
 بسمه تعالي

 

  )سهامي عام(شركت پااليش نفت بندرعباس

  

  )سهامي عام(آگهي جذب نيرو در شركت پااليش نفت بندرعباس 

عملياتي  بمنظور تأمين نيروي انساني خود در واحدهايدر نظر دارد  شركت پااليش نفت بندرعباس

را در مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي در رشته و  نفر داوطلبان مرد واجد شرايط 250ستادي /مهندسي/

تخصصي، انجام معاينات طب صنعتي /مصاحبه فني/گرايشهاي مندرج در جدول ذيل از طريق برگزاري آزمون كتبي

  .و گزينش بصورت قراردادي مدت موقت طبق ضوابط قانون كار و تأمين اجتماعي دعوت به همكاري نمايد

  

  نام خواهند بود ذيل مجاز به ثبتهاي جدول  ها و گرايش رشتهمدارك تحصيلي در  منحصرا دارندگان: توجه

  تعداد كل  هاي مورد نياز گرايش  رشته تحصيلي  مقطع تحصيلي

  كارشناسي 

  50   نفت  صنايع  فرآيندهاي  طراحي/ پااليش  مهندسي شيمي

  4  قدرت  مهندسي برق

  2  الكترونيك  مهندسي برق

  11  حرارت و سياالت /جامدات طراحي  مهندسي مكانيك

  4  سيستم هاي بهره وري /صنايع  مهندسي صنايع

  1  سخت افزار  مهندسي كامپيوتر

  3  نرم افزار  مهندسي كامپيوتر

  3  عمران  مهندسي عمران

  1  متالورژي صنعتي  مهندسي مواد

  20  مديريت دولتي  مديريت دولتي

  8  مديريت بازرگاني  مديريت بازرگاني

  2  --   حسابداري

  1  ريزي آموزشيمديريت برنامه  علوم تربيتي

  1  --  مديريت بيمه

  111  جمع

  كارداني

  20  الكتروتكنيك، برق صنعتي  برق

  11  الكترونيك، الكترونيك عمومي  برق

  1  نقشه كشي صنعتي  كشي نقشه

  75  ، صنايع شيمياييپااليش، پتروشيمي  شيمي

  25  --   ايمني صنعتي

  7  ساخت و توليد، تاسيسات حرارتي و برودتي  مكانيك

  139  جمع

  250  جمع كل



  شرايط عمومي داوطلبان - 1

 تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران و متدين به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان رسمي كشور - 1-1

  عدم سوء پيشينه كيفري - 1-2

  غير پزشكي در زمان ثبت نام دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم - 1-3

داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني و عدم اعتياد به مواد مخدر به تائيد طب صنعتي بهداشت و درمان صنعت  - 1-4

  نفت هرمزگان و مركز بهداشت مورد تائيد شركت پااليش نفت بندرعباس

مؤسسات و شركتها و نهادهاي انقالبي در زمان  ،دستگاههاي دولتي و مراكز وابسته عدم اشتغال و تعهد خدمت در - 1-5

  دعوت بكار

 سال تمام29كارشناسي و  )به بعد 1/5/1367متولدين (سال  26حداكثر سن متقاضيان براي دارندگان مدرك كارداني  - 1-6

  .است )به بعد 1/5/1364متولدين (

به حداكثر سقف سني افزوده ) سال 2تا حداكثر (مدت زمان خدمت نظام وظيفه براي دارندگان كارت پايان خدمت،  :تبصره

   .شود مي

  سال تمام 10سپردن تعهد نامه محضري مبني بر خدمت در شركت پااليش نفت بندرعباس بمدت  - 1-7

  

  و تذكرات الزمشرايط  ساير - 2

  .شركت هيچگونه تعهدي در قبال تأمين مسكن پذيرفته شدگان نخواهد داشت - 2-1

  .اياب و ذهاب از مناطق مركزي بندرعباس به پااليشگاه و بالعكس خواهد بودبرقراري سرويس  - 2-2

ارزش تحصيلي پذيرفته شدگان مطابق مدارك تحصيلي خواهد بود كه در زمان ثبت نام و شركت در آزمون ارائه  - 2-3

د هيچگونه ترتيب اثري داده مدارك تحصيلي باالتر كه در بدو اشتغال بكار يا حين خدمت ارائه گردبه اند، بنابراين  نموده

ضمناً به مدارك ارسالي توسط دارندگان مدارك تحصيلي كمتر يا باالتر از مقاطع تحصيلي ليسانس و كارداني در . نخواهد شد

  .هاي تحصيلي اعالم شده و همچنين به مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد رشته

آزادگان، جانبازان و رزمندگان طبق ضوابط و مقررات موضوعه از امتيازات مربوطه خانواده هاي معزز شهدا و مفقودين،  - 2-4

  .برخوردار خواهند شد

، فرزندان جانبازان )فرزندان(اولويت جذب با داوطلبان بومي استان هرمزگان، خانواده معظم شهدا ،در شرايط يكسان - 2-5

  .كسال اسارت مي باشدو آزادگان با بيش از ي )حالت اشتغال(درصد  25باالتر از 
  

  :داوطلب بومي به فردي اطالق ميشود كه داراي يكي از شرايط ذيل باشد :تبصره

  .محل تولد و صدور شناسنامه داوطلب استان هرمزگان باشد - الف

يا كل مقطع تحصيلي كارشناسي پيوسته را در استان هرمزگان ) ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان(حداقل دو مقطع تحصيلي - ب

  .طي كرده باشند

در صورت قبولي در د، ر استان هرمزگان سكونت داشته باشد 1/6/93داوطلب حداقل بمدت پنج سال منتهي به تاريخ  - ج

لذا چنانچه در بررسيها و يا در . ارائه مدارك مثبته در خصوص سكونت داوطلب در استان هرمزگان الزامي استآزمون كتبي، 

در مدت قيد شده در بندرعباس محرز شود كتمان حقيقت تلقي شده و موضوع جذب  مرحله گزينش عدم سكونت داوطلب

  .گردد شود و حق هر گونه اعتراضي از داوطلب سلب مي وي لغو مي

گزينش و معاينات طب صنعتي موفقيت كسب نموده و فراخواني /تخصصي/مصاحبه فني/افرادي كه در آزمون كتبي - 2-6

ره آموزشي و شروع بكار تعهدات محضري و تضامين الزمي كه از سوي شركت تعيين شوند بايستي قبل از آغاز دو مي

  .گردد ارائه نمايند مي

پذيرفته شدگاني كه در طول دوره آموزشي يا پس از طي كردن دوره آموزشي از عقد قرارداد شروع بكار خودداري  - 2-7

  .وصول خواهد شد اننمايند كليه هزينه هاي مربوطه به تشخيص شركت از ضامن آن



لذا كسب حد نصاب نمره الزم در آزمون كتبي . نتايج آزمون كتبي بصورت دو تا سه برابر ظرفيت اعالم خواهد شد - 2-8

، تخصصي/پس از طي مراحل مصاحبه فنيكند و انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون  هيچگونه حق جذب ايجاد نمي

بنابراين شركت پااليش نفت بندرعباس . لويت هاي مقرر صورت مي پذيردمعاينات طب صنعتي و گزينش و با رعايت او

هيچگونه تعهدي در قبال جذب نفرات ذخيره نخواهد داشت و فقط در صورت ريزش يا انصراف نفرات اصلي و نياز شركت، 

  .تيازات مكتسبه جايگزين خواهند شدافراد ذخيره بر اساس اولويت ام

دواطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت مدرك تحصيلي  -2-9

  .بهيچ وجه مورد تائيد و پذيرش قرار نخواهد گرفت باشد، 1/5/1393تاريخ معافيت دائم غير پزشكي آنان بعد از 

سال مدارك بصورت ناقص بر ار يا مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و - 2-10

عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه و جذب محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد 

، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور يا فاقد شرايط مندرج در آگهي استاطالعات خالف واقع داده و 

  .مزبور لغو و بالاثر مي گردد ، حكم)قرارداد( حكم جذب

مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته شدن در آزمون كتبي بايستي به تائيد  - 2-11

  .سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد

، تحقيقات و علومكل دانش آموختگان وزارت  مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن خارج از كشور بايد به تائيد اداره - 2-12

  .فناوري رسيده باشد

مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن دانشگاه جامع علمي كاربردي صرفاً پس از گذراندن آزمون جامع آن دانشگاه قابل  - 2-13

  .قبول خواهد بود

  .گرديده باشدمدارك تحصيلي فارغ التحصيالن دانشگاه پيام نور مي بايست از طريق سازمان مركزي پيام نور صادر  - 2-14

دارا بودن مدرك تحصيلي و يا گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع، رشته و گرايش تحصيلي و تاريخ فراغت از  - 2-15

   .ذكر شده باشد الزامي است تحصيل

 فارغ التحصيالن در مقاطع تحصيلي باالتر حق شركت در آزمون استخدامي مقاطع پائين تر را نخواهند داشت و در - 2-16

  .صورت عدم رعايت، از انجام مراحل استخدامي محروم شده و در صورت استخدام، قرارداد استخدامي ايشان فسخ خواهد شد

چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غير واقعي در فرم ثبت نام اقدام به شركت در آزمون نمايد، با مشخص شدن عدم - - 2-17

موضوع بكارگيري وي منتفي و در ) پذيرش در آزمون و اشتغال به كارحتي در صورت (صحت مندرجات در مراحل بعدي 

  .صورت لزوم مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت

 قبل از واريز وجه ثبت نام الزم است متقاضيان از احراز شرايط خود با مفاد آگهي استخدام اطمينان حاصل نمايند - 2-18

  .نخواهد شدبديهي است هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد 

  

  جهت ثبت نام موردنيازمراحل و مدارك -3

 با مراجعه به سايت 20/5/93لغايت دوشنبه  11/5/93 مورخ شنبهروز واجدين شرايط منحصراً از ثبت نام 

www.hormozgan.ac.ir/Pages/azmoun.aspx هاي آتي از طريق همين  ضمناً كليه اطالع رساني. ذيردپ انجام مي

  :نام به صورت ذيل است مراحل ثبت .گرفتسايت صورت خواهد 

 www.hormozgan.ac.ir/Pages/azmoun.aspxبه نشاني  نام ثبتمراجعه به سايت  -1

 تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت مذكور -2

فايل  اسكن نموده ورا  كيلو بايت 40با حجم كمتر از  3 × 4عكس پرسنلي داوطلب مي بايست يك قطعه : ارسال عكس -3

  .آن را از طريق سامانه ثبت نام اينترنتي ارسال نمايد

  .كيلو بايت 40 با حجم كمتر از كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم غير پزشكيارسال اسكن  -4



گواهي اشتغال به تحصيل، يا گواهي ( كيلوبايت80با حجم كمتر از  اسكن مدرك تحصيلي منطبق با شرايط آگهي جذب -5

لغو معافيت تحصيلي صادره براي حوزه نظام وظيفه و يا گواهي صادره توسط دانشگاهها مبني بر اعالم واحدهاي گذرانده 

  ).مورد پذيرش نخواهد بودشده و يا ريز نمرات 

  .كيلوبايت40با حجم كمتر از  اسكن كارت ملي ارسال - 6

 2305052682بعنوان حق ثبت نام بحساب شماره ) سيصد هزار ريال(ريال  000/300اريز مبلغ و: پرداخت وجه ثبت نام -7

بنام شركت پااليش نفت بندرعباس يا به شماره حساب ) 23050كدشعبه (بانك تجارت شعبه پااليشگاه بندرعباس 

ناً در موقع ثبت نام بايد ضم. بنام شركت پااليش نفت بندرعباس) 43414كدشعبه (بانك ملت شعبه مركزي 1979797172

  . كيلوبايت باشد80 اسكن فيش واريزي پيوست گردد كه حجم فايل آن نبايد بيشتر از

  . نام پرداخت كننده فيش واريزي بايد با نام متقاضي شركت در آزمون يكسان باشد :1تذكر 

  . ثبت نام نهايي منوط به تكميل كليه مراحل و دريافت كد رهگيري از سيستم مي باشد :2 تذكر

ضمناً ثبت نام . الزم به ذكر است هر داوطلب تنها امكان يك بار ثبت نام و انتخاب فقط يك رشته شغلي را دارد :3تذكر 

قبول نبوده و وجوه پرداختي به هيچ وجه  مذكور موردبصورت ناقص يا به نحو غير از ثبت نام از طريق سامانه اينترنتي 

  .مسترد نمي گردد

ثبت نام  داوطلبان بايد يك هفته پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده با ورود كد رهگيري از وضعيت :4تذكر 

 .خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نمايند نهايي

مسئوليت درستي اطالعات . بان گرامي در مرحله ثبت نام اينترنتي در تكميل اطالعات دقت نمايندالزم است داوطل :5تذكر 

عهده داوطلب بوده و پس از اعالم نتايج آزمون كتبي، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدارك خواسته  وارد شده به

  .شده و كپي آنها را به همراه داشته باشند

  .حق ثبت نام و شركت در آزمون يك مقطع، رشته و گرايش را داردهر فرد تنها  :6تذكر 

متقاضيان مي بايست در طول فرآيند جذب به صورت مستمر، جهت آگاهي از اطالعيه ها و نتايج مراحل  :تذكر بسيار مهم

هيچ گونه حقي  لذا عدم اطالع داوطلب از مراحل و جزئيات آزمون جذب موجب. مراجعه نمايند نام ثبتمختلف، به وبسايت 

  .گردد براي وي نمي
  

  زمان توزيع كارت ورود به جلسه - 4

نام  سايت ثبتاز طريق  19/6/93ت چهارشنبه مورخ يلغا 16/6/93كارت ورود به جلسه آزمون كتبي از روز يكشنبه مورخ 

  .قابل دريافت است

  زمان و محل برگزاري آزمون  -5

در شهر بندرعباس  21/6/93 يا 20/6/93تاريخ برگزاري آزمون هر داوطلب در يكي از روزهاي پنجشنبه يا جمعه مورخ 

  .حوزه برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه داوطلبين قيد خواهد شد. باشد مي

  مواد آزمون  - 6

مواد . پاسخ هاي نادرست برگزار مي گردد آزمون عمومي و تخصصي بصورت چهار گزينه اي و با احتساب نمره منفي براي

  .ذكر شده استآزمونهاي عمومي و اختصاصي در سايت ثبت نام 

  

توانند درصورت نياز به كسب اطالعات بيشتر درخصوص شركت پااليش نفت بندرعباس به سايت  داوطلبان مي

و براي اطالعات مرتبط به آزمون به سايت ثبت نام مراجعه و يا در ساعات  www.baorco.irشركت به آدرس 

  .تماس حاصل نمايند) دانشگاه هرمزگان( 0761-3553363 اداري منحصراً با شماره تلفن

  

  پااليش نفت بندرعباسشركت 


