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  شرکت شفق راهیان اکسینآزمون استخدامی 

  مقدمه:

نخســتین کارخانــه نــورد فــوالد کشــور بــه منظــور  بــه عنــوان 1342گــروه ملــی صــنعتی فــوالد ایــران در ســال        

در شــهر اهــواز تیــرآهن، لولــه و انــواع محصــوالت فــوالدي تولیــد انــواع میلگــرد ســاده، میلگــرد آج دار و نبشــی، 

 .تأسیس گردید

ــا ظرفیــت ســالیانه  شــرکت خطــوط تولیــدي  هــزار تــن، در ســال  65بــا نصــب تجهیــزات و مونتــاژ ماشــین آالت ب

ــا شــکوه  خطــوط تولیــدبــه تــدریج ســایر کارگــاه هــا و راه انــدازي و  1346 بــه آن افــزوده شــد. پــس از انقــالب ب

   .صنعتی به نام گروه ملی صنعتی فوالد ایران نام گذاري شد اسالمی این مجموعه

گــروه بــه عنــوان تــامین کننــده نیــروي انســانی مجموعــه عظــیم شــفق راهیــان اکســین صــنعتی و بازرگــانی شــرکت 

در چــارچوب قــوانین و مقــررات  ،، در نظــر دارد جهــت تکمیــل کارکنــان ایــن شــرکتیــرانملــی صــنعتی فــوالد ا

  نماید. انسانی  ينیروبه جذب اقدام  فترچهدو براساس شرایط ذکر شده در این داخلی 

 برنامه زمانبندي و مراحل آزمون:الف) 

  برنامه زمانبندي برگزاري آزمون :1جدول شماره 

  برنامه زمانبندي  مراحل آزمون

  http://autazmoon.ir/mainثبت نام در سامانه به آدرس 
  22/11/1401لغایت  10/11/1401

  ویرایش اطالعات

 03/12/1401لغایت  30/11/1401  دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

 04/12/1401  برگزاري آزمون کتبی

  15/12/1401  اعالم نتایج

  اطالع رسانی می گردد متعاقباً  مصاحبه فنی و تخصصی بین افراد برگزیده در هر رشته

 متعاقباً اطالع رسانی می گردد  انجام معاینات طب کار

 متعاقباً اطالع رسانی می گردد  اعالم نتایج نهایی و انجام مراحل اداري جذب و بکارگیري

   http://autazmoon.ir/mainآدرس  به آزمون سایت طریق از زمانبندي برنامه در تغییر هرگونه  درصورت

  .شد خواهد رسانی طالعا
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  : شرایط عمومی و اختصاصی استخدام)   ب

 :شرایط عمومی 

   اسالمی ایران يجمهورنظام مقدس شتن تابعیت ) دا 1-1

  ) اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  2-1

  ) التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  3-1

  یا معافیت قانونی غیر پزشکی  سربازي ) انجام خدمت دوره ضرورت 4-1

شوند ی براي انجام کاري که استخدام میو توانای ، فیزیک بدنی مناسبروانی ) داشتن سالمت جسمانی، 5-1

  آزمایشات بدو استخدام از طب کار و تایدیه کمیسیون پزشکی شرکت )(ارائه نتایج 

  گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر)  6-1

  .باشد شده اجتماعی حقوق از محرومیت موجب که) نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر 7-1

  توسط آراء مراجع قضایی و ذي صالحوجود هرگونه ممنوعیت استخدام  ) عدم 8-1

  د.نمی بایست بومی استان خوزستان باش انداوطلبمشاغل  کلیه براي)  9-1

  )  هر متقاضی تنها در یک رشته آزمون استخدامی می تواند ثبت نام و شرکت نماید. 10-1

  هر متقاضی تنها از یکی از سهمیه هاي فرزند پرسنل یا ایثارگري  در آزمون می تواند استفاده نماید. )  11-1

  تنها یکی از فرزندان پرسنل یا ایثار گر می تواند در آزمون از سهمیه استفاده نماید.)  12-1

می  10/11/1401مورخ  نام ثبت روز تا تحصیل، از فراغت تاریخ و سن  حداکثر محاسبه مبناي )13-1

  باشد.

) نیازهاي اعالم شده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شرکت بوده و هرگونه درخواست شخصی مبنی 14-1

بر تغییر ردیف شغلی یا ارتقا رده شغلی در نتیجه تغییر یا ارتقاء مدرك تحصیلی فرد پس از جذب، از نظر 

  .شرکت مردود می باشد

 و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت تائید مورد تحصیل از فراغت وقتم گواهی یا دانشنامه داشتن) 1- 15

   نیاز مورد هاي رشته در کارشناسی، ، فوق دیپلم ودیپلم سطوح با مرتبط
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     و تحقیقات علوم، وزارت تائید به بایست می کشور از خارج هاي دانشگاه در تحصیل دانشنامه : تبصره          

  .باشد رسیده فناوري           

 اســت طبیعــی ،بــود خواهــد شــغلی رشــته هــر در شــده اعــالم ظرفیــت برابــر چنــد کتبــی آزمون نتایج) 16-1

 طــب معاینــات مصــاحبه، مراحــل طــی از پــس نهــایی پــذیرش و نبــوده قبــولی منزلــه بــه مصــاحبه بــه دعــوت

 .بود خواهد انجام استخدامی و اداري مراحل و سایر گزینش کار،

مواردي مخالف اطالعات و مدارك اخذ شده از متقاضی  یک از مراحل استخدام : چنانچه در هر  تذکر

  گردد.  ( حتی در حین اشتغال ) جذب و استخدام شخص ملغی می مشخص گردد،

بومی  داوطلبمی باشد و مجاز شرکت در آزمون فقط براي افراد بومی استان خوزستان 

  :باید حائز یکی از شرایط ذیل باشد

   باشد.استان خوزستان  یکی از شهرهاي داوطلب می بایست شناسنامهمحل صدور ) 1

  اشد.استان خوزستان بدر یکی از شهرهاي داوطلب  و مدرك دیپلمدوره تحصیالت متوسطه ) 2

  

  :شرایط اختصاصی     

  با احتساب خدمت مقدس وظیفه عمومیطلبان وشرایط سنی دامقطع تحصیلی مورد نیاز و : 2جدول شماره      

  حداکثر سن  مقطع تحصیلی
 سال سابقه کار 4حداکثر سن با احتساب 

  به شرط پرداخت حق بیمه مرتبط

  29  25  دیپلم

  32  28  فوق دیپلم

  33  29  کارشناسی
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   ) امتیازات ویژه:پ

ضمناً به  .فرزندان کارکنان گروه ملی صنعتی فوالد ایران درصورت برابري امتیاز در اولویت خواهند بود )1

منظور ارج نهادن به خانواده معزز گروه ملی به نمره خام متقاضیانی که پدر یا مادر آنها شاغل گروه ملی بوده 

  نمره اضافه خواهد شد. 5و یا هست، 

همسران و فرزندان جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا، ، ایثارگران آزمون استخدامی سهمیه در )2

آزادگان باالي یک سال اسارت،  همسران و فرزنداندرصد، خواهر و برادر شهیدان،  25 جانبازان باالي

  د.نشومی درصد  25 سهمیه مشمول

درصد، فرزندان آزادگان زیر یک سال اسارت، رزمندگان داوطلب با سابقه  25فرزندان جانبازان زیر  )3

  .درصد می شوند 5ایثارگري  سهمیه ماه در جبهه و همسر و فرزندان این رزمندگان مشمول 6حداقل 

 سیستم(سجایا  سیستم در را خود اطالعات ابتدا است الزم مذکور امتیازات از مندي بهره جهت متقاضیان نکته:

  .دنگرد تایید ایثارگران امور و شهید بنیاد توسط و نموده ثبت )ایثارگران یکپارچه اطالعات جامع

  

 هــاي صــندوق در بیمــه حــق بــا پرداخــت تقاضــا مــورد شــغل بــا مــرتبط کــار ســابقه داراي کــه داوطلبانی) 4

 حــداکثر بــه ) ســال  4ســقف تــا( ســال یــک ســابقه، ســال هــر ازاي بــه باشــند، مــی کشــور معتبر بازنشستگی

 همــراه بــه را بیمــه مربوطــه حــق پرداخــت گــواهی بایســت مــی افــراد از دســته ایــن .شود می اضافه آنان سن

  .اري نمایندسامانه بارگذ در مدارك سایر
 

 و شهید کل بنیاد( ذي صالح مراجع از را گواهی اصل باید پذیرش صورت در خانواده ایثارگر، متقاضیان نکته:

 نیروي پاسداران، سپاه کل ستاد اسالمی ایران، جمهوري ارتش ستاد مستضعفین، بسیج سازمان ایثارگران، امور

 استعالم، تأیید پس از نمایند. ارائه شفق راهیان اکسینشرکت  به و دریافت )ایران اسالمی جمهوري انتظامی

 کار به از و متوقف و استخدام جذب فرآیند استعالم، تایید عدم صورت در میگردد و لحاظ مذکور امتیازات

  .آمد عمل خواهد به ممانعت آنها گیري

 

  ) افرادي که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند:ت

  ) انفصال شدگان دائم از خدمت یا اخراج شدگان توسط شرکت . 1    

  ) دارندگان مدرك تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده . 2    
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   ) دارندگان مدارك تحصیلی باالتر از مقاطع اعالم شده در شرایط احراز مندرج در آگهی. 3    

  نیروي انسانی مورد نیاز) ث

  زیر کارشناس نیروي انسانی مورد نیازشرایط و مدارك تحصیلی  : 3جدول 

  جنسیت  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی
تعداد مورد 

  نیاز
  توضیحات

  دیپلم

ریاضی، تجربی، علوم 

انسانی، برق، مکانیک، 

، ژ، تراشکار، جوشکاررمتالو

  و تاسیسات کامپیوتر

    22  مرد

  صنعتی یلوله کشبا تخصص   1 مرد  تاسیسات  فوق دیپلم

  تهویه کاربا تخصص   2 مرد  تاسیسات  فوق دیپلم

  25 مرد  جوش  فوق دیپلم
و  ي جوشکاربا تخصص 

  يبرشکار

  فوق دیپلم
تراشکار، ساخت و تولید، 

  فرزکاري و ماشین ابزار
  تراشکاريبا تخصص   2 مرد

  دیپلم

ریاضی، تجربی، علوم 

انسانی، برق، مکانیک، 

ژ، تراشکار، جوشکار رمتالو

  تاسیساتو 

  26 مرد
جرثقیل معتبر گواهی نامه داشتن 

  هوایی

  فوق دیپلم
مدیریت تمام گرایش ها، 

  حسابداري و آمار
    7 مرد

  همه گرایش ها  93 مرد  مکانیک   فوق دیپلم

    45 مرد  الکترونیک و برق  فوق دیپلم

  با تخصص سیم پیچی  3 مرد  الکترونیک و برق  فوق دیپلم

    37 مرد  ژيرمتالو  فوق دیپلم
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  شرایط و مدارك تحصیلی نیروي انسانی مورد نیاز کارشناس : 4جدول 

  توضیحات  تعداد مورد نیاز  جنسیت  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی

  کلیه گرایش ها  16  مرد  مکانیک  کارشناس

  کلیه گرایش ها  15 مرد  الکترونیک و برق کارشناس

  کلیه گرایش ها  12 مرد  يژرمتالو کارشناس

  مسلط به زبان انگلیسی  6  زن -مرد   مدیرت بازرگانی  کارشناس

    2  زن -مرد   کامپیوتر نرم افزار و شبکه کارشناس

    1  زن -مرد   حسابداري کارشناس

    2  زن -مرد   یحقوق کارشناس

  کلیه گرایش ها  3  مرد  صنایع کارشناس

 کارشناس
HSE ایمنی، سالمت و محیط ،

  زیست
    1  زن -رد م

    1  مرد  ساخت و تولید – افزار ماشین کارشناس

  مسلط به قانون کار و تامین اجتماعی  1  زن -مرد   بیمه اي امور کارشناس

  

  داوطلبان  معدل مقاطع تحصیلی: 5جدول شماره 

   مقطع تحصیلی
  معدل

  دولتیدانشگاه   آزاد و پیام نوردانشگاه هاي 

  14  15  فوق دیپلم

  14  --   کارشناسی

  می باشد. 14معدل  براي مقطع دیپلم حداقل
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هاي  جذب فارغ التحصیالن در رده کارشناسی صرفاً مختص دانش آموختگان بومی دانشگاهتوضیح: 

  می باشد.  6جدول شماره طبق دولتی 

  آزمون کارشناسی شرکت کنندگان دربراي مجاز دانشگاه هاي دولتی   : 6جدول شماره 
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 شهر نام دانشگاه ردیف شهر نام دانشگاه ردیف

بروجرد العظمی بروجردياهللادانشگاه آیت 1
دانشگاه زنجان 51 

 
زنجان

 

دانشگاه اراك 2
 

اراك
دانشگاه سلمان فارسی کازرون 52 

 
کازرون

 

اردکان دانشگاه اردکان 3
اسدآباد الدین اسدآباديدانشگاه سید جمال 53 

 

دانشگاه ارومیه 4
 

ارومیه
دانشگاه سمنان 54 

 
سمنان

 

دانشگاه اصفهان 5
 

اصفهان
دانشگاه سیستان و بلوچستان 55 

 
زاهدان

 

دانشگاه الزهرا 6
 

تهران
دانشگاه شاهد 56 

 
تهران

 

دانشگاه ایالم 7
 

ایالم
دانشگاه شهرکرد 57 

 
شهرکرد

 

 کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان 58 بجنورد بجنورد دانشگاه 8

 تهران دانشگاه شهید بهشتی 59 قائن دانشگاه بزرگمهر 9

 اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 60 بناب بناب دانشگاه 10

 تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 61 همدان دانشگاه بوعلی سینا همدان 11

 شیراز دانشگاه شیراز 62 رجندبی دانشگاه بیرجند 12

 اراك دانشگاه صنعتی اراك 63 قزوین المللی امام خمینییندانشگاه ب 13

 ارومیه دانشگاه صنعتی ارومیه 64 تبریز دانشگاه تبریز 14

 اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 65 کرمان دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان 15

 تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر 66 زنجان دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان 16

 بیرجند دانشگاه صنعتی بیرجند 67 آمل هاي نوین آملدانشگاه تخصصی فناوري 17

 دزفول شاپوردانشگاه صنعتی جندي 68 تربت حیدریه دانشگاه تربت حیدریه 18

 بهبهان االنبیادانشگاه صنعتی خاتم 69 تهران د رجاییدبیر شهیتربیت دانشگاه  19

 تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 70 تهران دانشگاه تربیت مدرس 20

 سهند دانشگاه صنعتی سهند 71 تفرش دانشگاه تفرش 21

 سیرجان دانشگاه صنعتی سیرجان 72 تهران دانشگاه تهران 22

 شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود 73 جیرفت دانشگاه جیرفت 23

 تهران دانشگاه صنعتی شریف 74 جهرم دانشگاه جهرم 24

 سوسنگرد ویزهدانشگاه صنعتی شهداي ه 75 رفسنجان دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان 25

 شیراز دانشگاه صنعتی شیراز 76 سبزوار دانشگاه حکیم سبزواري 26

 قم دانشگاه صنعتی قم 77 بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهر 27

 قوچان دانشگاه صنعتی قوچان 78 تهران دانشگاه خوارزمی 28

 کرمانشاه دانشگاه صنعتی کرمانشاه 79 دامغان دانشگاه دامغان 29

 بابل بابلنوشیروانی دانشگاه صنعتی  80 قم دانشگاه حضرت معصومه 30

 شهر نام دانشگاه ردیف شهر نام دانشگاه ردیف
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دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار 31
 

چابهار
دانشگاه صنعتی همدان 81 

 
همدان

 

دانشگاه رازي کرمانشاه 32
 

کرمانشاه
دانشگاه عالمه طباطبایی 82 

 
تهران

 

دانشگاه زابل 33
 

زابل
دانشگاه علم و صنعت ایران 83 

 
تهران

 

ازندراندانشگاه علم و فناوري م 34
 

بهشهر
دانشگاه لرستان 84 

 
آبادخرم

 

خرمشهر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 35
دانشگاه مازندران 85 

 
بابلسر

 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 36
 

ساري
دانشگاه محقق اردبیلی 86 

 
اردبیل

 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 37
 

گرگان
دانشگاه مراغه 87 

 
مراغه

 

دانشگاه فردوسی مشهد 38
 

مشهد
دانشگاه مالیر 88 

 
مالیر

 

سمنان دانشگاه فرزانگان سمنان 39
گلبهار هاي نوین گلبهاردانشگاه مهندسی علوم و فناوري 89 

 

دانشگاه فسا 40
 

فسا
دانشگاه میبد 90 

 
میبد

 

دانشگاه قم 41
 

قم
دانشگاه نیشابور 91 

 
نیشابور

 

 ایرانشهر دانشگاه والیت ایرانشهر 92 کاشان دانشگاه کاشان 42

 رفسنجان عصر رفسنجاندانشگاه ولی 93 سنندج دانشگاه کردستان 43

 بندرعباس دانشگاه هرمزگان 94 مالثانی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 44

 تبریز دانشگاه هنر اسالمی تبریز 95 بجنورد دانشگاه کوثر بجنورد 45

 اصفهان دانشگاه هنر اصفهان 96 گرمسار دانشگاه گرمسار 46

 تهران دانشگاه هنر تهران 97 گرگان دانشگاه گلستان 47

 شیراز دانشگاه هنر شیراز 98 گنبد کاووس دانشگاه گنبد کاووس 48

 یاسوج دانشگاه یاسوج 99  رشت دانشگاه گیالن 49

 یزد دانشگاه یزد 50
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  مدارك و زمان ثبت نام :  ) ج

  مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه :مدارك 

 اسکن رنگی عکس پرسنلی تمام رخ  ( الزامی) )1

 دوم و توضیحات شناسنامه (الزامی) ،اسکن رنگی اصل  صفحات اول  )2

 ( الزامی)  جدید اسکن رنگی اصل کارت ملی )3

 اسکن رنگی اصل  مدرك تحصیلی ( الزامی ) )4

 گواهینامه(رانندگان جرثقیل ی مربوط به رشته کاري اسکن رنگی  اصل مدرك مهارت و یا  دوره آموزش )5

 )  جرثقیل رانندگی

 تامین اجتماعی  ( درصورت داشتن سابقه الزامی )  اي گزارش تلفیقی سوابق بیمه  )6

  ریال  1.650.000 ازاي هر نفر  مبلغ هزینه ثبت نام در آزمون ( بابت هزینه هاي برگزاري آزمون ) به )7

    http://autazmoon.ir/mainآدرس  به آزمونز طریق درگاه سایت که می بایست ا ،باشدمی

 بصورت اینترنتی پرداخت شود.

  مفاد آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و عملی  : 7جدول شماره 

  مشاغل

  منابع عمومی

  منابع تخصصی

  کامپیوتر و زبان
انشناسی، هوش و ور

   خالقیت

  %60  %20  %20  مشاغل دیپلم

  %60  %20  %20  دیپلم فوق مشاغل

  %60  %20  %20  یمشاغل کارشناس
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   :سایر اطالعات آزمونچ) 

  

 آدرس  به آزمون سایت در نام، ثبت زمان در آزمون مفاد و ها سرفصلhttp://autazmoon.ir/main   

 .شد خواهد رسانی طالعا

 گزینه یک منفی، گزینه سه هر (دنباش می منفی نمره داراي و بوده اي گزینه چهار تست صورت به سواالت 

 )کرد خواهد حذف مثبت را

  اشند.بمگابایت  1شده می بایست به صورت اسکن رنگی در حجم کمتر از اعالم کلیه مدارك  

  و کپی مدارك قابل قبول نیست. دنباشکلیه مدارك اسکن شده ارسالی باید اصل  

ــایت  ــه س ــه ب ــان مراجع ــگاهزم ــورخ  دانش ــت  10/11/1401از م  22/11/1401لغای

   باشد و پس از آن زمان ثبت نام به اتمام می رسد.می

  

  ، مصاحبه فنی و گزینشصنعتی طب معاینات

 

 ظرفیت مورد نیاز در هر رشته،  برابر چندتا و محاسبه داوطلبان رتبه ویژه، امتیازات محاسبه و خام نمرات استخراج با

 طب معایناتنفرات برگزیده جهت  مصاحبه، در قبولی صورت در و شده دعوت مصاحبه انجام جهت برتر نفرات

 شوند، داده تشخیص صنعتی محیط در بیماري به ابتال مستعد که افرادي مرحله این در .شد فراخوان خواهند صنعتی

 بر عالوه بایست می مرحله، این در شده پذیرفته افراد لذا .شد نخواهند دعوت استخدامی مراحل ادامه جهت

 داشته مورد نظر را شغلی هاي فعالیت انجام براي نیاز مورد توانایی ،فیزیک بدنی مناسبو  روحی و جسمی سالمت

  .باشند

، مصاحبه فنی و صنعتی طب معایناتدعوت به شرکت در اعالم نتایج کتبی، الزم به ذکر است 

گزینش به منزله قبولی در آزمون نبوده و تا اعالم نتیجه قطعی و انجام مراحل استخدام، شرکت 

  .قائل نمی باشد براي هیچ یک از داوطبان را و بکارگیري شفق راهیان اکسین حق جذب


