
 

 دعوت به همكاريآگهي 

 

به منظور تامين نيروي  ن خوزستان،استا -در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر واقع شركت پتروشيمي اميركبير 

)ترجيحا بومي نساني مورد نياز خود در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي تعداد محدودي از داوطلبان ذكور ا

زمون از طريق آ مندرج در جدول بند ب رشته هاي تحصيليدر مقطع كارشناسي  واجد شرايطشهرستان ماهشهر( 

 دعوت به همكاري مي نمايد. ، طب صنعتي و گزينش مصاحبه حضوري كتبي،

 الف : شرايط استخدام 

  .تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران .1

 .ين اسالم و يا يكي از اديان رسمي كشورين به دين مبدمت .2

 .كيفريعدم سوء پيشينه  .3

 .ل جسماني و روان شناختيرستي و توانايي كامداشتن تند .4

 .و رسمي در مراكز دولتيعدم تعهد كار و اشتغال به صورت قراردادي، پيمان  .5

 .(كامپيوتري)م ئدارا بودن كارت پايان خدمت و يا معافيت دا .6

 دارا بودن مدرك كارشناسي و يا گواهي فراغت از تحصيل. .7

مدارك دانشگاهي كساني براي شركت در آزمون استخدامي قابل قبول است كه از طريق آزمونهاي  (1-7تبصره 

كاربردي كه از طريق -سراسري دانشگاههاي دولتي يا آزاد و يا آزمون خاص سراسري دانشگاه جامع علمي

شده باشند و يا  به ورود به مراكز آموزش عالي براي دريافت مدارك رسميسازمان سنجش برگزار مي شود موفق 

 از دانشگاههاي معتبر خارج از كشور، مدارك مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري دريافت كرده باشند.

 .( به بعد 1/12/1364) متولدين  سن سال 28 حداكثردارا بودن  .8

 ال به سقف سني داوطلب افزوده خواهد شد. س 5زان حداكثر به مي، سابقه كاردر صورت دارا بودن  ( 1-8تبصره 

                   سال اضافه  3آزادگان و مفقوداالثرا  تا ميزان  استخدام خانواده شهداء جانبازان ،( به حداكثر سن  2-8تبصره 

  .مي شود

 سال به سقف سني داوطلب افزوده خواهد شد.  1بندرامام حداكثر به ميزان  و( براي ساكنين ماهشهر  3-8تبصره 



نبايد  3و  2و  1راعات تبصره حداكثر سن داوطلبان استخدام با م هيچ شرايطيتوضيح اين كه: در هر حال و تحت 

  سال سن بيشتر باشد.  35از 

ر سال ه( كساني كه در بخش هاي پيمانكاري شركت پتروشيمي امير كبير شاغل مي باشند، به ازاء 4-8تبصره 

 سابقه حضور، شش ماه به سقف سني فوق االشاره اضافه مي گردد.

 .از افراد بومي شهرهاي استان خوزستان خواهد بود "صرفااستخدام  -9

يا پنج سال  متولد يكي از شهرهاي استان خوزستان بودهكه ( داوطلب بومي به فردي اطالق مي شود 1-9تبصره 

و يا ديپلم خود را از يكي از شهرهاي استان خوزستان دريافت كرده  در شهرستان ماهشهر داشتهمفيد سابقه كار 

 باشد.

 ب( رشته هاي مورد نياز

 تعداد گرايش رشته تحصيلي رديف
هاي  سلولزي، رنگ و ساير گرايشكليه گرايش ها به جز صنايع غذايي،  مهندسي شيمي 1

 مرتبط با اكتشاف، حفاري و مخازن هيدروكربوري.

11 

 8 جامدات مهندسي مكانيك 1

 1 كنترل -الكترونيك  مهندسي برق 3

 1 متالورژي مهندسي مواد 4

 5 محض شيمي 5

 1 - مهندسي ايمني 6

 1 صنعتي روانشناسي 7

 1 دولتي  مديريت 8

 1 نرم افزار مهندسي كامپيوتر 9

 1 مالي حسابداري 11

 

 ب ( شرط معدل: 

 مي باشد. 14و براي ساير فارغ التحصيالن  13 هاي روزانه دولتي، براي فارغ التحصيالن دانشگاه حداقل معدل

 ( مدارك مورد نياز :  پ

 (.)الكترونيكي تكميل فرم ثبت نام (1

ل گواهي از ارسا آن ذكر شده باشدكه معدل در )موقت يا دائم( يك نسخه تصوير مدرك تحصيلي   (2

 به جاي مدرك تحصيلي خودداري شود.  وظيفه عمومينظام مان ها و حوزه تحصيلي صادره خطاب به ساز



 .(كارتيك برگ تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم كامپيوتري )از هر دو طرف  (3

 توضيحات شناسنامه صفحهدر صورت دارا بودن توضيحات يك برگ تصوير يك برگ تصوير شناسنامه ) (4

 .(الصاق گردد

 .كه در سال جاري گرفته شده باشد 3 × 4يك قطعه عكس  (5

 ( به حساب شركت پتروشيمي اميركبير150000هزار ريال ) بانكي مبني بر پرداخت مبلغ يكصد فيش (6

بانك تجارت شعبه اميركبير قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت  6016034000شماره حساب به )

  برگزاري آزمون.هزينه در سراسر كشور( بابت 

 .گواهي سابقه كار از سازمان تامين اجتماعي در صورت داشتن سابقه كار (7

داوطلباني كه محل تولد به منظور تأئيد بومي بودن آن دسته از ديپلم يك برگ تصوير مدرك تحصيلي  (8

 آنان استان خوزستان مي باشد. 

 ( چگونگي ثبت نام :  ت

با  3139 فروردين 20مورخ  پايان وقت اداريداوطلبان در صورت داشتن شرايط الزم مي توانند حداكثر تا 

 اقدام نمايند.نسبت به ثبت نام و ارسال مدارك مورد نياز  www.akpc.irمراجعه به سايت اينترنتي 

  :ث ( مواد آزمون

  .دروس عمومي

 .كامپيوتر( –زبان انگليسي  -عقيدتي  –ادبيات شامل )

 .دروس اختصاصي

  .دروس تخصصي مربوطهشامل 

 تذكرات بسيار مهم: 

استخدام ثبت نام نمايد، طبق چنانچه داوطلب استخدام با درج مشخصات غير واقعي يا مغاير با شرايط  .1

ر مرحله حتي در صورت پذيرش و اشتغال( ممانعت بعمل خواهد در هامه مراحل بعدي استخدام )ضوابط از اد

 آمد. 

 مدارك واصله و وجوه واريز شده به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.  .2

( در آزمون مذكور شركت نمايند. بديهي شناسيكارم بايستي با آخرين مدرك تحصيلي )داوطلبان استخدا .3

است در صورتي كه در هر يك از مراحل استخدام مشخص شود، فرد داراي مدرك تحصيلي باالتر با تاريخ 

http://www.akpc.ir/


ضوع استخدام وي منتفي خواهد ون بوده، ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موآزماخذ قبل از 

 .شد

 توجه : 

  سال مبني بر خدمت در محل تعيين شده از سوي  5از پذيرفته شدگان نهايي، تعهد محضري به مدت

 شركت، اخذ خواهد شد.  

  تاريخ برگزاري آزمون، محل دريافت كارت ورود به جلسه و محل آزمون متعاقبا از طريق همين سايت

 اعالم خواهد شد.

 اعالم شده در اين آگهي و يا اظهارات فرد با مستندات اي از استخدام، چنانچه خالف موارد  در هر مرحله

 مربوط به وي، مشاهده و اثبات شود، به همكاري با او خاتمه داده خواهد شد.

 

 


