بسمه تعالی
آگهی دعوت به همکاری با شرکت های پتروپاالیش کنگان ،توسعه پتروشیمی کنگان ،سروش مهستان عسلویه و نگین
مهستان کنگان در منطقه پارس جنوبی (کنگان)
با استتتعانت اخ اواونو متعا ؛ شتترکتهای فوق الذکر در نظر دارنو بر استتاس اتتوابم و مقررات و آیین نامه استتت وامی
شترکت ،اخ بین "متقاضیاا ذکور(مرد)" واجو شترایم در مقاطع تحصتیلی دیپلم ،فوق دیپلم ،لیستان

به

و فوق لیستان

شتر یی  ،نیروی انستانی مورد نیاخ اود را پ اخ کستم موفقیت در آخمون کت،ی ،مصتا ،ه عمومی و ت صتصتی ،معاینات
پزشکی ،با انعقاد قرارداد ط،ق قانون کار موت معین (تأمین اجتماعی) است وام نماینو/.
*** جوو نیاخمنویهای نیروی انسانی در مقاطع م تلف تحصیلی :
ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

مقطع تحصیلی

واق معو

1

مهنوسی شیمی

مهنوسی شیمی(کلیه گرایش ها بجز صنایع غذایی)

کارشناسی/کارشناسی ارشو

14

2

شیمی

کلیه گرایش ها

کارشناسی/کارشناسی ارشو

14

3

مهنوسی مکانیک

کلیه گرایش ها

کارشناسی/کارشناسی ارشو

14

4

مهنوسی صنایع

کلیه گرایش ها

کارشناسی/کارشناسی ارشو

14

5

مهنوسی برق

قورت ،برق صنعتی،الکترونیک صنعتی

کارشناسی/کارشناسی ارشو

14

6

مهنوسی ابزاردقیق

ابزاردقیق ،الکترونیک و کنتر

کارشناسی/کارشناسی ارشو

14

7

کاردانی شیمی

کلیه گرایش ها

کاردانی

14

8

دیپلم

ریاای فیزیک  ،تجربی  ،مکانیک  ،برق

دیپلم

14

لیسان

برنامه زمانبندی و تاریخ های مهم اجرایی

از  1401/03/04الی 1401/03/20

ثبت نام در سامانه الکتروناکی و اخذ کد رهگاری

1401/03 /23

مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمو

 1401/ 03/26یا 1401/03/27

برگزاری آزمو کتبی

سایر مراحل بعدی و تشریفات اداری مرتبط متعاقباً اعالم خواهد شد.

 -2شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران/.
 -2متوین بودن به یکی اخ ادیان رسمی کشور و متعهو بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران/.
 -3دارا بودن کارت پایان اومت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی/.
ت،صره  :1تاریخ ترایص اخ اومت وظیفه و یا صوور کارت معافیت دائم قانونی بایو ق ،اخ تاریخ آخمون کت،ی باشو/.
ت،صتره  :2ادامه مرا استت وامی دارنوگان کارت معافیت دائم ،در صتورت موفقیت در مرا مربوطه پ اخ تائیو پزشتک معتمو
شرکت بالمانع اواهو بود/.

شرط سن دواطلبا :
 -4دارا بودن واکثر  32سا تمام برای دارنوگان مورک تحصیلی فوق لیسان  30 ،سا تمام برای دارنوگان مورک تحصیلی
لیستتان  28 ،ستتا تمام برای دارنوگان مورک تحصتتیلی کاردانی ،و  26ستتا تمام برای دارنوگان مورک تحصتتیلی دیپلم تا
تاریخ برگزاری آخمون کت،ی/.
ت،صره  :1موت خمان اومت نظام وظیفه به واکثر سن داوطل،ان افزوده می شود/.
واق معو ک مورد ق،و برای مقاطع تحصیلی مطابق با جوو آگهی می باشو/.
ت،صره  :1تاریخ فراغت اخ تحصی داوطل،ان می بایست ق ،اخ تاریخ آخمون کت،ی باشو/.
ت،صتره  : 2ستابقه اومت مرت،م در شترکت های پتروشتیمی با ارایه گواهی معت،ر تا ستقف سته ستا و به اخای هر ستا ستابقه کار
مفیو و مرت،م یک سا به واکثر سنین اعالم شوه ااافه اواهو شو/.
ت،صتره  -3در هر ا و تحت هیچ شترایطی واکثر ستن داوطل،ین با رعایت موارد فوق الذکر ،در مقطع دیپلم ن،ایو اخ  28ستا ،
کاردانی  30سا  ،در مقطع کارشناسی اخ  32سا و کارشناسی ارشو  34سا بیشتر باشو/.
ت،صتره  : 4برای دارنوگان موارک تحصتیلی دانشتگاهی اخ دانشتگاه تهران  /صتنعتی شتریف /صتنعتی امیرک،یر /شتیراخ  /اصتفهان /
صتتتنعتی اصتتتفهتان /علم و صتتتنعتت ایران  /اواجته نصتتتیرالتوین طوستتتی  /شتتتهیتو بهشتتتتی  /عالمته ط،تاط،تایی /
صنعت نفت  /شهیو چمران اهواخ  /صنعتی سهنو ت،ریز  /فردوسی مشهو و دانشگاه الیج فارس بوشهر یک نمره تقلی در واق
معو ک مورد ق،و منظور اواهو شو/.
 -5مورک تحصتیلی دانشتگاهی افرادی قاب ق،و برای شترکت در آخمون استت وامی استت؛ که اخ طریق آخمون های ستراستری
دانشگاه های سراسری و آخاد ،موفق به ورود به مراکز آموخش عالی برای دریافت موارک رسمی شوه باشنو/.
ت،صره : 1
آارین مورک تحصتیلی ارایه شتوه در خمان ب،ت نام ،م،نای استت وام اواهو بود و شترکت هیچگونه تعهوی نست،ت به پذیرش و
تعوی موارک تحصیلی باالتر در طو دوران اومت کارکنان را نوارد/.
ت،صره : 2
در صتورتیکه در هر مقطعی اخ مرا

آخمون و استت وامی و اشتت ا  ،استتعالم و اب،ات گردد هر یک اخ متقااتیان استت وام ،ق ،اخ

ب،تنام ،موارک تحصتیلی باالتری نست،ت به مورک ب،ت شتوه در آخمون را داشتته باشتنو ،ت لف محستود گردیوه و اخ ادامه مرا
است وامی ،بکارگیری و همکاری وی ممانعت به عم اواهو آمو/.

 -6تنورستی و توانایی کام جسمی و روانی برای انجام ش

محوله ط،ق تائیو پزشک معتمو شرکت اواهو بود/.

 -7عوم محکومیت به فستاد ااالقی ،نواشتتن ستابقه محکومیت و ستوش پیشتینه کیفری که موجم محرومیت اخ قوق اجتماعی
شوه باشو/.
-8عوم اشتت ا به تحصتی در دانشتگاه ها و مراکز آموخش عالی (موکواً اعالم می گردد چنانچه در مرا
شود داوطل،ی اشت ا به تحصی دارد ادامه مرا است وامی وی منتفی اواهو شو/.

استت وامی مشت ص

 -۹نواشتن تعهو انجام کار در سایر ساخمانها ،شرکتها ،موسسات دولتی و غیردولتی/.
 -10جذد متقااتیان بومی واجو شترایم در آخمون ،در مقاطع دیپلم به صتورت صتو در صتوی برای چهار شتهرستتان وخه عمومی
پارس جنوبی(دیر،کنگان،جم و عستلویه) و در مقطع فوق دیپلم به صتورت صتو در صتو بومی استتان بوشتهر و در مقطع لیستان و
باالتر به صورت واق 50درصو بومی استان بوشهر و 50درصو مابقی استان ها می باشو/.
*** داوطلم بومی به فردی اطالق می شود که یکی اخ شرایم یی را داشته باشو:
الف :مح صتوور شتناستنامه داوطلم و یا پور  ،مادر و یا همستر ایشتان مربوا به استتان بوشتهر و یا شتهرستتان های مهر  ،المرد و
پارسیان باشو/.
د :ستتابقه ستتکونت واق 10ستتا در استتتان بوشتتهر با ارائه گواهی معت،ر اخ فرمانواری مربوطه و با تائیو نهایی مویریت کار و
اومات اشت ا منطقه را داشته باشو/.
 -11رعتایتت مقررات شتتتیوه نتامته جتذد نیروی انستتتانی الویتت دار محلی در منطقته عمومی پتارس جنوبی بته شتتتمتاره م ت م س
ا 123507/مورخ  13۹7/03/21ابالغی اخ وخارت نفت الزامی می باشتو .بر استاس شتیوه نامه یاد شتوه اتریم نهایی مصتا ،ه فنی و
ت صتصتی برای نیروهای بومی شتهرستتانهای عمومی منطقه پارس جنوبی  1.15و ستایر شتهرستتانهای استتان بوشتهر و شتهرستتانهای
مهر ،المرد و پارسیان  1.1می باشو.

• شرایط اولویت های اجتماعی مطابق جدول زیر می باشد:
معافات از

اولویت امتااز (در هر مرحله از مراحل استخدام صرفاً برای

شرط معدل

یکبار محسوب خواهد شد)

1نمره

 %20کل امتااز کسب شده

جانبازا

1نمره

هر  5%جانبازی  3%و حداکثر  20%کل امتااز کسب شده

آزادگا

1نمره

هر سال اسارت  2%و حداکثر  20%کل امتااز کسب شده

رزمندگا

1نمره

اولویت
فرزندا شهدا ،مفقودین ،جانبازا  ،آزادگا و
رزمندگا

فرزندا بازنشستگا صندوق بازنشستگی
نفت
کارکنا شاغل در شرکت های تأمان ناروی
فعلی مجتمع کنگا

هر  1ماه سابقه حضور در جبهه  1%و حداکثر  20%کل
امتااز کسب شده

1نمره

 %20کل امتااز کسب شده

1نمره

 %20کل امتااز کسب شده

تبصیره :جهت استتفاده اخ امتیاخ ت صتیص داده شتوه برای اانوادههای معظم شتهوا و ایثارگران ارایه کو ایثارگری و یا تاییویه اخ
بنیاد شتتهیو و امور ایثارگران الزامی استتت .الخم به یکر استتت ،اطالعات مورد نظر اخ طریق ستتامانه اومات الکترونیک ایثار «به
آدرس " "https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgrاستعالم اواهو شو/.

 -3مراحل ثبت نام :
 -1مراجعه به ود سایت به نشانی www.kpr-co.com
 -2تکمی فرم تقااانامه الکترونیکی در سایت مذکور/.
 -3ارستا عک  :متقااتیان می بایستت عک  3×4پرستنلی اود را با عر  150و ارتفاع  200پیکست و با فرمت  JPGو جم
واکثر  200کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نماینو/.

 -4ثبت نام :
داوطل،ان در صتورت دارا بودن شتریم الخم می تواننو اخ ستاعت  ۹صت ،روخ چهارشتن،ه مورخ  1401/ 03/04ل ایت ستاعت  24روخ
جمعته مورخ  1401/03/20جهتت ب،تت نتام بته آدرس اینترنتی فوق مراجعته و پ اخ ارایته اطالعتات دراواستتتتی و واریز م،لغ
 300.000ریا بابت هزینه ب،ت نام نس،ت به ااذ کو رهگیری اود اقوام نماینو/.
*** خمان دریافت اینترنتی کارت واجوین شرایم اخ ود سایت مذکور اخ ساعت  13روخ دوشن،ه مورخ  1401/03/23می باشو/.
*** ستتتتاعتتت و متح ت بترگتزاری آخمتون درخمتتان دریتتافتتت کتتارت و اخ طتریتق ستتتتامتتانتته فتوق التتذکتر اعتالم متی گتردد.
(الخم به یکر است که امکان ب،ت نام بعو اخ تاریخ اعالم شوه مقوور ن واهو بود).

نکات مهم :
 -1ق،ت اخ ب،تت نتام بته راهنمتای نحوه تکمیت فرم موجود در ود ستتتایتت مراجعته و منتورجتات آنرا دقیقتاً مطتالعته نمتاییتو.
 -2ب،ت نام خمانی تکمی می باشو که شماره رهگیری اخ طریق سیستم به متقاای اعالم گردد/.
 -3مستتلولیت صتتحت ب،ت اطالعات در ستتایت اینترنتی به عهوه ش ت ص متقااتتی می باشتتو .بویهی استتت چنانچه م ایرتی در
منورجات موارک ارایه شتوه با شترایم آگهی شترکت وجود داشتته باشتو اخ ادامه مرا جذد متقااتی در هر مر له جلوگیری به
عم اواهو آمو و متقاای ق هیچگونه اعتراای ن واهو داشت/.
 -4همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی در روخ برگزاری آخمون اروری اواهو بود/.
 -5داوطل،ان می بایستت پ اخ ااذ کارت ورود به جلسته آخمون اخ طریق ستایت ،نست،ت به کنتر مشت صتات فردی اود ،مورک
تحصیلی ،معو  ،شماره داوطل،ی ،شماره صنولی و مح برگزاری آخمون اقوام نماینو/.
 -6آخمون کت،ی در تاریخ های  1401/03/26و یا  1401/03/27در شهرهای تهران  ،بوشهر و بنور کنگان برگزار اواهو شو.
* ساعت و آدرس مح برگزاری آخمون در خمان توخیع کارت و همچنین اخ طریق سامانه فوقالذکر اعالم میگردد.

موارد آزمو :
در مقطع دیپلم (خبان و ادبیات فارسی  -هوش و استعواد تحصیلی  -م،انی کامپیوتر  -خبان انگلیسی و ریاای عمومی)
در مقطع کاردانی به باال (خبان و ادبیات فارستی  -هوش و استتعواد تحصتیلی  -م،انی کامپیوتر  -خبان انگلیستی و دروس ت صتصتی
رشته مربوطه)

تذکرات مهم :
 -1ب،ت نام متقاایان صرفاً اخ طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیاخی به ارسا موارک نمی باشو/.
 -2به تقااای ب،ت نام اینترنتی متقاایانی که پ اخمهلت مقرر (  )1401/03/20اقوام نماینو ،ترتیم ابر داده ن واهو شو/.
 -3پ اخ برگزاری آخمون کت،ی ،براستتاس چنو برابر ظرفیت مورد نیاخ شتترکت نستت،ت به اعالم استتامی پذیرفته شتتوگان جهت
مصا ،ه های فنی و ت صصی و روانشنااتی اقوام می شود تا پ اخ انجام سایر مرا  ،ق،و شوگان نهایی انت اد شونو/.
 -4موکواً اعالم می گردد ب،ت نام در آخمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی منورج در سایت می باشو/ .
 -5الخم به تواتتی استتت که جذد نیروی انستتانی در شتترکت بر استتاس موفقیت متقااتتیان در تمامی مرا استتت وامی
(مشتتم بر آخمون کت،ی ، ،مصتا ،ه عمومی و ت صتصتی ،گزینش و معاینات پزشتکی) تعیین گردیوه و چنانچه متقااتیان در هر
یک اخ مرا فوق موفقیت الخم را کسم ننماینو ،مواوع ادامه مرا است وامی آنان منتفی اواهو گردیو/.
 -6جذد نیرو صترفاً جهت به کارگیری در وا وهای مورد نیاخ شترکت در مح مجتمع (واقع در محووده شتهرستتان کنگان) می
باشو/.
 -7پتذیرفتته شتتتوگتان نهتایی بر استتتاس صتتتال تویتو و نظر شتتترکتت می بتایستتتت در دوره هتای آموخشتتتی تلوری،فنی و عملی
(در هر نقطه اخ کشور) شرکت نماینو/.
ت،صره :نفرات جذد شوه  ،در طو موت آموخش صرفاً در روخهای تعطی رسمی و یا روخهایی که آموخش نواشته باشنو ،مجاخ به
ترک مح آموخش (استفاده اخ مراصی) می باشنو/.
 -8در طو موت آموخش(تلوری و کارورخی) قوق و مزایای افراد بر اساس واق قوق و مزایای قانون کار اواهو بود/.
 -۹اخ پذیرفته شوگان نهایی  ،تضامین و تعهوات محضری اومت به میزان  5سا بعو اخ آموخش ااذ اواهو شو/.
 -10بکارگیری و جذد پذیرفتهشوگان آخمون ،مشروا به گذرانون موفقیتآمیز دوره کارآموخی و کارورخی اواهو بود/.
 -11مح اومت پذیرفته شوگان نهایی در منطقه کنگان ،و نوع کار بصورت غیراقماری(روخکار و نوبتکار) می باشو/.
 -12پ اخ جذد و بکارگیری افراد واجو شترایم ،ارایه ستروی ایاد و یهاد ،صترفاً در مراکزی که توستم شترکت به عنوان مح
تجمع تعیین میگردد ،امکانپذیر اواهو بود.

