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مقدمه
شرکت فوالد خوزستان واقع در شهر اهواز -کیلومتر  10جاده اهواز -بندر امام خمینی (ره) ،با استعانت از خداوند
متعال در نظر دارد تعداد  500نفر نیروی انسااانی مورد نیاز خود را از بین متقاضاایان واجد شاارا

بومی ا ستان

خوزستان در مشاغل کارشناسی و ز رکارشناسی (اپراتوری ،کارمندی و تعمیرکاری) مطابق جداول شماره  2و  3از
طر ق برگزاری آزمون کتبی ،م صاحبه تخ ص صی و مهارتی ،معا نات طب صنعتی و گز نش ،مطابق قوانین و مقررات
کار و تامین اجتماعی و بر اساس شرا ذکر شده در ا ن آگهی دعوت به همکاری نما د.

برنامه زمانبندی برگزاری آزمون
برنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون بر اساس جدول شماره  1می باشد.
جدول شماره  :1زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون
عنوان

برنامه زمانبندی آزمون در سال 1400

ثبت نام در سامانه و اخذ شماره پرونده و و را ش اطالعات

 20الی  27مهرماه

مراجعه به سا ت و در افت کارت ورود به جلسه

 15الی  19آبان ماه

رفع نواقص

 17الی  20آبان ماه

برگزاری آزمون کتبی

 27الی  28آبان ماه

اعالم نتا ج آزمون کتبی

هفته سوم دی ماه

مصاحبه ،معا نات طب صنعتی و ...

 25دی ماه الی  5اسفند ماه

پذ رش نهائی و انجام مراحل اداری

 10اسفند ماه الی  28اسفند ماه

 در صورت تغییر در برنامه زمانبندی جدول شماره  ،1مراتب از طر ق سا ت آزمون به آدرس scu.ac.ir

اطالع رسانی خواهد شد.
 مکان ،ساااعت و محل برگزاری آزمون (در شااهر اهواز -دانشااهاه رمران) در زمان در افت کارت ورود به
جلسه و از طر ق سامانه فوق الذکر اعالم خواهد شد.
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جدول نیروی انسانی مورد نیاز
نیازمندی های نیروی انسانی شرکت فوالد خوزستان بر اساس جداول شماره  2و  3می باشد.

جدول شماره  : 2نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل کارشناسی
رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

جنسیت

تعداد

مهندسی صنا ع

لیسانس

مرد/زن

42

مهندسی مکانیک

لیسانس

مرد

39

مهندس مواد و متالورژی

لیسانس

مرد

18

مد ر ت بازرگانی

لیسانس

مرد/زن

16

مد ر ت/کلیه گرا ش ها به استثنای بازرگانی

لیسانس

مرد/زن

12

مهندسی عمران

لیسانس

مرد

9

حسابداری

لیسانس

مرد/زن

9

برق/کلیه گرا ش ها به استثنای الکترونیک

لیسانس

مرد

8

شیمی  /مهندسی شیمی

لیسانس

مرد

7

مهندسی کشاورزی

لیسانس

مرد

3

برق (الکترونیک)

لیسانس

مرد

3

حقوق

لیسانس

مرد/زن

2

بهداشت حرفه ای

لیسانس

مرد

1

اسناد پزشکی

لیسانس

مرد/زن

1

روان شناسی عمومی

لیسانس

مرد/زن

1

روان شناسی صنعتی سازمانی

لیسانس

مرد/زن

1

علوم اجتماعی

لیسانس

مرد

1

پزشکی

دکترای حرفه ای

مرد

2
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جدول شماره  : 3نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل زیر کارشناسی
رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

جنسیت

تعداد

مواد و متالورژی

د پلم

مرد

174

ر اضی  /تجربی

د پلم

مرد /زن

106

مکانیک

د پلم

مرد

31

برق

د پلم

مرد

7

عمران/معماری

د پلم

مرد

5

حسابداری

د پلم

مرد/زن
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تب صره :1در رابطه با ر شته های اعالم شده در جداول شماره  2و  ، 3صرفا متقا ضیان بومی ا ستان خوز ستان
مجاز به ثبت نام می باشند.
تبصره  :2متقاضی بومی به کسی اطالق می شود که دارای حداقل کی از شرا

ز ر باشد:

الف) محل صدور شناسنامه ،کی از شهرستان های استان خوزستان باشد.
ب) سه سال آخر تحصیل و مدرک د پلم ،در کی از شهرستان های استان خوزستان باشد.
تبصره  :3داوطلبین شاغل در شرکت فوالد خوزستان از شرط تطابق رشته تحصیلی (جدول شماره  )2و بومی بودن
معاف بوده و می توانند در هر ک از رشته های مورد نیاز در مقطع کارشناسی شرکت نما ند.
تب صره  :4نتا ج آزمون کتبی برابر ظرفیت اعالم شده در هر ر شته شغلی اعالم خواهد شد ،طبیعی ا ست دعوت به
م صاحبه به منزله قبولی نبوده و پذ رش نها ی پس از طی موفق مراحل م صاحبه ،معا نات طب صنعتی ،گز نش و
سا ر مراحل اداری و استخدامی انجام خواهد شد.
تبصااره  : 5شاارکت در آزمون برای مقاطع دکتری ،در هر ک از رشااته های جداول فوق ممنوع می باشااد .بد هی
است رنانچه هر زمان ،خالف اطالعات اعالم شده توس داوطلب محرز گردد ،از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق
مقررات با وی رفتار خواهد شد.
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شرایط عمومی متقاضیان
 - 1تابعیت نظام جمهوری اسالمی ا ران
 - 2التزام به د ن مبین اسالم ا هر ک از اد ان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 - 3نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد
 - 4عدم سوء مصرف مواد اعتیاد آور به تأ ید مراجع ذ صالح
 - 5داشتن کارت پا ان خدمت وظیفه عمومی ا معافیت دائم غیر پزشکی برای متقاضیان مرد تا تار خ 1400/07/20
 -6داشتن سن حداقل  18سال شمسی تا تار خ 1400/07/20
 – 7داشتن دانشنامه ا گواهی موقت فراغت از تحصیل مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و مرتب با سطوح
د پلم و کارشناسی ،در رشته های مورد نیاز مطابق جداول شماره  2و  3بدون ذکر کلمه ″معادل ″و ″ارزش استخدامی″
تبصره  :1تار خ فراغت از تحصیل متقاضیان با د حداکثر تا تار خ 1400/07/20باشد.
تبصره  :2دانشنامه تحصیل در دانشهاه های خارج از کشور می با ست به تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری رسیده
باشد.
-8دا شتن سالمت و توانا ی کامل ج سمی ،روحی و و ژگی های روان شناختی جهت انجام فعالیت های شغلی ،طبق
تأ ید مرکز طب صنعتی و بهداشت حرفه ای شرکت فوالد خوزستان
- 9تأ ید پذ رفته شدگان توس هسته گز نش شرکت فوالد خوزستان
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شرایط اختصاصی متقاضیان
مقطع تحصیلی مورد نیاز ،حداقل معدل و حداکثر سن متقاضیان مطابق جدول شماره  4می باشد.
جدول شماره  : 4شرایط اختصاصی متقاضیان
مشاغل مورد نیاز

مقطع تحصیلی

حداقل
معدل کل

حداکثر سن

حداکثر سابقه کار
(قابل پذیرش با پرداخت حق بیمه)

مشاغل ز ر
کارشناسی(اپراتور/کارمند/تعمیرکار)

د پلم

13/00

24

 4سال

مشاغل کارشناسی

لیسانس

13/00

28

 4سال

تب صره  :1خانواده های محترم شهدا ،جانبازان ،آزادگان ،ا ثارگران و هم سر و فرزندان آنها از شرط معدل معاف می
باشند.
تب صره  :2برای کلیه دارندگان کارت پا ان خدمت وظیفه عمومی ،به میزان خدمت انجام شده (حداکثر تا دو سال)،
عالوه بر جدول فوق به حداکثر سن اضافه می گردد.
تبصره  :3متقاضیان شاغل در شرکت های گروه فوالد خوزستان ،پیمانکاران غیر پروژه ای و پروژه ای (مستمر و غیر
مستمر) از شرط سنی معاف می باشند.
تبصره  :4داوطلبانی که دارای سابقه کار مرتب با شغل مورد تقاضا (با تا ید منابع انسانی شرکت فوالد خوزستان) با
پرداخت حق بیمه در صندوق های بازنشستهی معتبر کشور می باشند ،به ازای هر سال سابقه ،ک سال (تا سقف 4
سااال) به حداکثر ساان آنان اضااافه می شااود .ا ن دسااته از افراد می با ساات گواهی پرداخت حق بیمه از صااندوق
بازنشستهی مربوطه را به همراه سا ر مدارک در روز کنترل مدارک به همراه داشته باشند.
تبصااره  :5دارا بودن مدرک تحصاایلی معتبر مورد تا ید وزارت علوم ،در رشااته های تحصاایلی مورد نیاز ،مطابق با
شاارا مندرج در جداول  2و  3الزامی بوده و داوطلبان در زمان ثبت نام می با ساات مدارک منطبق با اطالعیه را
ارائه نما ند.
تبصره  :6مبنای محاسبه حداکثر سن و تار خ فراغت از تحصیل ،تا روز ثبت نام ( )1400/07/20می باشد.
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تبصره  :7نیازهای اعالم شده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شرکت بوده و هرگونه درخواست شخصی مبنی بر
تغییر رد ف شااغلی ا ارتقا رده شااغلی در نتیجه تغییر ا ارتقاء مدرک تحصاایلی فرد پس از جذب ،از نظر شاارکت
مردود می باشد.
تذکر مهم :در صورتی که شرکت کنندگان در آزمون شرایط ذکر شده در این آگهی را ندا شته با شند در
هر مرحله ای از فرآیند جذب و استتتخدام ،فرآیند بررستتی متو ا و از به کارگیری آنها ممانعت به عمل
خواهد آمد.

امتیازات ویژه در آزمون
 .1برای متقاضیان شاغل رسمی و قراردادی شرکت فوالد خوزستان با مدرک کارشناسی و باالتر ،متناسب با
سابقه ،میانهین ضر ب عملکرد سالیانه و رده شغلی ،به نمره خام آزمون کتبی تا  40درصد اضافه می گردد.
 .2حداقل  75نفر از سهمیه استخدامی مشاغل کارشناسی به متقاضیان شاغل رسمی و قراردادی شرکت فوالد
خوزستان با مدرک کارشناسی و باالتر ،تخصیص می ابد.
 .3برای متقاضیان شهرستان های اهواز و کارون به نمره خام آزمون کتبی  5درصد اضافه می گردد (شهر محل
تولد و ا محل تحصیل سه سال آخر و د پلم متقاضیان با د شهرستان های مذکور باشد)
 .4برای متقاضیانی که فرزند بازنشستهان شرکت فوالد خوزستان می باشند ،به نمره خام آزمون کتبی  10درصد
اضافه می گردد.
 .5برای شاغلین ستاد شرکت های تابعه ،تامین نیرو و پیمانکاران مستمر ،به نمره خام آزمون کتبی  10درصد
اضافه می گردد.
 .6برای خانواده های محترم شهدا ،جانبازان ،آزادگان ،ا ثارگران و همسر و فرزندان آنها به نمره خام آزمون کتبی
 10درصد اضافه می گردد.
 .7برای پیمانکاران غیر مستمر شرکت فوالد خوزستان (که در زمان ثبت نام آزمون در بانک اطالعاتی پیمانکاران
ثبت شده باشند) به نمره خام آزمون کتبی  5درصد اضافه می گردد.
 .8سقف ضرا ب افزوده داوطلب در رد ف های فوق ،حداکثر  50درصد نمره خام کسب شده در آزمون می باشد.
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مفاد آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی
محتوای آزمون کتبی شامل سواالت دروس تخصصی (جداول شماره  2و  )3و عمومی (جدول شماره  )5می باشد.
جدول شماره  : 5ضرایب و مفاد آزمون
عمومی
مشاغل

هوش و استعداد تحصیلی

کامپیوتر و زبان

تخصصی
(دروس تخصصی هر مقطع)

مشاغل کارشناسی

%20

%20

%60

مشاغل زیرکارشناسی(اپراتور/کارمند/تعمیرکار)

%20

%30

%50

نکته :سرفصل ها و مفاد آزمون در زمان ثبت نام ،در سایت دانشگاه شهید چمران به آدرس  scu.ac.irاطالع
رسانی خواهد شد.

مراحل ثبت نام تا پذیرش نهایی
 .1مراجعه به سا ت دانشهاه رمران به آدرس

scu.ac.ir

و مطالعه دقیق شرا

آگهی مندرج در آن و آماده

نمودن مدارک مورد نیاز
 .2ثبت نام و اخذ کد رههیری
 .3اخذ کارت ورود به جلسه /اصالح اطالعات در صورت نیاز
 .4حضور در محل برگزاری آزمون به صورت حضوری طبق برنامه ارائه شده
 .5در افت نتیجه آزمون از طر ق سا ت ثبت نام
 .6حضور در جلسات مصاحبه تخصصی
 .7حضور در مرحله معا نات طب صنعتی در صورت پذ رش در مراحل قبلی
 .8انجام فرآ ند گز نش برای پذ رفته شدگان
 .9تکمیل پرونده شامل استعالم مدرک تحصیلی ،استعالم کارت پا ان خدمت ا معافیت دائم ،عدم سوء پیشینه
و سا ر مدارک مورد نیاز
 .10قرارداد مدت معین ،شروع به کار و آموزش های بدو استخدام برای پذ رفته شد گان نها ی.
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مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
الزم اساات داوطلبان قبل از مراجعه به سااامانه ثبت نام (وب سااا ت دانشااهاه رمران) و تکمیل فرم الکترونیکی،
نسبت به تهیه فا ل مدارک مورد نیاز اقدام نما ند.
 .1اسکن صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات ،اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود)
 .2اسکن کارت ملی
 .3اسکن مدرک تحصیلی معتبر (که معدل در آن ذکر شده باشد) منطبق با شرا

اطالعیه

 .4اسکن کارت پا ان خدمت نظام وظیفه ا معافیت دائم (تار خ صدور مدرک تحصیلی و کارت پا ان خدمت ا
معافیت می با ست قبل از تار خ اتمام مهلت ثبت نام در آزمون باشد)
 .5اسکن عکس  3×4جد د ( با مشخصات ذکر شده در سا ت ثبت نام )
 .6اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بیمه ای مربوطه (برای افراد داری سابقه کار)
 .7پرداخت الکترونیکی مبلغ نهصد هزار ر ال ( 900.000ر ال) در وجه دانشهاه شهید رمران بابت هز نه های
ثبت نام و شرکت در آزمون کتبی از طر ق سامانه ثبت نام
توضیح :عودت وجه ثبت نام وار ز شده به هیچ وجه امکان پذ ر نخواهد بود.

نحوه ثبت نام و مهلت آن
 با توجه به ا نکه آزمون ها ،تحلیل نتا ج ،تعیین محل فعالیت و عنوان شغلی پذ رفته شدگان نها ی بر اساس
رشته امتحانی انتخاب شده توس داوطلب در زمان ثبت نام انجام می شود ،الزم است داوطلبان با دقت و با توجه
به شا ستهی و عالئق ،جدول نیازها و شرا

اعالم شده را مطالعه نموده و نسبت به انتخاب تنها ک کد رشته

( ک رد ف شغلی) ثبت نام نما ند.
 داوطلبان واجد شرا

می با ست از روز  20الی  27مهرماه سال  1400به سا ت دانشهاه رمران به آدرس

 scu.ac.irمراجعه و اقدام به ثبت نام نما ند .فرم تقاضای ثبت نام می با ست با دقت و صداقت تکمیل گردد.
مسئولیت و تبعات عدم رعا ت ا ن موضوع به عهده متقاضی می باشد.
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تذکر مهم:
با توجه به ا نکه کلیه اطالع رسانی های آزمون از طر ق سامانه ثبت نام انجام خواهد شد ،لذا داوطلبان می با ست
در طول فرآ ند آزمون و مصاحبه ،جهت آگاهی از اطالعیه ها و نتا ج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی ،بصورت
مستمر به سامانه فوق مراجعه نما ند و عدم اطالع داوطلب از نتا ج مراحل ،جزئیات ا تغییرات احتمالی آزمون ،موجب
هیچ گونه حقی برای وی نمی گردد.

معاینات طب صنعتی:
با استخراج نمرات خام و محاسبه امتیازات و ژه ،رتبه نها ی داوطلبان محاسبه و نفرات برتر در هر رشته به تعداد درج
شده در اطالعیه استخدامی جهت انجام مصاحبه دعوت شده و در صورت قبولی در مصاحبه ،معا نات طب صنعتی
(که در آن سالمت جسمی و روحی فرد با آخر ن استانداردهای سالمت در شرکت فوالد خوزستان مطابقت و بررسی
می گردد) انجام خواهند شد .در ا ن مرحله ،مبنای تصمیم گیری جهت استخدام داوطلبان ،انجام موفقیت آمیز
معا نات طب صنعتی و تست های پاراکلینیک مختلف می باشد که در روز معا نه و توس شرکت فوالد خوزستان
انجام می شود لذا معا نات و نتا ج تست های قبلی و بعدی (که توس سا ر مراجع ا پزشکان انجام شده ا می شود)
مبنای تصمیم گیری نبوده و از نظر شرکت فوالد خوزستان جهت استخدام فاقد اعتبار الزم می باشد.
در ا ن مرحله افرادی که مستعد ابتال به بیماری در محی صنعتی تشخیص داده شوند ،جهت ادامه مراحل استخدامی
دعوت نخواهند شد .لذا افراد پذ رفته شده در ا ن مرحله ،می با ست عالوه بر سالمت جسمی و روحی ،توانا ی مورد
نیاز برای انجام فعالیت های شغلی در شرکت فوالد خوزستان در طی مدت خدمت ،بر اساس نظر مرکز طب صنعتی
شرکت را داشته باشند.

گزینش:
افراد تأ ید شده توس

طب صنعتی به گز نش معرفی می گردند تا در صورت تأ ید صالحیت ،جهت انجام سا ر

مراحل استخدام از آنها دعوت به عمل آ د .در صورتی که داوطلب فاقد شرا
نفر بعدی دعوت به عمل می آ د.
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ا ن مرحله باشد از فرآ ند حذف و از

تشکیل پرونده:
نفراتی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نما ند ،جهت تشکیل پرونده (شامل استعالم مدرک تحصیلی ،استعالم
کارت پا ان خدمت ،آزما ش عدم اعتیاد ،عدم سوء پیشینه و سا ر مدارک مورد نیاز) به مرور و بر اساس نیاز شرکت
دعوت به کار می شوند.

سایر توضیحات و تذکرات اطالعیه استخدامی
 . 1صندوق بازنشستهی پذ رفته شد گان نها ی ،صندوق سازمان تأمین اجتماعی بوده و انتقال سوابق بیمه ای افرادی
که در سا ر صندوق های بازنشستهی سابقه پرداخت حق بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد بود .الزم به ذکر است،
آن دسته از داوطلبان که با استفاده از تسهیالت سنی سابقه کار ،مجاز به شرکت در آزمون شده اند در صورتیکه سابقه
پرداخت بیمه ارائه شده ،مربوط به صندوق های بازنشستهی غیر از صندوق تأمین اجتماعی باشد ملزم به انتقال سوابق
بیمه خود به صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت هز نه های قانونی مربوطه می باشند و در ا ن زمینه تعهد الزم اخذ
خواهد شد.
 . 2تمامی مدارک ارائه شده توس داوطلبان در مرحله کنترل مدارک با اصل مدارک ،تطبیق داده خواهد شد و از
مراجع صادر کننده مدرک ،استعالم می گردد .بد هی است چنانچه در هر زمان ،خالف اطالعات اعالم شده
توسط داوطلب مشخص شود ،از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد .در
صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وی جلوگیری و رارداد وی خاتمه خواهد یافت .بدیهی است پیگیری
های الزم از طریق مراجع ضایی نیز صورت می پذیرد.
 . 3تعیین محل اشتغال پذ رفته شد گان نها ی بر اساس نیاز در هر ک از واحدهای شرکت ،در اختیار شرکت فوالد
خوزستان می باشد.

با آرزوی موفقیت
شرکت فوالد خوزستان
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