
 بسمه تعالی

 با سالم و احترام 

شرکت جهت را موارد ذیل خواهشمند است داوطلبان گرامی ضمن آرزوی موفقیت برای شما، 

 دنماییبررسی مطالعه و به دقت در آزمون استخدامی شرکت فروسیلیس غرب پارس 

 مواد آزمون

 .گرددآزمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می -1

 .سوال تخصصی می باشد 02سوال عمومی و  22آزمون کلیه مقاطع تحصیلی شامل  -2

باشد یم هوش و استعداد تحصیلی، زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسالمیسواالت عمومی شامل 

 ظر به شرح ذیل خواهدبود.و سواالت تخصصی شامل دروس تخصصی رشته تحصیلی مورد ن

 مفاد دروس تخصصی:

 : کلیه دروس تخصصی رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسیکارشناسی مکانیک -1

 : کلیه دروس تخصصی رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسیارشناسی صنایعک -2

 : کلیه دروس تخصصی رشته شیمی در مقطع کارشناسیکارشناسی شیمی -3

  در مقطع کارشناسی برقدروس تخصصی رشته : کلیه کارشناسی برق -4

( شیمی، 0، 2و  1مکانیکی مواد ( متالوژیکی 2، 2و  1 مواد ( متالوژیکی فیزیکی1: کارشناسی متالوژی -5

 ( اصول انجماد و ریخته گری فلزات4یک، ترمودینامیک مواد، فیز

 مقطع کاردانی رشته مکانیکدروس تخصصی : کلیه کاردانی مکانیک -6

 برقمقطع کاردانی رشته دروس تخصصی کلیه : کاردانی برق -7

 : کلیه دروس تخصصی مقطع دیپلم فنی و حرفه ایدیپلم فنی و حرفه ای -8

 ( فیزیک4 ( شیمی0 (هندسه( ریاضیات )2 (حسابان( ریاضیات )1: دیپلم ریاضی -9

 ( ریاضی5( زمین شناسی 4( شیمی 0( زیست شناسی 2( فیزیک 1: دیپلم تجربی -11

 

 

 

 



 زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

 هشنب سه روزهای در پارس غرب فروسیلیس شرکت استخدامی آزمون جلسه به ورود کارت گرامی داوطلبان

 به مالیر مرکز نور پیام دانشگاه در 10:02 لغایت 0:02 ساعت از 24/20/1421 چهارشنبه و 20/20/1421

 .گردد می توزیع ذیل شرح به کوثر دریاچه جنب بهشتی، شهید بلوار مالیر،:  آدرس

 .گرددمی توزیع کارشناسی و کاردانی مقاطع داوطلبان آزمون در شرکت کارت 20/20/1421 شنبه سه روز -1

 .گردد می توزیع دیپلم مقطع داوطلبان آزمون در شرکت کارت 24/20/1421 چهارشنبه روز -2

 .است ضروری آزمون در شرکت کارت دریافت جهت عکسدار شناسنامه و ملی کارت داشتن همراه -0

. باشید داشته همراه 0*4 عکس قطعه دو حتما آزمون در شرکت کارت دریافت جهت مراجعه  هنگام در -4

 .گرددنمی تحویل باشند نداشته همراه عکس که داوطلبانی به آزمون در شرکت کارت

 در شرکت اجازه ننمایند دریافت شده تعیین هایتاریخ در را خود آزمون در شرکت کارت که داوطلبانی به -5

 .شد نخواهد داده آزمون

در محل  16/13/1411ارس در روز جمعه مورخ آزمون استخدامی شرکت فروسیلیس غرب پ -6

 دانشگاه پیام نور مرکز مالیر برگزار می گردد.


