
  بسمه تعالي

  )1(اصالحيه  96سال د ناسف گاه ميعانات گازي ستاره خليج فارسآگهي جذب نيرو در شركت پااليش

  

بمنظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي در نظر دارد  ستاره خليج فارسنفت  پااليشگاهشركت 

از افراد بومي استان هرمزگان را  داوطلبان مرد واجد شرايطاز نفر  100تعداد مختلف عملياتي و ستادي 

تخصصي، انجام  كتبي، مصاحبه فني/ از طريق برگزاري آزمونمندرج در جدول ذيل ها و گرايشهاي   در رشته

(بيمه  طبق ضوابط قانون كار موقتبرابر مقررات به صورت قرارداد مدت معاينات طب صنعتي و گزينش 

  دعوت به همكاري نمايد. تأمين اجتماعي)

  

  نياز مقاطع و رشته هاي تحصيلي موردجدول 
  تعداد   گرايش  مقطع  رشته تحصيلي

  12  تمامي گرايشها  كارشناسي و باالتر  مهندسي شيمي

  3  شيمي تجزيه-شيمي آلي  كارشناسي و باالتر  شيمي

  كارشناسي ارشد و باالتر  مهندسي شيمي
بهداشت، ايمني و محيط 

 )HSEزيست (
2  

  7  تمامي گرايشها  كارشناسي و باالتر  مهندسي مكانيك

  مهندسي برق

  ICT 2الكترونيك، مخابرات،   كارداني

  24  تمامي گرايشها  كارشناسي و باالتر

  14  كنترل، الكترونيك، ابزار دقيق  كارشناسي ارشد و باالتر

  ICT 1مخابرات،   كارشناسي ارشد و باالتر

  4  تمامي گرايشها  كارشناسي و باالتر  و متالورژي مهندسي مواد

  مهندسي صنايع

  3  تمامي گرايشها  كارشناسي ارشد و باالتر

  2  سازي سيستم ها بهينه  و باالتر كارشناسي ارشد

  مهندسي كامپيوتر

  1  نرم افزار  كارداني 

  1 سخت افزار  كارداني

  6  تمامي گرايشها  كارشناسي و باالتر

  1  نرم افزار  و باالتر كارشناسي ارشد

  3  شبكه هاي كامپيوتري  و باالتر كارشناسي ارشد

  2  رايانش امن، امنيت اطالعات  و باالتر ارشدكارشناسي 

  2 -   كارداني   صنايع شيميايي

  6  --   و باالتر كارشناسي  مهندسي ايمني 

  2  --   كارشناسي  حرفه ايبهداشت 

و باالتر كارشناسي  محيط زيستعلوم و مهندسي    --  2  



 شرايط عمومي استخدام

 تابعيت نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران - 1

 دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور (مصرح در قانون اساسي)اعتقاد به  - 2

بـه صـورت    (غيـر پزشـكي)   بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمـومي و يـا معافيـت دائـم از خـدمت      دارا - 3

 كامپيوتري

 عدم سوء پيشينه كيفري  - 4

عدم تعهد و اشتغال به كار به صورت پيماني، آزمايشي و رسمي در سازمان ها و مؤسسات دولتي و مراكـز   - 5

  صورت قراردادي كار مدت موقتوابسته به آن و همچنين به 

معتمد شـركت نفـت سـتاره    تأييد واحد طب صنعتي به و رواني  داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي - 6

 گردان مواد مخدر و روان عدم اعتياد بهو خليج فارس 

 گازي بندرعباس پااليشگاه ميعاناتشركت وظيفه در محل  آمادگي انجام - 7

  

  باشد تذكر مهم: اين آگهي استخدام مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان مي

  بومي استان هرمزگان به كسي اطالق مي شود كه داراي يكي از شرايط ذيل باشد:  تبصره:

 شناسنامه داوطلب استان هرمزگان باشد. محل تولد يا محل صدور -1

ي، دبيرستان و يا دانشگاه) را در استان (ابتدايي، راهنماي يكي از مقاطع تحصيليحداقل  - 2

 ن طي كرده باشد.هرمزگا

 ساكن استان هرمزگان باشد.  01/11/1396سال منتهي به تاريخ 3ل حداق - 3

 

 شرايط اختصاصي استخدام

بـه بعـد)    01/11/1370سـال (متولـدين    26كـارداني  حداكثر سن متقاضيان براي دارنـدگان مـدرك    -الف

به  01/11/1364(متولدين سال  32 كارشناسي ارشدو به بعد)  01/11/1366(متولدين سال  30كارشناسي 

  باشد. مي به بعد) 01/11/1362سال (متولدين  34و دكترا بعد) 

  .قرر اضافه خواهد شدهاي معتبر به حداكثر سن م ييديهأموارد ذيل به شرط ارائه ت تبصره :

حداكثر به  ييد كميته جذبأبا ت نظر مدت سابقه كار معتبر و مرتبط با مدرك تحصيلي و شغل مورد �

(در صورت قبولي در آزمون كتبي ارائه گواهي سابقه كار معتبر و پرداخت حـق بيمـه    سال 3ميزان 

 كور الزامي است).ايام مذ

 .شود مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداكثر سقف سني افزوده مي �

 31كـارداني نبايـد بيشـتر از    در هر حال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن براي داوطلبان در مقطـع   تذكر:

سـال تمـام    39سـال و دكتـري بيشـتر از     37سال، كارشناسي ارشد بيشتر از  35بيستر از كارشناسي سال، 

  باشد.

  

  



 مهلت ثبت نام

دانشگاه با مراجعه به سايت  16/11/1396لغايت  08/11/1396ثبت نام واجدين شرايط منحصراً از تاريخ 

هاي آتي از طريق همين  رساني ضمناً كليه اطالع. پذيرد انجام مي www.hormozgan.ac.irهرمزگان به نشاني 

   صورت خواهد گرفت. سايت

  

  احل انجام ثبت نام بصورت زير استمر

   www.hormozgan.ac.ir به نشانيدانشگاه هرمزگان مراجعه به سايت  -1

  تكميل فرم درخواست الكترونيكي در سايت مذكور -2

  كيلو بايت از طريق سايت 40با حجم كمتر از  3*4ارسال اسكن يك قطعه عكس پرسنلي  -3

  كيلو بايت از طريق سايت 80ارسال اسكن كارت ملي با حجم كمتر از  -4

) بعنوان حق ثبت نام بصورت پرداخت بانكي به حساب  چهل و پنج هزار تومانريال (  450000واريز مبلغ  -5

. ضمناً در موقع ثبت نام بايد اسكن فيش واريزي نيز دانشگاه هرمزگانبنام  مليبانك  2177555406002شماره 

  )كيلوبايت باشد 80حجم فايل نبايد بيشتر از (ارسال گردد 

نام و نام خانوادگي پرداخت كننده فيش واريزي بايد با نام و نام خانوادگي متقاضي شركت در  تذكر بسيار مهم:

  .آزمون يكي باشد

پس از تائيد نهايي  .باشد ثبت نام نهايي منوط به تكميل كليه مراحل و دريافت كد رهگيري از سيستم مي :1تذكر

وجود ندارد، لذا در تكميل فرم درخواست در سامانه نيز و امكان ثبت نام مجدد  نبودهقابل تغيير اطالعات 

ز پس از ثبت نام و دريافت كد الزم است داوطلب حداكثر سه رو .اينترنتي مذكور دقت الزم معمول گردد

رهگيري، به سايت ثبت نام مراجعه نموده و از تاييد ثبت نام خود اطمينان حاصل نمايد. الزم بذكر است دريافت 

  كد رهگيري به منزله تاييد نهايي نيست.

ضمناً  .داردفقط يك رشته شغلي را انتخاب بار ثبت نام و  الزم به ذكر است هر داوطلب تنها امكان يك :2تذكر

نام به صورت ناقص يا به نحو غير از ثبت نام از طريق سامانه اينترنتي مذكور مورد قبول نبوده و وجوه  ثبت

  پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

  :دريافت كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون

سايت ثبت از طريق  10/12/1396لغايت  08/12/1396 مورخ سه شنبهكارت ورود به جلسه آزمون كتبي از روز 

  .دريافت خواهد بودقابل   www.hormozgan.ac.irنام به نشاني 

  



  تاريخ برگزاري آزمون

در شهر بندرعباس مي باشد. محل و زمان دقيق برگزاري  11/12/1396در روز جمعه مورخ تاريخ برگزاري آزمون 

 .بر روي كارت ورود به جلسه درج خواهد شدآزمون 

  :نحوه برگزاري آزمون

آزمون عمومي و تخصصي بصورت چهار گزينه اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ هاي نادرست برگزار مي 

 .هاي عمومي و اختصاصي در سايت ثبت نام ذكر شده است گردد. مواد آزمون

  :اعالم نتايج آزمون

 .گردد اعالم مي www.hormozgan.ac.ir آزمون كتبي از طريق سايت دانشگاه هرمزگان به آدرسنتايج 

 

 مراحل جذب

امتيـاز  و تقـدم  از داوطلباني كه در آزمون كتبي حدنصاب الزم را احراز نموده باشند بـه ترتيـب اولويـت     •

 .مل خواهد آمده عدعوت بجهت انجام مصاحبه فني و تخصصي 

هاي  در دوره پس از طي مراحل گزينش و معاينات طب صنعتي، پذيرفته شدگان نهايي جهت شركت •

 در اين مرحله هاي مذكور دوره در  تيموفقصورت  كه درآموزشي علمي و عملي معرفي خواهند شد 

- بدين ستاره خليج فارس صورت خواهد پذيرفت.شركت نفت به منظور استخدام آنان توسط الزم  اقدام

آموزشي، شركت  هايآميز دورهموفقيتنمودن طي پيش از قبل از مراحل پيش گفته همچنين ترتيب 

 داوطلبان نخواهد داشت. در قبالاستخدام  منجملهگونه تعهدي هيچ

  

 نكات قابل توجه

شـوند   صنعتي مـي  هاي طب ن آزمون و مصاحبه فني و گزينش و آزمايشنمود افرادي كه موفق به سپري - 1

گردد را به  ز سوي شركت تعيين ميكه ا يتعهدات و تضامين الزم يهاي آموزش بايستي قبل از آغاز دوره

 ارائه دهند. شركت

شي از عقد قرارداد استخدامي و آغاز كـار خـودداري   زهاي آمو منتخبيني كه در طول يا پس از طي دوره - 2

برداشـته   نبه تشخيص شركت از محل تضامين آنـا  ،اشاره هاي مربوط به مراحل مورد د كليه هزينهننماي

 خواهد شد.

حل اشاره شده و نهايتاً استخدام نافذ و قاطع اهر يك از مر تشخيص شركت در رد يا پذيرش داوطلبان در - 3

 نمايند. بوده و داوطلبان حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي

 

در زمان انجـام مصـاحبه تخصصـي    پس از قبولي در آزمون كتبي و  متقاضيان، مدارك اينكه به توجه با - 4

(بويژه مدرك تحصيلي، كارت پايان خدمت يا معافيت  اين مدارك كه صورتي در لذا بررسي خواهد شد،



 و آگهي اين در مندرج شرايط با به حداكثر سن) مغايرسابقه اشتغال بكار براي محاسدائم غير پزشكي، 

 ايجاد متقاضي براي امتيازي و حقي هيچگونه باشد، ثبت نامي تقاضانامه در مندرج اطالعات همچنين

 .ندارند اعتراضي هيچگونه حق و شد خواهد حذف استخدام و جذب يندفرآ ساير از داوطلب و شود نمي

چنانچه در هر يـك از   .باشد نام اينترنتي به عهده داوطلب مي مسئوليت مندرجات ثبت شده در فرم ثبت - 5

مراحل ثبت نام، آزمون و حتي در صورت پذيرش در آزمون و اشتغال به كار مشخص گردد كه داوطلـب  

مدارك جعلي و يا با ذكر مشخصات غير واقعي اقدام بـه ثبـت نـام و شـركت در آزمـون      در هر مرحله با 

 .گردد نموده است موضوع استخدام داوطلب منتفي و برابر مقررات با وي رفتار مي

مدارك داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائـم   - 6

 گيرد. ن مورد پذيرش قرار نميابه هيچ عنو باشد 15/12/1396 تاريخآنان بعد از 

 گردد. وه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميوج - 7

 ارائه اصل و كپي مدارك الزامي است. ،در صورت قبولي در آزمون كتبي - 8

تأمين مسـكن و اسـكان پذيرفتـه    كت نفت ستاره خليج فارس هيچگونه تعهدي در قبال شر - 9

 ..داشتشدگان در آزمون نخواهد 

سرويس اياب و ذهاب منحصرا از داخل شهر بندرعباس تـا محـل شـركت و بلعكـس مهيـا        -10

 خواهد بود.

  

 

نفت توانند درصورت نياز به كسب اطالعات بيشتر درخصوص شركت  داوطلبان مي

بـراي اطالعـات   و  www.pgsoc.irشركت به آدرس  به سايتستاره خليج فارس 

ثبت نام مراجعه و يا در ساعات اداري منحصراً با شـماره   سايتمرتبط به آزمون به 

 ) تماس حاصل نمايند.(دانشگاه هرمزگان 076-33753363 تلفن

  

  

  

 نفت ستاره خليج فارسپااليشگاه ميعانات گازي شركت 


