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 بسمه تعالي

 رت نفت اهاي تابعه وزبرگزاري آزمون استخدامي شركت

 

 صنعت نفت چيست؟  به صورت انبوه درعلت برگزاري آزمون استخدامي عمومي 

موضوع جذب نيررروي انسرراني در  ررنعت نفررت معفررول وا رري گرديررد و   يررر   خرررو    1392از سال  

، ت ررمي  و ... دالي رري از جم رره بازنشسررتمي كارمنرردان بررا سرراب هنيروي انساني با تجربه از بدنه  نعت نفت به 

الز  و  اطي در جهت جذب و استخدا  نيروي انساني به  نوان موتور محركه و  امل ا  ي شرركويايي  ررنعت 

هاي ابال ي و دستور موكد وزير محتر  نفررت و دولت سيزده  براساس سياست  تشكيلبا  نفت  ورت نپذيريت.  

 تر  وزير در توسعه مديريت و سرمايه انساني مبني بر برگزاري آزمررون  مررومي اسررتخداميهمچنين معاون مح

به منظور ريي مشكالت موجود و همچنين ايجاد نشاط در سطح جامعه،   ،يراگير متناسب با نيازهاي  نعت نفت

نسرربت برره اخررذ مجرروز از  01/05/1401هاي تابعرره وزارت نفررت در ترراري  هاي شررركتضمن بررسي نيازمندي

سازمان اداري و استخدامي كشور جهت جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته به منظررور ترر مين بهينرره و 

هاي تابعه وزارت نفت ا رردا  الز  معمررول و نهايتررا  مجرروز يادشررد  در ترراري  اي سازماني ك يه شركتمؤثر نيازه

 از سوي سازمان مذكور  ادر و به وزارت نفت ابالغ گرديد.  12/10/1401

 ؟بودب در صنعت نفت به چه ميزان خواهد تعداد مورد نظر جهت جذ  اشاره شده، با عنايت به نيازمندي

نفررر بررود ، لرريكن براسرراس مجرروز  5000تخدامي اوليرره در سررطح  ررنعت نفررت برري  از  تعداد نيرراز اسرر 

 کرره  مرردتا  در رشررته  نفررر  3420برره تعررداد  سررازمان اداري و اسررتخدامي كشررور، امكرران جررذب و اسررتخدا 

 هرراي  م يرراتي مرر، باشررد، مواي ررت گرديررد و در نهايررت بررر اسرراس نظريرره سررازمان برنامرره و بودجرره كشررور محل

 نفررر  2482ازهرراي م طرري كررارداني و همچنررين نيازهرراد شرررکتهاد در حررال واگررذارد، اسررتخدا  بررا حررذ  ني

 در دستور کار آزمون استخدام،  رار گريت.

 :دهيد هاي خدمتي جذب انبوه توضيحدر خصوص تنوع نيازهاي استخدامي و محل

بررا توجرره برره ماهيررت مشررا ل شررركت هررا و مجرروز هاي تابعرره وزارت نفررت،  نيازهاي استخدامي شررركت

  رررادر  سرررازمان هررراي اداري اسرررتخدامي و برنامررره وبودجررره كشرررور، در رشرررته محرررل هررراي تعريررر  شرررد  

ي و  مدتا  در مشا ل ين، و مناطق  م يات،  نعت نفت انجا  مرر  كارشناسي و كارشناسي ارشد ريا  در م اطي  

 پذيرد.

 

 است؟ صورت گرفته نيازهاي مناطق عملياتيبا رويكرد جذب نيروي انساني صرفاً چرا  

اح ررا    م يرراتيي و  يررر  م يرراتهرراي مخت رر  استخدامي  نعت نفت در حوز   هاينيازمنديبراساس  

  رررادر  لررريكن برررر اسررراس مجررروز  ا رررال  گرديرررد ، كشرررورسرررازمان اداري و اسرررتخدامي بررره  و الز  معمرررول 

  رار گريت.  مواي ت مورد   هاي حوز  مناطق  م ياتي  نعت نفتمندينياز مدتا  ،  مذكورسازمان  از سوي 

 :را توضيح دهيدداوطلبان در آزمون استخدامي  و معدل موضوع شرايط سني  

نررا  در حدا ل سن داوط بان جهررت امنرران ثبتمطابق ضوابط و م ررات موضو ه،  ،در ديترچه آزمون

در و گرديررد  تعيين )با درنظر گريتن مدت زمان خدمت سربازي(   الس  40سال و حداكثر    20استخدام،  آزمون  

بنا به ضرورت تكميل سنوات مورد نياز براي ا مال  وانين و م ررات  ندوق بازنشسررتمي  ررنعت نهايت نيز  

 سررررال  50آ ايرررران بررررراي ايثررررارگري  ر ايررررت  ررررانون بررررراي گرررررو  خررررا نفررررت، حررررداكثر سررررن بررررا 

 حررداکثر  انون حمايت از خررانواد  و جررواني جمعيررت بررراي آ ايررانبراد مشمولين  و همچنينو  سال    40و بانوان  

   خواهد بود.سال   40ال و بانوان  س  45

در ديترچرره راهنمرراي آزمررون  سوي ديوان  دالت اداري و موازين آراي  ادر از بر اساسشرط معدل  

 .  استاستخدامي حذ  گرديد
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 :نماييدتشريح  آگهيشرايط بومي مورد نظر را براساس  

درخ و  داوط برران بررومي مبنرري بررر م ررات ادارد و استخدام،  نعت نفت ضوابط و  با  نايت به  

استان محررل ت اضررا بررراد اسررتخدا   سال سنونت در همان شهرستان/  ۱۰ساکن با ساب ه  يا  بايست متولد  "يرد مي

 20، نسرربت برره بر ررراري امتيرراز "(مشهد، تبريز، کر  و   شهرهاد تهران، ا فهان، شيراز، )به استثناي باشد  

بررا ضررمنا   اسررت.محررل خرردمت در نظررر گريترره شد براي شهرستان  در د  40و  محل خدمت  براي استان    در د

داوط ررب نفررر(  92) نيروي انساني اسررتان هرمزگررانمحدود  هاي  ، درخ و  نيازمنديمجوز  ادر    نايت به

 رات بررررررررومي اسررررررررتان مررررررررذكور از نفرررررررر   ررررررررريا   بايسررررررررتم،در ايررررررررن اسررررررررتان اسررررررررتخدا  

 ت مين گردد.

 فرماييد:ارائه  ايثارگران و معلولين كشور نيز توضيحاتي  به جامعه   سهميه مرتبطاجراي  خصوص در  

هاي  ورت پذيريته با سازمان اداري و استخدامي كشور، بنيرراد شررهيد و امررور ايثررارگران و با هماهنمي

 3ايثررارگران، در ررد اخت ررا  يايترره برره جامعرره  5در د و   25سهميه    سازمان بهزيستي كشور تال  گرديد 

ا مال و نسبت به جذب اين  زيزان در  الررب سررهميه هاي استخدامي در د جامعه مع ولين در ديترچه نيازمندي

 ا دا  گردد. ،ياد شد 

 

 

   در اين آزمون را تشريح نماييد.  جمعيت ون حمايت از خانواده و جوانينقااقدامات صورت گرفته در ارتباط با  

برره ازاي ت هررل و نحو  ا مال امتيازات با هماهنمي سررازمان اداري و اسررتخدامي كشررور  انون،   ابالغبا  

شررود مشررروط كتبي اضررايه ميزمون در د به امتياز هر يرد در آ 10در د، مجمو ا  حداكثر   2نيز هر يرزند  

بررراي شرررط سررن نيررز نباشررد.  2.5داوط ررب يررا يرزنررد وي، برراالي به اينكه نرخ باروري شهرستان محررل زادگررا  

  آ ايررران ترررابرررراي  برررر ايرررن اسررراس .گرديرررد اضرررايهسرررال  40 سررر  سرررال بررره  5حرررداكثر ترررا  سرررنايرررزاي  

 ررندوق بازنشسررتمي و ضرروابط بررانوان برردليل شرررايط شايان ذكر است   سال پوش  كبرسني خواهند داشت.  45

  .نخواهد بودسال بيشتر مورد پذير    40 هر شرايطي تحت، ايشان نعت نفت و حداكثر دوران خدمت  

 نام وجود دارد؟حتمال تمديد دوره ثبتبا توجه به تاريخ برگزاري آزمون آيا ا

 روز جمعررهبرگررزاري آزمررون بررا توجرره برره شرررايط سررازمان سررنج  آمرروز  كشررور،  طعرر، ترراري  

همرراهنم، بررا  هرراي الز  و پررس از اخررذ مواي تنيررز  باشد. درخ ررو  تمديررد مه ررت ثبررت نررا   م،  29/02/1402

 ا ررال   آمرروز  كشررور سررازمان سررنج  رسررانيپايمررا  اطالعطريررق از  ،سررازمان سررنج  آمرروز  کشررور

  28/12/1401نررا  مت اضرريان تررا ترراري  يرآينررد ثبتضررمن ادامرره بررا همرراهنمي  ررورت پذيريترره  خواهررد شررد.

نيررز يررراه   08/01/1402الرري  05/01/1402نا  مجددا  از ترراري  مه يرآيند ثبتان سازمان، امكان اددر پايما  آ

 .  استديگرد

ً علت    درج شده است، چيست؟  مقطع تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد اينكه در برخي رشته ها صرفا

احراز مشا ل تعيين شد  است و بررا م اطي تح ي ، نيازهاد استخدام، د ي ا  مطابق با ماهيت و شرايط 

 ر آزمون استخدام، الزا  آور است.توجه به ماهيت نياز، ر ايت م اطي تح ي ، د


