
  پااليش نفت بندرعباسمواد امتحاني آزمون استخدامي شركت 

  آزمون عمومي  آزمون تخصصي  رشته تحصيلي  مقطع تحصيلي

  

  

  

  

  

  كارشناسي

  تحقيق در عمليات -بازاريابي - اقتصاد خرد و كالن- تئوريهاي مديريت مديريت بازرگاني
  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي

  محاسبات ظروف و لوله هاي تحت فشار-تست غير مخرب - متالورژي-خوردگي فلزات   مهندسي ايمني
  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي

  2و1الكترونيك  - كنترل خطي -2و1ماشين الكتريكي  - 2و1مدار الكتريكي   مهندسي برق
  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي

  كنترل فرايند- ترموديناميك-انتقال حرارت- انتقال جرم و عمليات واحد  مهندسي شيمي و نفت
  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي

برنامه ريزي  -مديريت و كنترل پروژه - طراحي واحدهاي صنعتي-تحقيق در عمليات  مهندسي صنايع

  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي  و كنترل موجودي

 اصول - 2و1شيمي فيزيك -جداسازي و شناسايي تركيبات آلي-شيمي تجزيه دستگاهي  شيمي

  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي  صنعتي بهاي پسا و ب آ تصفيه

شيمي فيزيك و  - اصول خوردگي - خواص مكانيكي مواد -خواص فيزيكي مواد  مهندسي مواد

  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي  ترموديناميك

  حسابرسي- كنترل بودجه - حسابداري صنعتي -حسابداري مالي  حسابداري
  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي

  طراحي مبدل هاي حرارتي -ترموديناميك - مكانيك سياالت - انتقال حرارت  مهندسي مكانيك
  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي

مكانيك سياالت -2و1سازه هاي فوالدي - مكانيك خاك و پي سازي -تحليل سازه ها  مهندسي عمران

  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي  و هيدروليك

  مدار منطقي- مهندسي نرم افزار  -ساختمان داده ها- شبكه هاي كامپيوتري  مهندسي كامپيوتر
  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي

   



  

  

  آزمون عمومي  آزمون تخصصي  رشته تحصيلي  مقطع تحصيلي

  

  كارداني

  ايمني و آتش نشاني
  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي  حريق و كنترل آن- اصول بهداست و محيط كار - ايمني اصول- مديريت ايمني

  برق
  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي  هاي الكتريكيماشين - مدار منطقي –اندازه گيري الكتريكي  - الكترونيك- مدار الكتريكي

  شيمي عمومي- سياالتو انتقال حرارت -ترموديناميك شيميايي- موازنه انرژي و مواد  شيمي
  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي

  انتقال حرارت- مكانيك سياالت - ترموديناميك - رسم فني   مكانيك
  هاي ذهني توانمنديو  هوش، ICDL -زبان انگليسي

  

  

 


