
ارتباط با مايادآوري كد رهگيريپيگيري و رويت مشخصاتثبت نامشرايط دعوت به همکاریصفحه نخست

باسمه تعالی

 

دفترچه آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی جم 

مشاغل تخصصی - اسفند 1400

شركت پتروشیمی جم واقع در استان بوشهر- شهرستان عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي در نظر دارد نيروي انساني مورد نياز خود را

از بين فارغ التحصيالن مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و از طريق آزمون كتبي ، مصاحبه تخصصی و رفتاری و معاينات طب صنعتی مطابق با

مقررات شركت از طريق شركت تامين نيروي انساني و در قالب قرارداد قانون كار جذب نمايد. 

جدول شماره1: رشته ها و مقاطع تحصيلي مورد نياز

عنوان

شغل
شایستگی مورد نیازمدرک تحصیلی

محل

اشتغال

کارشناس

RBI و

خوردگی

کارشناسی/

کارشناسی ارشد

مهندسی مواد گرایش

خوردگی- مهندسی

بازرسی فنی

آشنایی کامل با استانداردهای مربوطه در زمینه خورگی و بازرسی بر مبنای ریسک- تسلط بر روش های

پایش خوردگی، مکانیزم های تخریب و پوشش های فلزی- آشنایی با طراحی سیستم های حفاظت کاتدی

– شناخت سیستم ها رنگ صنعتی و انواع تست های غیر مخرب، توانایی نقشه خوانی و تعیین لوپ های

خوردگی ، آشنایی با انواع نرم افزارهایRBI - 5 سال سابقه کار مرتبط در صنعت

عسلویه

كارشناس

آناليز

ارتعاشات

CM و

کارشناسی/

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک-

الکترونیک

آشنايي با ماشين آالت دوار مكانيكي- آشنایی با آنالیز جریان و ترموگرافی موتورهای الکتریکی - آشنا با

نرم افزارهاي مرتبط واحد CM - مهارت كاركردن با دستگاههای پورتابل داده برداری ارتعاشی و تحلیل

سیستم های آنالین ارتعاشی-آشنایی با استانداردهای مرتبط- آشنایی با آنالیز روغن و آلتراسونیک - 3 سال

سابقه کار مرتبط در صنعت

عسلویه

مهندس

تعميرات

شيرهاي

صنعتي

کارشناسی/

کارشناسی ارشد

مهندسی مكانيك

شناخت کامل انواع شیرآالت صنعتی و کاربرد آن- تسلط برعیب یابی و تعمیر شيرهاي اطمينان و تله هاي

بخارو کنترل ولو- تسلط كامل در خصوص كار با دستگاه هاي تست بنچ - آشنایی نسبی با استانداردهای

مربوط به شیرهای صنعتی نظير API600 & API598 - 3 سال سابقه کار مرتبط در صنعت

عسلویه

كارشناس

رنگ و

عايق

کارشناسی/

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك/

متالوژي/ مواد/

مهندسی شیمی

آشنایی با انواع عایق و رنگ های صنعتی- شناخت انواع محيط هاي خورنده و آسيب هاي مكانيكي و

شيميايي عمقي و سطحي- شناخت منابع و استانداردهاي توليد مواد اوليه رنگ ها و عايق ها - 3 سال

سابقه کار مرتبط در صنعت

عسلویه

كارشناس

برنامه

ريزي

تعميرات

کارشناسی/

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

توانایی مدیریت جلسات و مذاکره- آشنایی کامل با متدهای روز برنامه ریزی و کنترل پروژه- آشنایی با

نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت پروژه و نرم افزار Office- 3 سال سابقه کار مرتبط در صنعت
عسلویه

كارشناس

امور

حقوقی،

پیمانها و

قراردادها

کارشناسی/

کارشناسی ارشد

حقوق / مهندسی

عمران / مدیریت

صنعتی

آشنایی کامل با قوانین و مقررات- ملسط به امور قراردادها و دفتر فنی- آشنا به نشریات و بخشنامه  های

سازمان برنامه و بودجه- آشنا به تهیه صورت وضعیت، تعدیل، الیحه تاخیرات و تغییر مقادیر- مسلط به

زبان انگلیسی- فاقد پروانه وکالت- حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط به ویژه حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

تهران/

عسلویه

 

شرایط عمومی داوطلبان : 

1- تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران 

تبصره: استخدام اشخاص خارجي، با رعايت مقررات اداره کل اشتغال اتباع بيگانه و عدم منع قانوني و تأييد حراست و مدير عامل و تصويب هيئت
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مديره شركت پتروشيمي جم مجاز مي باشد.

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

3- متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

4- توانایی کامل جسمانی و رواني جهت انجام شرح وظایف شغل مورد نظر( با تائيد طب صنعتي).

5- عدم تعهد خدمت در دستگاه های دولتی و غیر دولتي

6- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافيت دائم وظیفه عمومی (برای داوطلبان ذکور) تا قبل از تاریخ برگزاری آزمون کتبی 

7- فقدان منع قانوني عقد قرارداد به موجب قوانين جاري كشور، مانند قانون بازنشستگي و عدم اشتغال تمام وقت در ساير شركت ها

8- عدم سوء پيشينه و عدم عضويت در كروهك هاي مخالف و معاند نظام و همچنين عدم اشتهار به فساد اخالقي، اعتياد به مواد مخدر و روانگردان يا

محكوميت هاي آنها بر اساس استعالم از مراجع ذيصالح

 

شرایط اختصاصی داوطلبان: 

1- داشتن مدرک تحصیلی متناسب با پستهای مندرج در آگهی جدول شماره1

2- امتیازات اولویت و ویژه: جهت گروه های مندرج در جدول زیر امتیاز ویژه درنظرگرفته می شود. 

جدول شماره2: گروه های دارای اولویت و امتیاز ویژه

گروهردیف

ساكنين بومي منطقه1

ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا2

فرزندان كاركنان جم كه در اثر حوادث مرتبط با كار، فوت يا از كار افتاده شده باشند3

فرزندان بازنشسته گان شرکت جم4

 

تبصره: استفاده از امتيازات فوق، منوط به كسب حداقل نصاب تعيين شده در فرآيند اصلي جذب (آزمون يا مصاحبه) مي باشد و ميزان امتيازات در

كميته جذب تعيين مي گردد.

2- حداقل معدل برای کلیه داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و كارداني 14 می باشد.

 

جدول شماره3: شرایط معدل برای گروه اولویت

امتیازاولویت

رزمندگان وجانبازان
يك نمره پايين تر از معدل

اعالمي

فرزندان شهدا، مفقودین، جانبازان، آزادگان و ایثارگران
يك نمره پايين تر از معدل

اعالمي

فرزندان كاركنان بازنشسته شرکت
يك نمره پايين تر از معدل

اعالمي

داوطلبین بومی
يك نمره پايين تر از معدل

اعالمي

شاغلين روزمزد یا شركت های پيمانکاری طرف قرارداد با شركت در فعاليت های مستمر و

غيرپروژهای

يك نمره پايين تر از معدل

اعالمي

 

تبصره1 : امتياز يك نمره پايين تر از معدل اعالمي در جدول فوق مشمول فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد نمي باشد.

تبصره2 : اولويت جذب داوطلبان بومي با توجه به مقررات منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در دستور كار قرار دارد.

3- دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت تا قبل از تاریخ برگزاری آزمون کتبی :

• تاریخ درج شده بر روی کارت، معیار مقایسه اتمام خدمت سربازی یا معافیت، با تاریخ آزمون کتبی خواهد بود.

• قبولی نهایی افراد دارای کارت معافیت پزشکی، پس از قبولی در تمامی مراحل، منوط به تأیید پزشک مورد تأیید شرکت خواهد بود.



4- حداکثر سن برای تمامی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسي 30 و كارشناسي ارشد 32 سال تمامتا تاریخ برگزاری آزمون کتبی ضروری می باشد. 

• مدت زمان خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن داوطلبان افزوده می شود.

• مدت سابقه خدمت مرتبط با رشته با ارائه گواهی معتبر تا سقف شش سال به حداکثر سن اعالم شده اضافه خواهد شد. شايان ذكر است سابقه مرتبط

با رشته به سابقه ای اطالق مي شود كه داراي گواهي انجام كار مرتبط (رشته ثبت نامی) و بيمه پرداخت شده آن باشد.

5- مدارک تحصیلی افرادی برای شرکت در آزمون استخدامی قابل قبول مي باشد که دارای «مدرك دائم يا موقت فراغت از تحصیل» و یا «ارزشنامه

مدرک تحصیلی خارجی» مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی

بدون ذكر كلمه معادل، در رشته و گرایش های تحصیلی مورد نیاز بر اساس شرایط احراز باشد.

• تاریخ فراغت از تحصیل درج شده در مدرک تحصیلی می بایست قبل از تاریخ آزمون کتبی باشد.

6- تعداد دعوت شدگان به مصاحبه تخصصی و رفتاری، حداقل به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش در هر رشته می باشد.

7- داوطلب بومی به فردی اطالق می شود که داراي شرايط تعریف شده از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به شرح زیر باشد. 

• متولدین استان بوشهر و شهرستان های مهر، المرد و پارسیان که کد ملی ایشان مربوط به مناطق ذکرشده باشد.

• داوطلبینی که پدر، مادر یا همسر آنها دارای یکی از ظرایط مندرج در بند 1 باشند.

• سابقه سکونت حداقل 10 سال در منطقه: سکونت افراد پس از تأیید فرمانداری مناطق بند1 ، بایستی به تأیید مدیریت کار و اشتغال منطقه ویژه

رسانده شود

تبصره: احراز شرايط بومي و اخذ نامه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در مرحله مصاحبه به عهده داوطلب مي باشد.

8- در صورت قبولی در آزمون كتبی ارايه مدرك ايثارگری از مراجع ذيربط جهت احتساب امتیاز ايثارگری الزامی است.

جدول برنامه زمان بندی شده : 

برنامه زمان بندی و تاریخ های مهم اجرایی

از تاريخ 1400/11/30 لغايت ساعت 24 مورخ
1400/12/12

ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ کد رهگیری

تاريخ 1400/12/16
مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود به جلسه و برگه

راهنمای آزمون

برگزاری آزمونتاريخ 1400/12/18

سایر مراحل بعدی و تشریفات اداری مرتبط متعاقبًا اعالم خواهد شد.

 

مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام آزمون : 

www.jam.iran-azmoon.ir تکمیل فرم الکترونیکی تقاضای ثبت نام در سایت •

• اسکن و بارگذاری عکس 3x4 جدید (با مشخصات ذکر شده درسایت)

• پرداخت الکترونیکی مبلغ 500.000 ريال بابت ثبت نام و شرکت در آزمون از طریق سامانه ثبت نام در آزمون (الزم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ

عنوان عودت داده نخواهد شد)

• شركت كنندگان هنگام ثبت نام، اسکن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واريز

كارت بانکی خود و همچنین فعال بودن امکان خريد CCV وجه ثبت نام از اطالعات مربوط به رمز دوم)اينترنتی( و 2

اينترنتی كارت بانکی اطمینان حاصل فرمايند.

 

تذکرات بسیار مهم: 

1- داوطلبان برای آگاهی از همه مراحل جذب، آزمون و تاریخ مراحل می بایست به صورت مستمر به سایت www.jam.iran-azmoon.ir مراجعه

نمایند. 

2- مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. در هر مرحله از جذب چنانچه محرز گردد داوطلب اطالعات

خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد از انجام بعدی مراحل جذب محروم می شود و هزینه ثبت نام مسترد نخواهد شد. 

3- به مدرک تحصیلی باالتر از مدارک مندرج در اطالعیه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

4- به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقرر و نهايي اقدام نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5- ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم گردد.

6- الزم به توضیح است که جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامـی (مشتمل بر آزمون کتبی، مصاحبه

تخصصی و رفتاری، گزینش و معاینات پزشکی) تعیین گردیده و چنانچه متقاضیان در هریک از مراحل فوق موفقیت الزم را کسب ننمایند، موضوع ادامه



مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.

7- همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود. 

• آزمون کتبی در تاریخ هاي قيد شده و در شهرهای عسلویه و تهران به صورت هم زمان برگزار خواهد گردید. ساعت و آدرس محل برگزاری آزمون در

زمان توزیع کارت اعالم می گردد.

• انتخاب محل آزمون از طریق سایت و در زمان ثبت نام میسر خواهد بود. 

8- جذب نیروها از طریق شرکت تأمین نیرو به صورت قرارداد قانون کار می باشد.

9- در صورت قبولی در آزمون كتبی، در زمان مصاحبه ارائه اصل و كپی تمامی مدارک )از جمله مدرک تحصیلی كه معدل كل داوطلب در آن قید شده

باشد، كارت ملی، شناسنامه و وضعیت نظام وظیفه) الزامی است.

10- رعایت پروتکل های بهداشتی و همراه داشتن ماسک و دستکش در حین برگزاری آزمون الزامی است.

11- به هر ٣ پاسخ غلط به سواالت دفترچه عمومي و تخصصي، يك نمره منفي تعلق مي گيرد .

12- همراه داشتن موبایل در طول برگزاری آزمون ممنوع می  باشد.

 

مواد آزمون: 

دفترچه آزمون کتبی شامل سواالت عمومی و تخصصی به شرح جدول شماره5 می باشد.

جدول شماره5: مواد آزمون

مفاد آزمونعنوان شغل

مهندس مکانیک (كارشناس

CM آناليز ارتعاشات و

-مهندس تعميرات شيرهاي

صنعتي)

ترمودینامیک - سیاالت - انتقال حرارت - استاتیک - مقاومت مصالح - دینامیک و ارتعاشات

کارشناس برنامه ریزی

تعمیرات

مبانی سازمان و مدیریت - کنترل پروژه - تحقیق در عملیات 1 و 2 - آمار و احتمال - اقتصاد مهندسی - کنترل

موجودی- نگهداری و تعمیرات (نت)

کارشناس RBI و خوردگی

اصول و مباني خوردگي و روش هاي حفاظت فلزات- اصول و مباني سيستم هاي حفاظت كاتدي- شناسايي و انتخاب

مواد فلزي- تحليل و شناسايي مكانيزم هاي تخريب آلياژ ها- خواص فيزيكي و مكانيكي مواد - مباني و اصول بازرسي

بر مبناي ريسك RBI)) - پوشش ها و سيستم هاي رنگ صنعتي- اصول عايق كاري صنعتي

کارشناس رنگ و عایق
عايق هاي سرد و گرم - دستگاه هاي رنگ پاشي و سند پالست- انواع رنگ ها و كاربرد هاي آن- متره و برآورد رنگ و

عايق و آشنايي با فهرست بها- حفاظت و كنترل خوردگي سطوح فلزي و روشهاي مقابله با آن

كارشناس امور حقوقی و

پیمانها
حقوق تجارت- حقوق تجارت بین الملل- حقوق مدنی و تعهدات- متون تخصصی حقوقی (زبان تخصصی)

هوش و استعداد- زبان انگلیسی- ICDLعمومی

 

اعالم نتایج آزمون: 

اطالع رسانی مربوط به زمان اعالم نتایج از طریق پیامک انجام و نتايج آزمون كتبی از طريق سايت ثبت نام اعالم خواهد شد.

 

مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت پتروشیمی جم

 

براي ثبت نام اينجا را كليك نماييد

 

 

 

 

 

 

https://jam.iran-azmoon.ir/register.aspx

