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 ...”رخمشهر را خدا آزاد رکد“

 خرمشهر و عشق جوشید

 خسته نشد خموش و راکد و

 خورد هایش اگرچه خون می نخل

 !..ریشه هایش به غم بسته نشد

 

خبر  و با همت آنان اند به ثمر رساندهرا ای دیگر  ، حماسهدر سالروز حماسه غرورآفرین فتح خرمشهرجوانان خوزستان 

به  محقق گردیده است.8931شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در سال های  فاز اول از مجموعه پروژه امیدبخش افتتاح

در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین لیمان شیمی مسجدسشرکت پترواین مناسبت 

خود را پس از  دارای شرایط احرازنیروی انسانی  ،لیسانس و فوق لیسانس کاردانی،متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی 

 .معاینات پزشکی، با انعقاد قرارداد طبق قانون کار استخدام نماید و مصاحبه عمومی و تخصصیدر کسب موفقیت 

 
 جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی

 حداقل معدل جنسیت مقطع تحصیلی گرایش رشته تحصیلی ردیف

 مهندسی شیمی 8
ها به غیر از صنایع غذایی، سلولزی،  کلیه گرایش

 بیوشیمی، صنایع معدنی و صنایع نظامی
 81 مرد کارشناسی/کارشناسی ارشد

 81 مرد کاردانی شیمیایی ، پتروشیمیصنایع  کاردانی شیمی 2

 81 مرد/ زن کارشناسی/کارشناسی ارشد شیمی کاربردی شیمی 9

 81 مرد کارشناسی/کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها مهندسی مکانیک 1

 81 مرد کارشناسی/کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها مهندسی الکترونیک 5

 81 مرد کارشناسی/کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها مهندسی برق 6

 81 مرد کارشناسی/کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها مهندسی ایمنی صنعتی 7

 81 مرد کارشناسی/کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازرگانی مدیریت 1

 81 مرد/ زن کارشناسی ها  کلیه گرایش مهندسی صنایع و مدیریت 3

 : شرایط عمومی و اختصاصی

 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران -8

 متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران  -2

 دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی  -9
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 .باشد 9/9/8937قبل از تاریخ تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید  :8تبصره 

، در صورت موفقیت در مراحل مربوطه پس از تائید پزشکی ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت دائم :2تبصره 

 .بالمانع خواهد بود و به شرط توانایی کار در سمت سازمانی مربوطه، معتمد شرکت صنعتی پزشک

 

 : شرط سن دواطلبان

 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس 90دارا بودن حداکثر  -1

 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس 21

 9/9/8937 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی تا تاریخ 25

 . مدت زمان خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن داوطلبان افزوده می شود: 8تبصره 

 .حداقل معدل کل مورد قبول برای مقاطع تحصیلی مطابق با جدول آگهی می باشد: 2تبصره 

 .باشد 9/9/8937تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از : 9تبصره 

به ازای هر سال سابقه کار مفید و مرتبط  ،با ارائه گواهی معتبر مشابهمرتبط در شرکت های موثر و سابقه خدمت : 1تبصره 

سابقه پرداخت بیمه و ارائه  بارگزاری)سابقه معتبر در صورت  .اضافه خواهد شد فوق ل به حداکثر سنین اعالم شدهیک سا

 گردد( محاسبه می

شیراز/ اصفهان/  نفت/ اهواز/ برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه تهران / شریف/ صنعتی امیرکبیر /: 5تبصره 

و فردوسی مشهد یک نمره تقلیل در حداقل معدل  / تربیت مدرس علم و صنعت / خواجه نصیرالدین طوسی / عالمه طباطبایی

 .کل مورد قبول منظور خواهد شد

آزمونهای سراسری دانشگاههای سراسری و آزاد  شامل مراکزی است که از طریقمدرک تحصیلی دانشگاهی قابل قبول  -5

 ام به جذب دانشجو نموده باشند.اقد

 .معتمد شرکت خواهد بود صنعتی تندرستی و توانائی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محوله طبق تائید پزشک -6

 .عدم محکومیت به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد -7

اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی )موکداً اعالم می گردد چنانچه در مراحل استخدامی مشخص عدم  -1

 .(شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد شد

 نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و غیردولتی -3

 .دنمی باش در استخدام اولویتدارای اضیان بومی متق -80

بوده و یا  هفتکل، اللی، اندیکا، مسجد سلیمانشهرستان های یکی از ساکن متولد یا الق می شود که تداوطلب بومی به فردی ا :تبصره

 .مدرک تحصیلی دیپلم خود را از یکی از شهرهای ذکر شده اخذ نموده باشد

  مطابق جدول زیر می باشدشرایط اولویت های اجتماعی: 

 یاولویت امتیاز معافیت از شرط معدل اولویت

 کل امتیاز کسب شده 20% نمره 8 جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، مفقودین

 کل امتیاز کسب شده 20و حداکثر % 9جانبازی % 5هر % نمره 8 جانبازان

 کسب شدهکل امتیاز  20و حداکثر % 2هر سال اسارت % نمره 8 آزادگان

 کل امتیاز کسب شده 20و حداکثر % 8ماه سابقه حضور در جبهه % 8هر  نمره 8 رزمندگان

، مسجد سلیمانهای  شهرستان ساکنین

  اللی و هفتکلاندیکا، 
 کل امتیاز کسب شده 85% نمره 8
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 : مراحل ثبت نام

 (WWW.MISIPCC.COM) مراجعه به وب سایت شرکت -88-8

  استخدامبخش در  تقاضانامه الکترونیکیتکمیل فرم  -88-2

آخرین و  ر مدارک شناسایی. )شامل شناسنامه، کارت ملی، گواهی پایان خدمت، مدرک تحصیلی دیپلمیارسال سا -88-9

 (مدرک تحصیلی

 پذیرد نام رایگان بوده و بدون اخذ وجه از متقاضی انجام می : کلیه مراحل ثبت8تبصره 

 

 : ثبت نام 

روز  21لغایت ساعت  09/09/8937 مورخ شنبه پنجروز  82داوطلبان در صورت دارا بودن شریط الزم می توانند از ساعت 

مراجعه و پس از ارائه  (WWW.MISIPCC.COM) جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی 21/09/8937مورخ  شنبه پنج

 .اطالعات درخواستی بدون واریز هزینه ثبت نام نسبت به اخذ کد رهگیری خود اقدام نمایند

 

 پیگیری ثبت نام :

 سایت رسمی شرکت و با استفاده از کد پیگیری ارائه شده انجام خواهد پذیرفت.  نام صرفاً از طریق وب پیگیری ثبت

نام انجام خواهد  از طریق سایت و در قسمت پیگیری ثبت، باشند می دارای شرایط احراز جذب ی کهمتقاضیانبه رسانی  اطالع

 پذیرفت.

 

  : نکات مهم

 .تکمیل فرم موجود در وب سایت مراجعه و مندرجات آنرا دقیقاً مطالعه نمایید شرایط عمومی و اختصاصیقبل از ثبت نام  -89-8

 .شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم گرددثبت نام زمانی تکمیل می باشد که  -89-2

بدیهی است چنانچه مغایرتی در . مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد -89-9

به  مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری

 .عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت

 

  : تذکرات مهم -81

 . ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی باشد -81-8

نام رایگان بوده و بدون اخذ وجه  شود کلیه مراحل ثبت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از متقاضیان، موکّدا اعالم می -81-2

 پذیرد. از متقاضی انجام می

 .اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد (21/09/8937 ) به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس ازمهلت مقرر -81-9

سه برابر ظرفیت مورد نیاز شرکت نسبت به اعالم اسامی پذیرفته شدگان جهت مطابق با  نام، پایان مهلت نهایی ثبت پس از -81-1

 .اقدام می شود تا پس از انجام سایر مراحل، قبول شدگان نهائی انتخاب شوند و پزشکی مصاحبه های فنی و تخصصی و روانشناختی

 مشتمل بر) جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامیالزم به توضیح است که  -81-1

تعیین گردیده و چنانچه متقاضیان  (، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکیتایید رزومه تخصی احراز شرایط عمومی،

 .ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردیددر هر یک از مراحل فوق موفقیت الزم را کسب ننمایند، موضوع 

پتروشیمی صنایع سایت شرکت جذب نیرو صرفاً جهت به کارگیری در واحدهای مورد نیاز شرکت در محل  -81-5

 .می باشدمسجدسلیمان 

 .سال بعد از آموزش اخذ خواهد شد 7از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری خدمت به میزان  -81-6

عقد گردیده که در صورت قانونی با حداقل حقوق  همراه استخدام نیروی انسانی برای سال اول، در قالب کارورزی و -81-7

 نامه حقوق و دستمزد شرکت برقرار خواهد شد. رضایت طرفین از شرایط همکاری، قرارداد سال جدید بر اساس آیین


