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 مقدمه  -۱
بر اساس ضوابط،    خیام سپهر فوالد نیشابورشرکت    دار، یاشتغال پا  جادیهدف کمک به ابا    و منان  با استعانت از خداوند  

آئ فردوسی مشهد در نظر دارد    ی داخلی شرکتنامه استخدام  نیمقررات و  ببا همکاري دانشگاه  داوطلبان واجد    نیاز 
در   تیپس از کسب موفقخراسان رضوي  استانو کارشناسی ارشد ، در سطح    یکارشناسفوق دیپلم،  ع اط در مق ط،یشرا

 . دیجذب نما  یپزشک  ناتیمعا یو ط  ی و تخصص  یمصاحبه فن ن یو همچن یو روانشناخت یکتب يآزمون ها

 

 یی مهم اجرا  ي ها  خ یو تار  ي برنامه زمانبند  -2

 برنامه زمان بندي ن یعناو

 9/1400/ 15تا   1/9/1400 ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیري 
 15/10/1400تا   1400/ 14/10 مراجعه به سامانه و دریافت کارت ورود به جلسه و برگه هاي راهنما

 1400/ 17/10 زمان برگزاري آزمون علمی(تئوري) 
 1400/ 30/10 اعالم نتیجه آزمون علمی 

 1400/ 14/11تا  2/11/1400 زمان برگزاري آزمون مصاحبه 
 28/11/1400تا   1400/ 16/11 آزمایشات و معاینات بدو استخدام و طب صنعتی 

 

 .مرتبط متعاقبا اعالم خواهد شد يادار فاتیمراحل و تشر ریسا:  1تذکر

 .شود یبرگزار م حوزه دانشگاه فردوسی مشهد(پردیس دانشگاه)) در ی(کتب یعلم آزمون: 2تذکر

 .خواهد شد ی آزمون اطالع رسان تیسا ق یآزمون، مراتب از طر  يبرگزار يزمان بند رییصورت تغ در:  3تذکر

از طر  افتیآزمون در زمان در  يمکان، ساعت و محل برگزار :4تذکر الذکر اعالم   تیسا  ق یکارت ورود به جلسه و  فوق 
 .خواهد

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

    www.ksnco.irتهران شهرك صنعتی عطار                                          –جاده نیشابور  17آدرس: نیشابور، کیلومتر  
 

 

 جدول نیازمندیهاي نیروي انسانی   -3

 نفرات مورد نیاز جنسیت  رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

 فوق دیپلم 1
 16 مرد برق

 45 مرد متالورژي
 48 مرد مکانیک 

  کارشناسی 2

 7 مرد برق
 7 مرد متالورژي
 22 مرد مکانیک 
 5 مرد/ زن  صنایع

 5 مرد/ زن  حسابداري
 6 مرد/ زن  مجموعه مدیریت 

HSE 5 مرد 
 5 مرد / زن  کامپیوتر 

 ی متقاضیان و اختصاص  ی عموم  طیشرا   -4
 ران یا یاسالم يکشور جمهور تیابع: ت1-4

 التزام عملی به نظام جمهوري اسالمی ایران :   2-4

 و یا یکی از ادیان رسمی کشور  کشور یرسم  انیاز اد  ی ک یبه  نیتد:  3-4

 ی پزشک  ریدائم غ تیداشتن کارت معاف ای فهیخدمت وظ  انیدارا بودن کارت پا:  4-4

ثبت نام آزمون   خیقبل از تار  دیبا  یپزشک   ریدائم غ  ت یصدور کارت معاف  ایو    فهیاز خدمت وظ   صیترخ  خی: تار1  تبصره
 .باشد یکتب

 .وجود ندارد ی دائم پزشک  تیکارت معاف يدارا انی: امکان ثبت نام متقاض2 تبصره

پزشک    دیمراحل استخدام به شرط تائ  هیدر کل  تیدر صورت موفق  ،یپزشک  ر یدائم غ  تی: دارندگان کارت معاف3  تبصره
 .باشند یبالمانع م نیریمعتمد شرکت همانند سا

 .پزشک معتمد شرکت خواهد بود دیانجام شغل محوله، طبق تائ ي برا ی و روان ی کامل جسم ییو توانا یتندرست :  5-4

از    تیکه موجب محروم  يفریک  نهیش یو سوء پ  تینداشتن سابقه محکوم  اد،یعدم اعت  ،یعدم اشتهار به فساد اخالق :  6-4
 . شده باشد  یحقوق اجتماع



 

4 
 

 

    www.ksnco.irتهران شهرك صنعتی عطار                                          –جاده نیشابور  17آدرس: نیشابور، کیلومتر  
 

خدمت    نیشده، در ح  رفتهیشرکت بوده و چنانچه افراد پذ  ازیمورد ن  3مندرج در جدولتحصیلی  طع  ا: تنها مق4  تبصره
 .و اقدام خواهد بود یباالتر گردند، مطابق با مقررات شرکت قابل بررس یلیموفق به اخذ مدرك تحص

 .باشد یمسال 35حداکثر   یکارشناسسال و 30فوق دیپلم حداکثر  یلیدارندگان مدرك تحص يبرا یسن طی شرا:   4 – 7

 .است دهیلحاظ گرد فهی: حداکثر سن اعالم شده، با احتساب خدمت نظام وظ 5 تبصره

بدون ذکر    ،يو فناور  قاتیوزارت علوم، تحق  دییمورد تأ  لیموقت فراغت از تحص  نامهیگواه  ایدارا بودن دانشنامه   :    8-4
 ی کلمه معادل و ارزش استخدام

 .روز ثبت نام باشد نیاول) 1/9/1400( خیقبل از تار ستیبا یداوطلبان م لیفراغت از تحص خی: تار6 تبصره

  مراحل آزمون   -5

برگزار خواهد شد که در مرحله اول شرکت کنندگان   ازیمورد ن  یلیتحص  يرشته ها  يآزمون در دو مرحله برا  نیا :  1-5
جهت    ازیحسب ن  یعلم  يرتبه ها  نیو مرحله دوم از باالتر   ی)و تخصص  ی(عموم  یبصورت کتب  یآزمون علم  قیاز طر

 .دعوت بعمل خواهد آمد  ی/ تخصص یمصاحبه فن

 .گردد ی محاسبه م یدرصد دروس تخصص 70و   یدرصد دروس عموم 30بر اساس   ،ینمره آزمون کتب :  2-5

  ب ی) و ضریتخصص  ی(عموم  یمرحله آزمون کتب  يبرا  %70  بیهر داوطلب با در نظر گرفتن ضر  ییمحاسبه نمره نها:    3-5
 .ردیپذ یصورت م ي/ رفتار  یمصاحبه تخصص يبرا  30%

 گزینه اي خواهد بود. 4بصورت   ی)و تخصص  ی(عموم : آزمون کتبی  4-5

 پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته می شود: به ازاي هر سه   5-5

هوش و استعداد تحصیلی و دروس تخصصی به شرح    شامل ،دانش رایانه،  :آزمون کتبی هر رشته از دروس عمومی6-5
 .ذیل می باشد  5-7جدول
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 : مواد امتحانی آزمون دروس تخصصی5-7جدول شماره  

 مکانیک کارشناسی 
و   ینماـش  ینامیکد–اجزاء    یطراح - حرارت  انتقال –  یاالتـس  یکمکان –  ینامیکترمو

 یسیزبان انگل  -یدتول يروشها -یککنترل اتومات -ارتعاشات  

 متالورژيکارشناسی 
 یاصـول شـکل ده-یآهن یاژهايآل يگر  یختهو ر  يفرآور -یآهن  یاسـتخراج يمتالورژ

و انتـخاب    یطراح  –مواد    یکیمـکان  خواص  –مواد    یزیکیخواص ف-نورد    یـندفلزات و فرآ
 -یسیانگل زبان –  یمواد مهندس

کالکترون برق کارشناسی  ا  2و  1  ـی دارـه ـم ــ  2و    1  یکیالکتر  ي،  اشـ ـم ا  ین،  ،    2و  1  یکیالکتر  يـه
 یسی، زبان انگل  یکنترل خط  یستمهايس

 کارشناسی صنایع
اتدر عمل  یقتحق-کنترل پروژه ه ر-2و1  ـی اـم دتول  یزيبرـن ابیارز-يو کنترل موجود  ـی  ـی

 یسیزبان انگل-  یاقتصاد مهندس -یریتسازمان و مد یمبان-کار و زمان

 کارشناسی حسابداري 
ول   ابدارياـص نعتی-حـس ابداري ـص اد خردوکالن-حـس ابداري مدیریت-اقتـص - مبانی حـس

 زبان انگلیسی-حسابداري پیشرفته

کارشناسی مدیریت(کرایه 
 گرایش ها)

 

 یابیبازار  -يو انباردار  یدخر يها  یستمس -یریتسازمان و مد یمبان -اقتصاد خردوکالن
زبان  -  یالملل  ینب یبازرگان -یحقوق بازرگان  -یاتو عمل یدتول  یریتمد-بازار  یریتو مد
 یسیانگل

و   یزیکیف عوامل  – یصنعت  یمنیا – یصنعت  یطیمح یستز  يکارکردها – یمنیا یمهندس HSEکارشناسی 
 یسی انگل زبان –در صنعت   یطیمح یطشرا یمتنظ – یطمح بهداشت –در صنعت  یمیاییش

 کارشناسی کامپیوتر
-داده  یگاهپا-یوترکامپ  يمعمار-ها ینزبان ها و ماشــ-یتمالگور  یطراح-ســاختمان داده

 یسیزبان انگل -  یستمهاس  یو طراح یلتحل –اطالعات/شبکه    یتامن  -یوتريشبکه کامپ

 یک مکان یپلمفوق د
 ینقشه کش یپلمد فوق
 ي جوشکار یپلمد فوق

 یرگروهز يها یپلمفوق د سایر
 یک مکان

، رسم    یعموم  ی:  رسم فن  یابزار و نقـشه کـش  ین، ماـش یدـساخت و تول   يها یپلمفوق د
کار  ی، طراح یـصتخـص یفن  يها ینابزار ، ماـش  ینهاي، ماـش ي، فرز کار ياجزاء ، تراـش

 یسیانگل زبان –  يکنترل عدد
کار یپلمد فوق الح  يجوـش کار –مخرب   یرمخرب و غ یبازرـس –:   مقاومت مـص   ي جوـش

ــاده کربن يفوالدها ــکار –  یاژيو آل  یس  –جوش   يمتالورژ –لوله ها و مخازن   يجوش
 یسیانگل زبان

انتقال  -  یاالتـس  یکمکان – ینامیکترمود   -یـصنعت یها :  نقـشه کـش  یپلمفوق د  یرـسا 
 یسیزبان انگل -  یکو پنومات  یدرولیکه -مقاومت مصالح  -حرارت

 فوق دیپلم متالورژي
الورژ الوگراف  یزیکیف  يمـت الورژ  -یو مـت ـــکار  يتکنولوژ  -یکیمـکان  يمـت هر  -يجوشـ  یخـت

 یسیانگل زبان – یرگدازهاد -فوالدها  یتحرار  یاتعمل –  یآهن یاژهايآل يگر
اندازه   - یکیالکتر يها  ینماش  – یصنعت  یکالکترون -یعموم یکالکترون-یکیمدار الکتر فوق دیپلم برق 

 یسیزبان انگل -یصنعت يتابلوها ي و اجرا یطراح –  یکیالکتر یريگ
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  مراحل ثبت نام    -6

 )) hrkhayam.um.ac.ir(( تیراجعه به وب سا: م 1-6

 مذکور تیدر سا یک ی فرم تقاضانامه الکترون لیکم: ت 2-6

 :  ارسال عکس : 3-6

اسکن نموده و در قسمت   تیبا  لویک  200و حجم حداکثر   JPG خود را با فرمت یپرسنل3*4عکس    ستیبا  ی م  انیمتقاض
 .ندینما يمربوطه بارگذار

  1400/ 09/ 14مورخ  24ساعت   تیلغا 1400/ 09/ 01  خیتوانند از تار یالزم م  طیداوطلبان در صورت دارا بودن شرا:  4-6
ا آدرس  اطالعات    ))hrkhayam.um.ac.ir((  ینترنتیبه  ارائه  از  پس  و  وار  یدرخواست  مراجعه  لغ  مب  نیآنال  زیو 
 .ندی خود اقدام نما  يرینسبت به اخذ کد رهگ ............................ ثبت نام به حساب  نهیبه عنوان هز الیر 1.000.000

 بود. شده، مقدور نخواهد    اعالم خیالزم به ذکر است که ثبت نام بعد از تار:   6تبصره 

: بعد از ثبت نام و پرداخت وجه ثبت نام در صورت انصراف وجه مذکور به هیچ وجه مسترد    7تبصره  
 . نخواهد شد

 نکات مهم   -7

 .دییمطالعه نما قایمراجعه و مندرجات آن را دق تیفرم موجود در وب سا  لینحوه تکم  يقبل از ثبت نام به راهنما:  1-7

 .اعالم گردد یبه متقاض ستمیس  قیاز طر يریرهگکد باشد که  یم  لیتکم یثبت نام زمان :2-7

 یرتیاست چنانچه مغا یهیباشد. بد یم یبه عهده شخص متقاض ینترنتیا تیصحت ثبت اطالعات در سا تیمسئول : 3-7
در هر مرحله   یشرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاض  یآگه  طیدر مندرجات مدارك ارائه شده با شرا

 .داشت اهدنخو یاعتراض چگونهیحق ه  یبه عمل خواهد آمد و متقاض يریجلوگ

 .خواهد بود يآزمون ضرور يدر روز برگزار یکارت مل ایهمراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه : 4-7

خود،    ينسبت به کنترل مشخصات فرد  ت،یسا  قیپس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طر  ستیبا  یداوطلبان م:  5-7
 .ندیآزمون اقدام نما يو محل برگزار یشماره صندل  ،یشماره داوطلب ،یلیمدرك تحص
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 تذکرات مهم   -8

 ینترنتیو به صورت ا))  hrkhayam.um.ac.irی ((شرکت به نشان  ت یوب سا  قیصرفا از طر  انینام متقاض: ثبت  1-8
 .باشد یبه ارسال مدارك نم  يازیبوده و ن

خواهد  زیآزمون وار  يبه حساب دانشگاه مجر نهیهز  نیوجه مسترد نخواهد شد. ( ا چیشرکت در آزمون به ه نهیهز: 2-8
 شد)

  ی مراحل استخدام   ی در تمام  انیمتقاض  تیدر شرکت بر اساس موفق  ی انسان  يرو یاست که جذب ن  حیالزم به توض :  3-8
و    ردیپذ  ی ) صورت م  یپزشک   ناتیو معا  یو تخصص  یمصاحبه عموم  ،یروانشناخت  يآزمون ها  ،ی(مشتمل بر آزمون کتب 

  ی آنان منتف  یموضوع ادامه مراحل استخدام  ند،ینماالزم را کسب ن   تیاز مراحل فوق موفق  کی در هر    انیچنانچه متقاض
 .دیخواهد گرد

تماس      05143239512  -  13هاي     با شماره تلفن توانید در ساعات اداري  میدر صورت داشتن هرگونه سوال   :  4-8-
 .دییحاصل فرما

   زانیبه م  فوالد نیشابورخیام سپهر  شرکت  خدمت به    يالزم و تعهد محضر  يضمانت ها  ،ییشدگان نها  رفتهیاز پذ:  5-8
شود و در    یمنعقد م دیکارفرما مجددا قرارداد جد تیمدت هر قرارداد در صورت رضا انیسال اخذ خواهد شد و در پا   5
 .نخواهد شد دیقرارداد فرد تمد نصورتیا ریغ

برنامه تامین نیروي انسانی شرکت به تدریج و در چند نوبت جهت پذیرفته شدگان براساس نیاز خط تولید و  7-8
 جداً پرهیز نمایید. پس از قبولی از هر گونه پیگیري حضوري  لذا مقتضی است ؛فراخوان خواهند شدشروع به کار  

ویس ایاب و  شرکت هیچگونه تعهدي در قبال تامین مسکن براي پذیرفته شدگان نخواهد داشت ضمناً امکان سر  8-8
ذهاب براي رفت و برگشت افرادي که استخدام خواهند شد صرفا در مسیرهایی که شرکت تعیین می نماید وجود خواهد 

 داشت. 

 

 

 

 


	بسمه تعالي

