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 به نام خدا

  شرکت احیا استیل فوالد بافت یاستخدامآگهی 
  

در نظر دارد به  www.estekhdam.karad.coبا درج اطالعیه در سایت اینترنتی  (سهامی خاص)شرکت احیا استیل فوالد بافت
زن و مرد در مقاطع دیپلم، کاردانی و کارشناسی و  ن شرایط اجدیوانسانی مورد نیاز واحدهاي مختلف خود از  سرمایهمنظور تامین 

و گزینش عمومی، در چارچوب قوانین کار و تامین  طب کار، مصاحبه حضوري از طریق برگزاري آزمون کتبی،کارشناسی ارشد، 
  دعوت به همکاري نماید.به صورت قرارداد موقت اجتماعی 

  1395اسفندماه  الی دهم سوم نام:بازه زمانی ثبت
  صبح 9ساعت  1395اسفندماه  20جمعه مورخ  برگزاري آزمون کتبی: زمان

  

  باشد.می "شرکت تالشگران اندیشه کاراد"* برگزاري آزمون استخدامی شرکت احیا استیل فوالد بافت بر عهده 
  

  "حق شرکت در این آزمون را دارند نکرما استان صرفا داوطلبان بومی"
شهرهاي  راولویت دوم با سای وده وب) هاي بافت، رابر و ارزوئیهانست(شهربه ذکر است اولویت اول جذب با بومی شهرستانالزم 

  باشد.استان کرمان می
  

  نام در آزمون کتبی: شرایط ثبت* 
نسبت به  www.estekhdam.karad.co سایتوببا مراجعه به  1395اسفندماه  دهملغایت  سوم توانند ازداوطلبان می. 1

بایست قبال توسط متقاضی اسکن شده و فایل آن با حجم مشخص نام اینترنتی در این آزمون اقدام نمایند. کلیه مدارك ذیل میثبت
  الصاق گردد. مربوطه سایتشده در وب

   . نمایند خودداري پایانی هايروز به آن نمودن موکول از نموده و اقدام امنثبت به نسبت فوق زمان مدت در باید متقاضیان. 2
 نمایند. خود نگهداري نزد استخدام مراحل پایان تا را خود "رهگیري کد" نامثبت پایان از پس باید آزمون در شرکت متقاضیان. 3
توسط مجریان برگزاري آزمون کنترل و تطبیق در زمان مصاحبه تخصصی نامی و مدارك و مستندات آنجائیکه اطالعات ثبت زا. 4

یا  ناقص صورت به مدارك ارائه یا و آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیتداده خواهد شد.، 
 مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب برعهده گزینش و، طب صنعتی مصاحبهنام و ثبتزمان  درعدم درج اطالعات صحیح 

در  مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات به عمد یا اشتباه به داوطلب شود محرزجذب  و ، طب صنعتیمصاحبه آزمون،
در  .شودمی بالاثر و لغو مزبور حکم حکم استخدامی، صدور صورت درحتی و  گردیده محروم بعدي مراحل حضور در از است، آگهی

  گردد.نام مسترد نمیهیچ یک از مراحل وجه ثبت
  

  نام:مدارك مورد نیاز ثبت* 
 به صورت اینترنتی نامثبت فرم . تکمیل1
  رخ، زمینه سفید، تهیه شده در سال جاريرنگی، تمام 3×4شده  اسکن . عکس2
  ندارد)نام به هیچ وجه وجود عودت وجه ثبت امکانالکترونیکی( ریال از طریق درگاه 500,000نام به میزان . پرداخت وجه ثبت3

  

  گردد.اخذ میتخصصی نکته: اصل مدارك ذیل در زمان مصاحبه 
  شناسنامهاصل و تصویر کل صفحات . 1
  کارت ملیاصل و تصویر . 2
 برادران) (ویژهکارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائماصل و تصویر . 3
  )فارغ التحصیل شده باشد 30/11/1395 تاریخ حداکثر تا متقاضی(هاي اعالم شدهشغل بر اساس رشته مدرك تحصیلیآخرین اصل و تصویر . 4
 رایط احراز بومیشبودن بر اساس اطالعات مندرج در قسمت  بومی بر دال . مدارك5
 بافت) فوالد استیل احیا پیمانکاري شرکت در شاغل بومی متقاضیان پیمانکار(ویژه شرکت در فعالیت سابقه تایید گواهی . ارائه6
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 دراین فرآیند جذب، در گرفتن قرار جهت میبایست دارند اشتغال بافت فوالد استیل احیا پیمانکاري شرکتهاي در که بومی متقاضیان نکته: کلیه
  نمایند. طی موفقیت با را آن مراحل کلیه و نموده شرکت آزمون

  ایثارگر):  داوطلبان شاهد و  ایثارگري(ویژه بر دال . مدارك7
 درصد25 جانبازان همسر و فرزندان )،برادر و خواهر مادر، پدر، شامل(شهدا معظم آزادگان، خانواده جانبازان، گردد:ایثارگران شامل افراد ذیل می

 جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند اسارت سابقه باالتر و سال حداقل یک که آزادگان همسر و فرزندان و باال به
 
 عمومی افراد مجاز به شرکت در آزمون:شرایط  *
 ایران . تابعیت نظام جمهوري اسالمی1
 اساسی قانون رسمی کشور مصرح در ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به . تدین2
 ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون به . التزام3
 آقایان) غیرپزشکی(ویژه معافیت یا ضرورت دوره خدمت . انجام4
  صالحمخدر با تایید مراجع ذي مواد و دخانیات به . عدم اعتیاد5
 صالحموثر با تایید مراجع ذي جزایی محکومیت عدم سابقه . عدم اشتهار به فساد اخالقی و6
  د.شونمی استخدام که کاري انجام براي توانایی به تایید طب صنعتی و روانی و جسمانی سالمت . داشتن7
  محل دیگري باشند. پیمانی و یا ثابت رسمی، مستخدمان از نامثبت زمان نباید در استخدام . داوطلبان8
  . صرفا داوطلبان بومی استان کرمان حق شرکت در این آزمون را دارند.9

  ی:سنرایط احراز ش . داشتن12
   قبل از آن) و 03/12/1377(متولدین تمام  سال 18سن مجاز براي شرکت در آزمون:  حداقل
   ول ذیل:اجدمطابق بر اساس مقطع تحصیلی سن مجاز براي شرکت در آزمون  حداکثر

  جدول حداکثر سن مجاز
  حداکثر سال تولد مجاز به شرکت در آزمون  آزمون کتبی شرکت در برايحداکثر سن مجاز   مقطع تحصیلی

  و بعد از آن 03/12/1370متولدین   سال تمام 25  دیپلم
  و بعد از آن 03/12/1369متولدین   سال تمام 26  فوق دیپلم
  بعد از آنو  03/12/1365متولدین   سال تمام 30  لیسانس

  بعد از آنو  03/12/1363متولدین   سال تمام 32  لیسانسفوق

  گردد:موراد ذیل به حداکثر سن مجاز براي شرکت در آزمون اضافه می
  باالتر از حداکثر سن مجاز امکان شرکت در آزمون را دارند. دو سالالف) ایثارگران به مدت 

  امکان شرکت در آزمون را دارند. جبهه در حضور مدت میزان به جبهه، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از کمتر رزمندگان ب)
شرط  شرکت (به در سابقه سال هر ازاي به دارند اشتغال بافت فوالد استیل احیا پیمانکاري شرکت هاي در که بومی ج) متقاضیان

گواهی  می بایست داوطلبان از دسته می شود. این اضافه سال سه سقف تا شده اعالم سنی شرایط حداکثر بیمه) به حق پرداخت
  .گردد در زمان مصاحبه تخصصی ارائهاخذ نمایند و  شهرستان اجتماعی تامین اداره از را پیمانکار شرکت هاي در فعالیت سابقه تایید

مجاز  سن حداکثر اساس بر توانند می باشند، سنی افزایش شرایط از بند یک از بیش شرایط دواج داوطلبانی صورتیکه در: مهم تبصره
  .نمایند شرکت آزمون در فوق بندهاي اعمال از پس ذیل جدول مطابق کتبی آزمون در شرکت به

  ج- ب-پس از اعمال مجموع بندهاي الفجدول حداکثر سن مجاز 

شرکت در آزمون کتبی  برايحداکثر سن مجاز   مقطع تحصیلی
  حداکثر سال تولد مجاز براي شرکت در آزمون  فوقپس از اعمال بندهاي 

  و بعد از آن 03/12/1365متولدین   سال تمام 30  دیپلم
  و بعد از آن 03/12/1364متولدین   سال تمام 31  فوق دیپلم
  و بعد از آن 03/12/1361متولدین   سال تمام 34  لیسانس

  و بعد از آن 03/12/1360متولدین   سال تمام 35  لیسانسفوق
  

  .شوداضافه میفوق در هر دو جدول مدت خدمت نظام وظیفه انجام شده به حداکثر سن  د)
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 * شرایط اختصاصی افراد مجاز به شرکت در آزمون:
 در شده ذکر تحصیلی گرایش و رشته عنوان و مقطع با هاآن تحصیلی گرایش رشته و تحصیلی رشته عنوان تحصیلی، . آخرین مقطع1

   .باشد داشته هاي شغلی مطابقترشته جدول
  . در تعیین مرتبط بودن مدرك تحصیلی، آخرین مقطع تحصیلی دانشجو مالك عمل خواهد بود.2
 احراز در شرایط شده اعالم تحصیلی مقاطع از ترپایین تحصیلی مدارك دارندگان همچنین و شده اعالم تحصیلی مقاطع . دانشجویان3

 . ندارند را استخدامی آزمون در این شرکت حق معادل تحصیلی مدارك همچنین و آگهی در مذکور مشاغل
  توانند در این آزمون استخدامی شرکت کنند.ها و مراکز آموزش عالی، با داشتن شرایط فوق میآموختگان کلیه دانشگاه. دانش4
  براي داوطلبان جذب بر اساس آخرین مدرك تحصیلی:. شرط حداقل معدل 5

   12دیپلم و کاردانی: حداقل معدل                  14کارشناسی: حداقل معدل                   16کارشناسی ارشد: حداقل معدل 
  

  سواالت آزمون: * 
 طراحی ايچهارگزینه صورت به که سواالتشد  خواهد داده اختصاصیو  عمومی سواالتشامل  دفترچه یک داوطلبان، از یک هر به

 تا  80هاي مختلف بین در رشته تعداد سواالت آزمون .شد خواهد گرفته نظر در غلط سوال هر ازاي منفی به نمره سوم یک شده است.
ژي، شیمی، متالو هايبجز رشته باشد و مواد آزمون بر اساس عناوین مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز تهیه شده است.سوال می 100

  گردد.آزمون کتبی صرفا شامل بخش عمومی میها برق و مکانیک، در سایر رشته
   :عمومی آزمون مواد. 1

 دانش عمومی، اطالعاتو  عمومی انگلیسی زبانو  عمومی هايتوانمندي و هوشو ) ICDLهفتگانه  هاياطالعات(مهارت فنّاوريشامل 
 باشد.می قانون کار و اجتماعی

  :اختصاصی آزمون مواد. 2
  و بر اساس فعالیت شرکت طراحی شده است. یتحصیلی در دفترچه آزمون همان رشته شغل رشتهسواالت هر 

   
  کارت ورود به جلسه آزمون:* 
قابل  www.estekhdam.karad.coسایت به آدرس روز قبل از آزمون از طریق سامانه موجود در وب 3 آزمون در شرکت . کارت1

  گردد.روز برگزار می یکبه صورت هماهنگ در  1395اسفند  20ها روز جمعه مورخ شغل پرینت است. آزمون کلیه رشته مشاهده و
 داوطلبان خواهد آگاهی به کارت پرینت هنگام به و درج ورود به جلسه آزمون کارت بر روي آزمون برگزاري محل و شروع . ساعت2

   . رسید
ن دار یا کارت ملی در روز آزموهمراه داشتن شناسنامه عکسو  "کارت ورود به جلسه". ورود داوطلبان به جلسه آزمون صرفا با ارائه 3

  پذیر است.امکان
ها و نتایج مراحل مختلف، به صورت مستمر به بایست در طول فرآیند جذب براي آگاهی از اطالعیهمتقاضیان می :ذکر بسیار مهمت

مراجعه نمایند. عدم اطالع داوطلب از مراحل و جزئیات آزمون، موجب هیچگونه حقی براي  www.estekhdam.karad.co سایتوب
  .گرددوي نمی

  

 (پذیرش چند برابر ظرفیت براي معرفی به مصاحبه)نتیجه آزمون کتبی اعالم نحوه* 
برابر  3تا سقف در رقابت با سایرین کسب نموده باشند، تخصصی، داوطلبانی که بیشترین نمره را  و عمومینتایج آزمون  براساس

  شوند.ظرفیت اعالم شده در این مرحله پذیرفته می
 طریق از کتبی کارنامه آزمون صرفاً و حذف استخدامی مراحل سایر از : داوطلبانی که در آزمون کتبی پذیرفته نشده باشند،1نکته 

  بود. خواهد مشاهده قابل آنها براي اطالع مندرج در سایت جهت امتحانات سامانه
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  فنی و روانشناختی: -دعوت به مصاحبه علمی* 
و  www.estekhdam.karad.coسایت وبشدگان مذکور از طریق برابر ظرفیت آزمون کتبی، از پذیرفته پس از اعالم اسامی چند

  آید.بر اساس زمانبندي مشخص دعوت بعمل میارسال پیامک جهت شرکت در مصاحبه و 
  

  ر:شروع به کا
در داخل و خارج  هاي توجیهیآمیز بودن نتایج مراحل قبل، جهت عقد قرارداد استخدام آزمایشی و شروع آموزشدر صورت موفقیت 

آمیز دوره آموزشی موفقیتاستخدامی منوط به طی آزمایشی عقد قرارداد . شدگان دعوت به عمل خواهد آمدتهاز شرکت از پذیرف
  .خواهد بود و عناوین شغلی مربوطه نیز بعد از اتمام دوره مذکور تخصیص خواهد یافت

  .تذکر مهم: از پذیرفته شدگان نهایی به صورت تدریجی و بر حسب نیاز شرکت براي شروع به کار دعوت به عمل خواهد آمد
  

  شرایط احراز بومی بودن:
  کرمان شامل: و استان شهرهاي بومی شهرستان

  شهرهاي بومی شهرستان: بافت، رابر و ارزوئیه -
  استان کرمانشهرهاي بومی استان: سایر شهرهاي  -
  

  :شود که داراي حداقل یکی از شرایط زیر باشندمتقاضی بومی به متقاضیانی اطالق می
 . باشد یکی هاي فوقستانیکی از شهر با داوطلبیا صدور شناسنامه داوطلب یا پدر یا مادر  تولد محل استان/شهرستان -

 به تحصیلی را سنوات دانشگاه) از و دبیرستان راهنمایی، به میزان دو مرحله تحصیلی (مراحل تحصیلی عبارتند از ابتدایی، داوطلب -
 . باشد کرده طی تابعه فوقهاي یکی از شهرستان و متناوب در متوالی صورت

 به همراه را بودن بومی مدارك و مستندات برابر، چند فهرست در گرفتن قرار صورت در است الزم بند این موضوع توجه: داوطلبان
 . نمایند ارائه شد، خواهد اعالم شرکت سوي از متعاقباً که استخدامی مصاحبه از قبل و مدارك بررسی زمان در نیاز مورد مدارك سایر

  باشد.می "شهرستان بومی" افراد با گزینش به معرفی اولویت داوطلبان، مکتسبه نمرات بودن مساوي صورت در -
از افراد شدگان این مقطع . به شکلی که کلیه پذیرفتهباشند شهرستانبایست بومی می مقطع دیپلممتقاضیان مشاغل  نکته مهم:

  حق شرکت در این مقطع را ندارند. کرمان خواهد بود و متقاضیان بومی استان (بافت، رابر و ارزوئیه)بومی شهرستان
  . باشدمی نامثبت زمان در کشوري تقسیمات داوطلب، بودن بومی تعیین نوع براي شهرستان و استان تبصره: مبناي

 
  :تذکرات آگهی* 
 ایثارگران از امتیازات مندرج در قانون مرتبط برخوردار خواهند بود.. 1
مرحله مصاحبه تخصصی حقی را براي استخدام داوطلبان ایجاد نخواهد کرد و قرار  شرکت در هیچ یک از مراحل آزمون کتبی و. 2

  و تایید گزینش خواهد بود. ، طب صنعتیگرفتن در مراحل جذب شرکت صرفا از طریق موفقیت در آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی
تماس حاصل نموده و یا از طریق  021-88996927 . در کلیه مراحل آزمون، در صورت بروز هرگونه مشکل فنی با شماره تلفن3

 24مشخصات فردي خود را به همراه توضیح کامل ایراد پیش آمده ارسال نمایید و در کمتر از  farazma_s@yahoo.comایمیل 
  ساعت پاسخ خود را دریافت نمایید.

 باشد.محل خدمت شهرستان بافت می. 4
 شـرکت غیـر از   جذب متقاضیاناست امکان سپاري شده برون احیاي استیل فوالد بافت با توجه به اینکه کل فرآیند جذب شرکت .5

  وجود ندارد.و کسب موفقیت در آن آزمون استخدامی در 
گیرد. چنانچـه  کلیه مدارك و مستندات مورد نیاز اعالم شده در این اطالعیه، با تکیه بر اصل اعتماد و صداقت، مالك عمل قرار می. 6

خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدي محـروم و مطـابق مقـررات بـا وي      در هر زمان،
  .رفتار خواهد شد و در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وي جلوگیري و قرارداد وي فسخ خواهد گردید

نـام)  هاي شغلی(یک کد ثبتتهشده ، تنها مجازند یک ردیف از رش هر یک از متقاضیان با توجه به شایستگی، عالقه، شرایط اعالم. 7
  .مورد نیاز را انتخاب نمایند



 

5 
 

نام کنند اما مـالك  ثبت آزموندر این از مقطع مندرج در آگهی باالتر تحصیلی توانند با وجود داشتن مدرك متقاصیان مشاغل می. 8
بـوده و  نامی متقاضی و اطالعات ثبت مندرج در آگهی مقاطعدر پذیرش نیروهاي متقاضی صرفا احیا استیل فوالد بافت شرکت فوالد 

  .نخواهد داشت پذیرفته ،گزاري آزمون و یا در زمان اشتغالگونه تعهدي مبنی بر پذیرش مدارك باالتر در زمان برهیچ
  .ن نخواهد داشتامستخدم سرویس ایاب و ذهابده و تعهدي در قبال اسکان و خوابگاه بو یا شرکت فاقد منازل مسکونی. 9

-تشخیص توانمندي فردي براي فعالیت در مشاغل مورد نیاز صورت می  شناختی به منظورو مصاحبه روان   معاینات طب کار. 10
  .باشدلذا عدم موفقیت در این مرحله به منزله منتفی شدن فرآیند جذب می. پذیرد

بایست صرفاً با شرایط و شدگان نهایی میباشد، لذا پذیرفتهفقط در مقاطع تحصیلی اعالم شده میبا توجه به اینکه پذیرش افراد . 11
مشغول شوند و هرگونه درخواست شخصی مبنی بر احیا استیل فوالد بافت فوالد مدارك تحصیلی پذیرفته شده به کار درشرکت 

س از جذب از نظر شرکت مردود بوده و در این خصوص تعهد تحصیلی فرد پ يخدامی و رده شغلی مرتبط با ارتقاتغییر رسته است
  .محضري مبنی بر عدم درخواست ارتقا و یا تغییر شغل اخذ خواهد شد

شود و در صورت هاي تعیین شده توسط شرکت اخذ میشدگان تعهد محضري خدمت در شغلدر بدو استخدام از کلیه پذیرفته. 12
  .مرحله مزبور محاسبه و دریافت خواهد شد هاي انجام شده تاانصراف، کلیه هزینه

  

  هاجدول رشته
  شرایط احراز  جنسیت  رشته تحصیلی ردیف

   کاردانی، لیسانس و فوق لیسانسدارا بودن دانشنامه   مرد  متالوژي  1
  مرتبط با رشته در کلیه گرایش ها

   کاردانی و لیسانسدارا بودن دانشنامه   مرد  مکانیک  2
  گرایش هامرتبط با رشته در کلیه 
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  دارا بودن دانشنامه کاردانی  مرد و زن  صنایع  7
  مرتبط با رشته در کلیه گرایش ها

  مرتبط با رشته دارا بودن دانشنامه کارشناسی  مرد  ایمنی صنعت  8
  مهندسی نرم افزار کامپیوتر دارا بودن دانشنامه کارشناسی  مرد و زن  کامپیوتر نرم افزار  9

  دارا بودن دانشنامه کارشناسی  مرد  ایمنی   10
  مرتبط با رشته در کلیه گرایش ها

  مرتبط با رشته ها دارا بودن دیپلم  مرد  جوشکار و اپراتور ماشین ابزار) ،(کارگر فنیفنی   11

  کلیه رشته ها  در دارا بودن دیپلم  و زن مرد  هاکلیه رشته  12
  باشد)مشاغل نیازمند گواهینامه پایه یک یا دو میبرخی از (

   مرتبطتکنسین فوق دیپلم دارا بودن دانشنامه   مرد  بهیاري  13
  ا سابقه کار در اورژانسبپزشک عمومی   مرد و زن  اورژانس  14

 


