
 روش اجرایی آزمون استخدامی شرکت قند اصفهان 

 

،  1401برداری بهار و تابستان  شرکت قند اصفهان در نظر دارد جهت تأمین نیروی فصلی خود در فصل بهره 
مومن، متعهد و متخصص شهر اصفهان از طریق برگزاری آزمون کتبی و عملی اقدام   ،جوانبرادران  از میان  

به جذب نیروی کارگری و کارشناسی فصلی با قرارداد محدود نماید. لذا از کلیه افراد متقاضی واجد شرایط 
سایت شرکت قند عمومی و اختصاصی ذیل همین اطالعیه دعوت میشود در مهلت مقرر با مراجعه به وب

این آزمون    نویسی در و تکمیل فرم ثبت نام، نسبت به نام  www.esfahansugar.comصفهان به نشانی  ا
 اقدام نمایند.

 

 شرایط عمومی

 داشتن تابعیت ایران؛ . 1

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ . ۲

 ؛ و اصل والیت مطلقه فقیه اساسی جمهوری اسالمی ایرانالتزام به قانون  . ۳

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی؛ . 4

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛ . ۵

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛  . ۶

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛ . ۷

 توسط آراء مراجع قضایی و ذیصالح؛ کارگیری یا به ود هرگونه ممنوعیت استخدامعدم وج . ۸

 داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته باشند؛ . ۹

حداقل    .  10 و  1۸)  هجدهداشتن  بیست  حداکثر  و  تمام  سال  مدارک  ۲۷)  هفت(  دارندگان  برای  سال   )
سی حداکثر  دیپلم،  زیر  دو   تحصیلی  و  ۳۲)  و  دیپلم  فوق  دیپلم،  تحصیلی  مدارک  دارندگان  برای  سال    )

 و باالتر. ( سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس ۳۵) سی و پنج لیسانس، حداکثر 

 

 



رت پایان خدمت به سقف سنی افزوده : طول مدت خدمت مقدس سربازی برای کارکنان دارای کا1تبصره
 گردد. می

، یکسال به سقف سنی های گذشتهطی سال   : به ازای هرسال سابقه مفید کار در شرکت قند اصفهان۲تبصره
 گردد. مذکور افزوده می

: به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی داوطلب اضافه خواهد شد.   ۳تبصره  
 ( سال میباشد. ۵ات قابل افزایش برای تاهل و داشتن فرزند، پنج )حداکثر سنو

 شرایط اختصاصی 

 ی موارد امتحانی آزمون علمی. نمره در همه % ۵0کسب حداقل  -1
زیر نظر کارشناسان فنی    عنوان شغلی مربوطهحداقل نمره قبولی در آزمون عملی مخصوص    کسب -۲

 .شرکت
 های مربوط به طب کار آزمایشهای روانشناسی و گذراندن تست -۳

 ها سهمیه

،  نامه جذب و استخدام شرکت قند اصفهانافراد دارای شرایط عمومی و اختصاصی که مطابق با آئین -1
 های اجتماعی شرکت قند اصفهان، ، با توجه به رسالت باشد ها فراهم میکارگیری آنامکان جذب و به

 در صورت داشتن شرایط زیر دارای اولویت استخدامی هستند: 

 شرکت و ساکن در محدوده  شهر اصفهان متقاضیان بومیالف( 

 ب( متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و... 

 مندج( افراد متأهل و عائله

های برتر کشور  که مدارک تحصیلی خود را از دانشگاهدارای مدارک تحصیلی لیسانس و باالتر    متقاضیاند(  
 اند.اخذ نموده 1۶و یا با معدل باالی 

ذیربط  دارای مدرک معتبر آموزشی از نهادهای    ی خودیا شغل و حرفه تقاضیانی که در رشته تخصصی  م ه(  
 ای کشور هستند. نظیر سازمان فنی حرفه

ایثارگران  ارجمند خانواده  برادران  و   انو( فرزند  و امور  ی معزز شهدا و  )که طبق نامه رسمی بنیاد شهید 
  .(باشند  ماه اسارت ۲۵ایثارگری و یا سابقه  %۲۵دارای حداقل ایثارگران 

 



 شغلی و قوانین استخدامی   امتیازات 

 بیمه تأمین اجتماعی  -

 بیمه تکمیلی  -

 های مناسبتی  پاداش -

 سرویس رفت و برگشت -

 پزشک سازمانی -

 مطابق با قوانین کار حقوق و مزایای   -

 موارد امتحانی

 آزمون عمومی  -الف

 عبارتند از: زیر دیپلمدیپلم و برای متقاضیان با مدرک تحصیلی  مواد آزمون عمومی

 احکام اسالمی؛ . 1

 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛  . ۳

 مقدماتی؛ ریاضی  . 4

 آزمون برای متقاضیان فوق دیپلم، لیسانس و باالتر:موارد 

 . معارف اسالمی؛  1

 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛  . ۳

 ریاضی و آمار مقدماتی؛  . 4

 زبان انگلیسی عمومی؛ . ۵

 هوش و توانمندیهای ذهنی؛ . ۶

 فناوری اطالعات.  . ۷

 

 



 

 

 آزمون تخصصی  -ب 

مشخص    به صورت جداگانه و براساس سطح تحصیالت متقاضیمواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشاغل  
 .شده است

و فاقد نمره    (1تذکر: کلیه سواالت مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای با ضریب یک )
 باشند.  میمنفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشاغل استخدامی :

 توضیحات  حداقل تحصیالت الزم پست  شغل قسمت 
  دیپلم  کارگر آسیاب خالل کارگر قند ساز  آسیاب خالل 

  لیسانس  کارشناس انبارداری  کارشناس انبارداری  انبار فنی 
و  چغندر  تخلیه 

 سیلو 
  پایان راهنمایی  کارگر تخلیه و سیلو کارگر قند ساز 

 لیسانس فوق  کارشناس ارشد قند ساز  کارشناس ارشد قند ساز  فنی
گرایش   غذایی  صنایع  های  رشته  در 

 قندسازی و مهندسی شیمی 

 لیسانس  کارشناس قند ساز کارشناس قند ساز فنی
گرایش   غذایی  صنایع  های  رشته  در 

 قندسازی و مهندسی شیمی 
  فوق لیسانس  کارشناس ارشد مدیریت صنعتی  کارشناس ارشد مدیریت صنعتی  فنی

های اولیت با فارغ التحصیالن دانشگاه فوق لیسانس  کرشناس ارشد مهندسی صنایع  کارشناس ارشد مهندسی صنایع  فنی
 16برتر و یا با معدل باالی 

 گرایش ساخت و تولید  فوق لیسانس  کارشناس ارشد مهندسی مکانیک  مکانیک کارشناس ارشد مهندسی  فنی

 لیسانس  کارشناس امور اداری  کارشناس امور اداری  اداری 
و   اداری  امور  با  مرتبط  های  رشته 
اداری   افزارهای  نرم  بر  متقاضیان مسلط 

 در اولویت هستند. 
  راهنمایی پایان  کارگر تصفیه آب  کارگر خدمات فنی  تصفیه آب 

  پایان راهنمایی  کارگر تفاله خشک کن  کارگر قند ساز  تفاله خشک کن 
  پایان راهنمایی  کارگر خدمات فنی توربین  کارگر خدمات فنی  توربین

 فوق لیسانس -لیسانس کارشناس / کارشناس ارشد برق  کارشناس / کارشناس ارشد برق  توربین
التحصیالن   فارغ  با  های  دانشگاه اولیت 

 1۶برتر و یا با معدل باالی 
شکر   کن  حل 

 خام 
  پایان راهنمایی  کارگر حل کن شکر خام  کارگر قند ساز 

 و نوسازی   تکنسین جوشکاری جوشکاری
ومخازن/  /جوشکارلوله  جوشکارتعمیرگاه   / نوسازی  جوشکار 

 جوشکار )واحد جوشکاری(
 دیپلم 

یا  جوشکاران دارای مدرک فنی حرفه  ای 
 های ذیربط در اولویت هستند. سازمان

  پایان راهنمایی  کارگر سانتریفوژ  کارگر قند ساز  سانتریفیوژ شکر
  پایان راهنمایی  کارگر شکر خشک کن و بسته بندی  کارگر قند ساز  شکر خشک کن

  پایان راهنمایی  کارگر صافی پرس  کارگر قند ساز  صافی پرس 
  پایان راهنمایی  طباخی و صافی مکانیک کارگر  کارگر قند ساز  طباخی 

  پایان راهنمایی  کارگر کوره آهک  کارگر قند ساز  کوره آهک 
  پایان راهنمایی  کارگرخدمات فنی کوره بخار  کارگر خدمات فنی  کوره بخار

  پایان راهنمایی  کارگر الور کارگر قند ساز  الور 
 نقاش ساختمان  دیپلم  وساختمان کارگر عمران  کارگر عمران و ساختمان  نقاشی 

  پایان ابتدایی  کارگر عیار سنجی  کارگرخدمات تولید  عیارسنج
 کشاورزی - شیمی  – مهندسی شیمی  لیسانس  آزمایشگر عیارسنجی تکنسین آزمایشگاه عیارسنج

 فوق لیسانس  – لیسانس  کارشناس آزمایشگاه آب  کارشناس آزمایشگاه  آزمایشگاه 
مهندسی صنایع غذایی    – مهندسی شیمی  

 شیمی محض –
  پایان راهنمایی  کارگر دکانتور و صافی گل  کارگر قند ساز  دکانتور

  دیپلم  متصدی باسکول چغندر حسابدار  باسکول چغندر
  دیپلم  نگهبان  نگهبان  نگهبانی 
  پایان ابتدایی  کارگر خدمات عمومی / کارگر بازیافت کارگر خدمات عمومی  خدمات 
  پایان راهنمایی  باغبان  باغبان  خدمات 

 

 



 

 

 

 

 و تذکرات:  تقویم اجرایی

 اعالم خواهد شد. ای متعاقبًا طی اطالعیه علمی برگزاری آزمون و زمان مکان -

باشد های مربوط به آزمون، سایت رسمی شرکت قند اصفهان میتنها مرجع ذیصالح درج اطالعیه -
نادیده گرفتن هرگونه اخبار و اطالعیه غیررسمی، به طور مستمر از و داوطلبین الزم است ضمن  

 ها بازدید نمایند. سایت شرکت قند جهت دریافت آخرین اطالعیه

 علمی ضروریست. همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در آزمون  -

صورت پذیرش در آزمون علمی جهت طی  متقاضی در   هویتی، تحصیلی و شغلی  ارائه اصل مدارک -
 مراحل بعدی ضروریست. 

 متقاضی  فرد  ،ذکر شده توسط متقاضی اثبات شود  مواردخالف  چنانچه در هر مرحله از آزمون   -
 کنار کذاشته خواهد شد. خاطی شناخته شده و از ادامه مراحل 

 


