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 منظور به درودزن با موضوع تولید سیلیکون متالورژی –جاده مرودشت  15کانی گداخت تهمین واقع در کیلومتر صنعتی  مجتمع

 کتبی، آزمون برگزاری طريق ، ازمتفاوت  تحصیلی مقاطع  در آقا و خانم شرايط واجدين میان از خود نیاز مورد انسانی نیروی تامین

 .نمايد جذب نیرو می به اقدام اجتماعی تأمین و کار قانون ضوابط طبق موقت قرارداد صورت کار به فنی، طب مصاحبه

 :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

 نداشتن سابقه محکومیت جزايی مؤثر .4

 .داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانايی برای انجام کاری که استخدام میشوند .5

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

 انداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به ديگر سازمانه .7

 کتبی و مصاحبه گزينش پس از قبولی در آزمونکمیته احراز صالحیتهای عمومی به تأيید  .8
 

 :معین مدت با قراردادی استخدام شرایط اختصاصی -2

 آقا و خانمجنسیت پذيرش:  .1

 نیروی انسانیداشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصیلی اعالم شده در جداول نیازهای  .2

شامل آموزش تئوری ،عملی و آموزش  ماه 3 به مدتمرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی دريافت حد نصاب نمره الزم از  .3

حین کار، که افراد پذيرفته شده پس از گذراندن دوره مذکور توسط آزمون پااليش می گردند. الزم به ذکر است در مدت زمان 

 آموزش حقوق اداره کار به پذيرفته شدگان پرداخت می گردد.

 ی به شرح زير:داشتن شرايط سن .4

 به بعد 1/1/1364دکتری؛ متولدین 

 به بعد 1/1/1366کارشناسی ارشد؛ متولدین 

 به بعد 1/1/1368سایر مقاطع، متولدین 

 روز ثبت نام آخریننام و شرکت در آزمون اقدام نمایند که تا تاریخ  داوطلبانی میتوانند نسبت به ثبت: 1تذکر * 

   التحصیل شده و خدمت وظیفه آنها پایان یافته و یا معافیت آنها قطعی شده باشد. ( فارغ 25/11/1400)
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سابقه  ه کار یا مدرک تحصیلی باالتر و یاقمحدوده سنی ذکر شده به ازای تمام مقاطع یکسان است و داشتن ساب :2تذکر 

 تاثیری در افزایش سن داوطلب ندارد.کار 

های مربوط به جدول  فراغت از تحصیل داوطلبان،کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تأيیديهالزم به ذکر است گواهی : 3تذکر 

، بايستی حداکثر تا روز تطبیق مدارک آماده و صادر شده باشد و به همراه ساير تأيیديه ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر يک 1شماره 

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

هیچگونه هزينه ثبت نام مسترد نمی  پذيرفته شوند، هر زمان که غیر واقعی بودن اطالعات مشخص شود، قبولی ايشان ملغی بوده و

 الزم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.، اقدام  معین مدت با قراردادی استخدامفرآیند به لحاظ طوالنی نمودن  گردد و

 نیاز : نحوه ثبت نام و مدارک مورد -3

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

   www.Limacompany.irورود به پايگاه اينترنتی به آدرس .1
 آنها تايید مرحله و تکمیل فرم ثبت نام هر .2
 شده توسط داوطلب توجه به اطالعات وارد تايیديه نهايی با .3
 .باشدشده توسط داوطلب می که حاوی اطالعات وارد چاپ فرم ارائه شده توسط سیستم ثبت نام  .4

، اطالعات آن توسط داوطلب  می باشد و پس از تايید نهايی فرم اينترنتی در سامانهثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل  :2تذکر * 

 . هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد به

 ثبت نام )الکترونیکی(:هنگام مدارک مورد نیاز  -1/3

 مراحل ثبت نام از طريق سايتتکمیل  .1

 از طریق وب سایتریال  1.200.000پرداخت مبلغ  .2

 : پس از واريز وجه تحت هرگونه شرايطی هزينه ثبت نام مسترد نمی گردد.تذکر

   3×۴اسکن يک قطعه عکس .3

 

 داوطلب : نحوه تهیه فایل تصویر

مراجعه  بنابراين الزم است داوطلبان قبل از فرد داوطلب می باشد، اقالم اطالعاتی الزم برای ثبت نام، فايل تصوير يکی از .1

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

 .ذخیره شده باشد JPG فرمت با و dpi 100 درجه وضوح با و 3*۴فايل مربوطه الزم است با اسکن عکس  .2

http://www.lima.co.ir/
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 .کیلوبايت باشد ۷۰از کمتر حجم فايل ارسالی بايد .3
 .سال جاری تهیه شده باشدر د روی آن تهیه می شود الزم است تمام رخ بوده و از عکسی که تصوير .4
 .پیکسل باشد 3۰۰*۴۰۰حداکثر و پیکسل  2۰۰*3۰۰حداقل  ارسالی بايد ابعاد تصوير .5
 . تصوير بايد در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد باشد .6
 .فید باشددارای زمینه س حتی االمکان عکس رنگی و .7

 آزمون : نیاز پس از قبولی در مدارک مورد -2/3

روز کاری پس از اعالم نتايج،  5ظرفیت اعالم می شوند مؤظف هستند مدارک ذيل را ظرف مدت  برابر 3داوطلبانی که اسامی آنها 

 رسید دريافت نمايند. ارائه وبه همراه اصل مدارک به نماينده شرکت به آدرسی که متعاقباً اعالم خواهد گرديد حضوراً 

 مدرک تحصیلیاصل به همراه تصوير  .1

 اصل به همراه تصوير کارت ملی .2
 تمام صفحات شناسنامه اصل به همراه تصوير .3
 اصل به همراه تصويرکارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم  .4
 اصل به همراه تصويرمدارک دال بر بومی بودن .5
 آگهی حسب ضرورت اصل به همراه تصويرساير مدارک طبق مفاد .6

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

 تعهدی را برای شرکت در رابطه با استخدام ایجاد نمی کند.

 مهلت ثبت نام: -4

 شنبهسه روز  24ساعت لغایت  05/12/1400مورخ  شنبهسه روز صبح  8ساعت  از متقاضیان واجد شرايط ملزم هستند -1/۴

 اقدام نمايند.  www.Limacompany.irنسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اينترنتی  16/01/1401 مورخ

 شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود. داده نخواهد ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر به ثبت نام ناقص و -2/۴

 :آزمون جلسه به ورود محل توزیع کارت زمان و – 5

می توانند  ،عالوه بر زمان ثبت نام جهت هر گونه تغییر در آزمون کارت ورود به جلسه آزمونمجدد داوطلبان جهت رويت و پرينت 

با درج کد ملی و کد رهگیری در محل مورد نظر در  23/01/1401 مورخ سه شنبه الی 21/01/1401مورخ  شنبه یک روزهای

 اقدام نمايند .     www.Limacompany.irسايت

ورود افراد به  غیر اين صورت از همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملی جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد در: 3تذکر * 

 جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد.

http://www.limacompany.ir/
http://www.lima.co.ir/
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  مصاحبه فنیآزمون کتبی و  برگزاری زمان -6

 می باشد.12الی  9از ساعت  26/01/1401 رخجمعه مو  کتبی روزآزمون  :زمان برگزاری

 . شیراز، شهرک گلستان، بلوار عالمه دهخدا، خیابان پیام نور، دانشگاه پیام نورشیراز می باشد آزمون :محل برگزاری

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

مصاحبه ضمن اعالم زمان و مکان انجام مصاحبه به جلسه  برابر ظرفیت از طريق برقراری تماس تلفنی 3از تايید مدارک به اندزه 

 به مصاحبه به هیچ عنوان به منزله ی پذيرش داوطلب نمی باشد. . الزم به ذکر است دعوت گردنددعوت می 

 :تذکرات -7

 ذکر بسیار مهم: ت -1/۷

بر اساس مصوبات ستاد کرونای استان و شرایط استان می باشد و در صورت هرگونه تصمیم حسب این فراخوان صرفا 

 آزمون وجود دارد.شرایط زمان برگزاری آزمون امکان تغییر تاریخ آزمون و یا لغو 

 شرايط بومی بودن: -2/۷

 هیچ گونه تعهدی در قبال ساير افراد ثبت نام شده نخواهد داشت. شرکتمی باشد. و  فارساين فراخوان صرفا برای افراد بومی استان 

 واجد يکی از شرايط زير باشد :  خود يا همسرش داوطلب بومی فردی است که

 فارسبومی استان 

 مورد تقاضا يکی باشد.  تولد متقاضی با محل جغرافیايیمحل  -الف

 دو مقطع تحصیلی متقاضی در مقاطع ابتدايی، راهنمايی، متوسطه با محل مورد تقاضا يکی باشد. -ب

برابر  2در آزمون با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان  کسب شدهانتخاب داوطلبان به ترتیب باالترين نمره کل  -3/۷

 رفیت با رعايت اولويت های مندرج در آگهی صورت می پذيرد.ظ

سوی مديريت گزينش مالک  از داوطلبان در رشته شغلی يکسان باشد انتخاب اصلح از يا چند نفر درمواردی که نمره کل دو :1 تبصره

  باالتری دارد. مصاحبهاولويت با داوطلبی است که نمره  گرفت. خواهد عمل قرار

 ورتیکه داوطلبین پس از مصاحبه نتوانند شرايط علمی را احراز کنند شرکت از پذيرش آنان معذور است.: در ص2تبصره 

به عمل  تکمیل آن نهايت دقت را می باشد الزم است در مراحل ثبت ناممتقاضیان تکمیل  توجه به اينکه مالک ثبت نام از با-۴/۷

 پذيرش نخواهد بود.ثبت نام قابل  هیچگونه اصالحاتی پس از آورده و
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حق  به علم کامل، به مفادآگهی نموده است و اقرار تلويحاً و آزمون صريحاً شرکت در ثبت نام و مراحل تکمیلداوطلب با  تبصره:

 هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

سالمت  ارتباط با گواهی/تأيیديه مورد نیاز در شرکتمعرفی اين  توجه به شرايط عمومی آگهی با پذيرفته شدگان موظفند با-5/۷

 توانايی انجام کار اخذ نمايد. روانی و جسمانی،

داوطلبان  خواهد بود و   www.Limacompany.ir هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طريق سايت اينترنتی به آدرس-6/۷

 خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد.اطالعات مورد نیاز 

 *توجه نمايید*

 بهترين مرورگر برای ثبت نام مرورگر موزيال فايرفاکس می باشد.

 در صورت هرگونه سوال در خصوص ثبت نام با شماره های زير تماس حاصل نمايید:

  - ۰91۷۴۰88688تلفن: 

 ۰8-16 ساعات پاسخگويی:

پشتیبانی صرفا جهت رفع اشکاالت ثبت نام می باشد. خواهشمند است به منظور رعايت حقوق مراجعه کننده گرامی، شماره های 

 ساير شرکت کنندگان از طرح سواالت خارج از موضوع پرهیز نمايید.

و در الزم به تاکید می باشد کلیه متقاضیان می بايست شرايط و ضوابط مندرج در اين اطالعیه را دقیقاً مطالعه نموده تذکر مهم: *  

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

 هزينه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد. و نمی باشد از مراحل پذيرش حذف خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lima.co.ir/


1401سال   -اطالعیه آزمون استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی کانی گداخت تهمین کانی گداخت تهمین مجتمع صنعتی   

 

6  

 

 : نیاز مورد تحصیلی مقطع و رشته -8

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
دی

 ر

 مقطع 
رشته های عنوان 

 تحصیلی مورد قبول
 نوع کار محل خدمت گرایش

تعداد افراد 

 مورد نیاز
 جنسیت شرایط ویژه

1 
کارشناسی 

 و باالتر
 مهندسی مکانیک  

کلیه 

 گرايشها

شرکت کانی 

 گداخت تهمین

نوبت کار 

 دائم
 نفر 11

سالمتی کامل 

 جسمی
 آقا و خانم

2 
کارشناسی 

 و باالتر
 مهندسی برق

کلیه 

 گرايشها

شرکت کانی 

 گداخت تهمین

نوبت کار 

 دائم
 نفر 5

سالمتی کامل 

 جسمی
 آقا و خانم

3 
کارشناسی 

 و باالتر
 مهندسی متالوژی و مواد

کلیه 

 گرايشها

شرکت کانی 

 گداخت تهمین

نوبت کار 

 دائم
 نفر 5

سالمتی کامل 

 جسمی
 آقا و خانم

۴ 
کارشناسی 

 و باالتر
 مهندسی شیمی

کلیه 

 گرايشها

شرکت کانی 

 گداخت تهمین

 کارنوبت 

 دائم
 نفر 2

سالمتی کامل 

 جسمی
 آقا و خانم

5 
ديپلم و 

 فوق ديپلم

ماشین ايزار، جوش، 

هیدرولیک، مکانیک، 

برق، تاسیسات، 

 الکترونیک، ..

بدون 

 گرايش

شرکت کانی 

 گداخت تهمین

نوبت کار 

 دائم
 نفر 35

سالمتی کامل 

 جسمی
 آقا
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 :آزمونمواد -9 

احتساب  به صورت چهارگزینه ای با( تعیین گردیده است. سواالت 2طبق جدول شماره )تخصصی:  مواد آزمون -1/9

 و آزمون شامل نمره منفی می باشد. طراحی خواهد شد 3ضریب 

 تخصصیمواد آزمون  -(2) جدول شماره

ف
دی

ر
 

 مقطع
تحصیلی مورد عنوان رشته های 

 قبول
 مواد آزمون تخصصی

 استاتیک، مقاومت مصالح، سیاالت، مهندسی مکانیک   کارشناسی و باالتر 1
 

2 
 ماشین های الکتريکی، مدارهای الکتريکی، الکترونیک مهندسی برق کارشناسی و باالتر

 

3 
 مهندسی متالوژی و مواد کارشناسی و باالتر

ترمودينامیک، خواص فیزيکی و مکانیکی مواد، شناسايی و شیمی فیزيک و 

 انتخاب مواد

 مهندسی شیمی کارشناسی و باالتر ۴
 شیمی فیزيک، شیمی معدنی، شیمی تجزيه، شیمی کاربردی

 

5 

 فوق و ديپلم

 ديپلم

 هیدرولیک، جوش، ايزار، ماشین

 تاسیسات، برق، مکانیک،

 .. الکترونیک،

استعداد تحصیلی، زبان انگلیسی، مهارت های عمومی، رياضی پايه ، هوش و 

 کامپیوتر

 

 : مواد آزمون عمومی -2/9

 :استبه شرح ذيل  و 2با ضريب يکسان  کارشناسی و باالتری هارشتهجهت 

 زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی، فیزیک عمومی، درک مهندسی، عمومی ریاضی

 دیپلمدیپلم و فوق های  رشتهجهت  

 زبان انگلیسی، مهارت های عمومی، کامپیوتر، هوش و استعداد تحصیلی،  پایه ریاضی


