
 بنام خدا
 

 1401سال  شرکت هاي تابعه وزارت نفتنام در آزمون استخدامی دفترچه راهنماي ثبتمربوط به اطالعیه اصالحات 
 

 صالحاتا، 15/12/1401خ تاریدر  1401سال شرکت هاي تابعه وزارت نفت  نام آزمون استخدامیدفترچه راهنماي ثبتانتشار    پیرو
به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی مذکور  ،به شرح ذیل را از سوي وزارت نفتدر دفترچه راهنماي مذکور اعالم شده 

 .اندرسمی
بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که  .شده استباتوجه به اصالحیه اعالم شده امکان ویرایش اطالعات براي متقاضیان ایجاد 

، نسبت به ویرایش اطالعات )26/12/1401( پایان مهلت ثبت نامنسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا  قبالً 
 خود اقدام نمایند.

 :محل خدمت مربوط بهاصالحات الف) 

ل امحراز چها 10754 و 10753،  10705،  10704،  10539،  10502،  10501،  10481محل خدمت کد رشته محل هاي عنوان 
 تغییر می یابد. میانکوه -خوزستان   به میانکوه  - و بختیاري

 :مربوط به شرایط احراز تحصیلیاصالحات ب) 

که در دفترچه راهنماي ثبت نام درج نشده است  10397و  10396،  10395رشته محل هاي کد شرایط احراز تحصیلی * 
 به شرح ذیل می باشد:

 مهندسی و : طراحی33550 –(لیسانس)  پتروشیمی صنایع عملیات مهندسی: 33549 –شیمی (لیسانس)  مهندسی: 31879
 صنایع اي حرفه : مهندسی35095 –(لیسانس)  : مهندسی شیمی گرایش فراوري و انتقال گاز33651 – (لیسانس)  پتروشیمی
گرایش  شیمی : مهندسی35097 –(لیسانس)  گاز آوري جمع و تولید گرایش شیمی : مهندسی35096 –(لیسانس)  شیمیایی
 مهندسی گرایش شیمی : مهندسی35099 –(لیسانس)  گاز گرایش شیمی : مهندسی35098 –(لیسانس)  گاز  و پتروشیمی پاالیش،

 – (لیسانس)  نفت صنایع فرایندهاي طراحی : مهندسی35101 –(لیسانس)  شیمیایی صنایع : مهندسی35100 –(لیسانس)  آتش
 (لیسانس) شیمیایی صنایع فناوري : مهندسی35102

کد رشته محل هاي تحصیلی شرایط احراز از ) فوق لیسانس-مدیریت پروژه و ساخت ( 31036کد رشته تحصیلی * 
 حذف می گردد. 10497و  10496 ، 10495،  10494،  10491،  10490،  10488، 10487

 :مربوط به کد رشته محلاصالحات ج) 

گردیده، در درج تحصیلی شرایط احراز  10490کد رشته محل براي دفترچه راهنماي ثبت نام به اشتباه  68در صفحه 
 حذف شده است.صورتی که این کد رشته محل وجود ندارد و 
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