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مدیران نقش بسزا و انکارناپذیري در پیشبرد اهداف راهبردي مهارت و بینش  توسعه پایدار و متوازن دانش،

 اجتماع، فرهنگ و روي اقتصاد،بر مواقع  بیشترهاي مدیریتی در سازيکه تصمیمنجا آتا  دارد پیشروهاي سازمان

و  مهارت لذا ارتقا و پیشرفت دانش، ،نمایدسازي ایجاد میتاثیرات بلندمدت و سرنوشتها سازمانمحیط پیرامون 

با تکیه بر  شرکتاین  باشد.میاز اهداف بلندمدت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  بینش مدیران به سطوح باالتر

کشف و مدیریت دارد از طریق  و تصمیم وظیفهخود هاي ارزشمند عنوان سرمایههب، مدآکار منابع انسانیتوانمندي 

 توسعه منابعارتقا و یک مدل کامال بومی و منطبق با فرهنگ سازمانی، نظام  از گیريبا بهره ،موجود استعدادهاي

 مند را شناسایی، ا انگیزه و عالقهب ،هاي جوانو ظرفیت واستعدادهامدیریتی خود را ساماندهی  سطوح انسانی در

 .ایدنم آنان فراهم او زمینه را براي رشد و ارتق ارزیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي تابعه صنایع پتروشیمی خلیج فارسمجموعه کارکنان و مدیران شرکت برايفراخوان عمومی 

 فراگیر استعدادیابی و توانمندسازي سرمایه انسانی  طرح 

 صنایع پتروشیمی خلیج فارسهاي تابعه سطوح مدیریتی شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 



٢ 
 

 

 

  اهداف طرح :

 

 هاي مدیریتیولیتبا انگیزه جهت تصدي مسو و جوان کارکنان و سرپرستان مستعد، يارتقا، ارزیابی و شناسایی -1

 حال و آینده

 درون سازمانی هاي خالق سازي نیرومدیران از طریق ارتقا و توانمند هاي جانشین پرورياجراي طرح -2

 شد و میانی ن و قابل دسترس در سطوح مدیران ارایجاد بانک اطالعاتی مطمئ -3

 مهارت و بینش ،زمان دانشهاي مدیریتی از طریق ارتقاي همسازيافزایش کارایی و اثربخشی در تصمیم -4

 مدیران

 

 مزایاي اجراي طرح:ها و ویژگی

 هاي تابعهصنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکتي موجود در هاکشف و مدیریت استعداد -1

 مدیریتی سطوح دهی نظام مدیریت توسعه منابع انسانی در سامان -2

 انگیزه مد و با ، کارآخالق ،هاي انسانی جوانسرمایهي شناسایی و ارتقا براي ایجاد فرصت -3

  کارکنان و سرپرستانهاي مختلف ایجاد فرصت براي بروز خالقیت و استعدادها در الیه -4

و ایجاد فرصت ارتقا و پیشرفت به سطوح  کارکنان و سرپرستانمهارت و بینش  ،دانشپایدار توسعه متوازن و  -5

 باالتر

 هاهاي تابعه و سایر سازمانالگوسازي براي شرکت -6

، کارآموزي و کارورزي مدیریتی با استفاده از اساتید و هاي آموزشی و پرورشی پیشرفتهاز روش منديبهره -7

  خل و خارج کشورهاي عملی آموزشی داموقعیتمدرسان برجسته ملی و تجربه 

 

 مراحل اجراي طرح: 

 

 شرح زیر تشکیل شده است:مرحله اصلی به  پنجاز  پیوستبندي طرح حاضر مطابق جدول زمان
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 ثبت نام و پذیرش اولیه -1مرحله 

اظهاري قرارگرفته و متقاضیانی دخو لذا اصل بر ،باشدهاي مدیریتی میح شناسایی استعدادهدف اصلی طر کهاز آنجا 

دوره به عنوان این توانند در می رشته شغلیو  رسته فارغ از رشته تحصیلی و باشندزیر میشرایط تمامی که داراي 

 متقاضی شرکت در مراحل ارزیابی ثبت نام نمایند.

 الف ) مراحل ثبت نام 

 

اصل دانشنامه یا گواهی فراغت از  فارغ از عنوان رشته، داراي بایست هنگام ثبت نام ضی میمتقا -  1-1

 .یید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد باشدورد تاتحصیل م

 

داراي  و نیز پتروشیمی صنعت درمرتبط کامل و  سال سابقه کار 5بایست داراي حداقل متقاضی می -2-1

 .باشد در روز ثبت ناممستندات پرداخت حق بیمه 

 

کاري رابطه صورته ب يقرارداد رسمی یااستخدامی  داراي رابطه هنگام ثبت نامبایست متقاضی می -3-1

بوده و گواهی اشتغال به  هاي تابعهیا شرکت مستقیم و بدون واسطه با صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 .صندوق نفت و یا قانون کار)مشموالن ( تهیه و ارایه نمایدکار خود را 

 
 40و یا  IELTSآزمون  4بایست در حد نمره می نامهنگام ثبتدانش زبان انگلیسی متقاضی سطح  -4-1

 .و مستندات مربوطه را ارایه نمایدبوده  Tolimoآزمون  450و یا  MSRTآزمون 

توانند نسبت به ثبت نام اولیه اقدام و سپس می ،باشندمتقاضیانی که داراي مدرك زبان فوق نمی توضیح:

آوران فنون ره ماهشهر و عسلویه در شرکت ،که در سه منطقه تهراندر آزمون تعیین سطح زبان 

 گردد، شرکت نمایند.پتروشیمی برگزار می

 باشد.هاي معتبر کشور میمجري آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی یکی از دانشگاه 

 

 سال باشد. 50سال کامل و حداکثر  30حداقل باید سن متقاضیان  -5-1

خود را براي ورود به این  یدالیل و انگیزه شخص اي هدف،نامهاظهار طی متقاضی ردضرورت دا -6-1

 .ارسال نماید ه شده در سایتدر فرمت ارای تهیه و هنگام ثبت نامدوره 
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 متقاضی در طول دوران خدمت خودکه هاي تجربی مدیریتی یکی از موقعیتمتقاضی ضرورت دارد  -7-1

قالب فرمتی که یابی و حل آن اقدام نموده را تهیه و در با آن مواجه شده و شخصا نسبت به ریشه

 گردد مرقوم نماید.ه مینام ارایهنگام ثبت

 

خلیج فارس مشمول ثبت نام در  هلدینگ هاي تابعهعامل شرکتمدیران اعضاي هیات مدیره و -8-1

 باشند.نمی طرحاین 

 

 بت نام:نحوه ث ب)

صنایع پتروشیمی شرکت در وب سایت  15/04/1398که در تاریخ  یآدرسصورت اینترنتی از طریق ه نام بثبت

در پایان وقت الزم به توضیح است مهلت ثبت نام  .شودغاز میگردد آهاي تابعه ایجاد میخلیج فارس و شرکت

 این مهلت تمدید نخواهد شد.پایان پذیرفته و  05/05/1398اداري شنبه 

کدي به عنوان رمز  ،از طریق پیامک اطالعات و اعتبارسنجی در مرحله اول با تکمیل فرم و اطالعات درخواستی

 گردد.می عبور به متقاضی ارسال

در مهلت تعیین شده با ورود مجدد به سایت و با در اختیار داشتن رمز عبور متقاضی در این مرحله الزم است 

اده شده و دمدارك خود را بارگذاري نماید. در صورت تکمیل فرآیند ثبت نام کد پیگیري در اختیار متقاضی قرار 

تعیین سطح آزمون  روز و تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه (از طریق پیام کوتاه یا ایمیل) رسانی الزمبا اطالع

 ردد.گبه متقاضی اعالم می )GMAT( ارزیابی آزمون وزبان انگلیسی 

 

 و آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی GMATزمون مشابه آش در شرکت و پذیر -2مرحله 

 4-1گردد و متقاضیانی که مدارك معتبر زبان انگلیسی مندرج در بند و آزمون فوق در یک روز برگزار میهر د

 در آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی شرکت نکنند. توانندداشته باشند، در صورت تمایل میا ر

 

 هايآزمون تعیین سطح زبان انگلیسی شامل بخش -2-1

  گرامر -

 دایره لغات  -

 درك مطلب -
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 خواندن  -

 نشنید -

 باشد.می گزینه 4صورت سواالت هب

 

  GMATآزمون مشابه  -2-2

 

براي توانند متقاضیان می خواهد بود. GMATهاي آزمون مشابه سرفصل گزینه 4این آزمون شامل سواالت 

 بررسی و ارزیابی نمایند. GMATهاي نمونه و محتواي سواالت را با کمک از آزمون آشنایی بیشتر

 

 2بندي در مرحله شرایط پذیرش و رتبه

 

نمره این آزمون توسط متقاضی  %50ارزیابی شده و ضرورت دارد حداقل  ،زبان ابتدا نتایج آزمون تعیین سطح

بندي رتبه GMATبر اساس نمره آزمون  فقط در صورت اخذ حد نصاب نمره تعیین سطح، داوطلبان کسب گردد.

 گردد.د به ارزیابی مرحله بعد اعالم میشدگان وروبه عنوان پذیرفته GMATآزمون  200تا  1و نفرات برتر 

 

زمون آمره ، نن سطح زبان انگلیسی را کسب نکندزمون تعییآکه متقاضی حد نصاب نمره در صورتی :توضیح

GMAT  گیرد.بندي قرار نمیقاضی در لیست رتبهبال اثر و مت 

 

  شرکت و پذیرش در کانون ارزیابی و مصاحبه حضوري: -3مرحله 

 .) استACکانون ارزیابی (شامل دو بخش مصاحبه و شرکت در ارزیابی این مرحله 

استخراج  %50و کانون ارزیابی به میزان  %30مصاحبه به میزان  ،%20به میزان  GMATزمون نتایج بر اساس آ
 خواهند شد.شدگان نهایی اعالم عنوان پذیرفتهه ب نفر نخست 75گردند و بندي میکنندگان رتبهو شرکت

 

 :سازيو توانمند ارتقا ماهه 18شرکت و حضور در دوره  -4مرحله 

 باشد:زیر می هايشامل بخش ماه و 18سازي توانمند و ارتقا دوره
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 ارتقاي دانش و مهارت –بخش اول  )الف

 گردد.در میانه ماه برگزار میکامل روز  3مدت ماه و هر ماه به  12محور که به مدت محور و مهارتدانش دوره

 موزيکارآ -بخش دوم  ب)

تا  سیزدهماي هدر طول ماهزه در خارج از کشور (رو 7و روزه در داخل کشور  14موزي شامل حضور آدوره کار
 گردد.پانزدهم) اجرا و برگزار می

 کارورزي -بخش سوم  )ج

 باشد.می )هاي شانزدهم تا هجدهمماه ولدر ط(روز  45دوره کارورزي شامل اجراي یک پروژه عملیاتی طی 

کنندگان وزشی شرکتي و هدایت آمهاي از راه دور، راهبرآموزشاز طریق ماهه هجدهدر طول مدت  :1توضیح
 توسط مدرسان، مربیان و مشاوران طرح صورت خواهد پذیرفت. 

 عنوان ماموریتهموزي و کارورزي بکارآ ،محورمهارت ،موزش محورهاي آتمام مدت حضور در کالس: 2توضیح
 محسوب خواهد شد. نندگانکاحتساب حقوق و مزایاي جاري شرکت آموزشی با

  

 ايپایان دوره و صدور گواهینامه معتبر حرفه -5مرحله  

 ،صنایع پتروشیمی خلیج فارسشرکت گواهینامه حضور موفق در دوره توسط  صدورعالوه بر طرح در پایان 
ملکرد فرد در طی دوره و منطبق با ع المللیزمون معتبر داخلی یا بینکنندگان جهت حضور در یک آشرکت

ضمن تجلیل از نفرات برتر در  آن،دعوت و در صورت قبولی در  شده در لوح شایستگی ایشانهاي کشفتوانمندي
مزایایی را صنایع پتروشیمی خلیج فارس که شرکت مورد تایید المللی نشست پایانی گواهینامه معتبر داخلی یا بین

 اعطا خواهد شد. ه آنانببرخواهد داشت در

 

 رساند:می در پایان به آگاهی

ري در صنعت وبهره افزایش ،و خالق هاي برترگیري از استعدادبهره با صنایع پتروشیمی خلیج فارسشرکت 
ضمن به خداوند متعال،  با اتکان است تا آبا اجراي این طرح بر وداند خود می رسالت و ماموریتپتروشیمی را 

زمینه و  و هاي ارزشمند انسانی خود گام برداشتهسرمایهسازي تقویت و ظرفیتدر مسیر شناسایی استعدادها 
سطوح  در د کارکنان و سرپرستان واجد شرایطآحا و توسعه مسیر شغلی ارتقا، دهیبراي جایرا  تمهیدات الزم

 هللا.ءشا ان ،نمایدمختلف مدیریتی فراهم 

 انسانیمدیریت توسعه منابع 

 صنایع پتروشیمی خلیج فارسشرکت 
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 بندي اجراي طرحجدول زمان

 تاریخ اقدام ردیف

 رسانی و اعالم فراخوان عمومیاطالع 1

27 /03/ 1398 

 تا

15/04/1398 

 ثبت نام اولیه 2

15/04/1398 

 تا

05/05/1398 

 GMAT 07/06/1398برگزاري آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی و آزمون مشابه  3

 21/06/98 نفر 200شدگان مجاز براي ورود به مرحله ارزیابی و مصاحبه با تعداد اعالم اسامی پذیرفته 4

 دوره زمانی برگزاري مصاحبه و کانون ارزیابی 5

1/07/1398 

 تا

30/08/1398 

 30/09/1398 نفر پذیرفته شده نهایی 75اعالم اسامی  6

 ماهه 18شروع اجراي دوره ارتقا و توانمندسازي  7

05/10/1398 

 تا

05/04/1400 

 1400ماه تیر نشست اختتامیه پایان طرح 8

 

ریزي و آگاهی متقاضیان ارایه بندي طرح حاضر به منظور امکان انجام برنامهمجموعه اطالعات و زمان :توضیح
 هاي ارتقایی صورت خواهد پذیرفت.شود و متناسب با پیشرفت طرح تغییرات و بهسازيمی

 


