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 تعالی سمهاب

 مقدمه  .1

ک توسعه  راهبرد  با  و  متعال  خداوند  از  استعانت  کم  تیفی با  به    یمیپتروش محصوالت  ید  تول  تیو  کمک  و 

گچساران  شرکت  ،ی اسالم  رانیا  ییخودکفا درپتروشیمی  واقع  بویراحمد گ کهاستان   ،  و  شهرستان ،  یلویه 

پس از کسب موفقیت    ، از بین متقاضیان واجد شرایط   در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را  ، گچساران

  »طب کار«رفتاری و اخذ نتایج معاینات پزشکی  -)عمومی و تخصصی(، مصاحبه تخصصی  کتبی  هایدر آزمون 

آتش   متقاضیان)برای   و  ایمنی  ذکر    نشانیمشاغل  موارد  بر  جسمانی  ،شدهعالوه  ارزیابی    آمادگی  داوطلب 

شرایط ذکر شده در این آگهی و دفترچه  براساس  و  مین اجتماعی  ابا قوانین و مقررات کار و تمطابق  (  گرددمی 

 نماید. دعوت به همکاری راهنما 

 بندی برگزاری آزمون برنامه زمان  .2

 باشد. می  1شماره نام و برگزاری آزمون براساس جدول بندی ثبت زمان برنامه 

 نام و برگزاری آزمون بندی ثبت: زمان1 شماره جدول

 بندی زمان  برنامه عنوان

 1400/ 08/11تا    25/10/1400 و ویرایش اطالعات  کد رهگیری اخذ و  سامانه در نامثبت

 27/11/1400تا    25/11/1400 جلسه به ورود کارت دریافت و سایت به مراجعه

 کتبی آزمون برگزاری

28/11/1400 

 یا

29/11/1400 
 

 

بووه آدرس  ، مراتووب از طریووق سووایت آزمووون1جوودول شووماره بنوودی زماندر برنامووه در صووورت تیییوور  •

gspc.iran-azmoon.ir    ،خواهد شد  رسانیاطالعبه داوطلبان. 

ورود زمان دریافت کارت   در(  و شویراز  تهران،  یاسوو  گچسواران،  شوهرهای )در  آزمونو محل برگزاری   مکان، سواعت •

   خواهد شد.  اعالم  gspc.iran-azmoon.ir  و از طریق سامانهبه جلسه 

تیییور ضورورت  در صوورت  هوای بهداشوتی،  توجه بوه وضوعیت شویوع ویوروس کرونوا و لوزوم رعایوت پروتکل  با  •

بووه داوطلبووان،  gspc.iran-azmoon.irت سووای موضوووع از طریووقبرگووزاری آزمووون، مکووان و  زموواندر 

 رسانی خواهد شد.اطالع
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 انسانی مورد نیاز نیرویول جد .3

 باشد. می  2شماره  براساس جدول ، پتروشیمی گچسارانهای نیروی انسانی شرکت نیازمندی

 های نیروی انسانینیازمندی:  2جدول شماره  

 مرد  زن
 تعداد 
 مورد 
 نیاز

گرایش بر اساس  
 نیازمندی 

 رشته 
 تحصیلی 

 حداقل 
 معدل

 مقطع
 تحصیلی 

  گروه
 مشاغل 

ف 
ردی

 

- * 80 

ها )به  کلیه گرایش

 استثنای صنایع 

غذایی، بیوتکنولوژی،  

 زیست،  محیط

پزشکی،   زیست 

 ( داروسازی 

  ،پتروشیمی ، مهندسی شیمی

 ، مخازن گاز ،نفت، پلیمر

 کارشناسی  13/50

ی  برداربهره

 ایت س
1 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

 مهندسی مکانیک  ها کلیه گرایش 10 * -

 کارشناسی  13/50
تعمیرات  

 مکانیک 
2 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

- * 15 

، الکتروتکنیک،  قدرت

برق صنعتی،  

  ابزاردقیق،  الکترونیک،

 مخابرات  نترل،ک

 مهندسی برق، 

 کنترل و  مهندسی

 ابزاردقیق 

 کارشناسی  13/50

 3 تعمیرات برق 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

  1حداکثر  

 نفر 
* 2 

  ،افزارسخت،  نرم افزار

،  اطالعاتیورافن

 های کامپیوترشبکه

 ،وتریعلوم کامپ ،کامپیوتر

 فناوری اطالعات  

ها و  سامانه کارشناسی  13/50

فناوری  

 اطالعات 

4 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

  3حداکثر  

 نفر 
 شیمی ها کلیه گرایش 8 *

 کارشناسی  13/50

 5 آزمایشگاه 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

  2حداکثر  

 نفر 
 ها کلیه گرایش 4 *

 حسابداری، 

 ، مهندسی مالی مدیریت مالی

 کارشناسی  13/50

مالی و  

   حسابداری 
6 

15 
کارشناسی  

 ارشد 
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 مرد  زن
 تعداد 
 مورد 
 نیاز

گرایش بر اساس  
 نیازمندی 

 رشته 
 تحصیلی 

 حداقل 
 معدل

 مقطع
 تحصیلی 

  گروه
 مشاغل 

ف 
ردی

 

                                                                                                                                                                                                                                                              2حداکثر  

 نفر 
* 6 

صنایع، سیستم و  

  و ریزی وری، برنامهبهره

ها، سیستمتحلیل

  ها،سازی سیستمبهینه

صنعتی،  تکنولوژی

  مدیریت مهندسی، 

تولیدصنعتی،کیفیت و  

مدیریت   وری، بهره 

 پروژه

 مهندسی صنایع 

 کارشناسی  13/50

  ریزیبرنامه

  نگهداری و

 تعمیرات 

7 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

  1حداکثر  

 نفر 
* 2 

، رفتار  منابع انسانی

سازمانی، دولتی،  

صنعتی، مدیریت  

تشکیالت و  عملکرد، 

ها و  ها، سیستمروش

  ،اطالعات، امور سازمانی

  -تحول، صنعتی

 سازمانی 

دولتی،  ، مدیریتمدیریت

روانشناسی   ،یصنعتمدیریت 

 سازمانی  -صنعتی

 کارشناسی  13/50

 منابع انسانی 
8 

 
 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

  2حداکثر  

 نفر 
 ها یشکلیه گرا 8 *

 ی،  بازرگان  ت یر یمد

 مدیریت صنعتی 

زنجیره تامین   کارشناسی  50/13

و فروش  

   (بازرگانی )

 

9 

15 
کارشناسی  

 د ارش

 ها کلیه گرایش 2 * -

 ی متالوژی، مهندس

، مهندسی  مواد یمهندس

 بازرسی فنی

 کارشناسی  13/50

 10 بازرسی فنی

15 
کارشناسی  

 ارشد 

 ها کلیه گرایش 1 *  * 
ای، بهداشت  بهداشت حرفه

 صنعتی و بهداشت کار 

 کارشناسی  13/50

 11 بهداشت 

15 
کارشناسی  

 ارشد 

- * 7 

برای    ها شی گرا هیکل

های مهندسی  رشته

 ، ایمنی

مهندسی شیمی فقط  

 HSEگرایش 

،  و حفاظت مهندسی ایمنی

، مهندسی   HSEسی مهند

 ، حریق

مهندسی شیمی فقط گرایش  

HSE 

 کارشناسی  13/50

و  ایمنی 

 نشانی آتش
12 

15 
کارشناسی  

 ارشد 
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 مرد  زن
 تعداد 
 مورد 
 نیاز

گرایش بر اساس  
 نیازمندی 

 رشته 
 تحصیلی 

 حداقل 
 معدل

 مقطع
 تحصیلی 

  گروه
 مشاغل 

ف 
ردی

 

  1حداکثر  

 نفر 
 کارشناسی  50/13 حقوق  ها کلیه گرایش 2 *

و   حقوقی

 ها پیمان
13 

 ها کلیه گرایش 44 * -

  ،ییا یمیشعیصنا ، یمیش

برق،    عملیات پتروشیمی،

الکترونیک،  ابزاردقیق، 

 مکانیک الکتروتکنیک، 

 ی کاردان  13
اپراتور  * 

 سایت 
14 

 ها کلیه گرایش 8 * -
،  صنایع شیمیایی ،شیمی

 عملیات پتروشیمی 
 کاردانی  13

تکنسین *

 آزمایشگاه 
15 

 ها کلیه گرایش 23 *  -

(، شیمی،  HSEفنی ایمنی )

عملیات   صنایع شیمیایی،

  ابزاردقیق،   برق، پتروشیمی،

الکتروتکنیک،   الکترونیک،

 مکانیک 

 کاردانی  13
نشان/  *آتش

  نشانآتش

 راننده 

16 

، سوووایوتاپراتور)  گروه مشررا ر هوای نیروی انسوووانی شووورکوت در  برای نیوازمنودی)*(  :    1تبصررره  

، صورفا متقاضویان («16،  15،  14های شوماره »ردیف نشوان رانندهنشوان/ آتشآتشآزمایشوگاه، تکنسوین

 باشند.نام میمجاز به ثبت یلویه و بویراحمد گ که استانبومی 

آزمایشووگاه، ، تکنسووینسووایتاپراتور   هایرشووته  برای شوودگان  نامثبت  آمار  درصووورتی که  :2تبصرره  

به سووه برابر ظرفیت مورد نیاز ، دو روز قب  از اتمام مهلت ثبت نامنشووان راننده تا  نشووان/ آتشآتش

 بعدی شرایط جدید ثبت نام اعالم خواهد شد. اطالعیهدر نرسد، مرحله مصاحبه 

متقاضویانی  ، مدارک تحصویلی  2شوماره ذکر شوده در جدول  مورد نیاز های تحصویلی  برای رشوته :3  تبصرره 

قابل پذیرش   گواهینامه موقت ذکر شوودهبدون گرایش در دانشوونامه یا  تحصوویلی آنها،   که عنوان رشووته

 باشد.می

  درصرور  دارا بودن  ،نشوان رانندهآتش  نشوان/: متقاضویان شورکت کننده در گروه مشواغل آتش4تبصرره  

اصول و توانند  می  ،رفتاری  -مصواحبه تخصوصویبه مرحله    ابییراه  و  و یا دو( پایه یک)گواهینامه رانندگی  

 ارایه نمایند. مرحله به مجری آزمونگواهینامه را در این تصویر 

  درصرور  دارا بودننشوان راننده،  نشوان/ آتشمتقاضویان شورکت کننده در گروه مشواغل آتش  :5تبصرره  

  -به مرحله مصوواحبه تخصووصووی   بییاراهو   ملی و اسووتانی  المللی،در سووطب بینورزشووی  عناوین قهرمانی  

 این مرحله به مجری آزمون ارایه نمایند. مانی را دراصل و تصویر حکم قهر توانند می رفتاری،
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با مدرک تحصویلی کارشوناسوی ارشود، در  های اعالم شوده براسواس نیازمندیمتقاضویانی که   : 6تبصرره  

رفتاری، اصول و   -درصوورت ورود به مرحله مصواحبه تخصوصوی  سرتا  ضررورینمایند، نام میآزمون ثبت

 ارایه نمایند.به همراه سایر مدارک مورد نیاز خود را  مدرک تحصیلی مقطع کارشناسیتصویر 

، صونعت  و  علم  ،امیرکبیر  صونعتی  ،شوریف  صونعتیهای  دانشوگاه زا  تحصویلی  مدارک  دارندگان :7تبصرره  

 ،مدرس   تربیتعالمه طباطبایی،    ،طوسوینصویرالدین  خواجه صونعتی،  اصوفهان  صونعتیاصوفهان،   ،تهران

  تقلیل  نمره  یکبا   ،نفتصونعت    و  تبریز  ،شویراز ،مشوهد   فردوسوی  شوهید چمران اهواز،  ،بهشوتی شوهید 

 .باشند مجاز به ثبت نام می ،«2اعالم شده در جدول شماره  معدل حداقلبه  »نسبت

تعدادی از   ،به تشووخیش شوورکت،  «جدول  12ردیف  »نشووانی  برای مشوواغل ایمنی و آتش :8تبصرره  

 )نوبتکار(  ینشووانآتششوودگان برای مشوواغل ایمنی )نوبتکار( و تعدادی نیز برای مشوواغل افسوورپذیرفته

 انتخاب خواهند شد.

 متقاضیان  یط عمومیشرا .4

 دارا باشند.بایست شرایط عمومی زیر را می ،  نام در آزمونمتقاضیان ثبت

 ؛ تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران .1

 ن؛ التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا .2

 ؛اعتقاد به دین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی .3

مورد تایید    کارطبپزشک متخصش  یید  اداشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با ت .4

 ؛شرکت

 ؛ موثر عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت کیفری .5

 عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر؛ .6

و همچنین نداشتن   های دولتی در سازمانعدم اشتیال به کار به صورت رسمی، پیمانی و یا آزمایشی   .7

 ؛هاها و سازمان تعهد خدمت در سایر شرکت 

ارایه تعهد کتبی به شرکت مبنی بر عدم دارا بودن تعهد  ست داوطلب، نسبت به  ا  ضروری  :1  تبصره 

 ؛ها اقدام نماید ها و سازمانخدمت در سایر شرکت 

ها و  ای از طرف شرکت ، مکاتبه داوطلب و بکارگیری ارزیابیچنانچه در هر مرحله از فرایند    :2  تبصره 

گردد، از    مطرح در آزمون  کننده  های ذیربط مبنی بر دارا بودن تعهد خدمت متقاضی شرکت  سازمان

   .ممانعت به عمل خواهد آمد   ویو ادامه همکاری   بکارگیری  ،ادامه روند ارزیابی

 برای متقاضیان مرد؛  غیرپزشکیم یدامعافیت  کارتدارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن   .8
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  حداکثر تاباید    پزشکیغیر م  یدا  کارت معافیت  تاریخ ترخیش از خدمت وظیفه و یا صدور :1  تبصره 

 .باشد ( نام ثبت  روز  آخرین)  08/11/1400 تاریخ

باشند، متقاضیانی که از طریق بنیاد ملی نخبگان در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه می   :2تبصره  

پذیر در آزمون امکان آنها  نام  ثبت ،  براساس ضوابط مربوط و با ارایه مکاتبه رسمی از بنیاد ملی نخبگان

توانند در  در صورتی می   ، . این گروه از متقاضیان در صورت پذیرش در مرحله آزمون کتبیباشد می 

  حداکثر   خود را وظیفه  نظام ارت پایان خدمت  که ک  شرکت نمایند رفتاری    -مصاحبه تخصصی آزمون  

 ه مجری آزمون ارایه نمایند.ب ، روز برگزاری مصاحبهتا 

یید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ادارا بودن دانشونامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصویل مورد ت   .9

 ؛ارزش استخدامی بدون ذکر کلمه، مختلف دانشگاهی لیه متقاضیان مقاطعبرای ک

 روز  آخرین)  08/11/1400 تاریخحداکثر تا  بایسوت تاریخ فراغت از تحصویل داوطلبان می :1تبصرره  

 .باشد  (نام ثبت

اسوتخدام ، مبنای زمان ثبت نامدر  مورد مالک آزمون  ارایه شوده    مدرک تحصویلیآخرین   :2  تبصرره 

در طول  باالتر  تعدیل مدارک تحصوویلیپذیرش و  گونه تعهدی نسووبت به  و شوورکت هی   خواهد بود

 ندارد.کارکنان را دوران خدمت 

نسوبت به مدارک تحصویلی باالتری    ،نامبدیهی اسوت در صوورتیکه متقاضویان اسوتخدام، قبل از ثبت

قابل  ،تحت هی  شورایطی  تحصویلی مورد نظرمدارک   داشوته باشوند،را  مدرک ثبت شوده در آزمون  

 باشد.پذیرش نمی

، بایسووت به تایید وزارت علوممیهای خار  از کشووور دانشوونامه تحصوویل در دانشووگاه :3تبصرره  

 رسیده باشد.تحقیقات و فناوری 

نام در آزمون  توانند نسوبت به ثبتمی 3شوماره  جدول    ذکر شوده در دارای شورایط سونی  متقاضویان .10

 اقدام نمایند.

 شرایط سنی متقاضیان شرکت در آزمون : 3جدول شماره 

 مقطع تحصیلی  ردیف 
 حداکثر سن 

 ( نامثبت )تا تاریخ اولین روز 

 تاریخ تولد

 )به بعد( 

 25/10/1368 32 کاردانی )فوق دیپلم(  1

 25/10/1366 34 کارشناسی  2

 25/10/1364 36 کارشناسی ارشد  3

برای تمامی مقاطع تحصیلی با احتساب خدمت نظام وظیفه منظور    حداکثر سن اعالم شده  تبصره:  

 گردیده است.
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 امتیازات ویژه  .5

 متقاضیان بومی  امتیاز. 1-5

 خواهد شد. امتیاز ویژه منظور  4شماره برای متقاضیان بومی براساس جدول 

 : امتیاز متقاضیان بومی4جدول شماره 

 

 :باشند زیر شرایط  یکی ازحداقل دارای شود که الق میطبه متقاضیانی ابومی  .1

 .باشد  کهگیلویه و بویراحمد استان  هایستانشهریکی از ،  متقاضیمحل تولد الف. 

 . باشد  کهگیلویه و بویراحمد استان  هایستانشهریکی از ، متقاضیمحل صدور شناسنامه ب. 

کهگیلویه و  استان    هایستان شهریکی از    متقاضی،پایه  اخذ مدرک تحصیلی مقطع دیپلم  محل   .پ

 . باشد  بویراحمد 

 .باشد بر اساس آخرین تقسیمات جیرافیایی کشور می ،های مورد اشارهمالک شناسایی شهرستان

امتیاز تخصیش داده شده به متقاضیان بومی صرفا در مرحله آزمون کتبی )با ثبت اطالعات بومی در   .2

 سامانه الکترونیکی براساس مستندات موثق توسط متقاضی( منظور خواهد شد.

شود، داوطلبان گرامی نسبت به کنترل و ثبت اطالعات موثق براساس موارد یاد شده  متذکر می   نکته:

نام در زمان کنترل  در سامانه آزمون اقدام نمایند، بدیهی است در صورت عدم احراز اطالعات ثبت 

 .  جلوگیری به عمل خواهد آمد مستندات، از ادامه فرایند ارزیابی داوطلب 

  ایثارگرانشهدا و معظم   ایه هانواد خ سهمیه .  2-5

جذب در »متناسوب با ظرفیت  مورد نیاز های شویلی شوهدا و ایثارگران در کلیه رشوتهمعظم    ایههخانواد  

 خواهند شد: به شرح زیر از سهمیه ویژه برخوردار« رشته مورد نظر

، شوامل شواهد، جانبازان و آزادگانمعظم  های  بیسوت و پنج درصود از ظرفیت اسوتخدامی به خانواده  -1

باالتر، همسر و فرزندان آزادگان    بیست و پنج درصد وجانبازان  ، همسر و فرزندان  همسر و فرزندان شهدا

 یابد.اسارت، خواهر و برادر شهید تخصیش می باالترسال و  یکدارای 

ها، ماه حضوور داوطلبانه در جبهه 6د از ظرفیت اسوتخدامی به رزمندگان با سوابقه حداقل  پنج درصو  -2

کمتر از یکسال اسارت با  و آزادگان  بیست و پنج درصد    کمتر ازفرزندان جانبازان    ،همسر و فرزندان آنان

 یابد.تخصیش می

 متقاضیان بومی  ردیف 
 امتیاز ویژه 
 )ضریب امتیاز( 

 40/1 شهرستان گچساران  1

 15/1 یلویه و بویراحمدگکهاستان   هایسایر شهرستان  2
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ه یشوهدا و ایثارگران ارامعظم  های  شوده برای خانوادهاز امتیاز تخصویش داده    جهت اسوتفاده :1تبصرره  

  ییدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی است.اکد ایثارگری و یا ت

ذکر   به  الزم  نظر  است،  ضمنا  مورد  طریقاطالعات  ایثار  سامانه    از  الکترونیک  آدرس  خدمات  »به 

arit.isaar.ir/sayba/relatedisgrhttps://isa» گردد. استعالم می 

 »که در سووال جاری دریافت شووده باشوود« هامراجع تایید مدت حضووور داوطلبانه در جبهه:  2تبصرره  

 عبارتند از:

 های نیروهای مسلب در مورد رزمندگان متبوع خود؛الف. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده

انسوانی سوازمان بسویج مسوتضوعفان سوپاه پاسوداران انقالب اسوالمی در مورد بسویجیان و معاونت نیروی  ب. 

 اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شیل؛ ،نیروهای مردمی

 . معاونت توسعه و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.پ

 

 مراحل آزمون  .6

 باشد: برگزاری آزمون به شرح زیر می مراحل 

  کتبی   آزمون  طریق   از  کنندگان شرکت  اول   مرحله  در   ، گرددمی   برگزار  مرحله دو  در    آزمون  این .1

  برابر   سه،  آزمون  اول  مرحله   نتایج  براساس   و   گیرند می   قرار   سنجش  مورد   ( عمومی و تخصصی)

انسانی مورد نیروی  رفتاری    -ی تخصص  مصاحبهانجام    جهت  آزمون،  دوم  مرحله  بهنیاز،    ظرفیت 

براساس )  مورد نیازظرفیت    با  متناسب  ،رفتاری  -تخصصی  مصاحبه  انجام  از  پس  و  شد   خواهند   دعوت

، بدیهی  گردند می   دعوت  اداریمراحل  سایر    انجام   جهت  ،نمرات  باالترین  دارندگان،  ( 2جدول شماره  

 ؛گردد پذیرش قطعی محسوب نمی است اسامی نفرات اعالم شده در این مرحله به منزله 

آزمون  دوم  مرحله  ورود به  ، قبل از  راننده  نشاننشان/ آتشآتش گروه مشواغلمتقاضویان  از    تبصرره:

در    قبولیت  ردرصووکه    آزمون آمادگی جسومانی به عمل خواهد آمد   (،یرفتار  -یمصواحبه تخصوصو)

  خواهند یافت.راه ( رفتاری -تخصصی مصاحبه)آزمون به مرحله دوم  ،این بخش

 عمومی  هایسوال  حاوی،  »با زمان اختصاصی برای هر دفترچه«  مجزادفترچه    دو  ،در آزمون کتبی .2

 ؛شد  خواهد  ارایه داوطلب هر به تخصصی و

 محاسووبهتخصووصووی    آزمون  درصوود   60  و  عمومی  آزمون  درصوود   40  اسوواس   بر  ،آزمون کتبی  نمره .3

 گردد؛می

https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr
https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr
https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr
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 هر  ازای  بهتوضیب اینکه  . باشد می  ایچهارگزینه  صورت  به  تخصصی  و  عمومی  آزمون سواالت  کلیه .4

 ؛شد  خواهد  گرفته نظر در منفی نمره  سوم یک غلط،  پاسخ

برای مرحله آزمون کتبی )عمومی،    درصوود   60نظر گرفتن    با در  هر داوطلبمحاسووبه نمره نهایی   .5

 .پذیردصورت می یرفتار -یمصاحبه تخصصبرای مرحله  درصد  40و  (تخصصی
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 مواد آزمون   .7

 باشد: براساس توضیحات ارایه شده در زیر می  (عمومی و تخصصی )مواد آزمون کتبی  

 کتبی عمومی  آزمون  مواد.  1-7  

 : باشد می  5جدول شماره  شرح  به های شیلیهریک از گروه برای کتبی عمومی  آزمون   مواد

 : ضرایب مواد آزمون کتبی عمومی 5جدول شماره 

 ضریب عنوان

 1 فارسی   ادبیات و زبان

 5/1 عمومی رایانه اطالعات

 1 عمومی  انگلیسی زبان

 2 ذهنی  هایتوانمندی و هوش
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 کتبی تخصصی آزمون مواد  .2-7  

  6شماره   جدول  شرح به نیاز مورد   های شیلیگروه   هریک از برای کتبی تخصصی آزمون   مواد

 : باشد می 

 : مواد آزمون کتبی تخصصی6جدول شماره 

 مواد آزمون گروه مشا   ردیف

 سایتبردار بهره 1
سووویواالت، ترمودینوامیوک،    واحود، مکوانیوک  عملیوات  و  جرم  حرارت، انتقوال  انتقوال

 ، کنترلراکتور طراحیسینتیک و 

 ترمودینامیک  ،مصالب  مقاومت  و استاتیک، ارتعاشات  و  دینامیک حرارت و سیاالت، تعمیرات مکانیک 2

 تعمیرات برق  3
قدرت،  های سوویسووتمخطی، بررسووی کنترلهای الکتریکی، سوویسووتمهای  ماشووین

 نیک، مدار منطقیالکتریکی، الکترومدارهای  

4 
فناوری ها و سامانه

 اطالعات

های کامپیوتری، مدارهای منطقی،  سواختمان داده و الگوریتم، سویسوتم عامل، شوبکه

 ها، معماری کامپیوتر، پایگاه دادهو ماشین  هانظریه زبان

 شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی آزمایشگاه  5

 مالی و حسابداری 6
حسوابداری صونعتی، اصوول تنظیم و کنترل بودجه، ریاضوی و  ،  اتیحسوابداری مالی

 ، مدیریت مالیآمار، حسابرسی

7 

ریزی برنامه

نگهداری و  

 تعمیرات 

کنترل پروژه، آمار و احتمال، اقتصواد مهندسی، مبانی سازمان و مدیریت، تحقیق در  

 ، کنترل تولید و موجودیعملیات

 منابع انسانی  8
کار، مدیریت  کار، روانشوناسویمدیریت، مدیریت منابع انسوانی، قانونمبانی سوازمان و  

 ، آماررفتار سازمانی

9 
زنجیره تامین و  

 (  بازرگانیفروش )

  الملول، مبوانی (، بوازرگوانی بین2020بوازاریوابی، اقتصووواد خرد و کالن، اینکوترمز )

 بازرگانی، حقوق های خرید و انبارداریسازمان و مدیریت، سیستم

 بازرسی فنی  10
خواص فیزیکی، خواص مکوانیکی، شووویمی فیزیوک و ترمودینوامیوک، خوردگی و  

 ، تست غیر مخرب، حرارت و سیاالتالکتروشیمی

 بهداشت 11
شووویمی و میکروبیولوژی، آلودگی آب، هوا و خواک و کنترل آن، دفع مواد زایود  

 HSEشیلی، اصول و مبانیهای صنعتی، تصفیه آب و پساب صنعتی، بیماری
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 مواد آزمون گروه مشا   ردیف

 نشانی آتش ایمنی/ 12

های  (، اصوول بهداشوت محیط کار، کمکHSEبهداشوت، ایمنی و محیط زیسوت )

هوای  اولیوه و اموداد و نجوات، عوامول فیزیکی و شووویمیوایی محیط کوار، حریق و روش

 مبارزه با آن، دفع مواد زاید صنعتی

 ها حقوقی و پیمان 13
الملل )عمومی و خصووصوی(، حقوق تجارت، حقوق کار،  بینحقوق اسواسوی، حقوق 

 ، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفریحقوق مدنی

 ، ترمودینامیکانتقال حرارت، مکانیک سیاالتشیمی عمومی، فیزیک عمومی،   سایت اپراتور  14

 تکنسین آزمایشگاه 15
ترمودینامیک، مکانیک سویاالت، انتقال تجزیه، شویمی آلی،  شویمی شویمی عمومی،  

 حرارت، موازنه مواد و انرژی

16 
نشان/ آتش

 نشان راننده آتش

های اطفا، آبرسووانی در سوویسووتم ،علل بروز و گسووترش حریقپیشووگیری و    اصووول

  عملیوات اطفوای حریق، قوانین کوار و مقررات عمومی ایمنی، واکنش در مقوابلوه بوا 

 حریق و سوانب

 باشند. دارای ضریب یک می در هر رشته، تمامی دروس تخصصی   •
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 مراحل ثبت نام  .8

 : باشد در آزمون به شرح زیر می مراحل ثبت نام  

 gspc.iran-azmoon.ir :نیمراجعه به وب سایت آزمون به نشا .1

 ؛ ذکرشده در بند یک  سامانهتکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در  .2

 .با زمینه سفید یا روشنپرسنلی  3×4عکس  بارگذاری .3

 ؛ گیس باشد کاله   وعکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک، کراوات   : 1نکته 

به تیییر  در صورت هرگونه تیییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر    ، جدید بوده  عکس پرسنلی  :  2نکته  

 ؛ بایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید داوطلب می در چهره به هر شکل ممکن،  

عکس پرسنلی خواهران، با مقنعه و با رعایت حجاب کامل به شکلی که تمام صورت مشخش    : 3نکته  

 . باشد 
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 ثبت نام  پرداخت وجهنحوه   .9

ساعت   تا   1400/ 10/ 25  شنبهصبب روز    8از ساعت    توانند یط الزم می اداوطلبان در صورت دارا بودن شر

مراجعه و    gspc.iran-azmoon.ir  اینترنتی  جهت ثبت نام به آدرس   08/11/1400  جمعه  روز  24

به عنوان هزینه  ریال    )سیصد هزار(   300.000  اطالعات و واریز آنالین مبلغ  کنترل   ،اریگذ بارپس از  

 .اقدام نمایند  از اطالعات ثبت شده چاپیدریافت نسخه و  کد رهگیرینسبت به اخذ  ، ثبت نام

 

 برگزاری آزمون ام و نموارد کلیدی مرتبط با ثبت  .10

مورد نیاز ثبت نام را تهیه    »عکس« الکترونیکی    فایلجهت جلوگیری از اتالف وقت در هنگام ثبت نام،   .1

کارت    cvv2)اینترنتی( و   پویانموده و همچنین جهت واریز وجه ثبت نام از اطالعات مربوط به رمز  

 خود اطمینان حاصل فرمایید. بانکی و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنتی کارت بانکی 

 .گردد به متقاضی اعالم  سامانهاز طریق   کد رهگیریکه  شودمی ثبت نام زمانی تکمیل  .2

باشد. بدیهی است  اینترنتی به عهده شخش متقاضی می   سامانه ولیت صحت ثبت اطالعات در  ئمس .3

ارا میایرتی در مندرجات مدارک  آگهی  یچنانچه  با شرایط  آزمون و دفترچه  ه شده  وجود    راهنمای 

داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق  

 نخواهد داشت.را  گونه اعتراضیهی 

از    :نکته نام خود را  افرادی که ثبت  از طریق    نتطریق کافی به طور مکرر مشاهده گردیده  یا  و 

  دچار مشکل شده و در فرآیند شرکت   آن  در ورود اطالعات و صحت  ،دهند انجام می   شخص ثالث 

آزمون  داوطلب   آن  در  بعدی  مراحل  به وجود می و  هنگام    ضروری لذا    .آید اختالل جدی  در  است 

اطمینان حاصل   ،فردی  مشخصات  مورد نیاز مطابق بانام از ورود صحیب و کامل کلیه اطالعات  ثبت

 . گردد

ضروری    ،شناسنامه در روز برگزاری آزمونیا  کارت ملی  اصل  جلسه و  همراه داشتن کارت ورود به   .4

 . باشد می 

صحت  ، نسبت به کنترل سامانهبایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق داوطلبان می  .5

تولد و صدور شناسنامه،  مشخصات فردی،   ایثارگری،  مدرک تحصیلی، معدل،  محل  شماره  سهمیه 

 نمایند. اطمینان حاصلمحل برگزاری آزمون ساعت و   ،صندلی داوطلبی، شماره 
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 تذکرات مهم  .11

طی چند مرحله مورد ارزیابی   ،ضیان شرکت در آزموناو مدارک متق  صحت اطالعا با توجه به اینکه  

 گیرد، لذا توجه به موارد زیر الزامی است.قرار می

ثبت    سامانهدر  مندر     و دفترچه راهنمای آزمون ثبت نام در آزمون صرفا اینترنتی و براساس آگهی   .1

به  ارسال  انجام    gspc.iran-azmoon.ir  نشانی  نام  به  نیازی  مرحله  مدارک  فیزیکی  و  این  در 

 ؛ باشد نمی

دامی مشوتمل بر تمامی مراحل اسوتخذب نیروی انسوانی در شورکت بر اسواس موفقیت متقاضویان در  ج .2

برای گروه  جسومانی )  ، آزمون آمادگیرفتاری –  مصواحبه تخصوصوی،  )عمومی و تخصوصوی(  آزمون کتبی

های اجرایی متناسوب با برنامه .کار و ..و معاینات پزشوکی طب  (رانندهنشوان  نشوان/ آتشمشواغل آتش

الزم را کسوب ننمایند، موضووع   شورایط و چنانچه متقاضویان در هر یک از مراحل فوق    باشود میشورکت  

 ؛گرددمیادامه مراحل استخدامی آنان منتفی 

)جعل مدرک، تقلب، ثبت    نمایند تخلف    ،هریک از مراحل آزموننام و یا  مرحله ثبت داوطلبانی که در   .3

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، محروم  های سایر آزمون شرکت در  از   ،(اطالعات خالف واقع و ...

 خواهند شد؛

  خواهد شد تلقی ن   پذیرش نهایی داوطلب به منزله  کتبی  آزمون  مرحله  در    و اعالم نتایجدریافت مدارک   .4

انجام    ، پس از موفقیت در تمامی مراحل آزمون  خود،   ز مورد نیا  نیروهای  و شرکت نسبت به انتخاب

 ؛ اقدام خواهد نمود کارآموزی و کارورزی  هایآمیز دوره و طی موفقیت  مراحل اداری 

شدگان مکلف هستند، از تاریخی که شرکت اعالم خواهد نمود، در مراکز آموزشی و صنعتی به  پذیرفته .5

 ؛ باشند حضور داشته  شرکتمورد نظر در منطقه  کارورز   /عنوان کارآموز

 ؛ بود خواهد  ماه 18 کارورزی  /یکارآموز   زمان مدت .6

و یا   آوران فنون پتروشویمیدرصوورت حضوور در شورکت رهفقط    ،و کارورزی  یکارآموز  در طول دوره .7

خواهد ارایه   یمجرد  صووورت  به یخوابگاه امکانات،  سووایر مناطق عملیاتی خار  از منطقه گچسوواران

 ؛شد 

توسوط بندی تعیین شوده پذیرفته شودگان در مراکز کارآموزی و کارورزی براسواس برنامه زمانحضوور   .8

 ؛باشد روزی میبه صورت شبانه ،شرکت

که به باشوود، می  با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعیمطابق شوودگان نهایی،  قرارداد کار پذیرفته .9

 باشد.قابل تجدید میکارآموز/ کارورز، عملکرد  و یرفتار ارزیابی متناسب باتنظیم و صورت سالیانه 

پرداخت کار    حقوق و دستمزد مصوب شورایعالیحداقل    کارورزی  /  کارآموزیماهه    18در مدت زمان   .10

 .خواهد شد 
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نهاییپذیرفته   کار  قرارداد .11 ره  ،شدگان  شرکت  توسط  کارورزی  و  کارآموزی  دوران  فنون  در  آوران 

برگزار   پتروشیمی دوره )مجری  کارورزی(ی  و  کارآموزی  ضمنامی منعقد    های  پایان    گردد.  از  پس 

به صورت سالیانه توسط شرکت  همکاری،  کارورزی، قرارداد    /های آموزشی کارآموزی  آمیز دوره موفقیت

ضوابط گروه صنایع پتروشیمی    و  با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعیمطابق  ،  پتروشیمی گچساران

 ؛منعقد خواهد شد  مدت معین/ موقت«کار  »با عنوان قرارداد  فارس خلیج

و   کارآموزی  هایدورهآمیز  ندن موفقیترابعد از گذ واجد شووورایط  محل کار کلیه پذیرفته شووودگان    .12

 ؛بود خواهد  کهگیلویه و بویر احمد واقع در استان  ،پتروشیمی گچساران تشرک رزی،کارو

و  باشود شواغل می - بصوورت سواکناتمام دوره کارآموزی و کارورزی  پس از  کاری تمامی نیروها  برنامه   .13

 ؛نخواهد داشترا  ودیعه مسکنارایه تسهیالت مسکن و  تامین جهتگونه تعهدی شرکت هی 

 نامهتعهد قبل از شووروع فرایند کارآموزی، نسووبت به ارایه   باشووند مکلف می  آزمونپذیرفته شوودگان    .14

 و سایر تضامین سوال خدمت در شورکت )به شرط تمدید قرارداد ساالنه( پنجحداقل مبنی بر    محضوری

 ؛نمایند  اقدام (سفته)

آمیز دوره کارآموزی و کارورزی  شدگان آزمون مشروط به گذراندن موفقیت پذیرفته   بکارگیری و جذب  .15

 ؛ خواهد بود

ی که توسط صرفا در مراکز  ،ایاب و ذهاب  ارایه سرویسواجد شرایط،    افراد  پس از جذب و بکارگیری   .16

 ؛پذیر خواهد بودامکانگردد، میتعیین به عنوان محل تجمع  شرکت

در هر مرحله  توسوط شورکت اسوتعالم خواهد شود، چنانچه  ،  ه شودهیبا توجه به اینکه اصوالت مدارک ارا   .17

در همان مقطع از ادامه همکاری   ،گرددبرای شورکت محرز  مدارک  و اعتبار   عدم صوحت ،از رسویدگی

اعتراض به عهده هرگونه  ولیت این مورد بدون حق  ئممانعت به عمل خواهد آمد و مسو  افراد مورد نظر

 ؛و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وارده اقدام خواهد نمود باشد میفرد متقاضی 

. لذا در همین راستا، گرددهای بهداشتی برگزار میکلیه مراحل اجرایی آزمون با رعایت کامل پروتکل .18

بودن    منفیگواهی    و یا(  ایدو مرحله) نو همراه داشووتن کارت واکسوو های بهداشووتیرعایت پروتکل

توسوط داوطلبان شورکت کننده در شوده باشود   دریافت  بل از آزمونقسواعت   48  که طی    PCR  تسوت

 آزمون الزامی است؛

آزمون  .19 آگهی  مفاد  کلیه  پذیرش  منزله  به  آزمون  در  متقاضیان  نام  مقررات،  ثبت  و    ضوابط، 

و دفترچه    باشد و حق هرگونه ادعایی درخصوص عدم اطالع از مفاد آگهیهای شرکت می دستورالعمل 

 ؛ گردد از متقاضی سلب می  راهنمای آزمون

  های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس های استخدامی قبلی شرکتاز طریق آزمون کارکنانی که   .20

 ؛ باشند در این آزمون نمی  نامثبت پذیرش و اشتیال بکار دارند، مجاز به 
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به صورت مدت موقت قرارداد    فارس گروه صنایع پتروشیمی خلیج  های  شرکت  باکارکنانی که    تبصره:

نام در آزمون و  مجاز به ثبت  ذیربط، شرکت  و اخذ موافقت از  در صورت تسویه حساب همکاری دارند، 

 ذکر شده در این دفترچه خواهند بود. طی سایر مراحل  

مکررا به سایت آزمون    ، در خصوص آزمون  مرتبط ضروری است متقاضیان به منظور کسب اطالعات   .21

آدرس،   نمایند   gspc.iran-azmoon.irبه  اطالع   .مراجعه  هرگونه  است  سایر  بدیهی  طریق  از  رسانی 

 باشد. معتبر نمی ،  منابع

برگزاری آزمون،  در صورت داشتن هرگونه سوالتوانند  متقاضیان می   .22 ابهام در زمینه  در تمام    و یا 

مطرح  سواالت خود را  قسمت ارتباط با ما«    »  gspc.iran-azmoon.irطریق سامانه    ازروز  ساعات شبانه

  .نمایند 

 

 

 

 با آرزوی موفقیت 


