
رشته مهندسی شیمیببرگزاري آزمون جذدر ارتباط با 3اطالعیه شماره 

رشته مهندسی شیمی، توجه شما را به موارد ذیل جلب بدر آزمون جذنام کننده ضمن آرزوي موفقیت براي داوطلبان ثبت
نماید:می

الف: برگزاري آزمون و دریافت کارت شرکت در آزمون:
در محل شرکت پاالیش نفت شـیراز بـه   به مدت یک ساعتصبح 9:00از ساعت 31/05/99مورخ جمعه ز صبح رواین آزمون در 

آدرس ذیل برگزار خواهد شد.
اصفهان، شرکت پاالیش نفت شیراز–جاده شیراز 22آدرس: کیلومتر 

صـبح در  8:30سـاعت  شروع آزمون، داوطلبان فراخوان شده الزم اسـت حـداکثر تـا   زبا توجه به اقدامات مقدماتی قبل ا- 
صبح مراجعه نماینـد ممانعـت بـه عمـل     8:30ورود داوطلبانی که پس از ساعت زمحل مذکور حضور داشته باشند. لذا ا

خواهد آمد.
صـبح  9:00از ساعت 28/05/99شنبه مورخ و سه27/05/99الزم به توضیح است کارت شرکت در آزمون روزهاي دوشنبه مورخ 

یع خواهد شد.زتوبه ترتیب ذیل،درس فوق، ساختمان تکریم ارباب رجوعدر محل آ12:00لغایت 

زمان دریافت کارتابتداي نام خانوادگیحرف زمان دریافت کارتابتداي نام خانوادگیحرف 

چ-الف
27/05/99دوشنبه مورخ 

10:30لغایت 9:00ساعت 
ز- ح 

27/05/99دوشنبه مورخ 
12:00لغایت 10:30ساعت 

ك- س 
28/05/99شنبه مورخ هس

10:30لغایت 9:00ساعت 
ي-گ 

28/05/99شنبه مورخ سه
12:00لغایت 10:30ساعت 

بـه محـل مـذکور    4*3قطعه عکس 1داوطلبان براي دریافت کارت ورود به جلسه با به همراه داشتن اصل کارت ملی و - 
مراجعه نمایند.

گردد.قط در زمان مشخص شده تحویل میبا توجه به برنامه ریزي انجام شده کارت آزمون ف- 
داوطلبان در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده نمودند الزم است بـه مسـؤول تحویـل    - 

بدیهی است در صورت مغایرت و عدم اعالم، تبعات ناشـی از آن  کارت اطالع داده و پیگیري نمایند تا رفع مغایرت گردد.
اهد بود.به عهده متقاضی خو

ی عام) ھا راز( ت  ش  پاال ر



:اعالم اسامی واجدین شرایط آزمونب: 
و اسـامی واجـدین   شـده  مدارك داوطلبان بر اساس شـرایط احـراز اولیـه بررسـی     اعالم گردیدهاي قبلی همانگونه که در اطالعیه
گـردد.  م میاعال2در پیوست شماره )با ذکر علت عدم پذیرش(و نفرات غیر واجد شرایط 1شماره پیوستشرایط به شرح جدول 

در از طریـق تمـاس تلفنـی   در صـورت داشـتن دالیـل موجـه     توانند اعتراض خـود را  اند میبدیهی است کسانی که پذیرفته نشده
-38171224هـاي  تمـاس شـماره ابـ 11:30لغایت 10:00از ساعت 26/05/99و یکشنبه مورخ 25/05/99روزهاي شنبه مورخ 

مطرح نمایند.071-38171210یا 071
بودن شرایط از تماس تلفنی خودداري شود.نگردد شرایط اعالم شده اولیه قابل تغییر نبوده و در صورت دارا تأکید می- 

گذاري اجتماعی و الزامات بهداشتی:هاي بهداشتی، فاصلهج: دستورالعمل
و رعایت گردد.ظر قرار گرفتهذیل مد ناردرود موضمن آرزوي سالمتی، تندرستی و موفقیت براي داوطلبان گرامی انتظار می

،اري آزمون آماده حضور شما خواهـد بـود لـذا بـراي پیشـگیري از تجمـع      زروز برگ7:30برگزاري آزمون از ساعت محل- 
حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.

ایید.هنگام ورود و خروج به محل آزمون با دیگر داوطلبان فاصله مناسب (حداقل یک متر) را حفظ فرم- 
همراه داشتن ماسک سه الیه معمولی (بدون فیلتر) و استفاده صحیح از آن (از باالي بینی تا زیر چانه) از ابتداي ورود بـه  - 

باشد. بدیهی است از ورود داوطلبان فاقد ماسک جلوگیري خواهد شد.محل آزمون تا پایان خروج از آن الزامی می
به سامانه خود ارزیابی بیماري کرونـا بـه آدرس   28/05/99شنبه مورخ روز سهاز گردددرخواست میان آزمون بداوطلاز - 

https://salamat.gov.ir.مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم خوداظهاري اقدام نمایند
ه بیماري طی نشده و کرونا منفی محسـوب  مبتال هستند و بر اساس نظر پزشک هنوز دوربیماري کرونا به داوطلبانی که - 

071-38171199از طریق تمـاس تلفنـی بـا شـماره     28/05/99حداکثر تا تاریخ الزم است وضعیت خود راشوند،نمی
اعالم نمایند تا تمهیدات الزم براي ایشان در نظر گرفته شود.

د: سایر موارد:
هرگونه همراه، انگشتر هوشمند، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، از به همراه آوردن هر گونه وسایل اضافی مانند تلفن - 

... خودداري نموده و تنها وسایل مورد نیاز آزمون شـامل مـداد سـیاه نـرم پررنـگ،      وماشین حساب، کیف دستی، کتاب
ن تخلـف  گردد رد و بـدل کـردن لـوازم در آزمـو    مداد پاك کن، مدادتراش، خودکار آبی به همراه داشته باشید. تأکید می

باشد.در ضمن سؤال ها به گونه اي طراحی گردیده است که نیاز به استفاده از ماشین حساب نمیگردد. محسوب می
در پایان آزمون تا زمان اعالم خروج از سالن توسط عوامل اجرایی همچنان بر صندلی خود مستقر باشید.- 
به همراه داشته باشند.کارت ملی راوداوطلبان الزم است حتماً کارت ورود به جلسه - 
عاقباً اعالم خواهد شد.تمایشانرساند زمان و مکان آزمون ها میبه اطالع داوطلبان حضور در آزمون سایر رشته- 

مدیریت منابع انسانی
اداره آموزش و تجهیز نیروي انسانی


