
حداقل تجربه تجربيات مورد نيازتحصيالت مورد نياز سمتكد شغلي
مهارتها( سال) 

NCE-10918-5داراي تجربه كار در طراحي پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيميليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيك/ شيميمهندس طراح و مهندس طراح ارشد لوله كشي

 ، PDMS ، E3D ، Naviswork  آشنايي با نرم افزارهاي  ●Autocad، M.S OFFICE
●  تسلط بر استاندارد هاي لوله كشي و مشخصات فني

●  تسلط بر اصول طراحي در لوله كشي
●  تسلط بر اصول هماهنگي و ارتباطات

●  تسلط بر مسائل اجرائي
●  تسلط بر ارزيابي سازندگان

●  تسلط به زبان انگليسي

NCE-183داراي تجربه كار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي، انجام ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي موادمهندس متريال لوله كشي ●
● تسلط كامل به كدها و استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط 15-5محاسبات انتخاب مواد و كنترل مواد بر اساس كد و استاندارد

● تسلط كامل به زبان انگليسي

NCE-227داراي تجربه كار در طراحي پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي در زمينه تجزيه ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيكمهندس طراح و مهندس طراح ارشد استرس آناليز
18-5و تحليل تنش

 ،(View فقط) CAESARII ، PDMS : آشنايي با نرم افزارهاي  ●Naviswork ، Autocad، M.S OFFICEB31.3/B31.4/B31.8 :آشنايي استانداردها  ●
●   تسلط بر اصول تحليل تنش و ساپورتينگ

●  تسلط به زبان انگليسي

NCE-168داراي تجربه كار در طراحي پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي در زمينه تجزيه ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيكمهندس كارآموز و دستيار استرس آناليز
5-2و تحليل تنش

 ، (View فقط) CAESARII، PDMS : آشنايي با نرم افزارهاي  ●Naviswork ، Autocad، M.S OFFICEB31.3 :آشنايي با استانداردها  ●
●  آشنايي با اصول تحليل تنش و ساپورتينگ

●  تسلط به زبان انگليسي

دعوت به همكاري مهندس پايپينگ- دفتر تهران
1402-02-16 تاريخ آگهي:

1- خواهشمند است متقاضيان واجد شرايط  رزومه/ فرم درخواست كار خود را با ذكر كد شغلي به آدرس HRM@namvaran.ir ارسال نمايند.
 Employment و انتخاب  گزينه  http://www.namvaran.ir/recruitment.html و يا با مراجعه به LinkedIn 2- لطفا فرم درخواست كار را از لينك اشاره شده در صفحه

Application Form  دانلود فرماييد.
3-لطفا كد شغلي و رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، قيد فرماييد. 

در صورتيكه به كد شغلي دسترسي نداريد، رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، درج فرماييد.



حداقل تجربيات مورد نيازتحصيالت مورد نياز سمتكد شغلي
مهارتهاتجربه ( سال) 

NCE-164ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي شيميمهندس طراح و مهندس طراح ارشد فرايند

● مشاركت موثر در پروژه هاي طراحي تفصيلي در حوزه پتروشيمي و 
پااليشگاهي

● مشاركت موثر در پروژه هاي طراحي پايه در حوزه پتروشيمي و 
20-7پااليشگاهي

● تسلط بر برآورد و تهيه پيشنهادات، ارزيابي سازندگان
● تسلط در برنامه ريزي فعاليتهاي مورد نياز بخش فرآيند در پروژه

● تسلط بر تخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي بخش فرآيند
● تسلط نسبي بر تخصص ها و فعاليت هاي ساير بخشهاي مهندسي

● تسلط نسبي بر محاسبات، دستورالعمل هاي 
مهندسي،استانداردهاي طراحي و مشخصات فني 

● تسلط بر نرم افزارهاي تخصصي
● تسلط بر استانداردهاي مرتبط با بخش فرآيند

NCE-178تسلط كامل به استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط 7داراي تجربه كار در طراحي پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيميليسانس يا فوق ليسانس مهندسي شيميمهندس طراح / ارشد فرايند- ايمني ●
● تسلط كامل به زبان انگليسي

دعوت به همكاري مهندس فرايند - دفتر تهران
1402-02-16 تاريخ آگهي:

1- خواهشمند است متقاضيان واجد شرايط  رزومه/ فرم درخواست كار خود را با ذكر كد شغلي به آدرس HRM@namvaran.ir ارسال نمايند.
2- لطفا فرم درخواست كار را از لينك اشاره شده در صفحه LinkedIn و يا با مراجعه به http://www.namvaran.ir/recruitment.html  و انتخاب  گزينه 

Employment Application Form  دانلود فرماييد.
3-لطفا كد شغلي و رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، قيد فرماييد. 

در صورتيكه به كد شغلي دسترسي نداريد، رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، درج فرماييد.



حداقل تجربه تجربيات مورد نيازتحصيالت مورد نياز سمتكد شغلي
مهارتها( سال) 

NCE-158ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيكمهندس طراح و مهندس طراح ارشد تجهيزات ثابت و پكيجهاي فرآيندي
● داراي تجربه كار در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي در 

زمينه طراحي تجهيزات ثابت و پكيجهاي فرآيندي 
● تجربه برگزاري جلسات با سازندگان
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● تسلط كامل به زبان انگليسي 
● تسلط كامل به استانداردهاي طراحي تجهيزات ثابت و پكيجهاي فرآيندي

... ،PV Elite تسلط كامل به نرم افزارهاي طراحي تجهيزات مانند ●
... ، ANSYS ،PRG FEAآشنايي با نرم افزارهاي تحليل تنش مانند ●

● تسلط كامل به انواع تجهيزات ثابت در زمينه طراحي، بررسي پيشنهادات سازندگان، بررسي مدارك سازندگان بعد از عقد قرارداد با 
سازنده

● تسلط و آشنايي با انواع پكيجهاي فرآيندي در زمينه طراحي، بررسي پيشنهادات سازندگان، بررسي مدارك سازندگان بعد از عقد قرارداد 
با سازنده

NCE-224ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيكمهندس طراح و مهندس طراح ارشد تجهيزات دوار
● داراي تجربه كار در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي در 

زمينه طراحي كمپرسور و پمپها
● تجربه برگزاري جلسات با سازندگان
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● تسلط كامل به زبان انگليسي 

● تسلط و آشنايي كامل با استانداردهاي طراحي تجهيزات دوار
● تسلط كامل به انواع پمپ ها در زمينه طراحي، بررسي پيشنهادات سازندگان، بررسي مدارك سازندگان بعد از عقد قرارداد با سازنده 
● تسلط و آشنايي با كمپرسورها در زمينه طراحي، بررسي پيشنهادات سازندگان، بررسي مدارك سازندگان بعد از عقد قرارداد با سازنده

NCE-108De-Dusting و HVAC ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيك مهندس طراح و مهندس طراح ارشد
( حرارت سياالت/ تبديل انرژي) 

داراي تجربه كار در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و معادن/ 
De-Dusting و HVAC 8-5فلزات در زمينه طراحي

● تسلط كامل به زبان فني انگليسي 
● تسلط كامل به استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط 

● تسلط كامل به موتورخانه گرمايش آب گرم، بخار و تجهيزات مربوطه و موتورخانه سرمايش و نصب چيلر هاي جذبي و تراكمي تجهيزات 
مربوطه و انتخاب تجهيزات مكانيكي

● تسلط كامل به سيستم هاي كانال كشي و لوله كشي سرمايش و گرمايش ساختمان و آشنايي با سيستم هاي كنترلي تاسيسات و تهويه 
مطبوع 

● تسلط كامل به سيستم هاي آبرساني و دفع فاضالب ساختمان و سايت هاي صنعتي
● آشنايي كامل با تجهيزات تهويه مطبوع (ديگ بخار، تجهيزات بخار ديگ آب گرم، منابع انبساط، شيرآالت كنترلي، چيلر هاي جذبي و 

تراكمي) 
● آشنايي كامل با استانداردهاي سيستم هاي تهويه مطبوع و مقررات ملي ساختمان

NCE-253داراي تجربه در پروژه هاي  نفت، گاز و پتروشيمي در خصوص ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مواد - متالورژيمهندس مواد و خوردگي
5-2انتخاب  مواد، خوردگي و دستورالعمل هاي بازرسي

● تسلط به زبان انگليسي  
● تسلط به استانداردهاي مهندسي مواد در طراحي تجهيزات ثابت و دوار

● تسلط به دستورالعملهاي Painting ،WPS ،PQR و ساير دستورالعملهاي بازرسي و استانداردهاي آن

NCE-169
نقشه كش تجهيزات

 (De-Dusting و HVAC ،تجهيزات ثابت، متريال هندلينگ )
فوق ديپلم يا ليسانس 

نقشه كشي صنعتي
داراي تجربه كار در نقشه كشي پروژه هاي نفت، گاز، 

5-2پتروشيمي و معدني

  Auto CAD تسلط به نرم افزار ●Solidworks يا Mechanical Desktop تسلط به يك نرم افزار طراحي سه بعدي مانند ●
،Ducting Plan and Section تسلط بر تهيه نقشه هاي ●

 (De-Dusting داكتينگهاي صنعتي) و تهويه صنعتي HVAC فلودياگرام موتورخانه و پايپينگ ،Plumbing and ISO View
● تسلط بر تهيه نقشه هاي ديتاشيتهاي مكانيكي تجهيزات ثابت
●  تسلط بر تهيه نقشه هاي جانمايي تجهيزات پروژه هاي معدني

●  تسلط بر تهيه نقشه هاي سيستم هاي انتقال مواد از جمله نوار نقاله، سيلو و غيره
● اشنايي با زبان انگليسي

NCE-262داراي تجربه كار در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و معادن / ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيكمهندس طراح و مهندس طراح ارشد تجهيزات انتقال مواد و پكيج هاي غير فرآيندي
10-5فلزات ( از جمله فوالد و مس) 

●  تسلط كامل به زبان انگليسي 
●  تسلط و آشنايي كامل با استانداردهاي طراحي تجهيزات انتقال مواد

●  تسلط و آشنايي كامل با نرم افزارهاي طراحي و آشنايي با نرم افزارهاي تحليلي 
●  تسلط بر تهيه مدارك مهندسي در مهندسين مشاور

●  تسلط و آشنايي با تجهيزات انتقال مواد در زمينه طراحي، بررسي پيشنهادات سازندگان و بررسي مدارك سازندگان بعد از عقد قرارداد با 
سازنده

●  آشنايي با پكيج ها و تجهيزات غير فرآيندي نفت، گاز و پتروشيمي در زمينه بررسي پيشنهادات سازندگان و بررسي مدارك سازندگان 
بعد از عقد قرارداد با سازنده

دعوت به همكاري مهندس مكانيك - دفتر تهران
1402-02-16 تاريخ آگهي:

1- خواهشمند است متقاضيان واجد شرايط  رزومه/ فرم درخواست كار خود را با ذكر كد شغلي به آدرس HRM@namvaran.ir ارسال نمايند.
2- لطفا فرم درخواست كار را از لينك اشاره شده در صفحه LinkedIn و يا با مراجعه به http://www.namvaran.ir/recruitment.html  و انتخاب  گزينه Employment Application Form  دانلود فرماييد.

3-لطفا كد شغلي و رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، قيد فرماييد. 
در صورتيكه به كد شغلي دسترسي نداريد، رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، درج فرماييد.



حداقل تجربه تجربيات مورد نيازتحصيالت مورد نياز سمتكد شغلي
مهارتها(سال) 

NCE-12510-5داراي تجربه كار در طراحي سازه در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيميليسانس يا فوق ليسانس مهندسي عمرانمهندس طراح و مهندس طراح ارشد سازه

●  آشنا با اصول طراحي سازه هاي صنعتي 
●  آشنا با نرم افزار هاي تخصصي طراحي فونداسيون و سازه ها 

(SAP2000 & SAFE)
(ASCE07, ACI & AISC) آشنايي با استانداردهاي طراحي ●

●  تسلط به زبان انگليسي

دعوت به همكاري مهندس سيويل و سازه  - دفتر تهران
تاريخ آگهي:1402-02-16

1- خواهشمند است متقاضيان واجد شرايط  رزومه/ فرم درخواست كار خود را با ذكر كد شغلي به آدرس HRM@namvaran.ir ارسال نمايند.
2- لطفا فرم درخواست كار را از لينك اشاره شده در صفحه LinkedIn و يا با مراجعه به http://www.namvaran.ir/recruitment.html  و انتخاب  گزينه 

Employment Application Form  دانلود فرماييد.
3-لطفا كد شغلي و رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، قيد فرماييد. 

در صورتيكه به كد شغلي دسترسي نداريد، رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، درج فرماييد.



حداقل تجربه تجربيات مورد نيازتحصيالت مورد نياز سمتكد شغلي
( سال) 

NCE-107ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي برقمهندس طراح و مهندس طراح ارشد ابزاردقيق

● تجربه درتهيه مدارك طراحي سيستم هاي كنترل وادوات 
ابزاردقيق

● تجربه در تهيه مدارك طراحي سيستم هاي اعالن حريق  
● تجربه در محاسبات شيرهاي كنترل/ايمني وفلوالمنت 
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● آشنايي با استانداردهاي طراحي و دستورالعمل هاي مهندسي 
● آشنايي با ليست مدارك كنترل و ابزاردقيق و پيش نيازهاي آنها

● آشنايي كامل با ليست مدارك F&G و پيش نيازهاي آنها
● آشنايي كامل  با استانداردهاي طراحي و دستورالعمل هاي مهندسي 

● آشنايي با اينترفيس ميان بخش ابزاردقيق و ساير بخشها
● آشنايي نسبي با مسائل اجرائي  

● آشنايي نسبي با مسئوليتهاي يك مهندس راهبر و نحوه توزيع كار در بخش
● آشنايي با نحوه بررسي مدارك سازندگان و تهيه جدول ارزيابي

● آشنايي با برآورد و تهيه پيشنهادات
● تسلط بر ليست مدارك كنترل وابزاردقيق و پيشنيازهاي آنها

● تسلط كامل بر نرم افزارهاي تخصصي
● تسلط كامل در تهيه مدارك طراحي سيستم هاي كنترل وادوات ابزاردقيق

● تسلط به زبان انگليسي

مهارتها

1402-02-16 تاريخ آگهي:

دعوت به همكاري مهندس كنترل و ابزاردقيق - دفتر تهران

1- خواهشمند است متقاضيان واجد شرايط  رزومه/ فرم درخواست كار خود را با ذكر كد شغلي به آدرس HRM@namvaran.ir ارسال نمايند.
 Employment Application و انتخاب  گزينه  http://www.namvaran.ir/recruitment.html و يا با مراجعه به LinkedIn 2- لطفا فرم درخواست كار را از لينك اشاره شده در صفحه

Form  دانلود فرماييد.
3-لطفا كد شغلي و رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، قيد فرماييد. 

در صورتيكه به كد شغلي دسترسي نداريد، رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، درج فرماييد.



حداقل تجربه تجربيات مورد نيازتحصيالت مورد نياز سمتكد شغلي
مهارتها( سال) 

NCE-116ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي برق- قدرت/ كنترل/مخابرات/الكترونيكمهندس طراح و مهندس طراح ارشد برق
(ترجيحا دانشگاه هاي دولتي)

● داراي تجربه كار و مسلط به طراحي سيستم ها، تأسيسات و تجهيزات 
برقي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

● داراي تجربه كار و مسلط به تهيه مدارك فني مربوط به طراحي پايه و 
طراحي تفصيلي پروژه ها

● مسلط به طراحي تأسيسات الكتريكي صنعتي، آشنايي با تجهيزات برقي 
در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و معادن و فلزات 
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(… IEC, IPS, IEEE)  تسلط بر استانداردهاي مهندسي مرتبط ●
(ETAP, DigSilent) تسلط بر نرم افزارهاي طراحي و تحليل سيستم قدرت ●

● تسلط به زبان انگليسي و نرم افزارهاي MS Office● شناخت تجهيزات برقي و مكانيكي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
● دارا بودن توانايي و مهارتهاي ارتباطي و مكاتبه اي

NCE-254داراي تجربه طراحي لي اوت ها (روشنايي، سيستم زمين، مسير كابل) و فوق ديپلم رشته برقنقشه كش برق 
● آشنايي تخصصي با نرم افزارهاي Autocad و PDMS 12-8نقشه كشي پروژه هاي صنعتي (نفت، گاز و پتروشيمي و معادن و فلزات)

● اشنايي نسبي با زبان انگليسي

NCE-168ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي برق- قدرت/ كنترلمهندس كارآموز 
2-0مهندسين تازه فارغ التحصيل كه خدمت سربازي را به پايان رسانده اند(ترجيحا دانشگاه هاي دولتي)

 (ETAP, DigSilent) آشنايي نرم افزارهاي طراحي و تحليل سيستم قدرت ●
امتياز محسوب مي شود.

● تسلط نسبي بر نرم افزارهاي MS Office● تسلط به زبان انگليسي در سطح خوب 

دعوت به همكاري مهندس برق - دفتر تهران
1402-02-16 تاريخ آگهي:

1- خواهشمند است متقاضيان واجد شرايط  رزومه/ فرم درخواست كار خود را با ذكر كد شغلي به آدرس HRM@namvaran.ir ارسال نمايند.
  Employment Application Form و انتخاب  گزينه  http://www.namvaran.ir/recruitment.html و يا با مراجعه به LinkedIn 2- لطفا فرم درخواست كار را از لينك اشاره شده در صفحه

دانلود فرماييد.
3-لطفا كد شغلي و رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، قيد فرماييد. 

در صورتيكه به كد شغلي دسترسي نداريد، رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، درج فرماييد.



حداقل تجربه تجربيات مورد نيازتحصيالت مورد نياز سمتكد شغلي
مهارتها( سال) 

NCE-127ليسانس يا فوق ليسانس رشته هاي مهندسيمهندس پروپوزال
مكانيك، فرايند، برق و سيويل، سازه

● داراي تجربه كار در يكي از بخش هاي مهندسي و آشنايي با برآورد در بخشهاي مختلف
● داراي تجربه كار در تهيه پيشنهاد در پروژه هاي EPC ، مهندسي، مشاوره و نظارت در زمينه 

پروژه هاي نفت و گاز و معادن و فعاليتهاي بازاريابي در اين زمينه ها
7

● تسلط كامل به زبان انگليسي
● تسلط كافي به امور قراردادي و مالي 

● آشنايي مكفي با چند ديسيپلين مهندسي 
● آشنايي با اصول مذاكره

دعوت به همكاري مهندس پروپوزال - دفتر تهران
1402-02-16 تاريخ آگهي:

1- خواهشمند است متقاضيان واجد شرايط  رزومه/ فرم درخواست كار خود را با ذكر كد شغلي به آدرس HRM@namvaran.ir ارسال نمايند.
 Employment و انتخاب  گزينه  http://www.namvaran.ir/recruitment.html و يا با مراجعه به LinkedIn 2- لطفا فرم درخواست كار را از لينك اشاره شده در صفحه

Application Form  دانلود فرماييد.
3-لطفا كد شغلي و رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، قيد فرماييد. 

در صورتيكه به كد شغلي دسترسي نداريد، رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، درج فرماييد.



مهارتهاتجربيات مورد نيازتحصيالت مورد نياز سمتكد شغلي

داراي تجربه كار مرتبط با مهندسي و تامين تجهيزات دوار در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيميليسانس يا فوق ليسانس رشته هاي مهندسي مكانيككارشناس/ ارشد تداركات تجهيزات دوار
● تسلط به فرايند خريد در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شيمي

● شناخت كامل تجهيزات  در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شيمي
● تسلط كامل به زبان انگليسي

داراي تجربه كار مرتبط با مهندسي و تامين تجهيزات ثابت در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيميليسانس يا فوق ليسانس رشته هاي مهندسي مكانيككارشناس/ ارشد تداركات تجهيزات ثابت
● تسلط به فرايند خريد در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شيمي

● شناخت كامل تجهيزات  در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شيمي
● تسلط كامل به زبان انگليسي

داراي تجربه كار مرتبط با مهندسي و تامين پكيج هاي فرآيندي در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيميليسانس يا فوق ليسانس رشته هاي مهندسي مكانيك يا مرتبط فرآينديكارشناس/ ارشد تداركات پكيج هاي فرآيندي
● تسلط به فرايند خريد در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شيمي

● شناخت كامل تجهيزات در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شيمي
● تسلط كامل به زبان انگليسي

داراي تجربه كار مرتبط با مهندسي و تامين اقالم لوله كشي در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيميليسانس يا فوق ليسانس رشته هاي مهندسي مكانيك ، متريال يا مرتبط فرآينديكارشناس/ ارشد تداركات اقالم لوله كشي
● تسلط به فرايند خريد در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شيمي

● شناخت كامل تجهيزات در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شيمي
● تسلط كامل به زبان انگليسي

● تسلط به فرايند حمل ، گمرك و بيمه  در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيميداراي تجربه كار مرتبط امور حمل و بيمه در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيميليسانس يا فوق ليسانس رشته هاي  مرتبطكارشناس/ ارشد لجستيك ، حمل
● تسلط  به زبان انگليسي

NCE-104

دعوت به همكاري كارشناس تداركات - دفتر تهران
1402-02-16 تاريخ آگهي:

1- خواهشمند است متقاضيان واجد شرايط  رزومه/ فرم درخواست كار خود را با ذكر كد شغلي به آدرس HRM@namvaran.ir ارسال نمايند.
2- لطفا فرم درخواست كار را از لينك اشاره شده در صفحه LinkedIn و يا با مراجعه به http://www.namvaran.ir/recruitment.html  و انتخاب  گزينه 

Employment Application Form  دانلود فرماييد.
3-لطفا كد شغلي و رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، قيد فرماييد. 

در صورتيكه به كد شغلي دسترسي نداريد، رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، درج فرماييد.



حداقل تجربهتجربيات مورد نيازتحصيالت مورد نياز سمتكد شغلي
مهارتها  محل اشتغال(سال)

NCE-129داراي تجربه كار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي شيميمهندس پروژه ●
● تسلط كافي به زبان فني انگليسي تهران15● داراي تجربه كار در طراحي پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي

● تسلط كامل به استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط

NCE-153ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيك/ مدير پروژه
ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي شيمي

داراي تجربه كار مديريت پروژه در پروژه هاي نفت، گاز و 
تهران27-22پتروشيمي

● تسلط كامل به زبان فني انگليسي 
● تسلط كامل به استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط 

● تسلط به استانداردهاي مديريت پروژه

                                                دعوت به همكاري در ستاد پروژه - دفتر تهران
1402-02-16 تاريخ آگهي:

1- خواهشمند است متقاضيان واجد شرايط  رزومه/ فرم درخواست كار خود را با ذكر كد شغلي به آدرس HRM@namvaran.ir ارسال نمايند.
 Employment و انتخاب  گزينه  http://www.namvaran.ir/recruitment.html و يا با مراجعه به LinkedIn 2- لطفا فرم درخواست كار را از لينك اشاره شده در صفحه

Application Form  دانلود فرماييد.
3-لطفا كد شغلي و رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، قيد فرماييد. 

در صورتيكه به كد شغلي دسترسي نداريد، رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، درج فرماييد.



حداقل تجربهتجربيات مورد نيازتحصيالت مورد نياز سمتكد شغلي
مهارتها  محل اشتغال(سال)

NCE-144داراي تجربه در سايت به عنوان مهندس ناظر سيويلليسانس يا فوق ليسانس مهندسي عمرانمهندس ناظر / ارشد سيويل ●
● تسلط كافي به زبان انگليسيسيرجان10 و 20● داراي تجربه در پروژه هاي معادن و فلزات

● تسلط كامل به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط

دعوت به همكاري كارشناس براي سايت پروژه هاي معادن و  فلزات
1402-02-16 تاريخ آگهي:

1- خواهشمند است متقاضيان واجد شرايط  رزومه/ فرم درخواست كار خود را با ذكر كد شغلي به آدرس HRM@namvaran.ir ارسال نمايند.
 Employment و انتخاب  گزينه  http://www.namvaran.ir/recruitment.html و يا با مراجعه به LinkedIn 2- لطفا فرم درخواست كار را از لينك اشاره شده در صفحه

Application Form  دانلود فرماييد.
3-لطفا كد شغلي و رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، قيد فرماييد. 

در صورتيكه به كد شغلي دسترسي نداريد، رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، درج فرماييد.



حداقل تجربيات مورد نيازتحصيالت مورد نياز سمتكد شغلي
مهارتها  محل اشتغالتجربه ( سال) 

NCE-149داراي تجربه در سايت به عنوان مهندس كارگاهي پايپينگليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيكمهندس كارگاهي پايپينگ ●
عسلويه10● داراي تجربه كار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي

● تسلط به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط
● آشنايي با روش هاي اجرايي مرتبط

● آشنايي كافي به زبان انگليسي

NCE-180داراي تجربه در سايت به عنوان مهندس كارگاهي مكانيكليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيكمهندس كارگاهي مكانيك ●
عسلويه10● داراي تجربه كار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي

● تسلط به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط
● آشنايي با روش هاي اجرايي مرتبط

● مسلط به زبان انگليسي

NCE-261داراي تجربه در سايت به عنوان مهندس كارگاهي سيويلليسانس يا فوق ليسانس مهندسي عمرانمهندس كارگاهي سيويل ●
عسلويه10● داراي تجربه كار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي

● تسلط به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط
● آشنايي با روش هاي اجرايي مرتبط

● آشنايي كافي به زبان انگليسي

NCE-174 (ناظر نصب كوره  )  تسلط كافي به زبان انگليسيعسلويه10داراي تجربه مفيد در نصب كوره هاي پتروشيمي نظير الفين، اوره آمونياك و متانولليسانس ترجيحا مهندسي مكانيكمهندس مكانيك ●

NCE-245داراي تجربه در سايت به عنوان سرپرست مهندسي كارگاهيليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيكسرپرست مهندسي كارگاهي ●
عسلويه10● داراي تجربه كار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي

● مهارت سرپرستي
● تسلط كامل به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط

● آشنايي كافي به زبان انگليسي

NCE-171داراي تجربه در بازرسي جوش فوالد ، آلومينيوم ، مسليسانس يا فوق ليسانس متالورژيكارشناس بازرسي جوش ●
مسلط به فرايندهاي جوشكاري و تست هاي مربوطه ● آشنايي كافي به زبان انگليسيعسلويه10●

NCE-151داراي تجربه مفيد در بازرسي ساخت تجهيزات و متريال فلهليسانس يا فوق ليسانس مهندسي مكانيكرئيس بازرسي فني ●
عسلويه15● داراي تجربه مفيد در نصب تجهيزات و لوله كشي در واحدهاي فوق الذكر

● تسلط به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط
● آشنايي با روش هاي اجرايي مرتبط

● آشنايي كافي به زبان انگليسي

NCE-135نفت، گاز و پتروشيميليسانس يا فوق ليسانس رشته هاي مكانيك يا سيويلمدير سايت EPC داراي تجربه حداقل 20 سال در پروژه هاي ●
عسلويه20● داراي تجربه در واحدهاي پتروشيمي ترجيحا الفين

● تسلط بر پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي در دوره ساخت و راه اندازي و مديريت اجرايي پروژه
● مسلط به زبان انگليسي 

● تسلط كامل به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط

NCE-206HSE مهندسي كارشناس ارشد ، HSE ليسانس يا فوق ليسانس در رشته مديريت
شيمي و ساير رشته هاي مهندسي مرتبط

● داراي تجربه در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي
● داراي تجربه در پروژه هاي ساخت و نصب 
● داراي تجربه در پروژه هاي نظارت كارگاهي

● آشنايي كامل با مسايل مديريتي و اجرايي HSE كارگاهي

● شناخت فرآيند هاي انجام پروژه EPC● تسلط نسبي به زبان انگليسيعسلويه15

NCE-146داراي تجربه در سايت به عنوان مهندس ناظر برق- قدرت و كنترلليسانس يا فوق ليسانس مهندسي برقمهندس ناظر برق ●
عسلويه10 و 15● داراي تجربه در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي

● تسلط كافي به زبان انگليسي
● تسلط كامل به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط

NCE-154داراي تجربه در سايت به عنوان كارشناس ارشد كنترل پروژهترجيحا ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي صنايعكارشناس ارشد كنترل پروژه ●
● تسلط كامل به نرم افزارهاي مرتبط عسلويه12● داراي تجربه در پروژه هاي نفت ، گاز و پتروشيمي

● تسلط كامل به زبان انگليسي

NCE-250عسلويه1داراي تجربه مفيد در امور حسابداريليسانس حسابداريكارشناس حسابداري
● آشنايي با سيستم حسابداري 

 Office تسلط در كار با كامپيوتر و نرم افزار هاي ●
● آشنايي به حسابداري پروژه ها

دعوت به همكاري كارشناس براي سايت پروژه هاي نفت و پتروشيمي
1402-02-16 تاريخ آگهي:

1- خواهشمند است متقاضيان واجد شرايط  رزومه/ فرم درخواست كار خود را با ذكر كد شغلي به آدرس HRM@namvaran.ir ارسال نمايند.
 Employment و انتخاب  گزينه  http://www.namvaran.ir/recruitment.html و يا با مراجعه به LinkedIn 2- لطفا فرم درخواست كار را از لينك اشاره شده در صفحه

Application Form  دانلود فرماييد.
3-لطفا كد شغلي و رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، قيد فرماييد. 

در صورتيكه به كد شغلي دسترسي نداريد، رشته تحصيلي را در موضوع ايميل، درج فرماييد.


