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 مقدمه
 نفر 170نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد  تأمین شرکت مجتمع فوالد خراسان )سهامی عام( در نظر دارد به منظور

را از طریق  جدول ذیل به شرح لیسانس و دیپلمفوقدیپلم،  در مقاطع تحصیلی ایطواجد شر التحصیالنفارغاز میان 

قراردادی طبق  صورتبه، طب صنعتی و گزینش، شناختیروانمصاحبه  ،، مصاحبه تخصصیبرگزاری آزمون کتبی

 .اجتماعی جذب نماید تأمینقوانین و مقررات کار و 

به سایت اینترنتی به  20/07/1401 از تاریخ درج آگهی تا تاریخ نامتثبتوانند جهت آزمون می رضیان شرکت دلذا متقا

برنامه  و مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکرشده tto.um.ac.irآدرس 

 .اقدام نمایند نامثبتنسبت به  ،(1شماره  جدول  زمانبندی ثبت نام )
 

 

 و استخدام جذب و فرایند نامثبت بندیزمانبرنامه  :1جدول شماره 

 ماهمهر 20الی  2 در سامانه و اخذ شماره پرونده و ویرایش اطالعات نامثبت

 ماهمهر 23شنبه  اعالم اسامی واجد شرایط شرکت در آزمون کتبی

 مهرماه 26 شنبهسه و رفع نواقصمراجعه به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه 

 مهرماه 29عه جم برگزاری آزمون کتبی

 آبان ماه 10 شنبهسه اعالم نتایج آزمون کتبی

 آبان ماه 30تا  21 شناختیروانتخصصی و  مصاحبه فنی،

 آذرماه 7دوشنبه  شناختیرواناعالم نتایج مصاحبه فنی،تخصصی و 

 ماهآذر 20الی   12 آزمایشات و معاینات بدو استخدام )طب صنعتی(

 آذرماه 26شنبه  اعالم نتایج طب صنعتی

 ماهدی 3آذر الی  29 استخدامی پرونده و تشکیل پذیرش نهایی گزینش،

 ماهدی 10الی  3 کاره بدو استخدام و شروع ب هایآموزش
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و دیپلم دیپلمفوق، د خراسان در مقاطع تحصیلی لیسانس: نیازهای منابع انسانی شرکت مجتمع فوال 2جدول شماره 

گرایش–رشته  مقطع ردیف
عداد ت

 نیاز
توضیحات جنسیت

1

 لیسانس

مرد 1 قدرت-برق 

مرد 1 گرایش سازه -عمران 2

مرد 7 هاگرایشکلیه - مکانیک 3

4 
–باغبانی-زراعت و اصالح نباتات

پزشکیگیاه
مرد 1

مرد 3 هاگرایشکلیه -متالورژی  5

مرد1مهندسی صنایع6

7

دیپلمفوق

مرد 5 قدرت –برق 

مرد 5 برق الکترونیک و ابزار دقیق 8

مرد 21 هاگرایشکلیه  -مکانیک  9

مرد 46 هاگرایشکلیه -متالورژی  10

11
 و وکارکسبو بازرگانی اداری ،مدیریت )

 (صنعتی 
4

 -زن

مرد

مرد1حسابداری12

 مرد 3 امداد و نجات-نشانیآتش 13
های کارانی و تکنیکآزمون آمادگی جسم متقاضیاناز 

.آیدمی به عملبا طناب و اصول و فنون امداد و نجات 

14

دیپلم

مرد 3 برق

مرد 22 مکانیک15

مرد 10 متالورژی16

مرد 32 علوم تجربی  ریاضی و فیزیک / 17

.آیدمی به عملآزمون مهارت جوشکاری  متقاضیاناز  مرد 2 جوشکاری18

.آیدمی به عمل کاریماشینآزمون مهارت  متقاضیاناز  مرد 2ارابزماشین19

170جمع
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:متقاضیانشرایط عمومی 
 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران و التزام به قانون اساسی -1

 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی -2

کیفری که موجب محرومیت از حقوق  سوءپیشینهنداشتن سابقه محکومیت و  ،قیعدم اشتهار به فساد اخال -3

.اجتماعی گردیده باشد

 مراجع ذیصالح تائیدبه  اعتیادآورمواد  سوءمصرفعدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم  -4

و نهادهای انقالب  های دولتی و وابسته به دولتها و دستگاه، شرکتهاال و تعهد خدمت در سایر سازمانعدم اشتغ -5

اسالمی

غیرپزشکیعمومی و یا معافیت دائم  وظیفهنظامداشتن کارت پایان خدمت  -6

 30/07/1401 تمام شمسی تا تاریخ سال 18حداقل داشتن  -7

پزشک معتمد طب  تائیدهای شغلی طبق داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالیت -8

صنعتی

:متقاضیان ختصاصیشرایط ا

شرایط اختصاصی متقاضیان : 3جدول شماره 

مقطع 

تحصیلی

 حداقل

معدل کل

 حداکثر

سن

سابقه کار )قابل  حداکثر

بیمه( حق پذیرش با پرداخت

سن با  حداکثر

احتساب سابقه کار و 

مدت خدمت سر بازی

شرط بومی بودن

1330436لیسانس
 ،رنیشابو هایشهرستانبومی 

زبرخان فیروزه و

28434 14دیپلمفوق
 ،رنیشابو هایشهرستانبومی 

فیروزه و زبرخان

26432 13دیپلم
 ،رنیشابو هایشهرستانبومی 

فیروزه و زبرخان

 :شرایط مدرک تحصیلی الف :
و دارا بودن مدرک تحصیلی معتبر یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل  -1

 .تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد

در صورت ارسال ترتیب اثر داده نخواهد  و ستینمدارک تحصیلی معادل، مشروط و غیر مرتبط قابل پذیرش  تبصره:
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 .شد

 ،یا وزارت علوم وپرورشآموزش تائیدو لیسانس حسب مورد بایستی به  دیپلمفوق، مدارک تحصیلی دیپلم -2

 .یده باشدرس آوریفنتحقیقات و 

سازمان مرکزی آن  التحصیالنفارغهای آزاد اسالمی از سوی دفتر امور دانشگاه التحصیالنفارغمدارک  تائید -3

.، الزامی استآوریفنخارج از کشور از طرف وزارت علوم، تحقیقات و  التحصیالنفارغدانشگاه و 

از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با ذکر معدل کل  ستبایمیدانشگاه پیام نور  التحصیالنفارغمدارک تحصیلی  -4

.صادر گردیده باشد

حداکثر در یک مقطع تحصیلی توانند دارا بودن سایر شرایط( می شرطبهافراد دارای مدارک باالتر ) -5

دارند: آزمون رادر  نامثبتبا شرایط ذیل امکان  صرفاً لذا بر این اساس مقاطع تحصیلی باالتر .شرکت نمایند ترپایین

حداکثر مدرک باالتر مجاز به  نماید،شرکت می مقطع تحصیلی دیپلماستخدامی  در آزمون داوطلبیاگر  -الف -5

 ،غیر مرتبطو مرتبط و  و باالتر، اعم از پیوسته یا ناپیوسته لیسانسک مدارباشد و می دیپلمفوقشرکت در آزمون، 
 باشند.نمی مقطع دیپلم مجاز به شرکت در آزمون

حداکثر مدرک تحصیلی باالتر  نماید،شرکت می دیپلمفوقآزمون استخدامی مقطع تحصیلی  در داوطلبیاگر  -ب-5

 و مرتبط و و باالتر: اعم از پیوسته یا ناپیوسته لیسانسفوقمدارک باشد و از به شرکت در آزمون، لیسانس میمج
 .باشندنمی دیپلمفوقمقطع  مجاز به شرکت در آزمون  ،غیر مرتبط

مدرک تحصیلی باالتر  حداکثر ،نمایدمون استخدامی مقطع تحصیلی لیسانس شرکت میآز در داوطلبیاگر   -ج-5

و مرتبط  اعم از پیوسته یا ناپیوسته ،لیسانسفوق از باالتر مدارکباشد و می لیسانسفوقمجاز به شرکت در آزمون، 
 .باشندیسانس  نمیمقطع ل مجاز به شرکت در آزمون  ،و غیر مرتبط

و پس از  ستیناز تاریخ استخدام امکان پذیر سال پس  8باالتر در طول اشتغال تا تحصیلی  پذیرش مدارک تبصره:

قابل بررسی  مرتبط بودن، شرطبه ،داخلی شرکت هایدستورالعمل، پذیرش مدرک تحصیلی باالتر با توجه به آن

.گرددیمخصوص تعهد محضری اخذ  در اینخواهد بود و 

 .و شرکت نماید نامثبت( 2)بر اساس جدول  یک مقطع و گروه امتحانی دربایست می صرفاًمتقاضی هر  -6

در  )چهارده ( و 14 دیپلمفوق)سیزده(، در مقطع  13مقطع دیپلم  : داشتن حداقل معدل کل درشرط معدل -ب

.باشدمیالزامی  )سیزده( 13مقطع لیسانس 

:شرایط سنی-ج

 30/07/1401 سال سن تا تاریخ 18داشتن حداقل  -1

سال  28 دیپلمفوق ،بعد از آن( 30/07/1375 سال )متولدین 26دیپلم  متقاضیانحداکثر سن مجاز برای  -2

.باشدمیو بعد از آن( 30/07/1371 سال )متولدین 30لیسانس بعد از آن( و  و 30/07/1373 )متولدین

.افزوده خواهد شد متقاضیانحداکثر سن مجاز مدت زمان خدمت سربازی به  -3
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سال به سن مجاز فوق افزوده خواهد  4 و حداکثریک سال  ارائه سوابق بیمه( شرطبه) به ازای هر سال سابقه کار -4

 .شد

سال و  34از  دیپلمفوق ،سال 32سن متقاضیان دیپلم از  در هر صورت با احتساب کلیه تسهیالت سنی فوق، -5

 .نباید باالتر باشد 36ز لیسانس ا

سن آنان  حداکثرارائه سوابق پرداخت حق بیمه، به  شرطبهشاغل در سایت فوالد خراسان  متقاضیانسابقه اشتغال  -6

.گرددمیاضافه 

از بین  صرفاًو لیسانس( دیپلم فوق ،دیپلم) تحصیلیمقاطع  نیروهای مورد نیاز در کلیه: شرایط بومی بودن :د

.انتخاب خواهند شد ،زبرخانو فیروزه  ،های نیشابوری شهرستانبوم متقاضیان

:گردندمحسوب می بومی در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل متقاضیان: تبصره

 های نیشابور، فیروزه و زبرخان باشد.یکی از شهرستان متقاضی محل تولد  -1

زبرخان، باشد و در حال حاضر در  فیروزه و ،های نیشابورشهرستان ، یکی ازمتقاضیانمحل تولد یکی از والدین :-2

 .ها سکونت داشته باشنداین شهرستان

های مذکور حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی پایان دوره ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان را در شهرستان -3

 .گذرانده باشند

د و در حال حاضر در این زبرخان باش فیروزه و ،نیشابورهای یکی از شهرستانمتقاضی محل تولد همسر -4

ها سکونت داشته باشند.شهرستان

:و مهلت آن نامثبتنحوه  مدارک مورد نیاز،
فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای  20/07/1401 پایان روزاز تاریخ درج این آگهی حداکثر تا  متقاضیان

.)مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود( نمایند نامثبتشرکت در آزمون 

 دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن مطالعه-الف

 هزار ریال( به صورت الکترونیکی پانصدریال ) 500،000واریز مبلغ -ب

 .وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد*

به طور صحیح و دقیق )دریافت کد  نامثبتتکمیل فرم اینترنتی مشخصات و اطالعات خواسته شده در سایت -ج

(.باشدیماینترنتی ضروری  نامثبترهگیری پس از اتمام مراحل 

:مدارک الزم
:به همراه داشته باشند نامثبتمدارک ذیل را آماده نموده و فایل آن را به هنگام  حتماً نامثبتجهت  متقاضیان

 (3*4)متقاضی اسکن عکس  -1

)در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه  مه و کارت ملیاسکن صفحه اول شناسنا -2

 (.شود

)که معدل در آن ذکر شده باشد( منطبق با شرایط آگهی جذب اسکن مدرک تحصیلی -3
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 )پشت و رو(غیرپزشکیاسکن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم  -4

 به اجتماعی تأمین اینترنتی) اخذ پرینت از سایت وط به سوابق بیمه اسکن سوابق کار با ارائه مستندات مرب -5

 (.باشدمیقابل قبول account.tamin.ir آدرس 

.باشدمیشرایط سنی الزامی  4استفاده کننده از بند  متقاضیانبرای  5مدارک مربوط به بند  تبصره:

(.تصاصی ذکر شده استشرایط اخ 7)موارد آن در بند  اسکن مدرک مربوط به بومی بودن -6

اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطالعات  نامثبتگرامی در مرحله  متقاضیانالزم است *

بوده و پس از اعالم نتایج آزمون کتبی، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک  متقاضیوارد شده به عهده 

.اه داشته باشندخواسته شده و کپی آنها را به همر

.و شرکت در آزمون یک مقطع، رشته و گرایش را دارد نامثبتهر فرد تنها حق  **

 .باشد 30/07/1401خ  ر کلیه مقاطع بایستی قبل از تاریتاریخ فراغت از تحصیل د ***

.اشدب1401/ 30/07 تاریخ پایان خدمت سربازی و یا تاریخ صدور کارت معافیت  بایستی قبل از تاریخ ****

.ترتیب اثر داده نخواهد شد گونههیچبه مدارک ناقص  *****

نحوه برگزاری آزمون و مواد امتحانی ،تاریخ، محل
 .قابل چاپ خواهد بود tto.um.ac.irت کارت ورود به جلسه آزمون طبق کد رهگیری ارائه شده از طریق سای -1

ل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت آدرس مح و خواهد شد برگزار نیشابورآزمون در شهر  -2

.قابل مشاهده است

.گرددمینادرست برگزار  هایپاسخو با احتساب نمره منفی برای  ایچهارگزینهصورت ه آزمون ب -3

زبان  -3ادبیات فارسی و آیین نگارش  -2معارف اسالمی  -1آزمون کتبی هر رشته از دروس عمومی )شامل  -4

 .باشدمی 4 به شرح جدول هوش و استعداد تحصیلی( و دروس تخصصی -5دانش رایانه  -4انگلیسی 

تخصصی( در نظر گرفته  سؤاالتدقیقه برای  80عمومی و  سؤاالتدقیقه برای  40دقیقه ) 120مدت زمان آزمون  -5

شده است.

 خواهد بود. 40تخصصی برابر با  سؤاالتو  40عمومی  سؤاالتتعداد  -6

اختصاصی  سؤاالتدرصد از آن بر اساس نمره  60عمومی و  سؤاالتدرصد از نمره نهایی مربوط به نمره  40 -7

شود.محاسبه می
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 مواد امتحانی آزمون دروس تخصصی : 4جدول شماره  

 مواد آزمون عنوان رشته ردیف

 الکتریکی گیریاندازه -ماشین  - کنترل -قدرت  هایسیستمبررسی  - 2و  1مدار  قدرت –مهندسی برق  1

 ارتعاشات -دینامیک  -مقاومت مصالح  -استاتیک  -انتقال حرارت  -سیاالت  -ترمودینامیک  هاگرایشمهندسی مکانیک کلیه  2

 متره-دینامیک –فوالد  –بتن  -مقاومت مصالح گرایش سازه-مهندسی عمران 3

4 

زراعت و  -مهندسی کشاورزی

غبانی و ، بااصالح نباتات

 یپزشکاهگی

 کشاورزی اکولوژی -اصالح نباتات - خاکشناسی – زراعت -یزراع اهانیگ یولوژیزیف

5 
کلیه -متالورژیمهندسی 

 هاگرایش

و خوردگی -شیمی فیزیک وترمودینامیک-خواص مکانیکی-خواص فیزیکی

 الکتروشیمی

 مهندسی صنایع 6
اقتصاد  -آمار و احتمال  - 2و  1عملیات  تحقیق در -کنترل پروژه  -مبانی سازمان و مدیریت 

 ارزیابی کار و زمان -تولید و کنترل موجودی  ریزیبرنامه -مهندسی 

 قدرت -کاردانی برق  7
 -الکتریکی  هایماشین – پیچیسیمکارگاه برق و  -توزیع  هایشبکه -مدارهای الکتریکی 

 PLCالکترونیک صنعتی و 

8 
بزار الکترونیک، ا -کاردانی برق 

 دقیق

 - پیچیسیمکارگاه برق و  -مدار منطقی  - PLCالکترونیک صنعتی و  -مدارهای الکتریکی 

 تجهیزات ابزار دقیق

 صنعتی کشینقشه -مقاومت مصالح  -استاتیک  -انتقال حرارت  -سیاالت  -ترمودینامیک  (هاگرایشکاردانی مکانیک)کلیه  9

10 
کاردانی متالورژی )کلیه 

 (هاگرایش

متالورژی  -آلیاژهای آهنی  گریریخته -در قالب  گریریخته -ذوب فلزات  هایکوره

 متالورژی فیزیکی -عملیات حرارتی و متالوگرافی  -استخراجی 

11 
مدیریت )اداری ،بازرگانی کاردانی 

 (صنعتی و وکارکسبو 

 مدیریت – بازار و مدیریت بازاریابی – سازمانی رفتار مدیریت –مدیریت  هایتئوری

 حسابداری اصول- خرد اقتصاد- آمار و ریاضی - تولید

 کاردانی حسابداری 12
 -اصول حسابداری  - هاشرکتحسابداری  -حسابرسی  -حسابداری صنعتی  -ریاضی و آمار 

 اقتصاد خرد -مبانی سازمان و مدیریت 

13 
امداد و  - نشانیآتشکاردانی 

 نجات

در عملیات  رسانیآب -اطفا  هایسیستم -رش حریق اصول پیشگیری و علل بروز و گست

 -اولیه  هایکمک –واکنش در مقابله با حریق و سوانح  -مقررات عمومی ایمنی  -اطفای حریق 

 وسایل حفاظت فردی

 دیپلم برق 14
کارگاه برق و  -یکیالکتر هایماشین -و کارگاه یتکنولوژ -یکیالکتر یمدارها -3یاضیر

 یکاربرد کیالکترون -پیچیسیم

 دیپلم مکانیک 15
-یو رسم فن کشینقشه-یو حرارت یبرودت تأسیسات -نیماش یاجزا -2کیزیف -3یاضیر

 یمحاسبات فن

 دیپلم متالورژی 16
-گریریخته یاصول تکنولوژ-رسم مدل و قالب -یعموم یرسم فن-شناخت فلزات -3یاضیر

 یو عموم یمحاسبات فن-گریریخته یاصول متالورژ

17 
لم ریاضی فیزیک / علوم دیپ

 تجربی
 شیمی -فیزیک  -ریاضی 

 شناخت و خواص مواد-یمحاسبات فن -نیماش یاجزا -یو رسم فن کشینقشه -3یاضیر دیپلم جوشکاری 18

 شناخت و خواص مواد-یمحاسبات فن -نیماش یاجزا -یو رسم فن کشینقشه -3یاضیر ابزارماشیندیپلم  19
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 هاییتا پذیرش ن نامثبتمراحل 
 :باشدمیشامل مراحل زیر  فرآیند جذب

طراحی  شدهاعالم هایرشتهبا توجه به  سؤاالت.  شودمیشامل دروس عمومی و اختصاصی : آزمون کتبی -1

 .گرددمی

نفرات برتر در آزمون کتبی جهت انجام مصاحبه فنی و تخصصی : شناختیروانمصاحبه فنی و تخصصی و مصاحبه  -2

 .دعوت خواهند شد شناختیروانو مصاحبه 

با استخراج نتایج مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی، متقاضیان استخدامی جهت انجام معاینات طب : طب صنعتی -3

 .صنعتی دعوت خواهند شد

برابر ظرفیت درج شده در اطالعیه استخدامی  تعداد چند، نفرات برتر در هر رشته به متقاضیانبا استخراج نمرات خام 

ت انجام مصاحبه دعوت شده و در صورت قبولی در مصاحبه معاینات طب صنعتی که در آن سالمت جسمی و جه

انجام خواهد شد .در  گرددمیروحی فرد با آخرین استانداردهای سالمت در شرکت فوالد خراسان مطابقت و بررسی 

 هایتستمعاینات طب صنعتی و  آمیزانجام موفقیت متقاضیانگیری جهت استخدام این مرحله ، مبنای تصمیم

شود و معاینات و که در روز معاینه و توسط پزشک معتمد شرکت فوالد خراسان انجام می باشدمیپاراکلینیک مختلف 

گیری نبوده و از مبنای تصمیم شودمیقبلی و بعدی که توسط سایر مراجع یا پزشکان انجام شده یا  هایتستنتایج 

 . باشدمیجهت استخدام فاقد اعتبار الزم نظر شرکت فوالد خراسان 

در این مرحله افرادی که مستعد ابتال به بیماری در محیط صنعتی تشخیص داده شوند جهت ادامه مراحل استخدامی 

عالوه بر سالمت جسمی و روحی توانایی مورد نیاز  بایستمیدعوت نخواهد شد لذا افراد پذیرفته شده در این مرحله 

شغلی در شرکت فوالد خراسان در طی مدت خدمت بر اساس نظر مرکز طب صنعتی معتمد  هایالیتفعبرای انجام 

 .شرکت را داشته باشند

استاندارد ورزشی  هایتست فرد در مرحله طب صنعتی، حسب نیاز شغلی، تائیددر صورت : آزمون توانایی جسمانی -4

 .گرددیمبا هدف اطمینان از توانایی انجام وظایف شغلی برگزار 

 .آیدمی به عمل ،4 جدول 19و  18 هایردیفبرای  ،آزمون مهارت طبق جدول نیازهای استخدامی-5

تشکیل پرونده )شامل: استعالم مدارک ارائه شده، آزمایش عدم اعتیاد به مواد مخدر، : تشکیل پرونده و گزینش -6

 .گرددمیام شدگان مرحله قبل انج تائیدو ...( و گزینش برای  سوءپیشینهعدم 

بدو استخدام جهت پذیرفته شدگان در  هایآموزشبر حسب نیاز و به تناسب رشته تحصیلی  :آموزش بدو استخدام -7

 .داخل شرکت و یا صنایع مشابه انجام خواهد شد

ریج تده تولید ب خطوطدر صورت موفقیت آمیز بودن نتایج مراحل قبل،پذیرفته شدگان بر اساس نیاز : شروع به کار -8

 .جهت شروع به کار فراخوان خواهند شد
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 توضیحات آگهی
ت دارا بودن شرایط مندرج در در صور از شرط سنی و معدل معاف بوده و جانبازان و شهدا، آزادگانفرزندان معظم  -1

 .درصد به نمره خام آزمون کتبی مکتسبه ایشان اضافه خواهد شد10، آگهی

اقدام به شرکت در آزمون نماید، با مشخص شدن  نامثبتت غیر واقعی در فرم با ذکر مشخصا متقاضیچنانچه  -2

وی  کارگیریبهعدم صحت مندرجات در مراحل بعدی )حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار( موضوع 

 .منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

بلکه مراحل جذب شامل  باشدمیهیچ عنوان به منزله جذب نهایی فرد ن بدیهی است قبولی در آزمون کتبی به -3

فرد توسط کمیسیون مربوطه  تائیدو معاینات پزشکی و  شناختیروانکتبی، مصاحبه تخصصی، تست  در آزمونقبولی 

م در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان جهت انجا متقاضیکه در صورت پذیرش  باشدمیو قبولی در گزینش 

 .مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد

کلیه مشاغل عملیاتی و تولیدی بوده و افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل  -4

 .مورد نیاز را دارا باشند

رویس ایاب و امکان س ضمناًمسکن برای پذیرفته شدگان نخواهد داشت.  تأمینتعهدی در قبال  گونههیچشرکت  -5

وجود  نمایدمیدر مسیرهایی که شرکت تعیین  صرفاًذهاب برای رفت و برگشت افرادی که استخدام خواهند شد، 

 .خواهد داشت

از پذیرفته شدگان نهایی در صورت نیاز تعهدنامه محضری مبنی بر انجام خدمت به مدت حداقل پنج سال از تاریخ  -6

 .استخدام اخذ خواهد شد

 .الزم در واحدهای صنعتی ، آموزشی منتخب شرکت در سراسر کشور هایآموزشی اعزام جهت فراگیری آمادگ -7

اند، در صورت تمایل و های جذب نیروی فوالد خراسان شرکت نموده و پذیرفته نشدهمتقاضیانی که قبالً در آزمون -8

آزمون شرکت نمایند و هیچ تقاضای دیگری  توانند مطابق مفاد این اطالعیه مجدداً در اینداشتن شرایط الزم می

 .معتبر نخواهد بود

 )شیفت( کارینوبتصورت ه آمادگی برای انجام کار ب -9

 .باشدمیشرکت مجتمع فوالد خراسان -جاده نیشابور به شهر فیروزه  15کیلومتر  -در نیشابورمحل شرکت واقع  -10
 

 :توضیحات بسیار مهم
و نتایج مراحل مختلف، به  هااطالعیهل فرآیند جذب به صورت مستمر، جهت آگاهی از در طو بایستمیمتقاضیان * 

از مراحل و جزئیات آزمون و جذب  متقاضینمایند. لذا عدم اطالع مراجعه  tto.um.ac.ir به آدرس نامثبت سایتوب

 .گرددمیحقی برای وی ن گونههیچموجب 

و در چند نوبت جهت  تدریجبهنیروی انسانی شرکت،  تأمینو برنامه پذیرفته شدگان بر اساس نیاز خطوط تولید ** 

 .نماییدجدًا پرهیز  غیرحضوریشروع به کار فراخوان خواهند شد لذا مقتضی است از هرگونه پیگیری حضوری و 

 با آرزوی موفقیت

 شرکت مجتمع فوالد خراسان
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