
 

 

 

 
 

 خوزستانبومي استان  از بین داوطلبان زیرساخت های مجتمع فوالدسازی جهان آرا اروند بهره برداری از جهتانساني متخصص  تامین نیروی به منظور)سهامي خاص( رق جهان آرا اروند شركت ب

 به همكاری مي نماید.با شرایط زیر در قالب قرارداد مدت معین دعوت  و گزینش مصاحبه ،طي آزمون كتبي
 

 
 

 

 الف( شرایط عمومي برای شركت در آزمون
و  ايراننظام جمهوري استتي    تابعيتداشتت   . 1

   دي  به يک  از اديان رسم  کشور
هاي . انجام خد ت ستتتربازي يا داشتتت    عا يت2

پزشتتک  که  انا از انجام  غير قانون  دائم و  عا يت
 کار در  حيط صنع   نباشد. 

کارت پايان خد ت يا  عا يت    بايد (: 1تبصتتر  *
 تا ز ان ثبت نام صادر شد  باشد.

 عدم اع ياد به  واد  خدر و دخانيات. 3
 . نداش   سابقه  حکو يت جزاي  4
  تواناي  الزمصتتحت و برخورداري از تندرستت   و . 5

  حوله    ناسب با وظايف
 عدم اش غال به تحصيل و نداش   تعهد خد     .6
 

 ب( شرایط اختصاصي
 . داش   حداکثر شرايط سن  به شرح زير:1
 به بعد در  قطا کاردان  01/06/1374  ولدي   -

 سال با اح ساب خد ات سربازي( 26)حداکثر 
 کارشناس به بعد در  قطا 01/06/1372  ولدي  -

 سال با اح ساب خد ت سربازي( 28)حداکثر 
ي  - طا  بتته 01/06/1370  ولتتد ق  بعتتد در  

ستتال با اح ستتاب  30)حداکثر  کارشتتناستت  ارشتتد
 خد ت سربازي(

ستتتابقه کار  رتبط و  وثر  ع بر به  :(2تبصتتتر  *
               روبرو اضتتا ه خواهد جدولحداکثر شتترايط ستتن  

 سال( 4)حداکثر  شد
شغل  . 2 ش ه  سب با ر صيل   نا ش    درك تح دا

 روبرو  ورد نظر در جدول
 
ستان بومي افراد ( فقط 3 ستان ا به  مجازخوز

 مي باشند. در آزمون شركت 
 

 
 

. پس از اعيم ن ايج آز ون ک ب  و  صتتاحبها اولويت 4
ساک  در  شرکت با ا راد بو    شخيص  س خدام به ت ا

    باشد.  خرمشهر و آبادانشهرهاي 
 
ند،  - باشنن های زیر  كه دارای ویژگي  افرادی 
      وطلب بومي شهرستان تلقي مي گردند:دا
در شناسنا ها شهرس ان  حل تولد داوطلب يا  همسر ت 

 و يا پدر وي با شهرس ان  ورد تقاضا يک  باشد.
 ورد تقاضتتا ستتکونت يا  ستتال اخير در استت ان 3در  -

 .تحصييت دانشگاه  داش ه باشد
ستتند  الکيت يا اجار  نا ه تصتتوير  ارائه :(3تبصتتر  *

 ع برا  دارك دانشتتگاه  و ستتاير  دارك  ع بري که 
به همرا   دارك ارستتتال        ا ورد تاييد شتتترکت باشتتتد
 .) ويژ  داوطلبي  غير بو  (ثبت نام الزا      باشد

 بناي شهرس ان براي تعيي  بو   بودن  :(4تبصر  * 
سط  شد  تو شوري اعيم  سيمات ک داوطلبا آخري  تق

 وزارت کشور    باشد.
س خدا   خيف واقا . 5 چنانچه در هر يك از  راحل ا

سجل گرددا سوي  رد   شد  از  از  بودن اطيعات ارائه 
 همکاري  رد  مانعت به عمل خواهد آ د. رآيند ادا ه 

 
 مورد نیاز( مدارك ج
 ثبت نام )به طور دقيق و خوانا( و ارسال  رمتکميل . 1
 باشد. در سايت دانشگا    که 
دو قطعه عکس جديد پشت نويس  شد  )يك قطعه . 2

 به  رم ثبت نام الصاق شود(
 تصوير صفحه اول شناسنا ه و کارت  ل  )پشت و رو(.3
 تصوير برگ پايان خد ت يا  عا يت دائم )پشت ورو(. 4
تصوير آخري   درك تحصيل  يا گواه   راغت از . 5

 تحصيل که  عدل کل ح ما در آن قيد شد  باشد.
 با ساير  دارك الزا   است.     دارك بو   بودن. ارسال 6
ياز الزا ا از پاکت. 7 هاي براي ارستتتال  دارك  ورد ن

 اس فاد  شود. 25x17پس   اس اندارد 

 د( سایر نكات 
 xhttp://stc.sbu.ac.ir/exam/main.asp.ز ان و  حل برگزاري آز ون از طريق آدرس الک رونيک  1

 به اطيع داوطلبان خواهد رسيد.
 چهارشنننبه          روز تا پايان وقت اداري . داوطلبان واجد شتتترايط    بايستتتت  دارك الزم را حداکثر2

سفارش  14/07/1400مورخ  شرق ا نرسيد  به آدرس تهرانويژ   با پست  ا  لکه چهارم تهرانپارسا و ادار 
پرديس  ن  و  هندس  شهيد عباسپورا  رکز آ وزش هاي تخصص  16589-53571کدپس   و به حکيميه
 ( ارسال نمايند. والد ج ما ا واحد آز ون )آز ون بهش  شهيد دانشگا  

براي ثبت نام به هيچ عنوان  ست رد نم  شتود. به  دارك ناقص و يا  دارک  که پس از .  دارك ارستال  3
  هلت  قرر ارسال گردد ترتيب اثر داد  نخواهد شد.

و کستتب اطيعتتات   . داوطلبتتان  تت  تواننتتد جهتتت آگتتاه  از ز تتان و  کتتان آز تتونا دروس ا  حتتان4
بيشتتتتتتتت ر بتتتتتتتته وب ستتتتتتتتايت  رکتتتتتتتتز آ وزشتتتتتتتتهاي تخصصتتتتتتتت  بتتتتتتتته آدرس 

http://stc.sbu.ac.ir/exam/main.aspx  هاي اس خدا    راجعه نمايند.قسمت آز ون 

 جنسیت تعداد مقطع و گرایش تحصیلي عنوان رشته شغلي ردیف

  رد نفر 19 ليسانس و باالتر در رش ه  هندس  برق )کليه گرايش ها(  هندس برق   1

2 
 کارشناس

 اتو اسيون صنع  

 ن رل برقا ک  هندس ليسانس و باالتر در رش ه 

 (اتو اسيون صنع   گرايش) قط 
  رد نفر 8

  رد نفر 9 )کليه گرايش ها( هندس   کانيك ليسانس و باالتر در رش ه   کانيك  هندس 3

 کارشناس شيم  4
 کارشناس  يا  هندس  شيم ليسانس و باالتر در رش ه 

 )کليه گرايش ها(
  رد نفر 22

  رد نفر 4 )کليه گرايش ها(ايمن  و بهداشت ليسانس و باالتر در رش ه   HSEکارشناس  5

  رد نفر 10  وق ديپلم در رش ه برق )کليه گرايش ها( برق   تکنسي  6

  رد نفر 34 )کليه گرايش ها( وق ديپلم در رش ه  کانيك    کانيك تکنسي  7

  رد نفر 8  وق ديپلم در رش ه شيم  )کليه گرايش ها(  شيم  تکنسي  8

 تکنسي  جوشکاري 9
  وق ديپلم در رش ه جوشکاري 

 يا داش    درك  ع بر در صنعت جوشکاري
  رد نفر 2

 نفر 116  پرسنل مورد نیاز جمننع

 استان خوزستان مجاز به شركت در این آزمون مي باشند. فقط افراد بوميیادآوری:  

 دعوت به همكاري
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