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تمدید   1401ماه  اسفند 15تا پایان روز جمعه بعلت به حدنصاب نرسیدن داوطلبان  : زمان ثبت نام 2ویرایش شماره 
 گردید. 

مورد نياز خود از بین داوطلبان مرد به    یانسان  یدر نظر دارند جهت تکمیل نيروگل گهر    معدنی و صنعتیشركت  
. صورت قراردادی مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند   

10 

 دی دی 26 17

www.geg.ir 

@geg_azmoon 

 

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

 شرایط عمومی  (1
 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران. 1.1
 تدّین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصّرح در قانون اساسی. 2.1
 الزامی می باشد. کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ارائه 3.1
عدم اشتتهار به فستاد اخالقین نداشتتن ستابحه میکومیت و ستوی پیشتینه کیفری که موجم میرومیت از   4.1

 ححوق اجتماعی شده باشد. ) با تأیید مراجع ذی صالح (
به هر شتتکل  ی دولتیهاکلیه نهادها و ارگان  نشتترکت ها نهان مؤستتستتات  عدم تعهد اشتتتلال در دستتت اه 5.1

 .ممکن
داشتتن تندرستتی و توانایی کامل جستمی و روانی به تأیید مدیریت ایمنی و بهداشتت و مییس زیستت   1.. 

 گل گهر. معدنی و صنعتیشرکت 
 عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدرن روان گردان و…)با تایید مراجع ذی صالح(. 7.1

 
 شرایط سنی  (2

 .باشد می مجاز برای داوطلبان شرکت کننده مطابق جدول زیرحداکثر سن  1.2
جدول  (ــــه) )مطابق ستتون  .به ستن مجاز افزوده خواهد شتد داوطلبان مرد  مدت زمان خدمت ستربازی  2.2

 شرایس سنی(
افرادی که ستابحه کار داشتته باشتند با ارائه ستابحه بیمه به ازای هر ستال ستابحه کار یکستال به ستن مجاز  نان  3.2

 (شرایس سنی می باشد. (و)اضافه خواهد شد.)حداکثر سن بر اساس ستون 
 : شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش می یابد  4.2

درصتتد و  زادگان در صتتورت ارائه   ۲۵جاویداالثرها)همستتر و فرزندان(ن جانبازان باالی  افراد خانواده شتتهدا و 
 .شودسال به سن مجاز داوطلم اضافه می ۵مدارک و مستندات مورد تایید بنیاد شهید به میزان 

( و)در هر حال و تیت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان نباید بیشتر از سن مشخص شده طبق ستون   5.2
 جدول شرایس سنی تجاوز نماید .

 جدول رشته های مورد تقاضا –جدول الف 

 لیسانس : یلیمقطع تحص

 توضیحات   وضعیت بومی    جنسیت  تعداد مورد نیاز      تخصص         رشته تحصیلی  ردیف

 کشوری  مرد  1 کارشناس حسابرسی  حسابداری 1
سال سابحه بیمه   4داشتن  

در موسسات  مرتبس 
 حسابرسی الزامی است. 
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جدول  شرط سنی  -جدول ب    

ـ  د ج الف  و ه

 تخصص رشته تحصیلی  ردیف
 حداکثر سن مجاز بدون سابقه بیمه 

 و خدمت سربازی 
 حداکثر سن مجاز با سابقه بیمه 

خدمت سربازی و   

 کارشناس حسابرسی  حسابداری 1
سال  31  
و بعد از  ن 01/01/0137متولدین     

سال  3.  
و بعد از  ن .01/01/513متولدین     

 

 شرایط معدل  (3
 د. از داشتن شرط معدل معاف می باشنکلیه داوطلبان )جدول رشته های مورد تحاضا(  1.3

 

 شرایط مدرک تحصیلی  (4
شتترکت در  زمون قابل قبول استتت که از طریق  زمون های ستتراستتری  مدارک دانشتت اهی کستتانی برای   1.4

دانشت اه ها و مراکز  موز  عالی موفق به ورود شتده باشتند و یا از دانشت اه های معتبر خار  یا داخل از 
 کشورن مدارک مورد تایید وزارت علوم تیحیحات و فناوری را دریافت کرده باشند.

فراغت از تیصتیل که در  ن محطعن رشتتهن گرایش تیصتیلی و تاری     دارا بودن مدرک تیصتیلی و یا گواهی 2.4
 فراغت از تیصیل ذکر شده باشد.

باشتتد به هیچ وجه مورد پذیر  قرار نمی   10/1401/.2تذکر: داوطلبانی که تاری  فراغت از تیصتتیل  نان بعد از 
بدیهی استت کستانی که در  زمون پذیرفته شتده و نتوانند نستبت به اخذ مدرک تیصتیلی تا تاری    .د نگیر
 اقدام نمایند از  زمون حذف و شرکت نسبت به جذب  نها تعهدی ندارد. 10/1401/.2

 ( داشتن هر گونه مدرک تیصیلی باالتر بالمانع است.1)ردیف محطع لیسانس برای  3.4
 

 اولویت های جذب  (5
مشروط بر    %۲۵به افراد درجه یک خانواده معزز شاهد و جانبازان باالی  کل پذیرفته شدگان %۱۰اختصاص  1.5

 .کسم کرده باشد میان ین نمره تعداد نفرات مورد نیاز را   0. این که حداقل 
 . سیرجان می باشد در شرایس مساوی اولویت با افراد بومی شهرستان  2.5

 

 نحوه ثبت نام و مهلت آن  (6
فرصت خواهند داشت به ترتیم ذیل برای شرکت   10/1401/ .2داوطلبان از تاری  در  این  گهی حداکثر تا پایان روز 

 ثبت نام نمایند. )مهلت مذکور قابل تلییر نخواهد بود.( و  مراجعه  www.geg.irبه سایتدر  زمون 

http://www.geg.ir/
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 مطالعه دقیق  گهی و شرایس مندر  در  ن.  1.6
 داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل  ن را به هن ام ثبت نام به همراه داشته باشند.  2.6

 کیلوبایت باشد(  250کیلوبایت و بحیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از    5۰نباید بیشتر از    ۳×۴)حجم عکس  
 ۳×۴عکس داوطلم  .1
 مدرک تیصیلی  .2
 کارت ملی  .3
 شناسنامه و سوم دوم نصفیه اول .4
 2/4مدارک ایثارگری موضوع بند   .5
 ./8مدارک بومی بودن موضوع بند  ..
 مرتبس  گواهی سابحه بیمه .7
 8/5نامه استعفا موضوع بند  .8
 کارت پایان خدمت وظیفه عمومی  .9

  WWW.GEG.IRبر روی ستایت    zipهن ام ثبت نام در ستایتن داوطلبان باید تمام مدارک فوق را در یک فایل با فرمت  
 .م ا بایت باشد  2بارگزاری نمایند. حجم فایل ارسالی حتما باید کمتر از 

به طور صتیی     www.geg.irستایت  ثبت تکمیل مشتخصتات و اطالعات خواستته شتده مطابق با فرم موجود در 3.6
 .باشد و دقیق و دریافت کد ره یری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می

به سایت مذکور مراجعه کرده و با ورود کد ره یری از وضعیت می بایست  از ثبت نام   بعد   ساعت  72داوطلبان   4.6
 .تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت چاپ صفیه 

الزم استتت داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمایند. مستتتولیت درستتتی   تبصتتره :
دعوت شتدگان برای مصتاحبه بایستتی  عهده داوطلم بوده و پس از اعالم نتایج مرحله اول  زمونن  اطالعات وارد شتده به

 .اه داشته باشند کپی  نها را به همر ن کارت پایان خدمت و اصل مدارک خواسته شده
 

 نحوه برگزاری آزمون  (7
 .گرددبرگزار میو حضوری  مصاحبه تخصصیصورت  به 1.7

 توضیحات مهم  (8
چنانچه داوطلم با ذکر مشتخصتات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شترکت در مصتاحبه نمایدن با مشتخص   1.8

اشتتلال به کار( موضتوع  شتدن عدم صتیت مندرجات در مراحل بعدی )حتی در صتورت پذیر  در  زمون و 
 .بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پی رد قانونی قرار خواهد گرفت

به منزله جذب نهایی فرد نمی باشتد بلکه مراحل جذب شتامل قبولی    مصتاحبه تخصتصتیبدیهی استت قبولی در   2.8
در صتورت پذیر     در  زمون روانشتناختین معاینات پزشتکی و تایید فرد توستس کمیستیون مربوطه می باشتد که

 .داوطلم در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان برای انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد  مد 
 .افراد متحاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند  3.8
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  معدنی و صتنعتیرمایه انستانی شترکت  نیوه اشتتلال و میل خدمت افرادن پس از قبولی نهایی توستس حوزه ست 4.8
 گل گهر تعیین می گردد.

شتاغل   گل گهر  معدنی و صتنعتی  چنانچه هریک از داوطلبان در یکی از شترکت های همکار و یا هم روه شترکت 5.8
باشتندن باید قبل از ثبت نام استتعفا داده و مستتندات  ن را هن ام ثبت نام پیوستت مدارک نماید در غیر این 

 مجاز به ثبت نام نمی باشند.صورت 
شترکت های همکار شترکت هایی هستتند که به صتورت پیمانکاری به عنوان بهره بردارن پشتتیبان و تولیدی با شترکت  

 قرارداد دارند.گل گهر  معدنی و صنعتی
 است. گل گهر معدنی و صنعتی شرکت های هم گروه شرکت هایی هستند که درصدی از سهام  نها متعلق به شرکت

 
 بومی به افرادی گفته می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشد : 6.8 

  هستم یبوم الف : 
 رجان باشد.یا شهرستان میل صدور شناسنامه شما شهرستان سیه شهرستان میل تولد ک درصورتی

 
ــمکا ی  یفرزند افراد نظام  ب :  ــتم و به تبع یمانیو پ  یارمند رس ــنامه  یمحل تولد   یت ولیدولت هس ــناس ــدور ش ا ص

 .رجان استیر از سیغ یشهرستان
رجان  یر از ستیغ نی دولت یا نظامی خود در شتهرستتانیمایو پ تبعیت از پدر یا مادر کارمند رستمیه به ک  صتورتی  در

( را کارت ملیا مادر خود )صتفیه اول شتناستنامه و یبودن پدر باید مدارک اشتتلال و مدارک بومی   دنیمتولد شتده ا
 د.یارسال نمائ

 
 .باشم یم رجانیدر شهرستان س یلیسوابق تحص یدارا یر بومیغ   ج : 

ا متناوب در  ی  یرستتتان( بصتتورت متوالین دبیین راهنمای)ابتدائ یلیحداقل دو محطع تیصتت  یه داراک  یدرصتتورت
د ستازمان  موز  و پرور  شتهرستتان  یمرتبس را پس از تائ یلیتیصت  کد مدار یدن بایرجان باشتیشتهرستتان ست

 د.یرجان ارسال نمائیس
 
 ت همسر هستم.ین به تبعکسا  یر بومیغ   د :  

بودن همستر خود    یبوم  کد مدار یدن باین شتده اکرجان ستا یت همستر خود در شتهرستتان ستیه به تبعک  یدرصتورت
 د.ی( را ارسال نمائیارت ملک)صفیه اول و دوم شناسنامه و 

 ن شده ام.کسا  یت ویدولت هستم و به تبع یمانیو پ یارمند رسمکا ی یا فرزند افراد نظامیهمسر     هـ : 
رجان  یخود در شتهرستتان ست  یا نظامیدولت   یمانیو پ یارمند رستمکا همستر  یت از پدرن مادر  یه به تبعک  یدرصتورت
 د.یا همسرخود را ارسال نمائیو اشتلال پدرن مادر  یاستخدام کد مدار یدن باین شده اکسا 

 

 مصاحبه تخصصی  کارت برنامه زمان بندیدریافت  (9
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 .پذیر استامکان(  WWW.GEG.IRن از طریق سایت مذکور )برنامه زمان بندی مصاحبه تخصصیدریافت کارت   1.9

 

 آزمون اعالم نتایج  (10
 .اعالم خواهد شد  (www.geg.ir) متعاقبًا از طریق سایت مذکور مصاحبه تخصصینتایج مرحله اول  1.10
 4-03441424151  های  با شتماره تلفن  15تا10توانند از ستاعت داوطلبان در صتورت نیاز به کستم اطالعات بیشتتر می 2.10

 .تماس حاصل نمایند  09301720922 موبایل و یا با شماره


