
»به نام خدا«

د آلیاژی ایرانالتامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت فو العیهاط

تخصصی  د آلیاژی ایرانیان و دانشگاه یزد به منظور تکمیل کادرالشرکت توسعه فوواقع در استان یزد با همکاری  آلیاژی ایران الدشرکت فو

طریق برگزاری  ، ازکاردانی و کارشناسی دیپلم، مقطع تحصیلیمرد واجد شرایط، در و بهره برداری خود در مشاغل مختلف، از بین متقاضیان 

. نمایدبه جذب نیرو می ، در قالب قرارداد مدت معین اقدام(تخصصی، مهارتی و روانشناختی)و مصاحبه  (دانشی و روانشناختی)آزمون ورودی 

 ن:شرایط عمومی داوطلبا

ایران اسالمیتابعیت کشور جمهوری . 1

ایران اسالمیالتزام به قانون اساسی جمهوری . 2

 یا یکی از ادیان رسمی کشور طبق قانون اساسی اسالمتدین به دین . 3

 ایران اسالمیایران و عدم وابستگی به گروه های مخالف نظام جمهوری  اسالمیاعتقاد به مبانی و اصول جمهوری . 4

 محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشدنداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب . 5

عدم اعتیاد به مواد مخدر به تایید مراجع ذیصالح. 6

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم غیر پزشکی در زمان ثبت نام. 7

 پزشکی معتبر معرفی شده از سوی شرکتو توانایی کامل جسمی و روانی جهت انجام فعالیتهای شغلی طبق تایید مراجع  سالمتداشتن . 8

 آلیاژی ایران بر اساس ضوابط و آئین نامه های داخلی شرکت فوالدآمادگی انجام وظایف مربوطه بصورت تمام وقت در محل کارخانه . 9

وزارت  ه های مورد تاییددانشگا و (برای مقطع دیپلم)معتبر از آموزش و پرورش دارا بودن دانشنامه یا گواهی نامه موقت پایان تحصیل . 11

تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یا دانشنامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور که به تایید ، علوم

م، در زمان ثبت نا(کارشناسی مقاطع کاردانی وبرای )وزارتخانه های مذکور رسیده باشد 

داوطلب  در زمان ثبت نام مالک استخدام خواهد بود و در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله، پذیرش مدرک تحصیلی عنوان شده تبصره:

. کان لم یکن تلقی و حق هیچگونه اعتراضی وجود نخواهد داشت

 . به ذکر است، در بررسی و پذیرش فرم تقاضای استخدام، دانشگاه محل اخذ مدرک، معدل و بومی بودن درنظر گرفته می شود الزم

 شرایط سنی:

. سال می باشد 31حداکثر سن قابل قبول در زمان ثبت نام برای داوطلبان، . 1

اجتماعی،  مشروط به دارا بودن سابقه بیمه تامین، به ازای هر سال سابقه کار مفید و مرتبط با مدرک و رشته تحصیلی و شغل مورد نظر. 2

. شدحداکثر تا پنج سال به سن مجاز فرد افزوده خواهد 

 بدیهی است متقاضی باید گواهی اشتغال به کار از محل یا محل های کار قبلی که در آن مدرک تحصیلی در زمان اشتغال به کار و تبصره:

. پست سازمانی در آن قید شده باشد را در زمان ثبت نام ارائه نماید

 شرایط معدلی:

حداقل  تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم و برای متقاضیان با مدرک کارشناسی، دارا بودنبرای متقاضیان با مدرک  14دارا بودن حداقل معدل . 1

. عالی الزامی است سایر دانشگاهها و موسسات آموزش التحصیالنبرای فارغ  17دانشگاههای سراسری و  التحصیالنبرای فارغ  15معدل  ww
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داده  نمره در معدل تخفیف 2سقف  نمره و تا 25/1، و شغل مورد نظر به ازای هر سال سابقه کار مفید و مرتبط با مدرک و رشته تحصیلی. 2

. خواهد شد

 بدیهی است در این صورت متقاضی باید گواهی اشتغال به کار از محل یا محل های کار قبلی که در آن مدرک تحصیلی در زمان تبصره:

. ارائه نمایداشتغال به کار و پست سازمانی در آن قید شده باشد را در زمان ثبت نام 

 نحوه ثبت نام و ارسال مدارک:

( rwww.iasco.i) ایران آلیاژی فوالدداوطلبان می توانند با مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن، با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت 

. نمایند فرم ثبت نام را تکمیل و مدارک زیر را بارگذاری

 فایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه

  پشت و رو(فایل اسکن شده کارت ملی(

 فایل اسکن شده مدرک تحصیلی

 فایل اسکن شده کارت پایان خدمت

 3*4د فایل اسکن عکس جدی

 سایر مدارک و گواهینامه ها

. شاهد و جانباز در صورت ارایه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران از امتیاز ویژه ای برخوردار خواهند شد : فرزندان معزز 1 توضیح

نخواهد  بدیهی است در این خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت .نام با مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد : به ثبت 2توضیح 

. بود

وارد  اطالعاتبدیهی است مسئولیت صحت . را مبذول نمایند الزمدرخواستی دقت  اطالعاتاست داوطلبان گرامی در تکمیل  الزم:  3توضیح 

 . شده در سایت و همچنین مدارک و مستندات ارسال شده به عهده داوطلب می باشد

 واقع ارایه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی اطالعات خالف: چنانچه در هر زمان محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد  4توضیح 

ادامه اشتغال  بدیهی است در صورت شروع به کار متقاضی، از .است، از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد

. بکار فرد جلوگیری و قرارداد وی فسخ میگردد

  .شرکت نماید (کاردانی و کارشناسی دیپلم،): هر داوطلب می تواند فقط در آزمون یکی از مقاطع تحصیلی  5توضیح 

 جهتبه منزله نهایی بودن فرایند ثبت نام داوطلب بوده و لزوما به منزله تایید داوطلب  "ذخیره با موفقیت انجام شد" : نمایش پیام 6توضیح 

. شرکت در آزمون نمی باشد

. توجه: ثبت نام برای داوطلبین رایگان می باشد *

  آزمون برگزاریزمان:

 .رسانی خواهد شد اطالعآلیاژی ایران  فوالدپیامک و پایگاه اینترنتی شرکت آزمون از طریق  رگزاریبزمان 

 نحوه برگزاری و محتوای آزمون:

. ای و بدون احتساب نمره منفی برای پاسخهای نادرست برگزار میگردد چهارگزینهبصورت  (دانشی)آزمون ورودی . 1

، کارشناسی کاردانی ومتقاضیان دارای مدرک  هوش و آزمون دانشی، زبان انگلیسی، فیزیک، دیپلمه ها شامل دروس ریاضیآزمون دانشی  .2 

.زبان انگلیسی و هوش می باشد، مربوطهشامل دروس اصلی و تخصصی رشته تحصیلی 

 رسانی به داوطلبان در خصوص آزمون ها، مصاحبه ی تخصصی اطالع:

در  با توجه به اینکه کلیه اطالع رسانی های مربوطه از طریق پیامک و یا پایگاه اینترنتی شرکت انجام خواهد شد لذا داوطلبان می بایست

آگاهی از  جهت، طول فرآیند جذب ضمن در دسترس بودن تلفن همراه خود و حصول اطمینان از بسته نبودن دریافت پیامک های تبلیغاتی ww
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داوطلب از مراحل  اطالع ها و مراحل مختلف و تغییرات احتمالی، بصورت مستمر به پیامک های دریافتی خود مراجعه نمایند و عدم اطالعیه

 . ا تغییرات احتمالی آزمون و مصاحبه ها، موجب هیچ گونه حقی برای وی نمی گرددجذب، جزئیات ی

 م:مراحل جذب و استخدا

جهت  را احراز نموده باشند به ترتیب اولویت و تقدم امتیاز الزمحد نصاب ( دانشی و روانشناختی)که در آزمون های ورودی  از داوطلبانی. 1

. دروانشناختی دعوت به عمل خواهد آمتخصصی و  -انجام مصاحبه های فنی 

 در آزمون ورودی و الزملذا کسب حد نصاب نمره . خواهد شد اعالمپذیرفته شدگان آزمون کتبی به صورت سه تا پنج برابر ظرفیت . 2

تخصصی و  پس از طی مراحل مصاحبه روانشناختی هیچگونه حق استخدامی برای داوطلب ایجاد نمی کند و انتخاب نهایی پذیرفته شدگان

 . روانشناختی، انجام معاینات طب کار، گزینش عمومی و با رعایت اولویت های مقرر صورت خواهد گرفت

موفقیت  ، مصاحبه تخصصی و روانشناختی و همچنین آزمایش های طب کار را با(دانشی و روانشناختی)افرادی که مراحل آزمون ورودی. 3

 . قبل از شروع دوره های آموزشی، نسبت به دادن تعهد محضری به شرکت اقدام نمایدطی نمایند باید 

 . تشخیص شرکت در رد یا پذیرش داوطلبان در هریک از مراحل اشاره شده و نهایتاً استخدام، نافذ و قاطع می باشد.  4

پذیرفته  آلیاژی ایران، به فوالدین، توسط شرکت زمان شروع آموزش های عمومی و تخصصی و کارورزی و شروع به کار آزمایشی منتخب. 5

خواهد نمود در واحد آموزش شرکت جهت طی دوره  اعالممی گردد و پذیرفته شدگان نهایی مکلف اند از تاریخی که شرکت  اعالمشدگان 

. های آموزشی برنامه ریزی شده حضور یابند

ر ایام اشتغال به کار آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت عدم رضایت پایان دوره آموزشی و د پذیرفته شدگان نهایی، در حین و. 6

. عملکرد ایشان در هر زمان، بدون هیچگونه قید و شرطی و با رعایت مفاد قانون کار، به همکاری آنها خاتمه داده خواهد شد از

  الزمتذکرات:

 . است اسکن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه و در سایت شرکت بارگذاری نمایند الزمشرکت کنندگان هنگام ثبت نام، . 1

نام  ثبت نت اقدام به دقت نموده و در صورتی که از طریق کافی اطالعاتاست داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل  الزم. 2

نت نظارت مستقیم ی یا بر انجام امور مربوطه، در کافثبت نامی را شخصاً انجام داده و  اطالعاتنمایند، تاکید می شود که تمام مراحل ورود  می

 . وارد شده بر عهده داوطلب می باشد اطالعاتبدیهی است مسئولیت صحت . داشته باشند

بدیهی است . ذول نمایندرا مب الزماست متقاضیان نسبت به کنترل کیفیت تصاویر ارسالی دقت  الزم، در خصوص کیفیت تصاویر ارسالی. 3

. مسئولیت و عواقب ناشی از ارسال تصاویر بی کیفیت و ناخوانا بعهده داوطلب خواهد بود

معافیت دایم  است داوطلبان در زمان مصاحبه تخصصی اصل کلیه مدارک مورد نیاز مانند شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا الزم. 4

، گواهی (دعوت به همکاری شده درآگهی اعالمبرای سایر دیپلمه های )غیر پزشکی، اصل مدرک تحصیلی، گواهینامه طی دوره فنی حرفه ای 

. سایر مدارک مورد نیاز را ارایه نمایند و( در صورت اظهار سابقه کار)لیست سوابق بیمه ای، وضعیت ایثارگری، اشتغال بکار و سوابق شغلی

 . خواهند شد استعالمتحقیقات و فناوری ، کلیه مدارک تحصیلی ارایه شده، حسب مورد از آموزش و پرورش و وزارت علوم. 5

دانشگاه  التحصیالنارائه ارزشنامه مدارک تحصیلی صادره توسط اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای فارغ . 6

. الزامی استهای خارج از کشور 

کیلومتر  -نرسیده به پایانه باربری -جاده کنار گذر یزد کرمان -آلیاژی ایران واقع در یزد فوالدشرکت  ،محل خدمت کلیه پذیرفته شدگان. 7

. آلیاژی ایران می باشد فوالدشرکت  -فوالدجاده  24

مدارک  آلیاژی ایران هیچگونه تعهدی در قبال ارتقاء شغلی پذیرفته شدگانی که پس از استخدام نسبت به اخذ یا ارایه فوالدشرکت . 8

. تر اقدام می نمایند نخواهد داشتاالتحصیلی ب

 با آقای منتظری 15الی  31/7ت احتمالی خود از ساعت االضمناً متقاضیان می توانند در صورت نیاز به رفع ابهامات و پاسخگویی به سؤ

ww .تماس حاصل نمایند( 19926187466 همراهو  13531222415مستقیم  شماره)
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