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ﺑﺎﺳﻤﻪﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﺸﺖوصنعﺖ امام خمﯿنﯽ

)ره(

ﺑﻪمنظور ﺗﺄمﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از نﯿروی انسانﯽ)مرد( موردنﯿاز خود در ایﻦ ﺷرﻛﺖ،

افراد واجد ﺷرایﻂ را از طریﻖ ﺑرگزار ی آزمون کتبﯽ ،مﺼاﺣبﻪ و طﯽ مراﺣل گزینﺶ ﺑﻪصورت نﯿروی پﯿمانکار ﺗﺄمﯿﻦ
نﯿرو دعوت ﺑﻪ همکار ی مﯽنماید.

ﺑﺨﺶ اول  :شراﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
الف– داﺷتﻦ ﺗاﺑعﯿﺖ جمهور ی اسﻼمﯽ ایران؛
ب– اعتقاد ﺑﻪنظام جمهور ی اسﻼمﯽ ایران و دیﻦ مبﯿﻦ اسﻼم یا یکﯽ از ادیان مﺼرح در قانون اساسﯽ؛
پ– التزام ﺑﻪ قانون اساسﯽ جمهور ی اسﻼمﯽ ایران؛

ت– دارا ﺑودن دانﺸنامﻪ /گواهﯿنامﻪ موقﺖ فراغﺖ از ﺗحﺼﯿل و گواهﯽ پایان طرح در مقطع ﺗحﺼﯿﻠﯽ مرﺑوطﻪ

ﺑرای انجام وظایف و مسﺌولﯿﺖهای ﺷﻐل موردنظر؛

ث– دارا ﺑودن کارت پایان خدمﺖ نظاموظﯿفﻪ )دوره ضرورت( یا معافﯿﺖ قانونﯽ دائم؛

ج– داﺷتﻦ سﻼمﺖ جسمﯽ و روانﯽ و ﺗوانایﯽ ﺑرای انجام کار ی کﻪ ﺑکارگﯿری مﯽﺷوند؛
چ– عدم اعتﯿاد ﺑﻪ مواد مﺨدر؛

ح– نداﺷتﻦ ساﺑقﻪ محکومﯿﺖ جزایﯽ مﺆﺛر؛
خ– عدم وجود هرگونﻪ ممنوعﯿﺖ ﺑکارگﯿری همچون عدم محکومﯿﺖ ﺑﻪ مجازات اخراج ،ﺑازنﺸستگﯽ ،ﺑازخرید

خدمﺖ و انفﺼال دائم از خدمات دولتﯽ ﺗوسﻂ آراء مراجع قضایﯽ و یا قانونﯽ ذیصﻼح؛

د– داوطﻠبان ﺑکارگﯿر ی در زمان ﺛبﺖنام نباید جزء نﯿروهای ﺑازخرید خدمﺖ و یا ﺑازنﺸستﻪ سایر دستگاههای

اجرایﯽ ﺑاﺷند؛

ذ– عدم اﺷتﻐال و همچنﯿﻦ نداﺷتﻦ ﺗعهد خدمﺖ ﺑﻪ دولﺖ ،ﺷرکﺖهای دولتﯽ و سازمانهای واﺑستﻪ ﺑﻪ
دولﺖ و ﺷرﻛﺖهای خﺼوصﯽ و مﺆسساﺗﯽ کﻪ ﺷمول قانون ﺑر آنها مستﻠزم ذکر نام اسﺖ ،در زمان انجام آزمون

الزامﯽ اسﺖ؛

ﺗبﺼره  :۱مسﺌولﯿﺖ قبول یا عدم قبول استعفای پﺬیرفتﻪﺷده نهایﯽ ﺑر اساس قوانﯿﻦ و مقررات مرﺑوطﻪ ﺗوسﻂ

دستگاه اجرایﯽ ،در زمان انعقاد قرارداد ،ﺑﻪ عهده داوطﻠب پﺬیرفتﻪﺷده آزمون اسﺖ.

ﺗبﺼره  :۲نحوه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷرایﻂ افراد اﺑتدا ﺑر اساس خود اظهاری اسﺖ .چنانچﻪ ﺣسب استعﻼمهای

انجامﺷده خﻼف آن اﺛبات ﺷود ،افراد موصوف در هر مرﺣﻠﻪ از مراﺣل ﺑکارگﯿری کﻪ ﺑاﺷند ﺣﺬف و افراد ﺣائز
ﺷرایﻂ ﺑعدی جایگز یﻦ خواهند ﺷد.

ر– دارا ﺑودن ﺣداکﺜر ﺑﯿسﺖوهﺸﺖ ) (۲۸سال ﺑرای دارندگان مدرک ﺗحﺼﯿﻠﯽ دیﭙﻠم)متولدیﻦ  ۱۳۷۳/۰۸/۲۴ﺑﻪ

ﺑعد( و ﺣداکﺜر سﯽ سال ) (۳۰سال ﺑرای دارندگان مدرک ﺗحﺼﯿﻠﯽ فوقدیﭙﻠم)متولدیﻦ  ۱۳۷۱/۰۸/۲۴ﺑﻪ ﺑعد( و

ﺣداکﺜر سﯽودو سال ) (۳۲سال ﺑرای دارندگان مدرک ﺗحﺼﯿﻠﯽ کارﺷناسﯽ)متولدیﻦ  ۱۳۶۹/۰۸/۲۴ﺑﻪ ﺑعد( و ﺣداکﺜر
سﯽوچهار سال ) (۳۴سال ﺑرای دارندگان مدرک ﺗحﺼﯿﻠﯽ کارﺷناسﯽ ارﺷد)متولدیﻦ  ۱۳۶۷/۰۸/۲۴ﺑﻪ ﺑعد(

ﺗبﺼره  :۳ﺣداکﺜر پﺬیرش ساﺑقﻪ ﺑﯿمﻪ ﺗﺄمﯿﻦ اجتماعﯽ پنﺞ ) (۵سال اسﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺷرط ﺣداکﺜر سﻦ اضافﻪ

مﯽگردد.

ﺗبﺼره  :۴متقاضﯿان مﺸمول ماده ) (۲۱قانون جامع خدماترسانﯽ ﺑﻪ ایﺜارگران ﺑﻪﺷرط داﺷتﻦ ﺗوانایﯽ جسمﯽ

و فﯿزیکﯽ متناسب ﺑا ﺷرایﻂ کار و ﺑا درخواسﺖ هﯿﺌﺖمدیره ﻛﺸﺖوصنعﺖ امام خمﯿنﯽ

)ره(

هﻠدینﮓ ﺑﻪﺷرط ﺣداکﺜر سﻦ ۵ ،سال اضافﻪ مﯽگردد.

۳

و ﺗائﯿد مدیرعامل

ﺑﺨﺶ دوم  :شراﯾﻂ اختصاصﯽ
الف :متقاضﯿان )ﺑرای ﻛﻠﯿﻪ رﺷتﻪهای ﺗحﺼﯿﻠﯽ موردنﯿاز ( ﺣتماً ﺑاید ﺑومﯽ ﺷهرستان ﺷوﺷتر ﺑاﺷند .ﺑومﯽ ﺑﻪ
فردی اطﻼق مﯽگردد ﻛﻪ ﺣداقل دارای یﻜﯽ از ﺷرایﻂ زیر ﺑاﺷد:

 .۱محل ﺗولد ،محل صدور ﺷناسنامﻪ فرد و یک مقطع ﺗحﺼﯿﻠﯽ ﺗا مقطع دیﭙﻠم در ﺷهرستان ﺷوﺷتر و ﺣومﻪ

ﺑاﺷد.
 .۲طﯽ نمودن ﺣداقل دو مقطع ﺗحﺼﯿﻠﯽ از مقاطع ﺗحﺼﯿﻠﯽ)اﺑتدایﯽ ،راهنمایﯽ و دﺑﯿرستان( فرد متقاضﯽ در

ﺷهرستان ﺷوﺷتر و ﺣومﻪ.

 .۳ارائﻪ مدارک معتبر مبنﯽ ﺑر سکونﺖ ﺣداقل  ۵سال اخﯿر در ﺷهرستان ﺷوﺷتر و ﺣومﻪ.

ب -رﺷتﻪهای ﺗحﺼﯿﻠﯽ موردنﯿاز ،ﺑر اساس رﺷتﻪهای ﺗحﺼﯿﻠﯽ مندرج در جدول ﺷرایﻂ اﺣراز مﺸاغل خواهد
ﺑود.

ﺗبﺼره  :۱مدارک ﺗحﺼﯿﻠﯽ مقطع دیﭙﻠم مورد ﺗائﯿد وزارت آموزشوپرورش و مدارک ﺗحﺼﯿﻠﯽ دانﺸگاهﯽ

مﺆسسات آموزش عالﯽ مورد ﺗائﯿد وزارت عﻠوم ،ﺗحقﯿقات و فناوری مﻼک عمل خواهد ﺑود.

ﺗبﺼره :۲چنانچﻪ وزارت عﻠوم ،ﺗحقﯿقات و فناور ی ﺑنا ﺑر مقتضﯿات زمانﯽ ﺑدون ﺗﻐ ر در محتوای رﺷتﻪهای

ﺗحﺼﯿﻠﯽ دانﺸگاهﯽ ،ﺗﻐ راﺗﯽ را در عناویﻦ مدارک ﺗحﺼﯿﻠﯽ اعمال و آن را اعﻼم نماید؛ ایﻦ ﺗﻐ رات ﺑا ارائﻪ
مستندات قاﺑلپﺬیرش اسﺖ.

ﺗبﺼره  :۳مدارک ﺗحﺼﯿﻠﯽ پا ﻦﺗر از مقاطع ﺗحﺼﯿﻠﯽ اعﻼمﺷده مندرج در ﺷرایﻂ اﺣراز مﺸاغل و همچنﯿﻦ

مدارک معادل و افتﺨار ی ،ﺑرای ﺷرکﺖ در آزمون و ﺑکارگﯿر ی مجاز نﯿسﺖ.

ﺗبﺼره  :۴داوطﻠبان صرفاً در صورﺗﯽ مﯽﺗوانند در آزمون ﺛبﺖنام نمایند کﻪ مقطع ،رﺷتﻪ و گرایﺶ مندرج در

متﻦ گواهﯿنامﻪ موقﺖ یا دانﺸنامﻪ مدرک ﺗحﺼﯿﻠﯽ آنان ،مطاﺑﻖ ﺑا ﺷرایﻂ اﺣراز مﺸاغل قﯿدﺷده در دفترچﻪ

راهنمای ﺛبﺖنام آزمون یکسان ﺑاﺷد .درصورﺗﯽکﻪ ﺑرای ﺑرخﯽ از رﺷتﻪهای ﺗحﺼﯿﻠﯽ در دفترچﻪ راهنمای ﺛبﺖنام
آزمون ،گرایﺶ خاصﯽ ذکرﺷده ﺑاﺷد ،صرفاً فارغالتحﺼﯿﻼن همان رﺷتﻪ و گرایﺶ ﺗحﺼﯿﻠﯽ مﯽﺗوانند در آزمون

ﺛبﺖنام نمایند؛ اما درصورﺗﯽکﻪ هر یک از رﺷتﻪهای ﺗحﺼﯿﻠﯽ ﺑدون ذکر گرایﺶ و یا ﺑا عبارت »همﻪ گرایﺶها«

در دفترچﻪ راهنمای ﺛبﺖنام آزمون درجﺷده ﺑاﺷد ،فارغالتحﺼﯿﻼن کﻠﯿﻪ گرایﺶهای آن رﺷتﻪ ﺗحﺼﯿﻠﯽ در مقطع
موردنظر ،مﯽﺗوانند در آزمون ﺑکارگﯿر ی ﺛبﺖنام نمایند و درصورﺗﯽکﻪ یکرﺷتﻪ ﺗحﺼﯿﻠﯽ ﺑا عبارت »ﺑدون گرایﺶ«

در دفترچﻪ راهنمای ﺛبﺖنام آزمون ﺛبﺖﺷده ﺑاﺷد ،صرفاً آن رﺷتﻪ ﺗحﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪصورت ﺗنها و ﺑدون گرایﺶ مدنظر
اسﺖ .ﺑدیهﯽ اسﺖ در هر مرﺣﻠﻪ از فرایند جﺬب و ﺑکارگﯿر ی مﺸﺨﺺ گردد کﻪ مقطع ﺗحﺼﯿﻠﯽ ،رﺷتﻪ ﺗحﺼﯿﻠﯽ و
یا گرایﺶ ﺗحﺼﯿﻠﯽ داوطﻠبان ﺑا ﺷرایﻂ ذکرﺷده در آگهﯽ منطبﻖ نباﺷد از سایر فرایند ﺑکارگﯿر ی ﺣﺬفﺷده و
داوطﻠب ﺣﻖ هﯿﭻگونﻪ اعتراضﯽ نﺨواهد داﺷﺖ.

ج -جهﺖ ﺷﻐل نگهبان ،معافﯿﺖ پزﺷکﯽ پﺬیرفتﻪ نﯿسﺖ .همچنﯿﻦ دارا ﺑودن ﺷرایﻂ مناسب جسمانﯽ ﺷامل

ﺣداقل  ۱۷۰سانتﯽمتر قد و ﺑرخورداری کامل از سﻼمتﯽ ﺑﯿنایﯽ ،ﺷنوایﯽ و گفتاری الزامﯽ مﯽﺑاﺷد.

د -قبولﯽ در آزمون کتبﯽ و مﺼاﺣبﻪ ،پس از ﺗﺄ د واﺣد طب کار مرﺑوطﻪ ،مبنﯽ ﺑر ﺗوانائﯽ انجام امور مرﺑوط

در عنوان ﺷﻐﻠﯽ موردﺗقاضا ،قاﺑلپﺬیرش خواهد ﺑود.

ه -ﺑرای ﺷﻐل ﻛارﺷناس ﺗﻐﺬیﻪ داﺷتﻦ ﺣداقل دو سال ساﺑقﻪ ﻛار مرﺗبﻂ ،الزامﯽ اسﺖ.

۴

ﺑﺨﺶ سﻮم  :سﻬﻤﯿﻪﻫا ،اﻣتﯿازﻫا و اولﻮﯾﺖﻫا
الف -اﯾثارگران
 -۱نمره آزمون کتبﯽ ایﺜارگران ماده ) (۲۱قانون جامع خدماترسانﯽ ﺑﻪ ایﺜارگران کﻪ ﺷامل موارد زیر مﯽﺑاﺷند:

جانبازان؛ آزادگان؛ همسر و فرزندان ﺷهدا؛ همسر و فرزندان جانبازان ﺑﯿسﺖوپنﺞ درصد و ﺑاﻻﺗر؛ همسر و فرزندان
آزادگان دارای یک سال و ﺑاﻻی یک سال اسارت؛ پدر ،مادر ،خواهر و ﺑرادر ﺷهﯿد ،ﺑا ضریب  ۱٫۲۵محاسبﻪ خواهد
ﺷد.

ﺗبﺼره  :۱امتﯿازات ﺗنها ﺑرای استفاده یکﯽ از اعضاء خانواده قاﺑلاستفاده اسﺖ.
ﺗبﺼره  :۲ﺑهرهمندی از مفاد ماده ) (۲۱قانون جامع خدماترسانﯽ ﺑﻪ ایﺜارگران منوط ﺑﻪ ﺗائﯿد ادعای متقاضﯿان

از سوی مراجع ذیصﻼح مندرج در قانون اسﺖ.

ﺗبﺼره  :۳صرفاً افرادی مجازند از ایﻦ امتﯿاز ﺑهرهمند ﺷوند کﻪ وضعﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ آنان در فرآیند ﺛبﺖنام و ﺑرگزاری

آزمون ،در سﯿستم سجایا »ﺑﯿکار« ﺛبﺖﺷده ﺑاﺷد.
ب -اﻣتﯿاز وﯾژه

در جهﺖ ﺣمایﺖ جوانان ﺑومﯽ ساکﻦ در روستاهای همجوار ﻛﺸﺖوصنعﺖ امام خمﯿنﯽ

)ره(

ﺑﯿکاری نﯿروهای ﺗوانمند منطقﻪ ،نمره آزمون کتبﯽ ﺑا ضریب  ۱٫۱محاسبﻪ خواهد ﺷد.

و کمک ﺑﻪ رفع

ﺗبﺼره  :۱روستاهای همجوار ﺷامل روستاهای ﺑﺨﺶ ﺷعﯿبﯿﻪ و ﺷهر سرداران و روستاهای ﺗاﺑعﻪ آن مﯽﺑاﺷد.
ﺗبﺼره  :۲امتﯿازات ﺗنها ﺑرای استفاده یکﯽ از اعضاء خانواده قاﺑلاستفاده اسﺖ.

ﺗبﺼره  :۳ﺑهرهمندی از امتﯿاز ﺑومﯽ ساﻛﻦ در روستاهای همجوار منوط ﺑﻪ ﺗائﯿد ادعای متقاضﯿان از سوی

مراجع ذیﺼﻼح اسﺖ.

نکتﻪ مهم  :اگر داوطﻠبﯽ ،ﺷرایﻂ دریافﺖ چند ضریب از ضرایب ﺑاﻻ را داﺷتﻪ ﺑاﺷد ،فقﻂ ﺑاﻻﺗریﻦ ضریب ﺑرای
ایﺸان در نظر گرفتﻪ خواهد ﺷد.

ج( اولﻮﯾﺖﻫا در شراﯾﻂ ﺑراﺑر
در ﺷرایﻂ مساوی و کسب نمره یکسان ﺗوسﻂ دو متقاضﯽ ،اولویﺖ ﺑﻪ ﺗرﺗﯿب:

اول :ﺑا فردی اسﺖ کﻪ ساکﻦ روستاهای ﺣاﺷﯿﻪ ﺷرکﺖ و مﺸمول ماده ) (۲۱قانون جامع خدماترسانﯽ ﺑﻪ
ایﺜارگران ﺑاﺷد.

دوم :ﺑا فردی اسﺖ کﻪ ساکﻦ ﺷهرهای ﺣاﺷﯿﻪ ﺷرکﺖ و مﺸمول ماده ) (۲۱قانون جامع خدماترسانﯽ ﺑﻪ

ایﺜارگران ﺑاﺷد.

سوم :ﺑا فردی اسﺖ کﻪ ساکﻦ روستاهای ﺣاﺷﯿﻪ ﺷرکﺖ ﺑاﺷد.

۵

ﺑﺨﺶ چﻬارم  :ﻣﻮاد آزﻣﻮن
الف( آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ
 -۱زﺑان و ادﺑﯿات فارسﯽ

 -۲معارف اسﻼمﯽ

 -۳زﺑان انگﻠﯿسﯽ عمومﯽ
 -۴اطﻼعات عمومﯽ ،دانﺶ اجتماعﯽ ،هوش و استعداد ﺗحﺼﯿﻠﯽ

 -۵فناور ی اطﻼعات )مهارتهای (Internet،Excel ،PowerPoint ،Word

ﺗبﺼره  :۱اقﻠﯿﺖهای دینﯽ مﺼرح در قانون اساسﯽ جمهوری اسﻼمﯽ ایران از پاسﺨگویﯽ ﺑﻪ سﺆالهای معارف

اسﻼمﯽ معاف ﺑوده و نمره مکتسبﻪ ایﻦ داوطﻠبان ،ﺑر اساس مجموع ﺗراز ﺷده سایر سﺆالهای آزمون عمومﯽ
محاسبﻪ خواهد ﺷد.

ب( آزﻣﻮن اختصاصﯽ
عﻼوه ﺑر آزمون عمومﯽ ،آزمون ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣسب مورد در عنوان ﺷﻐﻠﯽ مرﺑوطﻪ ﺑﻪ ﺷرح مفاد مندرج در جدول

ﺑﺨﺶ نهم ایﻦ دفترچﻪ انجام خواهد ﺷد .مناﺑع آزمون ﺗﺨﺼﺼﯽ متناسب ﺑا عنوان ﺷﻐﻠﯽ موردنظر ،در همﯿﻦ
دفترچﻪ ﺗﺸریح گردیده اسﺖ.

ﺗﺬکر :کﻠﯿﻪ سﺆاﻻت مواد آزمون عمومﯽ و اختﺼاصﯽ ﺑﻪصورت چهارگزینﻪای و دارای ضریب یکسان مﯽﺑاﺷند.

ضمناً ﺑﻪ ازای هر پاسخ اﺷتباه ﺑﻪ سﺆاﻻت ،یکسوم نمره منفﯽ در نظر گرفتﻪ خواهد ﺷد.

۶

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ  :ﻣراحل ﺛﺒﺖنام
ﺛبﺖنام ﺑﻪصورت اینترنتﯽ از روز چهارﺷنبﻪ  ۲۵آﺑان ماه  ۱۴۰۱ﺗا پایان روز چهارﺷنبﻪ  ۲آذرماه  ۱۴۰۱انجام خواهد
پﺬیرفﺖ .متقاضﯿان ﺑاید در مدتزمان فوق ،نسبﺖ ﺑﻪ ﺛبﺖنام اقدام نموده و از موکول نمودن آن ﺑﻪروزهای پایانﯽ

خودداری نمایند.

الف( ﻣﻄالﻌﻪ شراﯾﻂ آزﻣﻮن

داوطﻠب متقاضﯽ جﺬب ،ﺑاید در زمان ﺛبﺖنام ،ﺷرایﻂ عمومﯽ و اختﺼاصﯽ مندرج در ایﻦ دفترچﻪ را داﺷتﻪ

ً
اکﯿدا ﺗوصﯿﻪ
ﺑاﺷد .دفترچﻪ آزمون در صفحﻪ اول سامانﻪ جهﺖ دریافﺖ و مطالعﻪ داوطﻠبﯿﻦ قرارگرفتﻪ اسﺖ.

مﯽﺷود داوطﻠبﯿﻦ محترم ،قبل از هرگونﻪ اقدام ﺑر روی سامانﻪ ،ﺷرایﻂ و ضواﺑﻂ آزمون را مطالعﻪ و سﭙس نسبﺖ
ﺑﻪ پرداخﺖ هزینﻪ و ﺛبﺖنام در آزمون اقدام نمایند.

ب( ﺗﻬﯿﻪ ﻓاﯾل اسکن شﺪه از ﻣﺪارک
 .۱عکس پرسنﻠﯽ :داوطﻠب ﺑاید یک قطعﻪ عکس پرسنﻠﯽ خود را ﺑا مﺸﺨﺼات زیر ،اسکﻦ نموده و فایل آن را
ﺑرای ارسال از طریﻖ سامانﻪ ﺛبﺖنام اینترنتﯽ در اختﯿار داﺷتﻪ ﺑاﺷد:
 -عکس ) ۳۴ﺗمامرخ( کﻪ در سال جاری گرفتﻪﺷده ﺑاﺷد؛

 ﺑا فرمﺖ  JPGﺑاﺷد .اندازه عکس اسکﻦ ﺷده ﺑاید ﺣداقل  ۲۰۰۳۰۰و ﺣداکﺜر  ۳۰۰۴۰۰پﯿکسل ﺑاﺷد؛ ﺗﺼویر داوطﻠب ﺑاید واضح ،مﺸﺨﺺ و فاقد اﺛر مهر ،منگنﻪ و هرگونﻪ لکﻪ ﺑاﺷد؛ ﺣجم فایل ذخﯿرهﺷده ﺑاید ﺣداقل  ۱۵کﯿﻠوﺑایﺖ و ﺣداکﺜر  ۷۰کﯿﻠوﺑایﺖ ﺑاﺷد؛ ﺣاﺷﯿﻪهای زائد عکس اسکﻦ ﺷده ﺑاید ﺣﺬفﺷده ﺑاﺷد؛ -ﺣتﯽاﻻمکان عکس رنگﯽ و دارای زمﯿنﻪ سفﯿد ﺑاﺷد؛

ﺗﺬکر  :۱اسکﻦ و استفاده از عکس روی کارتهای ﺷناسایﯽ )کارت مﻠﯽ ،ﺷناسنامﻪ و  (...قاﺑلقبول نﯿسﺖ و

ﻻزم اسﺖ داوطﻠبان از اصل عکس پرسنﻠﯽ و مطاﺑﻖ ﺑا ﺗوضﯿحات فوق ،اقدام ﺑﻪ اسکﻦ نمایند.

ﺗﺬکر  :۲در صورت ارسال عکس غﯿر معتبر ،ﺛبﺖنام داوطﻠب ﺑاطلﺷده و ﺣﻖ ﺷرکﺖ در آزمون از وی سﻠب

مﯽگردد .ﻻزم ﺑﻪ ذکر اسﺖ ﺑا ﺗوجﻪ ﺑﻪ مﺸکﻼت ﺑﻪ وجود آمده در آزمونهای ﺑکارگﯿری ،در خﺼوص اﺷتباه در
ً
اکﺜرا ﺑرای داوطﻠبانﯽ کﻪ در کافﯽنﺖ ﺛبﺖنام مﯽکنند رخداده اسﺖ ،ﺗﺄکﯿد
ارسال عکس داوطﻠبان کﻪ ایﻦ موضوع
مﯽگردد چنانچﻪ ﺛبﺖنام خود را ﺗوسﻂ کافﯽنﺖها انجام مﯽدهﯿد ،عﻼوه ﺑر کنترل اطﻼعات ﺛبﺖنامﯽ ،ﺣتماً

نسبﺖ ﺑﻪ کنترل عکس ارسالﯽ دقﺖ نما د ﺗا اﺷتباهاً عکس داوطﻠب دیگری ﺑﻪجای عکس ﺷما ارسال نگردد.
ﺑدیهﯽ اسﺖ کﻪ در صورت ارسال عکس اﺷتباه از طرف داوطﻠب ،ﺗﺨﻠف محسوب ﺷده و مطاﺑﻖ مقررات ﺑا وی

رفتار خواهد ﺷد.

 .۲کارت مﻠﯽ  :داوطﻠب ﺑاید ﺗﺼویر کارت مﻠﯽ خود را ﺑﻪصورت فایل ﺑا فرمﺖ  JPGو ﺑا وضوح و کﯿفﯿﺖ ﺑاﻻ

در سامانﻪ ﺑارگﺬاری نماید .ﺣجم ایﻦ فایل ﺣداقل  ۳۰کﯿﻠوﺑایﺖ و ﺣداکﺜر  ۲۰۰کﯿﻠوﺑایﺖ ﺑاﺷد و ﺣاﺷﯿﻪهای زائد

ﺣﺬف و ﺗرجﯿحاً رنگﯽ
ج( ﭘرداخﺖ وجﻪ

متقاضﯿان واجد ﺷرایﻂ ،ﺑاید ﺑا مراجعﻪ ﺑﻪ منوی »آزمون« در صفحﻪ اول سامانﻪ ،ﺑر روی گزینﻪ »پرداخﺖ

هزینﻪ« کﻠﯿک کرده و مبﻠﻎ  ۵۰۰٫۰۰۰ریال ﺑﻪ عنوان ﺑﺨﺸﯽ از هزینﻪ ﺛبﺖنام در آزمون را ﺑﻪاضافﻪ  ۱۰٫۰۰۰ریال هزینﻪ

خدمات پﯿامکﯽ پرداخﺖ نمایند .جهﺖ ایﻦ امر ،داﺷتﻦ کارتﺑانکﯽ ﺑﻪ همـراه رمـز اینتـرنتﯽ و کد  CVV2موردنﯿاز
اسﺖ.

۷

»ﺗوکﻦ پرداخﺖ« ،کد منحﺼرﺑﻪفرد و مﺨﺼوص هر داوطﻠب اسﺖ کﻪ در صورت اقدام موفﻖ ،جهﺖ پرداخﺖ

هزینﻪ ﺛبﺖنام ﺑﻪ داوطﻠب اختﺼاص مﯽیاﺑد .لﺬا ضروری اسﺖ داوطﻠبﯿﻦ ،ایﻦ کد »ﺗوکﻦ پرداخﺖ« را )کﻪ ﺑﻪ

ﺷماره ﺗﻠفﻦ همراه داوطﻠب نﯿز پﯿامک مﯽگردد( ﺗا پایان مراﺣل ﺛبﺖنام و دریافﺖ »کد رهگﯿری« نزد خود نگهداری

نمایند .همچنﯿﻦ ایﻦ کد ،ﺑا ﺷماره مﻠﯽ و ﺷماره ﺗﻠفﻦ همراه ﺛبﺖﺷده در اﺑتدای فرآیند پرداخﺖ ،در سامانﻪ قاﺑل

ﺑازیاﺑﯽ خواهد ﺑود.
ﺗﺬکر  :۱درصورﺗﯽکﻪ داوطﻠب ﺑﻼفاصﻠﻪ پس از پرداخﺖ هزینﻪ ،امکان ﺛبﺖنام و انجام فرآیند مرﺑوط ﺑﻪ آن را

نداﺷتﻪ ﺑاﺷد ،ﺑا در دسﺖ داﺷتﻦ کد رهگﯿری پرداخﺖ ،مﯽﺗواند در زمان دیگری اقدام ﺑﻪ ﺛبﺖنام نماید .ﺑرای ایﻦ
امر ،مﯽﺑایسﺖ از منوی آزمون )در صفحﻪ اول سامانﻪ( ،گزینﻪ »ﺛبﺖنام در آزمون« را انتﺨاب و پس از واردکردن

اطﻼعات درخواستﯽ ،اقدام ﺑﻪ ﺛبﺖنام نماید.

ﺗﺬکر  :۲درصورﺗﯽکﻪ داوطﻠب ﺑﻪ هر دلﯿل پس از پایان موفقﯿﺖآمﯿز مراﺣل پرداخﺖ هزینﻪ ،ﺑﻪ ﺗوکﻦ پرداخﺖ

خود دسترسﯽ نداﺷتﻪ ﺑاﺷد ،ﺑرای ﺑازیاﺑﯽ ﺗوکﻦ پرداخﺖ ،از منوی آزمون )در صفحﻪ اول سامانﻪ( ،گزینﻪ »ﺑازیاﺑﯽ

کد رهگﯿری/ﺗوکﻦ« را انتﺨاب و پس از واردکردن اطﻼعات درخواستﯽ ،دوﺑاره ﺗوکﻦ پرداخﺖ ﺑرای ایﺸان پﯿامک
مﯽﺷود.

ﺗﺬکر  :۳ﺑﻪ ﺛبﺖنامهای ناقﺺ ﺗرﺗﯿب اﺛر داده نﺨواهد ﺷد و وجوه پرداختﯽ ،ﺑﻪهﯿﭻوجﻪ مسترد نمﯽگردد.
د( شروع ﻓرآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖنام
فرآیند ﺛبﺖنام در سامانﻪ ،در هفﺖ مرﺣﻠﻪ انجام مﯽپﺬیرد ﺗا داوطﻠب ﺑتواند در هر مرﺣﻠﻪ ،ﺑﻪراﺣتﯽ اطﻼعات

خود را وارد سامانﻪ نماید.

مرﺣﻠﻪ  :۱ﺑارگﺬاری مدارک

در ایﻦ ﺑﺨﺶ ،مدارک مﺸﺨﺺﺷده در »ﺑند ب« ﺑارگﺬاری مﯽگردد.
مرﺣﻠﻪ  :۲اطﻼعات فردی

مﺸﺨﺼات فردی داوطﻠب در ایﻦ ﺑﺨﺶ در سامانﻪ ﺛبﺖ مﯽگردد.
مرﺣﻠﻪ  :۳اطﻼعات ﺗحﺼﯿﻠﯽ

اطﻼعات ﺗحﺼﯿﻠﯽ داوطﻠب در ایﻦ ﺑﺨﺶ وارد سامانﻪ مﯽگردد.
مرﺣﻠﻪ  :۴ساﺑقﻪ کار

در ایﻦ مرﺣﻠﻪ ،ساﺑقﻪ کار)صرفاً مواردی کﻪ در همﯿﻦ دفترچﻪ مورد ﺗائﯿد اسﺖ( وارد مﯽﺷود
مرﺣﻠﻪ  :۵ﺷﻐل مورد درخواسﺖ

در ایﻦ مرﺣﻠﻪ ،سامانﻪ ﺑا ﺗوجﻪ ﺑﻪ اطﻼعات ﺛبﺖﺷده داوطﻠب در مراﺣل قبﻠﯽ ،ﺷﻐلهای قاﺑل انتﺨاب را ﺑﻪ
داوطﻠب نمایﺶ داده و داوطﻠب مﯽﺗواند از ﺑﯿﻦ آنها ﺗنها یک مورد را ﺑﻪعنوان ﺷﻐل مورد درخواسﺖ خود،
انتﺨاب نماید.

ﺗﺬکر :داوطﻠب ،فقﻂ ﺣﻖ انتﺨاب یک ﺷﻐل را خواهد داﺷﺖ.
مرﺣﻠﻪ  :۶اطﻼعات ﺗکمﯿﻠﯽ

اطﻼعات ﺗکمﯿﻠﯽ ﺷامل اطﻼعات ﺗماس ﺑا داوطﻠب و آدرس محل سکونﺖ اسﺖ.
محل دقﯿﻖ ﺑرگزاری آزمون ،ﺑر روی کارت ورود ﺑﻪ جﻠسﻪ ذکر مﯽگردد.
مرﺣﻠﻪ  :۷کد رهگﯿری

ﺗﺄکﯿد مﯽگردد صرفاً در صورﺗﯽ ﺛبﺖنام فرد ﺑﻪ پایان مﯽرسد کﻪ داوطﻠب وارد ایﻦ مرﺣﻠﻪ ﺷده و از سامانﻪ

»کد رهگﯿری« دریافﺖ نماید.

۸

ه( وﯾراﯾﺶ اطﻼﻋات

درزمانﯽ کﻪ سامانﻪ جهﺖ ویرایﺶ اطﻼعات داوطﻠبان ﺑاز اسﺖ ،داوطﻠبان مﯽﺗوانند ﺑا مراجعﻪ ﺑﻪ پروفایل

کارﺑری خود و کﻠﯿک ﺑر روی ﺑﺨﺶ »ویرایﺶ اطﻼعات« اقدام ﺑﻪ ویرایﺶ اطﻼعات ﺛبﺖﺷده خودنمایند.

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ :درصور ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺟﻬﺖ وﯾﺮاﯾﺶ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷود ،حﺘ ً ﺑﺎﯾﺴﺖ دوﺑﺎره ت
 ۷ﻣﺮحﻠﻪ را ﺑﻪصورت ﮐﺎﻣﻞ ﻃﯽ ﻧﻤوده و ﮐﺪ رهگ ی ﺧود را ﻣﺸﺎهﺪه ﻧ ﯾﺪ ،در غ اﯾﻦ صورت ،تغﯿ ات
ﻣوردﻧﻈﺮ اﯾﺸـــﺎن اع ل ﻧﺨواهـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ و ه ن اﻃﻼعـﺎت ﻗﺒـﻞ از وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺮای داوﻃﻠـﺐ ﻣعﺘ ﺧواهـﺪ
ﺑود.
و( زﻣان ﺑرگزاری آزﻣﻮن و نحﻮه درﯾاﻓﺖ کارت شرکﺖ در آزﻣﻮن

کارت ﺷرکﺖ در آزمون ،از ﺗاریخ  ۸آذرماه  ۱۴۰۱ﺑرای مﺸاهده و پرینﺖ ﺑر روی سایﺖ مرکز آزمون جهاد

دانﺸگاهﯽ ﺑﻪ آدرس  hrtc.irقرار خواهد گرفﺖ .آزمون در روز جمعﻪ  ۱۱آذرماه  ۱۴۰۱در ﺷهرستان ﺷوﺷتر ﺑرگزار

خواهد ﺷد .ساعﺖ ﺷروع و محل ﺑرگزاری آزمون ﺑر روی کارت ﺷرکﺖ در آزمون درج و ﺑﻪ هنگام چاپ کارت ﺑﻪ
آگاهﯽ داوطﻠبان خواهد رسﯿد .ﻻزم ﺑﻪ ذکر اسﺖ صدور کارت ﺷرکﺖ در آزمون ،ﺑﻪمنزلﻪ ﺗﺄ د اطﻼعات ارسالﯽ از
سوی داوطﻠبان نبوده و اصل مدارک داوطﻠبان پس از اجرای آزمون ،موردﺑررسﯽ قرار خواهد گرفﺖ.

۹

ﺑﺨﺶ شﺸﻢ  :ﻣراحل و نحﻮه اﻋﻼم نتﯿﺠﻪ
مراﺣل ﺗع ﻦ ﺣدنﺼاب عﻠمﯽ و معرفﯽ افراد جهﺖ سایر مراﺣل ﺑﻪ ﺷرح زیر صورت مﯽپﺬیرد:
الف( ﺗﻌ ن داوطلﺒان دارای حﺪنصاب ﻋلﻤﯽ
معرفﯽ داوطﻠبان جهﺖ ﺑررسﯽ مدارک و سایر مراﺣل جﺬب ،منوط ﺑﻪ کسب ﺣدنﺼاب ﻻزم در آزمون کتبﯽ

اسﺖ.

کسب ﺣداقل  %۶۰مﯿانگﯿﻦ امتﯿازات نفرات اول ﺗا سوم هر ﺷﻐل ﺑﻪ عنوان ﺣدنﺼاب آزمون ،ﺑرای ورود ﺑﻪ

مرﺣﻠﻪ ﺑعد مﻼک عمل قرارمﯽ گﯿرد.

ب( ﻣﻌرﻓﯽ لﯿﺴﺖ حﺪاکثر  ۳ﺑراﺑر ﻇرﻓﯿﺖ جﻬﺖ ﺑررسﯽ ﻣﺪارک از ﺑﯿن دارنﺪگان حﺪنصاب ﻋلﻤﯽ
انتﺨاب داوطﻠبان جهﺖ ﺑررسﯽ مدارک ﺑﻪ مﯿزان ﺣداکﺜر سﻪ ﺑراﺑر ظرفﯿﺖ )در صورت وجود داوطﻠب واجد
ﺷرایﻂ( از مﯿان داوطﻠبان دارای ﺣدنﺼاب عﻠمﯽ در هر ﺷﻐل ﺑا در نظر گرفتﻦ سهمﯿﻪهای قانونﯽ و رعایﺖ اولویﺖ
امتﯿاز مکتسبﻪ و سایر قوانﯿﻦ و مقررات جار ی صورت مﯽپﺬیرد .در صورت عدم ﺗائﯿد افراد معرفﯽﺷده در فرایند

ﺑررسﯽ مدارک ،نفرات ذخﯿره ﺑﻪ ﺗرﺗﯿب نمره فضﻠﯽ جهﺖ ﺑررسﯽ مدارک معرفﯽ خواهند ﺷد
ج( اﻋﻼم لﯿﺴﺖ حﺪاکثر  ۳ﺑراﺑر ﻇرﻓﯿﺖ جﻬﺖ انﺠام ﻣصاحﺒﻪ از ﺑﯿن دارنﺪگان حﺪنصاب آزﻣﻮن ﻋلﻤﯽ
انتﺨاب داوطﻠبان  ۳ﺑراﺑر ظرفﯿﺖ در هر ﺷﻐل )در صورت وجود داوطﻠب واجد ﺷرایﻂ( جهﺖ انجام مﺼاﺣبﻪ،

صرفاً از ﺑﯿﻦ داوطﻠبانﯽ کﻪ مدارک آنان ﺑررسﯽ و مورد ﺗﺄ د قرار گرفتﻪ اسﺖ ،در هر ﺷﻐل صورت مﯽپﺬیرد .فرایند
انجام مﺼاﺣبﻪ نفرات ﺑرگز یده ،ﺑعد از گروه ﺑندی افراد منتﺨب و ﺑا اعﻼم ﺷرکﺖ صورت مﯽپﺬیرد.
د( ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﻪگزﯾﻨﺶ )انتﺨاب نﻔر اصلﯽ(

پس از ﺑرگزار ی مﺼاﺣبﻪ ،معرفﯽ داوطﻠبان ﺑﻪگزینﺶ ﺑر اساس مجموع نمره کل نهایﯽ مکتسبﻪ آنان ﺑا وزن

هفتاد ) (۷۰درصد ﺑرای آزمون کتبﯽ و سﯽ ) (۳۰درصد ﺑرای مﺼاﺣبﻪ و ﺑﻪ ﺗعداد یک ﺑراﺑر ظرفﯿﺖ پﺬیرش )ﺑﻪعنوان

نفر اصﻠﯽ( خواهد ﺑود .در صورت عدم ﺗائﯿد افراد معرفﯽﺷده در فرایند گز ینﺶ ،نفرات ذخﯿره ﺑﻪ ﺗرﺗﯿب نمره
فضﻠﯽ ﺑﻪگزینﺶ معرفﯽ خواهند ﺷد.

ﺗﺬکر :در صورت مساوی ﺑودن نمره کل نهایﯽ ،اولویﺖ معرفﯽ ﺑﻪگزینﺶ ﺑا داوطﻠبانﯽ خواهد ﺑود کﻪ نمره

مکتسبﻪ آنان در آزمون کتبﯽ ﺑاﻻﺗر ﺑاﺷد.

۱۰

ﺑﺨﺶ ﻫﻔتﻢ  :ﺗذکرات ﻣﻬﻢ
 .۱کسب ﺣدنﺼاب عﻠمﯽ ،هﯿﭻگونﻪ ﺣﻖ ﺑکارگﯿری ﺑرای داوطﻠب ایجاد نمﯽکند .پﺬیرش نهایﯽ موکول ﺑﻪ ﺗطبﯿﻖ
مدارک و ﺷرایﻂ و موفقﯿﺖ داوطﻠبان در مراﺣل ﺑعدی ﺷامل مﺼاﺣبﻪ ،گزینﺶ ،معاینات پزﺷکﯽ و اخﺬ گواهﯽ
عدم سوءپﯿﺸﯿنﻪ از مراکز ذیﺼﻼح خواهد ﺑود.

 .۲معاینات پزﺷکﯽ و آزمونهای سﻼمﺖ و ﺗوانایﯽ جسمانﯽ ﺑرای فعالﯿﺖ در محﯿﻂهای صنعتﯽ و مﺸاغل
موردنﯿاز صورت مﯽپﺬیرد .لﺬا عدم موفقﯿﺖ در ایﻦ مرﺣﻠﻪ ﺑﻪمنزلﻪ منتفﯽ ﺷدن فرآیند جﺬب اسﺖ.

 .۳ﺑا ﺗوجﻪ ﺑﻪ اینکﻪ مدارک متقاضﯿان ﺣسب نﯿاز ﻛﺸﺖوصنعﺖ امام خمﯿنﯽ)ره( پس از ﺗع ﻦ نمرات داوطﻠبان

در آزمون کتبﯽ ﺗا چند ﺑراﺑر ظرفﯿﺖ ﺑکارگﯿری ﺗع ﻦﺷده اخﺬ و ﺑررسﯽ خواهد ﺷد ،لﺬا درصورﺗﯽکﻪ مدارک
داوطﻠبان مﻐایر ﺑا ﺷرایﻂ مندرج در ایﻦ دفترچﻪ و همچنﯿﻦ اطﻼعات مندرج در ﺗقاضانامﻪ ﺛبﺖنامﯽ ﺑاﺷد،

هﯿﭻگونﻪ ﺣقﯽ ﺑرای متقاضﯽ ایجاد نﺨواهد کرد؛ و در هر مرﺣﻠﻪ از آزمون ،اعﻼم نتایﺞ اولﯿﻪ ،مﺼاﺣبﻪ و ﺣتﯽ در
صورت پﺬیرش نهایﯽ داوطﻠب ﺣﺬف خواهد ﺷد و ﺣﻖ هﯿﭻگونﻪ اعتراضﯽ ندارد.

 .۴داوطﻠبان در صورت قرار گرفتﻦ در فهرسﺖ چند ﺑراﺑر ظرفﯿﺖ مجوزهای ﺑکارگﯿری مکﻠفاند مستندات و

مدارک موردنﯿاز را قبل از مﺼاﺣبﻪ )کﻪ متعاقباً از سوی ﻛﺸﺖ و صنعﺖ اعﻼم خواهد ﺷد( ارائﻪ نمایند.

 .۵زمان انعقاد قرارداد پﺬیرفتﻪﺷدگان نهایﯽ پس از سﯿر کﻠﯿﻪ مراﺣل ﺑکارگﯿر ی ،ﺗوسﻂ ﻛﺸﺖوصنعﺖ امام

خمﯿنﯽ)ره( ﺗع ﻦ مﯽگردد.

 .۶پﺬیرفتﻪﺷدگان نهایﯽ ﺗاﺑع قانون ﻛار و ﺗﺄمﯿﻦ اجتماعﯽ و در قالب نﯿروی پﯿمانکار ﺗﺄمﯿﻦ نﯿرو خواهند ﺑود.

 .۷پﺬیرفتﻪﺷدگان نهایﯽ در طﯽ دوره آزمایﺸﯽ سﻪماهﻪ مورد ارزیاﺑﯽ قرارگرفتﻪ و درصورﺗﯽکﻪ عدم رضایﺖ از

عمﻠﻜرد ایﺸان در هر زمان ،ﺑدون هﯿﭻگونﻪ قﯿد و ﺷرط و ﺑا رعایﺖ مفاد قانون کار ،ﺑﻪ خدمﺖ آنها خاﺗمﻪ داده

خواهد ﺷد.

 .۸ﺷرکﺖ هﯿﭻگونﻪ ﺗعهدی در قبال اسﻜان پﺬیرفتﻪﺷدگان نﺨواهد داﺷﺖ.

 .۹پﺬیرش افراد ﺑرای مﺸاغل موردنظر ﺑا مﺸﺨﺼات و ﺗحﺼﯿﻼت و محل اعﻼمﺷده اسﺖ ،لﺬا پﺬیرفتﻪﺷدگان

نهایﯽ مﯽﺑایسﺖ صرفاً ﺑا ﺷرایﻂ و مدرك ﺗحﺼﯿﻠﯽ و محل خدمﺖ پﺬیرشﺷده ،ﺑﻪ ﻛار در ایﻦ ﺷرکﺖ مﺸﻐول
گردند و هﯿﭻگونﻪ مدرک ﺗحﺼﯿﻠﯽ ﺑاﻻﺗر از ﺷرایﻂ اعﻼمﺷده و پﺬیرشﺷده و یا درخواسﺖ انتقال محل خدمﺖ
پﺬیرفتﻪ نﺨواهد ﺷد.

۱۱

ﺑﺨﺶ ﻫﺸتﻢ  :ﻓﻬرسﺖ شﻐلﻫا ،شراﯾﻂ احراز ﻣﺸاغل و ﻇرﻓﯿﺖ ﭘذﯾرش
ﺷرایﻂ اﺣراز
ردیف

عنوان ﺷﻐل

۱

نگهبان *

دیﭙﻠم

۲

اپراﺗور ﺗولﯿد

دیﭙﻠم

۳

اپراﺗور مﻜانﯿﻚ

دیﭙﻠم

مقطع

رﺷتﻪ ﺗحﺼﯿﻠﯽ

ﺗحﺼﯿﻠﯽ

ﺷرایﻂ اختﺼاصﯽ

ظرفﯿﺖ
پﺬیرش

ﺑرخوردار ی از
همﻪی رﺷتﻪها

سﻼمﺖ جسمﯽ
)ﺗرجﯿحاً دارای

۵۰

ساﺑقﻪ ورزﺷﯽ(
عﻠوم ﺗجرﺑﯽ ،ریاضﯽ و فﯿز یﻚ ،صنایع
غﺬایﯽ ،صنایع ﺷﯿمﯿایﯽ
عﻠوم ﺗجرﺑﯽ ،ریاضﯽ و فﯿز یﻚ،
مﻜاﺗرونﯿﻚ ،ﺗﺄسﯿسات مﻜانﯿﻜﯽ

-

۳۸

-

۱۱

عﻠوم انسانﯽ ،عﻠوم ﺗجرﺑﯽ ،ریاضﯽ و
۴

متﺼدی امور دفتر ی و ﻛارﺑر
رایانﻪ

دیﭙﻠم

فﯿز یﻚ ،امور ادار ی و ﻛارگزینﯽ ،امور
دفتر ی و ماﺷﯿﻦنویسﯽ ،امور دﺑﯿرخانﻪ و

-

۸

ﺑایگانﯽ ،ﺣساﺑدار ی ،ﻛارﺑرد عﻠوم ﻛامﭙﯿوﺗر
۵

ﺗﻜنسﯿﻦ ﺑرق

فوقدیﭙﻠم

ﺑرق

-

۲۷

۶

ﺗﻜنسﯿﻦ مﻜانﯿﻚ

فوقدیﭙﻠم

مکانﯿک

-

۱۰

۷

اپراﺗور ﺗولﯿد )ﺷﯿمﯽ(

فوقدیﭙﻠم

-

۸

۸

اپراﺗور ﺗولﯿد )مﻜانﯿﻚ(

فوقدیﭙﻠم

مکانﯿک

-

۸

۹

ﻛارﺷناس ﺗﻐﺬیﻪ

لﯿسانس

عﻠوم ﺗﻐﺬیﻪ

۱۰

ﻛارﺷناس آموزش

لﯿسانس

۱۱

ﻛارﺷناس ﺷﯿمﯽ

۱۲

ﻛارﺷناس ﺷﯿمﯽ )مهندسﯽ(

صنایع پاﻻیﺶ ،صنایع ﺷﯿمﯿایﯽ ،عمﻠﯿات
پتروﺷﯿمﯽ

داﺷتﻦ ﺣداقل ۲
سال ساﺑقﻪ کار

۱

مرﺗبﻂ
لﯿسانس و
فوقلﯿسانس

مدیریﺖ و ﺑرنامﻪریزی آموزﺷﯽ

-

۱

ﺷﯿمﯽ ﻛارﺑردی ،ﺷﯿمﯽ محﺾ

-

۲

مهندسﯽ ﺷﯿمﯽ

-

۳

لﯿسانس و
فوقلﯿسانس

* ﻣﻌﺎﻓيﺖ پزشكي ﺧﺪﻣﺖ براي شغل نگهبﺎن پذيرﻓﺘﻪ نيﺴﺖ

۱۲

ﺑﺨﺶ نﻬﻢ  :ﻣﻮاد آزﻣﻮن ﺗﺨصصﯽ
مواد آزمون ﺗﺨﺼﺼﯽ

ردیف عنوان ﺷﻐل
۱

نگهبان

۲

اپراﺗور ﺗولﯿد

۳

اپراﺗور مﻜانﯿﻚ

۴

آمادگﯽ دفاعﯽ ،دانﺶ سﯿاسﯽ و اجتماعﯽ
ریاضﯽ ،فﯿز یﻚ ،ﺷﯿمﯽ)آلﯽ ،معدنﯽ(.
ریاضﯽ ،فﯿز یﻚ ،ﺷﯿمﯽ ،ﺗﺄسﯿسات مکانﯿکﯽ ،مکاﺗرونﯿک

متﺼدی امور دفتر ی و ﻛارﺑر رایانﻪ آ ﻦ نگارش و مکاﺗبات اداری ،عﻠوم و فنون ادﺑﯽ

ﺑررسﯽ سﯿستمهای قدرت ،مدارهای الکتریکﯽ ،ایمنﯽ در ﺑرق ،الکترونﯿک کارﺑردی،

۵

ﺗﻜنسﯿﻦ ﺑرق

۶

ﺗﻜنسﯿﻦ مﻜانﯿﻚ

۷

اپراﺗور ﺗولﯿد )ﺷﯿمﯽ(

ﺗرمودینامﯿﻚ ،مﻜانﯿﻚ سﯿاﻻت ،ﻛنترل فرآیند.

۸

اپراﺗور ﺗولﯿد )مﻜانﯿﻚ(

استاﺗﯿک و مقاومﺖ مﺼالح ،انتقال ﺣرارت ،ﺗرمودینامﯿک ،مکانﯿک سﯿاﻻت

۹

ﻛارﺷناس ﺗﻐﺬیﻪ

۱۰

ﻛارﺷناس آموزش

۱۱

ﻛارﺷناس ﺷﯿمﯽ

۱۲

ﻛارﺷناس ﺷﯿمﯽ )مهندسﯽ(

طراﺣﯽ خطوط و پسﺖهای ﺑرق
استاﺗﯿک و مقاومﺖ مﺼالح ،انتقال ﺣرارت ،ﺗرمودینامﯿک ،مکانﯿک سﯿاﻻت

ﺗﻐﺬیﻪ اساسﯽ ،رژیمدرمانﯽ ،ﺗﻐﺬیﻪ در دورههای زندگﯽ ،ﺑﯿمار یهای ناﺷﯽ از سوءﺗﻐﺬیﻪ،
ارزیاﺑﯽ وضع ﺗﻐﺬیﻪ ،مدیریﺖ خدمات غﺬایﯽ
روشها و فنون ﺗدریس ،آموزش ﺑزرگساﻻن ،اصول ﺑرنامﻪریزی آموزﺷﯽ،
اصول ﺑرنامﻪریزی درسﯽ
ﺷﯿمﯽ آلﯽ ،ﺷﯿمﯽ ﺗجزیﻪ ،ﺷﯿمﯽ فﯿزیﻚ ،ﺷﯿمﯽ معدنﯽ
مﻜانﯿﻚ سﯿاﻻت ،انتقال ﺣرارت ،ﺷﯿمﯽ فﯿز یﻚ

۱۳

