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 بسمه تعالی 

 

 

 مقدمه

و ارتقا سیستم مدیریت   رین تولید کننده انواع کاغذ در ایران تالش می کند با حفظتو کاغذ مازندران به عنوان بزرگب  شرکت صنایع چو
 .یکپارچه با هدف حفظ ثبات کیفی و افزایش کمی محصوالت تولیدی در جهت افزایش بهره وری، توسعه پایدار و بهبود مستمر گام بردارد

   :اغذ مازندراناهداف ما در شرکت صنایع چوب و ک
 ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و کشور -

 کاهش وابستگی کشور به واردات کاغذ -
این شرکت در نظر  اسالمی؛ ایران خودکفایی  به کمک و محصوالت تولید کمیت و کیفیت توسعه راهبرد با و متعال خداوند از  استعانت با

 مصاحبه ،(تخصصی و عمومیکتبی) هایآزمون   در موفقیت کسب از پس شرایط، واجدافراد   بین از  خود نیاز مورد انسانی نیروی دارد
 آگهی این در شده ذکر شرایط اساسرب و اجتماعی تأمین و کار مقررات و قوانین با مطابق پزشکی، معاینات نتایج اخذ و رفتاری -تخصصی

 .نماید همکاری به دعوت راهنما دفترچه و
برگزار کننده کلیه مراحل آزمون زیر نظر شرکت توسعه مدیریت سبا صورت می گیرد. لیکن مراجعه به مجموعه چوب و کاغذ مازندران الزامی  

 نخواهد داشت.  

 

 

 آزمون برگزاری زمانبندی برنامه

 .باشدمییک  شماره جدول براساس آزمون برگزاری و ثبت نام زمانبندی برنامه

 آزمون  برگزاری و ثبت نام زمانبندیجدول شماره یک: 

 توضیحات ساعت پایان ساعت شروع  زمانبندی برنامه عنوان 

 صبح   8:00از ساعت  ثبت نام  
 1400هرم18روز شنبه 

   24:00تا ساعت 
 1400روز شنبه یک آبان 

به   مجاز  شرایط  واجد  متقاضیان  کلیه 
 ثبت اطالعات هستند  

 صبح   8:00از ساعت  ویرایش اطالعات  
 1400آبان   3روز دوشنبه 

   24:00تا ساعت 
 1400ابان  9یک شنبه  روز 

متقاضیانی که مدارک آنها به هر دلیل  
 نیاز به بازنگری دارد  

 صبح   8:00از ساعت  دریافت کارت  
 1400آبان 18روز سه شنبه 

 صبح    8تا ساعت 
 1400آبان   21روز جمعه  

 متقاضیان مجاز به شرکت در آزمون  

 

 رسانی  اطالع www.maztalent.ir آدرس به آزمون  سایت طریق از مراتب آزمون، برگزاری زمانبندی تغییر صورت در -

 .شد خواهد

 الذکر فوق سامانه طریق از و  آزمون برگزاری محلنشانی   و ساعت.  محل برگزاری آزمون استان مازندران و شهر ساری است  -

 .دشخواهد اعالم

 ورود کارت در مراتب آزمون، برگزاری تاریخ یا  و محل  در تغییر صورت  در کرونا، ویروس شیوع به توجه با است ذکر به الزم:  یک  تبصره

 .شد خواهد رسانی اطالع ثبت نام، سامانه طریق از همچنین و جلسه به

   .متقاضیان فقط مجاز به ثبت نام در یک گروه شغلی هستند تبصره دو:

 

 

http://www.maztalent.ir/
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 نیاز مورد انسانی نیروی جدول 

 دو می باشد:   شماره جدول براساس شرکت انسانی نیروی های نیازمندی

 ثبتی کد گروه مشاغل  رديف 
مقطع  

 تحصیلی
 رشته تحصیلی )گرايش (

تعداد 

 مورد نیاز 

حداقل  

سابقه 

 موردنیاز 

 جنسیت 

 زن مرد 

 تکنسین تولید 1

101 

 فوق ديپلم 

   *   8 کاردانی فنی شیمی آزمايشگاهی)صنعتی(  –کاردانی شیمی آزمايشگاهی 

  *  4 کاردانی فنی برق  102

  *  4 کاردانی فنی ابزاردقیق  103

  *  4  )کلیه گرايش ها(کاردانی فنی مکانیک  104

 فنی تکنسین  2

201 

 فوق ديپلم 

 کاردانی طراحی صنعتی -کاردانی نقشه کشی صنعتی
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  *   

  *  کاردانی فنی جوشکاری-کاردانی فنی بازرسی جوش 202

  *  ساخت و تولید قالبهای فلزی -ماشین افزار -و تولید اردانی ساختک 203

  *  کاردانی مکاترونیک صنعتی  204

205 
- مکانیکیمونتاژ سیستم های -تاسیسات مکانیکی ساختمان -(کاردانی فنی مکانیک )تاسیسات تهويه 

  *  رايندی تجهیزات ثابت ف -پمپ و کمپرسور -تاسیسات صنعتی

  *  تعمیرات ماشین آالت صنعتی -سنگین ماشین آالت 206

   *   1 ی برق)کلیه گرايش ها(  کاردان  فوق ديپلم  301 تکنسین برق  3

 فوق ديپلم  401 تکنسین ابزاردقیق  4
- کاردانی فنی ابزاردقیق-کاردانی الکتروتکنیک-کاردانی الکترونیک عمومی -الکترونیککاردانی فنی 

 کاردانی برق)الکترونیک و ابزاردقیق( -کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
1   *   

   *   4 صنعتی کاردانی مکاترونیک -و تولیدکاردانی ساخت  –)کلیه گرايش ها( مکانیک یکاردان  فوق ديپلم  501 تکنسین مکانیک  5

6 
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 کیفیت
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 فنی کارشناس  9

1901 

 لیسانس 

مهندسی فناوری مکانیک)تاسیسات    -مهندسی ساخت و تولید-مهندسی مکانیک )کلیه گرايشها(

 حرارتی و برودتی( 
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  *   

  *  مهندسی طراحی و نقشه کشی صنعتی  1902

  *  مهندسی فناوری مکاترونیک صنعتی  1903

 لیسانس  2010 کارشناس برق  10
 - مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق- مهندسی برق )کلیه گرايشها(

 توزيع برق مهندسی فناوری شبکه های 
4   *   

 لیسانس  2011 کارشناس ابزاردقیق  11
 - مهندسی فناوری کنترل)فرايند(-مهندسی فناوری کنترل)ابزاردقیق(
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 * *   1 )هامديريت )کلیه گرايش -مهندسی صنايع لیسانس  2014 کارشناس اداری  14
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 * * سال 2 2 مهندسی فناوری اطالعات )کلیه گرايشها( -ها(مهندسی کامپیوتر)کلیه گرايش لیسانس  2016 کارشناس مهندسی    16
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ها ،  تقاضیانی که عنوان رشته تحصیلی آن، مدارک تحصیلی م  2: برای رشته های تحصیلی مورد نیاز ذکر شده در جدول شماره  تبصره یک

 دانشنامه یا گواهینامه موقت ذکر شده قابل پذیرش می باشد.  در گرایشبا 

سال سابقه کاری در صنایع مرتبط و تطابق با سایر شرایط،   5: افراد با دارا بودن رشته تحصیلی غیرمرتبط به شرط داشتن حداقل دوتبصره 

 جتماعی و سایر مستندات الزامی است(  مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود)ارائه گواهی شغلی معتبر، ساسبقه بیمه تامین ا

 متقاضیان عمومی شرایط
 .باشند دارا را زیر عمومی شرایط بایستمی آزمون در ثبت نام متقاضیان

 ایران؛  اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزامو  ایران اسالمی جمهوری کشور تابعیت .1

 قانون اساسی. تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در  .2

 طبکار؛  متخصص پزشک تأیید با روانشناختی و جسمانی کامل توانایی و تندرستی داشتن  .3

 ؛با تایید مراجع ذی صالح کیفری محکومیت سابقه و پیشینه سوء عدم .4

 با تایید مراجع ذی صالح و دخانیات مخدر مواد مصرف به اعتیاد عدم .5

 سایر  در خدمتی تعهد  نداشتن همچنین و دولتی هایسازمان در آزمایشی یا و پیمانی رسمی، صورت به کار به اشتغال عدم .6
 ها؛سازمان و هاشرکت 

 متقاضی خدمتی تعهد بودن  دارا بر مبنی ذیربط های  سازمان و ها  شرکت طرف از ای  مکاتبه آزمون، فرایند از مرحله هر در چنانچه :تبصره

 .آمد خواهد عمل به ممانعت متقاضی بکارگیری و ارزیابی روند ادامه از گردد، مطرح آزمون در شرکت

  پزشکی مورد تایید و یاغیرپزشکی  دایم معافیت کارت داشتن یا وظیفه خدمت پایان کارت بودن دارا .7

:  تبصر تایید  پزشکی غیر دایم معافیت کارت صدور یا و وظیفه خدمت از ترخیص تاریخ یک  مورد  پزشکی   تاریخ  تا حداکثر باید و 

 .باشد نام( ثبت  روز آخرین 1400یک آبان ماه ) 

 ارایه با و مربوطه ضوابط  براساس اشند،بمی وظیفه نظام خدمت گذراندن حال در نخبگان ملی بنیاد طریق  از که متقاضیانی تبصره دو:  

 آزمون مرحله در پذیرش صورت  در متقاضیان از گروه  اینباشد.  می امکانپذیر آزمون در آنها نام ثبت نخبگان، ملی بنیاد از رسمی مکاتبه

 مرحله این در را خود وظیفه نظام خدمت پایان کارت  که نمایند شرکت رفتاری-تخصصی مصاحبه آزمون  در توانندمی صورتی در کتبی،

 مجری  به کتبی آزمون برگزاری تاریخ از پس روز 45 حداکثر را  خود خدمت پایان کارت شوند متعهد مکتوب  صورت  به یا و نموده ارایه
 .نمایند ارایه آزمون

 علت معافیت پزشکی فرد بررسی و سپس پذیرش آن در مرحله مصاحبه تایید یا رد می گردد. تبصره سه:

 مقاطع متقاضیان کلیه برای فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تأیید مورد تحصیل از فراغت موقت گواهینامه یا دانشنامه بودن دارا .8

 استخدامی؛ ارزش و معادل کلمه ذکر بدونلیکن دانشگاهی معتبر است  مختلف

 روز ثبت نام( باشد.  آخرین 1400)یک آبان  تاریخ تا حداکثر بایست می داوطلبان تحصیل از فراغت تاریخ تبصره یک:

 و پذیرش به نسبت تعهدی  هیچگونه شرکت و بود خواهد استخدام مالک نام ثبت زمان در شده ارایه تحصیلی مدرک آخرینتبصره دو: 

 .ندارد را کارکنان خدمت دوران طول در باالتر تحصیلی مدارک تعدیل

 د. باش رسیده فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تایید به بایستمی کشور از خارج های دانشگاه در تحصیل دانشنامهتبصره سه: 

 که فاقد سابقه کاری می باشند الزامی است.  کلیه مقاطع تحصیلیمتقاضیان برای   14دارا بودن حداقل معدل  .9

: دانش آموختگان دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، تبریز، فردوسی و صنعتی  تبصره یک

 شیراز و خواجه نصیر از این بند مستثنی هستند.

 سن نیروی انسانی مورد نیاز :   .10

 به بعد برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی  (1373یک فروردین ماه  سال)متولدین 27دارا بودن حداکثر  -

 ( به بعد برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 1370سال)متولدین یک فرورودین ماه  30دارا بودن حداکثر 

 از میزان سن افراد کسر می گردد. مدت دوره انجام نظام وظیفهیک:   تبصره



00 

 
(5 ) 

 

 دفترچه آزمون استخدامی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

سال( مالک محاسبه سابقه    5در ازای هر سال سابقه کاری مرتبط به میزان یکسال از تقلیل در سال تولد ثبت می گردد )حداکثر  :  دو  تبصره

 کار، مرتبط بودن شغل مورد تقاضا با سوابق بیمه ای شخص در محل کار سابق وی می باشد.  

بخش شرایط عمومی متقاضیان سن متقاضیان در مقطع کاردانی حداکثر    11در صورتیکه با اعمال شرایط تبصره یک و دو ماده    تبصره سه:

 سال تجاوز نکند مجاز به شرکت در آزمون هستند.   35سال و در مقطع کارشناسی حداکثر  30

 ویژه امتیازات
از به شرکت  ماید؛ در صورت استفاده از بیش از یک امتیاز ویژه متقاضی مجامتیازات ویژه استفاده ن  یکاز  فقط  هر متقاضی می تواند   .1

 . در آزمون نخواهد بود

 متقاضیان امتیاز ویژه ذیل در صورت کسب امتیاز الزم و برابر در آزمون کتبی در مرحله مصاحبه دارای الویت می باشند.  .2

 امتیاز ویژه خانواده ایثارگران و شهدا   الف(
 های اجتماعی ذیل شامل:اولویت * ارائه گواهی 

 )به همراه ذکر درصد جانبازی درگواهی(درصد به باال  25فرزند جانباز -5جانباز-4فرزند مفقوداالثر- -3آزاده  -2فرزند شهید-1

 مفقودین االثر( تنها به یکی از فرزندان آنها تعلق خواهد گرفت.سهمیه موارد مذکور)به استثناء فرزندان شهدا و تبصره: 

 ( بازنشسته و ویژه فرزندان همکاران)شاغل ب( امتیاز
      الزامی است. ت بر روی سایارائه حکم بازنشستگی یا حکم اشتغال به کار ایشان  در صورتیکه از گزینه فوق استفاده می گردد؛ بارگزاری و

 . امتیاز ویژه کارکنان شرکت های تابعه و پیمانکاری ج( 
 در سایت و پیمانکاری با ارائه مستندات الزم متقاضیان شاغل در شرکت های تابعه شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران 

 د( امتیاز ویژه متقاضیان بومی
 باشند:بومی به متقاضیانی اطالق می شود که حداقل دارای یکی از شرایط زیر  

 محل تولد متقاضی یکی از شهرستانهای استان مازندران باشد-
 محل صدور شناسنامه متقاضی یکی از شهرستانهای استان مازندران باشد -
 محل صدور شناسنامه پدر یا مادر یکی از شهرستانهای استان مازندران باشد-
یا کارشناسی آنها یکی از شهرستانهای استان مازندران باشد.)مالک  متقاضیانی که محل اخذ مدرک تحصیلی یکی از مقاطع دیپلم،کاردانی -

 اشاره بر اساس آخرین تقسیمات جغرافیایی کشور می باشد.  شناسایی شهرستانهای مورد

 فارغ التحصیالن مرکز علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ مازندرانامتیاز ویژه ( و
 باشند. کاغذ مازندران با ارائه مدرک تحصیلی مورد تایید از این دانشگاه دارای اولویت می  و  مرکز علمی کاربردی صنایع چوبفارغ التحصیالن  

 آزمون  مراحل

 باشد می زیر شرح به آزمون برگزاری مراحل

 کتبی آزمون طریق از  شرکت کنندگان  اول مرحله  در شد. خواهد برگزار نیاز مورد  مشاغل گروه  برای مرحله دو در  آزمون این  .1

 در نیاز مورد انسانی نیروی ظرفیت برابر 3زمون  آ   اول مرحله نتایج  براساس و گیرندمی قرار سنجش مورد تخصصی و عمومی

 رفتاری – تخصصی مصاحبه انجام از پس و شد خواهند دعوت رفتاری - تخصصی مصاحبه جهت دوم مرحله به  شغلی گروه هر
 اسامی است بدیهی گردند، می  دعوت اداری مراحل سایر  انجام جهت نمرات باالترین دارندگان نیاز،  مورد ظرفیت با متناسب

 گردد نمی محسوب قطعی پذیرش منزله به مرحله این در شده اعالم نفرات

 می باشد  تخصصی  و عمومی های سوال حاویتحویل می گردد که   دفترچه یک داوطلبان، از یک هر به کتبی آزمون در .2

 در منفی نمره سوم یک غلط،  پاسخ هر ازای به ضمناً.  باشندمی ایچهارگزینه صورت به تخصصی و عمومی آزمون دروس کلیه  .3

 شد؛  خواهد گرفته نظر

 گردد؛می محاسبه تخصصی آزمون نمره درصد 50عمومی و  آزمون نمره درصد50 اساس بر کتبی آزمون کل نمره .4

 و تخصصی( عمومی،)کتبی آزمون  مرحله برای درصد 60 ضریب گرفتن درنظر  با داوطلب  هر نهایی نمره محاسبه .5
 پذیرد؛می  صورت رفتاری - تخصصی مصاحبه مرحله برای درصد 40ضریب 
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 آزمون  مواد

 :باشدمی زیر در شده ارایه توضیحات براساستخصصی(  و مومی)ع کتبی آزمون مواد

 عمومی  کتبی آزمون وادم 

 می باشد:   4 شماره جدول شرح به شغلی گروههای از هریک برای عمومی کتبی آزمون مواد
 

 عمومی کتبی آزمون مواد ضرایب : 4 شماره جدول

 تعداد سواالت   ضرایب   عنوان مبحث   ردیف  
 10 1 زبان و ادبیات فارسی   1
 1 10  (ICDLمهارت های هفتگانه فناوری اطالعات) 2
 10 1.5 زبان انگلیسی  3
 10 1.5 هوش و توانمندی های ذهنی  4
 10 1 ریاضیات  5
 10 1   معارف اسالمی 6

             

 تخصصی کتبی آزمون مواد

 می باشد:   5 شماره جدول شرح به نیاز مورد شغلی های گروه از هریک برای تخصصی کتبی آزمون مواد

 تخصصی  کتبی آزمون مواد :  5شماره  جدول
 .می باشند یک ضریب  دارای تخصصی دروس تمامی

 سوال است.   30تعداد سواالت تخصصی: 
 

   مواد آزمون کدثبتی گروه شغلی

 تکنسین تولید 

 اصول کار در آزمایشگاه، تکنولوژی شیمیایی، شیمی تجزیه  101

 در کار ، ایمنی مدارهای الکتریکی، الکترونیک صنعتی 102

 مدارهای الکتریکی، اندازه گیری الکتریکی، ابزار دقیق  103

 مکانیک سیاالت، ترمودینامیک، مقاومت مصالح 104

 تکنسین فنی 

 مقاومت مصالح، مبانی طراحی صنعتی، اندازه گیری دقیق  201

 مبانی متالوژی جوش، بازرسی جوش، خواص فیزیکی و شناخت مواد  202

 مقاومت مصالح، استاتیک اجزای ماشین،  203

 مدارهای الکتریکی، سازه های ایستای مکانیکی  204

 مکانیک سیاالت، ترمودینامیک، مقاومت مصالح 205

 تعمیر ماشین آالت صنعتی، استاتیک، مقاومت مصالح 206

 ایمنی در کارمدارهای الکتریکی، حفاظت سیستم های الکتریکی،  301 تکنسین برق

 مدارهای الکتریکی، حفاظت سیستم های الکتریکی، الکترونیک صنعتی  401 تکنسین ابزاردقیق 

 مکانیک سیاالت، ترمودینامیک، مقاومت مصالح 501 تکنسین مکانیک

 تکنسین ایمنی و بهداشت کار 
 کلیات محیط زیستی، شیمی تجزیهایمنی در محیط کار،  601

 اصول کار در آزمایشگاه، تکنولوژی شیمیایی، شیمی تجزیه  602

 کارشناس تولید 
 شیمی آلی، شیمی تجزیه،  کنترل فرایند ها  1801

 مکانیک چوب، تکنولوژی خمیرکاغذ، کاغذ سازی  1802

 کارشناس فنی 
 مصالحمکانیک سیاالت، ترمودینامیک، مقاومت  1901

 مقاومت مصالح، نقشه برداری صنعتی، اندازه گیری دقیق 1902

 مدارهای الکتریکی، شناسایی سیستم ها  1903
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   مواد آزمون کدثبتی گروه شغلی
 مدارها الکتریکی، ماشین های الکتریکی، تجزیه و تحلیل سیستم ها 2010 کارشناس برق

 الکتریکی، اندازه گیری الکتریکی، ابزار دقیقمدارهای  2011 کارشناس ابزار دقیق  

 مکانیک سیاالت، ترمودینامیک، مقاومت مصالح 2012 کارشناس مکانیک 

 رفتار سازمانی، اصول حسابداری، حسابرسی   2013 کارشناس مالی 

 رفتار سازمانی، قوانین و روابط کار، گزارش نویسی  2014 کارشناس اداری  

 زبان تخصصی، تحقیق بازاریابی، حقوق بازرگانی   2015 کارشناس بازرگانی  

 زبان تخصصی، ساختمان داده و الگوریتم، شبکه های کامپیوتری 2016 کارشناس فناوری

 نام  ثبت مراحل

 .باشدمی زیر شرح به آزمون در نام ثبت مراحل

  www. Maztalent.ir نشانی به آزمون سایت وب به مراجعه  .1

 در سایت الکترونیکی درخواست همکاری فرم .2

 بارگزاری تصاویر و اطالعات مورد نیاز  .3

 موارد جهت تکمیل فرم درخواست همکاری  
 نام  -

 نام خانوادگی   -

 نام پدر  -

 کد ملی  -

 شماره شناسنامه  -

 سریال شناسنامه  -

 محل صدور -

 جنسیت)زن/مرد(  -

 محل تولد)استان، شهر، روستا(   -

 تاریخ تولد)روز، ماه، سال(  -

 (یا پزشکی مورد تایید ظام وظیفه)انجام داده، نداده، معافیت غیر پزشکین -

 بر مبنای روز، ماه و سال( -مدت زمان انجام نظام وظیفه )از تاریخ تا تاریخ -

 وظیفه تاهل)متاهل، مجرد( -

 و ...(   ،سال فارغ التحصیلی، نام دانشگاه،شته، گرایش، معدلمستندات تحصیلی)مقطع، ر -

 (، علت قطع همکاریاز تاریخ تا تاریخ-ردیف، نام شرکت، سمت، مدت همکاری)سابقه کار   -

 مدت سابقه بیمه  -

 بیمه تامین اجتماعی  شماره  -

 دوره های آموزشی مرتبط با صنعت   -

 نشانی محل سکونت   -

 تلفن ثابت   -

 تلفن همراه  -

 تلفن یک نفر از آشنایان جهت تماس های ضروری  -

ایثارگران و شهدا، )امتیازات ویژه - بهفرزند  خانواده های  ،    تابعه و پیمانکاریهای  کار در شرکت    ان همکاران، متقاضیان مشغول 
 (  کاغذ مازندران، فارغ التحصیل مرکز علمی کاربردی چوب و متقاضیان بومی، فارغ التحصیل دانشگاههای دولتی
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 میزان آشنایی با زبان انگلیسی -

 میزان آشنایی با رایانه   -

 مهارت ها و توانایی ها   -

 ویژگی های رفتاری شاخص  -

 میزان سالمت جسمی  -

 و...   -

 بارگزاری اطالعات مورد نیاز 
 روشن؛  یا سفید زمینه با پرسنلی 3 × 4 عکس فایل بارگذاری .1

 باشد؛  کراوات عینک، بدون رخ، تمام صورت به پرسنلی نکته یک: 

 داوطلب ممکن، شکل هر به چهره در  تغییر به  منجر جراحی عمل یا و ظاهری تغییر هرگونه  صورت در بوده،  جدید پرسنلی عکسنکته دو:  

 نماید؛ اقدام جدید عکس تهیه به نسبت بایستمی
 فایل تصویر صفحه اول شناسنامهبارگزاری  .2

 تصویر )روی کارت ملی( فایل بارگزاری  .3

 در صورت تعویض کارت ملی بارگزاری تصویر رسید اخذ شده الزامی است .  : نکته سه

 پزشکی مورد تاییدیا و بارگزاری فایل روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی  .4

 و مرتبط با رشته شغلی مورد نیاز طبق جداول درج شده   مدرک تحصیلی اخذ شدهفایل بارگزاری  .5

 سوابق بیمه تأمین اجتماعی که از طریق سایت تامین اجتماعی اخذ شده است. بارگزاری  .6

 تبط با امتیازات ویژه انتخاب شده شامل:  مربارگزاری فایل  .7

 می باشد. کیلوبایت  200حداکثرو  80  حداقل با حجم jpgبایست با فرمت اسکن کلیه مدارک می :چهارنکته 

 متقاضیان باید در مدت زمان اعالم شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن ثبت نام به روزهای پایانی خودداری نمایند.   :5نکته  

 گروه شغلی را دارد.هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک  :6نکته 

a. ودن بارگزاری مدرک مرتبط با بومی ب 

طبق بند )د( بخش امتیازات و متقاضی تمایل به استفاده از امتیاز بومی بودن  در صورتیکه محل تولد متقاضی استان مازندران نباشد  نکته چهار:  
 بارگزاری این بخش اقدام نماید.  دارد می تواند در صورت دارا بودن مدرک مورد نظر نسبت به ویژه

b.   بارگزاری گواهی امتیاز ویژه خانواده ایثارگران و شهدا 

c.  بارگزاری و ارائه حکم بازنشستگی یا حکم اشتغال به کار پدر یا مادر 

d.   بارگزاری گواهی فعالیت در شرکت های تابعه و پیمانکاری 

e.  مشاغل مورد نیاز و شغل    بارگزاری مدرک فارغ التحصیلی مرکز علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ مازندران مرتبط با جدول
 انتخابی  

 آزمون  برگزاری و ثبت نام با مرتبط کلیدی موارد

لغایت   8:00ساعت    1400مهرماه    18  تاریخ  شنبه  یک  زمان ثبت نام و تکمیل برگه درخواست همکاری و بارگزاری اطالعات از  روز .1
 می باشد.   24:00ساعت  1400یک آبان تاریخ  شنبهروز 

بازنگری از اطالعات درج شده فقط برای افرادی که مجاز به شرکت در آزمون نشده است قابل رویت و بازنگری می باشد؛  زمان   .2
 افرادی که مجاز به شرکت در آزمون شده و مدارک آنها مورد تایید قرار گرفته است امکان بازنگری را نخواهند داشت. 

آبان   9صبح لغایت یک شنبه  8ساعت   1400آبان  3دوشنبه  رکت در آزمون روز اد غیرمجاز به شزمان بازنگری اطالعات برای افر
 باشد.  می 24:00ساعت  1400

تا    1400آبان    18سه شنبه  روز    8:00ساعت   از آزمون در  نام ثبت سامانه طریق از  جلسه به ورود کارت  اینترنتی دریافت  زمان .3
 می باشد.  14:00ابان  21صبح روز  8:00ساعت 
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 ایید.نم تهیه با ویژگی های ذکر شده  را  نام ثبت جهت نیاز مورد مدارک تصویر نام،  ثبت هنگام در وقت  اتالف از جلوگیری جهت .4

رحله اول پس از ثبت تلفن همراه را به درستی ثبت نمایید در هنگام ثبت نام نیاز است شماره تلفن همراه شما تایید گردد و در م .5
 شماره همراه و ورود به سیستم یک پیامک کد تایید ارسال می گردد.

پس از اجرای ثبت نام و فشردن کلید ثبت اطالعات یک پیامک شماره تلفن همراه اعالم شده و یک ایمیل به آدرس ایمیل اعالم   .6
 ه باشید. شده ارسال می گردد؛ لیکن در ثبت اطالعات مربوط به کمال دقت را داشت

 را دارد.  یک گروه شغلیهر داوطلب امکان ثبت نام در سامانه را فقط در   .7

 مندرجات در مغایرتی است چنانچه بدیهی باشد.  می متقاضی شخص عهده به اینترنتی سامانه در اطالعات ثبت صحت مسئولیت .8

داشته آزمون راهنمای دفترچه و  آگهی شرایط با شده ارایه مدارک  مرحله هر در متقاضی جذب مراحل ادامه از باشد وجود 

 .داشت نخواهد را اعتراضی گونه هیچ حق متقاضی و آمد خواهد عمل به جلوگیری

 در دهند،می انجام ثالث شخص  طریق از یا و نت  کافی طریق از را خود نام  ثبت که افرادی گردیده  مشاهده مکرر  طور  به  :نکته

 در است ضروریست لذاآید.  می  وجود به جدی اختالل آزمون در داوطلب  شرکت فرآیند در و  شده مشکل دچار آن  صحت و  اطالعات ورود

 .گردد حاصل اطمینان فردی، مشخصات با مطابق نیاز مورد اطالعات کلیه کامل و صحیح ورود از نام ثبت هنگام

 به همراه کارت ورود به آزمون  آزمون برگزاری روز در عکس دار و کارت ملی  شناسنامه و جلسه به ورود کارت داشتن همراه .9

 در غیر اینصورت امکان پذیرش داوطلب در آزمون نمی باشد. .باشدمی ضروری

 محل فردی، مشخصات  صحت کنترل به نسبت سامانه، طریق از آزمون جلسه به ورود کارت اخذ از پس  بایستمی اوطلباند .10

 حاصل اطمینان آزمون  برگزاری محل و ساعت صندلی، شماره داوطلبی، شماره معدل، تحصیلی، مدرک شناسنامه، صدور و تولد

 .نمایند

 در ارسال اطالعات دقت الزم را داشته باشید.  .شد نخواهد داده اثر ترتیب ناخوانا یا مخدوش مبهم، ناقص، مدارک به .11

داوطلب اجرایی گردد در غیراینصورت از حضور در آزمون رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در زمان حضور در آزمون باید توسط  .12
 خودداری می کردد. 

 اعالم نتایج آزمون  

 از طریق برقراری ارتباط تلفنی جهت حضور در مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد.   پذیرفته شدگان در آزمون کتبی .1

 از طریق ارتباط تلفنی نسبت به انجام مراحل تکمیلی جذب و بکارگیری، دعوت خواهند شد. پذیرفته شدگان نهایی .2

 

 مهم تذکرات 

 لذا میگیرد، قرار  ارزیابی   مورد مرحله  چند طی  آزمون  در شرکت متقاضیان شده ارایه  مدارک و اطالعات صحت اینکه به توجه با

 .است الزامی زیر موارد به توجه

 مرحله این در مدارک فیزیکی ارسال به  نیازی و بوده اینترنتی صورت به و  مذکور سایت طریق از  صرفاً  متقاضیان نام بتث .1

 .باشدنمی

                 نشانی به نام  ثبت سامانه در مندرج آزمون راهنمای دفترچه و آگهی براساس و اینترنتی  صرفاً آزمون در نام بتث .2
www.maztalent.ir    شد خواهد نجاما. 

 و عمومی)کتبی برآزمون مشتمل استخدامی  مراحل  تمامی  در متقاضیان موفقیت اساس بر  شرکت در انسانی نیروی جذب  .3
 و باشدمی شرکت اجرایی هایبرنامه با  متناسب ... و طبکار پزشکی معاینات  و رفتاری- تخصصی مصاحبه (،تخصصی

 منتفی آنان استخدامی مراحل ادامه موضوع  ننمایند، کسب  را الزم شرایط فوق مراحل از یک هر در متقاضیان چنانچه

 .گردید خواهد

 به نسبت شرکت و شد نخواهد تلقی داوطلب نهایی پذیرش منزله  به کتبی آزمون مرحله در نتایج اعالم و مدارک دریافت  .4

 .نمود خواهد اقدام اداری مراحل انجام و آزمون مراحل تمامی در موفقیت از پس خود، نیاز مورد نیروهای انتخاب 
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محل   در کارورز/کارآموز عنوان  به محل کارخانه   در نمود، خواهد اعالم شرکت که تاریخی از هستند، مکلف شدگان  پذیرفته .5
 .باشند داشته حضور شرکت

مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت عدم رضایت از عملکرد ایشان  .بود خواهد ماه 6حداقل کارورزی /کارآموزی زمان مدت  .6
 در هر زمان، بدون هیچ گونه قید و شرط و با رعایت مفاد قانون کار، به خدمت آنان پایان داده خواهد شد. 

مازندان مادامی که از پذیرفته شدگان نهائی تعهد و ضمانت نامه معتبر مبنی بر ادامه خدمت در شرکت صنایع چوب و کاغذ   .7
 گردد.شرکت به خدمات ایشان نیاز دارد به صورت مکتوب و ثبت شده در دفتر اسناد رسمی اخذ می

  نیاز   مورد  مشاغل  و   صنعتی  هایمحیط  در  فعالیت  برای  جسمانی  توانايی  و   سالمت  هایآزمون  و   پزشکی  معاينات .8

 باشد. می جذب  فرآيند   شدن منتفی  منزله به  مرحله اين  در موفقیت عدم لذا . پذيردمی صورت

 و شد خواهد پرداخت  کارآموزان به کار  عالی شورای مصوب دستمزد و حقوق حداقل کارورزی  و کارآموزی زمان مدت  در .9
 .گرددنمی پرداخت داوطلب به جغرافیایی مزایای و جذب  حق ماموریت، حق از اعم دیگری مزایای هیچگونه

صنایع   شرکت کارورزی،  و کارآموزی های دوره آمیز موفقیت گذراندن از بعد شرایط واجد شدگان پذیرفته کلیه کارمحل   .10
 .بود خواهدجاده ساری سمنان  12چوب و کاغذ مازندران واقع در استان مازندران، ساری، کیلومتر 

 .داشت نخواهد را مسکن ودیعه تسهیالت  ارایه و مسکن تامین جهت تعهدی هیچگونه  شرکت .11

 .بود خواهد اجتماعی تامین و کار مقررات  و قوانین چارچوب  در نهایی شدگان پذیرفته کار قرارداد  .12

 ده  حداقل بر مبنی محضری  تعهدنامه ارایه به نسبت کارآموزی، فرایند شروع از قبل باشندمی مکلف آزمون شدگان ذیرفتهپ .13

 .نمایند اقدامساالنه(  قرارداد تمدید شرط به)شرکت در خدمت سال 

 .بود خواهد کارورزی و کارآموزی دوره آمیز موفقیت گذراندن به مشروط آزمون شدگان پذیرفته جذب  و بکارگیری  .14

 صحت عدم رسیدگی،  از مرحله هر  در چنانچه  شد،  خواهد استعالم شرکت توسط  شده  ارایه مدارک اصالت اینکه به توجه با  .15

 و آمد خواهد عمل به ممانعت نظر مورد  افراد همکاری ادامه از مقطع همان در گردد، محرز  شرکت برای مدارک اعتبار و
 وارده خسارات مطالبه خصوص در شرکت و  باشدمی متقاضی  فرد عهده به اعتراض هرگونه حق  بدون مورد این  مسئولیت

 .نمود خواهد اقدام

نمایند. مسئولیت درستی اطالعات وارد شده به عهده داوطلب بوده و  الزم است داوطلبان گرامی در تکمیل اطالعات دقت   .16
مدارک و مستندات مورد نیاز در این اطالعیه مالک عمل قرار خواهد گرفت. صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید 

محرز شود داوطلب به اطالعات ارسالی نمی باشد و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسی خواهد شد و چنانچه در هر زمان  
اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق 
مقررات با وی رفتار خواهد شد و در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وی جلوگیری به عمل خواهد آمد و قرارداد وی فسخ  

 خواهد شد. 
م: در زمان مصاحبه الزم است نسخه اصل کلیه مدارک ارائه شده در پایگاه اینترنتی توسط متقاضی تسلیم گردیده توضیح مه  .17

 و مطابق با اصل گردد.
 ارائه برگ عدم سوء پیشنه و اعتیاد از مراجع ذی صالح در زمان مقرر توسط پذیرفته شدگان الزامی است. .18

 .گردد می برگزار بهداشتی های پروتکل کامل رعایت  با آزمون اجرایی مراحل کلیه .19

شنبه از طریق ارسال پیام در   5روزهای شنبه تا    15الی    9می توانند نسبت به مطرح نمودن سواالت از ساعت   متقاضیان .20
 )فقط ارسال پیام و به صورت تایپ شده( و یا در تمام ساعات از طریق  09229032298و    09229032297واتساپ به شماره  

 اقدام نمایند.  info@maztalent.irالکترونیکی  پست ارسال ایمیل به

 رسانی اطالع www.maztalent.ir سایت طریق از صرفاً آزمون با مرتبط موارد درخصوص تغییر و اطالعیه هرگونه . .21

 طریق از سامانه، به مکرر مراجعه  با را نظر مورد اطالعات  آزمون در کننده شرکت متقاضیان ضروریست لذا شد، خواهد

 .نمایند دریافت مذکور سایت
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 و باشد می شرکت دستورالعملهای و مقررات  ضوابط، آزمون، آگهی مفاد کلیه پذیرش منزله به آزمون در متقاضیان نام ثبت .22
 .گرددمی سلب متقاضی از آزمون راهنمای دفترچه و آگهی مفاد از اطالع عدم درخصوص ادعایی هرگونه حق

شرکت    صورت می گیرد. لیکن مراجعه به مجموعه  آزمون زیر نظر شرکت توسعه مدیریت سبابرگزار کننده کلیه مراحل    .23
همینطور کلیه مراحل شامل ثبت نام، اعالم افراد مجاز به شرکت در الزامی نخواهد داشت.  چوب و کاغذ مازندران    صنایع

سایت طریق  از   ... و  رسانی  اطالع  آزمون،  جلسه  به  ورود  کارت  صدور   صورت    maztalent.ir  آزمون، 

 می پذیرد.  

 
 

 موفقیت  آرزوی با


