
 

 زغالسنگ كرمانمعادن آگهي استخدام شركت 
و  83/8/13-3458هاي شماره هاي شركت زغالسنگ كرمان براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود با استناد به مجوز 

بومي ،  نفر از بين برادران واجد شرايط 41سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران تعداد   8/5/13 -3458

بصورت قراردادي انجام گزينش و معاينات پزشکي تخصصي كرمان از طريق برگزاري آزمون كتبي ، مصاحبه فني و  استان

 .زرند و راور بشرح ذيل استخدام مينمايد –كوهبنان  هاي شهرستان( كار در تونل ) در مناطق معدني صرفاٌ ت براي خدم

 
 رديف

 (مرد ) عداد مورد نيازت محل جغرافيايي خدمت گرايش تحصيلي   مقطع رشته
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 پايان تحصيالت متوسطه
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 ( كار در تونل)مناطق معدني شركت
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  تمام گرايشها كارشناس مکانيک 8

 (كار در تونل)مناطق معدني شركت
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 شرايط داوطلبان استخدام: الف

 شرايط عمومي -1

 به نظام جمهوري اسالمي ايران تابعيت ايران و متعهد بودن -1-1

 متدين بودن به يکي از اديان رسمي كشور -1-2

نداشتن سابقه محکوميت قضايي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي )عدم سوء پيشينه كيفري  -3-8

 همچنين عدم اشتهار و محکوميت به فساد اخالقي( گردد

 عدم اعتياد به مواد مخدر -3-5

با تائيد طب صنعتي ) ي جسماني و رواني براي انجام كاري كه استخدام ميشوندتندرستي و تواناي -3-4

 (شركت

يا برگ معافيت كارت ) كامپيوتري(غير پزشکي )  دائم داشتن كارت انجام خدمت زير پرچم يا معافيت -3-6

 (موقت مورد پذيرش نميباشد 

ه به دولت و نداشتن ممنوعيت و موسسات دولتي و وابست يآموزش عدم اشتغال به كاردر مراكز -3-4

 استخدام 

بصورت تمام ) عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاه و موسسات آموزش عالي و يا ساير مراكز آموزشي  -3-3
 (وقت نيمه وقت و شبانه 



 شرايط سني -2

 به بعد 3/3/65سال تمام متولدين  83حداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس  -

 به بعد  3/3/64سال تمام متولدين  84راي دارندگان مدرك ديپلم حداكثر سن ب -

 .مدت زمان خدمت سربازي به حداكثر سن داوطلب افزوده ميشود : 1تبصره

حداكثر (براي ليسانس مکانيک ) مدت سابقه كار معتبر و مرتبط با مدرك تحصيلي و شغل مورد نظر  : 2تبصره

ارايه گواهي سابقه معتبر و پرداخت حق بيمه ايام ياد شده )يشود سال به سقف سن فوق افزوده م 4به ميزان 

 (.الزامي است
  : 3تبصره 

 افراد داراي سابقه فوق به نسبت مدت سابقه كار ، از امتياز باالتري برخوردار مي باشند  -

 .رد ذيل افزايش مي يابدسن درمورد ايثارگران با رعايت موشرط حداكثر - -

تا ( ادر و خواهررهمسر، فرزندان ، پدر و مادر، ب) اء جانبازان ، آزادگان و مفقوداالثرها افراد خانواده شهد -

با مراعات افراد داراي مدرك تحصيلي ليسانس  و تحت هيچ شرايط حداكثر سندر هرحال  . سال 4ميزان 

 .باشد سال بيشتر 84سال و مدرك ديپلم از  84تبصره هاي فوق نبايد از 

 .امي ايثارگران و فرزندان معظم شهدا مطابق قوانين مربوطه اعمال خواهد شد سهميه هاي استخد 

 : بومي در سطح استان و سکونت دائم  -3

ابتدائي ، راهنمائي ) مقطع تحصيلي  لد آنان يا اينکه حداقل يکمحل توبومي به داوطلباني اطالق ميگردد كه 

 .باشند حاضر ساكن استان ذرانده و در حال گ كرماناستان اي شهرستانه از يکيدررا ( و دبيرستان 

 ياز باالتري برخوردار مي باشند هاي زرند ، راور و كوهبنان از امتبوميان ساكن در شهرستان:  3تبصره

نخواهد  پذيرفته شدگان ي، اسکان و غذاشركت زغالسنگ هيچ گونه تعهدي در قبال اياب و ذهاب:  8تبصره

  .داشت

 :چگونگي ثبت نام  -4

طلبان در صورت داشتن شرايط الزم فرم درخواست ذيل را تکميل و به همراه مدارك مورد نياز حداكثر داو

بلوار شهيد آيت اهلل  –با پست پيشتاز به نشاني كرمان  31/4/3813مورخهشنبه دوروزوقت اداري تاپايان 

كد پستي  لسنگمركز آموزش علمي و كاربردي شركت زغا  -شركت زغالسنگ كرمانبلوارشهداي -صدوقي

 .ارسال نمايند 4634135434

 :مدارك مورد نياز -6

 فرم تکميل شده درخواست ثبت نام -3

 (برابر با اصل)  كامپيوتري دائم و غير پزشکي تصوير كامل كارت پايان خدمت يا معافيت -8

  (برابر با اصل ) تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي موقت فراغت از تحصيل -8

 (برابر با اصل )  تصوير كامل صفحات شناسنامه -5

 و پشت نويسي شده 8*5دو قطعه عکس  -4

بانک تجارت شعبه جمهوري  8818336851ريال به حساب  410111رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ  -6

  كرمان 

 



 

 

 

 : تذكرات مهم 

ن تر از مقاطع تحصيلي اعالم پائي باالتر ومتقاضيان دارندگان مدارك تحصيلي توسط  يبه مدارك ارسال -3

 .يب اثر داده نخواهد شد تتررشته مکانيک  دلهمچنين مدارك معا شده ،

بررسي ها مشخص شود داوطلب واجد شرايط عمومي و اختصاصي اعالم شده در ازمرحله  هرچنانچه در -8

ي يت استخدامي ووضع آگهي نبوده است حتي در صورت توفيق در آزمون هاي مربوطه ادامه رسيدگي به

 .في خواهد شد و در صورت اشتغال بکار نيز با وي تسويه حساب خواهد شد تمن

از ارسال مدارك تحصيلي دررشته ها و گرايش هاي مشابه با مواردي كه جدول رشته هاي مورد نياز اعالم  -8

ع درخواست استخدام جداً خودداري  گردد درغير اينصورت تقاضاي ارسال قابل بررسي نبوده و موضو هديگرد

 .آنان منتفي خواهد بود

 .مدارك ارسالي مسترد نخواهد شد -5

 .باشد 3811سال تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان ميبايست حداكثر تا پايان  -4

 .توزيع كارت ورود به جلسه آزمون كتبي متعاقباٌ اعالم ميگرددتاريخ  -8

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 زغالسنگ كرمان  معادن م متقاضيان استخدام شركتفرم درخواست ثبت نا

 از سمت راست به چپخانوادگي محل درج حرف به حرف نام 

                  نام خانوادگي                           -3

 محل درج حرف به حرف نام از سمت راست به چپ

                  :                          نام  -8

 محل صدور -4 :شماره شناسنامه  -5 :                           م پدر نا-8

   :مجرد              متاهل : وضعيت تاهل  -4 سال        /ماه    /روز     /تاريخ تولد         -6

 : كليمي            زرتشتي        :مسيحي         اسالم : دين  -3

 /   /تا   /   /   از تاريخ    ) انجام داده      :   معاف         خريد خدمت :  وضعيت نظام وظيفه -1

  كارشناسي                   پايان تحصيالت متوسطه                         :مقطع تحصيلي -31

 گرايش-38رشته تحصيلي                                            -33

 رتبه-35                                                  معدل     -38

 نام و محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي-34

 :موارد ذيل را مشخص نمائيد 

 آزاده        به مدت               جانباز        با                درصد                           فرزند آزاده

 فرزند شهيد         فرزند مفقوداالثر   

شده فرزند كاركنان از كار افتاده و يا فوت (         و برادر       خواهر     همسر ، ) فرزند جانباز ازكارافتاده         خانواده شهيد 

     شركت زغالسنک ( ي بازنشسته ، شاغل از كار افتاده و فوت شده عاد) فرزندان كاركنان         ناشي از كار شركت معادن زغالسنگ 

 روز                            ماه                              سال:تاريخ فراغت از تحصيل  -36

 دولتي روزانه         دولتي شبانه          آزاد اسالمي        معتبر خارج از كشور      ساير: نوع دانشگاه  -34

 (ترجيحاٌ يک شماره تلفن همراه ) تماس ضروري دو شماره تلفن جهت -33

 : نشاني محل سکونت  -31

 : پالك :                     كوچه :                               خيابان :             شهرستان :          استان

 : امضاء      :                     تاريخ تنظيم :                                   كدپستي 

 لطفاٌ در اين قسمت چيزي ننويسيد 

 : مدارك مورد نياز 

 تصوير آخرين مدرك تحصيلي  -8تصوير كامل شناسنامه       -8معافيت      /كارت پايان خدمت  -3

 گواهي رتبه ممتازي -6گواهي سابقه كار           -4دو قطعه عکس       -5

تماس حاصل يا به سايت  1853-8334484در ساعات اداري با شماره تلفن  مي توانندجهت كسب اطالعات بيشتر : متقاضيان 

 مراجعه نمايندWWW.COAL.KR.IR شركت معادن زغالسنگ كرمان به آدرس 


