
 

      

شرح زير به  اين شركتدر  كارجهت  علمي تخصصي مصاحبه وآزمون كتبي  طي واجد شرايطن اجهت تامين نيروي انساني متخصص خود از بين داوطلب شركت پااليش نفت تهران
 دعوت به همكاري مي نمايد.

 

 
 الف( شرايط عمومي براي شركت در آزمون

 

متدين به يكي  ا  ايييان ميي   . تابعيت ايران و 1
 كشوم

هياي  . انجام خدمت يربا ي ييا ياتيتن معاتييت2
 )معاتيت پزتك  مومي قبول ن   باتد(قانون  يايم

. برخوميامي ا  تندميت  و تواناي  ال م متنايي  3
 با وظايف

 . نداتتن يابقه محكوميت جزاي  موثر4

 . ياما بوين ترايط احرا  تغل5

 . عدم اعتياي به مواي مخدم6

. عدم اتتغال به خدمت يا تحصيل و نداتتن 7
 تعهد خدمت  

كام،  مانكامي اعم ا   پذيرش كليه ترايط.8

كام ا  كام و مسئوليتكام، يخت  و پيچيدگ محيط

 ؛طرف متقاض 

يال خدمت يم  5تعهد محضري مبن  بر .9

 ؛تركت
 

 ب( شرايط اختصاصي
 . ياتتن حداكثر ترايط ين  به ترح  ير:1
 بيه بعيد يم مق يا كياميان  1375./01/01متولدين  -

 يال( 26)حداكثر ين 
بييييه بعييييد يم مق ييييا  01/01/1371دين لييييمتو -

 يال(30)حداكثر ين كامتناي 
تغل) كيام يم  مدت يابقه كام قبل  مرتبط با :1تبصره

پااليشگاه يا پتروتي  ( با امائه گواه  معتبير و گيواه  
يال به حداكثر ين اضاته  5پرياخت حق بي ه تا يقف 

 خواهد تد.
مدت  مان خدمت نظام وظيفه ياوطلبان : 2تبصره

 توي.ماه( به حداكثر ين آنان اتزويه م  24)حداكثر 

 

 ج( مدارك مورد نياز
 . ترم تك يل تده ثبت نام )به طوم يقيق و خوانا(1

 ايكن و بامگذامي عكس جديد.. 2

 تناينامه و كامت مل   اتصفح ت ام . تصوير3

. تصوير كامت پايان خدمت يا معاتيت يائم )پشيت و 4
 مو(

خرين مدمك تحصيل  يا گيواه  تراتيت ا  . تصوير آ5
 تحصيل كه معدل حت ا يم آن قيد تده باتد.

مييال بابيت  000/000/1. پرياخت اكترونيك  مبلي  6
 م و تركت يم آ مون ا  طريق يامانه ثبت نامثبت نا

 د( ساير نكات
آيمس .  ميان و محييل برگيزامي آ مييون ا  طريييق 1

ه بييي /http://stc.sbu.ac.ir/torcالكترونيكييي  
 ن خواهد مييد.ااطالع ياوطلب

 . ياوطلبان واجد ترايط م  بايست مدامك ال م ما 2

 / http://stc.sbu.ac.ir/torcييييييييييايت  يم
 بامگذامي ن اييد

. ياوطلبان م  توانند جهت آگاه  ا   مان و مكان 4
آ مون، يموس امتحان  و كس  اطالعات بيشيتر بيه 
 وب يايت مركز آمو ش هياي تخصصي  بيه آيمس

http://stc.sbu.ac.ir/torc / قس ت آ مونهاي 
 ايتخدام  مراجعه ن ايند.

تقاضاي ثبت نام اينترنت  متقاضيان  كه پيس به  .5
ن اينيد، ترتيي   اقيدام 02/70/1401 ا  مهلت مقرم

. ) تيييروع ثبيييت نيييام ا  اثييير يايه نخواهيييد تيييد
 (20/07/1401لغايت  18/07/1401
كييه تيي امه  باتييد ميي ليييتك   ثبييت نييام  مييان. 6

 اعالم گريي  به متقاض ستميي قيا  طر يريمهگ
 نيشيتريايت كه اتراي بر اياس ب حيال م به توض .7

يم  ا ييمومي ن تيظرت ليو تا تك    مون كتبآن ره 
يعوت   مراحل ايتخدام ريجهت انجام يا مق اهر 

 خواهند تد.
 تييم تركت بر اياس موتق  انسان يرويجذب ن. 8

 جنسيت تعداد رشته تحصيلي   تحصيليمقطع  رديف 
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 ليسانس

كارمند بهره 

 برداري

 مهندسي شيمي

) طراحي فرآيند، صنايع پااليش، 

فرآيندهاي جداسازي، مدل سازي و شبيه 

 سازي و كنترل، مهندسي نفت(

55 

 مرد

2 
كارشناس 

 تعميرات
 4 ) سياالت( مهندسي مكانيك

 4 برق ) قدرت( مهندسي كارشناس برق 3

 6 مكانيك تكنسين تعميرات توق ييپلم 4

  69   جمع كل
 

 منابع آزمون( ه

 انتقال حرامت، ترموييناميك، انتقال جرم و ع ليات واحد، مكانيك يياالت،  بان تخصص  مهندسي شيمي :

 : ترموييناميك، مكانيك يياالت، ايتاتيك، مقاومت مصالح و  بان تخصص   مهندسي مكانيك

 : مدامهاي الكتريك  ، ماتين هاي الكتريك ، الكترونيك صنعت ، ابزام يقيق،  بان تخصص  مهندسي برق

   بان ع وم ، هوش ع وم ، كامپيوتر ،، مياض  پايه عمومي : 

 و( يادآوري هاي مهم

 .باتد م پي انكامي  بصومتيم ابتدا  تدگان، پذيرتته قرامياي عنو 

 .ن يباتد پااليش نفت تهران تركت يم ايتخدام منزله به وجه هيچ به توق آ مون يم قبول 

 

 ( اولويت هاي اجتماعي مطابق جدول ذيل مي باشد:ز

توي به ترط اينكه يمصد ا  يه يه نيروي مومي نيا  به خانوايه ايثامگران يايه م  5خانوايه ايثامگران :  -

 يمصد ن رات عل   آخرين نفر ما كس  كريه باتند .هشتاي 8

 

 
 

 پااليش نفت تهرانآگهي استخدام شرکت 

 

http://stc.sbu.ac.ir/torc%20/


بيدليل اينكيه تيركت تاقيد خانيه هياي : 3تبصره 
 جذب اتراي بوم  يم اولويت ايتيا مان  م  باتد 

ناي  با متته تغل  مومي تياتتن مدمك تحصيل  م. 2
 موبرو نظر يم جدول

مي   14.حداقل معدل براي هير يو مق يا تحصييل  3
 باتد.

ا    يانشييگاه  لييامنيدگان مييدامك تحصيي :4 تبصررره
 ر،ييركبيام  صينعت ف،يتر  تهران، صنعت ييانشگاه ها
اصفهان، اصفهان، علم و صينعت   صنعت را ،ييانشگاه ت

مشيهد،   تريويي ، طويي نياليد ريخواجه نصي ران،يا
چ ران اهوا  و صنعت نفيت  ز،ييهند تبر  صنعتتبريز، 

مق ا  النيت بويه و جهت تامغ التحصياولو يآبايان ياما
 ييم حداقل معدل كيل بيرا لين ره تقل كي، كامتناي

 آنها منظوم خواهد تد.

 يم حد خوب بان انگليس  . 4

يك ا  مراحل ايتخدام  خالف واقيا  . چنانچه يم هر5
ا   بوين اطالعات امائه تده ا  يوي تري مسيجل گيريي،

 امي تري م انعت به ع ل خواهد آمد.ايامه ه ك

)مشت ل بير   مراحل ايتخدام  يم ت ام انيمتقاض
و   و موان تيناخت  مصاحبه تخصص -عل  آ مون 
يم  اني( خواهد بوي و چنانچه متقاض پزتك ناتيمعا
ال م ما كسيي   تيييا  مراحييل تييوق موتق كيييهيير 
  آنان منتف  موضوع ايامه مراحل ايتخدام ند،ينن ا

 م  گريي.
  ه راه ياتتن كامت وموي به جلسه و كيامت ملي .9

 .خواهد بوي يضروم  آ مون كتب ييم مو  برگزام
يوا يهم و يييزيهم   هايخيتاميم    مون كتبآ.10

. ديييبرگييزام خواهييد گريتهييران يم  1401ه آبييان مييا
 ايآ مون يم  مان تو  يياعت و آيمس محل برگزام

 .گريي كامت وموي به جلسه آ مون، اعالم م
تيركت يم  يريصرتاً جهت بكيامگ روهايجذب ن.11

 .پااليش نفت تهران م  باتد
 
 

 


