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در نظر دارند جهت تکمیل نيروي انساني مورد نياز خود از بین  منطقه گل گهر    پیمانکارهای  شركت  
مصاحبه تخصصی  به صورت قراردادی مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی،  داوطلبان مرد 

 . و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند
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 دیپلم 

 سیرجان  مرد  20 کارگر فنی  کلیه گرایش ها  1

مدرک   ی افراد دارا
باالتر مجاز   یل یتحص

  ی به ثبت نام نم
 باشند. 

 سیرجان  مرد  12 مکانیک  مکانیک  2

مدرک   ی افراد دارا
باالتر مجاز   یل یتحص

  ی به ثبت نام نم
 باشند. 

 سیرجان  مرد  4 برقکار برق 3

مدرک   ی افراد دارا
باالتر مجاز   یل یتحص

  ی به ثبت نام نم
 باشند. 

 سیرجان  مرد  9 جوشکار  جوشکاری  4

مدرک   ی دارا  نی داوطلب
  پلمی فوق د  یل یتحص

ها و   شی گرا  هیکل
ها   ش یگرا ه یکل پلم ید

به شرط دارا بودن  
  ی جوشکار  نامهیگواه

سازمان   د ییمورد تا
مجاز به   ی حرفه ا یفن 

  ی ثبت نام م
مفاد   ت یباشند.)رعا

 است(.  یالزام  4- 4بند
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 سیرجان  مرد  1 تراشکار   تراشکاری  5

مدرک   ی دارا  نی داوطلب
  پلمی فوق د  یل یتحص

ها و   شی گرا  هیکل
ها   ش یگرا ه یکل پلم ید

به شرط دارا بودن  
  یتراشکار نامهیگواه

سازمان   د ییمورد تا
مجاز به   ی حرفه ا یفن 

  ی ثبت نام م
مفاد   ت یباشند.)رعا

 است(.  یالزام  4- 4بند
 

 دیپلم فوق  

 سیرجان  مرد  4 برق  ن ی سیتکن ها(  ش ی گرا ه یبرق )کل  6

مدرک   ی افراد دارا
باالتر مجاز   یل یتحص

  ی به ثبت نام نم
 باشند. 

 سیرجان  مرد  6 مکانیک  ن ی سیتکن مکانیک )کلیه گرایش ها( 7

مدرک   ی افراد دارا
باالتر مجاز   یل یتحص

  ی به ثبت نام نم
 باشند. 

 سیرجان  مرد  4 متالورژی  ن ی سیتکن ی متالورژ 8

مدرک   ی افراد دارا
باالتر مجاز   یل یتحص

  ی به ثبت نام نم
 باشند. 

 

 لیسانس 

 کشوری مرد  15 کارشناس مکانیک  مکانیک)کلیه گرایش ها( 9

مدرک   ی افراد دارا
باالتر مجاز   یل یتحص

  یبه ثبت نام م 
مفاد   ت یباشند.)رعا

 .است(  یالزام  4- 4بند
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 کشوری مرد  8 برق کارشناس  ( قدرت-گرایش ابزار دقیقبرق )  10

مدرک   ی افراد دارا
باالتر مجاز   یل یتحص

  یبه ثبت نام م 
مفاد   ت یباشند.)رعا

 .است(  یالزام  4- 4بند

 کشوری مرد  7 کارشناس متالورژی  متالورژی  11

مدرک   ی افراد دارا
باالتر مجاز   یل یتحص

  یبه ثبت نام م 
مفاد   ت یباشند.)رعا

 .است(  یالزام  4- 4بند

12 

، یصنعت یمن یا  شی گرا  عیصنا  
و حفاظت کار ،  ی منیا  

  طی و مح یمن یسالمت،ا  کارشناس 
ستیز  HSE  ، 

، یصنعت  ی منیا یتکنولوژ  
،  یحفاظت فن  ش یگرا ی منیا  
کار ،  طی و مح یصنعت  ی منیا  

، کار یمن یو ا ی بهداشت حرفه ا  
ی بهداشت حرفه ا  

 کشوری مرد  10 کارشناس ایمنی 

مدرک   ی افراد دارا
باالتر مجاز   یل یتحص

  یبه ثبت نام م 
مفاد   ت یباشند.)رعا

 .است(  یالزام  4- 4بند

 

 شرایط شرکت در آزمون 

 شرایط عمومی  ( 1
 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.  1.1
 تدّین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصّرح در قانون اساسی.  2.1
طع دیپلم  اغیر پزشهههکی در مقه   دائمو یها معهافیهت    ارائهه کهارت پهایهان خهدمهت وظیفهه عمومی 3.1

الی    6و در مقاطع فوق دیپلم و لیسههانس )ردیف های   ( الزامی اسههت. 5الی   1)ردیف های  
 ( داشتن معافیت پزشکی بالمانع می باشد. 12

عدم اشهتهار به فسهاد اخالقی، نداشهتن سهابقه محکومیت و سهوی پیشهینه کیفری که موج     4.1
 باشد. ) با تأیید مراجع ذی صالح (محرومیت از حقوق اجتماعی شده 

به   ی دولتیهاکلیه نهادها و ارگان  ،شهرکت ها  ،ها، مؤسهسهات عدم تعهد اشهتاال در دسهتهاه  5.1
 . هر شکل ممکن

داشههتن تندرسههتی و توانایی کامل جسههمی و روانی به تأیید مدیریت ایمنی و بهداشههت و  6.1
 منطقه گل گهر.  پیمانکارمحیط زیست شرکت های 
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 هر گونه مواد مخدر، روان گردان و…)با تایید مراجع ذی صالح(.  عدم اعتیاد به 7.1

 
 شرایط سنی  ( 2

 .باشدمی حداکثر سن مجاز برای داوطلبان شرکت کننده مطابق جدول زیر 1.2
)مطابق سهتون    .به سهن مجاز افزوده خواهد شهدداوطلبان مرد  مدت زمان خدمت سهربازی  2.2

 جدول شرایط سنی( (هه)
افرادی که سهابقه کار داشهته باشهند با ارائه سهابقه بیمه به ازای هر سهال سهابقه کار یکسهال به  3.2

 (شرایط سنی می باشد.  (و)سن مجاز آنان اضافه خواهد شد.)حداکثر سن بر اساس ستون 
 : شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش می یابد 4.2

درصههد و آزادگان در    ۲۵جاویداالثرها)همسههر و فرزندان(، جانبازان باالی  افراد خانواده شهههدا و 
سهال به سهن مجاز داوطل    ۵صهورت ارائه مدارک و مسهتندات مورد تایید بنیاد شههید به میزان  

 .شوداضافه می

در هر حال و تحت هیچ شهرایطی حداکثر سهن داوطلبان نباید بیشهتر از سهن مشهخ  شهده  5.2
 یط سنی تجاوز نماید . جدول شرا( و)طبق ستون 

 

 

 
 

 دیپلم 

سال متولدین    25 ی کارگر فن  ها  شی گرا  هیکل 1
 و بعد از آن  1376/ 01/01

سال متولدین    30
 و بعد از آن  1371/ 01/01

 ک یمکان ک یمکان 2
   ن ی سال متولد 25

 و بعد از آن  1376/ 01/01
   ن یسال متولد  30

 و بعد از آن  1371/ 01/01

   ن ی سال متولد 25 برقکار برق 3
 و بعد از آن  1376/ 01/01

   ن یسال متولد  30
 و بعد از آن  1371/ 01/01

   ن یسال متولد  30 جوشکار  ی جوشکار 4
 و بعد از آن  1371/ 01/01

   ن ی سال متولد 35
 و بعد از آن  1366/ 01/01

   ن یسال متولد  30 تراشکار  ی تراشکار 5
 و بعد از آن  1371/ 01/01

   ن ی سال متولد 35
 و بعد از آن  1366/ 01/01

 

 حداکثر 
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 فوق دیپلم 

سال متولدین    27 برق  ن ی سیتکن ها(  ش ی گرا ه یبرق )کل  6
 و بعد از آن  1374/ 01/01

سال متولدین    32
 و بعد از آن  1369/ 01/01

سال متولدین    27 ک یمکان ن ی سیتکن ها( شی گرا هی )کل  کیمکان 7
 و بعد از آن  1374/ 01/01

سال متولدین    32
 و بعد از آن  1369/ 01/01

 متالورژی  ن ی سیتکن ی متالورژ 8
سال متولدین    27

 و بعد از آن  1374/ 01/01
سال متولدین    32

 و بعد از آن  1369/ 01/01
 

 لیسانس 

سال متولدین    29 ک یکارشناس مکان  ها( ش ی گرا ه ی)کل کیمکان 9
 و بعد از آن  1372/ 01/01

سال متولدین    34
 و بعد از آن  1367/ 01/01

- گرایش ابزار دقیقبرق )  10
سال متولدین    29 برق  کارشناس  ( قدرت

 و بعد از آن  1372/ 01/01
سال متولدین    34

 و بعد از آن  1367/ 01/01

سال متولدین    29 ی متالورژ کارشناس  ی متالورژ 11
 و بعد از آن  1372/ 01/01

سال متولدین    34
 و بعد از آن  1367/ 01/01

12 

  یمن یا  شی گرا  عیصنا
 ، یصنعت

 و حفاظت کار ،  ی منیا
و  یمن یسالمت،ا  کارشناس 

 ، HSE ست یز ط یمح
 ، یصنعت  ی منیا یتکنولوژ

 ، یحفاظت فن  ش یگرا ی منیا
 کار ،  طی و مح یصنعت  ی منیا

  یمن یو ا ی حرفه ا بهداشت
 ر،کا

 ی بهداشت حرفه ا

   ن یسال متولد  30 ی منیا کارشناس 
 و بعد از آن  1371/ 01/01

   ن یسال متولد 36
 و بعد از آن  1365/ 01/01

 

 شرایط معدل  ( 3
 د. از داشتن شرط معدل معاف می باشنکلیه داوطلبان )جدول رشته های مورد تقاضا(  1.3
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 رایط مدرک تحصیلی ش  ( 4

آزمون قابل قبول اسههت که از طریق آزمون های  مدارک دانشهههاهی کسههانی برای شههرکت در   1.4
سهراسهری دانشههاه ها و مراکز آموزا عالی موفق به ورود شهده باشهند و یا از دانشههاه های  
معتبر خارج یا داخل از کشههور، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت  

 کرده باشند. 
فراغت از تحصههیل که در آن مقطع، رشههته، گرایش  دارا بودن مدرک تحصههیلی و یا گواهی   2.4

 تحصیلی و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد. 

بهاشهههد بهه هیچ وجهه مورد   18/08/1401تهذکر  داوطلبهانی کهه تهاریخ فراغهت از تحصهههیهل آنهان بعهد از  
بدیهی اسهت کسهانی که در آزمون پذیرفته شهده و نتوانند نسهبت به   .دنپذیرا قرار نمی گیر

اقدام نمایند از آزمون حذف و شههرکت نسههبت به   18/08/1401رک تحصههیلی تا تاریخ  اخذ مد
 جذب آنها تعهدی ندارد. 

( داشهتن مقطع تحصهیلی باالتر  3  الی  1  های  )ردیفدیپلم  برای رشهته های مقطع تحصهیلی   3.4
تا مقطع تحصهههیلی فوق دیپلم مجاز به ثبت نام می باشهههند. و   5و    4های    و ردیف  ممنوع

مقطع تحصههیلی باالتر    (8الی   6ردیف های)  فوق دیپلمبرای رشههته های مقطع تحصههیلی  
( داشتن هر گونه مدرک 12الی    8)ردیف  رشته های مقطع لیسانس  و برای  . ممنوع می باشد

 تحصیلی باالتر بالمانع است. 
  یل ی مجاز به داشههتن مدرک تحصهه   یآگه  نیکه بر اسههاس الزامات ا  یداوطلبانآن دسههته از  4.4

در آزمون    یباشند در صورت قبول  یمورد تقاضا( م  یجدول رشته ها-باالتر)مطابق جدول الف
خواهد نمود و شهرکت    افتیرا در  یشهال مورد تقاضها در آگه  یحقوق  یایها و اسهتخدام، مزا

مورد تقاضها را   یمطابق جدول رشهته ها  مدرک باالتر آنها  راینسهبت به پذ  یتعهد  چهونهیه
 ندارد. 

 

 اولویت های جذب  ( 5
از به جذب( به افراد درجه یک خانواده معزز  یکل پذیرفته شدگان) در صورت ن %۱۰اختصاص  1.5

میانهین نمره تعداد نفرات مورد نیاز   %60مشروط بر این که حداقل  %۲۵شاهد و جانبازان باالی 
 .کس  کرده باشد را 

 . سیرجان می باشددر شرایط مساوی اولویت با افراد بومی شهرستان   2.5
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 نحوه ثبت نام و مهلت آن  ( 6

فرصت خواهند داشت به ترتی  ذیل     1401/ 18/08داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز 
ثبت نام نمایند. )مهلت مذکور قابل تاییر  و  مراجعه  www.hrdms.irبه سایتبرای شرکت در آزمون 

 نخواهد بود.( 
 مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن.  1.6
ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنهام ثبت نام به همراه  داوطلبان جهت   2.6

 داشته باشند. 
 250کیلوبایت و بقیه موارد اسهکن شهده نباید بیشهتر از    5۰نباید بیشهتر از    ۳×۴)حجم عکس  

 کیلوبایت باشد(
 ۳×۴عکس داوطل    . 1
 مدرک تحصیلی  . 2
 کارت ملی  . 3
 شناسنامه و سوم دوم ،صفحه اول . 4
 4/ 2مدارک ایثارگری موضوع بند   . 5
 8/6مدارک بومی بودن موضوع بند   . 6
 5/ 8نامه استعفا موضوع بند   . 7
گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی )در صورت عدم دریافت کارت پایان خدمت وظیفه   . 8

عمومی ارائه نامه از حوزه نظام وظیفه مبنی بر اتمام تعهد خدمت وظیفه عمومی الزامی  
 است.( 

بر روی سههایت   zipهنهام ثبت نام در سههایت، داوطلبان باید تمام مدارک فوق را در یک فایل با فرمت  
www.hrdms.ir  مها بایت باشد 2بارگزاری نمایند. حجم فایل ارسالی حتما باید کمتر از. 

  www.hrdms.irو اطالعات خواسهته شهده مطابق با فرم موجود در سهایت  ثبت تکمیل مشهخصهات 3.6
به طور صهههحی  و دقیق و دریافت کد رههیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضهههروری  

 .باشدمی
به سههایت مذکور مراجعه کرده و با ورود کد  می بایسههت  از ثبت نام    بعد  سههاعت  72داوطلبان   4.6

نهایی خود مطلع شهوند و جهت اا  صهفحه تاییدیه نهایی ثبت رههیری از وضهعیت ثبت نام  
 .نام خود اقدام نمایید

الزم اسهههت داوطلبهان گرامی در مرحلهه ثبهت نهام اینترنتی در تکمیهل اطالعهات دقهت نمهاینهد.   تبصهههره  
عهده داوطل  بوده و پس از اعالم نتایج مرحله اول آزمون،  مسههلولیت درسههتی اطالعات وارد شههده به

کپی آنها را به  ، کارت پایان خدمت ودگان برای مصهاحبه بایسهتی اصهل مدارک خواسهته شهده دعوت شه 
 .همراه داشته باشند

 

http://www.hrdms.ir/
http://www.hrdms.ir/
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 نحوه برگزاری آزمون  ( 7

های نادرست برگزار  کتبی و با احتساب نمره منفی برای پاسخ  /  ایگزینه   آزمون به صورت اهار 1.7
 .گرددمی

 اعالم خواهد شد.   www.hrdms.irمنابع آزمون متعاقبًا از طریق سایت   2.7
کمتر   تعداد نفرات مورد نیاز میانهین نمره  %۶۰از حداقل امتیاز آخرین نفر پذیرفته شده نباید  3.7

 باشد. 
 

 توضیحات مهم  ( 8
داوطل  با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه نماید،  انانچه   1.8

با مشهخ  شهدن عدم صهحت مندرجات در مراحل بعدی )حتی در صهورت پذیرا در آزمون و 
اشههتاال به کار( موضههوع بکارگیری وی منتفی و در صههورت لزوم مورد پیهرد قانونی قرار خواهد  

 .گرفت
آزمون کتبی به منزله جذب نهایی فرد نمی باشهد بلکه مراحل جذب شهامل    بدیهی اسهت قبولی در 2.8

قبولی در مصهاحبه تخصهصهی، آزمون روانشهناختی، آزمون عملی )درصهورت نیاز( ، معاینات پزشهکی  
و تایید فرد توسههط کمیسههیون مربوطه می باشههد که در صههورت پذیرا داوطل  در هر کدام از 

 .م مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمدمراحل قید شده از ایشان برای انجا
افراد متقاضهههی باید از نظر جسهههمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشهههاغل مورد نیاز را دارا   3.8

 .باشند
های  نحوه اشتاال و محل خدمت افراد، پس از قبولی نهایی توسط حوزه سرمایه انسانی شرکت   4.8

 گل گهر تعیین می گردد. منطقه  پیمانکار
  معدنی و صهنعتی  یک از داوطلبان در یکی از شهرکت های همکار و یا همهروه شهرکتانانچه هر 5.8

شهاغل باشهند، باید قبل از ثبت نام استعفا داده و مستندات آن را هنهام ثبت نام پیوست    گل گهر
 مدارک نماید در غیر این صورت مجاز به ثبت نام نمی باشند. 

شههرکت های همکار شههرکت هایی هسههتند که به صههورت پیمانکاری به عنوان بهره بردار، پشههتیبان و 
 قرارداد دارند. گل گهر  معدنی و صنعتیتولیدی با شرکت 

  معدنی و صهنعتی  شهرکت های هم گروه شهرکت هایی هسهتند که درصهدی از سههام آنها متعلق به شهرکت
 است.  گل گهر

 
 که دارای یکی از شرایط زیر باشد   بومی به افرادی گفته می شود 6.8

  هستم یبوم الف   
 صورتی که شهرستان محل تولد یا شهرستان محل صدور شناسنامه شما شهرستان سیرجان باشد.   در

 

http://www.hrdms.ir/
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فرزند افراد نظامی یا کارمند رسهمی و پیمانی دولت هسهتم و به تبعیت ولی محل تولد یا صهدور    ب    

 . سیرجان استشناسنامه شهرستانی غیر از 
در صهورتی که به تبعیت از پدر یا مادر کارمند رسهمی و پیمانی دولت یا نظامی خود در شههرسهتانی  
غیر از سهیرجان متولد شهده اید، باید مدارک اشهتاال و مدارک بومی بودن پدر یا مادر خود )صهفحه  

 اول شناسنامه و کارت ملی( را ارسال نمائید. 
 

 
 . می باشم ق تحصیلی در شهرستان سیرجانغیر بومی دارای سواب   ج   

درصههورتی که دارای حداقل دو مقطع تحصههیلی )ابتدائی، راهنمایی، دبیرسههتان( بصههورت متوالی یا  
متناوب در شههرسهتان سهیرجان باشهید، باید مدارک تحصهیلی مرتبط را پس از تائید سهازمان آموزا و 

 پرورا شهرستان سیرجان ارسال نمائید. 
 

 بومی ساکن به تبعیت همسر هستم.غیر   د   
درصهورتی که به تبعیت همسهر خود در شههرسهتان سهیرجان سهاکن شهده اید، باید مدارک بومی بودن  

 همسر خود )صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی( را ارسال نمائید. 
ساکن شده  همسر یا فرزند افراد نظامی یا کارمند رسمی و پیمانی دولت هستم و به تبعیت وی   ههه    

 ام.
درصهههورتی که به تبعیت از پدر، مادر یا همسهههر کارمند رسهههمی و پیمانی دولت یا نظامی خود در  
شههرسهتان سهیرجان سهاکن شهده اید، باید مدارک اسهتخدامی و اشهتاال پدر، مادر یا همسهرخود را 

 ارسال نمائید. 

 

 دریافت کارت آزمون ( 9
طبق کد  (  www.hrdms.irداوطلبان، از طریق سهههایت مذکور )دریافت کارت ورود به جلسهههه برای   1.9

 .پذیر استرههیری ارائه شده، در تاریخ های تعیین شده امکان
آزمون در شهههرسههتان سههیرجان برگزار خواهد شههد. محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت   2.9

 .کارت در سایت قابل مشاهده است
 

 اعالم نتایج آزمون  ( 10
 ون و محهل و زمهان برگزاری مصهههاحبهه متعهاقبهًا از طریق سهههایهت مهذکورنتهایج مرحلهه اول آزم 1.10

(www.hrdms.ir) اعالم خواهد شد. 
با شههماره تلفن   12تا   10توانند از سههاعت داوطلبان در صههورت نیاز به کسهه  اطالعات بیشههتر می 2.10

 .تماس حاصل نمایند 03441423789


