ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺮﮐﺖ سهامی ذوب آهن اصفهان بهمنظور تأمین نیﺮوی انسانی مورد نیاز خود ،بﺮ اساس مصوبه  ۱۰-۵مورخ

 ۹۹/۴/۲۴هیأت مدیﺮه ﺷﺮﮐﺖ ،اقدام به جذب تعداد  ۳۰۹نفﺮ از واجدین ﺷﺮایط در مشاغل اپﺮاتور ی و ﮐارﺷناسی
مینﻤاید .داوطلبان گﺮامی میتوانند در صورت دارا بودن ﺷﺮایط ﻻزم بﺮاساس این اطﻼعیه و جدولهای پیوسﺖ،

نسبﺖ به ثبﺖ نام اقدام تا پﺲ از بﺮگزار ی آزمون ﮐتبی )علﻤی( ،ارزیابی مهارتی و مصاحبه )بﺮای مشاغل اپﺮاتور ی(،
ارزیابی ﺷایستگی و مصاحبه )بﺮای مشاغل ﮐارﺷناسی( ،انجام معاینات طب صنعتی )جهﺖ سنجﺶ سﻼمﺖ،
توانایی جسﻤی و ویژگیهای روانشناختی( و طی مﺮاحل گزینﺶ ،نسبﺖ به جذب نفﺮات بﺮگزیده بهصورت قﺮارداد
موقﺖ ،بﺮاساس ضوابط قانون ﮐار و تأمین اجتﻤاعی اقدام گﺮدد.
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شرایط عموﻣی
 -۱تابعیﺖ نظام جﻤهور ی اسﻼمی ایﺮان

 -۲تدین به دین مبین اسﻼم یا یکی از ادیان رسﻤی ﮐشور مصﺮح در قانون اساسی
 -۳نداﺷتن سابقه محکومیﺖ و سوء پیشینه ﮐیفﺮ ی ﮐه موجب محﺮومیﺖ از حقوق اجتﻤاعی ﺷده باﺷد.

 -۴عدم اعتیاد به مواد مخدر و یا هﺮگونه داروی اعتیادآور با تأ د مﺮاجع ذیصﻼح
 -۵داﺷتن ﮐارت پایان خدمﺖ وظیفه عﻤومی یا معافیﺖ دائم

توضیﺢ :داوطلبان دارای معافیﺖ پزﺷکی ،مجاز به ثبﺖ نام در مشاغل اپﺮتوری )جدول ﺷﻤاره  (۴نﻤیباﺷند.

 -۶داﺷتن حداقل سن  ۱۸سال تﻤام ﺷﻤسی تا آخﺮین مهلﺖ ثبﺖ نام در آزمون )تاریخ(۱۳۹۹/۰۷/۲۲ :

توضیﺢ :تغ ﺮ بازه زمانی ثبﺖنام به هﺮ دلیل ،مبنای محاسبه سن )تاریخ (۱۳۹۹/۰۷/۲۲ :را تغ ﺮ نخواهد داد.

 -۷داﺷتن سﻼمﺖ و توانایی ﮐامل جسﻤی ،روحی و ویژگیهای روانشناختی جهﺖ انجام فعالیﺖهای ﺷغلی

طبق تأ د مﺮﮐز بهداﺷﺖ حﺮفهای ﺷﺮﮐﺖ سهامی ذوب آهن اصفهان

 -۸عدم اﺷتغال در سازمانها  ،نهادها و ﺷﺮﮐتهای دولتی ،نهادهای عﻤومی غیﺮدولتی و ﺷﺮﮐتهای خصوصی ،در

زمان تکﻤیل مدارک استخدامی

توضیﺢ :در خصوص افﺮادی ﮐه در سایﺮ سازمانها ﺷاغل بوده و داوطلب هﻤکاری با این ﺷﺮﮐﺖ میباﺷند،
ارائه فﺮم تسویه حساب و حکم خاتﻤه ﮐار از دستگاه متبوع ،در زمان تکﻤیل مدارک استخدامی ،الزامی اسﺖ.
 -۹تأ د صﻼحیﺖ پذیﺮفته ﺷدگان از نظﺮ قوانین و مقﺮرات گزینﺶ ﮐشور
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شرایط اختصاصی
ﺷﺮایط اختصاصی داوطلبان به ﺷﺮح جدول ﺷﻤاره ) (۱میباﺷد:
جدول ﺷﻤاره ) : (۱ﺷﺮایط اختصاصی
ﺷغل

مقﻄع تحصیلی

حداقل معدل ﮐل حداﮐثﺮ سن حداﮐثﺮ سابقه ﮐار قابل پذیﺮش با پﺮداخﺖ حق بیﻤه

اپﺮاتور

دیپلم

۱۳/۰۰

 ۲۳سال

 ۳سال

ﮐارﺷناس

لیسانﺲ

۱۴/۰۰

 ۲۸سال

 ۳سال

تسهیﻼت سنی برای داوطلبان
 -۱به دارندگان ﮐارتهای پایان خدمﺖ وظیفه عﻤومی ،بهمیزان مدت خدمﺖ وظیفه قانونی انجام ﺷده )حداﮐثﺮ

 ۲۴ماه( ،به حداﮐثﺮ سنی تع ن ﺷده اضافه خواهد ﺷد.

 -۲داوطلبانی ﮐه دارای سابقه ﮐار با پﺮداخﺖ حق بیﻤه در صندوقهای بازنشستگی معتبﺮ ﮐشور میباﺷند ،به

ازای هﺮ سال سابقه ،یک سال )تا سقف  ۳سال( به حداﮐثﺮ سنی آنان اضافه میﺷود .این دسته از افﺮاد میبایسﺖ
اصل گواهی پﺮداخﺖ حق بیﻤه از صندوق بازنشستگی مﺮبوطه را به هﻤﺮاه سایﺮ مدارك ،در روز ﮐنتﺮل مدارك )پﺲ

از آزمون ﮐتبی( به هﻤﺮاه داﺷته باﺷند )افﺮادی ﮐه سوابق بیﻤه سازمان تأمین اجتﻤاعی ارائه مینﻤایند ،عﻼوه بﺮ
گواهی مذﮐور ،هﻤﺮاه داﺷتن ﺷناسه ﮐاربﺮ ی و رمز ورود به درگاه خدمات غیﺮحضور ی سازمان تأمین اجتﻤاعی به
آدرس https://eservices.tamin.ir :الزامی میباﺷد( در غیﺮ این صورت از ورود این افﺮاد به مﺮحله بعد مﻤانعﺖ

به عﻤل خواهد آمد.

 -۳ﺷﺮط قید ﺷده در بند ) (۲بﺮای افﺮاد ﺷاغل در ﺷﺮﮐﺖهای تابعه و پیﻤانکار ذوب آهن اصفهان  ۵سال خواهد

بود ،مشﺮوط به اینکه فﺮد در زمان ثبﺖ نام در ﺷﺮﮐﺖ تابعه و پیﻤانکار اﺷتغال داﺷته باﺷد .بدیهی اسﺖ ﺷﺮط

مذﮐور ،صﺮفاً در خصوص سوابق بیﻤهای ﺷﺮﮐﺖهای مذﮐور ﮐه در سامانه سازمان تأمین اجتﻤاعی درج ﺷده ،معتبﺮ

بوده و ارائه گواهی پﺮداخﺖ حق بیﻤه از صندوق فوق در زمان ثبﺖ نام الزامی اسﺖ.

 -۴فﺮزندان معزز ﺷهدا و فﺮزندان جانبازان ۷۰درصد ،بهمیزان  ۴سال و فﺮزندان معزز جانبازان باﻻی  ٪۲۵جانباز ی،

بهمیزان  ۳سال به حداﮐثﺮ سن آنان اضافه میﺷود .ﻻزم اسﺖ این افﺮاد جهﺖ احﺮاز ﺷﺮایط ایثارگﺮی ،نسبﺖ به
اخذ معﺮفینامه ایثارگﺮ ی از دفاتﺮ پیشخوان دولﺖ اقدام و در روز ﮐنتﺮل مدارك ارائه نﻤایند.
تذﮐﺮ  :انجام ﮐلیه مﺮاحل جذب ،بﺮای مشﻤوﻻن بند فوق الزامی می باﺷد.

 -۵در هﺮ صورت با احتساب ﮐلیه تسهیﻼت سنی فوق ،حداﮐثﺮ سن داوطلبان در مشاغل اپﺮاتور ی  ۲۸سال و

مشاغل ﮐارﺷناسی  ۳۳سال خواهد بود.

 -۶مبنای محاسبه حداﮐثﺮ سن ،تا آخﺮین مهلﺖ ثبﺖ نام )تاریخ (۱۳۹۹/۰۷/۲۲ :میباﺷد.

توضیﺢ :تغ ﺮ بازه زمانی ثبﺖنام به هﺮ دلیل ،مبنای محاسبه سن )تاریخ (۱۳۹۹/۰۷/۲۲ :را تغ ﺮ نخواهد داد.

توضیحات شرایط اختصاصی

 -۱دارا بودن مدرك و رﺷته تحصیلی معتبﺮ در زمان ثبﺖ نام ،مورد تأ د وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا

وزارت آموزش و پﺮورش ،مﻄابق با ﺷﺮایط مندرج در جدولهای  ۳و  ۴الزامی بوده و داوطلبین در زمان ثبﺖ نام،
میبایسﺖ ضﻤن مﻄالعه دقیق اطﻼعیه ،مدارك منﻄبق با اطﻼعیه را ارائه نﻤایند.

توضیﺢ :با عنایﺖ به سخﺖ و زیانآور بودن مشاغل این ﺷﺮﮐﺖ و ﮐار در ﺷیفﺖ ،پذیﺮش خانم در رﺷتههای

فنی امکانپذیﺮ نﻤیباﺷد.

 -۲افﺮاد دارای مدارك تحصیلی در مقاطع باﻻتﺮ از جدولهای  ۳و  ۴به ﺷﺮط دارا بودن و ارائه مدرك تحصیلی
منﻄبق با ﺷﺮایط اطﻼعیه ،در صورت ﺷﺮﮐﺖ در آزمون آن مقﻄع ،مجاز به ارائه مدارك تحصیلی مقاطع باﻻتﺮ نبوده

و امکان تغ ﺮ ﮐد رﺷته آزمون یا رده ﺷغلی در طول فﺮآیند جذب میسﺮ نخواهد بود .هﻤچنین در صورت استخدام،
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در طول زمان اﺷتغال ،ارائه مدرک تحصیلی مقﻄع باﻻتﺮ ،با درخواسﺖ ﺷخصی امکانپذیﺮ نبوده و تابع ضوابط و
مقﺮرات ﺷﺮﮐﺖ خواهد بود و قبل از جذب ،در این خصوص تعهد محضﺮ ی از داوطلب اخذ خواهد ﺷد.

 -۳نیازهای اعﻼم ﺷده بﺮاساس ساختار سازمانی مصوب ﺷﺮﮐﺖ و سهﻤیه تخصیص داده ﺷده به هﺮ رﺷته بوده

و هﺮگونه درخواسﺖ ﺷخصی مبنی بﺮ تغ ﺮ ردیف ﺷغلی یا رده ﺷغلی یا ارتقاء مدرك تحصیلی فﺮد پﺲ از جذب،

از طﺮف ﺷﺮﮐﺖ قابل پذیﺮش نخواهد بود.

 -۴داوطلبان مشاغل اپﺮاتور ی میبایسﺖ بومی یکی از استانهای اصفهان یا چهارمحال و بختیار ی باﺷند.

توضیﺢ ) :(۱داوطلب بومی به فﺮدی اطﻼق می گﺮدد ﮐه دارای حداقل یکی از ﺷﺮایط زیﺮ باﺷد:
الف -محل تولد وی یکی از ﺷهﺮستانهای این دو استان باﺷد.

ب -محل اخذ دیپلم وی یکی از ﺷهﺮستانهای این دو استان باﺷد.

توضیﺢ ) :(۲داوطلبان بومی ﺷهﺮستان و اسـتان با اولویﺖ محل سـکونﺖ نزدیکتﺮ و فﺮزندان ﮐارﮐنان ﺷـاغل

و بازنشـسـته ذوب آهن اصفهان در ﺷﺮایط بﺮابﺮ از نظﺮ علﻤی ،تجﺮبی و مهارتی ،در اولویﺖ دعوت به مﺮحله بعد
قﺮار خواهند گﺮفﺖ.

 -۵فﺮزندان معزز ﺷهدا ،فﺮزندان جانبازان باﻻی  ۵۰درصد و فﺮزندان آزادگان با بیﺶ از یک سال سابقه اسارت

ﮐه متقاضی ﺷﺮﮐﺖ در آزمون مشاغل اپﺮاتور ی میباﺷند از ﺷﺮط معدل معاف میباﺷند.

 -۶فﺮزندان ﮐارﮐنان فوتی ناﺷی از ﮐار ﮐه دارای ﺷﺮایط اولیه ثبﺖ نام میباﺷند ،در صورت ﺷﺮﮐﺖ در آزمون در

ﺷﺮایط بﺮابﺮ از نظﺮ علﻤی ،تجﺮبی و مهارتی ،در اولویﺖ دعوت به مﺮحله بعد قﺮار خواهند گﺮفﺖ.
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ﻣﺪارك ﻣورد نیاز جهت ثبت نام
ﻻزم اسﺖ داوطلبان قبل از مﺮاجعه به سامانه ثبﺖ نام )وب سایﺖ( جهﺖ تکﻤیل فﺮم الکتﺮونیکی ،نسبﺖ به

تهیه فایل مدارك مورد نیاز به این ﺷﺮح اقدام نﻤایند:

 -۱اسکن صفحه اول ﺷناسنامه )در صورت داﺷتن توضیحات ،اسکن صفحه توضیحات نیز الزامی اسﺖ(

 -۲اسکن ﮐارت ملی بهصورت پشﺖ و رو

 -۳اسکن مدرك تحصیلی معتبﺮ )ﮐه معدل در آن ذﮐﺮ ﺷده باﺷد( منﻄبق با مدرک تحصیلی اعﻼم ﺷده در

جدولهای ﺷﻤاره  ۳و ۴

 -۴اسکن ﮐارت پایان خدمﺖ نظام وظیفه یا معافیﺖ دائم

توضیﺢ :تاریخ صدور مدرك تحصیلی و ﮐارت پایان خدمﺖ یا معافیﺖ ،میبایسﺖ قبل از تاریخ بﺮگزاری آزمون
علﻤی)تاریخ  (۱۳۹۹/۰۸/۲۳ :باﺷد.

توضیﺢ :تغ ﺮ زمان بﺮگزاری آزمون به هﺮ دلیل ،مبنای تاریخی فوق )تاریخ (۱۳۹۹/۰۸/۲۳ :را تغ ﺮ نخواهد داد.
 -۵اسکن عکﺲ  ۳×۴جدید ) با مشخصات ذﮐﺮ ﺷده در سایﺖ ثبﺖ نام(

 -۶اسکن گواهی پﺮداخﺖ حق بیﻤه از صندوق بازنشستگی مﺮبوطه

 -۷پﺮداخﺖ الکتﺮونیکی مبلغ نهصد و پنجاه هزار ) (۹۵۰٫۰۰۰ریال در وجه دانشگاه اصفهان بابﺖ هزینههای
ثبﺖ نام و ﺷﺮﮐﺖ در آزمون ﮐتبی از طﺮیق سامانه ثبﺖ نام )توضیﺢ :امکان عودت وجه ثبﺖ نام واریز ﺷده به

هیچ وجه وجود نخواهد داﺷﺖ(.

نحوه ثبت نام و ﻣهلت آن
 -۱با توجه به اینکه آزمونها ،تحلیل نتایج ،تع ن محل فعالیﺖ و عنوان ﺷغلی پذیﺮفتهﺷدگان نهایی بﺮاساس

گﺮوه امتحانی انتخاب ﺷده توسط داوطلب در زمان ثبﺖ نام انجام میﺷود ،ﻻزم اسﺖ داوطلبان با دقﺖ و با
توجه به ﺷایستگی ،عﻼقه ،جدول نیازها و ﺷﺮایط اعﻼم ﺷده ،نسبﺖ به انتخاب تنها یک ردیف ﺷغلی ،ﮐه در
جداول ﺷﻤاره  ۵و  ۶درج گﺮدیده اسﺖ ،اقدام و ثبﺖ نام نﻤایند.

 -۲داوطلبان واجد ﺷﺮایط میبایسﺖ از روز سهﺷنبه مورخ  ۱۳۹۹/۷/۸تا روز سهﺷنبه مورخ  ۱۳۹۹/۷/۲۲به

سامانه  esco.uiazmoon.irمﺮاجعه و اقدام به ثبﺖنام نﻤایند .فﺮم تقاضای ثبﺖ نام میبایسﺖ با صداقﺖ و
دقﺖ ﮐامل تکﻤیل گﺮدد.
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ﻣراحل فرآینﺪ استخﺪام
 -۱مﺮاجعه به سامانه  esco.uiazmoon.irو مﻄالعه دقیق ﺷﺮایط آگهی مندرج در آن و آماده نﻤودن مدارك

مورد نیاز

 -۲ثبﺖ نام در آزمون )تکﻤیل فﺮم الکتﺮونیکی( و اخذ ﮐد رهگیﺮ ی از طﺮیق سامانه مذﮐور
 -۳دریافﺖ ﮐارت ورود به جلسه

 -۴حضور در محل بﺮگزار ی آزمون طبق بﺮنامه اعﻼم ﺷده بهمنظور انجام آزمون ﮐتبی

 -۵دریافﺖ نتیجه آزمون ﮐتبی از طﺮیق سامانه ثبﺖ نام

 -۶حضور در فﺮآیند ارزیابی مهارتی و مصاحبه )ویژه مشاغل اپﺮاتور ی( و ارزیابی ﺷایستگی و مصاحبه )ویژه

مشاغل ﮐارﺷناسی( در صورت پذیﺮش در آزمون ﮐتبی

 -۷حضور در مﺮحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیﺮش در مﺮاحل قبلی
 -۸انجام فﺮآیند گزینﺶ بﺮای پذیﺮفتهﺷدگان مﺮاحل قبلی

 -۹تکﻤیل پﺮونده ﺷامل استعﻼم مدرك تحصیلی ،استعﻼم ﮐارت پایان خدمﺖ یا معافیﺖ دائم ،گواهی عدم

سوء پیشینه و سایﺮ مدارك مورد نیاز

 -۱۰انعقاد قﺮارداد موقﺖ ﮐار ،صدور حکم اﺷتغال به ﮐار موقﺖ ،ﺷﺮوع به ﮐار و انجام آموزشهای بدو استخدام
بﺮای پذیﺮفتهﺷدگان نهایی
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زﻣان توزیع کارت و آزﻣون کتبی
 -۱داوطلبان میتوانند از روز دوﺷنبه مورخ  ۱۳۹۹/۸/۱۹با مﺮاجعه به سامانه ثبﺖ نام ،نسبﺖ به دریافﺖ و چاپ

ﮐارت ورود به جلسه آزمون اقدام نﻤایند) .در صورت تغ ﺮ تاریخ توزیع ﮐارت ،مﺮاتب از طﺮیق سامانه ثبﺖ نام
اطﻼعرسانی خواهد ﺷد(.

 -۲آزمون ﮐتبی متناسب با آمار ثبﺖنامﺷوندگان در روزهای پنجﺷنبه و جﻤعه مورخ  ۲۲و  ۱۳۹۹/۸/۲۳بﺮگزار

خواهد ﺷد.

 -۳محل بﺮگزار ی آزمون ﺷهﺮ اصفهان و زمان و محل دقیق آن در ﮐارت ورود به جلسه اعﻼم خواهد ﺷد.

 -۴هﻤﺮاه داﺷتن ﺷناسنامه عکﺲدار یا ﮐارت ملی و پﺮینﺖ ﮐارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی میباﺷد.

 -۵با توجه به محدودیﺖهای ناﺷی از ﺷیوع بیﻤاری ﮐﺮونا ،احتﻤال هﺮگونه تغ ﺮ در بﺮنامه زمانبندی آزمون
و سایﺮ مﺮاحل با توجه به ابﻼغیههای ستاد ملی یا استانی مدیﺮیﺖ بیﻤار ی ﮐﺮونا ،وجود خواهد داﺷﺖ ﮐه در این
صورت ،مﺮاتب از طﺮیق سامانه ثبﺖ نام ،اطﻼعرسانی خواهد ﺷد.

تذﮐﺮ مهم  : ۱با توجه به اینکه ﮐلیه اطﻼعرسانیهای آزمون از طﺮیق سامانه ثبﺖنام انجام خواهد ﺷد ،لذا

داوطلبان میبایسﺖ در طول فﺮآیند جذب ،جهﺖ آگاهی از اطﻼعیهها ،نتایج مﺮاحل مختلف و تغ ﺮات احتﻤالی،
بهصورت مستﻤﺮ به سامانه فوق مﺮاجعه نﻤایند و عدم اطﻼع داوطلب از نتایج مﺮاحل ،جزئیات یا تغ ﺮات احتﻤالی
آزمون ،موجب ایجاد هیچگونه حقی بﺮای داوطلب نخواهد بود.

تذﮐﺮ مهم  : ۲با توجه به وجود سامانه ثبﺖنام و هﻤچنین پیﺶبینی ایﻤیل بﺮای ارسال و دریافﺖ سواﻻت

داوطلبان گﺮامی ،لذا داوطلبان از مﺮاجعه حضوری به ﺷﺮﮐﺖ سهامی ذوبآهن اصفهان یا دانشگاه اصفهان و یا

تﻤاس با ﺷﻤاره تلفنهای آنها خودداری نﻤوده و صﺮفاً از طﺮیق سایﺖ و ایﻤیل با مسئولین بﺮگزاری آزمون ارتباط
داﺷته باﺷند.
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ﻣفاد آزﻣون کتبی
آزمون ﮐتبی ﺷامل آزمون علﻤی مبتنی بﺮ سؤاﻻت چهارگزینهای با احتساب نﻤﺮه منفی میباﺷد ،سؤاﻻت علﻤی

با توجه به هﺮ گﺮوه امتحانی و رﺷتههای مورد نیاز طﺮاحی ﺷده و مفاد آزمون ﮐتبی )دانشی( ﺷامل سه بخﺶ
طبق موارد جدول ﺷﻤاره ) (۲میباﺷد :
جدول ﺷﻤاره ) :(۲ضﺮایب مفاد آزمون بﺮای مشاغل اپﺮاتور ی و ﮐارﺷناسی
سﻄﺢ ﺷغلی

عﻤومی

دروس تخصصی هﺮ مقﻄع

زبان انگلیسی و دانﺶ رایانهای

توانایی ذهنی و ادراﮐی

مشاغل اپﺮاتور ی

% ۲۰

% ۳۰

% ۵۰

مشاغل ﮐارﺷناسی

% ۲۰

% ۲۰

% ۶۰

مفاد آزمون تخصصی بهﺷﺮح جدولهای ﺷﻤاره  ۳و  ۴میباﺷد.
جدول ﺷﻤاره ) : (۳مفاد آزمون مشاغل ﮐارﺷناسی
مفاد آزمون

ردیف

گﺮوه امتحانی

۱

امور بازرگانی

۲

امور مالی

۳

مهندسی صنایع

۴

مهندسی بﺮق

۵

مهندسی مکانیک

۶

مهندسی مواد و متالوژی

خواص فیزیکی مواد -خواص مکانیکی مواد -تﺮمودینامیک -انتقال حﺮارت -ﺷیﻤی تجزیه

۷

مهندسی ﺷیﻤی

ﺷیﻤی عﻤومی -انتقال حﺮارت -تﺮمودینامیک -مکانیک سیاﻻت -انتقال جﺮم و عﻤلیات واحد

ردیف

گﺮوه امتحانی

مفاد آزمون

۱

متصدی تولید و تكنولوژی

ریاضی -فیزیک -ﺷیﻤی

۲

جوﺷكار و بﺮﺷكار

۳

تعﻤیﺮكار بﺮق و اتوماسیون

اصول و مبانی مدیﺮیﺖ  -سیستمهای خﺮ ید ،انباردار ی و توزیع  -حقوق بازرگانی -
زبانتخصصی  -بازرگانی بینالﻤللی  -آمار و احتﻤال
ریاضی و آمار  -حسابداری مالی  -حسابداری صنعتی  -اقتصاد خﺮد و ﮐﻼن  -مدیﺮیﺖ مالی -
مدیﺮیﺖ سﺮمایهگذاری و ریسک
تحقیق در عﻤلیات  -تئوری احتﻤال و آمار مهندسی  -طﺮحریزی واحدهای صنعتی -
بﺮنامهریزی و ﮐنتﺮل تولید و موجودیها  -اقتصاد مهندسی
مدارهای الکتﺮیکی -ماﺷینهای الکتﺮیکی -سیستمهای ﮐنتﺮل خﻄی-
بﺮرسی سیستمهای قدرت -الکتﺮونیک -تجزیه و تحلیل سیستمها
دینامیک و ارتعاﺷات )دینامیک -ارتعاﺷات-دینامیک ماﺷین( -جامدات )استاتیک -مقاومﺖ
مصالﺢ -طﺮاحی اجزا( -حﺮارت و سیاﻻت )تﺮمودینامیک -مکانیک سیاﻻت -انتقال حﺮارت(

جدول ﺷﻤاره ) : (۴مفاد آزمون مشاغل اپﺮاتور ی

رسم فنی  -جوﺷکاری -اندازهگیﺮی دقیق و آزمایشگاه -تأسیسات حﺮارتی و بﺮودتی -
ماﺷینهای ابزار
رسم فنی  -مدارهای الکتﺮیکی-ماﺷینهای الکتﺮیکی -الکتﺮونیک عﻤومی و ﮐارگاه-
مبانیدیجیتال
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ﻣصاحبﻪ تخصصی
الف( ارزیابی شایستگی )ویژه ﻣشاغل کارشناسی(:

از نفﺮاتی ﮐه حد نصاب آزمون ﮐتبی را ﮐسب نﻤودهاند )دو تا سه بﺮابﺮ ظﺮفیﺖ پذیﺮش در هﺮ ردیف ﺷغلی(

بهتﺮتیب باﻻتﺮین نﻤﺮات ﮐتبی جهﺖ سنجﺶ ﺷایستگیهای مورد نیاز ﺷغل و همچنین انجام مصاحبه فنی و
تخصصی )ارزیابی ﺷایستگی( ،دعوت به عﻤل خواهد آمد.

ب( آزﻣون ﻣهارت )ویژه ﻣشاغل اپراتور ی(:

از نفﺮاتی ﮐه حدنصاب آزمون ﮐتبی را ﮐسب نﻤودهاند )دو تا سه بﺮابﺮ ظﺮفیﺖ پذیﺮش در هﺮ ردیف ﺷغلی(

جهﺖ مصاحبه و انجام آزمون مهارت دعوت به عﻤل خواهد آمد .این مﺮحله ﺷامل آزمون عﻤلی مهارت و مصاحبه
فنی میباﺷد.
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ﻣعاینات طب صنعتی
با استخﺮاج نﻤﺮات مﺮاحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی داوطلبان )با احتساب ضﺮیب وزنی هﺮ مﺮحله( نفﺮات

بﺮتﺮ در هﺮ رﺷته/گﺮایﺶ به تعداد درج ﺷده در اطﻼعیه استخدامی ،جهﺖ انجام معاینات طب صنعتی ﮐه در آن

سﻼمﺖ جسﻤی و روحی فﺮد با آخﺮین استانداردهای سﻼمﺖ سازمانی ﺷﺮﮐﺖ ذوب آهن اصفهان مﻄابقﺖ داده

ﺷده ،دعوت خواهند ﺷد .در این مﺮحله ،مبنای تصﻤیمگیﺮ ی جهﺖ استخدام داوطلبان ،انجام موفقیﺖآمیز معاینات
طب صنعتی و تسﺖهای پاراﮐلینیک مختلف میباﺷد ﮐه در روز معاینه و توسط ﺷﺮﮐﺖ ذوب آهن اصفهان انجام

میﺷود .لذا معاینات و نتایج تسﺖهای قبلی و بعدی )ﮐه توسط سایﺮ مﺮاجع یا پزﺷکان انجام ﺷده یا میﺷود(

مﻼک عﻤل نبوده و از نظﺮ ﺷﺮﮐﺖ ذوب آهن جهﺖ استخدام فاقد اعتبار ﻻزم میباﺷد.

در این مﺮحله افﺮادی ﮐه مستعد ابتﻼ به بیﻤار ی در محیط صنعتی تشخیص داده ﺷوند ،جهﺖ ادامه مﺮاحل

استخدامی ،دعوت نخواهند ﺷد .لذا افﺮاد پذیﺮفته ﺷده در این مﺮحله ،میبایسﺖ عﻼوه بﺮ سﻼمﺖ جسﻤی و

روحی ،توانایی مورد نیاز بﺮای انجام فعالیﺖهای ﺷغلی در ﺷﺮﮐﺖ ذوب آهن اصفهان در طی مدت خدمﺖ،

بﺮاساس نظﺮ مﺮﮐز بهداﺷﺖ حﺮفهای ﺷﺮﮐﺖ را داﺷته باﺷند.
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انجام ﻣراحل ﮔﺰینﺶ
افﺮاد تأ د ﺷده توسط طب صنعتی جهﺖ انجام مﺮاحل گزینﺶ معﺮفی میگﺮدند تا در صورت تأ د صﻼحیﺖ،

بﺮای انجام سایﺮ مﺮاحل استخدام از آنها دعوت بهعﻤل آید .در صورتی ﮐه داوطلب فاقد ﺷﺮایط این مﺮحله باﺷد
از فﺮآیند حذف و از نفﺮ بعدی تا سقف ظﺮفیﺖ هﺮ رﺷته دعوت بهعﻤل میآید.
تشکیل پرونﺪه

داوطلبانی ﮐه ﮐلیه مﺮاحل قبل را با موفقیﺖ طی نﻤایند ،بﺮای تشکیل پﺮونده )ﺷامل استعﻼم مدرك تحصیلی،

استعﻼم ﮐارت پایان خدمﺖ ،آزمایﺶ عدم اعتیاد ،عدم سوء پیشینه و سایﺮ مدارك مورد نیاز( به مﺮور و بﺮاساس
نیاز ﺷﺮﮐﺖ دعوت به ﮐار میﺷوند.
سایر توضیحات و تذکرات

 .۱صندوق بازنشستگی پذیﺮفتهﺷدگان نهایی ،صندوق سازمان تأمین اجتﻤاعی بوده و انتقال سوابق بیﻤهای

افﺮادی ﮐه در سایﺮ صندوقهای بازنشستگی سابقه پﺮداخﺖ حق بیﻤه دارند بهعهده داوطلبان خواهد بود .ﻻزم به

ذﮐﺮ اسﺖ ،آن دسته از داوطلبانی ﮐه با استفاده از تسهیﻼت سنی سابقه ﮐار ،مجاز به ﺷﺮﮐﺖ در آزمون ﺷدهاند در
صورتیﮐه سابقه پﺮداخﺖ بیﻤه ارائه ﺷده ،مﺮبوط به صندوقهای بازنشستگی غیﺮ از صندوق تأمین اجتﻤاعی باﺷد،

ملزم به انتقال سوابق بیﻤه خود به صندوق تأمین اجتﻤاعی با پﺮداخﺖ هزینههای قانونی مﺮبوطه توسط داوطلب
میباﺷند و در این زمینه تعهد ﻻزم اخذ خواهد ﺷد.

 .۲تﻤامی مدارك ارائه ﺷده توسط داوطلبان در مﺮحله ﮐنتﺮل مدارك با اصل مدارك ،تﻄبیق داده خواهد ﺷد و

از مﺮاجع صادر ﮐننده مدرك ،استعﻼم می ﺷود .بدیهی اسﺖ چنانچه در هﺮ زمان ،خﻼف اطﻼعات اعﻼم ﺷده توسط
داوطلب محﺮز گﺮدد ،داوطلب از انجام مﺮاحل بعدی محﺮوم و مﻄابق مقﺮرات با وی رفتار خواهد ﺷد و در صورت
ﺷﺮوع به ﮐار ،از ادامه اﺷتغال وی جلوگیﺮ ی و قﺮارداد وی خاتﻤه خواهد یافﺖ .بدیهی اسﺖ پیگیﺮ یهای ﻻزم از

طﺮیق مﺮاجع قضائی نیز صورت میپذیﺮد.

 .۳به تقاضای داوطلبان دارای مدرك تحصیلی معادل یا همسﻄﺢ ،تﺮتیب اثﺮ داده نخواهد ﺷد.

 .۴ﮐارﮐنان ﺷاغل در ﺷﺮﮐﺖ ذوب آهن اصفهان ،ﮐه متقاضی پذیﺮش مدرك ﮐارﺷناسی خود میباﺷند،
میبایسﺖ در یکی از رﺷتههای جدول پیوسﺖ ﺷﻤاره  ۳ثبﺖنام و در آزمون ﮐتبی ،مصاحبه و ارزیابی ﺷایستگی
ﺷﺮﮐﺖ نﻤایند.

توضیﺢ :بهمنظور رتبهبندی ،نﻤﺮه ﮐتبی فﺮزندان معزز ﺷهدا ،ﺷاغل در ﺷﺮﮐﺖ با ضﺮیب  ۱/۳و سایﺮ ﮐارﮐنان با

ضﺮیب  ۱/۲محاسبه ﺷده و در صورت قﺮار گﺮفتن در حدنصاب ،به مﺮحله بعد راه مییابند.

ﻼ در آزمونهای استخدامی ﺷﺮﮐﺖ ذوب آهن ﺷﺮﮐﺖ نﻤوده و پذیﺮفته نشدهاند ،در صورت
 .۵داوطلبانی ﮐه قب ً
ً
مجددا در این آزمون ﺷﺮﮐﺖ نﻤایند و
تﻤایل و داﺷتن ﺷﺮایط ﻻزم این آگهی میتوانند مﻄابق مفاد این اطﻼعیه
نتایج آزمونهای قبلی افﺮاد در این آزمون فاقد اعتبار میباﺷد.

 .۶نیازهای استخدامی در ردیفهای اعﻼم ﺷده در مقﻄع دیپلم )مشاغل اپﺮاتور ی( پﺲ از اعﻤال سهﻤیه بنیاد

ﺷهید و امور ایثارگﺮان استان اصفهان ﮐه دارای ﺷﺮایط عﻤومی و اختصاصی استخدام میباﺷند ،تأمین خواهد

ﺷد .لذا بﺮای متقاضیان ایثارگﺮ ﮐه در تﻤامی مﺮاحل فﺮآیند جذب )از جﻤله ﮐتبی ،مهارت و  (...ﺷﺮﮐﺖ نﻤوده و

حداقل  % ۸۰نﻤﺮه آخﺮین فﺮد راه یافته به مﺮحله بعد را ﮐسب نﻤوده و سپﺲ از طﺮف بنیاد ﺷهید و امور ایثارگﺮان
استان اصفهان در لیسﺖ سهﻤیه قﺮار بگیﺮند ،سهﻤیه مﺮبوط به ایثارگﺮان بﺮای آنها لحاظ خواهد ﺷد.

تذﮐﺮ :این گﺮوه از داوطلبان ﻻزم اسﺖ وضعیﺖ ایثارگﺮ ی خود را در فﺮم تقاضانامه ثبﺖ نام در سامانه مﺮبوطه

مشخص نﻤایند .در غیﺮ این صورت تغ ﺮ وضعیﺖ ایثارگﺮ ی پﺲ از انجام آزمون ﮐتبی ،امکانپذیﺮ نخواهد بود.
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 .۷تع ن محل اﺷتغال پذیﺮفتهﺷدگان نهایی بﺮاساس نیاز در هﺮ یک از واحدهای ﺷﺮﮐﺖ یا ﺷﺮﮐﺖهای تابعه،
در زمان انعقاد قﺮارداد اولیه و در طول قﺮارداد بنا به تشخیص ﺷﺮﮐﺖ ،در اختیار ﺷﺮﮐﺖ ذوب آهن اصفهان بوده

و با درخواسﺖ داوطلب قابل تغ ﺮ نﻤیباﺷد.

 .۸محدوده جغﺮافیایی سکونﺖ بﺮای داوطلبان ،حوزه سﺮویﺲهای عﻤومی ایاب و ذهاب فعلی ﺷﺮﮐﺖ بوده و

ﺷﺮﮐﺖ ذوبآهن اصفهان هیچگونه تعهدی در قبال ارائه سﺮویﺲ ایاب و ذهاب به افﺮادی ﮐه خارج از این محدوده
ساﮐن میباﺷند را نخواهد داﺷﺖ و هیچگونه مسیﺮ سﺮویﺲدهی یا ایستگاه جدیدی اضافه نخواهد ﺷد و در
صورت تغ ﺮ محدوده سﺮویﺲدهی توسط ﺷﺮﮐﺖ ،افﺮاد ملزم به تﻄبیق ﺷﺮایط خود بﺮاساس محدوده تع نﺷده،

خواهند بود.
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رشتﻪ ﮔرایﺶ و تعﺪاد نیاز نیروی انسانی در ﮔروههای اﻣتحانی ﻣشاغل کارشناسی و اپراتوری
جدول ﺷﻤاره ) : (۵رﺷته گﺮایﺶ و تعداد نیاز نیﺮوی انسانی در گﺮوههای امتحانی مشاغل ﮐارﺷناسی
ردیف

گﺮوه امتحانی

مدرک

رﺷته  -گﺮایﺶ

جنسیﺖ تعداد نیاز

۱

امور بازرگانی

لیسانﺲ

ﮐارﺷناسی مدیﺮیﺖ بازرگانی

مﺮد /زن

۳

۲

امور مالی

لیسانﺲ

ﮐارﺷناسی مدیﺮیﺖ مالی -ﮐارﺷناسی حسابداری

مﺮد /زن

۴

۳

مهندسی صنایع

لیسانﺲ

مﺮد /زن

۳

۴

مهندسی بﺮق

لیسانﺲ

۵

مهندسی مکانیک

لیسانﺲ

مهندسی صنایع
)ﮐلیه گﺮایﺶها به جز ایﻤنی صنعتی(
مهندسی بﺮق /مهندسی بﺮق گﺮایﺶ قدرت /مهندسی
تکنولوژی بﺮق قدرت /مهندسی بﺮق گﺮایﺶ الکتﺮونیک/

۵

مﺮد

مهندسی تکنولوژی بﺮق الکتﺮونیک
مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک گﺮایﺶ جامدات/
مهندسی تکنولوژی مکانیک جامدات /مهندسی مکانیک

۶

مﺮد

گﺮایﺶ سیاﻻت /مهندسی تکنولوژی مکانیک سیاﻻت
۶

مهندسی مواد و متالورژی لیسانﺲ

۷

لیسانﺲ

مهندسی ﺷیﻤی

مهندسی مواد )ﮐلیه گﺮایﺶها(
مهندسی مواد و متالوژی)ﮐلیه گﺮایﺶها(
مهندسی ﺷیﻤی )ﮐلیه گﺮایﺶها(
ﮐارﺷناسی ﺷیﻤی )محﺾ -ﮐاربﺮدی(

مﺮد

۷

مﺮد

۱
۲۹

جﻤع

جدول ﺷﻤاره ) : (۶رﺷته گﺮایﺶ و تعداد نیاز نیﺮوی انسانی در گﺮوههای امتحانی مشاغل اپﺮاتوری
ردیف
۱

۲

۳

گﺮوه امتحانی
متصدی تولید و
تكنولوژی

مدرک

اتوماسیون

مدرک دیپلم ریاضی و فیزیک ،علوم تجﺮبی

ریاضی فیزیک
دیپلم

علوم تجﺮبی

مﺮد

۲۰۰

دیپلم هنﺮستان

جوﺷكار و بﺮﺷكار دیپلم

تعﻤیﺮكار بﺮق و

رﺷته  -گﺮایﺶ

جنسیﺖ تعداد نیاز

مکانیک  -جوﺷکاری -
ماﺷین افزار

و دیپلم مﺮتبط ﺷاخه ﮐار و دانﺶ -فنی و
حﺮفهای مورد تأ د آموزش و پﺮورش ،قابل
قبول میباﺷد.
مدرک دیپلم مﺮتبط ﺷاخه ﮐار و دانﺶ -فنی

مﺮد

۴۰

و حﺮفهای مورد تأ د آموزش و پﺮورش،
قابل قبول میباﺷد.
مدرک دیپلم ریاضی و فیزیک و مدرک

ریاضی فیزیک
دیپلم گﺮوه بﺮق  -الکتﺮوتکنیک

توضیحات

مﺮد

۴۰

 -الکتﺮونیک

دیپلم مﺮتبط با بﺮق و اتوماسیون ﺷاخه ﮐار
و دانﺶ -فنی و حﺮفهای مورد تأ د آموزش
و پﺮورش ،قابل قبول میباﺷد.

۲۸۰

جﻤع

حوزه ﻣعاونت ﻣنابع انسانی و اﻣور اجتماعی شرکت سهاﻣی ذوب آهن اصفهان
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