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در نظر دارند جهت تکمیل نيروي انساني مورد نياز خود از بین داوطلبان مرد/زن  های کارفرما منطقه گل گهر  شركت  
کتبی،   آزمون  برگزاری  طریق  از  زیر  مطابق جدول  قراردادی  به صورت  کرمان  شهرستان سیرجان/استان  بومی  و 

 .روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند مصاحبه تخصصی و 
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 فوق دیپلم 
   سیرجان  مرد  9 سین آزمایشگاه یتکن شیمی 1
   سیرجان  مرد  1 سین آزمایشگاه یتکن ژی ر متالو 2
   سیرجان  مرد/ زن  2 سین حسابدارییتکن حسابداری 3

 

 لیسانس 

   سیرجان  مرد  11 کارشناس مکانیک  ( گرایش هامکانیک)کلیه  4

5 
به جز ایمنی  گرایش هاصنایع)کلیه 

 صنعتی( 
 مدیریت صنعتی 

منابع  کارشناس  
  انسانی، حمل و نقل

 پروژه و 
   سیرجان  مرد/ زن  13

 مرد/ زن  11 کارشناس حسابداری  حسابداری 6
استان  
 کرمان 

  

 مرد/ زن  1 کارشناس حسابرسی  حسابداری 7
استان  
 کرمان 

سال سابقه بیمه مرتبط با  3
 الزامی است.  حسابرسی 

 مدیریت دولتی  8
منابع  کارشناس  
 انسانی

   سیرجان  مرد  3

   سیرجان  مرد  7 کارشناس برق  (گرایش هابرق )کلیه  9

   سیرجان  مرد  5 کارشناس عمران  (گرایش هاعمران )کلیه   10
   سیرجان  مرد  3 کارشناس حقوق  )کلیه گرایش ها(حقوق 11

12 

 (گرایش هاکامپیوتر)کلیه  
فناوری  -مهندسی فناوری اطالعات
 . اطالعات
 علوم کامپیوتر 

 مرد/ زن  IT 4کارشناس 
استان  
 کرمان 

  

13 

 (گرایش هاکامپیوتر)کلیه  
فناوری  -مهندسی فناوری اطالعات
 اطالعات 
 علوم کامپیوتر 

 مرد/ زن  IT 5کارشناس 
استان  
 کرمان 

  بیمه مرتبطسال سابقه  3
 الزامی است.  ITبا

 مرد  7 کارشناس شیمی  شیمی )گرایش محض/کاربردی( 14
استان  
 کرمان 
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تسلط به زبان   سیرجان  مرد  3 کارشناس بازرگانی  مدیریت بازرگانی 15

 الزامی است.  انگلیسی

 بهداشت حرفه ای  16
  کارشناس بهداشت
 حرفه ای 

 مرد  1
استان  
 کرمان 

  

   سیرجان  مرد  1 متالورژی کارشناس   ژی ر متالو 17
  سیرجان  مرد  1 کارشناس معدن  معدن)گرایش استخراج(  18

 

 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
 ان مصاحبه تخصصی الزامی می باشد.در زم کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ارائه 3.1
عدم اشتتهار به فستاد اخالقی، نداشتتن ستابقه محکومیت و ستوی پیشتینه کیفری که موجم محرومیت از  4.1

 حقوق اجتماعی شده باشد. ) با تأیید مراجع ذی صالح (
 .ها به هر شکل ممکنکلیه نهادها و ارگان ،شرکت ها ،ها، مؤسسات عدم تعهد اشتغال در دستگاه 5.1
داشتتن تندرستتی و توانایی کامل جستمی و روانی به تأیید مدیریت ایمنی و بهداشتت و محیط زیستت   6.1 

 منطقه گل گهر. کارفرماشرکت های 
 عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، روان گردان و…)با تایید مراجع ذی صالح(. 7.1

 
 شرایط سنی  (2

 .باشد می حداکثر سن مجاز برای داوطلبان شرکت کننده مطابق جدول زیر 1.2
جدول  (ــــه) )مطابق ستتون   .به ستن مجاز افزوده خواهد شتد داوطلبان مرد  مدت زمان خدمت ستربازی  2.2

 شرایط سنی(
افرادی که ستابقه کار داشتته باشتند با ارائه ستابقه بیمه به ازای هر ستال ستابقه کار یکستال به ستن مجاز آنان   3.2

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

درصتتد و آزادگان در صتتورت ارائه   ۲۵جاویداالثرها)همستتر و فرزندان(، جانبازان باالی  افراد خانواده شتتهدا و  
 .شودسال به سن مجاز داوطلم اضافه می ۵مدارک و مستندات مورد تایید بنیاد شهید به میزان 

( و)در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان نباید بیشتر از سن مشخص شده طبق ستون   5.2
 یط سنی تجاوز نماید .جدول شرا
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 فوق دیپلم 

 سین آزمایشگاه یتکن شیمی 1
سال متولدین    27
 و بعد از آن  01/01/1374

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

 سین آزمایشگاه یتکن متالورژی  2
سال متولدین    27
 و بعد از آن  01/01/1374

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

 سین حسابدارییتکن حسابداری 3
سال متولدین    27
 و بعد از آن  01/01/1374

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

 

 لیسانس 

 کارشناس مکانیک  مکانیک)کلیه گرایش ها(  4
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

5 
به جز صنایع)کلیه گرایش ها 
 ایمنی صنعتی(
 مدیریت صنعتی 

کارشناس منابع انسانی،  
کارشناس حمل و نقل،  
 کارشناس پروژه 

 01/01/1370سال متولدین   31
 و بعد از آن

سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

 کارشناس حسابداری  حسابداری 6
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

 کارشناس حسابرسی  حسابداری 7
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

 کارشناس منابع انسانی  مدیریت دولتی / صنعتی  8
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

 کارشناس برق  برق )کلیه گرایش ها( 9
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

 کارشناس عمران  عمران )کلیه گرایش ها( 10
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

 کارشناس حقوق  حقوق)کلیه گرایش ها( 11
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365
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 کامپیوتر)کلیه گرایش ها(
- مهندسی فناوری اطالعات
 فناوری اطالعات 
 علوم کامپیوتر 

 ITکارشناس 
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

13 

 کامپیوتر)کلیه گرایش ها(
- مهندسی فناوری اطالعات
 فناوری اطالعات 
 علوم کامپیوتر 

 ITکارشناس  
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

14 
شیمی )گرایش  
 محض/کاربردی( 

 کارشناس شیمی 
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

 کارشناس بازرگانی  مدیریت بازرگانی 15
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

16 
 بهداشت 
 حرفه ای 

کارشناس بهداشت     
 حرفه ای 

 01/01/1370سال متولدین   31
 و بعد از آن

سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

 کارشناس متالورژی  متالورژی  17
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

 کارشناس معدن  معدن)گرایش استخراج(  18
 01/01/1370سال متولدین   31

 و بعد از آن
سال متولدین    36
 و بعد از آن 01/01/1365

 

 شرایط معدل  ( 
 د. از داشتن شرط معدل معاف می باشنکلیه داوطلبان )جدول رشته های مورد تقاضا(   .1

 

 شرایط مدرک تحصیلی  (4
آزمون های ستتراستتری  مدارک دانشتتگاهی کستتانی برای شتترکت در آزمون قابل قبول استتت که از طریق   1.4

دانشتگاه ها و مراکز آموز  عالی موفق به ورود شتده باشتند و یا از دانشتگاه های معتبر خارج یا داخل از 
 کشور، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.

ایش تحصتیلی و تاری   دارا بودن مدرک تحصتیلی و یا گواهی فراتت از تحصتیل که در آن مقطع، رشتته، گر 2.4
 فراتت از تحصیل ذکر شده باشد.
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باشتتد به هیچ وجه مورد پذیر  قرار نمی   03/1401 /03 تذکر: داوطلبانی که تاری  فراتت از تحصتتیل آنان بعد از   
بدیهی استت کستانی که در آزمون پذیرفته شتده و نتوانند نستبت به اخذ مدرک تحصتیلی تا تاری    .د نگیر
 اقدام نمایند از آزمون حذف و شرکت نسبت به جذب آنها تعهدی ندارد. 03/1401 /03 

.  می باشتد   ممنوع( داشتتن مقطع تحصتیلی باالتر  3الی1دیپلم )ردیف  فوق  برای رشتته های مقطع تحصتیلی  4. 
 ( داشتن هر گونه مدرک تحصیلی باالتر بالمانع است.18الی  4)ردیف ه های مقطع لیسانس رشتو برای 

 
 اولویت های جذب  (5

از به جذب( به افراد درجه یک خانواده معزز شاهد و جانبازان  یکل پذیرفته شدگان) در صورت ن %۱۰اختصاص  1.5
 .کسم کرده باشد میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز را   60 مشروط بر این که حداقل   %۲۵باالی  

 . سیرجان می باشد در شرایط مساوی اولویت با افراد بومی شهرستان  2.5

 

 نحوه ثبت نام و مهلت آن  (6
فرصت خواهند داشت به ترتیم ذیل برای شرکت   03/1401 / 03 داوطلبان از تاری  درج این آگهی حداکثر تا پایان روز 

 ثبت نام نمایند. )مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود.( و  مراجعه  www.geg.irبه سایتدر آزمون 

 مندرج در آن. مطالعه دقیق آگهی و شرایط   1.6
 داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند.  2.6

 کیلوبایت باشد(  250کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از   5۰نباید بیشتر از    ۳×۴)حجم عکس  
 ۳×۴عکس داوطلم  .1
 مدرک تحصیلی  .2
 کارت ملی  .3
 شناسنامه و سوم دوم ،اولصفحه  .4
 2/4مدارک ایثارگری موضوع بند   .5
 8/6مدارک بومی بودن موضوع بند  .6
 13و  7گواهی سابقه بیمه داوطلبان ردیف   .7
 8/5نامه استعفا موضوع بند  .8

  WWW.GEG.IRبر روی ستایت   zipهنگام ثبت نام در ستایت، داوطلبان باید تمام مدارک فوق را در یک فایل با فرمت  
 .مگا بایت باشد  2بارگزاری نمایند. حجم فایل ارسالی حتما باید کمتر از 

به طور صتحی     www.geg.irثبت تکمیل مشتخصتات و اطالعات خواستته شتده مطابق با فرم موجود در ستایت 6. 
 .باشد و دقیق و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می

به سایت مذکور مراجعه کرده و با ورود کد رهگیری از وضعیت  می بایست  از ثبت نام    بعد   ساعت  72داوطلبان   4.6
 .ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید 

http://www.geg.ir/
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ستتتی  الزم استتت داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمایند. مستتتولیت در تبصتتره : 
دعوت شتدگان برای مصتاحبه بایستتی  عهده داوطلم بوده و پس از اعالم نتایج مرحله اول آزمون،  اطالعات وارد شتده به

 .کپی آنها را به همراه داشته باشند  ، کارت پایان خدمت و اصل مدارک خواسته شده
 

 نحوه برگزاری آزمون  (7
 .گرددهای نادرست برگزار می نمره منفی برای پاس  کتبی و با احتساب  / ایگزینه  آزمون به صورت چهار 1.7
 اعالم خواهد شد. WWW.GEG.IRمنابع آزمون متعاقبًا از طریق سایت  2.7
 کمتر باشد. میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز %۶۰امتیاز آخرین نفر پذیرفته شده نباید از حداقل  7. 
 

 توضیحات مهم  (8
داوطلم با ذکر مشتخصتات تیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شترکت در مصتاحبه نماید، با مشتخص  چنانچه   1.8

شتدن عدم صتحت مندرجات در مراحل بعدی )حتی در صتورت پذیر  در آزمون و اشتتغال به کار( موضتوع  
 .بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

آزمون کتبی به منزله جذب نهایی فرد نمی باشتتد بلکه مراحل جذب شتتامل قبولی در    بدیهی استتت قبولی در 2.8
مصتاحبه تخصتصتی، آزمون روانشتناختی، آزمون عملی )درصتورت نیاز( ، معاینات پزشتکی و تایید فرد توستط  
م کمیسیون مربوطه می باشد که در صورت پذیر  داوطلم در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان برای انجا

 .مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد 
 .افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاتل مورد نیاز را دارا باشند  8. 
های کارفرما  نحوه اشتتتغال و محل خدمت افراد، پس از قبولی نهایی توستتط حوزه ستترمایه انستتانی شتترکت   4.8

 گل گهر تعیین می گردد.منطقه 
  کارفرما منطقته گل گهر های   چنتانچته هریک از داوطلبتان در یکی از شتتترکت های همکتار و یا همگروه شتتترکت 5.8

ستتندات آن را هنگام ثبت نام پیوستت مدارک نماید در تیر  شتاتل باشتند، باید قبل از ثبت نام استتعفا داده و م
 این صورت مجاز به ثبت نام نمی باشند.

شترکت های همکار شترکت هایی هستتند که به صتورت پیمانکاری به عنوان بهره بردار، پشتتیبان و تولیدی با شترکت  
 قرارداد دارند.کارفرما منطقه گل گهر های 

  کارفرما منطقه گل گهرهای    هستتند که درصتدی از ستهام آنها متعلق به شترکتشترکت های هم گروه شترکت هایی  
 است.

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

  هستم یبوم الف : 
 رجان/استان کرمان باشد.یا شهرستان محل صدور شناسنامه شما شهرستان سیه شهرستان محل تولد ک درصورتی

 

http://www.geg.ir/
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ــمکا ی  یفرزند افراد نظام  ب :   ــتم و به تبع یمانیو پ  یارمند رس ــنامه  یمحل تولد   یت ولیدولت هس ــناس ــدور ش ا ص
 .رجان/استان کرمان استیر از سیغ یشهرستان
ر از یت  نی دولتت یتا نظتامی خود در شتتتهرستتتتتانیمتایو پ تبعیتت از پتدر یتا متادر کتارمنتد رستتتمیه بته  کت صتتتورتی  در
ا مادر خود )صتفحه اول یبودن پدر باید مدارک اشتتغال و مدارک بومی   د،یکرمان متولد شتده ا  استتانرجان/یست

 د.ی( را ارسال نمائکارت ملیشناسنامه و 
 
 .باشم یم رجان/استان کرمانیدر شهرستان س یلیسوابق تحص یدارا یر بومیغ   ج : 

ا متناوب در  ی  یرستتتان( بصتتورت متوالی، دبییراهنما، ی)ابتدائ یلیحداقل دو مقطع تحصتت یه داراک  یدرصتتورت
د ستازمان آموز  و پرور   یمرتبط را پس از تائ یلیتحصت  کد مدار ید، بایرجان/استتان کرمان باشتیشتهرستتان ست
 د.یارسال نمائ استان کرمان/رجانیشهرستان س

 
 ت همسر هستم.ین به تبعکسا  یر بومیغ   د :  

بودن    یبوم  کد مدار ید، باین شتده اکرجان/استتان کرمان ستا یدر شتهرستتان ستت همستر خود  یه به تبعک  یدرصتورت
 د.ی( را ارسال نمائیارت ملکهمسر خود )صفحه اول و دوم شناسنامه و 

 ن شده ام.کسا  یت ویدولت هستم و به تبع یمانیو پ یارمند رسمکا ی یا فرزند افراد نظامیهمسر     هـ : 
خود در شتتتهرستتتتتان    یا نظتامیتدولتت    یمتانیو پ یارمنتد رستتتمکتا همستتتر  یتت از پتدر، متادر  یته بته تبعکت  یدرصتتتورت

 د.یا همسرخود را ارسال نمائیو اشتغال پدر، مادر  یاستخدام کد مدار ید، باین شده اکرجان/استان کرمان سا یس

 

 ریافت کارت آزمون د (9
طبق کد رهگیری ارائه (  WWW.GEG.IRدریافت کارت ورود به جلستته برای داوطلبان، از طریق ستتایت مذکور ) 1.9

 .پذیر استشده، در تاری  های تعیین شده امکان
آزمون در شتهرستتان ستیرجان برگزار خواهد شتد. محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در ستایت  2.9

 .قابل مشاهده است
 

 اعالم نتایج آزمون  (13
اعالم  (www.geg.ir) مصتاحبه متعاقبًا از طریق ستایت مذکورنتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری   1.13

 .خواهد شد 
 4-03441424152 با شتماره تلفن    12تا  10توانند از ستاعت  داوطلبان در صتورت نیاز به کستم اطالعات بیشتتر می 2.13

 .تماس حاصل نمایند 


