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 )سهامی عام(شرکت سیمان تهران ی انسانیروـنی میناطالعیه تأ

 

 مقدمه -1
 

در و زن  مرد شرایط  از بین واجدین ،تهران واقع در استان ،مین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خودبه منظور تأ سیمان تهرانشركت 

 جیخا  نتاا  ، و اشاناختی  مصاحبه)فنی، تخصصی، مهاارتی و روان  كتبی، از طریق برگزاری آزمون كارشناسیو  كاردانیتحصیلی مقاطع 

طبق جدول مشاغل و مقاطع و  وقت ی تماممین اجتماعی اقدام به ج ب نیروكار و تأ و مقررات نوانیقطبق  «كار طب»یپزشک ناتیمعا

 نماید. میهای تحصیلی مندرج در انتهای اطالعیه  رشته

 

 بااه پایهااان اینترنتاای 20/20/2022از تاااری   نااام  تواننااد باارای كسااب اطالعااات بیشااتر و  باات  ماای متقاضاایان شااركت در آزمااون

tehrancement.iran-azmoon.ir   نسبت به  بت نام اقدام نمایند. 20/20/2022مراجعه نمودن و حداكثر تا تاری 

 آزمون یبرگزار یبند برنامه زمان -2
 

 های مهم تاری 

 20/20/2022لغایت  20/20/2022  بت نام در سامانه و اخ  كد رههیری

 21/20/2022از روز سه شنبه مورخ  توزیع كارت ورود به جلسه آزمون استخدامی

 21/20/2022روز پنجشنبه مورخ  برگزاری آزمون استخدامی

 .متعاقباً اعالم خواهد شد تخصصیتشکیل پروندن و مصاحبه 

 

 

 جدول نیروی انسانی مورد نیاز -3
 

 رشته تحصیلی
مقطع  جنسیت

 تحصیلی
 ردیف پست سازمانی

 مرد زن

 2 اتاق كنترل /كارشناس مکانیک كارشناسی * * ها مهندسی مکانیک در تمامی گرایش

 0 كنترل/ اتاق كارشناس برق كارشناسی * * ها  برق )در تمامی گرایش

مهندسی شیمی در تمامی  شیمی كاربردی /

 مواد و متالوژیشیمی محض/ ها/  گرایش
 3 / اتاق كنترل/ آزمایشهربردار بهرن كارشناس كارشناسی * *

 0 كارشناس مالی كارشناسی * * حسابرسی حسابداری/ مالی/

 / اتاق كنترلفناوری اطالعاتكارشناس  كارشناسی * * IT م افزار/های كامپیوتری/ سخت افراز/نر شبکه
5 

 

 1 كارشناس معدن كارشناسی * * ها مهندسی معدن در تمامی گرایش

 7 كارشناس صنایع كارشناسی * * ها مهندسی صنایع در تمامی گرایش

 1 كارشناس عمران كارشناسی * * مهندسی عمران /ساختمان
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 9 حفاظت و بهداشت ایمنیكارشناس  كارشناسی * * بهداشت حرفه ای حفاظت و ایمنی/

 22 مکانیک تعمیرات سیار/انباردار اپراتور تولید/ كاردانی * - مکانیک/جوشکاری/  ساخت و تولید/تراشکاری

 كاردانی * - ها برق در تمامی گرایش
 اپراتور تولید/

 تعمیركار برق و الکترونیک
22 

 20 توزینكارمند دفتری/ اپراتور  كاردانی * - های فنی كلیه رشته

 23 كارمند فنی / نقشه كش كاردانی * * نقشه كشی صنعتی

 

  ی داوطلبانـط عمومـشراي -4
 

 اسالمی ایرانجمهوری  كشور تیتابع. 2

 هوری اسالمی ایراناساسی جم التزام به قانون. 0

 قانون اساسی  م یا یکی از ادیان رسمی كشور طبقاسال مبین تدین به دین. 3

 .نداشتن سوء پیشینه كیفری كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شدن باشد فساد اخالقی، عدم اشتهار به. 0

 یید مراجع ذیصالحعدم اعتیاد به مواد مخدر به تأ. 5

 م غیر پزشکی در زمان  بت نام )برای داوطلبین مرد كارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائ داشتن. 1

 های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی ها و دستهان ها، شركت عدم اشتغال و تعهد خدمت در سایر سازمان .7

 كاریید پزشک معتمد طب أطبق تهای شغلی  برخورداری از تندرستی و توانایی كامل جسمی و روانی جهت انجام فعالیت. 1

بط و بار اسااس ضاوا   یاا دفتار مركازی واقاع در اساتان تهاران        ری شاهر كارخانه واقاع در   آمادگی انجام وظیفه تمام وقت در محل. 9

 های داخلی شركت نامه آئین

 اشتدیید وزارت علوم و وزارت بههای مورد تأانشهاند معتبر یتحصیل مدرکدارا بودن . 22

 باطال پا یر  داوطلاب    ،تخلف در هر مرحلاه مدرک تحصیلی زمان  بت نام مالک استخدام خواهد بود و در صورت مشاهدن : 2تبصرن 

  راضی وجود نخواهد داشت.تتلقی و حق هیچهونه اع

 .باشد قابل پ یر  نمی، مدارک تحصیلی معادل، مشروط و غیر مرتبط : 0 تبصرن

باه شارط ارائاه تعهاد مح اری       توانند در آزمون شركت نمایند. در صورت پا یر  نهاایی   می مدارک باالترداوطلبین دارای :  3تبصرن 

 ج ب خواهند شد.همان ردن شغلی مورد آزمون، در   سال 5به مدت )خدمت 

 

  شرايط سنی -5
 

 30و كارشناسی ارشاد   سال 32سال و مقطع كارشناسی  01برای داوطلبان مقطع كاردانی در زمان  بت نام . حداكثر سن قابل قبول 2

   باشد. می21/20/2022بر اساس تاری   سال 

، حاداكثر تاا   باشد مین اجتماعیدارای سابقه بیمه تأكه شغل مورد نظر و  مفید و مرتبط با رشته تحصیلی سابقه كارهر سال به ازای . 0

 افزودن خواهد شد. در هر مقطع به حداكثر سن مجاز سه سال

 ، الزامی است. سابقه نمصاحبه ح وری برای پ یرفته شد پیش از مدارک مثبته سابقه كاره تبصرن: ارائ

 

   یمواد آزمون کتب -6

 :عمومی . مواد آزمون6-1

 عمومی كامپیوترادبیات و آیین نهار ، هو  و استعداد تحصیلی، اطالعات  
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 تخصصی:. مواد آزمون 6-2

 

 مواد آزمون
 ردیف پست سازمانی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

و  کیو ارتعاشااات، اسااتات کیاانامید االت،یحاارارت و ساا

 كارشناسی ها مکانیک در تمامی گرایشندسی مه کینامیمقاومت مصالح، ترمود

 كارشناس

مکانیک/اتاق 

 كنترل

2 

كنتارل در  ی،مادار منطق  ک،یا الکترون ،یکیالکتر  یمدارها

 های قدرت ، بررسی سیستمقیابزار دق
 كارشناسی ها  برق )در تمامی گرایش

كارشناس برق/ 

 اتاق كنترل
0 

، مکانیاک  جارم و عملیاات واحاد    انتقاال شیمی عمومی، 

 سیاالت، شیمی فیزیک و ترمودینامیک
مهندسی شیمی در  شیمی كاربردی /

ها/ شیمی محض/ مواد و  تمامی گرایش

 متالوژی

 كارشناسی

 كارشناس

بردار/  بهرن

آزمایشهر/ اتاق 

 كنترل

3 

و  میاصاول تنظا   ،یصانعت  یحسابدار ،یاتیمال یحسابدار

 یمال تیریمد ،یو آمار، حسابرس یاضیكنترل بودجه، ر
 0 كارشناس مالی كارشناسی حسابرسی حسابداری/ مالی/

 یهااا عاماال، شابکه  ساتم یس تم،یسااختمان دادن و الهااور 

 هاا،  نیها و ماشا  زبان هینظر ،یمنطق یمدارها ،یوتریكامپ

 دادن هانیپا وتر،یكامپ یمعمار

م های كامپیوتری/ سخت افراز/نر شبکه

 IT افزار/
 كارشناسی

كارشناس فناوری 

اطالعات/ اتاق 

 كنترل

5 
 

هااای  اسااتاتیک و مقاوماات مصااالح، كااانی شناساای، رو 

 های تجزیه مواد معدنی، ایمنی در معدن استخراج، رو 
 1 كارشناس معدن كارشناسی ها مهندسی معدن در تمامی گرایش

 یمباان  ،یكنترل پروژن، آماار و احتماال، اقتصااد مهندسا    

و  دیا كنتارل تول  ات،یا در عمل قیا تحق ت،یریسازمان و مد

 یموجود

 7 كارشناس صنایع كارشناسی ها در تمامی گرایشمهندسی صنایع 

هاااای بتنااای و فاااوالدی، مقاومااات مصاااالح،     ساااازن

 ی، مترن و برآوردبردار و نقشه یكش نقشه 
 1 كارشناس عمران كارشناسی مهندسی عمران /ساختمان

كنترل آلاودگی    ،HSE) ستیز طیو مح یمنیبهداشت، ا

 قیو علل بروز و گستر  حر یریشهیصول پمحیط كار، ا
 كارشناسی ای بهداشت حرفه حفاظت و ایمنی/

كارشناس حفاظت 

 و بهداشت ایمنی
9 

دینامیاک و  –و مقاومت مصاالح   کیاستات -حرارت انتقال

 ارتعاشات
مکانیک/جوشکاری/  ساخت و 

 تولید/تراشکاری
 كاردانی

 اپراتور تولید/

مکانیک تعمیرات 

 سیار/انباردار

22 

 یریا گ اصول انادازن  ،یمنطق یمدارها ،یکیالکتر یمدارها

 كاردانی ها برق در تمامی گرایش و سنسورها، رله و حفاظت یکیالکتر

 اپراتور تولید/

تعمیركار برق و 

 الکترونیک

22 

تحصاایلی،  ادبیااات و آیااین نهااار ، هااو  و اسااتعداد  

 ریاضی و آمار، اطالعات عمومی كامپیوتر
 كاردانی های فنی كلیه رشته

كارمند دفتری/ 

 اپراتور توزین

 

20 

 نقشه كشی تخصصی، طراحی به كمک كامپیوتر
 كاردانی نقشه كشی صنعتی

كارمند فنی / نقشه 

 كش

 

23 
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 نحوه ثبت نام و ارسال مدارک -7
 در آن، در پایهان اینترنتیمهلت دارند تا با مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج  20/20/2022تا تاری   20/20/2022داوطلبان از تاری  

tehrancement.iran-azmoon.ir زیر را بارگ اری نمایند. رکفرم  بت نام را تکمیل و مد   

 دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن مطالعه 

   عنوان حق  بت نام در آزمون  به کی  به صورت الکترونیهزار تومان 202) ریال 222/022/2واریز مبلغ 

 به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. واریزی توجه: هزینه

  كیلو بایت   02حداكثر حجم با  3×0فایل اسکن شدن عکس داوطلب 
 

 نام اقادام نماودن و از موكاول     در مدت زمان اعالم شدن نسبت به  بت بایست میگردد و متقاضیان  تمدید نمی زمان  بت نام :2 وضیحت 

 نام به روزهای پایانی خودداری نمایند. نمودن  بت

بایست پس از پایان  بت نام كد رههیری خود را یادداشت نمودن و تا پایان مراحال اساتخدام    متقاضیان شركت در آزمون می: 0توضیح 

 ی متوجه شركت نخواهد بود.لیتا ر دادن نخواهد شد و هیچهونه مسئونام با مدارک ناقص ترتیب  نزد خود نههداری نمایند. به  بت

عهادن داوطلاب باودن و     : الزم است داوطلبان گرامی در تکمیل اطالعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطالعات وارد شدن باه  3توضیح 

ییاد اطالعاات   ر كارت شركت در آزمون باه منزلاه تأ  نیاز در این اطالعیه مالک عمل قرار خواهد گرفت. صدو مدارک و مستندات مورد 

بررسی خواهد شد و چنانچه در هر زمان محرز شود داوطلب به اشاتبان یاا باه عماد      ،باشد و مدارک داوطلبان بعد از آزمون ارسالی نمی

اطالعات خالف واقع دادن و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شاد  

در زمان مصااحبه اصال كلیاه     انالزم است داوطلب گردد. كار از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی فس  میو در صورت شروع به 

تحصایلی مارتبط باا رشاته     م غیر پزشکی، اصل مدرک ی، كارت پایان خدمت یا معافیت دائمانند شناسنامه، كارت ملمورد نیاز مدارک 

 ه نمایند. شغلی و سایر مدارک مربوطه را ارائ ، سوابق های مورد نیاز رشتهس جدول شغلی )بر اسا

  بت نام و شركت در آزمون یک مقطع، رشته و گرایش را دارد.یکبار : هر فرد تنها حق 0توضیح 

در ید داوطلب جهت شاركت  یبه منزله تأ دریافت كد رههیری به منزله انجام نهایی بودن فرایند  بت نام داوطلب بودن و لزوماً: 5توضیح 

یید نهایی خود جهات شاركت در   ت نام مراجعه نمودن و از وضعیت تأطور مکرر به سایت  به باشد. ضروری است داوطلبین ب آزمون نمی

 یید، نسبت به اصالح مشخصات  بت نام اقدام نمایند.ینان حاصل نمودن و در صورت عدم تأآزمون اطم

 

 زمان برگزاری آزمون و نحوه دريافت کارت شرکت در آزمون -8
از  27/20/2022ماورخ   چهارشانبه لغایات   21/20/2022ماورخ   شنبه سهاز روز  جلسه آزمون برای داوطلبان. دریافت كارت ورود به 2

 به سالن آزمون جلوگیری خواهد شد. ،پ یر است. بدیهی است از ورود افراد فاقد كارت ورود به جلسه امکان سایت  بت نامطریق 

. ساعت شاروع و محال برگازاری آزماون بار روی      باشد می تهراندر شهر  21/20/2022مورخ  شنبه پنجروز در . زمان برگزاری آزمون 0

 درج خواهد شد.آزمون  ورود به جلسهكارت 

 گردد. نادرست برگزار میهای   ای و با احتساب نمرن منفی برای پاس  صورت چهارگزینه هآزمون ب. 3

 

  و اعالم نتايج اطالع رسانی به داوطلبان آزمون -9
مراتب پ یر   بت نام، نقاص مادارک، صادور كاارت      tehrancement.iran-azmoon.irدر كلیه مراحل با مراجعه به پایهان اینترنتی 

 شركت در آزمون، نتیجه مرحله اول، محل و زمان برگزاری مصاحبه تخصصی و هرگونه اطالعات تکمیلی دیهری را دریافت نمایند.  
 

 و استخدام مراحل جذب -11
اولویت و تقدم امتیاز جهات انجاام مصااحبه فنای و     از داوطلبانی كه در آزمون كتبی حد نصاب الزم را احراز نمودن باشند به ترتیب . 2

جهت گیری و پس از آن  کاربشدگان نهایی  پ یرفته، كارمراحل گزینش و معاینات طب  پس از طی تخصصی دعوت به عمل خواهد آمد.

 معرفی خواهند شد.   شروع به كار

شدگان در آزمون پاس از طای مراحال مصااحبه      پ یرفتهكند و انتخاب نهایی  ایجاد نمی. نتایج آزمون كتبی هیچهونه حق استخدامی 0

 پ یرد.   های مقرر صورت می ، گزینش عمومی و با رعایت اولویتتخصصی، معاینات طب كار
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 ،شروع به كاار  شوند بایستی قبل از می كارهای طب  ، گزینش و آزمایشتخصصیافرادی كه موفق به سپری نمودن آزمون و مصاحبه . 3

    ه دهند.ارائ یا نمایندن قانونی آن گردد را به شركت تعیین میشركت الزمی كه از سوی  تعهدات

شاند. در غیار ایان صاورت كلیاه      شدگان متعهداند در صورت رضایت كارفرما حداقل به مدت سه سال در اساتخدام شاركت با   ج ب. 0

 های آموز  حین خدمت از محل مطالبات یا ت امین مستخدم مسترد خواهد شد.   هزینه

از طریاق قارارداد    باه كاارگیری  یک از مراحل اشارن شادن و نهایتااً    در رد یا پ یر  داوطلبان در هر سیمان تهران تشخیص شركت. 5

 اضای گونه اعتر بودن و داوطلبان حق هر و قاطعناف   ،مین اجتماعیأدر چارچوب قانون كار و بیمه ت های طرف قرارداد مستقیم یا شركت

 .نمایند را از خود سلب و ساقط می

ند شدگان نهایی مکلف گردد و پ یرفتهاعالم می شركتهای هبه تناسب برنامهمکاری آزمایشی منتخبین، توسط شركت و . زمان شروع 1

 اوری و غیار ح اوری جاداً     ل ا مقت ی است از هرگونه پیهیاری ح  ح ور یابند. محل كاراز تاریخی كه شركت اعالم خواهد نمود در 

 .دینپرهیز نما

شدگان نهایی، در طی دوران آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت عدم رضایت از عملکرد ایشان در هر زمان، بادون   پ یرفته. 7

 خواهد شد. دادن هیچهونه قید و شرطی و با رعایت مفاد قانون كار، به همکاری آنها خاتمه

 

 رات الزم ـذکـت -11
هنهام  بت نام، اسکن مدارک مورد نیاز جهت  بت نام را تهیاه نماودن و همچناین جهات واریاز وجاه  بات ناام از          كنندگان شركت. 2

 .ی كارت بانکی اطمینان حاصل نماینداطالعات مربوط به كارت بانکی خود و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنت

نات اقادام باه     از طریق كافی و در صورتی كه مرحله  بت نام اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمایندالزم است داوطلبان گرامی در . 0

شود كه تمام مراحل ورود اطالعات  بت نامی را شخصاً انجام دادن و یا بر انجام امور مربوطه، در كاافی نات    كید می، تأدننمای نام می  بت

   باشد. اوطلب میشدن بر عهدن د مسئولیت صحت اطالعات واردنظارت مستقیم داشته باشند كه 

ارساالی   ریتصاو تیفینسبت به كنترل ك اًنامی، حتمگردد عالون بر كنترل اطالعات  بت  كید میأت ارسالی ریتصاو تیفیدر خصوص ك. 3

 ها بر عهدن داوطلب خواهد بود. تیولئمس ینامناسب تمام تیفیبا ك ریدقت نمایید. بدیهی است در صورت ارسال تصاو

ه باشاد با   25/20/2022م آنان بعد از تاری  خدمت وظیفه و یا كارت معافیت دائ . داوطلبانی كه تاری  فراغت از تحصیل یا تاری  پایان0

 گیرد. هیچ عنوان مورد پ یر  قرار نمی

 گردد. ون پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیوج .5

ه اصل و كپی تمامی مدارک )از جمله مدرک تحصیلی كه معدل كل داوطلب آزمون كتبی، در زمان مصاحبه ارائ در صورت قبولی در .1

 در صورت اظهار سابقه كار  الزامی است.) مدارک مثبته سابقه كاردر آن قید شدن باشد ، كارت ملی، شناسنامه و وضعیت نظام وظیفه، 

 خواهند شد.استعالم یا وزارت بهداشت وزارت علوم از ه شدن، كلیه مدارک تحصیلی ارائ. 7

 تحقیقااات و فناااوری باارای    ،آموختهااان وزارت علااوم  تحصاایلی صااادرن توسااط ادارن كاال دانااش    رک اه ارزشاانامه مااد ارائاا. 1

 های خارج از كشور الزامی است.  التحصیالن دانشهان فارغ

شادگان   داشات و پ یرفتاه  د نا نخواهشدگان نهاایی   پ یرفتهودیعه مسکن پرداخت و بال تأمین مسکن هیچهونه تعهدی در قكارفرما . 9

 خود مسئول خواهند بود.اسکان  در خصوص و شخصاً راساً

خواهاد   كارفرماا بار عهادن   و بالعکس محل كارخانه تا  از مسیرهای تعیین شدن توسط شركتمنحصراً شدگان  پ یرفتهایاب و ذهاب . 22

 بود.

 .باشد میدفتر مركزی واقع در شهر تهران  یاشهرری  - تهرانواقع در استان  كارخانه هایمحل شدگان در محل خدمت پ یرفته. 22

در مشااغل  یا روزكاار    صورت نوبت كاری )شیفت هانجام كار بآمادگی برای شدن نهایی متعهد است مطابق با برنامه شركت  پ یرفته -20

 .را داشته باشدمربوط 

باشند ممناوع   های طرف قرارداد می شاغل در شركت یا شركت ام درجه یکاقوپ یر  داوطلبانی كه دارای برابر با مقررات ابالغی،  -23

 است و در هر مرحله از آزمون یا اشتغال این موضوع محرز گردد از ادامه همکاری جلوگیری بعمل خواهد آمد. 
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