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  بسمه تعالی
  

  پارس و آسفالت طوس) یاپال کان ومیمعادن سنگان گروه ب (کنسرس جذب نیرو درآگهی 

  
 نفر 91خود از تعداد  ازیمورد ن یانسان يروین نیپارس و آسفالت طوس در نظر دارد به منظور تام یاپال کان ومیکنسرس
 يبرگزار قیاز طر لیمندرج در جدول ذ طیبا شرا یکارشناس و ی، کاردان پلمید یلی، در مقاطع تحص طیواجد شرا نیداوطلب

 به صورت قرارداد کار موقت یطب صنعت ناتیو انجام معا یتست عمل ،ی، مصاحبه تخصص ی) ، مهارتی( دانش یکتب يآزمون ها
  . دینما يدعوت به همکار یاجتماع نیدر چارچوب مقررات قانون کار و تام

  
  

  جدول افراد مورد نیاز 
  

  دیپلم مقطع

مقطع 
 تحصیلی

رسته 
 شغلی

 جنسیت گرایش و شرایط احراز - رشته  عنوان شغل
  تعداد
 (نفر)

 دیپلم
 

 12 مرد دیپلم کلیه رشته هاي فنی و ریاضی فیزیک کارگر فنی تعمیرگاه

 16 مرد دیپلم کلیه رشته ها کارگر عمومی معدن عملیات

 3 مرد دیپلم کلیه رشته ها کارگر ساده عمومی

 3 مرد حداقل با یک سال سابقه کار مرتبط  -دیپلم کلیه رشته ها با مهارت جوشکاري  کارگر جوشکار تعمیرگاه

 4 مرد ویژه بیل مکانیکی -حداقل با چهار سال سابقه کار مرتبط  -دیپلم کلیه رشته ها  اپراتور شاول  عملیات

 12 مرد گواهینامه پایه یک - ویژه تراك  - سال سابقه کار مرتبط  حداقل با سه - دیپلم کلیه رشته ها  راننده تراك  عملیات

 3 مرد ویژه بیل مکانیکی -حداقل با سه سال سابقه کار مرتبط  -دیپلم کلیه رشته ها  راننده بیل مکانیکی عملیات

 10 مرد ویژه بلدوزر - حداقل با پنج سال سابقه کار مرتبط  -دیپلم کلیه رشته ها  راننده بلدوزر عملیات
 3 مرد ویژه گریدر - حداقل با پنج سال سابقه کار مرتبط  -دیپلم کلیه رشته ها  راننده گریدر عملیات

 3 مرد حداقل با یک سال سابقه کار مرتبط -دیپلم کلیه رشته ها  کارگر حفاري عملیات

 69 جمع 

  
  
  
  

  مقطع  فوق دیپلم
مقطع 

 تحصیلی
  تعداد جنسیت گرایش - رشته  عنوان شغل رسته شغلی

 (نفر)

 فوق دیپلم
 

 3 مرد کلیه گرایش ها  - برق  تکنسین برق برق

 3 مرد  کلیه گرایش ها -مکانیک  تکنسین مکانیک مکانیک

 2 مرد گرایش استخراج - معدن  تکنسین معدن معدن

 1 مرد نقشه برداري  کاردان نقشه برداري نقشه برداري
 3 مرد حداقل با یک سال سابقه کار مرتبط - گرایش استخراج  - معدن اپراتور حفاري عملیات

 2 مرد ایمنی صنعتی متصدي ایمنی ایمنی

 
  

 14 جمع
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  مقطع  کارشناسی 
مقطع 

 تحصیلی
  تعداد جنسیت گرایش - رشته  عنوان شغل

 (نفر)

 کارشناسی
 

 2 مرد مرتبطحداقل با دو سال سابقه کار  -کارشناس استخراج معدن  کارشناس معدن

 3 مرد حداقل با یکسال سابقه کار مرتبط - کلیه گرایش ها - برق  کارشناس برق

 2 مرد حداقل با یکسال سابقه کار مرتبط با ماشین آالت سنگین -کلیه گرایش ها -مکانیک   کارشناس مکانیک

 1 مرد بهداشت حرفه اي  - مهندسی صنایع با گرایش ایمنی صنعتی  کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه اي
  
  

 8 جمع 

  

  ن :شرایط شرکت در آزمو –الف 

  تابعیت نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران .1
  در قانون اساسی ) مصرحسمی کشور ( رتدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان م .2
  دائمدارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت  .3
نداشتن سابقه محکومیت و سؤپیشینه کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتمـاعی   ،عدم اشتهار به فساد اخالقی .4

  ( با تایید مراجع ذیصالح ) .شده باشد
  ه کاردر زمان دعوت ب موسسات و شرکت ها ،نداشتن تعهد خدمت در دستگاه ها .5
  مواد اعتیادآور عدم سوء مصرف .6
  .امور ایمنی و بهداشت شرکت پزشک معتمد ، به تاییدذهنی  و ن تندرستی و توانائی کامل جسمیداشت .7
  باشند.خواف  نشهرستابومی  متقاضیان شرکت در آزمون بایستی  .8

   :داوطلب بومی  )2-8       
  زیر باشند ، داوطلب بومی تلقی می گردند:افرادي که حداقل داراي یکی از ویژگی هاي 

  یکی باشد. مورد تقاضا شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان الف) 
همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و بازنشسته) که شهرستان محل خـدمت   ب)

  یکی باشد. مورد تقاضا در پنج سال آخر خدمت شهرستانفعلی یا بازنشستگی آنان با 
راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را بصورت متوالی یا متناوب در ) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی ،4داوطلب حداقل چهار(ج) 

  .طی کرده باشد مورد تقاضا شهرستان
 مـورد تقاضـا  شهرسـتان  در و سکونت ) سال سابقه پرداخت حق بیمه 4پدر ، مادر و همسر وي ، حداقل چهار( و یا د ) داوطلب

  داشته باشند(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.)
  ام می باشد.تبصره : مبناي شهرستان براي تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوري در زمان ثبت ن

بـه بعـد    1365؛متولـدین سـال   فـوق دیـپلم   "،"1374 لـی ا 1365 هاي سالبین ؛متولدین دیپلم "به ترتیب  متقاضیان .9
   .مجاز به شرکت در آزمون می باشد "به بعد  1361؛متولدین سال لیسانس"و"

 سـال  5تـا   حداکثر و معدنی در کارخانجات صنایع فوالدي کار سابقه و یامرتبط با شغل موردنیاز مدت زمان سابقه کار تبصره: 
مرتبط با شغل موردنیاز در زمان ثبت نـام  ارائه گواهی سابقه کار  اضافه میگردد. شرایط سنیبه (مشروط به پرداخت حق بیمه)

 .الزامی است
  

  نکات قابل توجه : 

  .. شرکت هیچگونه تعهدي در قبال اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت1
نفـر   20حـداقل  خواف به شرط داشتن و  پذیرفته شدگان به شهرهاي سنگان نسبت به ارائه سرویس ایاب و ذهابشرکت  .2

  اقدام خواهد نمود.متقاضی در هرشیفت و در مسیر مشترك 
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  تذکرات الزم : -ب 
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك بصورت نـاقص برعهـده    - 1

محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد  احل جذبمریک از در هر اگر داوطلب خواهد بود و 
صورت اشتغال به کار در هر مرحله ادامه فعالیت در حتی  بعدي محروم گردیده واز انجام مراحل  ،شرایط مندرج در آگهی است

  لغو و بالاثر می گردد. فرد
 آزمـون لـذا کسـب حـد نصـاب نمـره الزم در       .ظرفیت اعـالم خواهـد شـد    برابر 2حدود  (دانشی) کتبیآزمون  نتایج – 2

، مصـاحبه   پـس از طـی مراحـل    ،پذیرفتـه شـدگان   ند و انتخاب نهائیهیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی ک (دانشی)کتبی
  .صورت می پذیردامتیاز کسب شده و با رعایت اولویت  معاینات طب صنعتی  تست عملی، تخصصی،

یا کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ وظیفه مدارك داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام  – 3
  به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار نمی گیرد. آزمون باشد

اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  خارج از کشور باید به تایید مدارك تحصیلی فارغ التحصیالن - 4
 رسیده باشد .

  .شدخواهد دعوت  بر اساس امتیاز کسب شده اولویت بعديبا از نفرات  ،در صورت انصراف نفرات پذیرفته شده - 5
 اسـتخدام و نیـز   هـاي  هزینـه  کلیه ، استخدام بدو آموزش هاي دوره برگزاري از پس شدگان پذیرفته انصراف صورت در -6

  .شد خواهد اخذ آنان از مربوطه رفاهی و آموزشی
  سال اخذ خواهد شد.5از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضري مبنی بر حداقل اشتغال در شرکت به مدت  -7
  
  : مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی و مهلت ثبت نام  – ج

 www.khafpnu.ac.ir سایتبا مراجعه به ) 12/08/8139لغایت   09/08/8139( ثبت نام واجدین شرایط منحصراً از تاریخ 
  اطالع رسانی از طریق همین سایت صورت خواهد گرفت.  هرگونهپذیرد. ضمناً  انجام می

  نام اینترنتی به شرح ذیل است: مدارك مورد نیاز جهت ثبت
به طور صحیح و دقیق و  مذکور وب سایت در مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجودو ثبت تکمیل  -1

 .ضروري می باشد دریافت کد رهگیري پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی

با  کیلوبایت80خود را با حجم کمتر از  3×4بایست یک قطعه عکس پرسنلی  متقاضی می؛  فایل عکس اسکن شده - 2
 اسکن نموده و فایل آن را از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی ارسال نماید.  jpegفرمت 

 200با حجم کمتر از از نظر مقطع ، رشته و گرایش،  " جدول افراد موردنیاز"منطبق با  مدرك تحصیلی فایل اسکن -3
 . jpegبا فرمت  بایت کیلو

(در صورت داشتن توضیح  فایل اسکن . jpegبا فرمت  کیلو بایت 200فایل اسکن صفحه اول شناسنامه با حجم کمتر از  - 4
 صفحه توضیحات)

 . jpegبا فرمت  کیلو بایت 200فایل اسکن کارت ملی با حجم کمتر از  -5
 . jpegبا فرمت  کیلو بایت 200فایل اسکن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم با حجم کمتر از  -6
 . jpegبا فرمت  کیلو بایت 200با حجم کمتر از طبق شرایط مندرج در این آگهی بودن  فایل اسکن مدرك دال بر بومی - 7
کیلو  200کمتر از  مرتبطو گواهی مدت اشتغال  پرداخت حق بیمهگواهی سابقه فایل اسکن در صورت داشتن سابقه کار  - 8

 . jpegبا فرمت  بایت
 .هزار ریال) به صورت الکترونیکی به عنوان حق ثبت نام در آزمون صدانپریال ( 500.000واریز مبلغ  - 9

  *وجه واریزي به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.
می باشد لذا داوطلبین محترم موظفند در بازه ي زمانی  22/08/1398تا  19تاریخ  دریافت کارت ورود به جلسه زمان - 10

  مراجعه نمایند. www.khafpnu.ac.ir مذکور جهت در یافت کارت ورود به جلسه به سایت
کارت ورود به  در و ساعت آزمون  ، مکان جاري برگزار می گردد سال آبانماه 24 و 23 هايروز یکی از آزمون در زمان -11

 اعالم می گردد.جلسه آزمون 
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  : کتبی (دانشی) زمونآنحوه برگزاري 
 

  : مقطع دیپلم  
  شامل سه بخش  : آزمون کتبی(دانشی) منابع 

  %30وزن با و اطالعات عمومی ICDLشامل زبان ،آشنایی با مهارت هاي رایانه اي  عمومی) 1
  % 30با وزن  ادراکی، تحلیلی و توانایی ذهنی) 2
 –ریاضیات در حد دیپلم فنی و حرفه اي  :شامل: % 40شامل دروس تخصصی مقطع دیپلم با وزن  تخصصی) 3 

  شغل موردنظر خصصی درخصوصتسواالت  – فیزیک در حد دیپلم فنی و حرفه اي
  
  
  
  : مقطع کاردانی  

و  ICDLشامل زبان ، آشنایی با مهارت هاي رایانه اي  عمومی) 1منابع آزمون کتبی (دانشی): شامل سه بخش 
شامل دروس تخصصی  هر  تخصصی) 3% ، 30با وزن  تحلیلی و ادراکی توانایی ذهنی) 2 %،20اطالعات عمومی با وزن 

  مطابق با جدول ذیل:%  50با وزن رشته 

 یمواد آزمون تخصص عنوان شغل مقطع تحصیلی

 فوق دیپلم
 

 یکیالکتر يها نماشی – کالکترونی – یکیالکتر يمدارها تکنسین برق

 کینامیترمود  – مواد علم –کیاستات تکنسین مکانیک

 آبکشی - روباز استخراج  –در معادن ترابري  –و انفجار فاري ح تکنسین معدن

 فیزیک نور –نقشه برداري عمومی  –ئودزي و فتوگرامتري ژ کاردان نقشه برداري

 آبکشی - روباز استخراج  –در معادن ترابري  –و انفجار فاري ح اپراتور حفاري

 مدیریت ایمنی و ریسک –بهداشت محیط کار  – یمنیاصول ا متصدي ایمنی

  
  
  : مقطع کارشناسی  

و  ICDLآشنایی با مهارت هاي رایانه اي شامل زبان ،  عمومی) 1منابع آزمون کتبی (دانشی): شامل سه بخش 
شامل دروس تخصصی  تخصصی) 3% ، 20با وزن  ، تحلیلی و ادراکیتوانایی ذهنی) 2% ، 20اطالعات عمومی با وزن 

  مطابق با جدول ذیل:%  60با وزن  هر رشته

 یمواد آزمون تخصص عنوان شغل مقطع تحصیلی

 کارشناسی
 

 –در معادن  يترابر –و انفجار  يحفار -  فنی در معدنخدمات  –استخراج  ویژه مباحث  – زمین شناسی کارشناس معدن
 یآبکش -  روباز استخراج

 مدار منطقی –ماشین هاي الکتریکی  –الکترونیک  –مدارهاي الکتریکی  کارشناس برق

 علم مواد - دینامیک و ارتعاشات  - جامدات  - حرارت و سیاالت  کارشناس مکانیک

 سکیو ر یمنیا تیرمدی –کار  طیبهداشت مح - یمنای اصول –کار طیآور مح انزی عوامل کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه اي

  
  

  آزمون به صورت چهار گزینه اي و  با احتساب نمره منفی براي پاسخ هاي نادرست برگزار می گردد. :  تبصره
  



٥ 
 

  توضیحات مهم:
  "جدول افراد مورد نیاز "مدارك تحصیلی مطابق  با رشته ، مقطع و گرایش مندرج در صرفا متقاضیان می بایست  -1

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. ق با جدول فوق نباشدمنطبکه  درخواست هاییرا ارسال نمایند. بدیهی است به 
باشد و  ینم ریاستخدام امکان پذ خیسال پس از تار 5مدارك باالتر در طول اشتغال تا حداقل  رشیتذکر: پذ*

خواهد بود و  یشرکت قابل بررس یداخل يباالتر با توجه به دستور العملها یلیمدرك تحص رشیپس از آن ، پذ
 اخذ خواهد شد. يخصوص تعهد محضر نیدرا

  افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی، توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند. - 2
اطالعات  ،ثبت نام نهایی منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت کد رهگیري از سیستم می باشد. پس از تائید نهایی :1تذکر

امکان ثبت نام مجدد نیز وجود ندارد، لذا در تکمیل فرم درخواست در سامانه اینترنتی مذکور دقت الزم  قابل تغییر نبوده و
  معمول گردد.

 ،شغلی را داردیا رسته  تخصصی الزم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام و انتخاب فقط یک رشته :2تذکر
  .نیست ضمناً ثبت نام به صورت ناقص یا به نحو غیر از ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی مذکور مورد قبول 

 
ضروري است داوطلبین گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی دقت الزم را در تکمیل اطالعات داشته باشـند. مسـئولیت   :  3تذکر

بایستی اصل مدارك و کپی آنهـا را بـه    مراحل بعديعوت شدگان براي ده به عهده داوطلب بوده و درستی اطالعات وارد شد
   .باشندهمراه داشته 

  
  : زمان مراحل بعدي از طریق سایت ثبت نام متعاقبا اعالم خواهد شد.4تذکر 

  
  

  صرفا از طریق تلفن ذیل صورت خواهد پذیرفت :درخصوص ثبت نام اینترنتی پاسخگویی به سواالت متقاضیان 
  05154229317      تلفن:

 
  


