
بنام خدا

ز یتبر یم یشرکت پتروش  یدعوت به همکار  یآگه

، یتوسعه ا  یاهداف طرحها  شبرد یدر نظر دارد بمنظور پ  زیتبر  یمیاستعانت از خداوند متعال شرکت پتروش   با

ن ن   یانسان  یرو یکمبود  بردار  یخود در سمتها  ازیمورد  تعم  ینگهدار  ، یبهره  فن  رات، یو  ، یو مهندس   ی خدمات 

طبق    ی،کارشناس یکاردان  یل یمقاطع تحص  درمرد/زن    ط یواجد شرا  انیمتقاض  نیو... را از ب  یو بازرگان  یمال  تیریمد 

(  نشیو گز یطب صنعت ناتیو معا یفن  ،یمصاحبه عموم ،یو روانشناخت  یدر نظر گرفته شده )آزمون کتب ط یشرا

.د یو شاغل تمام وقت جذب نما  میو بصورت مق یاجتماع ن یکار/ تام  و با انعقاد قرارداد مدت موقت طبق قانون

ی لیدر مقاطع مختلف تحص یانسان یروین یهایازمندیجدول ن* 

جنسیت 
مقطع تحصیلی 

 مورد نیاز
 ردیف  رشته تحصیلی گرایش 

مرد  کلیه گرایش ها به جز صنایع غذایی کارشناسی 
مهندسی شیمی/  

 مهندسی پلیمر 
1 

مرد  2 مهندسی برق گرایش های قدرت/ شبکه های توزیع/بدون گرایش کارشناسی 

مرد کارشناسی 
گرایش های الکترونیک/ابزار دقیق/کنترل/بدون  

 گرایش
مهندسی برق 3

مرد  4 مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها  کارشناسی 

مرد / زن  5 مهندسی صنایع  کلیه گرایش ها  کارشناسی 

مرد کارشناسی  محض و کاربردی شیمی 6

مرد / زن  7 مدیریت بازرگانی  کلیه گرایش ها  کارشناسی 

مرد / زن  کلیه گرایش ها  کارشناسی 
مدیریت مالی و  

 حسابداری 
8

مرد  کاردانی 
الکترونیک/ابزار دقیق/کنترل/برق صنعتی/کاردان فنی  

 برق/قدرت/انتقال و توزیع/الکتروتکنیک/بدون گرایش
 9 کاردانی برق

مرد  10 کاردانی شیمی  کلیه گرایش ها بجز گرایش صنایع غذایی  کاردانی 

مرد  11 انیک کاردانی مک کلیه گرایش ها  کاردانی 
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متقاض1تبصره   کارشناس   یدارا   انی:  کارشناس   یمدرک  مقطع  بودن  مجاز  به شرط  آگه  یارشد  به    یدر  دعوت 

آنها مالک    یاحل، مدرک کارشناس مر  هی در کل  ی و در صورت قبول  ند یتوانند در آزمون شرکت نما  ی م  یهمکار

 خواهد بود.  زی تبر یمیبا شرکت پتروش  یقرارداد متقاض

:داوطلبان یو اختصاص یعموم طیشرا

.ران یا یاسالم ی کشور جمهور ت یتابع -1

.رانی ا یاسالم ی به نظام جمهور یکشور و التزام عمل یرسم ان یاز اد یکیبه  ن یتد  -2

.دائم  تیکارت معاف ا یو   یعموم فهیخدمت نظام وظ انیداشتن کارت پا  -3

ی آزمون کتب  خیقبل از تار  د یبا  ی دائم قانون  ت یصدور کارت معاف  ایو    فه یاز خدمت وظ  ص یترخ  خی: تار2  تبصره 

 .باشد 

یی نها  رش یپذ   ،یفن   ،یمصاحبه عموم  ،یو روانشناخت  یدر آزمون کتب  انیشدن متقاض  رفتهی: در صورت پذ 3  تبصره

 .باشد  یم  نش یو گز یطب صنعت  ناتیمنوط به معا

.زیتبر یمیشرکت پتروش  ی طب صنعت  د یکامل جسمانی و روانشناختی با تائ ییوتوانا  یاز تندرست ی برخوردار -4

 .ردولتییوغ یدولت  یدستگاهها و سازمانها گریعدم تعهد خدمت در د -5

.پیمانی دراستخدام واحدهای تابعه صنعت نفت باشند  ای یبه صورت رسم د یداوطلبان نبا  -6

.جع ذیصالح وعدم اشتهار به فساد اخالقی واعتیاد به مواد مخدربا تائید مرا فریی ک نه یشینداشتن سوءپ -7

.، یلیدر مقاطع مختلف تحص  یانسان یرو ین ی هایازمند یمتناسب با جدول ن ی لیداشتن مدرک تحص  -8

دارندگان    ن ی. همچنستند ین   ن یپائ  ی لیمجاز به شرکت در مقاطع تحص  ی دکتر  ی لیدارندگان مدارک تحص:  4  تبصره 

. در  ستند ی( نی تر)کاردان  نیپائ  یل یارشد مجاز به شرکت در مقاطع تحص  یو کارشناس   یکارشناس  یلیمدارک تحص

فرآ  نصورت یا  ریغ از  با مشخص شدن کتمان موضوع در هر مرحله  ی ادامه مراحل جذب متقاض  از جذب    ند یو 

 .نخواهد داشت یاعتراض چگونه ی حق ه ی ممانعت به عمل خواهد آمد و متقاض

.باشد  ی م13  یو کاردان 14 ی،کارشناس  15ارشد  یداوطلبان مقاطع کارشناس   ه یکل  یحداقل معدل برا  -9

در حداقل معدل کل    لینمره تقل  ک ی  ی دولت  یاز دانشگاهها  یدانشگاه  ی ل یدارندگان مدارک تحص  ی برا:  5  تبصره 

 .قبول منظور خواهد شد  مورد 
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ی سال سن برا  32ارشد ،  یکارشناس   یل یدارندگان مدرک تحص  ی تمام  یسال سن برا  34دارا بودن حداکثر    -10

آزمون    یبرگزار   خیتا تار  یکاردان   یلیمدارک تحص  یسال سن برا  30و    یکارشناس   یلی دارندگان مدرک تحص  یتمام

 .باشد  یم  ی ضرور یکتب

( تا سقف حداکثر دو  یاز محل کار قبل  یو گواه  مهیمعتبر)ب  یمدت سابقه خدمت مرتبط با ارائه گواه:  6  تبصره 

سال به حداکثر سن اعالم شده اضافه خواهد شد. الزم به    کیو مرتبط    د یهر سال سابقه کار مف  ی سال و به ازا

حقوق و    نییو تع  یسمت سازمان  صیخصدر ت  یریمرتبط تاث  ریاعم از مرتبط و غ  ی قبل  یذکر است سوابق کار

 .نخواهد داشت یمتقاض یایمزا

ندآزمون یدر فرآ  ت یوضع  لی که بمنظور تبد   زی تبر  یمیشاغل در شرکت پتروش   یمانکاریکارکنان پ  ی برا :  7  تبصره 

 .وجود ندارد  ی سن تیمحدود ند ینما ی شرکت م رویجذب ن

وزارت علوم    د یباشد که مورد تائ  یم  یشرکت در آزمون استخدام  یقابل قبول برا  ی افراد  یلیمدرک تحص  -11

 .باشد  یاست مدارک معادل شامل مورد فوق نم ح یقرارگرفته باشد. الزم به توض ی و فناور قاتی تحق

ن یشده، در ح  رفته یشرکت بوده و چنانچه افراد پذ   ازیمورد ن  ی اعالم شده در آگه  یل یفقط مقاطع تحص:  8  تبصره 

مدرک مأخوذه و    لیدر رابطه با تعد   ی گونه تعهد   چیباالتر گردند، شرکت ه  ی لیاخذ مدرک تحصخدمت موفق به  

 .نخواهد داشت د یارتقاء در سمت جد  ای

درصد و  25معظم شهداء،و جانبازان    ی جهت شرکت کنندگان خانواده ها  ، یبه نمره مکتسبه در آزمون کتب  - 12

 .%( اضافه خواهد شد 10)زیتبر یمیشرکت پتروش باالتر و فرزندان کارکنان)شاغل و بازنشسته( در 

.ردیگ یاز آنها تعلق م  ی کیفوق، تنها  ازات یمورد از امت  کیاز  شیدر صورت دارا بودن ب: 9 تبصره 

.ند یتوانند در آزمون شرکت نما ی کشور م یاز تمام استانها ان یمتقاض  -13

بر اساس    نی%( خواهد بود و در صورت عدم امکان تام60حداقل)  یبوم  ط یواجد شرا  انیتعداد جذب متقاض  -14

یی ایمناطق جغراف  ریشدگان سا  رفتهیپذ   نیاز رشته ها، از ب  ی در بعض  نیعدم شرکت داوطلب  ایمکتسبه و    ازاتیامت

 .خواهد شد  نیکسب نموده باشند تام ی باالتر ازیکه امت

چهار سال   ا یو   پلمیمحل اخذ د ایصدور شناسنامه و  محل ا یبودن، محل تولد و  یبوم صی مالک تشخ: 10 تبصره 

و    ی استشهاد محل  ر یاست ارائه مدارک مستدل نظ  حیباشد. الزم به توض  یم   ی شرق  جانیساکن استان آذربا  ی متوال

تائ و...برا  یشورا  د یسپس  شهر  شرا  یمحل/بخش/  متوال  انداوطلب  یبوم  ط یاحراز  سال  استان    یبا چهار  ساکن 

 است. ی ضرور یشرق  جانیآذربا
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:و مراحل ثبت نام آزمون ازیمدارک مورد ن

فرم    لیتکم  و   https//tpco.iran-azmoon.ir  یبه نشان   زیتبر  یمیشرکت پتروش   تیمراجعه به وب سا  -1

 .ثبت نام  ی تقاضا  یکیالکترون

و با فرمت  کسلیپ  200و ارتفاع    150خود را با عرض    یپرسنل   3*4عکس    ستیبا  یم   ان یارسال عکس: متقاض  -2

JPG ند ینما ی اسکن نموده و در قسمت مربوطه بارگذار تیبا لویک   200و حجم حداکثر.

روز   24لغایت ساعت   1401/09/17ارا بودن شرایط الزم می توانند روز پنج شنبه مورخ  داوطلبان در صورت د  -3

مراجعه و پس از ارائه    زیتبر  یمیجهت ثبت نام به آدرس اینترنتی شرکت پتروش   30/ 1401/09چهارشنبه مورخ  

( ریال به عنوان هزینه ثبت  1،500،000)  الیو پانصد هزار ر ونیلیم   کیمبلغ    نیاطالعات درخواستی و واریز آنال

مقدور    09/30/ 1401نام نسبت به اخذ کد رهگیری خود اقدام نمایند. الزم به ذکر است ثبت نام بعد از تاریخ  

 .نخواهد بود 

کارت و از طریق سامانه فوق    افتیو تهران در زمان در  ز یتبر  یآزمون در شهرها  یو محل برگزار   قیزمان دق  -4

 خواهد شد. الذکر اعالم 

برنامه زمانبندی و تاریخ های مهم اجرایی

30/9/1401 لغایت 17/9/1401 ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ کد رهگیری

8/10/1401 صبح مورخ 7الی  1401/ 5/10 مورخ  مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون 

9/10/1401 یا جمعه مورخ 1401/ 8/10 پنجشنبه مورخ برگزاری آزمون علمی

.سایر مراحل و تشریفات اداری مرتبط متعاقباً اعالم خواهد شد

روز پس از اعالم نتایج با ارائه مستندات، قابل بررسی می باشد   10اعتراضات احتمالی حداکثر تا 

 : نکات مهم

راهنما  ستی با  ی م  ی داوطلبان گرام  -1 به  نام  از ثبت  مراجعه و    تیفرم موجود در وب سا  لینحوه تکم  یقبل 

 .ند ینما ی کیفرم ثبت نام الکترون لی سپس اقدام به تکم ند یمطالعه نما  قاًیمندرجات آن را دق 

.اعالم گردد ی به متقاض ستمیس  قیاز طر ی ریباشد که شماره رهگ  ی م  لیتکم  یثبت نام زمان -2
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است چنانچه    یهیباشد. بد   ی م  ی به عهده شخص متقاض  ی نترنتیا  تیصحت ثبت اطالعات در سا  ت یمسئول  -3

ی ت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضشرک  ی آگه  ط یدر مندرجات مدارک ارائه شده با شرا  یرتیمغا

 .داشتنخواهد   ی اعتراض چگونهیحق ه  ی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد و متقاض

.باشد  ی م ی آزمون ضرور ی در روز برگزار ی کارت مل  ایهمراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه  -4

ی نسبت به کنترل مشخصات فرد  ت،یسا  ق یپس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طر  ستیبا  ی داوطلبان م  -5

 .ند یآزمون اقدام نما ی و محل برگزار  یشماره صندل ، یمعدل، شماره داوطلب  ،یل یخود، مدرک تحص

باشد. یموجود م  تیمنابع آزمون در سا  -6

:تذکرات مهم

و به صورت   https://tpco.iran-azmoon.ir یشرکت به نشان  تیوب سا  قیصرفاً از طر  انیثبت نام متقاض  -1

 .باشد  یبه ارسال مدارک نم ی ازیبوده و ن ینترنتیا

.وجه مسترد نخواهد شد   چیشرکت در آزمون به ه نه یهز -2

ی مراحل استخدام  یدر تمام  انیمتقاض  ت یدر شرکت بر اساس موفق  یانسان  ی رویاست که جذب ن  حیالزم به توض  -3

(  یطب صنعت  ناتیو معا  نشیگز  ،یو تخصص  ی مصاحبه عموم  ،یروانشناخت  یآزمون ها  ،ی) مشتمل بر آزمون کتب

موضوع ادامه مراحل    ند،یکسب ننما  راالزم    تیاز مراحل فوق موفق  کیدر هر    انیو چنانچه متقاض  ردیپذ   یصورت م

.د یخواهد گرد ی آنان منتف یاستخدام

باشند، مجاز به  یمرتبط با مدرک کارشناس  شانیارشد ا یکه مدرک کارشناس  یداوطلبان صرفا در صورت هی کل -4

 .هستند  یثبت نام در مقطع کارشناس 

ی ازمند یمرتبط با جدول ن  ی لیتحص  ی و رشته ها  ز یتبر ی میصرفاً بمنظور اشتغال در شرکت پتروش   رو یجذب ن  - 5

نها  رفته یباشد و پذ   یم  یانسان  ی روین ن  ییشدگان  به  نوبتکار  ازیبسته  بکار    یروزکار  /یشرکت بصورت  مشغول 

 .خواهند شد 

سال اخذ خواهد شد در  5به مدت حداقل    زیتبر  یمیخدمت در پتروش   یتعهد محضر  ،ییشدگان نها  رفته یپذ   از  -6

 .مربوطه اخذ خواهد شد  ی ها نهیصورت انصراف هز

.د یثبت نام نما یانسان ی روین یهایازمند یجدول ن یها  فیاز رد  یکیباشد، در  یفقط مجاز م  یهر متقاض -7

.ندارد  ییشدگان نها رفتهیاسکان پذ  نه یمسکن و هز  نینسبت به تام یتعهد  چیشرکت ه -8
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که مبتال    یذکر است داوطلبان  انیباشد. شا  ی م  ی ورود به جلسه آزمون الزام  یکرونا برا   ونیناس یارائه کارت واکس  -9

 ند ینما  ی رمربوطه خود اظها  تیکارت ورود به جلسه آزمون در وب سا  افتیبه کرونا هستند الزم است به هنگام در

 الزم در نظر گرفته شود.  داتیتا تمه

: مواد آزمون

موادآزمون  عنوان رشته 

کاربرد ریاضیات  -کنترل    -راکتور    -سیاالت    -انتقال جرم و عملیات واحد    -ترمودینامیک    -انتقال حرارت    مهندسی شیمی/ مهندسی پلیمر 

حفاظت  و  رله  -الکتریکی  گیری  اندازه  -  2  و  1  ماشین  –کنترل    -   2و    1بررسی سیستم های قدرت    -  2و    1مدار    توزیع  های  شبکه/قدرت  –مهندسی برق  

الکترومغناطیس   -  کنترل  -  2  و  1  الکترونیک  –گیری  اندازه   -مدار منطقی    -  2و    1مدار  
ابزار  کنترل،  الکترونیک،  –مهندسی برق  

 دقیق

دینامیک وارتعاشات -مقاومت مصالح-استاتیک-انتقال حرارت -سیاالت-ترمودینامیک هندسی مکانیک م

وکنترل  ریزی  برنامه-مهندسی  اقتصاد-مهندسی  آمار-2و1درعملیات  تحقیق–کنترل پروژه-مبانی سازمان و مدیریت

گیری  تصمیم   و  تحلیل  و  تجزیه  -موجودی  کنترل  و  تولید
مهندسی صنایع

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی  -1،2،3شیمی آلی  -1،2شیمی فیزیک  -1،2،3جزیهشیمی ت شیمی

آمار و کاربرد آن در    -اصول حسابداری  _ اقتصاد خرد و کالن  -حقوق بازرگانی  -ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

پول ارز و بانکداری   -مدیریت
مدیریت بازرگانی 

اصول    -حسابرسی-اصول حسابداری  -اقتصاد خرد و کالن  -آمار و احتمال  -در مدیریت    ریاضیات و کاربرد آن

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  -مبانی ریسک و سرمایه گذاری-مدیریت مالی
مدیریت مالی و حسابداری 

منطقی   مدار  -  الکترونیک  –برق   کارگاه  –پیچی  سیم  کارگاه  و  تکنولوژی  –ماشین  –مدارهای الکتریکی  کاردانی برق 

انتقال  و  واحد  عملیات  اصول  -آلی  شیمی  -سیاالت  مکانیک  –ترمودینامیک    -موازنه جرم و انرژی  -انتقال حرارت

جرم 
کاردانی شیمی

توزیع حرارت -استاتیک و مقاومت مصالح    -سیاالت    -فیزیک مکانیک-فیزیک حرارت کاردانی مکانیک 

ان انگلیسیزب  -مبانی کامپیوتر    -هوش واستعداد  -زبان و ادبیات فارسی دروس عمومی 

wwبراى دانلود بسته کامل سواالت استخدامى پتروشیمى تبریز، اینجا کلیک نمایید.
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https://iranarze.ir/estekhdam47



