
 
 

 
 

 

 (1)هیاطالع
 

  و اطالعات تکمیلی اتیاصالح 

  یاستخدام آزمون یراهنما دفترچهآگهی و 

  بلند دیب گاز شیپاال شرکت

 فارس جیخل

 
 (24/3/97 تاریخ)

 

 



 
 

 
 و یهآگ در یلیتکم اطالعات نیهمچن و اتیاصالح رساند یم زیعز داوطلبان اطالع به لهینوسیبد

 :است هدیگرد اعمال لیذ شرح به فارس جیخل بلند دیب گاز شیپاال شرکت یاستخدام آزمون یراهنما دفترچه
 (ازین مورد یانسان یرویجدول ن) الف بند در و اطالعات تکمیلی شده اعمال راتییتغ-1

با توجه به گرایش های درج  عیصنا یمهندس ارشد یکارشناس و یکارشناس یلیتحص مدارک دارندگان-1-1

 در( یبازرگان تیریمد) 8 فیرد و( یانسانمنابع تیریمد) 6 فیردمی توانند در  انسانی نیروی جدولدر  شده

 .ندینما تشرک یاستخدام آزمون

در جدول   یلیتحص یها رشته کیتفک به ازین مورد یانسانیروین تعداد یلیتکم اطالعات ارائه منظور به-1-2

 .است دهیگرد درج الف

 به 15از  یکاردان یلیتحصاا مقطعانسااانی درجدول نیروی  13،12،11،10ردیف های در  معدل حداقل-1-3

 تقلیل یافته است. 14

  ازین مورد یانسان یروین جدول - الف

ف
دی

ر
 

 تحصیلی رشته

 پذیرش مورد
 تحصیلی مقطع گرایش

 حداقل

 معدل

 ازین مورد نفرات  جنسیت/پذیرش

 حداقل حداکثر زن مرد

 مهندسی شیمی 1

غذایی،  صنایع استثنا کلیه گرایشها به

بیوتکنولوژی، زیست پزشکی، داروسازی، 

 صنایع شیمی معدنی، محیط زیست،پلیمر

 14 کارشناسی

* * 85 80 
 15 کارشناسی ارشد

 مهندسی مکانیک 2

کلیه گرایشها به استثنا مهندسی پزشکی 

)بیومکانیک(، سیستم محرکه خودرو، سازه 

 بدنه خودرو، مکاترونیک، طراحی 

 خودروهای دینامیکی سیستم

 14 ارشناسیک

* * 25 20 
 15 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق 3
کلیه گرایشها به استثنا مهندسی پزشکی 

 مکاترونیک، راه آهن برقی )بیوالکترونیک(، 

 14 کارشناسی
* * 25 20 

 15 کارشناسی ارشد

 شیمی 4

نی، معد شیمی استثناء به هاگرایش کلیه

 و دریا شیمی شیمی، آموزش پلیمر، شیمی

 داروئی شیمی

 14 کارشناسی
* * 26 20 

 15 کارشناسی ارشد

5 

محیط 

زیست،ایمنی، 

 ایبهداشت حرفه

-مهندسی ایمنی صنعتی-مهندسی ایمنی

 ایبهداشت حرفه-HSE -بهداشت محیط

 

 14 کارشناسی

* * 15 10 
 15 کارشناسی ارشد
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 الفادامه جدول 

 

ف
دی

ر
 

 تحصیلی رشته

 مورد پذیرش
 مقطع تحصیلی گرایش

حداقل 

 معدل

 ازین موردنفرات  پذیرش/جنسیت

 حداقل حداکثر زن مرد

6 
منابع مدیریت 

 انسانی

 منابع تیریمد یهاشیگرا هیکل-

 یانسان

 

 شیگرا( MBA یاجرائ تیریمد-

 ( یانسان منابع توسعه و تیریمد

 

 یمهندس یکارشناس یهاشیگرا هیکل-

 ینعتص دیتول شیگرااستثاء به عیصنا

 

 ارشد یکارشناس یهاشیگرا هیکل-

 یمهندس استثناء به عیصنا یمهندس

 ندهیآ و نیتام رهیزنج و کیلجست ،یمال

 یپژوه

 15 کارشناسی 

* * 8 5 
 16 کارشناسی ارشد

 یمال تیریمد-یحسابدار یهاشیگرا کلیه حسابداری 7
 15 کارشناسی 

* * 12 10 
 16 کارشناسی ارشد

8 
مدیریت 

 بازرگانی

 ملل،ال بین بازاریابی داخلی، بازرگانی-

 بازاریابی و تامین زنجیره مدیریت

 تیریمد یکارشناس یهاشیگرا هیکل-

 یبازرگان

 یهاشیگرا MBA یاجرائ تیریمد-

 و اتیعمل و( بازار و محصول)یابیبازار

 نیتام رهیزنج

 عیصنامهندسی کارشناسی ارشد -

  (نیتام رهیزنج و کیلجست)

 15 کارشناسی 

* * 10 5 
 16 کارشناسی ارشد

9 
-کامپیوتر و فن

 آوری اطالعات

-رمن-های کامپیوتریشبکه-طراحی سیستم

 فناوری اطالعات-افزارسخت-افزار

 14 کارشناسی

* * 5 2 
 15 کارشناسی ارشد

 5 10 - * 14 کاردانی کلیه گرایش ها ایمنی 10

 مکانیک 11
آالت صنایع و ماشین-تاسیسات تهویه

 مکانیک-صنایع
 5 10 - * 14 کاردانی

 10 15 - * 14 کاردانی کلیه گرایش ها برق 12

13 
گروه شیمی و 

 صنایع شیمیایی
 70 84 - * 14 کاردانی کلیه گرایش ها به استثنا گیاهان دارویی
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 (یاختصاص و یعموم طیشرا-5-ب بند)یسن طیشرا در شده اعمال راتییتغ-2

 .است افتهی شیافزا سال 30 به سال 28 از یکاردان مدرک دارندگان سن حداکثر -1-2

 .است افتهی شیافزا سال 33 به سال 32 از یکارشناس مدرک دارندگان سن حداکثر -2-2

 .است افتهی شیافزا سال 38به سال 36 از ارشد یکارشناس مدرک دارندگان سن حداکثر-3-2

 شیاالپ شرکت یاستخدام آزمون یراهنما دفترچه و یآگه یبندها ریسا دردیگری  رییتغ گونه چیه ضمنا-3

 .است نشده اعمال فارس جیخل ندبلدیب گاز

 

 تیموفق یآرزو با                                                                                                                              
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