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 تعالیسمهاب

 مقدمه .1

ســـتان شهر ،واقـــع در اســـتان خوزســـتانمـــارون  یمیپتروشـــشـــرکت بـــا اســـتعانت از خداونـــد متعـــال 

در نظـر دارد نیـروي انسـانی مـورد نیـاز خـود  بندرماهشـهر یمیپتروشـه اقتصـادي ، منطقـه ویـژبندرماهشهر

ــین  را ــیان از ب ــردمتقاض ــد م ــرای واج ــتانش ــتان خوزس ــومی اس ــت در  ،ط ب ــس از کســب موفقی پ

ــايآزمون ــی ه ــی کتب ــاحبه تخصص ــی)، مص ــومی و تخصص ــکی -(عم ــات پزش ــایج معاین ــذ نت ــاري و اخ ، رفت

 یمیپتروشـه اقتصـادي اره کـار و خـدمات اشـتغال منطقـه ویـژ( مقـررات ادبا قـوانین و مقـررات کـار مطابق 

از طریــق شــرایط ذکــر شــده در ایــن آگهــی و دفترچــه راهنمــا براســاس و مین اجتمــاعی او تــ )بندرماهشــهر

  نماید. دعوت به همکاري) پیمانکاري( ارکان ثالثشرکت 

 بندي برگزاري آزمونبرنامه زمان .2

  باشد.می 1شماره نام و برگزاري آزمون براساس جدول بندي ثبتزمانبرنامه 

 نام و برگزاري آزمونبندي ثبت: زمان1جدول شماره 

 بنديزمان برنامه عنوان

15/11/1401لغایت  24/10/1401  و ویرایش اطالعات پروندهشماره  اخذ و سامانه در نامثبت

 25/11/1401لغایت  23/11/1401  جلسه به ورود کارت دریافت و سایت به مراجعه

 28/11/1401و    27/11/1401  کتبی آزمون برگزاري

  بـــه آدرس  ، مراتـــب از طریـــق ســـایت آزمـــون1جـــدول شـــماره بنـــدي زمـــاندر برنامـــه در صـــورت تغییـــر

www.autazmoon.ir  ،خواهد شد رسانیاطالعبه داوطلبان. 

 و از طریـق ورود بـه جلسـه در زمـان دریافـت کـارت  بندرماهشـهر شـهر در و محـل برگـزاري آزمـون مکان، ساعت

 و در کارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد شد.  اعالمذکر لاسامانه فوق

  در صــورت هــاي بهداشــتی، توجــه بــه وضــعیت شــیوع ویــروس کرونــا و لــزوم رعایــت پروتکل بــا

بـه داوطلبـان،  رمـذکو تسـای موضـوع از طریـقبرگـزاري آزمـون، مکـان و  زمـاندر تغییر ضرورت 

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

 باشد.می 2شماره براساس جدول ، پتروشیمی مارونهاي نیروي انسانی شرکت نیازمندي

هاي نیروي انسانی: نیازمندي2جدول شماره 

تعداد

مورد

 نیاز

گرایش بر اساس نیازمندي
 رشته

  تحصیلی

 حداقل

  معدل

 مقطع

  تحصیلی
 ردیف  مشاغل گروه

26 
صنایع ها (به استثنايکلیه گرایش

زیست، غذایی، بیوتکنولوژي، محیط
  )پزشکی، داروسازي زیست

  ،مهندسی شیمی
،مهندسی پتروشیمی

، مهندسی پلیمر
مهندسی نفت

50/13  کارشناسی
بهره برداري 

 سایت
1 

15 
کارشناسی 

  ارشد

4 
ها (به استثناي صنایعکلیه گرایش

زیست، غذایی، بیوتکنولوژي، محیط
  )داروسازيپزشکی،  زیست

  ،مهندسی شیمی
،مهندسی پتروشیمی

  مهندسی پلیمر

50/13  کارشناسی

آزمایشگاه 2 
15

کارشناسی 
  ارشد

4
فیزیک، کاربردي، محض، معدنی، شیمی
  آلی، کاتالیست، تجزیه

  شیمی
50/13   کارشناسی

15
کارشناسی 

  ارشد

  مهندسی مکانیک  ها( به جز گرایش خودرو)کلیه گرایش 7
50/13  کارشناسی

تعمیرات 
 ماشینري

3 
15  

کارشناسی 
 ارشد

  مهندسی مکانیک  ها( به جز گرایش خودرو)کلیه گرایش 1
 کارشناسی 50/13

 4 بازرسی فنی
15

کارشناسی 
 ارشد

  مهندسی مکانیک  ها( به جز گرایش خودرو)کلیه گرایش 1
50/13   کارشناسی

  CM  5نظارت 
15

کارشناسی 
  ارشد

  مهندسی برق  قدرت 2
 کارشناسی 50/13

 6 تعمیرات برق
15

کارشناسی 
 ارشد

  نترلک ابزاردقیق، الکترونیک، 2
مهندسی برق،

کنترل و مهندسی
ابزاردقیق

50/13  کارشناسی
تعمیرات 
 ابزاردقیق

7 
15 

کارشناسی 
 ارشد

  مهندس ایمنی  ايایمنی/ بهداشت محیط و حرفه 3
50/13  کارشناسی

مهندس 
 ایمنی

8 
15 

ــــــی  کارشناس

 ارشد

ــره ــراي رشــته :1 تبص ، مــدارك تحصــیلی 2شــماره ذکــر شــده در جــدول مــورد نیــاز هاي تحصــیلی ب

 بـدون گـرایش در دانشـنامه یـا گواهینامـه موقـت ذکـر شـدهتحصـیلی آنهـا،  که عنوان رشتهمتقاضیانی 

  باشد.قابل پذیرش می
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بـا مـدرك تحصـیلی کارشناسـی ارشـد، هاي اعـالم شـده براسـاس نیازمنـديمتقاضـیانی کـه  :2تبصره 

رفتـاري،  -درصـورت ورود بـه مرحلـه مصـاحبه تخصصـی سـتا ضـرورينماینـد، نام میدر آزمون ثبت

ارایــه بــه همــراه ســایر مــدارك مــورد نیــاز اصــل و تصــویر مــدرك تحصــیلی مقطــع کارشناســی خــود را 

  نمایند.

ــره ــدگان :3تبص ــدارك دارن ــیلی م ــگاه زا تحص ــنعتیهاي دانش ــریف ص ــنعتی ،ش ــر ص ــم ،امیرکبی  و عل

ــنعت ــران، ص ــنعتی ،ته ــفهان ص ــنعتی، اص ــه ص ــیرالدین خواج ــینص ــایی،  ،طوس ــه طباطب ــتعالم  تربی

 نمــره یــکبــا  ،نفــت و تبریــز ،شــیراز ،مشــهد فردوســی شــهید چمــران اهــواز، ،بهشــتی شــهید ،مــدرس

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

  متقاضیان یط عمومیشرا .4

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

  ؛تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران .1

 ن؛التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرا .2

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

 ؛کارطبپزشک متخصص یید اداشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با ت .4

 عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت کیفري؛ .5

 عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر؛ .6

بــا توجــه بــه برگــزاري ایــن آزمــون در ســطح اســتان خوزســتان متقاضــیان میبایســت داراي حــداقل  .7

  شند:یکی از شرایط زیر با

  .باشد استان خوزستان هايستانشهریکی از ، متقاضیمحل تولد  .الف

  .باشد استان خوزستان هايستانشهریکی از ، متقاضیمحل صدور شناسنامه ب. 

تحصــیل دو مقطــع آخــر منجــر بــه اخــذ مــدرك تحصــیلی مقطــع دیــپلم پایــه متقاضــی، محــل  پ.

  .باشد استان خوزستان هايستانشهریکی از 

-هاي مـورد اشـاره، بـر اسـاس آخـرین تقسـیمات جغرافیـایی کشـور مـیشناسـایی شهرسـتانمالك 

  باشد.
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در  ، قـراردادي ، ارکـان ثالـث و...، پیمـانی  بـه صـورت رسـمی جـاري مسـتمر وعدم اشتغال به کـار  .8

 خصوصی .و  هاي دولتیسازمان

و  هـر گونـه مکاتبـه، داوطلـب و درحـین اشـتغال ارزیـابیچنانچه در هـر مرحلـه از فراینـد  :1تبصره

یـا اشـتغال  هاي ذیـربط مبنـی بـر دارا بـودن تعهـد خـدمتها و سـازماناز طـرف شـرکتاستعالمی 

ممانعــت  وي گـردد، از ادامـه  همکـاري مطــرحدر آزمـون کننـده متقاضــی شـرکت بـه کـار مسـتمر 

   .به عمل خواهد آمد

 

  ؛غیرپزشکیم یمعافیت دا کارتدارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن  .9

بایــد  پزشــکیغیــرم یــدا کــارت معافیــت تــاریخ تــرخیص از خــدمت وظیفــه و یــا صــدور :1 تبصــره

  .باشد) نام ثبت روز آخرین(15/11/1401 تاریخ حداکثر تا

متقاضــیانی کــه از طریـق بنیــاد ملــی نخبگـان در حــال گذرانــدن خـدمت نظــام وظیفــه  :2تبصـره 

آنهـا نـام ثبـت، باشند، براساس ضـوابط مربـوط و بـا ارایـه مکاتبـه رسـمی از بنیـاد ملـی نخبگـانمی

ــان ــون امک ــذیر میدر آزم ــدپ ــون باش ــه آزم ــذیرش در مرحل ــورت پ ــروه از متقاضــیان در ص ــن گ . ای

ــاري  -مصــاحبه تخصصــیننــد در آزمــون توادر صــورتی می ،کتبــی کــارت شــرکت نماینــد کــه رفت

متعهــد ، بــه صــورت مکتــوبخـود را در ایــن مرحلــه ارایــه نمــوده و یـا نظــام وظیفــه پایـان خــدمت 

ه مجـري آزمـون بـ ،تـا قبـل از اولـین روز شـروع دوره کـارآموزيکارت پایـان خـدمت خـود را  شوند

  ارایه نمایند.

ییــد وزارت علــوم، تحقیقــات و اگواهینامــه موقــت فراغــت از تحصــیل مــورد تدارا بــودن دانشــنامه یــا  .10

ــاطع ــیان مق ــه متقاض ــراي کلی ــاوري ب ــگاهی فن ــف دانش ــادل و ارزش ، مختل ــه مع ــر کلم ــدون ذک ب

  ؛استخدامی

ــره  ــی :1تبص ــان م ــیل داوطلب ــت از تحص ــاریخ فراغ ــت ت ــا بایس ــداکثر ت ــاریخح             15/11/1401 ت

  .باشد )نام ثبت روز آخرین(

، مبنـاي زمـان ثبـت نـامدر مـورد مـالك آزمـون ارایـه شـده  مـدرك تحصـیلیآخـرین  :2 تبصره

 تعـدیل مـدارك تحصـیلیپـذیرش و گونـه تعهـدي نسـبت بـه و شـرکت هـیچ استخدام خواهد بـود

  ندارد.کارکنان را در طول دوران خدمت  باالتر
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ــت ــل از ثب ــتخدام، قب ــیان اس ــورتیکه متقاض ــت در ص ــدیهی اس ــامب ــاالتري  ،ن ــیلی ب ــدارك تحص م

تحـت هـیچ  تحصـیلی مـورد نظـرمـدارك  داشـته باشـند،را نسبت به مدرك ثبـت شـده در آزمـون 

  باشد.قابل پذیرش نمی ،شرایطی

، بایسـت بـه تاییـد وزارت علـوممـیهاي خـارج از کشـور دانشـنامه تحصـیل در دانشـگاه :3تبصره 

  رسیده باشد.تحقیقات و فناوري 

نــام در تواننــد نســبت بــه ثبتمی 3شــماره جــدول  ذکــر شــده در شــرایط ســنیداراي متقاضــیان،  .11

 آزمون اقدام نمایند.

 

  : شرایط سنی متقاضیان شرکت در آزمون3جدول شماره 

  مقطع تحصیلی  ردیف
  حداکثر سن

  )نامثبت(تا تاریخ اولین روز 

  تاریخ تولد

  (به بعد)

  1368/ 24/10  33  کارشناسی  1

  1366/ 24/10  35  کارشناسی ارشد  2

اعـالم شـده، بـراي تمـامی مقـاطع تحصـیلی بـا احتسـاب خـدمت نظـام حـداکثر سـن  :1 تبصره  

  وظیفه منظور گردیده است.
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  امتیازات ویژه .5

  متقاضیان بومی امتیاز. 5-1

ــذب  ــ 50ج ــروي انس ــدي نی ــد از نیازمن ــاننی ادرص ــده از می ــالم ش ــومی  اع ــیان ب ــرایط متقاض ــد ش واج

ــتان  ــهرشهرس ــرانچ(بخش مرکزي(بندرماهش ــی) م ــدرامام خمین ــه)، بن ــهرکهاي تابع ــایر  و ش ــت س ــا رعای ب

      شرایط و ضوابط مقرر در این اگهی صورت می پذیرد. 

 )ـــهر(بخش مرکزي ـــومی بندرماهش ـــیان ب ـــرانچمتقاض ـــهرك م ـــدرامام و ش ـــه)، بن هاي تابع

  خمینی) میبایست داراي حداقل یکی از شرایط زیر باشند:

  .باشدهاي شهرستان بندرماهشهر شهریکی از ، متقاضیمحل تولد الف) 

  .باشدهاي شهرستان بندرماهشهر شهریکی از ، متقاضیمحل صدور شناسنامه ب) 

ــه اخــذ مــدرك تحصــیلمحــل  پ) ــه تحصــیل دو مقطــع آخــر منجــر ب ــپلم پای ی مقطــع دی

  .باشدهاي شهرستان بندرماهشهر شهرمتقاضی، یکی از 

هاي مــورد اشــاره، بــر اســاس آخــرین تقســیمات جغرافیــایی کشــور مــالك شناســایی شهرســتان

  .باشدمی

   ایثارگرانشهدا و معظم  ايههخانوادسهمیه . 5-2

بـه شـرح زیـر از سـهمیه ویـژه مـورد نیـاز هاي شـغلی شـهدا و ایثـارگران در کلیـه رشـتهمعظم  ايههخانواد 

  خواهند شد: برخوردار

ــت  )1 ــنج درصــد از ظرفی ــل بیســت و پ ــه خانوادهک ــتخدامی ب ــاي اس ــازان و معظــم ه ــاهد، جانب ش

ــهدا ــدان ش ــر و فرزن ــان، همس ــدان آزادگ ــر و فرزن ــازان ، همس ــد وجانب ــنج درص ــت و پ ــاالتر،  بیس ب

ــان  ــدان آزادگ ــر و فرزن ــکداراي همس ــال و  ی ــاالتس ــیص  رب ــهید تخص ــرادر ش ــواهر و ب ــارت، خ اس

  یابد.می

مـاه حضـور داوطلبانـه  6اسـتخدامی بـه رزمنـدگان بـا سـابقه حـداقل  کـل پنج درصد از ظرفیـت )2

بـا و آزادگـان بیسـت و پـنج درصـد  کمتـر ازفرزنـدان جانبـازان  ،ها، همسر و فرزنـدان آنـاندر جبهه

  یابد.کمتر از یکسال اسارت تخصیص می

ــره  ــاه  :1تبص ــین  پــذیرش در ســهمیه خــانواده معظــم شــهدا و ایثــارگراندرصــد از  پنج و همچن

ــدگان ــومی  ســهمیه رزمن ــتان بندرماهشــهر(بخش مرکزي(مخــتص متقاضــیان ب ــهرکهاي چشهرس ــران و ش م

  .باشد می تابعه)، بندرامام خمینی)

ــره  ــتفاده :2تبص ــت اس ــیص داده  جه ــاز تخص ــانوادهاز امتی ــراي خ ــده ب ــاي ش ــم ه ــهدا معظ و ش

   ییدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی است.اه کد ایثارگري و یا تیایثارگران ارا



  پتروشیمی مارون شرکت آگهی و دفترچه راهنماي آزمون استخدامی

 

9 

ــه ذکــر  ــه «خــدمات الکترونیــک ایثــار ســامانه  از طریــقاطالعــات مــورد نظــر اســت، ضــمناً الزم ب ب

  گردد.استعالم می »https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgrآدرس 

  ها عبارتند از:مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 3تبصره 

  هاي نیروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛الف. معاونت نیروي انسانی هر یک از رده

پاســداران انقــالب اســالمی در مــورد معاونــت نیــروي انســانی ســازمان بســیج مستضــعفان ســپاه ب. 

اعـم از مسـتخدمین دولـت و صـاحبان مشـاغل و صـنوف آزاد و افــراد  ،بسـیجیان و نیروهـاي مردمـی

  فاقد شغل؛

  ج. معاونت توسعه و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزي در مورد جهادگران.

شود، داوطلبـان گرامـی نسـبت بـه کنتـرل و ثبـت اطالعـات موثـق براسـاس مـوارد متذکر می نکته:

نـام در یاد شده در سامانه آزمـون اقـدام نماینـد، بـدیهی اسـت در صـورت عـدم احـراز اطالعـات ثبت

  زمان کنترل مستندات، از ادامه فرایند ارزیابی داوطلب جلوگیري به عمل خواهد آمد. 

  

   

  امتیاز براي برخورداري از امتیازات ویژه کسب حداقل. 5-3

امتیـاز  میه درصـد امتیـاز آخـرین نفـر پذیرفتـه شـده سـهمیه عـادي بـراي اسـتفاده از سـه 50کسب حـداقل

ــیان ب ـــمتقاض ـــوم ـــی  واج ــهر(بخش مرکزي(رایط ـد ش ــرانچبندرماهش ــهرك م ــدرامام و ش ــه)، بن هاي تابع

 الزامی است. در مرحله آزمون کتبی گرانهاي معظم شهدا و ایثارخانواده و سهمیه خمینی)

ــداقل .5-4 ــادي  ح ــهمیه ع ــوع س ــاب مجم ــا احتس ــهر ب ــتان بندرماهش ــومی شهرس ــدگان ب ــه ش پذیرفت

ــا رعایــت ســایر ضــوابط وشــرایط  %70خــانواده هــاي معظــم شــهدا وایثــارگران  %5و  %25وســهمیه هــاي  ب

  مقرر آزمون خواهد بود.
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    مراحل آزمون .6

  باشد:به شرح زیر می مراحل برگزاري آزمون

 آزمــون از طریــق کنندگانشــرکت اول مرحلــه ، درگــرددمی برگــزار دو مرحلــهدر  آزمــون ایــن .1

ــورد ــی) م ــومی و تخصص ــی (عم ــرار ســنجش کتب ــدمی ق ــاس و گیرن ــایج براس ــه نت  اول مرحل

جــدول  3الــی  1هــاي نیــاز جهــت ردیف ظرفیــت نیــروي انســانی مــورد ســه برابــرآزمــون، 

 جهـت آزمـون، دوم مرحلـه بـه، 2جـدول شـماره  8الـی  4هـاي ردیف ابـرپنج برو  2شـماره 

 -تخصصـی مصـاحبه انجـام از پـس و شـد خواهنـد رفتـاري دعـوت -تخصصـی مصـاحبهانجام 

ــاري ــاز ،رفت ــورد نی ــا ظرفیــت م ــدگان)2(براســاس جــدول شــماره  متناســب ب ــاالترین ، دارن  ب

بـدیهی اسـت اسـامی نفـرات اعـالم گردنـد، می دعـوت سـایر مراحـل اداري انجـامجهت  نمرات

  گردد؛شده در این مرحله به منزله پذیرش قطعی محسوب نمی

ــی، .2 ــون کتب ــه  دو در آزم ــزا دفترچ ــه«مج ــر دفترچ ــراي ه ــی ب ــان اختصاص ــا زم ــاوي، »ب  ح

 شد؛ خواهد ارایه داوطلب هر به تخصصی و عمومی هايسوال

ــی نمــره .3 ــون کتب ــر ،آزم ــون درصــد 40 اســاس ب ــون درصــد 60 و عمــومی آزم تخصصــی  آزم

  گردد؛می محاسبه

توضـیح اینکـه . باشـدمی ايچهارگزینـه صـورت بـه تخصصـی و عمـومی آزمـون سـواالت کلیه .4

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

بـراي مرحلـه آزمـون کتبـی  درصـد 50نظـر گـرفتن  بـا در محاسبه نمره نهـایی هـر داوطلـب .5

صـــورت  يرفتـــار -یمصـــاحبه تخصصـــبـــراي مرحلـــه  درصـــد 50و(عمـــومی، تخصصـــی) 

 ؛پذیردمی

درصــد میــانگین نمــرات ســه نفــر اول آزمــون بــراي پــذیرش  60کســب حــد نصــاب حــداقل  .6

باشد.  نهایی در آزمون الزامی می
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  مواد آزمون  .7

  باشد:براساس توضیحات ارایه شده در زیر می )یعمومی و تخصص(مواد آزمون کتبی 

  کتبی عمومی آزمون مواد. 1-7  

  :باشدمی 5جدول شماره  شرح به هاي شغلیهریک از گروهبراي کتبی عمومی  آزمون مواد

  : ضرایب مواد آزمون کتبی عمومی5جدول شماره 

  ضریب  عنوان

  1  فارسی ادبیات و زبان

  ICDL(  5/1( اطالعات فناوري گانههفت هايمهارت

  1  عمومی انگلیسی زبان

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

 6شــماره  جــدول شــرح بــه نیــاز مــورد هــاي شــغلیگروه هریــک از بــراي کتبــی تخصصــی آزمــون مــواد    

  :باشدمی

  : مواد آزمون کتبی تخصصی6جدول شماره 

  مواد آزمون  گروه مشاغل  ردیف

  بردار سایتبهره  1
ـــال ـــال انتق ـــرارت، انتق ـــرم ح ـــات و ج ـــک عملی ـــد، مکانی ـــیاالت،  واح س

  راکتور ترمودینامیک، سینتیک و طراحی

2  

(مهندسی  آزمایشگاه

شیمی، مهندسی 

پلیمر، مهندسی 

  پتروشیمی)

ـــال ـــال انتق ـــرارت، انتق ـــرم ح ـــات و ج ـــک عملی ـــد، مکانی ـــیاالت،  واح س

  راکتور ترمودینامیک، سینتیک و طراحی

  شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی  ( شیمی) آزمایشگاه  3

  تعمیرات ماشینري  4
مصـــالح،  مقاومـــت و ارتعاشـــات، اســـتاتیک و حـــرارت و ســـیاالت، دینامیـــک

  ترمودینامیک

  بازرسی فنی  5
مصـــالح،  مقاومـــت و ارتعاشـــات، اســـتاتیک و دینامیـــکحـــرارت و ســـیاالت، 

  ترمودینامیک

  تعمیرات برق  6
ـــین ـــتمهاي ماش ـــی، سیس ـــی کنترلهاي الکتریک ـــی، بررس ـــتمخط هاي سیس

  الکتریکی، الکترومغناطیسقدرت، مدارهاي 

 تعمیرات ابزار دقیق  7
ــتم ــک، سیس ــدارهاي هايالکترونی ــی، م ــرل خط ــیگنال کنت ــی، س ها و الکتریک

  ها، الکترومغناطیسسیستم

  CMنظارت   8
مصـــالح،  مقاومـــت و ارتعاشـــات، اســـتاتیک و حـــرارت و ســـیاالت، دینامیـــک

  ترمودینامیک

  مهندسی ایمنی  9

ــار، بهداشــت محــیط HSEبهداشــت، ایمنــی و محــیط زیســت ( )، ریاضــی و آم

مـدیریت ریسـک و ، کار، ایمنـی محـیط کـار، اصـول و مبـانی پدافنـد غیـر عامـل

  هاي ارزیابی ریسکتکنیک

 باشند.تمامی دروس تخصصی داراي ضریب یک می  
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  مراحل ثبت نام .8

  باشد.مراحل ثبت نام در آزمون به شرح زیر می

 www.autazmoon.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  بارگذاري .3

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

در صـورت هرگونـه تغییـر ظـاهري و یـا عمـل جراحـی منجـر  ،جدیـد بـوده عکس پرسنلی : 2نکته 

بایسـت نسـبت بـه تهیـه عکـس جدیـد اقـدام داوطلـب مـیبه تغییر در چهره بـه هـر شـکل ممکـن، 

  ؛نماید

 ؛شناسنامهتمام صفحات تصویر  بارگذاري .4

 ؛کارت ملی تصویر بارگذاري .5

 ؛یغیر پزشکم یداتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت  بارگذاري .6

 ؛تصویر آخرین مدرك تحصیلی بارگذاري .7

 ،(حسب مورد) مربوط به ایثارگرياري مستندات ذبارگ .8

 تصویر مدرك تحصیلی دیپلمبارگذاري  .9
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  ثبت نام پرداخت وجهنحوه   .9

 24ســاعت  تــا24/10/1401 صــبح روز 8از ســاعت  تواننــدیط الزم مــیاداوطلبــان در صــورت دارا بــودن شــر

ـــه آدرس15/11/1401 روز ـــام ب ـــت ن ـــت ثب ـــی جه ـــس از  www.autazmoon.ir اینترنت ـــه و پ مراجع

 ،بـه عنـوان هزینـه ثبـت نـامریـال  صـد هـزار)پان( 500,000 اطالعات و واریز آنالیـن مبلـغ کنترل ،اريگذبار

  .اقدام نمایند از اطالعات ثبت شده چاپیدریافت نسخه و  شماره پروندهنسبت به اخذ 

  ام و برگزاري آزموننموارد کلیدي مرتبط با ثبت .10

مـدارك مـورد نیـاز ثبـت نـام الکترونیکـی  فایـلجهت جلوگیري از اتالف وقـت در هنگـام ثبـت نـام،  .1

(اینترنتـی) و  پویـارا تهیه نموده و همچنین جهت واریز وجـه ثبـت نـام از اطالعـات مربـوط بـه رمـز 

CVV2  کارت بانکی و همچنـین فعـال بـودن امکـان خریـد اینترنتـی کـارت بـانکی خـود اطمینـان

 فرمایید.حاصل 

 .گردد به متقاضی اعالم سامانهاز طریق  پروندهشماره که  شودمیثبت نام زمانی تکمیل  .2

باشـد. بـدیهی اینترنتـی بـه عهـده شـخص متقاضـی مـی سـامانهمسولیت صـحت ثبـت اطالعـات در  .3

ــاســت چنانچــه مغــایرتی در منــدرجات مــدارك ارا ــا شــرایط آگهــی ی و دفترچــه راهنمــاي ه شــده ب

وجــود داشــته باشــد از ادامــه مراحــل جــذب متقاضــی در هــر مرحلــه جلــوگیري بــه عمــل  آزمــون

 نخواهد داشت.را  خواهد آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی

و یـا از  نـتطریـق کـافیبه طور مکـرر مشـاهده گردیـده افـرادي کـه ثبـت نـام خـود را از  :نکته

دچــار مشــکل شــده و در  آن در ورود اطالعــات و صــحت ،دهنــدانجــام مــی شــخص ثالــثطریــق 

ــد شــرکت ــب  فرآین ــون داوطل ــه وجــود مــیو مراحــل بعــدي آن در آزم ــداخــتالل جــدي ب ــذا  .آی ل

ــام از ورود صــحیح و کامــل کلیــه اطالعــات اســت در هنگــام ثبــت ضــروري ــان  مــورد نیــاز مطــابق ب

 .گردداطمینان حاصل  ،فردي مشخصات

ــه جلســه و  .4 ــی اصــل همــراه داشــتن کــارت ورود ب ــا کــارت مل شناســنامه در روز برگــزاري آزمــون ی

 .باشدمیضروري 

، نسـبت بـه کنتـرل سـامانهبایست پس از اخـذ کـارت ورود بـه جلسـه آزمـون از طریـق داوطلبان می .5

ــحت  ــردي، ص ــات ف ــنامه، مشخص ــدور شناس ــد و ص ــل تول ــدل، مح ــیلی، مع ــدرك تحص ــهمیه م س

ــارگري،  ــی، شــماره صــندلیایث ــون ســاعت و  ،شــماره داوطلب  اطمینــان حاصــلمحــل برگــزاري آزم

  نمایند.

  به مدارك ناقص، مبهم، مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد. .6



  آگهی و دفترچه راهنماي آزمون استخدامی                                                                      

  پتروشیمی مارون شرکت                                                                                                            

 

15 

 

 تذکرات مهم .11

ضـیان شـرکت در آزمـون طـی چنـد مرحلـه او مـدارك ارایـه شـده متق صـحت اطالعـاتبا توجه به اینکـه 

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

 سـامانهدر منـدرج  و دفترچـه راهنمـاي آزمـونثبت نام در آزمـون صـرفا اینترنتـی و براسـاس آگهـی  .1

ــه ــام ب مــدارك فیزیکــی و نیــازي بــه ارســال انجــام خواهــد  www.autazmoon.ir نشــانی ثبــت ن

 ؛باشدنمیدر این مرحله 

ــ .2 ــیان در ج ــت متقاض ــاس موفقی ــر اس ــرکت ب ــانی در ش ــروي انس ــتخذب نی ــل اس ــامی مراح دامی تم

معاینــات ، کــانون، رفتــاري – مصــاحبه تخصصــی، (عمــومی و تخصصــی) مشــتمل بــر آزمــون کتبــی

و چنانچــه متقاضــیان در هــر  باشــدمیهاي اجرایــی شــرکت متناســب بــا برنامــه .کــار و ..پزشــکی طب

الزم را کسـب ننماینـد، موضـوع ادامـه مراحـل اسـتخدامی آنـان منتفـی  شـرایطیک از مراحـل فـوق 

 ؛گرددمی

تلقــی  پــذیرش نهــایی داوطلــببــه منزلــه کتبــی آزمــون مرحلــه در  و اعــالم نتــایجدریافــت مــدارك  .3

پــس از موفقیــت در تمــامی  خــود، مــورد نیــاز نیروهــاي بــه انتخــاب و شــرکت نســبت خواهــد شــدن

اقــدام  کــارآموزي و کــارورزي هــايآمیــز دوره و طــی موفقیــت انجــام مراحــل اداري ،مراحــل آزمــون

  ؛خواهد نمود

شــدگان مکلــف هســتند، از تــاریخی کــه شــرکت اعــالم خواهــد نمــود، در مراکــز آموزشــی و پذیرفتــه .4

  ؛باشندحضور داشته و اراك  بندرماهشهردر مناطق  کارورز /صنعتی به عنوان کارآموز

 ؛بود خواهد ماه 6حداقل کارورزي /يکارآموز زمان مدت .5

 ؛خواهد شدارایه  يمجرد صورت به یخوابگاه امکانات و کارورزي يکارآموز در طول دوره .6

بنــدي تعیــین شــده حضـور پذیرفتــه شــدگان در مراکــز کــارآموزي و کــارورزي براســاس برنامــه زمــان .7

 ؛باشدروزي میبه صورت شبانه ،شرکتتوسط 

ــد .8 ــداقل در م ــارورزي ح ــارآموزي و ک ــان ک ــارآموزان ت زم ــه ک ــار ب ــورایعالی ک ــوب ش ــتمزد مص دس

ــاي  ــت، حــق جــذب و مزای ــم از حــق ماموری ــري اع ــاي دیگ ــه مزای ــد شــد و هیچگون پرداخــت خواه

 گردد. جغرافیایی به داوطلب پرداخت نمی

در چهــارچوب قــوانین و مقــررات کــار ( مقــررات کــار و اشــتغال  شــدگان نهــایییرفتهپذ کــار قــرارداد .9

) و تـــامین اجتمـــاعی و از طریـــق شـــرکتهاي بندرماهشـــهرمنطقـــه ویـــژه اقتصـــادي پتروشـــیمی 

 .پیمانکاري ( ارکان ثالث) خواهد بود
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 کـارآموزي هـايدورهآمیـز نـدن موفقیـترابعـد از گذواجـد شـرایط محل کار کلیه پذیرفتـه شـدگان   .10

ــارو ــرک رزي،و ک ــارون تش ــیمی م ــتان،  ،پتروش ــتان خوزس ــع در اس ــتان بندرواق ــهرشهرس  ،بندرماهش

  ؛بود خواهدبندرماهشهرمنطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی 

-شـاغل مـی - بصـورت سـاکناتمـام دوره کـارآموزي و کـارورزي پـس از کاري تمـامی نیروهـا برنامه  .11

نخواهـد را  ودیعـه مسـکنارایـه تسـهیالت مسـکن و  تـامین جهـتگونـه تعهـدي و شرکت هـیچ باشد

 ؛داشت

ــدگان   .12 ــه ش ــونپذیرفت ــف می آزم ــندمکل ــه  باش ــه ارای ــبت ب ــارآموزي، نس ــد ک ــروع فراین ــل از ش قب

 سـال خـدمت در شـرکت (بـه شـرط تمدیـد قـرارداد سـاالنه پـنجحـداقل مبنی بر  محضري نامهتعهد

 ؛نمایند اقدام )سفته( و سایر تضامین )توسط پیمانکار

ــدن موفقیــتپذیرفته بکــارگیري و جــذب  .13 ــه گذران ــارآموزي و شــدگان آزمــون مشــروط ب آمیز دوره ک

 ؛کارورزي خواهد بود

ي ایـاب و ذهـاب صـرفا در مراکـز ارایـه سـرویسواجـد شـرایط،  افـراد پس از جـذب و بکـارگیري  .14

 ؛پذیر خواهد بودامکانگردد، میتعیین به عنوان محل تجمع  که توسط شرکت

در هـر توسـط شـرکت اسـتعالم خواهـد شـد، چنانچـه ، ه شـدهیـبا توجه به اینکه اصـالت مـدارك ارا  .15

در همــان مقطــع از  ،گــرددبــراي شــرکت محــرز مــدارك و اعتبــار عــدم صــحت  ،مرحلــه از رســیدگی

ممانعـت بــه عمـل خواهــد آمــد و مسـولیت ایــن مـورد بــدون حــق  افـراد مــورد نظــرادامـه همکــاري 

ــه  ــه عهــهرگون ــراض ب ــرد متقاضــی اعت و شــرکت در خصــوص مطالبــه خســارات وارده  باشــدمیده ف

 ؛اقدام خواهد نمود

ــا رعایــت کامــل پروتکل .16 ــی آزمــون ب ــه مراحــل اجرای ــت  گــرددهــاي بهداشــتی برگــزار میکلی و رعای

 هاي بهداشتی توسط داوطلبان شرکت کننده در آزمون الزامی است؛پروتکل

ـــوارد .17 ـــوص م ـــر در خص ـــه و تغیی ـــه اطالعی ـــق آدرس  هرگون ـــرفا از طری ـــون ص ـــا آزم ـــرتبط ب م

www.autazmoon.ir  ــرکت در ــیان ش ــت متقاض ــروري اس ــذا ض ــد. ل ــد ش ــانی خواه ــالع رس اط

 آزمون اطالعات مورد نظر را با مراجعه مکرر به سامانه، از طریق سایت مذکور دریافت نمایند. 

و  ضــوابط، مقــررات، آزمــون بــه منزلــه پــذیرش کلیــه مفــاد آگهــی آزمــونثبــت نــام متقاضــیان در   .18

و  باشــد و حـق هرگونــه ادعـایی درخصــوص عـدم اطــالع از مفـاد آگهــیهاي شـرکت میدسـتورالعمل

  ؛گردداز متقاضی سلب می دفترچه راهنماي آزمون

ــیان می  .19 ــد متقاض ــاعت توانن ــوال از س ــه س ــتن هرگون ــورت داش ــی  8در ص ــبح ال ــر 14ص در  عص

ــا شــماره تلفنتعطیــل غیــرروزهــاي  ــا در  دنــحاصــل فرمای مــاست 021 -64545516-17 هــايب و ی

جهت تهیه بسته کامل سواالت استخدامى شرکت پتروشیمى مارون، اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/ES443
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ــام ســاعات شــبانه  mahchpe@aut.ac.ir الکترونیکــیپســت  روز ســواالت خــود را بــه آدرستم

 ارسال نمایند.
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