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از  ()نوبتكاري واحد هاي بهره برداريخود در به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز شركت پااليش نفت تبريز در نظر دارد 

   ار درزير از طريق برگزاري آزمون كتبي ، مصاحبه حضوري ، گزينش و طب ك واجد شرايط مطابق جدول مردبين فارغ التحصيالن 

 اجتماعي بصورت قرارداد مدت موقت دعوت به همكاري نمايد. چار چوب قانون كار و تأمين

 

 تعداد مورد نياز گرايش رشته تحصيلي مقطع تحصيلي

 70 كليه گرايش ها  مهندسي شيمي و باالتر كارشناسي

 10 كليه گرايش ها  مهندسي مكانيك و باالتر كارشناسي

 10 كليه گرايش ها مهندسي برق و باالتر كارشناسي

 

 : داوطلبانعمومي شرايط 

 .تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران -1

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -2

 ن رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.متدين به دين مبين اسالم و يا يكي از اديا -3

 .زفت تبريدرمان صنعت نداشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني و روانشناختي و نداشتن كوررنگي به تأييد طب كار بهداشت و  -4

 عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاههاي دولتي و غير دولتي و مراكز وابسته و ساير نهادها . -5

 شهدا ، جانبازان و آزادگان فرزندان معزز . خدمت نظام وظيفه انجام داده باشد()داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه -6

 مستثني مي باشند .

 به تائيد مراجع ذيصالح و عدم اشتهار به فساد اخالقي و اعتياد به مواد مخدر .نداشتن سوءپيشينه كيفري  -7

 داوطلبين نبايد به صورت رسمي يا پيماني در استخدام واحدهاي تابعه صنعت نفت باشند . -8

 بداند. ساله محضري براي خدمت در شركت پااليش نفت تبريز و يا هر محل ديگري كه شركت پااليش نفت تبريز صالح 10تعهد  -9

 شرايط اختصاصي داوطلبان :

 عتبرماز دانشگاه هاي  ، مكانيك و برق (داشتن مدرك تحصيلي مقطع كارشناسي يا باالتر در رشته هاي مهندسي ) شيمي -1

رنتي تندر سايت ايات و فنآوري ق, تحقيسطوح مورد نظر مطابق آخرين ويرايش وزارت علوم .(2و  1سطح )تمام وقت دولتي 

 باشد . شركت موجود مي

 مي باشد. 15و مقاطع باالتر  14 كارشناسي حداقل معدل در مقطع -2

 به بعد( 01/07/1367سال تمام مي باشد. )متولدين  30حداكثر سن داوطلبان   -3

      : داوطلبانشرايط بومي 

 كليه واجدين شرايط در سطح كشور مي توانند در آزمون و مصاحبه شركت نمايند. -1

هاي آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان و كردستان به  شرقي و چهار استان همجوار شامل استان ساكنين استان آذربايجان -2

 .برخوردار خواهند بوداز اولويت  نسبت به ساير استانها طور يكسان

 «آگهي جذب نیروی انساني شرکت پاالیش نفت تبرزی »
 



 

  نحوه ثبت نام :

 .tbzrefinery.co.irwwwبا مراجعه به نشاني اينترنتي 12/07/1397لغايت  1397/ 01/07منحصراً از تاريخ ثبت نام در آزمون  -1

ك خود انجام مي پذيرد. متقاضيان مي بايست پس از مطالعه شرايط عمومي و اختصاصي جذب و تكميل فرم درخواست شغل، مدار

 د گرفت.را در سامانه ثبت و كد رهگيري دريافت نمايند. ضمناً كليه اطالع رساني هاي آتي از طريق همين سايت صورت خواه

دقيق , اطّالعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در نشاني اينترنتي معرفي شده به طور صحيح ثبت و تكميل مشخصات و -2

 .كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروري مي باشد نگهداري و دريافت

ام از طريق ثبت ن غير از الزم به ذكر است هر داوطلب تنها امكان يك بار ثبت نام را دارد. ضمناً ثبت نام به صورت ناقص يا به -3

 نشاني اينترنتي شركت مورد قبول نمي باشد.

 مدارك مورد نياز :

 در سايت اينترنتي شركت( رسدست رونيكي تقاضاي ثبت نام )قابلتكميل فرم الكت -1

 سكن صفحه توضيحات نيز ضروري است(اسكن مدارك تحصيلي، صفحه اول شناسنامه )در صورت داشتن توضيحات ، ا -2

 PDFيل ي كارت ملي، پشت و روي كارت پايان خدمت نظام وظيفه و كارت يا مدارك ايثارگري به ترتيب در يك فاپشت و رو

 .اينترنتي شركت  نشاني در محل مشخص شده دربارگذاري آن  و

 گذاري آن در محل مشخص شده.ت ذكر شده در سايت ثبت نام و بارمشخصا جديد با  3×4اسكن عكس  -3

ثبت نام  ريال( بابت ثبت نام و شركت در آزمون كتبي از طريق سامانه 300ر000غ سيصد هزار ريال )اسكن فيش پرداخت مبل -4

 .(و شرايطي قابل عودت نخواهد بود )الزم به ذكر است هزينه ثبت نام تحت هيچ عنوان

 ش نفت تبريزم شركت پااليبنا  مركزي تبريزشعبه  تجارت نزد  بانك  500059990 واريز مبلغ ثبت نام در آزمون به شماره حساب -5

 IR 340180000000000500059990شماره شباي   با  هادر كليه شعب بانك  پرداخت قابلو   5000كد شعبه 

 آزمون و زمان توزيع كارت ورود به جلسه : محل ،تاريخ

انشگاه صنعتي د  -جديد سهند     شهر   –آذرشهر  –صبح  واقع در جاده  تبريز  9راس ساعت   19/07/97تاريخ آزمون روز پنجشنبه مورخه  -1

 چاپ مي باشد.  و نشاني اينترنتي شركت قابل دسترس  .  كروكي محل آزمون درسهند تبريز خواهد بود 

سبت به نبا مراجعه به سايت شركت و محل مشخص شده  17/07/97و18انند طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخه محترم مي تو داوطلبان -2

 ورود به جلسه آزمون اقدام نمايند .كارت چاپ 

 مواد آزمون :

 د آزمونموا عنوان رشته
 معارف اسالمي- ادبيات فارسي دروس عمومي

 دروس تخصصي مهندسي شيمي
-كنترل فرآيند –نتقال جرم و عمليات واحد ا -2و1نتقال حرارت ا-كانيك سياالتم-ترموديناميك

 ليسي(زبان تخصصي)انگ –طراحي راكتورهاي شيميايي 

 دروس تخصصي مهندسي برق
  صنعتي الكترونيك  - 1الكترونيك  –كنترل صنعتي    –كنترل خطي -مهندسي   اترياضي

 زبان تخصصي)انگليسي( -(  2و  1ماشين هاي الكتريكي  -بررسي سيستم هاي قدرت  

 دروس تخصصي مكانيك
 ارتانتقال حر -مكانيك سياالت  - ترموديناميك

 بان تخصصي)انگليسي(ز-طراحي اجزاء  -مصالح استاتيك , مقاومت
 

 

 .براي پاسخ هاي نادرست برگزار خواهد شد منفي ۀاحتساب نمر آزمون عمومي و تخصصي به صورت چهارگزينه اي و با -1

 مفاد سواالت دروس آزمون در سطح مقطع كارشناسي خواهد بود. -2

 مون عمومي توزيع خواهد شد.بوده و امتياز آن در ساير مواد آزي معاف اقليتهاي مذهبي از پاسخگوئي به سواالت معارف اسالم تبصره:



 

 : بسيار مهمّ تذكرات

 به صورت مستمر به نشاني اينترنتي و اطالع از تغييرات احتمالي ساعت  ،داوطلبان براي آگاهي از همۀ مراحل جذب، آزمون، تاريخ، محل -1

www.tbzrefinery.co.ir  د.مراجعه نماين 

آگهي  العات خالف واقع داده يا فاقد شرايط مندرج دردر هر مرحله از جذب و پس از آن چنانچه محرز شود داوطلب اطّ  -2

 باشد ، از انجام مراحل بعدي محروم مي شود و هزينۀ ثبت نام مسترد نخواهد شد.

متن  دقيق شرايط اعالم شده در به مدارك ناقص يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم رعايت -3

 آگهي و يا تغذيۀ مدارك به صورت ناقص به عهده داوطلب خواهد بود.

                با توجه به اينكه شركت پااليش نفت تبريز به بخش خصوصي واگذار شده است امكان انتقال جذب شدگان به ساير  -4

 از قراردادي به رسمي وجود ندارد . واحد هاي نفتي و يا ارگانهاي دولتي و تبديل وضعيت آنان

 ي براي تأمين اسكان پذيرفته شدگان نخواهد داشت.دشركت هيچگونه تعه -5

 .شهرستان تبريز مي باشد  فعلي سرويسها و در تأمين سرويس اياب و ذهاب پذيرفته شدگان در محدوده -6

ي خدماتي و ساير هزينه ها ،آموزشي كليه هزينه هاي ،در صورت انصراف از ادامه خدمت در شركت در طول مدت تعهد -7

 .مرتبط از انصراف دهنده  اخذ خواهد شد 

ز خود را ني كارت شناسايي ملي، شركت در جلسه آزمون عالوه بر برگ ورود  به هنگام حضور و داوطلبانضروري است  -8

 همراه داشته باشند .

لفن ماره  تشير از ايام تعطيل و در ساعات اداري با  جهت كسب اطالعات بيشتر داوطلبان مي تواند در طول ايام هفته به غ -9

و در خصوص اختالل در سامانه احد تأمين و برنامه ريزي نيروي انساني و  041- 21148130و  21148131و  21148136هاي  

 تماس حاصل نمايند . 041 – 21148838  با شماره تلفن  ITثبت نام با واحد 

 : وطلبانداخالصه ايام ضروري براي اطالع 

 

 ركت پااليش نفت تبريزملل شروابط عمومي و امور بين ال                             شركت پااليش نفت تبريزانساني  مديريت منابعبرنامه ريزي و تأمين 

 

 

 

 شرح اقدام تاريخ

 و نگهداري آن تا آخر اخذ كد رهگيري -ثبت نام در سامانه )سايت شركت(  12/07/97لغايت  07/97/ 01از تاريخ 

 اصالح اطالعات در صورت لزوم از طرف دوطلبان 16/07/97لغايت  07/97/ 15از تاريخ 

 كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در آزموناپ چمراجعه به سايت و  18/07/97لغايت  07/97/ 17از تاريخ 

 دانشگاه صنعتي سهند تبريز      صبح 9  ساعت مون  دربرگزاري آز 19/07/97پنجشنبه مورخه 


