
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

می شرکت پاالیش نفت الوانت دف   رچه آزمون استخدا
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  7  از 1 صفحه

 

 1400الس -دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت پاالیش نفت الوان

 

 )سهامی عام( افتخار دارد مقارن با ايام شکوهمند انقالب اسالمیشركت پااليش نفت الوانبا استعانت از خداوند متعال، 

ه ب و با هدف توسعه كیفیت و كمیت تولید فرآورده های نفتی و كمک به خودكفايی و اشتغال ايران اسالمی در نظر دارد

داوطلبان مرد واجد  از نفر 64و ستادی تعداد  تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای عملیاتیمنظور 

بین فارغ التحصیالن از را در مقطع تحصیلی كارشناسی در رشته ها و گرايش های مندرج در جدول ذيل  شرایط

استخدامی  طريق برگزاری آزموندانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 

قانون كار و تأمین اجتماعی دعوت به  طبق ضوابط بصورت قراردادیو گزينش  )عمومی، تخصصی( ، مصاحبه فنیكتبی

 همکاری نمايد. 
 

 تحصیلی موردنیاز شرکت پاالیش نفت الوان یها طع و رشتهاجدول مق
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یوتکنولوژی، گرايشها به استثناء صنايع غذايی، بكلیه بدون گرايش،
 46 لیمر، صنايع شیمی معدنی، محیط زيست وپزيست پزشکی، داروسازی
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 1 عمران و نقشه برداریگرايش بدون گرايش،  مهندسي عمران

 مهندسي مکانيک
(، کیومکانی)بیپزشک یبه استثناء مهندس شهايگرا هیكلبدون گرايش، 

 یطراح ک،یمحركه خودرو، سازه بدنه خودرو، مکاترون ستمیس
 خودرو یکیناميد یها ستمیس

6 

 مهندسي برق
 یبه استثناء مهندس شهايگرا هیكلبدون گرايش، 

 5 یراه آهن برق ک،ی(، مکاترونکیوالکترونی)بیپزشک

 2 گرايش ايمنیكلیه گرايش ها به استثناءبدون گرايش،  مهندسي صنایع
 2 بدون گرايش حقوق

 2 صنعتی -دولتی مدیریت 

 64 لــع کــجم

 

 داوطلبان یعمومـ ـطیشرا -1

 .رانيا یاسالم یكشورجمهور تیتابع -1-1

 .رانيا یاسالم یجمهور یالتزام به قانون اساس -2-1

 .رانيا یاسالم یجمهور یشناخته شده در قانون اساس انياز اد یکي اياسالم و  نیمب نياعتقادبه د -۳-1

 .یفریك نهیشیو سوءپ تینداشتن سابقه محکوم ،یبه فساد اخالق تیعدم محکوم -4-1

 به  ادیبهداشت و درمان صنعت نفت و عدم اعت یطب صنعت ديیبه تا یكامل جسمان يیو توانا یداشتن تندرست -5-1

 و روانگردان. مخدر مواد          

 .در زمان ثبت نام یرپزشکیدائم غ تیمعاف اي فهیخدمت وظ انيدارا بودن كارت پا -6-1

 باشد. روز ثبت نام نیاولتاريخ قبل از  ديبا یدائم قانون تیو صدور كارت معاف فهیاز خدمت وظ صیترخ خيتار :رهـتبص
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 1400الس -دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت پاالیش نفت الوان

 .یانقالب یو مراكزوابسته به آن و نهادها یدولت یعدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاهها -۷-1

 .تابعه صنعت نفت باشند یدر استخدام واحدها یمانیپ اي یبه صورت رسم ديداوطلبان جذب شده نبا-۸-1

جذب خواهند  یقرارداد تنفت الوان به صور شيجذب شدگان صرفاً جهت كار در شركت پاال نکهيبا توجه به ا -۹-1

 44اصل ی)بخش خصوصیدولت ریو غ یدولت یارگانها گريوزارت نفت و د یواحدها ريشد لذا امکان انتقال آنان به سا

 وجود ندارد. یطيشرا چی(تحت هیقانون اساس

 .در جزيره الوان نفت الوان شيالدر محل شركت پا فهیانجام وظ یآمادگ-1۰-1

و  قاتیتحق وزارت علوم، ديیمورد تا یاز دانشگاهها لینامه موقت فراغت از تحص یگواه ايدارا بودن دانشنامه  -11-1

 باشد. دهیوزارت علوم رس ديیخارج از كشور كه به تا یدر دانشگاهها لیدانشنامه تحص ايو  یفناور

 باشد. اولین روز ثبت نام خيقبل از تار ستيبا یداوطلبان م لیفراغت از تحص خيتار :1تبصره

 رشيپذ زمان ثبت نام مالک استخدام خواهد بود و در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله، یلیمدرک تحص :2 تبصره

 لينسبت به تعد یگونه تعهد چیضمناً شركت ه وجود نخواهد داشت. یاعتراض چگونهیو حق ه یتلق کنيداوطلب كن لم 

 كاركنان در طول دوران خدمت نخواهد داشت. یلیمدرک تحص

 باشد. یم 13 ها شيگرا هیكل یحداقل معدل جهت شركت در آزمون برا -1-12

 یچنانچه در مراحل استخدام گردد یاعالم م )موكداً یدر دانشگاهها و مراكز آموزش عال لیعدم اشتغال به تحص -1۳-1

 (.خواهد شد یمنتف یو یدارد ادامه مراحل استخدام لیاشتغال به تحص یمشخص شود داوطلب

 طیو در شرا ازيدر صورت كسب امت ي. ول ندیشركت نما يآزمون استخدام نیتوانند در ا يم انيمتقاض ـهيكل

الوان  رهیدر جز ازيمورد ن یها استـان هـرمـزگـان در رشته شغل يجذب با داوطلبان بـومـ تیاولو ،یمساو

 .باشد يم

 :باشند ريز طياز شرا یکي یكه دارا گردد یاطالق م فردیاستان هرمزگان به  یبـومـ :1تبصـره

   محل صدور شناسنامه داوطلب استان هرمزگان باشد ايمحل تولد. 

 باشد نموده ی( را در استان هرمزگان طرستانیو دب يیراهنما ،يی)ابتدا یلیحداقل دو مقطع تحص. 

  سال 1۰بر حداقل یمبن یكه تعهد محضرمنظور شده بهره مند خواهند شد ازیاز امت یدرصورت یبوم متقاضیان :رـذكـت  

 .ارائه نمايندشده را  نیی)ده سال( خدمت در محل تع
 

 :ژهیـو ازاتیامت -2

در نظر  ژهيو ازیامت ريبر اساس جدول ز یلیمقاطع تحص هیدر كل ثارگرانيشهداء و ا معزز و خانواده یبوم متقاضیانجهت 

 .گرفته خواهد شد
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 امتیـازشرح  امتیـاز

 و ایثارگران یا جانبازان، خانواده شهداء  ، اسراء،مفقودین  ، معززشهداء فرزندان

 فرزندان آنان و فرزندان آزادگان
 طبق مقررات موضوعه در دستورالعمل جذب

 بومي استان هرمزگانداوطلبان 

درصد  5۰و شهرستان بندرلنگه داوطلبان بومی جزيره الوان 

رمزگان هازكل امتیازات كسب شده و ساير شهرهای استان 

 درصد امتیاز كسب شده. 4۰

فرزندان كاركنان شاغل ، بازنشسته ، از كار افتاده كلي دائم یا فوت شده )دارای 

 سابقه خدمت اشتغال ( در  شركت پاالیش نفت الوان

با توجه به و  جذبطبق مقررات موضوعه در دستورالعمل 

 سابقه حضور در الوان 

 و نيروهای مدت موقت شاغل در شركت پاالیش نفت الوان

شاغلين شركت های پيمانکاری طرف قرارداد با شركت پاالیش نفت الوان در 

 فعاليتهای مستمر و غير پروژه ای

 طبق مقررات موضوعه در دستورالعمل جذب

 طبق مقررات موضوعه در دستورالعمل جذب (رتبه اول هس) دانشگاه های دولتي وآزادنفرات برتر خروجي هر سال تحصيلي 

 

 باشد. یكشور م يیایجغراف ماتیتقس نياستان هرمزگان آخر یشهرها يیمالک شناسا :1 تبصره

 .لحاظ خواهد شد یو در نمره كتب يینها جيصرفاً در مرحله اعالم نتا و ساير امتیازات ثارگرانيبودن و ا یبوم ازیامت :2 تبصره

 نفت الوان شیاستخدام در شرکت پاال انیمتقاض یبرا یسن طیشرا -3

 (۰1/11/1۳6۷ ني)متولد . ثبت نام است خيسال تمام درتار ۳۳ شركت در آزمون انیسن متقاض حداكثر

 شود. یافزوده م یبه حداكثر شرط سن فهیمدت زمان خدمت نظام وظ :1 تبصـره

 سال 5 زانیحداكثر به مبه ازای هرسال سابقه يک امتیاز و  یلیمدرک تحص باو مرتبط مدت سابقه كار معتبر  :۲ تبصـره

 مهیسابقه كار معتبر و پرداخت حق ب یارائه گواه یدر آزمون كتب یدر صورت قبول ).  گردد یافزوده م یبه سقف سن
 .( است یمذكور الزام اميا

شرط  حداكثر از یمندرج در آگه طيدر صورت داشتن شرا ايثارگرانمعظم  یخانواه هازندان رف در مورد : 3تبصـره

 .باشند یم معاف یسن
 

 از شتریداوطلبان ب یبرا ديفوق الذكر نبا یحداكثر سن با مراعات تبصره ها یطيشرا چیهر حال و تحت ه در : 4 تبصـره

 تمام باشد. سال )چهل( 40

 و مهلت ثبت نام ینترنتیجهت ثبت نام ا ازیو مدارک مورد ن مراحل -4
 

به  دانشگاه هرمزگان تيبا مراجعه به سا ۰۷/12/14۰۰ تيلغا 25/11/14۰۰ خياز تار طيشرا نينام واجد ثبت

 .رديپذ یانجام م www.hormozgan.ac.irینشان

را  مدارک خود، فرم درخواست شغل  لیجذب و تکم یو اختصاص یعموم طيپس از مطالعه شرا ستيبا یم انیمتقاض

 صورت تيسا نیهم قياز طر یآت یها یاطالع رسان هی. ضمناً كلندينما افتيدر یریثبت و كد رهگبارگذاری ، سامانه  در
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بوده و پس از اعالم نتايج ارائه اصل و  شايان ذكر است كلیه اطالعات ثبت شده به صورت خوداظهاری خواهد گرفت.

 تصوير كلیه مدارک الزامی می باشد.

 قیو دق حیبه طور صح، ثبت نام تيدرسا مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجود لیثبت وتکم -1

 باشد. یم یضرور ینترنتيپس از اتمام مراحل ثبت نام ا یریكد رهگ افتيو در

 .تيبا لویك4۰با حجم كمتراز  ۳×4یعکس اسکن شده پرسنل ليفا -2

در  یکی( به عنوان حق ثبت نام به صورت پرداخت الکترونهزار تومانصدو سی )ريال  ۰۰۰/۳۰۰/1/-مبلغ  زيوار -۳

 .وجه دانشگاه هرمزگان

 يینها ديیباشد. پس از تا یم ستمیاز س یریكد رهگ افتيمراحل و در هیكل لیمنوط به تکم يیثبت نام نها :1تذكـر

مذكور  ینترنتيفرم درخواست در سامانه ا لیوجود ندارد، لذا در تکم زینبوده و امکان ثبت نام مجدد ن رییاطالعات قابل تغ

 دقت الزم معمول گردد.

به هر  ايضمناً ثبت نام به صورت ناقص  مرتبه ثبت نام را دارد. کيالزم به ذكر است هر داوطلب تنها امکان  :۲تذكـر

 .گردد ینم وجه مسترد چیبه ه یمورد قبول نبوده و وجوه پرداخت ، مذكور ینترنتيسامانه ا قياز ثبت نام از طر ریغ نحو

داوطلب جهت  دیيلزوماً به منزله تا يثبت نام داوطلب بوده ول ندیبودن فرا یيبه منزله انجام نها یريكد رهگ افتیدر :3 تذكر

خود  یينها دیيتا تيثبت نام مراجعه نموده و از وضع تیبطور مکرر به سا نياست داوطلب یباشد. ضرور يشركت در آزمون نم

 .ندینسبت به اصالح مشخصات ثبت نام اقدام نما د،یيو در صورت عدم تا ودهحاصل نم نانيجهت شركت در آزمون اطم

 

 کارت ورود به جلسـه ـعیتوز زمـان -5

 قياز طر 1۸/12/14۰۰چهارشنبه مورخ  تيلغا 16/12/14۰۰ مورخ دوشنبه از روز یورود به جلسه آزمون كتب كارت

 خواهد بود. افتيثبت نام قابل در تيسا

 آزمـون یو محـل بـرگـزار زمـان -6

در شهر  2۰/12/14۰۰ يا 1۹/12/14۰۰ جمعه مورخ اي پنجشنبه یاز روزها یکيدر  آزمون هر داوطلب یبرگزار خيارت

 خواهد شد. دیق نیآزمون در كارت ورود به جلسه داوطلب یباشد. حوزه برگزار یبندرعباس م
 : توجه 

منوط به صدور مجوز توسط ستاد استاني تابع شرایط كرونا در استان بوده و الذكر های فوقآزمون در تاریخ  یبرگزار 

 كرونا است. 

 آزمـون مـواد -7

  .نادرست انجام خواهد شد یپاسخ ها یبرا یو با احتساب نمره منف یا نهيبصورت چهار گز یو تخصص یعموم آزمون

 ثبت نام ذكر شده است. تيدر سا یو اختصاص یعموم یمواد آزمون ها

 ونـآزم جیـنتا المـاع -8

 اعالم خواهد شد. ثبت نام تيسا قياز طر یآزمون كتب جينتا
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 ذبـج لـراحـم -9
 

جهت انجام  ،ازیو تقدم امت تياولو بیحد نصاب الزم را احراز نموده باشند به ترت یكه در آزمون كتب یاز داوطلبان -1-۹

طب  ناتيو معا نشيمراحل گز یپس از ط يیشدگان نها رفتهيپذ آمد.دعوت به عمل خواهد یتخصص ،یمصاحبه فن

 یدر دوره ها تیشد كه در صورت موفق واهندخ یمعرف یو عمل یعلم یآموزش یجهت شركت در دوره ها ،یصنعت

 . رفتينفت الوان صورت خواهد پذ شيمرحله اقدام الزم به منظور استخدام آنان توسط شركت پاال نيمذكور در ا

شوند  یم یطب صنعت یها شيو آزما نشيگز ،تخصصی ینمودن آزمون و مصاحبه فن یكه موفق به سپر یافراد -2-۹

 ايگردد را به شركت  یم نییشركت تع یكه از سو یالزم نیتعهدات و تضام یآموزش یقبل ازآغاز دوره ها یستيبا

 .نمايندآن ارائه  یقانون ندهينما

 ندينما یو آغاز به كار خوددار یاز عقد قرارداد استخدام یآموزش یدوره ها یپس از ط ايكه در طول  ینیمنتخب -۳-۹

 .آنان برداشته خواهد شد نیشركت از محل تضام صیمربوط به مراحل مورد اشاره، به تشخ یها نهيهز هیكل

نافذ و قاطع بوده و  استخدام، تاًياز مراحل اشاره شده و نها کيداوطلبان در هر رشيپذ ايشركت در رد  صیتشخ-۹-4

 .ندينما یرا از خود سلب و ساقط م یداوطلبان حق هر گونه اعتراض

 .گردد یوجه مسترد نم چیبه ه یوجوه پرداخت -5-۹

 یلیمدارک )از جمله مدرک تحص یتمام یدر زمان مصاحبه ارائه اصل و كپ ،یدر آزمون كتب یدر صورت قبول-6-۹

 است. یالزام فهینظام وظ تیشناسنامه و وضع ،یشده باشد، كارت مل دیكه معدل كل داوطلب در آن ق
 

 پرونده لیتشک زمان -10

  اعالم خواهد گرديد .به منتخبین متعاقباً  مدارک قیو تطب تينفت الوان به منظور رو شيشركت پاال قيطر از

 :الزم تـذکـرات -11

 زيجهت وار نینموده و همچن هیجهت ثبت نام را ته ازیهنگام ثبت نام، اسکن مدارک مورد نشركت كنندگان  -1-11

 ديفعال بودن امکان خر نیخود و همچن یكارت بانک CCV2( و ینترنتيوجه ثبت نام از اطالعات مربوط به رمز دوم)ا

 .دنيحاصل فرما نانیاطم یكارت بانک ینترنتيا

 یدر رشته ها یكارشناس یلیباالتر از مقاطع تحص ايكمتر  یلیتوسط دارندگان مدرک تحص یبه مدارک ارسال -2-11

 اثر داده نخواهد شد. بیبه مدارک معادل ترت نیاعالم شده و همچن یلیتحص

 ارسال مدارک بصورت ناقص ايو  یاعالم شده درمتن آگه طيضوابط و شرا قیدق تياز عدم رعا یناش تیمسئول -۳-11

به اشتباه  كه در هر مرحله از آزمون مصاحبه و جذب، محرز شود كه داوطلب یداوطلب خواهد بود و در صورتبر عهده 

و در  دهيمحروم گرد یاست، از انجام مراحل بعد یآگه رمندرج د طيفاقد شرا ايبه عمد اطالعات خالف واقع داده و  اي

 .رد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفتدر صورت لزوم موو حکم مزبور لغو  ،یصورت صدور حکم استخدام

از  یریمذكور مراجعه نموده و با ورود كد رهگ تيپس از ثبت نام، به طور مستمر به سا می بايستداوطلبان  -4-11

  افتيدر شودیم دی. تاكنديثبت نام خود اقدام نما يینها هيديیخود مطلع شوند و جهت چاپ تا يیثبت نام نها تیوضع
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است داوطلب به طور  یو ضرور باشدینم ونحضور داوطلب جهت شركت در جلسه آزم ديیبه منزله تا یریكد رهگ

 نام خود مطمئن شود.مراحل ثبت ديیتا تینام مراجعه نموده و از وضعثبت تيمستمر به سا

 قيكه از طر یو در صورت ندياطالعات دقت نما لیدر تکم ینترنتيدر مرحله ثبت نام ا یالزم است داوطلبان گرام -5-11

بر  ايرا شخصاً انجام داده و  یشود كه تمام مراحل ورود اطالعات ثبت نام یم دیتاك ند،ينماینام ماقدام به ثبت نتیكاف

صحت اطالعات وارد شده بر عهده داوطلب  تیداشته باشند كه مسئول مینت نظارت مستق یانجام امور مربوطه، در كاف

آنها را  رياصل مدراک خواسته شده و تصو یستيمصاحبه با ی، دعوت شدگان برایازمون كتب جينتا بوده و پس از اعالم

 به همراه داشته باشند.

حتماً نسبت به كنترل  ،یعالوه بر كنترل اطالعات ثبت نام گرددیم دیتاك یارسال ريتصاو تیفیدر خصوص ك -6-11

 ها تیلؤمس ینامناسب تمام تیفیبا ك رياست در صورت ارسال تصاو یهي. بدديینما قتد یارسال ريتصاو تیفیك

 بر عهده داوطلب خواهد بود. 

 یاعالم خواهد شد. لذا كسب حد نصاب نمره الزم در آزمون كتب تیبه صورت سه برابر ظرف یآزمون كتب جينتا -۷-11

 ناتيمعا ،یمراحل مصاحبه تخصص یشدگان پس از ط رفتهيپذ يیكند و انتخاب نها ینم جاديا یحق استخدام چگونهیه

 .رديپذ یمقرر صورت م یها تياولو تيو با رعا یعموم نشيگز ،یطب صنعت

 لزوماً  ستيبا یم یشدن در آزمون كتب رفتهيدر صورت پذ یدانشگاه آزاد اسالم النیفارغ التحص یلیمدرک تحص -۸-11

 دانشگاه مذكور برسد. یسازمان مركز ديیبه تا

 یبرا یو فناور قاتیصادره توسط اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم، تحق یلیارزشنامه مدارک تحص هيارا -۹-11

 است. یخارج از كشور الزام یدانشگاهها النیفارغ التحص

. نديشركت نما یاستخدام یاخذ شده در آزمون ها یلیمدرک تحص نيبا آخر ستيبا یداوطلبان استخدام م -1۰-11

 خيباالتر )با تار یلیمدرک تحص یاز مراحل استخدام مشخص شود داوطلب دارا کيدر هر  کهیاست در صورت یهيبد

 خواهد شد. یمنتف ی( بوده ادامه اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام ویقبل از آزمون كتب

 یگررثايا ازیجهت احتساب امت ربطياز مراجع ذ یثارگريدال بر ا یمدرك هيارا یدر آزمون كتب یدر صورت قبول -11-11

 است. یالزام

 یبوم ازیجهت احتساب امت ربطيبودن از مراجع ذ یدال بر بوم یمدرك هيارا یدر آزمون كتب یدر صورت قبول -12-11

 است. یالزام

 ینفت الوان اعالم خواهد نمود در مراكز آموزش شيكه شركت پاال یخيمکلف اند از تار يیشدگان نها رفتهيپذ -1۳-11

 .ابنديشده به عنوان كارآموز حضور  نییتع یو صنعت

 خواهد بود. یاجتماع نیقرارداد كار پس از جذب صرفا در چارچوب قانون كار و تام -14-11

از  ی، فوت شده ناشدال بر فرزند كاركنان )شاغل، بازنشسته  یمدرك هيارا یدر آزمون كتب یدر صورت قبول -15-11

 است. یفرزند كاركنان الزام ازیجهت احتساب امت ربطينفت الوان از مراجع ذ شي( شركت پاالیعاد ايكار 
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ذكر  لیفراغت از تحص خيكه در آن مقطع، رشته و تار لیفراغت از تحص یگواه ايو  یلیدارا بودن مدرک تحص -16-11

صادره توسط دانشگاه ها  یها يگواه ایو  فهيحوزه نظام وظ یصادره برا يليتحص تيمعاف) است. یشده باشد الزام

 (.نخواهد بود رشیگذارنده شده مورد پذ یبر اعالم واحدها يمبن

شدگان  رفتهيمسکن پذ عهيمسکن و پرداخت ود نیدر قبال تام یتعهد چگونهینفت الوان، ه شيشركت پاال -1۷-11

 خواهند نمود. فهیاسکان داده و انجام وظ یشركت بصورت اقمار خوابگاههایشدگان در  رفتهينخواهد داشت و پذ يینها

 شيعکس بر عهده شركت پاالالالوان و ب رهيتجمع تا جز یشدگان منحصراً از محل ها رفتهيو ذهاب پذ ابيا -1۸-11

 نفت الوان خواهد بود. 

 نخواهد داشت. در صورت انصراف  رهیدر قبال جذب نفرات ذخ یگونه تعهد چینفت الوان ه شيشركت پاال -1۹-11

 دعوت بکار خواهد شد. رهیاز فرد ذخ از،یو متناسب با ن ینفر اصل

 

 تـاریـخ هـای مهـم

 ۰۷/12/14۰۰لغايت  25/11/14۰۰ ثبت نام در سامانه و اخذ كد رهگیری

 1۸/12/14۰۰لغايت  16/12/14۰۰ توزيع كارت ورود به جلسه آزمون استخدامی

 2۰/12/14۰۰ يا 1۹/12/14۰۰ (بهر داوطل) برگزاری آزمون استخدامی

 .خواهد شد متعاقبا اعالم اعالم نتايج آزمون كتبی

 .متعاقبا اعالم خواهد شد تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه
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