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 نیاز مورد انسانی نیروي تامین منظور به پاسارگاد آهن ذوب صنعتی مجتمع به وابسته کهنوج تیتانیوم کارخانجات و معدنی مجتمع

و    کارطب  سنجش،تخصصی مصاحبه کتبی، آزمون برگزاري طريق از ،متفاوت تحصیلی مقاطع در شرايط واجدين میان از خود

      می نمايد.  جذب نیرو  به  اقدام اجتماعی تأمین و کار قانون ضوابط طبق موقت قرارداد صورت به یآموزشگذراندن دوره 

با فرض وضعیت    در خصوص زمان دريافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون    اعالمی در اين دفترچه  هاي تاريخ  تذکر مهم: 

است. ضمناً تنها مرجع  هاي بهداشتی و ساير مقتضیات  ها و پروتکل وضع شده و تابع رعايت تمامی دستورالعمل  بینی و پیش  کنونی

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

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

  معین   مدت  با   قراردادی  استخدامشرایط عمومی    -1  

 داشتن تابعیت ايران  .1

 انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانونی دائم  .2

 دخانیاتهرگونه عدم اعتیاد به مواد مخدر و   .3

 محکومیت جزايی مؤثر نداشتن سابقه  .4

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانايی براي انجام کاري که استخدام میشوند .5

 دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نیازهاي استخدامی   .6

 ا ه نداشتن منع قانونی براي استخدام و تعهد خدمتی به ديگر سازمان .7

 پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبهگزينش کمیته هاي عمومی به تأيید احراز صالحیت .8

 

  معین  مدت  با   قراردادی   استخدام   شرایط اختصاصی  - 2

 آقا و خانم : جنسیت پذيرش .1

 نیروي انسانی داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصیلی اعالم شده در جداول نیازهاي  .2

 8بند مندرج در جدول داشتن شرايط سنی   .3

 فارغ  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.

ازای تمام مقاطع یکسان است و داشتن ساب  :تذکر به  یا مدرک تحصیلی  قمحدوده سنی ذکر شده  تاثیری در  ه کار 

 داوطلب ندارد.افزایش سن  
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هاي مربوط به جدول  کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تأيیديه  الزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان،  تذکر:

ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر يک  ده باشد و به همراه ساير تأيیديه، بايستی حداکثر تا روز تطبیق مدارک آماده و صادر ش ۱شماره 

از داوطلبان که به هنگام ثبت نام، اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و يا واقعیتی را کتمان نموده باشد و به سبب اين اطالعات  

بوده   ايشان ملغی  واقعی بودن اطالعات مشخص شود، قبولی  فرآیند ن  به لحاظ طوالنی نمود  وپذيرفته شوند، هر زمان که غیر 

   .اقدام الزم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد،  معین  مدت با قراردادی  استخدام

 :نیاز  نحوه ثبت نام و مدارک مورد  - ۳

 : نام به صورت الکترونیکی و از طريق سايت اينترنتی به شرح ذيل انجام می گیردثبت

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

 دانلود دفترچه آزمون و مطالعه کامل آن  .2

 مطابق با فرمت مشخص شده   الزم و ارسال مدارکتکمیل فرم ثبت نام  .3

 دريافت کد رهگیري از سیستم  .4

   ثبت نام )الکترونیکی(: جهت مدارک مورد نیاز   -1- ۳

قطعه عکس .1 يک  آقايان  ،    ۳×۴اسکن  براي  پايان خدمت  کارت  تحصیلی،  مدرک  ملی،  باکارت  متناسب  بايستی    که 

 ذيل باشد توضیحات 

 داوطلب : نحوه تهیه فایل تصویر

مراجعه  بنابراين الزم است داوطلبان قبل از فرد داوطلب می باشد، نام، فايل تصويراقالم اطالعاتی الزم براي ثبت   يکی از .1

 مطابق شرايط ذيل تهیه نمايند  را فايل مربوط به عکس خود به پايگاه اينترنتی ثبت نام الکترونیکی،

 باشد ذخیره شده  JPG فرمت با و dpi 100 درجه وضوح با   و ۳*۴فايل مربوطه الزم است با اسکن عکس  .2

 کیلوبايت باشد  ۷۰از کمتر حجم فايل ارسالی بايد  .3

 سال جاري تهیه شده باشد ر د روي آن تهیه می شود الزم است تمام رخ بوده و  از عکسی که تصوير .4

 پیکسل باشد  ۳۰۰*۴۰۰حداکثر و پیکسل  ۲۰۰*۳۰۰حداقل  ارسالی بايد  ابعاد تصوير .5

  فاقد هر گونه حاشیه زائد باشدتصوير بايد در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و  .6

 داراي زمینه سفید باشد  حتی االمکان عکس رنگی و  .7

 :آزمون نیاز پس از قبولی در  مدارک مورد - 2- ۳

روز کاري پس از    ۵مدارک ذيل را ظرف مدت  ند  مؤظف  گردندمی    ی مجتمع فراخوانظرفیت اعالم برابر  داوطلبانی که اسامی آنها

 نمايند.  اعالم نتايج، به همراه اصل مدارک به نماينده شرکت به آدرسی که متعاقباً اعالم خواهد گرديد حضوراً ارائه 

 مدرک تحصیلی برابر با اصل  اصل به همراه تصوير  .1

 کارت ملی   برابر با اصل اصل به همراه تصوير .2

 شناسنامهتمام صفحات برابر با اصل  اصل به همراه تصوير .3

 کارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم  برابر با اصل   اصل به همراه تصوير .4
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 آگهی حسب ضرورت  ساير مدارک طبق مفادبرابر با اصل   اصل به همراه تصوير .5

 .شماره پرونده باشد کدرهگیري و  فرم ثبت نام الکترونیکی چاپ شده که حاوي .6

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

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

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

 مهلت ثبت نام:  - ۴

مهلت   - گرامی  تاريخ    30/1401/ 10از    نام  ثبتداوطلبان  مراجعه  0۳/1۴01/ 2۳تا  با  که  اينترنتی   است  آدرس  به 

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

يکن  لمنکا   و پذيرش آنها  مورد قبول نبوده  هرگونه مغايرت در ارسال مدارک ثبت نام حتی در صورت پذيرش اولیه افراد -

 . تلقی می گردد 

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

 مورخ  چهارشنبهو  0۳/0۴/1۴01مورخ  سه شنبه می توانند روزهاي  داوطلبان جهت رويت و پرينت کارت ورود به جلسه آزمون،

 د.  اقدام نماين   https://www.pascosteel.comبا درج کد ملی و کد رهگیري در محل مورد نظر در سايت 0۴/0۴/1۴01

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

 . افراد به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد

 : تخصصیآزمون کتبی و مصاحبه   برگزاری  زمان  - 6

   می باشد.۱۲الی  9از ساعت  1۴01/ 17/0۴و   1۴01 / 16/0۴  مورخ جمعه  های پنج شنبه وروز  :آزمون زمان برگزاري

 .  می باشد کهنوجاسالمی واحد آزاد ، دانشگاه کهنوج آزمون: محل برگزاري

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

 . گردنددعوت می   ،طريق برقراري تماس تلفنی ضمن اعالم زمان و مکان انجام مصاحبه به جلسهاز از تايید مدارک 

 الزم به ذکر است دعوت به مصاحبه به هیچ عنوان به منزله ي پذيرش داوطلب نمی باشد.  

 تذکرات:   - 7

 . می باشد 8راساس جدول بند استخدام ب تياولو -

در آزمون با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده با رعايت    کسب شده نتخاب داوطلبان به ترتیب باالترين نمره کل  ا -

 . هاي مندرج در آگهی صورت می پذيرداولويت 

نفر  درمواردي که نمره کل دو  تبصره: - از  يا چند  اصلح  انتخاب  باشد   کمیته سوي    از داوطلبان در رشته شغلی يکسان 

 .گرفت خواهد مالک عمل قرار ،گزينش
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 ند شرکت از پذيرش آنان معذور است. در صورتیکه داوطلبین پس از مصاحبه نتوانند شرايط علمی را احراز کن تبصره: -

به   تکمیل آن نهايت دقت را  باشد الزم است درمی  مراحل ثبت ناممتقاضیان تکمیل    توجه به اينکه مالک ثبت نام از  با -

   . پذيرش نخواهد بودثبت نام قابل   هیچگونه اصالحاتی پس از عمل آورده و 

به علم کامل، به مفادآگهی نموده است    اقرار  تلويحاً  و  آزمون صريحاً   شرکت در  ثبت نام و مراحل  تکمیلداوطلب با    تبصره: -

  .حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و

سالمت    ارتباط با  گواهی/تأيیديه مورد نیاز در  شرکتمعرفی اين    توجه به شرايط عمومی آگهی با   پذيرفته شدگان موظفند با  -

 ند.  اخذ نماي را توانايی انجام کار روانی و جسمانی،

خواهد بود    https://www.pascosteel.com  رسانی درخصوص آزمون از طريق سايت اينترنتی به آدرسهرگونه اطالع -

   .را بدين طريق دريافت خواهند کرد داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود و

      د:نهاي زير تماس حاصل نمايبا شماره می توانند در صورت هرگونه سوال در خصوص ثبت نامداوطلبان گرامی  -

 ۱6صبح الی   8ساعات پاسخگويی:               جناب آقاي مهندس شکوهی() ۳۴0-۳129۵۵00تلفن:               

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

    . خارج از موضوع پرهیز نمايیدساير شرکت کنندگان از طرح سواالت 

مطالعه نموده و در  الزم به تاکید می باشد کلیه متقاضیان می بايست شرايط و ضوابط مندرج در اين اطالعیه را دقیقاً   -

صورت واجد شرايط بودن نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. در هر مرحله مشخص شود متقاضی واجد شرايط مندرجات اين 

     .اطالعیه نمی باشد از مراحل پذيرش حذف خواهد شد 
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 :  نیاز  مورد  تحصیلی   مقطع و  رشته  - 8

 فاریاب- رودبارجنوب- قلعه گنج - منوجان- : کهنوجان جنوبی استان کرمان عبارتند ازپنج شهرست*

 

 

 

 

 ردیف 
کد  

 رشته
 مقطع 

تحصیلی  عنوان رشته های 

 مورد قبول 
 گرایش

تعداد افراد  

 مورد نیاز 
 محل سکونت  شرایط سنی جنسیت 

۱ ۱۴۰۱۱ 

  کارشناسی و

کارشناسی  

 ارشد 

مکانیک )ثبت نام  مهندسی 

شیمی بالمانع   مهندسی رشته

 است( 

کلیه  

 گرايشها 
 به بعد   ۰۱/۰۱/۱۳68متولدين  آقا و خانم  ۱۲

  استان شهرستان جنوبی پنج*

 کرمان 

۲ ۱۴۰۱۲ 

  کارشناسی و  

کارشناسی  

 ارشد 

 مهندسی برق 
کلیه  

 گرايشها 
 به بعد   ۰۱/۰۱/۱۳68متولدين  آقا و خانم  9

*پنج شهرستان جنوبی استان  

 کرمان 

۳ ۱۴۰۱۳ 

کارشناسی و  

کارشناسی  

 ارشد 

  –زمین شناسی  - معدن

 متالوژي  

کلیه  

 گرايشها 
 به بعد   ۰۱/۰۱/۱۳68متولدين  آقا و خانم  6

جنوبی استان  *پنج شهرستان 

 کرمان 

۴ ۱۴۰۱۴ 

  کارشناسی و  

کارشناسی  

 ارشد 

 مکانیک خودرو  
کلیه  

 گرايشها 
 به بعد   ۰۱/۰۱/۱۳68متولدين  آقا ۲

*پنج شهرستان جنوبی استان  

 کرمان 

۵ ۱۴۰۱۵ 

  کارشناسی و  

کارشناسی  

 ارشد 

 بهداشت حرفه اي  
کلیه  

 گرايشها 
 به بعد   ۰۱/۰۱/۱۳68متولدين  آقا و خانم  ۱

شهرستان جنوبی استان  *پنج 

 کرمان 

6 ۱۴۰۱6 

  کارشناسی و  

کارشناسی  

 ارشد 

 فوريت هاي پزشکی  
کلیه  

 گرايشها 
 به بعد   ۰۱/۰۱/۱۳68متولدين  آقا ۳

*پنج شهرستان جنوبی استان  

 کرمان 

۷ ۱۴۰۱۷ 

کارشناسی و  

کارشناسی  

 ارشد 

 کارشناس ايمنی 
کلیه  

 گرايشها 
 به بعد   ۰۱/۰۱/۱۳68متولدين  آقا   ۱

شهرستان جنوبی استان  *پنج 

 کرمان 

 ديپلم ۱۴۰۱8 8
ديپلم کلیه رشته ها  

 )انتظامات( 

کلیه  

 گرايشها 
 فقط کهنوج  به بعد   ۰۱/۰۱/۱۳۷۲متولدين  آقا ۱۰

 کارشناسی  ۱۴۰۱9 9

ت نام رشته  بث -مديريت 

رياضی و حسابداري بالمانع  

 .)توزين( است

کلیه  

 گرايشها 
 کهنوج فقط  به بعد   ۰۱/۰۱/۱۳68متولدين  آقا ۳
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 : آزمونمواد  - 9  

احتساب   به صورت چهارگزینه ای با( تعیین گردیده است. سواالت  2طبق جدول شماره )  و عمومی    تخصصی  مواد آزمون  

 و آزمون شامل نمره منفی می باشد.   طراحی خواهد شد  برای سواالت عمومی  1برای سواالت تخصصی و ضریب    ۳ضریب  

 مواد آزمون   -(2) جدول شماره

ف 
دی

ر
 

کد  

 رشته
 مقطع

عنوان رشته های 

 تحصیلی مورد قبول 
 توضیحات  مواد آزمون عمومی  مواد آزمون تخصصی 

۱ ۱۴۰۱۱ 
کارشناسی و  

 کارشناسی ارشد 

مکانیک )ثبت  مهندسی 

شیمی  مهندسی نام رشته 

 بالمانع است( 

 صنعتی کشی نقشه -۳ استاتیک  - ۲ مصالح مقاومت-۱

 ترمودينامیک سیاالت،  - 6دينامیک – ۵اجزا  طراحی  -۴

 حرارات   انتقال و

زبان    –هوش و استعداد 

 انگلیسی عمومی

آزمون استخدامی و  

 مصاحبه حضوري 

۲ ۱۴۰۱۲ 
کارشناسی و  

 کارشناسی ارشد 
 مهندسی برق 

مدار  ۱ عمومی  ۲.تحلیل  الکترونیک  هاي  ۳.  ماشین   .

 رياضی   -6. مبانی الکترومغناطیس ۵کنترل . ۴ الکتريکی

زبان    –هوش و استعداد 

 انگلیسی عمومی

آزمون استخدامی و  

 مصاحبه حضوري 

۳ ۱۴۰۱۳ 
کارشناسی و  

 کارشناسی ارشد 

  –زمین شناسی  - معدن

 متالوژي  

معدنی  -۱ مواد  است -۲تغلیظ  معدنیمبانی  مواد  - ۳  خراج 

 خردايش و طبقه بندي- ۴رائی آ بانی کانهم

زبان    –هوش و استعداد 

 انگلیسی عمومی

آزمون استخدامی و  

 مصاحبه حضوري 

۴ ۱۴۰۱۴ 
کارشناسی و  

 کارشناسی ارشد 
 مکانیک خودرو  

خودرو  .۱ مکانیکی  سیستمهاي  .  ۲تعمیرات  تعمیرات 

خودرو الکترونیکی  و  هاي  .  ۳الکتريکی  سیستم  تعمیرات 

.  ۴(  جعبه دنده هاي دستی و اتوماتیک)انتقال قدرت خودرو 

گازسوز   و  ديزلی  بنزينی،  رسانی  سوخت  هاي  .  ۵سیستم 

هیدرولیک  .  6تعمیرات سیستم هاي هدايت و کنترل خودرو

 ياتاقان و مکانیزم روغنکاري آن. ۷پنوماتیک و 

زبان    –هوش و استعداد 

 انگلیسی عمومی

آزمون استخدامی و  

 مصاحبه حضوري 

۵ ۱۴۰۱۵ 
کارشناسی و  

 کارشناسی ارشد 
 بهداشت حرفه اي  

. عوامل زيان آور  ۲.عوامل زيان آور شیمیايی در محیط کار ۱

بیماري هاي شغلی  .  ۴. ارگونومی  ۳فیزيکی در محیط کار  

 . ايمنی در صنعت 6.مديريت و ارزيابی ريسک ۵

زبان    –هوش و استعداد 

 انگلیسی عمومی

فقط مصاحبه 

 حضوری 

6 ۱۴۰۱6 
کارشناسی و  

 کارشناسی ارشد 
 فوريت هاي پزشکی  

اورژانس  -CPR-داروشناسی-عمومی آناتومی-فیزيولوژي

 طبی پیش بیمارستانی 

زبان    –هوش و استعداد 

 انگلیسی عمومی

فقط مصاحبه 

 حضوری 

۷ ۱۴۰۱۷ 
کارشناسی و  

 کارشناسی ارشد 
 (HSE)کارشناس ايمنی 

  - کار  ط یو بهداشت مح  یمنيا   - کار  ط یآور مح  انيعوامل ز 

از کار و سم    یحوادث ناش  -یمني از کار  ا  یناش  يهايمار یب 

 یصنعت  یشناس

زبان    –هوش و استعداد 

 انگلیسی عمومی

فقط مصاحبه 

 حضوری 

 ديپلم ۱۴۰۱8 8
ديپلم کلیه رشته ها  

 )انتظامات( 

عمومی   اطالعات  و  اجتماعی  و    - دانش  نگهبانی  اصول 

وانین و حقوق قضايی شغل  آشنايی با ق   –حفاظت فیزيکی  

 نگهبانی 

زبان    –هوش و استعداد 

 انگلیسی عمومی

آزمون استخدامی و  

 مصاحبه حضوري 

 کارشناسی  ۱۴۰۱9 9

ت نام رشته  بث -مديريت 

 رياضی و حسابداري  

 .)توزين( مانع استبال

مديريت منابع    –تحقیق در عملیات    - تئوري هاي مديريت  

اقتصاد خرد و    -آمار     –مديريت رفتار سازمانی    –انسانی  

 کالن  

زبان    –هوش و استعداد 

 انگلیسی عمومی

آزمون استخدامی و  

 مصاحبه حضوري 

 (پایان)                                                                    


