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  تعالي بسمه

 مقدمه

(هلدينگ صنايع معدني كاوه انقالب اسالمي هاي تابعه بنياد مستضعفان  شركتاز عنوان يكي ه ب سيمان هگمتانشركت 

متقاضي بومي 	آقايان		از ميان همداناستان  شمال شرقيواقع در  درگزينپارس) در راستاي توسعه و اشتغال پايدار در شهرستان 

جهت استخدام در اين  و تخصصيعلمي طريق آزمون كتبي و مصاحبه  از مندرج در آگهي استخدامواجد شرايط  )استان همدان(

   .شركت، دعوت به همكاري مي نمايد

، با توجه به شرايط آخرين صفحه اين دفترچههمين منظور از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد كه با توجه به جدول استخدامي ه ب

 .رايط ثبت نام نسبت به انتخاب گروه شغلي و ثبت نام در اين آزمون اقدام نمايندمندرج در اطالعيه هاي آزمون، و اطمينان از احراز ش

 دريافت قابل نيز صفحه اين ذيل هاي اطالعيه در آزمون، دفترچه فايل بر عالوه آن مالحظات همراه به آزمون اين در شركت شرايط	

  .باشد مي

  داوطلبانعمومي : شرايط اول بخش 

  ايران؛ اسالمي جمهوري تابعيت - 1

  ايران؛ اسالمي جمهوري اساسي قانون در شده شناخته اديان از يكي يا اسالم مبين دين به اعتقاد - 2

  ايران؛ اسالمي جمهوري اساسي قانون به التزام - 3

  ؛)باشد نمي پذيرش مورد پزشكي معافيت(قانوني معافيت يا ضرورت دوره خدمت انجام - 4

   )عضو نقص يا خاص بيماري به ابتال عدم( روحيو برخورداري از سالمت كامل جسمي  - 5

  مؤثر؛ جزايي محكوميت سابقه نداشتن - 6

  گردان؛ روان و مخدر مواد به اعتياد عدم - 7

  ذيصالح؛ و قضايي مراجع آراء استناد به اجرايي هاي دستگاه در استخدام ممنوعيت هرگونه وجود عدم - 8

  :ائه مدارك ذيل در اولويت مي باشندردر صورت ا همداناستان بومي داوطلبان  - 9

 يا فعلي خدمت محل كه) بازنشسته يا و شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و * همسر

  مي باشد. استان همداندر  داوطلب والدين بازنشستگي

 در متناوب يا متوالي صورت به را) دانشگاه يا و دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،(تحصيلي سنوات از سال) 4( چهار حداقل * داوطلب

   گذرانده باشد. استان همدان

 حق (پرداخت .باشد داشته را استان همدان در بيمه حق پرداخت سابقه سال) 4( چهار وي حداقل همسر يا و مادر * داوطلب، پدر،

   ).است احتساب قابل مذكور موارد از يكي براي صرفاً شده تعيين مدت به بيمه

  .باشد مي نام ثبت زمان در كشوري تقسيمات آخرين داوطلب، بودن بومي تعيين براي مبنا تذكر :
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  داوطلبان شرايط اختصاصي: دوم بخش 

  شرايط سني : 

 .تمامي داوطلبينسال سن براي  35	دارا بودن حداكثر. 1

  

  باشد.  مينام  آخرين روز ثبت كارت پايان خدمتمالك عمل براي زمان دريافت  ) :1تذكر (

  .باشد ميآزمون  نام ثبتشروع  روز افراد، سن محاسبه براي عمل مالك: ) 2تذكر (

 :شرايط معدل

 الزامي مي باشد.براي فارغ التحصيالن  14داشتن حداقل معدل  .1

   

  شرايط تحصيلي : 

 مورد علمي ارزش لحاظ از كه باشد مي دانشگاهي تحصيالت موقت گواهي يا دانشنامه قبول، قابل دانشگاهي مدارك. 2

 آن در تحصيل از فراغت تاريخ و معدل تحصيلي، گرايش و رشته مقطع، و بوده فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تأييد

 نخواهد موردپذيرش وظيفه نظام حوزه براي صادره تحصيلي معافيت لغو گواهي يا تحصيلي گواهي هرگونه. (باشد ذكرشده

  .)بود

 پذيرش نحوه به توجه با اي مكاتبه و باز آموزش فراگير، هاي دوره عناوين با تحصيلي مدارك همچنين و معادل مدرك. 4

  .بود نخواهد موردپذيرش ها دانشگاه سراسري هاي آزمون از خارج دانشجو

 تاريخ از بعد آنان دائم معافيت كارت يا و وظيفه نظام خدمت پايان تاريخ يا تحصيل از فراغت تاريخ كه داوطلباني مدارك . 5

  .بود نخواهد موردپذيرش باشد، كتبي استخدام آزمون برگزاري

مندرج در شرايط احراز  تحصيلي مقطع و گرايش رشته، همان آموختگان دانش صرفاً امتحاني هاي رشته از يك هر در. 6

  .باشد نمي پذير امكان ها گرايش يا ها رشته ديگر پذيرش و كنند نام ثبت توانند مي

 در مدارك صحت عدم صورت در و شد خواهد استعالم ذيصالح مراجع از نهايي شدگان پذيرفته تحصيلي مدارك اصالت. 7

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

   .باشد تحصيلي مي يا دانشنامهموقت ، تاريخ مندرج در گواهينامه تحصيل از فراغت تاريخ محاسبه در عمل مالك : )1تذكر (
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  : مواد آزمونسوم بخش 

  يعموم آزمون مواد -الف

  براي تمامي مشاغل عبارتند از : مواد آزمون عمومي

  )ICDL هفتگانه هاي اطالعات (مهارت . فّناوري1

 مقدماتي آمار و . رياضي2

 اسالمي . معارف3

 عمومي انگليسي . زبان4

 اساسي حقوق و اجتماعي دانش عمومي، . اطالعات5

 عمومي هاي توانمندي و . هوش6

 معاف اسالمي معارف هاي سوال به پاسخگويي از ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون مصرح در ديني هاي اقليت تبصره:

 خواهد محاسبه عمومي آزمون هاي سوال ساير شده تراز مجموع اساس بر داوطلبان، اين مكتسبه صورت نمره اين در و بوده

  شد.

  

  :تخصصي آزمون مواد -ب

 شامل دروس تخصصي هر رشته تحصيلي خواهد بود.

  

  

  .شد خواهند اعمال و محاسبه دو ضريب با تخصصي دروس و يك ضريب با عمومي دروس : 1تذكر 

    اي مي باشند.  چهار گزينه صورت به اختصاصي و عمومي سواالت مواد آزمون كليه : 2 تذكر

 .گردد نادرست برگزار مي  پاسخهر نمره منفي براي يك سوم آزمون با احتساب  :3تذكر 
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  : مراحل ثبت نامچهارم بخش 

  . شد خواهد انجام 1399ماه سال  اسفند  6 لغايت  1399ماه سال  بهمن  27از روز  اينترنتي صورت به نام ثبت

 داشته باشد.، شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه را آزمونبايد در زمان ثبت نام در داوطلب متقاضي استخدام 

  :به صورت مجزا ازهم 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 داوطلبعكس پرسنلي : . 1

  در اختيار داشته باشد : اينترنتي نام سامانه ثبت طريق

  باشد شده گرفته جاري سال در كهتمام رخ) ( 3×4 عكس -

  پيكسل باشد 300×400 حداكثر و پيكسل 200×300 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 100كيلوبايت و حداكثر  30بايد حداقل  شده ذخيره فايل حجم -

  باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زائد هاي حاشيه -

 باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكان حتي -

 است الزم و نيست قبول شناسنامه و ...) قابل ملي، شناسايي (كارت هاي كارت روي عكس ستفاده ازااسكن و  : )1تذكر (

 .نماينددقيق و باكيفيت باال  اسكن به اقدام فوق، توضيحات با مطابق وپرسنلي  اصل عكس از داوطلبان

گردد. الزم به  مي سلب وي ازآزمون در  شركت حق و شده باطل داوطلب ثبت نام غير معتبر، عكس ارسال صورت در : )2تذكر (

 اين كه داوطلبان، عكس ارسال در اشتباه درخصوص قبلي،هاي استخدامي  آزمون در آمده وجود به مشكالت به توجه با ذكر است

نت  كافي توسط را خود نام ثبت چنانچه مي گردد تاكيد است، داده رخ كنند مي نام ثبت كافي نت در كه براي داوطلباني اكثراً موضوع

 داوطلب عكس اشتباهاً تا نماييد دقت ارسالي عكس كنترل به نسبت حتماً ثبت نامي، اطالعات كنترل بر مي دهيد، عالوه انجام ها

 و تخلف محسوب شده داوطلب، طرف از اشتباه عكس ارسال صورت در كه است بديهي نگردد. ارسال عكس شما جاي به ديگري

  شد. خواهد رفتار با وي مقررات مطابق

  (پشت و رو). كارت ملي2

  .صفحه اول شناسنامه 3

  مدرك تحصيلي .4*

  دائم معافيت/خدمت پايان كارت .5*

مشخصات زير آماده نموده و در نظر گرفتن را با  5 و 4تصوير اسكن شده از مدارك ذكر شده در بندهاي  بايد داوطلب :)1(تذكر

  در سامانه بارگذاري نمايد.  JPGنام به صورت فايل با فرمت  در هنگام ثبت

  باشد؛ تصوير با وضوح و كيفيت الزم -  

  باشد؛ كيلوبايت 100كيلوبايت و حداكثر  50حداقل  -  

  باشد. ترجيحاً رنگيحذف و  هاي زائد حاشيه -  

ها به پايان خواهد رسيد، در صورت كسب حد  التحصيل گرديده و يا خدمت آن فارغنام  ثبتروز آخرين داوطلباني كه تا  ):2تذكر ( *

ها  برابر ظرفيت مورد نياز، در زمان بررسي مدارك داوطلبان، تصوير مدارك مورد نياز از آن 3نصاب نمره الزم و قرار گرفتن در سقف 

  اخذ خواهد شد. بديهي است در هر صورت، در زمان بررسي مدارك به همراه داشتن اصل مدارك مورد اشاره ضروري است.
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  ب) مطالعه شرايط آزمون

شود داوطلبين محترم،  و مطالعه داوطلبين قرار گرفته است. اكيداً توصيه مي دريافتدفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت 

  نام در آزمون اقدام نمايند. قبل از هرگونه اقدام بر روي سامانه، شرايط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به ثبت

گيرد؛لذا  آزمون مورد بررسي قرار ميصدور كارت ورود به جلسه آزمون، مدارك داوطلبان جهت شركت در  پيش از :)1(تذكر

  گردد. ين مرحله، ناييد شود؛ كارت ورود به جلسه آزمون براي ايشان صادر نمياچنانچه عدم احراز شرايط هر يك از داوطلبان در

را مجاز خواهد بود كه داوطلب  سيمان هگمتانكه عدم صالحيت متقاضيان اثبات گردد؛ شركت  ز آزمونادر هرمرحله  :)2(تذكر

   نام باز دارد. از ادامه فرايند ثبت

  نام: د) شروع فرآيند ثبت

پذيرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتي اطالعات خود را وارد سامانه  مرحله انجام مي يكنام در سامانه، در  فرآيند ثبت

   نمايد.

تجارت بلوار بعثت بانك  2446071001 جاري صد هزار ريال ) به شماره حسابپانريال (  500.000واريز مبلغ  *

 .سايت موسسه سيناقسمت مربوطه و الصاق فيش واريزي در  ، به نام شركت سيمان هگمتانهمدان

  

امكان ويرايش اطالعات وجود ندارد؛ لذا الزم است متقاضيان با بذل توجه و دقت كافي  : نكته بسيار مهم

  .نسبت به تكميل فرم اقدام نمايند

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

  باشد.  مي1399ماه سال  اسفند  15جمعه زمان برگزاري آزمون روز 

به آدرس  مؤسسه توسعه آموزشي پژوهشي سيناسايت  متعاقبا از طريق ،مذكورآزمون در  شركت كارتاطالعيه در خصوص 

www.sinainst.com  گرفت. خواهد قرار  

ي است كه براي همين منظور ضرور ين طريق به اطالع رسانده خواهد شد.ا جزئيات مكان برگزاري آزمون ازست  بديهي 

  داوطلبان سايت فوق را دنبال نمايند.

 داوطلبان خواهد آگاهي به كارت پرينت هنگام به و درج آزموندر  شركت كارت بر روي آزمون برگزاري محل و شروع ساعت

 و نبوده داوطلبان سوي از ارسالي اطالعات تأييد منزله  به ،آزمون در شركت كارت صدور است ذكر به الزمرسيد. 

  قرار خواهد گرفت. مورد بررسي ،آزمون اجراي پس از داوطلبان مدارك
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 نتيجه اعالم : مراحل و نحوه پنجمبخش 

  پذيرد :  به شرح زير صورت ميبررسي 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 استخدام، منوط به كسب حدنصاب ال لمعرفي داوطلبان جهت شركت در ساير مراح

  باشد :  اساس ترتيب نمرات مكتسبه، و با رعايت ساير مباني مقررات جاري مطابق قواعد زير مي پذيرفته شده بر

 )%50، معادل 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  2يب ضرنمره 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  3 ب) انتخاب و اعالم ليست

اساس نمره  بر ،اند برابر ظرفيت جهت بررسي مدارك صرفاً از بين داوطلبيني كه حد نصاب الزم را كسب نموده سهانتخاب افراد 

برابر ظرفيت سه به تعداد  به ترتيب نمره فضليافراد براي نمره تخصصي  2ضريب يك براي نمره عمومي و ضريب كل آنان با 

  پذيرد. پذيرش در هر شغل محل صورت مي

ها  اساس اطالعات خوداظهاري داوطلب بوده و نتيجه نهايي نمرات آن صرفاً بر ،شده رافراد در كارنامه اوليه صاد نمره كل تذكر:

  شد. داعالم خواه ،پس از بررسي، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتيازات و تأييد آن

  

  ج) بررسي مدارك 

 بايد موردنياز ظرفيت برابر چند شدگان پذيرفته استخدام، اينترنتي سايت در شده درج اطالعيه پيرو كتبي، آزمون انجام از پس

  :نمايندتكثير و يك نسخه از آن را تحويل  را زير مدارك

   داوطلب تحصيلي مدرك   .1

   داوطلب شناسنامه صفحات تمام و ملي كارت  .2

  داوطلب دائم معافيت يا عمومي وظيفه نظام خدمت پايان كارت  .3

  مرتبط كار سابقه معتبر گواهي  .4

 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 نام ثبت به اقدام جعلي

  

  مصاحبه) د

 به شده كسب علمي رتبه ترتيب به نصاب حد دارندگان بين از اينترنتي سايت طريق از داوطلبان، ارسالي مدارك تأييد از پس -

  .آيد مي عمل به دعوت فني مصاحبه و ها توانمندي و ها شايستگي ارزيابي جهت موردنياز ظرفيت برابر چند ميزان

 ارزيابي جهت شده كسب علمي رتبه ترتيب به نصاب حد داراي داوطلبان بين از مجدداً موردنياز، ظرفيت تكميل عدم صورت در -

  .آيد مي عمل به دعوت فني مصاحبه و ها توانمندي و ها شايستگي

 در موفقيت به منوط نهايي پذيرش و كند نمي ايجاد داوطلب براي حقي گونه هيچ »مصاحبه« مرحله در موفقيت يا و معرفي: تذكر

    .باشد استخدام مي مراحل ساير
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  : تذكرات مهم مششبخش 

  .باشد مي همداناستان  شدگان، پذيرفته تمامي خدمت جغرافيايي محل .1

  . باشد مي شده معرفي اينترنتي پايگاه طريق از و اينترنتي صورت به صرفاً داوطلبان نام ثبت .2      

 نام، ثبت مراحل از يك هر در چنانچه. باشد مي داوطلب عهده به اينترنتي نام ثبت فرم در شده ثبت مندرجات صحت مسئوليت .3

 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 نام ثبت به اقدام غيرواقعي مشخصات

  .گردد مي

  .كند نمي ايجاد شركت براي استخدامي تعهد گونه هيچ نام ثبت انجام .4

 مطابق آنان) تحصيلي گرايش و رشته مقطع،( تحصيلي مدرك كه نمايند نام ثبت آزمون در توانند مي صورتي در صرفاً داوطلبان .5

 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 هاي رشته از يكي در شركت حق فقط داوطلب .7

 كسب را الزم توفيق استخدامي مراحل از هريك در متقاضيان چنانچه و باشد مي همربوط مراحل كليه طي به منوط استخدام .8

  .گردد مي منتفي استخدامي مراحل ادامه موضوع ننمايند

 تخصصي و عمومي آزمون در داوطلبان نمرات تعيين از پس ظرفيت، برابر چند شده معرفي متقاضيان مدارك اينكه، به توجه با .9

 سابقه و سن، دائم، معافيت يا خدمت پايان كارت تحصيلي، مدارك ازجمله داوطلبان مدارك كه صورتي در لذا شد، خواهد بررسي

 و حقي گونه هيچ آگهي، اين در مندرج شرايط با مغاير نامي، ثبت تقاضانامه در داوطلب اظهاري خود اطالعات همچنين و اشتغال

 پذيرش صورت در حتي و استخدامي مصاحبه اوليه، نتايج اعالم امتحان، از مرحله هر در و كرد نخواهد ايجاد متقاضي براي امتيازي

  .ندارد اعتراضي گونه هيچ حق و شد خواهد حذف استخدام و جذب فرآيند ساير از داوطلب نهايي،

 تاريخ از بعد آنان دائم معافيت كارت يا و وظيفه نظام خدمت پايان تاريخ يا تحصيل از فراغت تاريخ كه داوطلباني مدارك .10

  .گيرد نمي قرار پذيرش مورد باشد كتبي آزمون برگزاري

  . شد نخواهد داده اثر ترتيب دانشگاه حساب تسويه برگ و) شده تمام حتي( واحد تعداد گواهي و معادل مدارك به  .11

 زمان در ناقص صورت به مدارك ارائه يا و آگهي مفاد در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت .12

  به يا اشتباه به 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

  .شود مي بالاثر و لغو مزبور حكم استخدامي،
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