
 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 26صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محل
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 آتش نشاني  10001
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 نفتي ايران
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 اقماري خارك-بوشهر

 آتش نشاني  10002
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 نفتي ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن نكا-مازندران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10001 ،10002 

 شرایط احراز تحصیلی:
: آتش نشاني و خدمات ايمني گرايش مديريت 35077 -حرفه اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث )ليسانس( : كارشناس32634 -: مديريت عمليات امداد و نجات )ليسانس(31069

 : آتش نشاني گرايش پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث )ليسانس(35078 -عمليات در حريق و حوادث )ليسانس(

10003 
ايمني بهداشت 
 محيط زيست 

شركت ملي 
صنايع 

 پتروشيمي

ت پژوهش و شرك
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن عسلويه-بوشهر

10004 
ايمني بهداشت 
 محيط زيست 

شركت ملي 
صنايع 

 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

10005 
ايمني بهداشت 
 محيط زيست 

شركت ملي گاز 
 ايران

شركت گاز استان 
 تهران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10003 ،10004 ،10005 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : ايمني بهداشت و محيط زيست )فوق ليسانس(34581

 حقوق  10006

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

ستاد شركت ملي 
پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي 
 ايران

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 10006 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 31686 -: حقوق خصوصي )فوق ليسانس(30431 -: حقوق تجاري اقتصادي بين المللي )فوق ليسانس(30428 -: حقوق بين الملل )فوق ليسانس(30423 -: حقوق )فوق ليسانس(30417

 -: حقوق انرژي )فوق ليسانس(34493 -: حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري )فوق ليسانس(32610 -ق ليسانس(: حقوق تجارت بين الملل )فو32224 -حقوق عمومي )فوق ليسانس(
 : حقوق نفت و گاز )فوق ليسانس(34943

 حقوق  10007

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 حقوق  10008

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن زنجان-زنجان

 حقوق  10009

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن ساري-مازندران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10007 ،10008 ،10009 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : كارشناسي حرفه اي خدمات حقوقي ثبت و دفاتر اسناد رسمي )ليسانس(35079 -حقوق ثبتي )ليسانس( -: كارشناسي حرفه اي حقوق34496 -: حقوق )ليسانس(30417

 حقوق  10010
ملي شركت 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 حقوق  10011
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن بوشهر-بوشهر

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 27صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 حقوق  10012
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم بينايي يك طرفه -كم شنوايي يك طرفه

 حقوق  10013
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شهرري-تهران

 حقوق  10014
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
چهارمحال و 

 وردنجان-بختياري
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم بينايي يك طرفه -كم شنوايي يك طرفه

 حقوق  10015
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 اردبيل
 1 زن/مرد - - - - 1 زن/مرد 2 ساكن اردبيل-اردبيل

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم بينايي يك طرفه -كم شنوايي يك طرفه

 حقوق  10016
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
چهارمحال 
 وبختياري

چهارمحال و 
 شهركرد-بختياري

 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم بينايي يك طرفه -كم شنوايي يك طرفه

 حقوق  10017
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن شيراز-فارس

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم بينايي يك طرفه -كم شنوايي يك طرفه

 حقوق  10018
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كردستان
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن سنندج-كردستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم بينايي يك طرفه -كم شنوايي يك طرفه

 حقوق  10019
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 هرمزگان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 حقوق  10020
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 هرمزگان
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم بينايي يك طرفه -كم شنوايي يك طرفه

 حقوق  10021
شركت ملي نفت 

 ايران

ستاد شركت ملي 

 نفت ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10010 ،10011 ،10012 ،10013 ،10014 ،10015 ،10016 ،10017 ،10018 ،10019 ،10020 ،10021 

 شرایط احراز تحصیلی:

: 31686 -: حقوق خصوصي )فوق ليسانس(30431 -للي )فوق ليسانس(: حقوق تجاري اقتصادي بين الم30428 -: حقوق بين الملل )فوق ليسانس(30423 -: حقوق )فوق ليسانس(30417

 -: حقوق انرژي )فوق ليسانس(34493 -: حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري )فوق ليسانس(32610 -: حقوق تجارت بين الملل )فوق ليسانس(32224 -حقوق عمومي )فوق ليسانس(

 : حقوق نفت و گاز )فوق ليسانس(34943

 حقوق  10022
ركت ملي نفت ش

 ايران

شركت بهره 

برداري نفت وگاز 

 اروندان

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 حقوق  10023
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت نفت فالت 

 قاره
 - - 1 زن/مرد - - - - 1 ساكن تهران-تهران

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 28صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5 ایثارگر
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 حقوق  10024
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري سيري-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10022 ،10023 ،10024 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : كارشناسي حرفه اي خدمات حقوقي ثبت و دفاتر اسناد رسمي )ليسانس(35079 -حقوق ثبتي )ليسانس( -: كارشناسي حرفه اي حقوق34496 -: حقوق )ليسانس(30417

 دريانوردي  10025

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

-خوزستان
 بندرماهشهر

 - - - - 1 مرد 4 مرد 5 ساكن

 10025 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي دريانوردي )ليسانس(32806 -: مهندسي دريا گرايش مهندسي كشتي )ليسانس(32581 -: دريانوردي گرايش ناوبري )ليسانس(32579 -: مهندسي دريا )ليسانس(31211

 دريانوردي  10026
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 يراننفتي ا
 - - 4 مرد - - 9 مرد 13 اقماري خارك-بوشهر

 10026 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي دريا گرايش سازه هاي متحرك دريايي 34577 -: دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي )فوق ليسانس(32594 -: مهندسي دريا گرايش كنترل و ناوبري )فوق ليسانس(32593

 : دريانوردي گرايش بندر و كشتيراني )فوق ليسانس(34971 -و جلوبري )فوق ليسانس(: مهندسي دريا گرايش هيدرو ديناميك 34578 -)فوق ليسانس(

 دريانوردي  10027
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 نفتي ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري خارك-بوشهر

 10027 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي دريانوردي )ليسانس(32806 -: مهندسي دريا گرايش مهندسي كشتي )ليسانس(32581 -: دريانوردي گرايش ناوبري )ليسانس(32579 -: مهندسي دريا )ليسانس(31211

 دريانوردي  10028
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 ايراننفتي 
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري عسلويه-بوشهر

 10028 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي دريا گرايش سازه هاي متحرك دريايي 34577 -: دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي )فوق ليسانس(32594 -: مهندسي دريا گرايش كنترل و ناوبري )فوق ليسانس(32593

 : دريانوردي گرايش بندر و كشتيراني )فوق ليسانس(34971 -و جلوبري )فوق ليسانس(: مهندسي دريا گرايش هيدرو ديناميك 34578 -)فوق ليسانس(

 دريانوردي  10029
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - - - 2 مرد 2 اقماري خارك-بوشهر

 دريانوردي  10030
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
ميدان -عسلويه-بوشهر

 گازي پارس جنوبي
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري

 دريانوردي  10031
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري قشم-هرمزگان

 دريانوردي  10032
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - - - 4 مرد 4 اقماري الوان-هرمزگان

 دريانوردي  10033
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
بندر -مقام-هرمزگان

 نخيلو
 - - - - - - 2 مرد 2 اقماري

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10029 ،10030 ،10031 ،10032 ،10033 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : مهندسي دريانوردي )ليسانس(32806 -: مهندسي دريا گرايش مهندسي كشتي )ليسانس(32581 -: دريانوردي گرايش ناوبري )ليسانس(32579 -: مهندسي دريا )ليسانس(31211

 ستاد زمين شناسي  10034
پژوهشگاه صنعت 

 نفت
 - - - - 1 زن/مرد 4 زن/مرد 5 ساكن تهران-تهران

 10034 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: علوم زمين شناسي )فوق ليسانس(32877 -: زمين شناسي مهندسي )فوق ليسانس(32518 -: زمين شناسي دريايي )فوق ليسانس(32115 -: لرزه شناسي )فوق ليسانس(32091

: زمين شناسي اقتصادي )فوق 33114 -علوم زمين گرايش سنجش از دور زمين شناختي )فوق ليسانس( :32992 -: علوم زمين گرايش زمين شناسي مهندسي )فوق ليسانس(32981

: علوم زمين شناسي 33121 -: علوم زمين شناسي گرايش زمين شناسي اقتصادي )فوق ليسانس(33120 -: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي )فوق ليسانس(33115 -ليسانس(

: 34168 -: علوم زمين گرايش پترولوژي )فوق ليسانس(34167 -: سنجش از دور زمين شناختي )فوق ليسانس(33324 -وب شناسي )فوق ليسانس(گرايش سنگ شناسي رسوبي و رس

 -)فوق ليسانس(: زمين شيمي 34945 -: زمين شناسي نفت )فوق ليسانس(34944 -: چينه نگاري و ديرينه شناسي )فوق ليسانس(34576 -زمين ساخت ) تكتونيك( )فوق ليسانس(

: علوم زمين شناسي گرايش 34948 -: علوم زمين شناسي گرايش پترولوژي )فوق ليسانس(34947 -: علوم زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي )فوق ليسانس(34946

: 34951 -زمين شناسي گرايش زمين شناسي نفت )فوق ليسانس( : علوم34950 -: علوم زمين شناسي گرايش زمين شناسي مهندسي )فوق ليسانس(34949 -تكتونيك )فوق ليسانس(

: علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي )فوق 34954 -: علوم زمين گرايش زمين شيمي )فوق ليسانس(34953 -علوم زمين گرايش زمين ساخت )تكتونيك( )فوق ليسانس(

 : ژئوشيمي )فوق ليسانس(34955 -ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 29صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتشته محلفهرست رادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 زمين شناسي  10035
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 
برداري نفت وگاز 

 اروندان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن خرمشهر-خوزستان

 10035 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : زمين شناسي محض )ليسانس(35255 -: زمين شناسي كاربردي )ليسانس(33283 -: زمين شناسي )ليسانس(30548

 زمين شناسي  10036
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي نفت 
مديريت  _ايران 

 اكتشاف
 - - - - - - 3 مرد 3 اقماري تهران-تهران

 زمين شناسي  10037
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي نفت 
مديريت  _ايران 

 اكتشاف
 1 زن/مرد - - 6 زن/مرد 8 زن/مرد 15 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي يك طرفه-ديد تك چشمي

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10036 ،10037 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: علوم زمين شناسي )فوق ليسانس(32877 -مهندسي )فوق ليسانس(: زمين شناسي 32518 -: زمين شناسي دريايي )فوق ليسانس(32115 -: لرزه شناسي )فوق ليسانس(32091
: زمين شناسي اقتصادي )فوق 33114 -: علوم زمين گرايش سنجش از دور زمين شناختي )فوق ليسانس(32992 -: علوم زمين گرايش زمين شناسي مهندسي )فوق ليسانس(32981

: علوم زمين شناسي 33121 -: علوم زمين شناسي گرايش زمين شناسي اقتصادي )فوق ليسانس(33120 -يسانس(: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي )فوق ل33115 -ليسانس(
: 34168 -: علوم زمين گرايش پترولوژي )فوق ليسانس(34167 -: سنجش از دور زمين شناختي )فوق ليسانس(33324 -گرايش سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي )فوق ليسانس(

 -: زمين شيمي )فوق ليسانس(34945 -: زمين شناسي نفت )فوق ليسانس(34944 -: چينه نگاري و ديرينه شناسي )فوق ليسانس(34576 -نيك( )فوق ليسانس(زمين ساخت ) تكتو
: علوم زمين شناسي گرايش 34948 -: علوم زمين شناسي گرايش پترولوژي )فوق ليسانس(34947 -: علوم زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي )فوق ليسانس(34946

: 34951 -: علوم زمين شناسي گرايش زمين شناسي نفت )فوق ليسانس(34950 -: علوم زمين شناسي گرايش زمين شناسي مهندسي )فوق ليسانس(34949 -تكتونيك )فوق ليسانس(
: علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي )فوق 34954 -)فوق ليسانس(: علوم زمين گرايش زمين شيمي 34953 -علوم زمين گرايش زمين ساخت )تكتونيك( )فوق ليسانس(

 : ژئوشيمي )فوق ليسانس(34955 -ليسانس(

 زمين شناسي  10038
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 خيز جنوبنفت
 - - - - - - 2 مرد 2 اقماري اهواز-خوزستان

 زمين شناسي  10039
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - 3 زن/مرد 3 زن/مرد 6 ساكن اهواز-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10038 ،10039 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : زمين شناسي محض )ليسانس(35255 -كاربردي )ليسانس(: زمين شناسي 33283 -: زمين شناسي )ليسانس(30548

 زمين شناسي  10040
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - 1 زن/مرد 6 زن/مرد 7 ساكن اهواز-خوزستان

 10040 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: علوم زمين شناسي )فوق ليسانس(32877 -: زمين شناسي مهندسي )فوق ليسانس(32518 -: زمين شناسي دريايي )فوق ليسانس(32115 -: لرزه شناسي )فوق ليسانس(32091

: زمين شناسي اقتصادي )فوق 33114 -علوم زمين گرايش سنجش از دور زمين شناختي )فوق ليسانس( :32992 -: علوم زمين گرايش زمين شناسي مهندسي )فوق ليسانس(32981

: علوم زمين شناسي 33121 -: علوم زمين شناسي گرايش زمين شناسي اقتصادي )فوق ليسانس(33120 -: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي )فوق ليسانس(33115 -ليسانس(

: 34168 -: علوم زمين گرايش پترولوژي )فوق ليسانس(34167 -: سنجش از دور زمين شناختي )فوق ليسانس(33324 -وب شناسي )فوق ليسانس(گرايش سنگ شناسي رسوبي و رس

 -)فوق ليسانس(: زمين شيمي 34945 -: زمين شناسي نفت )فوق ليسانس(34944 -: چينه نگاري و ديرينه شناسي )فوق ليسانس(34576 -زمين ساخت ) تكتونيك( )فوق ليسانس(

: علوم زمين شناسي گرايش 34948 -: علوم زمين شناسي گرايش پترولوژي )فوق ليسانس(34947 -: علوم زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي )فوق ليسانس(34946

: 34951 -زمين شناسي گرايش زمين شناسي نفت )فوق ليسانس( : علوم34950 -: علوم زمين شناسي گرايش زمين شناسي مهندسي )فوق ليسانس(34949 -تكتونيك )فوق ليسانس(

: علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي )فوق 34954 -: علوم زمين گرايش زمين شيمي )فوق ليسانس(34953 -علوم زمين گرايش زمين ساخت )تكتونيك( )فوق ليسانس(

 : ژئوشيمي )فوق ليسانس(34955 -ليسانس(

 ستاد شيمي  10041
پژوهشگاه صنعت 

 نفت
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 10041 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

مي : شي34958 -: شيمي گرايش شيمي پليمر )فوق ليسانس(34957 -: شيمي گرايش شيمي تجزيه )فوق ليسانس(31875 -: شيمي گرايش شيمي كاربردي )فوق ليسانس(30668

 گرايش شيمي كاتاليست )فوق ليسانس(

 

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 30صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 شيمي  10042

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 - - - - - - 4 مرد 4 ساكن ابادان-خوزستان

 شيمي  10043

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن ابادان-خوزستان

 شيمي  10044

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

-خوزستان
 بندرماهشهر

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 شيمي  10046

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران

سيستان و 
 ايرانشهر-بلوچستان

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10042 ،10043 ،10044 ،10045 ،10046 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : شيمي كاربردي )ليسانس(30684

 شيمي  10047

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران

سيستان و 
 چابهار-بلوچستان

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

 10047 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: شيمي 34958 -: شيمي گرايش شيمي پليمر )فوق ليسانس(34957 -: شيمي گرايش شيمي تجزيه )فوق ليسانس(31875 -: شيمي گرايش شيمي كاربردي )فوق ليسانس(30668

 گرايش شيمي كاتاليست )فوق ليسانس(

 شيمي  10048

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن شهرري-تهران

 شيمي  10049

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10048 ،10049 

 شرایط احراز تحصیلی:
 نس(: شيمي كاربردي )ليسا30684

 شيمي  10050
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 3 ساكن تهران-تهران

 شيمي  10051
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 شيمي  10052
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 
شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي
 خانگيران

 - - 1 مرد - - 2 مرد 3 ساكن

 شيمي  10055
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 نفتي ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري خارك-بوشهر

 شيمي  10056
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي حفاري 

 ايران
 - - 1 مرد 2 مرد 7 مرد 10 اقماري اهواز-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10055 ،10056 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : شيمي كاربردي )ليسانس(30684

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 31صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10132 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 1 زن/مرد - - - - 1 زن/مرد 2 ساكن ابادان-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

 10132 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -)فوق ليسانس(: مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 32310 -: مديريت صنعتي گرايش مالي )فوق ليسانس(31938 -: مديريت صنعتي گرايش توليد )فوق ليسانس(31937
: مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32436 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس(32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(32311

: مديريت بازرگاني 32614 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه )فوق ليسانس(32549 -(: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد )فوق ليسانس32470 -ژيك )فوق ليسانس(استرات
 -( گرايش مديريت بازاريابي )فوق ليسانس(MBA: مديريت )33661 -: مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات )فوق ليسانس(33348 -گرايش بازاريابي بين المللي )فوق ليسانس(

: 34961 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازرگاني بين المللي )فوق ليسانس(34960 -و بازاريابي بين المللي گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(: مديريت بازرگاني 34959
: مديريت صنعتي گرايش مديريت 34963 -ت )فوق ليسانس(: مديريت صنعتي گرايش مديريت توليد و عمليا34962 -مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش مالي )فوق ليسانس(

 زنجيره تامين )فوق ليسانس(

10133 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 4 زن/مرد - - 1 زن/مرد 3 زن/مرد 8 ساكن ابادان-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

 10133 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مديريت صنعتي )ليسانس(31065 -: مديريت بازرگاني )ليسانس(31034

10136 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران

-اذربايجان شرقي
 تبريز

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن

10137 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

-اذربايجان غربي

 مياندواب
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

10138 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اردبيل-اردبيل

10139 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

10140 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن شهرري-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

10141 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران

-خراسان رضوي
 مشهد

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 32صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10142 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن كرمانشاه-كرمانشاه

10143 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 1 زن/مرد - - - - 1 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

10144 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 1 مرد - - - - - - 1 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10135 ،10136 ،10137 ،10138 ،10139 ،10140 ،10141 ،10142 ،10143 ،10144 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : مديريت صنعتي )ليسانس(31065 -: مديريت بازرگاني )ليسانس(31034

10145 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - 1 زن/مرد - - - - 1 ساكن تهران-تهران

 10145 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي )فوق ليسانس(32310 -: مديريت صنعتي گرايش مالي )فوق ليسانس(31938 -: مديريت صنعتي گرايش توليد )فوق ليسانس(31937
: مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32436 -مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس( :32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(32311

رگاني : مديريت باز32614 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه )فوق ليسانس(32549 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد )فوق ليسانس(32470 -ژيك )فوق ليسانس(استرات
 -( گرايش مديريت بازاريابي )فوق ليسانس(MBA: مديريت )33661 -: مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات )فوق ليسانس(33348 -گرايش بازاريابي بين المللي )فوق ليسانس(

: 34961 -ني و بازاريابي بين المللي گرايش بازرگاني بين المللي )فوق ليسانس(: مديريت بازرگا34960 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(34959
: مديريت صنعتي گرايش مديريت 34963 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت توليد و عمليات )فوق ليسانس(34962 -مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش مالي )فوق ليسانس(

 (زنجيره تامين )فوق ليسانس

10146 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - 1 مرد - - - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

 10146 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مديريت صنعتي )ليسانس(31065 -: مديريت بازرگاني )ليسانس(31034

10147 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت ملي 
مهندسي 

وساختمان نفت 
 ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن ابادان-خوزستان

10148 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 1 زن/مرد - - - - 2 زن/مرد 3 ساكن تهران-تهران ايران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

10149 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن شهرري-تهران ايران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

10150 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
-دودانگه-خوزستان

 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن بيدبلند

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي خفيف -ديد تك چشمي

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 33صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10151 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 تهران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اسالمشهر-تهران

10152 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 تهران
 2 زن/مرد - - 3 زن/مرد - - 5 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10147 ،10148 ،10149 ،10150 ،10151 ،10152 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي )فوق ليسانس(32310 -: مديريت صنعتي گرايش مالي )فوق ليسانس(31938 -: مديريت صنعتي گرايش توليد )فوق ليسانس(31937
: مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32436 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس(32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(32311

يت بازرگاني : مدير32614 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه )فوق ليسانس(32549 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد )فوق ليسانس(32470 -ژيك )فوق ليسانس(استرات
 -( گرايش مديريت بازاريابي )فوق ليسانس(MBA: مديريت )33661 -: مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات )فوق ليسانس(33348 -گرايش بازاريابي بين المللي )فوق ليسانس(

: 34961 -بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازرگاني بين المللي )فوق ليسانس(: مديريت 34960 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(34959
: مديريت صنعتي گرايش مديريت 34963 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت توليد و عمليات )فوق ليسانس(34962 -مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش مالي )فوق ليسانس(

 ليسانس(زنجيره تامين )فوق 

10153 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 تهران
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

 10153 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مديريت صنعتي )ليسانس(31065 -: مديريت بازرگاني )ليسانس(31034

10154 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 تهران
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم بينايي يك طرفه -كم شنوايي يك طرفه 

 10154 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -داخلي )فوق ليسانس( : مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني32310 -: مديريت صنعتي گرايش مالي )فوق ليسانس(31938 -: مديريت صنعتي گرايش توليد )فوق ليسانس(31937
: مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32436 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس(32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(32311

: مديريت بازرگاني 32614 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه )فوق ليسانس(32549 -ليسانس( : مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد )فوق32470 -ژيك )فوق ليسانس(استرات
 -( گرايش مديريت بازاريابي )فوق ليسانس(MBA: مديريت )33661 -: مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات )فوق ليسانس(33348 -گرايش بازاريابي بين المللي )فوق ليسانس(

: 34961 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازرگاني بين المللي )فوق ليسانس(34960 -زرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(: مديريت با34959
: مديريت صنعتي گرايش مديريت 34963 -و عمليات )فوق ليسانس(: مديريت صنعتي گرايش مديريت توليد 34962 -مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش مالي )فوق ليسانس(

 زنجيره تامين )فوق ليسانس(

10155 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خوزستان
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

 10155 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مديريت صنعتي )ليسانس(31065 -: مديريت بازرگاني )ليسانس(31034

10156 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 زنجان
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن زنجان-زنجان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي خفيف-ديد تك چشمي -معلولين حركتي به جز دست غالب

10157 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 قزوين
 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد - - 2 ساكن قزوين-قزوين

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي خفيف-ديد تك چشمي -معلولين حركتي به جز دست غالب

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 34صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10158 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 كرمان
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن كرمان-كرمان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 معلولين حركتي به جز دست غالب

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10156 ،10157 ،10158 

 شرایط احراز تحصیلی:

 -: مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي )فوق ليسانس(32310 -ليسانس(: مديريت صنعتي گرايش مالي )فوق 31938 -: مديريت صنعتي گرايش توليد )فوق ليسانس(31937

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32436 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس(32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(32311

: مديريت بازرگاني 32614 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه )فوق ليسانس(32549 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد )فوق ليسانس(32470 -ژيك )فوق ليسانس(استرات

 -ديريت بازاريابي )فوق ليسانس(( گرايش مMBA: مديريت )33661 -: مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات )فوق ليسانس(33348 -گرايش بازاريابي بين المللي )فوق ليسانس(

: 34961 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازرگاني بين المللي )فوق ليسانس(34960 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(34959

: مديريت صنعتي گرايش مديريت 34963 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت توليد و عمليات )فوق ليسانس(34962 -سانس(مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش مالي )فوق لي

 زنجيره تامين )فوق ليسانس(

10159 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 گلستان
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن گرگان-گلستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي خفيف-ديد تك چشمي -معلولين حركتي به جز دست غالب

 10159 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مديريت صنعتي )ليسانس(31065 -: مديريت بازرگاني )ليسانس(31034

10160 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 هرمزگان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

10161 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 1 مرد - - - - - - 1 اقماري تمبك-بوشهر

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي خفيف-ديد تك چشمي

10162 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - - - - - 2 مرد 2 اقماري عسلويه-بوشهر

10163 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت مهندسي و 

 توسعه ي گاز ايران
 1 زن/مرد - - - - 3 زن/مرد 4 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي يك طرفه-ديد تك چشمي -معلولين حركتي به جز دست غالب

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10160 ،10161 ،10162 ،10163 

 شرایط احراز تحصیلی:

 -: مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي )فوق ليسانس(32310 -: مديريت صنعتي گرايش مالي )فوق ليسانس(31938 -: مديريت صنعتي گرايش توليد )فوق ليسانس(31937

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32436 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس(32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(32311

: مديريت بازرگاني 32614 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه )فوق ليسانس(32549 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد )فوق ليسانس(32470 -ژيك )فوق ليسانس(استرات

 -( گرايش مديريت بازاريابي )فوق ليسانس(MBA: مديريت )33661 -ليسانس(: مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات )فوق 33348 -گرايش بازاريابي بين المللي )فوق ليسانس(

: 34961 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازرگاني بين المللي )فوق ليسانس(34960 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(34959

: مديريت صنعتي گرايش مديريت 34963 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت توليد و عمليات )فوق ليسانس(34962 -اريابي بين المللي گرايش مالي )فوق ليسانس(مديريت بازرگاني و باز

 زنجيره تامين )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 35صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10164 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
سازمان بهداشت و 
 درمان صنعت نفت

 2 زن/مرد - - - - - - 2 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 معلولين حركتي به جز دست غالب

10165 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
سازمان بهداشت و 
 درمان صنعت نفت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

10166 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
سازمان بهداشت و 
 درمان صنعت نفت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اغاجاري-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10164 ،10165 ،10166 

 شرایط احراز تحصیلی:

 : مديريت صنعتي )ليسانس(31065 -: مديريت بازرگاني )ليسانس(31034

10167 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
سازمان بهداشت و 
 درمان صنعت نفت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اهواز-خوزستان

 10167 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي )فوق ليسانس(32310 -: مديريت صنعتي گرايش مالي )فوق ليسانس(31938 -: مديريت صنعتي گرايش توليد )فوق ليسانس(31937
: مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32436 -مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس( :32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(32311

رگاني : مديريت باز32614 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه )فوق ليسانس(32549 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد )فوق ليسانس(32470 -ژيك )فوق ليسانس(استرات
 -( گرايش مديريت بازاريابي )فوق ليسانس(MBA: مديريت )33661 -: مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات )فوق ليسانس(33348 -گرايش بازاريابي بين المللي )فوق ليسانس(

: 34961 -ني و بازاريابي بين المللي گرايش بازرگاني بين المللي )فوق ليسانس(: مديريت بازرگا34960 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(34959
: مديريت صنعتي گرايش مديريت 34963 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت توليد و عمليات )فوق ليسانس(34962 -مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش مالي )فوق ليسانس(

 (زنجيره تامين )فوق ليسانس

10168 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
سازمان بهداشت و 
 درمان صنعت نفت

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

10169 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
سازمان بهداشت و 
 درمان صنعت نفت

-خوزستان
 بندرماهشهر

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

10170 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
سازمان بهداشت و 
 درمان صنعت نفت

كهگيلويه و 
 گچساران-بويراحمد

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

10171 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
سازمان بهداشت و 
 درمان صنعت نفت

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن رشت-گيالن

10172 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
سازمان بهداشت و 
 درمان صنعت نفت

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن ساري-مازندران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10168 ،10169 ،10170 ،10171 ،10172 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : مديريت صنعتي )ليسانس(31065 -رگاني )ليسانس(: مديريت باز31034

10173 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
ستاد شركت ملي 

 نفت ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 10173 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي )فوق ليسانس(32310 -: مديريت صنعتي گرايش مالي )فوق ليسانس(31938 -: مديريت صنعتي گرايش توليد )فوق ليسانس(31937
: مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32436 -مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس( :32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(32311

رگاني : مديريت باز32614 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه )فوق ليسانس(32549 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد )فوق ليسانس(32470 -ژيك )فوق ليسانس(استرات
 -( گرايش مديريت بازاريابي )فوق ليسانس(MBA: مديريت )33661 -: مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات )فوق ليسانس(33348 -گرايش بازاريابي بين المللي )فوق ليسانس(

: 34961 -ني و بازاريابي بين المللي گرايش بازرگاني بين المللي )فوق ليسانس(: مديريت بازرگا34960 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(34959
: مديريت صنعتي گرايش مديريت 34963 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت توليد و عمليات )فوق ليسانس(34962 -مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش مالي )فوق ليسانس(

 (زنجيره تامين )فوق ليسانس

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 36صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10174 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 
برداري نفت وگاز 

 اروندان
 1 مرد - - - - - - 1 ساكن خرمشهر-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

10175 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 
برداري نفت وگاز 

 اروندان

دشت -خوزستان
 ازادگان

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

10176 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 نفتي ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري خارك-بوشهر

10177 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 نفتي ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن خارك-بوشهر

10178 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 نفتي ايران
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن نكا-مازندران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10174 ،10175 ،10176 ،10177 ،10178 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : مديريت صنعتي )ليسانس(31065 -: مديريت بازرگاني )ليسانس(31034

10179 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي حفاري 

 ايران
 1 زن/مرد - - - - 1 زن/مرد 2 ساكن اهواز-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 معلولين حركتي به جز دست غالب

10180 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن اغاجاري-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10179 ،10180 

 شرایط احراز تحصیلی:

 -: مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي )فوق ليسانس(32310 -: مديريت صنعتي گرايش مالي )فوق ليسانس(31938 -: مديريت صنعتي گرايش توليد )فوق ليسانس(31937

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32436 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس(32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(32311

: مديريت بازرگاني 32614 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه )فوق ليسانس(32549 -مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد )فوق ليسانس(: 32470 -ژيك )فوق ليسانس(استرات

 -اريابي )فوق ليسانس(( گرايش مديريت بازMBA: مديريت )33661 -: مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات )فوق ليسانس(33348 -گرايش بازاريابي بين المللي )فوق ليسانس(

: 34961 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازرگاني بين المللي )فوق ليسانس(34960 -: مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش بازاريابي )فوق ليسانس(34959

: مديريت صنعتي گرايش مديريت 34963 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت توليد و عمليات )فوق ليسانس(34962 -مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي گرايش مالي )فوق ليسانس(

 زنجيره تامين )فوق ليسانس(

10181 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن اغاجاري-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 معلولين حركتي به جز دست غالب

10182 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 2 زن/مرد - - 1 زن/مرد 5 زن/مرد 8 ساكن اهواز-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 معلولين حركتي به جز دست غالب

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 37صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10183 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت

-خوزستان

 مسجدسليمان
 3 زن/مرد 2 زن/مرد 1 زن/مرد - - 6 ساكن

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 معلولين حركتي به جز دست غالب

10184 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اصفهان-اصفهان

10185 
مديريت 

 بازرگاني/صنعتي 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت نفت فالت 

 قاره
 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد - - 3 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم بينايي يك طرفه -كم شنوايي يك طرفه

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10181 ،10182 ،10183 ،10184 ،10185 

 شرایط احراز تحصیلی:

 : مديريت صنعتي )ليسانس(31065 -: مديريت بازرگاني )ليسانس(31034

 مهندسي ايمني  10186

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 

 نفت آبادان
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن ابادان-خوزستان

 10186 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي ايمني و حفاظت 35253 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني )ليسانس(33637 -: ايمني صنعتي و محيط كار )ليسانس(32464 -: مهندسي ايمني صنعتي )ليسانس(32462

 : مهندسي ايمني و حفاظت فني )ليسانس(35254 -)ليسانس(

 مهندسي ايمني  10188

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

سيستان و 

 زاهدان-بلوچستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن

 مهندسي ايمني  10189

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن كرمان-كرمان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10188 ،10189 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي ايمني و حفاظت 35253 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني )ليسانس(33637 -: ايمني صنعتي و محيط كار )ليسانس(32464 -: مهندسي ايمني صنعتي )ليسانس(32462

 هندسي ايمني و حفاظت فني )ليسانس(: م35254 -)ليسانس(

 مهندسي ايمني  10190
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي ايمني  10191
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سراجه-قنوات-قم

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10190 ،10191 

 شرایط احراز تحصیلی:

 -: مهندسي شيمي گرايش بهداشت ايمني و محيط زيست )فوق ليسانس(32654 -: ايمني صنعتي و محيط كار )فوق ليسانس(32464 -: مهندسي ايمني صنعتي )فوق ليسانس(32462

 : مهندسي ايمني و حفاظت فني )فوق ليسانس(35254 -: مهندسي ايمني و حفاظت )فوق ليسانس(35253 -ني و بازرسي فني )فوق ليسانس(: مهندسي ايم33637

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 38صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25 ایثارگر
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي ايمني  10192
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سرخون-هرمزگان

 10192 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي ايمني و حفاظت 35253 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني )ليسانس(33637 -: ايمني صنعتي و محيط كار )ليسانس(32464 -: مهندسي ايمني صنعتي )ليسانس(32462

 : مهندسي ايمني و حفاظت فني )ليسانس(35254 -)ليسانس(

 مهندسي ايمني  10193
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي ايمني  10194
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
-خوزستان

 مسجدسليمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10193 ،10194 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي شيمي گرايش بهداشت ايمني و محيط زيست )فوق ليسانس(32654 -صنعتي و محيط كار )فوق ليسانس( : ايمني32464 -: مهندسي ايمني صنعتي )فوق ليسانس(32462
 : مهندسي ايمني و حفاظت فني )فوق ليسانس(35254 -: مهندسي ايمني و حفاظت )فوق ليسانس(35253 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني )فوق ليسانس(33637

 مهندسي ايمني  10195
ملي گاز شركت 

 ايران

شركت پااليش گاز 
شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي
 خانگيران

 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن

 مهندسي ايمني  10196
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 
شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي
 سرخس

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10195 ،10196 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي ايمني و حفاظت 35253 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني )ليسانس(33637 -: ايمني صنعتي و محيط كار )ليسانس(32464 -: مهندسي ايمني صنعتي )ليسانس(32462

 : مهندسي ايمني و حفاظت فني )ليسانس(35254 -)ليسانس(

 مهندسي ايمني  10197
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 تهران
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 10197 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي شيمي گرايش بهداشت ايمني و محيط زيست )فوق ليسانس(32654 -: ايمني صنعتي و محيط كار )فوق ليسانس(32464 -: مهندسي ايمني صنعتي )فوق ليسانس(32462
 : مهندسي ايمني و حفاظت فني )فوق ليسانس(35254 -ايمني و حفاظت )فوق ليسانس( : مهندسي35253 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني )فوق ليسانس(33637

 مهندسي ايمني  10198
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 قزوين
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن قزوين-قزوين

 مهندسي ايمني  10199
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - 1 مرد 2 مرد 5 مرد 8 اقماري تمبك-بوشهر

 مهندسي ايمني  10200
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - 3 مرد 3 مرد 13 مرد 19 اقماري عسلويه-بوشهر

 مهندسي ايمني  10201
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي ايمني  10202
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري قشم-هرمزگان

 مهندسي ايمني  10203
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كيش-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10198 ،10199 ،10200 ،10201 ،10202 ،10203 

 شرایط احراز تحصیلی:
ايمني و حفاظت : مهندسي 35253 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني )ليسانس(33637 -: ايمني صنعتي و محيط كار )ليسانس(32464 -: مهندسي ايمني صنعتي )ليسانس(32462

 : مهندسي ايمني و حفاظت فني )ليسانس(35254 -)ليسانس(

10204 
مهندسي بازرسي 

 فني 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن ابادان-خوزستان

 10204 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي فناوري بازرسي جوش )ليسانس(35145 -: مهندسي بازرسي فني )ليسانس(33638 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني )ليسانس(33637

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 39صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10207 
مهندسي بازرسي 

 فني 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن شهرري-تهران

10208 
مهندسي بازرسي 

 فني 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي

 خانگيران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

10209 
مهندسي بازرسي 

 فني 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 قزوين
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن قزوين-قزوين

10210 
مهندسي بازرسي 

 فني 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 هرمزگان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10205 ،10206 ،10207 ،10208 ،10209 ،10210 

 شرایط احراز تحصیلی:

 : مهندسي بازرسي فني )فوق ليسانس(33638

10211 
مهندسي بازرسي 

 فني 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت پايانه هاي 

 نفتي ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري خارك-بوشهر

10212 
مهندسي بازرسي 

 فني 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي حفاري 

 ايران
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن اهواز-خوزستان

10213 
مهندسي بازرسي 

 فني 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن اغاجاري-خوزستان

10214 
مهندسي بازرسي 

 فني 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

10215 
مهندسي بازرسي 

 فني 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت

-اهواز-خوزستان

 مارون
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

10216 
مهندسي بازرسي 

 فني 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت

كهگيلويه و 

 گچساران-بويراحمد
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10211 ،10212 ،10213 ،10214 ،10215 ،10216 

 شرایط احراز تحصیلی:

 : مهندسي فناوري بازرسي جوش )ليسانس(35145 -: مهندسي بازرسي فني )ليسانس(33638 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني )ليسانس(33637

 ستاد 2مهندسي برق 10217
پژوهشگاه صنعت 

 نفت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 10217 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس( :35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -مخابرات )ليسانس(

: مهندسي فناوري برق 35087 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )ليسانس(35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

 ستاد 2مهندسي برق 10218
پژوهشگاه صنعت 

 نفت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 ستاد 2مهندسي برق 10219

معاونت نظارت بر 

منابع 

 هيدروكربوري

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري خارك-بوشهر

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 40صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 ستاد 2مهندسي برق 10220
معاونت نظارت بر 

منابع 
 هيدروكربوري

 - - 1 مرد 1 مرد 3 مرد 5 اقماري عسلويه-بوشهر

 ستاد 2مهندسي برق 10221
معاونت نظارت بر 

منابع 
 هيدروكربوري

 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري كنگان-بوشهر

 ستاد 2مهندسي برق 10222
معاونت نظارت بر 

منابع 
 هيدروكربوري

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري الوان-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10218 ،10219 ،10220 ،10221 ،10222 

 شرایط احراز تحصیلی:
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSSسيستم شبكه راديويي)( و NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10223

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

ستاد شركت ملي 
پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي 
 ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 10223 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس( :35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -مخابرات )ليسانس(
: مهندسي فناوري برق 35087 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )ليسانس(35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

 2مهندسي برق 10224

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

ستاد شركت ملي 
پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي 
 ايران

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 10224 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10225

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 - - 2 مرد 10 مرد 27 مرد 39 ساكن ابادان-خوزستان

 2مهندسي برق 10226

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 - - - - 2 زن/مرد 2 زن/مرد 4 ساكن ابادان-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10225 ،10226 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس(35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -(مخابرات )ليسانس
: مهندسي فناوري برق 35087 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )ليسانس(35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

 2مهندسي برق 10227

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 - - - - 2 مرد 1 مرد 3 ساكن ابادان-خوزستان

دام
ایران استخ
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 41صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 2مهندسي برق 10230

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 1 زن/مرد - - - - 2 زن/مرد 3 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

 10230 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32486 -ليسانس(: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق 31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS): مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10231

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 2مهندسي برق 10232

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 2مهندسي برق 10233

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-شرقي اذربايجان
 تبريز

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 2مهندسي برق 10234

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 1 مرد - - - - 1 مرد 2 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 ديد تك چشمي -معلولين حركتي اندام هاي تحتاني

 2مهندسي برق 10235

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 2 زن/مرد - - 2 ساكن تهران-تهران

 2مهندسي برق 10236

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 4 مرد 4 ساكن شهرري-تهران

 2مهندسي برق 10237

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن اهواز-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10231 ،10232 ،10233 ،10234 ،10235 ،10236 ،10237 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس(35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -مخابرات )ليسانس(
: مهندسي فناوري برق 35087 -ي كنترل گرايش ساخت و توليد )ليسانس(: مهندسي تكنولوژ35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

 2مهندسي برق 10238

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري ايذه-خوزستان

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 42صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 2مهندسي برق 10239

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن زنجان-زنجان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10238 ،10239 

 شرایط احراز تحصیلی:
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -يش مخابرات نوري )فوق ليسانس(مهندسي برق گرا
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10240

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن زنجان-زنجان

 2مهندسي برق 10241

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن رفسنجان-كرمان

 2مهندسي برق 10242

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

نفت -سومار-كرمانشاه
 شهر

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10240 ،10241 ،10242 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس(35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -)ليسانس(مخابرات 
: مهندسي فناوري برق 35087 -ليسانس(: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

 2مهندسي برق 10243

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

كهگيلويه و 
 گچساران-بويراحمد

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 2مهندسي برق 10244

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

تنگ -جلوگير-لرستان
 فني

 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10243 ،10244 

 شرایط احراز تحصیلی:
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -يش مخابرات نوري )فوق ليسانس(مهندسي برق گرا
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10245

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن كوهدشت-لرستان

 10245 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس( :35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -مخابرات )ليسانس(
: مهندسي فناوري برق 35087 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )ليسانس(35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 43صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 2مهندسي برق 10246

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-راستوپي-مازندران
 اوريم

 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري

 10246 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10247

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن اراك-مركزي

 2مهندسي برق 10248

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10247 ،10248 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس(35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -)ليسانس(مخابرات 
: مهندسي فناوري برق 35087 -ليسانس(: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

 2مهندسي برق 10249

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

قطب -گهره-هرمزگان

 آباد
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري

 2مهندسي برق 10250

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت ملي 

مهندسي 

وساختمان نفت 

 ايران

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن تهران-تهران

 2مهندسي برق 10251

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت ملي 
مهندسي 

وساختمان نفت 
 ايران

 - - - - 2 زن/مرد 2 زن/مرد 4 ساكن تهران-تهران

 2مهندسي برق 10252
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

ستاد شركت ملي 
 صنايع پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 2مهندسي برق 10253
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شازند-اراك-مركزي

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10249 ،10250 ،10251 ،10252 ،10253 

 شرایط احراز تحصیلی:
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSSيستم شبكه راديويي)( و سNSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

  1مهندسي برق 10254
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-اذربايجان شرقي

 نوردوز-نوجه مهر
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 44صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 1مهندسي برق 10255
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-اذربايجان شرقي

 هشترود
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10254 ،10255 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس( : مهندسي برق34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10256
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-شرقياذربايجان 

 هشترود
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 2مهندسي برق 10257
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-اذربايجان غربي

 بازرگان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 2مهندسي برق 10258
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن تكاب-اذربايجان غربي

 2مهندسي برق 10259
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-اذربايجان غربي

 مرگلنر
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10256 ،10257 ،10258 ،10259 

 شرایط احراز تحصیلی:
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -ليسانس(: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق 30147

دسي : مهن33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 1مهندسي برق 10260
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اردبيل-اردبيل

 10260 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 1مهندسي برق 10261
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اردستان-اصفهان

 10261 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -ي )فوق ليسانس(: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قو34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 1مهندسي برق 10262
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
پل -لنجان-اصفهان

 كله
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10262 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 2مهندسي برق 10263
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن مياندشت-اصفهان

 2مهندسي برق 10264
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن نايين-اصفهان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10263 ،10264 

 شرایط احراز تحصیلی:

 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10265
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن نطنز-اصفهان

 10265 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 45صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 2مهندسي برق 10266
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ورزنه-اصفهان

 2مهندسي برق 10267
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن دشتي-بوشهر

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10266 ،10267 

 شرایط احراز تحصیلی:
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(مهندسي برق 
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10268
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن عسلويه-بوشهر

 10268 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10269
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن عسلويه-بوشهر

 10269 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 2مهندسي برق 10270
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كنگان-بوشهر

 10270 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 2مهندسي برق 10271
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 2مهندسي برق 10272
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-حصار امير-تهران

 پاكدشت
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10271 ،10272 

 شرایط احراز تحصیلی:
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -ات )فوق ليسانس(مخابر

 1مهندسي برق 10273
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 2 مرد 2 مرد 4 ساكن شهرري-تهران

 10273 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10274
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن شهرري-تهران

 10274 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(31712
: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه 34970 -: مهندسي مخابرات )فوق ليسانس(33491 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSSسوييچينگ)

 2مهندسي برق 10275
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن شهرري-تهران

 2مهندسي برق 10276
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خراسان جنوبي

 بيرجند
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10275 ،10276 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(: مهندسي 35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 46صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 1مهندسي برق 10277
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خراسان جنوبي

 بيرجند
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 10277 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 2مهندسي برق 10278
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن توس-خراسان رضوي

 10278 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10279
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن توس-خراسان رضوي

 10279 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10280
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن توس-خراسان رضوي

 10280 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 1مهندسي برق 10281
گاز شركت ملي 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خراسان شمالي

 دشت-گلستان گرمه
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري

 10281 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10282
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خراسان شمالي

 دشت-گلستان گرمه
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري

 10282 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10283
گاز شركت ملي 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اميديه-خوزستان

 10283 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10284
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن اميديه-خوزستان

 10284 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -لوژي فشار قوي )فوق ليسانس(: مهندسي برق قدرت گرايش تكنو34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10285
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن اميديه-خوزستان

 10285 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(: 32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 47صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 1مهندسي برق 10286
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خرمشهر-خوزستان

 شلمچه
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10286 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10287
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران

-خرمشهر-خوزستان

 شلمچه
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 10287 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10288
گاز شركت ملي 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سردشت-خوزستان

 10288 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10289
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سردشت-خوزستان

 10289 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 2مهندسي برق 10290
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن خرمدره-زنجان

 10290 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -مخابرات نوري )فوق ليسانس(مهندسي برق گرايش 

 فوق ليسانس(( )BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 1مهندسي برق 10291
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
سيستان و 

 ايرانشهر-بلوچستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 1مهندسي برق 10292
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
سيستان و 

 زاهدان-بلوچستان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10291 ،10292 

 شرایط احراز تحصیلی:

 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 2مهندسي برق 10293
شركت ملي گاز 

 ايران
انتقال گاز  شركت

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اباده-فارس

 10293 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -دسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(مهن

 ( )فوق ليسانس(BSSراديويي)( و سيستم شبكه NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 1مهندسي برق 10294
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن ارسنجان-فارس

 10294 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 48صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 2مهندسي برق 10295
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ارسنجان-فارس

 10295 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 1مهندسي برق 10296
گاز شركت ملي 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن خاوران-فارس

 1مهندسي برق 10297
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري خيرگو-فارس

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10296 ،10297 

 شرایط احراز تحصیلی:

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس( : مهندسي برق34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10298
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري خيرگو-فارس

 10298 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -ليسانس(مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق 

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10299
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري خيرگو-فارس

 2مهندسي برق 10300
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران

خرم -صفاشهر-فارس

 بيد
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10299 ،10300 

 شرایط احراز تحصیلی:

 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 2مهندسي برق 10301
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران

خرم -صفاشهر-فارس

 بيد
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن

 10301 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10302
گاز شركت ملي 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن المرد-فارس

 2مهندسي برق 10303
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن قم-قم

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10302 ،10303 

 شرایط احراز تحصیلی:

 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 49صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتشرکتهاي فهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 1مهندسي برق 10304
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن كوه نمك-قم-قم-قم

 10304 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 1مهندسي برق 10305
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بيجار-كردستان

 10305 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10306
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بيجار-كردستان

 10306 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10307
گاز شركت ملي 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بيجار-كردستان

 2مهندسي برق 10308
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن سنندج-كردستان

 2مهندسي برق 10309
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن سيرجان-كرمان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10307 ،10308 ،10309 

 شرایط احراز تحصیلی:

 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10310
ملي گاز شركت 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - 1 مرد - - - - 1 ساكن سيرجان-كرمان

 10310 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 1مهندسي برق 10311
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن سيرجان-كرمان

 10311 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -)فوق ليسانس( : مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10312
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سيرجان-كرمان

 10312 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 50صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتشرکتهاي فهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 1مهندسي برق 10313
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
كهگيلويه و 

 پاتاوه-بويراحمد
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري

 10313 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 1مهندسي برق 10314
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
كهگيلويه و 

 پاتاوه-بويراحمد
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري

 10314 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10315
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
كهگيلويه و 

 پاتاوه-بويراحمد
 - - - - - - 2 مرد 2 اقماري

 10315 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10316
گاز شركت ملي 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - 1 مرد - - - - 1 ساكن گرگان-گلستان

 10316 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 2مهندسي برق 10317
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
نفتليجه -گلستان
 قلعه جيق-گميشان

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10317 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 1مهندسي برق 10318
گاز شركت ملي 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن استارا-گيالن

 10318 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10319
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن چلوند-گيالن

 2مهندسي برق 10320
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن رامسر-مازندران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10319 ،10320 

 شرایط احراز تحصیلی:
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -يش مخابرات نوري )فوق ليسانس(مهندسي برق گرا
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10321
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن ساري-مازندران

 10321 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10322
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن نكا-مازندران

 10322 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -ژي فشار قوي )فوق ليسانس(: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولو34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 51صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت فرعیشرکت 

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 2مهندسي برق 10323
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن نكا-مازندران

 2مهندسي برق 10324
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ساوه-مركزي

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10323 ،10324 

 شرایط احراز تحصیلی:
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488 -گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(مهندسي برق 
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10325
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ساوه-مركزي

 10325 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10326
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ساوه-مركزي

 10326 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 1مهندسي برق 10327
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري حاجي اباد-هرمزگان

 1مهندسي برق 10328
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن سرخون-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10327 ،10328 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -مهندسي برق: 33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 هاي الكتريكي )فوق ليسانس(الكترونيك قدرت و ماشين 

 2مهندسي برق 10329
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سرخون-هرمزگان

 10329 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10330
گاز شركت ملي 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سرخون-هرمزگان

 10330 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10331
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - 1 مرد - - - - 1 ساكن سرخون-هرمزگان

 10331 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 1مهندسي برق 10332
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-گهره-هرمزگان

 آبشيرين
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10332 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 52صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 2مهندسي برق 10333
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن تفت-يزد

 10333 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10334
گاز شركت ملي 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن تفت-يزد

 10334 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10335
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ميبد-يزد

 10335 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 1مهندسي برق 10336
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

 بيدبلند

-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن

 10336 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 1مهندسي برق 10337
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

 بيدبلند

-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10337 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10338
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

 بيدبلند

-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن

 10338 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10339
گاز شركت ملي 

 ايران

شركت پااليش گاز 

شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي

 خانگيران
 - - 1 مرد - - 5 مرد 6 ساكن

 10339 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10340
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي

 خانگيران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10340 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 53صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتشرکتهاي فهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 1مهندسي برق 10341
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي

 خانگيران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 10341 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10342
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي

 خانگيران
 - - 1 مرد - - 3 مرد 4 ساكن

 10342 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(: 32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10346
ت ملي گاز شرك

 ايران

شركت گاز استان 

 اردبيل
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اردبيل-اردبيل

 2مهندسي برق 10347
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 بوشهر
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن بوشهر-بوشهر

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10346 ،10347 

 شرایط احراز تحصیلی:

 -: مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(32486 -برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس( : مهندسي31972 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(31712

: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه 34970 -: مهندسي مخابرات )فوق ليسانس(33491 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSSسوييچينگ)

 1مهندسي برق 10348
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 تهران
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 10348 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10349
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 تهران
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 10349 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(31712

: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه 34970 -: مهندسي مخابرات )فوق ليسانس(33491 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSSسوييچينگ)

 2مهندسي برق 10350
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

 10350 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10351
گاز شركت ملي 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان

-خوزستان

 بندرماهشهر
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

 

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 54صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 1مهندسي برق 10352
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 سمنان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن سمنان-سمنان

 1مهندسي برق 10353
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 زاهدان-بلوچستان

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 1مهندسي برق 10354
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 زاهدان-بلوچستان

 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10351 ،10352 ،10353 ،10354 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10355
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمانشاه
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن كرمانشاه-كرمانشاه

 10355 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(31712
: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه 34970 -: مهندسي مخابرات )فوق ليسانس(33491 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSSسوييچينگ)

 2مهندسي برق 10356
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 گلستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن گرگان-گلستان

 10356 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: الكترونيك كاربردي 32446 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش مخابرات )ليسانس(31168

: مهندسي 35083 -: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس(35082 -ي شبكه ثابت )بازنگري( )ليسانس(: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچها35081 -)ليسانس(
 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -: مهندسي حرفه اي الكترونيك كاربردي )ليسانس(35086 -تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ )ليسانس(

 1مهندسي برق 10357
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 مركزي
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن اراك-مركزي

 10357 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10358
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 مركزي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اراك-مركزي

 10358 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(31712
: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه 34970 -: مهندسي مخابرات )فوق ليسانس(33491 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSSسوييچينگ)

 2مهندسي برق 10359
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 مركزي
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اراك-مركزي

 10359 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس( :35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -مخابرات )ليسانس(
: مهندسي فناوري برق 35087 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )ليسانس(35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

 2مهندسي برق 10360
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 يزد
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن يزد-يزد

 10360 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(31712
: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه 34970 -: مهندسي مخابرات )فوق ليسانس(33491 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSSسوييچينگ)

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 55صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 خدمتمحل  شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 1مهندسي برق 10361
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - - - - - 2 مرد 2 اقماري تمبك-بوشهر

 10361 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10362
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 اقماري تمبك-بوشهر

 10362 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10363
گاز شركت ملي 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - 1 مرد - - 1 مرد 2 اقماري تمبك-بوشهر

 10363 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(31712
: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه 34970 -: مهندسي مخابرات )فوق ليسانس(33491 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSSسوييچينگ)

 2مهندسي برق 10364
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - 2 مرد 8 مرد 19 مرد 29 اقماري عسلويه-بوشهر

 10364 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 1مهندسي برق 10365
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - 2 مرد 11 مرد 25 مرد 38 اقماري عسلويه-بوشهر

 10365 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 1مهندسي برق 10366
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - 1 مرد 2 مرد 5 مرد 8 اقماري عسلويه-بوشهر

 10366 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10367
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 اقماري عسلويه-بوشهر

 10367 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش كنترل )فوق ليسانس(30151 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(30147

: مهندسي 33491 -: مهندسي كنترل )فوق ليسانس(33243 -برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس( : مهندسي32488 -مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(
 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSS: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه سوييچينگ)34970 -مخابرات )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10368
گاز شركت ملي 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري عسلويه-بوشهر

 10368 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(31712
: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه 34970 -: مهندسي مخابرات )فوق ليسانس(33491 -: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي )فوق ليسانس(32488

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSSسوييچينگ)

 1مهندسي برق 10369
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مهندسي و 
 توسعه ي گاز ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 10369 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -نس(: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسا34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 56صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 2مهندسي برق 10370
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 
برداري نفت وگاز 

 اروندان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن خرمشهر-خوزستان

 10370 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس( :35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -مخابرات )ليسانس(
: مهندسي فناوري برق 35087 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )ليسانس(35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

 1مهندسي برق 10371
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهينه 
سازي مصرف 

 سوخت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 10371 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643
: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي )فوق ليسانس(34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10372
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 نفتي ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري عسلويه-بوشهر

 2مهندسي برق 10373
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 نفتي ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن نكا-مازندران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10372 ،10373 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(: مهندسي 31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس(35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -مخابرات )ليسانس(
: مهندسي فناوري برق 35087 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )ليسانس(35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

 1مهندسي برق 10374
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي حفاري 

 ايران
 - - 3 مرد 11 مرد 33 مرد 47 اقماري اهواز-خوزستان

 1مهندسي برق 10375
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي حفاري 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن اهواز-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10374 ،10375 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -تكنولوژي برق : مهندسي 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 2مهندسي برق 10376
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن اغاجاري-خوزستان

 2مهندسي برق 10377
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10376 ،10377 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس(35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -)ليسانس(مخابرات 

: مهندسي فناوري برق 35087 -ليسانس(: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

 2مهندسي برق 10378
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

 10378 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: الكترونيك كاربردي 32446 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش مخابرات )ليسانس(31168

: مهندسي 35083 -: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس(35082 -سوئيچهاي شبكه ثابت )بازنگري( )ليسانس(: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش 35081 -)ليسانس(

 نس(: مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسا35088 -: مهندسي حرفه اي الكترونيك كاربردي )ليسانس(35086 -تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ )ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 57صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 1مهندسي برق 10379
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اهواز-خوزستان

 10379 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 1مهندسي برق 10380
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

 10380 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت )فوق ليسانس(34964 -قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش سيستمهاي قدرت )فوق ليسانس(33643

: مهندسي قدرت گرايش 34969 -: مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت )فوق ليسانس(34966 -فشار قوي )فوق ليسانس(: مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي 34965

 الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي )فوق ليسانس(

 2مهندسي برق 10381
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - 2 زن/مرد 2 زن/مرد 10 زن/مرد 14 ساكن اهواز-خوزستان

 10381 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي برق گرايش مخابرات نوري )فوق ليسانس(32486 -: مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم )فوق ليسانس(31972 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(31712

: مهندسي فناوري ارشد مخابرات سيار با دو گرايش سيستم شبكه 34970 -: مهندسي مخابرات )فوق ليسانس(33491 -ابراتي )فوق ليسانس(: مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخ32488

 ( )فوق ليسانس(BSS( و سيستم شبكه راديويي)NSSسوييچينگ)

 2مهندسي برق 10382
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري خارك-بوشهر

 2مهندسي برق 10383
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري سيري-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10382 ،10383 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : مهندسي حرفه اي كنترل )ليسانس(35090 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

 2مهندسي برق 10384
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت مناطق 

 مركزي ايران
-خراسان رضوي

 خانگيران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 10384 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس( :35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -مخابرات )ليسانس(

: مهندسي فناوري برق 35087 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )ليسانس(35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

 1مهندسي برق 10385
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت نفت مناطق 

 مركزي ايران

-خراسان رضوي

 خانگيران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10385 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : مهندسي حرفه اي برق قدرت )ليسانس(35091 -قدرت )ليسانس( -: مهندسي تكنولوژي برق 33339 -: مهندسي برق گرايش قدرت )ليسانس(30148

 2مهندسي برق 10386
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت نفت و گاز 

 پارس

ميدان -عسلويه-بوشهر

 پارس جنوبيگازي 
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري

 10386 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندس برق گرايش 32552 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )ليسانس(31712 -: مهندسي تكنولوژي الكترونيك )ليسانس(31194 -: مهندسي برق گرايش كنترل )ليسانس(30151

: مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ 35083 -مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال )ليسانس( :35082 -: الكترونيك كابردي )ليسانس(32924 -مخابرات )ليسانس(

: مهندسي فناوري برق 35087 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد )ليسانس(35085 -: مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق )ليسانس(35084 -)ليسانس(

 : مهندسي فناوري مخابرات گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت )ليسانس(35088 -صنعتي )ليسانس(

10388 
مهندسي بهداشت 

 حرفه اي 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

سيستان و 

 بلوچستان

سيستان و 

 زاهدان-بلوچستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 58صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10389 
مهندسي بهداشت 

 حرفه اي 
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 
برداري نفت وگاز 

 اروندان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن خرمشهر-خوزستان

10390 
مهندسي بهداشت 

 حرفه اي 
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 
برداري نفت وگاز 

 اروندان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن دارخوين-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10387 ،10388 ،10389 ،10390 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : مهندسي بهداشت حرفه اي )ليسانس(31174

10391 
مهندسي بهداشت 

 حرفه اي 
شركت ملي نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران شركت نفت خزر

 10391 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 : ايمني بهداشت و محيط زيست )فوق ليسانس(34581 -: مهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست )فوق ليسانس(32892 -: بهداشت حرفه اي )فوق ليسانس(30173

 ستاد مهندسي شيمي  10392
پژوهشگاه صنعت 

 نفت
 1 زن/مرد - - 3 زن/مرد 2 زن/مرد 6 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 اختالل گفتاري خفيف -ديد تك چشمي -كم شنوايي يك طرفه -معلولين حركتي به جز دست غالب

 مهندسي شيمي  10393

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

ستاد شركت ملي 
پااليش و پخش 

نفتي فرآورده هاي 
 ايران

 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

 مهندسي شيمي  10394

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 1 مرد - - - - - - 1 ساكن ابادان-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10392 ،10393 ،10394 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و 32889 -طراحي فرايندها )فوق ليسانس(: مهندسي شيمي گرايش 32521 -: مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي )فوق ليسانس(32520

: مهندسي شيمي گرايش 33651 -: مهندسي شيمي گرايش پليمر )فوق ليسانس(33649 -: مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي )فوق ليسانس(33616 -كاتاليست )فوق ليسانس(
 -: مهندسي شيمي گرايش پديده هاي انتقال )فوق ليسانس(34711 -هندسي شيمي گرايش ترموديناميك و سينتيك )فوق ليسانس(: م34207 -فراوري و انتقال گاز )فوق ليسانس(

: مهندسي شيمي گرايش مهندسي 34975 -: مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل )فوق ليسانس(34974 -: مهندسي شيمي گرايش فرايند )فوق ليسانس(34973
 : مهندسي شيمي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(35231 -ي )فوق ليسانس(انرژ

 مهندسي شيمي  10395

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 - - 19 مرد 83 مرد 239 مرد 341 ساكن ابادان-خوزستان

 مهندسي شيمي  10396

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 - - - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 3 ساكن ابادان-خوزستان

 مهندسي شيمي  10397

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

-خوزستان
 بندرماهشهر

 - - - - 1 مرد 7 مرد 8 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 59صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 

کد 

رشته 

 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 

 کاری
 تعداد

 آزاد
 25ایثارگر 

 درصد

 5ایثارگر 

 درصد
 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي شيمي  10401

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

-اذربايجان شرقي

 تبريز
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن

 مهندسي شيمي  10402

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

-اذربايجان غربي

 اروميه
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن

 مهندسي شيمي  10403

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

-اذربايجان غربي

 مياندواب
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي شيمي  10404

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - 2 مرد 1 مرد 3 ساكن اصفهان-اصفهان

 مهندسي شيمي  10405

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كاشان-اصفهان

 مهندسي شيمي  10406

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن نايين-اصفهان

 مهندسي شيمي  10407

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - 1 زن/مرد - - - - 1 ساكن نايين-اصفهان

 مهندسي شيمي  10408

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - 1 مرد - - 1 مرد 2 ساكن خارك-بوشهر

 مهندسي شيمي  10409

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن گناوه-بوشهر

 مهندسي شيمي  10410

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي شيمي  10411

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن شهرري-تهران

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 60صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي شيمي  10412

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شهريار-تهران

 مهندسي شيمي  10413

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

-خراسان رضوي

 مشهد
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن

 مهندسي شيمي  10414

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

-خوزستان

 بندرماهشهر
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي شيمي  10415

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن گرمسار-سمنان

 مهندسي شيمي  10416

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

سيستان و 

 ايرانشهر-بلوچستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

 مهندسي شيمي  10417

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

سيستان و 

 چابهار-بلوچستان
 - - 1 مرد - - 5 مرد 6 ساكن

 مهندسي شيمي  10418

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

سيستان و 

 خاش-بلوچستان
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي خفيف -ديد تك چشمي -معلولين حركتي 

 مهندسي شيمي  10419

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

سيستان و 

 زاهدان-بلوچستان
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن

 مهندسي شيمي  10420

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

سيستان و 

 نيك شهر-بلوچستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن

 مهندسي شيمي  10421

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن قزوين-قزوين

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 61صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي شيمي  10422

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن سقز-كردستان

 مهندسي شيمي  10423

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن سنندج-كردستان

 مهندسي شيمي  10424

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سيرجان-كرمان

 مهندسي شيمي  10425

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن كرمان-كرمان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10401 ،10402 ،10403 ،10404 ،10405 ،10406 ،10407 ،10408 ،10409 ،10410 ،10411 ،10412 ،10413 ،10414 ،10415 ،10416 ،10417 ،10418 ،10419 ،10420 ،

10421 ،10422 ،10423 ،10424 ،10425 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي شيمي گرايش فراوري 33651 -: طراحي و مهندسي پتروشيمي )ليسانس(33550 -: مهندسي عمليات صنايع پتروشيمي )ليسانس(33549 -: مهندسي شيمي )ليسانس(31879

: مهندسي شيمي گرايش 35097 -از )ليسانس(: مهندسي شيمي گرايش توليد و جمع آوري گ35096 -: مهندسي حرفه اي صنايع شيميايي )ليسانس(35095 -و انتقال گاز )ليسانس(

: مهندسي صنايع شيميايي 35100 -: مهندسي شيمي گرايش مهندسي آتش )ليسانس(35099 -: مهندسي شيمي گرايش گاز )ليسانس(35098 -پااليش، پتروشيمي و گاز )ليسانس(

 ي فناوري صنايع شيميايي )ليسانس(: مهندس35102 -: مهندسي طراحي فرايندهاي صنايع نفت )ليسانس(35101 -)ليسانس(

 مهندسي شيمي  10426

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كهنوج-كرمان

 10426 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و 32889 -: مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها )فوق ليسانس(32521 -: مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي )فوق ليسانس(32520

: مهندسي شيمي گرايش 33651 -: مهندسي شيمي گرايش پليمر )فوق ليسانس(33649 -يمي )فوق ليسانس(: مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروش33616 -كاتاليست )فوق ليسانس(

 -: مهندسي شيمي گرايش پديده هاي انتقال )فوق ليسانس(34711 -: مهندسي شيمي گرايش ترموديناميك و سينتيك )فوق ليسانس(34207 -فراوري و انتقال گاز )فوق ليسانس(

: مهندسي شيمي گرايش مهندسي 34975 -: مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل )فوق ليسانس(34974 -گرايش فرايند )فوق ليسانس( : مهندسي شيمي34973

 : مهندسي شيمي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(35231 -انرژي )فوق ليسانس(

 مهندسي شيمي  10427

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن رشت-گيالن

 مهندسي شيمي  10428

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن بروجرد-لرستان

 

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 62صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي شيمي  10429

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اراك-مركزي

 مهندسي شيمي  10430

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - 1 مرد 1 مرد 4 مرد 6 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 مهندسي شيمي  10431

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 مهندسي شيمي  10432

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن مالير-همدان

 مهندسي شيمي  10433

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن همدان-همدان

 مهندسي شيمي  10434

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن نايين-اصفهان

 مهندسي شيمي  10435

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-خوزستان
 گندمكار-جهانگيري

 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري

 مهندسي شيمي  10436

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري رامهرمز-خوزستان

 مهندسي شيمي  10437

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

چشمه -قمرود-قم
 شور

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 مهندسي شيمي  10438

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن رفسنجان-كرمان

 مهندسي شيمي  10439

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-راستوپي-مازندران
 اوريم

 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري

 مهندسي شيمي  10440

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

قطب -گهره-هرمزگان
 آباد

 - - - - - - 2 مرد 2 اقماري

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10427 ،10428 ،10429 ،10430 ،10431 ،10432 ،10433 ،10434 ،10435 ،10436 ،10437 ،10438 ،10439 ،10440 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي شيمي گرايش فراوري 33651 -طراحي و مهندسي پتروشيمي )ليسانس( :33550 -: مهندسي عمليات صنايع پتروشيمي )ليسانس(33549 -: مهندسي شيمي )ليسانس(31879

: مهندسي شيمي گرايش 35097 -: مهندسي شيمي گرايش توليد و جمع آوري گاز )ليسانس(35096 -: مهندسي حرفه اي صنايع شيميايي )ليسانس(35095 -و انتقال گاز )ليسانس(
: مهندسي صنايع شيميايي 35100 -: مهندسي شيمي گرايش مهندسي آتش )ليسانس(35099 -مهندسي شيمي گرايش گاز )ليسانس( :35098 -پااليش، پتروشيمي و گاز )ليسانس(

 : مهندسي فناوري صنايع شيميايي )ليسانس(35102 -: مهندسي طراحي فرايندهاي صنايع نفت )ليسانس(35101 -)ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 63صفحه 

 وزارت نفتهاي تابعه هاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي شيمي  10441
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

ستاد شركت ملي 
 صنايع پتروشيمي

 - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3 ساكن تهران-تهران

 10441 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي شيمي گرايش كنترل 32522 -: مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها )فوق ليسانس(32521 -: مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي )فوق ليسانس(32520

 -: مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي )فوق ليسانس(33616 -ترموسينتيك و كاتاليست )فوق ليسانس(: مهندسي شيمي گرايش 32889 -فرايندهاي شيميايي )فوق ليسانس(
: مهندسي شيمي گرايش پديده هاي انتقال 34711 -: مهندسي شيمي گرايش ترموديناميك و سينتيك )فوق ليسانس(34207 -: مهندسي شيمي گرايش پليمر )فوق ليسانس(33649

: مهندسي 35231 -: مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي )فوق ليسانس(34975 -: مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل )فوق ليسانس(34974 -)فوق ليسانس(
 شيمي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(

 مهندسي شيمي  10442
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ساكن عسلويه-بوشهر

 مهندسي شيمي  10443
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10442 ،10443 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و 32889 -: مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها )فوق ليسانس(32521 -ليسانس( : مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي )فوق32520

: مهندسي شيمي گرايش 33651 -: مهندسي شيمي گرايش پليمر )فوق ليسانس(33649 -: مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي )فوق ليسانس(33616 -كاتاليست )فوق ليسانس(
 -: مهندسي شيمي گرايش پديده هاي انتقال )فوق ليسانس(34711 -: مهندسي شيمي گرايش ترموديناميك و سينتيك )فوق ليسانس(34207 -و انتقال گاز )فوق ليسانس(فراوري 
: مهندسي شيمي گرايش مهندسي 34975 -: مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل )فوق ليسانس(34974 -: مهندسي شيمي گرايش فرايند )فوق ليسانس(34973

 : مهندسي شيمي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(35231 -انرژي )فوق ليسانس(

 مهندسي شيمي  10444
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي شيمي  10445
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

بندر امام -خوزستان
 خميني

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10444 ،10445 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي شيمي گرايش فراوري 33651 -: طراحي و مهندسي پتروشيمي )ليسانس(33550 -مهندسي عمليات صنايع پتروشيمي )ليسانس(: 33549 -: مهندسي شيمي )ليسانس(31879

گرايش : مهندسي شيمي 35097 -: مهندسي شيمي گرايش توليد و جمع آوري گاز )ليسانس(35096 -: مهندسي حرفه اي صنايع شيميايي )ليسانس(35095 -و انتقال گاز )ليسانس(

: مهندسي صنايع شيميايي 35100 -: مهندسي شيمي گرايش مهندسي آتش )ليسانس(35099 -: مهندسي شيمي گرايش گاز )ليسانس(35098 -پااليش، پتروشيمي و گاز )ليسانس(

 : مهندسي فناوري صنايع شيميايي )ليسانس(35102 -: مهندسي طراحي فرايندهاي صنايع نفت )ليسانس(35101 -)ليسانس(

 مهندسي شيمي  10446

شركت ملي 

صنايع 

 پتروشيمي

شركت پژوهش و 

 فناوري پتروشيمي

بندر امام -خوزستان

 خميني
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن

 10446 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و 32889 -: مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها )فوق ليسانس(32521 -: مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي )فوق ليسانس(32520

: مهندسي شيمي گرايش 33651 -: مهندسي شيمي گرايش پليمر )فوق ليسانس(33649 -يمي )فوق ليسانس(: مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروش33616 -كاتاليست )فوق ليسانس(

 -: مهندسي شيمي گرايش پديده هاي انتقال )فوق ليسانس(34711 -: مهندسي شيمي گرايش ترموديناميك و سينتيك )فوق ليسانس(34207 -فراوري و انتقال گاز )فوق ليسانس(

: مهندسي شيمي گرايش مهندسي 34975 -: مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل )فوق ليسانس(34974 -گرايش فرايند )فوق ليسانس( : مهندسي شيمي34973

 : مهندسي شيمي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(35231 -انرژي )فوق ليسانس(

 مهندسي شيمي  10447

شركت ملي 

صنايع 

 پتروشيمي

و  شركت پژوهش

 فناوري پتروشيمي
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن شازند-اراك-مركزي

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 64صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي شيمي  10448
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شازند-اراك-مركزي

 مهندسي شيمي  10449
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-اذربايجان غربي

 بازرگان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 مهندسي شيمي  10450
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خراسان شمالي

 دشت-گلستان گرمه
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري

 مهندسي شيمي  10451
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - 1 مرد - - - - 1 ساكن خرمدره-زنجان

 مهندسي شيمي  10452
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري خيرگو-فارس

 مهندسي شيمي  10453
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن قزوين-قزوين

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10447 ،10448 ،10449 ،10450 ،10451 ،10452 ،10453 

 شرایط احراز تحصیلی:
شيمي گرايش فراوري : مهندسي 33651 -: طراحي و مهندسي پتروشيمي )ليسانس(33550 -: مهندسي عمليات صنايع پتروشيمي )ليسانس(33549 -: مهندسي شيمي )ليسانس(31879

: مهندسي شيمي گرايش 35097 -: مهندسي شيمي گرايش توليد و جمع آوري گاز )ليسانس(35096 -: مهندسي حرفه اي صنايع شيميايي )ليسانس(35095 -و انتقال گاز )ليسانس(
: مهندسي صنايع شيميايي 35100 -مي گرايش مهندسي آتش )ليسانس(: مهندسي شي35099 -: مهندسي شيمي گرايش گاز )ليسانس(35098 -پااليش، پتروشيمي و گاز )ليسانس(

 : مهندسي فناوري صنايع شيميايي )ليسانس(35102 -: مهندسي طراحي فرايندهاي صنايع نفت )ليسانس(35101 -)ليسانس(

 مهندسي شيمي  10454
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - 1 مرد - - 2 مرد 3 ساكن سراجه-قنوات-قم

 10454 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و 32889 -: مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها )فوق ليسانس(32521 -: مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي )فوق ليسانس(32520

: مهندسي شيمي گرايش 33651 -: مهندسي شيمي گرايش پليمر )فوق ليسانس(33649 -يمي )فوق ليسانس(: مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروش33616 -كاتاليست )فوق ليسانس(
 -: مهندسي شيمي گرايش پديده هاي انتقال )فوق ليسانس(34711 -: مهندسي شيمي گرايش ترموديناميك و سينتيك )فوق ليسانس(34207 -فراوري و انتقال گاز )فوق ليسانس(

: مهندسي شيمي گرايش مهندسي 34975 -: مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل )فوق ليسانس(34974 -گرايش فرايند )فوق ليسانس( : مهندسي شيمي34973
 : مهندسي شيمي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(35231 -انرژي )فوق ليسانس(

 مهندسي شيمي  10455
شركت ملي گاز 

 ايران
 شركت انتقال گاز

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن چلوند-گيالن

 مهندسي شيمي  10456
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن رامسر-مازندران

 مهندسي شيمي  10457
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري حاجي اباد-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10455 ،10456 ،10457 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي شيمي گرايش فراوري 33651 -: طراحي و مهندسي پتروشيمي )ليسانس(33550 -: مهندسي عمليات صنايع پتروشيمي )ليسانس(33549 -: مهندسي شيمي )ليسانس(31879

: مهندسي شيمي گرايش 35097 -: مهندسي شيمي گرايش توليد و جمع آوري گاز )ليسانس(35096 -: مهندسي حرفه اي صنايع شيميايي )ليسانس(35095 -از )ليسانس(و انتقال گ
: مهندسي صنايع شيميايي 35100 -: مهندسي شيمي گرايش مهندسي آتش )ليسانس(35099 -: مهندسي شيمي گرايش گاز )ليسانس(35098 -پااليش، پتروشيمي و گاز )ليسانس(

 : مهندسي فناوري صنايع شيميايي )ليسانس(35102 -: مهندسي طراحي فرايندهاي صنايع نفت )ليسانس(35101 -)ليسانس(

 مهندسي شيمي  10458
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

 بيدبلند

-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي شيمي  10459
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي

 خانگيران
 - - 2 مرد 16 مرد 51 مرد 69 ساكن

 مهندسي شيمي  10460
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي

 سرخس
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 65صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي شيمي  10462
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - 4 مرد 19 مرد 48 مرد 71 اقماري تمبك-بوشهر

 10462 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي شيمي گرايش فراوري 33651 -: طراحي و مهندسي پتروشيمي )ليسانس(33550 -: مهندسي عمليات صنايع پتروشيمي )ليسانس(33549 -: مهندسي شيمي )ليسانس(31879

: مهندسي شيمي گرايش 35097 -: مهندسي شيمي گرايش توليد و جمع آوري گاز )ليسانس(35096 -ليسانس(: مهندسي حرفه اي صنايع شيميايي )35095 -و انتقال گاز )ليسانس(

: مهندسي صنايع شيميايي 35100 -: مهندسي شيمي گرايش مهندسي آتش )ليسانس(35099 -: مهندسي شيمي گرايش گاز )ليسانس(35098 -پااليش، پتروشيمي و گاز )ليسانس(

 : مهندسي فناوري صنايع شيميايي )ليسانس(35102 -دسي طراحي فرايندهاي صنايع نفت )ليسانس(: مهن35101 -)ليسانس(

 مهندسي شيمي  10463
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - 1 مرد 3 مرد 9 مرد 13 اقماري تمبك-بوشهر

 10463 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و 32889 -: مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها )فوق ليسانس(32521 -: مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي )فوق ليسانس(32520

: مهندسي شيمي گرايش 33651 -: مهندسي شيمي گرايش پليمر )فوق ليسانس(33649 -پتروشيمي )فوق ليسانس(: مهندسي شيمي گرايش صنايع 33616 -كاتاليست )فوق ليسانس(

 -: مهندسي شيمي گرايش پديده هاي انتقال )فوق ليسانس(34711 -: مهندسي شيمي گرايش ترموديناميك و سينتيك )فوق ليسانس(34207 -فراوري و انتقال گاز )فوق ليسانس(

: مهندسي شيمي گرايش مهندسي 34975 -: مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل )فوق ليسانس(34974 -شيمي گرايش فرايند )فوق ليسانس( : مهندسي34973

 : مهندسي شيمي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(35231 -انرژي )فوق ليسانس(

 مهندسي شيمي  10464
شركت ملي گاز 

 ايران

گاز  شركت مجتمع

 پارس جنوبي
 - - 3 مرد 10 مرد 30 مرد 43 اقماري عسلويه-بوشهر

 10464 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي شيمي گرايش فراوري 33651 -: طراحي و مهندسي پتروشيمي )ليسانس(33550 -: مهندسي عمليات صنايع پتروشيمي )ليسانس(33549 -: مهندسي شيمي )ليسانس(31879

: مهندسي شيمي گرايش 35097 -: مهندسي شيمي گرايش توليد و جمع آوري گاز )ليسانس(35096 -ليسانس(: مهندسي حرفه اي صنايع شيميايي )35095 -و انتقال گاز )ليسانس(

: مهندسي صنايع شيميايي 35100 -: مهندسي شيمي گرايش مهندسي آتش )ليسانس(35099 -: مهندسي شيمي گرايش گاز )ليسانس(35098 -پااليش، پتروشيمي و گاز )ليسانس(

 : مهندسي فناوري صنايع شيميايي )ليسانس(35102 -دسي طراحي فرايندهاي صنايع نفت )ليسانس(: مهن35101 -)ليسانس(

 مهندسي شيمي  10465
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - 2 مرد 5 مرد 15 مرد 22 اقماري عسلويه-بوشهر

 10465 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و 32889 -: مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها )فوق ليسانس(32521 -: مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي )فوق ليسانس(32520

: مهندسي شيمي گرايش 33651 -: مهندسي شيمي گرايش پليمر )فوق ليسانس(33649 -يمي )فوق ليسانس(: مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروش33616 -كاتاليست )فوق ليسانس(

 -: مهندسي شيمي گرايش پديده هاي انتقال )فوق ليسانس(34711 -: مهندسي شيمي گرايش ترموديناميك و سينتيك )فوق ليسانس(34207 -فراوري و انتقال گاز )فوق ليسانس(

: مهندسي شيمي گرايش مهندسي 34975 -: مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل )فوق ليسانس(34974 -گرايش فرايند )فوق ليسانس( : مهندسي شيمي34973

 : مهندسي شيمي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(35231 -انرژي )فوق ليسانس(

 مهندسي شيمي  10466
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي حفاري 

 ايران
 - - 5 مرد 11 مرد 33 مرد 49 اقماري اهواز-خوزستان

 مهندسي شيمي  10467
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

 مهندسي شيمي  10468
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن كيش-هرمزگان

 مهندسي شيمي  10469
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت نفت و گاز 

 پارس

ميدان -عسلويه-بوشهر

 گازي پارس جنوبي
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10466 ،10467 ،10468 ،10469 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي شيمي گرايش فراوري 33651 -: طراحي و مهندسي پتروشيمي )ليسانس(33550 -: مهندسي عمليات صنايع پتروشيمي )ليسانس(33549 -: مهندسي شيمي )ليسانس(31879

: مهندسي شيمي گرايش 35097 -: مهندسي شيمي گرايش توليد و جمع آوري گاز )ليسانس(35096 -: مهندسي حرفه اي صنايع شيميايي )ليسانس(35095 -انتقال گاز )ليسانس(و 

: مهندسي صنايع شيميايي 35100 -)ليسانس(: مهندسي شيمي گرايش مهندسي آتش 35099 -: مهندسي شيمي گرايش گاز )ليسانس(35098 -پااليش، پتروشيمي و گاز )ليسانس(

 : مهندسي فناوري صنايع شيميايي )ليسانس(35102 -: مهندسي طراحي فرايندهاي صنايع نفت )ليسانس(35101 -)ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 66صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

پژوهشگاه صنعت  ستاد مهندسي صنايع  10470
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران نفت

 مهندسي صنايع  10471

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

ستاد شركت ملي 
پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي 
 ايران

 1 زن/مرد - - - - 2 زن/مرد 3 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

 مهندسي صنايع  10472

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن ابادان-خوزستان نفت آبادان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10470 ،10471 ،10472 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي صنايع 31890 -: مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري )فوق ليسانس(31240 -: مهندسي صنايع )فوق ليسانس(31236 -: ايمني صنعتي )فوق ليسانس(30134

: مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه )فوق 32143 -: مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها )فوق ليسانس(32142 -يستم هاي اقتصادي اجتماعي )فوق ليسانس(گرايش س
: مهندسي صنايع گرايش 33345 -نس(: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن )فوق ليسا33344 -: مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي )فوق ليسانس(33088 -ليسانس(

 -: مهندسي صنايع مديريت نگهداري و تعميرات )فوق ليسانس(34606 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي )فوق ليسانس(34041 -كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس(
: مهندسي صنايع گرايش 34980 -يع گرايش لجستيك و زنجيره تامين )فوق ليسانس(: مهندسي صنا34979 -: مهندسي صنايع گرايش روش هاي بهينه سازي )فوق ليسانس(34978

 مدل سازي سيستم ها و تحليل داده ها )فوق ليسانس(

 مهندسي صنايع  10473

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن ابادان-خوزستان نفت آبادان

 مهندسي صنايع  10474

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اصفهان-اصفهان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10473 ،10474 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : برنامه ريزي و تحليل سيستمها )ليسانس(33774 -: مهندسي ايمني صنعتي )ليسانس(32462 -: مهندسي صنايع )ليسانس(31236

 مهندسي صنايع  10475

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 10475 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي صنايع 31890 -: مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري )فوق ليسانس(31240 -: مهندسي صنايع )فوق ليسانس(31236 -: ايمني صنعتي )فوق ليسانس(30134

: مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه )فوق 32143 -مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها )فوق ليسانس(: 32142 -گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي )فوق ليسانس(
: مهندسي صنايع گرايش 33345 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن )فوق ليسانس(33344 -: مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي )فوق ليسانس(33088 -ليسانس(

 -: مهندسي صنايع مديريت نگهداري و تعميرات )فوق ليسانس(34606 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي )فوق ليسانس(34041 -ي )فوق ليسانس(كيفيت و بهره ور
: مهندسي صنايع گرايش 34980 -: مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين )فوق ليسانس(34979 -: مهندسي صنايع گرايش روش هاي بهينه سازي )فوق ليسانس(34978

 مدل سازي سيستم ها و تحليل داده ها )فوق ليسانس(

 مهندسي صنايع  10476

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 مهندسي صنايع  10477

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن شهرري-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي -معلولين حركتي اندام هاي تحتاني و دست غيرغالب

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10476 ،10477 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : برنامه ريزي و تحليل سيستمها )ليسانس(33774 -ايمني صنعتي )ليسانس(: مهندسي 32462 -: مهندسي صنايع )ليسانس(31236

دام
ایران استخ
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 67صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي صنايع  10478
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي صنايع  10479
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

بندر امام -خوزستان
 خميني

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

 مهندسي صنايع  10480
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شازند-اراك-مركزي

 مهندسي صنايع  10481
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
چهارمحال و 

 ميانكوه-بختياري
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي صنايع  10482
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 هرمزگان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10478 ،10479 ،10480 ،10481 ،10482 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي صنايع 31890 -: مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري )فوق ليسانس(31240 -: مهندسي صنايع )فوق ليسانس(31236 -ليسانس(: ايمني صنعتي )فوق 30134

يش مديريت پروژه )فوق : مهندسي صنايع گرا32143 -: مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها )فوق ليسانس(32142 -گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي )فوق ليسانس(
: مهندسي صنايع گرايش 33345 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن )فوق ليسانس(33344 -: مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي )فوق ليسانس(33088 -ليسانس(

 -: مهندسي صنايع مديريت نگهداري و تعميرات )فوق ليسانس(34606 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي )فوق ليسانس(34041 -كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس(
: مهندسي صنايع گرايش 34980 -: مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين )فوق ليسانس(34979 -: مهندسي صنايع گرايش روش هاي بهينه سازي )فوق ليسانس(34978

 مدل سازي سيستم ها و تحليل داده ها )فوق ليسانس(

 مهندسي صنايع  10483
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي حفاري 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اهواز-خوزستان

 مهندسي صنايع  10484
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 1 مرد - - - - - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

 مهندسي صنايع  10485
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اهواز-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10483 ،10484 ،10485 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : برنامه ريزي و تحليل سيستمها )ليسانس(33774 -: مهندسي ايمني صنعتي )ليسانس(32462 -: مهندسي صنايع )ليسانس(31236

 مهندسي صنايع  10486
شركت ملي نفت 

 ايران
فالت  شركت نفت
 قاره

 1 مرد - - - - - - 1 اقماري سيري-هرمزگان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي 

 10486 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي صنايع 31890 -صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري )فوق ليسانس(: مهندسي 31240 -: مهندسي صنايع )فوق ليسانس(31236 -: ايمني صنعتي )فوق ليسانس(30134

: مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه )فوق 32143 -: مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها )فوق ليسانس(32142 -گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي )فوق ليسانس(
: مهندسي صنايع گرايش 33345 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن )فوق ليسانس(33344 -ديريت مهندسي )فوق ليسانس(: مهندسي صنايع گرايش م33088 -ليسانس(

 -: مهندسي صنايع مديريت نگهداري و تعميرات )فوق ليسانس(34606 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي )فوق ليسانس(34041 -كيفيت و بهره وري )فوق ليسانس(
: مهندسي صنايع گرايش 34980 -: مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين )فوق ليسانس(34979 -: مهندسي صنايع گرايش روش هاي بهينه سازي )فوق ليسانس(34978

 مدل سازي سيستم ها و تحليل داده ها )فوق ليسانس(

 ستاد مهندسي عمران  10487
پژوهشگاه صنعت 

 نفت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 10487 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036
: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 33011 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(31889 -انس(: مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليس31888

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -)فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 68صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي عمران  10488

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 

 نفت آبادان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن ابادان-خوزستان

 10488 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي عمران گرايش 31889 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس(31257 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036

: مهندسي عمران 32508 -: سازه هاي هيدروليكي )فوق ليسانس(32098 -ش سنجش از دور )فوق ليسانس(: مهندسي عمران گراي31931 -مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(

: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سنجش 33189 -: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري )فوق ليسانس(33011 -گرايش مهندسي اب و سازه هاي هيدروليكي )فوق ليسانس(

: 34981 -)فوق ليسانس( GIS: مهندسي عمران گرايش سيستمهاي اطالعاتي جغرافيايي 34620 -: مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك )فوق ليسانس(34106 -س(از دور )فوق ليسان

 س(: مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسان34982 -مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات مكاني )فوق ليسانس(

 مهندسي عمران  10489

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 

 نفت آبادان
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن ابادان-خوزستان

 10489 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: 32106 -: مهندسي عمران گرايش سازه )ليسانس(31888 -: مهندسي عمران )ليسانس(31682 -: مهندسي عمران گرايش نقشه برداري )ليسانس(31277 -: ساختمان )ليسانس(30620

 -: مهندسي تكنولوژي نقشه برداري )ليسانس(33529 -: مهندسي ساختمان )ليسانس(32498 -ن )ليسانس(: مهندسي اجرايي عمرا32405 -مهندسي عمران گرايش اب )ليسانس(

 : مهندسي عمران گرايش خاك )ليسانس(35103 -: مهندسي فناوري عمران گرايش نقشه برداري )ليسانس(34621

 مهندسي عمران  10491

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

پخش شركت 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10490 ،10491 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي عمران گرايش 31889 -مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس( :31392 -: مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس(31257 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036

: مهندسي عمران 32508 -: سازه هاي هيدروليكي )فوق ليسانس(32098 -: مهندسي عمران گرايش سنجش از دور )فوق ليسانس(31931 -مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(

: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سنجش 33189 -: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري )فوق ليسانس(33011 -گرايش مهندسي اب و سازه هاي هيدروليكي )فوق ليسانس(

: 34981 -)فوق ليسانس( GIS: مهندسي عمران گرايش سيستمهاي اطالعاتي جغرافيايي 34620 -: مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك )فوق ليسانس(34106 -از دور )فوق ليسانس(

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -قشه برداري گرايش سيستم اطالعات مكاني )فوق ليسانس(مهندسي ن

 مهندسي عمران  10492

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي عمران  10493

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10492 ،10493 

 شرایط احراز تحصیلی:

: 32106 -: مهندسي عمران گرايش سازه )ليسانس(31888 -: مهندسي عمران )ليسانس(31682 -: مهندسي عمران گرايش نقشه برداري )ليسانس(31277 -: ساختمان )ليسانس(30620

 -: مهندسي تكنولوژي نقشه برداري )ليسانس(33529 -: مهندسي ساختمان )ليسانس(32498 -: مهندسي اجرايي عمران )ليسانس(32405 -رايش اب )ليسانس(مهندسي عمران گ

 : مهندسي عمران گرايش خاك )ليسانس(35103 -: مهندسي فناوري عمران گرايش نقشه برداري )ليسانس(34621

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 69صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتشرکتهاي فهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي عمران  10494

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 مهندسي عمران  10495

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت ملي 
مهندسي 

وساختمان نفت 
 ايران

 1 زن/مرد - - - - 1 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10494 ،10495 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي عمران گرايش 31889 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس(31257 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036

: مهندسي عمران 32508 -وليكي )فوق ليسانس(: سازه هاي هيدر32098 -: مهندسي عمران گرايش سنجش از دور )فوق ليسانس(31931 -مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(
: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سنجش 33189 -: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري )فوق ليسانس(33011 -گرايش مهندسي اب و سازه هاي هيدروليكي )فوق ليسانس(

: 34981 -)فوق ليسانس( GIS: مهندسي عمران گرايش سيستمهاي اطالعاتي جغرافيايي 34620 -نس(: مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك )فوق ليسا34106 -از دور )فوق ليسانس(
 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات مكاني )فوق ليسانس(

 مهندسي عمران  10496
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي عمران  10497
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

بندر امام -خوزستان
 خميني

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10496 ،10497 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260 -ليسانس(: مديريت پروژه و ساخت )فوق 31036
رامتري : مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگ33011 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(31889 -: مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس(31888

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -)فوق ليسانس(

 مهندسي عمران  10498
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن شازند-اراك-مركزي

 10498 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي عمران گرايش 31889 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس(31257 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036

: مهندسي عمران 32508 -: سازه هاي هيدروليكي )فوق ليسانس(32098 -ش سنجش از دور )فوق ليسانس(: مهندسي عمران گراي31931 -مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(
: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سنجش 33189 -: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري )فوق ليسانس(33011 -گرايش مهندسي اب و سازه هاي هيدروليكي )فوق ليسانس(

: 34981 -)فوق ليسانس( GIS: مهندسي عمران گرايش سيستمهاي اطالعاتي جغرافيايي 34620 -: مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك )فوق ليسانس(34106 -س(از دور )فوق ليسان
 س(: مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسان34982 -مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات مكاني )فوق ليسانس(

 مهندسي عمران  10499
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن شهرري-تهران

 مهندسي عمران  10500
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن سرخون-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10499 ،10500 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036
: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 33011 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(31889 -گرايش سازه )فوق ليسانس( : مهندسي عمران31888

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -)فوق ليسانس(

 مهندسي عمران  10501
شركت ملي گاز 

 ايران
پااليش گاز  شركت

 بيدبلند
چهارمحال و 

 ميانكوه-بختياري
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10501 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32405 -: مهندسي عمران گرايش سازه )ليسانس(31888 -: مهندسي عمران )ليسانس(31682 -: مهندسي عمران گرايش نقشه برداري )ليسانس(31277 -: ساختمان )ليسانس(30620

: مهندسي فناوري عمران گرايش نقشه برداري 34621 -: مهندسي تكنولوژي نقشه برداري )ليسانس(33529 -نس(: مهندسي ساختمان )ليسا32498 -مهندسي اجرايي عمران )ليسانس(
 : مهندسي عمران گرايش خاك )ليسانس(35103 -)ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 70صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي عمران  10502
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
چهارمحال و 

 ميانكوه-بختياري
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن

 10502 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036
: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 33011 -ان گرايش مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(: مهندسي عمر31889 -: مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس(31888

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -)فوق ليسانس(

 مهندسي عمران  10503
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

 10503 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32405 -: مهندسي عمران گرايش سازه )ليسانس(31888 -: مهندسي عمران )ليسانس(31682 -: مهندسي عمران گرايش نقشه برداري )ليسانس(31277 -: ساختمان )ليسانس(30620

: مهندسي فناوري عمران گرايش نقشه برداري 34621 -: مهندسي تكنولوژي نقشه برداري )ليسانس(33529 -نس(: مهندسي ساختمان )ليسا32498 -مهندسي اجرايي عمران )ليسانس(
 : مهندسي عمران گرايش خاك )ليسانس(35103 -)ليسانس(

 مهندسي عمران  10504
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 
شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي
 خانگيران

 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن

 مهندسي عمران  10505
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 اردبيل
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اردبيل-اردبيل

 مهندسي عمران  10506
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 تهران
 - - 1 زن/مرد - - - - 1 ساكن تهران-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10504 ،10505 ،10506 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036
: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 33011 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(31889 -مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس(: 31888

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -)فوق ليسانس(

 مهندسي عمران  10507
گاز شركت ملي 

 ايران
شركت گاز استان 

 تهران
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 10507 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32405 -: مهندسي عمران گرايش سازه )ليسانس(31888 -: مهندسي عمران )ليسانس(31682 -: مهندسي عمران گرايش نقشه برداري )ليسانس(31277 -: ساختمان )ليسانس(30620

: مهندسي فناوري عمران گرايش نقشه برداري 34621 -: مهندسي تكنولوژي نقشه برداري )ليسانس(33529 -نس(: مهندسي ساختمان )ليسا32498 -مهندسي اجرايي عمران )ليسانس(
 : مهندسي عمران گرايش خاك )ليسانس(35103 -)ليسانس(

 مهندسي عمران  10508
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خراسان جنوبي
-خراسان جنوبي

 بيرجند
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

 10508 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي عمران 32672 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور )فوق ليسانس(32670 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260

 -: مهندسي نقشه برداري گرايش هيدروگرافي )فوق ليسانس(34863 -برداري گرايش فتوگرامتري )فوق ليسانس(: مهندسي نقشه 33011 -گرايش مهندسي سنجش از دور )فوق ليسانس(

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات مكاني )فوق ليسانس(34981

 مهندسي عمران  10509
ملي گاز شركت 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

 مهندسي عمران  10510
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

سيستان و 

 بلوچستان

سيستان و 

 زاهدان-بلوچستان
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10509 ،10510 

 شرایط احراز تحصیلی:

 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036

: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 33011 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(31889 -گرايش سازه )فوق ليسانس( : مهندسي عمران31888

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -)فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 71صفحه 

 رت نفتهاي تابعه وزاهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي عمران  10511
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 زاهدان-بلوچستان

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي عمران  10512
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 زاهدان-بلوچستان

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10511 ،10512 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي عمران 32672 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور )فوق ليسانس(32670 -هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(: مهندسي عمران گرايش سيستم 31260

 -ق ليسانس(: مهندسي نقشه برداري گرايش هيدروگرافي )فو34863 -: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري )فوق ليسانس(33011 -گرايش مهندسي سنجش از دور )فوق ليسانس(
 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات مكاني )فوق ليسانس(34981

 مهندسي عمران  10513
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن شيراز-فارس

 مهندسي عمران  10514
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 گلستان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن گرگان-گلستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10513 ،10514 

 شرایط احراز تحصیلی:
: 32405 -: مهندسي عمران گرايش سازه )ليسانس(31888 -: مهندسي عمران )ليسانس(31682 -برداري )ليسانس(: مهندسي عمران گرايش نقشه 31277 -: ساختمان )ليسانس(30620

: مهندسي فناوري عمران گرايش نقشه برداري 34621 -: مهندسي تكنولوژي نقشه برداري )ليسانس(33529 -: مهندسي ساختمان )ليسانس(32498 -مهندسي اجرايي عمران )ليسانس(
 : مهندسي عمران گرايش خاك )ليسانس(35103 -)ليسانس(

 مهندسي عمران  10515
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 مركزي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اراك-مركزي

 10515 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036
: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 33011 -ان گرايش مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(: مهندسي عمر31889 -: مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس(31888

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -)فوق ليسانس(

 مهندسي عمران  10516
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 مركزي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اراك-مركزي

 10516 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي عمران 32672 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور )فوق ليسانس(32670 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260

 -: مهندسي نقشه برداري گرايش هيدروگرافي )فوق ليسانس(34863 -ري گرايش فتوگرامتري )فوق ليسانس(: مهندسي نقشه بردا33011 -گرايش مهندسي سنجش از دور )فوق ليسانس(
 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات مكاني )فوق ليسانس(34981

 مهندسي عمران  10517
گاز شركت ملي 

 ايران
شركت گاز استان 

 هرمزگان
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 10517 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036
: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 33011 -ان گرايش مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(: مهندسي عمر31889 -: مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس(31888

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -)فوق ليسانس(

 مهندسي عمران  10518
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 هرمزگان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 مهندسي عمران  10519
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 هرمزگان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 مهندسي عمران  10520
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 يزد
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن يزد-يزد

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10518 ،10519 ،10520 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي عمران 32672 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور )فوق ليسانس(32670 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260

 -: مهندسي نقشه برداري گرايش هيدروگرافي )فوق ليسانس(34863 -: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري )فوق ليسانس(33011 -سنجش از دور )فوق ليسانس( گرايش مهندسي
 شناسي )فوق ليسانس(: مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين 34982 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات مكاني )فوق ليسانس(34981

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 72صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي عمران  10521
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - - - 2 مرد 4 مرد 6 اقماري عسلويه-بوشهر

 10521 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مكانيك خاك و پي )فوق ليسانس(31392 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260 -: مديريت پروژه و ساخت )فوق ليسانس(31036
: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 33011 -عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت )فوق ليسانس(: مهندسي 31889 -: مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس(31888

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -)فوق ليسانس(

 مهندسي عمران  10522
شركت ملي نفت 

 ايران
سازمان بهداشت و 
 درمان صنعت نفت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 10522 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 32405 -: مهندسي عمران گرايش سازه )ليسانس(31888 -: مهندسي عمران )ليسانس(31682 -: مهندسي عمران گرايش نقشه برداري )ليسانس(31277 -: ساختمان )ليسانس(30620

: مهندسي فناوري عمران گرايش نقشه برداري 34621 -: مهندسي تكنولوژي نقشه برداري )ليسانس(33529 -نس(: مهندسي ساختمان )ليسا32498 -مهندسي اجرايي عمران )ليسانس(
 : مهندسي عمران گرايش خاك )ليسانس(35103 -)ليسانس(

 مهندسي عمران  10523
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي نفت 
مديريت  _ايران 

 اكتشاف
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 10523 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي عمران 32672 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور )فوق ليسانس(32670 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260

 -: مهندسي نقشه برداري گرايش هيدروگرافي )فوق ليسانس(34863 -قشه برداري گرايش فتوگرامتري )فوق ليسانس(: مهندسي ن33011 -گرايش مهندسي سنجش از دور )فوق ليسانس(
 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات مكاني )فوق ليسانس(34981

 مهندسي عمران  10524
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي حفاري 

 ايران
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

 مهندسي عمران  10525
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - - - 3 مرد 3 ساكن اغاجاري-خوزستان

 مهندسي عمران  10526
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اهواز-خوزستان

 مهندسي عمران  10527
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

 مهندسي عمران  10528
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
-خوزستان

 مسجدسليمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي عمران  10529
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
كهگيلويه و 

 گچساران-بويراحمد
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10524 ،10525 ،10526 ،10527 ،10528 ،10529 

 شرایط احراز تحصیلی:

: 32405 -)ليسانس(: مهندسي عمران گرايش سازه 31888 -: مهندسي عمران )ليسانس(31682 -: مهندسي عمران گرايش نقشه برداري )ليسانس(31277 -: ساختمان )ليسانس(30620

: مهندسي فناوري عمران گرايش نقشه برداري 34621 -: مهندسي تكنولوژي نقشه برداري )ليسانس(33529 -: مهندسي ساختمان )ليسانس(32498 -مهندسي اجرايي عمران )ليسانس(

 : مهندسي عمران گرايش خاك )ليسانس(35103 -)ليسانس(

 مهندسي عمران  10530
شركت ملي نفت 

 نايرا
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن بهشهر-مازندران شركت نفت خزر

 10530 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي عمران 32672 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور )فوق ليسانس(32670 -: مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )فوق ليسانس(31260

 -: مهندسي نقشه برداري گرايش هيدروگرافي )فوق ليسانس(34863 -برداري گرايش فتوگرامتري )فوق ليسانس(: مهندسي نقشه 33011 -گرايش مهندسي سنجش از دور )فوق ليسانس(

 : مهندسي نقشه برداري گرايش نقشه برداري زمين شناسي )فوق ليسانس(34982 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات مكاني )فوق ليسانس(34981

10531 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي 

صنايع 

 پتروشيمي

ستاد شركت ملي 

 صنايع پتروشيمي
 1 زن/مرد - - - - 2 زن/مرد 3 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي -كم بينايي  -كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

دام
ایران استخ
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 73صفحه 

 تابعه وزارت نفت هايهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10532 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي 
صنايع 

 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن عسلويه-بوشهر

10533 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي 
صنايع 

 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 3 ساكن تهران-تهران

10534 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي 
صنايع 

 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

بندر امام -خوزستان
 خميني

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

10535 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي 
صنايع 

 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شازند-اراك-مركزي

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10531 ،10532 ،10533 ،10534 ،10535 

 شرایط احراز تحصیلی:
معماري : مهندسي كامپيوتر گرايش 31348 -: مهندسي فناوري اطالعات )فوق ليسانس(31280 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي )فوق ليسانس(30840

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 31873 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار )فوق ليسانس(31535 -سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(
: 31926 -فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني )فوق ليسانس(: مهندسي 31914 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887 -هاي اطالعاتي )فوق ليسانس(

: فناوري 32819 -: علوم كامپيوتر گرايش سيستم هاي هوشمند )فوق ليسانس(32719 -: علوم كامپيوتر )فوق ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )فوق ليسانس(
امنيت شبكه )فوق  -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(: مهندسي 32822 -اطالعات و مديريت )فوق ليسانس(

 -سانس(هاي اطالعاتي پيشرفته )فوق لي: مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي )فوق ليسانس(33411 -ليسانس(
: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي )فوق 33739 -: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت )فوق ليسانس(33737 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش ابري )فوق ليسانس(33726

هندسي فناوري اطالعات گرايش تكنولوژي اطالعات و ارتباطات )فوق : م34590 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري )فوق ليسانس(33751 -ليسانس(
 -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات در سازمان ها )فوق ليسانس(34593 -امنيت اطالعات )فوق ليسانس(-: مهندسي فناوري اطالعات34592 -ليسانس(
: علوم كامپيوتر گرايش 34983 -: علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي )فوق ليسانس(34934 -هاي شبكه اي )فوق ليسانس(: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه 34704

داده : مهندسي كامپيوتر گرايش علوم 34986 -( )فوق ليسانس( ITS: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات )34984 -سيستمهاي كامپيوتري )فوق ليسانس(
 )فوق ليسانس(

10536 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي گاز 

 ايران

ستاد شركت ملي 

 گاز ايران
 1 زن/مرد - - - - 2 زن/مرد 3 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي يك طرفه-ديد تك چشمي

 10536 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي فناوري اطالعات 31844 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347 -: مهندسي فناوري اطالعات )ليسانس(31280

: 31926 -ش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(: مهندسي كامپيوتر گراي31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس(31887 -گرايش امنيت اطالعات )ليسانس(

: مهندسي فناوري اطالعات 32939 -: مهندسي كامپيوتر گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(

: 34481 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -طالعات گرايش برنامه نويسي تحت وب )ليسانس(: مهندسي فناوري ا33743 -گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(

: مهندسي تكنولوژي 34485 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش طراحي صفحات وب )ليسانس(34484 -مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي صفحات وب )ليسانس(

: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري 34594 -: مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه )ليسانس(34556 -عات گرايش برنامه سازي تحت وب )ليسانس(فناوري اطال

-: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات34600 -)ليسانس( ICTگرايش مديريت  ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 34595 -گرايش ديتا )ليسانس( ICTاطالعات 

: 35107 -: مهندسي حرفه اي ارتباطات و فناوري اطالعات )ليسانس(35106 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(35105 -امنيت اطالعات )ليسانس(

: مهندسي حرفه 35110 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر )ليسانس(35109 -اي فناوري اطالعات )ليسانس(: مهندسي حرفه 35108 -مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(

: 35117 -: مهندسي فناوري امنيت اطالعات )ليسانس(35116 -: مهندسي فناوري ارزيابي امنيتي فناوري اطالعات و ارتباطات )ليسانس(35112 -اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(

: مهندسي 35120 -: مهندسي فناوري برنامه سازي وب )ليسانس(35119 -: مهندسي فناوري امنيت و دفاع سايبري )ليسانس(35118 -ي امنيت رايانش ابري )ليسانس(مهندسي فناور

: 35123 -ي فناوري رايانش ابري )ليسانس(: مهندس35122 -: مهندسي فناوري توليد و مديريت محتواي ديجيتالي )ليسانس(35121 -فناوري توليد و توسعه سخت افزار )ليسانس(

هاي كامپيوتري گرايش طراحي و : مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي فناوري شبكه هاي رايانه اي )ليسانس(35124 -هاي نرم افزاري )ليسانس(مهندسي فناوري سامانه

: مهندسي فناوري علوم داده 35128 -: مهندسي فناوري طراحي وب )ليسانس(35127 -)ليسانس( : مهندسي فناوري طراحي و مديريت پايگاه داده35126 -سازي )ليسانس(پياده

: مهندسي فناوري 35131 -: مهندسي فناوري مراكز داده و مجازي سازي )ليسانس(35130 -: مهندسي فناوري مديريت و پشتيباني فناوري اطالعات )ليسانس(35129 -)ليسانس(

: مهندسي تكنولوژي 35134 -گرايش ترافيك و سيگنالينگ )ليسانس( ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات35133 -العات )ليسانس(معماري و مديريت امنيت اط

: مهندسي 35136 -يسانس(گرايش سيستم هاي تحت شبكه )ل ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات35135 -گرايش سوئيچ )ليسانس( ICTارتباطات و فناوري اطالعات

 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(: مهندسي تكنولوژي شبكه35137 -)ليسانس( ICTگرايش كاربردهاي  ICTتكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 74صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 

کد 

رشته 

 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 

 کاری
 تعداد

 آزاد
 25ایثارگر 

 درصد

 5ایثارگر 

 درصد
 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10537 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن تهران-تهران

10538 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شهرري-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10537 ،10538 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 31348 -: مهندسي فناوري اطالعات )فوق ليسانس(31280 -رسانه اي )فوق ليسانس(: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند 30840

 : مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم31873 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار )فوق ليسانس(31535 -سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(
: 31926 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني )فوق ليسانس(31914 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887 -هاي اطالعاتي )فوق ليسانس(

: فناوري 32819 -رايش سيستم هاي هوشمند )فوق ليسانس(: علوم كامپيوتر گ32719 -: علوم كامپيوتر )فوق ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )فوق ليسانس(
امنيت شبكه )فوق  -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(32822 -اطالعات و مديريت )فوق ليسانس(

 -هاي اطالعاتي پيشرفته )فوق ليسانس(: مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -بع اطالعاتي )فوق ليسانس(: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منا33411 -ليسانس(
: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي )فوق 33739 -: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت )فوق ليسانس(33737 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش ابري )فوق ليسانس(33726

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش تكنولوژي اطالعات و ارتباطات )فوق 34590 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري )فوق ليسانس(33751 -ليسانس(
 -العات گرايش امنيت اطالعات در سازمان ها )فوق ليسانس(: مهندسي فناوري ارشد فناوري اط34593 -امنيت اطالعات )فوق ليسانس(-: مهندسي فناوري اطالعات34592 -ليسانس(
: علوم كامپيوتر گرايش 34983 -: علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي )فوق ليسانس(34934 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي شبكه اي )فوق ليسانس(34704

: مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 34986 -( )فوق ليسانس( ITSاطالعات گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات ): مهندسي فناوري 34984 -سيستمهاي كامپيوتري )فوق ليسانس(
 )فوق ليسانس(

10539 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
چهارمحال و 

 ميانكوه-بختياري
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

10540 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10539 ،10540 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي فناوري اطالعات و 33737 -امنيت شبكه )فوق ليسانس( -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -امن )فوق ليسانس( : مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش31926

در سازمان ها )فوق : مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات 34593 -امنيت اطالعات )فوق ليسانس(-: مهندسي فناوري اطالعات34592 -امنيت )فوق ليسانس(
 ليسانس(

10542 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 اردبيل
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اردبيل-اردبيل

 10542 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي فناوري اطالعات و 33737 -امنيت شبكه )فوق ليسانس( -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )فوق ليسانس(31926

: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات در سازمان ها )فوق 34593 -اطالعات )فوق ليسانس(امنيت -: مهندسي فناوري اطالعات34592 -امنيت )فوق ليسانس(
 ليسانس(

10543 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 اردبيل
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اردبيل-اردبيل

10544 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 البرز
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن كرج-البرز

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10543 ،10544 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 31348 -: مهندسي فناوري اطالعات )فوق ليسانس(31280 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي )فوق ليسانس(30840

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 31873 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار )فوق ليسانس(31535 -يوتري )فوق ليسانس(سيستم هاي كامپ
: 31926 -معماري سازماني )فوق ليسانس(: مهندسي فناوري اطالعات گرايش 31914 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887 -هاي اطالعاتي )فوق ليسانس(

: فناوري 32819 -: علوم كامپيوتر گرايش سيستم هاي هوشمند )فوق ليسانس(32719 -: علوم كامپيوتر )فوق ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )فوق ليسانس(
امنيت شبكه )فوق  -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -اي كامپيوتري )فوق ليسانس(: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه ه32822 -اطالعات و مديريت )فوق ليسانس(

 -هاي اطالعاتي پيشرفته )فوق ليسانس(: مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي )فوق ليسانس(33411 -ليسانس(
: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي )فوق 33739 -: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت )فوق ليسانس(33737 -فناوري اطالعات گرايش رايانش ابري )فوق ليسانس(: مهندسي 33726

گرايش تكنولوژي اطالعات و ارتباطات )فوق : مهندسي فناوري اطالعات 34590 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري )فوق ليسانس(33751 -ليسانس(
 -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات در سازمان ها )فوق ليسانس(34593 -امنيت اطالعات )فوق ليسانس(-: مهندسي فناوري اطالعات34592 -ليسانس(
: علوم كامپيوتر گرايش 34983 -: علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي )فوق ليسانس(34934 -نس(: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي شبكه اي )فوق ليسا34704

: مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 34986 -( )فوق ليسانس( ITS: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات )34984 -سيستمهاي كامپيوتري )فوق ليسانس(
 )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 75صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلامه اد
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10545 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 بوشهر
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن بوشهر-بوشهر

 10545 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي فناوري اطالعات و 33737 -امنيت شبكه )فوق ليسانس( -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )فوق ليسانس(31926

: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات در سازمان ها )فوق 34593 -اطالعات )فوق ليسانس(امنيت -: مهندسي فناوري اطالعات34592 -امنيت )فوق ليسانس(

 ليسانس(

10546 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 بوشهر
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن بوشهر-بوشهر

10547 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خراسان شمالي

-خراسان شمالي

 بجنورد
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

10548 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اهواز-خوزستان

10549 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

سيستان و 

 بلوچستان

سيستان و 

 زاهدان-بلوچستان
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 ديد تك چشمي -كم شنوايي خفيف -معلولين حركتي

10550 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

سيستان و 

 بلوچستان

سيستان و 

 زاهدان-بلوچستان
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي خفيف -ديد تك چشمي -معلولين حركتي به جز دست غالب

10551 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 كردستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن سنندج-كردستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10546 ،10547 ،10548 ،10549 ،10550 ،10551 

 شرایط احراز تحصیلی:

گرايش معماري  : مهندسي كامپيوتر31348 -: مهندسي فناوري اطالعات )فوق ليسانس(31280 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي )فوق ليسانس(30840

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 31873 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار )فوق ليسانس(31535 -سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(

: 31926 -مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني )فوق ليسانس(: 31914 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887 -هاي اطالعاتي )فوق ليسانس(

: فناوري 32819 -: علوم كامپيوتر گرايش سيستم هاي هوشمند )فوق ليسانس(32719 -: علوم كامپيوتر )فوق ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )فوق ليسانس(

امنيت شبكه )فوق  -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(: 32822 -اطالعات و مديريت )فوق ليسانس(

 -)فوق ليسانس(هاي اطالعاتي پيشرفته : مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي )فوق ليسانس(33411 -ليسانس(

: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي )فوق 33739 -: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت )فوق ليسانس(33737 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش ابري )فوق ليسانس(33726

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش تكنولوژي اطالعات و ارتباطات )فوق 34590 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري )فوق ليسانس(33751 -ليسانس(

 -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات در سازمان ها )فوق ليسانس(34593 -امنيت اطالعات )فوق ليسانس(-: مهندسي فناوري اطالعات34592 -ليسانس(

: علوم كامپيوتر گرايش 34983 -: علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي )فوق ليسانس(34934 -سامانه هاي شبكه اي )فوق ليسانس(: مهندسي فناوري اطالعات گرايش 34704

ش علوم داده : مهندسي كامپيوتر گراي34986 -( )فوق ليسانس( ITS: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات )34984 -سيستمهاي كامپيوتري )فوق ليسانس(

 )فوق ليسانس(

10552 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 يزد
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن يزد-يزد

 10552 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي فناوري اطالعات و 33737 -امنيت شبكه )فوق ليسانس( -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )فوق ليسانس(31926

: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات در سازمان ها )فوق 34593 -اطالعات )فوق ليسانس(امنيت -: مهندسي فناوري اطالعات34592 -امنيت )فوق ليسانس(

 ليسانس(

دام
ایران استخ
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 76صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10553 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 يزد
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن يزد-يزد

10554 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - 2 مرد - - 3 مرد 5 اقماري عسلويه-بوشهر

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10553 ،10554 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 31348 -: مهندسي فناوري اطالعات )فوق ليسانس(31280 -هاي چند رسانه اي )فوق ليسانس(: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 30840

يت سيستم : مهندسي فناوري اطالعات گرايش مدير31873 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار )فوق ليسانس(31535 -سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(
: 31926 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني )فوق ليسانس(31914 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887 -هاي اطالعاتي )فوق ليسانس(

: فناوري 32819 -مپيوتر گرايش سيستم هاي هوشمند )فوق ليسانس(: علوم كا32719 -: علوم كامپيوتر )فوق ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )فوق ليسانس(
امنيت شبكه )فوق  -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(32822 -اطالعات و مديريت )فوق ليسانس(

 -هاي اطالعاتي پيشرفته )فوق ليسانس(: مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -يريت منابع اطالعاتي )فوق ليسانس(: مديريت فناوري اطالعات گرايش مد33411 -ليسانس(
وي )فوق : علوم كامپيوتر گرايش داده كا33739 -: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت )فوق ليسانس(33737 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش ابري )فوق ليسانس(33726

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش تكنولوژي اطالعات و ارتباطات )فوق 34590 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري )فوق ليسانس(33751 -ليسانس(
 -ناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات در سازمان ها )فوق ليسانس(: مهندسي فناوري ارشد ف34593 -امنيت اطالعات )فوق ليسانس(-: مهندسي فناوري اطالعات34592 -ليسانس(
: علوم كامپيوتر گرايش 34983 -: علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي )فوق ليسانس(34934 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي شبكه اي )فوق ليسانس(34704

: مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 34986 -( )فوق ليسانس( ITSفناوري اطالعات گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات ) : مهندسي34984 -سيستمهاي كامپيوتري )فوق ليسانس(
 )فوق ليسانس(

10555 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 
شركت ملي نفت 

 ايران
سازمان بهداشت و 
 درمان صنعت نفت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شيراز-فارس

 10555 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي فناوري اطالعات 31844 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347 -: مهندسي فناوري اطالعات )ليسانس(31280

: 31926 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(31916 -نرم افزار )ليسانس( : مهندسي كامپيوتر گرايش31887 -گرايش امنيت اطالعات )ليسانس(
: مهندسي فناوري اطالعات 32939 -: مهندسي كامپيوتر گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(

: 34481 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش برنامه نويسي تحت وب )ليسانس(33743 -فناوري اطالعات )ليسانس( گرايش
: مهندسي تكنولوژي 34485 -وب )ليسانس( : مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش طراحي صفحات34484 -مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي صفحات وب )ليسانس(

: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري 34594 -: مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه )ليسانس(34556 -فناوري اطالعات گرايش برنامه سازي تحت وب )ليسانس(
-: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات34600 -)ليسانس( ICTگرايش مديريت  ICTناوري اطالعات : مهندسي تكنولوژي ارتباطات و ف34595 -گرايش ديتا )ليسانس( ICTاطالعات 

: 35107 -: مهندسي حرفه اي ارتباطات و فناوري اطالعات )ليسانس(35106 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(35105 -امنيت اطالعات )ليسانس(
: مهندسي حرفه 35110 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر )ليسانس(35109 -: مهندسي حرفه اي فناوري اطالعات )ليسانس(35108 -شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(مهندسي حرفه اي 

: 35117 -اوري امنيت اطالعات )ليسانس(: مهندسي فن35116 -: مهندسي فناوري ارزيابي امنيتي فناوري اطالعات و ارتباطات )ليسانس(35112 -اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(
: مهندسي 35120 -: مهندسي فناوري برنامه سازي وب )ليسانس(35119 -: مهندسي فناوري امنيت و دفاع سايبري )ليسانس(35118 -مهندسي فناوري امنيت رايانش ابري )ليسانس(

: 35123 -: مهندسي فناوري رايانش ابري )ليسانس(35122 -و مديريت محتواي ديجيتالي )ليسانس( : مهندسي فناوري توليد35121 -فناوري توليد و توسعه سخت افزار )ليسانس(
هاي كامپيوتري گرايش طراحي و : مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي فناوري شبكه هاي رايانه اي )ليسانس(35124 -هاي نرم افزاري )ليسانس(مهندسي فناوري سامانه

: مهندسي فناوري علوم داده 35128 -: مهندسي فناوري طراحي وب )ليسانس(35127 -: مهندسي فناوري طراحي و مديريت پايگاه داده )ليسانس(35126 -سازي )ليسانس(پياده
: مهندسي فناوري 35131 -(: مهندسي فناوري مراكز داده و مجازي سازي )ليسانس35130 -: مهندسي فناوري مديريت و پشتيباني فناوري اطالعات )ليسانس(35129 -)ليسانس(

: مهندسي تكنولوژي 35134 -گرايش ترافيك و سيگنالينگ )ليسانس( ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات35133 -معماري و مديريت امنيت اطالعات )ليسانس(
: مهندسي 35136 -گرايش سيستم هاي تحت شبكه )ليسانس( ICTو فناوري اطالعات : مهندسي تكنولوژي ارتباطات35135 -گرايش سوئيچ )ليسانس( ICTارتباطات و فناوري اطالعات

 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(: مهندسي تكنولوژي شبكه35137 -)ليسانس( ICTگرايش كاربردهاي  ICTتكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات

10556 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 
 شركت ملي نفت

 ايران

شركت بهره 
برداري نفت وگاز 

 اروندان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن خرمشهر-خوزستان

 10556 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري 34034 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(31926 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات )ليسانس(31844

: مهندسي فناوري ارزيابي 35112 -: مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(35107 -ات )ليسانس(امنيت اطالع-: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات34600 -)ليسانس(
: مهندسي فناوري 35118 -: مهندسي فناوري امنيت رايانش ابري )ليسانس(35117 -: مهندسي فناوري امنيت اطالعات )ليسانس(35116 -امنيتي فناوري اطالعات و ارتباطات )ليسانس(

 -سازي )ليسانس(هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده: مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي فناوري شبكه هاي رايانه اي )ليسانس(35124 -و دفاع سايبري )ليسانس( امنيت
 : مهندسي فناوري معماري و مديريت امنيت اطالعات )ليسانس(35131

دام
ایران استخ
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 77صفحه 

 نفت هاي تابعه وزارتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10557 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 

برداري نفت وگاز 

 اروندان

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ساكن خرمشهر-خوزستان

 10557 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي فناوري اطالعات 31844 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347 -: مهندسي فناوري اطالعات )ليسانس(31280

: 31926 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(31916 -نرم افزار )ليسانس( : مهندسي كامپيوتر گرايش31887 -گرايش امنيت اطالعات )ليسانس(
: مهندسي فناوري اطالعات 32939 -: مهندسي كامپيوتر گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(

: 34481 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش برنامه نويسي تحت وب )ليسانس(33743 -فناوري اطالعات )ليسانس( گرايش
: مهندسي تكنولوژي 34485 -وب )ليسانس( : مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش طراحي صفحات34484 -مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي صفحات وب )ليسانس(

: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري 34594 -: مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه )ليسانس(34556 -فناوري اطالعات گرايش برنامه سازي تحت وب )ليسانس(
-: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات34600 -)ليسانس( ICTگرايش مديريت  ICTناوري اطالعات : مهندسي تكنولوژي ارتباطات و ف34595 -گرايش ديتا )ليسانس( ICTاطالعات 

: 35107 -: مهندسي حرفه اي ارتباطات و فناوري اطالعات )ليسانس(35106 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(35105 -امنيت اطالعات )ليسانس(
: مهندسي حرفه 35110 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر )ليسانس(35109 -: مهندسي حرفه اي فناوري اطالعات )ليسانس(35108 -شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(مهندسي حرفه اي 

: 35117 -اوري امنيت اطالعات )ليسانس(: مهندسي فن35116 -: مهندسي فناوري ارزيابي امنيتي فناوري اطالعات و ارتباطات )ليسانس(35112 -اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(
: مهندسي 35120 -: مهندسي فناوري برنامه سازي وب )ليسانس(35119 -: مهندسي فناوري امنيت و دفاع سايبري )ليسانس(35118 -مهندسي فناوري امنيت رايانش ابري )ليسانس(

: 35123 -: مهندسي فناوري رايانش ابري )ليسانس(35122 -و مديريت محتواي ديجيتالي )ليسانس( : مهندسي فناوري توليد35121 -فناوري توليد و توسعه سخت افزار )ليسانس(
هاي كامپيوتري گرايش طراحي و : مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي فناوري شبكه هاي رايانه اي )ليسانس(35124 -هاي نرم افزاري )ليسانس(مهندسي فناوري سامانه

: مهندسي فناوري علوم داده 35128 -: مهندسي فناوري طراحي وب )ليسانس(35127 -: مهندسي فناوري طراحي و مديريت پايگاه داده )ليسانس(35126 -سازي )ليسانس(پياده
: مهندسي فناوري 35131 -(: مهندسي فناوري مراكز داده و مجازي سازي )ليسانس35130 -: مهندسي فناوري مديريت و پشتيباني فناوري اطالعات )ليسانس(35129 -)ليسانس(

: مهندسي تكنولوژي 35134 -گرايش ترافيك و سيگنالينگ )ليسانس( ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات35133 -معماري و مديريت امنيت اطالعات )ليسانس(
: مهندسي 35136 -گرايش سيستم هاي تحت شبكه )ليسانس( ICTو فناوري اطالعات : مهندسي تكنولوژي ارتباطات35135 -گرايش سوئيچ )ليسانس( ICTارتباطات و فناوري اطالعات

 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(: مهندسي تكنولوژي شبكه35137 -)ليسانس( ICTگرايش كاربردهاي  ICTتكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات

10558 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

 شركت ملي نفت

 ايران

شركت بهره 

برداري نفت وگاز 

 اروندان

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ساكن خرمشهر-خوزستان

 10558 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي فناوري اطالعات و 33737 -امنيت شبكه )فوق ليسانس( -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )فوق ليسانس(31926

: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات در سازمان ها )فوق 34593 -اطالعات )فوق ليسانس(امنيت -: مهندسي فناوري اطالعات34592 -امنيت )فوق ليسانس(

 ليسانس(

10559 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 

برداري نفت وگاز 

 اروندان

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن خرمشهر-خوزستان

10560 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهينه 

سازي مصرف 

 سوخت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10559 ،10560 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 31348 -: مهندسي فناوري اطالعات )فوق ليسانس(31280 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي )فوق ليسانس(30840

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 31873 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار )فوق ليسانس(31535 -يوتري )فوق ليسانس(سيستم هاي كامپ

: 31926 -معماري سازماني )فوق ليسانس(: مهندسي فناوري اطالعات گرايش 31914 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887 -هاي اطالعاتي )فوق ليسانس(

: فناوري 32819 -: علوم كامپيوتر گرايش سيستم هاي هوشمند )فوق ليسانس(32719 -: علوم كامپيوتر )فوق ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )فوق ليسانس(

امنيت شبكه )فوق  -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -اي كامپيوتري )فوق ليسانس(: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه ه32822 -اطالعات و مديريت )فوق ليسانس(

 -هاي اطالعاتي پيشرفته )فوق ليسانس(: مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي )فوق ليسانس(33411 -ليسانس(

: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي )فوق 33739 -: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت )فوق ليسانس(33737 -فناوري اطالعات گرايش رايانش ابري )فوق ليسانس(: مهندسي 33726

گرايش تكنولوژي اطالعات و ارتباطات )فوق : مهندسي فناوري اطالعات 34590 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري )فوق ليسانس(33751 -ليسانس(

 -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات در سازمان ها )فوق ليسانس(34593 -امنيت اطالعات )فوق ليسانس(-: مهندسي فناوري اطالعات34592 -ليسانس(

: علوم كامپيوتر گرايش 34983 -: علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي )فوق ليسانس(34934 -نس(: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي شبكه اي )فوق ليسا34704

: مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 34986 -( )فوق ليسانس( ITS: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات )34984 -سيستمهاي كامپيوتري )فوق ليسانس(

 )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 78صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلامه اد
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10561 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي نفت 

مديريت  _ايران 

 اكتشاف

 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي -كم بينايي  -كم شنوايي يك طرفه-ديد تك چشمي

 10561 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري 34034 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(31926 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات )ليسانس(31844

: مهندسي فناوري ارزيابي 35112 -: مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(35107 -امنيت اطالعات )ليسانس(-: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات34600 -)ليسانس(

: مهندسي فناوري 35118 -: مهندسي فناوري امنيت رايانش ابري )ليسانس(35117 -امنيت اطالعات )ليسانس(: مهندسي فناوري 35116 -امنيتي فناوري اطالعات و ارتباطات )ليسانس(

 -سازي )ليسانس(هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده: مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي فناوري شبكه هاي رايانه اي )ليسانس(35124 -امنيت و دفاع سايبري )ليسانس(

 مهندسي فناوري معماري و مديريت امنيت اطالعات )ليسانس(: 35131

10562 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن اغاجاري-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 معلولين حركتي به جز دست غالب

 10562 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
اوري اطالعات : مهندسي فن31844 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347 -: مهندسي فناوري اطالعات )ليسانس(31280

: 31926 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس(31887 -گرايش امنيت اطالعات )ليسانس(
: مهندسي فناوري اطالعات 32939 -پيوتر گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(: مهندسي كام32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(

: 34481 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش برنامه نويسي تحت وب )ليسانس(33743 -گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(
: مهندسي تكنولوژي 34485 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش طراحي صفحات وب )ليسانس(34484 -ات وب )ليسانس(مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي صفح

ري : مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناو34594 -: مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه )ليسانس(34556 -فناوري اطالعات گرايش برنامه سازي تحت وب )ليسانس(
-: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات34600 -)ليسانس( ICTگرايش مديريت  ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 34595 -گرايش ديتا )ليسانس( ICTاطالعات 

: 35107 -: مهندسي حرفه اي ارتباطات و فناوري اطالعات )ليسانس(35106 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(35105 -امنيت اطالعات )ليسانس(
: مهندسي حرفه 35110 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر )ليسانس(35109 -: مهندسي حرفه اي فناوري اطالعات )ليسانس(35108 -مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(

: 35117 -: مهندسي فناوري امنيت اطالعات )ليسانس(35116 -: مهندسي فناوري ارزيابي امنيتي فناوري اطالعات و ارتباطات )ليسانس(35112 -اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(
: مهندسي 35120 -: مهندسي فناوري برنامه سازي وب )ليسانس(35119 -: مهندسي فناوري امنيت و دفاع سايبري )ليسانس(35118 -مهندسي فناوري امنيت رايانش ابري )ليسانس(

: 35123 -: مهندسي فناوري رايانش ابري )ليسانس(35122 -: مهندسي فناوري توليد و مديريت محتواي ديجيتالي )ليسانس(35121 -فناوري توليد و توسعه سخت افزار )ليسانس(
هاي كامپيوتري گرايش طراحي و : مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي فناوري شبكه هاي رايانه اي )ليسانس(35124 -هاي نرم افزاري )ليسانس(مهندسي فناوري سامانه

: مهندسي فناوري علوم داده 35128 -: مهندسي فناوري طراحي وب )ليسانس(35127 -يت پايگاه داده )ليسانس(: مهندسي فناوري طراحي و مدير35126 -سازي )ليسانس(پياده
: مهندسي فناوري 35131 -: مهندسي فناوري مراكز داده و مجازي سازي )ليسانس(35130 -: مهندسي فناوري مديريت و پشتيباني فناوري اطالعات )ليسانس(35129 -)ليسانس(

: مهندسي تكنولوژي 35134 -گرايش ترافيك و سيگنالينگ )ليسانس( ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات35133 -ديريت امنيت اطالعات )ليسانس(معماري و م
: مهندسي 35136 -اي تحت شبكه )ليسانس(گرايش سيستم ه ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات35135 -گرايش سوئيچ )ليسانس( ICTارتباطات و فناوري اطالعات

 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(: مهندسي تكنولوژي شبكه35137 -)ليسانس( ICTگرايش كاربردهاي  ICTتكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات

10563 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ساكن اهواز-خوزستان

10564 
مهندسي فناوري 

 اطالعات 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - 1 زن/مرد - - 15 زن/مرد 16 ساكن اهواز-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10563 ،10564 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 31348 -: مهندسي فناوري اطالعات )فوق ليسانس(31280 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي )فوق ليسانس(30840

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 31873 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار )فوق ليسانس(31535 -كامپيوتري )فوق ليسانس(سيستم هاي 
: 31926 -ايش معماري سازماني )فوق ليسانس(: مهندسي فناوري اطالعات گر31914 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887 -هاي اطالعاتي )فوق ليسانس(

: فناوري 32819 -: علوم كامپيوتر گرايش سيستم هاي هوشمند )فوق ليسانس(32719 -: علوم كامپيوتر )فوق ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )فوق ليسانس(
امنيت شبكه )فوق  -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -كه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(: مهندسي كامپيوتر گرايش شب32822 -اطالعات و مديريت )فوق ليسانس(

 -هاي اطالعاتي پيشرفته )فوق ليسانس(: مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي )فوق ليسانس(33411 -ليسانس(
: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي )فوق 33739 -: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت )فوق ليسانس(33737 -دسي فناوري اطالعات گرايش رايانش ابري )فوق ليسانس(: مهن33726

عات گرايش تكنولوژي اطالعات و ارتباطات )فوق : مهندسي فناوري اطال34590 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري )فوق ليسانس(33751 -ليسانس(
 -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات در سازمان ها )فوق ليسانس(34593 -امنيت اطالعات )فوق ليسانس(-: مهندسي فناوري اطالعات34592 -ليسانس(
: علوم كامپيوتر گرايش 34983 -: علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي )فوق ليسانس(34934 -ليسانس(: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي شبكه اي )فوق 34704

: مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 34986 -( )فوق ليسانس( ITS: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات )34984 -سيستمهاي كامپيوتري )فوق ليسانس(
 )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 79صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

مهندسي فناوري  10566
 اطالعات 

شركت ملي نفت 
 ايران

شركت ملي مناطق 
 جنوب خيزنفت

-اهواز-خوزستان
 - - - - - - 4 زن/مرد 4 ساكن مارون-اهواز

مهندسي فناوري  10567
 اطالعات 

شركت ملي نفت 
 ايران

شركت ملي مناطق 
 جنوب خيزنفت

-خوزستان
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن مسجدسليمان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي به جز دست غالب

مهندسي فناوري  10568
 اطالعات 

شركت ملي نفت 
 ايران

شركت نفت مناطق 
 مركزي ايران

-خراسان رضوي
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ساكن خانگيران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10566 ،10567 ،10568 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي فناوري اطالعات 31844 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347 -: مهندسي فناوري اطالعات )ليسانس(31280

: 31926 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس(31887 -نيت اطالعات )ليسانس(گرايش ام
: مهندسي فناوري اطالعات 32939 -العات )ليسانس(: مهندسي كامپيوتر گرايش فناوري اط32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(

: 34481 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش برنامه نويسي تحت وب )ليسانس(33743 -گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(
: مهندسي تكنولوژي 34485 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش طراحي صفحات وب )ليسانس(34484 -مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي صفحات وب )ليسانس(

: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري 34594 -: مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه )ليسانس(34556 -فناوري اطالعات گرايش برنامه سازي تحت وب )ليسانس(
-: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات34600 -)ليسانس( ICTگرايش مديريت  ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 34595 -ديتا )ليسانس(گرايش  ICTاطالعات 

: 35107 -و فناوري اطالعات )ليسانس( : مهندسي حرفه اي ارتباطات35106 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات )ليسانس(35105 -امنيت اطالعات )ليسانس(
: مهندسي حرفه 35110 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر )ليسانس(35109 -: مهندسي حرفه اي فناوري اطالعات )ليسانس(35108 -مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(

: 35117 -: مهندسي فناوري امنيت اطالعات )ليسانس(35116 -اوري اطالعات و ارتباطات )ليسانس(: مهندسي فناوري ارزيابي امنيتي فن35112 -اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(
: مهندسي 35120 -: مهندسي فناوري برنامه سازي وب )ليسانس(35119 -: مهندسي فناوري امنيت و دفاع سايبري )ليسانس(35118 -مهندسي فناوري امنيت رايانش ابري )ليسانس(

: 35123 -: مهندسي فناوري رايانش ابري )ليسانس(35122 -: مهندسي فناوري توليد و مديريت محتواي ديجيتالي )ليسانس(35121 -سعه سخت افزار )ليسانس(فناوري توليد و تو
هاي كامپيوتري گرايش طراحي و ه: مهندسي فناوري شبك35125 -: مهندسي فناوري شبكه هاي رايانه اي )ليسانس(35124 -هاي نرم افزاري )ليسانس(مهندسي فناوري سامانه

: مهندسي فناوري علوم داده 35128 -: مهندسي فناوري طراحي وب )ليسانس(35127 -: مهندسي فناوري طراحي و مديريت پايگاه داده )ليسانس(35126 -سازي )ليسانس(پياده
: مهندسي فناوري 35131 -: مهندسي فناوري مراكز داده و مجازي سازي )ليسانس(35130 -: مهندسي فناوري مديريت و پشتيباني فناوري اطالعات )ليسانس(35129 -)ليسانس(

: مهندسي تكنولوژي 35134 -گرايش ترافيك و سيگنالينگ )ليسانس( ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات35133 -معماري و مديريت امنيت اطالعات )ليسانس(
: مهندسي 35136 -گرايش سيستم هاي تحت شبكه )ليسانس( ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات35135 -يش سوئيچ )ليسانس(گرا ICTارتباطات و فناوري اطالعات

 ليسانس(هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي ): مهندسي تكنولوژي شبكه35137 -)ليسانس( ICTگرايش كاربردهاي  ICTتكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات

10569 
مهندسي 
 كامپيوتر 

 ستاد
پژوهشگاه صنعت 

 نفت
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

10570 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

ستاد شركت ملي 
پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي 
 ايران

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10569 ،10570 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي كامپيوتر گرايش 31926 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887
: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 33739 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(32822 -: علوم كامپيوتر )فوق ليسانس(32173 -)فوق ليسانس(رايانش امن 

: مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 34986 -ليسانس(: علوم كامپيوتر گرايش سيستمهاي كامپيوتري )فوق 34983 -: الگوريتم ها و محاسبات )فوق ليسانس(34476 -)فوق ليسانس(
 )فوق ليسانس(

10571 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

ستاد شركت ملي 
پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي 
 ايران

 1 زن/مرد - - - - 1 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي -كم بينايي -كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي -معلواين حركتي اندام هاي تحتاني

 10571 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي كامپيوتر 31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس(31887 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347

: مهندسي كامپيوتر گرايش 32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(31926 -گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35109 -: مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(35107 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -فناوري اطالعات )ليسانس(

: مهندسي 35137 -سانس(سازي )ليهاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده: مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(35110 -كامپيوتر )ليسانس(
 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(تكنولوژي شبكه

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 80صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 

کد 

رشته 

 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 

 کاری
 تعداد

 آزاد
 25ایثارگر 

 درصد

 5ایثارگر 

 درصد
 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10572 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 

 نفت آبادان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن ابادان-خوزستان

 10572 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي كامپيوتر گرايش 31926 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887

: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 33739 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(32822 -س(: علوم كامپيوتر )فوق ليسان32173 -رايانش امن )فوق ليسانس(

ده : مهندسي كامپيوتر گرايش علوم دا34986 -: علوم كامپيوتر گرايش سيستمهاي كامپيوتري )فوق ليسانس(34983 -: الگوريتم ها و محاسبات )فوق ليسانس(34476 -)فوق ليسانس(

 )فوق ليسانس(

10573 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 

 نفت آبادان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن ابادان-خوزستان

 10573 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي كامپيوتر 31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس(31887 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347

: مهندسي كامپيوتر گرايش 32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -سي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(: مهند31926 -گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35109 -: مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(35107 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -فناوري اطالعات )ليسانس(

: مهندسي 35137 -سازي )ليسانس(هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده: مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(35110 -)ليسانس(كامپيوتر 

 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(تكنولوژي شبكه

10575 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي 

پخش پااليش و 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

10576 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن يزد-يزد

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي -كم بينايي -كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي -معلولين حركتي اندام هاي تحتاني و دست غيرغالب

10577 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي -معلولين حركتي اندام هاي تحتاني

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10575 ،10576 ،10577 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي كامپيوتر 31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس(31887 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347

ش : مهندسي كامپيوتر گراي32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(31926 -گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35109 -: مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(35107 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -فناوري اطالعات )ليسانس(

: مهندسي 35137 -سازي )ليسانس(تري گرايش طراحي و پيادههاي كامپيو: مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(35110 -كامپيوتر )ليسانس(

 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(تكنولوژي شبكه

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 81صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10578 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 10578 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : معماري كامپيوتر )فوق ليسانس(33580 -: معماري سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(31135

10579 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت ملي 

مهندسي 

وساختمان نفت 

 ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 10579 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي كامپيوتر 31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس(31887 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347

: مهندسي كامپيوتر گرايش 32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(31926 -)ليسانس(گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري 

دسي حرفه اي : مهن35109 -: مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(35107 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -فناوري اطالعات )ليسانس(

: مهندسي 35137 -سازي )ليسانس(هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده: مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(35110 -كامپيوتر )ليسانس(

 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(تكنولوژي شبكه

10580 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت ملي 

مهندسي 

وساختمان نفت 

 ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

10581 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 

 ايران

ستاد شركت ملي 

 گاز ايران
 1 زن/مرد - - - - 1 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 معلولين حركتي -كم شنوايي يك طرفه-ديد تك چشمي

10582 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 

 ايران

انتقال گاز  شركت

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شهرري-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10580 ،10581 ،10582 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي كامپيوتر گرايش 31926 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887

: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 33739 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(32822 -: علوم كامپيوتر )فوق ليسانس(32173 -امن )فوق ليسانس( رايانش

: مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 34986 -)فوق ليسانس(: علوم كامپيوتر گرايش سيستمهاي كامپيوتري 34983 -: الگوريتم ها و محاسبات )فوق ليسانس(34476 -)فوق ليسانس(

 )فوق ليسانس(

10583 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

 بيدبلند

-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

 10583 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي كامپيوتر 31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس(31887 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347

: مهندسي كامپيوتر گرايش 32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -سي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(: مهند31926 -گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35109 -: مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(35107 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -فناوري اطالعات )ليسانس(

: مهندسي 35137 -سازي )ليسانس(هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده: مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(35110 -)ليسانس(كامپيوتر 

 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(تكنولوژي شبكه

10584 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 

 بيدبلند

-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

 10584 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : معماري كامپيوتر )فوق ليسانس(33580 -: معماري سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(31135

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 82صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10586 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 
 ايران

شركت گاز استان 
 اصفهان

 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن اصفهان-اصفهان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 معلولين حركتي -كم شنوايي خفيف-ديد تك چشمي

 10586 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي كامپيوتر 31916 -)ليسانس(: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 31887 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347

: مهندسي كامپيوتر گرايش 32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(31926 -گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35109 -: مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(35107 -نس(: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسا34034 -فناوري اطالعات )ليسانس(

: مهندسي 35137 -سازي )ليسانس(هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده: مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(35110 -كامپيوتر )ليسانس(
 امپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(هاي كتكنولوژي شبكه

10587 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 
 ايران

شركت گاز استان 
 البرز

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن كرج-البرز

 10587 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي كامپيوتر گرايش 31926 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887

: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 33739 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(32822 -ليسانس(: علوم كامپيوتر )فوق 32173 -رايانش امن )فوق ليسانس(
وم داده : مهندسي كامپيوتر گرايش عل34986 -: علوم كامپيوتر گرايش سيستمهاي كامپيوتري )فوق ليسانس(34983 -: الگوريتم ها و محاسبات )فوق ليسانس(34476 -)فوق ليسانس(
 )فوق ليسانس(

10588 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 
 ايران

شركت گاز استان 
 تهران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

10589 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 
 ايران

شركت گاز استان 
چهارمحال 
 وبختياري

چهارمحال و 
 شهركرد-بختياري

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10588 ،10589 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : معماري كامپيوتر )فوق ليسانس(33580 -: معماري سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(31135

10590 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 
 ايران

شركت گاز استان 
 خراسان شمالي

-شماليخراسان 
 بجنورد

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

10591 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 
 ايران

شركت گاز استان 
 خوزستان

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اهواز-خوزستان

10592 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 
 ايران

شركت گاز استان 
 سمنان

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن سمنان-سمنان

10593 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 
 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 زاهدان-بلوچستان

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10590 ،10591 ،10592 ،10593 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : مهندسي كامپيوتر گرايش31926 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887

: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 33739 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(32822 -: علوم كامپيوتر )فوق ليسانس(32173 -رايانش امن )فوق ليسانس(
: مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 34986 -پيوتري )فوق ليسانس(: علوم كامپيوتر گرايش سيستمهاي كام34983 -: الگوريتم ها و محاسبات )فوق ليسانس(34476 -)فوق ليسانس(
 )فوق ليسانس(

10594 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 
 ايران

شركت گاز استان 
 فارس

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شيراز-فارس

 10594 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي كامپيوتر 31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس(31887 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347

: مهندسي كامپيوتر گرايش 32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -سي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(: مهند31926 -گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35109 -: مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(35107 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -فناوري اطالعات )ليسانس(

: مهندسي 35137 -سازي )ليسانس(هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده: مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(35110 -)ليسانس(كامپيوتر 
 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(تكنولوژي شبكه

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 83صفحه 

 وزارت نفتهاي تابعه هاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10595 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شيراز-فارس

10596 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 مركزي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اراك-مركزي

10597 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي نفت 

 ايران

ستاد شركت ملي 

 نفت ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10595 ،10596 ،10597 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي كامپيوتر گرايش 31926 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887

: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 33739 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(32822 -: علوم كامپيوتر )فوق ليسانس(32173 -امن )فوق ليسانس( رايانش

: مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 34986 -)فوق ليسانس(: علوم كامپيوتر گرايش سيستمهاي كامپيوتري 34983 -: الگوريتم ها و محاسبات )فوق ليسانس(34476 -)فوق ليسانس(

 )فوق ليسانس(

10598 
مهندسي 
 كامپيوتر 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 
برداري نفت وگاز 

 اروندان
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن خرمشهر-خوزستان

 10598 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي كامپيوتر 31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس(31887 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347

: مهندسي كامپيوتر گرايش 32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -سي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(: مهند31926 -گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35109 -: مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(35107 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -فناوري اطالعات )ليسانس(

: مهندسي 35137 -سازي )ليسانس(هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده: مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(35110 -)ليسانس(كامپيوتر 

 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(تكنولوژي شبكه

10599 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - - - 4 زن/مرد 4 ساكن اهواز-خوزستان

 10599 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 : معماري كامپيوتر )فوق ليسانس(33580 -: معماري سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(31135

10600 
مهندسي 

 كامپيوتر 
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - - - 4 زن/مرد 4 ساكن اهواز-خوزستان

 10600 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي كامپيوتر گرايش 31926 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )فوق ليسانس(31887

: علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 33739 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري )فوق ليسانس(32822 -س(: علوم كامپيوتر )فوق ليسان32173 -رايانش امن )فوق ليسانس(

ده : مهندسي كامپيوتر گرايش علوم دا34986 -: علوم كامپيوتر گرايش سيستمهاي كامپيوتري )فوق ليسانس(34983 -: الگوريتم ها و محاسبات )فوق ليسانس(34476 -)فوق ليسانس(

 )فوق ليسانس(

10601 
مهندسي 

 كامپيوتر 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري سيري-هرمزگان

 10601 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي كامپيوتر 31916 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس(31887 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس(31601 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس(31347

: مهندسي كامپيوتر گرايش 32293 -: علوم كامپيوتر )ليسانس(32173 -سي كامپيوتر گرايش رايانش امن )ليسانس(: مهند31926 -گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري )ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35109 -: مهندسي حرفه اي شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(35107 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(34034 -فناوري اطالعات )ليسانس(

: مهندسي 35137 -سازي )ليسانس(هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده: مهندسي فناوري شبكه35125 -: مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار )ليسانس(35110 -)ليسانس(كامپيوتر 

 هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي )ليسانس(تكنولوژي شبكه

10602 
مهندسي محيط 

 زيست 

شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 

برداري نفت وگاز 

 اروندان

-بني صالح-خوزستان

 جفير
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 84صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10603 
مهندسي محيط 

 زيست 
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 
برداري نفت وگاز 

 اروندان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن خرمشهر-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10602 ،10603 

 شرایط احراز تحصیلی:
: 35231 -: مهندسي شيمي گرايش محيط زيست )ليسانس(32057 -: مهندسي محيط زيست )ليسانس(31285 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست )ليسانس(31264

 محيط زيست )ليسانس(مهندسي شيمي گرايش انرژي و 

 ستاد مهندسي مكانيك  10604
پژوهشگاه صنعت 

 نفت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 10604 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 ستاد مهندسي مكانيك  10605
پژوهشگاه صنعت 

 نفت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-هرانت

 مهندسي مكانيك  10606

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

ستاد شركت ملي 
پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي 
 ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي مكانيك  10607

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 2 زن/مرد - - - - - - 2 ساكن ابادان-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي -معلولين حركتي اندام هاي تحتاني

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10605 ،10606 ،10607 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(: 31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -وق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )ف32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -تمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(: مهندسي سيس34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10608

كت ملي شر
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 - - 3 مرد 10 مرد 34 مرد 47 ساكن ابادان-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10609

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

 - - - - 3 زن/مرد 3 زن/مرد 6 ساكن ابادان-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10610

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پااليش 
 نفت آبادان

-خوزستان
 بندرماهشهر

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 85صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10613

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي مكانيك  10614

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10613 ،10614 

 شرایط احراز تحصیلی:

 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -و برودتي )ليسانس( : تاسيسات حرارتي30257

حرارت و سياالت  مهندسي مكانيك در -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35140 -هندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(: م35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10615

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

 مهندسي مكانيك  10616

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

-خراسان جنوبي

 بيرجند
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10615 ،10616 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -ليسانس(انرژي )فوق 

: مهندسي 34988 -يست )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط ز34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(

 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10617

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي 

 ايران

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كيش-هرمزگان

 مهندسي مكانيك  10618

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

-اذربايجان شرقي

سياه -بستان اباد

 چمن

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 86صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10619

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-اذربايجان شرقي
 سراب

 - - - - 1 مرد 3 مرد 4 ساكن

 مهندسي مكانيك  10620

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-اذربايجان شرقي
 مراغه

 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن

 مهندسي مكانيك  10621

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-اذربايجان شرقي
 ميانه

 - - - - 1 مرد 3 مرد 4 ساكن

 مهندسي مكانيك  10622

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-اذربايجان غربي
 اروميه

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10623

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-اذربايجان غربي
 مياندواب

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10617 ،10618 ،10619 ،10620 ،10621 ،10622 ،10623 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -مكانيك )ليسانس(: مهندسي 31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -)ليسانس(: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي 32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -اربردي طراحي ك -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10624

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اصفهان-اصفهان

 10624 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -كاربردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي 32630 -انرژي )فوق ليسانس(

: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -نرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي ا

 هداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگ34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10625

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 - - - - 2 مرد 4 مرد 6 ساكن كاشان-اصفهان

 مهندسي مكانيك  10626

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 - - - - 1 مرد 5 مرد 6 ساكن نايين-اصفهان

 مهندسي مكانيك  10627

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن اشتهارد-البرز

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 87صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10628

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 3 مرد 3 ساكن دره شهر-ايالم

 مهندسي مكانيك  10629

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 1 مرد - - - - 3 مرد 4 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

 مهندسي مكانيك  10630

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 3 زن/مرد - - 3 ساكن تهران-تهران

 مهندسي مكانيك  10631

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن قوچك-تهران-تهران

 مهندسي مكانيك  10632

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - 1 مرد - - 2 مرد 3 اقماري مغانك-تهران-تهران

 مهندسي مكانيك  10633

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - 1 مرد - - 2 مرد 3 اقماري شهرري-تهران

 مهندسي مكانيك  10634

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 4 مرد 5 ساكن شهرري-تهران

 مهندسي مكانيك  10635

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

تربت -سان رضويخرا
تربت -حيدريه

 امام تقي -حيدريه
 - - 1 مرد - - 4 مرد 5 ساكن

 مهندسي مكانيك  10636

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-آبشار-خوزستان
 خوردورق

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10637

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن ابادان-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10638

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 - - 1 مرد - - 1 مرد 2 ساكن اهواز-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10639

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن باغملك-خوزستان

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 88صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 خدمتمحل  شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10640

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-خوزستان
 بندرماهشهر

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن

 مهندسي مكانيك  10641

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بيدرويه-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10642

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن ابهر-زنجان

 مهندسي مكانيك  10643

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 3 مرد 4 ساكن زنجان-زنجان

 مهندسي مكانيك  10644

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

ايده -زنجانرود-زنجان
 لو

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10645

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن دامغان-سمنان

 مهندسي مكانيك  10646

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 3 مرد 4 ساكن شاهرود-سمنان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10625 ،10626 ،10627 ،10628 ،10629 ،10630 ،10631 ،10632 ،10633 ،10634 ،10635 ،10636 ،10637 ،10638 ،10639 ،10640 ،10641 ،10642 ،10643 ،10644 ،
10645 ،10646 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -رودتي )ليسانس(: تاسيسات حرارتي و ب30257
رت و سياالت مهندسي مكانيك در حرا -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -ي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(: مهندس35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10647

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري نوراباد-فارس

 10647 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(

: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ

 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10648

شركت ملي 

پااليش و پخش 

فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 

و مخابرات نفت 

 ايران

 - - 1 مرد - - - - 1 ساكن قم-قم

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 89صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10649

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 6 مرد 7 ساكن رفسنجان-كرمان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10648 ،10649 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -يك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهندسي مكان31331

: مهندسي 34831 -نس(: مهندسي انرژي )ليسا33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10650

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن رفسنجان-كرمان

 10650 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10651

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن سيرجان-كرمان

 مهندسي مكانيك  10652

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-كرمانشاه
 پايطاق-قصرشيرين

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10653

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن كرمانشاه-كرمانشاه

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10651 ،10652 ،10653 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -سي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهند31331

: مهندسي 34831 -ي )ليسانس(: مهندسي انرژ33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 نس(مكانيك جامدات )ليسا -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10654

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

كهگيلويه و 
 گچساران-بويراحمد

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10654 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 90صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10655

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن گرگان-گلستان

 مهندسي مكانيك  10656

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن گنبدكاووس-گلستان

 مهندسي مكانيك  10657

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن ازنا-لرستان

 مهندسي مكانيك  10658

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 3 مرد 3 ساكن كوهدشت-لرستان

 مهندسي مكانيك  10659

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-راستوپي-مازندران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري اوريم

 مهندسي مكانيك  10660

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
نفت و مخابرات 
 ايران

-راستوپي-مازندران
 - - 1 مرد - - 1 مرد 2 ساكن ورسك

 مهندسي مكانيك  10661

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن ساري-مازندران

 مهندسي مكانيك  10662

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

گل -ساري-مازندران
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري پل

 مهندسي مكانيك  10663

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن علي آباد-مازندران

 مهندسي مكانيك  10664

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-فريم-مازندران
 - - 1 مرد - - 1 مرد 2 اقماري رسكت

 مهندسي مكانيك  10665

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

-كسليان-مازندران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري الجيم

 مهندسي مكانيك  10666

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن اراك-مركزي

 مهندسي مكانيك  10667

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - 2 مرد 2 مرد 5 مرد 9 ساكن بندرعباس-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10655 ،10656 ،10657 ،10658 ،10659 ،10660 ،10661 ،10662 ،10663 ،10664 ،10665 ،10666 ،10667 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -)ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات 31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-وري مكانيك فنا

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 91صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتشرکت هايفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10668

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 10668 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -كاربردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي 32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -نرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي ا
 هداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگ34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10669

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

قطب -گهره-هرمزگان
 آباد

 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري

 مهندسي مكانيك  10670

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران

قطب -گهره-هرمزگان
 آباد

 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن

 مهندسي مكانيك  10671

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن يزد-يزد

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10669 ،10670 ،10671 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -سي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهند31331

: مهندسي 34831 -ي )ليسانس(: مهندسي انرژ33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 نس(مكانيك جامدات )ليسا -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10672

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت ملي 
مهندسي 

وساختمان نفت 
 ايران

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي مكانيك  10673

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت ملي 
مهندسي 

وساختمان نفت 
 ايران

 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 4 ساكن تهران-تهران

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي يك طرفه -ديد تك چشمي

 مهندسي مكانيك  10674

شركت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 

 نفتي ايران

شركت ملي 
مهندسي 

وساختمان نفت 
 ايران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن ابادان-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10675
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

ستاد شركت ملي 
 صنايع پتروشيمي

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 مهندسي مكانيك  10676
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10672 ،10673 ،10674 ،10675 ،10676 

 شرایط احراز تحصیلی:
كنولوژي : مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش ت32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -رايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گ34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -زمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آ34991 -خرابي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 92صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10677
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

بندر امام -خوزستان
 خميني

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10677 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: 31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -ات حرارتي و برودتي )ليسانس(تاسيس-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10678
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

بندر امام -خوزستان
 خميني

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن

 مهندسي مكانيك  10679
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

شركت پژوهش و 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شازند-اراك-مركزي

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10678 ،10679 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -)فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 31329

گرايش : مهندسي مكانيك 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -ي )فوق ليسانس(: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژ34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10680
شركت ملي 

صنايع 
 پتروشيمي

و شركت پژوهش 
 فناوري پتروشيمي

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن شازند-اراك-مركزي

 10680 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10681
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت ملي ستاد 

 گاز ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن شهرري-تهران

 10681 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10682
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-اذربايجان شرقي

 ميانه
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10682 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10683
شركت ملي گاز 

 ايران
انتقال گاز شركت 

 ايران
-اذربايجان شرقي

 ميانه
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 10683 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 93صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10684
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-اذربايجان شرقي

 نوردوز-نوجه مهر
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري

 10684 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10685
شركت ملي گاز 

 ايران
انتقال گاز شركت 

 ايران
-اذربايجان شرقي

 نوردوز-نوجه مهر
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري

 مهندسي مكانيك  10686
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-اذربايجان شرقي

 هشترود
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10685 ،10686 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -سانس(انرژي )فوق لي
: مهندسي 34988 -ت )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيس34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -ق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فو34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10687
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - 1 مرد - - - - 1 ساكن تكاب-اذربايجان غربي

 10687 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10688
شركت ملي گاز 

 ايران
انتقال گاز شركت 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن تكاب-اذربايجان غربي

 10688 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10689
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-اذربايجان غربي

 چايپاره
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10689 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10690
شركت ملي گاز 

 ايران
انتقال گاز شركت 

 ايران
-اذربايجان غربي

 مرگلنر
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10690 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 94صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10691
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - 1 مرد - - - - 1 ساكن اردبيل-اردبيل

 10691 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: 31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -ات حرارتي و برودتي )ليسانس(تاسيس-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10692
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن اردبيل-اردبيل

 10692 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10693
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن دهاقان-اصفهان

 مهندسي مكانيك  10694
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن گلپايگان-اصفهان

 مهندسي مكانيك  10695
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن مياندشت-اصفهان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10693 ،10694 ،10695 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: 31331

: مهندسي 34831 -انرژي )ليسانس(: مهندسي 33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 ليسانس(مكانيك جامدات ) -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10696
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن ايالم-ايالم

 مهندسي مكانيك  10697
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن بوشهر-بوشهر

 مهندسي مكانيك  10698
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن دشتستان-بوشهر

 مهندسي مكانيك  10699
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن عسلويه-بوشهر

 مهندسي مكانيك  10700
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي مكانيك  10701
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-حصار امير-تهران

 پاكدشت
 - - 1 مرد - - - - 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10702
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - 1 مرد 1 مرد - - 2 ساكن شهرري-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10696 ،10697 ،10698 ،10699 ،10700 ،10701 ،10702 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك 31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -ايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(: مهندسي سيستمهاي انرژي گر34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ
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 95صفحه 

 عه وزارت نفتهاي تابهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10703
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - 1 مرد 1 مرد - - 2 ساكن شهرري-تهران

 10703 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10704
شركت ملي گاز 

 ايران
انتقال گاز شركت 

 ايران
چهارمحال و 

 ميانكوه-بختياري
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن

 10704 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10705
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
چهارمحال و 

 ميانكوه-بختياري
 - - 1 مرد - - 2 مرد 3 ساكن

 10705 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10706
شركت ملي گاز 

 ايران
انتقال گاز شركت 

 ايران
-خراسان جنوبي

 بيرجند
 - - 1 مرد - - 1 مرد 2 ساكن

 مهندسي مكانيك  10707
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خراسان رضوي

 خانگيران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10706 ،10707 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -سانس(انرژي )فوق لي
: مهندسي 34988 -ت )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيس34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -ق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فو34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10708
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن گناباد-خراسان رضوي

 10708 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: 31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -ات حرارتي و برودتي )ليسانس(تاسيس-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10709
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خراسان شمالي

 فاروج
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10709 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
تكنولوژي  : مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس( : مهندسي سيستم هاي انرژي34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس( : مهندسي مكانيك گرايش مهندسي34991 -خرابي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 96صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10710
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خراسان شمالي

 فاروج
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 10710 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10711
شركت ملي گاز 

 ايران
انتقال گاز شركت 

 ايران
-خراسان شمالي

 دشت-گلستان گرمه
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري

 10711 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -كاربردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي 32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -نرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي ا
 هداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگ34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10712
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خراسان شمالي

 دشت-گلستان گرمه
 - - - - - - 2 مرد 2 اقماري

 مهندسي مكانيك  10713
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن اميديه-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10712 ،10713 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(: مهندسي 31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -هندسي ساخت و توليد )ليسانس(: م32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -(: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10714
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اميديه-خوزستان

 10714 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10715
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اهواز-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10716
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خرمشهر-خوزستان

 شلمچه
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10715 ،10716 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -يك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهندسي مكان31331

: مهندسي 34831 -نس(: مهندسي انرژي )ليسا33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10717
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-خرمشهر-خوزستان

 شلمچه
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 97صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10718
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10717 ،10718 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -سانس(انرژي )فوق لي
: مهندسي 34988 -ت )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيس34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -ق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فو34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10719
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10719 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: 31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -ات حرارتي و برودتي )ليسانس(تاسيس-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10720
شركت ملي گاز 

 ايران
ركت انتقال گاز ش

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن خرمدره-زنجان

 مهندسي مكانيك  10721
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
سيستان و 

 ايرانشهر-بلوچستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10720 ،10721 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق 31329

 : مهندسي مكانيك گرايش34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -ق ليسانس(: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فو34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10722
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
سيستان و 

 ايرانشهر-بلوچستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10723
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
سيستان و 

 زاهدان-بلوچستان
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10722 ،10723 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهندسي 31331

: مهندسي 34831 -ليسانس(: مهندسي انرژي )33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10724
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران

سيستان و 

 زاهدان-بلوچستان
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن

 10724 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(

: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ

 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 98صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10725
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن اباده-فارس

 10725 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10726
شركت ملي گاز 

 ايران
انتقال گاز شركت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن ارسنجان-فارس

 مهندسي مكانيك  10727
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 اقماري خيرگو-فارس

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10726 ،10727 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -ليسانس( جوش )فوق

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10728
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري خيرگو-فارس

 مهندسي مكانيك  10729
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن شيراز-فارس

 مهندسي مكانيك  10730
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
خرم -صفاشهر-فارس

 بيد
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10728 ،10729 ،10730 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -سي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهند31331

: مهندسي 34831 -ي )ليسانس(: مهندسي انرژ33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 نس(مكانيك جامدات )ليسا -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10731
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
خرم -صفاشهر-فارس

 بيد
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن

 10731 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -كاربردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي 32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -نرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي ا
 هداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگ34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10732
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن نوراباد-فارس

 مهندسي مكانيك  10733
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن قزوين-قزوين

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10732 ،10733 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهندسي 31331

: مهندسي 34831 -ليسانس(: مهندسي انرژي )33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 99صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10734
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن كوه نمك-قم-قم

 مهندسي مكانيك  10735
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سراجه-قنوات-قم

 مهندسي مكانيك  10736
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن بيجار-كردستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10734 ،10735 ،10736 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329
: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -)فوق ليسانس(انرژي 

: مهندسي 34988 -حيط زيست )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و م34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(
: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(

 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -خرب )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير م34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10737
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
كهگيلويه و 

 پاتاوه-بويراحمد
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري

 مهندسي مكانيك  10738
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن گرگان-گلستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10737 ،10738 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(: مهندسي 31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -هندسي ساخت و توليد )ليسانس(: م32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -(: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10739
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
نفتليجه -گلستان
 قلعه جيق-گميشان

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10740
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن استارا-گيالن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10739 ،10740 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -سانس(انرژي )فوق لي

: مهندسي 34988 -ت )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيس34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(

 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -ق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فو34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10741
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن رشت-گيالن

 10741 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257

مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10742
شركت ملي گاز 

 ايران

انتقال گاز شركت 

 ايران

-كوهدشت-لرستان

 كوه نمك
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 100صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10743
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن نكا-مازندران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10742 ،10743 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -سانس(انرژي )فوق لي
: مهندسي 34988 -ت )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيس34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -ق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فو34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10744
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن نور-مازندران

 10744 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: 31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -ات حرارتي و برودتي )ليسانس(تاسيس-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10745
شركت ملي گاز 

 ايران
ركت انتقال گاز ش

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن ساوه-مركزي

 10745 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10746
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري حاجي اباد-هرمزگان

 10746 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10747
شركت ملي گاز 

 ايران
انتقال گاز شركت 

 ايران
 - - - - 1 مرد 3 مرد 4 ساكن سرخون-هرمزگان

 10747 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10748
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن سرخون-هرمزگان

 مهندسي مكانيك  10749
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن قشم-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10748 ،10749 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(: مهندسي 31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -هندسي ساخت و توليد )ليسانس(: م32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -(: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 101صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10750
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن قشم-هرمزگان

 10750 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10751
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت انتقال گاز 

 ايران
-گهره-هرمزگان

 آبشيرين
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن

 10751 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10752
شركت ملي گاز 

 ايران
انتقال گاز شركت 

 ايران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن تفت-يزد

 مهندسي مكانيك  10753
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
چهارمحال و 

 ميانكوه-بختياري
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10752 ،10753 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -ليسانس(انرژي )فوق 
: مهندسي 34988 -يست )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط ز34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10754
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
چهارمحال و 

 ميانكوه-بختياري
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن

 مهندسي مكانيك  10755
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - - - 2 مرد 3 مرد 5 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10754 ،10755 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهندسي 31331

: مهندسي 34831 -ليسانس(: مهندسي انرژي )33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10756
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
-دودانگه-خوزستان

 بيدبلند
 - - 1 مرد 2 مرد 4 مرد 7 ساكن

 10756 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -كاربردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي 32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -نرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي ا
 هداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگ34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10757
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت پااليش گاز 

 بيدبلند
-خوزستان

 مسجدسليمان
 - - 1 مرد - - - - 1 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 102صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10759
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 
شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي
 خانگيران

 - - 1 مرد 2 مرد 9 مرد 12 ساكن

 10759 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10760
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 
شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي
 خانگيران

 - - 1 مرد 4 مرد 14 مرد 19 ساكن

 مهندسي مكانيك  10761
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت پااليش گاز 
شهيد هاشمي نژاد 

 خانگيران

-خراسان رضوي
 سرخس

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10760 ،10761 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -نس(: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسا30257
 مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -اخت و توليد )ليسانس(: مهندسي حرفه اي س35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10764
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 
 آذربايجان شرقي

-اذربايجان شرقي
 زرنق

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10765
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 
 آذربايجان شرقي

سيه -اذربايجان شرقي
 رود

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10764 ،10765 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )31329

رايش : مهندسي مكانيك گ34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -)فوق ليسانس( : مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10766
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 اصفهان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ابوزيدآباد-اصفهان

 مهندسي مكانيك  10767
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 اصفهان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اصفهان-اصفهان

 مهندسي مكانيك  10768
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 اصفهان
 - - 1 مرد - - - - 1 ساكن دهق-اصفهان

 مهندسي مكانيك  10769
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 اصفهان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن گوگد-اصفهان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10766 ،10767 ،10768 ،10769 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -مهندسي انرژي )ليسانس(: 33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 امدات )ليسانس(مكانيك ج -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 103صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 

کد 

رشته 

 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 

 کاری
 تعداد

 آزاد
 25ایثارگر 

 درصد

 5ایثارگر 

 درصد
 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10770
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 البرز
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن كوهسار-البرز

 مهندسي مكانيك  10771
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 بوشهر
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بندر نخل تقي-بوشهر

 مهندسي مكانيك  10772
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 بوشهر
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بوشهر-بوشهر

 مهندسي مكانيك  10773
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 بوشهر
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن جم-بوشهر

 مهندسي مكانيك  10774
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 بوشهر
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن دير-بوشهر

 مهندسي مكانيك  10775
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 بوشهر
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سيراف-بوشهر

 مهندسي مكانيك  10776
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 بوشهر
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كلمه-بوشهر

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10770 ،10771 ،10772 ،10773 ،10774 ،10775 ،10776 

 شرایط احراز تحصیلی:

انرژي گرايش تكنولوژي  : مهندسي سيستم هاي32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(

: مهندسي 34988 -تم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(: مهندسي سيس34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(

 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك 34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10777
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 تهران
 - - - - 3 مرد 5 مرد 8 ساكن تهران-تهران

 10777 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257

مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10778
شركت ملي گاز 

 ايران

گاز استان شركت 

 تهران
 - - 3 زن/مرد - - 5 زن/مرد 8 ساكن تهران-تهران

 مهندسي مكانيك  10779
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 تهران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن شريف اباد-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10778 ،10779 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -ليسانس(انرژي )فوق 

: مهندسي 34988 -يست )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط ز34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(

 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )34991 -خرابي )فوق ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 104صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10780
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 تهران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن قرچك-تهران

 مهندسي مكانيك  10781
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 تهران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن كهريزك-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10780 ،10781 

 شرایط احراز تحصیلی:

 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(: مهندسي 31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257

مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -هندسي ساخت و توليد )ليسانس(: م32787 -)ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35140 -(: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10782
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 تهران
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن مالرد-تهران

 10782 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(

: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ

 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10783
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

چهارمحال 

 وبختياري

چهارمحال و 

 سفيد دشت-بختياري
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10783 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257

مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10784
شركت ملي گاز 

 ايران

گاز استان شركت 

چهارمحال 

 وبختياري

چهارمحال و 

-شهركرد-بختياري

 اردل-لردگان-بلداجي

 - - - - 2 مرد 3 مرد 5 ساكن

 10784 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(

: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ

 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10785
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

چهارمحال 

 وبختياري

چهارمحال و 

-شهركرد-بختياري

 فارسان

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 105صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10786
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
چهارمحال 
 وبختياري

چهارمحال و 
 گندمان-بختياري

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10785 ،10786 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهندسي 31331

: مهندسي 34831 -ليسانس(: مهندسي انرژي )33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10787
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خراسان جنوبي
-خراسان جنوبي

 بيرجند
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 ساكن

 مهندسي مكانيك  10788
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خراسان جنوبي
سه -خراسان جنوبي

 قلعه
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10789
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خراسان رضوي
-خراسان رضوي

 جنگل
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10790
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن خواف-خراسان رضوي

 مهندسي مكانيك  10791
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خراسان رضوي
-خراسان رضوي

 سنگان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10792
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خراسان رضوي
-خراسان رضوي

 مشهد
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10793
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن اميديه-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10794
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن انديكا-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10795
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خوزستان
-خوزستان

 بندرماهشهر
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10796
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن چم گلك-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10787 ،10788 ،10789 ،10790 ،10791 ،10792 ،10793 ،10794 ،10795 ،10796 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -س(: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسان34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10797
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن حسينيه-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10798
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن حميديه-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10797 ،10798 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -يك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهندسي مكان31331

: مهندسي 34831 -نس(: مهندسي انرژي )ليسا33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 106صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10799
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان

دشت -خوزستان

 ازادگان
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن

 مهندسي مكانيك  10800
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن رامشير-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10801
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن رامشير-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10802
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن رفيع-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10803
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن زهره-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10799 ،10800 ،10801 ،10802 ،10803 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -توليد )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و 31329

كانيك گرايش : مهندسي م34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(

: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -ي انرژي )فوق ليسانس(: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري ها34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(

 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10804
شركت ملي گاز 

 ايران

ستان شركت گاز ا

 خوزستان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن شادگان-خوزستان

 10804 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257

مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10805
شركت ملي گاز 

 ايران

گاز استان شركت 

 خوزستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن شرافت-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10806
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن شوش-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10807
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن شوشتر-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10808
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كارون-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10809
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن گتوند-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10810
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اللي-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10811
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان

-مالثاني-خوزستان

 رامين
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10812
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان

-مالثاني-خوزستان

 رامين
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 107صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10813
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 خوزستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن هنديجان-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10814
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 زنجان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن طارم-اب بر-زنجان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10805 ،10806 ،10807 ،10808 ،10809 ،10810 ،10811 ،10812 ،10813 ،10814 

 شرایط احراز تحصیلی:

: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -تراق )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش اح32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(

: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -دسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(: مهن34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(

 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 نيك مهندسي مكا 10815
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 زنجان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن طارم-اب بر-زنجان

 10815 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257

مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10816
شركت ملي گاز 

 ايران

گاز استان شركت 

 زنجان
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن ايجرود-زنجان

 مهندسي مكانيك  10817
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 زنجان
 - - - - 1 مرد 4 مرد 5 ساكن خدابنده-زنجان

 مهندسي مكانيك  10818
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 زنجان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن دندي-زنجان

 مهندسي مكانيك  10819
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 زنجان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن زنجان-زنجان

 مهندسي مكانيك  10820
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 سمنان

-درجزين-سمنان

 مهديشهر
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10821
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 سمنان
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن سمنان-سمنان

 مهندسي مكانيك  10822
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 سمنان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن سمنان-سمنان

 مهندسي مكانيك  10823
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 سمنان
 - - - - 1 مرد 3 مرد 4 ساكن شاهرود-سمنان

 مهندسي مكانيك  10824
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 سمنان

-گرمسار-سمنان

 ايوانكي
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10825
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 سمنان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن مهدي شهر-سمنان

 

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 108صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10826
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 ايرانشهر-بلوچستان

 - - - - - - 3 مرد 3 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10816 ،10817 ،10818 ،10819 ،10820 ،10821 ،10822 ،10823 ،10824 ،10825 ،10826 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -نس(: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسا31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -ق ليسانس(: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فو34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -سانس(خرابي )فوق لي

 مهندسي مكانيك  10827
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 ايرانشهر-بلوچستان

 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 10827 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: 31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -ات حرارتي و برودتي )ليسانس(تاسيس-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10828
شركت ملي گاز 

 ايران

ركت گاز استان ش
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 بم پور-بلوچستان

 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن

 مهندسي مكانيك  10829
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 چابهار-بلوچستان

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن

 مهندسي مكانيك  10830
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 خاش-بلوچستان

 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن

 مهندسي مكانيك  10831
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 زابل-بلوچستان

 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10832
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 زاهدان-بلوچستان

 - - - - 1 مرد 5 مرد 6 ساكن

 مهندسي مكانيك  10833
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 زاهدان-بلوچستان

 - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 زن/مرد 4 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10828 ،10829 ،10830 ،10831 ،10832 ،10833 

 شرایط احراز تحصیلی:
گرايش تكنولوژي : مهندسي سيستم هاي انرژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي 34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -هندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش م34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10834
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 
سيستان و 
 بلوچستان

سيستان و 
 زاهدان-بلوچستان

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن

 10834 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 109صفحه 

 نفت هاي تابعه وزارتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10835
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اباده طشك-فارس

 مهندسي مكانيك  10836
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ارسنجان-فارس

 مهندسي مكانيك  10837
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اقليد-فارس

 مهندسي مكانيك  10838
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن امامشهر-فارس

 مهندسي مكانيك  10839
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن اوز-فارس

 مهندسي مكانيك  10840
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ايزدخواست-فارس

 مهندسي مكانيك  10841
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بنارويه-فارس

 مهندسي مكانيك  10842
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن بوانات-فارس

 مهندسي مكانيك  10843
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بيرم-فارس

 مهندسي مكانيك  10844
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن جويم-فارس

 مهندسي مكانيك  10845
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
-حسن آباد-فارس

 اقليد
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10846
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن خشت-فارس

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10835 ،10836 ،10837 ،10838 ،10839 ،10840 ،10841 ،10842 ،10843 ،10844 ،10845 ،10846 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -وق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )ف31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -ذير )فوق ليسانس(: مهندسي انرژي هاي تجديد پ34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -)فوق ليسانس(خرابي 

 مهندسي مكانيك  10847
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن داريون-فارس

 10847 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: 31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -ات حرارتي و برودتي )ليسانس(تاسيس-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10848
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن دبيران-فارس

 مهندسي مكانيك  10849
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن دوبرجي-فارس

 مهندسي مكانيك  10850
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن زاهد شهر-فارس

 مهندسي مكانيك  10851
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن زرين دشت-فارس

دام
ایران استخ
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 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10852
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سپيدان-فارس

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10848 ،10849 ،10850 ،10851 ،10852 

 شرایط احراز تحصیلی:
كنولوژي : مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش ت32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -رايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گ34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -زمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آ34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10853
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سده-فارس

 10853 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10854
شركت ملي گاز 

 ايران
گاز استان شركت 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سروستان-فارس

 مهندسي مكانيك  10855
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن سلطان شهر-فارس

 مهندسي مكانيك  10856
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن صغاد-فارس

 مهندسي مكانيك  10857
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
خرم -صفاشهر-فارس

 بيد
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10858
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن عمادشهر-فارس

 مهندسي مكانيك  10859
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن قادر آباد-فارس

 مهندسي مكانيك  10860
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن قره بالغ-فارس

 مهندسي مكانيك  10861
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن قيروكارزين-فارس

 مهندسي مكانيك  10862
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كنارتخته-فارس

 مهندسي مكانيك  10863
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن گله دار-فارس

 مهندسي مكانيك  10864
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن مادرسليمان-فارس

 مهندسي مكانيك  10865
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن مرودشت-فارس

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10854 ،10855 ،10856 ،10857 ،10858 ،10859 ،10860 ،10861 ،10862 ،10863 ،10864 ،10865 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -)فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -پذير )فوق ليسانس( : مهندسي انرژي هاي تجديد34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -ي )فوق ليسانس(خراب

دام
ایران استخ
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 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10866
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن مرودشت-فارس

 10866 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10867
شركت ملي گاز 

 ايران
گاز استان شركت 

 فارس
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن مهر-فارس

 مهندسي مكانيك  10868
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ميمند-فارس

 مهندسي مكانيك  10869
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن نوبندگان-فارس

 مهندسي مكانيك  10870
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 فارس
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ني ريز-فارس

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10867 ،10868 ،10869 ،10870 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق 31329

 : مهندسي مكانيك گرايش34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -ق ليسانس(: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فو34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10871
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 قزوين
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن ابيك-قزوين

 10871 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10872
شركت ملي گاز 

 ايران
گاز استان شركت 

 قزوين
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بيدستان-قزوين

 مهندسي مكانيك  10873
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 قزوين
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن قزوين-قزوين

 مهندسي مكانيك  10874
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 قزوين
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن قزوين-قزوين

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10872 ،10873 ،10874 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق 31329

 : مهندسي مكانيك گرايش34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -ق ليسانس(: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فو34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10875
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 كردستان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن برده رشه-كردستان

 10875 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: 31331

: مهندسي 34831 -انرژي )ليسانس(: مهندسي 33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 ليسانس(مكانيك جامدات ) -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 112صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10876
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كردستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بلبان آباد-كردستان

 مهندسي مكانيك  10877
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كردستان
بوئين -كردستان

 سفلي
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10878
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كردستان
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن بيجار-كردستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10876 ،10877 ،10878 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329
: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -)فوق ليسانس(انرژي 

: مهندسي 34988 -حيط زيست )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و م34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(
: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(

 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -خرب )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير م34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10879
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كردستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بيجار-كردستان

 10879 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10880
شركت ملي گاز 

 ايران
گاز استان شركت 

 كردستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن دزج-كردستان

 مهندسي مكانيك  10881
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كردستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن دلبران-كردستان

 مهندسي مكانيك  10882
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كردستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن سنندج-كردستان

 مهندسي مكانيك  10883
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كردستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن موچش-كردستان

 مهندسي مكانيك  10884
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كردستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ياسوكند-كردستان

 مهندسي مكانيك  10885
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن بردسير-كرمان

 مهندسي مكانيك  10886
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بزنجان-كرمان

 مهندسي مكانيك  10887
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بهرمان-كرمان

 مهندسي مكانيك  10888
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن حسين آباد-كرمان

 مهندسي مكانيك  10889
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن دشت خاك-كرمان

 مهندسي مكانيك  10890
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن راور-كرمان

 مهندسي مكانيك  10891
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن راين-كرمان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10880 ،10881 ،10882 ،10883 ،10884 ،10885 ،10886 ،10887 ،10888 ،10889 ،10890 ،10891 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -)فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -پذير )فوق ليسانس( : مهندسي انرژي هاي تجديد34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -ي )فوق ليسانس(خراب

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 113صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10892
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن زرند-كرمان

 10892 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: 31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -ات حرارتي و برودتي )ليسانس(تاسيس-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10893
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن صفائيه-كرمان

 مهندسي مكانيك  10894
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن عنبراباد-كرمان

 مهندسي مكانيك  10895
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كرمان-كرمان

 مهندسي مكانيك  10896
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن كرمان-كرمان

 مهندسي مكانيك  10897
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كهنوج-كرمان

 مهندسي مكانيك  10898
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كوهبنان-كرمان

 مهندسي مكانيك  10899
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كيانشهر-كرمان

 مهندسي مكانيك  10900
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن گلشن-كرمان

 مهندسي مكانيك  10901
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن محي آباد-كرمان

 مهندسي مكانيك  10902
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن منوجان-كرمان

 مهندسي مكانيك  10903
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن نگار-كرمان

 مهندسي مكانيك  10904
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن يزدان شهر-كرمان

 مهندسي مكانيك  10905
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمانشاه
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن پاوه-كرمانشاه

 مهندسي مكانيك  10906
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 كرمانشاه
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كرمانشاه-كرمانشاه

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10893 ،10894 ،10895 ،10896 ،10897 ،10898 ،10899 ،10900 ،10901 ،10902 ،10903 ،10904 ،10905 ،10906 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -تبديل انرژي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش 31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -ژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(: مهندسي انر34305 -جوش )فوق ليسانس(

ش تحليل : مهندسي مكانيك گراي34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10907
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 گلستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ازادشهر-گلستان

 مهندسي مكانيك  10908
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 گلستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن راميان-گلستان

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 114صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10909
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 گلستان
 - - - - - - 2 مرد 2 ساكن سرخنكالته-گلستان

 مهندسي مكانيك  10910
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 گلستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كردكوي-گلستان

 مهندسي مكانيك  10911
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 گلستان
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 ساكن گرگان-گلستان

 مهندسي مكانيك  10912
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 گلستان
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 ساكن گنبدكاووس-گلستان

 مهندسي مكانيك  10913
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 گلستان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن مينودشت-گلستان

 مهندسي مكانيك  10914
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 مازندران
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن امل-مازندران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10907 ،10908 ،10909 ،10910 ،10911 ،10912 ،10913 ،10914 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -مهندسي مكانيك )ليسانس(: 31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -صنعتي )ليسانس( : مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10915
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 مركزي
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اراك-مركزي

 مهندسي مكانيك  10916
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 مركزي
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن خنجين-مركزي

 مهندسي مكانيك  10917
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 مركزي
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن زرنديه-مركزي

 مهندسي مكانيك  10918
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 مركزي
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن ساوه-مركزي

 مهندسي مكانيك  10919
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 هرمزگان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 مهندسي مكانيك  10920
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 هرمزگان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10915 ،10916 ،10917 ،10918 ،10919 ،10920 

 شرایط احراز تحصیلی:

گرايش تكنولوژي : مهندسي سيستم هاي انرژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(

: مهندسي 34988 -انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي 34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(

 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -هندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش م34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10921
شركت ملي گاز 

 ايران

شركت گاز استان 

 هرمزگان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن بندرعباس-هرمزگان

 10921 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره

 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257

مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(

: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 115صفحه 

 نفت هاي تابعه وزارتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10922
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 هرمزگان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن كيش-هرمزگان

 10922 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10923
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 همدان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن مالير-همدان

 مهندسي مكانيك  10924
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت گاز استان 

 همدان
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن همدان-همدان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10923 ،10924 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -يك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهندسي مكان31331

: مهندسي 34831 -نس(: مهندسي انرژي )ليسا33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10925
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 اقماري تمبك-بوشهر

 10925 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10926
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مجتمع گاز 

 پارس جنوبي
 - - 3 مرد 9 مرد 27 مرد 39 اقماري عسلويه-بوشهر

 10926 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10927
شركت ملي گاز 

 ايران
مجتمع گاز شركت 

 پارس جنوبي
 1 مرد 1 مرد 6 مرد 15 مرد 23 اقماري عسلويه-بوشهر

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:
 كم شنوايي خفيف-ديد تك چشمي

 مهندسي مكانيك  10928
شركت ملي گاز 

 ايران
شركت مهندسي و 
 توسعه ي گاز ايران

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ساكن تهران-تهران

 مهندسي مكانيك  10929
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 
برداري نفت وگاز 

 اروندان
 1 زن/مرد - - - - - - 1 ساكن خرمشهر-خوزستان

 نوع معلولیت قابل پذیرش در سهمیه معلولین:

 كم شنوايي يك طرفه-ديد تك چشمي -معلولين حركتي به جز دست غالب

دام
ایران استخ



 1401سال هاي تابعه وزارت نفت استخدامي شرکتنام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 116صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتشرکتهاي فهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10930
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهينه 
سازي مصرف 

 سوخت
 - - - - - - 3 زن/مرد 3 ساكن تهران-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10927 ،10928 ،10929 ،10930 

 شرایط احراز تحصیلی:

 : مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329
: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -رژي و محيط زيست )فوق ليسانس(: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش ان34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -سيستمهاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(
 : مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(34992 -ي غير مخرب )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون ها34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10931
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت پايانه هاي 

 نفتي ايران
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 اقماري خارك-بوشهر

 10931 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10932
شركت ملي نفت 

 ايران
پايانه هاي شركت 

 نفتي ايران
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري خارك-بوشهر

 10932 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10933
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي حفاري 

 ايران
 - - 2 مرد 10 مرد 24 مرد 36 اقماري اهواز-خوزستان

 مهندسي مكانيك  10934
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي حفاري 

 ايران
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 ساكن اهواز-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل

10933 ،10934 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -يك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهندسي مكان31331

: مهندسي 34831 -نس(: مهندسي انرژي )ليسا33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10935
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - 1 مرد 3 مرد 4 ساكن اغاجاري-خوزستان

 10935 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(
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 117صفحه 

 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مهندسي مكانيك  10936
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - 1 مرد 5 مرد 6 ساكن اغاجاري-خوزستان

 10936 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -سي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(: مهند31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -رارتي و برودتي )ليسانس(تاسيسات ح-فناوري مكانيك 

 مكانيك جامدات )ليسانس( -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10937
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - 1 مرد 2 مرد 2 مرد 5 ساكن اهواز-خوزستان

 10937 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -بردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي كار32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -ي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي انرژ
 ري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگهدا34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10938
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
-اهواز-خوزستان

 مارون-اهواز
 - - - - 2 مرد 5 مرد 7 ساكن

 مهندسي مكانيك  10939
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
-خوزستان

 مسجدسليمان
 - - - - - - 1 مرد 1 ساكن

 مهندسي مكانيك  10940
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
-خوزستان

 مسجدسليمان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10938 ،10939 ،10940 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -: مهندسي مكانيك )ليسانس(31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -سي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(: مهند31331

: مهندسي 34831 -ي )ليسانس(: مهندسي انرژ33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 نس(مكانيك جامدات )ليسا -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10941
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
كهگيلويه و 

 گچساران-بويراحمد
 - - - - 1 مرد - - 1 ساكن

 10941 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش تكنولوژي 32077 -: مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي )فوق ليسانس(31906 -: مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد )فوق ليسانس(31329

: مهندسي مكانيك گرايش 34253 -: مهندسي مكانيك گرايش احتراق )فوق ليسانس(32884 -كاربردي )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش طراحي 32630 -انرژي )فوق ليسانس(
: مهندسي 34988 -: مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست )فوق ليسانس(34987 -: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير )فوق ليسانس(34305 -جوش )فوق ليسانس(

: مهندسي مكانيك گرايش تحليل 34990 -: مهندسي سيستمهاي انرژي گرايش فناوري هاي انرژي )فوق ليسانس(34989 -نرژي گرايش سيستم هاي انرژي )فوق ليسانس(سيستمهاي ا
 هداري و پايش تجهيزات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيك گرايش نگ34992 -: مهندسي مكانيك گرايش مهندسي آزمون هاي غير مخرب )فوق ليسانس(34991 -خرابي )فوق ليسانس(

 مهندسي مكانيك  10942
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
 - - 1 مرد 2 مرد 2 مرد 5 اقماري خارك-بوشهر

 مهندسي مكانيك  10943
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري بهرگان-ديلم-بوشهر

 مهندسي مكانيك  10944
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
 - - - - 2 مرد 3 مرد 5 اقماري سيري-هرمزگان

 مهندسي مكانيك  10945
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت فالت 

 قاره
-الوان-هرمزگان

 ميدان بالل-الوان
 - - - - 2 مرد 4 مرد 6 اقماري

 مهندسي مكانيك  10946
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت نفت و گاز 

 پارس
ميدان -عسلويه-بوشهر

 گازي پارس جنوبي
 - - - - - - 1 مرد 1 اقماري

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10942 ،10943 ،10944 ،10945 ،10946 

 شرایط احراز تحصیلی:
 -(: مهندسي مكانيك )ليسانس31324 -: مهندسي مكاترونيك )ليسانس(31323 -: مهندسي تكنولوژي جوشكاري )ليسانس(31196 -: تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(30257
مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  -: مكانيك 31945 -: مهندسي مكانيك گرايش ماشين االت )ليسانس(31332 -: مهندسي مكانيك گرايش طراحي جامدات )ليسانس(31331

: مهندسي 34831 -: مهندسي انرژي )ليسانس(33970 -: مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي )ليسانس(32852 -: مهندسي ساخت و توليد )ليسانس(32787 -)ليسانس(
: مهندسي حرفه اي 35140 -: مهندسي حرفه اي ساخت و توليد )ليسانس(35139 -: مهندسي حرفه اي جوش )ليسانس(35138 -تاسيسات حرارتي و برودتي )ليسانس(-فناوري مكانيك 

 ك جامدات )ليسانس(مكاني -طراحي كاربردي  -: مهندسي مكانيك 35235 -مكاترونيك )ليسانس(
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 هاي تابعه وزارت نفتهاي شرکتفهرست رشته محلادامه 
کد 

رشته 
 محل

 رشته تحصیلی
شرکت 

 اصلی/ستاد
 محل خدمت شرکت فرعی

برنامه 
 کاری

 تعداد
 آزاد

 25ایثارگر 
 درصد

 5ایثارگر 
 درصد

 معلول

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 ستاد مهندسي نفت  10947
پژوهشگاه صنعت 

 نفت
 - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 2 زن/مرد 5 ساكن تهران-تهران

 10947 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 34996 -: مهندسي نفت گرايش مخازن )فوق ليسانس(34995 -: مهندسي نفت گرايش بهره برداري )فوق ليسانس(34994 -: مهندسي نفت گرايش حفاري )فوق ليسانس(33884

: مهندسي مخازن 34999 -: مهندسي حفاري و استخراج نفت )فوق ليسانس(34998 -)فوق ليسانس( : مهندسي اكتشاف نفت34997 -مديريت مخازن هيدروكربوري )فوق ليسانس(
: مهندسي نفت گرايش 35002 -: مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت )فوق ليسانس(35001 -: مهندسي نفت حفاري و بهره برداري )فوق ليسانس(35000 -هيدروكربوري )فوق ليسانس(

 پااليش )فوق ليسانس(

 مهندسي نفت  10948
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت بهره 
برداري نفت وگاز 

 اروندان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن تهران-تهران

 مهندسي نفت  10949
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي نفت 
مديريت  _ايران 

 اكتشاف
 - - - - 1 مرد - - 1 اقماري تهران-تهران

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10948 ،10949 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي نفت 35142 -: مهندسي نفت گرايش اكتشاف نفت )ليسانس(35141 -: مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري )ليسانس(31961 -: مهندسي نفت )ليسانس(31960

 : مهندسي نفت گرايش حفاري و استخراج نفت )ليسانس(35143 -نابع نفت )ليسانس(گرايش بهره برداري از م

 مهندسي نفت  10950
شركت ملي نفت 

 ايران

شركت ملي نفت 
مديريت  _ايران 

 اكتشاف
 - - - - 1 زن/مرد 4 زن/مرد 5 ساكن تهران-تهران

 10950 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 34996 -: مهندسي نفت گرايش مخازن )فوق ليسانس(34995 -: مهندسي نفت گرايش بهره برداري )فوق ليسانس(34994 -: مهندسي نفت گرايش حفاري )فوق ليسانس(33884

: مهندسي مخازن 34999 -: مهندسي حفاري و استخراج نفت )فوق ليسانس(34998 -)فوق ليسانس( : مهندسي اكتشاف نفت34997 -مديريت مخازن هيدروكربوري )فوق ليسانس(
: مهندسي نفت گرايش 35002 -: مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت )فوق ليسانس(35001 -: مهندسي نفت حفاري و بهره برداري )فوق ليسانس(35000 -هيدروكربوري )فوق ليسانس(

 پااليش )فوق ليسانس(

 مهندسي نفت  10951
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي حفاري 

 ايران
 - - 4 مرد 35 مرد 85 مرد 124 اقماري اهواز-خوزستان

 مهندسي نفت  10952
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي حفاري 

 ايران
 - - - - 3 مرد 3 مرد 6 ساكن اهواز-خوزستان

 مهندسي نفت  10953
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ساكن اغاجاري-خوزستان

 مهندسي نفت  10954
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - 1 مرد 1 مرد 3 مرد 5 اقماري اهواز-خوزستان

  باشد:های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی رشته محل
10951 ،10952 ،10953 ،10954 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي نفت 35142 -: مهندسي نفت گرايش اكتشاف نفت )ليسانس(35141 -: مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري )ليسانس(31961 -: مهندسي نفت )ليسانس(31960

 : مهندسي نفت گرايش حفاري و استخراج نفت )ليسانس(35143 -ره برداري از منابع نفت )ليسانس(گرايش به

 مهندسي نفت  10955
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن اهواز-خوزستان

 10955 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: 34996 -: مهندسي نفت گرايش مخازن )فوق ليسانس(34995 -: مهندسي نفت گرايش بهره برداري )فوق ليسانس(34994 -: مهندسي نفت گرايش حفاري )فوق ليسانس(33884

: مهندسي مخازن 34999 -: مهندسي حفاري و استخراج نفت )فوق ليسانس(34998 -)فوق ليسانس( : مهندسي اكتشاف نفت34997 -مديريت مخازن هيدروكربوري )فوق ليسانس(
: مهندسي نفت گرايش 35002 -: مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت )فوق ليسانس(35001 -: مهندسي نفت حفاري و بهره برداري )فوق ليسانس(35000 -هيدروكربوري )فوق ليسانس(

 پااليش )فوق ليسانس(

 مهندسي نفت  10956
شركت ملي نفت 

 ايران
شركت ملي مناطق 

 جنوب خيزنفت
-خوزستان

 مسجدسليمان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ساكن

 10956 یشرایط احراز تحصیلی رشته محل شماره
: مهندسي نفت 35142 -: مهندسي نفت گرايش اكتشاف نفت )ليسانس(35141 -: مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري )ليسانس(31961 -: مهندسي نفت )ليسانس(31960

 حفاري و استخراج نفت )ليسانس(: مهندسي نفت گرايش 35143 -گرايش بهره برداري از منابع نفت )ليسانس(
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