترنتی صورت به نام ثبت

 . شد خواهد
 ، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.آزمونباید در زمان ثبت نام در داوطلب متقاضی استخدام 

 : شده از مدارک اسکن الف( تهیه فایل

 طریق از ارسال برای را آن فایل و نموده اسکن زیر، مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یك باید . عکس پرسنلی : داوطلب1
 در اختیار داشته باشد : اینترنتی نامسامانه ثبت

 باشد شده گرفته جاری سال در کهتمام رخ( ) 43 عکس -

 پیکسل باشد 400300 حداکثر و پیکسل 300200 حداقل باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -
 باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر -
 باشد کیلوبایت 100کیلوبایت و حداکثر  15باید حداقل  شده ذخیره فایل حجم -
 باشد شده حذف باید شده اسکن عکس زائد هایحاشیه -
 باشد سفید زمینه دارای و رنگی عکس االمکانحتی -

 داوطلبان است الزم و نیست قبول شناسنامه و ...( قابل ملی، شناسایی )کارت هایکارت روی عکس اسکن و استفاده از:  (1تذکر )
 .نمایند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با مطابق پرسنلی و اصل عکس از

گردد. الزم به می سلب وی ازآزمون در  شرکت حق و شدهباطل داوطلب ثبت نام غیر معتبر، عکس ارسال صورت در:  (2تذکر )
 موضوع این که داوطلبان، عکس ارسال در اشتباه درخصوص قبلی،های استخدامی آزمون در آمده وجود به مشکالت به توجه با ذکر است

 انجام نت ها کافی توسط را خود نام ثبت چنانچه می گردد تاکید است، داده رخ کنند می نام ثبت کافی نت در که برای داوطلبانی اکثرا 

 به دیگری داوطلب عکس اشتباها  تا نمایید دقت ارسالی عکس کنترل به نسبت حتما  ثبت نامی، اطالعات کنترل بر می دهید، عالوه

 مقررات مطابق و تخلف محسوب شده داوطلب، طرف از اشتباه عکس ارسال صورت در که است بدیهی نگردد. ارسال عکس شما جای

 شد. خواهد رفتار با وی
 . کارت ملی2
 .صفحه اول شناسنامه 3
 مدرک تحصیلی .4*
 دائم معافیت/خدمت پایان . کارت5*

را با در نظر گرفتن مشخصات زیر آماده نموده و در  5 و 4تصویر اسکن شده از مدارک ذکر شده در بندهای  باید داوطلب: (1)تذکر
 در سامانه بارگذاری نماید.  JPGنام به صورت فایل با فرمت هنگام ثبت
 تصویر با وضوح و کیفیت الزم باشد؛ - 
 کیلوبایت باشد؛ 100کیلوبایت و حداکثر  30حداقل  - 
 های زائد حذف و ترجیحا  رنگی باشد.حاشیه - 

د، در صورت کسب حد نصاب ها به پایان خواهد رسیالتحصیل گردیده و یا خدمت آنفارغنام ثبتروز آخرین داوطلبانی که تا (: 2تذکر ) *
ها اخذ خواهد ظرفیت مورد نیاز، در زمان بررسی مدارک داوطلبان، تصویر مدارک مورد نیاز از آن برابر 5نمره الزم و قرار گرفتن در سقف 

 شد. بدیهی است در هر صورت، در زمان بررسی مدارک به همراه داشتن اصل مدارک مورد اشاره ضروری است.
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 شرایط آزمونب( مطالعه 

شود داوطلبین محترم، قبل و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدا  توصیه می دریافتدفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت 
 نام در آزمون اقدام نمایند.از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت

 

 وجه:  پرداختج( 

 پذیرد.ای نبوده و بصورت رایگان انجام میاین آزمون مشمول پرداخت هیچ هزینه
 

 نام:د( شروع فرآیند ثبت

پذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطالعات مرحله انجام می www.sinainst.comنام در سامانه، در فرآیند ثبت
 خود را وارد سامانه نماید.

 
 ویرایش اطالعاته( 

زمون دقت نموده و نام در آنام در این آزمون تنها در یك مرحله انجام شده و امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد؛ لذادر ثبتثبت
 های مربوطه را به دقت مطالعه نمایید.دفترچه راهنما و اطالعیه

اطالعات وجود ندارد.نام و ارسال اطالعات پس از انجام فرایند ثبت مکان ویرایشا: نکته بسیار مهم   

 :آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه وآزمون برگزاری  و( زمان

 برای این شود.رسانی میاطالع www.sinainst.comسایت از طریق  ،مذکورآزمون در  شرکت کارتزمان توزیع  
 منظور الزم است که این سایت مرتبا دنبال شود.

 آزموندر  شرکت کارت بر روی آزمون برگزاری محل و شروع ساعت .شد خواهد برگزار شهر سنگان در .24/11/99روز  درآزمون  
 اطالعات تأیید منزله به ،آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر به رسید. الزم داوطلبان خواهد آگاهی به کارت پرینت هنگام به و درج

 قرار خواهد گرفت. مورد بررسی ،آزمون اجرای پس از داوطلبان مدارک و نبوده داوطلبان سوی از ارسالی
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 نتیجه اعالم : مراحل و نحوه پنجمبخش 

 پذیرد : به شرح زیر صورت میبررسی مدارک و آزمون عملی و معرفی افراد جهت ، اعالم نتایج تعیین حد نصاب علمی
 

 کسب حدنصاب علمی:  (الف

زم در آزمون علمی بوده و انتخاب افراد پذیرفته استخدام، منوط به کسب حدنصاب ال لمعرفی داوطلبان جهت شرکت در سایر مراح
 باشد : اساس ترتیب نمرات مکتسبه، و با رعایت سایر مبانی مقررات جاری مطابق قواعد زیر می شده بر

 (%50، معادل پنجاه درصد)آزموننمرات داوطلبان به تفکیك مواد عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب آزمون پس از برگزاری 
نمره تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر برای  2ضریب نمره عمومی و ضریب یك برای باالترین نمره مکتسبه در آزمون با 
 گیرد. مراحل انتخاب داوطلبان قرار می

 
 از بین دارندگان حد نصاب علمی: بررسی مدارکظرفیت جهت  برابر 5 لیست ب( انتخاب و اعالم

اساس نمره کل  بر ،اندظرفیت جهت بررسی مدارک صرفا  از بین داوطلبینی که حد نصاب الزم را کسب نمودهبرابر  5انتخاب افراد 
برابر ظرفیت پذیرش در سه به تعداد  نمره فضلیبه ترتیب افراد برای نمره تخصصی  2ضریب یك برای نمره عمومی و ضریب آنان با 

 پذیرد.هر شغل محل صورت می
ها پس اساس اطالعات خوداظهاری داوطلب بوده و نتیجه نهایی نمرات آن صرفا  بر ،شده رنمره کل افراد در کارنامه اولیه صادتذکر: 

 شد. داعالم خواه ،نی و تأیید آنهای قانواز بررسی، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتیازات و سهمیه
 

 ج( بررسی مدارک 

 مدارک باید موردنیاز ظرفیت برابر چند شدگانپذیرفته استخدام، اینترنتی سایت در شدهدرج اطالعیه پیرو کتبی، آزمون انجام از پس
 .نمایندتکثیر و یك نسخه از آن را تحویل  را زیر

  داوطلب تحصیلی مدرک  .1
  داوطلب شناسنامه صفحات تمام و ملی کارت .2
 داوطلب دائم معافیت یا عمومی وظیفه نظام خدمت پایان کارت .3
 مرتبط کار سابقه معتبر گواهی .4

 جعلی مدارک با داوطلب گردد مشخص که صورتی در. شد خواهد استعالم ذیصالح قانونی مراجع از ارسالی مدارک کلیه اعتبار: تذکر
 .شد خواهد رفتار وی با مقررات برابر و منتفی داوطلب استخدام موضوع است نموده نامثبت به اقدام

 
 مصاحبه( د

 به شدهکسب علمی رتبه ترتیب به نصاب حد دارندگان بین از اینترنتی سایت طریق از داوطلبان، ارسالی مدارک تأیید از پس -
 .آیدمی عمل به دعوت فنی مصاحبه و هاتوانمندی و هاشایستگی ارزیابی جهت موردنیاز ظرفیت برابر چند میزان
 ارزیابی جهت شدهکسب علمی رتبه ترتیب به نصاب حد دارای داوطلبان بین از مجددا  موردنیاز، ظرفیت تکمیل عدم صورت در -

 .آیدمی عمل به دعوت فنی مصاحبه و هاتوانمندی و هاشایستگی
 در موفقیت به منوط نهایی پذیرش و کندنمی ایجاد داوطلب برای حقی گونههیچ «مصاحبه» مرحله در موفقیت یا و معرفی: تذکر

  .باشداستخدام می مراحل سایر
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 م : تذکرات مهمششبخش 

 . باشدمی خراسان رضویاستان  شدگان،پذیرفته تمامی خدمت جغرافیایی محل .1

 . باشدمی شدهمعرفی اینترنتی پایگاه طریق از و اینترنتی صورت به صرفا   داوطلبان نامثبت .2
 نام،ثبت مراحل از یك هر در چنانچه. باشدمی داوطلب عهده به اینترنتی نامثبت فرم در شدهثبت مندرجات صحت مسئولیت .3

 با یا و جعلی مدارک با مرحله هر در داوطلب که گردد مشخص کار به اشتغال و آزمون در پذیرش صورت در حتی و آزمون
 با مقررات برابر و منتفی داوطلب استخدام موضوع است نموده آزمون در شرکت و نامثبت به اقدام غیرواقعی مشخصات ذکر
 .گرددمی رفتار وی

 .کندنمی ایجاد شرکت برای استخدامی تعهد گونههیچ نامثبت انجام .4

 آنان( تحصیلی گرایش و رشته مقطع،) تحصیلی مدرک که نمایند نامثبت آزمون در توانندمی صورتی در صرفا  داوطلبان .5
 آگهی در قیدشده مشاغل احراز شرایط در مندرج( تحصیلی گرایش و رشته مقطع،) تحصیلی مدرک عناوین با مطابق

 متن در( تحصیلی گرایش و رشته مقطع،) داوطلب نامی ثبت تحصیلی مدرک عنوان همچنین و بوده یکسان استخدامی
 . باشد گردیده درج تحصیلی گرایش و رشته مقطع، همان عینا   وی موقت دانشنامه

 .دارد را موردنیاز شغلی هایرشته از یکی در شرکت حق فقط داوطلب .6

 کسب را الزم توفیق استخدامی مراحل از هریك در متقاضیان چنانچه و باشدمی مربوط مراحل کلیه طی به منوط استخدام .7
 .گرددمی منتفی استخدامی مراحل ادامه موضوع ننمایند

 تخصصی و عمومی آزمون در داوطلبان نمرات تعیین از پس ظرفیت، برابر چند شدهمعرفی متقاضیان مدارک اینکه، به توجه با .8
 و سن، دائم، معافیت یا خدمت پایان کارت تحصیلی، مدارک ازجمله داوطلبان مدارک که صورتی در لذا شد، خواهد بررسی
 آگهی، این در مندرج شرایط با مغایر نامی، ثبت تقاضانامه در داوطلب اظهاری خود اطالعات همچنین و اشتغال سابقه
 و استخدامی مصاحبه اولیه، نتایج اعالم امتحان، از مرحله هر در و کرد نخواهد ایجاد متقاضی برای امتیازی و حقی گونههیچ
 .ندارد اعتراضی گونههیچ حق و شد خواهد حذف استخدام و جذب فرآیند سایر از داوطلب نهایی، پذیرش صورت در حتی

 تاریخ از بعد آنان دائم معافیت کارت یا و وظیفهنظام خدمت پایان تاریخ یا تحصیل از فراغت تاریخ که داوطلبانی مدارک .9
 .گیردنمی قرار پذیرش مورد باشد24/11/99 کتبی آزمون برگزاری

 . شد نخواهد داده اثر ترتیب دانشگاه حساب تسویه برگ و( شدهتمام حتی) واحد تعداد گواهی و معادل مدارک به .10

 زمان در ناقص صورت به مدارک ارائه یا و آگهی مفاد در شدهاعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت .11
 داوطلب شود محرز استخدام، مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب عهده بر گزینش و مصاحبه مدارک، بررسی

 و گردیده محروم بعدی مراحل انجام از باشد، آگهی در مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات عمد به یا اشتباهبه
 .شودمی بالاثر و لغو مزبور حکم استخدامی، حکم صدور صورت در
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 : فهرست مشاغل فتمهبخش 

 ردیف

زیرگروه 

ثبت نامی 
 ازمون

 رشته تحصیلی عنوان شغل
 شرایط احراز

 تعداد
 تجربه تحصیل

1 

ت
مدیری

 

 3 1 دیپلم علوم ارتباطات-روانشناسی-مدیریت دولتی مسوول شیفت حراست و انتظامات

 رئیس خرید 2
-مدیریت صنعتی   -مدیریت بازرگانی 

 مدیریت اجرایی -صنایع 
 1 3 لیسانس

 1 3 لیسانس مدیریت اجرایی -مدیریت بازرگانی  رئیس بازرگانی  و فروش 3

 رئیس برنامه ریزی و لجستیک بازرگانی 4
-مدیریت صنعتی   -مدیریت بازرگانی 

 مدیریت اجرایی -صنایع 
 1 3 لیسانس

 رئیس برنامه ریزی وکنترل تولید 5
مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت 

 اجرایی، مدیریت بازرگانی
 1 3 لیسانس

 رئیس کنترل موجودی و سفارشات 6
مدیریت صنعتی، مدیریت  مهندسی صنایع،

 اجرایی، مدیریت بازرگانی
 1 3 لیسانس

 رئیس انبارها 7
مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت 

 اجرایی، مدیریت بازرگانی
 1 3 لیسانس

 1 3 لیسانس مدیریت مسئول دبیرخانه 8

 رئیس امور اداری 9
-مدیریت صنعتی-مدیریت دولتی

 روانشناسی
 1 3 لیسانس

 1 3 لیسانس گرایش مدیریت سرپرست خدمات عمومی 10

 1 3 لیسانس مهندسی  بهداشت حرفه ای HSAEQرئیس  11

 1 3 لیسانس سخت افزار( -مندسی کامپیوتر )نرم افزار  و توسعه سیستم ها ICTسرپرست  12

 1 3 لیسانس حسابداری  رئیس حسابداری مالی 13

 1 3 لیسانس حسابداری  رئیس حسابداری صنعتی و اعتبارات 14

 رئیس تولید کنسانتره 15
-مهندسی برق  -مهندسی مکانیک 

 معدن-متالوژی
 1 3 لیسانس

 3 3 لیسانس مکانیک -برق-متالوژی سرپرست شیفت تولید 16

 1 3 لیسانس کاشناس فنی مکانیک/برق/ ابزار دقیق رئیس خدمات فنی و مهندسی 17

 3 3 لیسانس مهندسی برق و ابزار دقیق/الکتروتکنیک دقیقسرپرست شیفت برق و ابزار  18

 3 3 لیسانس مهندسی مکانیک سرپرست شیفت مکانیک و تاسیسات 19

 سرپرست تکنولوژی تولید و مهندسی 20
مهندسی -مهندسی معدن-مهندسی مکانیک

 ساخت و تولید و مهندسی برق
 1 3 لیسانس

 1 5 لیسانس مهندسی معدن رئیس امور معادن 21
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 1 3 لیسانس معدن-متالوژی -شیمی  رئیس آزمایشگاه 22

23 
حراست و 

 انتظامات
 12 1 دیپلم دیپلم مامور حفاظت و انتظامات

24 

بازرگانی
 

 1 3 لیسانس مدیریت اجرایی -مدیریت بازرگانی  کارشناس امور حقوقی و قراردادها

 کارشناس خرید 25
-مدیریت صنعتی   -مدیریت بازرگانی 

 مدیریت اجرایی -صنایع 
 1 3 لیسانس

 1 3 لیسانس مدیریت اجرایی -مدیریت بازرگانی  کارشناس بازاریابی و فروش 26

 2 1 دیپلم مالی -بازرگانی کارپرداز 27

 1 1 دیپلم مالی -بازرگانی کارمند بازاریابی و فروش 28

 کارشناس بازرگانی و لجستیک 29
-صنعتی  مدیریت  -مدیریت بازرگانی 

 مدیریت اجرایی -صنایع 
 1 3 لیسانس

30 

ی و انبارها
برنامه ریز

 

 کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید
مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت 

 اجرایی، مدیریت بازرگانی
 1 3 لیسانس

 کارشناس واحد دریافت 31
مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت 

 اجرایی، مدیریت بازرگانی
 2 3 لیسانس

 1 1 دیپلم فنی-ریاضی مسئول انبار محصول 32

 1 1 دیپلم فنی-ریاضی مسئول انبار قطعات و ملزومات 33

 6 2 دیپلم فنی-ریاضی انباردار 34

35 

توسعه منابع انسانی و امور اجتماعی
 

 1 3 لیسانس مهندسی صنایع کارشناس استراتژی و تعالی

36 
انسانی و امور کارشناس توسعه منابع 

 اجتماعی

-مدیریت صنعتی-مدیریت دولتی

 روانشناسی
 2 3 لیسانس

 4 0 دیپلم  ----- کارگر امور عمومی 37

 3 1 فوق دیپلم  کاردان بهداشت حرفه ای بازرس ایمنی راننده و آتش نشان 38

 1 3 لیسانس مهندسی صنایع کارشناس تضمین کیفیت 39

 3 1 فوق دیپلم  بهیار بهداشتیار 40

 1 3 لیسانس سخت افزار( -مندسی کامپیوتر )نرم افزار  و توسعه سیستم ها ICTکارشناس  41

42 

ی و 
صاد

مالی و اقت

ی
سرمایه گذار

 

 1 3 لیسانس حسابداری  مسئول امور سهام

 3 3 لیسانس حسابداری  کارشناس مالی و اقتصادی 43

 1 3 لیسانس حسابداری مسئول خزانه داری 44

بهره  45

ی
بردار

 

 36 1 دیپلم کاردان فنی )مکانیک / متالوژی( تکنسین تولید

 1 3 لیسانس کارشناس فنی مکانیک/برق/ ابزار دقیق کارشناس فنی و مهندسی 46
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 8 1 دیپلم کاردان فنی )برق/ابزار دقیق(  تکنسین برق و ابزار دقیق 47

 8 1 دیپلم کاردان فنی )برق/مکانیک(  تکنسین فنی )مکانیک/ تاسیسات( 48

 کارشناس تکنولوژی تولید و مهندسی  49
مهندسی -مهندسی معدن-مهندسی مکانیک

 ساخت و تولید و مهندسی برق
 1 3 لیسانس

 2 1 دیپلم کاردان فنی تکنسین تکنولوژی تولید و مهندسی  50

 2 3 لیسانس -مهندسی معدن-مهندسی متالوژی کارشناس تولید 51

 2 3 لیسانس مهندسی معدن کارشناس امور معادن 52

53 
 کیفیت

 1 3 لیسانس معدن-متالوژی -شیمی  کارشناس کنترل کیفی

 6 4 لیسانس معدن-متالوژی -شیمی  کنترلر تولید 54

 117 جـمـع کــــــل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


