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 مقدمه 
مورخ  ۱۰-۵بر اساس مصوبه  ، انسانی مورد نیاز خود یمنظور تأمین نیرواصفهان بهسهامی  ذوب آهن شرکت 

و کارشناسی   ی ر مشاغل اپراتور از واجدین شرایط د  نفر   ۳۰۹تعداد  ، اقدام به جذب  شرکت  هیأت مدیره  ۲۴/۴/۹۹

پیوست،    یهاجدول اطالعیه و    اینتوانند در صورت دارا بودن شرایط الزم براساس  می  گرامی  داوطلبان  .نمایدمی

)،  یمشاغل اپراتور   ی)، ارزیابی مهارتی و مصاحبه (براعلمیآزمون کتبی (   یاز برگزار پس    نسبت به ثبت نام اقدام تا

 جش سالمت،معاینات طب صنعتی (جهت سنانجام  مشاغل کارشناسی)،    ی(برا  و مصاحبه  ارزیابی شایستگی

صورت قرارداد  به   نفرات برگزیده   جذبنسبت به    گزینش، طی مراحل  روانشناختی) و    یها توانایی جسمی و ویژگی

  اقدام گردد.  ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی براساس ،موقت
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  شرایط عمومی 
  اسالمی ایران  یتابعیت نظام جمهور  -۱

  اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی مبین تدین به دین  -۲

  .که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد ینداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفر  -۳

د مراجع ذی  ابو یا هرگونه داروی اعتیادآور به مواد مخدر  عدم اعتیاد -۴   صالح تأ

  عمومی یا معافیت دائم   داشتن کارت پایان خدمت وظیفه -۵

 .دنباشنمی)  ۴(جدول شماره   وریمشاغل اپرتمجاز به ثبت نام در  ،معافیت پزشکیداوطلبان دارای توضیح: 

     )۲۲/۰۷/۱۳۹۹(تاریخ:   آخرین مهلت ثبت نام در آزمونسال تمام شمسی تا   ۱۸داشتن حداقل سن  -۶

ر بازه زمانی ثبت توضیح:  ر نخواهد داد. )۲۲/۰۷/۱۳۹۹(تاریخ:  نام به هر دلیل، مبنای محاسبه سن  تغ   را تغ

شغلی   ی هاروانشناختی جهت انجام فعالیت  ی هاداشتن سالمت و توانایی کامل جسمی، روحی و ویژگی  -۷

د مرکز بهداشت حرفه   ذوب آهن اصفهان  سهامی شرکت ی اطبق تأ

در   ، اشتغال در سازمانها ، نهادها و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای خصوصیعدم    -۸

  زمان تکمیل مدارک استخدامی 

باشند، ها شاغل بوده و داوطلب همکاری با این شرکت میدر خصوص افرادی که در سایر سازمانتوضیح:  

  . الزامی استع، در زمان تکمیل مدارک استخدامی، از دستگاه متبوخاتمه کار  ارائه فرم تسویه حساب و حکم

د  -۹  از نظر قوانین و مقررات گزینش کشور پذیرفته شدگان  صالحیت تأ
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  شرایط اختصاصی 
  باشد:) می۱شرایط اختصاصی داوطلبان به شرح جدول شماره (

  

  : شرایط اختصاصی )  ۱ه ( جدول شمار 

  شغل   حصیلی ت  مقطع   حداقل معدل کل   سن   حداکثر  پرداخت حق بیمه حداکثر سابقه کار  قابل پذیرش با  

  اپراتور   دیپلم   ۰۰/۱۳  سال ۲۳  سال ۳

  کارشناس  لیسانس  ۰۰/۱۴  سال  ۲۸  سال ۳
   

  
  داوطلبان یتسهیالت سنی برا

  (حداکثر   انجام شدهمیزان مدت خدمت وظیفه قانونی  به  پایان خدمت وظیفه عمومی،   یهابه دارندگان کارت  -۱

ن شدهبه حداکثر سن  ،)ماه  ۲۴  اضافه خواهد شد.   ی تع

باشند، به  بازنشستگی معتبر کشور می  یهاسابقه کار با پرداخت حق بیمه در صندوق  یاوطلبانی که داراد  -۲

بایست  شود. این دسته از افراد میبه حداکثر سنی آنان اضافه میسال)    ۳یک سال (تا سقف    ،هر سال سابقه   یازا

در روز کنترل مدارك (پس   ،گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را به همراه سایر مداركاصل  

عالوه بر    ،نماینداعی ارائه میکه سوابق بیمه سازمان تأمین اجتم  یاز آزمون کتبی) به همراه داشته باشند (افراد

سازمان تأمین اجتماعی به    یو رمز ورود به درگاه خدمات غیرحضور   ی گواهی مذکور، همراه داشتن شناسه کاربر 

 ممانعتدر غیر این صورت از ورود این افراد به مرحله بعد    )باشدالزامی می    https://eservices.tamin.ir  :آدرس

  به عمل خواهد آمد.  

خواهد  سال    ۵  پیمانکار ذوب آهن اصفهان  تابعه و  هایافراد شاغل در شرکت) برای  ۲شرط قید شده در بند (  -۳

بدیهی است شرط    اشتغال داشته باشد.  و پیمانکار  شرکت تابعهدر  مشروط به اینکه فرد در زمان ثبت نام    بود،

معتبر  که در سامانه سازمان تأمین اجتماعی درج شده،    مذکورهای  ای شرکتصرفًا در خصوص سوابق بیمه   مذکور،

 در زمان ثبت نام الزامی است. فوقبوده و ارائه گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق 

،  یجانباز   ٪۲۵  یفرزندان معزز جانبازان باالو  سال    ۴میزان  به   ،درصد  ۷۰فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان  -۴

نسبت به    احراز شرایط ایثارگری،شود. الزم است این افراد جهت  به حداکثر سن آنان اضافه میسال    ۳میزان  به

  از دفاتر پیشخوان دولت اقدام و در روز کنترل مدارك ارائه نمایند.  ینامه ایثارگر اخذ معرفی

  مشموالن بند فوق الزامی می باشد.  یراحل جذب، برام انجام کلیه :  تذکر 

و  سال    ۲۸  ی اپراتور مشاغل    در  سن داوطلبان حداکثر  در هر صورت با احتساب کلیه تسهیالت سنی فوق،    -۵

  خواهد بود.سال  ۳۳کارشناسی مشاغل 

  باشد.  می) ۲۲/۰۷/۱۳۹۹(تاریخ: آخرین مهلت ثبت نام محاسبه حداکثر سن، تا  یمبنا -۶

ر بازه زمانی ثبت توضیح:  ر نخواهد داد. )۲۲/۰۷/۱۳۹۹(تاریخ:  نام به هر دلیل، مبنای محاسبه سن  تغ   را تغ
  

  وضیحات شرایط اختصاصیت
د وزارت علوم تحقیق  ،در زمان ثبت نام  دارا بودن مدرك و رشته تحصیلی معتبر   -۱ ت و فناوری و یا  امورد تأ

  ،الزامی بوده و داوطلبین در زمان ثبت نام    ۴  و  ۳  یهامطابق با شرایط مندرج در جدول وزارت آموزش و پرورش،  

 مدارك منطبق با اطالعیه را ارائه نمایند. ضمن مطالعه دقیق اطالعیه، بایست می

های  پذیرش خانم در رشتهشیفت،  آور بودن مشاغل این شرکت و کار در  با عنایت به سخت و زیانتوضیح:  

  باشد.پذیر نمیفنی امکان

به شرط دارا بودن و ارائه مدرك تحصیلی  ۴و  ۳ یهامدارك تحصیلی در مقاطع باالتر از جدول  یافراد دارا -۲

  نبوده مقاطع باالتر  تحصیلی  ارائه مدارك    مجاز به،  مقطعآن  آزمون  در    در صورت شرکتمنطبق با شرایط اطالعیه،  

ر کد رشته آزمون یا رده شغلی در طول فرآیند جذب     همچنین در صورت استخدام،   .میسر نخواهد بودو امکان تغ
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و تابع ضوابط و    نبوده پذیر  امکان  با درخواست شخصی،  مدرک تحصیلی مقطع باالتر   ه ارائ ،زمان اشتغالدر طول  

  از داوطلب اخذ خواهد شد.   یاین خصوص تعهد محضر  قبل از جذب، درو مقررات شرکت خواهد بود 

بوده  و سهمیه تخصیص داده شده به هر رشته    ساختار سازمانی مصوب شرکت  اعالم شده براساس  ینیازها  -۳

ر ردیف شغلی یا رده شغلی یا ارتقاء مدرك تحصیلی فرد پس از جذب،  و هرگونه درخواست شخصی مبنی بر تغ

    بود. نخواهدقابل پذیرش شرکت  طرفاز 

  باشند.  یاصفهان یا چهارمحال و بختیار  یهابومی یکی از استانبایست می یمشاغل اپراتور داوطلبان  -۴

  حداقل یکی از شرایط زیر باشد:    یاطالق می گردد که دارا یداوطلب بومی به فرد  :)۱( توضیح

  این دو استان باشد.     یهایکی از شهرستان یو تولدمحل  -الف

  این دو استان باشد.     یهایکی از شهرستان  یمحل اخذ دیپلم و -ب

تر و فرزندان کارکنان شـاغل اسـتان با اولویت محل سـکونت نزدیکشهرستان و    داوطلبان بومی  : )۲(  توضیح

در اولویت دعوت به مرحله بعد   ،تجربی و مهارتی ،در شرایط برابر از نظر علمی ذوب آهن اصفهانو بازنشـسـته 

  قرار خواهند گرفت.   

 ک سال سابقه اسارت یش از  یو فرزندان آزادگان با ب   درصد  ۵۰  یفرزندان جانبازان باال  ، فرزندان معزز شهدا  -۵

    باشند. معاف میباشند از شرط معدل می یکه متقاضی شرکت در آزمون مشاغل اپراتور 

در در صورت شرکت در آزمون    ،باشندفرزندان کارکنان فوتی ناشی از کار که دارای شرایط اولیه ثبت نام می  -۶

  . در اولویت دعوت به مرحله بعد قرار خواهند گرفت ،تجربی و مهارتی ،شرایط برابر از نظر علمی
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  مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام 
تکمیل فرم الکترونیکی، نسبت به    جهت (وب سایت)    از مراجعه به سامانه ثبت نامالزم است داوطلبان قبل  

  : اقدام نمایند  به این شرح تهیه فایل مدارك مورد نیاز 

  ) الزامی است اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز  -۱

  صورت پشت و روبه اسکن کارت ملی -۲

مدرک تحصیلی اعالم شده در  اسکن مدرك تحصیلی معتبر (که معدل در آن ذکر شده باشد) منطبق با    -۳

    ۴و  ۳شماره  یهاجدول 

  وظیفه یا معافیت دائم  اسکن کارت پایان خدمت نظام  -۴

آزمون تاریخ برگزاری  بایست قبل از  می  ،تاریخ صدور مدرك تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیتتوضیح:  

  باشد. )۲۳/۰۸/۱۳۹۹(تاریخ : علمی

ر زمان برگزاری آزمون به هر دلیل، مبنای تاریخی فوق  توضیح:   ر نخواهد داد.  )۲۳/۰۸/۱۳۹۹(تاریخ:  تغ   را تغ

  جدید ( با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)   ۳×۴اسکن عکس  -۵

  اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه  -۶

  یهاریال در وجه دانشگاه اصفهان بابت هزینه   )۹۵۰٫۰۰۰(  نهصد و پنجاه هزار پرداخت الکترونیکی مبلغ    -۷

ه به  توضیح: امکان عودت وجه ثبت نام واریز شد(کتبی از طریق سامانه ثبت نام  ثبت نام و شرکت در آزمون  

  )هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

    

  نحوه ثبت نام و مهلت آن
ن محل فعالیت و عنوان شغلی پذیرفته  ها،با توجه به اینکه آزمون  -۱  شدگان نهایی براساستحلیل نتایج، تع

الزم است داوطلبان با دقت و با    ، شودتوسط داوطلب در زمان ثبت نام انجام میگروه امتحانی انتخاب شده  

، که در  انتخاب تنها یک ردیف شغلینسبت به    ، توجه به شایستگی، عالقه، جدول نیازها و شرایط اعالم شده

  ثبت نام نمایند.  اقدام و ،  یده استددرج گر  ۶و  ۵جداول شماره 

می  -۲ واجد شرایط  روز  بایست  داوطلبان  روز    ۸/۷/۱۳۹۹مورخ  شنبه  سهاز  به    ۲۲/۷/۱۳۹۹مورخ    شنبهسهتا 

و   بایست با صداقتثبت نام می  ینام نمایند. فرم تقاضامراجعه و اقدام به ثبت  esco.uiazmoon.ir سامانه

  تکمیل گردد.  دقت کامل
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  مراحل فرآیند استخدام
و مطالعه دقیق شرایط آگهی مندرج در آن و آماده نمودن مدارك   esco.uiazmoon.irمراجعه به سامانه    -۱

  مورد نیاز   

    از طریق سامانه مذکور  یرهگیر  و اخذ کد (تکمیل فرم الکترونیکی) ثبت نام در آزمون -۲

  دریافت کارت ورود به جلسه   -۳

  آزمون کتبی منظور انجام هاعالم شده بآزمون طبق برنامه   یحضور در محل برگزار  -۴

  ثبت نام سامانهدریافت نتیجه آزمون کتبی از طریق  -۵

(ویژه    و مصاحبه  ) و ارزیابی شایستگیی حضور در فرآیند ارزیابی مهارتی و مصاحبه (ویژه مشاغل اپراتور   -۶

  مشاغل کارشناسی) در صورت پذیرش در آزمون کتبی

  پذیرش در مراحل قبلی حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت  -۷

  شدگان مراحل قبلی پذیرفته یانجام فرآیند گزینش برا  -۸

عدم   گواهیتکمیل پرونده شامل استعالم مدرك تحصیلی، استعالم کارت پایان خدمت یا معافیت دائم،    -۹

  پیشینه و سایر مدارك مورد نیاز  سوء

بدو استخدام   ی هاآموزش  انجام  شروع به کار و   صدور حکم اشتغال به کار موقت،   انعقاد قرارداد موقت کار،  -۱۰

 شدگان نهایی   پذیرفته یبرا
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  یکتب زمان توزیع کارت و آزمون
 و چاپ   نسبت به دریافت  ،مراجعه به سامانه ثبت نام  با  ۱۹/۸/۱۳۹۹مورخ  دوشنبه    توانند از روزداوطلبان می  -۱

ر تاریخ توزیع کارت،    ود به جلسه آزمون اقدام نمایند.کارت ور از طریق سامانه ثبت نام مراتب  (در صورت تغ

  ) .شد رسانی خواهداطالع

برگزار    ۲۳/۸/۱۳۹۹  و  ۲۲  مورخو جمعه  شنبه  پنج  یهاروزدر  شوندگان  ناممتناسب با آمار ثبت   یکتبآزمون    -۲

  خواهد شد.  

  و زمان و محل دقیق آن در کارت ورود به جلسه اعالم خواهد شد.   شهر اصفهان آزمون  ی محل برگزار  -۳

  باشد. کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی مینت  یر پ دار یا کارت ملی و  همراه داشتن شناسنامه عکس  -۴

ر در برنامه زمانبا توجه به محدودیت   -۵ ون  بندی آزمهای ناشی از شیوع بیماری کرونا، احتمال هرگونه تغ

کرونا، وجود خواهد داشت که در این    ی مار یت بیر یمد  یا استانی  یملهای ستاد  و سایر مراحل با توجه به ابالغیه

  رسانی خواهد شد. اطالعصورت، مراتب از طریق سامانه ثبت نام، 

لذا    ، نام انجام خواهد شد آزمون از طریق سامانه ثبت   یها رسانیبا توجه به اینکه کلیه اطالع  :  ۱  تذکر مهم

رات احتمالی، ،  ها بایست در طول فرآیند جذب، جهت آگاهی از اطالعیهداوطلبان می نتایج مراحل مختلف و تغ

رات احتمالی   و عدم اطالع داوطلب از نتایج مراحل،صورت مستمر به سامانه فوق مراجعه نمایند  هب جزئیات یا تغ

    نخواهد بود. داوطلب ی گونه حقی براهیچ ایجاد  ن، موجب آزمو

بینی ایمیل برای ارسال و دریافت سواالت همچنین پیش  ونام  سامانه ثبتوجود  با توجه به    :  ۲  تذکر مهم 

آهن اصفهان یا دانشگاه اصفهان و یا  مراجعه حضوری به شرکت سهامی ذوباز  لذا داوطلبان  داوطلبان گرامی،  

و صرفًا از طریق سایت و ایمیل با مسئولین برگزاری آزمون ارتباط های آنها خودداری نموده  تماس با شماره تلفن

  داشته باشند. 
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  مفاد آزمون کتبی 
باشد، سؤاالت علمی با احتساب نمره منفی می یاآزمون کتبی شامل آزمون علمی مبتنی بر سؤاالت چهارگزینه 

مورد نیاز طراحی شده و مفاد آزمون کتبی (دانشی) شامل سه بخش    یها با توجه به هر گروه امتحانی و رشته

  :    باشد) می۲(  طبق موارد جدول شماره
   

  و کارشناسی   ی مشاغل اپراتور   ی ضرایب مفاد آزمون برا):  ۲(   جدول شماره 

  مقطع روس تخصصی هر د 
  عمومی 

  سطح شغلی 
  ی ازبان انگلیسی و دانش رایانه   توانایی ذهنی و  ادراکی 

  ی مشاغل اپراتور  %  ۲۰ %  ۳۰ %  ۵۰

  مشاغل کارشناسی  %  ۲۰ %  ۲۰ %   ۶۰
 

    .باشدمی ۴و   ۳ شماره  یهاشرح جدول مفاد آزمون تخصصی به
  

  مشاغل کارشناسی  مفاد آزمون    :   ) ۳( جدول شماره  

  مفاد آزمون   امتحانی گروه   ردیف 

 ی بازرگانامور   ۱
  - بازرگانی  حقوق -  عیتوز   و یانباردار  د،یخر  یهاستمیس -مدیریت  مبانی و اصول

 احتمال و آمار - المللیبین بازرگانی - تخصصیزبان

 یمالامور   ۲
  - مالی مدیریت - کالن و خرد اقتصاد  - صنعتی  حسابداری - مالی حسابداری - آمار و ریاضی

 ریسک و  گذاریسرمایه مدیریت

 مهندسی صنایع   ۳
  - صنعتی  واحدهای  ریزیطرح - مهندسی آمار و احتمال  تئوری  - عملیات در تحقیق

 مهندسی  اقتصاد - هاموجودی و تولید  کنترل و  ریزیبرنامه

 مهندسی برق   ۴
    -خطی  کنترل هایسیستم -الکتریکی  هایماشین -الکتریکی مدارهای

 هاسیستم  تحلیل  و  تجزیه -الکترونیک -قدرت هایسیستم بررسی

 مهندسی مکانیک  ۵
  مقاومت -استاتیک(جامدات  -) ماشین  دینامیک-ارتعاشات - دینامیک( ارتعاشات  و دینامیک

 )حرارت  انتقال -سیاالت مکانیک -ترمودینامیک(سیاالت   و حرارت -) اجزا   طراحی -مصالح

 تجزیه  شیمی -حرارت انتقال  -ترمودینامیک -مواد مکانیکی  خواص -مواد  فیزیکی خواص  مهندسی مواد و متالوژی   ۶

  واحد  عملیات  و جرم انتقال -سیاالت مکانیک -ترمودینامیک -حرارت انتقال -یعموم یمیش  شیمی  مهندسی  ۷

 
 

 ی اپراتور  مشاغل مفاد آزمون    :   ) ۴( جدول شماره  

  مفاد آزمون   گروه امتحانی  ردیف 

 شیمی  -فیزیک -ریاضی تولید و تكنولوژیمتصدی   ۱

 جوشكار و برشكار  ۲
  - تأسیسات حرارتی و برودتی -گیری دقیق و آزمایشگاهاندازه -جوشکاری  - رسم فنی

 های ابزار ماشین

 تعمیركار برق و اتوماسیون   ۳
 -الکترونیک عمومی و کارگاه -های الکتریکیماشین-مدارهای الکتریکی - رسم فنی

 دیجیتالمبانی
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  مصاحبه تخصصی 
     ):ویژه مشاغل کارشناسی( ارزیابی شایستگی الف)

برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شغلی)   دو تا سه(   اندنصاب آزمون کتبی را کسب نموده  نفراتی که حداز  

مصاحبه فنی و  چنین انجام  همو    مورد نیاز شغل  یهاباالترین نمرات کتبی جهت سنجش شایستگیب  یترتبه

    دعوت به عمل خواهد آمد. ،)یستگ یشا  یابی(ارز  تخصصی
  
   

     ی):اپراتور ویژه مشاغل رت (آزمون مها ب)

 برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شغلی)  دو تا سهاند ( نفراتی که حدنصاب آزمون کتبی را کسب نمودهاز  

این مرحله شامل آزمون عملی مهارت و مصاحبه   .خواهد آمدآزمون مهارت دعوت به عمل    مصاحبه و انجام  جهت

  باشد.  فنی می
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  عاینات طب صنعتی م
نفرات   )با احتساب ضریب وزنی هر مرحله ( با استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی داوطلبان

که در آن   جهت انجام معاینات طب صنعتی  ،اطالعیه استخدامیگرایش به تعداد درج شده در  /در هر رشته  برتر 

داده  مطابقت    ذوب آهن اصفهانشرکت  سالمت سازمانی    ی سالمت جسمی و روحی فرد با آخرین استانداردها

آمیز معاینات انجام موفقیت  جهت استخدام داوطلبان،  یگیر تصمیم   یدر این مرحله، مبنا . دعوت خواهند شد،  شده

انجام  ذوب آهن اصفهان  باشد که در روز معاینه و توسط شرکت  پاراکلینیک مختلف می  ی هاستطب صنعتی و ت

)  شودمی که توسط سایر مراجع یا پزشکان انجام شده یا ( یقبلی و بعد ی هالذا معاینات و نتایج تست .شودمی

    شد.بااستخدام فاقد اعتبار الزم میجهت  ذوب آهن شرکت نبوده و از نظر   مالک عمل

در محیط صنعتی تشخیص داده شوند، جهت ادامه مراحل   ی که مستعد ابتال به بیمار   یدر این مرحله افراد 

لذا افراد پذیرفته شده در این مرحله، می  دعوت  ،استخدامی بایست عالوه بر سالمت جسمی و  نخواهند شد. 

برا نیاز  مورد  توانایی  فعالیت  یروحی،  در شرکت    یهاانجام  آشغلی  اصفهانذوب   در طی مدت خدمت،  هن 

  شرکت را داشته باشند.   یا براساس نظر مرکز بهداشت حرفه
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  گزینش انجام مراحل 
د شده توسط طب صنعتی   د صالحیت،گزینش معرفی می  انجام مراحل  جهتافراد تأ  گردند تا در صورت تأ

عمل آید. در صورتی که داوطلب فاقد شرایط این مرحله باشد  هها دعوت بانجام سایر مراحل استخدام از آن  برای

  آید.   عمل میدعوت به تا سقف ظرفیت هر رشته یاز فرآیند حذف و از نفر بعد
  

  تشکیل پرونده

 ل استعالم مدرك تحصیلی، (شام  تشکیل پرونده   برای که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند،    داوطلبانی

استعالم کارت پایان خدمت، آزمایش عدم اعتیاد، عدم سوء پیشینه و سایر مدارك مورد نیاز) به مرور و براساس  

  شوند.   می نیاز شرکت دعوت به کار
  

  سایر توضیحات و تذکرات 

  ی اانتقال سوابق بیمهشدگان نهایی، صندوق سازمان تأمین اجتماعی بوده و  صندوق بازنشستگی پذیرفته.  ۱

عهده داوطلبان خواهد بود. الزم به  بازنشستگی سابقه پرداخت حق بیمه دارند به یهاکه در سایر صندوق   یافراد

اند در  که با استفاده از تسهیالت سنی سابقه کار، مجاز به شرکت در آزمون شده یآن دسته از داوطلبان ذکر است،

  ،از صندوق تأمین اجتماعی باشد  بازنشستگی غیر   یهامربوط به صندوق  که سابقه پرداخت بیمه ارائه شده،صورتی

توسط داوطلب بوطه  قانونی مر   یها ملزم به انتقال سوابق بیمه خود به صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت هزینه

  باشند و در این زمینه تعهد الزم اخذ خواهد شد.  می

تمامی مدارك ارائه شده توسط داوطلبان در مرحله کنترل مدارك با اصل مدارك، تطبیق داده خواهد شد و  .  ۲

توسط  از مراجع صادر کننده مدرك، استعالم می شود. بدیهی است چنانچه در هر زمان، خالف اطالعات اعالم شده  

در صورت    و   رفتار خواهد شد  یمحروم و مطابق مقررات با و  یاز انجام مراحل بعدداوطلب  داوطلب محرز گردد،  

الزم از    یهایبدیهی است پیگیر   خاتمه خواهد یافت.  یو قرارداد و  یجلوگیر   ی از ادامه اشتغال و  ،شروع به کار 

  پذیرد. طریق مراجع قضائی نیز صورت می

  ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  سطح یا هم مدرك تحصیلی معادل یداوطلبان دارا یبه تقاضا. ۳

شرکت  .  ۴ در  شاغل  اصفهانکارکنان  آهن  میذوب  خود  کارشناسی  مدرك  پذیرش  متقاضی  که   باشند، ، 

 شایستگی  نام و در آزمون کتبی، مصاحبه و ارزیابیثبت   ۳ره  جدول پیوست شما  یهارشته   بایست در یکی ازمی 

  شرکت نمایند. 

و سایر کارکنان با    ۳/۱شاغل در شرکت با ضریب    ،نمره کتبی فرزندان معزز شهدا  ،یبندمنظور رتبهبهتوضیح:  

  یابند. محاسبه شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد راه می ۲/۱ضریب 

اند، در صورت  شرکت نموده و پذیرفته نشده  ذوب آهن  شرکت  استخدامی یهاداوطلبانی که قبًال در آزمون.  ۵

توانند مطابق مفاد این اطالعیه مجددًا در این آزمون شرکت نمایند و تمایل و داشتن شرایط الزم این آگهی می

  باشد. می قبلی افراد در این آزمون فاقد اعتبار  یهانتایج آزمون

پس از اعمال سهمیه بنیاد )  ی(مشاغل اپراتور اعالم شده در مقطع دیپلم    یهااستخدامی در ردیف  ینیازها.  ۶

مین خواهد  أباشند، تاستخدام می  و اختصاصی  ومیشرایط عم   یشهید و امور ایثارگران استان اصفهان که دارا

جمله کتبی، مهارت و ...) شرکت نموده و  متقاضیان ایثارگر که در تمامی مراحل فرآیند جذب (از    یشد. لذا برا

بنیاد شهید و امور ایثارگران  نمره آخرین فرد راه یافته به مرحله بعد را کسب نموده و سپس از طرف  %    ۸۰حداقل  

  ها لحاظ خواهد شد.    آن ی سهمیه مربوط به ایثارگران برا  ،در لیست سهمیه قرار بگیرنداستان اصفهان 

خود را در فرم تقاضانامه ثبت نام در سامانه مربوطه    یداوطلبان الزم است وضعیت ایثارگر این گروه از    :تذکر 

ر وضعیت ایثارگر    پذیر نخواهد بود.  پس از انجام آزمون کتبی، امکان یمشخص نمایند. در غیر این صورت تغ
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ن محل اشتغال پذیرفته.  ۷ تابعه،  های  شرکتیا    شرکت  یشدگان نهایی براساس نیاز در هر یک از واحدهاتع

بوده    ذوب آهن اصفهاندر اختیار شرکت  در زمان انعقاد قرارداد اولیه و در طول قرارداد بنا به تشخیص شرکت،  

ر نمیبا درخواست داوطلب و    باشد.  قابل تغ

و    بودهعمومی ایاب و ذهاب فعلی شرکت    ی هاداوطلبان، حوزه سرویس  یمحدوده جغرافیایی سکونت برا.  ۸

که خارج از این محدوده    یدر قبال ارائه سرویس ایاب و ذهاب به افراد  یگونه تعهدهیچ  آهن اصفهانذوبت  شرک

و در  اضافه نخواهد شد    یدهی یا ایستگاه جدیدگونه مسیر سرویسباشند را نخواهد داشت و هیچ ساکن می

ر محدوده سرویس نافراد ملزم به تطبیق    دهی توسط شرکت،صورت تغ شده،  شرایط خود براساس محدوده تع

  .  خواهند بود
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  مشاغل کارشناسی و اپراتوری های امتحانی در گروه نیاز نیروی انسانی تعداد و رشته گرایش 
  

  مشاغل کارشناسی   امتحانی   های گروه   در   انسانی  نیروی   نیاز   تعداد   و  گرایش   رشته   :   ) ۵( جدول شماره  

  تعداد نیاز   جنسیت   گرایش   - رشته    مدرک   گروه امتحانی  ردیف 

بازرگانی امور  ۱ بازرگانی  مدیریت کارشناسی لیسانس  زن  مرد/   ۳ 

مالیامور  ۲ حسابداری  یکارشناس -کارشناسی مدیریت مالی لیسانس  زن  مرد/   ۴ 

 لیسانس مهندسی صنایع  ۳
 مهندسی صنایع 

ها به جز ایمنی صنعتی)(کلیه گرایش   
زن  مرد/  ۳ 

 لیسانس مهندسی برق  ۴

دسی  نمه مهندسی برق گرایش قدرت/ مهندسی برق/

  مهندسی برق گرایش الکترونیک/ تکنولوژی برق قدرت/

 مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک

 ۵ مرد 

 لیسانس مهندسی مکانیک ۵

  مهندسی مکانیک گرایش جامدات/ مهندسی مکانیک/

مهندسی مکانیک   مهندسی تکنولوژی مکانیک جامدات/

مهندسی تکنولوژی مکانیک سیاالت سیاالت/گرایش   

 ۶ مرد 

ژیرمهندسی مواد و متالو ۶  لیسانس 
  ها)(کلیه گرایش مهندسی مواد

  ها)مهندسی مواد و متالوژی(کلیه گرایش
 ۷ مرد 

شیمی  مهندسی ۷  لیسانس 
  )ها گرایش کلیه(  شیمی مهندسی

  )کاربردی -محض ( شیمی  کارشناسی
 ۱ مرد 

  ۲۹  جمع 

 
 

 اپراتوری  مشاغل  امتحانی   های گروه   در   انسانی  نیروی   نیاز   تعداد   و  گرایش   رشته   :   ) ۶( جدول شماره  

  توضیحات   تعداد نیاز   جنسیت   گرایش   - رشته    مدرک   گروه امتحانی  ردیف 

۱  
متصدی تولید و 

 تكنولوژی 
  دیپلم 

  ریاضی فیزیک

  علوم تجربی 

  دیپلم هنرستان  

  ۲۰۰  مرد 

ریاضی و فیزیک، علوم تجربی  دیپلم مدرک 

فنی و   -مرتبط شاخه کار و دانشو دیپلم 

د آموزش و پرورش، قابل  حرفه ای مورد تأ

  باشد. قبول می

  دیپلم  جوشكار و برشكار  ۲
  -  جوشکاری -مکانیک 

  ماشین افزار 
  ۴۰  مرد 

فنی   -دیپلم مرتبط شاخه کار و دانشمدرک 

د آموزش و  و حرفه پرورش،  ای مورد تأ

  باشد. قابل قبول می

۳  
تعمیركار برق و  

 اتوماسیون 
  دیپلم 

  ریاضی فیزیک  

  الکتروتکنیک  - گروه برق

  الکترونیک -

  ۴۰  مرد 

ریاضی و فیزیک و مدرک  دیپلم مدرک 

دیپلم مرتبط با برق و اتوماسیون شاخه کار 

د آموزش  فنی و حرفه  -و دانش ای مورد تأ

  باشد. و پرورش، قابل قبول می

   ۲۸۰  جمع 
  

  

  
  

  حوزه معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 


