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بررص صررارا ارررددددا       مرررد و  د  بررید ددوبانررم   خرراد  نیررروا دننررمنی مررارد نیررم   تکمیررل  جهررت   در نظررر ددرد  معدنی و صنعتی گل گهرررشركت  

 و رودنشنمختی داددم بص جذب نیرو نممید. رگزدرا آ ما  كتنی، مصمحنص تخصصیمطمبق جدول  یر د  بریق ب

بررص آدرا دینترنترری    1400/ 02/ 26تررم تررمری     1400/ 02/ 16ثنررت نررمم د  تررمری     برررداتادننررد    مرریضررار در آ مررا  مرری بمشررند،  حدفرددا كص متقمضرری  

(www.geg.ir  )شده نننت بص ثنت نمم داددم نممیند. مردجعص نماده و پس د  مطملعص دایق مفمد آگهی و بم تاجص بص شردیط ذكر 

 جدول رشتص هما مارد تقمضم )جدول دلف(

 محل خدمت جننیت مقطع تحصیای  ردیف
تعددد مارد  

 نیم 

وضعیت  

 بامی 

    مرد/  حنمبددرا كمرشنما  1

  -سیرجم شهرستم  

معدنی و مجتمع 

 گل گهر صنعتی 

 دستم  كرمم   5

2 
 ( كایص گردیش هم بص غیر د  دیمنی صنعتی)  صنمیع كمرشنما

 سیرجم   10    مرد/ 
 كمرشنما مدیریت صنعتی 

 سیرجم   5 مرد برق كایص گردیش هم  كمرشنما 3

 دستم  كرمم   4 مرد )كایص گردیش هم(  كممپیاتر كمرشنما 4

 سیرجم   6 مرد كمرشنما مکمنیک )كایص گردیش هم(  5

 سیرجم   4 مرد (مربردا و محضگردیش ك كمرشنما شیمی ) 6

 دستم  كرمم   2 مرد معد  )دستخردج( كمرشنما  7

 سیرجم   2 مرد ( كایص گردیش همكمرشنما متملارژا ) 8

9 

 صنمیع گردیش دیمنی صنعتی كمرشنما

 ا كشار 2 مرد

 دیمنی و حفمظت كمر  كمرشنما

 HSEكمرشنمسی سالمت دیمنی و محیط  ینت 

 تکنالاژا دیمنی صنعتی كمرشنما

 دیمنی گردیش حفمظت فنی كمرشنما

 دیمنی صنعتی و محیط كمر  كمرشنما

 بهددشت حرفص دیی / بهددشت صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geg.ir/
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 .                                                                                                                                                شرایط شرکت در آزمون
 

 .                                                                                                                                                         شرایط عمومي- ۱

 جمهارا دسالمی دیرد تمبعیت نظمم -1-1

 تدیّد بص دید منید دسالم یم یکی د  ددیم  رسمی كشار مصرّح در امنا  دسمسی -1-2

جدول رشتص هما مارد تقمضم )جدول دلف( دلزدممً مینمینت   9)ددوبانم  ردیف .معمفیت ددئمیم  ددرد باد  كمرا پمیم  خدمت وظیفص عمامی و -1-3

 د.(معمفیت ددئم غیر پزشکی ددشتص بمشن

عدم دشتهمر بص فنمد دخالای، نددشتد سمبقص محکامیت و ساء پیشینص كیفرا كص ماجب محرومیت د  حقاق دجتممعی شده بمشد. )بم تأیید مردجع  -1-4

 ( ذیصالح

 هم بص هر شکل ممکد عدم تعهد دشتغمل در دستگمههم، مؤسنما و شركتهم و كایص نهمدهم و درگم  -1-5

 معدنی و صنعتی گل گهر. شركت ودحد بب كمر تأیید  متادنمیی كممل جنمی و رودنی بی و ددشتد تندرست-1-6

 ( صالح ذا مردجع تمیید بم)…عدم دعتیمد بص هر گانص مادد مخدر ، رود  گردد  و-1-7

 د. نبمش، دستم  كرمم  بامی شهرستم  سیرجم )جدول دلف(  تقمضمجدول رشتص هما مارد ستا  وضعیت بامی بر دسما  بمینتی  م متقمضی -8-1

 

 . شرایط سني  - ۲

 .بمشدمی بردا ددوبانم  شركت كننده مطمبق جدول  یر دكثر سد مجم حد  - 1-2
 

 )جدول ب(  شرایط سنيجدول 

 هر  د ج ب دلف

 جنسیت  مقطع تحصیلي  ردیف
سن مجاز بدون لحاظ  حداکثر 

 کردن سابقه بیمه و سربازی

حداکثر سن مجاز با سابقه  

 سربازیبیمه و خدمت 

 كمرشنما حنمبددرا  1

 مرد/   

 سال  30

و بعد   0۱/0۱/۱370متولدین 

 از آن

37 

 و بعد   0۱/0۱/۱363متولدین 

 از آن

2 

كایص گردیش هم بص غیر د   )  صنمیع كمرشنما

 ( دیمنی صنعتی

 كمرشنما مدیریت صنعتی 

 كمرشنما برق كایص گردیش هم  3

 مرد

 كمرشنما كممپیاتر )كایص گردیش هم(  4

 كمرشنما مکمنیک )كایص گردیش هم(  5

 (مربردا و محضگردیش ك كمرشنما شیمی ) 6

 كمرشنما معد  )دستخردج(  7

 ( كایص گردیش همكمرشنما متملارژا ) 8

9 

 كمرشنما صنمیع گردیش دیمنی صنعتی

 كمرشنما دیمنی و حفمظت كمر 

 HSEكمرشنمسی سالمت دیمنی و محیط  ینت 

 كمرشنما تکنالاژا دیمنی صنعتی

 كمرشنما دیمنی گردیش حفمظت فنی

 كمرشنما دیمنی صنعتی و محیط كمر 
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 بهددشت حرفص دیی / بهددشت صنعتی

 .افزوده خواهد شد داوطلبان سن مجاز مدت زمان خدمت سربازی به -۲-۲

 (سال 7)حداکثر  .شد  خواهد  داوطلبان افزوده مجاز سن بهیک سال ،  مرتبط و معتبر کار سابقه  سال هر ازای به -3-۲

 : شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش مي یابد -۲-۴

های نبرد حق علیه باطل به صورت داوطلب خدمت نمودند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین در صورت  داوطلباني که در جبهه ۲-۴-۱

 .شودمجروحیت مدت بستری شدن و یا استراحت پزشکي آنان به حداکثر سن اضافه مي

اند به میزان مدت اسارت و حضور در  داوطلباني که در طول جنگ تحمیلي به اسارت دشمن بعثي و یا گروههای ضد انقالب درآمده ۲-۴-۲

 .شودجبهه به حداکثر سن اضافه مي

 

 مجههاز سههال بههه سههن ۵درصههد و آزادگههان بههه میههزان  ۲۵داالثرها)همسههر و فرزنههدان(، جانبههازان بههاالی افراد خانواده شهههدا و جاوی   ۲-۴-3

 .شوداضافه مي

 

جههدول شههرا ط  ( هههه سههن مصههده شههده طبههق سههتون )از داوطلبههان نبایسههتي  مجههاز در هر حال و تحت هیچ شرایطي حداکثر سههن- ۵-۲

 .تجاوز نماید سني 

 . شرایط معدل - 3

 دلزدمی دست. مارد نیم   رشتص هماكایص  بردا 13ددشتد حددال معدل -3-1

 

 . شرایط مدرک تحصیلي- ۴

هررم و مردكررز آمررا   عررملی  مددرک ددنشگمهی كنمنی بررردا شررركت در آ مررا  امبررل انررال دسررت كررص د  بریررق آ مانهررما سردسرررا ددنشررگمه-۴-۱

د  كشررار، مررددرک مررارد تمییررد و درا عاررام تحقیقررما و فنررمورا رد ددخررل  / خررمرجهررما معتنررر  مافررق بررص ورود شررده بمشررند و یررم د  ددنشررگمه

 .دریمفت كرده بمشند

، ریررز نمررردا)در خصررا  ددرد باد  مدرک تحصرریای و یررم گررادهی فردغررت د  تحصرریل كررص در آ  مقطررع، رشررتص و گررردیش تحصرریای، معرردل-2-4

گههواهي تحصههیلي یهها لفههو معافیههت تحصههیلي صههادره و تررمری  فردغررت د  تحصرریل ذكررر شررده بمشررد. )  مددرک تحصیای كص فماد معدل می بمشد(

 .(برای حوزه نظام وظیفه مورد قبول ندواهد بود

 

هررما آ دد دسررالمی د  سرراا دفتررر دمررار فررمرص دلتحصرریال  سررم مم  مركررزا آ  ددنشررگمه و فررمرص تمییررد مررددرک فررمرص دلتحصرریال  ددنشررگمه-3-4

 .د  كشار د  برف و درا عاام تحقیقما و فنمورا، دلزدمی دست  دلتحصیال  خمرج

 

مددرک تحصرریای فررمرص دلتحصرریال  ددنشررگمه پیررمم نررار مرری بمینررت د  بریررق سررم مم  مركررزا پیررمم نررار و بررم درج پررذیر  د  بریررق آ مررا  -4-4

 .سردسرا و بم ذكر معدل كل صمدر گردیده بمشد

 

در  دارای مههدرک تحصههیلي بههاالتر از مههدرک تحصههیلي مههورد نیههاز هسههتند که بههر اسههاز الزامههات ایههن آگهههي  آن دسته از داوطلباني  -5-4

ثبههت نههام نماینههد   (الههفرشههته هههای مههورد تقاضهها )جههدول  جههدول    مطههابقاعالم شده    تحصیلي  زمان ثبت نام الزاماً میبایست با مدرک

در صههورت قبههولي و اسههتددام ، مزایههای   داشههته باشههند ورا    فههو در مقطع اعههالم شههده طبههق جههدول  و حداقل شرط معدل مورد نیاز  

دریافههت  را رشههته هههای مههورد تقاضهها )جههدول الههف(( مطابق مقطع تحصههیلي اعههالم شههده )جههدولحقوقي شفل مورد تقاضا در آگهي  

 .نداردباالتر آنها  تحصیلي تعهدی نسبت به پذیرش مدرکو شرکت هیچگونه   خواهند نمود
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 . اولویتها- ۵

 %۲۵جانبههازان بههاالی بههه افههراد درجههه یههک خههانواده معههزز شههاهد و  ) در صورت نیاز بههه جههذب(کل پذیرفته شدگان %۱0اختصاص  -۱-۵

 .کسب کرده باشد میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز را  %60مصروط بر این که حداقل  

 

 دارای یکي از شرایط زیر باشند:به افرادی گفته مي شود که   استان کرمان و شهرستان سیرجان  بومي  -۵-۲

     . بومي هستم  الف :       

 دسررتم  كرمررم  یکرری د  شررهرهما یررم سرریرجم شهرسررتم  درصارتی كص شهرستم  محررل تالررد یررم شهرسررتم  محررل صرردور شنمسررنممص شررمم 

 . بمشد

فرزند افراد نظامي یا کارمند رسمي و پیماني دولههت هسههتم و بههه تبعیههت ولههي محههل تولههد یهها صههدور شناسههنامه شهرسههتاني  یههر  ب : 

 .است استان کرمانیکي از شهرهای  یا سیرجان شهرستان از

 یررم سرریرجم شهرسررتم  منی غیررر د  درصارتی كص بص تنعیررت د  پرردر یررم مررمدر كمرمنررد رسررمی و پیمررمنی دولررت یررم نظررممی خرراد در شهرسررت

بمیررد مررددرک دشررتغمل و مررددرک بررامی برراد  پرردر یررم مررمدر خرراد )صررفحص دول شنمسررنممص   متالررد شررده دیررد،  دستم  كرمم یکی د  شهرهما  

  و كمرا مای( رد درسمل نممئید.

  .باشم  مي استان کرمان یکي از شهرهای یا سیرجان شهرستان  یر بومي دارای سوابق تحصیلي در ج :

 یررم  سرریرجم شهرسررتم     متنررموب دردرصارتی كص ددردا حررددال دو مقطررع تحصرریای )دبتررددئی، ردهنمررمیی، دبیرسررتم ( بصررارا متررادلی یررم  

دسررتم   یررم  سرریرجم   بمیررد مررددرک تحصرریای مرررتنط رد پررس د  تمئیررد سررم مم  آمررا   و پرررور بمشررید،    دسررتم  كرمررم ،یکی د  شهرهما  

  درسمل نممئید.  كرمم 

 .بومي ساکن به تبعیت همسر هستم یر    د : 

بمیررد مررددرک بررامی سررمكد شررده دیررد،    دسررتم  كرمررم   یکرری د  شررهرهما  یررم  سرریرجم شهرسررتم   در  درصارتی كص بص تنعیررت همنررر خرراد  

  باد  همنر خاد )صفحص دول و دوم شنمسنممص و كمرا مای( رد درسمل نممئید.

 .کارمند رسمي و پیماني دولت هستم و به تبعیت وی ساکن شده امهمسر یا فرزند افراد نظامي یا  هه :       

 یکرری د  شررهرهما یررم سرریرجم شهرسررتم  در درصارتی كص بص تنعیت د  پدر، ممدر یررم همنررر كمرمنررد رسررمی و پیمررمنی دولررت یررم نظررممی خرراد 

  درسمل نممئید.بمید مددرک دستخددمی و دشتغمل پدر، ممدر یم همنرخاد رد سمكد شده دید،   دستم  كرمم 

  .ضمیمه نمایند  در زمان ثبت نام متقاضیان مي بایست هر یک از مدارک مربوط به بومي بودن را 

 

 .باالتری هستند  سابقه کاردر شرایط مساوی اولویت با افرادی است که دارای  -3-۵

 . نحوه ثبت نام و مهلت آن -6

 فرصههت خواهنههد داشههت بههه ترتیههب ذیههل ثبههت نههام نماینههد. 1400/ 02/ 26 روزرج ایههن آگهههي حههداکثر تهها پایههان داوطلبههان از تههاری  د

  ()مهلت مذکور قابل تفییر ندواهد بود

 

 مطالعه دقیق آگهي و شرایط مندرج در آن -6-۱

 باشند.داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته -6-۲
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 کیلوبایت باشد( ۲۵0کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیصتر از  ۵0نباید بیصتر از  3×۴)حجم عکس   

 

 3×۴عکس داوطلب  (۱

 تحصیلي رکامد  (۲

   کارت ملي (3

 شناسنامهو دوم صفحه اول  (۴

دلزدممً كص تقمضم )جدول دلف( جدول رشتص هما مارد  9ددوبانم  ردیف  بص دستثنما یا معافیت دا م عمومي وکارت پایان خدمت وظیفه  (5

 ددشتص بمشند.   یر پزشکيمینمینت معمفیت ددئم 

 ۴-۲مدارک ایثارگری موضوع بند   (6

 ۵-۲بومي بودن موضوع بند  مدارک  (7

 سابقه بیمه مدارک (8

 گواهي دوره های آموزشي (9

 www.geg.irبههر روی سههایت  zipهنگههام ثبههت نههام در سههایت، داوطلبههان بایههد تمههام مههدارک فههو  را در یههک فایههل بهها فرمههت 

 .مگابایت باشد  ۲بارگزاری نمایند. حجم فایل ارسالي حتما باید کمتر از 

 

صههحیو و دقیههق و بههه طههور   www.geg.irدر سههایت  ثبت تکمیل مصدصههات و اطالعههات خواسههته شههده مطههابق بهها فههرم موجههود -6-3

 .باشهههههد دریافهههههت کهههههد رهگیهههههری پهههههس از اتمهههههام مراحهههههل ثبهههههت نهههههام اینترنتهههههي ضهههههروری مي

بهها ورود کههد رهگیههری از وضههعیت  و سههایت مههذکور مراجعههه کههردهبههه      سههاعت بعههد    7۲حههداکثرتا  بایههد  پس از ثبت نام      داوطلبان-۴-6

  .ثبت نام نهایي خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایي ثبت نام خود اقدام نمایید 

الزم است داوطلبههان گرامههي در مرحلههه ثبههت نههام اینترنتههي در تکمیههل اطالعههات دقههت نماینههد. مسههدولیت درسههتي اطالعههات وارد  :تبصره 

دعههوت شههدگان بههرای مصههاحبه بایسههتي اصههل مههدارک خواسههته شههده عهده داوطلب بوده و پس از اعالم نتایج مرحلههه اول آزمههون،  شده به

 .به همراه داشته باشند و کپي آنها را فراخوان(  6-۲ )موضوع بند 
 

 . نحوه برگزاری آزمون- 7

 .گرددهای نادرست برگزار ميو با احتساب نمره منفي برای پاس  کتبي/ایصورت چهارگزینهه آزمون ب -7-۱

 اعالم خواهد شد.  www.geg.irمنابع آزمون متعاقباً از طریق سایت -7-۲

 کمتر باشد. میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز %60امتیاز آخرین نفر پذیرفته شده نباید از حداقل  -7-3

) جهههت دریافههت دفترچههه فههو  بههه   الزامههي اسههت.  "معرفي شرکت معههدني و صههنعتي گههل گهههر"جهت آشنایي بیصتر، مطالعه کتابچه  -7-۴

 )مراجعه نما ید.  www.geg.irسایت  

 

 .                                                                                                                    توضیحات مهم- 8

چنانچه داوطلب با ذکههر مصدصههات  یههر واقعههي در فههرم ثبههت نههام اقههدام بههه شههرکت در مصههاحبه نمایههد، بهها مصههده شههدن عههدم -8-۱

اشههتفال بههه کههار( موضههوع بکههارگیری وی منتفههي و در صههحت منههدرجات در مراحههل بعههدی )حتههي در صههورت پههذیرش در آزمههون و 

    .صورت لزوم مورد پیگرد قانوني قرار خواهد گرفت

 

بههه منزلههه جههذب نهههایي فههرد نمههي باشههد بلکههه مراحههل جههذب شههامل قبههولي در مصههاحبه  آزمههون کتبههيبههدیهي اسههت قبههولي در  -8-۲

http://www.geg.ir/
http://www.geg.ir/


 

  6از 6 صفحه                                                   1400ماه  اردیبهشت                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر کارگیری نیروی قراردادیب  شناسایي وآگهي 

 « شرکت معدني و صنعتي گل گهر  یقرارداد یروین یریو بکارگ یي»آگهي شناسا

تدصصي و روانصناختي، و معاینات پزشکي و تاییههد فههرد توسههط کمیسههیون مربوطههه مههي باشههد کههه در صههورت پههذیرش داوطلههب در هههر 

 .کدام از مراحل قید شده از ایصان برای انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد 

 

 .بایهههد از نظهههر جسهههماني و فیزیکهههي توانهههایي انجهههام کهههار در مصههها ل مهههورد نیهههاز را دارا باشهههند افهههراد متقاضهههي  -8-3

 گههههردد. مههههي تعیههههین شههههرکت توسههههط نهههههایي قبههههولي از پههههس افههههراد، خههههدمت محههههل و اشههههتفال نحههههوه -8-۴

مجههاز بههه ثبههت نههام  ، شهها ل باشههند  شههرکت معههدني و صههنعتي گههل گهههرچنانچه هریک از داوطلبان در یکي از شرکتهای همکههار  – 8 –  ۵

 .باشند مي  

 .نمي باشند مجاز به ثبت نام   روهرکت های همگپرسنل شا ل در ش 

شرکت های همکار شرکت هایي هستند که بههه صههورت پیمانکههاری بههه عنههوان بهههره بههردار بهها شههرکت معههدني و صههنعتي   -۱-۵-8

 گل گهر قرارداد دارند.

شرکت های هم گروه شرکت هایي هسههتند کههه درصههدی از سهههام آنههها متعلههق بههه شههرکت معههدني و صههنعتي گههل گهههر   -۲-۵-8

 است.

 

 . دریافت کارت آزمون - 9

 .پذیر استطبق کد رهگیری ارا ه شده، امکان(  www.geg.ir) دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلبان، از طریق سایت مذکور-9-۱

 

 . آزمونبرگزاری  -۱0

 اعالم خواهد شد.  www.geg.irزمان و نحوه برگزاری آزمون متعاقباً از طریق سایت  
 

 . اعالم نتایج آزمون- ۱۱

 

 .اعالم خواهد شد  (www.geg.ir) از طریق سایت مذکور فقطنتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه  -۱۱-۱

و یهها از  3-03۴۴۱۴۲۴۱۵۱  فههنبهها شههماره تل ۱۲تهها  ۱0از سههاعت  تواننههد داوطلبان در صورت نیههاز بههه کسههب اطالعههات بیصههتر مي -۱۱-۲

 .تماز حاصل نمایند  0930۱7۲09۲۲تلفن  با شماره  ۱7تا  ۱۵ساعت  

http://www.geg.ir/

