
 

 

  سایت سری استخدامی -98در سال  پتروشیمی تبریزاستخدام جدید 

 شرایط عمومی و اختصاصی

 

 .تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران-1

 

 .تدین به یکی از ادیان رسمی کشور و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران -2

 

 .داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم غیر پزشکی -3

: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ آزمون 1تبصره 

 .کتبی باشد

مت شرکت برخورداری از تندرستی وتوانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تائید مرکز سال -4

 .پتروشیمی تبریز

 

 .عدم تعهد خدمت دیگر در دستگاههای دولتی وغیردولتی  -5

 

 .داوطلبان نباید به صورت رسمی یا پیمانی دراستخدام واحدهای تابعه صنعت نفت باشند -6

 

نداشتن سوءپیشینه کیفری با تائید مراجع ذیصالح وعدم اشتهار به فساد اخالقی واعتیاد به مواد  -7

 .مخدر

 

 .داشتن مدرک تحصیلی متناسب با جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی -8

 .باشد می 14 کارشناسی – 15حداقل معدل برای کلیه داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد  -9

برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاههای: تهران/ تبریز/ صنعتی شریف/  -2تبصره 



 

یرکبیر/ صنعتی سهند/ صنعتی اصفهان/ شیراز/ اصفهان/ علم و صنعت ایران/ خواجه صنعتی ام

نصیرالدین طوسی/ فردوسی مشهد/ زنجان/ صنعت نفت یک نمره تقلیل در حداقل معدل کل مورد 

 .قبول منظور خواهد شد

 

ل سن سا 30سال سن برای تمامی دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و  32دارا بودن حداکثر  -10

 .برای تمامی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی ضروری می باشد

: حداکثر سن اعالم شده، برای تمامی مقاطع تحصیلی با احتساب خدمت نظام وظیفه لحاظ 3تبصره 

 .گردیده است

 

ازای هر سال سابقه مدت سابقه خدمت مرتبط با ارائه گواهی معتبر تا سقف سه سال و به  -4تبصره 

 .کار مفید و مرتبط یک سال به حداکثر سن اعالم شده اضافه خواهد شد

 

مدرک تحصیلی افرادی قابل قبول برای شرکت در آزمون استخدامی می باشد که از طریق  -11

آزمونهای کنکور سراسری وارد مراکز آموزش عالی گردیده اند و مدارک تحصیلی نامبرده و همچنین 

 .رغ التحصیالن خارج از کشور مورد تایید وزارت علوم قرار گرفته باشدمدارک فا

 

: فقط مقاطع تحصیلی اعالم شده در آگهی مورد نیاز شرکت بوده و چنانچه افراد پذیرفته 5تبصره 

شده، در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی باالتر گردند، شرکت هیچ گونه تعهدی در رابطه با 

 .و یا ارتقاء در سمت جدید نخواهد داشت تعدیل مدرک مأخوذه

 

به نمره مکتسبه در آزمون کتبی، جهت شرکت کنندگان خانواده های معظم شهداء و  -12

 .( اضافه خواهد شد%10(، فرزندان کارکنان شاغل در شرکت پتروشیمی تبریز)%12ایثارگران)

 

نها یکی از امتیازات )امتیاز باالتر( :در صورت دارا بودن بیشتر از یک مورد از امتیازات فوق، ت6تبصره 

 .تعلق می گیرد



 

 

مالک تشخیص بومی بودن، محل تولد، یا محل صدور یا محل اخذ دیپلم یا چهار سال متوالی   -13

 ساکن استان آذربایجانشرقی باشد

 

 

 "برای اطالع از آخرین اخبار استخدامی عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سری استخدامی شوید"

https://www.instagram.com/seriestekhdami/
https://www.instagram.com/seriestekhdami/
https://telegram.me/joinchat/DGFEtj73PiSWFvuhXH8UrQ

