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وجنمع رصنعنیرو یرگدانکرترممنرشاقعرتورومترونس ر 15رج ت روسشتشک ر– رتوشتنمرب رورضرعرترلمدرتمتمکرمرب رونظرور

ر

مر
ت ومن ر مسشي را س ی روروت ر م ن رنرت ران روم م رشاجدین رشسایط رآق رشرن م رتو روق طع ر رتحصمتی رونف شتریران رطسیق ربسگزاوي رآنور ر
ونبییروص حب رفنییرطبررو ورب رصروترقساوتاترورقکرطبقرضرابطرق رمرو ورشرتأومنراجنم عیرراقدامرب رجذبر مسشرویر م ید.ر ر
 -1شرایط عمومی استخدام قراردادی با مدت معین:
مر
 .1تاشننرت بعمکرایسا ر
 .2ا ج مرندوکرتشو رضسشوتری روع فمکرق ر یرتائمر ر
 .3عدمراعنم ترب روراتروخدورشرهسگر رتن م ت ر
 .4داشننرت بق روحکرومکرجزاییروؤث رس ر
 .5تاشننرتالوکرجسم یرشروشا یرشرترا ییربسايرا ج مرو ويرو راتنخدامرومشر د.ر ر
 .7داشننرونعرق ر یربسايراتنخدامرشرتعردرندونیرب رتیگسرت نو رر ر
 .8احسانرصالحمنر يرعمرویرب رتأیمدروممن رگزینشرپسرانرقبرلیرتورآنورمرونبیرشروص حب
 -2شرایط اختصاصی استخدام قراردادی با مدت معین:
 .1جنسمکرپذیسش:رآق رشرن مر
 .2تاشننرودوکرتحصمتیرونن تبرب روقطعیروشن رشرگسایشرتحصمتیراعالمرشد رتورجداشلر م نه يرنیروی انسانی
 .3توی فکرحدر ص بر مس رالنمران رمرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی ب رودت ر 3رو رش ولرآورنشرتئرويریعمتیرشر
آورنشرحمنرو ویرو رافساترپذیسفن رشد رپسرانرگذوا دمرتشو روذورورترتطرآنورمرپ الیشرویرگست د.رالنمرب رذوسراتکرتور
ودترنو مرآورنشرحقرقراتاو رو ورب رپذیسفن رشدگ مرپستانکرویرگستت.ر
 .4تاشننرشسایطرتنیرب رشسحرنیسر :ر
دکتری؛ متولدین  1364/1/1به بعد
کارشناسی ارشد؛ متولدین  1366/1/1به بعد
سایر مقاطع ،متولدین  1368/1/1به بعد
تذوسر:1رالنمرب رذوسراتکرچن چ ر هسریکرانرتاشطتب مرو رب رهنگ مرثبکر میراطالع تر توتکرشرجعتیراوائ ر مرت رشری رشاقعمنیر
وارونم مر مرت رب شدرشرب رتببراینراطالع ترپذیسفن رشر دیرهسرنو مرو رغمسرشاقعیربرتمراطالع تروشخصرشرتیرقبرلیرایش مر
وتغیربرت رشررهمچگر رهزین رثبکر مروسنستر میرگستترشررب رلح ظرطرال یر مرتمرفرآیند استخدام قراردادی با مدت معین
یراقدامرالنمرطبقرقرا منرشروقسواترب رعملرنراهدرآود.ر ر
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 .6تاواربرتمرشسایطراحسانرشغلرونن تبرب رجداشلر م نه يراتنخداویر ر
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ت لر 1401ر
 -3نحوه ثبت نام و مدارك مورد نیاز :

ر
ثبکر مرب رصروترالکنسش مکیرشرانرطسیقرت یکرایننس نیرب رشسحرذیلرا ج مرویرگمست:ر ر
.1
.2
.3
.4

شوشترب رپ یگ رایننس نیرب رآتوسرwww.Limacompany.irر
تکمملرفسمرثبکر مرهسروسحت رشرت یمدرآ رر
ت یمدی ر ر ییربررترج رب راطالع ترشاوترشد رترتطرتاشطتبر
چ پرفسمراوائ رشد رترتطرتمسنمرثبکر مررو رح شيراطالع ترشاوترشد رترتطرتاشطتبرویب شد.
*رتذوسر:2رثبکر مرونرطرب رتکمملروتم روساحلرتورت و رویرب شدرشرپسرانرت یمدر ر ییرفسمرایننس نی رترتطرتاشطتبیر

اطالع ترآمرب رهمچرعنرامرق بلرتغممسر میرب شدر.ر

 .1تکمملروساحلرثبکر مرانرطسیقرت یک ر
 .2پرداخت مبلغ  1.200.000ریال از طریق وب سایت
-

تذوس:رپسرانرشاویزرشج رتحکرهسگر رشسایطیرهزین رثبکر مروسنستر میرگستت.ر ر

 .3اتکنریکرقطع رعکس3×4ر
ر
نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب :
 .1یکیران اقالمراطالع تیرالنمربسايرثبکر میرف یلرتصریس فسترتاشطتبرویرب شدی بن بساینرالنمراتکرتاشطتب مرقبلران
وساجع رب رپ یگ رایننس نیرثبکر مرالکنسش مکیی ف یلروسبرطرب رعکسرنرت وا وط بقرشسایطرذیلرترم ر م یند .ر
 .2ف یلروسبرط رالنمراتکرب راتکنرعکسر3*4رشربررتوج رشضرح  100 dpiش ب فسوک  JPGذنمس رشد رب شد.
 .3حجمرف یلراوت لیرب یدررومنسران۷0رومترب یکرب شد.
 .4عکسیرو رتصریس ان وشيرآمرترم رویرشرترالنمراتکرتم مروخربرت رشر تورت لرج ويرترم رشد رب شد.
 .5ابع ترتصریسراوت لیرب یدررحداقلر200*300رپمکسلررشرحداوثس300*400رپمکسلرب شدر.ر
 .6تصریسرب یدرتورجرکرصحمحرشربدشمرچسنشرترم رشد رشرف قدرهسرگر رح شم رنائدرب شد.
 .7حنیراالوک مرعکسرو گیرشررتاوايرنومن رتفمدرب شد.
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-3/1روداوکروروتر م نرهنگ مرثبکر مر(الکنسش مکی):ر ر
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 -3/2مدارك مورد نیاز پس از قبولی در آزمون :

ر

تاشطتب یرو رات ویرآ ر ر 3ربسابس ظسفمکراعالمرویرشر دروؤظفرهسنندروداوکرذیلروارظسفرودت ر 5روشنرو ويرپسرانر
اعالمر ن یجیرب رهمسا راصلروداوکرب ر م یند رشسوکرب رآتوتیرو رونع قب ًراعالمرنراهدرگستیدرحضرواًراوائ رش روتمد رتوی فکر
م یند.ر ر
.1
.2
.3
.4
.5

اصلرب
اصلرب
اصلرب
اصلرب
اصلرب

رهمسا رتصریسرودوکرتحصمتی ر
رهمسا رتصریسرو وتروتیر
رهمسا رتصریس تم مرصفح ترشن تن و
رهمسا رتصریسو وترپ ی مرندوکر ظ مرشظمف رعمرویری روع فمکرتائمر
رهمسا رتصریست یسروداوکرطبقروف ت آگریرحسبرضسشوت

هیچگونه تعهدی را برای شرکت در رابطه با استخدام ایجاد نمی کند.
 -4مهلت ثبت نام:
-4/1رونق ضم مرشاجدرشسایطروتزمرهسنند از ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ  1400/12/10لغایت ساعت  24روز
جمعه مورخ  1401/01/26سبکرب رثبکر مرالکنسش مکیرب رآتوسرایننس نیرwww.Limacompany.irر اقدامر م یند.ر ر
-4/2رب رثبکر مر قصرشراوت لروداوکر قصرتستمبراثسرتات ر خراهدرشدرشرشجر رپستاننیرب رهمچرشج روسنستر میرشرتر .ر
 – ۵زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون:
تاشطتب مرجرکروشیکرشرپسینک رو وترشوشترب رجتس رآنورم رعالش ربسرنو مرثبکر مرجرکرهسرگر رتغممسرتورآنورمی رویر
ظ رسر
ترا ندروشنه ي پنج شنبه مورخ  1401/02/1الی دو شنبه مورخ  1401/02/0۵ب رتوجرودروتیرشروتم رعبرورتوروحلر روروتر ر
تورت یکرwww.Limacompany.irر اقدامر م یندر.ر
*رتذوسر:3رهمسا رتاشننراصلرشن تن و ری رو وتروتیرجرکرشوشترب رجتس رآنورمرالزاویرویرب شدرتوررغمسراینرصروترا رنر
شوشترافساترب رجتس روم عکرب رعملرنراهدرآود.ر ر
 -6زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه فنی
نو مربسگزاوي :آزمون کتبی روز پنج شنبه مورخ 1401/02/08رانرت عکر9رالیر12ویرب شد.ر ر
وحلربسگزاوي:رآنورمر شمسانیرشرسکرگتسن میربتراورعالو رتهخدایرنم ب مرپم مر رویرتا شگ رپم مر روشمسانرویرب شدر.ر ر
وص حب رفنی :ر پسرانراعالمر ن یجراشلم روداوکرتاشطتب یرو رحدر ص بر مس رقبرلیرواروسبروست را دروروتربسوتیرقساور
گسفن رشرپسرانرت یمدروداوکرب را دن ر3ربسابسرظسفمکرانرطسیقربسقساويرتم سرتتفنیررضمنراعالمرنو مرشروک مرا ج مروص حب رب ر
جتس روص حب رتعرترویرگست در.رالنمرب رذوسراتکرتعرترب روص حب رب رهمچرعنرامرب رونزل ريرپذیسشرتاشطتبر میرب شد.ر ر
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تذوس:رالزم به ذکر است ک ه پذیرش در آزمون کتبی و دعوت به مصاحبه به منزله استخدام قطعی نمی باشد و
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 -7تذکرات:

ر

-۷/1رتذوسربسم ورورم:ر ر
این فراخوان صرفا بر اساس مصوبات ستاد کرونای استان و شرایط استان می باشد و در صورت هرگونه تصمیم
حسب شرایط زمان برگزاری آزمون امکان تغییر تاریخ آزمون و یا لغو آزمون وجود دارد.
-۷/2رشسایطروقممربرتم :ر
اینرفسانرامرصسف ربسايرافسات روقمم راتن م رف وس رویرب شدرش رشسوک رهمچرگر رتعرديرتورقب لرت یسرافساترثبکر مرشد ر
خراهدرتاشک .ر
 -۷/3را نخ برتاشطتب مرب رتستمبرب التسینر مس رول روسبرشد رتورآنورمرب رتور ظسرگسفننرظسفمکرپمشربمنیرشد رب ر

تبصس ر:1رتووراوتيرو ر مس رولرتشری رچندر فسرانرتاشطتب مرتوروشن رشغتیریکس مرب شدرا نخ براصتحرانرتريرودیسیکر
گزینشروالکرعملرقساورنراهدرگسفک.راشلریکرب رتاشطتبیراتکرو ر مس روص حب رب التسيرتاوت.ر ر
تبصس ر: 2رتورصروتمک رتاشطتبمنرپسرانروص حب ر نرا ندرشسایطرعتمیرواراحسانرونندرشسوکرانرپذیسشرآ مروعذشوراتک.ر ر
-۷/4ربررترج رب راینک روالکرثبکر مرانررونق ضم مرتکمملروساحلرثبکر مررویرب شدرالنمراتکرتورتکمملرآمر ر یکررتقکر
وارب رعملرآشوت رشرهمچگر راصالح تیرپسرانرثبکر مرق بلرپذیسشر خراهدربرت .ر
تبصس :رتاشطتبرب رتکمملرروساحلرثبکر مرشررشسوکرتورآنورمرصسیحًررشررتتریحًرراقساورب رعتمرو ولیرب روف تآگریر مرت راتکر
شرحقرهمچگر راعنساضیر خراهدرتاشک .ر
-۷/5رپذیسفن رشدگ مرورظفندربررترج رب رشسایطرعمرویرآگریربرروعسفیراینرشسوکرگراهی/تأیمدی روروتر م نرتوراوتب طربرر
تالوکرجسم ییروشا یرشررترا ییرا ج مرو ورانذر م ید.ر ر
 -۷/6رهسگر راطالعروت یرتونصرصرآنورمرانرطسیقرت یکرایننس نیرب رآتوس ر www.Limacompany.irر رنراهدر
برترشرتاشطتب مراطالع تروروتر م نرنرترواربدینرطسیقرتوی فکرنراهندروست.ر ر
*ترج ر م یمد* ر
برنسینروسشوگسربسايرثبکر مروسشوگسرورنیالرف یسف وسرویرب شد.ر ر
تورصروترهسگر رترالرتورنصرصرثبکر مرب رشم و رنیسرانرطسیقرشاتس پرتم سرح صلر م یمد:ر ر
تتفن:ر091۷4088688ر ر
ت ع ترپ تخگریی:رر 08-16ر
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ومزامر3ربسابسرظسفمکرب روع یکراشلریکره يروندوجرتورآگریرصروترویرپذیست.ر ر
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ت لر 1401ر

وساجع رونند رگساوییرشم و ره يرپشنمب یرصسف رجرکروفعراشک الترثبکر مرویرب شد.رنراهشمندراتکرب رونظروروع یکر

ر

حقرقرت یسرشسوکرونندگ مرانرطسحرتراالترن وجرانرورضرعرپسهمزر م یمد.ر
* تذوسرورم:رالنمرب رت ومدرویرب شدروتم رونق ضم مرویرب یسکرشسایطرشرضرابطروندوجرتوراینراطالعم روارتقمق ًروط لع ر
مرت رشرتورصروترشاجدرشسایطربرتمر سبکرب رثبکر مراقدامر م یند.رتورهسروسحت روشخصرشرترونق ضیرشاجدرشسایطروندوج تر
اینراطالعم ر میرب شدرانروساحلرپذیسشرحذفرنراهدرشدرشررهزین رثبکر مرب رهمچرشج روسنستر میرگستت.
ر
 -8رشته و مقطع تحصیلی مورد نیاز :

جدول شماره ( :)1رشته و مقطع تحصیلی مورد نیاز

ردیف

مقطع

1

و وشن تیر
شرب التس

ورندتیروک مکرر

2

و وشن تیر
شرب التس

ورندتیربسق

وتم ر
گسایشر

3

و وشن تیر
شرب التس

ورندتیرون لروژيرشر
ورات

وتم ر
گسایشر

گرایش

محل خدمت

وتم ر
گسایشر

شسوکرو یر
گدانکرترممن

 11نفر

شسوکرو یر
گدانکرترممن

 ۵نفر

تالونیر
و ولرجسمی

شسوکرو یر
گدانکرترممن

 ۵نفر

تالونیر
و ولرجسمی

آق رشرن مر

و وشن تیر
4ر
شرب التس ر

ورندتیرشممیر ر

شسوکرو یر
وتم ر
گسایشر ر گدانکرترممن

 2نفر

تالونیر
و ولرجسمی

آق رشرن مر

و وشن تیر
5ر
شرب التس ر

نومنرشن تی ر

شسوکرو یر
وتم ر
گسایشر ر گدانکرترممن ر

 3نفر

تالونیر
و ولرجسمی ر

آق رشرن مر ر

6ر

تحصیلی مورد قبول

و شمنرایزاویرجرشیر
همدوشلمکیروک مکیر
تیپتمرشر
بسقیرت تمس تیر
فرقرتیپتمر ر
الکنسش مکیر ..ر

شسوکرو یر
بدشمر
گسایش ر گدانکرترممن

6

مورد نیاز

 3۵نفر

تالونیر
و ولرجسمی

آق رشرن مر

آق رشرن مر

تالونیر
و ولرجسمی

آقر
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عنوان رشته های

تعداد افراد

شرایط ویژه

جنسیت
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مجتمع صنعتی کانی
ت لر 1401ر
-9مواد آزمون:

ر

 -9/1مواد آزمون تخصصی :طبق جدول شماره ( )2تعیین گردیده است .سواالت به صورت چهارگزینه ای با
احتساب ضریب  3طراحی خواهد شد و آزمون شامل نمره منفی می باشد.
ر
جدول شماره ( -)2مواد آزمون تخصصی

ردیف
1

و وشن تیرشر
ب التسر
و وشن تیرشر

2

ب التسر

مورد قبول
ورندتیروک مکرر

اتن تمکیروق شوکروص لحیرتم التیرتسورتین ومکر

ورندتیربسقیرابزتستقمقرشر
ل
وننس ر

و شمنره يرالکنسیکییروداوه يرالکنسیکییرالکنسش مک

و وشن تیرشر
3

ب التسر

ورندتیرون لروژيرشروراتر

شممیرفمزیکرشرتسورتین ومکیرنراصرفمزیکیرشروک مکیروراتیر
شن ت ییرشرا نخ بروراتر ر

و وشن تیرشر
4ر

ب التسر ر

ورندتیرشممیر ر

شممیرفمزیکیرشممیروعد ییرشممیرتجزی یرشممیرو وبستير ر

و وشن تیرشر
5ر

ب التسر ر

نومنرشن تی ر

بسرات سروص حب ر ر

6ر

قر
تیپتمرشررفر ر
تیپتمر ر

و شمنرابزاویرجرشیر
همدوشلمکیروک مکیربسقیر
ت تمس تیرالکنسش مکیر ..ر

وی ضیرپ ی ریرهرشرشراتنعداترتحصمتییرنب مرا گتمسییرور وتره ير
عمروییرو وپمرتس ر

 -9/2مواد آزمون عمومی:
جهت رشتههای کارشناسی و باالتر یکس مرب رضسیبر2رشررب رشسحرذیلراتک:ر ر
ریاضی عمومی ،درك مهندسی ،فیزیک عمومی ،هوش و استعداد تحصیلی ،زبان انگلیسی
جهت رشته های دیپلم و فوق دیپلم
ریاضی پایه  ،هوش و استعداد تحصیلی ،زبان انگلیسی ،مهارت های عمومی ،کامپیوتر
ر

۷

K ANI G O D AK H T T AH M I N

مقطع

عنوان رشته های تحصیلی

مواد آزمون تخصصی

