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☶ آگهی آزمون ارزیابی وجذب نيروي انساني از پيمانكاران اصلي و داخلي
مجتمع هاي مس سرچشمه رفسنجان و شهربابك

 

 

آگھی آزمون ارزیابی وجذب  نیروي انساني از پیمانكاران اصلي و داخلي مجتمع ھاي مس سرچشمھ رفسنجان و
شھربابك(از محل مجوز جذب 300 نفره کلیھ مجتمع ھا)

شرکت صنایع مس افق کرمان (سھامي عام) بھ منظور ارزیابي و جذب  نیروي انساني از پیمانكاران اصلي و داخلي متعھد و كارآمد و
بھ منظور ایجاد فرصت ھاي استخدامي برابر براي كلیھ نیروھاي پیمانكار اصلي واجد شرایط با تاكید بر رعایت فرایند جذب و
بكارگیري نیروي انساني ضوابط و معیارھاي انتخاب و استخدام نیروي انساني از بین نیروھاي شركت ھاي پیمانكار اصلي شركت ملي
صنایع مس ایران در مجتمع ھاي مس سرچشمھ رفسنجان و شھربابك  با اولویت ایثارگران دعوت بھ ھمكاري مي نماید . لذا از افرادي
كھ شرایط شركت در آگھي ارزیابي و جذب  را دارند دعوت مي گردد از مورخ 1401/05/19 لغایت 1401/05/29 بھ آدرس
اینترنتي  www.karazmoon.com (http://www.karazmoon.com/)(مركز آزمونھاي  تخصصي دانشگاه صنعتي شریف )

مراجعھ و نسبت بھ ثبت نام در ارزیابي و آزمون اقدام نمایند.
 

جدول شماره :1 شرکت ھای مورد تایید جھت شرکت در آزمون

شرح فعالیت شرکتردیف
مدت سابقھ برای افراد
بدون سھمیھ ایثارگران

مدت سابقھ برای
خانواده سھمیھ

ایثارگران
جنسیتشرایط سنی

مقطع
(شرایط
احراز)

شرایط بومی برای افراد بدون
داشتن سھمیھ ایثارگران

شرایط بومی برای افراد
دارای سھمیھ ایثارگران

-1

شركت ھاي داراي
قرارداد دوره اي

مستقیم (دست اول)
با شركت ملي

صنایع مس ایران

دارا بودن حداقل
10سال سابقھ
کار ، حداقل
3650 روز

سابقھ بیمھ تا
مورخ

1401/05/31

دارای سابقھ
بیمھ در شرکت
مربوطھ حداقل

از
1400/11/01

بھ صورت
پیوستھ

متولدین
1368/05/31

بھ بعد
بر اساس

تبصره ھای
بند 7 شرایط
عمومی آگھی

آزمون

دیپلممرد

در صورت داشتن سابقھ
مورد نظر افراد می
توانند ثبت نام نمایند
(دارا بودن حداقل

10سال سابقھ کار ،
حداقل 3650 روز سابقھ

بیمھ تا مورخ
(1401/05/31

در صورت داشتن
سابقھ مورد نظر
صرفا  افراد بومی
شھرستان ھای

رفسنجان ،
شھربابک ، پاریزو
انار می توانند ثبت

نام نمایند
-2

شركت ھاي معدني
اصلي  داراي

قرارداد حفاري ،
انفجار، باطلھ

برداري و استخراج
با شركت ملي

صنایع مس ایران

-3

کارکنان خانواده
ایثارگران پروژه
ھای معاونت ھای
توسعھ مجتمع ھای
مس سرچشمھ و
شھربابک ( صرفا
کارکنان شرکت

اصلی طرف قرارداد
با شرکت ملی

صنایع مس ایران)
 

افراد بدون
سھمیھ ایثارگران
نمی توانند ثبت

نام نمایند.

دارای سابقھ
بیمھ در شرکت
مربوطھ حداقل

از
1400/11/01

بھ صورت
پیوستھ

متولدین
1368/05/31

بھ بعد
بر اساس

تبصره ھای
بند 7 شرایط
عمومی آگھی

آزمون

-دیپلممرد

در صورت داشتن
سابقھ مورد نظر
صرفا  افراد بومی
شھرستان ھای

رفسنجان ،
شھربابک ، پاریز و
انارمی توانند ثبت

نام نمایند

آگهی استخدام

کارآزمون  
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لذا بھ ھمین منظور صرفا افرادي كھ در یكي از شركت ھاي مورد نظر مشغول بھ فعالیت ھستند و فقط در یكي از حوزه ھاي جدول

شماره 1 در حال حاضر اشتغال دارند شرایط ثبت نام در ارزیابي و آزمون پیمانکاران داخلی را دارند. 
بدیھی است سوابق کاری خارج از موارد قید شده باال  اعم از پروژه ھای غیر از معاونت توسعھ، قراردادھای غیر دوره ای، قرارداد

ھای حمل، خاک برداری و معدنی غیر اصلی و کلیھ پیمانکاران دست دوم مورد تائید نمی باشد.
 

نکتھ 1 : در آزمون مذکور افراد باالتر از دیپلم ھم مجاز بھ ثبت نام می باشند. بدیھی است افراد مذکور صرفا جھت  مشاغل
اجرایي  وعملیاتی خط تولید با شرایط احراز با مدرک دیپلم  بھ خدمت گرفتھ خواھند شد و تا 10 سال با ارائھ تعھد محضري مجاز بھ

ارائھ مدرك تحصیلي باالتر نمي باشند.

نکتھ 2 : در صورت قبولی در آزمون ، کلیھ پستھای اعطایی معادل دیپلم می باشد.

الف: شرایط شرکت در ارزیابي

شرایط عمومي :

1-     تابعیت نظام جمھوري اسالمي ایران

2-     تدین بھ دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور مصّرح در قانون اساسي

3-     دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفھ عمومي ویا معافیت دائم (تاریخ صدور کارت پایان خدمت می بایستی قبل از زمان ثبت نام
باشد)

4-   عدم اشتھار بھ فساد اخالقي، نداشتن سابقھ محکومیت و سوء پیشینھ کیفري کھ موجب محرومیت از حقوق اجتماعي شده باشد (با
تأیید مراجع ذي صالح)

5-     فراغت کامل تحصیلی (داشتن مدرک فارغ التحصیلی) در مقطع مورد نیاز بھ ھنگام ثبت نام

6-     داشتن تندرستي و توانایي کامل جسمي و رواني بھ تایید امور ایمنی و بھداشت شركت

7-  حداكثر سن براي شركت در ارزیابي براي افراد مستقر در شركت ھا متولدین 1368/05/31و بعد از آن مي باشد. 

تبصره1: مدت زمان خدمت سربازي بھ حداكثر سن داوطلب اضافھ مي گردد، ھمچنین مدت سابقھ كار داوطلبان در شركت ھاي مورد
تائید تا مورخ 1401/05/31در صورت پرداخت حق بیمھ (حداكثر 15 سال) بھ سن داوطلب اضافھ مي گردد.   

تبصره 2: داوطلب در زمان ثبت نام تحت ھیچ شرایطي نباید تا تاریخ (1401/05/31) بیش از 50سال سن داشتھ باشد. 

تبصره 3: حداکثر سن ایثارگران (آزادگان،جانبازان، رزمندگان و فرزندان شھدا و  مفقود االثر و ... )مطابق قوانین زیر خواھد
بود(بدیھی است تحت ھیچ شرایطی داوطلب نباید تا تاریخ (1401/05/31) بیش از 50سال سن داشتھ باشد)

- جانبازان،آزاگان، فرزندان شھدا ، فرزندان جانبازان  25 درصد بھ باال و فرزندان آزادگانی کھ حداقل یک سال و باالتر سابقھ اسارت
دارند ،و رزمندگان با سابقھ حداقل 6 ماه حضور داوطلبانھ اختیاری در جبھھ تا سقف 50سال سن تا مورخ 1401/05/31می باشند.

- افراد خانواده معظم شھدا(شامل پدر وبرادر) تا میزان 5سال.

- رزمند گان کمتر از 6 ماه سابقھ حضور داوطلبانھ در جبھھ، بھ میزان مدت حضور داوطلبانھ در جبھھ.

8- متقاضیان از لحاظ بومی بودن صرفا می بایست دارای شرایط قید شده در جدول شماره یک باشند . 
 

توضیح : بومي بھ افرادي اطالق مي گردد كھ داراي حداقل یكي از شرایط ذیل باشند:  

 الف-   محل تولد یا محل صدور شناسنامھ داوطلب در یكي از توابع مذكور در جدول شماره 1 باشد 

ب-   حداقل دو مقطع تحصیلي از مقاطع تحصیلي (ابتدایي ، راھنمایي و دبیرستان) فرد متقاضي در یكي از توابع مناطق مذکور در
جدول شماره 1باشد . 

ج-    فرزندان كاركنان نیروھای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشستھ) کھ 3 سال سابقھ خدمت در  شھرستان ھای مذكور در  جدول
شماره 1  دارند.

ل ا ای د دادھای ا ق د کا ابقھ ال ١٠ باالی کنان کا فا ) سایر گزینھ ب یت ض ت ق نا ثبت ان ز د :1 تذک

کارآزمون  
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تذکر 1: در زمان ثبت نام قسمت وضعیت بومی گزینھ  سایر (صرفا کارکنان باالی ١٠ سال سابقھ کار در قراردادھای دوره ای اصلی
و معدنی کھ بومی شھرستان ھای رفسنجان ،شھربابک ،پاریز و انار نیستند را شامل میشود و مالک مدرک بومی بودن آنھا ،سابقھ

 (.تامین اجتماعی می باشد

تذکر 2 :بند ( ب ) فقط برای بخش پاریز با توجھ بھ شرایط جغرافیایی ،  حداقل یک مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی،
راھنمایی) فرد متقاضی ،  با تاییدیھ آموزش و پرورش شھرستان سیرجان نیز مورد تایید میباشد . 

شرایط اختصاصي :

ارزیابي بر اساس  اولویت سوابق شغلی در قراردادھا و خانواده با لحاظ شرایط ذیل انجام خواھد شد : 

1: سوابق تجربي : دارا بودن حداقل 10 سال سابقھ كار(حداقل 3650 روز سابقھ بیمھ ) در شركتھاي ذكر شده تا تاریخ
1401/05/31(مالك سابقھ در شركتھاي مذكور صرفا بر اساس سابقھ فرد در یكي از قراردادھاي شركت ملي صنایع مس ایران-  قید
شده در شرایط آگھي- بدیھي است سایر سوابق فرد متقاضي در آن شركت در خارج از محدوده قراردادي مذكور مورد تائید نمي

باشد).

تبصره 4: خانواده ایثارگران 25 درصد شامل : فرزندان شھدا ، فرزندان جانبازان 25 درصد و باالتر  ،فرزندان آزادگان دارای یکسال
اسارت  وبرادر شھید کھ دارای سابقھ بیمھ در شرکت ھای ذکر شده در آگھی حداقل از 1400/11/01بھ صورت پیوستھ می باشند،

مجاز بھ ثبت نام ھستند.

تبصره 5 : خانواده ایثارگر 5 درصد شامل فرزندان رزمندگان با سابقھ حداقل 6 ماه حضور داوطلبانھ درجبھھ ھا و فرزندان جانبازان
زیر 25 درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت کھ دارای سابقھ بیمھ در شرکت ھای ذکر شده در آگھی حداقل از

1400/11/01بھ صورت پیوستھ می باشند، مجاز بھ ثبت نام ھستند.

تبصره 6: خود داوطلب با داشتن ھرگونھ سابقھ ایثارگری داوطلبانھ کھ دارای سابقھ بیمھ در شرکت ھای ذکر شده در آگھی حداقل از
1400/11/01بھ صورت پیوستھ می باشند، مجاز بھ ثبت نام می باشد.

تبصره 7 : تنھا یکی از فرزندان خانواده ھر ایثارگر از سھمیھ مربوط برخوردار خواھد گردید. اولویت جذب با خانواده ایثارگران با
سھمیھ و سابقھ کار مرتبط باالتر و ھمچنین فرزندان  ایثارگران بازنشستھ شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد.

تبصره 8: مالك سابقھ افراد ، صرفا محل قید شده در سوابق تامین اجتماعي  ھر فرد در شركتھاي  مورد تائید در   مجتمع مس
سرچشمھ رفسنجان و شھربابك مي باشد ، کلیھ موارد مي بایست توسط منابع انساني مجتمع ھا و بر اساس اسناد مثبتھ از جملھ كارت

تردد ، مجوز ورود و ...تایید رسمي گردد.

تبصره 9: مجموع سوابق افراد  عادی در شركت ھا و  قراردادھاي مورد تائید  در ھر شرایطي نباید  از 3650 روز كمتر  باشد.

تبصره10 :  رانندگان شركتھاي پیمانكار حمل و نقل مورد تایید كھ از سرشبكھ شركت راھوار مس (مورد تایید اداره راھداري) استفاده
مي نمایند،  در صورت داشتن شرایط مورد نیاز (سابقھ تامین اجتماعي آن شركت ) و در صورت تقاضا مي بایستي حتماداراي كد فعال

و  مالك خودرو باشند بدیھي است در صورت جذب ھر یك از مالكین امتیاز خط و خودرو از فرد مذكور سلب مي گردد.

تبصره 11: پیمانكاران شركت ھاي طرف قرارداد اصلي با شرایط ذكر شده آگھي بھ ھیچ عنوان حتي در صورت پرداخت حق بیمھ
توسط شركت اصلي مجاز بھ ثبت نام در آزمون نمي باشند.

تبصره 12 : متقاضیانی کھ از مورخ 1391/06/01لغایت  1401/06/01در یکی از قراردادھای شرکت ھای مورد تائید مشغول بھ کار
بوده اند و دارای بیمھ پیوستھ بوده اند، در ایام تعلیق (حداکثر تا 30 روز) ناشی از استعالجی و ... قرار گرفتھ اند، مجاز بھ ثبت نام می

باشند. (با ارائھ اسناد مثبتھ)

2: اشتغال: متقاضي مي بایست حتما در زمان ثبت نام در یكي از شركتھاي پیمانكاري مورد تایید اشتغال داشتھ باشد و صرفا در یكي از
قراردادھاي دوره اي مستقیم (دست اول) ،  شركت ھاي معدني اصلي  داراي قرارداد حفاري ، انفجار، باطلھ برداري و استخراج با
شركت ملي صنایع مس ایران و کارکنان خانواده ایثارگران پروژه ھای معاونت ھای توسعھ مجتمع ھای مس سرچشمھ و شھربابک (

صرفا کارکنان شرکت اصلی طرف قرارداد با شرکت ملی صنایع مس ایران) مشغول بھ فعالیت باشند .

3: مدرك تحصیلي :  پذیرفتھ شدگان  نھایي جذب شده صرفا جھت  مشاغل اجرایي و عملیاتی (تولیدي) با شرایط احراز دیپلم  بھ خدمت
گرفتھ خواھند شد و تا 10 سال با ارائھ تعھد محضري مجاز بھ ارائھ مدرك تحصیلي باالتر نمي باشند.

4: سالمت: نیروي انساني مورد نظر عالوه بر داشتن شرایط عمومي جذب بایستي از سالمت جسمي  با تایید واحد ایمني  و طب
صنعتي برخوردار باشند.

مھم: توضیحات

کارآزمون  

آ کا



8/10/22, 11:20 AM آگھی آزمون ارزیابی وجذب نیروي انساني از پیمانكاران اصلي و داخلي مجتمع ھاي مس سرچشمھ رفسنجان و شھربابك

www.karazmoon.com/azmun/Advertisement-for-evaluation-and-recruitment-of-manpower-from-the-main-and-internal-contractors-of-Sarcheshmeh-cop… 4/6

توضیحات مھم: 

1-    متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات قانون كار بھ صورت قرارداد تامین نیرو جذب مي گردند و ضمنا پذیرفتھ شدگان نھایي با علم بھ كاھش
احتمالي  حقوق و مزایا ، حق ھر گونھ اعتراضي را از خود سلب مي نمایند .

2-    چنانچھ در ھر مرحلھ از جذب و در ھر زمان محرز شود متقاضي بھ اشتباه و یا بھ عمد اطالعات خالف واقع ارائھ داده و یا فاقد
شرایط مندرج در آگھي مي باشد از انجام مراحل بعدي بر اساس صالحدید شرکت حتی پس از اشتغال محروم و از روند جذب حذف
خواھد شد.  ضمنا مدارک ارائھ شده در زمان ثبت نام مالک عمل و ارزیابی می باشد و پس از اتمام زمان ثبت نام ھرگونھ مدرک قابل

ارائھ و بررسی نمی باشد.

3-    در مواردي كھ در یك خانواده دو نفر شامل شرایط شركت در ارزیابي و  آزمون مي باشند ،تنھا یك نفر در صورت  قبولي نھایي
پذیرفتھ خواھد شد.

4-    در صورت انصراف ھر یك از قبول شدگان  نھایي ، بھ ھر دلیلي اعم از كاھش حقوق و ... حق شرکت در آزمونھای آینده  از
فرد مذكور  ، سلب خواھد شد.

5-   جذب افراد داراي معافیت از خدمت بھ صورت پزشكي در صورت قبولي پس از تائید مركز طب صنعتي و در صورت انطباق با
شرایط شغل امكان پذیر مي باشد.

6-    داوطلب با علم و آگاھي كامل از شرایط و نحوه ي ثبت نام ،در صورت ثبت نام در آزمون بدون داشتن شرایط آگھي حق ھر گونھ

اعتراض نسبت بھ پرداخت وجھ ثبت نام را نخواھد داشت .

 

7-   در آزمون مذکور افراد باالتر از دیپلم ھم مجاز بھ ثبت نام می باشند. بدیھی است افراد مذکور صرفا جھت  مشاغل اجرایي و عملیاتی خط تولید با
شرایط احراز با مدرک دیپلم  بھ خدمت گرفتھ خواھند شد و تا 10 سال با ارائھ تعھد محضري مجاز بھ ارائھ مدرك تحصیلي باالتر نمي باشند.

ب : نحوه ثبت نام و مھلت آن 

متقاضیان پس از مطالعھ دقیق آگھي و شرایط مندرج در آن حداكثر تا پایان روز  1401/05/29فرصت خواھند داشت بھ آدرس
اینترنتي www.karazmoon.com (http://www.karazmoon.com/) (مركز آزمونھاي تخصصي دانشگاه صنعتي شریف )

مراجعھ و براي شركت در آزمون و ارزیابي  ثبت نام نمایند .

1-    واریز مبلغ 1،900،000لایر (یك میلیون و نھصد ھزار لایر) بھ صورت الكترونیكي و بانكي از طریق درگاه پرداخت الكترونیكي
دانشگاه صنعتي شریف بھ عنوان حق ثبت نام. 

توجھ : وجھ واریزي بھ ھیچ عنوان مسترد نخواھد شد .

2-    متقاضي مي بایست موارد زیر را اسكن و فایل مربوطھ را در ھنگام ثبت نام بھ ھمراه داشتھ باشد و در سایت ثبت نام بارگذاری
نماید، بدیھی است صرفا مالک اعمال مدارک زمان ثبت نام می باشد و بھ ھر گونھ ارائھ مدرک پس از پایان زمان ثبت نام ترتیب اثر

داده نخواھد شد .

 -عكس داوطلب (سایز 4*3)

 -كارت ملي

 -شناسنامھ (صفحھ اول و دوم شناسنامھ)

 -گواھي فراغت از تحصیل

- مدارک بومی بودن 

- ارائھ استعالم مدرک تحصیلی جھت داوطلبین دیپلم از سایت   kemt.medu.ir و ارائھ استعالم مدرک تحصیلی جھت داوطلبین باالتر
estelam.msrt.ir از دیپلم از سایت

 -كارت پایان خدمت وظیفھ عمومي و یا معافیت قانوني دائم (کارت خدمت ھای قدیمی پشت و رو اسکن گردد) 

 -مدارك سوابق پرداخت حق بیمھ و مرتبط كھ بھ تایید سازمان تامین اجتماعي و کارگزینی مجتمع ھارسیده باشد .نام
شعبھ،کارگاه ، شماره قرارداد و جزییات سوابق کار بھ طورکامل قید شده باشد (فایل بھ صورت pdf بارگذاری شود).

جدول سوابق کاری مشابھ نمونھ ارائھ شده در انتھای آگھی ارسال گردد

- آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد کار معتبر

کارآزمون  

آز کا 

http://www.karazmoon.com/
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ر ر ر ر ی ی زی ر م رین

- مدارك  و مستندات بازنشستگي ، فوتي و از كارافتادگي والدین 

 -مدارك و مستندات ایثارگري (صرفا نامھ رسمی بنیاد شھید و امور ایثارگران شھرستان و برای تاییدیھ مدت حضور داوطلبانھ
اختیاري در جبھھ ھا نامھ مکتوب معاونت نیروي انساني سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمي و معاونت توسعھ و

منابع جھاد كشاورزي و سازمان ارتش جمھوری اسالمی ایران مورد تایید مي باشد ، بدیھی است سایر مراجع مورد تایید نمي باشد.)

تكمیل كامل ودقیق فرم پیوست شماره 1 و 2 (الزم بھ ذکر است، فرم شماره 1 و 2 بھ صورت کامل تکمیل گردد و ھر
دو فرم الزاما بھ مھر و امضای مدیر عامل یا مدیر اداری شرکت فعلی متقاضی برسد) و ھمچنین قسمت مربوط بھ بنیاد

شھید توسط بنیاد شھید ھر شھرستان تائید گردد)

- برگھ مالکیت خودرو(برای رانندگان شرکت ھای پیمانکار حمل و نقل مورد تائید از سرشبکھ شرکت راھوار)

توجھ : حجم عكس نباید بیشتر از 40 كیلوبایت و سایر موارد اسكن شده نیز نباید بیشتر از 200 كیلوبایت باشد. 

سایر توضیحات :

1   -ثبت مشخصات و اطالعات خواستھ شده مطابق با فرمت موجود بھ طور صحیح و دقیق و دریافت كد رھگیري پس از اتمام مراحل
ثبت نام اینترنتي ضروري مي باشد . (دریافت كد رھگیري بھ منزلھ تایید نھایي ثبت نام نمي باشد)

2 -متقاضیان باید پس از ثبت نام بھ سایت مذكور مراجعھ كرده و با ورود كد رھگیري از وضعیت ثبت نام نھایي خود مطلع شوند و
نسبت بھ چاپ تاییدیھ نھایي ثبت نام خود اقدام نمایند. 

3 -الزم است متقاضیان گرامي در مرحلھ ثبت نام اینترنتي در تكمیل اطالعات دقت نمایند . مسئولیت درستي اطالعات وارد شده بھ
عھده داوطلب بوده و پس از تائید اینكھ  متقاضي شرایط شركت در آزمون را دارد یا خیر بایستي اصل مدارك خواستھ شده و كپي آنھا
را بھ ھمراه داشتھ باشند . بدیھي است در ھر یك از مراحل حتي پس از بكارگیري چنانچھ مغایرتي بین اطالعات وارد شده و مندرجات

اصل مدارك مشاھده شود ، ضمن ممانعت از ادامھ كار ، از روند جذب حذف خواھند شد. 

ج : دریافت كارت شرکت در آزمون

دریافت كارت شرکت در آزمون در صورت تائید نھایي و احراز شدن شرایط شركت در ارزیابي  بھ شرح ذیل مي باشد :

1 -     دریافت كارت از طریق سایت كارآزمون طبق كد رھگیري ارائھ شده ، امكان پذیر است. 

2 -   محل و زمان دقیق آزمون ھمزمان با دریافت كارت در سایت قابل مشاھده است. 

د : نحوه برگزاري آزمون 

1-    آزمون  بھ صورت چھار گزینھ اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ ھاي نادرست برگزار مي گردد. 

2-  آزمون شامل 100 سوال در زمینھ معارف اسالمي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبیات فارسي ، ریاضي ، ھوش و زبان انگلیسي مي
باشد. 

تبصره 13: اقلیت ھاي مذھبي از پاسخگویي بھ سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند و امتیاز آن در سایر موارد ارزیابي  توزیع
مي شود. 

ه : اعالم نتایج 

از بین افرادي كھ حائز بیشترین امتیاز در ارزیابي و آزمون گردیده اند  جھت مصاحبھ معرفي خواھند گردید . متقاضیان  در صورت
نیاز بھ كسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره تلفن 66560465-66530043-021 تماس حاصل نمایند .

 

«کارآزمون» به عنوان بازوی اجرایی مرکز آزمون های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف، در جهت کمک به
تامین، جذب و آموزش نیروی انسانی برای سازمان ها و صنایع کشور خدمات زیر را ارایه می دهد:

کارآزمون  

کارآزمون 
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برگزاری آزمون استخدامی

مصاحبه

برگزاری مصاحبه روانشناختی

ثبت سفارش

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون های استخدامی، عضو کانال ما شوید.

(http://t.me/karasanews)
برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را وارد نما�د:

 

ثبت

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به «کارازمون»؛ مرکز آزمون های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

کارآزمون  

http://t.me/karasanews

