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 شرکت پتروشیمی شازند دعوت به همکاری آگهی

 

 

 ،هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار این شرکت در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال و در راستای مسئولیت اجتماعی و با 

مقاطع در ، تعدادی نیروی انسانی از بین داوطلبان واجد شرایط ،آئین نامه استخدامی خودبر اساس ضوابط، مقررات و 

و لیسانس به فوق دیپلم  )شهرها و روستاهای تابع شهرستان(، شهرستان شازند بومی مشاغل تخصصی ودیپلم  ،تحصیلی

 .جذب نماید )استان مرکزی( استانیصورت 

همچنین مصاحبه فنی و تخصصی و معاینات پزشکی به  ت در آزمون های کتبی و روانشناختیپس از کسب موفقی متقاضیان

 کار گمارده خواهند شد.

 نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلیجدول * 

 جنسیت حداقل معدل رشته تحصیلی ردیف

1 
 ،مهندسی مکانیک)کلیه گرایش ها(، مهندسی برق و ابزاردقیقمهندسی شیمی )در کلیه گرایش ها(کارشناسی  

 ژیرمهندسی مواد/متالو، 

 

  

 دقیق  

61 
 مرد

 

2 
، تکنولوژی تولید و صنعتی، کامپیوتر، ، تاسیسات HSEدر رشته های برق و الکترونیک، مکانیک،  کاردانی فنی 

 ژی و مواد، نقشه کشی صنعتیر، مکانیک ، متالوشیمی و صنایع شیمیاییعمران، 
 مرد 61

 مرد 61 ) در کلیه رشته ها(دیپلم  3

 مشاغل تخصصی 4
ورقکار، نقاش  ،راننده لیفتراک،تراشکار،جوشکار کد،فیتر یا لوله کش صنعتی، برقکار کرن

 خودروهای سنگین، صافکار و مکانیک کرن

 مرد -

  

 الزاماً می بایستی بومی استان مرکزی باشند 2و  1*متقاضیان ثبت نام در ردیف های 

 الزاماً می بایستی بومی شهرستان شازند)شهرها و روستاهای تابعه(باشند 4و  3*متقاضیان ثبت نام در ردیف های 

 ، فرزندان کارکنان سال متوالی 4تحصیل  محل ور شناسنامه ومالک تشخیص بومی بودن، محل تولد، صد *

 منعقد خواهد شد. ،با شرکت تأمین نیروی طرف قرارداد پتروشیمی شازند ،شدگانقرارداد کار پذیرفته * 
 

 برنامه زمانبندی و تاریخ های مهم اجرایی

 12/21/89لغایت  21/21/89 و اخذ کد رهگیری الکترونیکی ثبت نام در سامانه

 سایت و دریافت کارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمونوب مراجعه به 

 

 01/21/89لغایت  19/21/89  

 

 

 

 

 می گردد. زمان برگزاری آزمون علمی در کارت ورود به جلسه درج

 شد.اعالم خواهد  متعاقباًو تشریفات اداری مرتبط  سایر مراحل 

 .روز پس از اعالم نتایج با ارائه مستندات، قابل بررسی می باشد 21اعتراضات احتمالی حداکثر تا  
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  شرایط عمومی و اختصاصی : .1

  تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران. 1-1

  به نظام جمهوری اسالمی ایران. التزام عملیبه یکی از ادیان رسمی کشور و تدین  2-1

  دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی. 3-1

 باشد.آزمون کتبی : تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ 1تبصره 

تائید پزشک به شرط  ،در مراحل مربوطه موفقیت: ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت دائم، در صورت 2تبصره 

 معتمد شرکت بالمانع خواهد بود.

برای دارندگان و  تمام برای کاردانی سال22، کارشناسیبرای دارندگان مدرک تحصیلی  سال تمام 22دارا بودن حداکثر  4-1

 .آزمون ثبت نام تا تاریخ سال تمام برای مشاغل تخصصی 33و  سال تمام 42دیپلم  تحصیلی مدرک

 .برای تمامی مقاطع تحصیلی با احتساب خدمت سربازی لحاظ گردیده است، : حداکثر سن اعالم شده  1تبصره     

 طع تحصیلی مطابق با جدول آگهی می باشد.احداقل معدل کل مورد قبول برای مق 5-1

       در معدل در نظر گرفته برای خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و فرزندان کارکنان شرکت یک نمره تقلیل : 1تبصره

  فقط یک نمره تقلیل در نظر گرفته خواهد شد( ،ط. )درصورت دارا بودن هر دو شرمی شود

شریف/ شیراز/ اصفهان/ علم و صنعت/ خواجه نصیرالدین  صنعتی امیر کبیر / / تهران هایه فارغ التحصیالن دانشگا: 2تبصره 

صنعتی /صنعتی اصفهان ،  / شهید چمران اهواز/ صنعتی اراک و دانشگاه اراکفردوسی مشهد / / عالمه طباطبایی طوسی

 . مجاز به ثبت نام می باشند ،کمتر از حد نصاب اعالم شدهیک نمره با  صنعتی سهند تبریز شیراز /

پس که دارای کارت عضویت بنیاد ملی نخبگان می باشند ، : فارغ التحصیالن دارای شرایط آگهی جذب شرکت 3تبصره 

پذیرفته می از الزم یدر صورت کسب امتبدون شرکت در آزمون از طریق مصاحبه فنی و تخصصی از ثبت نام 

 شوند.

 باشد.ثبت نام آزمون کتبی  تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ: 4تبصره 

)به  .ندارند را  در مقطعی پایین تر از آخرین مدرک تحصیلی خودهیچ یك از شرکت کنندگان حق شرکت  2-2

 استثنای کارشناسی ارشد که می توانند در مقطع کارشناسی مرتبط شرکت نمایند(

  .طبق تائید پزشک معتمد شرکت ،تندرستی و توانائی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محوله 7-1

نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق  عدم اعتیاد، به فساد اخالقی، اشتهارعدم  2-1

  شده باشد . اجتماعی

ق خدمت موفدر حین  ،افراد پذیرفته شدهچنانچه مورد نیاز شرکت بوده و  اعالم شده در آگهیتحصیلی  فقط مقاطع :2تبصره

ارتقاء در سمت جدید  هیچ گونه تعهدی در رابطه با تعدیل مدرک مأخوذه و یا ، شرکتبه اخذ مدرک تحصیلی باالتر گردند

 .نخواهد داشت

 عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و غیردولتی. 9-1
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نصف سابقه کار داخل دارند، در صورت پرداخت حق بیمه ، به میزان  شرکت پیمانکاران داخلیسابقه کار با افرادی که  13-1

سال  27در مقطع تحصیلی دیپلم مشروط بر آنکه حداکثر سن  شد به سقف سنی آنان اضافه خواهد سال 3شرکت و حداکثر 

 سال نشود. 33بیشتر از مشاغل تخصصی،  سال و 31سال، لیسانس  29، فوق دیپلم 

نیاز به شرکت در آزمون علمی نخواهند داشت و از آنها برای شرکت در مصاحبه فنی و  4متقاضیان مشاغل ردیف  11-1

 تخصصی دعوت به عمل خواهد آمد.

 الزامی می باشد. 4تبصره: ارائه گواهی نامه رسمی و یا سابقه کار معتبر برای مشاغل تخصصی ردیف 

و فرزندان  و ایثارگران ءخانواده های معظم شهداشرکت کنندگان  جهت ،به نمره مکتسبه در آزمون کتبی 21-1

  % اضافه خواهد شد.5باالتر(  و 12 با معدل دانشگاههای دولتی)  فارغ التحصیالن ممتاز، (%51)کارکنان

 .تعلق می گیرد:در صورت دارا بودن بیشتر از یک مورد از امتیازات فوق، تنها یکی از امتیازات )باالترین امتیاز( تبصره

  مراحل ثبت نام : .2

  www.arpc.ir شازند به نشانی:پتروشیمی  سایت شرکت وب مراجعه به 1-2

  تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور. 2-2

و  JPGپیکسل و با فرمت  233و ارتفاع  153پرسنلی خود را با عرض  3*4ارسال عکس: متقاضیان می بایست عکس  3-2

 قسمت مربوطه بارگذاری نمایند. کیلو بایت اسکن نموده و در 233حجم حداکثر 
مورخ  24لغایت ساعت  12/13/92 مورخصبح  9یط الزم می توانند از ساعت اداوطلبان در صورت دارا بودن شر 4-2

خواستی و واریز در مراجعه و پس از ارائه اطالعات شازنداینترنتی شرکت پتروشیمی  آدرسبه جهت ثبت نام 21/13/92

نسبت به  به حساب شرکت تعاونی اساتید و کارکنان دانشگاه امیرکبیر به عنوان هزینه ثبت نام ریال333/433مبلغ  آنالین

  نمایند. اقدامکد رهگیری خود  اخذ

 ( ریال به حساب فوق الذکر واریز نمایند.000/150هزار)تبصره: بابت هزینه ثبت نام مشاغل تخصصی مبلغ یکصد و پنجاه 

الزم به ذکر است که ثبت نام )فوق الذکر اعالم می گردد.  کارت و از طریق سامانه هنگام دریافتزمان و محل برگزاری آزمون  *

 (مقدور نخواهد بود.، بعد از تاریخ اعالم شده 

  نکات مهم :

 را دقیقاً مطالعه نمایید. سایت مراجعه و مندرجات آن وب تکمیل فرم موجود درقبل از ثبت نام به راهنمای نحوه  -1

 ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم گردد. -2

مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات  -3

متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و  جذبمدارک ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل 

 اشت.متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد د

 شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود. و همراه داشتن کارت ورود به جلسه -4

داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردی خود، مدرک   -5

  تحصیلی، معدل، شماره داوطلبی، شماره صندلی و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند.

 آزمون در سایت موجود می باشد. منابع -2
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  تذکرات مهم :

نیازی به ارسال  و به صورت اینترنتی بوده و www.arpc.irشرکت به نشانی سایت  وب متقاضیان صرفاً از طریق ثبت نام-1

 مدارک نمی باشد.

 واریز خواهد شد( مجری آزمون هزینه به حساب دانشگاهاین  ) هزینه شرکت در آزمون به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. -2

 متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی موفقیت بر اساس شرکتدر الزم به توضیح است که جذب نیروی انسانی  -3

و چنانچه پذیرد می  صورتمعاینات پزشکی (  و تخصصی ) مشتمل بر آزمون کتبی، آزمون های روانشناختی، مصاحبه عمومی و 

الزم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید. موفقیتمتقاضیان در هر یک از مراحل فوق 

   

 .تماس حاصل فرمایید 322-32233357در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن -4

 پتروشیمی شازند می باشد. مورد نیاز شرکت عملیاتی جهت به کارگیری در واحدهای جذب نیرو صرفاً -5

و  اخذ خواهد شد سال 13به میزان  شازندتعهد محضری خدمت به پتروشیمی  ضمانت های الزم و ،نهاییپذیرفته شدگان از  -2

و در غیر اینصورت قرارداد فرد تمدید قرارداد  در صورت رضایت کارفرما مجدداً قرارداد جدید منعقد می شود. هر مدت در پایان

 نخواهد شد.

 ثبت نام نماید.جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در یکی از ردیف های  باشد،می هر متقاضی فقط مجاز  -7

"در بدوامختلف  پذیرفته شدگان مقاطعدر شرکت پتروشیمی شازند ، و نیاز به کسب تجربه الزم با توجه به تخصصی بودن  -2

شرکت هیچگونه تعهد و الزامی به تطبیق مشاغل با شرایط احراز پایینتر تطبیق و بکار گیری می شوند و در این راستا این 

 نداشته و نخواهد داشت. را التراو ارتقاء پذیرفته شدگان در مشاغل ب

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند

http://www.arpc.ir/

