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 سمه تعاليب   
 

 )اصـالحیـه(
 

 

  

 

 رو در شركت پااليش نفت الوان ـذب نيـي جـآگه
 

 

 بمنظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي مختلف عملياتي  دارد ردر نظ شركت پااليش نفت الوان

 جدول ذيلرا در مقطع كارشناسي در رشته هاي شغلي مندرج در  داوطلبان مرد واجد شرایط از نفر 67تعداد 

 در قالباز طريق برگزاري آزمون كتبي ، مصاحبه فني / تخصصي ، انجام معاينات طب صنعتي و گزينش  

 در چارچوب قانون كار و تأمين اجتماعي دعوت به همکاري نمايد.  خدمات پيمانکاري و 
 

 جدول مقطع و رشته تحصیلی موردنیاز شرکت پاالیش نفت الوان

 تعـداد شـرایـگ ه تحصیلیـرشت ع تحصیلیـمقط

 يــاسـكارشن

 يـمهندسي شيم

 صنـایـع گـاز

66 

 صنـایـع پتـروشيمـي

 صنـایـع پـاالیـش -پاالیش

 طـراحي فرآیندهای صنایـع

 صنایع شيميایي

 --- يـمهندسي شيم

 --- تـمهندسي نف

 ، مهندسي صنایـع
 (HSE) ایمني و حفاظت فني

--- 5 

 5 سياالت مهندس مکانيک
 

 

 ي داوطلبانـط عمومـشراي -1
 

 تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران و متدين به دين مبين اسالم و يا يکي از اديان رسمي كشور  -1-1

 عدم سوء پيشينه كيفري -1-2

 داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني به تأييد طب صنعتي بهداشت و درمان صنعت نفت  -1-3

 .نامدارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  و معافيت پزشکي در زمان ثبت  -1-4

در صورت قبولي در آزمون براي افراد مشمول معافيت پزشکي ارائه مدارک مبني بر رفع محدوديت :  تذكر مهم -1-4-1

 پزشکي و تأييد طب صنعتي بهداشت و درمان صنعت نفت دال بر توانايي انجام كار محوله در شركت

 الزامي است. 
  

 ته به آن و نهادهاي انقالبيعدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاههاي دولتي و مراكز وابس -1-5

 واحدهاي تابعه صنعت نفت باشند . نبايد به صورت رسمي يا پيماني در استخدام شده داوطلبان جذب -1-6
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جذب  از طريق خدمات پيمانکاري الوان شركت پااليش نفتبا توجه به اينکه جذب شدگان صرفاً جهت كار در  -1-7

خواهند شد لذا امکان انتقال آنان به ساير واحدهاي وزارت نفت و ديگر ارگانهاي دولتي تحت هيچ شرايطي 

 وجود ندارد. 

 

کلیـه متقاضیان از سراسر کشور می توانند در این آزمون استخدامی شرکت نمایند. ولی در صورت کسب امتیاز و در شرایط   -2

 ان می باشد. ـزگـرمـان هـاست ـومـیب مساوی، اولویت جذب با داوطبان
 

 به كساني اطالق مي شود كه داراي شرايط ذيل باشند: هرمزگاني استان ـومـ: ب رهـتبص

 باشد. هرمزگان محل تولد يا محل صدور شناسنامه داوطلب استان -1

 طي كرده باشد. هداشاره گرديحداقل دو مقطع تحصيلي )ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان( را در استان  -2

 سال  5اخذ تأييديه مبني بر سکونت حداقل  .باشند هرمزگانساكن استان   11/14/55سال منتهي به تاريخ  5حداقل  -3

 از شوراي محل الزامي است. 
 
 

 سنی برای متقاضیان استخدام در شرکت پاالیش نفت الوان شرایط  -3
 

 

 به بعد( است. 11/11/1367)متولدين سال تمام  22شركت در آزمون  متقاضيان حداكثر سن

 

 مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداكثر شرط سني اضافه مي شود.  : 1ه رـتبص

سني  سال به سقف 3مدت سابقه كار معتبر و مرتبط با مدرک تحصيلي و شغل مورد نظر حداكثر به ميزان  : 2ه رـتبص

 ارائه گواهي سابقه كار معتبر و پرداخت حق بيمه در صورت قبولي در آزمون كتبيشود ) افزوده مي

  ايام مذكور الزامي است ( 
 

  از كارافتاده كلي غيرقادر به كار جانبازان خانواه هاي معظم شهدا، مفقودين و شرايط حداكثر سن در مورد : 3ره ـتبص

  به شرط سني اضافه مي شود.سال  3در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي 

 

 سال باشد .  31 نبايد بيشتر ازدر هر حال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن با مراعات تبصره هاي فوق الذكر 
 

داوطلبان گرامي تنها مي توانند از يکي از تبصره هاي فوق الذكر در صورت داشتن شرايط الزم از آن  ر مهم :ـتذک

  استفاده نمايند .

 

 اینترنتی و مهلت ثبت ناممدارک مورد نیاز جهت ثبت نام  -4
 

 با مراجعه به سايتتمديد گرديد، لذا ثبت نام متقاضيان   13/15/55 لغايت 15/15/55 واجدين شرايط از تاريخ ثبت نام
 انجام مي پذيرد. متقاضيان مي بايست  www.hormozgan.ac.ir و www.karasa.irدانشگاه هرمزگان به نشاني

جذب و تکميل فرم درخواست شغل مدارک خود را در سامانه ثبت و كد  پس از مطالعه شرايط عمومي و اختصاصي
 رهگيري دريافت نمايند. ضمناً كليه اطالع رساني هاي آتي از طريق همين سايت صورت خواهد گرفت.

 به طور صحيح و دقيق  ثبت نام سايت در اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجود ثبت تکميل مشخصات و -1
 و دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروري مي باشد.

http://www.karasa.ir/
http://www.hormozgan.ac.ir/


 

3 

 

 كيلو بايت  41با حجم كمتراز  3×4فايل عکس اسکن شده پرسنلي -2
 

 بايتكيلو  21صفحه اول شناسنامه با حجم كمتر از  شده فايل اسکن -3
 

 

به حساب شماره ريال( بعنوان حق ثبت نام بصورت بانکي سيصدوپنجاه هزار ريال ) 351ر111/-واريز مبلغ -4

 از تمامی شعب بانک ملت( بنام بانک ملت شعبه نخل بندرعباس )قابل واریز 22/1563661

ضمناً در موقع ثبت نام بايد اسکن فيش واريزي پيوست گردد كه حجم فايل آن نبايد بيشتر  دانشگاه هرمزگان. 
 كيلو بايت باشد .  21از 

 

نام پرداخت كننده فيش واريزي بايد با نام متقاضي شركت در آزمون يکي باشد. همچنين ارايه اصل فيش : توجــه
 واريزي در هنگام برگزاري آزمون الزامي است. 

 

 كيلو بايت باشد. 111با حجم كمتر از اسکن مدرک تحصيلي داوطلب فايل  -5

 كيلو بايت باشد. 21يا معافيت دائم با حجم  فايل اسکن شده كارت پايان خدمت -6

 
: ثبت نام نهايي منوط به تکميل كليه مراحل و دريافت كد رهگيري از سيستم مي باشد. پس از تأييد نهايي 1رـتذک

نبوده و امکان ثبت نام مجدد نيز وجود ندارد، لذا در تکميل فرم درخواست در سامانه اينترنتي اطالعات قابل تغيير 
 مذكور دقت الزم معمول گردد.

 

طلب تنها امکان يک بار ثبت نام را دارد ضمناً ثبت نام به صورت ناقص يا به نحو او: الزم به ذكر است هر د2رـتذک
 تي مذكور مورد قبول نبوده و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد.غير از ثبت نام از طريق سامانه اينترن

 

 هـع کارت ورود به جلسـان توزیـزم  -5
 

 از طريق   11/16/55پنجشنبه مورخ  لغايت 15/16/55 مورخ سه شنبه روزاز كارت ورود به جلسه آزمون كتبي 

 قابل دريافت خواهد بود . ثبت نام سايت 

 

 ونـزاری آزمـرگـبل ـان و محـزم -6
 در شهر بندرعباس مي باشد. حوزه برگزاري آزمون 12/16/55 مورخجمعه  در روز داوطلبانتاريخ برگزاري آزمون 

 د شد.هدر كارت ورود به جلسه داوطلبين قيد خوا 
 

 

 ون عبارتند از : ـواد آزمـم  -7
براي پاسخ هاي نادرست برگزار مي گردد. آزمون عمومي و تخصصي بصورت چهار گزينه اي و با احتساب نمره منفي 

 ذكر شده است. مواد آزمون هاي عمومي و اختصاصي در سايت ثبت نام
 

 رات الزم : ـذکـت
 

رک تحصيلي كمتر يا باالتر از مقاطع تحصيلي ليسانس در رشته تحصيلي مدرک ارسالي توسط دارندگان مدبه  -

 .داده نخواهد شداعالم شده و همچنين به مدارک معادل ترتيب اثر 
 

مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده درمتن آگهي و يا ارسال مدارک بصورت ناقص  -

بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از آزمون، مصاحبه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد 
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آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در  اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در

 صورت صدور حکم استخدامي، حکم مزبور لغو و بالاثر مي گردد. 

 

 وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد. -

نتايج آزمون كتبي به صورت دو تا سه برابر ظرفيت اعالم خواهد شد. لذا كسب حد نصاب نمره الزم در آزمون  -

حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب نهايي پذيرفته شدگان در آزمون پس از طي مراحل  كتبي هيچگونه

 . مصاحبه تخصصي، معاينات طب صنعتي، گزينش عمومي و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد

 مدرک تحصيلي فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته شدن در آزمون كتبي بايستي -

 به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد  

 ،ارايه ارزشنامه مدرک تحصيلي مأخوذ از خارج از كشور صادره توسط اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم -

 تحقيقات و فناوري براي فارغ التحصيالن دانشگاههاي خارج از كشور الزامي است. 

 داوطلبان استخدام مي بايست با آخرين مدرک تحصيلي اخذ شده در آزمون هاي استخدامي شركت نمايند.  -

 در هر يک از مراحل استخدام مشخص شود داوطلب داراي مدرک تحصيلي باالتربديهي است در صورتيکه 

وي منتفي وع استخدام )با تاريخ قبل از آزمون كتبي( بوده ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موض

 خواهد شد. 

 جهت احتساب امتياز ايثارگري در صورت قبولي در آزمون كتبي ارايه مدركي دال بر ايثارگري از مراجع ذيربط -

 الزامي است. 

)شاغل ، بازنشسته ، فوت شده ناشي از كار  كاركنانفرزند در صورت قبولي در آزمون كتبي ارايه مدركي دال بر  -

 الزامي است.  جهت احتساب امتياز  فرزند كاركنان  از مراجع ذيربط يا عادي( شركت پااليش نفت الوان

بودن مدرک تحصيلي و يا گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع، رشته و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده  ادار -

تحصيلي صادره برای حوزه نظام وظيفه و یا گواهي های صادره توسط دانشگاههای  معافيت )باشد الزامي است.

  (مبني بر اعالم واحدهای گذارنده شده مورد پذیرش نخواهد بود.

داوطلبان مي توانند در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر به سايت ثبت نام مراجعه و يا در ساعات اداري منحصراً  -

  )دانشگاه هرمزگان( تماس حاصل نمایند. 76777637777شماره تلفن: با 

 شركت پااليش نفت الوان هيچ گونه تعهدي در قبال جذب نفرات ذخيره نخواهد داشت. در صورت انصراف -

 نفر اصلي و نياز از فرد ذخيره دعوت بکار خواهد شد.  

 
 

 

 

                                                                                                                    

 مدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت الوان
 


