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 سمه تعاليب

 
 

 

 )سهامي عام(رو در شركت پااليش نفت الوان ـذب نيـي جـآگه

تولید فرآورده های نفتی و با استعانت از خداوند متعال و با هدف توسعه كیفیت و كمیت  شركت پااليش نفت الوان

 عملیاتیمورد نیاز خود در واحدهای  منظور تأمین نیروی انسانیه ب دارد ردر نظكمک به خود كفايی و اشتغال ايران اسالمی 

 و رشناسی در رشته هارا در مقاطع تحصیلی كاردانی و كا داوطلبان مرد واجد شرايط ازنفر  85تعداد  و ستادی

از بین فارغ التحصیالن دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی مورد تائید وزارت علوم، مندرج در جدول زير  یگرايش ها

 گزينش بصورت مصاحبه فنی و برگزاری آزمون استخدامی كتبی)عمومی،تخصصی(، تحقیقات و فناوری از طريق

 . نمايد دعوت به همکاریدر چارچوب قانون كار و تأمین اجتماعی  یقرارداد

 
 تحصيلي موردنياز شركت پااليش نفت الوان های و رشته مقاطعجدول 

 محل خدمت تعداد گـرايش رشتـه تحصيلي مقطع تحصيلي

 کارشناسـی

 مهندسی شیمی
كلیه گرايشها به استثناء صنايع غذايی، بیوتکنولوژی،زيست پزشکی، داروسازی، 

 صنايع شیمی معدنی، محیط زيست، پلیمر

 

35 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الوانجزيره 

  مهندسی نفت

 2  شیمی كاربردی

 مهندسی مکانیک
كلیه گرايشها به استثناء مهندسی پزشکی)بیومکانیک(، سیستم محركه خودرو، سازه 

 بدنه خودرو، مکاترونیک، طراحی سیستم های دينامیکی خودرو

10 

 برقمهندسی 
مکاترونیک، راه آهن كلیه گرايشها به استثناء مهندسی پزشکی)بیوالکترونیک(، 

 برقی

10 

 2  مهندسی عمران

 2 --- مهندسی مواد

فناوری  مهندسی كامپیوتر و

 اطالعات
 سخت افزار، نرم افزار، فناوری اطالعات
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HSE  2 

 1  صنايع غذايی

 تهران 1  مديريت بازرگانی

 شيراز 1  حقوق

 2  حسابداری

 کاردانـی

 كلیه گرايشها به استثناءگیاهان دارويی شیمیايیشیمی و صنايع 
10  

 

 جزيره الوان
 2 خودرو مکانیک

 2  امداد و نجات

 2  علوم حراستی/علوم انتظامی

  85 جمع کل
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 ي داوطلبانـط عمومـشراي -1

 .اسالمی ايرانجمهوری  كشور تیتابع -1-1

 هوری اسالمی ايران.اساسی جم التزام به قانون -2-1

 .جمهوری اسالمی ايراناساسی سالم و يا يکی از اديان شناخته شده در قانون به دين مبین ا اعتقاد -3-1

  یت به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه كیفری.محکومعدم  -4-1

و عدم اعتیاد به مواد داشتن تندرستی و توانايی كامل جسمانی به تأيید طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت  -5-1

 .و روانگردان مخدر

 .پزشکی در زمان ثبت نام غیريا معافیت دائم وظیفه دارا بودن كارت پايان خدمت  -6-1

)اولین  07/12/1397از تاريخ قبل تاريخ ترخیص از خدمت وظیفه و صدور كارت معافیت دائم قانونی بايد  تبصره:

 .باشد روز ثبت نام(

 .وابسته به آن و نهادهای انقالبی عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاههای دولتی و مراكز -7-1

 واحدهای تابعه صنعت نفت باشند . نبايد به صورت رسمی يا پیمانی در استخدام شده داوطلبان جذب -8-1

جذب خواهند  یدادبه صور قرار الوان شركت پااليش نفتبا توجه به اينکه جذب شدگان صرفاً جهت كار در  -9-1

و غیر دولتی)بخش خصوصی  زارت نفت و ديگر ارگانهای دولتیشد لذا امکان انتقال آنان به ساير واحدهای و

 تحت هیچ شرايطی وجود ندارد.  (قانون اساسی 44اصل

 .ام وظیفه در محل شركت پااليش نفت الوانجآمادگی ان -10-1

و تحقیقات  انشگاههای مورد تايید وزارت علوم،دارا بودن دانشنامه يا گواهی نامه موقت فراغت از تحصیل از د -11-1

 و يا دانشنامه تحصیل در دانشگاههای خارج از كشور كه به تايید وزارت علوم رسیده باشد.فناوری 

 باشد.07/12/1397قبل از تاريخ تاريخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بايست :1 تبصره

پذيرش  ،مدرک تحصیلی زمان ثبت نام مالک استخدام خواهد بود و در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله: 2تبصره 

عديل تضمناً شركت هیچ گونه تعهدی نسبت به  راضی وجود نخواهد داشت.تداوطلب كن لم يکن تلقی و حق هیچگونه اع

 مدرک تحصیلی كاركنان در طول دوران خدمت نخواهد داشت. 

 می باشد.  چهاردهها  طع و گرايشاحداقل معدل جهت شركت در آزمون برای كلیه مق:3تبصره 

 تهران، صنعت علم و ر،یركبیام یصنعت ف،يشر یصنعت یاز دانشگاه ها یدانشگاه یلیدارندگان مدارک تحص ی: برا4تبصره 

مشهد،  یفردوس ،یدبهشتیمدرس، شه تیترب ،يیعالمه طباطبا ،یطوس نيرالدیخواجه نص یاصفهان، صنعت یتهران، صنعت

 باشد.  یم ديیموردتا زیمورد ن 13با حداقل معدل  زيتبر راز،یش

چنانچه در مراحل استخدامی  اعالم می گردد به تحصیل در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی )موكداً اشتغال عدم -12-1

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

كليـه متقاضيان از سراسر كشور مي توانند در اين آزمون استخدامي شركت نمايند. ولي در صورت 

در رشته ان ـزگـرمـان هـاست بـومـي داوطلبانكسب امتياز و در شرايط مساوی، اولويت جذب با 

 مي باشد. های مورد نياز در جزيره الوان شغل

 



3 

حسابداری، شغلی مورد نیاز در جزيره الوان بوده و مشمول رشته های  های شغلیرشته مربوط بهامتیاز بومی فقط  :1تبصـره 

 مديريت بازرگانی و حقوق نمی باشد. 

 باشند: زيرشرايط يکی از به كسانی اطالق می شود كه دارای  هرمزگانی استان ـومـب :2 رهـتبص

 باشد. هرمزگان محل تولد يا محل صدور شناسنامه داوطلب استان 

 طی كرده باشد. هرمزگانداقل دو مقطع تحصیلی )ابتدايی، راهنمايی و دبیرستان( را در استان ح 

  اخذ تأيیديه مبنی بر سکونت  .باشند هرمزگانساكن استان  07/12/1397سال منتهی به تاريخ  5حداقل

 سال از شورای محل الزامی است.  5حداقل 

 10صورتی از امتیاز منظور شده بهره مند خواهند شد كه تعهد محضری مبنی بر حداقل  راد بومی دراف تذكر:

 خدمت در محل تعیین شده را نیز بسپارند. )ده سال( سال 

 :امتيازات ويژه 2-1

جهت كاركنان بومی و خانواده شهداء و ايثارگران در كلیه مقاطع تحصیلی بر اساس جدول زير امتیاز ويژه در نظر  الف:

 گرفته خواهد شد.
 

 ضريب امتياز امتياز

 درصد در نمره كسب شده 15/1 ايثارگران خانواده شهداء و

 درصد در نمره كسب شده  1/1  )به استثناء رشته های حسابداری ، مديريت بازرگانی و حقوق(بومی استان هرمزگان

 سابقه حضور در الوان به با توجه  فرزندان كاركنان رسمی شركت پااليش نفت الوان

 

 جغرافیايی كشور می باشد. تمالک شناسايی شهرهای استان هرمزگان آخرين تقسیما :1تبصره 

  در نمره كتبی لحاظ خواهد شد.و ايج نهايی تصرفاً در مرحله اعالم ن انايثارگرامتیاز بومی بودن و : 2تبصره 

 

 سنی برای متقاضیان استخدام در شرکت پااليش نفت الوان شرايط  -3
 

 (01/12/1365)متولدين  است. تاريخ ثبت نام درسال تمام  32شركت در آزمون  متقاضیان حداكثر سن

 می شود. فزودهمدت زمان خدمت نظام وظیفه به حداكثر شرط سنی ا  :1تبصـره 

شود به سقف سنی افزوده می سال 3ثر به میزان مدرک تحصیلی و شغل مورد نظر حداك مدت سابقه كار معتبر با :2تبصـره 

 )در صورت قبولی در آزمون كتبی ارائه گواهی سابقه كار معتبر و پرداخت حق بیمه ايام مذكور الزامی است(

 وباشند پااليش نفت الوان میبا شركت  موقتمدت  مرتبط به صورت قرار دادسابقه كار  داوطلبانی كه دارای: 3ره ـتبص

ئولین ت بوده و عملکرد وی مورد رضايت مساين شركدر بیمه ی پرداخت حق اداردر زمان ثبت نام شاغل به كار و 

 به سقف سال 5مدرک تحصیلی و شغل مورد نظر حداكثر به میزان متناسب با  مربوطه در پااليشگاه قرار گرفته باشد

 یمهبحق ارائه گواهی سابقه كار معتبر و پرداخت  ،در صورت قبولی در آزمون كتبید )ش خواهدافزوده ايشان سنی 

  ايام مذكور الزامی است (
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در صورت داشتن  ،از كارافتاده كلی غیرقادر به كار جانبازان خانواه های معظم شهدا، مفقودين و در مورد :4ره ـتبص

  به شرط سنی اضافه می شود.سال  3 ،شرايط مندرج در آگهی

 تمام سال 39 بیشتر از برای داوطلباننبايد در هر حال و تحت هیچ شرايطی حداكثر سن با مراعات تبصره های فوق الذكر 

 باشد. 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اينترنتی و مهلت ثبت ناممراحل و  -4
 

 به نشانی هرمزگاندانشگاه  با مراجعه به سايت 24/12/1397 لغايت 07/12/1397 واجدين شرايط از تاريخ ثبت نام
www.hormozgan.ac.irپذيرد.نجام می ا 

را   جذب و تکمیل فرم درخواست شغل مدارک خود متقاضیان می بايست پس از مطالعه شرايط عمومی و اختصاصی
در سامانه ثبت و كد رهگیری دريافت نمايند. ضمناً كلیه اطالع رسانی های آتی از طريق همین سايت صورت خواهد 

 گرفت.
به طور صحیح و دقیق  ثبت نام سايت در تکمیل مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجود و ثبت -1

 تی ضروری می باشد.و دريافت كد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترن

 .كیلو بايت  40با حجم كمتراز  3×4فايل عکس اسکن شده پرسنلی -2
 

 . كیلو بايت 80با حجم كمتر از  كارت ملیصفحه اول  شده فايل اسکن -3

 .رداخت الکترونیکی پصورت ه عنوان حق ثبت نام به ( بهزار ريال ششصدريال ) 000/600-واريز مبلغ -4

  كیلو بايت باشد. 100بايد دارای حجم كمتر از فايل اسکن مدرک تحصیلی داوطلب  -5

 كیلو بايت باشد. 80حجم  يد دارای با غیر پزشکی يا معافیت دائم فايل اسکن شده كارت پايان خدمت -6

 
: ثبت نام نهايی منوط به تکمیل كلیه مراحل و دريافت كد رهگیری از سیستم می باشد. پس از تأيید نهايی 1رـتذك

نبوده و امکان ثبت نام مجدد نیز وجود ندارد، لذا در تکمیل فرم درخواست در سامانه اينترنتی اطالعات قابل تغییر 
 مذكور دقت الزم معمول گردد.

هر ضمناً ثبت نام به صورت ناقص يا به  .ثبت نام را دارد مرتبه طلب تنها امکان يکاو: الزم به ذكر است هر د2رـتذك
 گردد.نمی مورد قبول نبوده و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد ،غیر از ثبت نام از طريق سامانه اينترنتی مذكور ،نحو

منزله تايید داوطلب به  لزوماً لیدريافت كد رهگیری به منزله انجام نهايی بودن فرايند ثبت نام داوطلب بوده و :3تذكر 
داوطلبین بطور مکرر به سايت ثبت نام مراجعه نموده و از وضعیت زمون نمی باشد. ضروری است جهت شركت در آ

تايید نهايی خود جهت شركت در آزمون اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم تايید، نسبت به اصالح مشخصات 
 ثبت نام اقدام نمايند.

 

 هـع کارت ورود به جلسـان توزيـزم  -5
 

از طريق  28/01/1398شنبه مورخ چهار لغايت 25/01/1398 مورخ شنبهيکروزاز كارت ورود به جلسه آزمون كتبی 

 .قابل دريافت خواهد بودثبت نامسايت

 ونـزاری آزمـرگـل بـان و محـزم -6
در شهر  30/01/1398 يا 29/01/1398مورخجمعه پنجشنبه يا  هایروزيکی از در  هر داوطلبتاريخ برگزاری آزمون 

 د شد.هآزمون در كارت ورود به جلسه داوطلبین قید خوامی باشد. حوزه برگزاری  بندرعباس
 

http://www.hormozgan.ac.ir/
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 ون ـواد آزمـم -7

. انجام خواهد شدآزمون عمومی و تخصصی بصورت چهار گزينه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست 

 ذكر شده است. مواد آزمون های عمومی و اختصاصی در سايت ثبت نام
 

  :اعالم نتايج آزمون  -8
 اعالم خواهد شد. هرمزگاننتايج آزمون كتبی از طريق سايت د انشگاه 

 

 مراحل جذب

از داوطلبانی كه در آزمون كتبی حد نصاب الزم را احراز نموده باشند به ترتیب اولويت و تقدم امتیاز جهت  -1

پس از طی مراحل گزينش و معاينات طب صنعتی ،  انجام مصاحبه فنی و تخصصی دعوت به عمل خواهد آمد.

پذيرفته شدگان نهايی جهت شركت در دوره های آموزشی علمی و عملی معرفی خواهند شد كه در صورت 

موفقیت در دوره های مذكور در اين مرحله اقدام الزم به منظور استخدام آنان توسط شركت پااليش نفت 

همچنین پیش از طی نمودن موفقیت آمیز قبل از مراحل پیش گفته،  الوان صورت خواهد پذيرفت. بدين ترتیب

جمله استخدام در قبال دواطلبان نخواهد پااليش نفت الوان هیچ گونه تعهدی از دوره های آموزشی، شركت 

 داشت .

افرادی كه موفق به سپری نمودن آزمون و مصاحبه فنی، گزينش و آزمايش های طب صنعتی می شوند بايستی  -2

يا  ازآغاز دوره های آموزشی تعهدات و تضامین الزمی كه از سوی شركت تعیین می گردد را به شركتقبل 

 ارائه دهند. نماينده قانونی آن

كار خودداری به كه در طول يا پس از طی دوره های آموزشی از عقد قرارداد استخدامی و آغاز  ینیمنتخب -3

ره، به تشخیص شركت از محل تضامین آنان برداشته خواهد اشامورد نمايند كلیه هزينه های مربوط به مراحل 

 شد.

بوده  و قاطعنافذ  ،تشخیص شركت در رد يا پذيرش داوطلبان در هريک از مراحل اشاره شده و نهايتاً استخدام -4

 اضی را از خود سلب و ساقط می نمايند .و داوطلبان حق هر گونه اعتر

يا تاريخ پايان خدمت وظیفه و يا كارت معافیت دائم آنان بعد مدارک داوطلبانی كه تاريخ فراغت از تحصیل  -5

 باشد به هیچ عنوان مورد پذيرش قرار نمی گیرد. 07/12/1397از تاريخ 

 .وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد -6

)از جمله مدرک مدارک تمامی ارائه اصل و كپی در زمان مصاحبه در صورت قبولی در آزمون كتبی،  -7

الزامی ، كارت ملی، شناسنامه و وضعیت نظام وظیفه( )كه معدل كل داوطلب در آن قید شده باشد( تحصیلی

 .است

 

 زمان تشکیل پرونده   -8

 االيش نفت الوان به منظور رؤيت و تطبیق مدارک متعاقباً اعالم خواهد شد.پاز طريق شركت 
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  :رات الزمـذکـت
هنگام ثبت نام، اسکن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واريز وجه  شركت كنندگان -1

كارت بانکی خود و همچنین فعال بودن امکان خريد  cvv2ثبت نام از اطالعات مربوط به رمز دوم)اينترنتی( و 

 اينترنتی كارت بانکی اطمینان حاصل فرمائید.

 در كاردانی و كارشناسی رک تحصیلی كمتر يا باالتر از مقاطع تحصیلی مدرک ارسالی توسط دارندگان امدبه  -2

 .تحصیلی اعالم شده و همچنین به مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد های رشته          
 

مسئولیت ناشی از عدم رعايت دقیق ضوابط و شرايط اعالم شده درمتن آگهی و يا ارسال مدارک بصورت ناقص بر  -3

داوطلب به اشتباه كه محرز شود  ،مصاحبه و جذب هر مرحله از آزموندر صورتی كه اوطلب خواهد بود و در عهده د

يا به عمد اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گرديده و 

 در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر می گردد. 

داوطلبان بايد پس از ثبت نام، به طور مستمر به سايت مذكور مراجعه نموده و با ورود كد رهگیری از وضعیت ثبت نام  -4

شود دريافت كد رهگیری به تاكید می نهايی خود مطلع شوند و جهت چاپ تايیديه نهايی ثبت نام خود اقدام نمايند.

باشد و ضروری است داوطلب به طور مستمر به سايت منزله تايید حضور داوطلب جهت شركت در جلسه آزمون نمی

 نام خود مطمئن شود. نام مراجعه نموده و از وضعیت تايید مراحل ثبتثبت

از طريق  و در صورتی كه اطالعات دقت نمايند مرحله ثبت نام اينترنتی در تکمیلالزم است داوطلبان گرامی در  -5

، تاكید می شود كه تمام مراحل ورود اطالعات ثبت نامی را شخصاً انجام داده و يا دننماينام مینت اقدام به ثبتكافی

مسئولیت صحت اطالعات وارد شده بر عهده بر انجام امور مربوطه، در كافی نت نظارت مستقیم داشته باشند كه 

و  شده بوده و پس از اعالم نتايج ازمون كتبی ، دعوت شدگان برای مصاحبه بايستی اصل مدراک خواسته داوطلب

 .تصوير آنها را به همراه داشته باشند

)اين موضوع برای داوطلبانی كه  فهینظام وظ تیو وضع یشامل عکس، كارت مل یارسال ريتصاو تیفیدر خصوص ك -6

گردد عالوه بر كنترل اطالعات ثبت نامی، رخ داده است( تاكید می قبالً شود ثبت نام آنان توسط ديگران انجام می

نامناسب  تیفیبا ك ريارسالی دقت نمايید. بديهی است در صورت ارسال تصاو ريتصاو تیفینسبت به كنترل ك اًحتم

 ها بر عهده داوطلب خواهد بود. تیمسوول یتمام

ظرفیت اعالم خواهد شد. لذا كسب حد نصاب نمره الزم در آزمون كتبی نتايج آزمون كتبی به صورت دو تا سه برابر  -7

هیچگونه حق استخدامی ايجاد نمی كند و انتخاب نهايی پذيرفته شدگان در آزمون پس از طی مراحل مصاحبه 

 . تخصصی، معاينات طب صنعتی، گزينش عمومی و با رعايت اولويت های مقرر صورت می پذيرد

به  لزوماً  می بايستحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در صورت پذيرفته شدن در آزمون كتبی درک تحصیلی فارغ التم -8

  .تأيید سازمان مركزی دانشگاه مذكور برسد

تحقیقات و فناوری برای فارغ  ،رک تحصیلی صادره توسط اداره كل دانش آموختگان وزارت علوماارايه ارزشنامه مد -9

 التحصیالن دانشگاههای خارج از كشور الزامی است. 
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داوطلبان استخدام می بايست با آخرين مدرک تحصیلی اخذ شده در آزمون های استخدامی شركت نمايند. بديهی  -10

تاريخ قبل از  )با در هر يک از مراحل استخدام مشخص شود داوطلب دارای مدرک تحصیلی باالتراست در صورتیکه 

 وی منتفی خواهد شد. آزمون كتبی( بوده ادامه اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام 

 جهت احتساب امتیاز ايثارگری در صورت قبولی در آزمون كتبی ارايه مدركی دال بر ايثارگری از مراجع ذيربط -11

 الزامی است.

ر بومی بودن از مراجع ذيربط جهت احتساب امتیاز بومی الزامی در صورت قبولی در آزمون كتبی ارايه مدركی دال ب  -12

 است. 

اعالم خواهد نمود در مراكز آموزشی و پااليش نفت الوان پذيرفته شدگان نهايی مکلف اند از تاريخی كه شركت  -13

 .يابندبه عنوان كارآموز حضور  تعیین شده صنعتی

 ماه خواهد بود. 6مدت زمان كارآموزی حداقل  -14

و از  ورای عالی كار بهره مندكارآموزان در مدت زمان آموزش يا كارورزی از حداقل حقوق و دستمزد مصوب ش -15

 ماعی برخوردار هستند.تمزايای بیمه تامین اج

در مدت كارآموزی و كارورزی هیچ گونه مزايايی اعم از حق ماموريت، حق جذب و مزايای جغرافیايی كارآموزی  -16

 گردد. و كارورزی پرداخت نمی

 قراردادكار پس از جذب صرفا در چارچوب قانون كار و تامین اجتماعی خواهد بود. -17

)شاغل، بازنشسته ، فوت شده ناشی از كار يا  كاركناندر صورت قبولی در آزمون كتبی ارايه مدركی دال بر فرزند  -18

 الزامی است. عادی( شركت پااليش نفت الوان از مراجع ذيربط جهت احتساب امتیاز  فرزند كاركنان

بودن مدرک تحصیلی و يا گواهی فراغت از تحصیل كه در آن مقطع، رشته و تاريخ فراغت از تحصیل ذكر شده  ادار  -19

مبني بر  ها معافيت تحصيلي صادره برای حوزه نظام وظيفه و يا گواهي های صادره توسط دانشگاه )باشد الزامی است.

  (اعالم واحدهای گذارنده شده مورد پذيرش نخواهد بود.

 پذيرفته شدگان نهايی وديعه مسکن پرداخت و بال تأمین مسکن شركت پااليش نفت الوان، هیچگونه تعهدی در ق -20

را نخواهد داشت و پذيرفته شدگان در كمپ های مسکونی شركت بصورت اقماری  در ساير شهرستان های كشور

  .انجام وظیفه خواهند نمودو اده خواهند شد اسکان د

 تامین مسکن و يا وديعه مسکن پذيرفته شدگان دفاتر ستادی بر عهده شركت نمی باشد. -21

بر عهده لعکس و ب جزيره الوان تا  (شیراز و تهرانمحل های تجمع )منحصراً از پذيرفته شدگان اياب و ذهاب  -22

 خواهد بود. شركت پااليش نفت الوان

توانند در صورت نیاز به كسب اطالعات بیشتر به سايت ثبت نام مراجعه و يا در ساعات اداری منحصراً با داوطلبان می -23
 ( تماس حاصل نمايند.هرمزگان)دانشگاه  07633753363شماره تلفن: 

 شركت پااليش نفت الوان هیچ گونه تعهدی در قبال جذب نفرات ذخیره نخواهد داشت. در صورت انصراف -24

 از فرد ذخیره دعوت بکار خواهد شد.  ،نیازمتناسب با نفر اصلی و  
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 تاريخ ثبت نام و آزمون -25

 
 

 

 تاريخ های مهم

 24/12/1397لغايت  07/12/1397 و اخذ كد رهگیرینام در سامانه ثبت 

 28/01/1398لغايت  24/01/1398 توزيع كارت ورود به جلسه آزمون استخدامی

 30/01/1398يا  29/01/1398 استخدامیبرگزاری آزمون 

 متعاقباً اعالم خواهد شد تشکیل پرونده
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