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 اصالحیِ

 89بْوي هاُ  شزکت پتزٍشیوی شاسًذ جذب آگْی

ّسف ًوي ثِ ایجبز اشتـبل  ایي شطًت زض ًظط زاضز ثب استؼبًت اظ ذساًٍس هتؼبل ٍ زض ضاستبی هسئَلیت اجتوبػی ٍ ثب  

هوبعغ زض ، تؼسازی ًیطٍی اًسبًی اظ ثیي زاٍعلجبى ٍاجس شطایظ ،آئیي ًبهِ استرساهی ذَزثط اسبس ضَاثظ، هوطضات ٍ  ،پبیساض

ٍ لیسبًس ثِ كَم زیپلن  )شْطّب ٍ ضٍستبّبی تبثغ شْطستبى(، شْطستبى شبظًس ثَهی هشبؿل ترصصی ٍزیپلن  ،تحصیلی

 .جصة ًوبیس )استبى هطًعی( استبًیصَضت 

ّوچٌیي هصبحجِ كٌی ٍ ترصصی ٍ هؼبیٌبت پعشٌی ثِ  ت زض آظهَى ّبی ًتجی ٍ ضٍاًشٌبذتیپس اظ ًست هَكوی هتوبضیبى

 ًبض گوبضزُ ذَاٌّس شس.

 ًیبظهٌسیْبی ًیطٍی اًسبًی زض هوبعغ هرتلق تحصیلیجسٍل * 

 جٌسیت حذاقل هعذل رشتِ تحصیلی ردیف

1 
 ،مُىدسی مىاویه)ولیٍ گرایص َا(، مُىدسی برق ي مُىدسی ضیمی )در ولیٍ گرایص َا(کارشناسی  

 ژیر، مُىدسی مًاد/متالً)الىتريویه( ابزاردلیك

 

  

 دلیك  

51 
 مرد

 

2 
، تىىًلًژی تًلید ي صىعتی، وامپیًتر، ، تاسیسات HSEدر رضتٍ َای برق ي الىتريویه، مىاویه،  کاردانی فنی 

 ژی ي مًاد، ومطٍ وطی ر، متالًضیمی ي صىایع ضیمیاییعمران، 
 مرد 51

 مرد 51 ) در ولیٍ رضتٍ َا(دیپلم  3

 مشاغل تخصصی  4

 يرلىار، ،راوىدٌ لیفتران،تراضىار،جًضىار ود،فیتر یا لًلٍ وص صىعتی، برلىار ورن

 وماش خًدريَای سىگیه، صافىار ي مىاویه ورن 
 مرد -

 مرد - راوىدٌ آمبًالوس دارای مدرن وارضىاسی/وارداوی فًریت َای پزضىی 

 

 

 ثبیستی ثَهی استبى هطًعی ثبشٌسالعاهبً هی  2ٍ  1*هتوبضیبى ثجت ًبم زض ضزیق ّبی 

 العاهبً هی ثبیستی ثَهی شْطستبى شبظًس)شْطّب ٍ ضٍستبّبی تبثؼِ(ثبشٌس 4ٍ  3*هتوبضیبى ثجت ًبم زض ضزیق ّبی 

 ، كطظًساى ًبضًٌبى تب هوغغ زیپلن سبل هتَالی 4تحصیل  هحل ٍض شٌبسٌبهِ ٍهالى تشریص ثَهی ثَزى، هحل تَلس، صس *

 هٌؼوس ذَاّس شس. ،ثب شطًت تأهیي ًیطٍی عطف هطاضزاز پتطٍشیوی شبظًس ،شسگبىهطاضزاز ًبض پصیطكتِ * 
 

 بزًاهِ سهاًبٌذی ٍ تاریخ ّای هْن اجزایی
 22/10/89لغایت  12/10/89 ي اخذ کد رهگیزی الکتزيویکی ثبت وام در ساماوه

 راهىمای آسمًنسایت ي دریافت کارت يريد به خلسه ي بزگه يب مزاخعه به 

 

 03/11/89لغایت  01/11/89  

 

 

 

 

 سمان بزگشاری آسمًن علمی در کارت يريد به خلسه درج می گزدد.

 شد.اعالم خًاهد  متعاقباًي تشزیفات اداری مزتبط  سایز مزاحل 

 .ريس پس اس اعالم وتایح با ارائه مستىدات، قابل بزرسی می باشد 12اعتزاضات احتمالی حداکثز تا  
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  شزایط عوَهی ٍ اختصاصی : .1

  تبثؼیت ًشَض جوَْضی اسالهی ایطاى. 1-1

  ثِ ًظبم جوَْضی اسالهی ایطاى. التعام ػولیثِ یٌی اظ ازیبى ضسوی ًشَض ٍ تسیي  2-1

  زاضا ثَزى ًبضت پبیبى ذسهت ٍظیلِ یب زاشتي ثطٍ هؼبكیت زائن هبًًَی. 3-1

 ثبشس.آظهَى ًتجی : تبضید تطذیص اظ ذسهت ٍظیلِ ٍ یب صسٍض ًبضت هؼبكیت زائن هبًًَی ثبیس هجل اظ تبضید 1تجصطُ 

تبئیس پعشي ثِ شطط  ،زض هطاحل هطثَعِ هَكویت: ازاهِ هطاحل استرساهی زاضًسگبى ًبضت هؼبكیت زائن، زض صَضت 2تجصطُ 

 هؼتوس شطًت ثالهبًغ ذَاّس ثَز.

ثطای زاضًسگبى ٍ  توبم ثطای ًبضزاًی سبل 28، ًبضشٌبسیثطای زاضًسگبى هسضى تحصیلی  سبل توبم 30زاضا ثَزى حساًثط  4-1

 .آظهَى ثجت ًبم تب تبضید سبل توبم ثطای هشبؿل ترصصی 32ٍ  سبل توبم 26زیپلن  تحصیلی هسضى

 .احتسبة ذسهت سطثبظی لحبػ گطزیسُ استثطای توبهی هوبعغ تحصیلی ثب ، : حساًثط سي اػالم شسُ  1تجصطُ     

 عغ تحصیلی هغبثن ثب جسٍل آگْی هی ثبشس.بحساهل هؼسل ًل هَضز هجَل ثطای هو 5-1

       زض هؼسل زض ًظط گطكتِ ثطای ذبًَازُ ّبی هؼظن شْسا ٍ ایثبضگطاى ٍ كطظًساى ًبضًٌبى شطًت یي ًوطُ تولیل : 1تجصطُ

  كوظ یي ًوطُ تولیل زض ًظط گطكتِ ذَاّس شس( ،ط. )زضصَضت زاضا ثَزى ّط زٍ شطهی شَز

شطیق/ شیطاظ/ اصلْبى/ ػلن ٍ صٌؼت/ ذَاجِ ًصیطالسیي  صٌؼتی اهیط ًجیط / / تْطاى ّبیُ كبضؽ التحصیالى زاًشگب: 2تجصطُ 

صٌؼتی /صٌؼتی اصلْبى ،  / شْیس چوطاى اَّاظ/ صٌؼتی اضاى ٍ زاًشگبُ اضاىكطزٍسی هشْس / / ػالهِ عجبعجبیی عَسی

 . هجبظ ثِ ثجت ًبم هی ثبشٌس ،ًوتط اظ حس ًصبة اػالم شسُیي ًوطُ ثب  صٌؼتی سٌْس تجطیع شیطاظ /

پس که دارای کارت عضىیت تنیاد ملی نخثگان می تاشنذ ، : فارغ التحصیالن دارای شزایظ آگهی جذب شزکت 3تجصطُ 

        پذیزفته اس السم یصىرت کسة امت درتذون شزکت در آسمىن اس طزیق مصاحثه فنی و تخصصی اس ثثت نام 

 می شىنذ.

 ثبشس.ثجت ًبم آظهَى ًتجی  تبضید كطاؿت اظ تحصیل زاٍعلجبى هی ثبیست هجل اظ تبضید: 4تجصطُ 

)به  .ودارود را  در مقطعی پاییه تز اس آخزیه مدرک تحصیلی خًدهیچ یك اس شزکت کىىدگان حق شزکت  6-1

 استثىای کارشىاسی ارشد که می تًاوىد در مقطع کارشىاسی مزتبط شزکت ومایىد(

  .عجن تبئیس پعشي هؼتوس شطًت ،تٌسضستی ٍ تَاًبئی ًبهل جسوی ٍ ضٍاًی ثطای اًجبم شـل هحَلِ 7-1

ًساشتي سبثوِ هحٌَهیت ٍ سَء پیشیٌِ ًیلطی ًِ هَجت هحطٍهیت اظ حوَم  ػسم اػتیبز، ثِ كسبز اذالهی، اشتْبضػسم  8-1

  شسُ ثبشس . اجتوبػی

ن زض حیي ذسهت هَك ،اكطاز پصیطكتِ شسُچٌبًچِ هَضز ًیبظ شطًت ثَزُ ٍ  اػالم شسُ زض آگْیتحصیلی  كوظ هوبعغ :1تجصطُ

اضتوبء زض سوت جسیس  ّیچ گًَِ تؼْسی زض ضاثغِ ثب تؼسیل هسضى هأذَشُ ٍ یب ، شطًتثِ اذص هسضى تحصیلی ثبالتط گطزًس

 .ًرَاّس زاشت

 ػسم اشتـبل ٍ ّوچٌیي ًساشتي تؼْس اًجبم ًبض زض سبیط سبظهبًْب، شطًتْب، هَسسبت زٍلتی ٍ ؿیطزٍلتی. 9-1
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ًصق سبثوِ ًبض زاذل زاضًس، زض صَضت پطزاذت حن ثیوِ ، ثِ هیعاى  شطًت سبثوِ ًبض ثب پیوبًٌبضاى زاذلیاكطازی ًِ  10-1

سبل  29زض هوغغ تحصیلی زیپلن هشطٍط ثط آًٌِ حساًثط سي  شس ثِ سوق سٌی آًبى اضبكِ ذَاّس سبل 3شطًت ٍ حساًثط 

 سبل ًشَز. 35ثیشتط اظ هشبؿل ترصصی،  سبل ٍ 33سبل، لیسبًس  31، كَم زیپلن 

ًیبظ ثِ شطًت زض آظهَى ػلوی ًرَاٌّس زاشت ٍ اظ آًْب ثطای شطًت زض هصبحجِ كٌی ٍ  4هتوبضیبى هشبؿل ضزیق  11-1

 ترصصی زػَت ثِ ػول ذَاّس آهس.

 الشاهی هی باشذ. 4تبصزُ: ارائِ گَاّی ًاهِ رسوی ٍ یا سابقِ کار هعتبز بزای هشاغل تخصصی ردیف 

ٍ كطظًساى  ٍ ایثبضگطاى ءذبًَازُ ّبی هؼظن شْساشطًت ًٌٌسگبى  ، جْتثِ ًوطُ هٌتسجِ زض آظهَى ًتجی 21-1

  % اضبكِ ذَاّس شس.5ثبالتط(  ٍ 18 ثب هؼسل زاًشگبّْبی زٍلتی)  كبضؽ التحصیالى هوتبظ، (%51)ًبضًٌبى

 .هی گیزد:در صَرت دارا بَدى بیشتز اس یک هَرد اس اهتیاسات فَق، تٌْا یکی اس اهتیاسات )باالتزیي اهتیاس( تعلق تبصزُ

  هزاحل ثبت ًام : .2

  www.arpc.ir شبظًس ثِ ًشبًی:پتطٍشیوی  سبیت شطًت ٍة هطاجؼِ ثِ 1-2

  تٌویل كطم توبضبًبهِ الٌتطًٍیٌی زض سبیت هصًَض. 2-2

ٍ  JPGپیٌسل ٍ ثب كطهت  200ٍ اضتلبع  150پطسٌلی ذَز ضا ثب ػطض  3*4اضسبل ػٌس: هتوبضیبى هی ثبیست ػٌس  3-2

 هسوت هطثَعِ ثبضگصاضی ًوبیٌس. ًیلَ ثبیت اسٌي ًوَزُ ٍ زض 200حجن حساًثط 
هَضخ  24لـبیت سبػت  12/10/98 هَضخصجح  9یظ الظم هی تَاًٌس اظ سبػت ازاٍعلجبى زض صَضت زاضا ثَزى شط 4-2

ذَاستی ٍ ٍاضیع زض هطاجؼِ ٍ پس اظ اضائِ اعالػبت شبظًسایٌتطًتی شطًت پتطٍشیوی  آزضسثِ جْت ثجت ًبم 25/10/98

ًسجت ثِ  ثِ حسبة شطًت تؼبًٍی اسبتیس ٍ ًبضًٌبى زاًشگبُ اهیطًجیط ثِ ػٌَاى ّعیٌِ ثجت ًبم ضیبل000/400هجلؾ  آًالیي

  ًوبیٌس. اهسامًس ضّگیطی ذَز  اذص

 ( ریال بِ حساب فَق الذکز ٍاریش ًوایٌذ.000/150ّشار)تبصزُ: بابت ّشیٌِ ثبت ًام هشاغل تخصصی هبلغ یکصذ ٍ پٌجاُ 

الظم ثِ شًط است ًِ ثجت ًبم )كَم الصًط اػالم هی گطزز.  ًبضت ٍ اظ عطین سبهبًِ ٌّگبم زضیبكتظهبى ٍ هحل ثطگعاضی آظهَى  *

 (هوسٍض ًرَاّس ثَز.، ثؼس اظ تبضید اػالم شسُ 

  ًکات هْن :

 ضا زهیوبً هغبلؼِ ًوبییس. سبیت هطاجؼِ ٍ هٌسضجبت آى ٍة تٌویل كطم هَجَز زضهجل اظ ثجت ًبم ثِ ضاٌّوبی ًحَُ  -1

 ثجت ًبم ظهبًی تٌویل هی ثبشس ًِ شوبضُ ضّگیطی اظ عطین سیستن ثِ هتوبضی اػالم گطزز. -2

هسئَلیت صحت ثجت اعالػبت زض سبیت ایٌتطًتی ثِ ػْسُ شرص هتوبضی هی ثبشس. ثسیْی است چٌبًچِ هـبیطتی زض هٌسضجبت  -3

هتوبضی زض ّط هطحلِ جلَگیطی ثِ ػول ذَاّس آهس ٍ  جصةهساضى اضائِ شسُ ثب شطایظ آگْی شطًت ٍجَز زاشتِ ثبشس اظ ازاهِ هطاحل 

 اشت.هتوبضی حن ّیچگًَِ اػتطاضی ًرَاّس ز

 شٌبسٌبهِ یب ًبضت هلی زض ضٍظ ثطگعاضی آظهَى ضطٍضی ذَاّس ثَز. ٍ ّوطاُ زاشتي ًبضت ٍضٍز ثِ جلسِ -4

زاٍعلجبى هی ثبیست پس اظ اذص ًبضت ٍضٍز ثِ جلسِ آظهَى اظ عطین سبیت، ًسجت ثِ ًٌتطل هشرصبت كطزی ذَز، هسضى   -5

  تحصیلی، هؼسل، شوبضُ زاٍعلجی، شوبضُ صٌسلی ٍ هحل ثطگعاضی آظهَى اهسام ًوبیٌس.

 آظهَى زض سبیت هَجَز هی ثبشس. هٌبثغ -6
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  تذکزات هْن :

ًیبظی ثِ اضسبل  ٍ ثِ صَضت ایٌتطًتی ثَزُ ٍ www.arpc.irشطًت ثِ ًشبًی سبیت  ٍة هتوبضیبى صطكبً اظ عطین ثجت ًبم-1

 هساضى ًوی ثبشس.

 ٍاضیع ذَاّس شس( هجطی آظهَى ّعیٌِ ثِ حسبة زاًشگبُایي  ) ّعیٌِ شطًت زض آظهَى ثِ ّیچ ٍجِ هستطز ًرَاّس شس. -2

 هتوبضیبى زض توبهی هطاحل استرساهی هَكویت ثط اسبس شطًتزض الظم ثِ تَضیح است ًِ جصة ًیطٍی اًسبًی  -3

ٍ چٌبًچِ پصیطز هی  صَضتهؼبیٌبت پعشٌی (  ٍ ترصصی ) هشتول ثط آظهَى ًتجی، آظهَى ّبی ضٍاًشٌبذتی، هصبحجِ ػوَهی ٍ 

الظم ضا ًست ًٌوبیٌس، هَضَع ازاهِ هطاحل استرساهی آًبى هٌتلی ذَاّس گطزیس. هَكویتهتوبضیبى زض ّط یي اظ هطاحل كَم 

   

 .توبس حبصل كطهبییس 086-32633057زض صَضت زاشتي ّطگًَِ سَال ثب شوبضُ تللي -4

 پتطٍشیوی شبظًس هی ثبشس. هَضز ًیبظ شطًت ػولیبتی جْت ثِ ًبضگیطی زض ٍاحسّبی جصة ًیطٍ صطكبً -5

ٍ  اذص ذَاّس شس سبل 10ثِ هیعاى  شبظًستؼْس هحضطی ذسهت ثِ پتطٍشیوی  ضوبًت ّبی الظم ٍ ،ًْبییپصیطكتِ شسگبى اظ  -6

ٍ زض ؿیط ایٌصَضت هطاضزاز كطز توسیس هطاضزاز  زض صَضت ضضبیت ًبضكطهب هجسزاً هطاضزاز جسیس هٌؼوس هی شَز. ّط هست زض پبیبى

 ًرَاّس شس.

 ثجت ًبم ًوبیس.جسٍل ًیبظهٌسیْبی ًیطٍی اًسبًی زض یٌی اظ ضزیق ّبی  ثبشس،هی ّط هتوبضی كوظ هجبظ  -7

زض "ثسٍاهرتلق  پصیطكتِ شسگبى هوبعغزض شطًت پتطٍشیوی شبظًس ، ٍ ًیبظ ثِ ًست تجطثِ الظم ثب تَجِ ثِ ترصصی ثَزى  -8

شطًت ّیچگًَِ تؼْس ٍ العاهی ثِ تغجین ٍ اضتوبء هشبؿل ثب شطایظ احطاظ پبییٌتط تغجین ٍ ثٌبض گیطی هی شًَس ٍ زض ایي ضاستب ایي 

 ًساشتِ ٍ ًرَاّس زاشت. ضا التطبپصیطكتِ شسگبى زض هشبؿل ث

عوَهی ٍ اهَر بیي الولل شزکت پتزٍشیوی شاسًذرٍابط   

http://www.arpc.ir/

