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                                                         بسمه تعالی

 

 

 

بهره برداري  عملیاتی ، واحد هايخود در به منظور تأمین نیروي انسانی مورد نیاز شرکت پاالیش نفت تبریز در نظر دارد 

استانهاي  بومی مقیم  واجد شرایط مردحصیالن از بین فارغ التشرکت حسب نیازمندي هاي  و واحد هاي ستادي (روزکار) (نوبتکاري)

، گزینش و طب کار زیر از طریق برگزاري آزمون کتبی، مصاحبه حضوري مطابق جدول آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

 مکاري نماید.دعوت به هتمام وقت و شاغل موقت صورت قرارداد مدت ه چوب قانون کار و تأمین اجتماعی بچارمقطع کارشناسی در در
 

 گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 کلیه گرایش ها به جز مواد غذایی مهندسی شیمی کارشناسی

 محض و کاربردي شیمی کارشناسی

 ها گرایش کلیه مهندسی مکانیک کارشناسی

 عمران مهندسی عمران کارشناسی

 ایمنی و حفاظت صنعتی مهندسی ایمنی کارشناسی

 کلیه گرایش ها پیوترمهندسی کام کارشناسی

 بدون گرایش -ابزاردقیق -الکترونیک -قدرت مهندسی برق کارشناسی

 منابع انسانی -مدیریت دولتی -مدیریت بازرگانی مدیریت کارشناسی

 کلیه گرایش ها حسابداري کارشناسی

 ها گرایش کلیه مهندسی مواد کارشناسی

 ها گرایش کلیه مهندسی صنایع کارشناسی

 محیط زیست مهندسی محیط زیست کارشناسی

 بهداشت حرفه اي ايمهندسی بهداشت حرفه کارشناسی

 مهندسی نفت مهندسی نفت کارشناسی

 

 طلبان :اوشرایط عمومی د

 تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران -1

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -2

 ر مصرح در قانون اساسین رسمی کشومتدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیا -3

  طب کار داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی به تأیید -4

 »آ��ی �ذب ��روی ا�سا�ی �ر�ت پاال�ش ��ت ��ر� «
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 ی و مراکز وابسته و سایر نهادهاهاي دولتی و غیر دولت عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاه -5

  پزشکی غیرمعافیت دایم  یا داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه -6

 د اخالقی و اعتیاد به مواد مخدرتائید مراجع ذیصالح و عدم اشتهار به فسا نداشتن سوءپیشینه کیفري به -7

 داوطلبین نباید به صورت رسمی یا پیمانی در استخدام واحدهاي تابعه صنعت نفت باشند. -8

براي خدمت در شرکت پاالیش توسط داوطلب اشتغال یل تضامین اعالم شده از طرف شرکت، و تحوساله محضري  10تعهد  -9

 .ریز و یا هر محل دیگري که شرکت پاالیش نفت تبریز صالح بداندنفت تب
 

 شرایط اختصاصی داوطلبان :

 که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري سراسر کشوراز دانشگاه هاي مقطع کارشناسی در داشتن مدرك تحصیلی  -1

توضیح اینکه مدارك معادل شامل مورد فوق  .)، آزاد اسالمی، علمی کاربردي و غیرانتفاعیپیام نور سراسري،( می باشند

 نمی باشد.

 می باشد. 14 کارشناسی در مقطع کشور سراسربراي دانشگاه هاي حداقل معدل  -2

 به بعد) 01/01/1376متولدین سال تمام می باشد. ( 25حداکثر سن داوطلبان  -3

 .گردد می اضافه سن حداکثر به سربازي خدمت مدت: تبصره       

 شرکت جذب آزمون یندآفر در وضعیت تبدیل منظور به که زتبری نفت پاالیش شرکت در شاغل پیمانکاري کارکنان براي -4

 .داشت نخواهد وجود سنی محدویت ،نمایندمی

درصد) و 25( فرزندان آزادگان و جانبازان باالي  خانواده هاي معظم شهدا و ایثارگران براي ،به نمره مکتسبه آزمون کتبی -5

 ، از کارافتاده و متوفیبازنشسته ،فرزندان کارکنان شاغلبه همچنین و خواهد شد  اضافه) %12( ندان آنانیا فرزرزمندگان 

 خواهد شد. افزوده) %10(نیزدر شرکت پاالیش نفت تبریز 

باالتر) تعلق ( امتیاز بند مذکور یکی از امتیازات فقط،  5 بنداز امتیازات  مورد در صورت دارا بودن بیش از یک : 1 تبصره        

 خواهد گرفت.

آزادگان  –( خانواده هاي شهدا  5الزم جهت بهره مندي از امتیاز قید شده در بند و مستندات مدارك  الصاق:  2تبصره  

پاالیش ، از کار افتاده و متوفی بازنشسته ،فرزندان کارکنان شاغل و یا فرزندان آنانرزمندگان  -درصد 25 بااليجانبازان 

 .الزامی است )نفت تبریز

ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل حضور  9ماه متوالی یا  6: رزمنده به کسی اطالق می شود که حداقل  3 تبصره

 .داشته باشد

مورد نیاز شرکت بوده و چنانچه افراد پذیرفته شده صرفاً (کارشناسی) آگهی  این تحصیلی اعالم شده در مقطع :  4تبصره 

وفق به اخذ مدرك تحصیلی باالتر گردند ، شرکت هیچ گونه تعهدي در رابطه با تعدیل مدرك مأخوذه و یا در حین خدمت م

 نخواهد داشت. داوطلبارتقاء 

تا سقف یید کمیته جذب با تأمرتبط با ارائه گواهی معتبر(بیمه و گواهی معتبر از محل کار قبلی) مدت سابقه کار  :5تبصره 

 .شد خواهد اضافه سن حداکثر حداکثر دو سال  به

 

      طلبان :اوشرایط بومی د

 .در یکی از استان هاي مندرج در این آگهی باشد داوطلب یا همسرمحل تولد  :بومی بودن مالك تشخیص -1
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از سنوات تحصیلی ابتدایی/راهنمایی/دبیرستان/دانشگاه در یکی از استان هاي مندرج  حداقل چهار سال متوالی یا متناوب

  باشد. یدر این آگه

در  یمه دریکی از استان هاي مندرج) سال سابقه پرداخت حق ب4( پدر، مادر و یا همسر ایشان داراي حداقل چهار داوطلب،

  این آگهی را داشته باشد.

سازمان تأمین از  ای مبنی بر چهار سال محل تحصیل و آموزش و پرورش/ دانشگاه  به مهر ، ممهور رسمی ومعتبر مدارك اصل  تصویر بارگذاري: تبصره

  .الزامی می باشداجتماعی اصل نامه بیمه واریزي 

 

  نحوه ثبت نام :

 irorc.tzazmoon. بـا مراجعـه بـه نشـانی اینترنتـی 41/10/1401لغایـت    05/10/1401 منحصـراً از تـاریخثبت نـام در آزمـون  -1

، ثبـت نـامی جـذب و تکمیـل فـرم انجام می پـذیرد. متقاضـیان مـی بایسـت پـس از مطالعـه شـرایط عمـومی و اختصاصـ

ضـمناً کلیـه اطـالع نماینـد.  نگهـداريو نـزد خـویش  مدارك خـود را در سـامانه ثبـت و کـد رهگیـري دریافـتاطالعات و 

 رسانی هاي آتی از طریق همین سایت صورت خواهد گرفت.

رت نـاقص یـا بـه غیـر از م بـه صـوالزم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یک بـار ثبـت نـام را دارد. ضـمناً ثبـت نـا -2

 نمی باشد.و امکان پذیر نشانی اینترنتی شرکت مورد قبول نام از طریق ثبت

 

 مدارك مورد نیاز :

 در سایت اینترنتی شرکت) رسدست رونیکی تقاضاي ثبت نام (قابلتکمیل فرم الکت -1

حات نیــز ســکن صــفحه توضــی(در صــورت داشــتن توضــیحات ، ااســکن مــدارك تحصــیلی، صــفحه اول شناســنامه  -2

و در صـورت داشـتن  یـا معافیـت دائـم غیـر پزشـکیکارت ملـی، کـارت پایـان خـدمت نظـام وظیفـه  ضروري است)

ــدان معــزز شــهدا ، آزادگــان (مــدارك و شــرایط اختصاصــی  ــدان  و)  %25حــداقلو جانبــازان ، رزمنــدگان فرزن فرزن

 و PDFبـه ترتیـب در یـک فایـل  ومی بـودنبـ شاغل و بازنشسته ، از کار افتاده و متوفی شرکت پـاالیش نفـت تبریـز و

 اینترنتی  نشانی در محل مشخص شده دربارگذاري آن 

 گذاري آن در محل مشخص شدهت ذکر شده در سایت ثبت نام و بارمشخصا جدید با  3×4اسکن عکس  -3

مـون بابـت ثبـت نـام و شـرکت در آز )ریـال 1ر500ر000صد هزار ریـال (پان یک میلیون ومبلـغ اسکن فیش پرداخت  -4

و شـرایطی  از طریق سامانه ثبت نام (الزم بـه ذکـر اسـت هزینـه ثبـت نـام تحـت هـیچ عنـوان خود داوطلبنام ه بکتبی 

 .)قابل عودت نخواهد بود

شـعبه  پارسـیان بانـکنـزد    IR 16054020532100052048605  يشـبا واریز مبلغ ثبت نام در آزمون بـه شـماره -5

 ها بانک کلیه از پرداخت قابل تبریز نفت پاالیش شرکت نامه ب تبریز استاد شهریار

 

 محل آزمون و زمان توزیع کارت ورود به جلسه : ،تاریخ

ـاعت رأ 23/10/1401  مورخـه  جمعـه  روز کتبی  تاریخ آزمون -1 ـبح  واقـع در 9س س بهمـن  29 بلـوار  – دانشـگاه تبریـزمحـل   ص

 خواهد بود.
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با مراجعه به سایت شرکت و محل مشخص شده   10/1401/ 20و    21 ه و چهارشنبه مورخ سه شنبه انند طی روزهايدواطلبان محترم می تو -2

 اقدام نمایند. و کروکی محل  کارت ورود به جلسه آزمونچاپ نسبت به 

 

 آزمون دروس اختصاصی براي رشته هاي مختلف به شرح جدول ذیل می باشدمواد 

 مواد آزمون گرایش رشته تحصیلی

گرایش ها به جز  کلیه  مهندسی شیمی
 صنایع غذایی

 –کنترل فرایند  –مکانیک سیاالت  –ترمودینامیک  – 2و  1انتقال حرارت 
ریاضیات  -ی راکتور هاي شیمیاییطراح –2و  1انتقال جرم و عملیات واحد 

 هوش و استعداد تحصیلی –زبان تخصصی  –مهندسی و محاسبات عددي 

 شیمی
 

 محض و کاربردي
 شیمی معدنی -شیمی فیزیک -زیهشیمی تج -شیمی آلی

 تحصیلی استعداد و هوش –تخصصی زبان

 مهندسی مکانیک
 ساخت و تولید
 حرارت ، سیاالت

 جامدات / بدون گرایش

 مکانیک سیاالت -ترمودینامیک -مقاومت مصالح -استاتیک 
 انتقال حرارت –مقاومت مصالح 

 تحصیلی استعداد و هوش –تخصصی زبان

 هاي سازه - تحلیل سازه ها -مکانیک خاك و پی سازي - مقاومت مصالح عمران مهندسی عمران
 تحصیلی استعداد و هوش –تخصصی زبان -سازه هاي فوالدي -بتنی

 ایمنی  و حفاظت صنعتی مهندسی ایمنی
 

 2و  1ریاضی  -استاتیک  –تصفیه آب و فاضالب  –مهندسی محیط زیست 
 ایمنی محیط کار –آمار و احتماالت مهندسی  –

 تحصیلی استعداد و هوش – تخصصی زبان

 کلیه گرایش ها مهندسی کامپیوتر
مدار  – الگوریتمساختمان داده ها و طراحی  –نظریه زبان ها و ماشین ها 
  -شبکه هاي کامپیوتر  –سیستم هاي عامل  –منطقی و معماري کامپیوتر

 تحصیلی استعداد و هوش – تخصصی زبان -پایگاه داده ها

 قمهندسی بر
 الکترونیک

 قدرت
 ابزار دقیق

 2و  1الکترونیک  – 2و  1ماشین هاي الکتریکی – 2و  1مدارهاي الکتریکی 
 تخصصی زبان –الکترومغناطیس –سیستم هاي کنترل خطی -

 تحصیلی استعداد و هوش

 –دولتی  –بازرگانی  مدیریت

 منابع انسانی
 –ی رفتارسازمان –مدیریت منابع انسانی  –سازمان و مدیریت 

 تحصیلی استعداد و هوش – تخصصی زبان –روش تحقیق 

 حسابداري
 
 

 ها گرایش کلیه

 )2و  1حسابداري پیشرفته  – 2و  1حسابداري مالی (حسابداري میانه 
 مبانی حسابداري مدیریت ) – 2و  1حسابداري بهایابی (بهایابی 

 )2و  1اصول حسابرسی  ( اصول حسابرسی 
 ) 2الی م – 1مدیریت مالی ( مالی 

 تحصیلی استعداد و هوش – تخصصی زبان

 کلیه گرایش ها مهندسی مواد
ترمودینامیک شیمی  –خواص مکانیکی مواد  –خواص فیزیکی مواد 

 روش هاي نوین انالیز مواد –فیزیک مواد 
 تحصیلی استعداد و هوش – تخصصی زبان

 کلیه گرایش ها مهندسی صنایع
مدیریت و  –کنترل موجودي  – اقتصاد مهندسی –تحقیق در عملیات 

 کنترل کیفیت آماري –طرح ریزي واحدهاي صنعتی  –کنترل پروژه 
 تحصیلی استعداد و هوش – تخصصی زبان

 محیط زیست مهندسی محیط زیست

 -تصفیه آب و فاضالب –کنترل آلودگی هوا  –مدیریت محیط زیست 

 -آمار و احتماالت مهندسی  -2و  1ریاضی  –مدیریت پسماند 
 تحصیلی استعداد و هوش – تخصصی زبان

 بهداشت حرفه اي مهندسی بهداشت حرفه اي
ط کار (شناسایی، ارزیابی، عوامل زیان آور شغلی در محی -ارگونومی

 تخصصی زبان -بیماري هاي ناشی از کار –ایمنی صنعتی   –کنترل)
 تحصیلی استعداد و هوش

 مهندسی نفت مهندسی نفت
-مهندسی نفت-ریاضی مهندسی -دیفرانسیل معادالت – 2و 1ریاضی 

فرایندهاي پاالیش -محاسبات مهندسی پاالیش-مکانیک سیاالت دو فازي
 نفت
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 .بودآزمون به صورت چهارگزینه اي خواهد  -1

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

  تذکرات بسیار مهم :

 شرکت به نشانی اینترنتی صورت مستمربه تغییرات احتمالی  دلیله بآزمون)  محلو  تاریخاوطلبان براي آگاهی از همۀ مراحل (ساعت، د -1

www.tzorc.ir  .مراجعه نمایند 

العات خالف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی در هر مرحله از جذب و پس از آن چنانچه محرز شود داوطلب اطّ  -2

 .خواهد شدمراحل بعدي محروم  ادامه، از بوده

به مدارك ناقص یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق شرایط اعالم شده در متن  -3

 آگهی و یا تغذیۀ مدارك به صورت ناقص به عهده داوطلب خواهد بود.

                ه سایر با توجه به اینکه شرکت پاالیش نفت تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است امکان انتقال جذب شدگان ب -4

 .میسر نمی باشدهاي دولتی و تبدیل وضعیت آنان از قراردادي به رسمی  واحد هاي نفتی و یا ارگان

 ندارد.در طول خدمت محل اسکان پذیرفته شدگان ي براي تأمین دشرکت هیچگونه تعه -5

 .می باشدشهر تبریز  در محدوده ،در شرکتجهت انجام وظیفه  کارکنانسرویس ایاب و ذهاب  -6

, کلیه هزینه هاي آموزشی, خدماتی و سایر هزینه هاي مه خدمت در شرکت در طول مدت تعهددر صورت انصراف از ادا -7

 .مرتبط از انصراف دهنده اخذ خواهد شد

خود را نیز  کارت ملی ،به جلسه ورود کارتشرکت در جلسه آزمون عالوه بر   طلبان به هنگام حضور واوضروري است د -8

 داشته باشند.همراه 

اطالعات و مدارك ارائه بررسی هاي اولیه در و  پس از اتمام مهلت ثبت نام متقاضیانی که کد رهگیري دریافت نموده اند -9

کارت چاپ توانند با مراجعه به سایت شرکت در ایام تعیین شده (جدول ذیل) نسبت به می، مورد تأیید واقع گردیده شده 

 . ایندورود به جلسه آزمون اقدام نم

طیل و در ساعات اداري با  شماره د در طول ایام هفته به غیر از ایام تعنجهت کسب اطالعات بیشتر داوطلبان می توان -10

و در خصوص اختالل در و فرایندهاي منابع انسانی برنامه ریزي واحد   041- 21148130و  21148131و  21148097هاي  تلفن

 .تماس حاصل نمایند 041 – 21148838  ه تلفنشماره ب  ITواحد  اسامانه ثبت نام ب

 طلبان :خالصه ایام ضروري براي اطالع داو

 

 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت تبریز                          شرکت پاالیش نفت تبریزانسانی  منابع مدیریت

 

 شرح اقدام تاریخ

 و رفع مغایرت هاي احتمالی از طرف شرکت اخذ کد رهگیري -ثبت نام در سامانه  14/10/1401لغایت  05/10/1401از تاریخ 

 ت ثبت شده (در صورت نیاز)ویرایش اطالعا 16/10/1401لغایت  15/10/1401از تاریخ 

 آزمون دریافت کروکی محلکارت ورود به جلسه و چاپ مراجعه به سایت و  21/10/1401لغایت  20/10/1401از تاریخ 

 بهمن در محل دانشگاه تبریز 29بلوار  -صبح  9برگزاري آزمون ساعت  23/10/1401جمعه روز 


