
 

 

  سایت سری استخدامی -شرکت پتروکیمیای ابن سینا استخدام 

 نحوه اجرا

متقاضیان مرد شرکت پتروکیمیای ابن سینا به منظور تکمیل کادر خود در زمان بهره برداری، از بین 

واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس/ فوق لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته 

خوزستان، طبق جدول  شده )آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی( در استان

ذیل و با انعقاد قرارداد از طریق پیمانکار خود و مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی 

 .نمایدپتروشیمی در ماهشهر و به صورت ساکن شاغل دعوت به همکاری می

 

 شرایط عمومی

 

 .تابعیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران -1

 

 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -2

 

 .متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور، مصرح در قانون اساسی -3

 

 .داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تأیید طب کار بهداشت و درمان-4

 

 .عدم تعهد خدمت در دستگاه های دولتی و غیر دولتی -5

 

 دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم-6

 

 .هار به فساد اخالقینداشتن سوء پیشینه کیفری به تأیید مراجع ذیصالح و عدم اشت -7

 سر و ماهشهر مناطق ساکن بایست می( پزشکی معاینات –مصاحبه  -کلیه پذیرفته شدگان نهائی )آزمون کتبی  -8

 .گردند بندر



 

 

 .با عنایت به اینکه شرکت امکانات اسکان ندارد، تأمین مسکن پذیرفته شدگان نهایی به عهده خودشان خواهد بود -9

 

 اختصاصیشرایط 
 

  دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی تا قبل از تاریخ برگزاری آزمون کتبی -1

برای داوطلبانی که خدمت سربازی را انجام داده اند، تاریخ اتمام سربازی درج شده بر روی کارت، معیار مقایسه با  •

 تاریخ آزمون کتبی خواهد بود

 

ازی، تاریخ صدور کارت معافیت، معیار مقایسه با تاریخ آزمون کتبی برای داوطلبانی دارای کارت معافیت از خدمت سرب •

 .خواهد بود

 

متقاضیان دارای کسر خدمت سربازی می بایست هنگام ورود اطالعات، مدت خدمت سربازی را بدون در نظر گرفتن  •

 .مدت هر گونه کسر خدمت درج نمایند

 

 می باشد14 حداقل معدل برای کلیه داوطلبان مقاطع تحصیلی مختلف -2

  

: دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شیراز، 1تبصره 

دانشگاه شیراز، صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، علم و صنعت ایران، خواجه نصیر الدین طوسی، عالمه طباطبائی، 

هواز و صنعت نفت آبادان دارای اولویت بوده و جهت فارغ التحصیالن فردوسی مشهد، صنعتی سهند تبریز، چمران ا

 .مقطع کارشناسی ،یک نمره تقلیل در حداقل معدل کل برای آنها منظور خواهد شد

سال و دیپلم  28سال، فوق دیپلم  30سال، لیسانس  32حداکثر سن برای داوطلبان با مقطع تحصیلی فوق لیسانس -3

 .ری آزمون کتبی میباشدسال در تاریخ برگزا 26

 

 .: مدت زمان خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن داوطلبان افزوده می شود2تبصره 

 

: مدت سابقه کار قبلی مرتبط با شغل، با ارائه گواهی معتبر از محل خدمت قبلی و گواهی پرداخت حق بیمه 3تبصره 

 .سال به حداکثر سن اعالم شده اضافه خواهد شد 7مربوطه، تا سقف 



 

 

متقاضیان در مقطع تحصیلی دیپلم صرفًا می بایست بومی شهرستان ماهشهر طبق شرایط مندرج در شرایط  -4

 .اختصاصی آزمون )تعریف بومی( باشند

 

در مقاطع تحصیلی باالتر از دیپلم، پنجاه درصد جذب پذیرفته شدگان، از بین متقاضیان واجد شرایط بومی استان  -5

 .از پذیرفته شدگان غیربومی، تأمین خواهد شد خوزستان خواهد بود و مابقی

 

: درصورت احرازشرایط مساوی دربین داوطلبان بومی استان خوزستان، اولویت جذب با داوطلبان بومی  4تبصره 

 .شهرستان ماهشهر می باشد

 

 : 5تبصره 

 : ا باشندبه متقاضیانی بومی استان خوزستان اتالق می شود که یکی از شرایط ذیل را دار:تعریف بومی

 .متقاضیانی که محل تولد و یا صدور شناسنامه آنان، یکی از شهرهای استان خوزستان باشد -

متقاضیانی که محل تولد و یا صدور شناسنامه یکی از والدین آنان، یکی ازشهرهای استان خوزستان بوده و خود  -

 .سال ساکن آن شهرباشد 10متقاضی به مدت حداقل 

 .درک تحصیلی دیپلم از یکی از شهرهای استان خوزستاندریافت کنندگان م -

متقاضیانی که به مدت ده سال در یکی از شهرستان های استان خوزستان ساکن بوده ودارای سندملکی، قرارداد  -

 .اجاره معتبر یا گواهی سکونت از یکی ازمراجع ذیصالح منطقه یا شهرمحل سکونت داشته باشند

 

بل قبول برای شرکت در آزمون استخدامی خواهد بود که در مقطع تحصیلی دیپلم مورد مدرک تحصیلی افرادی قا -6

تأیید وزارت آموزش و پرورش و در مقاطع تحصیلی دانشگاهی که از طریق آزمون های سراسری دانشگاهها و دانشگاه 

مورد تأیید وزارت علوم  آزاد موفق به ورود به مراکز آموزش عالی برای دریافت مدرک رسمی شده و مدارک یاد شده،

 .قرار گرفته باشد

 

 

 

 ه: مدارک موردنیاز

 

 تکمیل فرم الکترونیکی تقاضای ثبت نام در سایت -1

 

 جدید ) طبق مشخصات ذکر شده در سایت( 3*4اسکن و بارگذاری عکس -2



 

 

ریال )پانصد هزار ریال( بابت ثبت نام و شرکت در آزمون از طریق سامانه ثبت نام.  500000پرداخت الکترونیکی مبلغ -3

 .الزم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد داشت

 

 

 :و : تذکرهای بسیار مهم

 

 بایست برای آگاهی از تمام مراحل جذب وزمانبندی اجرای آزمون ، بصورت مستمر به سایتداوطلبان گرامی می-1

ibpc.iran-azmoon.ir مراجعه نمایند. 

 

باشد و در هر مرحله از جذب مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتی به عهده خود شخص متقاضی می -2

اطالعات نادرست داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد از انجام مراحل بعدی محروم  چنانچه محرز گردد، داوطلب

 .خواهد شد

 

فارغ التحصیالن و دانشجویان مقاطع تحصیلی باالتر از مقاطع اعالم شده، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون -3

ه، به عنوان کتمان حقیقت تلقی خواهد شد استخدامی برای مقاطع تحصیلی پایین تر، نخواهند بود و در صورت مشاهد

 .و از ادامه روند استخدام آنان جلوگیری بعمل خواهد آمد

 

تذکر: مدارک داوطلبانی که فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه و یا تاریخ صدور معافیت دائم آنان بعد 

 .اهند گرفتاز تاریخ برگزاری آزمون استخدامی باشد، مورد پذیرش قرار نخو

 

 .باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم گرددثبت نام زمانی تکمیل می-4

 

مصاحبه  -جذب نیروی انسانی بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی )مشتمل بر آزمون کتبی -5

در هر یک از مراحل فوق موفقیت الزم را تخصصی و روان شناختی و معاینات پزشکی( خواهد بود و چنانچه متقاضیان 

 .کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید

 

، در شهرهای اهوازوتهران برگزار خواهد گردیدکه انتخاب محل برگزاری 98اسفندماه 16یا  15آزمون کتبی در تاریخ -6

است، ساعت و آدرس محل برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت برعهده داوطلب درهنگام ثبت نام می باشد.الزم به ذکر

 .گرددورود به جلسه آزمون، اعالم می



 

 

 .باشدجذب نیروها صرفاً جهت بکارگیری در کارخانه شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر می-7

 .اهد شدسال اخذ خو 5از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری خدمت به میزان  -8

 

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

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

