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گهر    کارفرمایهای   شركت آن منطقه گل  زیر مجموعه  پیمانکاران  دارند جهت   و  نظر  در 
نيرو مطابق    یانسان  یتکمیل  قراردادی  صورت  به  مرد  داوطلبان  بین  از  خود  نياز  مورد 

 . جدول زیر از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند
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 شرایط شرکت در آزمون 

 شرایط عمومی  (1
 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران. 1.1
 اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصّرح در قانون اساسی.تدّین به دین مبین  2.1
 الزامی می باشد. کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ارائه 3.1
عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری کهه موجهم محرومیهت از  4.1

 حقوق اجتماعی شده باشد. ) با تأیید مراجع ذی صالح (
بهه ههر شهکل  ی دولتهیهاکلیه نهادها و ارگان  ،شرکت ها  ،ها، مؤسسات  اشتغال در دستگاه  و  عدم تعهد  5.1

 .ممکن
داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تأیید مدیریت ایمنهی و بهداشهت و محهیی زیسهت  1.. 

 .گل گهرمنطقه  های کارفرما و پیمانکارشرکت 
 عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، روان گردان و…)با تایید مراجع ذی صالح(. 7.1

 
 شرایط سنی  (2

 .باشد می جدول زیرحداکثر سن مجاز برای داوطلبان شرکت کننده مطابق  1.2
جهدول  ( و ))مطهابق سهتون  .به سن مجاز افزوده خواهد شد داوطلبان مرد مدت زمان خدمت سربازی  2.2

 شرایی سنی(
افرادی که سابقه کار داشته باشند با ارائه سابقه بیمه به ازاء هر سال سابقه کار یکسال به سن مجاز آنهان  3.2

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

درصهد و آزادگهان در صهورت ارائهه   ۲۵جاویداالثرها)همسر و فرزندان(، جانبازان باالی  افراد خانواده شهدا و  
 .شودسال به سن مجاز داوطلم اضافه می ۵مدارک و مستندات مورد تایید بنیاد شهید به میزان 

 رشته مورد تقاضا  -جدول الف

 مقطع تحصیلی: لیسانس /فوق لیسانس 

 تخصص  رشته تحصیلی ردیف 
تعداد مورد  

 نیاز 
 توضیحات  وضعیت بومی  جنسیت

1 
کامپیوتر )کلیه  

 ها(  گرایش
 کشوری  مرد  IT 19کارشناس 

مرتبی  بیمه سال سابقه  4داشتن حداقل 
الزامی است.)جهت اشتغال در شرکت های  

 ( و پیمانکار کارفرما
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( ز )در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان نباید بیشتر از سن مشخص شده طبق ستون  5.2
 جدول شرایی سنی تجاوز نماید .

 جدول شرط سنی  -جدول شماره ب
 ز و ه د ج الف

 جنسیت  تخصص  رشته تحصیلی  ردیف 
حداکثر سن مجاز بدون  
سابقه بیمه و خدمت 

 سربازی 

سابقه حداکثر سن مجاز با 
 بیمه و خدمت سربازی 

کامپیوتر )کلیه   1
 مرد ITکارشناس  گرایشها( 

متولدین سال 30
 و بعد از آن 01/01/1372

متولدین سال  35
 و بعد از آن  01/01/13.7

 

 شرایط معدل  (3
 د. از داشتن شرط معدل معاف می باشنکلیه داوطلبان )جدول رشته های مورد تقاضا(  1.3

 

 شرایط مدرک تحصیلی  (4
مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در آزمون قابل قبهول اسهت کهه از طریهق آزمهون ههای سراسهری  1.4

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاه های معتبر خارج یا داخهل از 
 کشور، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.

ودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته، گرایش تحصیلی و تاریخ دارا ب 2.4
 فراغت از تحصیل ذکر شده باشد.

باشد به هیچ وجه مورد پهذیرش قهرار نمهی   10/01/1402تذکر: داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنان بعد از  
بدیهی است کسانی که در آزمون پذیرفته شده و نتوانند نسبت به اخذ مدرک تحصیلی تها تهاریخ   .د نگیر
 اقدام نمایند از آزمون حذف و شرکت نسبت به جذب آنها تعهدی ندارد. 10/01/1402

 داشتن هر گونه مدرک تحصیلی باالتر بالمانع است.کلیه رشته های مورد تقاضا برای  3.4
 

 اولویت های جذب  (5
  %۲۵به افراد درجه یک خانواده معزز شاهد و جانبازان باالی  آزمون کتبی کل پذیرفته شدگان %۱۰اختصاص  1.5

 .کسم کرده باشد میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز را   0. مشروط بر این که حداقل 

http://www.hrdms.ir/


   
  ÷  

4   
 

14 

@geg_azmoon 

www.HRDMS.ir 

 

 . سیرجان می باشد در شرایی مساوی اولویت با افراد بومی شهرستان  2.5
 نحوه ثبت نام و مهلت آن  (6

فرصت خواهند داشت به ترتیم ذیل برای شرکت در   01/1402/ 10داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز 

 ثبت نام نمایند. )مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود.( و  مراجعه  WWW.HRDMS.IRبه سایتآزمون 

 مطالعه دقیق آگهی و شرایی مندرج در آن.  1.6
داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگهام ثبهت نهام بهه همهراه داشهته  2.6

 باشند.
کیلوبایهت   250کیلوبایت و بقیه موارد اسهکن شهده نبایهد بیشهتر از    5۰نباید بیشتر از    ۳×۴)حجم عکس  

 باشد(
 ۳×۴عکس داوطلم  .1
 مدرک تحصیلی  .2
 کارت ملی  .3
 شناسنامه و سوم دوم ،صفحه اول .4
 2/4مدارک ایثارگری موضوع بند   .5
 ./8مدارک بومی بودن موضوع بند  ..
 مرتبی  گواهی سابقه بیمه .7
 8/5نامه استعفا موضوع بند  .8
 کارت پایان خدمت وظیفه عمومی  .9
 ارائه رزومه کاری مرتبی  .10

بههر روی سههایت  zipهنگههام ثبههت نههام در سههایت، داوطلبههان بایههد تمههام مههدارک فههوق را در یههک فایههل بهها فرمههت 
WWW.HRDMS.IR  مگا بایت باشد  2بارگزاری نمایند. حجم فایل ارسالی حتما باید کمتر از. 

به طهور WWW.HRDMS.IRثبت تکمیل مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایت 3.6
 .باشد صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می

به سهایت مهذکور مراجعهه کهرده و بها ورود کهد رهگیهری از می بایست  از ثبت نام    بعد   ساعت  72داوطلبان   4.6
 .وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید 

الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطالعهات دقهت نماینهد. مسهتولیت درسهتی  تبصره :
دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی عهده داوطلم بوده و پس از اعالم نتایج مرحله اول آزمون،  اطالعات وارد شده به

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

 نحوه برگزاری آزمون  (7
 .گرددبرگزار میو حضوری  مصاحبه تخصصیصورت  به 1.7
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 توضیحات مهم  (8
چنانچه داوطلم با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه نماید، با مشهخص  1.8

اشهتغال بهه کهار( موضهوع شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی )حتی در صورت پذیرش در آزمون و 
 .بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل جذب شامل قبهولی   مصاحبه تخصصیبدیهی است قبولی در   2.8
در صورت پهذیرش  در آزمون روانشناختی، معاینات پزشکی و تایید فرد توسی کمیسیون مربوطه می باشد که

 .داوطلم در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان برای انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد 
 .افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند  3.8
 معدنی و صهنعتیرمایه انسانی شرکت نحوه اشتغال و محل خدمت افراد، پس از قبولی نهایی توسی حوزه س 4.8

 گل گهر تعیین می گردد.
شهاغل  گل گهر معدنی و صنعتی چنانچه هریک از داوطلبان در یکی از شرکت های همکار و یا همگروه شرکت 5.8

باشند، باید قبل از ثبت نام استعفا داده و مستندات آن را هنگام ثبت نام پیوست مدارک نمایهد در غیهر ایهن 
 مجاز به ثبت نام نمی باشند.صورت 

شرکت های همکار شرکت هایی هستند که به صورت پیمانکاری به عنوان بهره بردار، پشتیبان و تولیدی بها شهرکت 
 قرارداد دارند.گل گهر  معدنی و صنعتی

 است. گل گهر معدنی و صنعتی شرکت های هم گروه شرکت هایی هستند که درصدی از سهام آنها متعلق به شرکت
 

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

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

 
شناس نامه ا ص دور ی مح   تول د  یت ول ی دولت هستم و به تبع یمانیو پ یارمند رسمکا ی یفرزند افراد نظام  ب : 

 .رجان استیر از سیغ یشهرستان
رجان یر از سهیهغ نی دولت یا نظامی خود در شهرستانیمایو پ تبعیت از پدر یا مادر کارمند رسمیه به  ک  صورتی  در

( را کارت ملهیا مادر خود )صفحه اول شناسنامه و  یبودن پدر  باید مدارک اشتغال و مدارک بومی    د،یمتولد شده ا
 د.یارسال نمائ

 
 .باشم یم رجانیدر شهرستان س یلیسوابق تحص یدارا یر بومیغ   ج : 

ا متنهاوب در یه یرسهتان( بصهورت متهوالی، دبیی، راهنمهای)ابتهدائ یلیحداقل دو مقطع تحص  یه داراک  یدرصورت
د سهازمان آمهوزش و پهرورش شهرسهتان یهمهرتبی را پهس از تائ  یلیتحص  کد مدار ید، بایرجان باشیشهرستان س

 د.یرجان ارسال نمائیس
 
 ت همسر هستم.ین به تبعکسا  یر بومیغ   د :  
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بهودن همسهر خهود  یبهوم کد مدار ید، باین شده اکرجان سا یت همسر خود در شهرستان سیه به تبعک  یدرصورت
 د.ی( را ارسال نمائیارت ملک)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     ه  : 
رجان یخود در شهرسهتان سه یا نظامیدولت    یمانیو پ  یارمند رسمکا همسر  یت از پدر، مادر  یه به تبعک  یدرصورت

 د.یا همسرخود را ارسال نمائیو اشتغال پدر، مادر  یاستخدام کد مدار ید، باین شده اکسا 

 

 مصاحبه تخصصی  کارت برنامه زمان بندیدریافت  (9
پهذیر امکان(  WWW.HRDMS.IR، از طریق سایت مذکور )برنامه زمان بندی مصاحبه تخصصیدریافت کارت   1.9

 .است

 

 نتایج آزمون اعالم  (10
 .اعالم خواهد شد  (WWW.HRDMS.IR) متعاقبًا از طریق سایت مذکور مصاحبه تخصصینتایج مرحله اول  1.10
 4-03441424151  های  با شماره تلفن  15تا10توانند از ساعت  داوطلبان در صورت نیاز به کسم اطالعات بیشتر می 2.10

 .تماس حاصل نمایند  09301720922 موبایل و یا با شماره
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