
 

 

 

 

 

 

 

 

 دفترچه راهنمای آزمون استخدامی

 متمرکز شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
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  با دقت مطالعه نمایند.به داوطلبان توصیه می شود مطالب این دفترچه راهنما را 



شركت كشت و صنعت پيوندخاوران )سهامي خاص( از مجموعه های تحت پوشش هلدینگ كشاورزی بنياد 

تهای در دفتر ثبت شرك 445تاسيس و طي شماره  1373مستضعفان انقالب اسالمي است كه در سال 

شهرستان بيرجند به ثبت رسيده است. مركز اصلي شركت در شهرستان بيرجند و واحدهای فعلي آن در 

 .های قاین، سربيشه و خوسف واقع است بخش مركزی بيرجند و شهرستان

جهت تامين نيروی با توجه به طرح های سرمایه گذاری شركت كشت و صنعت پيوند خاوران در نظر دارد، 

بر اساس ضوابط، مقررات و آیين نامه استخدامي شركت از بين متقاضيان  "بومی ترجیحاً "ياز انساني مورد ن

ارزیابي توانمندی، شایستگي، طي فرآیند  پس از كسب موفقيت در آزمون كتبي،را  شرح جدول ذیلبه مرد 

 .مصوب و از طریق كميته جذب منابع انساني استخدام نماید

 ی مورد پذیرش الف: رشته و گرایش های تحصیل

ف
دی

ر
 

عنوان 

 پست

مدرک  

تحصیلی 

 مورد نیاز

رشته های 

 تحصیلی
 جنسیت

شرایط احراز  

 تخصصی 

 شرایط احراز  عمومی 

1 
کارگر 

 کشاورزی
 مرد کلیه گرایش ها دیپلم

آشنایی با 

 کارکشاورزی

 به التزام ایران، اسالمی جمهوری تابعیت

 اسالم،کارت مبین دین و اساسی قانون

 محکومیت نداشت معافیت، یا متخد پایان

 و روانی و جسمی سالمت داشتن کیفری،

 شغل، نیاز حد در شخصیتی های ویژگی

 و ارزشی و انقالبی روحیه بودن دارا

 گزینش و حراست تاییدیه کسب جهادی،

2 
کارگر 

 کشاورزی
 مرد کشاورزی فوق دیپلم

آشنایی با 

 کارکشاورزی

3 
راننده 

 تراکتور
 مرد ش هاکلیه گرای دیپلم

آشنایی با 

رانندگی و 

 داشتن گواهینامه
 

 اختصاصی : و ب: شرایط عمومی 

 تابعيت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمي  -1

 تدین به دین مبين اسالم اعتقاد به نظام جمهوری اسالمي ایران و  -2

جام وظایف و مسئوليتهای شغل دارا بودن گواهي فراغت از تحصيل و دانش تخصصي و توانایي های الزم برای ان -3

 نظر مورد

 پایان خدمت و یا معافيت دائم) ویژه آقایان( كارتدارا بودن  -4

با مدرک فوق دیپلم  سال، 25تا  20بين  قصد شركت در آزمون را دارند دیپلم برای افرادی كه با مدرک شرط سنی -5

  سال 30

مراحل سنجش، تایيد پزشک معتمد شركت در مورد  برای دارندگان كارت معافيت پزشکي در صورت قبولي در تبصره:

 توانایي انجام كار الزامي است. 

به تقاضای داوطلباني كه دارای كارت یا برگ معافيت موقت تحت هر عنوان هستند به هيچ وجه ترتيب اثر داده  توجه:

 نخواهد شد.



 داشتن سالمتي جسمي و رواني و عدم اعتياد به مواد مخدر  -6

 حکوميت جزائي موثرنداشتن سابقه م -7

استخدام افرادی كه در اجرای قانون رسيدگي به تخلفات ادارای یا آراء قانوني مراجع ذیصالح به مجازاتهای اخراج،  -8

 بازنشستگي، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمت محکوم شده اند ممنوع است. 

 اولویت جذب با افراد بومي مي باشد.  -9

 متقاضيان باید بومي و ساكن استان باشند: -10

 محل تولد وی یکي از شهرهای استان مورد تقاضا باشد. -

حداقل در سه سال گذشته به طور پيوسته در یکي از شهرهای استان مورد تقاضا ساكن بوده باشد.) با ارائه مدرک  -

 معتبر سند مالکيت یا اجاره نامه با كد رهگيری(

حداقل چهار سال سنوات تحصيلي را به صورت متوالي در یکي از شهرهای استان مورد تقاضا طي داوطلب استخدامي  -

 كرده باشد. 

سال خدمت در محل جغرافيایي تعيين  10شدگان نهایي آزمون استخدامي مکلفند، تعهد كتبي مبني بر پذیرفته -11

ل آنان منوط به سپردن تعهد محضری .)استخدام و اشتغاتحویل دهندبه واحد منابع انساني را شده توسط شركت 

 خواهد بود(.

 :  زمان و محل برگزاری آزمون -: نحوه  و مهلت ثبت نام ج

 :نامنحوه و شرایط ثبت

فرم درخواست  شركت متقاضيان مي توانند جهت اطالع از شرایط و نحوه ثبت نام از طریق مراجعه به سایت -

 تحویل نمایند. 23/04/1401تا تاریخ ت تکميل و  به واحد منابع انساني شرك را همکاری

  www.pkhco.ir  دانلود و مطالعه دفترچه استخدام مندرج در سایت -

 .تعيين وضعيت خدمت سربازی )كارت پایان خدمت یا معافيت( برای آقایان الزامي مي باشد -

مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و یا گرایش تحصيلي مشخص بایست، تا تاریخ پایان ثبت نام در متقاضيان مي -

شده در جدول شرایط احراز مشاغل آزمون فارغ التحصيل و یا گواهينامه فراغت از تحصيل را دریافت نموده 

 .باشند

 .ثبت نام متقاضيان و دعوت به مصاحبه به معنای قبولي در آزمون استخدامي نمي باشد -

 .و سابقه كار اولویت بندی و جهت گذراندن فرایند جذب انتخاب مي شوند متقاضيان براساس معدل، دانشگاه -

 .آزمون های جذب شامل آزمون تخصصي، رفتاری، تست های شخصيت و انجام گزینش مي باشد -

 .پس از اتمام آزمون با افراد منتخب تماس گرفته مي شود و نيازی به پيگيری تلفني نمي باشد -

 مهلت ثبت نام:

 مي باشد.  23/04/1401مورخ   پنج شنبهتا پایان روز مهلت ثبت نام  

 :  زمان و محل برگزاری آزمون

http://www.pkhco.ir 


 اعالم خواهد شد.  www.pkhco.ir زمان و مکان آزمون متعاقبا در سایت شركت به نشاني 

http://www.pkhco.ir 

