
 »آگهی پذیرش نیروي قراردادي«

  

قراردادي از افراد بومی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد به منظور شناسایی و بکارگیري نیروي 
سیرجان و بردسیر به تفکیک، از طریق شرکت هاي تامین نیرو در قسمت هاي آتش نشانی، اورژانس، ایمنی و 

  .بهداشت حرفه اي از طریق برگزاري آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، روانشناختی و گزینش جذب نیرو  نماید

تا  ٩٨/٠۴/26 وانند براي  ثبت نام از تاریخ افرادي که متقاضی شرکت در آزمون می باشند، می ت 
آدرس اینترنتی مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف   به ٩٨/05/ ٠۴ تاریخ

)www.karasa.ir(  مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به
   .اقدام نمایندثبت نام 

   

  رشته ها و گرایش هاي تحصیلی مورد نیاز

 مدرك تحصیلی متقاضی
 تعداد مورد نیاز

 شرایط مورد نیاز
 بردسیر سیرجان

 2 6 دیپلم آتش نشان

 - مناسب bmi -سانتی متر 170قد حداقل  - سال 28سن قابل پذیرش  حداکثر
 - کارت پایان خدمت یا معافیت خدمت غیر پزشکی-انجام آزمون تئوري و تست بدنی

داشتن مدرك قهرمانی دریکی از رشته  -دارا بودن گواهینامه پایه یک الزامی است
الزامی می )درصورت قبولی در آزمون(ماهه براي دریافت آن 6هاي رزمی ویا تعهد 

 .باشد

تکنسین فوریت هاي 
 پزشکی

  فوق دیپلم فوریت هاي پزشکی: یت اولالو

 فوق دیپلم هوش بري: الویت دوم
7 6 

کارت پایان خدمت  - مناسب bmi -سال 28سن قابل پذیرش  حداکثر                      
به منظور  115استعالم از مراکز اورژانس  -یا معافیت خدمت غیر پزشکی
متقاضیان این دو گروه می بایست   -عدم اشتغال در مکان دیگر

را سپري ...) دوره طرح مربوط، سربازي و (تعهدات قانونی 
  .کرده و مدارك مستند آن را ضمیمه نمایند

   

 کارشناس ایمنی

  :کارشناس رشته هاي

  صنایع گرایش ایمنی صنعتی - 1

  مهندسی بهداشت حرفه اي - 2

  مهندسی ایمنی وحفاظت کار - 3

کارشناس سالمت ایمنی و محیط  - 4

 سال سابقه کار 2حداقل  -سال 30حداکثر سن قابل پذیرش  2 -



  hse زیست

  مهندسی تکنولوژي ایمنی - 5

  مهندسی ایمنی گرایش حفاظت فنی - 6

 مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار - 7
کارشناس بهداشت 

 حرفه اي
 سال 30ن قابل پذیرش حداکثر س 1 1 مهندسی بهداشت حرفه اي

   
  :شرایط شرکت در آزمون

  :شرایط عمومی      -١

  تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران          -١-١

    تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی          -٢-١

  ویا معافیت دائم غیر پزشکی دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی          -٣-١

عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقۀ محکومیت و سوء پیشینۀ کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده           -۴-١
  )صالح با تأیید مراجع ذي. (باشد

  ه هر شکل ممکنها بعدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان          -۵-١

  داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تأیید امور ایمنی و بهداشت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان          -۶-١

  )با تایید مراجع ذي صالح... (عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر و روانگردان و            -٧-١

   
  شرایط سنی       -٢

 30داوطلبان لیسانس  يبرا) و بعد از آن٧٠/05/04  متولدین(سال  28 حداکثر سن مجاز براي داوطلبان دیپلم و فوق دیپلم                -١-٢
  .باشدمی)  و بعد از آن ۶٨/05/04  متولدین(سال 

 2ازي گذرانده اند، داوطلبینی که خدمت سرب  .(مدت زمان خدمت سربازي به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد              -٢-٢
  )سال به شرط سنی شان افزوده میگردد

که به تأیید سازمان تأمین  به ازاي هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط در واحدهاي پیمانکاري شرکت جهان فوالد سیرجان               -٣-٢
  .به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شدسال   5اجتماعی رسیده باشد، یک سال و حداکثر 

  :شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش می یابد                -۴-٢

هاي نبرد حق علیه باطل به صورت داوطلب خدمت نمودند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین  داوطلبانی که در جبهه         -١-۴-٢
  .شود مدت بستري شدن و یا استراحت پزشکی آنان به حداکثر سن اضافه میدر صورت مجروحیت 

اند به میزان مدت اسارت و  داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههاي ضد انقالب درآمده       -٢-۴-٢
  .شود حضور در جبهه به حداکثر سن اضافه می

سال به حداکثر سن  5درصد و آزادگان به میزان  25، جانبازان باالي )همسر و فرزندان(اویداالثرهاافراد خانواده شهدا و ج       -٣-۴-٢
  .شود اضافه می



سال و  30در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان براي دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و  فوق دیپلم از               -۵-٢
  .ایدسال نبایستی تجاوز نم 32لیسانس از 

   
  شرایط بومی بودن              -٣

  :گردد که داراي یکی از شرایط زیر باشند براي متقاضیان استخدام به افرادي بومی اطالق می       

نامه به تایید شوراي شهر (  .سال گذشته متقاضی در یکی از توابع شهرستان سیرجان یا بردسیر باشد 4محل سکونت  حداقل       -١
  )الزامی است

   .محل صدور شناسنامه فرد متقاضی یا همسر متقاضی یکی از توابع شهرستان سیرجان یا بردسیر باشد/محل تولد       -٢
فرد متقاضی در یکی از توابع ) ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان(طی نمودن حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی        -٣

  .شهرستان سیرجان یا بردسیر باشد
سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان هاي محل مورد تقاضا براي )  4( داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار        -۴

  .استخدام را داشته باشند 

    
  :شرایط معدل     -۴

     براي سایر مقاطع 13براي متقاضیان دیپلم و حداقل معدل کل  12داشتن حداقل معدل کل           -١- ۴

   
  :شرایط مدرك تحصیلی     -۵

مدارك دانشگاهی کسانی براي شرکت در آزمون قابل قبول است که از طریق آزمونهاي سراسري دانشگاهها و مراکز آموزش                -١-۵
را  عالی موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاههاي معتبر خارج از کشور، مدارك مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوري

  .دریافت کرده باشند

دارا بودن مدرك تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از                -٢-۵
   .تحصیل ذکر شده باشد

التحصیالن سازمان مرکزي آن دانشگاه و فارغ هاي آزاد اسالمی از سوي دفتر امور فارغ تایید مدارك فارغ التحصیالن دانشگاه              -٣-۵
  .التحصیالن خارج از کشور از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوري، الزامی است

مدارك تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزي پیام نور و با درج پذیرش از طریق                -۵-۴
  .ر معدل کل صادر گردیده باشدآزمون سراسري و با ذک

  
-داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ فراغت از خدمت نظام وظیفه و کارت معافیت دائم   :تذکر

  .باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرد٩٨/05/04  آنان بعد از تاریخ

لذا . باشدکه پذیرش افراد براي مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصیالت اعالم شده میتوجه به اینبا 
بایست صرفأ با شرایط و مدارك تحصیلی پذیرش شده به کار در شرکت پذیرفته شدگان نهایی می

و اعمال  گونه مدرك تحصیلی باالتر از شرایط اعالم شده و پذیرش شده قابل قبولو هیچ. مشغول گردند
  .باشدنمی



    
  :اولویتهاي جذب     -۶

می باشد مشروط بر این که % 25کل پذیرفته شدگان به افراد درجه یک خانواده معزز شاهد و جانبازان باالي % 10اختصاص               -١-۶
  .کل امتیاز نفر اول پذیرفته شده در آزمون را کسب کرده باشد% 60حداقل 

  .یط مساوي اولویت با افرادي است که داراي معدل باالتري هستنددر شرا               -٢-۶

   
  :نحوة ثبت نام و مهلت آن       -٧

خواهند داشت به ترتیب ذیل براي شرکت در آزمون ثبت   فرصت ٩٨/05/04  روز جمعه   داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان
  .)مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود. (نام نمایند

  مطالعۀ دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن             -١-٧

  .عنوان حق ثبت نام در آزمون به صورت الکترونیکی به) هفتصد هزارریال(ریال  700،000اریز مبلغ و               -٢-٧

 .وجه واریزي به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد*          

    .هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک مقطع، رشته و گرایش را دارد:   1 تبصره
س حجم عک. (داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند               -٣-٧

  )کیلوبایت باشد 80کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از  40نباید بیشتر از  3×4

           3×4عکس داوطلب  

          شناسنامه  

          کارت ملی    

          معافیت دائم غیر پزشکیخدمت وظیفه عمومی ویا   کارت پایان  

          مدرك فارغ التحصیلی  

          مدارك مربوط به سابقه کار به تایید سازمان تامین اجتماعی  

          مدرك بومی بودن  

           2مدارك ایثارگري موضوع بند  

          مدرك دوره طرح گذرانده مرتبط به رشته هاي فوریت هاي پزشکی و هوش بري  

          گواهینامه پایه یک براي مشاغل آتشنشان  

            سال سابقه کار جهت رشته هاي کارشناس ایمنی 2حداقل مدرك  
به طور صحیح و دقیق و  www.karasa.ir ثبت تکمیل مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایت             -۴-٧

له تایید نهایی ثبت نام دریافت کد رهگیري به منز. (باشد دریافت کد رهگیري پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروري می
  )نمی باشد

داوطلبان باید پس از ثبت نام به سایت مذکور مراجعه کرده با ورود کد رهگیري از وضعیت ثبت نام         -۵-٧
    .خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید) تایید شده(نهایی

  .گرددتاریخ دریافت کارت ورود به جلسه، زمان، مکان و نحوه برگزاري آزمون در سایت مذکور اعالم می             -۶-٧



مسئولیت درستی اطالعات وارد شده . الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمایند:  2تبصره 
له اول آزمون، دعوت شدگان براي مصاحبه بایستی اصل مدارك خواسته شده و کپی آنها را عهده داوطلب بوده و پس از اعالم نتایج مرح به

   .به همراه داشته باشند

  
  :نحوه برگزاري آزمون       -٨

  .گردد هاي نادرست برگزار می اي و با احتساب نمره منفی براي پاسخ آزمون بصورت چهارگزینه     -١-٨
و ) شامل هوش، معارف اسالمی و اطالعات عمومی، زبان انگلیسی و فن آوري اطالعات(ز دروس عمومی آزمون کتبی هر رشته ا         -٢-٨

  .سؤاالت تخصصی شامل دروس تحصیلی تخصصی رشتۀ دانشگاهی مورد نظر خواهد بود
  .درصد امتیاز نفر اول کمتر باشد 60امتیاز آخرین نفر پذیرفته شده نباید از         -٣-٨

    .اقلیت هاي مذهبی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع می شود  :تبصره

  
  :توضیحات مهم       -٩

نماید، با مشخص شدن عدم صحت چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه          -١-٩
موضوع بکارگیري وي منتفی و در صورت لزوم ) حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار(مندرجات در مراحل بعدي 

  .مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

ذب شامل قبولی در مصاحبه بدیهی است قبولی در مصاحبه حضوري به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل ج          -٢-٩
تخصصی و روانشناختی، آزمون عملی و معاینات پزشکی و تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه و قبولی در گزینش می باشد که 

  .در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان جهت انجام مراحل بعدي دعوت به عمل خواهد آمد

  .ملیاتی بوده و افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشندکلیه مشاغل ع         -٣-٩

و کارخانه نورد بردسیر واقع در ابتداي جاده بردسیر   سیرجان -جاده شیراز  50کیلومتر واقع در محل شرکت جهان فوالد سیرجان          -۴-٩
  تغال و محل خدمت افراد را شرکت تعیین می کندکرمان می باشد و نحوه اش

چنانچه داوطلب در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ویا  یکی از شرکتهاي پیمانکار و         -۵-٩
همکار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  ویا شرکتهاي  منطقه گل گهر و یا میدکو شاغل  

اده باشد؛ در غیر اینصورت باشد، ضروري است قبل از ثبت نام از شرکت قبلی استعفا د
  .قبولی وي در آزمون کان لم یکن تلقی می گردد

را سپري کرده و ...) دوره طرح مربوط، سربازي و (متقاضیان فوریت هاي پزشکی و هوش بري می بایست تعهدات قانونی          -۶-٩
  .مدارك مستند آن را ضمیمه نمایند

درصورت قبولی در (ماهه براي دریافت آن 6ویا تعهد  متقاضیان آتشنشان بایستی داراي مدرك قهرمانی در یکی از رشته هاي رزمی         -٧-٩
  .را داشته باشند) آزمون

  
  :دریافت کارت آزمون    -١٠



ه، در تاریخهاي تعیین شده دریافت کارت ورود به جلسه براي داوطلبان، از طریق سایت مذکور طبق کد رهگیري ارائه شد      -١- ١٠
  .پذیر است امکان

  .محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است     -٢- ١٠
  

    :اعالم نتایج آزمون     -١١

اعالم خواهد ) www.karasa.ir(نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاري مصاحبه متعاقباً از طریق سایت مذکور              -١- ١١
  .شد

تماس حاصل  021 - 66530043-  66560465توانند با شماره تلفن   داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می           -٢- ١١
  .نمایند

 


