
  آگهی جذب نیرو در شرکت پاالیش نفت بندرعباس (سهامی عام)

و کمک  فرآورده هاي نفتی با استعانت از خداوند متعال و با هدف توسعه کیفیت و کمیت تولید شرکت پاالیش نفت بندرعباس

 140تعداد در نظر دارد بمنظور تامین نیروي انسانی خود در واحدهاي ستادي/عملیاتی/ مهندسی ، به خودکفایی ایران اسالمی

را در )...با توجه به شرایط کاري در پاالیشگاه نظیر نوبتکاري، انجام مستمر تعمیرات اساسی و(واجد شرایط مرداز داوطلبان  نفر

مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی در رشته هاي مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاري آزمون کتبی، مصاحبه 

به  مدت موقتي دبه صورت قرارداو و تامین اجتماعی  کارمطابق قوانینفنی/تخصصی، انجام معاینات طب صنعتی و گزینش 

  همکاري نماید.

  

  تعداد   گرایش  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی

  

  

  

  

  

  کارشناسی

  بدون گرایش، کلیه گرایشها بجز گرایش صنایع غذاییمهندسی شیمی
35  

  بدون گرایش، کلیه گرایشها  مهندسی نفت

  20  کلیه گرایشهابدون گرایش،   مهندسی مکانیک

  7  بدون گرایش، قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق  مهندسی برق

  3  کلیه گرایشها بدون گرایش،  مهندسی عمران

  4  بدون گرایش، کلیه گرایشها  مهندسی صنایع

  7  --  مدیریت بازرگانی

  9  --  مدیریت دولتی

  3  --  مدیریت صنعتی

  5  --  حسابداري

  93    جمع

  کاردانی

  بدون گرایش، کلیه گرایشها  شیمی 
20  

  بدون گرایش، کلیه گرایشها  صنایع شیمیایی

  11  تمام گرایشهابدون گرایش،   مکانیک

  6  بدون گرایش، کلیه گرایشها  برق

  10  --  ایمنی و آتش نشانی*

  47    جمع

  140    جمع کل

    سانتی متر، وزن حداقل  170داري قد حداقل  بایست میبراي رشته کاردانی ایمنی و آتش نشانی داوطلبان *

  باشند. 25کمتر از یا ( شاخص توده بدنی) برابر  BMIکیلوگرم و فیزیک بدنی مناسب شامل  65
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  شرایط عمومی داوطلبان  -1

ا یکی از ادیان رسمی کشوریتابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران و متدین به دین مبین اسالم و -1-1

التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران-1-2

عدم سوء پیشینه کیفري-1-3

غیر پزشکیدارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -1-4

معاونت و عدم اعتیاد به مواد مخدر به تائید طب صنعتی  ، نداشتن کور رنگیداشتن تندرستی وتوانایی کامل جسمانی-1-5

صنعت نفت هرمزگان و مرکز بهداشت مورد تائید شرکت پاالیش نفت بندرعباس بهداشتی درمانی

شرکتها و نهادهاي انقالبی در زمان  ،و مراکز وابسته، مؤسساتمت در دستگاههاي دولتیعدم اشتغال و تعهد خد-1-6

دعوت بکار

مقطع  درو به بعد)01/08/1370(متولدین سال 30مقطع کارشناسی  درنام براي ثبتمجازداوطلبانحداکثر سن -1-7

. استبه بعد) 01/08/1374سال (متولدین 26کاردانی 

سال) به حداکثر سقف سنی 2براي دارندگان کارت پایان خدمت، مدت زمان خدمت نظام وظیفه (تا حداکثر  :1تبصره

  .افزوده می شود

در صورت پرداخت حق بیمه حداکثر به میزان هستند داوطلبانی که داراي سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی :2تبصره

  افزوده خواهد شد.آنها سال به سقف سنی  3

شرکت پاالیش نفت بندرعباس با و قرارداد مستقیم مستمر  هاي پیمانکاري ری که داراي سابقه کار دانداوطلب:3تبصره 

و  بـوده شرکت این شاغل بکار در  ،هستند، در صورتیکه در زمان ثبت نام در آزمونپرداخت حق بیمه تامین اجتماعی 

سـال   5تا سقف ، سابقه کارمدت متناسب با  ،قرارگرفته باشدعملکرد وي مورد رضایت مسئولین مربوطه در پاالیشگاه 

  اضافه خواهد شد. آنها مجاز سن حداکثربه 

)سـال تمـام بیشـتر    چهل(40از نبایـد  سن داوطلب با در نظر گرفتن تبصره هاي فوق، تحت هیچ شرایطی

.باشد

سال تمام  10سپردن تعهد نامه محضري مبنی بر خدمت در شرکت پاالیش نفت بندرعباس بمدت -1-8

  

کرات الزم ذسایر شرایط و ت- 2

الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمایند. مسئولیت ناشی از عدم رعایت -2-1

بر عهده داوطلب نام بصورت ناقص  ثبت اطالعات در فرم ثبتدقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا 

را به همراه داشته باشند. در هر مرحله از  مامی مداركتکپی و خواهد بود. دعوت شدگان براي مصاحبه بایستی اصل 

فرآیند جذب محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی 

 .است، از انجام مراحل بعدي محروم گردیده و در صورت صدور حکم جذب (قرارداد)، حکم مزبور لغو و بالاثر می گردد

الزم است متقاضیان از احراز شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است هزینه ثبت نام به 

هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

.هر فرد تنها حق ثبت یک مقطع، رشته و گرایش را دارد-2-2

.ان نخواهد داشتگپذیرفته شد اسکانشرکت هیچگونه تعهدي در قبال تأمین -2-3

.ري سرویس ایاب و ذهاب از مناطق مرکزي بندرعباس به پاالیشگاه و بالعکس خواهد بودبرقرا-2-4

بنابراین  .نموده اند اظهار ثبت نام  در فرمتحصیلی خواهد بود که  برابر مدركتحصیلی پذیرفته شدگان مدرك ارزش -2-5

. چگونه ترتیب اثري داده نخواهد شدبه مدارك تحصیلی باالتر که در بدو اشتغال بکار یا حین خدمت ارائه گردد هی

مورد تحصیلی کمتر یا باالتر از مقاطع تحصیلی لیسانس و کاردانی در رشته هاي تحصیلی اعالم شده  مداركضمناً 

.به مدارك معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد قبول نخواهد بود. همچنین
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آزادگان فرزندان فرزندان جانبازان و ، شهدافرزندان ، در شرایط یکسان، اولویت جذب با داوطلبان بومی استان هرمزگان-2-6

می باشد. و ایثارگران 

  شود که داراي یکی از شرایط ذیل باشد: داوطلب بومی به فردي اطالق می:تبصره

  .صدور شناسنامه داوطلب استان هرمزگان باشد یامحل تولد  -الف

  .ر استان هرمزگان طی کرده باشندرا د )مقطع تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستانحداقل دو -ب

  متولد استان هرمزگان باشد. متقاضیهمسر -ج

موفق به کسب نمره قبولی افرادي که در آزمون کتبی/ مصاحبه فنی/ تخصصی/ گزینش و معاینات طب صنعتی -2-7

تعهدات محضري و تضامین الزمی که از سوي شرکت تعیین  ،بایستی قبل از آغاز دوره آموزشی و شروع بکار شوندمی

.ارائه نمایندرا می گردد 

هاي آموزشی، کلیه هزینهاز ادامه خدمت انصراف دهد، پس از طی کردن دوره هاي آموزشی، در صورتیکه که فرد -2-8

.شد وصول خواهد ويضامن انصراف دهنده و یا به تشخیص شرکت از خدماتی و سایر هزینه هاي مرتبط 

لذا کسب حد نصاب نمره الزم در آزمون کتبی  .برابر ظرفیت اعالم خواهد شد چندنتایج آزمون کتبی بصورت -2-9

ایجاد نمی کند و انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه داوطلببرايیهیچگونه حق جذب

. بنابراین شرکت پاالیش هاي مقرر صورت می پذیردت اولویت فنی/ تخصصی، معاینات طب صنعتی و گزینش و با رعای

نفت بندرعباس هیچگونه تعهدي در قبال جذب نفرات ذخیره نخواهد داشت و فقط در صورت ریزش یا انصراف نفرات 

.اصلی و نیاز شرکت، افراد ذخیره براساس اولویت امتیازات مکتسبه جایگزین خواهند شد

غیر  غت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائممدرك تحصیلی داوطلبانی که تاریخ فرا-2-10

.یچ وجه مورد تائید و پذیرش قرار نخواهد گرفته باشد، به 10/09/1400آنان بعد از تاریخ  پزشکی

لمی ، پیام نور، غیر انتفاعی و دانشگاه جامع عآزاد اسالمیدولتی، هاي مدارك تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه-2-11

مدارك تحصیلی همچنین  .بایست به تایید مراجع ذیربط برسد میدر صورت پذیرفته شدن در آزمون کتبی کاربردي 

به تائید اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رسیده  بایست میفارغ التحصیالن خارج از کشور 

.باشد

ثبت نام اقدام به شرکت در آزمون نماید، با مشخص شدن عدم چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیرواقعی در فرم -2-12

صحت مندرجات در مراحل بعدي(حتی در صورت پذیرش در آزمون واشتغال به کار) موضوع بکارگیري وي منتفی و 

.در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

کیلو گرم و  65سانتی متر، وزن حداقل  170داقل براي رشته کاردانی ایمنی و آتش نشانی داوطلبان باید داري قد ح-2-13

پس از آزمون کتبی و مصاحبه، .باشد 25کمتر از یا ( شاخص توده بدنی) برابر  BMIفیزیک بدنی مناسب شامل 

در اولویت جذب خواهند داراي گواهینامه رانندگی پایه یک داوطلبانمادگی جسمانی نیز انجام خواهد شد وسنجش آ

  .بود

به اینکه شرکت پاالیش نفت بندرعباس به بخش خصوصی واگذار شده است امکان انتقال جذب شدگان به باتوجه -2-14

سایر واحدهاي نفتی و یا ارگانهاي دولتی و تبدیل وضعیت آنها از قراردادي به رسمی وجود ندارد.

مراحل و مدارك موردنیاز جهت ثبت نام -3

دانشگاه هرمزگان به آدرس با مراجعه به سایت10/09/1400لغایت 23/08/1400تاریخثبت نام واجدین شرایط منحصرًا از 

www.hormozgan.ac.ir  ضمنًا کلیه اطالع رسانی هاي آتی از طریق همین سایت صورت خواهد گرفت .انجام می پذیرد. 

  مراحل ثبت نام به صورت ذیل است: 

.hormozgan.ac.irwwwمراجعه به سایت ثبت نام به نشانی -1

تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور-2
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کیلوبایت را اسکن نموده و فایل  40با حجم کمتر از  3*4داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی  :ارسال عکس-3

.انه ثبت نام اینترنتی ارسال نمایدآن را از طریق سام

کیلوبایت 40ارسال اسکن کارت ملی با حجم کمتر از -4

الکترونیکی. پرداخت ثبت نام به صورت ریال (صد و سی هزار تومان) بابت 1300000مبلغ پرداخت -5

  

هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام و انتخاب فقط یک رشته شغلی را دارد. ضمنا ثبت نام بصورت ناقص یا به نحو  :1تذکر

  وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد. نخواهد بود. ضمناغیر از ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی مذکور مورد قبول 

له ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمایند. مسئولیت صحت اطالعات وارد الزم است داوطلبان گرامی در مرح :2تذکر 

درك خواسته شده و مدعوت شدگان براي مصاحبه بایستی اصل  ،شده برعهده داوطلب بوده و پس از اعالم نتایج آزمون کتبی

  کپی آنها را به همراه داشته باشند.

جذب بصورت مستمر، جهت آگاهی از اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف، به وب : متقاضیان می بایست در طول فرآیند 3تذکر 

سایت ثبت نام مراجعه نمایند. لذا عدم اطالع داوطلب از مراحل و جزئیات جذب موجب هیچگونه حقی براي وي نمی گردد. 

  .ضمنا به اطالع می رساند تمامی اطالعیه ها منحصرا از طریق سایت ثبت نام انجام خواهد شد

  

  زمان توزیع کارت ورود به جلسه- 4

  از طریق سایت ثبت نام قابل دریافت است.24/09/1400لغایت  21/09/1400تاریخکارت ورود به جلسه آزمون کتبی از 

  

  زمان و محل برگزاري آزمون - 5

در شهر  26/09/1400یا جمعه مورخ  25/09/1400یکی از روزهاي پنج شنبه مورخ در هر داوطلب زمون تاریخ برگزاري آ

  قید خواهد شد. انبندرعباس می باشد. حوزه برگزاري آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلب

  

  مواد آزمون -6

گردد. مواد خ هاي نادرست برگزار میسآزمون عمومی و تخصصی به صورت چهار گزینه اي و با احتساب نمره منفی براي پا

  ذکر شده است.آزمون هاي عمومی و اختصاصی در سایت ثبت نام 

  

  تاریخ ثبت نام/توزیع کارت/برگزاري آزمون کتبی

  10/09/1400لغایت 23/08/1400  ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیري

  24/09/1400لغایت  21/09/1400  توزیع کارت ورود به جلسه آزمون

  26/09/1400و  25/09/1400  برگزاري آزمون استخدامی

  اعالم خواهد شد اسایر مراحل جذب متعاقب

  

شرکت پاالیش نفت بندرعباس

  منابع انسانیتوسعه مدیریت 

برنامه ریزي و تامین نیروي انسانی
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