ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذار ی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ) (LABﺑﻪﻣﻨظور تﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧسﺎﻧﯽ ﻣورد ﻧﯿﺎز واحدهﺎی

ﺑهﺮهﺑﺮدار ی ،ﻓﻨﯽ و پشتﯿﺒﺎﻧﯽ خود از ﺑﯿﻦ ﻓﺎرغالتحصﯿﻼن ﻣﺮد واجد ﺷﺮاﯾﻂ ،از طﺮﯾﻖ ﺑﺮگزار ی آزﻣون ﮐتﺒﯽ ،ﻣصﺎحﺒﻪ
تﺨصصﯽ ،طب ﮐﺎر و آزﻣون رواﻧشﻨﺎختﯽ در چﺎرچوب قﺎﻧون ﮐﺎر و تﺎﻣﯿﻦ اجتﻤﺎعﯽ دعوت ﺑﻪ هﻤکﺎر ی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾد.
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شرایط عموﻣی
 .۱تﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐشور جﻤهور ی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

 .۲التزام و اعتقﺎد ﺑﻪ ﻧظﺎم ﻣقدس جﻤهور ی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و قﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
 .۳داﺷتﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣل جسﻤﯽ و روحﯽ جهﺖ اﻧجﺎم ﻓﻌﺎلﯿﺖهﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ تشﺨﯿﺺ طب ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ

 .۴داﺷتﻦ ﮐﺎرت پﺎﯾﺎن خدﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮ پزﺷکﯽ
 .۵ﻧداﺷتﻦ ﺳوء پﯿشﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮ ی

 .۶عدم اعتﯿﺎد ﺑﻪ ﻣواد ﻣﺨدر و دخﺎﻧﯿﺎت
 .۷تﺎ د ﺻﻼحﯿﺖ عﻤوﻣﯽ پذﯾﺮﻓتﻪﺷدگﺎن توﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
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شرایط اختصاصی
 -ﺳﻦ

حداﮐثﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای ﻣقﻄﻊ تحصﯿﻠﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ )ﻓوق دﯾﭙﻠﻢ(  ۲۸ﺳﺎل ،ﻣقﻄﻊ تحصﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ )لﯿسﺎﻧﺲ(  ۳۰ﺳﺎل

و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد )ﻓوق لﯿسﺎﻧﺲ(  ۳۲ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷد)ﻣﺒﻨﺎی ﻣحﺎﺳﺒﻪ حداﮐثﺮ ﺳﻦ تﺎرﯾﺦ  ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ﻣﯽﺑﺎﺷد(.
تﺒصﺮه  : ۱در ﺻورت داﺷتﻦ ﺳﺎﺑقﻪ ﮐﺎر ﻣﺮتﺒﻂ ،تﺎ ﺳقﻒ  ۲ﺳﺎل ﺑﻪ حداﮐثﺮ ﺳﻦ اعﻼم ﺷده اضﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷود.

تﺒصﺮه  : ۲اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳواﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن تأﻣﯿﻦ اجتﻤﺎعﯽ ارائﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨد ،عﻼوه ﺑﺮ گواهﯽ ﺳﺎﺑقﻪ ﮐﺎر ،هﻤﺮاه

داﺷتﻦ و ارائﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی و رﻣز ورود ﺑﻪ درگﺎه خدﻣﺎت ﻏﯿﺮحضور ی ﺳﺎزﻣﺎن تأﻣﯿﻦ اجتﻤﺎعﯽ ﺑﻪ آدرس:
 eservices.tamin.irالزاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد(

تﺒصﺮه  : ۳ﻓﺮزﻧدان ﻣﻌزز ﺷهدا ،آزادگﺎن و جﺎﻧﺒﺎزان  ۷۰درﺻد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪﻣﯿزان  ۲ﺳﺎل ﺑﻪ حداﮐثﺮ ﺳﻦ آﻧﺎن اضﺎﻓﻪ

ﻣﯽﺷود .ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد جهﺖ اﺳتﻔﺎده از تسهﯿﻼت ﺳﻨﯽ ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ اخذ ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ اﯾثﺎرگﺮ ی از دﻓﺎتﺮ پﯿشﺨوان

دولﺖ اقدام و در روز ﮐﻨتﺮل ﻣدارک ارائﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨد.
 -شرایط تحصیلی

 .۱دارا ﺑودن حداقل ﻣﻌدل  ۱۳و ﺑﺎﻻتﺮ ﺑﺮای ﻣقﺎطﻊ تحصﯿﻠﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ
 .۲دارا ﺑودن حداقل ﻣﻌدل  ۱۴ﺑﺮای ﻣقﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از داﻧشگﺎههﺎی دولتﯽ و حداقل  ۱۵از ﺳﺎﯾﺮ داﻧشگﺎههﺎ

 .۳دارا ﺑودن حداقل ﻣﻌدل  ۱۵ﺑﺮای ﻣقﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد از داﻧشگﺎههﺎی دولتﯽ و حداقل  ۱۶از ﺳﺎﯾﺮ داﻧشگﺎههﺎ
تﺒصﺮه  :خﺎﻧواده اﯾثﺎرگﺮان )ﻓﺮزﻧدان ﺷهدا و آزادگﺎن و ﻓﺮزﻧدان جﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی  (% ۲۵و ﻓﺮزﻧدان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ

)اعﻢ از ﺷﺎﻏل ﯾﺎ ﺑﺎزﻧشستﻪ( از ﺷﺮط ﻣﻌدل ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨد.
 -بوﻣی بودن

داوطﻠﺒﺎن ﺑوﻣﯽ اﺳتﺎن اﺻﻔهﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ دارای اولوﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨد).ﻣتقﺎضﯽ ﺑوﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮدی اطﻼق ﻣﯽگﺮدد

كﻪ ﻣحل ﺻدور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣحل اخذ دﯾﭙﻠﻢ وی ﯾکﯽ از ﺷهﺮﺳتﺎنهﺎی اﺳتﺎن اﺻﻔهﺎن ﺑﺎﺷد(.
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ﻣﺪارك ﻣورد نیاز جهت ثبت نام
ﻻزم اﺳﺖ داوطﻠﺒﺎن قﺒل از ﻣﺮاجﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ثﺒﺖ ﻧﺎم )وب ﺳﺎﯾﺖ( جهﺖ تکﻤﯿل ﻓﺮم الکتﺮوﻧﯿکﯽ ،ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ

تهﯿﻪ ﻓﺎﯾل ﻣدارک ﻣورد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اقدام ﻧﻤﺎﯾﻨد:

 -۱اﺳکﻦ ﺻﻔحﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ)در ﺻورت داﺷتﻦ توضﯿحﺎت ،اﺳکﻦ ﺻﻔحﻪ توضﯿحﺎت ﻧﯿز الزاﻣﯽ اﺳﺖ(

 -۲اﺳکﻦ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺑﻪﺻورت پشﺖ و رو

 -۳اﺳکﻦ ﻣدرک تحصﯿﻠﯽ ﻣﻌتﺒﺮ)ﮐﻪ ﻣﻌدل در آن ذﮐﺮ ﺷده ﺑﺎﺷد(

 -۴اﺳکﻦ ﮐﺎرت پﺎﯾﺎن خدﻣﺖ ﻧظﺎم وظﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ دائﻢ ﻏﯿﺮپزﺷکﯽ)پشﺖ و رو(
 -۵اﺳکﻦ عکﺲ  ۳×۴جدﯾد)ﺑﺎ ﻣشﺨصﺎت ذﮐﺮ ﺷده در ﺳﺎﯾﺖ ثﺒﺖ ﻧﺎم(

 -۶اﺳكﻦ گواهﯽ ﻣﻌتﺒﺮ اﺷتﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر از ﺳواﺑﻖ ﮐﺎر ی قﺒﻠﯽ )ﻣورد تﺎ د ﺳﺎزﻣﺎن تﺎﻣﯿﻦ اجتﻤﺎعﯽ(
 -۷اﺳكﻦ كﺎرت اﯾثﺎرگﺮ ی )در ﺻورت وجود( و ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ اﯾثﺎرگﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﺷده از دﻓﺎتﺮ پﯿشﺨوان دولﺖ و

ﺑﺎرگذاری در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ثﺒﺖ ﻧﺎم

 -۸پﺮداخﺖ الکتﺮوﻧﯿکﯽ ﻣﺒﻠغ ﯾک ﻣﯿﻠﯿون ) (۱٫۰۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل در وجﻪ داﻧشگﺎه اﺻﻔهﺎن ﺑﺎﺑﺖ هزﯾﻨﻪهﺎی ثﺒﺖﻧﺎم

و ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣون ﮐتﺒﯽ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ثﺒﺖ ﻧﺎم )توضﯿح :اﻣکﺎن عودت وجﻪ ثﺒﺖ ﻧﺎم وارﯾز ﺷده ﺑﻪ هﯿچ وجﻪ
وجود ﻧﺨواهد داﺷﺖ(.
تذﮐﺮ ﻣهﻢ  :هﻤﺮاه داﺷتﻦ اﺻل ﮐﻠﯿﻪ ﻣدارک ﻓوق در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣدارک ،آزﻣون عﻤﻠﯽ و ﻣصﺎحﺒﻪ حضور ی الزاﻣﯽ

اﺳﺖ.

نحوه ثبت نام و ﻣهلت آن
داوطﻠﺒﺎن واجد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺑﺎﯾسﺖ از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣورخ  ۱۰خﺮدادﻣﺎه  ۱۴۰۰تﺎ پﺎﯾﺎن روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣورخ ۲۵

خﺮدادﻣﺎه  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  iciic.uiazmoon.irﻣﺮاجﻌﻪ و اقدام ﺑﻪ ثﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨد .ﻓﺮم تقﺎضﺎی ثﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﺑﺎﯾسﺖ
ﺑﺎ ﺻداقﺖ و دقﺖ ﮐﺎﻣل تکﻤﯿل گﺮدد.
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ﻣراحل فرآینﺪ اﺳتخﺪام
 -۱ﻣﺮاجﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  iciic.uiazmoon.irو ﻣﻄﺎلﻌﻪ دقﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ آگهﯽ ﻣﻨدرج در آن و آﻣﺎده ﻧﻤودن ﻣدارک ﻣورد

ﻧﯿﺎز

 -۲ثﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣون )تکﻤﯿل ﻓﺮم الکتﺮوﻧﯿکﯽ( و اخذ ﮐد رهگﯿﺮ ی از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣذﮐور
 -۳درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ جﻠسﻪ

 -۴حضور در ﻣحل ﺑﺮگزار ی آزﻣون طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اعﻼم ﺷده ﺑﻪﻣﻨظور اﻧجﺎم آزﻣون ﮐتﺒﯽ

 -۵درﯾﺎﻓﺖ ﻧتﯿجﻪ آزﻣون ﮐتﺒﯽ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ثﺒﺖ ﻧﺎم

 -۶حضور در ﻓﺮآﯾﻨد ﻣصﺎحﺒﻪ تﺨصصﯽ در ﺻورت پذﯾﺮش در آزﻣون ﮐتﺒﯽ

 -۷حضور در آزﻣون رواﻧشﻨﺎختﯽ

 -۸حضور در ﻣﺮحﻠﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت طب ﺻﻨﻌتﯽ در ﺻورت پذﯾﺮش در ﻣﺮاحل قﺒﻠﯽ
 -۹اﻧجﺎم ﻓﺮآﯾﻨد گزﯾﻨش ﺑﺮای پذﯾﺮﻓتﻪﺷدگﺎن ﻣﺮاحل قﺒﻠﯽ

 -۱۰تکﻤﯿل پﺮوﻧده ﺷﺎﻣل اﺳتﻌﻼم ﻣدرک تحصﯿﻠﯽ ،اﺳتﻌﻼم ﮐﺎرت پﺎﯾﺎن خدﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ دائﻢ ،گواهﯽ عدم

ﺳوء پﯿشﯿﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣدارک ﻣورد ﻧﯿﺎز

 -۱۱اﻧﻌقﺎد قﺮارداد ﻣوقﺖ ﮐﺎر ،ﺻدور حکﻢ اﺷتﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣوقﺖ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر و اﻧجﺎم آﻣوزشهﺎی ﺑدو اﺳتﺨدام
ﺑﺮای پذﯾﺮﻓتﻪﺷدگﺎن ﻧهﺎﯾﯽ
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زﻣان توزیع کارت و آزﻣون کتبی
 -۱داوطﻠﺒﺎن ﻣﯽتواﻧﻨد از روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣورخ اول تﯿﺮﻣﺎه  ۱۴۰۰ﺑﺎ ﻣﺮاجﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ثﺒﺖ ﻧﺎم ،ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ

و چﺎپ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ جﻠسﻪ آزﻣون اقدام ﻧﻤﺎﯾﻨد) .در ﺻورت تﻐ ﺮ تﺎرﯾﺦ توزﯾﻊ ﮐﺎرت ،ﻣﺮاتب از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ثﺒﺖ
ﻧﺎم اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ خواهد ﺷد(.

 -۲آزﻣون ﮐتﺒﯽ در روز جﻤﻌﻪ ﻣورخ  ۴تﯿﺮﻣﺎه  ۱۴۰۰ﺑﺮگزار خواهد ﺷد.
 -۳ﻣحل ﺑﺮگزار ی آزﻣون ﺷهﺮ اﺻﻔهﺎن و زﻣﺎن و ﻣحل دقﯿﻖ آن در ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ جﻠسﻪ اعﻼم خواهد ﺷد.

 -۴هﻤﺮاه داﺷتﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ عکﺲدار ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و پﺮﯾﻨﺖ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ جﻠسﻪ در روز آزﻣون الزاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -۵ﺑﺎ توجﻪ ﺑﻪ ﻣحدودﯾﺖهﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿوع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،احتﻤﺎل هﺮگوﻧﻪ تﻐ ﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨدی آزﻣون

و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاحل ﺑﺎ توجﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪهﺎی ﺳتﺎد ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺳتﺎﻧﯽ ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر ی ﮐﺮوﻧﺎ ،وجود خواهد داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻورت ،ﻣﺮاتب از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ثﺒﺖ ﻧﺎم ،اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ خواهد ﺷد.

تذﮐﺮ ﻣهﻢ  : ۱ﺑﺎ توجﻪ ﺑﻪ اﯾﻨکﻪ ﮐﻠﯿﻪ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽهﺎی آزﻣون از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ثﺒﺖﻧﺎم اﻧجﺎم خواهد ﺷد ،لذا

داوطﻠﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾسﺖ در طول ﻓﺮآﯾﻨد جذب ،جهﺖ آگﺎهﯽ از اطﻼعﯿﻪهﺎ ،ﻧتﺎﯾج ﻣﺮاحل ﻣﺨتﻠﻒ و تﻐ ﺮات احتﻤﺎلﯽ،

ﺑﻪﺻورت ﻣستﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓوق ﻣﺮاجﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨد و عدم اطﻼع داوطﻠب از ﻧتﺎﯾج ﻣﺮاحل ،جزئﯿﺎت ﯾﺎ تﻐ ﺮات احتﻤﺎلﯽ
آزﻣون ،ﻣوجب اﯾجﺎد هﯿچگوﻧﻪ حقﯽ ﺑﺮای داوطﻠب ﻧﺨواهد ﺑود.
تذﮐﺮ ﻣهﻢ  : ۲ﺑﺎ توجﻪ ﺑﻪ وجود ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ثﺒﺖﻧﺎم و هﻤﭽﻨﯿﻦ پﯿشﺑﯿﻨﯽ اﯾﻤﯿل ﺑﺮای ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﺳواﻻت

داوطﻠﺒﺎن گﺮاﻣﯽ ،لذا داوطﻠﺒﺎن از ﻣﺮاجﻌﻪ حضوری ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ داﻧشگﺎه

اﺻﻔهﺎن و ﯾﺎ تﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره تﻠﻔﻦهﺎی آﻧهﺎ خودداری ﻧﻤوده و ﺻﺮﻓﺎً از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ و اﯾﻤﯿل ﺑﺎ ﻣسئولﯿﻦ ﺑﺮگزاری
آزﻣون ارتﺒﺎط داﺷتﻪ ﺑﺎﺷﻨد.
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ﻣفاد آزﻣون کتبی
ﺳﺮﻓصل عﻨﺎوﯾﻦ آزﻣون عﻤوﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ رﺷتﻪهﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺻورت زﯾﺮ اﺳﺖ :
 -۱ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ

 -۲زﺑﺎن اﻧگﻠﯿسﯽ

 -۳ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

 -۴داﻧش راﯾﺎﻧﻪای

 -۵تواﻧﺎﯾﯽ ذهﻨﯽ و ادراﮐﯽ
آزﻣون عﻤوﻣﯽ ،در دو ﺳﻄح ﻣجزای ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  -ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد ﺑﺮگزار خواهد ﺷد.

تذﮐﺮ  :اقﻠﯿﺖهﺎی ﻣذهﺒﯽ از پﺎﺳﺨگوﯾﯽ ﺑﻪ ﺳؤاﻻت ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎف ﺑوده و اﻣتﯿﺎز آن در ﺳﺎﯾﺮ ﻣواد آزﻣون

عﻤوﻣﯽ توزﯾﻊ خواهد ﺷد.
ﺳﺮﻓصل عﻨﺎوﯾﻦ ﻣواد آزﻣون تﺨصصﯽ ﺑﺮای رﺷتﻪهﺎی ﻣﺨتﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح جدول زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷد:
ردﯾﻒ
۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

ﺷﻐل

ﻣﻔﺎد آزﻣون

ﮐﺎرﺷﻨﺎس

 -۱خواص ﻓﯿز ﯾكﯽ ﻣواد -۲ ،خواص ﻣکﺎﻧﯿکﯽ ﻣواد -۳ ،ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿز ﯾﻚ -۴ ،تﺮﻣودﯾﻨﺎﻣﯿﻚ،

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ

 -۵اﺻول خوردگﯽ و اﮐسﯿداﺳﯿون

اپﺮاتور

 -۱اﻧتقﺎل حﺮارت -۲ ،اﻧتقﺎل جﺮم و عﻤﻠﯿﺎت واحد -۳ ،ﻣکﺎﻧﯿک ﺳﯿﺎﻻت،

ﻣحوطﻪ عﻤﻠﯿﺎتﯽ

 -۴طﺮاحﯽ راﮐتورهﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ -۵ ،تﺮﻣودﯾﻨﺎﻣﯿک

ﮐﺎرﺷﻨﺎس

 -۱ﻣدارهﺎی الکتﺮ ﯾکﯽ)ﻣدار  ۱و ﻣدار  -۲ ،(۲الکتﺮوﻧﯿک )آﻧﺎلوگ ،دﯾجﯿتﺎل و الکتﺮوﻧﯿک ﺻﻨﻌتﯽ(،

تﻌﻤﯿﺮات اﺑزار دقﯿﻖ

 -۳تکﻨﯿک پﺎلﺲ  -۴ﮐﻨتﺮل )ﮐﻨتﺮل خﻄﯽ ،ﮐﻨتﺮل ﺻﻨﻌتﯽ( -۵ ،الکتﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺲ ،ﻣدار ﻣﻨﻄقﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس

 -۱حسﺎﺑدار ی ﻣﺎلﯽ و ﻣدﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎلﯽ -۲ ،حسﺎﺑدار ی ﺻﻨﻌتﯽ -۳ ،ﻣدﯾﺮ ﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذار ی و ر ﯾسک،

اﻣور ﻣﺎلﯽ

 -۴اﺻول حسﺎﺑﺮﺳﯽ  -۵قواﻧﯿﻦ ﻣﺎلﯿﺎتﯽ و ﺑﯿﻤﻪ و اﺳتﺎﻧداردهﺎی حسﺎﺑدار ی

ﻓﻦورز

 -۱تﺮﻣودﯾﻨﺎﻣﯿک -۲ ،ﺳﯿﺎﻻت -۳ ،اﻧتقﺎل حﺮارت،

تﻌﻤﯿﺮات ﻣکﺎﻧﯿک

 -۴اﺳتﺎتﯿک -۵ ،ﻣقﺎوﻣﺖ ﻣصﺎلح

ﻓﻦورز

 -۱ﻣدارهﺎی الکتﺮ ﯾکﯽ -۲ ،ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎی الکتﺮ ﯾکﯽ -۳ ،ﻣدار ﻓﺮﻣﺎن،

تﻌﻤﯿﺮات ﺑﺮق

 -۴ر ﯾﺎضﯿﺎت پﺎﯾﻪ  -۵ﺑﺮق ﺻﻨﻌتﯽ

ﻓﻦورز

-۱ﻣﺒﺎﻧﯽ الکتﺮوﻧﯿک -۲ ،ﻣدار ﻣﻨﻄقﯽ-۳ ،ﻣدارهﺎی الکتﺮ ﯾکﯽ،

تﻌﻤﯿﺮات اﺑزار دقﯿﻖ

-۴ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺑزار دقﯿﻖ-۵ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿوتﺮ

تذﮐﺮ  :ﻧﻤﺮه ﻧهﺎﯾﯽ آزﻣون ﮐتﺒﯽ ﺑﺮاﺳﺎس  %۳۵ﺳهﻢ ﻧﻤﺮه دروس عﻤوﻣﯽ و  %۶۵ﺳهﻢ ﻧﻤﺮه دروس تﺨصصﯽ
ﻣحﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷود.
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ﺳایر توضیحات و تذکرات
 .۱اﻓﺮاد دارای ﻣدارک تحصﯿﻠﯽ در ﻣقﺎطﻊ ﺑﺎﻻتﺮ ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑودن و ارائﻪ ﻣدرک تحصﯿﻠﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ

اطﻼعﯿﻪ ،ﻣﯽتواﻧﻨد در آزﻣون در ﻣقﻄﻊ پﺎ ﻦتﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨد .لﯿکﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾسﺖ از ارائﻪ ﻣدارک ﺑﺎ ﻣقﺎطﻊ ﺑﺎﻻتﺮ
خوددار ی ﻧﻤﺎﯾﻨد و در ﺻورت اﺳتﺨدام ،طﯽ زﻣﺎن اﺷتﻐﺎل حداقل تﺎ  ۷ﺳﺎل پذﯾﺮش ﻣدرک تحصﯿﻠﯽ آنهﺎ

اﻣکﺎنپذﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷد و پﺲ از اﯾﻦ ﻣدت ﻧﯿز تﺎﺑﻊ ضواﺑﻂ و ﻣقﺮرات ﺷﺮﮐﺖ خواهد ﺑود و قﺒل از جذب ،در اﯾﻦ

خصوص تﻌهد ﻣحضﺮ ی از داوطﻠب اخذ خواهد ﺷد.

 .۲ﻧﯿﺎزهﺎی اعﻼم ﺷده ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎختﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣصوب ﺷﺮﮐﺖ ﺑوده و هﺮگوﻧﻪ درخواﺳﺖ ﺷﺨصﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

تﻐ ﺮ ردﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ رده ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮتﺒﻂ ﺑﺎ تﻐ ﺮ ﯾﺎ ارتقﺎء ﻣدرک تحصﯿﻠﯽ ﻓﺮد پﺲ از جذب ،از ﻧظﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدود

ﻣﯽﺑﺎﺷد.

 .۳ﻣدارک تحصﯿﻠﯽ ﻣتقﺎضﯿﺎن ﺑﺎﯾستﯽ حداﮐثﺮ تﺎ تﺎر ﯾﺦ  ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ﺻﺎدر ﺷده و ﻣدارک ﺻﺎدره حﺎوی رﺷتﻪ و

گﺮاﯾش تحصﯿﻠﯽ ،ﻣﻌدل و تﺎرﯾﺦ قﻄﻌﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از تحصﯿل و ﻣشﺨصﺎت خود داوطﻠب ﺑﺎﺷد.

 .۴ﻣتقﺎضﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت پﺎﯾﺎن خدﻣﺖ ﻧظﺎم وظﯿﻔﻪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ دائﻢ ﻏﯿﺮپزﺷکﯽ آﻧﺎن ﺑﻌد از تﺎرﯾﺦ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

ﺑﺎﺷد ﻣجﺎز ﺑﻪ ثﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨد.

 .۵ﻣدارک تحصﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدل ،آﻣوزش ﺑﺎز و ﻣکﺎتﺒﻪای و ﺳﺎﯾﺮ ﻣواردی ﮐﻪ پذﯾﺮش داﻧشجو خﺎرج از آزﻣونهﺎی

ﺳﺮاﺳﺮ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨجش آﻣوزش ﮐشور و ﯾﺎ خﺎرج از آزﻣونهﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ی داﻧشگﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ داﻧشگﺎه
جﺎﻣﻊ عﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷد ،قﺎﺑل قﺒول ﻧﺒوده و ﻣتقﺎضﯿﺎن حﻖ ثﺒﺖﻧﺎم ﻧﺨواهﻨد داﺷﺖ.

 .۶ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ جذب خواهﻨد ﺷد ،اﻣکﺎن ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺎب و ذهﺎب جهﺖ رﻓﺖ و ﺑﺮگشﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذار ی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎلﻌکﺲ حداﮐثﺮ تﺎ ﺷﻌﺎع  ۵۰ﮐﯿﻠوﻣتﺮ ی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺻﺮﻓﺎً در ﻣسﯿﺮهﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ تﻌ ﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾد وجود خواهد داﺷﺖ.

 .۷ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذار ی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان هﯿچگوﻧﻪ تﻌهدی در قﺒﺎل تأﻣﯿﻦ اﺳکﺎن و ﯾﺎ ﻣﻨزل ﻣسکوﻧﯽ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای پذﯾﺮﻓتﻪﺷدگﺎن ﻧﺨواهد داﺷﺖ.
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رشتﻪ گرایش و تعﺪاد نیاز نیروی انسانی
ردﯾﻒ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

گﺮوه اﻣتحﺎﻧﯽ

ﻣدرک

ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﻓوق

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ

لﯿسﺎﻧﺲ

اپﺮاتور
ﻣحوطﻪ عﻤﻠﯿﺎتﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس
تﻌﻤﯿﺮات اﺑزاردقﯿﻖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس
اﻣور ﻣﺎلﯽ
ﻓﻦورز
تﻌﻤﯿﺮات ﺑﺮق
ﻓﻦورز
تﻌﻤﯿﺮات اﺑزار دقﯿﻖ
ﻓﻦورز
تﻌﻤﯿﺮات ﻣکﺎﻧﯿک

لﯿسﺎﻧﺲ
لﯿسﺎﻧﺲ

رﺷتﻪ  -گﺮاﯾش
ﻣهﻨدﺳﯽ ﻣواد )ﻣتﺎلورژ ی(  -گﺮاﯾش خوردگﯽ
ﻣهﻨدﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ  -ﮐﻠﯿﻪ گﺮاﯾشهﺎ
)ﺑﻪ جز پﻠﯿﻤﺮ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ و هستﻪای(
ﻣهﻨدﺳﯽ ﺑﺮق
گﺮاﯾشهﺎی ﮐﻨتﺮل  -الکتﺮوﻧﯿک  -اﺑزار دقﯿﻖ

لﯿسﺎﻧﺲ
ﮐﺎرداﻧﯽ
ﮐﺎرداﻧﯽ
ﮐﺎرداﻧﯽ

حسﺎﺑدار ی
ﺑﺮق
گﺮاﯾشهﺎی قدرت  -الکتﺮوتکﻨﯿک
ﺑﺮق
گﺮاﯾشهﺎی ﮐﻨتﺮل  -الکتﺮوﻧﯿک  -اﺑزار دقﯿﻖ
ﻣکﺎﻧﯿک
گﺮاﯾشهﺎی تﺎﺳﯿسﺎت  -ﻣکﺎﻧﯿک خودرو  -ﺳﺎخﺖ و تولﯿد
جﻤﻊ

جﻨسﯿﺖ تﻌداد ﻧﯿﺎز
ﻣﺮد

۱

ﻣﺮد

۱۰

ﻣﺮد

۱

ﻣﺮد

۴

ﻣﺮد

۴

ﻣﺮد

۲

ﻣﺮد

۵
۲۷
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