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 تعالی سمهاب

 مقدمه  .1

 یمیپتروشتهای  و تامین خوراک شترکتید  تول  تیو کم  تیفیبا استتعانت از خداوند متعال و با راهبرد توستعه ک

پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس، واقع در استتتان خوزستتتان،  شتترکت  ،یاستت م  رانیا  ییو کمک به خودکفا

در نظر دارد نیروی  ،  اهواز(  غربی شتهر  کیلومتری جنوب  70)  جفیرمنطقه  شتهرستتان هویزه،  آزادگان،  دشتت

)عمومی و   کتبی  هایپس از کسب موفقیت در آزمون ،از بین متقاضتیان واجد شرایط   انستانی مورد نیاز خود را

)برای برگزیدگان مشتتاغل ایمنی و  رفتاری و اخذ نتایج معاینات پزشتت ی  -تخصتتصتتی(، مصتتاحبه تخصتتصتتی

مین ابا قوانین و مقررات کار و تمطابق  ( اجرای آزمون آمادگی جستمانی ،نشتانی ع وه بر موارد ککر شتدهآتش

 نماید. به هم اری دعوتشرایط ککر شده در این آگهی و دفترچه راهنما براساس و اجتماعی 

 بندی برگزاری آزمون برنامه زمان  .2

 باشد. می  1شماره نام و برگزاری آزمون براساس جدول بندی ثبت زمان برنامه 

 نام و برگزاری آزمون بندی ثبت: زمان1 شماره جدول

 بندی زمان  برنامه عنوان

 27/06/1400تا    16/06/1400 و ویرایش اط عات  شماره پرونده  اخذ و  سامانه در نامثبت

 1400/ 06/07تا    04/07/1400 جلسه به ورود کارت دریافت و سایت به مراجعه

 09/07/1400و    08 کتبی آزمون برگزاری
 

 

ترییر   • برنتامته  در صتتتورت  آزمون1جتدول شتتتمتاره  بنتدی  زمتاندر  از طریق ستتتتایتت  مراتتب  آدرس    ،  بته 

www.autazmoon.ir    ،خواهد شد رسانیاط عبه داوطلبان. 

و از طریق  ورود به جلسته  در زمان دریافت کارت  (هویزهو    اهواز شتهرهای  )در  و محل برگزاری آزمون  م ان، ستاعت •

   خواهد شد.  اع مذکر  لاسامانه فوق 

ضترورت  در صتورت  های بهداشتتی، توجه به وضتعیت شتیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت پروت ل با  •

رستانی  اط عبه داوطلبان،    رمذکو  تستای  موضتوع از طریقبرگزاری آزمون،  م ان  و    زماندر  ترییر  

 خواهد شد.
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 انسانی مورد نیاز نیرویول جد .3

 باشد. می  2شماره براساس جدول  پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس، های نیروی انسانی شرکت نیازمندی

 های نیروی انسانی : نیازمندی2جدول شماره 

 مرد زن
 تعداد

 مورد

 نیاز
 گرایش بر اساس نیازمندی

 رشته

 تحصیلی 
 حداقل 

 معدل 
 مقطع

 تحصیلی 
 گروه
 مشاغل 

 ردیف

- * 82 
 ها )به استثنای صنایع کلیه گرایش 

 زیست،  غذایی، بیوتکنولوژی، محیط 

 (پزشکی، داروسازی زیست

 ،،گازمهندسی
 ،مهندسی شیمی

 ، پتروشیمیمهندسی 

 مهندسی پلیمر،

  مهندسی نفت

 کارشناسی 13/50

بردار   بهره
 پاالیشگاه 

1 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

 مکانیکمهندسی  ها کلیه گرایش  8 * - 
 کارشناسی 13/50

تعمیرات  
  مکانیک 

2 
15 

کارشناسی  
 ارشد 

 مهندسی برق قدرت 2 * - 
 کارشناسی 13/50

تعمیرات  
 برق

3 
15 

کارشناسی  
 ارشد 

 مخابرات  نترل،ک ابزاردقیق،   الکترونیک، 5 * - 
 مهندسی برق،

 کنترل و  مهندسی

 ابزاردقیق 

تعمیرات   کارشناسی 13/50
  /ابزاردقیق
 مخابرات 

4 
15 

کارشناسی  
 ارشد 

حداکثر  
 نفر  1

* 2 
،  وتریعلوم کامپ ، افزارسخت، نرم افزار

 های کامپیوتر ، شبکه ،اطالعاتی ورآفن
 ، کامپیوتر

 فناوری اطالعات  

 کارشناسی 13/50
فناوری  
 اطالعات 

5 
15 

کارشناسی  
 ارشد 

 - * 6 
فیزیک، آلی،  شیمی کاربردی، محض، معدنی، 

 کاتالیست، تجزیه
 شیمی

 کارشناسی 13/50

 6 آزمایشگاه 
15 

کارشناسی  
 ارشد 

حداکثر  
 نفر  2

 ها کلیه گرایش  5 *
 حسابداری،

 مدیریت مالی

 کارشناسی 13/50
 حسابداری

 و مالی
7 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

حداکثر  
 نفر  2

* 4 

 تحلیل   و ریزی برنامهوری، صنایع، سیستم و بهره 

  تکنولوژی  ها، سازی سیستم ها، بهینه سیستم 
تولیدصنعتی،کیفیت  صنعتی، مدیریت مهندسی،

 مدیریت پروژه  وری،  و بهره

 مهندسی صنایع 

 کارشناسی 13/50
  ریزیبرنامه

 تعمیرات 
8 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

حداکثر  
 نفر  2

* 5 

، رفتار سازمانی، دولتی، صنعتی،  منابع انسانی
ها، تشکیالت و روشمدیریت عملکرد،  

تحول،   ، ها و اطالعات، امور سازمانیسیستم 
 سازمانی - صنعتی

دولتی،  ، مدیریتمدیریت
   ،یصنعتمدیریت 

 سازمانی- روانشناسی صنعتی

 کارشناسی 13/50

 منابع انسانی 
9 

 
 15 

کارشناسی  
 ارشد 

حداکثر  
 نفر  2

* 5 

 
 

 ها یشکلیه گرا 
 
 
 

،    یبازرگان تیریمد 
 مدیریت صنعتی

 کارشناسی 50/13

 
   بازرگانی

 

10 

15 
کارشناسی  

 د ارش

 11 حقوقی کارشناسی 50/13 حقوق ا هیشکلیه گرا  1 * *
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 مرد زن
 تعداد

 مورد

 نیاز
 گرایش بر اساس نیازمندی

 رشته

 تحصیلی 
 حداقل 

 معدل 
 مقطع

 تحصیلی 
 گروه
 مشاغل 

 ردیف

حدا
  1کثر 
 نفر

 هاکلیه گرایش 2 *
 متالوژی، یمهندس

 مواد یمهندس

 کارشناسی 13/50
 12 بازرسی فنی 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

 علوم تغذیه ها کلیه گرایش  1 * *
 کارشناسی 13/50

 13 ذیهغعلوم ت
15 

کارشناسی  
 ارشد 

- * 8 
های مهندسی ایمنی، برای رشته  هاش یگرا هیکل 

 .و مهندسی حریق  HSEمهندسی 

سی  مهند ، مهندسی ایمنی
HSE  ،مهندسی حریق ، 

 

 کارشناسی 13/50
ایمنی /  

 نشانی آتش
14 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

 ها کلیه گرایش  6 * -
کامپیوتر، فناوری اطالعات،  

  ،برق  ،علوم کامپیوتر 
 الکترونیک 

 کارشناسی 50/13
حفاظت  

 الکترونیکی  
15 

 ها کلیه گرایش  45 * -

 ع یو صنا یمیش

عملیات    ،ییایمیش
ابزاردقیق،  برق،  پتروشیمی، 

 مکانیک الکتروتکنیک، 

 ی کاردان 50/13
اپراتور  * 

 پاالیشگاه 
16 

 ها کلیه گرایش  12 * -
،  صنایع شیمیایی ،شیمی

 عملیات پتروشیمی 
 کاردانی  50/13

تکنسین  *
 آزمایشگاه 

17 

 ها کلیه گرایش  45 * -

(، شیمی،  HSEفنی ایمنی )
عملیات    صنایع شیمیایی،

  ابزاردقیق، برق،  پتروشیمی، 
 مکانیک الکتروتکنیک، 

 کاردانی  50/13
نشان*آتش 

  نشانآتش  /
 راننده

18 

)اپراتور پاالیشتتت،اه،   گرو  مشررا  های نیروی انستتتانی شتتترکت در  برای نیازمندی)*(  :  1تبصررر   

، صترفا  متقاضتیان («18و    17،  16های شتماره »ردیف  نشتان رانندهنشتان  آتشآتشآزمایشت،اه، ت نستین

 باشند.نام میمجاز به ثبت و بستان(، هویزه )سوسن،رد و هویزه دشت آزادگانبومی 

متقاضیانی  ، مدارک تحصیلی  2شماره  ککر شده در جدول  مورد نیاز های تحصتیلی  برای رشتته : 2  تبصرر  

قابل پذیرش   شتتدهبدون گرایش در دانشتتنامه یا گواهینامه موقت ککر  تحصتتیلی آنها،   که عنوان رشتتته

 باشد.می

 درصورت دارا بودن  ،نشان رانندهآتش  نشان : متقاضتیان شترکت کننده در گروه مشتاغل آتش  3تبصرر   

استت  ضترورینام،  در ستامانه ثبتتصتویر گواهینامه  ، ضتمن بارگذاری  و یا دو( پایه یک)گواهینامه رانندگی  

گواهینامه را در این مرحله به  اصتل و تصتویر    ،رفتاری  -مصتاحبه تخصتصتیبه مرحله    نیافتراه  در صتورت

 ارایه نمایند. مجری آزمون

  درصرورت دارا بودننشتان راننده،  نشتان  آتشمتقاضتیان شترکت کننده در گروه مشتاغل آتش : 4تبصرر   

در    مانیح م قهرضتمن بارگذاری تصتویر   ملی و استتانی،  المللی،در ستط  بینورزشتی  عناوین قهرمانی  

، اصتل و تصتویر  رفتاری  -مصتاحبه تخصتصتیبه مرحله    نیافتراه  در صتورتستت ا  ضترورینام،  ستامانه ثبت

 مانی را در این مرحله به مجری آزمون ارایه نمایند.ح م قهر
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با مدرک تحصتیلی کارشتناستی ارشتد، در  های اع م شتده براستاس نیازمندیمتقاضتیانی که   : 5تبصرر   

رفتاری، اصتل و   -درصتورت ورود به مرحله مصتاحبه تخصتصتی  سرتا  ضررورید، نمایننام میآزمون ثبت

 ارایه نمایند.به همراه سایر مدارک مورد نیاز تصویر مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی خود را 

، صتنعت  و  علم  ،امیرکبیر  صتنعتی  ،شتریف  صتنعتیهای دانشت،اه  زا  تحصتیلی  مدارک  دارندگان : 6تبصرر   

 شتتهید  ،مدرس   تربیتع مه طباطبایی،    ،طوستتینصتتیرالدین  خواجه  صتتنعتی،  اصتتفهان  صتتنعتی  ،تهران

 حداقلبه    »نستبت  تقلیل  نمره  یکبا   ،نفت  و  تبریز ،شتیراز ،مشتهد   فردوستی  شتهید چمران اهواز، ،بهشتتی

 .باشند مجاز به ثبت نام می ،«2اع م شده در جدول شماره  معدل

 متقاضیان  یط عمومیشرا .4

 بایست شرایط عمومی زیر را دارا باشند.می ،  نام در آزمونثبتمتقاضیان 

 ؛ تابعیت کشور جمهوری اس می ایران .1

 ن؛ التزام به قانون اساسی جمهوری اس می ایرا .2

 ؛اعتقاد به دین اس م و یا ی ی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی .3

 ؛کارطب پزشک متخصص یید اروانشناختی با تداشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و  .4

 عدم سوء پیشینه و سابقه مح ومیت کیفری؛  .5

 عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر؛ .6

و همچنین نداشتن   های دولتی در سازمانعدم اشترال به کار به صورت رسمی، پیمانی و یا آزمایشی   .7

ست داوطلب، نسبت به ارایه  ا  در همین راستا ضروری )  هاها و سازمان تعهد خدمت در سایر شرکت 

 ؛ (ها اقدام نماید ها و سازمان تعهد کتبی به شرکت مبنی بر عدم دارا بودن تعهد خدمت در سایر شرکت 

ها و  ای از طرف شرکت م اتبه   ، داوطلب  و ب ارگیری  ارزیابیچنانچه در هر مرحله از فرایند    تبصر :

گردد، از    مطرحدر آزمون  کننده  های کیربط مبنی بر دارا بودن تعهد خدمت متقاضی شرکت سازمان

   .ممانعت به عمل خواهد آمد   ویادامه روند ارزیابی و ب ارگیری 

پتروشیمی  صنایع  گروه  های  شرکت   قبلی های استخدامی  زمون از طریق آاشترال ب ار  عدم پذیرش و   .8

 ؛خلیج فارس 

 برای متقاضیان مرد؛  غیرپزش یم یمعافیت دا کارتدارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن   .9

  حداکثر تا باید    پزش یغیر م  یدا  کارت معافیت تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور  :1  تبصر  

 .باشد ( نام ثبت  روز  آخرین)  1400 06 27 تاریخ
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باشند،  متقاضیانی که از طریق بنیاد ملی نخب،ان در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه می   :2تبصر   

پذیر  در آزمون ام ان آنها  نام  ثبت ،  براساس ضوابط مربوط و با ارایه م اتبه رسمی از بنیاد ملی نخب،ان

توانند در آزمون  در صورتی می   ،. این گروه از متقاضیان در صورت پذیرش در مرحله آزمون کتبیباشدمی

خود را در این مرحله ارایه  نظام وظیفه  کارت پایان خدمت  شرکت نمایند که  رفتاری    -مصاحبه تخصصی

تا قبل از اولین روز شروع دوره  کارت پایان خدمت خود را    متعهد شوند ،  به صورت م توبنموده و یا  

 ه مجری آزمون ارایه نمایند. ب ، کارآموزی

یید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تدارا   .10

 ؛بدون ککر کلمه معادل و ارزش استخدامی، مختلف دانش،اهی کلیه متقاضیان مقاطع

 روز  آخرین)  1400 06 27  تاریخحداکثر تا بایستتت تاریخ فراغت از تحصتتیل داوطلبان می  :1تبصرر  

 .باشد (نام ثبت

استتتخدام  ، مبنای  زمان ثبت نامدر  مورد م ک آزمون  ارایه شتتده   مدرک تحصتتیلیآخرین    :2 تبصرر 

در طول دوران   باالتر   تعدیل مدارک تحصتیلیپذیرش و گونه تعهدی نستبت به  و شترکت هی  خواهد بود

 ندارد.کارکنان را خدمت 

نسبت به مدرک  مدارک تحصیلی باالتری    ،نامبتبدیهی است در صورتی ه متقاضیان استخدام، قبل از ث

قابل پذیرش   ،تحت هی  شتترایطی تحصتتیلی مورد نظر مدارک    داشتتته باشتتند،را  ثبت شتتده در آزمون  

 باشد.نمی

، تحقیقات  بایستت به تایید وزارت علوممیهای خارج از کشتور  دانشتنامه تحصتیل در دانشت،اه  :3تبصرر  

 رسیده باشد.و فناوری 

نام در آزمون  توانند نستبت به ثبتمی  3شتماره  جدول    ککر شتده در  دارای شترایط ستنیمتقاضتیان،   .11

 اقدام نمایند.

 شرایط سنی متقاضیان شرکت در آزمون : 3جدول شماره 

 مقطع تحصیلی  ردیف 
 حداکثر سن 

 )تا تاریخ اولین روز آزمون( 

 تاریخ تولد

 )به بعد( 

 1368 06 16 32 کاردانی )فوق دیپلم(  1

 1366 06 16 34 کارشناسی  2

 1364 06 16 36 کارشناسی ارشد  3

وظیفه    تبصر :   نظام  احتساب خدمت  با  تحصیلی  مقاطع  تمامی  برای  شده،  اع م  حداکثر سن 

 منظور گردیده است. 
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 امتیازات ویژه  .5

 متقاضیان بومی  امتیاز. 1-5

 خواهد شد. امتیاز ویژه منظور  4شماره برای متقاضیان بومی براساس جدول 

 : امتیاز متقاضیان بومی4جدول شماره 

 

 :باشند زیر شرایط  ی ی ازحداقل دارای شود که  ق میطبه متقاضیانی ابومی  .1

 .باشد  استان خوزستان هایستانشهری ی از ،  متقاضیمحل تولد الف. 

 .باشد  استان خوزستان هایستانشهری ی از ، متقاضیمحل صدور شناسنامه ب. 

 .باشد   استان خوزستان  هایستانشهری ی از    متقاضی،پایه  اخذ مدرک تحصیلی مقطع دیپلم  محل   .پ

 .باشد بر اساس آخرین تقسیمات جررافیایی کشور می ،های مورد اشارهم ک شناسایی شهرستان

امتیاز تخصیص داده شده به متقاضیان بومی صرفا  در مرحله آزمون کتبی )با ثبت اط عات بومی در   .2

 سامانه ال ترونی ی براساس مستندات موثق توسط متقاضی( منظور خواهد شد.

شود، داوطلبان گرامی نسبت به کنترل و ثبت اط عات موثق براساس موارد یاد شده  متذکر می   نکته:

نام در زمان کنترل  در سامانه آزمون اقدام نمایند، بدیهی است در صورت عدم احراز اط عات ثبت 

 .  جلوگیری به عمل خواهد آمد مستندات، از ادامه فرایند ارزیابی داوطلب 

  ایثارگرانشهدا و معظم   ایه هخانواد سهمیه .  2-5

 به شرح زیر از سهمیه ویژه برخوردارمورد نیاز های شرلی  شتهدا و ایثارگران در کلیه رشتهمعظم    ایههخانواد  

 خواهند شد:

شتتاهد، جانبازان و آزادگان، همستتر و معظم  های  بیستتت و پنج درصتتد از ظرفیت استتتخدامی به خانواده  -1

 یکدارای  باالتر، همستر و فرزندان آزادگان    بیستت و پنج درصتد وجانبازان ، همستر و فرزندان  فرزندان شتهدا

 یابد.اسارت، خواهر و برادر شهید تخصیص می باالترسال و 

ها، همستر ماه حضتور داوطلبانه در جبهه  6پنج درصتد از ظرفیت استتخدامی به رزمندگان با ستابقه حداقل   -2

کمتر از ی ستال استارت تخصتیص  با  و آزادگان  بیستت و پنج درصتد   کمتر ازن جانبازان فرزندا  ،و فرزندان آنان

 یابد.می

 متقاضیان بومی  ردیف 
 امتیاز ویژ  
 )ضریب امتیاز( 

 1 4 و هویزه )سوسن،رد، هویزه و بستان( دشت آزادگان 1

 1 15 استان خوزستان هایسایر شهرستان  2
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ه یشتهدا و ایثارگران ارامعظم  های  شتده برای خانوادهاز امتیاز تخصتیص داده    جهت استتفاده :1تبصرر   

  ییدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی است.اکد ایثارگری و یا ت

»بته آدرس ختدمتات ال ترونیتک ایثتار  ستتتامتانته    از طریقاط عتات مورد نظر  استتتت،  ضتتتمنتا  الزم بته ککر  

https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr» گردد.استع م می 

 عبارتند از: هامراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 2تبصر  

 های نیروهای مسل  در مورد رزمندگان متبوع خود؛الف. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده

معاونت نیروی انستانی ستازمان بستیج مستتضتعفان ستپاه پاستداران انق ب است می در مورد بستیجیان و ب. 

 اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شرل؛ ،نیروهای مردمی

ج. معاونت توسعه و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.

https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr
https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr
https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr
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 مراحل آزمون  .6

 باشد: مراحل برگزاری آزمون به شرح زیر می 

  کتبی آزمون  طریق  از  کننتدگتانشتتترکتت  اول مرحلته  در  ،گرددمی برگزار  مرحلتهدو در   آزمون  این .1

  برابر سره،  آزمون  اول  مرحله نتایج براستاس   و  گیرند می  قرار  ستنجش  مورد  (عمومی و تخصتصتی)

رفتاری    -یتخصتصت  مصتاحبهانجام   جهت  آزمون،  دوم  مرحله  بهنیاز،    ظرفیت نیروی انستانی مورد

 مورد نیازظرفیت   با متناستتب  ،رفتاری  -تخصتتصتتی  مصتتاحبه انجام  از پس  و شتتد  خواهند   دعوت

  دعوت  اداریمراحل  ستتتایر    انجام جهت  ،نمرات باالترین  دارندگان،  (2جدول شتتتماره  براستتتاس )

، بدیهی استت استامی نفرات اع م شتده در این مرحله به منزله پذیرش قطعی محستوب گردند می

 ؛گرددنمی

آزمون  دوم  مرحله  ورود به  ، قبل از  راننده  نشاننشان  آتشآتش گروه مشتاغلمتقاضتیان  از    تبصرر :

در    قبولیت  ردرصتوکه    آزمون آمادگی جستمانی به عمل خواهد آمد   (،یرفتار  -یمصتاحبه تخصتصت)

  راه خواهند یافت.( رفتاری -تخصصی مصاحبه)آزمون به مرحله دوم  ،این بخش

 عمومی  هایسوال  حاوی،  »با زمان اختصاصی برای هر دفترچه«  مجزادفترچه    دو  ،در آزمون کتبی .2

 ؛شد  خواهد  ارایه داوطلب هر به تخصصی و

 محاستتبهتخصتتصتتی    آزمون  درصتتد   60  و  عمومی  آزمون  درصتتد   40  استتاس   بر  ،آزمون کتبی  نمره .3

 گردد؛می

 هر  ازای  بهتوضی  این ه  . باشد می  ایچهارگزینه  صورت  به  تخصصی  و  عمومی  آزمون سواالت  کلیه .4

 ؛شد  خواهد  گرفته نظر در منفی نمر   سوم یک غلط،  پاسخ

برای مرحله آزمون کتبی )عمومی،    درصتتد   60نظر گرفتن    با در  هر داوطلبمحاستتبه نمره نهایی   .5

 ؛پذیردصورت می یرفتار -یمصاحبه تخصصبرای مرحله  درصد  40و  (تخصصی

   باشد.برای پذیرش در آزمون الزامی می  داوطلب،  نمره نهاییبه عنوان    40حداقل  کسب حد نصاب   .6
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 مواد آزمون   .7

 باشد: براساس توضیحات ارایه شده در زیر می  (عمومی و تخصصی )مواد آزمون کتبی  

 کتبی عمومی  آزمون  مواد.  1-7  

 : باشد می  5جدول شماره  شرح  به های شرلیهریک از گروه برای کتبی عمومی  آزمون   مواد

 : ضرایب مواد آزمون کتبی عمومی 5جدول شماره 

 ضریب عنوان

 1 فارسی   ادبیات و زبان

 5 1 (ICDL) اط عات فناوری گانههفت هایمهارت

 1 عمومی  ان،لیسی زبان

 2 کهنی  هایتوانمندی و هوش
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 کتبی تخصصی آزمون مواد  .2-7  

 : باشد می  6شماره  جدول  شرح  به نیاز  مورد های شرلیگروه   هریک از برای  کتبی تخصصی آزمون  مواد    

 : مواد آزمون کتبی تخصصی6جدول شماره 

 مواد آزمون  گرو  مشا   ردیف 

 بردار پاالیش،اه بهره 1
ستتتیتاالت، ترمودینتامیتک،    واحتد، م تانیتک  عملیتات  و  جرم  حرارت، انتقتال  انتقتال

 راکتور سینتیک و طراحی

 مصال ، ترمودینامیک  مقاومت  و ارتعاشات، استاتیک  و  حرارت و سیاالت، دینامیک تعمیرات م انیک 2

 تعمیرات برق  3
قدرت،  های ستتیستتتمخطی، بررستتی کنترلهای ال تری ی، ستتیستتتمهای  ماشتتین

 ال تری ی، ال ترومرناطیسمدارهای  

4 
تعمیرات ابزاردقیق   

 مخابرات

ها،  ها و ستیستتمال تری ی، ستی،نال  کنترل خطی، مدارهای هایال ترونیک، ستیستتم

 ال ترومرناطیس

 فناوری اط عات  5
کامپیوتری، مدارهای منطقی،  های ستاختمان داده و ال،وریتم، ستیستتم عامل، شتب ه

 هانظریه زبان

 شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی آزمایش،اه  6

 مالی و حسابداری 7
حستابداری مالی، حستابداری صتنعتی، اصتول تنظیم و کنترل بودجه، ریاضتی و آمار،  

 حسابرسی

 ریزیبرنامه 8
مهندسی، مبانی سازمان و مدیریت، تحقیق در  کنترل پروژه، آمار و احتمال، اقتصتاد  

 عملیات

 منابع انسانی  9
کار، مدیریت  کار، روانشتناستیمبانی ستازمان و مدیریت، مدیریت منابع انستانی، قانون

 رفتار سازمانی

 بازرگانی  10
  الملتل، مبتانی (، بتازرگتانی بین2020بتازاریتابی، اقتصتتتاد خرد و ک ن، این وترمز )

 های خرید و انبارداریمدیریت، سیستمسازمان و 

 حقوق  11
الملل )عمومی و  جزا )عمومی و خصتتتوصتتتی(، حقوق بینحقوق استتتاستتتی، حقوق 

 خصوصی(، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق مدنی

 بازرسی فنی  12
خواص فیزی ی، خواص م تانی ی، شتتتیمی فیزیتک و ترمودینتامیتک، خوردگی و  

 ال تروشیمی

 علوم ترذیه  13
شیمی و تجزیه مواد غذایی، فیزیولوژی ترذیه، مدیریت خدمات غذایی، داروشناسی،  

 ترذیه ءهای ناشی از سواثر فرآیند و ارزش غذاها، رژیم درمانی، بیماری

 نشانی آتش ایمنی  14

(، ریاضی و آمار، بهداشت محیط کار، ایمنی HSEبهداشت، ایمنی و محیط زیست )

های ارزیابی  مدیریت ریستک و ت نیک،  مبانی پدافند غیر عاملمحیط کار، اصتول و 

 های اولیه و امداد و نجاتکمک، ریسک

 حفاظت ال ترونی ی 15

 ،های ال تری یمبانی ماشین، مدارهای منطقی  ،کنترل مقدماتی  ،مدارهای ال تری ی

گیری کمیتات ابزار دقیق و انتدازه  ،هتای کستتتب اط عتاتحفتاظتت و ستتتیستتتتم

 غیرال تری ی
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 مواد آزمون  گرو  مشا   ردیف 

 ، انتقال حرارت، م انیک سیاالتشیمی عمومی، فیزیک عمومی، ریاضی عمومی اپراتور پاالیش،اه  16

 ت نسین آزمایش،اه 17
شتیمی عمومی، آلی، تجزیه، ترمودینامیک، م انیک ستیاالت، انتقال حرارت، موازنه  

 مواد و انرژی

18 
نشان  آتش

 نشان راننده آتش

ها، ریاضتتی و آمار مقدماتی،  پیشتت،یری و مبارزه با آتش ستتوزی در کارگاه نامهینیآ

 محیط کارصنعتی و ، ایمنی  شیمی عمومی

 باشند. تمامی دروس تخصصی دارای ضریب یک می  •
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 مراحل ثبت نام  .8

 باشد. می مراحل ثبت نام در آزمون به شرح زیر 

 www.autazmoon.ir :نیمراجعه به وب سایت آزمون به نشا .1

 ؛ ککرشده در بند یک  سامانهت میل فرم تقاضانامه ال ترونی ی در  .2

 ؛ با زمینه سفید یا روشنپرسنلی  3×4ع س  بارگذاری .3

 ؛ گیس باشد ک ه   وع س پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک، کراوات   : 1نکته 

به ترییر  در صورت هرگونه ترییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر    ، جدید بوده  ع س پرسنلی  :  2نکته  

 ؛ بایست نسبت به تهیه ع س جدید اقدام نماید داوطلب می در چهره به هر ش ل مم ن،  

ع س پرسنلی خواهران، با مقنعه و با رعایت حجاب کامل به ش لی که تمام صورت مشخص    : 3نکته  

 ؛ باشد 

 ؛شناسنامهتمام صفحات تصویر   بارگذاری .4

 ؛ کارت ملی  تصویر بارگذاری .5

 ؛یغیر پزش م یداتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت   بارگذاری .6

 ؛ تصویر آخرین مدرک تحصیلی  بارگذاری .7

 ، )حسب مورد(  مستندات مربوط به ایثارگری اری ذ بارگ .8

  



 آگهی و دفترچه راهنمای آزمون استخدامی    

 »پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس«  شرکت                                                                                           

15 

 ثبت نام  پرداخت وجهنحوه   .9

ستاعت  تا  1400 06 16 شتنبهستهصتب  روز   8از ستاعت   توانند یط الزم میاداوطلبان در صتورت دارا بودن شتر

مراجعته و پس از   www.autazmoon.ir اینترنتی  جهتت ثبتت نتام بته آدرس   1400 06 27 شتتتنبته  روز 24

نستبت  ،به عنوان هزینه ثبت نامریال   )ستیصتد هزار(  300.000  اط عات و واریز آن ین مبلغ  کنترل  ،اریگذ بار

 .اقدام نمایند  از اط عات ثبت شده چاپیدریافت نسخه و  شمار  پروند  به اخذ 

 

 ام و برگزاری آزمون نکلیدی مرتبط با ثبت موارد  .10

مدارک مورد نیاز ثبت نام را تهیه  ال ترونی ی    فایلجهت جلوگیری از ات ف وقت در هن،ام ثبت نام،  .1

کارت    cvv2)اینترنتی( و   پویانموده و همچنین جهت واریز وجه ثبت نام از اط عات مربوط به رمز  

 بان ی و همچنین فعال بودن ام ان خرید اینترنتی کارت بان ی خود اطمینان حاصل فرمایید. 

 . گردد  به متقاضی اع م امانهس از طریق  پروند  شمار  که   شودمی ثبت نام زمانی ت میل  .2

در   .3 ثبت اط عات  متقاضی می   سامانهمسولیت صحت  به عهده شخص  بدیهی است اینترنتی  باشد. 

ارا مرایرتی در مندرجات مدارک  آگهی  یچنانچه  با شرایط  آزمون ه شده  راهنمای  وجود    و دفترچه 

داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق  

 نخواهد داشت.را  هی  گونه اعتراضی 

از    :نکته نام خود را  افرادی که ثبت  از طریق    نتطریق کافی به طور م رر مشاهده گردیده  یا  و 

  دچار مش ل شده و در فرآیند شرکت   آن  در ورود اط عات و صحت  ،دهند انجام می   شخص ثالث 

آزمون  داوطلب   آن  در  بعدی  مراحل  به وجود می و  هن،ام    ضروری لذا    .آید اخت ل جدی  در  است 

اطمینان حاصل   ،فردی  مشخصات  مورد نیاز مطابق بانام از ورود صحی  و کامل کلیه اط عات  ثبت

 . گردد

شناسنامه در روز برگزاری آزمون ضروری  یا  کارت ملی  اصل  همراه داشتن کارت ورود به جلسه و   .4

 . باشد می 

صحت  ، نسبت به کنترل سامانهبایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق داوطلبان می  .5

تولد و صدور شناسنامه،  مشخصات فردی،   ایثارگری،  مدرک تحصیلی، معدل،  محل  شماره  سهمیه 

 نمایند. اطمینان حاصلمحل برگزاری آزمون ساعت و   ،داوطلبی، شماره صندلی 

 به مدارک ناقص، مبهم، مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد. .6
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 تذکرات مهم  .11

ضتتیان شتترکت در آزمون طی چند مرحله مورد  او مدارک ارایه شتتده متق  اطالعاتصرحت با توجه به این ه  

 گیرد، لذا توجه به موارد زیر الزامی است.ارزیابی قرار می

ثبت  ستامانهدر  مندرج    و دفترچه راهنمای آزمونثبت نام در آزمون صترفا اینترنتی و براستاس آگهی   .1

در این مرحله مدارک  فیزی ی  و نیازی به ارستال انجام خواهد   www.autazmoon.ir نشتانی  نام به

 ؛باشد نمی

دامی مشتتمل بر تمامی مراحل استتخذب نیروی انستانی در شترکت بر استاس موفقیت متقاضتیان در  ج .2

گروه  برای  جستمانی )  ، آزمون آمادگیرفتاری –  مصتاحبه تخصتصتی،  )عمومی و تخصتصتی(  آزمون کتبی

های اجرایی متناستب با برنامه .کار و ..و معاینات پزشت ی طب  (نشتان رانندهنشتان  آتشمشتاغل آتش

الزم را کستب ننمایند، موضتوع   شترایط و چنانچه متقاضتیان در هر یک از مراحل فوق    باشتد میشترکت  

 ؛گرددمیادامه مراحل استخدامی آنان منتفی 

خواهتد تلقی ن  پتذیرش نهتایی داوطلتببته منزلته  کتبی  آزمون  ه  مرحلتدر    و اع م نتتایجدریتافتت متدارک   .3

  ،پس از موفقیت در تمامی مراحل آزمون   خود، مورد نیاز  نیروهای  و شتترکت نستتبت به انتخاب شتتد 

 ؛اقدام خواهد نمود کارآموزی و کارورزی هایآمیز دوره و طی موفقیت انجام مراحل اداری

تاریخی که شترکت اع م خواهد نمود، در مراکز آموزشتی و صتنعتی شتدگان م لف هستتند، از  پذیرفته .4

 ؛باشند در منطقه ماهشهر حضور داشته  کارورز  به عنوان کارآموز

 ؛بود خواهد  ماه 18 کارورزی  یکارآموز زمان مدت .5

 ؛خواهد شد ارایه  یمجرد صورت به یخواب،اه ام انات و کارورزی یکارآموز در طول دوره .6

توستط بندی تعیین شتده پذیرفته شتدگان در مراکز کارآموزی و کارورزی براستاس برنامه زمانحضتور   .7

 ؛باشد روزی میبه صورت شبانه ،شرکت

که به باشتتد، می  با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعیمطابق شتتدگان نهایی،  قرارداد کار پذیرفته .8

 باشد.قابل تجدید میکارآموز  کارورز، عمل رد  رفتار و براساس ارزیابیتنظیم و صورت سالیانه 

پرداخت کار   حقوق و دستمزد مصوب شورایعالیحداقل    کارورزی  و  کارآموزیماهه    18در مدت زمان   .9

 .خواهد شد 

آوران فنون  در دوران کارآموزی و کارورزی توستتتط شتتترکت ره  ،شتتتدگان نهاییپذیرفته کار  قرارداد .10

پس از پتایتان   گردد. ضتتتمنتامیمنعقتد    هتای کتارآموزی و کتارورزی(دوره  )مجری برگزاری پتروشتتتیمی

به صتتورت ستتالیانه توستتط هم اری،  های آموزشتتی کارآموزی و کارورزی، قرارداد  آمیز دورهموفقیت

منعقتد  بتا قوانین و مقررات کتار و تتامین اجتمتاعیمطتابق  و   شتتترکتت پتاالیش گتاز یتادآوران خلیج فتارس 

 ؛خواهد شد 
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و   کارآموزی  هایدورهآمیز  ندن موفقیترابعد از گذ واجد شتتترایط  محل کار کلیه پذیرفته شتتتدگان    .11

آزادگان،  دشتتتتواقع در استتتتان خوزستتتتان،   پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس،  تشتتترک  رزی،کارو

 ؛بود خواهد  ،کیلومتری جنوب غربی شهرستان اهواز( 70جفیر )منطقه شهرستان هویزه، 

و  باشتد شتاغل می - بصتورت ستاکناتمام دوره کارآموزی و کارورزی  پس از  کاری تمامی نیروها  برنامه   .12

 ؛نخواهد داشترا  ودیعه مس نارایه تسهی ت مس ن و  تامین جهتگونه تعهدی شرکت هی 

 نامهتعهد قبل از شتتروع فرایند کارآموزی، نستتبت به ارایه   باشتتند م لف می  آزمونپذیرفته شتتدگان    .13

 و سایر تضامین ستال خدمت در شترکت )به شرط تمدید قرارداد ساالنه( پنجحداقل مبنی بر    محضتری

 ؛نمایند  اقدام (سفته)

آمیز دوره کتارآموزی و شتتتدگتان آزمون مشتتتروط بته گتذرانتدن موفقیتتپتذیرفتته  ب تارگیری و جتذب   .14

 ؛کارورزی خواهد بود

ی که توستط ایاب و کهاب صترفا در مراکز سترویس  ارایهواجد شترایط،   افراد  پس از جذب و ب ارگیری   .15

 ؛پذیر خواهد بودام انگردد، میتعیین به عنوان محل تجمع  شرکت

در هر مرحله  توستط شترکت استتع م خواهد شتد، چنانچه  ،  ه شتدهیبا توجه به این ه اصتالت مدارک ارا   .16

در همان مقطع از ادامه هم اری   ،گرددبرای شترکت محرز  مدارک  و اعتبار  عدم صتحت  ،از رستیدگی

اعتراض به عهده هرگونه  ممانعت به عمل خواهد آمد و مستتولیت این مورد بدون حق    افراد مورد نظر

 ؛و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وارده اقدام خواهد نمود باشد میفرد متقاضی 

و رعتایتت   گرددهتای بهتداشتتتتی برگزار میکلیته مراحتل اجرایی آزمون بتا رعتایتت کتامتل پروت تل .17

 های بهداشتی توسط داوطلبان شرکت کننده در آزمون الزامی است؛پروت ل

و   ضتتتوابط، مقررات،  ثبتت نتام متقتاضتتتیتان در آزمون بته منزلته پتذیرش کلیته مفتاد آگهی آزمون   .18

و دفترچه    باشد و حق هرگونه ادعایی درخصوص عدم اط ع از مفاد آگهیهای شرکت میدستورالعمل

 ؛گردداز متقاضی سلب می راهنمای آزمون

می   .19 ساعت  توانند  متقاضیان  از  سوال  هرگونه  داشتن  صورت  الی    8در  روزهای    عصر   14صب   در 

تلفن تعطیل  غیر شماره  فرمای  ماس ت   021  - 64545516- 17  هایبا  ساعات   د نحاصل  تمام  در  یا  و 

  ارسال نمایند. mahchpe@aut.ac.ir ال ترونی یپست  روز سواالت خود را به آدرس شبانه
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