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 1صفحه 

 بسمه تعالی

و هاي نفتی کمیت تولید فرآورده وسعه کیفیت وبا هدف تو با استعانت از خداوند متعال  ستاره خلیج فارسشرکت نفت 

 تعداد  و ستادي در نظر دارد به منظور تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خود در واحدهاي عملیاتی کشورکمک به خودکفایی 

هاي رت بومی در همه مقاطع و رشتهبه صو( و لیسانس دیپلمطع تحصیلی ادر مق نفر از داوطلبان واجد شرایط 650

از طریق برگزاري آزمون  با در نظر گرفتن اولویت بومی) یمیش یمهندسبه جز رشته تحصیلی مندرج در جدول ذیل 

قوانین طبق ضوابط و  يصورت قرارداده ب، و گزینش تخصصی، آزمون روانشناسی صنعتی –فنی مصاحبهاستخدامی کتبی، 

 .استخدام نمایدکار و تأمین اجتماعی 

  شرایط عمومیبخش اول: 
 تابعیت جمهوري اسالمی ایرانداشتن  -1
 به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران التزام -2
 در قانون اساسی کشور مصرحرسمی دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان  تدین به -3
 ثرجزایی مؤنداشتن سابقه محکومیت   -4
و عدم  نفت ستاره خلیج فارس شرکتداشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی به تایید طب صنعتی بهداشت و درمان  -5

 روانگردان ر و موادبه مواد مخداعتیاد 
 صالحی به موجب آراء مراجع قضایی و ذيعدم منع از خدمات دولت -6
 براي آقایان وظیفه یا معافیت دائم در زمان ثبت نامنظام کارت پایان خدمت  دارا بودن -7
 دولتوابسته به  هاي دولتی و مراکزعدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاه -8

به صورت قراردادي جذب  شرکت نفت ستاره خلیج فارسکار در  اینکه جذب شدگان صرفاً جهت به توجهبا  :1تبصـره
هاي دولتی و غیر دولتی تحت هیچ شرایطی شد لذا امکان انتقال آنان به سایر واحدهاي وزارت نفت و دیگر ارگان خواهند

 .وجود ندارد
شده نهایی براساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، : مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفاي پذیرفته 2هتبصر

 باشد.در زمان انعقاد قرارداد، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون می
باشد. علیهذا چنانچه حسب استعالمات انجام : نحوه تشخیص شرایط افراد بدو استخدام براساس خوداظهاري می3تبصره

بعدي جایگزین  موصوف در هر مرحله از استخدام که باشند حذف و افراد حائز شرایطافراد  خالف آن ثابت شود شده
 خواهند شد.

صالح  شرکتیا هر محل دیگري که  نفت ستاره خلیج فارس در شهر بندرعباسآمادگی انجام وظیفه در محل شرکت  -9
 بداند.

براي مقطع تحصیلی لیسانس مابعد) و  07/12/1377(متولدین سال  24براي مقطع دیپلم شرکت در آزمون  انیسن متقاض حداکثر -10
 .باشدمابعد) می 07/12/1371(متولدین  سال 30

 شود.یافزوده م یبه حداکثر شرط سن فهیمدت زمان خدمت نظام وظ :1 تبصـره
ه خلیج مستقیم با شرکت نفت ستارهاي مستمر و قرارداد : داوطلبان مقطع تحصیلی دیپلم که داراي سابقه کار در پیمانکاري2تبصره 

آزمون، شاغل به کار در این شرکت بوده و  ه در زمان ثبت نام درک فارس با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی هستند، در صورتی
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مجاز سال به حداکثر سن  5عملکرد وي مورد رضایت مسئولین مربوطه در شرکت قرار گرفته باشد، متناسب با مدت سابقه کار، تا سقف 
 آنها اضافه خواهد شد.

هاي مرتبط با صنایع : داوطلبان مقطع تحصیلی لیسانس که داراي سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی هستند (ترجیحاً در شرکت3تبصره 
 سال به سقف سنی آنها افزوده خواهد شد. 5نفت) در صورت پرداخت بیمه حداکثر به میزان 

 ایثارگران:  به رسانیخدمات جامع قانون اساس : بر4تبصره 
از  ،باالترو  رتساا لسا یک نگاآزاد انندزفرو  باالترو  صددر پنجو  بیست زانجانبا انندزفر ا،شهد انندزفر ن،گاآزاد زان،نباجا -الف
 میباشند. فمعا سن کثراحد طشر

 ردد.گاضافه میبه حداکثر سن آنها  لسا پنج انمیز به شهید هراخوو  ادربرو  همسرو  درماو  رپد -ب

 یاو  نشد يبستر نماز تمد همچنینو  جبههدر  رحضو انمیز به ندادهنمو خدمت طلبانهداو رطو به جبههها در که طلبانیداو -ج
 گردد.مدت زمان مذکور به حداکثر سن آنها اضافه میجبههها در  حیتومجر ثردر ا طلبداو نمندگارز پزشکی حتاسترا

 پنج سقف تا کثراحد و لسا یک انمیز به ندزفر هر شتندا نیز و لسا یک انمیز به تاهل ازاي به از خانوادهبه منظور حمایت : 5تبصره 
 .شد هداخو ضافها نموآز فترچهد در رجمند سنی ودهمحد سقف به لسا

تحصیلی  مقاطع براي نباید فوق، هايتبصره مراعات با سن حداکثر شرایطی هیچ تحت و حال هر : در6تبصره 
و  هاي راننده وسائط نقلیه سنگین(فقط متقاضیان شغل باشد. بیشترسال  53و کارشناسی از سال  29 از دیپلم

 )سال باشد. 30تواند نهایتاً تا هاي فوق میآتش نشان حداکثر سن آنها با رعایت تبصره

 بخش دوم: شرایط اختصاصی
 شتهر یشاگر یاو  لیتحصی شتهر ،تحصیلی مقطع انعنو که نمایند منا ثبت نموآز یندر ا نندامیتو تیرصودر  صرفاً نطلباداو -1

 شتهر ،تحصیلی مقطع که طلبانیداو الذ .باشد هشد کرذ مشاغل ازحرا یطاشردر  مشخص رتصو بهو  کاملرطو به نناآ تحصیلی
از  مرحله هردر در صورتی که . نمایند يددارخو منا ثبتاز  ،باشد هنشددرج  گهیآ در عیناً نهاآ تحصیلی شتهریش اگر یاو  تحصیلی

 گهیآ در هشد کرذ یطاشر با نهاآ تحصیلی یشاگر یاو  تحصیلی شتهر ،تحصیلی مقطع که ددگر مشخص يگیرربکاو  بجذ یندآفر
 هیچگونه حق طلبو داو هشد فحذ امستخدا یندآفر سایراز  ،باشد همدآ گهیدر آ نچهاز آ بیش پیشوند یاو  پسوند ياراو د نباشد منطبق

 شت.دا هداضی نخواعترا
 شتهرکه  تیرصوو در  دهبو عمل كمال یشاگر ونبد لیتحصی شتهرفاً صر باشد هشد کرذ یشاگر ونبد تحصیلی شتهر گرا: توجه 

 نطلباداو الذ. دبو هداخو عمل كمال هشد کرذي یشهااگر با تحصیلی شتهآن ر فقط باشد هشد کرذ مشخص يیشهااگر با تحصیلی
 ،نیستند یطاشر جدوا که شغلهاییدر  مثبتناآورده و از  عمل به کافی قتد هشد معالا یطاشر به توجه با منا ثبت نمادر ز نداموظف

 .نمایند يددارخو
 .  اردند ادفرا باالتر مقطع تحصیلی ركمد لعماا رايب يتعهد هیچگونه شرکت: 1تبصره

 .  دنمیگیر ارقر عمل كمال معتبر تحصیلی ركمد انعنو به يرفتخاو ا دلمعا اركمد ئهارا: 2هتبصر
توانند فترچه به جز رشته مهندسی شیمی که از سراسر کشور میهاي تحصیلی مورد نیاز مندرج در ددر تمامی مقاطع و رشتهداوطلبان  -2

 ) بومی استان هرمزگان باشند (شرایط بومی بودن در بخش سوم آورده شده است.بایست در آزمون شرکت نمایند، می
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نامه دانشنامه یا گواهییید سازمان آموزش و پرورش براي مقطع تحصیلی دیپلم و دارا بودن أمدرك تحصیلی دیپلم مورد تدارا بودن  -3
هاي خارج از هاي مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا دانشنامه تحصیل در دانشگاهموقت فراغت از تحصیل از دانشگاه

 .که به تایید وزارت علوم رسیده باشد براي مقطع تحصیلی لیسانس کشور
دائم  تیو صدور کارت معاف فهیوظنظام از خدمت  صیترخ خیرو تاداوطلبان  لیفراغت از تحص خیتار :1تبصره

 باشد.روز ثبت نام  حداکثر تا آخرین بایستیم یقانون

 رشیپذ خواهد بود و در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله،مندرج در این آگهی استخدام مالك  یلیتحصرشته و مقطع  :2تبصره
مدرك  لینسبت به تعد يگونه تعهدچیضمناً شرکت ه وجود نخواهد داشت. یاعتراض چگونهیو حق هشده  یتلق کنین لم اداوطلب ک

 کارکنان در طول دوران خدمت نخواهد داشت. یلیتحص
(شاخص توده  BMIمتر و فیزیک بدنی مناسب شامل سانتی 175باید داراي حداقل قد آتش نشان شغلی رشته ن متقاضیا :1تذکر

الزم به ذکر است  دگی جسمانی نیز انجام خواهد شد.)باشند. (پس از آزمون کتبی و مصاحبه، سنجش آما 25بدنی) برابر یا کمتر از 
 باشد.شغل آتش نشان الزامی میگواهینامه رانندگی پایه یکم براي متقاضیان داشتن 

و گواهینامه رانندگی گواهینامه ویژه جرثقیل متقاضیان رشته شغلی اپراتور وسائط نقلیه سنگین وفوق سنگین بایستی داراي  :2تذکر
الزم . و متقاضیان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه سنگین نیز بایستی داراي گواهینامه رانندگی پایه یکم باشند پایه یکم یا دوم باشند

در اپراتور وسائط نقلیه سنگین و فوق سنگین براي متقاضیان شغل  مپایه یک رانندگی به ذکر است دارندگان گواهینامه
 باشند.اولویت می

 شغل مورد نظر را داشته باشند. منجاا يابر الزمنایی اتوو  نیروا ،جسمانی سالمت میبایستمتقاضی استخدام  نطلباداو -4
 رکا طب حدوا تایید از پس مصاحبه و کتبی میاستخدا نموآز در قبولی رتصو در نطلباداو نظام وظیفه خدمت پزشکی معافیت -5

 .دبو هداخو شپذیر قابل تقاضا ردمو شغلی انعنو در طمربو رموا منجاا یینااتو بر مبنی

 هاي قانونیبخش سوم: الزامات، امتیازات و سهمیه

 صددر )25( پنجو  بیست سهمیه مشمول انگرریثاا -1

 باشند:مییر ز اردمو شامل صددر )25( پنجو  بیست سهمیه انگرریثاا
 زاننباجا -
 نگاآزاد -
 اشهد انندزفرو  همسر -
 باالترو  صددر پنجو  بیست زانجانبا انندزفرو  همسر -
 رتساا لسا یک يباالو  لسا یک يدارا نگاآزاد انندزفرو  همسر -
 شهید ادربرو  هراخو در،ما ر،پد -

به  از کل پذیرفته شدگان میاستخدا سهمیه )%25( صددر پنجو  بیست، انگرریثاا به سانیر تخدما جامع نقانو )21ه (دما حسب
 دارد. صختصاا بخش ینامشمولین 

   صددر )5( پنج سهمیهمشمول  انگرریثاا -2
 میباشند: یرز اردمو شامل از کل پذیرفته شدگان انگرریثاا به سانیر تخدما جامع نقانو )21( دهما صددر )5پنج ( سهمیه انگرریثاا

 جبهههادر  طلبانهداو رحضو هما شش قلاحد سابقه با نمندگارز -
  جبهههادر  طلبانهداو رحضو هما شش قلاحد سابقه با نمندگارز انندزفرو  همسر -
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  صددر پنجو  بیست یرز زانجانبا انندزفر -
 رتساا لسا یکاز  کمتر نگاآزاد انندزفر -

 از:   تندرعبا جبهههادر  طلبانهداو رحضو تمد ییدتأ جعامر: تذکر
 دخو عمتبو نمندگارز ردمودر  مسلح يهاونیر يهااز رده یک هر نسانیا يونیر نتومعا -1
از  عما میدمر يهاونیر و نبسیجیا ردمودر  سالمیا بنقالا ارانپاسد هسپا مستضعفین بسیج نمازنسانی سااي ونیر نتومعا -2

 شغل فاقد ادفرآزاد و ا فصنوو  مشاغل نصاحباو  لتدو مستخدمین
 :انگرریثاا به سانیر تخدما جامع نقانو مشمولین به طمربو تنکا

از  یکیاز  صرفاً ،انگرریثاابه  سانیر تخدما جامع نقانو )21( دهما عموضو میاستخدا سهمیهاز  دهستفاا ضیمتقا انگرریثا: ا1نکته  
 .  کنند دهستفاا ننداتومی مربوطه بطاضو سساا بر هشد مشخص يسهمیهها

از  قبلمی گزینش عمو یطاشر ازحرا همچنینو  گهیدر آ رجمند اردمو حسب تحصیلی) شتهو ر (مقطع علمی یطاشر عایت: ر2 نکته
 .  میباشد میالزا انگرریثاا سهمیه محلاز  ونیر بکارگیري

 .  میباشد میالزا انگرریثاا سهمیه محلاز  ونیر يگیرربکااز  قبل ینشگز عمومی یطارش ازحر: ا4 نکته
 معرفی سهمیه تغییر نمکاا ه،شد مشخص سهمیهدر  مصاحبهو  اركسی مدربر يابر نطلباداو معرفیو  کتبی نمواز آز پس: 5 نکته
 .شتدا هدانخو دجوو نطلباداو هشد

 داوطلب بومی -3
 :باشند ریز طیاز شرا یکی يداراحداقل که  گرددیاطالق م فردياستان هرمزگان به  یبـومـ

 هاي استان هرمزگان باشد.محل تولد یا محل صدور شناسنامه متقاضی، همسر، پدر یا مادر متقاضی یکی از شهرستان -
 .باشد نموده یدر استان هرمزگان ط را) متوسطه اول و دوم، رستانیدبیی، راهنما ،یی(ابتدا یلیمقطع تحصحداقل دو  -
 یید استانداري هرمزگان)أ(با ارائه مدارك مثبته و ت ساکن استان هرمزگان باشند. 07/12/1401 خیبه تار یسال منته 10 حداقل -

 .باشدیم وزارت کشوراعالمی ي کشور ماتیتقس نیآخر ،استان هرمزگان هايشهرستان ییمالك شناسا :1تذکر
(با ضریب  د در آن ثبت نام نمایند،تواننمی داوطلبان بومی و غیربومیکه  به جز رشته مهندسی شیمیهاي شغلی سایر رشته :2تذکر

مجاز به ثبت نام در این منحصراً مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان بوده و داوطلبان غیربومی  براي متقاضیان بومی)35/1
 باشند.هاي شغلی نمیرشته

 بخش چهارم: مواد آزمون
 )دیپلم(ویژه مقطع  آزمون عمومی -1-الف

) ـ مکانیک تجهیزات دوّار 201پیچی الکتروموتور) (کد شغلی تکنسین برق (تکنسین برق صنعتی، تکنسین ابزار دقیق، تکنسین سیم
) ـ مکانیک 205) ـ جوشکار (کد شغلی 204) ـ تراشکار و فرزکار (کد شغلی 203ثابت (کد شغلی ) ـ مکانیک تجهیزات 202(کد شغلی 

) ـ تأسیسات حرارتی و 208) ـ مونتاژکار (کد شغلی 207هاي حرارتی (کد شغلی ) ـ مکانیک مبدل206شیرآالت صنعتی (کد شغلی 
) ـ اپراتور 212نشان (کد شغلی ) ـ آتش211توران (کد شغلی ) ـ کارگر رس210) ـ برقکار خودرو (کد شغلی 209برودتی (کد شغلی 

) ـ اپراتور جرثقیل سقفی (کد شغلی 214)ـ راننده وسائط نقلیه سنگین (کد شغلی 213سنگین (کد شغلی وسائط نقلیه سنگین و فوقِ 
 )218بند (کد شغلی ) ـ داربست217بند (کد شغلی ) ـ طناب216) ـ  نقاش صنعتی (کد شغلی 215

 ـ استعداد شغلی1
 ـ زبان انگلیسی (عمومی)2
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 )Internetو   Windows ،Word،Excelهاي فنّاوري اطالعات (مهارت ـ3
 ـ زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش4
 آزمون عمومی، نمره منفی دارد. *

 عمل خواهد آمد و آزمون تخصصی ندارند.دیپلم)، فقط آزمون عمومی به از متقاضیان عناوین شغلی (مقطع **
 (ویژه مقطع کارشناسی) آزمون عمومی -2-الف

 ـ استعداد شغلی1
 ـ زبان انگلیسی (عمومی)2
 ) I.C.D.Lهاي هفتگانهـ فنّاوري اطالعات (مهارت3
 ـ زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش4
 آزمون عمومی، نمره منفی دارد. *

) و در مقطع Word- Excel- Windows- Internetدر آزمون عمومی مقطع تحصیلی دیپلم، آیتم فناوري اطالعات شامل ( **
 .باشد) مد نظر میICDLهاي هفتگانه (تحصیلی لیسانس، مهارت

 آزمون اختصاصی –ب 
 . شد هداخو منجاا ذیل ولجد در رجمند دمفا حشر به مربوطه شغلی انعنودر  ردمو حسب تخصصی نموآز ،عمومی نموآز بر وهعال

 ضمناً .میباشدیک تمام مواد امتحانی یب اضربوده و  ياگزینه رچها رتصو به ختصاصیو ا عمومی نموآز ادمو تالاسو کلیه تذکر:
 .شد هداخو گرفته نظردر  منفی هنمر مسو یک ت،الاسو به هشتباا پاسخ هر يازا به

 شرکت نفت ستاره خلیج فارس عناوین شغلی و مواد امتحانی آزمون استخدامی کد و ـ1جدول شماره 

 مواد آزمون تخصصی عنوان شغلکد و 

 مهندسی شیمی
 )101(کد 

 ـ ترمودینامیک1
 ـ انتقال حرارت2
 ـ مکانیک سیاالت3
 ـ انتقال جرم4
 2و  1ـ عملیات واحد 5
 ـ طراحی راکتور6

 مکانیک مهندسی
 )102(کد 

 استاتیک، مقاومت مصالح و طراحی اجزاي مکانیکیـ 1
 ترمودینامیک، مکانیک سیاالت و انتقال حرارت ـ2
 ـ دینامیک، ارتعاشات و کنترل اتوماتیک3

 شیمی
 )103(کد 

 ) و آزمایشگاه2و  1ـ شیمی آلی (1
 ) و آزمایشگاه2و  1ـ شیمی تجزیه (2
 دستگاهیـ شیمی تجزیه 3
 ) و آزمایشگاه2و  1ـ شیمی فیزیک (4
 ـ خوردگی5
 ـ شیمی نفت6



 6صفحه 

 شرکت نفت ستاره خلیج فارس عناوین شغلی و مواد امتحانی آزمون استخدامی کد و ـ1جدول شماره ادامه 
 مواد آزمون تخصصی عنوان شغلکد و 

 اريدحساب
 )104(کد 

 )2و  1ـ اصول حسابداري (1
 )2و  1میانه (ـ حسابداري 2
 3و  2، 1ـ حسابداري صنعتی 3
 هاي مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزودهـ قانون مالیات4

 مدیریت بازرگانی
 )105(کد 

 ـ مدیریت بازاریابی1
 المللـ بازاریابی بین2
 ـ منابع انسانی و رفتار سازمانی3
 ـ تحقیقات بازاریابی4
 کنندهـ رفتار مصرف5
 تحلیل و طراحی سیستموتجزیه ـ6

 مهندسی مواد و متالوژي
 )106(کد 

 هاي خوردگیاصول و مکانیسم ـ1
 هاي کنترل خوردگی و حفاظت از فلزاتـ روش2
 )NDTهاي غیرمخّرب () و تستDTهاي مخّرب (تست ـ3
 )گري آلیاژهاي آهنی و غیرآهنیگري و ریختهگري (اصول ریختهریخته ـ4
 متالورژي فیزیکی و خواص مکانیکی موادـ 5
 ـ شیمی فیزیک6

 ایمنی صنعتی
 )107(کد 

 ـ ارزیابی و مدیریت ریسک و خطر1
 ارگونومیک) آور محیط کار (فیزیکی ـ شیمیایی ــ عوامل زیان2
 آالت صنعتیـ ایمنی برق و ماشین3
 هاي ساختمانیـ ایمنی پروژه4
 ناشی از کارتحلیل حوادث وـ تجزیه5
 شناسی صنعتیـ خطرات مواد شیمیایی و سم6

 مهندسی کامپیوتر
 )108(کد 

 ها و طراحی الگوریتمـ ساختمان داده1
 نویسی پیشرفتهـ برنامه2
 هاي کامپیوتريـ شبکه3
 ـ امنیت شبکه4
 هاـ پایگاه داده5

 مهندسی صنایع
 )109(کد 

 ـ آمار مهندسی1
 و کنترل پروژهریزي ـ برنامه2
 هاـ تحلیل سیستم3
 ریزي واحدهاي صنعتیـ طرح4
 ـ کنترل تولید و موجودي5
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 شرکت نفت ستاره خلیج فارس عناوین شغلی و مواد امتحانی آزمون استخدامی کد و ـ1جدول شماره ادامه 
 مواد آزمون تخصصی عنوان شغلکد و 

 مهندسی عمران
 )110(کد 

 ها)(مقاومت مصالح و تحلیل سازهـ مکانیک جامدات 1
 ـ اصول مهندسی زلزله2
 ـ مکانیک سیاالت و هیدرولیک3
 ـ مکانیک خاك، طراحی پی و مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان4
 هاي بتنی و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمانـ طراحی و اجراي سازه5
 ملّی ساختمان هاي فلزي و مبحث دهم مقرراتـ طراحی و اجراي سازه6

 مهندسی معماري
 )111(کد 

 ـ مبانی نظري معماري1
 ـ شناخت مواد و مصالح معماري2
 ـ عناصر و جزئیات ساختمان3
 ـ طراحی معماري (طراحی فنی ساختمان)4
 ـ طراحی شهرسازي و معماري داخلی5
 ـ تحلیل و طراحی فضاهاي معماري6

 حقوق
 )112(کد 

 استثناي حقوق خانواده، ارث و وصیت)(بهـ حقوق مدنی 1
 ـ آیین دادرسی مدنی2
 ـ حقوق نفت و گاز3
 ـ حقوق تجارت و حقوق ثبتی4
 ـ حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال) و آیین دادرسی کیفري5
 ـ حقوق کار و حقوق اداري6

 هاي پزشکیتکنسین فوریت
 )113(کد 

 موجود در اورژانس، آمبوالنس و داروهاي تجویزي از راه وریدفارماکولوژي و داروهاي  ـ1
 هاي ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آناورژانس ـ2
 هاي داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آناورژانس ـ3
 ـ موارد ویژه (اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی)4
 هاي مورد لزوماستفاده از دستگاه شوك و سایر دستگاه داروها واحیاي مقدماتی و پیشرفته، تجویز  ـ5

 نامثبتمورد نیاز جهت  كو مدارمراحل  بخش پنجم: 
 16/12/1401 مورخ شنبهروز  تیلغا 07/12/1401 مورخ شنبهیکروز  از به صورت اینترنتی طیشرا نینام واجد ثبت

بایست در مدت متقاضیان می .ردیپذیانجام م www.sanjesh.org یبه نشانکشور سازمان سنجش آموزش  تیسا در
 نام به هیچ مدت ثبت زمان فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهاي پایانی خودداري نمایند.

 وجه قابل تمدید نخواهد بود.

 مطالعه شرایط آزمون -الف
 فترچهد. باشد شتهرا دافترچه دین در ا رجمند ختصاصیو ا عمومی یطاشر م،نا ثبت نمادر ز بایستمی ب،جذ متقاضی طلبداو
 از قبل م،محتر طلبینداو دمیشو توصیه اًکیدا. ستا گرفته ارقر طلبینداو مطالعهو  یافتدر جهت سامانهاول  صفحه رد نموآز

نمایند.  امقدا نمودر آز منا ثبتو  هزینه ختداپر نسبت به سپسو  مطالعهرا  نموآز بطاضوو  یطاشر ،سامانه يروبر  امقدا هرگونه
 خواهد گرفت. صورتسازمان سنجش آموزش کشور  تیسا قیاز طر یآت يهایاطالع رسان هیضمناً کل

http://www.sanjesh.org/
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 از مدارك شده اسکن عکس تهیه فایل -ب
 برنامه ثبت نام طریق از ارسال براي را آن فایل و نموده زیر، اسکن مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک باید داوطلب

 نماید:  آماده اینترنتی
 حداقل باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با باید تمام رخ) فقط باشد (عکس شده گرفته جاري سال در که 3*4 عکس

باشد.  لکه هرگونه و مهر، منگنه اثر فاقد و واضح، مشخص باید داوطلب تصویر باشد. پیکسل 300*400حداکثر و پیکسل 200*300
  باشد. شده حذف باید شده اسکن عکس دزائ هايباشد. حاشیه بیشتر کیلوبایت 70 از نباید عکس شده ذخیره فایل حجم
 باشد. سفید زمینه داراي و رنگی عکس، االمکانحتی

اصل  از است الزم داوطلبان و باشدنمی قبول ملی، شناسنامه و ...) قابل شناسایی (کارت هايکارت روي از عکس اسکن ):1تذکر (
 .نمایند اسکن به فوق، اقدام توضیحات با مطابق و عکس

 باشد. مشخص کاملآنان  صورت و حجاببا باید خواهران عکس  ):2تذکر (
خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً  هاي قبلی، دربا توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون ):3تذکر (

نامی، بر کنترل اطالعات ثبت گردد که عالوهشود رخ داده است. تاکید میبراي داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می
شما الصاق نگردد. بدیهی است که  نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگري به جاي عکس حتماً

 در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

 وجه پرداخت -ج
مبلغ  پرداخت از پس و مراجعه www.sanjesh.org نشانی به سنجش آموزش کشور سازمان سایت به باید شرایط واجد متقاضیان

 تکمیل به نسبت شتاب يشبکه به متصل بانکی هايکارت با و الکترونیکی صورت به ریال) و سیصد هزار میلیون دو( 000/300/2
 .نمایند اقدام نیاز اطالعات مورد ارائه و نام ثبت فرم

 نام ثبت به نسبت فوق زمان مدت در باید متقاضیان و گرددنمی نام تمدید شده براي ثبت تعیین زمان گردد مدتکید میموکداً تأ
 یادداشت را خود رهگیري کد نام ثبت پایان از پس باید نمایند. متقاضیان خودداري پایانی روزهاي به آن نمودن موکول از نموده و اقدام

هیچ  به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص ايهنام ثبت به نمایند. خود نگهداري نزد استخدام مراحل پایان تا و نموده
 گردد.نمی مسترد وجه

 نام:ثبت تقاضانامه تکمیل -د
خوانا وارد نماید. و کاملبطورشناسنامه  بامطابق را  خودپدر  نام،نام و  خانوادگی مورد نظر نامدر محل باید داوطلب  :3 و 2، 1هايردیف در

 ).الف محذوف یا همزه خودداري شود(ازبکاربردن مد، تشدید، 
محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداري  رباشد از چپ به راست درا که ده رقم می داوطلب بایدکد ملی خود :4 در ردیف

 021-66707131 شماره کد ملی خود با شماره تلفن گویاي اند، براي اطالع ازکارت ملی نشده ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذ نماید.
 تماس حاصل نمایند.

 عالمتگذاري نماید. مربوط را مربعباشد منحصراً یا مرد می زن اینکه باید برحسب داوطلب :5در ردیف  
داوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و ازدرج حروف، ممیز و یا خط تیره که  :6 ردیف در 

 مه ها درج گردیده خودداري نماید.در بعضی شناسنا
  درمحل مربوط درج نماید. را  خود ل صدور شناسنامهمح: داوطلب باید 7در ردیف 
  درمحل مربوط درج نماید.به صورت سال، ماه و روز را  : داوطلب باید تاریخ تولد خود8در ردیف 
 بایستی اطالعات خواسته شده را در این محل درج نماید.: داوطلب باید 9در ردیف 
 این محل درج نماید. درستان و شهرستان محل تولد خود را : داوطلب باید کد ا10در ردیف 

(مالك محاسبه تاریخ پایان خدمت اري در مربع مربوطه مشخص نمایند.: داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با عالمتگذ11 ردیف در 
 ).می باشد )16/12/1401( آخرین روز ثبت نام دائمیا معافیت 

 نماید.مشخص  ع ها ، دین خود راباید با عالمتگذاري در یکی از مرب: داوطلب 12در ردیف  
 بایست این مربع را عالمتگذاري نمایند.: داوطلبان چپ دست می13ردیف  در

http://www.sanjesh.org/
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 مشخص نماید. وضعیت ایثارگري خود راایثارگران  : داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه14 در ردیف
 ها را عالمت گذاري نماید.درصد می بایست باید فقط یکی از گزینه 25ایثارگران  از سهمیه: داوطلب متقاضی استفاده 1-14 در ردیف 
 ها را عالمت گذاري نماید. درصد باید فقط یکی از گزینه 5ایثارگران  : داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه2-14 در ردیف 
  در این بند را با درج سابقه خدمت تکمیل نمایند. بایست مورد خواسته شدهمیداراي سابقه کار داوطلبان  :15در ردیف  
 در این قسمت درج نماید. راهنمارا براساس ضوابط مندرج در دفترچه  بایست مقطع تحصیلی خودداوطلب می :16در ردیف  
 دراین محل درج نماید.مشخص و (براساس شرایط احراز مندرج در دفترچه) بایست عنوان رشته تحصیلی خود را : داوطلب می17در ردیف  
 محل اخذ مدرك خود را درج نماید. : داوطلب باید دانشگاه یا موسسه18در ردیف  
 را دراین قسمت درج نماید. بایست تاریخ فارغ التحصیلی خودداوطلب می :19در ردیف  

 ن مدرك تحصیلی خود را درج نماید.: داوطلب باید معدل آخری20در ردیف 
 .انتخاب نماید بندرعباس شهرستان خود را حوزه امتحانیبایست میداوطلب  :21در ردیف 

 .باشد در محل مربوط درج نمایدبایست کدپستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می: داوطلب می22در ردیف  
 همراه خود را درج نماید. شماره تلفن ثابت وبایست : داوطلب می24و  23در ردیف 
 آدرس پست الکترونیکی خود را درج نماید. بایستمی: داوطلب 25در ردیف 

 رج ادرس دقیق خود را مشخص نماید.دبایست کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را : داوطلب می26در ردیف  
 درج نماید. بنداین  دررا  محل شغل و شغل عنوان بایست کد وداوطلب می: 27در ردیف 
 نماید.مشخص خود را  همچنین شهرستان بومیمشخص نمایند.  حالت یا نوع بومی خود را  بایستمیبومی : داوطلب 28در ردیف 

 نمایند. توجه احراز پذیرش، کد شرایط ظرفیت و خدمت، جنس شغل، محل نام به محل شغل کد انتخاب در باید داوطلبان مهم: تذکر

 برگزاري آزمون: زمان -هـ
 سنجش آموزش کشور سازمان سایت روي بر پرینت و مشاهده براي 26/02/1401 دوشنبه روز از  مذکور آزموندر  شرکت کارت

 شهرستان بندرعباسدر  اًمنحصر 28/02/1402 پنجشنبهروز  در مذکورآزمون  .گرفت خواهد قرار  www.sanjesh.orgنشانی به
 آگاهی به کارت پرینت هنگام به و درج آزموندر  شرکت کارت بر روي آزمون برگزاري محل و شروع . ساعتشد خواهد برگزار

 و نبوده داوطلبان سوي از ارسالی اطالعات ییدتأ منزله در آزمون به شرکت کارت صدور است ذکر به رسید. الزم داوطلبان خواهد
 قرار خواهد گرفت. مورد بررسی سنجش آموزش کشور سازمانآزمون توسط  اجراي پس از داوطلبان مدارك

 سنجش افراد و نحوه اعالم نتیجهبخش ششم: شرایط 
 :دمیپذیر رتصو یرز حشر به حلامر سایر جهت ادفرا معرفیو  علمی بحدنصا تعیینحل امر

 لیست پذیرفته شدگان آزمون کتبی معرفی -الف
 بنتخاا. میباشدکتبی  نمودر آز زمال بحدنصا کسب به طمنو ب،جذ حلامر سایرو  اركمد سیربر جهت نطلباداو معرفی

 يدارا نطلباداو نمیااز ظرفیت  برابر سه کثراحد انمیز به دعوت به مصاحبه تخصصیو  اركمد سیربر جهت نطلباداو
 .دمیپذیر رتصو مکتسبه زمتیاا لویتاو عایتر با علمی بحدنصا

 تخصصی دروس يابر صددر )60شصت (و  عمومیدروس  يابر صددر) 40چهل ( نیارزش وز با نطلباداو زمتیا: اهتبصر
  .ددمیگر محاسبه )عملی نموآز(

 يدو ،متر 9×4 يدو ل،طو شپر( عمومی يتستها سساا بر يدفر جسمانی گیدماآ یابیارز ن،تشنشاآ شغل يابر: هتبصر
 شخامو دعددو  حمل( عملیو   تخصصی تستو  )جلو به تنه فنعطاا تست ،میلهاز  کشش یا فیکسربا ،نشستدراز ،متر 45

 هیژو پزشکی تمعایناو  )للراپا  هستگااز د دهستفاا با باالتنه رتقد تست ،متر 2×50مسیر طیدر  کیلوگرمی 6تشآ هکنند
 معرفی )مصاحبه( امستخدا يبعد حلامر جهت باشند دهنمو کسبرا  زمتیاا باالترین که متقاضیانیو  هشد منجاا نشانانتشآ

 .نددمیگر
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 اعالم نتایج آزمون : هفتمبخش 
و نتایج نهایی آزمون از طریق سایت شرکت  آموزش کشور از طریق سایت سازمان سنجش کتبی نتایج آزمون استخدامی

 نفت ستاره خلیج فارس اعالم خواهد شد.

 بخش هشتم: تذکرات مهم
الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی درتکمیل اطالعات دقت نمایند. مسئولیت ناشی از عدم رعایت -1

خواهد  اوطلبصورت ناقص بر عهده ده اعالم شده در متن آگهی و یا ثبت اطالعات در فرم ثبت نام ب دقیق ضوابط و شرایط
اصل و کپی تمام مدارك (از جمله مدرك تحصیلی که معدل کل داوطلب بایست بود. دعوت شدگان براي مصاحبه می

ایثارگري و بومی بودن که به  در آن قید شده باشد، کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت و مدارك دال بر
 را به همراه داشته باشند.) بخش سوم بامطابق  صالح رسیده باشدتایید مراجع ذي

برابر ظرفیت اعالم خواهد شد لذا، کسب حدنصاب نمره الزم در آزمون کتبی هیچگونه  سهنتایج آزمون کتبی به صورت  -2
، تخصصیفنی مراحل مصاحبه کسب امتیاز الزم در کند و انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از حق استخدامی ایجاد نمی

صالح و با رعایت ذي کزامراز  زنیا ردمو يهامستعالا یگرو د پیشینه ءسو معد هیاگو خذا ،گزینش معاینات طب صنعتی،
(دعوت به مصاحبه فنی و تخصصی بر اساس اولویت و تقدم امتیاز کسب شده در آزمون  پذیرد.هاي مقرر صورت میاولویت

 ).کتبی خواهد بود
صورت عدم کسب امتیاز الزم در هر یک از مراحل استخدامی تعهدي جهت استخدام متوجه این شرکت      در تبصره:

 پذیرد.استخدام ایشان پایان میآیند باشد و در صورت عدم پذیرش در هریک از مراحل استخدامی فرنمی
 کثراحد انمیز به کتبی نمودر آز نطلباداو تعیین نمراتاز  پس شرکت زنیا حسب نمتقاضیا اركمد ینکها به توجه با -3

چنانچه در هر  ،شد هداخو سیربر مکتسبه زمتیاا لویتاو عایتر با علمی بحدنصا يدارا نطلباداو نمیااز  ظرفیت برابر سه
اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام  ،شود داوطلب به اشتباه یا به عمدزمان محرز 

صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وي جلوگیري به مراحل بعدي محروم و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد و در 
 عمل خواهد آمد و قرارداد وي فسخ خواهد شد. 

 . شد هدانخوداده  دتعو انعنو هیچ تحت م،ثبتنا بابت يیزوار جهو -4
 باشد و مدارك داوطلبان پس از آزمون بررسی خواهد شد.صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید اطالعات ارسالی نمی -5
را  یاز مراحل نافذ و قاطع بوده و داوطلبان حق هر گونه اعتراض کیداوطلبان در هر رشیپذ ایشرکت در رد  صیتشخ -6

 .ندینمایاز خود سلب و ساقط م
. در صورت انصراف نفر تعهدي در قبال جذب نفرات ذخیره نخواهد داشت گونههیچ شرکت نفت ستاره خلیج فارس -7

 .خواهد شدجهت مصاحبه دعوت با نیاز، از فرد ذخیره  و متناسب اصلی
ضروري است داوطلبان به هنگام حضور و شرکت در جلسه آزمون، عالوه بر کارت ورود به جلسه، کارت ملی خود را نیز  -8

 د.همراه داشته باشن
 مین اجتماعی خواهد بود .در چارچوب قانون اداره کار و تأبه صورت موقت و  قرارداد استخدام  -9

 بندرعباس به شرکت و بالعکس خواهد بود. صرفاً از شهرپرسنل سرویس ایاب و ذهاب براي  -10
هاي هاي آموزشی، خدماتی و سایر هزینهدر صورت انصراف از ادامه خدمت در شرکت در طول مدت تعهد، کلیه هزینه -11

 مرتبط از انصراف دهنده اخذ خواهد شد.
ن اعالم شده از طرف و تحویل تضامی (جهت پذیرفته شدگان در مقطع تحصیلی لیسانس) ساله محضري 5تعهد  -12

نفت ستاره خلیج فارس یا هر  شرکتشرکت، توسط پذیرفته شدگان در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی براي خدمت در 
 صالح بداند. شرکتمحل دیگري که 

سال جهت خدمت در شرکت نفت ستاره خلیج فارس به مفهوم مدت قرارداد نبوده و قرارداد کارکنان  5: اخذ تعهد 1تبصره
 ردد.گدامی موقت و مدت آن حسب نظر کارفرما تعیین میاستخ

 ن نهایی ندارد.اشرکت نفت ستاره خلیج فارس هیچگونه تعهدي مبنی بر تامین مسکن پذیرفته شدگ -13
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 هاي شغلی آزمون استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج فارسرشته -)2جدول شماره (

کد 
شغل 
 محل

 تحصیلیکد و عنوان رشته  کد و عنوان شغل
مقطع 

 تحصیلی
 جنسیت

 تعداد
 کل

بومی/ 
 ومیبغیر

تعداد مورد نیاز براساس 
 سهمیه

کد و 
عنوان  
محل 
 خدمت

ایثارگر  آزاد
25% 

ایثارگر 
5% 

1001 
   یمیش یمهندس

 ) 101(کد 

ها شیگرا کلیه( یمیش یمهندس

 مریپلشیمی  ،ییغذا عیبه جز صنا

 ) 501(کد  )یمعدنشیمی و 

 کارشناسی

 232 مرد
بومی/ 
 غیربومی

172 48 12 

 بندرعباس

1002 
مهندسی مکانیک  

 ) 102(کد 

ها گرایش کلیهمهندسی مکانیک (

 ) 502(کد  به جز مکانیک خودرو)
 1 5 16 بومی 22 مرد

 1 5 14 یبوم 20 مرد ) 503ها) (کد شیمی (کلیه گرایش )103شیمی (کد  1003

 1 6 13 یبوم 20 مرد/ زن ) 504(کد  حسابداري ) 104حسابداري (کد  1004

1005 
مدیریت بازرگانی 

 ) 105(کد 
 1 3 10 یبوم 14 مرد/ زن ) 505(کد  مدیریت بازرگانی

1006 
مهندسی مواد و 

 ) 106متالورژي (کد 

(کد  ژيرمهندسی مواد و متالو

506 ( 
 0 2 7 یبوم 9 مرد

1007 
 ایمنی صنعتی 

 ) 107(کد 
 0 1 4 یبوم 5 مرد ) 507(کد  صنعتیایمنی 

1008 
 مهندسی کامپیوتر

 ) 108(کد 

 ها)مهندسی کامپیوتر(همه گرایش

 ) 508(کد 
 0 0 4 یبوم 4 مرد

1009 
 مهندسی صنایع 

 )109(کد 
 0 1 3 یبوم 4 مرد/زن ) 509(کد  مهندسی صنایع

1010 
  عمرانمهندسی 

 ) 110(کد 
 0 1 1 یبوم 2 مرد/ زن ) 510(کد  عمرانمهندسی 

1011 
مهندسی معماري 

 ) 111(کد 
 0 0 2 یبوم 2 مرد/ زن ) 511(کد  مهندسی معماري

 0 0 2 بومی 2 مرد/زن ) 512حقوق (کد  )112حقوق (کد  1012

1013 
هاي تکنسین فوریت

 ) 113پزشکی(کد 

هاي )/ فوریت 513پرستاري (کد 

)/ اتاق عمل (کد  514پزشکی (کد 

515 ( 

 0 0 2 بومی 2 مرد

1014 

برق تکنسین 

(تکنسین برق 

تکنسین ابزار  ی،صنعت

دقیق، تکنسین سیم 

پیچی الکتروموتور 

 ) 201(کد 

برق  /) 516(کد  برق قدرت

 برق/) 517(کد  صنعتی

 /) 518(کد  الکترونیک

 ) 519(کد  هاي الکتریکیماشین

یبوم 43 مرد دیپلم  بندرعباس 2 12 29 

1015 
مکانیک تجهیزات 

 ) 202(کد دوار 

 افزار نیماش /) 520(کد  کیمکان

 522(کد  ابزار ماشین /) 521(کد 

)/  523(کد  تراشکاري)/ 

صنایع )/  524(کد  جوشکاري

 ) 525(کد  فلزي

یبوم 30 مرد دیپلم  بندرعباس 3 8 19 
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 خلیج فارسهاي شغلی آزمون استخدامی شرکت نفت ستاره رشته -)2جدول شماره ( ادامه

کد 
شغل 
 محل

 کد و عنوان رشته تحصیلی کد و عنوان شغل
مقطع 

 تحصیلی
 جنسیت

 تعداد
 کل

بومی/ 
 ومیبغیر

تعداد مورد نیاز براساس 
 سهمیه

کد و 
عنوان  
محل 
 خدمت

ایثارگر  آزاد
25% 

ایثارگر 
5% 

1016 
مکانیک تجهیزات 

 ) 203(کد ثابت 

 افزار نیماش)/  520(کد  کیمکان

 522(کد  ابزار ماشین)/  521(کد 
)/  523(کد  تراشکاري)/ 

صنایع )/  524(کد  جوشکاري
 ) 525(کد  فلزي

 

 

یبوم 12  8 3 1 

 بندرعباس

1017 
تراشکار و فرزکار 

 ) 204(کد 

 افزار نیماش /) 520(کد  کیمکان
 522(کد  ابزار ماشین /) 521(کد 

)/  523(کد  تراشکاري)/ 
صنایع )/  524(کد  جوشکاري

 ) 525(کد  فلزي

یبوم 10  9 1 0 

 ) 205(کد  جوشکار 1018

 افزار نیماش /) 520(کد  کیمکان
 522(کد  ابزار ماشین /) 521(کد 

)/  523(کد  تراشکاري)/ 

صنایع )/  524(کد  جوشکاري
 ) 525(کد  فلزي

یبوم 9  6 3 0 

1019 
مکانیک شیرآالت 

 ) 206(کد  صنعتی

 افزار نیماش /) 520(کد  کیمکان
 522(کد  ابزار ماشین /) 521(کد 

)/  523(کد  تراشکاري)/ 
صنایع )/  524(کد  جوشکاري

 ) 525(کد  فلزي

 مرد

یبوم 2  2 0 0 

1020 
 يهامبدل کیمکان

 ) 207(کد  یحرارت

 افزار نیماش /) 520(کد  کیمکان

 522(کد  ابزار ماشین /) 521(کد 
)/  523(کد  تراشکاري)/ 

صنایع )/  524(کد  جوشکاري

 ) 525(کد  فلزي

یبوم 4  4 0 0 

 ) 208(کد مونتاژ کار  1021

 افزار نیماش /) 520(کد  کیمکان
 522(کد  ابزار ماشین /) 521(کد 

)/  523(کد  تراشکاري)/ 
صنایع )/  524(کد  جوشکاري

 ) 525(کد  فلزي

یبوم 1  1 0 0 

1022 
تاسیسات حرارتی و 

 ) 209(کد  برودتی
 0 1 6 یبوم 7 ) 526(کد  سرمایشی ساتیتاس

1023 
  برقکار خودرو

 ) 210(کد 
 0 1 0 یبوم 1 ) 527(کد ها رشته یتمام

1024 
  کارگر رستوران

 ) 211(کد 
 1 7 3 یبوم 11 ) 527(کد ها رشته یتمام
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 ستاره خلیج فارسهاي شغلی آزمون استخدامی شرکت نفت رشته -)2جدول شماره ( ادامه

کد 
شغل 
 محل

 کد و عنوان رشته تحصیلی کد و عنوان شغل
مقطع 

 تحصیلی
 جنسیت

 تعداد
 کل

بومی/ 
 ومیبغیر

تعداد مورد نیاز براساس 
 سهمیه

کد و 
عنوان  
محل 
 خدمت

ایثارگر  آزاد
25% 

ایثارگر 
5% 

 ) 527(کد ها رشته یتمام ) 212(کد آتش نشان  1025

 مرد دیپلم

 2 8 14 یبوم 24

 بندرعباس

1026 

 هیوسائط نقل اپراتور

و  نیسنگ
  نیسنگفوق

 ) 213(کد 

 0 1 3 یبوم 4 ) 527(کد ها رشته یتمام

1027 
راننده وسائط نقلیه 

 ) 214(کد سنگین 
 0 1 3 بومی 4 ) 527(کد ها رشته یتمام

1028 
اپراتور جرثقیل 

 ) 215(کد  سقفی
 0 0 2 یبوم 2 ) 527(کد ها رشته یتمام

1029 
  نقاش صنعتی

 ) 216(کد 
 0 1 0 یبوم 1 ) 527(کد ها رشته یتمام

 0 0 2 یبوم 2 ) 527(کد ها رشته یتمام ) 217(کد  طناب بند 1030

1031 
  داربست بند

 ) 218(کد 
 0 1 0 یبوم 1 ) 527(کد ها رشته یتمام

 اي، دیپلم کار و دانشها عبارتند از: دیپلم ریاضی، دیپلم انسانی، دیپلم تجربی، دیپلم فنی و حرفهدیپلم تمامی رشته *

 باشد.دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یکم براي متقاضیان شغل آتش نشان و شغل راننده وسائط نقلیه سنگین الزامی می *

 باشد.ویژه جرثقیل براي متقاضیان شغل اپراتور وسائط نقلیه سنگین و فوق سنگین الزامی میدارا بودن گواهینامه  *

  باشد.هاي پزشکی الزامی میدارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دوم براي متقاضیان شغل تکنسین فوریت *
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   1401نام آزمون استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج فارس سال فرم پیش نویس تقاضانامه ثبت

 اطالعات فردي

 نام: -2نام خانوادگی:                                                                      -1

 :یکدمل -4نام پدر:                                                                              -3

 :محل صدورشناسنامه -7                       :شناسنامه شماره -                                         6 مرد           :      زنتیجنس -5
 

 روز        ماه      سال         تولد:    خیتار -8
 

 شهرستان             استان     محل تولد فرزندان (فرزند اول تا فرزند پنجم):               تعداد فرزند:     متاهل    تاهل:   مجرد  تیوضع -9

 شهرستان                                    استان      استان و شهرستان محل تولد:    -10

 مدت خدمت نظام وظیفه (ماه):          معافیت پزشکی   کفالت       کارت معافیت دائم        : کارت پایان خدمت فهینظام وظ تیوضع -11

 (روز، ماه، سال):                 صدور کارت معافیت خیپایان خدمت و یا تار تاریخ

  زرتشتی        یحمسی         یمکلی      : اسالم نید -12

 داوطلب چپ دست هستم  -13

 اطالعات سهمیه ایثارگران

  سهمیه ایثارگران:داوطلب متقاضی استفاده از ـ 14

 :درصد ایثارگران 25سهمیه  -1-14
  پدر و مادر، خواهر و برادر شهید  -    6همسر شهید  –     5درصد و باالتر  25فرزند جانباز  -   4فرزند شهید  -     3 آزادگان -    2 جانبازان-1
   اسارت  و باالتر از یکسال آزاده یکسالهمسر  -         9اسارت  و باالتر از یکسال فرزند آزاده یکسال -   8درصد و باالتر  25همسر جانباز  -7 

 درصد ایثارگران: 5سهمیه  -2-14
   بقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه  رزمنده با سا -      3فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت  -    2 درصد 25فرزند جانباز زیر -1
   شش ماه حضور داوطلبانه   حداقلهمسر رزمنده با سابقه  -        5فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4

 اطالعات سابقه کار

    می باشم. با رشته تحصیلی (براي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی) با پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مرتبط داراي سابقه کار  ـ1ـ15

                                     ماه .............مدت سابقه  

 هاي مستمر و قرارداد مستقیم با شرکت نفت ستاره خلیج فارس با پرداخت حق بیمه تامین اجتماعیداراي سابقه کار در پیمانکاري ـ2ـ15

        می باشم (براي دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم)  

                                     ماه .............مدت سابقه  

 اطالعات تحصیلی

    لیسانس      دیپلمـ مقطع تحصیلی:  16

    ـ عنوان رشته تحصیلی: 17

 : تحصیلموسسه محل  ایـ  دانشگاه 18

 ـ معدل:20                   ـ تاریخ فراغت از تحصیل(روز، ماه، سال ):                               19

 

 



 15صفحه 

 اطالعات تکمیلی

 : بندرعباسشهرستان                : هرمزگاناستان   حوزه امتحانی) : ن و شهرستان محل اقامت (ـ کد و عنوان استا21

 :                                                             یده رقم یـ  کد پست22

                                     :همراهـ شماره تلفن 24                                               :ثابتـ شماره تلفن 23

 ):Emailپست الکترونیکی ( نشانیـ 25

 نشانی:                           شهرستان              استان :محل سکونت نشانیـ 26

 رشته شغلیاطالعات 

 :شغلکد و عنوان   -1-27

 :کد و عنوان شغل محل  -2-27

 وضعیت بومی

             بومی: کد و عنوان شهرستان                                                     وضعیت بومی: هستم ـ 28

   شد.هاي استان هرمزگان بایکی از شهرستان محل تولد یا محل صدور شناسنامه متقاضی، همسر، پدر یا مادر متقاضی -1
     .باشد نموده یدر استان هرمزگان ط را) رستانیدبیی، راهنما ،یی(ابتدا یلیحداقل دو مقطع تحص -2

   ساکن استان هرمزگان باشند. 07/12/1401 خیبه تار یسال منته 10حداقل  -3
 استانداري هرمزگان برسد.بایست به تایید ساله داوطلبان متقاضی استخدام می 10توضیحات : مدارك دال بر سکونت 


