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دفترچه راهنمای 

 نام در ثبت

 آزمون استخدامی

 1399سال 

 شرکت ایران ترانسفو
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 آگهي جذب نيروی انساني

 در بومي استاا  نناتا درنظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز از بین داوطلبان مرد  شرکت ایران ترانسفو

التحصیالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تائید  فارغو فوق لیسانس لیسانس  مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم ،

 صرفاً برای مشاغل کتاگگریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گززین  

 بصورت قراردادی موقت کارگری جذب نماید.

 ياوانند به وب سایتم 21/6/1399لغایت  15/6/1399داوطلبا  جهت کسب اطالعات بيشار ان تاگیخ 

golestan.znu.ac.irhttps:// 

http://www.znu.ac.ir 

 مراجعه نمایند.

 الف( شرایط عمومي : 

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران -۱

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.  -2

 تبصره : تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد. 

 اعتیاد به مواد مخدر ، روان گردان ها ، دخانیات و مشروبات الکلی. عدم  -3

 شینه . پی ارائه گواهی عدم سوء نداشتن سابقه محکومیت کیفری و -4

  داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می شوند. -۵

 دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی .   -6

 منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی. نداشتن   -7

 ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.  احراز صالحیت های مورد نظر و تأیید گزین  شرکت -8

 ب( شرایط اخاصاصي : 

 دو برای مقطع تحصیلی دیپلمبا گرای  های اعالمی در جدول پیوست شماره  دیپلم داشتن مدرک تحصیلی-۱

مقطع  با گرای  های اعالمی در جدول پیوست شماره دو  برای برق و مکانيک کاگداني داشتن مدرک تحصیلی-2

 تحصیلی فوق دیپلم

با گرای  های اعالمی در جدول  حسابداگی   -صنایع -مکانيک –کاگشناسي برق داشتن مدرک تحصیلی-3  

 فوق لیسانس صنایعمقطع تحصیلی  حات الزم برای ییلی لیسانس و با توضمقطع تحص شماره دو برایپیوست 

 توضیح : داشتن مدرک تحصیلی باالتر به هیج وجه عنوان مزیت تلقی نخواهد شد.    

 به شرح ذیل :  99/ 02/08زاری آزمون مورخ  داشتن شرایط سنی در هنگام برگ -4

 به بعد ( 74/ 02/08مقطع دیپلم. ) متولدینسال  تمام برای دان  آموختگان  2۵حداکثر   -4-۱

 به بعد ( 72/ 02/08تمام برای دان  آموختگان مقطع کاردانی. ) متولدینسال  27حداکثر  -4-2
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 به بعد ( 70/ 02/08) متولدینسال تمام برای دان  آموختگان مقطع کارشناسی.  29حداکثر  -4-3

 سربازی یا سوابق بیمه ای به شرط سنی اضافه نخواهد شد.حداکثر سن اعالمی مالک عمل بوده و مدت خدمت  -۵

 اساخدام مخاص داوطلبا  بومي اساا  نناا  مي باشد. -6

 توضیح : بومی به فردی اطالق میشود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:

 محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد. -6-۱

ت تحصیلی داوطلب ) ابتدائی ، راهنمائی و یا دبیرستان( بصورت متوالی و متناوب در محل حداقل چهار سال از سنوا -6-2

 درخواستی طی شده باشد.

داوطلب یا پدر ،مادر و یا همسر وی ، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواستی بزرای اسزتخدام  -6-3

 را داشته باشند.

ی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ) اعم از شاغل و یا بازنشسته( کزه شهرسزتان یزا همسر و فرزندان کارمندان رسم -6-4

 استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.

 سابقه سکونت در استان زنجان را داشته باشد.سال  ۵داوطلب حداقل  -6-۵

مورد نیاز ، از میزان  دو برابر ظرفيتحداکثر به میزان مصاحبه تخصصي انجام  انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای -7

 باالترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد. بافراد حائز شرایط که  به ترتی

بزولی در انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریزق مصزاحبه و گززین  میسزر خواهزد بزود، لزذا ق -8

 آزمون کتبی ، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد. 

پس از آزمون کتبی در مصاحبه فرزندان  کارکنان شاغل و بازنشستگان شرکت ترانسفو و فرزندان شزاهد و ایثزارگر در  -9

 شرایط یکسان اولویت خواهند داشت.

متن آگهی و یا اعالم مدارک به صزورت نزاق، ،  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در -۱0

بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو)شامل آزمون ، مصاحبه و جذب ( محزرز شزود کزه داوطلزب بزه 

اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهزی مزی باشزد ، از انجزام مراحزل بعزدی محزروم 

 و حتی در صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید. گردیده 

گعایت پروتکل های بهداشاي جهت پيشگيری و شيوع بيماگی کرونتا بترای حرتوگ دگ آنمتو  ان  -11

 جانب داوطلبا  الزامي بوده و دگ صوگت عدم گعایت ان وگود به جلسه ممانعت بعمل خواهد آمد .

با  دگ جلسه آنمو  با گعایت پروتکتل هتای بهداشتاي امکتا  پتذیر تاکيد مي شود: حروگ داوطل-12

 .است

همراه داشان هر گونه لوانم الکارونيکي ان قبيل تلفن همراه و غيره ممنوع است. ان آوگد  کيف  -13 

 .و وسائل اضافي جدا خودداگی کنيد

 ان تامع و تردد های بي موگد دگ حونه اماحاني خود جدا خودداگی کنيد -14

 .گعایت فاصله گذاگی اجاماعي و ند  ماسک دگ حونه اماحاني الزامي است-15

متقاضیان شرکت در آزمون عالوه بر رعایت شرایط سنی ، موظف به ارائه مدرک تحصیلی در همزان مقطزع تحصزیلی  -۱6

صورت داشزتن شزرایط که ثبت نام نموده اند می باشند و متقاضیان حداکثر می توانند در یک مقطع تحصیلی پایین تر ) در 

 فوق لیسانس با لیسانس  ( ثبت نام نمایند . -لیسانس با فوق دیپلم -مقطع تحصیلی پایین تر بصورتیکه فوق دیپلم با دیپلم 
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 ج ( مواد آنمو  :
   سوال با ضریب یک  و تخصصی بر اساس  70مقاطع کاردانی و کارشناسی سواالت آزمون شامل آزمون عمومی برای

مواد )دروس( هر یک از رشته  دقیقه  طراحی گردیده و ۱۵0به مدت  با ضریب سه ، جمعاً  سوال ۱00ی های شغلرشته

 در پایان آگهی درج شده است. های شغلی و جزئیات

 دقیقه  طراحی گردیده است  ۱20سوال بر اساس مواد امتحانی با ضریب یک بمدت  ۱20داد برای مقطع دیپلم تعداد تع

 و جزئیات در پایان آگهی درج شده است.

آنمو  داگای نمره ی منفي بوده ، هر پاسخ صحيح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفي -3

 .گيرد تلقي مي 

 

 د ( چگونگي ثبت نام:

 مزورخشتنبه گون   14ستاعت ان از مطالعزه دقیزق شزرایط منزدرج در ایزن دفترچزه مزی تواننزد  داوطلبان گرامزی پزس-

از طریزززززق سزززززایت اینترنتزززززی   21/06/99  مزززززورخگون جمعتتتتته  24حزززززداکثر تزززززا سزززززاعت  15/06/99

https://golestan.znu.ac.ir   یا  http://www.znu.ac.ir اه دولتی زنجان( اقزدام بزه )دانشگ

 ثبت نام در آزمون نمایند.

عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق را به گیال ) پانصدو پنااه  هزاگ گیال (  550.000بایست داوطلبا  مي-

دوم  های بانکی عضو شبکه شتاب و الزامزات آن ماننزد رمززنام و با استفاده از کارت درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت

 پرداخت نمایند.  cvv2کارت و کد 

هزینه ثبت نام در وجه مجری برگزاری آزمون واریز و به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود، ضمن اینکه شزرکت ایزران  -

 ترانسفو در قبال وجه دریافتی بابت هزینه آزمون هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 ه( گاهنمای ثبت نام :

 از فایل راهنمای ارائه شده اقدام به ثبت نام نمائید. با استفادهود به سایت آزمون، داوطلبان پس از ور -۱

 تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است. -2

و با  JPG، با فرمت )تمام رخ، زمینه روشن و جدید( 3×4برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی  -3

 کیلوبایت استفاده نمایید. 70حجم حداکثر

 نمایید.  ذخیره و چاپ ارائه شده را  گواهی ثبت نام ز تکمیل نمودن اطالعات، پس ا -4

 

 و( تونیع کاگت وگود به جلسه و نما  برگزاگی آنمو : 

 

  و از طریزق سزایت  اینارناتيارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صزورتhttps://golestan.znu.ac.ir 
 .که تاگیخ آ  ماعاقباً اعالم خواهد گردید، اناام خواهد پذیرفت دانشگاه زنجان 

  نما  و ساعت برگزاگی آنمو  ماعاقباً اعالم و آدگس حونه آنمو  بتر گوی کتاگت وگود بته

 جلسه آنمو  دگج خواهد گردید. 

http://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2014/11/220.pdf?2d62c9
http://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2014/11/220.pdf?2d62c9
https://golestan.znu.ac.ir/
https://golestan.znu.ac.ir/
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   الزامتي اگائه کاگت وگود به جلسه آنمو  )چاپ شده بر گوی کاغتذ( هنگتام وگود بته حتونه

است. بدیهي است دگ غير اینصوگت ان وگود داوطلب به حونه آنمو  جلوگيری بعمل خواهد 

 آمد.

 

 ن( سایر نکات 

 آزمون مذکور مخت، آقایان می باشد. -۱

، طلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبهقبولی در آزمون کتبی به منزله پذیرش و جذب نبوده بلکه موکول به موفقیت داو  -2

از مراکز ذیصالح می باشد و با پذیرفته  شزدگان نهزایی ، پزس از  کیفری گزین ، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه

شرکت ایترا  ترانستفو توسط دگ مشاغل کاگگری بصوگت قراگداد موقت ارائه مدارک در مهلت مقرر ، صرفاً 

 مطابق قانون کار و مقررات ذیربط منعقد خواهد شد .  نناا 

خواهنزد  زشی  مورد نیاز و با هزینه شزرکت، ملزم به گذراندن دوره های آموان نهایی با تشخی، شرکتپذیرفته شدگ -3 

اخزذ خواهزد  اًی آموزشی عینزدر دوره پس از حضور هزینه های مربوطه در صورت انصراف پذیرفته شدهبود بدیهی است 

 شد.

 .اری مورد نیاز با صالحدید شرکت ارائه تعهد محضری مبنی بر خدمت در قسمت های ک -4

 برای یک مقطع تحصیلی ثبت نام نماید. آزمون ، هر داوطلب می تواند صرفاًدر این  -۵

عدم ارائه مدارک  توسط پذیرفته شدگان نهایی  در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسزبت بزه جزایگزینی   -6

 عتراضات بعدی مسموع نخواهد بود .آنها از محل نیروهای ذخیره اقدام نموده و ا

 تماس حاصل نمایید. 024330۵260۵، 024330۵269۵در صورت وجود هر گونه ابهام با شماره  -7

 تاکیداً سایت اعالمی در این دفترچه جهت ثبت نام معتبر بوده و هرگونه سایت دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. -8

زمون از ابتداء تا انتها و اعالم نتایج آن به داوطلبان بر عهده مجری ) دانشزگاه مسئولیت پاسخگوئی بر فرآیند برگزاری آ -9

 زنجان( خواهد بود.
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 شماگه یک  ((  ))شرکت ایرا  ترانسفو نناا    جذب نيرونيان های  جدول

مقطع 

ف  تحصيلي
دی
گ

ي
دام
خ
سا
ا

 

 گده شغلي گرایش گشاه تحصيلي

تعداد 

موگد 

 نيان

 24 کارگر خدمات عمومی کلیه رشته ها متوسطهدیپلم  ۱ دیپلم

 فوق دیپلم

 ۱07 فنی -کارگر تولید ها گرای کلیه  فوق دیپلم برق 2

 ۱38 فنی -کارگر تولید ها گرای  کلیه فوق دیپلم مکانیک 3

 ۱0 فنی -کارگر تولید متالوژی فوق دیپلم متالوژی 4

 لیسانس

 3 کارشناس قدرت لیسانس مهندسی برق ۵

 3 کارشناس /ساخت و تولیدجامدات/سیاالت لیسانس مهندسی مکانیک 6

 مهندسی صنایعلیسانس  7

 صنایع - صنایع .۱

 هاسیستم تحلیلریزی وبرنامه .2

 تولید صنعتی .3

 4 کارشناس

 ۱۱ کارمند - لیسانس حسابداری 8

 300 جمع

ثبت نام دگ آنمو  با امکا   ، تحصيلي ليسانس مهندسي صنایع عمقط ، 7توضيح: دگ گدیف اساخدامي 

 شرایط ذیل امکا  پذیر خواهد بود:

 عیصنا -عیصنا -2 ها ساميس یسان نهيبه -1با گرایشات : عیصنا سانسيفوق لتحصيلي  مدگکداگندگا   -1

 یو بهره وگ تيفيک -4 نيتام رهيو ننا کيلاسا -3

 به بعد ( 02/08/69)ماولدین . فوق ليسانس صنایعسال تمام برای دانش آموخاگا  مقطع  30حداکثر  -2
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 جدول عناوین تحصيلي و مواد آنمو  گشاه های شغلي  )) شماگه دو ((

 گدیف

و  گشاه

 مقطع

 تحصيلي

 دگوس عمومي نام گشاه تحصيلي و گرایش
تعداد 

 سوال
 دگوس اخاصاصي

تعداد 

 سوال

۱ 

 

 برق

)مقطع 

 ليسانس (

 

 (قدرت )پیوسته و ناپیوسته  -برق 

 یوسته و پقدرت ) -تکنولوژی برق

 (ناپیوسته

 

 20 2و۱( مدار های الکتریکی ۱ 15 (ریاضیات۱

 20 2و۱( ماشینهای الکتریکی 2 15 *سالمیا(معارف 2

 20 ( سیستم های کنترل خطی 3 15 (مبانی کامپیوتر3

 15 ( ادبیات و آئین نگارش 4

( تحلیل سیستم های انرژی 4

 الکتریکی
20 

 20 ( زبان تخصصی برق ۵

 10 هوش و استعداد تحلیلی -۵

2 

 برق

)مقطع 

 کاگداني  (

 

 کلیه گرای  ها 

 15 (ریاضیات۱
 15 ( مدارهای الکتریکی ۱

( اصول اندازه گیری 2 15 *(معارف اسالمی2

 الکتریکی

 
20 

 15 (مبانی کامپیوتر3

 15 ( ادبیات و آئین نگارش 4

 20 و ترانس  AC(ماشین 3

 15 ( مبانی سیستم های قدرت4

 15 ( زبان فنی ۵

 15 ( الکترونیک عمومی6
 10 هوش و استعداد تحلیلی -۵

 

 محاسبه خواهد شد.  3واالت دگوس عمومي  با ضریب یک و سواالت دگوس اخاصاصي با ضریب س
پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این  اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از*

 . داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد
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 گدیف

و  گشاه

 مقطع

 تحصيلي

 دگوس عمومي نام گشاه تحصيلي و گرایش
تعداد 

 سوال
 دگوس اخاصاصي

تعداد 

 سوال

۱ 

 مکانيک

مقطع )  

 ليسانس (
 

 طراحی جامدات 

 حرارت و سیاالت 

 

 15 (ریاضیات۱
 20 (  استاتیک و مقاومت مصالح ۱

 20 ( مکانیک سیاالت 2

 *(معارف اسالمی2

 
 15 ( انتقال حرارت 3 15

 15 ( دینامیک و ارتعاشات 4

 15 (مبانی کامپیوتر3
 15 ( علم مواد ۵

 15 ( ادبیات و آئین نگارش 4
 15 ( زبان تخصصی6

 10 هوش و استعداد تحلیلی -۵

2 

 مکانيک

)مقطع 

 کاگداني  (

 

  کلیه گرای  ها 

 15 (ریاضیات۱
 20 ( مکانیک سیاالت۱

 20 (  استاتیک و مقاومت مصالح2

 15 *سالمیا(معارف 2

 20 ( انتقال حرارت3

 15 وتر(مبانی کامپی3
 20 ( ترمودینامیک 4

 15 ( ادبیات و آئین نگارش 4
 20 ( زبان فنی ۵

 10 هوش و استعداد تحلیلی -۵

 

 محاسبه خواهد شد.  3سواالت دگوس عمومي  با ضریب یک و سواالت دگوس اخاصاصي با ضریب 

اسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پ*

 . داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد
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 )) شماگه دو ((  يشغل یو مواد آنمو  گشاه ها يليتحص نیجدول عناو

 گدیف
گشاه و مقطع 

 تحصيلي

نام گشاه تحصيلي و 

 گرایش
 عموميدگوس 

تعداد 

 سوال
 تخصصيدگوس 

تعداد 

 سوال

۱ 

 

ليسانس و فوق 

 ليسانس صنایع
 

 : مقطع ليسانس

 عیصنا – عیصنا -۱

و  یزیربرنامه -2

 هاستمیس لیتحل

 یصنعت دیتول -3

مقطع فوق 

 ليسانس :

 یسازنهیبه -1

 هاستمیس

 عیصنا -عیصنا -2

و  کیلجست -3

 نیتام رهیزنج

و بهره تیفیک -4

 یور

 15 یات(ریاض۱

( برنامه ریزی های ۱

م های تتولید و سیس

 لجستیکی

20 

 15 *سالمیا(معارف 2
( مدل های تعالی 2

 سیستم

20 

 15 (مبانی کامپیوتر3
 20 ( تحقیق در عملیات3

 15 وآئین نگارش(ادبیات4
( برنامه ریزی و کنترل 4

 پروژه

20 

هوش و استعداد  -۵

 تحلیلی
10 

 20 آماری( کنترل کیفیت ۵

 

با گشاه نيز تاکيداً نکاه : دگ صوگت ثبت نام با مقطع تحصيلي فوق ليسانس صنایع، مقطع تحصيلي ليسانس 

 صنایع موگد قبول خواهد بود .

 

 محاسبه خواهد شد.  3سواالت دگوس عمومي  با ضریب یک و سواالت دگوس اخاصاصي با ضریب 

ی اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهور*

 . نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد
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 )) شماگه دو ((  يشغل یو مواد آنمو  گشاه ها يليتحص نیجدول عناو

 گدیف
گشاه و مقطع 

 تحصيلي

گشاه نام 

تحصيلي و 

 گرایش

 دگوس عمومي
تعداد 

 سوال
 تعداد سوال دگوس تخصصي

1 

ليسانس 

 حسابداگی

 

- 

 20 حسابداگی صنعاي( 1 15 (گیاضيات1

 20 حسابداگی مالي( 2 15 سالمي*ا(معاگف2

 20 حسابرسي( 3 15 (مباني کامپيوتر3

( ادبيات و آئين 4

 نگاگش 
15 

 20 قانوت تااگت( 4

هوش و  -5

 اساعداد تحليلي
10 

قانو  ماليات های ( 5

 سيسام

20 

 

 محاسبه خواهد شد.  3سواالت دگوس عمومي  با ضریب یک و سواالت دگوس اخاصاصي با ضریب 

اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت *

 . مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شدنمره 
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 جدول عناوین تحصيلي و مواد آنمو  گشاه های شغلي  )) شماگه دو ((

 گشاه شغلي گدیف
نام گشاه تحصيلي و 

 گرایش
 اماحاني دگوس

تعداد 

 سوال

۱ 
 

 مقطع دیپلم
 

 کلیه رشته ها  

  

 اساعداد تحصيلي هوش و (1

 

20 

 20 *معاگف اسالمي (2

 20 گیاضيات (3

 20 ادبيات و آئين نگاگش (4

 20 امپيوترکمباني  (5

 20 نبا  انگليسي (6

 

 کليه مواد اماحاني دگ مقطع دیپلم با ضریب یک محاسبه خواهد شد.

ن از پاسخگویی به سواالت معارف اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا*

وال ئاسالمی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر س

 . های آزمون محاسبه خواهد شد

 

 


