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 بسمه تعالی

 : هقذهِ 1

ّسف ووه ثِ ایجبز اضتـبل پبیساض، ثط اسبس ظَاثػ،  اجتوبػی ٍ ثبّبی  زض ضاستبی هسئَلیتثب استؼبًت اظ ذساًٍس هتؼبل ٍ 

 اظ ثیي زاٍؼلجبى ٍاجس ضطایػ، تؼسازی ًیطٍی اًسبًی ضطوت پتطٍضیوی ضبظًس زض ًظط زاضزآئیي ًبهِ استرساهی،همطضات ٍ 

ّوچٌیي  ٍ پس اظ وست هَفمیت زض آظهَى ّبی وتجی ٍ ضٍاًطٌبذتی صَرت کشَریِ ( تلیساًسکارشٌاسی )طع در هق

 .جصة ًوبیسهؼبیٌبت پعضىی ؼی هصبحجِ فٌی ٍ ترصصی ٍ 

 : تزًاهِ سهاًثٌذی ٍ تاریخ ّای هْن اجزایی 2
 

 تٌذی سهاىتزًاهِ  عٌَاى

 14/08/1400لغایت  01/08/1400 ٍ اذص وس ضّگیطی الىتطًٍیىی ثجت ًبم زض سبهبًِ

 26/08/1400لغایت  23/08/1400 زضیبفت وبضت ٍضٍز ثِ جلسِ ٍ ثطگِ ضاٌّوبی آظهَى ت ٍسبیٍة هطاجؼِ ثِ 

 27/08/1400 )وتجی( ظهبى ثطگعاضی آظهَى ػلوی

 ضساػالم ذَاّس  هتؼبلجبًٍ تططیفبت ازاضی هطتجػ  سبیط هطاحل 

 ثطگعاض هی ضَز تْزاى ٍ اراکآظهَى ػلوی )وتجی( زض زٍ حَظُ 

 ائِ هستٌسات، لبثل ثطضسی هی ثبضسضٍظ پس اظ اػالم ًتبیج ثب اض 15اػتطاظبت احتوبلی حساوثط تب 
 

 

 ثٌسی ثطگعاضی آظهَى، هطاتت اظ ؼطیك سبیت آظهَى ثِ آزضس  زضصَضت تـییط ظهبىwww.arpc.ir   اؼالع ضسبًی

 ذَاّس ضس.

  ،سبػت ٍ هحل ثطگعاضی آظهَى زض ظهبى زضیبفت وبضت ٍضٍز ثِ جلسِ ٍ اظ ؼطیك سبیت فَق الصوط اػالم ذَاّس  هىبى

 ضس.

ظم ثِ شوط است ثب تَجِ ثِ ضیَع ٍیطٍس وطًٍب زض صَضت تـییط زض تبضید ثطگعاضی آظهَى ػلوی، هطاتت زض وبضت              التثصزُ:  

 ٍضٍز ثِ جلسِ ٍ ّوچٌیي اظ ؼطیك سبهبًِ ثجت ًبم، اؼالع ضسبًی ذَاّس ضس.            ٍ

http://www.arpc.ir/
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 :ّای ًیزٍی اًساًی جذٍل ًیاسهٌذی 3

 

 ردیف
هقطع 

 تحصیلی
 رشتِ تحصیلی

 گزایش

 )تزاساس ًیاسهٌذی(

حذاقل 

 هعذل
 جٌسیت

 کارشٌاسی 1

 تثٌبی صٌبیغ ؿصایی، ثیَتىٌَلَغیثِ اس ّب ) ولیِ گطایص شیمیمهندسی 

 ( ظیست پعضىی ٍ زاضٍسبظی هحیػ ظیست، 

 هطز 16

 ضیوی وبضثطزی ٍ هحط شیمی

 ( ثِ استثٌبی هىبًیه ذَزضٍ ّب ) ولیِ گطایص مکانیکمهندسی 

 لسضت برقمهندسی 

  الىتطًٍیه ٍ وٌتطل ابزاردقیقمهندسی 

 هَاز / هتبلَغی متالوژی/ مهندسی مواد

 غیرعامل پدافند

 هسیطیت ثحطاى مدیریت بحران

 ثْساضت حطفِ ای ای بهداشت حرفه

 سبذتوبى ، سبظُ ٍ ًمطِ ثطزاض عمرانمهندسی 

 ایوٌی صٌؼتی مهندسی صنایع

 ثبظضگبًی مدیریت

 

 

   : هتقاضیاى شزایط عوَهی ٍ اختصاصی 4

  تبثؼیت وطَض جوَْضی اسالهی ایطاى..  1-4

  ثِ ًظبم جوَْضی اسالهی ایطاى. التعام ػولیثِ یىی اظ ازیبى ضسوی وطَض ٍ . تسیي  2-4

  .ؿیط پعضىیهؼبفیت زائن وبضت زاضا ثَزى وبضت پبیبى ذسهت ٍظیفِ یب زاضتي .  3-4

 ثبضس.آظهَى وتجی ثجت ًبم ثبیس لجل اظ تبضید  ؿیطپعضىیتبضید تطذیص اظ ذسهت ٍظیفِ ٍ یب صسٍض وبضت هؼبفیت زائن  :1تثصزُ 
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 اهىبى ثجت ًبم هتمبظیبى زاضای وبضت هؼبفیت زائن پعضىی ٍجَز ًساضز. :2تثصزُ 

تبئیس پعضه هؼتوس  ثِ ضطغ استرسامهطاحل  ولیِ زض هَفمیت، زض صَضت ؿیط پعضىی زاضًسگبى وبضت هؼبفیت زائن :3تثصزُ 

        .ّوبًٌس سبیطیي ثالهبًغ هی ثبضٌسضطوت 

  ت ذَاّس ثَز.ؼجك تبئیس پعضه هؼتوس ضطو ،ی وبهل جسوی ٍ ضٍاًی ثطای اًجبم ضـل هحَلِیتٌسضستی ٍ تَاًب.  4-4

ًساضتي سبثمِ هحىَهیت ٍ سَء پیطیٌِ ویفطی وِ هَجت هحطٍهیت اظ حمَق  ػسم اػتیبز، ثِ فسبز اذاللی، اضتْبضػسم .  5-4

  ضسُ ثبضس . اجتوبػی

هَضز ًیبظ ضطوت ثَزُ ٍ چٌبًچِ افطاز پصیطفتِ ضسُ، زض حیي ذسهت هَفك ثِ اذص  وبضضٌبسیؽغ تحصیلی هم تٌْب : 4تثصزُ

 .ثَزضطوت لبثل ثطضسی ٍ السام ذَاّس  هؽبثك ثب همطضاتهسضن تحصیلی ثبالتط گطزًس، 

 .ثبضٌس ثِ ثجت ًبم هی هجبظّای دٍلتی رٍساًِ  داًشگاُفبضؽ التحصیالى  ایي آظهَى، تٌْب. زض  6-4

 ثبضس.هی (ثِ ثؼس01/08/1373هتَلذیي ) سبل توبم 27حساوثط  وبضضٌبسیثطای زاضًسگبى هسضن تحصیلی ضطایػ سٌی .  7-4

  ثب احتسبة ذسهت ًظبم ٍظیفِ لحبؾ گطزیسُ است. وبضضٌبسی اػالم ضسُ، ثطای همبؼغ تحصیلیحساوثط سي :  5تثصزُ 

 هؽبثك ثب جسٍل آگْی هی ثبضس. وبضضٌبسی حسالل هؼسل ول هَضز لجَل ثطای همؽغ تحصیلی.  8-4

ی  ثسٍى شوط ولوِ فٌبٍضی، یس ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ. زاضا ثَزى زاًطٌبهِ یب گَاّیٌبهِ هَلت فطاؿت اظ تحصیل هَضز تأی 9-4

 هؼبزل ٍ اضظش استرساهی.

 ثبضس. هجسز ثجت ًبمضٍظ  اٍلیي( 01/08/1400) تبضید فطاؿت اظ تحصیل زاٍؼلجبى هی ثبیست لجل اظ تبضید : 6تثصزُ 

 لطاض زاضًس.هتمبظیبى هسیطیت ثبظضگبًی جْت زفتط هطوعی تْطاى ٍ وسبًیىِ سبثمِ وبض هطتجػ زاضتِ ثبضٌس زض اٍلَیت  : 7تثصزُ 

 

 یاى تَهی :ٍیژُ هتقاض اهتیاس . 10-4

  

 اهتیاس ٍیژُ  هتقاضیاى تَهی ردیف

 %10 استبى هطوعی 1
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ٍ وست ضتجِ الظم ثطای  آسهَى کتثی ثؼس اظ اػالم ًتبیج استبى هطوعی یبى ثَهیاهتیبظ ترصیص زازُ ضسُ ثِ هتمبظ: 1تثصزُ

 .هٌظَض ذَاّس ضسزػَت ثِ هطحلِ ثؼس، ثب وٌتطل هستٌسات هطثَؼِ ثِ ثَهیت زض ًوطُ وتجی 

 استبى هطوعی ٍ ّوچٌیيپبیِ تحصیلی تب همؽغ زیپلن زض هساضس یه هحل تَلس، صسٍض ضٌبسٌبهِ،  :هالک تشخیص تَهیت  *

 ضبؿل ٍ یب ثبظًطستِ ضطوت پتطٍضیوی فطظًساى وبضوٌبى

ٍ وست ضتجِ الظم ثطای  آسهَى کتثی ثؼس اظ اػالم ًتبیج ّبی هؼظن ضْساء ٍ ایثبضگطاى جْت ضطوت وٌٌسگبى ذبًَازُ: 2تثصزُ 

  ذَاّس ضس.هٌظَض زض ًوطُ وتجی  %(15)زػَت ثِ هطحلِ ثؼس، ثب وٌتطل هستٌسات هطثَؼِ )وبضت یب ًبهِ ایثبضگطی( 

 گیطز. یبى تؼلك هیاهتیبظ ثِ هتمبظ %20حساوثط زض صَضت زاضا ثَزى ثیطتط اظ یه هَضز اظ اهتیبظات فَق،  :3تثصزُ

  : آسهَىهزاحل  5

ّبی تحصیلی هَضز ًیبظ ثطگعاض ذَاّس ضس وِ زض هطحلِ اٍل ضطوت وٌٌسگبى اظ ؼطیك  . ایي آظهَى زض زٍ هطحلِ ثطای ضضتِ 1-5

 ّبی ػلوی حست ًیبظ جْت هصبحجِ جِترصصی ( ٍ هطحلِ زٍم اظ ثبالتطیي ضتآظهَى ػلوی ثصَضت وتجی ) ػوَهی ٍ 

 فٌی / ترصصی زػَت ثؼول ذَاّس آهس.

 ترصصی هحبسجِ هی گطزز. زضٍس زضصس07ػوَهی ٍ  زضٍس  زضصس03ًوطُ آظهَى وتجی ، ثطاسبس . 2-5

 %20ترصصی( ٍ ظطیت ثطای هطحلِ آظهَى وتجی )ػوَهی/  %80. هحبسجِ ًوطُ ًْبیی ّط زاٍؼلت ثب زضًظط گطفتي ظطیت  3-5

 پصیطز. ثطای هصبحجِ ترصصی / ضفتبضی صَضت هی

 سِ پاسخ غلط یک ًوزُ هٌفیثبضٌس. ظوٌبً ثِ اظای ّط  هی ای چْار گشیٌِصَضت ِ ِ ی زضٍس آظهَى ػوَهی ٍ ترصصی ث. ولی 4-5

 زضًظط گطفتِ ذَاّس ضس.
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  : ثثت ًامهزاحل  6

  www.arpc.ir ضبظًس ثِ ًطبًی:پتطٍضیوی  سبیت ضطوت ٍة ثِهطاجؼِ .  1-6

  تىویل فطم تمبظبًبهِ الىتطًٍیىی زض سبیت هصوَض..  2-6

ٍ  JPGپیىسل ٍ ثب فطهت  200ٍ اضتفبع  150پطسٌلی ذَز ضا ثب ػطض  3*4اضسبل ػىس: هتمبظیبى هی ثبیست ػىس .  3-6

 هطثَؼِ ثبضگصاضی ًوبیٌس.لسوت  ویلَ ثبیت اسىي ًوَزُ ٍ زض 200حجن حساوثط 

ثِ  00/10/1100هَضخ  24لـبیت سبػت   10/10/0011 تبضیدیػ الظم هی تَاًٌس اظ ازاٍؼلجبى زض صَضت زاضا ثَزى ضط.  4-6

(      000/000/1  )ذَاستی ٍ ٍاضیع آًالیي هجلؾ زض هطاجؼِ ٍ پس اظ اضائِ اؼالػبت ضبظًسایٌتطًتی ضطوت پتطٍضیوی  آزضس

وس  ًسجت ثِ اذص ثِ حسبة ضطوت تؼبًٍی اسبتیس ٍ وبضوٌبى زاًطگبُ اهیطوجیط ثِ ػٌَاى ّعیٌِ ثجت ًبمضیبل  یک هیلیَى

 ًوبیٌس.  السامضّگیطی ذَز 

ثجت ًبم  الظم ثِ شوط است وِ)فَق الصوط اػالم هی گطزز.  وبضت ٍ اظ ؼطیك سبهبًِ ٌّگبم زضیبفتظهبى ٍ هحل ثطگعاضی آظهَى  *

 (همسٍض ًرَاّس ثَز.، ثؼس اظ تبضید اػالم ضسُ

 : ًکات هْن  7

  

 ضا زلیمبً هؽبلؼِ ًوبییس سبیت هطاجؼِ ٍ هٌسضجبت آى ٍة لجل اظ ثجت ًبم ثِ ضاٌّوبی ًحَُ تىویل فطم هَجَز زض . 1-7

 ثجت ًبم ظهبًی تىویل هی ثبضس وِ ضوبضُ ضّگیطی اظ ؼطیك سیستن ثِ هتمبظی اػالم گطزز. .  2-7

هسئَلیت صحت ثجت اؼالػبت زض سبیت ایٌتطًتی ثِ ػْسُ ضرص هتمبظی هی ثبضس. ثسیْی است چٌبًچِ هـبیطتی زض  . 3-7

هتمبظی زض ّط هطحلِ جلَگیطی  جصةل هٌسضجبت هساضن اضائِ ضسُ ثب ضطایػ آگْی ضطوت ٍجَز زاضتِ ثبضس اظ ازاهِ هطاح

 ثِ ػول ذَاّس آهس ٍ هتمبظی حك ّیچگًَِ اػتطاظی ًرَاّس زاضت.

 ضٌبسٌبهِ یب وبضت هلی زض ضٍظ ثطگعاضی آظهَى ظطٍضی ذَاّس ثَز. ٍ ّوطاُ زاضتي وبضت ٍضٍز ثِ جلسِ.  4-7

سبیت، ًسجت ثِ وٌتطل هطرصبت فطزی ذَز، زاٍؼلجبى هی ثبیست پس اظ اذص وبضت ٍضٍز ثِ جلسِ آظهَى اظ ؼطیك .  5-7

  هسضن تحصیلی، هؼسل، ضوبضُ زاٍؼلجی، ضوبضُ صٌسلی ٍ هحل ثطگعاضی آظهَى السام ًوبیٌس.

  . هٌبثغ آظهَى زض سبیت هَجَز هی ثبضس. 6-7
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  : تذکزات هْن 8

ٍ ثِ صَضت ایٌتطًتی ثَزُ ٍ ًیبظی ثِ اضسبل  www.arpc.irضطوت ثِ ًطبًی سبیت  ٍة ثجت ًبم هتمبظیبى صطفبً اظ ؼطیك.  1-8

 هساضن ًوی ثبضس.

 ) ایي ّعیٌِ ثِ حسبة زاًطگبُ هجطی آظهَى ٍاضیع ذَاّس ضس( ّعیٌِ ضطوت زض آظهَى ثِ ّیچ ٍجِ هستطز ًرَاّس ضس. . 2-8

  ،تٌْا ثثت ًام ًوَدُ اًذ  1399در تْوي هاُ سال  هتقاضیاًی کِتا تَجِ تِ تغییز تزخی شزایط در آگْی جذب جذیذ .  3-8

 خَاٌّذ ًوَد. التفاٍت ّشیٌِ ثثت ًام را پزداختهاتِ 

 هتمبظریبى زض توربهی هطاحرل اسرترساهی     هَفمیرت  ثرط اسربس   ضرطوت زض الظم ثِ تَظیح است وِ جصة ًیرطٍی اًسربًی    . 4-8

ٍ پرصیطز  هری   صرَضت هؼبیٌبت پعضرىی (   ٍ ترصصی ) هطتول ثط آظهَى وتجی، آظهَى ّبی ضٍاًطٌبذتی، هصبحجِ ػوَهی ٍ 

الظم ضا وست ًٌوبیٌس، هَظرَع ازاهرِ هطاحرل اسرترساهی آًربى هٌتفری        هَفمیتچٌبًچِ هتمبظیبى زض ّط یه اظ هطاحل فَق 

   ذَاّس گطزیس.

  .توبس حبصل فطهبییس 086-32633057زض صَضت زاضتي ّطگًَِ سَال ثب ضوبضُ تلفي .  5-8

اذص ذَاّس  سبل 15ثِ هیعاى  ضبظًستؼْس هحعطی ذسهت ثِ پتطٍضیوی  ، ظوبًت ّبی الظم ًٍْبییپصیطفتِ ضسگبى اظ  . 6-8

ٍ زض ؿیط ایٌصَضت لطاضزاز فطز ضَز  جسزاً لطاضزاز جسیس هٌؼمس هیزض صَضت ضظبیت وبضفطهب هلطاضزاز  هست ّط ضس ٍ زض پبیبى

 توسیس ًرَاّس ضس.

تا تَجِ تِ تخصصی تَدى ٍ ًیاس تِ کسة تجزتِ السم در شزکت پتزٍشیوی شاسًذ ، پذیزفتِ شذگاى هقاطع هختلف در  . 7-8

ّای  تا کسة ساتقِ ٍ هْارتتطثیق ٍ تکارگیزی هی شًَذ ٍ در ایي راستا  ساسهاىکف تحصیلی هشاغل تا شزایط احزاس 

 یاتٌذ. تذریج در هشاغل تاالتز ارتقاء هیِ السم ت
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