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 تعالیسمهاب

 مقدمه .1

ه و کمک ب یمیپتروش ید محصوالتتول تیو کم تیفیبا استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه ک

، واقع در استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی ناد آسیا پتروپتروشیمی  شرکت ی؛اسالم رانیا ییخودکفا

مرد بومی در سطح  متقاضیاناز بین  را در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خودماهشهر، پتروشیمی 

)عمومی و تخصصی(، مصاحبه  کتبی هایپس از کسب موفقیت در آزمون ،واجد شرایط خوزستان استان

با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی )مقررات مطابق ، رفتاری و اخذ نتایج معاینات پزشکی -تخصصی

شرایط ذکر شده در این بر اساس و  ماهشهر(پتروشیمی اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی 

 نماید. دعوت به همکاریآگهی و دفترچه راهنما 

 بندی برگزاری آزمونبرنامه زمان .2

 باشد.می 1شماره و برگزاری آزمون براساس جدول  نامبندی ثبتزمانبرنامه 

 نام و برگزاری آزمونبندی ثبت: زمان1 شماره جدول

 بندیزمان برنامه عنوان

 20/04/1400الی  10/04/1400  شماره پرونده اخذ و سامانه در نام ثبت

 23/04/1400الی  21/04/1400 ویرایش اطالعات 

 12/05/1400الی  10/05/1400 جلسه به ورود کارت دریافت و سایت به مراجعه

 14/05/1400 کتبی آزمون برگزاری
 

 

 به آدرس  بندی برگزاری آزمون، مراتب از طریق سایت آزموندر صورت تغییر زمانwww.autazmoon.ir 

 .خواهد شد رسانیاطالع

 خواهد  اعالمذکر لاو از طریق سامانه فوقورود به جلسه در زمان دریافت کارت  و محل برگزاری آزمون مکان، ساعت

  شد.

الزم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا، در صورت تغییر در محل و یا تاریخ برگزاری  تبصره:

 .شدنام، اطالع رسانی خواهد و همچنین از طریق سامانه ثبتورود به جلسه آزمون، مراتب در کارت 
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 انسانی مورد نیاز نیرویول جد .3

 باشد.می 2شماره های نیروی انسانی شرکت براساس جدول نیازمندی

 های نیروی انسانی: نیازمندی2جدول شماره 

 گروه مشاغل ردیف
مقطع 

 تحصیلی

حداقل 

 معدل
 رشته تحصیلی

 گرایش
)براساس  

 نیازمندی(

تعداد 

 مورد نیاز

 

1 
 برداری سایتبهره

 14 کارشناسی
 مهندسی شیمی،

 مهندسی پلیمر،

 
 19 ها کلیه گرایش

 15 کارشناسی ارشد

 تعمیرات مکانیک 2
 14 کارشناسی

 6 هاکلیه گرایش مهندسی مکانیک
 15 کارشناسی ارشد

 تعمیرات برق 3
 14 کارشناسی

 5 قدرت مهندسی برق
 15 کارشناسی ارشد

 تعمیرات ابزاردقیق  4

 14 کارشناسی
 مهندسی برق،

 کنترل و  ابزاردقیقمهندسی

 الکترونیک،
 ابزاردقیق،

 کنترل
5 

 15 کارشناسی ارشد

 8 کلیه گرایش ها شیمی 14 کارشناسی آزمایشگاهکارشناس  5

6 
و کنترل  ریزیبرنامه

 پروژه

  14 کارشناسی

 مهندسی صنایع

 

 3 کلیه گرایش ها
 15 کارشناسی ارشد

7 
بهداشت، ایمنی و محیط 

 (HSEزیست )

 مهندسی ایمنی 14 کارشناسی

 مهندسی شیمی

HSE 

 مهندسی محیط زیست

ایمنی، ایمنی و 

بهداشت، محیط زیست، 

انرژی و محیط زیست، 

HSE 

4 
 15 کارشناسی ارشد

 2 قدرت کاردانی برق 14 کاردانی کاردان تعمیرات برق 8

 2 الکترونیک کاردانی برق 14 کاردانی کاردان ابزار دقیق 9

 
که متقاضیانی ، مدارک تحصیلی 2شماره ذکر شده در جدول مورد نیاز های تحصیلی برای رشته : 1 تبصره

 د.باشقابل پذیرش می بدون گرایش در دانشنامه یا گواهینامه موقت ذکر شدهتحصیلی آنها،  عنوان رشته

با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، در آزمون های اعالم شده براساس نیازمندیمتقاضیانی که  :2تبصره 

رفتاری، اصل و تصویر مدرک  -درصورت ورود به مرحله مصاحبه تخصصی ضروریستنمایند، نام میثبت

 ارایه نمایند.به همراه سایر مدارک مورد نیاز تحصیلی مقطع کارشناسی خود را 
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 صنعتیهای دانشگاه از های مجازی()به استثنای دوره دانشگاهی تحصیلی مدارک دارندگان برای : 3تبصره 

عالمه  ،طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی، اصفهان صنعتی ،تهران، صنعت و علم ،امیرکبیر صنعتی ،شریف

 نمره یک ،نفت و تبریز ،شیراز ،مشهد فردوسی شهید چمران اهواز، ،بهشتی شهید ،مدرس تربیتطباطبایی، 

 .باشدمی پذیرش موردجهت ثبت نام  کل، معدل حداقل در تقلیل

 متقاضیان یط عمومیشرا .4

 بایست شرایط عمومی زیر را دارا باشند.نام در آزمون میمتقاضیان ثبت

 ؛تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران .1

 ن؛التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا .2
 ؛اعتقاد به دین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی .3
 ؛کارطبپزشک متخصص داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تأیید  .4
 عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت کیفری؛ .5
 عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر؛ .6
و همچنین نداشتن  های دولتیدر سازمانعدم اشتغال به کار به صورت رسمی، پیمانی و یا آزمایشی  .7

 ؛هاها و سازمانتعهد خدمتی در سایر شرکت
های ذیربط مبنی بر دارا ها و سازمانای از طرف شرکتچنانچه در هر مرحله از فرایند آزمون، مکاتبه تبصره:

گردد، از ادامه روند ارزیابی و بکارگیری متقاضی ممانعت  مطرحدر آزمون متقاضی شرکت  یبودن تعهد خدمت

 به عمل خواهد آمد.
 ؛غیرپزشکیم یمعافیت دا کارتدارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن  .8

 تاریخ حداکثر تاباید  غیر پزشکیم یدا کارت معافیت تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور :1 تبصره

 .باشد(  نام ثبت روز آخرین ) 20/04/1400

اس باشند، براسمتقاضیانی که از طریق بنیاد ملی نخبگان در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه می :2تبصره 

. این شدبادر آزمون امکانپذیر میآنها ثبت نام ، ضوابط مربوطه و با ارایه مکاتبه رسمی از بنیاد ملی نخبگان

-توانند در آزمون مصاحبه تخصصیدر صورتی می ،در مرحله آزمون کتبی گروه از متقاضیان در صورت پذیرش

به صورت خود را در این مرحله ارایه نموده و یا نظام وظیفه کارت پایان خدمت شرکت نمایند که  رفتاری

ه مجری روز پس از تاریخ برگزاری آزمون کتبی ب 45حداکثر کارت پایان خدمت خود را  متعهد شوندمکتوب 

 آزمون ارایه نمایند.
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( برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی به بعد  1374 /10/04سال سن )متولدین 26دارا بودن حداکثر  .9

برای دارندگان مدرک تحصیلی  (به بعد10/04/1372)متولدین سال سن 28 دارا بودن حداکثرو 

مدرک تحصیلی  انبرای دارندگ( به بعد10/04/1370)متولدین سال سن 30و حداکثر  شناسیکار

 .(10/04/1400نام ثبت روز اولین تاریخ تا ) کارشناسی ارشد

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

 است.

دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   .10

 ؛بدون ذکر کلمه معادل و ارزش استخدامی، مختلف دانشگاهی برای کلیه متقاضیان مقاطع

 (نام ثبت روز آخرین) 20/04/1400 تاریختا حداکثر بایست تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می :1تبصره 

 .باشد

گونه و شرکت هیچ زمان ثبت نام مالک استخدام خواهد بودارایه شده در  مدرک تحصیلیآخرین  :2 تبصره

 ندارد.کارکنان را در طول دوران خدمت  باالتر تعدیل مدارک تحصیلیپذیرش و تعهدی نسبت به 

وری ، تحقیقات و فنابه تایید وزارت علوم بایستمیهای خارج از کشور دانشنامه تحصیل در دانشگاه :3تبصره 

 رسیده باشد.
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 امتیازات ویژه .5

 متقاضیان بومی امتیاز. 1-5

 امتیاز ویژه منظور خواهد شد. 3شماره برای متقاضیان بومی براساس جدول 

 : امتیاز متقاضیان بومی3جدول شماره 

 
ر )با ثبت اطالعات بومی دمتقاضیان بومی صرفاً در مرحله آزمون کتبی داده شده به تخصیص امتیاز  .1

 خواهد شد.منظور ( توسط متقاضی الکترونیکی براساس مستندات موثقسامانه 
 :باشندزیر شرایط  یکی ازحداقل دارای شود که الق میطبه متقاضیانی ابومی  .2

 .باشد استان خوزستان هایستانشهریکی از ، متقاضیمحل تولد الف. 

 .باشد استان خوزستان هایستانشهریکی از ، متقاضیمحل صدور شناسنامه ب. 

تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و یا  طعامقیکی از اخذ مدرک تحصیلی متقاضیانی که محل  .پ

 .باشد استان خوزستان هایستانشهریکی از آنها کارشناسی ارشد 

 .باشدهای مورد اشاره؛ بر اساس آخرین تقسیمات جغرافیایی کشور میمالک شناسایی شهرستان

 مراحل آزمون .5

 باشد:مراحل برگزاری آزمون به شرح زیر می

 اول مرحله در. شد خواهد برگزارمورد نیاز  گروه مشاغلبرای  مرحله دو در آزمون این .1

 براساس و گیرندمی قرار سنجش موردعمومی و تخصصی  کتبی آزمون طریق از کنندگانشرکت

 مدو مرحله به گروه شغلیدر هر مورد نیاز  نیروی انسانی ظرفیت برابر 5/2 آزمون اول مرحله نتایج

رفتاری  -تخصصی مصاحبه  انجام از پس و شد خواهند دعوترفتاری  -یتخصص مصاحبه جهت

 دعوت اداریمراحل سایر  انجام جهت نمرات باالترین دارندگان، مورد نیازظرفیت  با متناسب

، بدیهی است اسامی نفرات اعالم شده در این مرحله به منزله پذیرش قطعی محسوب گردندمی

 ؛گرددنمی

 متقاضیان بومی یفرد
 امتیاز ویژه 
 )ضریب امتیاز(

 15/1 شهرستان بندر ماهشهر و بخش مرکزی، بندر امام خمینی )سربندر(، چمران 1

 1 های استان خوزستانسایر شهرستان 2
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 داده تخصصی و عمومی هایسوال دفترچه حاوی یک داوطلبان، از یک هر به در آزمون کتبی .2

 ؛شد خواهد

 پاسخ هر ازای به ضمناً. دنباشمی ایچهارگزینه صورت به تخصصی و عمومی آزمون دروس کلیه .3

 ؛شد خواهد گرفته نظر در منفی نمره سوم یک غلط،

 تخصصی آزمون نمرهدرصد  50 و عمومی آزمون نمره درصد 50 اساس برکتبی آزمون  کل نمره .4

 ؛گرددمی محاسبه

درصد برای مرحله آزمون کتبی  60با درنظر گرفتن ضریب هر داوطلب محاسبه نمره نهایی   .5

 ؛پذیردصورت می رفتاری - درصد برای مرحله مصاحبه تخصصی 40و ضریب  ()عمومی، تخصصی
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 مواد آزمون  .6

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

 کتبی عمومی آزمون مواد. 1-7  

 :باشدمی 4جدول شماره  شرح به های شغلیهریک از گروهبرای کتبی عمومی  آزمون مواد

 

 : ضرایب مواد آزمون کتبی عمومی4جدول شماره 

 ضریب عنوان

 1 فارسی ادبیات و زبان

 5/1 (ICDL) اطالعات فناوری هفتگانه هایمهارت

 1 عمومی انگلیسی زبان

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

 :باشدمی 5شماره  جدول شرح به نیاز مورد های شغلیگروه هریک از برای کتبی تخصصی آزمون مواد    

 : مواد آزمون کتبی تخصصی5جدول شماره 

 آزمون مواد گروه مشاغل ردیف

 سایت برداریبهره 1
ترمودینامیک،  سیاالت، واحد، مکانیک عملیات و جرم حرارت، انتقال انتقال

 راکتور سینتیک و طراحی

 مصالح، ترمودینامیک مقاومت و ارتعاشات، استاتیک و حرارت و سیاالت، دینامیک تعمیرات مکانیک 2

 تعمیرات برق 3
 ،قدرت هایسیستم خطی، بررسیکنترل هایسیستمالکتریکی،  هایماشین

 ، الکترومغناطیسالکتریکی مدارهای

 ابزاردقیق تعمیرات 4
ها، ستمها و سی، سیگنالالکتریکی ، مدارهایکنترل خطی هایسیستمالکترونیک، 

 الکترومغناطیس

 شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی آزمایشگاهکارشناس  5

6 
ریزی و کنترل برنامه

 پروژه 

 تحقیق، مبانی سازمان و مدیریتکنترل پروژه، آمار و احتمال، اقتصاد مهندسی، 

 در عملیات

7 

بهداشت، ایمنی و 

محیط زیست 

(HSE) 

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

 کار، ایمنی محیط کار

 کاردان تعمیرات برق 8
های الکتریکی، ، حفاظت سیستمDC، ماشین الکتریکی 2و  1 مدار

 ترانسفورماتورها، الکترونیک صنعتی

 کاردان ابزار دقیق 9

های مبانی ماشین -مدارهای منطقی -کنترل مقدماتی -مدارهای الکتریکی

ابزار دقیق و اندازه گیری  –های کسب اطالعات حفاظت و سیستم –الکتریکی 

 کمیات غیر الکتریکی

 باشند.تمامی دروس تخصصی دارای ضریب یک می 
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 مراحل ثبت نام .7

 باشد.مراحل ثبت نام در آزمون به شرح زیر می

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

 ؛در بند یک ذکرشده سامانهتکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در  .2

 ؛با زمینه سفید یا روشنپرسنلی  3×4عکس  بارگذاری .3

 ؛عکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک، کراوات باشد : 1نکته 

ر به تغییدر صورت هرگونه تغییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر  ،جدید بوده عکس پرسنلی : 2نکته 

 ؛نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید بایستداوطلب میدر چهره به هر شکل ممکن، 

 ؛شناسنامهتمام صفحات تصویر  بارگذاری .4

 ؛کارت ملی تصویر بارگذاری .5

 ؛یغیر پزشکم یداتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت  بارگذاری .6

 ؛تصویر آخرین مدرک تحصیلی بارگذاری .7
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 ثبت نام پرداخت وجهنحوه   .8

ساعت  تا 10/04/1400 پنجشنبهصبح روز  8از ساعت  توانندیط الزم میاداوطلبان در صورت دارا بودن شر

مراجعه و پس از  www.autazmoon.ir جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی 20/04/1400 یکشنبه روز 24

نسبت به اخذ  ،ثبت نامبه عنوان هزینه  هزار ریال 500.000آنالین مبلغاطالعات و واریز  کنترل ،اریگذبار

 .اقدام نمایند چاپیدریافت نسخه و  شماره پرونده

 

 ام و برگزاری آزموننموارد کلیدی مرتبط با ثبت .9

 شنبهیک روزاز  طریق سامانه ثبت نام در آزمون از ورود به جلسه اینترنتی کارتزمان دریافت  .1

 باشد.می 12/05/1400 سه شنبهروز  تا 10/05/1400

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه  تصویرجهت جلوگیری از اتالف وقت در هنگام ثبت نام،  .2

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

 بانکی و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنتی کارت بانکی خود اطمینان حاصل فرمایید.
 .گردد به متقاضی اعالم سامانهاز طریق  پروندهشماره که  شودمیثبت نام زمانی تکمیل  .3
 باشد. بدیهی استاینترنتی به عهده شخص متقاضی می سامانهمسئولیت صحت ثبت اطالعات در  .4

وجود  و دفترچه راهنمای آزمونه شده با شرایط آگهی یچنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارا

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

 نخواهد داشت.را  هیچ گونه اعتراضی
و یا از طریق  نتطریق کافیبه طور مکرر مشاهده گردیده افرادی که ثبت نام خود را از  :نکته

 دچار مشکل شده و در فرآیند شرکت آن در ورود اطالعات و صحت ،دهندانجام می شخص ثالث

است در هنگام ثبت نام از ورود  ضروریستلذا  .آیددر آزمون اختالل جدی به وجود میداوطلب 

 .گردداطمینان حاصل  ،فردی مشخصات مورد نیاز مطابق باصحیح و کامل کلیه اطالعات 
 .باشدمیدر روز برگزاری آزمون ضروری  (کارت ملی)همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه  .5
حت ص، نسبت به کنترل سامانهبایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق داوطلبان می .6

شماره داوطلبی، شماره ، مدرک تحصیلی، معدلمحل تولد و صدور شناسنامه، مشخصات فردی، 

 نمایند. اطمینان حاصلمحل برگزاری آزمون  ساعت و  ،صندلی

 به مدارک ناقص، مبهم، مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد. .7
 

http://www.autazmoon.ir/
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 تذکرات مهم .10

ضیان شرکت در آزمون طی چند مرحله مورد او مدارک ارایه شده متق صحت اطالعاتبا توجه به اینکه 

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

یزیکی فثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال  .1

 باشد.نمیدر این مرحله مدارک 

 ثبت سامانهدر مندرج  و دفترچه راهنمای آزمونثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی  .2

 .انجام خواهد شد www.autazmoon.ir نشانی نام به

دامی مشتمل بر ذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخج .3

ناسب مت .کار و ..و معاینات پزشکی طبرفتاری  - مصاحبه تخصصی، )عمومی و تخصصی( آزمون کتبی

الزم را  شرایطو چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق  باشدمیهای اجرایی شرکت با برنامه

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

 شد خواهدتلقی ن پذیرش نهایی داوطلببه منزله کتبی آزمون مرحله در  و اعالم نتایجدریافت مدارک  .4

از موفقیت در تمامی مراحل آزمون و انجام  پس خود، مورد نیاز نیروهای و شرکت نسبت به انتخاب

 اقدام خواهد نمود. مراحل اداری

شدگان مکلف هستند، از تاریخی که شرکت اعالم خواهد نمود، در مراکز آموزشی و صنعتی به پذیرفته .5

 باشند.در منطقه ماهشهر حضور داشته  /کارورزعنوان کارآموز

 .بود خواهد ماه 12 حداقل کارورزی /یکارآموز زمان مدت .6

به کارآموزان کار  عالی حقوق و دستمزد مصوب شورایحداقل  کارورزی و در مدت زمان کارآموزی .7

اعم از حق ماموریت، حق جذب و مزایای جغرافیایی به دیگری گونه مزایای و هیچ پرداخت خواهد شد

 گردد. داوطلب پرداخت نمی

و  کارآموزی هایدورهآمیز ندن موفقیترابعد از گذواجد شرایط محل کار کلیه پذیرفته شدگان  .8

قه منطماهشهر، بندر شهرستان استان خوزستان، واقع در ناد آسیا  پتروپتروشیمی  تشرک رزی،کارو

 خواهد بود.پتروشیمی  ویژه اقتصادی

و  باشدشاغل می - بصورت ساکناتمام دوره کارآموزی و کارورزی پس از کاری تمامی نیروها برنامه  .9

نخواهد داشت. را  ودیعه مسکنارایه تسهیالت مسکن و  تامین جهتگونه تعهدی شرکت هیچ

http://www.autazmoon.ir/
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)مقررات کار و  کار و تامین اجتماعی قوانین و مقرراتدر چارچوب شدگان نهایی پذیرفتهقرارداد کار   .10

 خواهد بود.( پتروشیمیغال منطقه ویژه اقتصادی تاش

 امهنتعهدقبل از شروع فرایند کارآموزی، نسبت به ارایه  باشندمکلف می آزمونپذیرفته شدگان   .11

 . نمایند اقدامسال خدمت در شرکت )به شرط تمدید قرارداد ساالنه(  دهحداقل مبنی بر  محضری

دوره کارآموزی و کارورزی  آمیزشدگان آزمون مشروط به گذراندن موفقیتپذیرفته بکارگیری و جذب .12

 خواهد بود.

ایاب و ذهاب صرفاً در مراکز تعیین شده  ارایه سرویسواجد شرایط،  افراد پس از جذب و بکارگیری  .13

 شرکت در منطقه ماهشهر امکانپذیر خواهد بود.
 در هر مرحله ازه شده توسط شرکت استعالم خواهد شد، چنانچه یبا توجه به اینکه اصالت مدارک ارا  .14

افراد در همان مقطع از ادامه همکاری  ،گرددبرای شرکت محرز مدارک و اعتبار عدم صحت  ،رسیدگی

اعتراض به عهده فرد هرگونه ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئولیت این مورد بدون حق  مورد نظر

 و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وارده اقدام خواهد نمود. باشدمیمتقاضی 

 گردد.های بهداشتی برگزار میایی آزمون با رعایت کامل پروتکلکلیه مراحل اجر .15

 www.autazmoon.irهرگونه اطالعیه و تغییر درخصوص موارد مرتبط با آزمون صرفاً از طریق سایت   .16

ت مورد نظر را با اطالع رسانی خواهد شد، لذا ضروریست متقاضیان شرکت کننده در آزمون اطالعا

 .، از طریق سایت مذکور دریافت نمایندبه سامانه مراجعه مکرر

و  ضوابط، مقررات، ثبت نام متقاضیان در آزمون به منزله پذیرش کلیه مفاد آگهی آزمون  .17

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

 گردد.از متقاضی سلب می راهنمای آزمون

غیر در روزهای عصر  15صبح الی  9در صورت داشتن هر گونه سوال از ساعت توانند متقاضیان می  .18

و یا در تمام ساعات شبانه  دنحاصل فرمای ماست 021 -64545516-17 هایبا شماره تلفنتعطیل 

  ارسال نمایند. mahchpe@aut.ac.ir الکترونیکیپست  روز سواالت خود را به آدرس

 

 

 

 

 با آرزوی موفقیت
 ناد آسیا شرکت پتروشیمی پترو                   
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