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 ميان از ها(در رشته برق )کليه گرایش خود نياز مورد انسانی نيروي تامين منظور به در نظر دارد پاسارگاد آهنصنعتی ذوب مجتمع

 ورتص کار به طب و فنی مصاحبه کتبی، آزمون برگزاري طریق ، ازليسانس و باالتر تحصيلی مقاطع در آقا و خانم شرایط واجدین

   ماید.نانسانی  سرمایه توسعه و آموزش جذب نيرو در مرکز به اقدام اجتماعی تأمين و کار قانون ضوابط طبق موقت قرارداد

با فرض وضعيت  در خصوص زمان دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون  اعالمی در این دفترچه هايتاریخ تذکر مهم:

ها مرجع است. ضمناً تنهاي بهداشتی و سایر مقتضيات ها و پروتکلوضع شده و تابع رعایت تمامی دستورالعمل بينی وپيش کنونی

نی و مکانی و ... مرتبط با آزمون، آدرس اینترنتی  موثق داوطلبان جهت اطالع از هرگونه تغيير زما

https://www.pascosteel.com  .می باشد  

 :در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی معین مدت با قراردادی استخدامشرایط عمومی  -1 

 داشتن تابعيت ایران .1

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافيت قانونی دائم .2

 دخانياتهرگونه عدم اعتياد به مواد مخدر و  .3

 نداشتن سابقه محکوميت جزایی مؤثر .4

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام ميشوند .5

 دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامی  .6

 اهنداشتن منع قانونی براي استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمان .7

 گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبهکميته هاي عمومی به تأیيد احراز صالحيت .8

 

 :آموزش و توسعه سرمایه انسانیدر مرکز  معین مدت با قراردادی استخدام شرایط اختصاصی -2

 آقا و خانم: جنسيت پذیرش .1

 نيروي انسانیداشتن مدرک تحصيلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصيلی اعالم شده در جداول نيازهاي  .2

ماه(  شامل  12ترم تحصيلی ) 2 حداقل به مدتمرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی دریافت حد نصاب نمره الزم از  .3

هاي هر ترم آزمون که افراد پذیرفته شده پس از گذراندن دوره مذکور توسط تئوري، عملی و آموزش حين کاروزش آم

 .گرددکار به پذیرفته شدگان پرداخت مي الزم به ذکر است در مدت زمان آموزش حقوق اداره. گردندآموزشی پاالیش می

 

هاي دریافت گواهينامه موفقيت در دورهصنعتی ذوب آهن پاسارگاد در مجتمع  معين مدت با قراردادي شرط استخدام :مهم تذکر

 آموزشی طراحی شده در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی است.

 

 

https://www.pascosteel.com/
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 داشتن شرایط سنی به شرح زیر:  .4

 . به بعد 11/1631/ 11 کلیه متولدین

 ارغف روز ثبت نام آخریننام و شرکت در آزمون اقدام نمایند که تا تاریخ توانند نسبت به ثبتداوطلبانی می تذکر:

   التحصیل شده و خدمت وظیفه آنها پایان یافته و یا معافیت آنها قطعی شده باشد.

ابقه س ه کار یا مدرک تحصیلی باالتر و یاقمحدوده سنی ذکر شده به ازای تمام مقاطع یکسان است و داشتن ساب تذکر:

 یری در افزایش سن داوطلب ندارد.تاثکار 

 هاي مربوط به جدولکارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و تأیيدیه الزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصيل داوطلبان، تذکر:

ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر یک ده باشد و به همراه سایر تأیيدیه، بایستی حداکثر تا روز تطبيق مدارک آماده و صادر ش1شماره 

عات از داوطلبان که به هنگام ثبت نام، اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و یا واقعيتی را کتمان نموده باشد و به سبب این اطال

 فرآیندبه لحاظ طوالنی نمودن  وپذیرفته شوند، هر زمان که غير واقعی بودن اطالعات مشخص شود، قبولی ایشان ملغی بوده 

اقدام الزم طبق قوانين و مقررات به عمل خواهد  ،در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی معین مدت با قراردادی استخدام

  .آمد

 :نیاز موردنحوه ثبت نام و مدارک  -6

 :نام به صورت الکترونيکی و از طریق سایت اینترنتی به شرح ذیل انجام می گيردثبت

  https://www.pascosteel.com سبه آدر ن پاسارگادآهمجتمع صنعتی ذوب  ورود به پایگاه اینترنتی .1

 الزم و ارسال مدارکتکميل فرم ثبت نام  .2

 باشدشده توسط داوطلب می حاوي اطالعات وارد نام که توسط سيستم ثبت تکميل شدهفرم  دانلود .3

  ثبت نام )الکترونیکی(: جهتمدارک مورد نیاز  -6-1

 که بایستی متناسب باکارت ملی، مدرک تحصيلی، کارت پایان خدمت براي آقایان ،  3×4اسکن یک قطعه عکس .1

 ذیل باشدتوضيحات 

 داوطلب : نحوه تهیه فایل تصویر

مراجعه  بنابراین الزم است داوطلبان قبل از فرد داوطلب می باشد، الزم براي ثبت نام، فایل تصویراقالم اطالعاتی  یکی از .1

 مطابق شرایط ذیل تهيه نمایند را فایل مربوط به عکس خود به پایگاه اینترنتی ثبت نام الکترونيکی،

 ذخيره شده باشد JPG فرمت با و dpi 100 درجه وضوح با و 3*4فایل مربوطه الزم است با اسکن عکس  .2

 کيلوبایت باشد 7۷از کمتر حجم فایل ارسالی باید .3

 سال جاري تهيه شده باشدر د روي آن تهيه می شود الزم است تمام رخ بوده و از عکسی که تصویر .4

 پيکسل باشد 3۷۷*4۷۷حداکثر و پيکسل  2۷۷*3۷۷حداقل  ارسالی باید ابعاد تصویر .5

  چرخش تهيه شده و فاقد هر گونه حاشيه زائد باشدتصویر باید در جهت صحيح و بدون  .6

 داراي زمينه سفيد باشد حتی االمکان عکس رنگی و .7
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 :آزمون نیاز پس از قبولی در مدارک مورد -6-2

روز کاري پس از  5مدارک ذیل را ظرف مدت ند مؤظف گردندمی  ی مجتمع فراخوانظرفيت اعالم برابر داوطلبانی که اسامی آنها

 نمایند. اعالم نتایج، به همراه اصل مدارک به نماینده شرکت به آدرسی که متعاقباً اعالم خواهد گردید حضوراً ارائه 

 مدرک تحصيلیاصل به همراه تصویر  .1

 اصل به همراه تصویر کارت ملی .2

 تمام صفحات شناسنامه اصل به همراه تصویر .3

 اصل به همراه تصویرکارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومی یا معافيت دائم  .4

 آگهی حسب ضرورت اصل به همراه تصویرسایر مدارک طبق مفاد .5

 .شماره پرونده باشد کدرهگيري و فرم ثبت نام الکترونيکی چاپ شده که حاوي .6

به منزله استخدام قطعی نمی باشد و الزم به ذکر است که پذیرش در آزمون کتبی و دعوت به مصاحبه  :مهم تذکر

رابطه با استخدام ایجاد نمی کند . کارفرما در پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان در  هیچگونه تعهدی را برای شرکت در

 هر مرحله از فرآیند جذب و آموزش، اختیار تام دارد. 

 مهلت ثبت نام: -۴

به آدرس اینترنتی  که با مراجعه است 16/12/1۴11نام تا تاریخ ثبتداوطلبان گرامی مهلت  -

https://www.pascosteel.com   .امکان پذیر است 

ن یکلمنکا  و پذیرش آنها مورد قبول نبوده هرگونه مغایرت در ارسال مدارک ثبت نام حتی در صورت پذیرش اوليه افراد -

  تلقی می گردد

 :آزمون جلسه به ورود محل توزیع کارت زمان و – ۵

 مورخ چهارشنبهو  11/12/1۴11مورخ  سه شنبه می توانند روزهاي رویت و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون، داوطلبان جهت

 د. اقدام نماین   https://www.pascosteel.comبا درج کد ملی و کد رهگيري در محل مورد نظر در سایت 11/12/1۴11

ورود  غیر این صورت از جلسه آزمون الزامی می باشد درهمراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی جهت ورود به  :تذکر

 .افراد به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد

 مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی آزمون کتبی و مصاحبه فنی برگزاری زمان -3

  می باشد.12الی  9از ساعت  21/12/1۴11 مورخ جمعه روز :آزمون زمان برگزاري

 . شيراز، شهرک گلستان، بلوار عالمه دهخدا، خيابان پيام نور، دانشگاه پيام نورشيراز می باشد آزمون: محل برگزاري

پس از اعالم نتایج اوليه مدارک داوطلبانی که حد نصاب نمره قبولی را کسب کرده اند مورد بررسی قرار گرفته و پس : مصاحبه فنی

 .گردنددعوت می  ،زمان و مکان انجام مصاحبه به جلسه طریق برقراري تماس تلفنی ضمن اعالماز از تایيد مدارک 

 الزم به ذکر است دعوت به مصاحبه به هيچ عنوان به منزله ي پذیرش داوطلب نمی باشد. 
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 تذکرات:  -1

 .باشدمی فارساین فراخوان براي افراد بومی استان بندي اولویت -

در آزمون با در نظر گرفتن ظرفيت پيش بينی شده با رعایت  کسب شدهانتخاب داوطلبان به ترتيب باالترین نمره کل  -

 .ی صورت می پذیردهاي مندرج در آگهاولویت 

 هکميتسوي  از داوطلبان در رشته شغلی یکسان باشد انتخاب اصلح از یا چند نفر درمواردي که نمره کل دو تبصره: -

 .گرفت خواهد مالک عمل قرار ،گزینش

 .ند شرکت از پذیرش آنان معذور استپس از مصاحبه نتوانند شرایط علمی را احراز کن در صورتيکه داوطلبين تبصره: -

ه ب تکميل آن نهایت دقت را باشد الزم است درمی مراحل ثبت ناممتقاضيان تکميل  توجه به اینکه مالک ثبت نام از با -

 .ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود هيچگونه اصالحاتی پس از عمل آورده و

به علم کامل، به مفادآگهی نموده است  اقرار تلویحاً و آزمون صریحاً شرکت در ثبت نام و مراحل تکميلداوطلب با  تبصره: -

 .حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت و

سالمت  با ارتباط گواهی/تأیيدیه مورد نياز در شرکتمعرفی این  توجه به شرایط عمومی آگهی با پذیرفته شدگان موظفند با -

 .توانایی انجام کار اخذ نماید روانی و جسمانی،

خواهد بود  https://www.pascosteel.com رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی به آدرسهرگونه اطالع -

 .را بدین طریق دریافت خواهند کرد داوطلبان اطالعات مورد نياز خود و

 د:نهاي زیر تماس حاصل نمایبا شماره توانندمی  در صورت هرگونه سوال در خصوص ثبت نامداوطلبان گرامی  -

 16صبح الی  8ساعات پاسخگویی:               ۷71-37192486تلفن:              

هاي پشتيبانی صرفا جهت رفع اشکاالت ثبت نام می باشد. خواهشمند است به منظور رعایت حقوق گرامی، شماره داوطلبان -

 .خارج از موضوع پرهيز نمایيدسایر شرکت کنندگان از طرح سواالت 

الزم به تاکيد می باشد کليه متقاضيان می بایست شرایط و ضوابط مندرج در این اطالعيه را دقيقاً مطالعه نموده و در  -

صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در هر مرحله مشخص شود متقاضی واجد شرایط مندرجات این 

 .از مراحل پذیرش حذف خواهد شداطالعيه نمی باشد 
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 : نیاز مورد تحصیلی مقطع و رشته -1
 (: رشته و مقطع تحصیلی مورد نیاز1)جدول شماره  

 

 :آزمونمواد -9 

احتساب  به صورت چهارگزینه ای با( تعیین گردیده است. سواالت 2طبق جدول شماره )تخصصی:  مواد آزمون -9-1

 و آزمون شامل نمره منفی می باشد. طراحی خواهد شد 6ضریب 

 تخصصیمواد آزمون  -(2) جدول شماره

 مواد آزمون تخصصی عنوان رشته های تحصیلی مورد قبول مقطع کد رشته ردیف

1 1251 
کارشناسی 

 مهندسی برق کليه گرایش ها و باالتر
. ماشين هاي 3رونيک عمومی . الکت2.تحليل مدار 1

  . مبانی الکترومغناطيس5 کنترل. 4 الکتریکی

 

  :مواد آزمون عمومی -9-2

 ریاضيات  .1

 انگليسیزبان  .2

 

  

 

 ردیف
کد 

 رشته
 مقطع 

عنوان رشته های 

 تحصیلی مورد قبول
 نوع کار محل خدمت گرایش

تعداد افراد 

 مورد نیاز
 جنسیت شرایط ویژه

1 1251 
کارشناسی 

 و باالتر
 مهندسی برق

کليه 

 گرایشها

شرکت ذوب 

 آهن پاسارگاد

نوبت کار 

 دائم
 نفر  3۷

سالمتی کامل 

 جسمی
 آقا و خانم


