
 اطالعيٍ دعًت بٍ َمكاسي

ثٍ آگبَي مي رسبوذ: شزوتُبي پتزيشيمي مستمز در مىطمٍ ػسلًيٍ شبمل دمبيوذ،مجيه،وًري، پبيبوٍ َب يمخبسن 

خًد  يػمليبت غيزصىؼتي پبسارگبد)وٍ درحبل ياگذاري مي ثبشىذ( ثمىظًر تبميه ويزيي اوسبوي مًرد ويبس

اس افزاد ثًمي استبن ثًشُزي  ركًساس ثيه متمبضيبن ياجذ شزايط  درممبطغ يرشتٍ َبي تحصيلي مختلف

يمبثمي (%وبرشىبسي ارشذ يثبالتز00%وبرشىبسي ي00%وبرداوي،00ثزاثز ممزرات)تبميه ويزيي مشثًر  َزمشگبن

 اسطزيك ثزگشاري آسمًن وتجي ي )تبميه اجتمبػي( ن َب ثصًرت لزارداد وبر مذت مًلتويبس اس سبيز استب

،مصبحجٍ فىي/تخصصي، طت صىؼتي يگشيىش دػًت ثٍ َمىبري مي ومبيىذ. 22/00/01تي درتبريخ رياوشىبخ

ثٍ وشبوي  10/00/01لغبيت  00/00/01لذا دايطلجبن ثمىظًر آگبَي اس شزايط استخذام يآسمًن مي تًاوىذ استبريخ 

 جت وبم ومبيىذ.مزاجؼٍ يث WWW.PAZARGAD.ORGايىتزوتي 

َمچىيه َمىبران گزامي متمبضي تؼذيل مذرن تحصيلي ويش مي تًاوىذ ثب مزاجؼٍ ثٍ وشبوي پبيگبٌ ايىتزوتي مشثًر 

پس اس وست اطالػبت السم در خصًص وحًٌ ثجت وبم ي شزوت در آسمًن وتجي ثمىظًر تؼذيل مذرن 

 تحصيلي الذام ثٍ ثجت وبم ومبيىذ.

 ششايط سىي: -1

 )متًلذيه سبل01، وبرشىبسي ثؼذ(ٍ ث 10/10/26سبل)متًلذيه62ثزاي دايطلجبن ممبطغ وبرداويحذاوثزسه 

 ثؼذ( مي ثبشذ.ٍ ث 10/10/65سبل)متًلذيه03يوبرشىبسي ارشذيدوتزي ثؼذ(ٍ ث 10/10/20

 ششايط معذل: -2

 مي ثبشذ. 06يوبرشىبسي ارشذيدوتزي00حذالل مؼذل ثزاي دايطلجبن ثب مذرن تحصيلي وبرداوي يوبرشىبسي

 تاسيخ يوحًٌ ثبت وام: -3

دػًت ثٍ َمىبري مي تًاوىذ جُت وست اطالػبت ثيشتز درخصًص جشئيبت ثىبرگيزي يتجصزٌ  متمبضيبن

لغبيت  00/00/01َبي مزثًط ثٍ شزايط سه،مؼذل يَمچىيه ثجت وبم جُت شزوت در آسمًن وتجي،استبريخ 

 مزاجؼٍ ومبيىذ.  WWW.PAZARGAD.ORGثٍ پبيگبٌ ايىتزوتي  10/00/01
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 :1تزكش

 اسدايطلجيه محتزم درخًاست مي شًد وليٍ اطالػبت مىذرج در فزم ثجت وبم را ثطًر يالؼي يدليك تىميل ومبيىذ

خالفي  ،مًارددرصًرتي وٍ ثبثزرسي درَزمزحلٍ مزثًط ثٍ َزيه اس مىذرجبت مي ثبشذ ياصل ثزصحت ي 

يَيچگًوٍ اػتزاضي  خًاَذ شذ مًضًع َمىبري مىتفيي  ثبثت شًد اس ادامٍ سبيز الذامبت جذة جلًگيزي

 .پذيزفتٍ وخًاَذ شذ

 :2تزكش

خًدرا اخذ ومًدٌ يجُت اطالع اس شمبرٌ صىذلي يمحل  كذسَگيشيپس اس ثجت وبم ،  دايطلت مي ثبيست

مزاجؼٍ يوسجت ثٍ اخذ ثزگٍ يريد ثٍ جلسٍ آسمًن الذام يثزي فًق سايت بٍ  22/90/01آسمًن،درتبريخ

 ريس ثزگشاري آسمًن وتجي ثٍ مسئًليه مزثًطٍ ارائٍ ومبيذ. در را مشثًر

 :3تزكش

ثزگٍ فًق ثؼىًان مجًس يريد ثٍ جلسٍ آسمًن)وبرت يريد ثٍ جلسٍ(محسًة مي گزدديَمزاٌ داشته آن ثزاي 

 شزوت در جلسٍ آسمًن وتجي الشامي است.

 :4تزكش

آصادٌ بابيش اص محتشم %يباالتشيفشصوذان 25جاوباصان محتشم فشصوذان محتشم شاَذ،فشصوذان

ياجذ شزايط جُت استفبدٌ اس سُميٍ مزثًطٍ، ثمىظًر استخذام ثٍ ثىيبد شُيذيامًرايثبرگزان  يكسال اساست

الذام ثٍ   WWW.PAZARGAD.ORGمزوش استبن َبي محل سىًوت خًد مزاجؼٍ ياس طزيك پبيگبٌ ايىتزوتي

 ثجت وبم ومبيىذ.

 ششكت َاي پتشيشيمي مستقشدسمىطقٍ عسلًيٍ

 عمليات غيشصىعتي پاصاسگاد( پاياوٍ َايمخاصن ي ، وًسي ، مبيه ، )دمايوذ
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