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 امیرکبیرپتروشیمی آگهی و دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت 

 
شرکت  یماسال رانیا ییو کمک به خودکفا یمیپتروش داتیتول تیو کم تیفیبا استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه ک

در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شرکت، از بین ماهشهر بندر واقع در استان خوزستان، شهرستان امیرکبیر پتروشیمی 

کسب موفقیت در آزمون کتبی، نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از  ،بر اساس جدول ذیل ( آقا ) متقاضیان واجد شرایط

 نماید. تامین اجتماعی دعوت به همکاریقوانین کار و مصاحبه عمومی و تخصصی مطابق  های روانشناختی،آزمون

 

 های مهمتاریخ 

 29/9/1398الی  16/9/1398 رهگیری کد اخذ و سامانه در نام ثبت

 04/10/1398الی  02/10/1398 جلسه به ورود کارت دریافت و سایت به مراجعه

 06/10/1398 کتبی آزمون برگزاری
 

 .میگردد اعالم کارت توزیع زمان در آزمون برگزاری مکان و ساعت *
 

 جدول نیروی انسانی مورد نیاز  - الف

ف
دی

ر
 

رشته تحصیلی مورد 

 پذیرش
 گرایش

مقطع 

 تحصیلی

حداقل 

 معدل

 13 ارشناسیک بجز صنایع غذایی گرایشهاکلیه  شیمیندسی مه 1

 

 

  :شرایط عمومی و اختصاصی -الف

 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران -1

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -2

 جمهوری اسالمی ایران اعتقاد به دین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی -3

 شود.از سهمیه استخدامی شرکت به خانواده محترم ایثارگران و شهدا و فرزندان آنان اختصاص داده می 4-2۵٪

 دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی  -۵

 ثبت روز اولین )16/09/1398 تاریختاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از  :1 تبصره

 .باشد (نام

ی نوظیفه یا برگ معافیت دائم قانو پایان خدمت کارتی که دارای شدگانامه مراحل استخدامی کلیه پذیرفتهاد  :2 تبصره

د مور استخدامی و پس از معاینات پزشکی طبق استانداردهای بهداشت و درمان مراحلکلیه در صورت موفقیت در باشند، می

 .بالمانع خواهد بودتایید شرکت 

 .(نام ثبت روز اولین )  16/09/1398 از تاریخ قبل تاکارشناسی تحصیلی  برای دارندگان مدرک سن سال 28 حداکثر -6
 شود .به حداکثر سن داوطلبان افزوده میسنوات خدمت نظام وظیفه  : 1تبصره 
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 گردد.داوطلب اضافه می در صورت دارا بودن سابقه کار حداکثر به میزان دو سال به سقف سنی :2تبصره 

 گردد.اضافه میسال  آزادگان و مفقود االثر تا میزان دو به حداکثر سن استخدام خانواده شهدا، جانبازان،: 3تبصره 

 شد.سال بیشتر با 34نباید از  3و  2، 1در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان استخدام با مراعات تبصره  :توجه

و یا  های مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات فناوریموقت فراغت از تحصیل از دانشگاه دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه -۷

 کشور که به تایید وزارت علوم رسیده باشد.های خارج از دانشنامه تحصیل در دانشگاه

 .باشد (نام ثبت روز اولین ) 16/09/1398از تاریخ قبلتاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست : 1تبصره 
پذیرش داوطلب ، در صورت مشاهده تخلف در هر مرحلهو  زمان ثبت نام مالک استخدام خواهد بود مدرک تحصیلی :2 تبصره

. ضمناً شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به تعدیل مدرک تحصیلی هیچگونه اعتراضی وجود نخواهد داشتن لم یکن تلقی و حق اک

 کارکنان در طول دوران خدمت ندارد.

مطابق استانداردهای بهداشت و درمان مورد تایید  ،تندرستی و توانائی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محولهبررسی  -8

  شرکت انجام خواهد شد.
  .عدم محکومیت به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری -9

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. -10
 (، مدنی، رجاییهای اطراف )چمران، بعثت، طالقانی، شهرکندرامام خمینی )ره(بماهشهر،  شهرستان شهرهای بومیافراد  -11

 شود:ر اساس احراز حداقل یکی از شرایط ذیل شناخته میب و روستاهای شهرستان ماهشهر

 یا محل صدور شناسنامه * محل تولد
 * محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم

 باشد. 19۵یا  194سه رقم سمت چپ کد ملی آنها  *

 :آزمون مراحل و مواد -د

 گیرندمی قرار سنجش مورد کتبی آزمون توسط کنندگان شرکت اول مرحله در. شد خواهد برگزار مرحله دو در آزمون این -1

 پس و شد خواهند دعوت تخصصی مصاحبه جهت دوم مرحله به استخدامی ظرفیت برابر 2 آزمون، اول مرحله نتایج براساس و

 .شد خواهند دعوت صنعتی طب انجام جهت نمرات باالترین مصاحبه متناسب ظرفیت استخدامی، حائزین انجام از

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

 سوال هر ازای به ضمناً ( طراحی خواهد شد.1با ضریب یک ) ایچهارگزینه صورت به اختصاصی و عمومی آزمون دروس کلیه-3

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

 .می گردد محاسبه اختصاصی آزمون نمره ٪60 و عمومی آزمون نمره ٪40 اساس بر آزمون کل نمره -4

 

 :می باشد زیر شرح و تخصصی به کتبی عمومی آزمون مواد -۵

 کتبی عمومی آزمون * مواد     

 ( ICDL) کامپیوتر -1
 فارسی ادبیات و زبان -2

 عمومی انگلیسی زبان -3

 کتبی تخصصی آزمون * مواد   

 :باشدمی ذیل جدول شرح به پذیرش مورد تحصیلی هایرشته براساس کتبی تخصصی آزمون مواد    

 امتحانی ادمو -جدول ب
 آزمون مواد تحصیلی رشته

 شیمیمهندسی 
 ،، سینتیک و طراحی راکتورواحد، ترمودینامیک، کنترل فرآیندحرارت، انتقال جرم و عملیات انتقال 

 مکانیک سیاالت 
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 مراحل ثبت نام: -هـ

 autazmoon.ir :نیمراجعه به وب سایت آزمون به نشا -
 تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور -

 با زمینه سفید یا روشنپرسنلی  3×4ارسال عکس  -
 .عکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک ، کراوات یا کاله گیس باشد : 1تذکر

به تغییر در چهره به در صورت هرگونه تغییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر  ،عکس پرسنلی می بایست جدید بوده : 2تذکر 

 داوطلب می بایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید.هر شکل ممکن، 
 (در صورت دارا بودن توضیحات ) دوم و صفحه توضیحات شناسنامه ،تصویر صفحات اولارسال  -
 ارسال تصویر پشت و رو کارت ملی -
 (پشت و رو  ) دائم کامپیوترییت ارسال تصویر کارت پایان خدمت و یا معاف -
زه ها و حوگواهی تحصیلی صادره خطاب به سازمان) که معدل کل در آن ذکر شده باشد. ارسال تصویر آخرین مدرک تحصیلی -

 (شود.نظام وظیفه عمومی به عنوان مدرک تحصیلی پذیرفته نمی

 
 :ثبت نام پرداخت وجهنحوه   - و

جهت ثبت نام  29/09/1398 روز24 لغایت ساعت  16/09/1398 روزاز  توانندیط الزم میاداوطلبان در صورت دارا بودن شر

 معادلریال  000/300مبلغو پس از ارائه اطالعات درخواستی و واریز آنالین  مراجعه   autazmoon.ir آدرس اینترنتیبه 

 .به عنوان هزینه ثبت نام نسبت به اخذ کد رهگیری خود اقدام نمایند سی هزار تومان

 

 در خصوص ثبت نام و برگزاری آزمون: نکات مهم

احد رکبیر ودر محل دانشگاه صنعتی امی 04/10/1398 لغایت 02/10/1398از تاریخ به صورت حضوری  ورود به جلسه کارت. 1

  گردد.به افراد واجد شرایط پس از احراز صحت مدارک ثبت نامی ارائه میماهشهر 
 باشد.جهت دریافت کارت ورود به جلسه ارائه اصل کلیه مدارک ثبت نامی الزامی می. 2

، نسبت به کنترل مشخصات فردی خود، مدرک تحصیلی، معدل، ورود به جلسه آزمون داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت. 3

 محل برگزاری آزمون اقدام نمایند. ساعت و  شماره داوطلبی، شماره صندلی و

یری از اتالف وقت در هنگام ثبت نام، اسکن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واریز جهت جلوگ.4

کارت بانکی خود و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنتی  cvv2وجه ثبت نام از اطالعات مربوط به رمز دوم )اینترنتی( و 

 ایید .کارت بانکی خود اطمینان حاصل فرم

 کیلو بایت باشد. 300حداکثر هر فایل حجم  :1تذکر
 ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم گردد.. ۵
 باشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجاتاینترنتی به عهده شخص متقاضی می مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت. 6

شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد مدارک ارائه 

 آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
 دهند وو یا از طریق شخص ثالث انجام میبه طور مکرر مشاهده گردیده افرادی که ثبت نام خود را از طریق کافی نت  :تذکر

آید لذا خواهشمند است در آزمون اختالل جدی به وجود می دچار مشکل شده و در فرآیند شرکت آن در ورود اطالعات و صحت

 در هنگام ثبت نام از ورود صحیح و کامل کلیه اطالعات خواسته شده برابر مشخصات داوطلب اطمینان حاصل نمایید.
 کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود. همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا. ۷
 هم، مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.به مدارک ناقص، مب .8

 . شدخواهد  اعالم آزمون مرحله دوم )مصاحبه علمی( نهایی پس از انجاماسامی پذیرفته شدگان  .9
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 تذکرات مهم:

 باشد.و نیازی به ارسال مدارک نمیثبت نام متقاضیان صرفًا از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده -1
 اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.ر تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقربه -2
 .انجام خواهد شد autazmoon.irسایت مندرج در ثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی  -3
احبه مصدامی مشتمل بر آزمون کتبی، استخجذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل   -4

و معاینات پزشکی طب صنعتی تعیین گردیده و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق موفقیت الزم را  عمومی و تخصصی

 کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.
و  061۵ -2341۵41های با شماره تلفنغیر تعطیل در روزهای  1۵صبح الی  9در صورت داشتن هر گونه سوال از ساعت -۵

 .حاصل فرمایید ماست2341۵42-061۵

 قرارداد کار پس از جذب صرفًا در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی خواهد بود. -6

ه شرط ب سال خدمت در شرکت ) نجپو مکلف هستند، تعهد کتبی مبنی بر پذیرفته شدگان نهایی بر اساس مراحل جذب نیر-۷

 تمدید قرارداد ساالنه( بسپارند. الزم به ذکر است اشتغال به کار پذیرفته شدگان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود.

وجه مت در هر مرحله از رسیدگی با توجه به اینکه اصالت مدارک ارائه شده توسط شرکت استعالم خواهد شد، چنانچه شرکت -9

در همان مقطع از ادامه همکاری ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئولیت این مورد  ،مدارک ارائه شده گرددو اعتبار عدم صحت 

 بوده و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وارده، اقدام خواهد نمود.بدون حق اعتراض به عهده فرد متقاضی 
 د شدخواهو مصاحبه تخصصی به منزله پذیرفته شدن فرد تلقی نکتبی شرکت در آزمون  ،رخواستدریافت مدارک مورد د -10

 شده مختار خواهد بود. اعالمبا توجه به شرایط  خود مورد نیاز نیروهای و شرکت نسبت به انتخاب

است در صورتی که در هر یک از داوطلبان استخدام بایستی با آخرین مدرک تحصیلی در آزمون شرکت نمایند. بدیهی  -11

قدامات مربوط به احل استخدام مشخص شود فرد دارای مدرک تحصیلی باالتر با تاریخ اخذ قبل از آزمون بوده ادامه سایر امر

مایشی و ی به مدت دو سال بصورت آزاستخدام در صورت قبولجذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد. داوطلبان 

 پس از آن بصورت قراداد مدت موقت خواهند بود.

 

 

 

 

 
 با آرزوی موفقیت                                                                                                              

 


