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  تعاليبسمه

 مقدمه 

ط در مقطع ین شرایخود در نظر دارد از واجد  یانسان  ی روی ن نیش نفت اصفهان به منظور تامیشركت پاال

برای مشاغل مورد  نش  یو گز   یو تخصص  یمصاحبه فنی،  عمل  -ی  آزمون كتب  یق برگزار ی از طر   یپلم و كارشناسید

  د.ینما  یدعوت به همكار نیاز، 
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   عمومی شرایط : اول بخش

  ران؛ ی ا یاسالم یجمهور  تتابعی داشتن  )الف 

  ؛ یمصرح درقانون اساس  انیاز اد یکی ای اسالم  نیمب ن یو د  رانیا یاسالم یاعتقاد به نظام جمهور  )ب 

  ران؛ ی ا یاسالم ی جمهور  ی التزام به قانون اساس )پ 

مربوطه   یلیدر مقطع تحص  طرح  ان یپا   یو گواه  لیموقت فراغت از تحص  نامهیدارا بودن دانشنامه/گواه  )ت 

  شغل مورد نظر؛  یهاتیو مسئول فیانجام وظا  یبرا

  ان؛ آقای ی دائم برا یقانون تیمعاف ای (دوره ضرورت)  فهیخدمت نظام وظ  انیبودن کارت پا دارا )ث 

  شوند؛ یکه استخدام م یانجام کار  ی برا ییو توانا یو روان یداشتن سالمت جسم )ج

  و مواد مخدر؛  ات یبه دخان ادی عدم اعت )چ

  مؤثر؛  ییجزا تی نداشتن سابقه محکوم )ح

باز   ،یاخراج، بازنشستگ  یبه مجازاتها  تیاستخدام همچون عدم محکوم  تیعدم وجود هرگونه ممنوع   )خ

  صالح؛ یذ   یقانون  ایو  ییتوسط آراء مراجع قضا  یخدمت و انفصال دائم از خدمات دولت دیخر 

وابسته به دولت   یهاو سازمان  یدولت  یهانداشتن تعهد خدمت به دولت، شرکت  ن یعدم اشتغال و همچن  )ذ 

شرکت پاالیش   شروع بکار دربه هنگام انعقاد قرارداد و    ،که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است  یو موسسات

  باشد؛ی م یالزام نفت اصفهان

ن و مقررات مربوطه توسط یبر اساس قوان  ییشده نهارفتهی پذ  یا عدم قبول استعفای ت قبول  ی: مسئول  ۱  تبصره

شده آزمون رفتهی، به عهده داوطلب پذینیارگز کم  کا صدور حیو    یمانی، در زمان انعقاد قرارداد پییدستگاه اجرا

  باشد.ی م

چنانچه حسب استعالمات  هذای . علباشدیم ی اساس خوداظهار  بر افراد بدواً  ط یشرا  صی: نحوه تشخ ۲ تبصره

  ز ی انجام شده خالف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل استخدام که باشند حذف و افراد حا

  خواهند شد. ن یگز یجا یبعد ط یشرا

سن  )  ۳۲سال (و دو    یسرک دیپلم و  برای دارندگان مدسن    )۲۸بیست و هشت سال (ثر  کدارا بودن حدا  )ر 

  .یکارشناس یلیتحص  کر دارندگان مد یبرا

 ت ی جمع  یاز خانواده و جوان  ت یو قانون حما  ۱۳۷۱: مستفاد از قانون اصالح حداکثر سن مصوب    ۳  تبصره

ذیربط ، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد    ، موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع۱۴۰۰مصوب  

  شد:

  یک ) درصد و باالتر و فرزندان آزادگان ۲۵و پنج (   ستیجانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ب  -

  باشند. یثر سن معاف مکسال اسارت و باالتر، از شرط حدا

  سال؛ زان پنج ید به میپدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شه -

ن مدت زمان  یزان حضور در جبهه و همچنیاند به مها به طور داوطلبانه خدمت نمودهه در جبههک  یداوطلبان  -

  ها؛ ت در جبههیرزمندگان داوطلب در اثر مجروح کیا استراحت پزشیشدن و  یبستر 

  زان مدت خدمت دوره ضرورت؛ یم -

  به میزان پنج سال؛ کثر حدادر صورت دارا بودن سابقه کار و پرداخت حق بیمه ،  -

)  ۵ثر تا سقف پنج (ک) سال و حدا ۱(  یک   زانیز داشتن هر فرزند به میو ن) سال  ۱یک (  زانیبه متاهل    یبه ازا  -

  ) ت یجمع یاز خانواده و جوان تی سال؛ (موضوع قانون حما 

فه یان خدمت نظام وظ یت دائم و پایل، معافیفراغت از تحص  یگواهخ  یمحاسبه تار   یعمل برا  ک: مال۵  تبصره

  خواهد بود. نام ن روز ثبتیاول،  سن افراد  ی و برا نامن روز ثبتیآخر 
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  بخش دوم : شرایط اختصاصی

حسب   کتشر   احراز مشاغل  ط یمندرج در شرا   یلیتحص  ی هارشتهبراساس    از،یمورد ن  یلیتحص  ی هارشته  -۱

که    یموسسات آموزش عال  یلیخواهد بود. مدارک تحص  یو منابع انسان   تیر یمعاونت توسعه مد  دیمورد با تائ

تائ تحق  دیمورد  علوم،  فناور   قاتیوزارت  پ  یو  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  عمل    باشدی م  کیزشو  مالک 

  خواهد بود. 

  داوطلبان می بایست بومی استان اصفهان باشد.(شرایط بومی بودن در بخش سوم آورده شده است.) -۲

منتشره خواهد   یمندرج در آگه  یلیتحص  یهابر اساس مقاطع و رشته  صرفاً   انیمتقاض  یلیتحص  مدرک  -۳

  بود.

  .مقطع باالتر افراد ندارد یلیبه اعمال مدرک تحص یتعهد چگونه ی ه شرکت:  ۱ تبصره

  . ردیگ یمعتبر مالک عمل قرار نم یلیبه عنوان مدرک تحص ی : ارائه مدارک معادل و افتخار  ۲ تبصره

 ی لی رشته تحص  ،یلیکه عنوان مقطع تحص  ندینام نماآزمون ثبت   نی توانند در ای م  یدر صورت   داوطلبان صرفاً   -۴

لذا   .احراز مشاغل ذکر شده باشد  ط یآنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرا  یل یش رشته تحصیگرا  ایو  

از    ،درج نشده باشد  یدر آگه  ناً یع  هاآن  یلیش رشته تحصیگرا  ایو    یلیرشته تحص   ،یلیکه مقطع تحص  یداوطلبان

  ،یلیمشخص گردد که مقطع تحص  ی ر یجذب و بکارگ   ندیآاست در هر مرحله از فر   یهی. بدندینما  ی نام خوددار ثبت 

  شوند یپ  ایپسوند و    یمنطبق نباشد و دارا  یذکر شده در آگه  طی آنها با شرا  یلیتحص  شی گرا  ایو    یلیرشته تحص

نخواهد    یاعتراض  چگونهیاستخدام حذف شده و داوطلب حق ه  ندیآفر   ر یاز سا  ،اشدآمده ب  یاز آنچه در آگه  شیب

  داشت.

مالک عمل بوده و  شیبدون گرا یلی ذکر شده باشد صرفا رشته تحص شیبدون گرا یلی : اگر رشته تحص توجه

ذکر    یهاشی با گرا  یلیمشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحص  ی هاشیبا گرا  یلی رشته تحص  که  یدر صورت

ه ب  یاعالم شده دقت کاف طیابه شر   توجهنام با  اند در زمان ثبت ده مالک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظف ش

  . ندینما یخوددار  ستند،ین ط یکه واجد شرا  ییهانام در شغل عمل آورده و از ثبت

و مصاحبه پس از   یکتب  یدر آزمون استخدام  یداوطلبان در صورت قبول  رپرچمیخدمت ز   یپزشک  ت یمعاف  -۵

  رشیمورد تقاضا قابل پذ  یانجام امور مربوط در عنوان شغل  یبر توانائ  یواحد طب کار استان مربوطه مبن  دتأ

  خواهد بود. 

از  یشان، ن ی ت هایف و مامور یمن وظا یانجام ا  ی ژه هستند كه برای ن مشاغل ویآتش نشانان در گروه مهمتر   -۶

توجه به اهمیت جذب و بكارگیری نیروهای آتش لذا با  دارند.    یی باال  یو روح  یسالمت جسم  ،  یجسمانبه توان  

) BMIبدنی(شاخص توده    و  متر سانتی  ۱۷۵قد حداقل  مانند    متقاضیفیزیكی  شرایط  ،  نشان توانمند و مستعد

  باشد.مینیاز  دمور اندارد است

مناسب است تا   ی ابزار و    فرد است  کیوزن و قد   سه یمقا  یبرا  ی آمار   یسنجش : شاخص توده بدنی    ۱  تبصره

بر    لوگرمی وزن فرد به ک  میتقس   قیاز طر   یشاخص توده بدن  زده شود.  نیسالمت وزن فرد با توجه به قدش تخم

  باشد.استاندارد می ۲۵تا  ۱۸٫۵. شاخص توده بدنی از دیآی دست مه  قدش به متر ب توان دوم 

  نشان خواهد داشت :  ای برای داوطلبان شغل آتش ز ویژهداشتن مدارک زیر امتیا:  ۲تبصره 

  ) IRATAگواهی نامه کار با طناب ( -

  ان سرباز آتش نش گواهی  -

  رانندگی گواهی نامه پایه یک -
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  قانونی های امتیازات و سهمیه ،بخش سوم : الزامات

  ) درصد ۲۵ست و پنج (یه بیثارگران سهمیا -۱

موارد زیر    ثارگران شاملیبه ا  ی) قانون جامع خدمات رسان ۲۱ماده () درصد  ۲۵ایثارگران سهمیه بیست و پنج (

  :باشند می 

  جانبازان؛  -

  آزادگان؛  -

  همسر و فرزندان شهدا؛  -

  ست و پنج درصد و باالتر؛یهمسر و فرزندان جانبازان ب -

  سال اسارت؛  یک ی سال و باال یک  یآزادگان داراهمسر و فرزندان  -

  د؛یپدر، مادر، خواهر و برادر شه -

  

به    یاستخدام  ه ی) سهم٪۲۵و پنج درصد (  ستیب  ثارگران، یبه ا  ی) قانون جامع خدمات رسان۲۱ماده (   حسب

  اختصاص دارد. این بخش نیمشمول

  

  درصد) ۵ایثارگران سهمیه پنج ( -۲

  :باشند موارد زیر می ثارگران شاملیبه ا ی) قانون جامع خدمات رسان۲۱) درصد ماده (۵ه پنج(یثارگران سهمیا

  ها؛ ماه حضور داوطلبانه در جبههرزمندگان با سابقه حداقل شش  -

  ها؛ همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه -

  ست و پنج درصد؛یر بیفرزندان جانبازان ز  -

  سال اسارت؛  یکمتر از  کفرزندان آزادگان   -

  ها عبارتند از:د مدت حضور داوطلبانه در جبهه: مراجع تأر کتذ

  مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛  یروها ین  یهااز رده  یکهر  یانسان یروین. معاونت ۱

ن۲ انقالب اسالمیسازمان بس   ی انسان  ی روی. معاونت  پاسداران  و یج ی در مورد بس   یج مستضعفان سپاه  ان 

  دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛  نیمستخدم اعم از یمردم ی روهاین

  در مورد جهادگران؛  یشاورز کوزارت جهاد   ی. معاونت توسعه و منابع انسان۳

  ن یبه مشمول  یاستخدام  هی) سهم٪ ۵درصد (  پنج  ثارگران، ی به ا  ی) قانون جامع خدمات رسان۲۱ماده (   حسب

  اختصاص دارد. این بخش 

  نینام و شرکت در آزمون، حسب باالتر درصد در صورت ثبت  ۵  هی مشمول سهم  یروها ین  ی ر ی: بکارگ   ۱  تبصره

  ریامکان پذ  نشیگز   یعموم  طیو انجام مصاحبه و احراز شرا   هیسهم  نی مربوط به ا  یهادر شغل  ینمرات فضل

  خواهد بود.  

  

  جامع خدمات رسانی به ایثارگران قانون   نیمربوط به مشمولنکات 

به    ی) قانون جامع خدمات رسان۲۱موضوع ماده (  یاستخدام  هی استفاده از سهم  یمتقاض  ثارگران ی: ا   ۱نکته  

  توانند استفاده کنند. یمشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه م  یهاهیاز سهم یکیاز  صرفاً  ثارگران یا

 طی احراز شرا نیو همچن  ی) حسب موارد مندرج در آگهیلی(مقطع و رشته تحص  یعلم  طیشرا  تی: رعا   ۲نکته  

  باشد. یم یالزام  ثارگرانیا  ه یاز محل سهم روی ن یر یقبل از بکارگ  نشیگز  یعموم

به    یقانون جامع خدمات رسان  ۲۱مشموالن ماده    یو مصاحبه آزمون برا  ی: کسب حد نصاب نمره کتب  ۳نکته  

  یهاماده در شغل   نیموضوع ا   ثارگرانیکه ا  یاست در صورت  یهیباشد. بدینم  ی) الزامه ی(تا سقف سهم  ثارگران یا

  است. یو مصاحبه) الزام یکسب حد نصاب نمره آزمون(کتب  ندیآزاد شرکت نما هیسهم
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  .باشدیم یالزام ثارگران یا  هیاز محل سهم   روین یر یقبل از بکارگ  نشیگز  یعموم  طی: احراز شرا  ۴نکته 

مشخص شده، امکان    هیمدارک و مصاحبه در سهم  یبررس  یلبان براداوط  یو معرف  یپس از آزمون کتب:  ۵نکته  

  شده داوطلبان وجود نخواهد داشت. یمعرف ه یسهم ر تغ

  

  یداوطلب بوم -۳

  به فردی اطالق می شود که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:   یبومداوطلب 

  استان اصفهان باشد. محل صدور شناسنامه وی یا همسر داوطلب یکی از شهرستان های  -

  محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم و یکی از شهرستان های استان اصفهان باشد. -

نیرو  - یا  و  دولت  پیمانی  و  رسمی  کارمندان  از فرزندان  یکی  اکنون  هم  خدمتشان  محل  که  مسلح  های 

  های استان اصفهان باشد. شهرستان

های استان  مادر و یا همسر) در یکی از شهرستانمتقاضی، پدر،  سال ( ۴سابقه پرداخت حق بیمه حداقل    -

  اصفهان باشد. 

ن بومی بودن بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در زمان ثبت:    ۱تبصره   نام شهرستان یا استان برای تع

  باشد.می 

کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی، الزم است مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر  :    ۲تبصره  

  مان بررسی مدارک ارائه نمایند. مدارک مورد نیاز در ز

  

  تیجمع یت از خانواده و جوانیحما -۴

)  ۵) سال و حداکثر تا سقف پنج (۱یک (  زانی) سال و نیز داشتن هر فرزند به م۱یک (  زانیبه ازای تاهل به م

  مندرج در دفترچه آزمون اضافه خواهد شد.  یسقف محدوده سن سال 
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  آزمون  مواد : چهارم بخش

  عمومی الف) آزمون  

  ی فارس اتیزبان و ادب -۱

   یمعارف اسالم -۲

    یعموم یس ی زبان انگل -۳

  هوش و استعداد تحصیلی ، یدانش اجتماع  ،یاطالعات عموم -۴

   )Word ،PowerPoint ،Excel ،Internet یهااطالعات(مهارت  یفناور  -۵

  معارف  هایسوال   به  پاسخگویی  از  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در  مصرح  دینی  هایاقلیت  :  تبصره

  عمومی  آزمون  هایسوال   سایر   شده  تراز  مجموع  اساس  بر   داوطلبان،  این  مکتسبه  نمره  و  بوده  معاف  اسالمی

  شد. خواهد محاسبه
  

  ب) آزمون اختصاصی 

جدول  مربوطه به شرح مفاد مندرج در    یحسب مورد در عنوان شغل  یآزمون تخصص  ،یعمومعالوه برآزمون  

، در همین  مورد نظر  یمتناسب با عنوان شغل  یانجام خواهد شد. منابع آزمون تخصصدفترچه  ن  یابخش نهم  

  دفترچه تشریح گردیده است. 
  

. باشندیمربوطه م  بیضر   یو دارا   یانهیبه صورت چهار گز   یو اختصاص   یسواالت مواد آزمون عموم  هی کل  تذکر:

  در نظر گرفته خواهد شد. یسوم نمره منف کیهر پاسخ اشتباه به سواالت،  یضمنًا به ازا

  

  مواد آزمون تخصصی 
  مواد آزمون تخصصی   عنوان شغل 

  مهندسی شیمی 
  ترمودینامیک  -   راکتور و طراحی    سینیتک   -   انتقال جرم و عملیات واحد   -   ریاضی مهندسی 

  انتقال حرارت  - 

  كارشناس شیمی 
شیمی    -   شیمی فیزیک   -   شیمی معدنی   -   تجزیه دستگاهی   -   شیمی تجزیه   -   شیمی عمومی 

  زبان تخصصی   -   آلی 

  حسابداری 
مالی   -   حسابرسی  -  حسابداری صنعتی   -  حسابداری مالی    -   مالیات مستقیم   -  مدیریت 

  زبان تخصصی   -   مالیات ارزش افزوده 

  تخصصی ندارد  سوال   آتش نشانی 

  انتقال حرارت  -   ترمودینامیک   -   سیاالت   -   مقاومت مصالح   -   ریاضی مهندسی   مهندسی مكانیك 

  مهندسی برق 
های  ماشین   -  های کنترل خطی سیستم   -   الکترونیک  -   مدارهای الکتریکی   -   ریاضی مهندسی 

  الکتریکی 
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  نام ثبت  مراحل :م پنج بخش

 خواهد   انجام  ۱۴۰۱مردادماه    ۳۱  شنبهدو  روز  پایان  تا  ۱۴۰۱مردادماه    ۲۲  شنبه  روز  از  اینترنتی   صورت  به  نامثبت 

  روزهای  به  آن  نمودن  موکول   از  و  نموده  اقدام  نامثبت   به  نسبت  فوق،  زمان  مدت  در  باید  متقاضیان  پذیرفت.

  نمایند.   خودداری پایانی
 
  آزمون شرایط مطالعه الف)

  داشته   را  دفترچه  این  در  مندرج  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  نام،ثبت  زمان  در  باید  ،جذب  متقاضی  داوطلب

  توصیه   اکیداً   است.  گرفته   قرار  داوطلبین  مطالعه  و  دریافت  جهت  سامانه  اول   صفحه  در  آزمون  دفترچه  باشد.

شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت    سامانه،  روی  بر   اقدام  هرگونه  از  قبل محترم،  داوطلبین  شودمی 

  نام در آزمون اقدام نمایند. به پرداخت هزینه و ثبت 

  

  مدارک  از شده اسکن فایل تهیه ب)
  را   آن   فایل  و  نموده  اسکن زیر،  مشخصات  با  را  خود  پرسنلی  عکس  قطعه  یک  باید  داوطلب . عکس پرسنلی :  ۱

  :  باشد داشته  اختیار در اینترنتی نامثبت سامانه طریق از ارسال  برای

    باشد؛ شده گرفته   جاری سال  در که رخ) تمام( ۴۳ عکس -

   باشد؛ پیکسل ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و ۳۰۰۲۰۰ حداقل  باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -

    باشد؛ لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و  مشخص واضح، باید داوطلب تصویر  -

   باشد؛   کیلوبایت ۷۰ حداکثر   و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید شده  ذخیره  فایل حجم -

    باشد؛ شده  حذف باید شده اسکن عکس  زائد هایحاشیه -

 باشد؛  سفید زمینه دارای  و رنگی  عکس االمکانحتی  -

 و   نیست  قبول   قابل  ...)  و  شناسنامه  ملی،  (کارت  شناسایی  هایکارت  روی  عکس  از  استفاده  و  اسکن  :۱  تذکر 

 .نمایند  اسکن به اقدام فوق،  توضیحات با مطابق و پرسنلی عکس اصل  از داوطلبان است الزم

 باشد.  مشخص آنان کامل  صورت وبوده  حجاب با باید خواهران عکس :۲  تذکر 

 سلب  وی  از آزمون    در  شرکت  حق   و  شدهباطل  داوطلب  نام   ثبت  معتبر،  غیر  عکس  ارسال  صورت  در  :۳  تذکر 

  در   اشتباه  درخصوص  ،های استخدامیآزمون  در   آمده  وجود  به  التکمش   به  توجه  با  است   ذکر  به   الزم  گردد. می 

  تاکید   است،  داده  رخ  کنندمی  نامثبت  نتکافی  در  که  داوطلبانی  برای   اکثراً   موضوع  این   که  داوطلبان،   سکع   ارسال

  حتماً   نامی،ثبت  اطالعات  کنترل   بر  عالوه  دهید،می  انجام  ها نتکافی  توسط  را  خود  نامثبت  چنانچه  گردد می 

د  دقت  ارسالی  سکع   کنترل   به   نسبت .  نگردد  ارسال  شما  سکع   جای  به  دیگری   داوطلب  سکع   اشتباهاً   تا  نما

  وی  با  مقررات  مطابق   و  شده  محسوب  تخلف  داوطلب،  طرف  از  اشتباه  سکع   ارسال   صورت   در  که   است  بدیهی

  شد. خواهد رفتار

  . کارت ملی ۲

  . مدرک تحصیلی ۳

  ری گ سوابق ایثار .  ۴

  نشان) ک رانندگی(برای شغل آتش نامه پایه ی گواهی و    نشان نامه کار با طناب، گواهی سرباز آتش گواهی   . ۵

  پاالیش نفت اصفهان ی پدر یا مادر در شرکت  . کارت پرسنل ۶

  سامانه  درباال    کیفیت  و  وضوحو با    JPG  فرمت  با  فایل  صورت  بهرا  مدارک باال    تصویر   باید  داوطلب  :۱  تذکر 

  و  حذف  زائد  هایحاشیهو    باشد  کیلوبایت  ۲۰۰  حداکثر  و  کیلوبایت  ۳۰  حداقلحجم این فایل    نماید.  بارگذاری 

  باشد. رنگی ترجیحاً 
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 وجه  پرداخت ج)

 گزینه   روی  بر   ،uiazmoon.ir  سامانه  اول   صفحه  در  «آزمون»  منوی  به  مراجعه  با  باید  شرایط،  واجد  متقاضیان

  امر،  این  جهت  نمایند.  پرداخترا    آزمون  در  نامثبت  هزینه   ریال   ۸۰۰٫۰۰۰  مبلغ  و   کرده  کلیک   هزینه»  «پرداخت

  باشد. می نیاز  مورد CVV2  کد  و رنتیـ اینت ز ـرم راه ـهم به انکیـب  ارتـک داشتن 

 پرداخت  جهت،  موفق  اقدام  صورت  در  که   است  داوطلب  هر   مخصوص  و  فرد   به   منحصر   کد  ،پرداخت»   توکن«

  پایان   تا  را  پرداخت»  «توکن  کد  این   داوطلبین،  است  ضروری  لذا  یابد.می   اختصاص  داوطلب  به  نامثبت  هزینه

 تلفن ه  شمار  و  ملیشماره    با  کد،  این  همچنین  نمایند.  نگهداری  خود  نزد  رهگیری»  «کد  دریافت  و  نامثبت   مراحل

  بود.  خواهد  بازیابی قابل سامانه در پرداخت،  فرآیند ابتدای   در شده ثبت همراه

  را   آن   به   مربوط   فرآیند  انجام  و  نامثبت  امکان   هزینه،  پرداخت  از   پس  بالفاصله  داوطلب  که   صورتی  در   :۱  تذکر 

  این  برای   نماید.  نامثبت  به  اقدام  دیگری  زمان  در   تواندمی  پرداخت،  رهگیری   کد  داشتن  دست   در  با   باشد،   نداشته 

  کردن  وارد  از  پس  و  انتخاب  را  آزمون»  در  نام«ثبت  گزینه  سامانه)،  اول  صفحه   (در  آزمون  منوی  از  بایستمی  امر،

  نماید. نامثبت به اقدام  درخواستی، اطالعات

 پرداخت   توکن   به  هزینه،  پرداخت  مراحل  آمیزموفقیت  پایان  از  پس  دلیل  هر  به   داوطلب  که   صورتی  در   : ۲  تذکر 

  «بازیابی  گزینه   سامانه)،   اول   صفحه  (در   آزمون  منوی   از  پرداخت،  توکن  بازیابی  برای  باشد،  نداشته  دسترسی  خود

نمایش    ایشان  برای  پرداخت  توکن  دوباره  درخواستی،  اطالعات  کردن  وارد  از  پس  و  انتخاب  را  رهگیری/توکن»  کد

   شود.میداده 

  گردد.وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمی و شد نخواهد  داده اثر  ترتیب ناقص  هاینامثبت به :۳ تذکر 

  
  نام ثبت فرآیند شروع د)

 اطالعات   راحتی  به  مرحله،  هر  در  بتواند  داوطلب  تا  پذیردمی  انجام  مرحله  هفت  در سامانه،  در  نامثبت   فرآیند

  نماید.  سامانه وارد را خود

  

  مدارک   بارگذاری   :۱  مرحله 

  گردد.می بارگذاری  ب» «بند در شده مشخص مدارک بخش،  این در

  فردی   اطالعات  : ۲ مرحله 

  گردد. می  ثبت سامانه  در  بخش این در داوطلب فردی مشخصات

  تحصیلی   اطالعات  : ۳  مرحله 

  گردد. می سامانه وارد بخش این  در داوطلب تحصیلی اطالعات

  سابقه کار و سهمیه  : ۴  مرحله 

  شود.سابقه کار و سهمیه وارد می مرحله، این در

  درخواست   مورد   شغل   :۵  مرحله 

  به   را  انتخاب  قابل  هایشغل   قبلی،   مراحل  در  داوطلب  شده  ثبت  اطالعات  به  توجه  با  سامانه  مرحله،  این  در

  خود،   درخواست   مورد  شغل  عنوان   به   را   مورد  یک   تنها  آنها  بین   از   تواند می   داوطلب  و  داده   نمایش   داوطلب

  نماید.   انتخاب

  تکمیلی   اطالعات   : ۶  مرحله 

 داوطلب   همچنین  باشد.می   سکونت  محل  آدرس  و  داوطلب  با  تماس  اطالعات  شامل  تکمیلی  اطالعات

  برای  را  آزمون   حوزه  تریننزدیک  سامانه  امکان،  صورت  در  تا  اعالم  سامانه  به  را  خود  آزمون  محل  استان  تواندمی 

  گردد)می ذکر   جلسه به ورود  کارت روی  بر   آزمون، دقیق (محل بگیرد  درنظر  ایشان
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  رهگیری   کد  : ۷  مرحله 

  سامانه   از  و  شده  مرحله  این  وارد   داوطلب  که  رسدمی   پایان   به  فرد  نامثبت   صورتی  در  صرفاً   گرددمی   تاکید

  نماید. دریافت رهگیری»  «کد 

  

  اطالعات  ویرایش ه)
 پروفایل   به  مراجعه  با  توانندمی  داوطلبان  باشد،می  باز  داوطلبان  اطالعات  ویرایش  جهت  سامانه  که  زمانی  در

   نمایند. خود شده ثبت اطالعات ویرایش به اقدام اطالعات» «ویرایش بخش روی بر  کلیک  و خود  کاربری

  حتماً   شود،   سامانه   وارد   ویرایش   جهت   داوطلب   که   صورتی   در   :  مهم   بسیار   نکته 

  رهگیری   کد   و   نموده  طی   کامل   صورت   به  را   مرحله   ۷  تمامی   دوباره   بایست می 
رات   صورت،   این   غیر   در   نماید،   مشاهده   را   خود    اعمال   ایشان   نظر   مورد   تغ

  بود.   خواهد   معتبر   داوطلب   برای   ویرایش   از   قبل   اطالعات   همان   و   گردید   نخواهد 

  

 آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان و)

  قرار  uiazmoon.ir  سایت  روی  بر   پرینت  و  مشاهده  برای  ۱۴۰۱شهریورماه    ۲۸  تاریخ  از  آزمون،  در  شرکت  کارت

دانشگاه    در)  ۱۴۰۱(و در صورت لزوم جمعه اول مهرماه  ۱۴۰۱شهریورماه    ۳۱پنجشنبه    روز  در   آزمون   گرفت.  خواهد

 به  و  رجد  آزمون  در  شرکت  کارت  روی  بر   آزمون  برگزاریدقیق    محل  و  شروع  ساعت  شد.  خواهد  برگزاراصفهان  

  منزله   به   آزمون،   در   شرکت   کارت   صدور   است   ذکر   به   الزم   رسید.  خواهد  داوطلبان  آگاهی  به  کارتچاپ    هنگام

د    قرار   بررسی   مورد  آزمون،   اجرای  از   پس   داوطلبان   مدارک اصل    و   نبوده  داوطلبان  سوی   از   ارسالی   اطالعات   تأ

  گرفت.   خواهد 
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 نتیجه اعالم نحوه و سنجش افرادط یشرا :م شش بخش

  

ن حلامر      : پذیردمی  صورت زیر شرح بهجهت سایر مراحل  افرادمعرفی و علمیحدنصاب تع
  

  

ن داوطلبان دارای  الف)  علمی  حدنصابتع

  کتبی   آزمون   در  الزم  نصاب  حد  کسب  به  منوط  ،جذب  مراحل   سایر بررسی مدارک و    جهت  داوطلبان  معرفی

از  حدنصاب  و    باشدمی  از اعمال ضرایب    ازیامت  نیانگیدرصد م  ۵۰عبارت است  برتر در هر شغل پس  نفر  سه 

  مربوطه

دروس   ی) درصد برا۷۰(هفتادو    یعمومدروس    یبرا  ) درصد۳۰(سی  یبا ارزش وزنامتیاز داوطلبان  :    تبصره

  گردد. محاسبه می (آزمون عملی)یتخصص

  

 ی هاو مهارت  علمی   حدنصاب  دارندگان  بین  از   مدارک  بررسی  جهت  ظرفیت   برابر   ۳حداکثر    لیست   معرفی  ب)

 از  یمشاغل مورد ن  یبرا یعمل

بررس داوطلبان جهت  م  یانتخاب  به  برابر ظرف  زانیمدارک  (در صورت وجود داوطلب واجد تیحداکثر سه 

  تیبا رعا    ازیمشاغل مورد ن  ی برا  یعمل  یهادر هر شغل و مهارت  علمیحدنصاب    یداوطلبان دارا  انی) از مط یشرا

  .ردیپذی مکتسبه صورت م ازیامت تیاولو
  

  ی و عمل یعلم آزمون حدنصاب  دارندگان نیباز  مصاحبه  انجام جهت تیظرف برابر ۳حداکثر   ستیل اعالم) ج
  

در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام    ظرفیتبرابر    ۳داوطلبان    انتخاب

د قرار گرفته است،  در هر شغل محل صورت    مصاحبه، صرفًا از بین داوطلبانی که مدارک آنان بررسی و مورد تأ

  پذیرد.می 

  ی(پرش طول، دو  یعموم  یهابر اساس تست  ی دفر   یجسمان  یآمادگ   یابیارز نشان،  تبصره : برای شغل آتش

و   یتست انعطاف تنه به جلو) و تست تخصص  له،یكشش از م  ای  كسیمتر، درازنشست، بارف  ۴۵  یمتر، دو  ۴×۹

متر، تست قدرت باالتنه با استفاده از    ۲× ۵۰  ر یمس   یدر ط  یلوگرمیك   ۶(حمل دو عدد خاموش كننده آتش    یعمل

را كسب نموده    ازیامت  نیباالتر كه    یانیآتش نشانان انجام شده و متقاض  ژهیو  یپزشك  ناتیپارالل) و معا  گاهدست

  .گردندی م یاستخدام(مصاحبه) معرف یباشند جهت مراحل بعد

  

  ظرفیت)  برابر  یک  (انتخاب گزینش به  معرفی )د
 

 کی مصاحبه و به تعداد  از كسب شده دریامتبر اساس    نشیبه گز  داوطلبان ی، معرفمصاحبه  یبرگزار پس از 

  ) خواهد بود.ی(به عنوان نفر اصل رشیپذ تیبرابر ظرف
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  مهم تذکرات : متفه بخش

  .کندینم جاد یا برای داوطلب  یحق استخدام گونهچیهعلمی،  کسب حد نصاب   -۱

شامل مصاحبه،    یداوطلبان در مراحل بعد  تیو موفق  ط یشرا  و  رکامد  قیموکول به تطب  یینها   رشیپذ  -۲

خواهد   صالحیاز مراکز ذ از یمورد ن ی گر استعالم هایو د نهیش یعدم سوء پ  یاخذ گواه،  یپزشک ناتیمعا نش، یگز 

  بود.

تا   ینمرات داوطلبان در آزمون کتب   نپس از تع  شرکت  ازیحسب ن  انیمدارک متقاض  نکهیا توجه به ا ب  -۳

با    ر یکه مدارک داوطلبان مغا  یخواهد شد، لذا در صورت  یشده اخذ و بررس  نتع  یاستخدام  تیچند برابر ظرف

ا  ط یشرا مندرج در تقاضانامه ثبت  ن یو همچن  دفترچه   ن یمندرج در    ی برا  یحق  چگونه یباشد، ه  یناماطالعات 

  یینها   رشیدر صورت پذ  یمصاحبه و حت  ه، یاول  جیمرحله از آزمون، اعالم نتا   نخواهد کرد. و در هر  جاد یا  یمتقاض

  ندارد. یاعتراض چگونه ی داوطلب حذف خواهد شد و حق ه

مکلفند مستندات و   ،یاستخدام  یمجوزها  تیداوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر ظرف  -۴

شد،  اعالم خواهد  ش نفت اصفهان  ی شركت پاال  یاز سو  که متعاقباً   یرا قبل از مصاحبه استخدام  ازیمدارک مورد ن

  .ندیارائه نما

بر عهده داوطلب خواهد   دفترچهاعالم شده در متن    طیضوابط و شرا  ق یدق  تیاز عدم رعا   یناش  تیمسئول  -۵

به اثبات برسد از  دفترچه  استخدام و بعد از آن، خالف موارد مندرج در    ن یمراحل ح  هی که در کل  یبود و در صورت

استخدام و ارائه    طیشرا  تیعلت عدم رعا  بهو در صورت اشتغال به کار،    یر یادامه مراحل آزمون داوطلب جلوگ 

هار  اظ  یلیلغو قرارداد/اخراج خواهد شد. ضمنا در خصوص مقطع و رشته تحص   یابالغ کتب  یمدارک خالف واقع، ط

  عمل است.  یآزمون مبنا طیمنطبق با شرا  یلیمدرک تحص هینام و ارا در مرحله ثبت یمتقاض

کارگیری به  که   کاری  انجام   برای   توانایی  و   روانی  و  جسمانی   سالمت  بایست میکارگیری  جذب و به  داوطلبان  -۶

   باشند. داشته را شوندمی 

  نام، تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. وجه واریزی بابت ثبت -۷

  . ندی آخر موکول ننما  یثبت نام بهتر است ثبت نام خود را به روزها  ندیجهت سهولت در فرا  یداوطلبان گرام  -۸

نام آزمون  و یا کار با سامانه ثبتنام  می در روند ثبت ل و یا ابهاهرگونه سوا   در صورتی که  داوطلبان گرامی  -۹

می ایمیل  توانند  دارند،  طریق  از  خود،  کامل  فردی  مشخصات  ارائه  و  خود  کامل  معرفی  از  پس 

uiazmoon.ir@gmail.com    تا باشند  ارتباط  در  ما  از طریق همان    ۲۴حداکثر طی  با  را  ساعت، پاسخ خود 

  ایمیل، دریافت نمایند.

  

 
   



 

13 

  : شرایط احراز مشاغل م شتهبخش 

  شته تحصیلی مورد نیاز ر  مقطع   عنوان شغل 

  کارشناسی   کارمند بهره برداری 

  ) همه گرایش ها به غیر از صنایع غذایی ( مهندسی شیمی 

  هندسی تكنولوژی صنایع شیمیایی م

 ) گرایش بهره برداری (مهندسی نفت 

  ها) همه گرایش ( مهندسی مكانیك   کارشناسی   (مکانیک) کارمند بهره برداری/تعمیرات 

  ها) همه گرایش ( مهندسی برق   کارشناسی   (برق) بهره برداری/تعمیرات کارمند  

  ها) همه گرایش ( حسابداری   کارشناسی   کارشناس حسابداری 

  ها) همه گرایش ( كارشناس شیمی   کارشناسی   کارشناس آزمایشگاه 

  مامور آتش نشان 

  مامور آتش نشان راننده 
  کلیه مدارک دیپلم   دیپلم 
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  به تفکیک هر شغل  مورد نیازنیروی تعداد : هم نبخش 

  جنسیت  سهمیه ایثارگران   سهمیه آزاد   عنوان شغل 

  مرد   ؟   ۸۰  کارمند بهره برداری 

  مرد   ؟   ۵  (مکانیک) کارمند بهره برداری/تعمیرات 

  مرد   ؟   ۵  (برق) بهره برداری/تعمیرات کارمند  

  زن / مرد   ؟   ۵  کارشناس حسابداری 

  مرد   ؟   ۲۰  کارشناس آزمایشگاه 

  مامور آتش نشان 

  مامور آتش نشان راننده 
  مرد   ؟   ۷۰

 

 


