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  بسمه تعالی

  فوق ،دیپلم مشاغل با شرایط احرازدر مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق شرکت  ي انسانی در جذب نیرواطالعیه 

 1393ل سا و لیسانس براي نیاز دیپلم 

 احـراز براي مشاغل با شرایط به منظور تامین نیروي انسانی مورد نیاز خودمجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق شرکت 

  کـار   طـب   ، فنـی   مصاحبه  ، کتبی   آزمون  برگزاري  طریق از  ،ردـــمواجد شرایط افراد از میان لیسانس و فوق دیپلم ،دیپلم

  نیـرو   جـذب   بـه   اقـدام  اجتماعی  تأمین   و  کار  ونقان  ضوابط  طبق  موقت قرارداد  صورت  به ، جسمانی  توانایی آزمون ،

 .نماید می

 :شرایط عمومی

  .قانون اساسی مطابقبه دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور  اعتقاد عملی -

  .تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران -

  .اشتن سوء پیشینه کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشدند -

  . رعدم اعتیاد به مواد مخد -

 .و نهادهاي انقالب اسالمی ، خصوصیدستگاه دولتیهیچ عدم اشتغال و تعهد خدمت به  -

 .داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم غیر پزشکی -

هاي شـغلی طبـق تأییـد مرکـز بهداشـت       جهت انجام فعالیتروانی و توانائی کامل جسمی و روحی  سالمتیداشتن  -

 .پزشکان معتمد سازمان تأمین اجتماعیهمچنین و شرکت طرف قرارداد اي  حرفه

  29/12/92سال تمام تا تاریخ  18داقل سن ح -

 :شرایط اختصاصی

  .مندرج در این آگهیجدول مطابق با مفاد  نیاز شغل مورد تقاضا متناسب باداشتن مدرك تحصیلی  -

  13دارا بودن حداقل معدل کل  -

 .استان یزد با تعریف زیر باشندبایست بومی  میمشاغل اپراتوري با شرایط احراز دیپلم متقاضیان  -

 باشداستان یزد هاي  محل اخذ دیپلم آنها یکی از شهرستانیا  محل صدور شناسنامه.  

باشد وشرکت هیچگونـه   میرفت و آمدمنحصراً شهر بافق هاي عمومی  محدوده جغرافیایی سرویسدر هر صورت 

 .نخواهدباشند را  به افرادي که خارج از این محدوده ساکن میرفت و آمد تعهدي در قبال ارائه سرویس 

                   سرویس عمـومی بـه     )       روزکار (                    برای مشاغل کارشناسی   :     تذکر
                                                     چند نقطه از شهر یزد برقرار خواهد شد لـیکن تأکیـد و   
                                                   تشویق شرکت بر اسکان این دسته از کارکنان نیز در شهر 

   .              بافق خواهد بود
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 دارا بودن شرایط حداکثر سنی مطابق جدول شماره 1 تا تاریخ 92/12/29

 شرایط سنی داوطلبان 1جدول شماره 

  توضیحات  :متولدین بعد از  )سال(حداکثر سن   رده شغلی  ردیف

  تسهیالت سنی  29/12/68  24  اپراتوري  1

  تسهیالت سنی  29/12/66  26  کاردانی  2

  تسهیالت سنی  29/12/64  28  کارشناسی  3

  

 :تسهیالت سنی

  .گردد مدت خدمت نظام وظیفه انجام شده به حداکثر سن اضافه می -الف

سال به حـداکثر سـن    4شوند تا سقف  معرفی مییزدفرزندان معظم شهدا که از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  -ب

 .این دسته از داوطلبان باید معرفی نامه خود را به همراه سایر مدارك اسکن و ارسال نمایند .شود اضافه میایشان 

بـه   مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بـافق مشـغول کارنـد،   هاي پیمانکاري مستقر در  شرکت از طریقمتقاضیانی که  -ج

سـال بـه حـداکثر شـرط      4تـا سـقف   یک سال و حداکثر ) به شرط پرداخت حق بیمه(در شرکت کار ازاء هر سال سابقه 

را “                          ر شـرکت هـاي پیمانکـار          عالیت د             تایید سابقه ف“ بایست فرم  این دسته از داوطلبین می. گردد سنی اعالم شده اضافه می

  .اقدام نمایند همراه سایر مدارك    فرم      اسکنو پس از تکمیل و اخذ تاییدیه مربوطه نسبت به  دریافتشرکت امور اداریاز 

یـک  به ازاء هر سال سابقه به شـرط پرداخـت حـق بیمـه     سابقه مرتبط در شرکتهاي فوالدسازي فعال دارند متقاضیانی که  -د

 نامـه بایست  مینیز این دسته از داوطلبین . گردد سال به حداکثر شرط سنی اعالم شده اضافه می 4تا سقف سال و حداکثر 

اقـدام   بـا همـراه سـایر مـدارك          فـرم       اسکنو نسبت به “ دریافتمربوطه هاي  شرکت خود را ازسابقه فعالیت  شده تایید“

  .نمایند

 2داراي مدرك کارشناسی ارشد مرتبط با شغل و رشته تحصیلی لیسانس خود هستند نیـز  داوطلبان مشاغل کارشناسی که  -ه

  .سال به سقف سنی آنها افزوده خواهد شد
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  .باشد میسال  5لبان مشمول تسهیالت فوق داوطرت حداکثر ارفاق در سن در هر صو: تذکر

 :مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام

  .بایست با دقت تکمیل گردد که میتکمیل فرم اینترنتی تقاضاي ثبت نام  -

  .اسکن آخرین مدرك تحصیلی منطبق با شرایط آگهی جذب -

  )در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود(اسکن صفحه اول شناسنامه  -

  .پشت و روي کارت ملیاسکن  -

  .اسکن پشت و روي کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیر پزشکی -

  .جهت ثبت نام در سایت آماده باشدzip                                       کلیه مدارك اسکن شده میبایست در یک فایل 

 

 .باشد29/12/92بایست قبل از تاریخ  تاریخ صدور مدرك تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت می: توضیح

       جدید   3×4         اسکن عکس  -

   )                                  با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام   (           کیلو بایت   70              با حداکثر حجم 

  

                    ، طراحـی سـؤاالت و              ثبـت نـام      هاي        هزینه     بابت   )                       دویست و بیست هزار ریال( ریال  220000                       پرداخت الکترونیکی مبلغ  -

  .                  قابل پرداخت میباشد                سامانه ثبت نام               است که از طریق                              هزینه محل برگزاري آزمون کتبی 

  .ت                              شده به هیچ وجه وجود نخواهد داش                              امکان عودت وجه ثبت نام واریز
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 :نام و مهلت آننحوه ثبت 

یـک  (غلمشـا تنها مجازند یک ردیـف از   مندي خود عالقهو  ، توانمنديشایستگی شرایط، هر یک از متقاضیان با توجه به -

  .دمورد نیاز را انتخاب نمای) ت نامکد ثب

 بـه وب سـایت   72/12/92 مـورخ  شـنبه سـه  تـا روز  15/12/92مورخ شنبه پنجبایست از روز  متقاضیان واجد شرایط، می -

misco.ir-bwww.مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  

 ).متقاضیان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام، نسبت به تهیه مدارك مورد نیاز اقدام نمایند(

 :ورود به جلسهکارت  چاپزمان 

کـه داوطلبـان بایـد از    . باشـد  مـی از طریق سایت  22/1/93تا تاریخ 17/1/93از تاریخزمان چاپ کارت ورود به جلسه آزمون 

  . طریق کد داوطلبی خود به سایت مراجعه و کارت ورود به جلسه آزمون خود را دریافت نمایند

 :زمان آزمون

خواهـد   قیـد د شد که زمان دقیق آن روي کارت ورود به جلسه داوطلبان برگزار خواه25/1/93تا24/1/93آزمون در روزهاي

  . دش

 :آزمون محل برگزاري

  .واقع در شهرستان بافق استان یزد است محل برگزاري آزمون دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافق 

  :تذکرات بسیار مهم

  ،باشد دار یا کارت ملی در روز آزمون الزامی می داشتن شناسنامه عکسعالوه بر کارت ورود به جلسه. 

 ها و نتایج مراحل مختلف، به صـورت   از اطالعیهدر طول فرآیند جذب جهت آگاهی پس از ثبت نام بایست  متقاضیان می

طلـب از مراحـل و   لذا عدم اطـالع داو . مراجعه نمایند//:irmisco.-bwww.httpبه آدرس مربوطهوب سایت مستمر به 

 .مسموع نخواهد بود، ات آزمون جذبیئجز

  مراحل استخدام شرح

 :باشد رآیند استخدام شامل مراحل زیر میف

 هاي مورد نیـاز   رسته شغلی و رشتهرده و االت علمی با توجه به ماهیت هر ؤساست که شامل آزمون علمی  :آزمون کتبی

 . د  بو      خواهد      3                 مطابق جدول شماره                      مفاد درسی مورد آزمون طراحی شده و  2شماره و مطابق با جدول 
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                               درسی آزمون متناسـب بـا شـغل                                                                هاي استخدامی که چند رشته تحصیلی مجاز به ثبت نام هستند مفاد         در ردیف :        تذکر مهم

         انـد را                                                                         ً                           شود و لذا داوطلبان بایستی آمادگی الزم براي پاسخ به سؤاالتی را که احتماالً در دوران تحصـیل نخوانـده            تعیین می

    .            داشته باشند    نیز 

 شوند انجـام   می برابر ظرفیت در هر رسته شغلی 2با ن کتبی در آزمواین مرحله براي داوطلبانیکه موفق به قبولی :مصاحبه

در ارتباط با رسته شغلی انتخـاب شـده    ، دانشی، روانشناختی و عقیدتیتخصصی-این مرحله شامل مصاحبه فنی.گردد می

در این مرحله کنتـرل و اصـل   خواسته شده، الزم به ذکر است اصل مدارك اسکن شده داوطلبان و سایر مدارك  .باشد می

  .گردد ن دریافت میبرخی از آنها براي استعالم از داوطلبا

  نفـرات  ) با احتساب ضریب وزنـی هـر مرحلـه   (با استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی متقاضیان  :کارطب

  .د شددعوت خواه کاربرتر به تعداد درج شده در اطالعیه استخدامی جهت انجام معاینات طب 

 برخـی   انجام وظـایف شـغلی  داوطلب در هاي استاندارد ورزشی با هدف اطمینان از توانایی  تست :توانایی جسمی تست

  .که در این صورت موفقیت فرد در آن جزء شروط الزم خواهد بود ردیگ از مشاغل انجام می

  خـدر،  استعالم مدارك ارائه شده، آزمایش عـدم اعتیـاد بـه مـواد م    : شامل(تشکیل پرونده  :نهایی جذبتشکیل پرونده و

  .گردد قبل انجام می حلابراي تایید شدگان مرمصاحبه  و. ) ………عدم سوء پیشینه و 

 در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج مراحل قبل، جهت شروع به کار از افراد در رسته شغلی انتخاب شـده   :شروع به کار

 .ددعوت به عمل خواهد آم

  :و مصاحبه مواد آزمون

           آزمون کتبی  ) 1

                                                                   ریاضی، زبان انگلیسی، دانش کامپیوتر، ادبیات فارسی و هوش و اسـتعداد   (                                     مواد آزمون کتبی علمی شامل دروس عمومی 

   و                    هـر رسـته شـغلی                       نیز براي هر مقطع و             و دروس تخصصی                           متناسب با هر مقطع و رسته،      درصد   30         به میزان   )       تحصیلی

                      داراي نمـره منفـی و     و     اي             چهارگزینـه              بصورت تسـتی       زمون       ضمنا آ  .     باشد                                درصد از امتیازات آزمون کتبی می  70         به میزان 

                                                        نمره منفی و عدم پاسـخ بـه سـؤال صـفر نمـره خواهـد          1               نمره، پاسخ غلط    4                       بدین صورت که پاسخ صحیح            خواهد بود

    .     داشت

       مصاحبه  ) 2

                                            ها و همچنین عالیق، تجربیات کاري مسائل روحـی                ها و شایستگی                                                به منظور شناسایی دقیق آن بخش از دانش، توانمندي

                                              برابر ظرفیت، و با حضور متخصصین مربوطه انجـام     2               ي مرحله قبل با              پذیرفته شده                                   روانی داوطلبان، مصاحبه با داوطلبان 

   .        خواهد شد
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 :تذکرات آگهی

ـ   ربط استعالم خواهد شد، لذا بـه  مراجع ذياز ارائه شده توسط داوطلبان تحصیلی مدارك  - ان داراي مـدرك  تقاضـاي داوطلب

 .از مدارك اعالم شده در این آگهی و همچنین مدارك معادل ترتیب اثر داده نخواهد شدتر  تحصیلی پایین

توسط شرکت انجـام  پذیرفته شدگان نهاییفعالیت و عنوان شغلی دقیق تعیین محل رسته شغلی توسط متقاضیرغم تعیین  علی -

امکـان پـذیر   ) بـا درخواسـت شخصـی   (امکان تغییر رسته شغلی در طول فرآیند جـذب و در طـول اشـتغال    خواهد شد و 

 .باشد نمی

 از داوطلبـان  ،مصـاحبه مدارك و مستندات مورد نیاز اعالم شده در ایـن اطالعیـه، تـا زمان   با تکیه بر اصل اعتماد و صداقت، -

. گیـرد  مالك عمل قـرار مـی  ) کلیه مداركشامل (اعالم شده از طرف متقاضیان اسکن شده و گردد و اطالعات  نمی دریافت

چنانچه در هر زمان، خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدي محـروم  لیکن 

و مطـابق  د از ادامـه اشـتغال وي جلـوگیري و قـرارداد وي فسـخ خواهـد گردیـ        نیز در صورت شروع به کار حتی و هشد

 .شد مقررات با وي رفتار خواهد

  .شدگاننخواهدداشت بودهوتعهدیدرقباالسکانپذیرفته…شرکت فاقد منازل مسکونی ، خوابگاه و  -

اغل مـورد نیـاز صـورت    با معیـار توانمنـدي فـردي بـراي فعالیـت در مشـ       هاي توانایی جسمانی تستو  کارمعاینات طب  -

  .باشد لذا عدم موفقیت در این مرحله به منزله منتفی شدن فرآیند جذب می. پذیرد می

 درخواسـت به شـرکت بـوده و  بـر اسـاس سـاختار سـازمانی     اپراتوري و تکنسـینی  مختلف  مشاغلنیازهاي اعالم شده در  -

و  دهد ترتیب اثر داده نخواهد شـد  به شرکت ارائه می پس از جذب کهتحصیلی  بر اساس مداركشغلمبنی بر تغییر داوطلبان

  .خواهد گردید کتبی دریافتدر این خصوص تعهد 

  .در شرایط مساوي در اولویت جذب قرار خواهند گرفت بافقمتقاضیان بومی شهرستان  -

                     ن کـه همزمـان بـا                                                                                                  متقاضیان جهت اطالع از منابع آزمون و سایر جزییات می توانند نسبت به بارگیري فایل راهنمـاي آزمـو   -

  .                          موجود می باشد اقدام نمایند .misco.ir-bhttp://www                    ثبت نام در پایگاه
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  و فوالد بافق مجتمع معدنی و صنعت آهنشرکت استخدامی نیازهاي  2شماره  جدول

  .باشد می 3مفاد آزمون کتبی با توجه به هر کد ثبت نامی شغل مطابق جدول شماره : تذکر

  مقطع تحصیلی  رسته شغلی  رده شغلی
کد ثبت نامی   وزن آزمون

  شغل
  توضیحات  تعداد نیاز  هاي تحصیلی قابل قبول رشته  شغل

  مصاحبه  کتیی

  %35  % 65  دیپلم  عملیات  اپراتوري

    27  تکنیکوالکترونیک و الکتر: برق شامل  اپراتوري و تعمیرکاري  11

  تعمیرکارياپراتوري و   12
 - تأسیسات-صنایع فلزي - مکانیک خودرو - ماشین افزار :مکانیک شامل

  .ساخت و تولید
59    

    13  متالورژي - گري ریخته: مواد شامل  اپراتوري وتعمیرکاري  13

    30  ریاضی فیزیک و تجربی  اپراتوري وتعمیرکاري  14

  %40  %60  دیپلم فوق  عملیات  کاردانی
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