شركت پااليش نفت شيراز(سهامي عام)
به اطالع داوطلبان گرامی (که قبال" مدارک خود را برای حضور در آزمون جذب این شرکت در تخصص های زیر ارسال نموده و با توجهه بهه
شرایط اعالم شده واجد شرایط شناخته شده و برای شرکت در آزمون جذب نیروی انسانی دعوت گردیده اند) ،می رساند منابع آزمون کتبهی و
سایر اطالعات مرتبط با آزمون به شرح ذیل می باشد:

رشته تحصيلي

مهندسي عمران

منابع آزمون
آزمون تخصصي

آزمون عمومي

مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها
طراحي ساز ه های بتني و فوالدی
نقشه برداری

هوش و استعداد تحصیلي

مکانیک خاک و پي ریزی

زبان انگلیسي

متره و برآورد

مهندسي مواد

خواص فیزیکي مواد
خواص مکانیکي مواد
خوردگي(عمومي و پیشرفته /جنبه های مکانیکي)
روش آنالیز مواد
ترمودینامیک

هوش و استعداد تحصیلي
زبان انگلیسي

آزمایشات غیر مخرب
حسابداری صنعتي
حسابداری

مدیریت بازرگاني

حسابداری مالي
سفارشات و کنترل موجودی کاال
حقوق تجارت
اینکوترمز
اعتباراسنادی
امور گمرکي
بازاریابي
مدیریت بازرگاني
بیمه

هوش و استعداد تحصیلي
زبان انگلیسي

هوش و استعداد تحصیلي
زبان انگلیسي

**تاریخ و نحوه دریافت كارت آزمون ورودی:
دوشنبه 98/10/30

از ساعت  8لغایت 15

سه شنبه 98/11/01

از ساعت  8لغایت 15

** مكان  :کیلومتر  22جاده شیراز – اصفهان ،شرکت پاالیش نفت شیراز – ساختمان تکریم ارباب رجوع
 .1نفرات برای دریافت کارت ورود به جلسه ،با همراه داشتن اصل کارت ملي و  1قطعه عکس به محل مشخص شده مراجعه نمایند.
 .2باتوجه به برنامه ریزی انجام شده کارت آزمون فقط در روزهای مشخص شده تحویل مي گردد.
** تاریخ و نحوه برگزاری آزمون :
آزمون عمومي و تخصصي به صورت چهار گزینه ای با احتساب نمره منفي برای پاسخ های نادرست انجام خواهد شد.
** تاریخ آزمون  :پنج شنبه 1398/11/03رأس ساعت  9صبح (بدیهي است با توجه به نیاز به انجام اقدامات مقدماتي قبل از شرروع آزمرون،
بایستي داوطلبان فراخوان شده حداكثر تا ساعت  8صبح در محل مذکور حضور داشته باشند).

** مكان آزمون  :کیلومتر  22جاده شیراز – اصفهان ،شرکت پاالیش نفت شیراز – سالن اجتماعات

امكان استفاده از ماشين حساب معمولی(نه مهندسی) در رشته های مهندسی عمران ،مواد و حسابداری بالمانع است .
امكان استفاده از تلفن همراه در زمان آزمون وجود نـدارد.

مديريت منابع انساني
آموزش وبرنامه ريزي نيروي انساني

