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 بسمه تعالی 

 

 آگهی و دفترچه راهنمای آزمون استخدامی  

 « هنگام و آپادانا خلیج فارس»پتروشیمی های شرکت 

 
 ؛یاسالم  رانیا  ییو کمک به خودکفا  یمیپتروش  د محصوالتی تول   تیو کم  تیفیبا استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه ک

های ه اقتصادی، سایت دوم پتروشیمیژمنطقه وی ،بوشهرواقع در استان  ،فارسهای پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج شرکت

 ،زیرول  ابر اساس جد  ،شرایطواجد  ، از بین متقاضیان  های مورد نظرشرکت  در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات  ؛منطقه پارس

مصاحبه   ،)عمومی و تخصصی(  کتبی  هایموفقیت در آزمون کسب  پس از    ؛برداریبرای زمان بهره  نیروی انسانی مورد نیاز خود را

عالوه بر موارد ذکر شده  ش نشانیآتمشاغل ایمنی و رگزیدگان رای بمعاینات پزشکی )باخذ نتایج و  تخصصی و روانشناسی

مقررات اداره کار و خدمات اشتغال منطقه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی )با مطابق ( اجرای آزمون آمادگی جسمانی

 نماید. دعوت به همکاری (پارساقتصادی ویژه 
 
 

  های مهمتاریخ 

 06/03/1399لغایت    27/02/1399  رهگیری کد اخذ و سامانه در نام  ثبت

 12/03/1399لغایت   10/03/1399 ویرایش اطالعات  

 25/03/1399لغایت    23/03/1399 جلسه به  ورود کارت دریافت و سایت به مراجعه

 30/03/1399 کتبی آزمون برگزاری
 

 .خواهد شد اعالمورود به جلسه  کارت در آزمون برگزاریو ساعت  مکان *

 
 جدول نیروی انسانی مورد نیاز    -  الف

 ردیف 
 / ته شغلیرس

 گروه مشاغل 
 مقطع تحصیلی

حداقل 

 معدل
 گرایش  رشته تحصیلی

تعداد 

مورد 

 نیاز

پذیرش/  

 جنسیت
 زن مرد

 

1 

 برداریبهره 

 ارشد( نوبتکار)

 ، مهندسی شیمی 14 کارشناسی

 ، مهندسی پلیمر

 مهندسی نفت 

)به استثنای؛ صنایع غذایی، ها کلیه گرایش

بیوتکنولوژی، محیط زیست، زیست پزشکی، 

 داروسازی، صنایع شیمی معدنی(

94 *  - 
 15 کارشناسی ارشد

 14 کاردانی (نوبتکار) برداریبهره  2
صنایع  و شیمی

 مکانیک ،شیمیایی، برق
 -  * 60 هاکلیه گرایش

 مکانیک عمیراتت  3
 14 کارشناسی

 - * 9 هاکلیه گرایش مکانیک مهندسی
 15 کارشناسی ارشد

 تعمیرات برق/ ابزاردقیق 4
 ،مهندسی برق 14 کارشناسی

ابزار   مهندسی کنترل و

 دقیق

 - * 7 قدرت، الکترونیک، ابزار دقیق،کنترل
 15 کارشناسی ارشد

 بازرسی فنی  5
 ، مهندسی متالورژی 14 کارشناسی

 مهندسی مواد
 - * 2 هاکلیه گرایش

 15 کارشناسی ارشد

  آزمایشگاهکارشناس  6
 14 کارشناسی

 شیمی 
 ،یکفیز شیمی معدنی، محض، ،کاربردی

 تجزیه کاتالیست، آلی،
6 * * 

 15 کارشناسی ارشد

 - * 12 هاکلیه گرایش شیمیاییصنایع و شیمی 14 کاردانی  آزمایشگاهتکنسین  7

8 
 آتش نشان/ 

 آتش نشان راننده
 14 کاردانی

(،  HSEفنی ایمنی )

شیمی، صنایع شیمیایی، 

 برق، مکانیک
 - * 15 هاکلیه گرایش
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 ردیف 
 / ته شغلیرس

 گروه مشاغل 
 مقطع تحصیلی

حداقل 

 معدل
 گرایش  رشته تحصیلی

تعداد 

مورد 

 نیاز

پذیرش/  

 جنسیت
 زن مرد

9 
ایمنی و محیط بهداشت، 

 (HSE) زیست

  ،مهندسی ایمنی 14 کارشناسی

، HSEمهندسی شیمی، 

مدیریت محیط زیست، 

 پدافند غیرعامل 

بهداشت، محیط زیست،  ایمنی، ایمنی و 

  HSEانرژی و محیط زیست،
13 * * 

 15 کارشناسی ارشد

 منابع انسانی  10
)دولتی،   مدیریت 14 کارشناسی

صنعتی، اجرایی، 

 ( MBAاستراتژی، 

منابع انسانی، استراتژی، دولتی، صنعتی، 

رفتارسازمانی، تشکیالت و  اجرایی، 

 ، مدیریت عملکردهاروش 

2 * * 
 15 کارشناسی ارشد

 حسابداری  مالی و 11
  ،حسابرسی  ،حسابداری 14 کارشناسی

 مدیریت مالی
 * * 9 هاکلیه گرایش

 15 کارشناسی ارشد

 بازرگانی 12

 14 کارشناسی

مدیریت بازرگانی، 

 ،مدیریت صنعتی

 ی  اقتصادعلوم 

ی مدیریت بازرگانی و هاکلیه گرایش

منابع انسانی، دولتی، رفتار   ثنای  )به استصنعتی 

 ها، مدیریت عملکرد(سازمانی، تشیکالت و روش

های بازرگانی، صنعتی، گرایش ؛علوم اقتصادی

 مالی، نفت و گاز

 

12 * * 
 15 کارشناسی ارشد

 ریزی برنامه 13

 14 کارشناسی

 صنایعمهندسی 
 

وری، صنایع، مدیریت سیستم و بهره

ها، ریزی و تحلیل سیستمبرنامه

ها، تکنولوژی صنعتی، سازی سیستم بهینه

مدیریت پروژه، مدیریت مهندسی، کیفیت 

 وریو بهره 

3 * * 
 کارشناسی ارشد
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های شهرستان ، صرفًا متقاضیان بومی استان بوشهر و  کاردانیمقطع    های نیروی انسانی دربرای نیازمندی  : 1  تبصره

 باشند.)طبق تعریف بومی ذکرشده در بند ج( مجاز به ثبت نام می پارسیان، المرد و مهر

 و علم ،امیرکبیر صنعتی ،شریف صنعتی هایدانشگاه از دانشگاهی تحصیلی مدارک دارندگان برای : 2 تبصره

 ،بهشتی  شهید  ،مدرس  تربیتعالمه طباطبایی،    ،طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی،  اصفهان  صنعتی  ،تهران،  صنعت

 .باشدمی پذیرش مورد کل، معدل حداقل در تقلیل نمره یک نفت و تبریز ،شیراز ،مشهد فردوسی

ملزم به ارایه گواهینامه  نشان رانندهآتشمتقاضیان شرکت در آزمون استخدامی برای رشته شغلی  :3 بصرهت

 باشند.رانندگی پایه یک معتبر در زمان ثبت نام می

 

 :شرایط عمومی  - ب

 ؛ 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

 ؛کارطب پزشک 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 تعهد خدمتی در  های دولتیدر سازمانعدم اشتغال به کار به صورت رسمی، پیمانی و یا آزمایشی  .7

 ؛هاها و سازمانسایر شرکت

 برای متقاضیان مرد؛ غیر پزشکیدارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی   .8

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

 .باشد( نام ثبت روز اولین) 27/02/1399



3 

 

بایست هنگام ورود اطالعات، مدت خدمت سربازی را  می ،متقاضیان مرد دارای کسر خدمت سربازی :2 تبصره

 .بدون در نظر گرفتن مدت کسر خدمت درج نمایند

برای  سال سن 34و حداکثر  دیپلم()فوق  کاردانیتحصیلی  برای دارندگان مدرک سن سال 32 دارا بودن حداکثر  .9

 قبل  تا؛  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد   برای دارندگان  سال سن  36و حداکثر    شناسیدارندگان مدرک تحصیلی کار

 .(نام ثبت  روز اولین) 27/02/1399 از تاریخ

 حداکثر سن اعالم شده، برای تمامی مقاطع تحصیلی با احتساب خدمت نظام وظیفه منظور گردیده است.  :1  تبصره   

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

 .کلمه معادل و ارزش استخدامیبدون ذکر ، کارشناسی و کاردانی کارشناسی ارشد، متقاضیان مقاطع

 .باشد (نام ثبت روز اولین ) 27/02/1399 از تاریخ قبلبایست تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می :1تبصره 

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

 ندارد.را کارکنان در طول دوران خدمت  باالتر مدارک تحصیلیتعدیل پذیرش و نسبت به 

 های خارج از کشور بایستی به تایید وزارت علوم رسیده باشد.دانشنامه تحصیل در دانشگاه :3تبصره  

باشد و شرکت هیچگونه شاغل می – ساکنبه صورت  عسلویه منطقهدر ، کلیه پذیرفته شدگان نهائیکاری برنامه .11

 تأمین مسکن را نخواهد داشت. خصوصتعهدی در 

 

 امتیازات ویژه:ج.  

 متیاز متقاضیان بومی:ا

 برای متقاضیان بومی براساس جدول زیر امتیاز ویژه منظور خواهد شد.

 

 
 

 

 

 

 
 منظور خواهد شد.متقاضیان بومی صرفًا در مرحله آزمون کتبی داده شده به تخصیص امتیاز  01

 :باشندزیر شرایط  یکی ازحداقل دارای شود که الق میطبه متقاضیانی ابومی  02

 .های مهر، المرد و پارسیان باشدهای استان بوشهر و یا شهرستانستانشهریکی از  ،  هامتقاضیانی که محل تولد آنالف.  

های مهر، المرد و استان بوشهر و یا شهرستان های ستانشهریکی از ، هامتقاضیانی که محل صدور شناسنامه آنب. 

 .پارسیان باشد

های های استان بوشهر و یا شهرستانستان شهراخذ مدرک تحصیلی مقطع دیپلم آنها یکی از متقاضیانی که محل  ج.

  .مهر، المرد و پارسیان باشد

 .باشدر میهای مورد اشاره؛ بر اساس آخرین تقسیمات جغرافیایی کشومالک شناسایی شهرستان 03

 

  ایثارگران:شهدا و    ایخانوادهسهمیه  

 های شغلی به شرح زیر از سهمیه ویژه برخوردار خواهند شد:خانواده شهدا و ایثارگران در کلیه رشته  

های شتتاهد، جانبازان و آزادگان، همستتر و فرزندان شتتهدا و بیستتت و پنج درصتتد( از ظرفیت استتتخدامی به خانواده) ٪ 25 -1

 یابد.سال و باالی یک سال اسارت، خواهر و برادر شهید تخصیص می و باالتر، همسر و فرزندان آزادگان یک ٪25جانبازان 

ها، همسر و فرزندان ماه حضور داوطلبانه در جبهه  6)پنج درصد( از ظرفیت استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل  ٪ 5 -2

 یابد.زادگان کمتر از یکسال اسارت تخصیص میو آ ٪25آنان و فرزندان جانبازان زیر 

 ویژه  امتیاز متقاضیان بومی 

 برخوردار خواهند شد. 1.2از ضریب امتیاز  های عسلویه، کنگان، دیر، جم شهرستان 

های  و  شهرستان  سایر شهرهای استان بوشهر

 پارسیان، المرد و مهر
 برخوردار خواهند شد. 1.1از ضریب امتیاز 
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های شهدا و ایثارگران ارائه کد ایثارگری و یا تأییدیه شده برای خانوادهجهت استفاده از امتیاز تخصیص داده  :  1تبصره  

 از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی است.

ها، ارایه مدرک ماه حضور داوطلبانه در جبهه  6جهت استفاده از سهمیه برای رزمندگان با سابقه حداقل : 2تبصره 

 باشد.الزامی می ها و نهادهای ذیربط مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح در سطح شهرستانسازمانمعتبر از 

 

 :مراحل آزمون  - د

های شغلی برای سایر رشته   مرحله  دو  نشان راننده و درآتش  /نشانآتشدر سه مرحله برای رشته شغلی    آزمون  این .1

 قرار سنجش موردعمومی و تخصصی  کتبی آزمون طریق از کنندگانشرکت اول مرحله در. شد خواهد برگزار

 مصاحبه  جهت دوم مرحله بهمورد نیاز  استخدامی ظرفیت برابر 2.5 آزمون، اول مرحله نتایج براساس و گیرندمی

 باالترین  دارندگانظرفیت استخدامی،    با  مصاحبه متناسب  انجام  از  پس  و  شد  خواهند  دعوت  و روانشناسی  تخصصی

 .گردندمی دعوت بعدیمراحل  انجام جهت نمرات

برابر ظرفیت استخدامی مورد  3 ،نشان رانندهنشان/ آتشهای شغلی آتشالزم به ذکر است جهت رشته  :1 تبصره

 .گردندمی دعوت دوم و سوم مرحله نیاز به

 .شد خواهد داده اختصاصی و عمومی هایسوال  دفترچه حاوی یک داوطلبان، از یک هر به  در آزمون کتبی .2

 سوم یک غلط، پاسخ هر ازای به ضمناً. دنباشمی ایچهارگزینه  صورت به اختصاصی و عمومی آزمون دروس کلیه .3

 .شد خواهد گرفته نظر در منفی نمره

 .گرددمی محاسبه اختصاصی آزمون نمره ٪50 و عمومی آزمون نمره ٪50 اساس برکتبی آزمون  کل نمره .4

های کتبی )عمومی، تخصصی(، روانشناسی ، عالوه بر آزموننشان رانندهآتش /نشاناز متقاضیان رشته شغلی آتش  .5

به عمل خواهد آمد و پذیرش متقاضیان منوط به کسب حداقل  نیز آزمون آمادگی جسمانی ؛و مصاحبه تخصصی

 باشد.امتیاز آمادگی جسمانی می

 40درصد برای مرحله آزمون کتبی )عمومی، تخصصی( و ضریب  60گرفتن ضریب محاسبه نمره نهایی با درنظر  .6

 پذیرد.درصد برای مرحله مصاحبه تخصصی و روانشناسی صورت می

 

 ه. مواد آزمون: 

 

 به  )متناسب با سطح مقاطع تحصیلی به صورت جداگانه(  های شغلیبرای کلیه رشته  کتبی عمومی  آزمون  مواد  -1   

 :باشدمی زیر  شرح

  یک .........ضریب..( .....ICDL) اطالعات فناوری هفتگانه هایمهارت -

 یک . ضریب.........................................فارسی.................... ادبیات و زبان -

 یک ... ضریب.....عمومی..................................................... انگلیسی زبان -

 یک ضریب................................ذهنی.................. هایتوانمندی و هوش -
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 کتبی تخصصی  آزمون  مواد  -2   

 :باشدمی زیر جدول شرح به پذیرش مورد شغلی هایرشته براساس کتبی تخصصی آزمون مواد     

 

 رسته شغلی/  ردیف 

 گروه مشاغل 
 آزمون  مواد

برداری )نوبتکار بهره 1

 ارشد(
 راکتور  ترمودینامیک، سینتیک و طراحی سیاالت، واحد، مکانیک عملیات و جرم حرارت، انتقال انتقال

 شیمی عمومی، فیزیک عمومی، ریاضی عمومی برداری )نوبتکار(بهره 2

   مصالح، ترمودینامیک مقاومت و ارتعاشات، استاتیک و حرارت و سیاالت، دینامیک مکانیک تعمیرات 3

 کنترل خطی هایالکتریکی، سیستم گیریهای الکتریکی، اندازه، ماشین2 و 1 الکتریکی مدارهای یققابزارد /برق تعمیرات 4

 ترمودینامیک، خوردگی و الکتروشیمیخواص فیزیکی، خواص مکانیکی، شیمی فیزیک و  بازرس فنی 5

 شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی کارشناس آزمایشگاه 6

 شیمی عمومی، آلی، تجزیه، ترمودینامیک، مکانیک سیاالت، انتقال حرارت، موازنه مواد و انرژی تکنسین آزمایشگاه 7

نشان نشان/ آتشآتش 8

 راننده
 ها، ریاضی و آمار مقدماتی، شیمی عمومیا آتش سوزی در کارگاهبپیشگیری و مبارزه  نامهآئین

بهداشت، ایمنی و محیط  9

 (HSEزیست )

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

 مبانی پدافند غیر عامل

 روانشناسی کارقانون کار، انی سازمان و مدیریت، مدیریت منابع انسانی، بم انسانیمنابع  10

 حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابرسی، اصول تنظیم و کنترل بودجه، ریاضی و آمار مالی و حسابداری 11

 ، اینکوترمزکنترل موجودی، انبارداری و  های خریدسیستم ، حسابداری بازرگانی،بازاریابی بازرگانی 12

 ریزیهای برنامهکنترل پروژه، آمار و احتمال، اقتصاد مهندسی، تکنیکانی سازمان و مدیریت، بم ریزیبرنامه 13

 باشند.تمامی دروس تخصصی دارای ضریب یک می *
 

 مراحل ثبت نام: - و

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

 .تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور .2

 .با زمینه سفید یا روشنپرسنلی  3×4ارسال عکس  .3

 .عکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک، کراوات یا کاله گیس باشد :  1نکته  

به تغییر در چهره به هر  در صورت هرگونه تغییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر  ،جدید بوده عکس پرسنلی :  2نکته  

 بایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید.داوطلب میشکل ممکن، 

 عکس پرسنلی خواهران، با مقنعه و با رعایت حجاب کامل به شکلی که تمام صورت مشخص باشد. :3نکته  

 .شناسنامهتمام صفحات تصویر ارسال  .4

 .کارت ملی ارسال تصویر .5

 .غیر پزشکی دائم قانونیارسال تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت  .6

 .ارسال تصویر آخرین مدرک تحصیلی .7
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 :ثبت نام  پرداخت وجهنحوه     -   ز

جهت ثبت نام به  06/03/1399 روز 24ساعت لغایت  27/02/1399 روزاز  توانندیط الزم میا داوطلبان در صورت دارا بودن شر

)سیصد  300.000 مراجعه و پس از ارائه اطالعات درخواستی و واریز آنالین مبلغ www.autazmoon.ir آدرس اینترنتی

 .خود اقدام نماینداز اطالعات ثبت نام  دریافت نسخه کاغذیو نسبت به اخذ کد رهگیری  ،به عنوان هزینه ثبت نامریال هزار(

 

 در خصوص ثبت نام و برگزاری آزمون:  نکات مهم  - ح

 باشد.می 25/03/1399لغایت  23/03/1399 روزاز از وب سایت مذکور  ورود به جلسه زمان دریافت اینترنتی کارت .1

  .گرددمی مذکر اعالالدر زمان دریافت کارت و از طریق سامانه فوق  )در تهران و بوشهر( و محل برگزاری آزمون ساعت .2

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

 خواهد گرفت. در زمان صدور کارت شرکت در آزمون و همچنین از طریق سامانه ثبت نام، اطالع رسانی صورت 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین  تصویرجهت جلوگیری از اتالف وقت در هنگام ثبت نام،  .3

کارت بانکی و همچنین فعال بودن امکان  cvv2جهت واریز وجه ثبت نام از اطالعات مربوط به رمز دوم )اینترنتی( و 

 صل فرمایید.خرید اینترنتی کارت بانکی خود اطمینان حا

 .گردد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم شودمیثبت نام زمانی تکمیل  .4

باشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در اینترنتی به عهده شخص متقاضی می مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت .5

ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از 

 نخواهد داشت.را  جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی

و یا از طریق شخص ثالث انجام نت به طور مکرر مشاهده گردیده افرادی که ثبت نام خود را از طریق کافی :نکته

 .آیددر آزمون اختالل جدی به وجود می  در فرآیند شرکتدچار مشکل شده و    آن  در ورود اطالعات و صحت  ،دهندمی

است در هنگام ثبت نام از ورود صحیح و کامل کلیه اطالعات خواسته شده برابر مشخصات داوطلب اطمینان    مقتضیلذا  

 حاصل نمایید.

 .باشدمیهمراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری  .6

بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردی خود، داوطلبان می .7

 محل برگزاری آزمون اقدام نمایند.  ساعت و    ،شماره داوطلبی، شماره صندلیسهمیه ایثارگری،  مدرک تحصیلی، معدل،  

 داده نخواهد شد. به مدارک ناقص، مبهم، مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر .8

 

 تذکرات مهم:  - ط

 باشد.ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی .1

 اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.ر به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقر .2

انجام   www.autazmoon.ir  نشانی  ثبت نامی بهبراساس آگهی مندرج در سایت  ثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و   .3

 .خواهد شد

دامی مشتمل بر آزمون کتبی، ذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخج .4

 /نشانبرای متقاضیان رشته شغلی آتشعالوه بر آن و  و معاینات پزشکی طب صنعتی روانشناسی، یمصاحبه تخصص

و چنانچه متقاضیان در هر  باشدمیهای اجرایی شرکت متناسب با برنامه ، آزمون آمادگی جسمانینشان رانندهآتش

 .الزم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید شرایطیک از مراحل فوق 

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

 باشند.حضور داشته  عسلویه / در منطقه ماهشهر کارورز/کارآموز

 به یخوابگاه امکانات از کارآموزاندر طول دوره کارآموزی،  بود، خواهد ماه 6 حداقل کارورزی /یکارآموز زمان مدت .6

 .شد خواهند مندبهره یمجرد صورت

http://www.autazmoon.ir/
http://www.autazmoon.ir/
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مین اجتماعی أ مزایای بیمه ت  از حقوق و دستمزد مصوب شورایعالی کار و  کارورزی  /کارآموزان در مدت زمان کارآموزی  .7

 باشند.برخوردار می

گونه مزایایی اعم از حق ماموریت، حق جذب و مزایای جغرافیایی محل هیچ  کارورزی  /کارآموزیزمان  در مدت    :تبصره

 گردد. کارآموزی پرداخت نمی

و آپادانا   های پتروشیمی هنگامت آمیز دوران کارآموزی در شرکمحل کار کلیه پذیرفته شدگان بعد از گذارندن موفقیت .8

 خواهد بود. واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه ) استان بوشهر( خلیج فارس

های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس همزمان نخواهد بود. شرکت برای: تاریخ شروع کارآموزی کارکنان تبصره

های ها و برنامهد اشاره براساس سیاستهای مورانتخاب متقاضیان واجد شرایط جهت فعالیت در هریک از شرکت

های مذکور ها خواهد بود. ضمناً حق هرگونه انتخاب و اعالم تاریخ شروع کارآموزی با شرکتاجرایی جذب این شرکت

 باشد.می

ارایه  و شرکت هیچگونه تعهدی در قبال تهیه مسکن و  باشدشاغل می - کاری تمامی نیروها بصورت ساکنبرنامه .9

 نخواهد داشت. را  ودیعه مسکنتسهیالت 

)مقررات کار و  کار و تامین اجتماعی قوانین و مقرراتقرارداد کار پس از جذب واجدین شرایط، صرفاً در چارچوب  .10

 خواهد بود.غال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس( تاش

سال خدمت در شرکت )به   پنجپذیرفته شدگان نهایی بر اساس مراحل جذب نیرو مکلف هستند، تعهد کتبی مبنی بر   .11

. الزم به ذکر است اشتغال به کار پذیرفته شدگان منوط به سپردن تعهد ارایه نمایندشرط تمدید قرارداد ساالنه( 

 محضری خواهد بود.

عدم  ،در هر مرحله از رسیدگیتوسط شرکت استعالم خواهد شد، چنانچه  با توجه به اینکه اصالت مدارک ارائه شده .12

در همان مقطع از ادامه همکاری ممانعت به عمل خواهد  ،گرددبرای شرکت محرز  ،مدارک ارائه شدهو اعتبار صحت 

رده، بوده و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وا آمد و مسئولیت این مورد بدون حق اعتراض به عهده فرد متقاضی 

 اقدام خواهد نمود.

و شرکت نسبت به  خواهد شدبه منزله پذیرفته شدن فرد تلقی نکتبی در آزمون  و پذیرفته شدندریافت مدارک  .13

 پس از موفقیت در تمامی مراحل آزمون اقدام خواهد نمود. ،خود مورد نیاز نیروهای انتخاب

باشد و حق هرگونه کلیه مفاد آگهی آزمون استخدامی میثبت نام متقاضیان در آزمون استخدامی به منزله پذیرش  .14

 گردد.ادعایی درخصوص عدم اطالع از مفاد آگهی از متقاضی سلب می

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

 ر تمام ساعات شبانه روز سواالت خود را به آدرس و یا د دنحاصل فرمای ماست 0615 -2341541هایتلفن

 ارسال نمایند. mahchpe@aut.ac.ir الکترونیکی

 

 

 

 با آرزوی موفقیت                                                                                                                               
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