
    

    
        

  

  از بین داوطلبان بومی  در ایستگاه هاي تقویت فشار گاز جهت تأمین نیروي انسانی متخصص خودتوسعه صنایع تابان انرژي پاسارگارد (سهامی خاص) شرکت   
  نماید.طی آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جهت استخدام با شرایط زیر دعوت به همکاري می لرستانو  خوزستان هاي استان

  

  
  لف) شرایط عمومی براي شرکت در آزمونا

 . داشتن تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران  1
. اعتقاد به دین مبین اسـالم یـا یکـی از ادیـان     2

  شناخته شده در قانون اساسی ایران  
. انجام خدمت سربازي یا داشتن معافیت هـاي  3

  قانونی دائم 
  . عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات4
  . نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر5
ــورداري از تندرســـتی و توانـــایی الزم   6 . برخـ

  ف  متناسب با وظای
  . دارا بودن شرایط احراز شغل7
. عدم اشتغال به خدمت یا تحصـیل و نداشـتن   8

  تعهد خدمتی  
  

  ب) شرایط اختصاصی
  : زیر شرح به سنی شرایط حداکثر . داشتن1
ــدین  - ــد در مقطــع    01/01/1367متول ــه بع ب

  کارشناسی
ــدین  - ــد در مقطــع    01/01/1369متول ــه بع ب

  کاردانی
  بعد در مقطع دیپلمبه  01/01/1371متولدین  -
. داشتن مدرك تحصیلی مرتبط با رشته شغلی 2

  مورد نظر در جدول روبرو   
خوزستان  هاي . فقط افراد بومی استان3
مجـاز بـه شـرکت در آزمـون     لرستان و 

  هستند.
ــایج و مصــاحبه، اولویــت     4 ــس از اعــالم نت . پ

 استخدام بـه  تشـخیص شـرکت بـا افـراد بـومی      
   شهرهاي محل استقرار به محل کار می باشد. 

ــک از مراحــل اســتخدامی  5 ــر ی . چنانچــه در ه
خالف واقع بودن اطالعات ارائه شده از سوي فرد 

از ادامه فرآیند مراحل استخدامی    مسجل گردد،
  فرد ممانعت به عمل خواهد آمد.

    
  ج) مدارك مورد نیاز

. فرم تکمیل شـده ثبـت نـام (بـه طـور دقیـق و       1
 خوانا)

. دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده (یک 2
 قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود)

 (پشت ورو). تصویرصفحه اول شناسنامه و کارت ملی3
 ورو) (پشت. تصویربرگ پایان خدمت یا معافیت دائم4
. تصویر آخرین مدرك تحصیلی یا گواهی فراغـت  5

از تحصیل که معدل کـل حتمـا در آن قیـد شـده     
  باشد.

هاي . براي ارسال مدارك مورد نیاز الزاما از پاکت6
  استفاده شود. 25x17پستی استاندارد 

  
  د) سایر نکات

. زمان و محل برگـزاري آزمـون از طریـق آدرس    1
 الکترونیکی زیر به اطالع داوطلبان خواهد رسید.

. داوطلبان واجد شرایط می بایست مـدارك الزم  2
  پنجشـنبه روز را حداکثر تـا پایـان وقـت اداري    

بــه آدرس تهــران  پســت سفارشــیبــا  31/03/97
ــتی ــندوق پســ ــتی  16765-1719صــ و کدپســ

پردیس فنی و مهندسـی شـهید     53571-16589
ــاي    عباســپور، ــوزش ه ــز آم ــاهنگی مرک ــور هم ام

تخصصی شـهید عباسـپور (آزمـون جـذب نیـروي      
  ي) ارسال نمایند.ژشرکت تابان انر

هـیچ عنـوان   . مدارك ارسالی براي ثبت نـام بـه   3
مسترد نمی شود. همچنین به مدارك نـاقص و یـا   
مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیـب  

  اثر داده نخواهد شد.
. داوطلبان مـی تواننـد جهـت آگـاهی از زمـان و      4

مکان آزمـون، دروس امتحـانی و کسـب اطالعـات     
بیشتر به وب سایت مرکز آمـوزش هـاي تخصصـی    

قســــمت    http://stc.sbu.ac.irبــــه آدرس 
  آزمون هاي استخدامی مراجعه نمایند.

  

یف
رد

  

  جنسیت  تعداد  مقطع و رشته تحصیلی  رشته شغلی

  تکنسین   1
  بهره برداري

  کارشناسی و کاردانی در رشته برق و مکانیک (کلیه گرایش ها)
  کارشناسی در رشته مهندسی نفت 

  )برداري از منابع نفت استخراج نفت ـ بهرهمهندسی (گرایش 
24  

 مرد

 تکنسین  2
  تعمیرات

  دانی  در رشته برق و مکانیک (کلیه گرایش ها)کار
  9  دیپلم در رشته برق و مکانیک (فقط مراکز فنی و حرفه اي)  

  3  و باالتر در رشته ایمنی و بهداشت (کلیه گرایش ها)کارشناسی  HSEکارشناس  3
  3  سال سابقه کار مرتبط 8با حداقل برق و مکانیک (کلیه گرایش ها) کارشناسی   رئیس تعمیرات  4

کارشناس   5
  9  سال سابقه کار مرتبط 5با حداقل برق و مکانیک (کلیه گرایش ها) کارشناسی   تعمیرات

  سرشیفت   6
  بهره برداري

  12  سال سابقه کار مرتبط 5با حداقل برق و مکانیک (کلیه گرایش ها) کارشناسی 

  60    عـــجم
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