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جذب نيروي انساني شركت  اين مرحله ازضمن آرزوي موفقيت براي يكايك شركت كنندگان محترم در         
مصاحبه داوطلبين براساس نمره  و محلساعت  ،روز، تاريخ بدينوسيله   ، 4ش نفت تبريز پيرو اطالعيه شماره پاالي

، حسب آنچه در نياز نهايي آزمون كتبي و حداكثر ظرفيت پذيرش در هر يك از رشته هاي تحصيلي مورد 
مطابق جداول  )درصد افزون بر ظرفيت 50نفر 4برابر و بيش از  3نفر  4براي مشاغل تا ( ذكر شده بوداطالعيه ثبت نامي 

 .زمانبندي در كليه رشته ها جهت اطالع اعالم مي گردد 
 :نموده و بخاطر بسپارند  طالعهمبه دقت  محترم موارد مشروحه ذيل را ضروري است داوطلبين

عدي هم ب ات نفر با، طبق ظرفيت پذيرش اعالم شده ، چنانكه نمره نهايي آزمون كتبي يا رتبه آخرين نفر  -1
 .براي انجام فرآيند مصاحبه دعوت شده اند رتبه و هم امتياز باشند 

جابجايي جزئي صرفاً در رشته هاي مهندسي شيمي و ، سبب شده در نمره آزمون كتبي نهائي  تغيير اعمال -2
 . نداشته استولي تغيير و تاثيري در دعوت براي مصاحبه از داوطلبين  شدهمكانيك 

اولويت براساس داراي چه ظرفيت پذيرش اعالم شده با طي فرآيند مصاحبه تكميل نگردد از نفرات چنان -3
 .جهت انجام مصاحبه فني و تخصصي دعوت بعمل خواهد آمد، نمره آزمون كتبي و رتبه 

 در محل مصاحبه حاضر نگردد يا به نحوي مسئولين روز و تاريخ تعيين شده/ مطابق ساعتچنانچه داوطلبي  -4
ذيربط را از داليل موجه و قابل پذيرشِ عدم مراجعه، مطلع ننمايد به معني انصراف از مصاحبه تلقي شده و 

لذا در صورت تصميم براي عدم مراجعه و مصاحبه تاكيداً با . از نفرات بعدي دعوت به عمل خواهد آمد
ي حضور نفر بعدي براي مصاحبه شماره تلفن هاي اعالم شده انصراف خود را اعالم تا اقدامات به موقع برا

 .آيد  به عمل
 :تخصصي مدارك  زير را به همراه داشته باشند  ،مجدداً تاكيد مي گردد  داوطلبان به هنگام حضور براي مصاحبه فني 

 شناسنامه ، كپي از تمام صفحات داشتناصل و كپي شناسنامه و درصورت متأهل بودن و توضيح  -
 )پشت و رو(اصل و كپي كارت ملي -
 )پشت و رو(اصل و كپي كارت پايان خدمت  -
در زمان ثبـت نـام در آدرس   و ) معدل داوطلب در آن قيد شده باشدكه (اصل و كپي مدرك تحصيلي  -

 اينترنتي شركت بارگذاري شده بود
و رزمنده بيش % 25فرزند شهيد ، آزاده، جانباز باالي ( اصل و كپي مدارك و مستندات دال بر ايثارگري -

 )ماه متناوب و فرزند كاركنان شركت 9ماه متوالي و  6از 
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آگهي ثبت نـام و در بخـش شـرايط     3اصل و كپي مدارك و مستندات دال بر بومي بودن كه در صفحه -
براي شركت كنندگان بومي، متولـد و سـاكن يكـي از اسـتان هـاي      .( قيد شده بود عمومي داوطلبان

 )آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل مطابق كد ملي ، نياز نخواهد بود
و آموزش هاي فني HSE ، زبان انگليسي،ITاصل و كپي مدارك و سوابق آموزش هاي عمومي از قبيل -

 و تخصصي
بيماري كرونا قبل از حضور در محل مصـاحبه جهـت فـراهم آوري    درصورت داشتن عالئم و يا ابتال به  -

 . شرايط الزم و هماهنگي هاي مرتبط ، مسئولين ذيربط را مطلع نمايند
هنگام حضور در انجام فرآيند مصاحبه رعايت فاصله هاي اجتماعي،همراه داشتن ماسك صورت الزامي بوده و تاكيداً جهت تحويل مدارك و  -

 .قيقه قبل از ساعت مقرر مصاحبه در محل اعالم شده حضور يابيدد 45مستندات صرفاً 
احتمال افزايش ظرفيت پذيرش در اغلب رشته هاي تحصيلي مورد آزمون براي مشاغل سازماني اعالم  -

لذا احتمال دعوت از دواطلبان ذخيره براي مصاحبه جهت تكميل ظرفيت پيش بينـي  . شده وجود دارد
 .مي شود 

له مصاحبه يا مراحل بعدي جذب و پس از آن ، چنانچه محرز شود داوطلب مستندات و در مرح: تذكر مهم 
اطالعات خالف واقع ارائه نموده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي بوده از ادامه مراحل بعدي محروم خواهد 

 شد
و  041-21148130جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري مـي توانيـد بـا شـماره تلفـن هـاي        -

 .تماس حاصل فرمايند 21148135-041
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