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 آزمون استخدامي دفترچه راهنماي

  شركت پتروشيمي پرديس

  ١٤٠٠سال 
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  مقدمه

با استعانت  واقع در استان بوشهر، شهرستان عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي شركت پتروشيمي پرديس

 زامنطقه  متقاضيان بوميخود از بين واجدين شرايط از بين  ازموردنينيروي انساني  نتأمي منظور بهاز خداوند متعال 

كار  ، مطابق قوانين و مقرراتو گزينش نات طب صنعتيييق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي و مهارتي، معاطر

  .نمايدمين آگهي دعوت به همكاري يدر ا ذكرشده يطاجتماعي و بر اساس شرا نيتأمو 

  عسـلويه (در  كيلومتري ١٥٠ كه متولد يكي از شهرهاي استان بوشهر و شعاع شود يمداوطلب بومي به فردي اطالق

و افرادي كه  شهرهاي مذكور دريافت كرده باشند هرمزگان و فارس) بوده و يا ديپلم خود را از يها استانمحدوده 

حداقل دو سال سابقه كاري در يكي از شركت هاي پيمانكاري به كارفرمايي شركت پتروشيمي پرديس داشته 

 باشند.

  شرايط عمومي متقاضيان

 تابعيت نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران -١

 اسالمي ايراناعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور و قانون اساسي جمهوري  -٢

 دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت -٣

 مؤثرعدم محكوميت به فساد اخالقي و اعتياد به مواد مخدر و عدم سابقه محكوميت جزايي  -٤

 موردنظررواني و توانايي اشتغال براي انجام كار  ،داشتن سالمت جسماني -٥

  )گزينش توسط حراست( ياسي بر طبق قانوندارا بودن صالحيت اعتقادي، اخالقي و س -٦

 با انجام معاينات طب صنعتي، آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر و گزينش زمان همبديهي است داوطلبان استخدام  ***

متوقف  موجب تأييد عدمهستند و هر يك از موارد فوق در صورت  سوءپيشينهسياسي، ملزم به ارائه گواهي عدم  عقيدتي

  مراحل استخدام خواهد شد.شدن بقيه 

  شرايط اختصاصي متقاضيان

 است كه شرايط احراز آن به شرح زير است: برداري بهرهتكنسين محوطه عنوان شغلي موردنياز اين شركت 
  

  تعداد موردنياز  حداكثر سن  حداقل معدل  جنسيت  مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي موردنياز

  ٢٥  ٢٥  ١٤  مرد  كارداني  عمليات پتروشيمي، صنايع شيميايي
  

  



 

 

 ٣ 

  شرايط سني:

 .شود ميخدمت سربازي به حداكثر سن داوطلب اضافه  زمان مدت  -١

 صورت بهمدت سابقه كار داوطلباني كه تجربه كاري در واحدهاي شركت پتروشيمي پرديس داشته باشد و يا  -٢

طرف قرارداد شركت پتروشيمي پرديس شاغل باشند، بر اساس گواهي سابقه  هاي شركتبا  وقت تمامقرارداد 

 .شود ميمنابع انساني به حداكثر سن افزوده  يتكار و سابقه پرداخت حق بيمه، با تشخيص مدير

يت با تشخيص مدير(دارند  موردنيازسابقه كار خارج از شركت افرادي كه تجربه كاري مفيد و مرتبط با شغل  -٣

به حداكثر  سال ٥ تا در صورت ارائه مدارك الزم و گواهي پرداخت حق بيمه بابت سوابق مذكور )انسانيمنابع 

 .شود ميسن اضافه 

كلي و فرزندان آنان كه عـالوه بـر  ازكارافتادهكلي، آزادگان  ازكارافتادهآن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان  -٤

قبـولي و امتيـازات الزم  حدنصاببه ايثـارگران بـا كسـب  نيرسا خدماتقانون جامع  ٢١سهميه استخدامي ماده 

همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط  توانند مياستخدامي پذيرفته شوند  هاي آزموندر 

 گردند. مند بهرهمعافيـت حداكثر سن 

 از براي مقطع تحصيلي كاردانينبايد  فوق، هاي تبصرهو تحت هيچ شرايطي حداكثر سن با مراعات  درهرحال 

 سال بيشتر باشد. ٣٠

  :شرايط مدرك تحصيلي

 هاي آزمونطريق  است كه از قبول قابلاستخدامي  هاي آزمونمدارك دانشگاهي افرادي براي شركت در  -١

براي دريافت مدرك رسمي آزاد اسالمي، موفق به ورود به مراكز آموزش عالي  و دولتي هاي دانشگاه سراسري

بهداشت، درمان و  وزارت ،وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تائيدارزش علمي، مورد  ازلحاظ ،باشندشده 

 .مركزي دانشگاه آزاد اسالمي باشد آموزش پزشكي و سازمان

استخدامي شركت نمايند. بديهي  هاي آزموندر  اخذشدهداوطلبان استخدام بايد با آخرين مدرك تحصيلي  -٢

ز مراحل استخدام مشخص شود، فرد داراي مدرك تحصيلي باالتر با تاريخ اخذ در هريك ا كه درصورتياست 

  ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفي خواهد شد. قبل از آزمون بوده

  

  

  

  



 

 

 ٤ 

  :ارزيابي و ها آزمون محتواي مراحل،

 )كتبي و مصاحبه( آزمون علمي  ،داوطلبـان شناختي روانجهت تعيين سطح معلومات عمومي، پايه و دانش فني و ارزيابي 

  :آيد ميبه شرح زير به عمل 

  :آزمون كتبي

  آزمون شامل دروس عمومي و تخصصي، طبق جدول زير خواهد بود:

  دروس عمومي
  ادبيـات فارسـي

  انگليسي زبـان

  تست هوش

 ICDLهفتگانه  هاي مهارت

   دروس تخصصي

رشته 
صنايع 
  شيميايي

  ترموديناميك

  مكانيك سياالت

  عمليات انتقال جرم و واحد

  اصول صنايع شيميايي

  مواد معدني صنعتي

  انتقال حرارت

رشته 
 عمليات

  پتروشيمي

  اصول عمليات واحد

 ١عمليات پتروشيمي 

  ٢عمليات پتروشيمي 

  ايمني در صنايع نفت

  اصول حفاظت محيط زيست

  خوردگي در صنايع نفت

  

 درصد امتياز را كسب نمايد. ٦٠داوطلب بايد حداقل  بـراي ورود بـه مرحلـه بعـد  



 

 

 ٥ 

 الزم براي مرحله بعد باشـد حدنصابي كمتر از كتب آزمون مرحله در شدگان پذيرفته تعداد كه خاص موارد در :١ تبصره

  .دادر قرا ورود به مرحلـه بعـد مـالكدرصد ميانگين امتيازات نفرات اول تا سوم در آزمون را براي  ٦٠حداقل  توان مي

باالترين امتياز به  خواهـد بـود و افـراد داراي موردنيازانتخاب متقاضيان در مرحله آزمون كتبي، سه برابر تعداد كـل 

  شوند.ترتيب، براي ورود به مراحل بعدي انتخاب مي

  :شناختي رواناستعداد و ارزيابي  هاي آزمون

رفتاري و شناختي و شخصيتي فرد با  هاي ويژگي، تشخيص سالمت روان و تناسب ها آزمونهدف از انجام اين 

و محـيط  اي حرفه هاي فعاليتو همچنين تشخيص ميزان سازگاري عمومي فرد با انواع  موردنظرشغل  هاي ويژگي

  سـازماني اسـت.

  :مصاحبه

بخش تخصصي مصاحبه، ارزيابي  هـدف از .شود ميانجـام  شناختي روانمصاحبه در دو بخش تخصصي و ارزيابي 

فرد در رابطه با دانش  هاي قابليت و ها توانمنديو تجارب كاري مرتبط بـا شـغل و رشـته تحصـيلي، بررسـي  ها فعاليت

خواهد بود.  ١٠٠تخصصي  متقاضي اسـت. مجمـوع امتيـازات بخـش مصـاحبه هاي ديگر مهارتفني و تخصصي و 

الزامي و امتياز كمتر از آن  شدگان قبولدرصد امتياز مرحله مصاحبه تخصصي جهت انتخاب در رديف  ٦٠حداقل كسب 

  عدم پذيرش نهايي متقاضي است. منزله به

 در بنـد فـوق باشـد، قيدشدهدر مصاحبه تخصصي كمتر از حداقل امتياز  كنندگان شركتدر مواردي كه امتياز  :١ تبصره

 در مصاحبه، حداقل امتياز قبولي در مصاحبه را تعيين خواهـد شده كسباالترين امتيازات كارگروه جذب پس از بررسي ب

  .نمود

 امتياز ويژه برخوردار خواهند شد. ايـن امتيـاز بـه از موردنظرافراد داراي سابقه و تجربه مفيد و مرتبط با شغل : ٢ تبصره

 ٥/٢ هرسال يدرصد و در داخل شركت به ازا ١٥و حداكثر  درصد ٥/١تجربه مكتسبه خارج از شركت  هرسالازاي 

  .گردد ميدر مصاحبه تخصصي خواهد بود كه به امتياز داوطلب افزوده  شده كسبدرصد كل امتياز  ٢٥ درصد و حداكثر

  :شدگان قبولانتخاب 

 در آن آزمـون و مصـاحبه شده كسب، بر اساس جمـع امتيـازات )كتبي(در مرحله آزمون علمي  شده انتخابنفرات 

به ترتيـب اولويـت  شناختي روانو در صورت موفقيت در ارزيابي  )در صورت داشتن شرايط(تخصصي و امتيازات ويژه 

  .گيرند ميقرار  شدگان قبولباالترين امتياز، در فهرست  از



 

 

 ٦ 

 براي همه مشاغل در جلسه مصاحبه توسط يك نفر كارشناس خبره كتبي، آزمون بر عالوه شناختي روان ارزيابي: ١ تبصره

  .گيردقرار مي موردسنجشروانشناس صنعتي سازماني 

 در مرحله طب صنعتي انتخاب نشوند به همان ميزان از نفرات بعـدي شده معرفيتعدادي از افراد  كه درصورتي: ٢ تبصره

  .تا نياز تأمين شود گردند مي، معرفي شده قبول

  برگزاري آزمون يبند زمانبرنامه 

  تاريخ  عنوان

اري و بارگذ نام ثبتروز و ساعت 

  مدارك

  روز  ٢٤لغايت ساعت  ٠٤/٠٩/١٤٠٠ مورخ پنجشنبهروز  ٨ساعت 

  ٠٩/٠٩/١٤٠٠ مورخ شنبهسه

  ٢٣/٠٩/١٤٠٠لغايت  ٢٠/٠٩/١٤٠٠  كارت ورود به جلسه

  ٢٦/٠٩/١٤٠٠  برگزاري آزمون

  ٠٨/١٠/١٤٠٠لغايت  ٠٤  مصاحبه حضوري

  ١٥/١٠/١٤٠٠  نتيجه نهايي

 
 يت شركت پتروشيمي ق سايجلسه از طر افت كارت ورود بهيساعت و محل برگزاري آزمون در زمان در

 .اعالم خواهد شد WWW.PAUPC.COM پرديس به آدرس:

  خواهد شد يرسان اطالع مذكورت يق سايمراتب از طر يبند زماندر صورت تغيير در برنامه. 

 تا پذيرش نهايي نام ثبتمراحل 

نمودن مدارك  آگهي مندرج در آن و آماده يطمطالعه دقيق شرا شركت پتروشيمي پرديس وت يمراجعه به سا .١

 ازيموردن

  گيري رهو اخذ كد  نام ثبت .٢

 ورود به جلسهاخذ كارت  .٣

 شده ارائهحضوري طبق برنامه  صورت بهحضور در محل برگزاري آزمون  .٤

 نام ثبتت يق ساينتيجه آزمون از طرافت يدر .٥

 در صورت پذيرش در آزمون كتبي حضور در جلسات مصاحبه تخصصي .٦

 روانشناسي در صورت پذيرش در آزمون كتبيحضور در جلسات مصاحبه  .٧

 رش در مراحل قبليينات طب صنعتي در صورت پذيحضور در مرحله معا .٨



 

 

 ٧ 

ر يو سا نهيشيسوءپا معافيت دائم، عدم يخدمت يان استعالم كارت پا م مدرك تحصيلي،تكميل پرونده شامل استعال .٩

 در صورت پذيرش در مراحل قبل ازيموردنمدارك 

  .يينها شدگان رفتهيپذبدو استخدام براي  يها آموزشقرارداد مدت معين، شروع به كار و  .١٠

  و بارگذاري در سامانه نام ثبتجهت  ازيموردنمدارك 

 اقدام ازيموردنل مدارك ينسبت به تهيه فا و تكميل فرم الكترونيكي، نام ثبتمانه اداوطلبان قبل از مراجعه به س استالزم 

 .ندينما

  داشتن توضيحات، اسكن صفحه توضيحات نيز ضميمه شود) در صورتاسكن صفحه اول شناسنامه ( .١

  اسكن كارت ملي .٢

  اطالعيه يطباشد) منطبق با شرا ذكرشدهاسكن مدرك تحصيلي معتبر (كه معدل در آن  .٣

معافيت  ايان خدمت يخ صدور مدرك تحصيلي و كارت پايا معافيت دائم (تاري فهيوظ نظامان خدمت ياسكن كارت پا .٤

  ).در آزمون باشد نام ثبتخ اتمام مهلت يقبل از تار ستيبا يم

  رسمي ٣×٤اسكن عكس  .٥

  مربوطه (براي افراد داري سابقه كار) يا مهيباسكن گواهي پرداخت حق بيمه از صندوق  .٦

  :تذكر مهم

در طول  ستيباام خواهد شد، لذا داوطلبان مينام انجق سامانه ثبتيآزمون از طر يها يرسان اطالعليه كه كينبا توجه به ا

مستمر به  صورتهج مراحل مختلف و تغييرات احتمالي، بيو نتا ها هياطالع، جهت آگاهي از ند آزمون و مصاحبهيفرآ

 گونه چيه تغييرات احتمالي آزمون، موجبج مراحل، جزئيات يند و عدم اطالع داوطلب از نتايسامانه فوق مراجعه نما

  .گرددحقي براي وي نمي

  


