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دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت پاالیش نفت الوان -سال1400
با استعانت از خداوند متعال ،شركت پااليش نفت الوان(سهامی عام) افتخار دارد مقارن با ايام شکوهمند انقالب اسالمی
و با هدف توسعه كیفیت و كمیت تولید فرآورده های نفتی و كمک به خودكفايی و اشتغال ايران اسالمی در نظر دارد به
منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای عملیاتی و ستادی تعداد  64نفر از داوطلبان مرد واجد
شرایط را در مقطع تحصیلی كارشناسی در رشته ها و گرايش های مندرج در جدول ذيل از بین فارغ التحصیالن
دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از طريق برگزاری آزمون استخدامی
كتبی(عمومی ،تخصصی)  ،مصاحبه فنی و گزينش بصورت قراردادی طبق ضوابط قانون كار و تأمین اجتماعی دعوت به
همکاری نمايد.
جدول مقاطع و رشته های تحصیلی موردنیاز شرکت پاالیش نفت الوان
مقطـع
تحصیلی

كارشنـاســي

مهندسي شيمـي
مهندسي نفت

بدون گرايش،كلیه گرايشها به استثناء صنايع غذايی ،بیوتکنولوژی،
زيست پزشکی ،داروسازی ،صنايع شیمی معدنی ،محیط زيست وپلیمر
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بدون گرايش ،كلیه گرايشها به استثناء مهندسی
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 -1شرایـط عمومـی داوطلبان

 -1-1تابعیت كشورجمهوری اسالمی ايران.
 -2-1التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.
 -۳-1اعتقادبه دين مبین اسالم و يا يکی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.
 -4-1عدم محکومیت به فساد اخالقی ،نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه كیفری.
 -5-1داشتن تندرستی و توانايی كامل جسمانی به تايید طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت و عدم اعتیاد به
مواد مخدر و روانگردان.
 -6-1دارا بودن كارت پايان خدمت وظیفه يا معافیت دائم غیرپزشکی در زمان ثبت نام.
تبصـره :تاريخ ترخیص از خدمت وظیفه و صدور كارت معافیت دائم قانونی بايد قبل از تاريخ اولین روز ثبت نام باشد.
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 -۷-1عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاههای دولتی و مراكزوابسته به آن و نهادهای انقالبی.
-۸-1داوطلبان جذب شده نبايد به صورت رسمی يا پیمانی در استخدام واحدهای تابعه صنعت نفت باشند.
 -۹-1با توجه به اينکه جذب شدگان صرفاً جهت كار در شركت پااليش نفت الوان به صورت قراردادی جذب خواهند
شد لذا امکان انتقال آنان به ساير واحدهای وزارت نفت و ديگر ارگانهای دولتی و غیر دولتی(بخش خصوصی اصل44
قانون اساسی)تحت هیچ شرايطی وجود ندارد.
-1۰-1آمادگی انجام وظیفه در محل شركت پااليش نفت الوان در جزيره الوان.
 -11-1دارا بودن دانشنامه يا گواهی نامه موقت فراغت از تحصیل از دانشگاههای مورد تايید وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و يا دانشنامه تحصیل در دانشگاههای خارج از كشور كه به تايید وزارت علوم رسیده باشد.
تبصره :1تاريخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بايست قبل از تاريخ اولین روز ثبت نام باشد.
تبصره  :2مدرک تحصیلی زمان ثبت نام مالک استخدام خواهد بود و در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله ،پذيرش
داوطلب كن لم يکن تلقی و حق هیچگونه اعتراضی وجود نخواهد داشت .ضمناً شركت هیچ گونه تعهدی نسبت به تعديل
مدرک تحصیلی كاركنان در طول دوران خدمت نخواهد داشت.
 -12-1حداقل معدل جهت شركت در آزمون برای كلیه گرايش ها  13می باشد.
 -1۳-1عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی (موكداً اعالم می گردد چنانچه در مراحل استخدامی
مشخص شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد شد).
كليـه متقاضيان مي توانند در این آزمون استخدامي شركت نمایند  .ولي در صورت كسب امتياز و در شرایط
مساوی ،اولویت جذب با داوطلبان بـومـي استـان هـرمـزگـان در رشته شغل های مورد نياز در جزیره الوان
مي باشد.

تبصـره :1بـومـی استان هرمزگان به فردی اطالق می گردد كه دارای يکی از شرايط زير باشند:
محل تولد يا محل صدور شناسنامه داوطلب استان هرمزگان باشد.
حداقل دو مقطع تحصیلی (ابتدايی ،راهنمايی و دبیرستان) را در استان هرمزگان طی نموده باشد.
تـذكـر :متقاضیان بومی درصورتی از امتیاز منظور شده بهره مند خواهند شدكه تعهد محضری مبنی بر حداقل 1۰سال
(ده سال) خدمت در محل تعیین شده را ارائه نمايند.
 -2امتیازات ویـژه:

جهت متقاضیان بومی و خانواده معزز شهداء و ايثارگران در كلیه مقاطع تحصیلی بر اساس جدول زير امتیاز ويژه در نظر
گرفته خواهد شد.
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شرح امتیـاز

امتیـاز
فرزندان معززشهداء  ،مفقودین  ،اسراء ،خانواده شهداء  ،جانبازان و ایثارگران یا
فرزندان آنان و فرزندان آزادگان

طبق مقررات موضوعه در دستورالعمل جذب
داوطلبان بومی جزيره الوان و شهرستان بندرلنگه  5۰درصد
ازكل امتیازات كسب شده و ساير شهرهای استان هرمزگان

داوطلبان بومي استان هرمزگان

 4۰درصد امتیاز كسب شده.
فرزندان كاركنان شاغل  ،بازنشسته  ،از كار افتاده كلي دائم یا فوت شده (دارای

طبق مقررات موضوعه در دستورالعمل جذب و با توجه به

سابقه خدمت اشتغال ) در شركت پاالیش نفت الوان

سابقه حضور در الوان

نيروهای مدت موقت شاغل در شركت پاالیش نفت الوان و
شاغلين شركت های پيمانکاری طرف قرارداد با شركت پاالیش نفت الوان در

طبق مقررات موضوعه در دستورالعمل جذب

فعاليتهای مستمر و غير پروژه ای
نفرات برتر خروجي هر سال تحصيلي دانشگاه های دولتي وآزاد (سه رتبه اول)

طبق مقررات موضوعه در دستورالعمل جذب

تبصره  :1مالک شناسايی شهرهای استان هرمزگان آخرين تقسیمات جغرافیايی كشور می باشد.
تبصره  :2امتیاز بومی بودن و ايثارگران و ساير امتیازات صرفاً در مرحله اعالم نتايج نهايی و در نمره كتبی لحاظ خواهد شد.
 -3شرایط سنی برای متقاضیان استخدام در شرکت پاالیش نفت الوان

حداكثر سن متقاضیان شركت در آزمون  ۳۳سال تمام درتاريخ ثبت نام است ( .متولدين )1۳6۷/11/۰1
تبصـره  :1مدت زمان خدمت نظام وظیفه به حداكثر شرط سنی افزوده می شود.
تبصـره  :۲مدت سابقه كار معتبر و مرتبط با مدرک تحصیلی به ازای هرسال سابقه يک امتیاز و حداكثر به میزان  5سال

به سقف سنی افزوده می گردد  ( .در صورت قبولی در آزمون كتبی ارائه گواهی سابقه كار معتبر و پرداخت حق بیمه
ايام مذكور الزامی است ).
تبصـره : 3در مورد فرزندان خانواه های معظم ايثارگران در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهی از حداكثر شرط
سنی معاف می باشند.
تبصـره  : 4در هر حال و تحت هیچ شرايطی حداكثر سن با مراعات تبصره های فوق الذكر نبايد برای داوطلبان بیشتر از
( 40چهل) سال تمام باشد.
 -4مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی و مهلت ثبت نام

ثبت نام واجدين شرايط از تاريخ  14۰۰/11/25لغايت  14۰۰/12/۰۷با مراجعه به سايت دانشگاه هرمزگان به
نشانی www.hormozgan.ac.irانجام می پذيرد.
متقاضیان می بايست پس از مطالعه شرايط عمومی و اختصاصی جذب و تکمیل فرم درخواست شغل  ،مدارک خود را
در سامانه بارگذاری  ،ثبت و كد رهگیری دريافت نمايند .ضمناً كلیه اطالع رسانی های آتی از طريق همین سايت صورت
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خواهد گرفت .شايان ذكر است كلیه اطالعات ثبت شده به صورت خوداظهاری بوده و پس از اعالم نتايج ارائه اصل و
تصوير كلیه مدارک الزامی می باشد.
-1

ثبت وتکمیل مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجود درسايت ثبت نام ،به طور صحیح و دقیق

و دريافت كد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتی ضروری می باشد.
-2

فايل عکس اسکن شده پرسنلی ۳×4با حجم كمتراز 4۰كیلو بايت.

-۳

واريز مبلغ  1/۳۰۰/۰۰۰/-ريال (صدو سی هزار تومان) به عنوان حق ثبت نام به صورت پرداخت الکترونیکی در

وجه دانشگاه هرمزگان.
تذكـر :1ثبت نام نهايی منوط به تکمیل كلیه مراحل و دريافت كد رهگیری از سیستم می باشد .پس از تايید نهايی
اطالعات قابل تغییر نبوده و امکان ثبت نام مجدد نیز وجود ندارد ،لذا در تکمیل فرم درخواست در سامانه اينترنتی مذكور
دقت الزم معمول گردد.
تذكـر :۲الزم به ذكر است هر داوطلب تنها امکان يک مرتبه ثبت نام را دارد .ضمناً ثبت نام به صورت ناقص يا به هر
نحو غیر از ثبت نام از طريق سامانه اينترنتی مذكور  ،مورد قبول نبوده و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
تذكر  :3دریافت كد رهگيری به منزله انجام نهایي بودن فرایند ثبت نام داوطلب بوده ولي لزوماً به منزله تایيد داوطلب جهت
شركت در آزمون نمي باشد .ضروری است داوطلبين بطور مکرر به سایت ثبت نام مراجعه نموده و از وضعيت تایيد نهایي خود
جهت شركت در آزمون اطمينان حاصل نموده و در صورت عدم تایيد ،نسبت به اصالح مشخصات ثبت نام اقدام نمایند.

 -5زمـان توزیـع کارت ورود به جلسـه

كارت ورود به جلسه آزمون كتبی از روز دوشنبه مورخ  14۰۰/12/16لغايت چهارشنبه مورخ  14۰۰/12/1۸از طريق
سايت ثبت نام قابل دريافت خواهد بود.
 -6زمـان و محـل بـرگـزاری آزمـون

تاريخ برگزاری آزمون هر داوطلب در يکی از روزهای پنجشنبه يا جمعه مورخ  14۰۰/12/1۹يا  14۰۰/12/2۰در شهر
بندرعباس می باشد .حوزه برگزاری آزمون در كارت ورود به جلسه داوطلبین قید خواهد شد.
 توجه :
برگزاری آزمون در تاریخ های فوقالذكر تابع شرایط كرونا در استان بوده و منوط به صدور مجوز توسط ستاد استاني
كرونا است.

 -7مـواد آزمـون

آزمون عمومی و تخصصی بصورت چهار گزينه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست انجام خواهد شد.
مواد آزمون های عمومی و اختصاصی در سايت ثبت نام ذكر شده است.
 -8اعـالم نتایـج آزمـون

نتايج آزمون كتبی از طريق سايت ثبت نام اعالم خواهد شد.
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 -9مـراحـل جـذب

 -1-۹از داوطلبانی كه در آزمون كتبی حد نصاب الزم را احراز نموده باشند به ترتیب اولويت و تقدم امتیاز ،جهت انجام
مصاحبه فنی ،تخصصی دعوت به عمل خواهدآمد .پذيرفته شدگان نهايی پس از طی مراحل گزينش و معاينات طب
صنعتی ،جهت شركت در دوره های آموزشی علمی و عملی معرفی خواهند شد كه در صورت موفقیت در دوره های
مذكور در اين مرحله اقدام الزم به منظور استخدام آنان توسط شركت پااليش نفت الوان صورت خواهد پذيرفت.
 -2-۹افرادی كه موفق به سپری نمودن آزمون و مصاحبه فنی تخصصی ،گزينش و آزمايش های طب صنعتی می شوند
بايستی قبل ازآغاز دوره های آموزشی تعهدات و تضامین الزمی كه از سوی شركت تعیین می گردد را به شركت يا
نماينده قانونی آن ارائه نمايند.
 -۳-۹منتخبینی كه در طول يا پس از طی دوره های آموزشی از عقد قرارداد استخدامی و آغاز به كار خودداری نمايند
كلیه هزينه های مربوط به مراحل مورد اشاره ،به تشخیص شركت از محل تضامین آنان برداشته خواهد شد.
-4-۹تشخیص شركت در رد يا پذيرش داوطلبان در هريک از مراحل اشاره شده و نهايتاً استخدام ،نافذ و قاطع بوده و
داوطلبان حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمايند.
 -5-۹وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
-6-۹در صورت قبولی در آزمون كتبی ،در زمان مصاحبه ارائه اصل و كپی تمامی مدارک (از جمله مدرک تحصیلی
كه معدل كل داوطلب در آن قید شده باشد ،كارت ملی ،شناسنامه و وضعیت نظام وظیفه الزامی است.
 -10زمان تشکیل پرونده

از طريق شركت پااليش نفت الوان به منظور رويت و تطبیق مدارک متعاقباً به منتخبین اعالم خواهد گرديد .
 -11تـذکـرات الزم:

 -1-11شركت كنندگان هنگام ثبت نام ،اسکن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واريز
وجه ثبت نام از اطالعات مربوط به رمز دوم(اينترنتی) و  CCV2كارت بانکی خود و همچنین فعال بودن امکان خريد
اينترنتی كارت بانکی اطمینان حاصل فرمايند.
 -2-11به مدارک ارسالی توسط دارندگان مدرک تحصیلی كمتر يا باالتر از مقاطع تحصیلی كارشناسی در رشته های
تحصیلی اعالم شده و همچنین به مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -۳-11مسئولیت ناشی از عدم رعايت دقیق ضوابط و شرايط اعالم شده درمتن آگهی و يا ارسال مدارک بصورت ناقص
بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورتی كه در هر مرحله از آزمون مصاحبه و جذب ،محرز شود كه داوطلب به اشتباه
يا به عمد اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهی است ،از انجام مراحل بعدی محروم گرديده و در
صورت صدور حکم استخدامی ،حکم مزبور لغو و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
 -4-11داوطلبان می بايست پس از ثبت نام ،به طور مستمر به سايت مذكور مراجعه نموده و با ورود كد رهگیری از
وضعیت ثبت نام نهايی خود مطلع شوند و جهت چاپ تايیديه نهايی ثبت نام خود اقدام نمايند .تاكید میشود دريافت
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كد رهگیری به منزله تايید حضور داوطلب جهت شركت در جلسه آزمون نمیباشد و ضروری است داوطلب به طور
مستمر به سايت ثبتنام مراجعه نموده و از وضعیت تايید مراحل ثبتنام خود مطمئن شود.
 -5-11الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اينترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمايند و در صورتی كه از طريق
كافینت اقدام به ثبتنام مینمايند ،تاكید می شود كه تمام مراحل ورود اطالعات ثبت نامی را شخصاً انجام داده و يا بر
انجام امور مربوطه ،در كافی نت نظارت مستقیم داشته باشند كه مسئولیت صحت اطالعات وارد شده بر عهده داوطلب
بوده و پس از اعالم نتايج ازمون كتبی ،دعوت شدگان برای مصاحبه بايستی اصل مدراک خواسته شده و تصوير آنها را
به همراه داشته باشند.
 -6-11در خصوص كیفیت تصاوير ارسالی تاكید میگردد عالوه بر كنترل اطالعات ثبت نامی ،حتماً نسبت به كنترل
كیفیت تصاوير ارسالی دقت نمايید .بديهی است در صورت ارسال تصاوير با كیفیت نامناسب تمامی مسؤلیت ها
بر عهده داوطلب خواهد بود.
 -۷-11نتايج آزمون كتبی به صورت سه برابر ظرفیت اعالم خواهد شد .لذا كسب حد نصاب نمره الزم در آزمون كتبی
هیچگونه حق استخدامی ايجاد نمی كند و انتخاب نهايی پذيرفته شدگان پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی ،معاينات
طب صنعتی ،گزينش عمومی و با رعايت اولويت های مقرر صورت می پذيرد.
 -۸-11مدرک تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در صورت پذيرفته شدن در آزمون كتبی می بايست لزوماً
به تايید سازمان مركزی دانشگاه مذكور برسد.
 -۹-11ارايه ارزشنامه مدارک تحصیلی صادره توسط اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای
فارغ التحصیالن دانشگاههای خارج از كشور الزامی است.
 -1۰-11داوطلبان استخدام می بايست با آخرين مدرک تحصیلی اخذ شده در آزمون های استخدامی شركت نمايند.
بديهی است در صورتیکه در هر يک از مراحل استخدام مشخص شود داوطلب دارای مدرک تحصیلی باالتر (با تاريخ
قبل از آزمون كتبی) بوده ادامه اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام وی منتفی خواهد شد.
 -11-11در صورت قبولی در آزمون كتبی ارايه مدركی دال بر ايثارگری از مراجع ذيربط جهت احتساب امتیاز ايثارگری
الزامی است.
 -12-11در صورت قبولی در آزمون كتبی ارايه مدركی دال بر بومی بودن از مراجع ذيربط جهت احتساب امتیاز بومی
الزامی است.
 -1۳-11پذيرفته شدگان نهايی مکلف اند از تاريخی كه شركت پااليش نفت الوان اعالم خواهد نمود در مراكز آموزشی
و صنعتی تعیین شده به عنوان كارآموز حضور يابند.
 -14-11قرارداد كار پس از جذب صرفا در چارچوب قانون كار و تامین اجتماعی خواهد بود.
 -15-11در صورت قبولی در آزمون كتبی ارايه مدركی دال بر فرزند كاركنان (شاغل ،بازنشسته  ،فوت شده ناشی از
كار يا عادی) شركت پااليش نفت الوان از مراجع ذيربط جهت احتساب امتیاز فرزند كاركنان الزامی است.
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 -16-11دارا بودن مدرک تحصیلی و يا گواهی فراغت از تحصیل كه در آن مقطع ،رشته و تاريخ فراغت از تحصیل ذكر
شده باشد الزامی است( .معافيت تحصيلي صادره برای حوزه نظام وظيفه و یا گواهي های صادره توسط دانشگاه ها

مبني بر اعالم واحدهای گذارنده شده مورد پذیرش نخواهد بود).
 -1۷-11شركت پااليش نفت الوان ،هیچگونه تعهدی در قبال تامین مسکن و پرداخت وديعه مسکن پذيرفته شدگان
نهايی نخواهد داشت و پذيرفته شدگان در خوابگاههای شركت بصورت اقماری اسکان داده و انجام وظیفه خواهند نمود.
 -1۸-11اياب و ذهاب پذيرفته شدگان منحصراً از محل های تجمع تا جزيره الوان و بالعکس بر عهده شركت پااليش
نفت الوان خواهد بود.
 -1۹-11شركت پااليش نفت الوان هیچ گونه تعهدی در قبال جذب نفرات ذخیره نخواهد داشت .در صورت انصراف
نفر اصلی و متناسب با نیاز ،از فرد ذخیره دعوت بکار خواهد شد.
تـاریـخ هـای مهـم
ثبت نام در سامانه و اخذ كد رهگیری

 14۰۰/11/25لغايت 14۰۰/12/۰۷

توزيع كارت ورود به جلسه آزمون استخدامی

 14۰۰/12/16لغايت 14۰۰/12/1۸

برگزاری آزمون استخدامی (هر داوطلب)

 14۰۰/12/1۹يا 14۰۰/12/2۰

اعالم نتايج آزمون كتبی

متعاقبا اعالم خواهد شد.

تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه

متعاقبا اعالم خواهد شد.

مدرییت منابع انسانی ش کرت پاالیش نفت الوان
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