
  تعداد  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی
تعداد نفرات معرفی   جنسیت  موردنیاز

  ساعت  تاریخ  شده براي مصاحبه

کارشناسی 
  ارشد

هاي ها (به جز گرایشکلیه گرایش  مهندسی شیمی
  13:300تا9:00  22/2/98  9  مرد/زن  3  اي)پلیمر، صنایع غذایی و هسته

  11:30تا  9:00  17/2/98  5  مرد  1  گرایش خوردگی و حفاظت مواد  مهندسی مواد
  10:30تا  9:00  16/2/98  3  مرد/زن  1  ــــــ  محیطبهداشتمهندسی

  کارشناسی

  13:00تا  9:00  19/2/98  4  مرد/زن  1  سخت افزار –نرم افزار   مهندسی کامپیوتر
  12:00تا  10:00  17/2/98  4  مرد/زن  1  کاربردي  شیمی

هاي گرایش ها (به جزکلیه گرایش  مهندسی شیمی
  15:30تا  9:00  16/2/97  11تا  1ردیف   مرد/زن  7  اي)پلیمر، صنایع غذایی و هسته

  15:00تا  9:00  18/2/98  21تا  12ردیف 
  11:00تا  9:00  23/2/98  4  مرد/زن  1  ــــــ  مهندسی مکانیک
  13:00تا  11:00  24/2/98  4  مرد  1  یاالتس -طراحی جامدات  مهندسی مکانیک
  12:00تا  9:00  16/2/98  6  مرد  2  الکترونیک/کنترل/ابزاردقیق/مخابرات  مهندسی برق

  12:00تا  9:00  17/2/98  6  مرد  2  ــــــ  مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

  کاردانی
  13:30تا  9:00  18/2/98  9  مرد  3  ــــــ  مکانیک

  11:30تا  9:00  17/2/98  5  مرد  1  وتکنیکالکتر -قدرت  برق
  14:30تا  12:00  17/2/98  5  مرد  1  بزاردقیقا -الکترونیک

ساخت و تولید ، هاياي:رشتهشاخه صنعت فنی و حرفه  دیپلم
  15:30تا  9:00  22/2/98  15  مرد  5  ــــــ  تأسیسات مکانیکی، مکانیک خودرو و مکاترونیک

  15:30تا  9:00  23/2/98  14تا  1ردیف   مرد  9  ــــــ  ریاضی، تجربی، صنایع شیمیایی  دیپلم
  15:30تا  9:00  24/2/98  27تا  15ردیف 

 

  قابل توجه دعوت شدگان براي مصاحبه : 
 گردید.د هها در محل شرکت صنایع شیمیایی ایران انجام خوا. مصاحبه1
دار، کارت ملی معتبر، کارت پایان خدمت(صرفا جهت آقایان)، مدارك ایثارگري، سابقه کار . در هنگام حضور در جلسه مصاحبه، همراه داشتن اصل کلیه مدارك تحصیلی، شناسنامه عکس2

  باشد.هاي کارشناسی ارشد) به همراه یک سري کپی از کلیه مدارك فوق الزامی میمعتبر، پایان نامه تحصیلی(صرفاً براي رشته
  شوند.ي جایگزین میهاي بعدلب کان لم یکن تلقی شده و داوطلبان رتبهط. در صورتی که بعد از مصاحبه، عدم صحت مدارك و یا عدم تطبیق با شرایط آگهی جذب محرز گردد، جذب داو3
  باشد.صبح آماده می 8:30صنعتی، راس ساعت  . به منظور تسهیل شرایط در روزهاي مصاحبه، سرویس آمد و شد از میدان جمهوري اسالمی، ابتداي خیابان امام خمینی(ره)، ایستگاه دانشگاه4


