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  تعاليبسمه

 مقدمه 

گروه   ی شرکت ها  ی انسان  یروین   لیبه منظور تکم  ر یگروه مشاوران تدب  ی انسان  ه یو توسعه سرما  ی ابیمرکز ارز 

فرمان    ییستاد اجرا  یهاسازمان اموال و امالک و اداره کل استان  ر،یبرکت، گروه توسعه ساختمان تدب  ییدارو

مراحل    ریو سا   یمصاحبه تخصص  ،یکتب  ونآزم  یبرگزار   قیاز طر   ط یداوطلبان واجد شرا  ن یحضرت امام (ره) از ب

  . دینمای م  یدعوت به همکار  نشیگز 

  

   عمومی شرایط : اول بخش

 ت یو اصل وال  رانیا  یاسالم  ی جمهور   یبه قانون اساس  یاسالم، اعتقاد و التزام عمل  نیمب  نیاعتقاد به د  .۱

  هیمطلقه فق

  ران یا یاسالم یجمهور  تیداشتن تابع .۲

 ۳۶سال و دکترا    ۳۰  سانسیسال، فوق ل  ۲۶حداکثر    سانسیل  یلی: داوطلبان با مدرک تحصیسن  طیشرا  .۳

  . خوهد بود شیهر مقطع قابل افزا ی سال برا ۱۰و مرتبط حداکثر تا  دیمف  کار  سال، که با ارائه سابقه

تخصص  .۴ دانش  بودن  توانا مهارت   ،یدارا  و  جسم  یذهن  یها  ییها  برا  یو  وظا  یالزم  و   ف یانجام 

  شغل مورد نظر یهاتیمسئول

    (برای آقایان) دائم تیمعاف ای فهی انجام خدمت نظام وظ .۵

که پروژه   ینخبگان  یمل  ادیبن  یتخصص  فهیخدمت نظام وظ  التیدانش آموختگان برتر مشمول تسه  :  تبصره

مسلح را شروع نموده و دوره    یروهایبرتر ن   ی هامرکز نخبگان و استعداد  دخدمت مورد تأ  نیگز یجا  یقاتیتحق

  نی. اندینام نماثبت   خدمت در آزمون  انیقبل از صدور کارت پا  توانندیاند، منموده  یخود را ط  یآموزش نظام

  یبرگزار   خیماه) پس از تار   ۱۲سال (  کیحداکثر تا    ،یر یشدن در آزمون بکارگ   رفته یدسته از افراد در صورت پذ

ارائه گواه   ی . در صورت عدم ارائه گواهندیاقدام نما شرکت مربوطه  خدمت خود به    ان یپا  یآزمون، نسبت به 

  ی در صورت قبول   یو حت  دهیآنها متوقف گرد  یر یبکارگ   ندیافراد مذکور در زمان مقرر، ادامه فرا  وسطخدمت ت  انیپا

 ی در بازه زمان  نیانعقاد قرارداد کار مع  نیهمچن.  شودی م   یتلق  کنیآنها کان لم     یر یدر آزمون مربوطه، بکارگ   یینها

  .باشدیدائم م تیمعاف ای خدمت  انیکارت پا  رائهشده منوط به ا نتع

  .مواد مخدر، روانگردان ها و مسکرات ات، یبه دخان ادی عدم اعت .۶

محکوم   .۷ سابقه  محکوم  یی جزا  تینداشتن  سابقه  و  محروم  یفر یک  تیمؤثر  موجب  در    تیکه  استخدام 

  و نهادها باشد. یدولت یدستگاه ها

نامی داوطلبان طبق ضوابط ستاد اجرایی فرمان مربوط به مقطع تحصیلی ثبت   معدل: معدل اعالمیامتیاز    –

  .امام به عنوان یکی از امتیازات مرحله مصاحبه مد نظر قرار خواهد گرفت
مربوطه   یلیدر مقطع تحص  طرح  انیپا  یو گواه  لیموقت فراغت از تحص  نامهیدارا بودن دانشنامه/گواه  –

  شغل مورد نظر؛  یهاتیو مسئول فیانجام وظا  یبرا

 د یباز خر   ،یاخراج، بازنشستگ  ی به مجازاتها  تیهمچون عدم محکوم  بکارگیری  تیعدم وجود هرگونه ممنوع   –

  صالح؛ یذ   یقانون ایو   ییتوسط آراء مراجع قضا یخدمت و انفصال دائم از خدمات دولت

  ی هادستگاه  ر ی بازنشسته سا  ای خدمت و    دیبازخر   یروهای نجزء    دینام نبادر زمان ثبت   یر یداوطلبان بکارگ   –

  باشند؛ ییاجرا 

وابسته به دولت   یهاو سازمان  یدولت  یهانداشتن تعهد خدمت به دولت، شرکت  ن یعدم اشتغال و همچن  –

 یو شروع بکار الزامکار معین  به هنگام انعقاد قرارداد    ،که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است  یو موسسات

  باشد؛ ی م
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ن و مقررات مربوطه توسط یبر اساس قوان  ییشده نها رفتهی پذ  یا عدم قبول استعفایت قبول  ی: مسئول۱  تبصره

  باشد.یشده آزمون مرفتهی، به عهده داوطلب پذکار معین، در زمان انعقاد قرارداد  ییدستگاه اجرا 

ه حسب استعالمات چنانچ   هذای. علباشدیم  یافراد بدوا براساس خوداظهار   طیشرا  صی: نحوه تشخ ۲  تبصره

  ز ئکه باشند حذف و افراد حا  بکارگیریانجام شده خالف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل  

  خواهند شد. ن یگز یجا یبعد ط یشرا

برا۳  تبصره تار   ی: مالک عمل  از تحص  یگواه  خیمحاسبه  التحص  خی(تار لیفراغت  مندرج در متن    یلیفارغ 

خدمت    انیپادائم) و    تیمندرج در قسمت صدور کارت معاف  خی(تار   دائم  تیمعافدانشنامه) ،    ایموقت    نامهیگواه

نام و  روز ثبت  ن یاز آخر   پسخدمت) سه ماه    ان یمندرج در قسمت خاتمه خدمت کارت پا   خ ی(تار فهینظام وظ

  خواهد بود. نام روز ثبت   نیاول، سن افراد  یبرا
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  بخش دوم : شرایط اختصاصی

  .تابعه یهافرمان حضرت امام (ره)، واحدها و شرکت ییدر مجموعه ستاد اجرا شاوندانیاشتغال خو عدم  -۱

به هنگام انعقاد قرارداد و    یو غيردولت  یدولت  یهاالزام عدم اشتغال و نداشتن تعهد انجام کار در دستگاه  -۲

  .شروع به کار

 ی و عموم  یتخصص  ی ها  تیاز نظر صالح  ی اومس   ط یدر شرا  ثارگران یشهدا و ا  یمحترم خانواده ها  ی اعضا  -۳

  استخدام برخوردارند.  تیاز اولو

  باشد. یم یمشاغل آزمون الزام هی کل ی در استان محل خدمت برا یسکونت متقاض -۴
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  آزمون مواد : سوم بخش

  الف) آزمون عمومی 

   یمعارف اسالم -۱

    یعموم  یس یزبان انگل -۲

  هوش و استعداد تحصیلی ،یدانش اجتماع  ،یاطالعات عموم -۳

   )Word ،PowerPoint ،Excel ،Internet یهااطالعات(مهارت  یفناور  -۴

  

  

  ب) آزمون اختصاصی 
جدول  مربوطه به شرح مفاد مندرج در    یحسب مورد در عنوان شغل  یآزمون تخصص  ،یعالوه برآزمون عموم

، در همین  مورد نظر  یمتناسب با عنوان شغل  یآزمون تخصصانجام خواهد شد. منابع  دفترچه  ن  یا هشتم  بخش  

  دفترچه تشریح گردیده است. 

  
. باشندیمیکسان    بیضر   یو دارا  یانهیبه صورت چهار گز   یو اختصاص   یسواالت مواد آزمون عموم  هیکل  تذکر:

 در نظر گرفته خواهد شد. یسوم نمره منف کیهر پاسخ اشتباه به سواالت،  یضمنًا به ازا
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  نام  ثبت  مراحل :م چهار بخش

 خواهد   انجام  ۱۴۰۱ماه  بانآ  ۱۶  شنبهدو  روز  پایان  تا  ۱۴۰۱  ماهآبان  ۳شنبه  سه  روز  از  اینترنتی   صورت  به  نامثبت 

  پایانی  روزهای  به  آن  نمودن  موکول   از  و  نموده  اقدام  نامثبت   به  نسبت  فوق،  زمان  مدت  در  باید  متقاضیان  .گرفت

  نمایند. خودداری 
 
  آزمون شرایط مطالعه الف)

  داشته   را  دفترچه  این  در  مندرج  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  نام،ثبت  زمان  در  باید  ،جذب  متقاضی  داوطلب

  توصیه   اکیداً   است.  گرفته   قرار  داوطلبین  مطالعه  و  دریافت  جهت  سامانه  اول   صفحه  در  آزمون  دفترچه  باشد.

  نسبت   سپس   و   مطالعه   را   آزمون   ضوابط   و   شرایط   سامانه،  روی  بر   اقدام  هرگونه  از  قبل محترم،  داوطلبین  شودمی 

  نمایند.  اقدام  آزمون   در  نام ثبت   و   هزینه   پرداخت   به 

  

  مدارک  از شده اسکن فایل تهیه )ب 
  را   آن   فایل  و  نموده  اسکن زیر،  مشخصات  با  را  خود  پرسنلی  عکس  قطعه  یک  باید  داوطلب   :   پرسنلی   عکس   . ۱

  :  باشد داشته  اختیار در اینترنتی نامثبت سامانه طریق از ارسال  برای

    باشد؛ شده گرفته   جاری سال  در که رخ) تمام( ۴۳ عکس -

   باشد؛ پیکسل ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و ۳۰۰۲۰۰ حداقل  باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -

    باشد؛ لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و  مشخص واضح، باید داوطلب تصویر  -

   باشد؛   کیلوبایت ۷۰ حداکثر   و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید شده  ذخیره  فایل حجم -

    باشد؛ شده  حذف باید شده اسکن عکس  زائد هایحاشیه -

 باشد؛  سفید زمینه دارای  و رنگی  عکس االمکانحتی  -

 و   نیست  قبول   قابل  ...)  و  شناسنامه  ملی،  (کارت  شناسایی  هایکارت  روی  عکس  از  استفاده  و  اسکن  :۱  تذکر 

 .نمایند  اسکن به اقدام فوق،  توضیحات با مطابق و پرسنلی عکس اصل  از داوطلبان است الزم

 باشد.  مشخص آنان کامل  صورت وبوده  حجاب با باید خواهران عکس :۲  تذکر 

 سلب  وی  از   آزمون   در  شرکت  حق   و  شدهباطل  داوطلب  نام   ثبت  معتبر،  غیر  عکس  ارسال  صورت  در  :۳  تذکر 

 در  اشتباه  درخصوص  ،بکارگیری  هایآزمون  در  آمده  وجود  به  التکمش   به  توجه  با  است  ذکر   به  الزم  گردد.می 

  تاکید   است،  داده  رخ  کنندمی  نامثبت  نتکافی  در  که  داوطلبانی  برای   اکثراً   موضوع  این   که  داوطلبان،   سکع   ارسال

  حتماً   نامی،ثبت  اطالعات  کنترل   بر  عالوه  دهید،می  انجام  ها نتکافی  توسط  را  خود  نامثبت  چنانچه  گردد می 

د  دقت  ارسالی  سکع   کنترل   به   نسبت .  نگردد  ارسال  شما  سکع   جای  به  دیگری   داوطلب  سکع   اشتباهاً   تا  نما

  وی  با  مقررات  مطابق   و  شده  محسوب  تخلف  داوطلب،  طرف  از  اشتباه  سکع   ارسال   صورت   در  که   است  بدیهی

  شد. خواهد رفتار

  ملی   کارت   .۲

  در  باال  کیفیت  و  وضوح  با  و  JPG  فرمت  با  فایل  صورت  به  را  خود  ملی  کارت  تصویر   باید  داوطلب  :۱  تذکر 

  زائد   هایحاشیه  و  باشد   کیلوبایت   ۲۰۰  حداکثر  و   کیلوبایت  ۳۰  حداقل   فایل  این   محج   نماید.  بارگذاری   سامانه 

  باشد. رنگی ترجیحاً  و حذف

  

 وجه  پرداخت ج)

 «پرداخت  گزینه  روی  بر   سامانه،  اول   صفحه  در  «آزمون»  منوی  به  مراجعه  با  باید  شرایط،  واجد  متقاضیان

ریال هزینه خدمات پیامکی    ۱۰٫۰۰۰به اضافه  را    آزمون   در  نامثبت  هزینه  ریال   ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مبلغ   و  کرده  کلیک هزینه»

  باشد.می نیاز  مورد CVV2 کد و رنتیـاینت زـ رم راهـهم  به انکی ـب ارتـک  داشتن امر، این  جهت نمایند. پرداخت
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 پرداخت  جهت  ، موفق  اقدام  صورت  در  که   است  داوطلب  هر   مخصوص  و  فرد   به   منحصر   کد  ،» پرداخت   توکن«

  به   (که   را   پرداخت»  «توکن   کد  این  ، داوطلبین  است  ضروری  لذا  یابد.می  اختصاص  داوطلب   به  نامثبت  هزینه

  نگهداری   خود  نزد  رهگیری»  «کد  دریافت  و  نامثبت  مراحل  پایان  تا  گردد) میپیامک  نیز  داوطلب  همراهتلفنشماره

  قابل   سامانه  در  پرداخت،  فرآیند  ابتدای  در  شده  ثبت  همراه  تلفن  هشمار  و  ملی  شماره  با  کد،  این همچنین  د.ننمای

  بود.  خواهد بازیابی

  را   آن   به   مربوط   فرآیند  انجام  و  نامثبت  امکان   هزینه،  پرداخت  از   پس  بالفاصله  داوطلب  که   صورتی  در   :۱  تذکر 

  این  برای   نماید.  نامثبت  به  اقدام  دیگری  زمان  در   تواندمی  پرداخت،  رهگیری   کد  داشتن  دست   در  با   باشد،   نداشته 

  کردن  وارد  از  پس  و  انتخاب  را  آزمون»  در  نام«ثبت  گزینه  سامانه)،  اول  صفحه   (در  آزمون  منوی  از  بایستمی  امر،

  نماید. نامثبت به اقدام  درخواستی، اطالعات

 پرداخت   توکن   به  هزینه،  پرداخت  مراحل  آمیزموفقیت  پایان  از  پس  دلیل  هر  به   داوطلب  که   صورتی  در   : ۲  تذکر 

  «بازیابی  گزینه   سامانه)،   اول   صفحه  (در   آزمون  منوی   از  پرداخت،  توکن  بازیابی  برای  ،باشد  هنداشت   دسترسی  خود

 پیامک  ایشان   برای   پرداخت  توکن   دوباره  درخواستی،   اطالعات  کردن وارد  از  پس  و  انتخاب  را  رهگیری/توکن»  کد

    شود.می 

  گردد.نمی  مسترد وجه هیچ به  پرداختی، وجوه و شد نخواهد  داده اثر  ترتیب ناقص  هاینامثبت به :۳ تذکر 

  
  نام ثبت فرآیند شروع د)

 اطالعات   راحتی  به  مرحله،  هر  در  بتواند  داوطلب  تا  پذیردمی  انجام  مرحله  هفت  در سامانه،  در  نامثبت   فرآیند

  نماید.  سامانه وارد را خود

  مدارک   بارگذاری   :۱  مرحله 

  گردد.می بارگذاری  ب» «بند در شده مشخص مدارک بخش،  این در

  فردی   اطالعات  : ۲ مرحله 

  گردد. می  ثبت سامانه  در  بخش این در داوطلب فردی مشخصات

  تحصیلی   اطالعات  : ۳  مرحله 

  گردد. می سامانه وارد بخش این  در داوطلب تحصیلی اطالعات

  سابقه کار  : ۴  مرحله 

د است) وارد می دفترچهکه در همین    سابقه کار(صرفًا مواردی مرحله، این در   .شودمورد تا

  درخواست   مورد   شغل   :۵  مرحله 

  به   را  انتخاب  قابل  هایشغل   قبلی،   مراحل  در  داوطلب  شده  ثبت  اطالعات  به  توجه  با  سامانه  مرحله،  این  در

  خود،   درخواست   مورد  شغل  عنوان   به   را   مورد  یک   تنها  آنها  بین   از   تواند می   داوطلب  و  داده   نمایش   داوطلب

  نماید.   انتخاب

  .داشت  خواهد را شغل یک انتخاب حق  فقط داوطلب، :تذکر 

  تکمیلی   اطالعات   : ۶  مرحله 

   باشد.می سکونت محل آدرس و  داوطلب با تماس اطالعات شامل تکمیلی اطالعات

  . گرددمی ذکر  جلسه به ورود کارت  روی بر  آزمون، برگزاری  دقیق محل

  رهگیری   کد  : ۷  مرحله 

  سامانه   از  و  شده  مرحله  این  وارد   داوطلب  که  رسدمی   پایان   به  فرد  نامثبت   صورتی  در  صرفاً   گرددمی   تاکید

  نماید. دریافت رهگیری»  «کد 
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  اطالعات  ویرایش ه)
 پروفایل   به  مراجعه  با  توانندمی  داوطلبان  باشد،می  باز  داوطلبان  اطالعات  ویرایش  جهت  سامانه  که  زمانی  در

   نمایند. خود شده ثبت اطالعات ویرایش به اقدام اطالعات» «ویرایش بخش روی بر  کلیک  و خود  کاربری

  حتماً   شود،   سامانه   وارد   ویرایش   جهت   داوطلب   که   صورتی   در   :  مهم   بسیار   نکته 
  رهگیری   کد   و   نموده  طی   کامل   صورت   به  را   مرحله   ۷  تمامی   دوباره   بایست می 

رات   صورت،   این   غیر   در   نماید،   مشاهده   را   خود    اعمال   ایشان   نظر   مورد   تغ

  . بود   خواهد   معتبر   داوطلب   برای   ویرایش   از   قبل   اطالعات   همان   و   گردید   نخواهد 

  

 آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان و)

 جهاد  آزمون  مرکز  سایت  روی  بر   پرینت  و  مشاهده  برای  ۱۴۰۱ماه  ذرآ  اول  تاریخ  از   ،آزمون   در  شرکت  کارت

 .شد  خواهد  برگزار   ۱۱۴۰ماه  ذرآ  ۴جمعه    روز  در  آزمون  گرفت.  خواهد  قرار  .hrtc.irwww  آدرس  به   دانشگاهی

 داوطلبان  آگاهی  به  کارتچاپ    هنگام  به  و  درج  آزمون  در  شرکت  کارت  روی  بر   آزمون  برگزاری  محل  و  شروع  ساعت

د   منزله   به   ،آزمون   در  شرکت   کارت   صدور   است   ذکر   به   الزم  رسید.  خواهد   داوطلبان   سوی   از   ارسالی   اطالعات   تأ

  گرفت.   خواهد   قرار   بررسی   مورد  ، آزمون  اجرای   از   پس   داوطلبان  مدارک   اصل  و   نبوده 
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 نتیجه  اعالم نحوه و مراحل : پنجم بخش

ن حلامر      :  پذیردمی  صورت زیر شرح بهجهت سایر مراحل  افراد معرفی و علمی حدنصاب تع

  

ن داوطلبان دارای  الف)  علمی  حدنصاب تع

  کتبی   آزمون   در  الزم  نصاب  حد  کسب  به  منوط  ،جذب  مراحل   سایر بررسی مدارک و    جهت  داوطلبان  معرفی

 باشد.می 

  ی) درصد برا۶۰و شصت(  یعمومدروس    ی) درصد برا۴۰چهل(  یبا ارزش وزنداوطلبان  کتبی  تبصره : امتیاز  

  گردد. ی محاسبه می تخصصدروس 

  

 علمی   حدنصاب  دارندگان بین از مدارک بررسی جهت   ظرفیت برابر ۳حداکثر  لیست معرفی ب)

بررس داوطلبان جهت  م  یانتخاب  به  برابر ظرف  زانیمدارک  (در صورت وجود داوطلب واجد تیحداکثر سه 

 تیاولو  تیو رعا   یقانون  یها  هیدر هر شغل با در نظر گرفتن سهم   یحدنصاب علم  یداوطلبان دارا  انی) از مط یشرا

  ندیشده در فرا  یافراد معرف  دعدم تا رت. در صوردیپذیصورت م  یو مقررات جار   نیقوان   ریمکتسبه  و سا  ازیامت

  ؛ خواهند شد یمدارک معرف یجهت بررس ینمره فضل بیبه ترت رهی مدارک، نفرات ذخ یبررس

د نهایی افراد نبوده و هیچگونه تعهدی برای استخدام افراد ایجاد نمی«   » .کندقبولی در آزمون کتبی به منزله تأ

  

  ی علم  آزمون  حدنصاب  دارندگان نیب از مصاحبه انجام جهت تیظرف برابر ۳حداکثر   ستیل اعالم )ج
  ، مصاحبه  انجام  جهت  شرایط)  واجد  داوطلب  وجود  صورت  (در  شغل  هر   در  ظرفیت  برابر   ۳داوطلبان    انتخاب

د مورد  و بررسی آنان مدارک  کهداوطلبانی  بین از  صرفاً    پذیرد.می صورت شغل هر   در  است،  گرفته قرار تأ

  

 ظرفیت)   برابر یک (انتخاب  گزینش به معرفی د)

مکتسبه آنان با وزن    ییبر اساس مجموع نمره کل نها  نشیداوطلبان به گز   یمصاحبه، معرف  یپس از برگزار 

  ت یبرابر ظرف  کیمصاحبه و به تعداد    یدرصد) برا  ۶۰درصد (شصت  و    یآزمون کتب  یدرصد) برا   ۴۰درصد (  چهل

  رهینفرات ذخ نش،یگز  ندیدر فرا دهش یافراد معرف د) خواهد بود. در صورت عدم تای(به عنوان نفر اصل  رشیپذ

  .خواهند شد یمعرف نشیبه گز  یفضلنمره  بیبه ترت

خواهد بود که نمره    یبا داوطلبان  نشیبه گز   یمعرف  تی ، اولوه کل نهاییبودن نمر   یدر صورت مساوتذکر :  

  باالتر باشد. یآنان در آزمون کتب مکتسبه 
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  مهم تذکرات : مشش بخش

به    یینها  رشی. پذکندینم  جادی ابرای داوطلب    بکارگیریحق    گونهچیهعلمی،  کسب حد نصاب    -۱ موکول 

و اخذ   ی پزشک  ناتیمعا  نش،یشامل مصاحبه، گز   یداوطلبان در مراحل بعد  تیو موفق  طیشرا  و  رکامد  قیتطب

  خواهد بود.  صالحیاز مراکز ذ نهیش یعدم سوء پ  یگواه

  ی ن کتب نمرات داوطلبان در آزمو  ن پس از تعستاد اجرایی    از یحسب ن  انیمدارک متقاض  نکهیا توجه به ا ب  -۲

با    ر یکه مدارک داوطلبان مغا  یخواهد شد، لذا در صورت  یشده اخذ و بررس  نتع  بکارگیری  تیتا چند برابر ظرف 

ا  ط یشرا مندرج در تقاضانامه ثبت  ن یو همچن  دفترچه   ن یمندرج در    ی برا  یحق  چگونه یباشد، ه  یناماطالعات 

  یینها   رشیدر صورت پذ  یمصاحبه و حت  ه، یاول  جینخواهد کرد. و در هر مرحله از آزمون، اعالم نتا   جاد یا  یمتقاض

  ندارد. یاعتراض چگونه ی داوطلب حذف خواهد شد و حق ه

برابر ظرف  -۳ فهرست چند  در  گرفتن  قرار  و   بکارگیری  یمجوزها  تیداوطلبان در صورت  مکلفند مستندات 

  .ندیاعالم خواهد ارائه نما ستاد اجرایی  ی از سو که متعاقباً  بکارگیریحبه را قبل از مصا ازیمدارک مورد ن

بر عهده داوطلب خواهد   دفترچه اعالم شده در متن    طیضوابط و شرا   ق یدق  ت یاز عدم رعا  ی ناش  تیمسئول  -۴

به اثبات برسد از  دفترچه  و بعد از آن، خالف موارد مندرج در    بکارگیری  نی مراحل ح  هی که در کل  یبود و در صورت

و ارائه    بکارگیری  طیشرا  تیعلت عدم رعا  بهو در صورت اشتغال به کار،    یر یادامه مراحل آزمون داوطلب جلوگ 

کتب  یمدارک خالف واقع، ط و رشته تحص  یابالغ  مقطع  قرارداد خواهد شد. ضمنا در خصوص  اظهار    یل ی لغو 

  عمل است.  یآزمون مبنا طیمنطبق با شرا  یلیمدرک تحص هینام و ارا مرحله ثبت در یمتقاض

  نام، تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. وجه واریزی بابت ثبت -۵

  . ند یآخر موکول ننما   یثبت نام بهتر است ثبت نام خود را به روزها  ندیجهت سهولت در فرا   یداوطلبان گرام  -۶
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 و تعداد نیروی مورد نیاز  شرایط احراز مشاغل: م تفهبخش 

  etelainvest.ir  تهران  شركت سرمايه گذاري اعتالء البرز
  است. و هم اكنون يكي از شركت هاي زيرمجموعه گروه دارويي بركت    دهيبه ثبت رس  ١٣٦٧سال  عام) در    ياعتالء البرز (سهام  يگذار  هيشركت سرما

ارائه  و    يگذار  هيسرما  يو سپرده ها  يسپرده بانك  يمسكوكات، فلزات گرانبها، گواهموضوع فعاليت اين شركت، سرمايه گذاري در سهام، اوراق بهادار،  
  مي باشد. دفتر مركزي اين شركت در شهر تهران قرار دارد.  خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار

  محل خدمت   تعداد   جنسيت   مقطع   رشته تحصيلي   عنوان پست 
  تهران   ١  مرد / زن   كارشناسي ارشد   حسابداري  كارشناس مالي 

  تهران   ١  مرد / زن   كارشناسي ارشد   مديريت مالي، اقتصاد، حسابداري  كارشناس سرمايه گذاري 
  تهران   ١  مرد / زن   كارشناسي   مديريت (مالي، بازرگاني، صنعتي و دولتي)   اداري كارمند 

  

  alborzbulk.com  البرز بالك   ييدارو هيمواد اول دي شركت تول
محصول دارويي مختلف را توليد مي   ٣٨تأسيس شده و هم اكنون    ١٣٨٠در سال    ييدارو  هيمواد اول  كنندگان  دياز تول  يكيشركت البرز بالك به عنوان  

از مهمترين استراتژي هاي سال   يصادرات  يبازارهابا توليد دو محصول جديد در هر سال و انجام مطالعات براي ورود به    توسعه سبد محصوالتنمايد.  
  رخانه البرز بالك در شهرك صنعتي كاوه در شهر ساوه واقع شده است. جاري اين شركت است. دفتر مركزي اين شركت در شهر تهران و كا

  محل خدمت   تعداد   جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 
  ساوه  ٢  مرد / زن   كارشناسي/ كارشناسي ارشد   معدني)  -شيمي (آلي   كارشناس آزمايشگاه 

  ساوه  ١  مرد / زن   / دكتري  كارشناسي/ كارشناسي ارشد  شيمي (تمامي گرايش ها)   كارشناس تحقيق و توسعه 
  تهران   ٢  مرد  كارشناسي/ كارشناسي ارشد   حسابداري  كارشناس مالي 
  ساوه  ٢  مرد  كارشناسي/ كارشناسي ارشد   شيمي (تمامي گرايش ها)   كارشناس توليد 

  تهران   ١  مرد  كارشناسي/ كارشناسي ارشد   حسابداري  رئيس حسابداري مالي 
  ساوه  ١  مرد / زن   كارشناسي/ كارشناسي ارشد   حسابداري  حسابداري صنعتي رئيس 

  ساوه  ١  زن  كارشناسي   مديريت (تمامي گرايش ها)   كارشناس اداري 
  

  alborzdarou.co  شركت البرز دارو
تأسيس شده  پروداكتس    نترنشناليا  اوليه  با نامو    ١٣٥٥در سال    ران، يدر ا  يعروق  ي قلب  يداروها  گانكنند  ديتول  به عنوان يكي از بزرگترينالبرز دارو  شركت  

و    يخوراك  يفرآورده ها  ديبا تول  . البرز دارو هم اكنونديبازار بورس ملحق گرد  يشركت ها  ستيو به ل  ليعام تبد  يبه سهام  ١٣٧٥شركت در سال   است. اين
دفتر مركزي اين شركت در شهر تهران و كارخانه   كشور قرار دارد.  يداروساز  هاي ركتش  نيبرتر  نيدر ب  ،اعم از قرص، كپسول، شربت، آمپول و سرنگ  يقيتزر

  البرز دارو در شهر صنعتي البرز استان قزوين واقع شده است. 
  محل خدمت   تعداد    جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 

  تهران   ١  زن/ مرد   كارشناسي/ كارشناسي ارشد   (كليه گرايش ها) مديريت بازرگاني (كليه گرايش ها) / شيمي   كارشناس بازرگاني داخلي 
  تهران   ١  زن/ مرد   كارشناسي/ كارشناسي ارشد   مديريت بازرگاني (كليه گرايش ها) / زبان انگليسي   كارشناس بازرگاني خارجي 

  كارشناس ايمني 
  ، يمنيا  يكار / مهندس  يمنيو ا  يبهداشت حرفه ا  يمهندس

  ست يز طيبهداشت و مح
  قزوين  ١  زن/ مرد   كارشناسي/ كارشناسي ارشد 

  قزوين  ١  زن/ مرد   كارشناسي/كارشناسي ارشد   كارشناس ميكروبيولوژي   كارشناس ميكروبيولوژي 
  قزوين  ١  زن/ مرد   كارشناسي/كارشناسي ارشد   (كليه گرايش ها) شيمي  كارشناس شيمي 

  قزوين  ٢  مرد  كارشناسي/كارشناسي ارشد   (كليه گرايش ها) مكانيك   كارشناس نگهداري و تعميرات 
  قزوين  ١  مرد  كارشناسي/كارشناسي ارشد   الكتروتكنيك /مهندسي برق (كليه گرايش ها)   كارشناس برق 

  قزوين  ١  مرد  كارشناسي/كارداني   الكتروتكنيك /مهندسي برق (كليه گرايش ها)   تعميركار برق ليفتراك 
  قزوين  ١  مرد  كارشناسي/كارداني   گرايش مهندسي مكانيك جامدات و اتومكانيك  تعميركار ليفتراك 

  قزوين  ١  زن/ مرد   كارشناسي/كارشناسي ارشد   ها) مديريت(كليه گرايش  رئيس/كارشناس آموزش 
  قزوين  ٢  زن/ مرد   كارشناسي/كارشناسي ارشد/دكتري   گرايش هاي مختلف شيمي/ دكتري داروسازي   كارشناس تضمين كيفيت 

  قزوين  ٢  مرد  كارشناسي   گرايش هاي مختلف مكانيك / تاسيسات   كارشناس تاسيسات 
  تهران   ١  مرد  كارشناسي/كارشناسي ارشد   حسابداري و كليه گرايش هاي مديريتي و مهندسي صنايع   مسئول دفتر مديريت 

  قزوين  ١  مرد  كارشناسي   گرايش مهندسي مكانيك جامدات و ساخت و توليد  كاردان مهندسي 
  قزوين/ تهران   ٤  زن/ مرد   دكترا  داروسازي   داروساز 

  تهران   ١  زن/ مرد   كارشناسي/كارشناسي ارشد/دكتري   مديريت بازرگاني (كليه گرايش ها) /شيمي (كليه گرايش ها)   كارشناس صادرات 
  قزوين  ٢ زن/ مرد   دكتري   داروسازي/بيوتكنولوژي  كارشناس بيوتكنولوژي 

كارشناس/كارشناس ارشد  
  ي داخل  يحسابرس

  قزوين  ١  زن/ مرد   كارشناسي/كارشناسي ارشد   يمال تيريمد /يحسابدار
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  irandaru.com  شركت ايران دارو
بورس اوراق    يدر فهرست شركت ها  ١٣٨٠در سال    اين شركت  شده است.   سيدر تهران تاس   ي س  يب   ي ك  دياناميبا نام س  ١٣٤٣دارو در سال    رانيشركت ا

، گوارشي، اعصاب و روان، مكمل هاي تغذيه اي از جمله محصوالت اين شركت است. كارخانه ضد درد،  يپوستقلبي عروقي،    يداروها  .ديبهادار درج گرد
  ايران دارو در شهر تهران واقع شده است.

  محل خدمت   تعداد   جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 
  تهران   ١  مرد  ليسانس/ فوق ليسانس   مهندسي مكانيك   كارشناس تاسيسات 

  تهران   ٢  مرد  ليسانس/ فوق ليسانس   مهندسي صنايع   كارشناس برنامه ريزي 
  تهران   ١  مرد  ليسانس/ فوق ليسانس   مهندسي مكانيك    كارشناس نگهداري و تعميرات  

  تهران   ٢  مرد/ زن   ليسانس/ فوق ليسانس   بازرگاني(گرايش بازاريابي ) مديريت   كارشناس بازاريابي
  تهران   ١  مرد/ زن   ليسانس/ فوق ليسانس/ دكترا  داروسازي  /ها) مديريت بازرگاني(كليه گرايش  كارشناس توسعه كسب وكار 

  تهران   ١  مرد/ زن    ليسانس ليسانس/ فوق   مديريت ( مالي، صنعتي و دولتي)   كارشناس آموزش و توسعه منابع انساني
  تهران   ٣  مرد  ليسانس/ فوق ليسانس   شيمي (كليه گرايش ها)   كارشناس شيمي 

  تهران   ١  مرد/ زن   ليسانس/ فوق ليسانس   مديريت بازرگاني(كليه گرايش ها)   كارشناس صادرات 
  تهران   ١  مرد/ زن   دكترا   دكتري داروسازي  داروساز (واحدآزمايشگاه) 
  تهران   ١  مرد/ زن    ليسانس/ فوق ليسانس   حسابداري  كارشناس مالي و سهام 

  كارشناس كاليبراسيون 

 ي فن يبازرس و يمنيا يمهندس  /يانرژ يمهندس
/   يصنعتيمنيا  يمهندس/  برق يمهندس /

  /   مريپل يمهندس  / يپزشك يمهندس
  /   يميش يمهندس/  كيمكان يمهندس

  /  عيصنا يسدمهن
  /   ييغذا  عيصنا يهانيماش يمهندس

  ) يمواد (متالورژ يمهندس

  تهران   ١  مرد  ليسانس/ فوق ليسانس 

  
  

  bpharmed.com  گروه دارويي بركت
.  شد  سي تاس  ر»يتدب  ييدارو  نينو  يهايجامعه، تحت عنوان «شركت فناور  يازهايبه ن  يي با هدف پاسخگو  ١٣٨٩عام) در سال    يبركت (سهام  ييگروه دارو

  .است متمركز شده سالمت يهافرآورده توليد محور، بر دانش ياقتصاد  هاي  مجموعه كيشركت تابعه به عنوان  ٢٠از  ش يبا بهم اكنون  هلدينگ نيا
  محل خدمت   تعداد   جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 

  كارشناس زنجيره تامين 
  مهندسي صنايع / 

  مديريت (بازرگاني، صنعتي و دولتي) 
  تهران   ١  مرد/زن   كارشناسي 

  كارشناس نظارت بر پروژه ها 
  اقتصاد / مهندسي صنايع /  

  مديريت (صنعتي، مالي، بازرگاني) 
  تهران   ١  مرد/زن   كارشناسي 

  ها كارشناس نظارت بر شركت
  اقتصاد / مهندسي صنايع /  

  مديريت (صنعتي، مالي، بازرگاني) 
  تهران   ١  مرد  كارشناسي 

  تهران   ١  مرد/زن   كارشناسي   مديريت (بازرگاني، صنعتي و دولتي) / مهندسي صنايع  انساني رئيس توسعه منابع 

  كارشناس تحقيق و توسعه 
  شيمي (كليه گرايش ها) / مهندسي شيمي /  

  مهندسي داروسازي / داروسازي 
  تهران   ١  مرد/زن   كارشناسي 

  كارشناس برنامه ريزي  
  و ارزيابي طرح هاي اقتصادي

(مالي، صنعتي) / مهندسي صنايع / اقتصاد / مديريت 
  مهندسي داروسازي / مهندسي شيمي 

  تهران   ١  مرد/زن   كارشناسي 

  تهران   ١  مرد  كارشناسي   حسابداري / مديريت (مالي، صنعتي)   كارشناس حسابداري 

  كارشناس امور مجامع و سهام
  مديريت (مالي، بازرگاني، صنعتي، دولتي) /  

  مهندسي صنايع / اقتصاد / حسابداري 
  تهران   ٢  مرد  كارشناسي 

  تهران   ١  مرد  كارشناسي   حسابداري / مديريت (مالي، صنعتي)   كارشناس حسابرسي داخلي 

  مسئول دفتر 
  مديريت (صنعتي، بازرگاني، دولتي، مالي)  

  مهندسي صنايع /
  تهران   ١  مرد  كارشناسي 
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  alborzdc.com  شركت پخش البرز
شركت پخش    نيكننده كاال و اول  عيتوز  يشركت ها  ن يتر  يمياز قد  ي كيشركت    نيا  . تأسيس شده است  ١٣٥٣عام) در سال    يشركت پخش البرز (سهام

و    ييكننده غذا  نيتام  ٢٠شعبه در مراكز استان ها با    ٢٥و با    است  يمصرف  يدارو و كاالها  خطدو    يپخش البرز دارا.  باشد  يشده در بورس كشور م  رفتهيپذ
  همكاري دارد. اداره مركزي اين شركت در شهر تهران واقع شده است.  ييكننده دارو نيمأت ٨٥

  محل خدمت   تعداد   جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 
  اداره مركزي   ١  مرد/ زن   كارشناسي   حسابداري / اقتصاد / مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي، مالي)   كارشناس حسابرسي 

  اداره مركزي   ٢  مرد/ زن   كارشناسي   اقتصاد / مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي، مالي) حسابداري /   كارشناس مالي 

  كارشناس فروش داروئي 
  حسابداري / اقتصاد / مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي، مالي)  

  مهندسي صنايع /
  اداره مركزي   ٢  مرد  كارشناسي 

  اداره مركزي   ٢  مرد/ زن   كارشناسي   مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي، مالي) حسابداري / اقتصاد /   كارشناس بازرگاني داروئي 
  اداره مركزي   ٢  مرد/ زن   كارشناسي   حسابداري / اقتصاد / مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي، مالي)   FMCGكارشناس فروش 

  شيراز   ١  مرد/زن   كارشناسي ارشد   /كارشناسي   مالي  حسابداري، اقتصاد، مديريت   سرپرست حسابداري 
  رشت   ١  مرد/زن   كارشناسي / كارشناسي ارشد     ماليمديريت حسابداري، اقتصاد،   سرپرست حسابداري 

  سرپرست فروش كاالي مصرفي 
  حسابداري / اقتصاد / مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي، مالي)  

  مهندسي صنايع /
  كارشناسي / كارشناسي ارشد 

  تهران   ١  مرد/زن 

  سرپرست فروش كاالي مصرفي 
  حسابداري / اقتصاد / مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي، مالي)  

  مهندسي صنايع /
  كارشناسي / كارشناسي ارشد 

  كرمان   ١  مرد/زن 

  سرپرست فروش دارويي  
  حسابداري / اقتصاد / مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي، مالي)  

  مهندسي صنايع /
  كارشناسي / كارشناسي ارشد 

  تهران   ١  مرد/زن 

  سرپرست فروش دارويي 
  حسابداري / اقتصاد / مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي، مالي)  

  مهندسي صنايع /
  كارشناسي / كارشناسي ارشد 

  گناباد  ١  مرد/زن 

  تهران   ١  مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   ، مهندسي صنايع ها) (كليه گرايشمديريت / حسابداري  مسئول دفتر معاونت كاالي مصرفي 
  تهران   ١  مرد/زن   كارشناسي   ها) (كليه گرايشمديريت  كارشناس تداركات 

  
  

  biosunpharmed.com  شركت بيوسان فارمد 
شركت    ن يا  تي. حوزه فعاله استآغاز به كار نمود  ١٣٩٢بركت در سال    ييگروه دارو  زيرمجموعه  انيدانش بن  هاي  شركت  ي ازكيعنوان  ه  فارمد ب  وسانيب

بيوسان فارمد در   يدفتر مركز  .باشد  يم  يد يو پپت  كي ولوژيب  يها و داروها  يباد  يواكسن ها، مونوكلونال آنت  الر،يميوسيمحصوالت ب  ديو توسعه، تول  قيتحق
  است.  استان البرز كردان بركت واقع در ييدارو يشركت در شهرك صنعت يكارخانه اصلاست و  تهران شهر

  محل خدمت   تعداد   جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 

  كارشناس فني 
مهندسي برق (تمام گرايش ها) / مهندسي مكانيك (تمام گرايش ها)  

  مهندسي شيمي (تمام گرايش ها)  /
  ٢  مرد  كارشناسي/ كارشناسي ارشد  

شهرك دارويي  
بركت واقع در  

  سايت كردان كرج 

  ١  مرد  كارشناسي/ كارشناسي ارشد    مديريت (تمام گرايش ها)   كارشناس بازرگاني داخلي 

  كارشناس فناوري اطالعات 
  مهندسي كامپيوتر (سخت افزار و نرم افزار) /  

  مهندسي فناوري اطالعات 
  ٢  مرد  كارشناسي/ كارشناسي ارشد  

  كارشناس تضمين كيفيت 
ابزار دقيق) / مكانيك / ماشين ابزار /    ، مهندسي برق (گرايش كنترل

  مهندسي شيمي / مهندسي صنايع / داروسازي
  ٢  مرد  كارشناسي/ كارشناسي ارشد  

كارشناس بازاريابي و 
  فروش

مديريت بازاريابي و فروش / مديريت (مالي، صنعتي، دولتي) / 
  مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي) / علوم تغذيه

  ١  مرد / زن   كارشناسي/ كارشناسي ارشد  

  ١  مرد / زن   كارشناسي/ كارشناسي ارشد    حسابداري  رئيس حسابداري صنعتي 
  ١  مرد / زن   كارشناسي/ كارشناسي ارشد    حسابداري  رئيس حسابداري مالي 
  ٢  مرد / زن   كارشناسي/ كارشناسي ارشد    حسابداري  كارشناس حسابداري  
كارشناسي ايمني و 

  بهداشت 
  مهندسي ايمني صنعتي / مهندسي بهداشت حرفه اي /  

  مهندسي شيمي / مهندسي محيط زيست 
  ٢  مرد / زن   كارشناسي/ كارشناسي ارشد  

  ٢  مرد/ زن   كارشناسي/ كارشناسي ارشد    مديريت (مالي، بازرگاني، صنعتي، دولتي) / روابط عمومي   كارشناس دبيرخانه 
  ١  مرد/ زن   كارشناسي/ كارشناسي ارشد    مديريت (مالي، بازرگاني، صنعتي، دولتي) / روابط عمومي   كارشناس روابط عمومي 
  ١  مرد/ زن   كارشناسي/ كارشناسي ارشد    مديريت (مالي، بازرگاني، صنعتي، دولتي) / مهندسي صنايع  كارشناس برنامه ريزي  
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  toliddaru.ir  شركت توليد دارو
  هاي ساخت فرآورده    نهي خود را در زم  تيو فعال  سيتأس TD يبا نام تجار  ١٣٣٥كه در سال    است  رانيا  يكارخانجات داروساز  نيتر  يمياز قد  يكي  ددارويتول

 ،ژل، پماد، آمپول  ون،يشربت، سوسپانس  اف،يقرص، كپسول، ش  ريدارو در اشكال گوناگون نظ  ١٠٦از    شيشركت، ب  نيا  . در ه استآغاز كرد  يو بهداشت  ييدارو
اعصاب و روان، ضد  ،يپوست ،يتنفس ،يگوارش ،يعروق يقلب يداروها رينظ يدرمان ياز گروه ها ايگسترده  فيطدر كننده  يضدعفون يها قطره و محلول

 يمحصوالت  نهمچني.  شوند  ي و عرضه  م  ديتول  يخوراك  هاي   و مكمل  ي سطح  هايكننده    يضدعفون  ، يو موضع  كيستميس  يها  كروب ي درد و ضد تب، ضد م
شركت    نيدر ا  هستند  يشگاهي و آزما  يداروساز  عيمورد استفاده در صنا  هيكه از مواد اول  نيودايآ  دونيپو  و  فسفات، متانول  ميكلس  دي  ها، انواع پارابن  رينظ

  جاده ساوه واقع است.  يتهران، ابتدااستان  در  توليد دارو  .شوند يساخته م
  محل خدمت   تعداد   جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 
  ١  مرد/ زن   كارشناسي ارشد كارشناسي/    مديريت دولتي / مديريت منابع انساني  رئيس آموزش 

  تهران 

  ١  مرد/ زن   كارشناسي   مهندسي صنايع  رييس سيستم ها و روش ها 
  ١  مرد/ زن   كارشناسي   مهندسي صنايع  كارشناس سيستم ها و روشها 

  ١  مرد  كارشناسي   مهندسي مكانيك   رييس نگهداري و تعميرات فني دارويي 
  ١  مرد  كارشناسي   مكانيك / برق مهندسي   رييس نگهداري و تعميرات تاسيسات 

  ١  مرد  كارشناسي   حسابداري / مالي  رييس حسابداري مالي 
  ١  مرد  كارشناسي   مديريت بازرگاني   رييس بازرگاني داخلي 
  ١  مرد/ زن   كارشناسي   مديريت بازرگاني   رييس بازرگاني خارجي 

  ١  مرد/ زن   كارشناسي   مديريت بازرگاني   كارشناس صادرات 
  ١  مرد/ زن   كارشناسي   حسابداري / مالي  كارشناس مالي 

  ١  مرد/ زن   كارشناسي   مهندسي شيمي / شيمي (كليه گرايش ها)   كارشناس تضمين كيفيت 
  ١  مرد/ زن   كارشناسي   مهندسي شيمي / شيمي (كليه گرايش ها)   كارشناس رگوالتوري 

  ١  مرد/ زن   كارشناسي   مديريت بازرگاني   كارشناس بازاريابي و فروش

  كارشناس توليد 
شيمي (كليه گرايش ها) / مهندسي داروسازي / 

  داروسازي / مهندسي شيمي (كليه گرايش ها)
  ١  مرد/ زن   كارشناسي 

  ١  مرد/ زن   كارشناسي   مديريت بازرگاني   كارشناس بازرگاني 
 

  rayhanehpharma.com  شركت داروسازي ريحانه 
 ي ها انواع فرآورده  دكنندهيشركت تول  ن يا  .آغاز به كار كرده است در اصفهان    ييدارو  يهافرآورده  د يبه منظور تول  ١٣٨١در سال    حانه ير  ي شركت داروساز

 .را دارددر حوزه جامدات    كسانيسه خط مستقل و    درعدد قرص و كپسول    ارديليم  كي  نهساالتوليد    تيظرف  و  استدر دو شكل قرص وكپسول    ييدارو
  جنوب شرقي شهر اصفهان واقع شده است. كارخانه شركت در و  تهران شركت ريحانه در شهر يدفتر مركز

  محل خدمت   تعداد   جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 
  تهران   ١  زن / مرد   كارشناسي و كارشناسي ارشد   مهندسي صنايع زبان انگليسي، بازرگاني، مديريت،   كارشناس بازرگاني 

  تهران   ١  زن / مرد   كارشناسي و كارشناسي ارشد   حسابداري، اقتصاد، مديريت    حسابداري مالي رئيس 
  تهران   ١  زن / مرد   كارشناسي و كارشناسي ارشد   حسابداري، اقتصاد، مديريت    كارشناس امور مالي 

  تهران   ٤  مرد زن /   كارشناسي و باالتر   مديريت بازرگاني (كليه گرايش ها) / شيمي، زيست  نماينده علمي 
كارشناس اداري و 

  كارگزيني 
  اصفهان  ٢  زن / مرد   كارشناسي و كارشناسي ارشد   مديريت، مهندسي صنايع، كامپيوتر 

  اصفهان  ١  زن / مرد   كارشناسي و كارشناسي ارشد   گرافيك   گرافيست 
  اصفهان  ١  مرد  كارشناسي    مهندسي صنايعبازرگاني، مديريت،   كارشناس بازرگاني 

  اصفهان  ١  زن / مرد   كارشناسي و كارشناسي ارشد   مهندسي شيمي، صنايع، مكانيك، برق   كارشناس تضمين كيفيت 
  اصفهان  ٢  زن / مرد   كارشناسي و باالتر   شيمي  كارشناس آزمايشگاه 

  اصفهان  ٢  مرد  كارشناسي و كارشناسي ارشد   شيمي   IPQCكارشناس  
  اصفهان  ٢  زن / مرد   كارشناسي و كارشناسي ارشد   ITمهندسي كامپيوتر / مهندسي   كارشناس انفورماتيك 

  اصفهان  ١  زن / مرد   كارشناسي و كارشناسي ارشد   مهندسي صنايع  كارشناس مهندسي صنايع
  اصفهان   ١  زن / مرد   كارشناسي و كارشناسي ارشد   بهداشت حرفه اي   ايكارشناس بهداشت حرفه

  اصفهان  ٢  زن / مرد   كارشناسي و كارشناسي ارشد   مهندسي صنايع  توليدريزي كارشناس برنامه

  حسابداري، اقتصاد، مديريت    انباردار 
كارداني، كارشناسي، كارشناسي  

  ارشد 
  اصفهان  ١  مرد

  اصفهان  ١  مرد  كارشناسي و كارشناسي ارشد   مكانيك مهندسي مهندسي برق،   سرپرست فني توليد 
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  sobhanoncology.com  شركت سبحان آنكولوژي
در سال   .آغاز به كار نموده است  ١٣٨١ضد سرطان در سال    يداروها  گانكنند  ديتول  يكي ازعام) به عنوان    ي(سهام  يسبحان انكولوژ  يشركت داروساز

 ي دارو  نياول  ١٣٩٠سبحان آنكولوژي به بهره برداري رسيد. اين شركت در سال    ضد سرطان  يو جامدات خوراك  يقي تزر  يفرآورده ها  ديخطوط تول  ١٣٨٨
 ١٣٩٥سبحان آنكولوژي از سال    سهام شركتتوليد و عرضه نمود.    پوزوماليل  نيسيدوكسوروب  ينانو داروبا عنوان    رانيدر ارا    يدر حوزه انكولوژ  الريمينانوس

  . قرار داردرشت  يدر شهر صنعت اين شركت عرضه شده است. محل استقرار  رانيدر بازار فرا بورس ا
  محل خدمت   تعداد   جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 

  كارشناس فناوري اطالعات و ارتباطات 
  مهندس فناوري اطالعات / شبكه / 

  مهندسي كامپيوتر (سخت افزار، نرم افزار) 
  ١  مرد  كارشناسي و باالتر 

  رشت 
  ١  مرد / زن   دكتري   داروسازي / پزشكي   سرپرست علمي حمايت از بيمار 

  ٢  مرد / زن   كارشناسي ارشد و باالتر   شيمي تجزيه / شيمي آلي   كارشناس آزمايشگاه شيمي 
  
  
  

  sobhandarou.com  شركت سبحان دارو
سال  از سبحان دارو به بهره برداري رسيد. ١٣٦٠در سال تأسيس و كارخانه اين شركت  ١٣٥٥در سال سويران اوليه عام) با نام  يشركت سبحان دارو (سهام

ي هانهيدر زم  محصول دارويي   ١٥٠كننده بيش از    ديسبحان دارو تول  ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار درج گرديد.  يها  در فهرست شركت  ١٣٨٩
مي باشد و به لحاظ حجم توليد رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده   اعصاب و روان، ديابت، عفوني و ضد درد  گوارش، كليه و مجاري ادرار، قلب و عروق،

  . است واقع شده النيرشت در استان گ يدر شهر صنعت دفتر مركزي اين شركت در شهر تهران و كارخانه سبحان دارو است.
  محل خدمت   تعداد   جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 

  رشت   ١  زن و مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   ميكروبيولوژي   كارشناس ميكروبيولوژي 
  رشت   ٢  زن و مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   شيمي (آلي، كاربردي، تجزيه، معدني، دارويي، شيمي فيزيك)   كارشناس آزمايشگاه 
  رشت   ١  زن و مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   معدني، دارويي، شيمي فيزيك) شيمي (آلي، كاربردي، تجزيه،    تكنسين فرموالسيون 

  كارشناس تضمين كيفيت 
/   MBAشيمي / علوم آزمايشگاهي / مديريت و مديريت اجرايي / 

  مهندسي صنايع
  رشت   ٢  زن و مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد 

  رشت   ١  زن و مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   / مهندسي صنايع (گرايش ايمني صنعتي)   ايحرفه/ بهداشت HSE  HSEرئيس 
  رشت   ١  مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   مديريت (مالي، بازرگاني، صنعتي، دولتي) / شيمي (تمام گرايش ها)   انباردار (انبار دارويي) 

  رشت   ٣  مرد  كارشناسي    مكانيك / برق / شيمي   اپراتور بسته بندي جامدات 
  رشت   ٣  مرد  كارشناسي    مكانيك / برق / شيمي   اپراتور گرانول سازي 
  رشت   ٢  مرد  كارشناسي    مكانيك / برق / شيمي   اپراتور روكش دهي 

  رشت   ٢  مرد  كارشناسي    مكانيك / برق / شيمي   اپراتور بسته بندي مايعات و نيمه جامدات 
  رشت   ٣  مرد  كارشناسي    مكانيك / برق / شيمي   اپراتور پرس و كپسول پركني 

تكنسين نگهداري و تعميرات برق و 
  الكترونيك 

  رشت   ١  مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   برق (الكترونيك، قدرت، صنعتي، كنترل، مكاترونيك) مهندسي 

  رشت   ١  مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   مكانيك / تأسيسات   تكنسين نگهداري مكانيك 
  رشت   ١  مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   مكانيك گرايش ساخت و توليد   تراشكار 

  رشت   ٢  مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   حسابداري / مديريت مالي  كارشناس مالي 
  رشت   ١  مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   حسابداري / بازرگاني   تحصيلدار 

  تهران   ١  زن و مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   / شيمي / مكانيك / برق   MBAمديريت بازرگاني /   رئيس تداركات  
  تهران   ١  زن و مرد  ارشد كارشناسي / كارشناسي    / زبان انگليسي / شيمي  MBAمديريت بازرگاني /   رئيس سفارشات خارجي 

  تهران   ١  زن و مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   / زبان انگليسي / شيمي  MBAمديريت بازرگاني /   كارشناس سفارشات خارجي 
  تهران   ١  زن و مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   / شيمي / مكانيك / برق   MBAمديريت بازرگاني /   كارشناس تداركات 
  تهران   ١  زن و مرد  ارشد كارشناسي / كارشناسي    / شيمي / مكانيك / برق   MBAمديريت بازرگاني /   كارمند بازرگاني 

  كارشناس بازاريابي
پزشكي / داروسازي / دامپزشكي / پرستاري / علوم آزمايشگاهي /  

  علوم پايه / شيمي / بهداشت / مديريت 
  تهران   ٢  زن و مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد 

  تهران   ١  مردزن و   كارشناسي / كارشناسي ارشد   MBAمديريت / صنايع /   كارشناس سيستم ها و روش ها 
  تهران   ١  زن و مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   / شيمي MBAمديريت بازرگاني / بازاريابي /   رئيس ثبت صادرات 

  كارشناس فروش 
/ زبان انگليسي / شيمي / صنايع /   MBAمديريت بازرگاني / 

  رياضي / آمار / حسابداري 
  تهران   ١  زن و مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد 
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  شركت كي بي سي 
 تيفعال  موضوعبه فعاليت مي پردازد.    يس  يب  يك  با نام  ١٣٥٠تأسيس و از سال  منشور    يبازرگان  ينام شركت سهام  با  ١٣٣٣  سالدر    يس  يب  يشركت ك

دفتر مركزي   .است  آن  رياكارخانه و نظ  سي و فروش هرگونه كاال، ساخت دارو، تاس  دياعم از واردات، صادرات، خر  يانجام معامالت بازرگان  ،شركتاين    ياصل
  اين شركت در شهر تهران واقع شده است. 

  محل خدمت   تعداد   جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 
  ١  مرد / زن    كارشناس    داروسازي / مهندسي صنايع / مهندسي پزشكي  كارشناس تحقيق و توسعه  

  تهران 
  ١  مرد/ زن    كارشناسي    مهندسي صنايع (گرايش مديريت فرايندها)    كارشناس كنترل پروژه 

  ١  مرد/ زن    كارشناسي    حسابداري   كارشناس مالي (سفارشات خارجي) 
  ١  مرد/ زن    كارشناسي    حسابداري   (خزانه) كارشناس مالي  

  ١  مرد/ زن    كارشناسي    حسابداري   رئيس حسابداري 
 
  

  shifapharmed.com  فارمد گروه صنايع شفا
و    ناتيسوكس  ليات  نيسيترومايار  ه،يپا  نيس يترومايار  ن،يسيتروماي(شامل آز  ديگروه ماكرول  يها  كيوتيانواع آنتى ب  ديبا هدف تول  ١٣٧٥از سال    شفا فارمد

 م يپروژه عظ  و  ني سيترومايآز  ييمحصول نها  يمشاركت  ديآنها تول  هيماده اول  نيو تام  ديتا كنون عالوه بر تولو    خود را آغاز نمود  تي) فعالني سيترومايكالر
به عنوان نخستين واكسن ايراني كرونا  ١٩كوويد   واكسن ديتولپروژه هاي مهم شفا فارمد  گرياز د د.ررا در دستور كار دا يج نيليس يپن هيمولكول پا ديتول

كارخانه  و    تهران   اين شركت در شهر   يدفتر مركزبه بهره برداري رسيد.    ١٣٩٩از تابستان    آغاز و خط توليد آن  ١٣٩٨اواخر سال    مطالعات آن از كه    بوده
  است. استان البرز كردان بركت واقع در ييدارو يدر شهرك صنعت شفا فارمد

  محل خدمت  تعداد   جنسيت   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان پست 

  ٢  مرد  كارشناسي / كارشناسي ارشد   حسابداري  كارشناس حسابداري مالي 
شهرك دارويي  
بركت واقع در  

  كرج   سايت كردان
 

 

 

  arc.co.ir  شركت رويا ساختمان آريا 
خود را    تيمورأم  نيو مهمتر شده  سي سأت  ١٣٨٧در سال  به عنوان يكي از شركت هاي زيرمجموعه گروه توسعه ساختمان تدبير،    ايساختمان آر  ايشركت رو

روز قرار داده است. دفتر اين شركت در    يو منطبق بر استاندارها  ت يفيساخت و ساز با ك  در حوزه  يگذار  هيسرما  يو فرصت ها  ن ينو  يابزارها  يريبه كارگ
  شهر تهران قرار دارد. 

  محل خدمت   تعداد   شرايط احراز شغل   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان شغلي 

    HSEكارشناس 
( بهداشت، ايمني و  

  محيط زيست) 

مهندسي بهداشت حرفه  
اي، بهداشت محيط،  

ايمني صنعتي، بهداشت  
  كار/ ايمني 

كارشناسي كارشناسي/  
  ارشد 

  جنسيت: مرد 

١  

 تهران 

  سال  ٥حداقل سابقه كار: 
تسلط بر سيستم هاي مديريت ايمني، بهداشت و محيط 

) تسلط بر ضوابط و ISO١٤٠٠١ , ISO٤٥٠٠١زيست (
با آيين نگارش و  جاري كشور،آشنايي HSEمقررات 

  Officeمكاتبات اداري و تسلط كامل به نرم افزار 

رئيس حسابداري/  
  كارشناس ارشد مالي

  حسابداري
كارشناسي ارشد /  

  دكتري 

  جنسيت: مرد 

٢  
  سال  ٧حداقل سابقه كار: 

آشنايي با استانداردهاي حسابداري، قانون تجارت، قانون  
تامين اجتماعي، قانون چك و ماليات مستقيم، قوانين 

  آشنايي و تسلط به نرم افزار همكاران سيستم 

كارشناس/ مسئول  
  دبيرخانه و بايگاني

مديريت/ ادبيات فارسي/  
علوم اجتماعي/علوم  
  ارتباطات/ كامپيوتر 

كارشناسي/ كارشناسي 
  ارشد 

  جنسيت: مرد 

١  

  سال  ٥حداقل سابقه كار: 
تسلط كامل به آيين نگارش، گزارش نويسي و خالصه 

،  Excelو  Wordنويسي مكاتبات اداري، تسلط كامل به  
آشنايي با تايپ، اصول و روشهاي بايگاني، آشنايي با 

  اتوماسيون اداري 
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  behsazco.ir  شركت بهساز كاشانه تهران
شهرك   جاديو ا  يتجار  ،يادار  ،يمسكون  يو مشاركت در ساخت واحدها   يگذار  هيسرمافعاليت خود را در حوزه    ١٣٨٢از سال  شركت بهساز كاشانه تهران  

از سال   بهساز كاشانه تهران.  است   دهشمتر مربع    ٣٥٠،٠٠٠بالغ بر    يربنايپروژه با ز  ٥٥  ليتا كنون موفق به تكماين شركت    آغاز نموده است.  يصنعت  يها
  اين شركت در شهر تهران قرار دارد.  است. دهيشركت به عموم عرضه گرد نيشده و سهام ا رفتهيدر سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذ ١٣٩٩

  محل خدمت   تعداد   شرايط احراز شغل   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان شغلي 

  كارشناس حسابداري 
/   حسابداري/ حسابرسي

مديريت مالي / مديريت 
  كسب و كار (گرايش مالي) 

كارشناسي/ كارشناسي 
  ارشد 

  جنسيت: مرد/ زن 

٢  

 تهران 

  سال  ٥حداقل سابقه كار: 
آشنايي با آيين نامه ها و استانداردهاي حسابداري، قوانين موجود در  
امور مالي، قانون چك و آشنايي با ضوابط و مقررات مربوطه، توانايي  
استفاده از نرم افزار هاي اداري، تسلط به نرم افزار همكاران سيستم،  
آشنايي با قانون تجارت و قانون ماليات و آيين نگارش و مكاتبات  

  Officeي و تسلط كامل به نرم افزار ادار

كارشناس بودجه و  
  مطالعات اقتصادي

مديريت / اقتصاد /  
مهندسي صنايع / مديريت 

  ) MBAكسب و كار (

كارشناسي/ كارشناسي 
  ارشد 

  جنسيت: مرد 

١  

  سال  ٥حداقل سابقه كار: 
آشنايي با اصول كالن اقتصادي و تحليل گزارشات آماري و 

اقتصادي، آشنايي با ابزارها و تحليلهاي كالن مربوط به بازار سرمايه  
و ابزارهاي تامين مالي، آشنايي با ابزارها و تحليل گزارشات توجيه  

فني اقتصادي و شاخصهاي مربوطه، شناخت قوانين و ضوابط 
شنايي با مدل هاي تعالي سازماني و  شهرداري و امور مالياتي، آ

  ISO٩٠٠١:٢٠١٥استاندارد مديريت كيفيت 

  مهندسي عمران / معماري   كارشناس فني 
سي/ كارشناسي  شكارشنا

  ارشد 

  جنسيت: مرد/ زن 

٣  

  سال  ٣حداقل سابقه كار: 
، مسلط به تهيه و  Excelو  Autocadتسلط كامل به نرم افزار

تنظيم قرارداد، صورت وضعيت، مسلط به نظارت فني پروژه، آشنايي 
با متره برآورد و آناليز قيمت، آشنايي به ضوابط معماري و شهرسازي،  

آشنايي به مقررات ملي ساختمان، آشنايي با امور رسيدگي صورت  
ط وضعيت، متره، برآورد وآشنايي به امور حقوقي و قراردادها، ضواب

  معماري و شهرسازي و دستورالعمل اجراي ساختمان 

  كارشناس امور قرارداد ها 
مديريت / حقوق /  

  مهندسي عمران 
كارشناسي/ كارشناسي 

  ارشد 

  جنسيت: مرد/ زن 

١  
  سال  ٢حداقل سابقه كار: 

، فروش و همچنين  تسلط به كليه قرارداد هاي حقوقي، پيمانكاري
توانايي تنظيم قراردادهاي مذكور، تسلط به مجموعه نرم افزارهاي  

Office و آيين نگارش  

   HSEكارشناس 
( بهداشت، ايمني و محيط  

  زيست) 

مهندسي بهداشت حرفه  
اي، بهداشت محيط، ايمني  

صنعتي، بهداشت كار /  
  ايمني 

كارشناسي/ كارشناسي 
  ارشد 

  جنسيت: مرد 

١  

  سال  ٥حداقل سابقه كار: 
تسلط بر سيستم هاي مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست  

)ISO٤٥٠٠١ , ISOتسلط بر ضوابط و مقررات ١٤٠٠١ (HSE  
با آيين نگارش و مكاتبات اداري و تسلط كامل  جاري كشور،آشنايي

  Officeبه نرم افزار 

كارشناس حقوقي و امور  
  قرارداد ها 

مديريت / حقوق /  
  مهندسي عمران 

كارشناسي/ كارشناسي 
  ارشد 

  جنسيت : مرد/ زن 

١  
  سال  ٢حداقل سابقه كار: 

تسلط به كليه قرارداد هاي حقوقي، پيمانكاري، فروش و همچنين  
توانايي تنظيم قراردادهاي مذكور، تسلط به مجموعه نرم افزارهاي  

Office و آيين نگارش  

  كارشناس فروش 
مديريت / حسابداري / 

اقتصاد / مديريت كسب و 
  ) MBAكار (

كارشناسي/ كارشناسي 
  ارشد 

  جنسيت: مرد/ زن 

١  

  سال  ١حداقل سابقه كار: 
آشنايي با استانداردهاي مربوط به معامالت و فروش، قوانين موجود  

با ضوابط و مقررات مربوطه و   در امور مربوط به معامالت و آشنايي
شناخت استراتژي هاي بازاريابي و فروش و روش هاي نوين تبليغات  

  و آيين نگارش Officeو فروش، تسلط به مجموعه نرم افزارهاي 
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  omidcdco.ir  شركت توسعه و عمران اميد
 ،ياقامت  ،ي، تجاري، اداريمسكون  يساخت و ساز واحدها  در زمينهدر    يگذار  هيسرما تيفعال  موضوعبا    ١٣٧٧عام) در سال    ي(سهام  ديشركت توسعه و عمران ام

  اين شركت در شهر تهران قرار دارد. دارد. تيدر هشت استان كشور فعالفعاليت خود زا آغاز كرده و هم اكنون  يگردشگر
  محل خدمت   تعداد   شرايط احراز شغل   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   عنوان شغلي 

  كارشناسي ارشد   مهندسي عمران   كارشناس فني 

  جنسيت: مرد 

٢  

 تهران 

  سال  ٥حداقل سابقه كار: 
، تسلط  ms project، مسلط به نرم افزار autocadمسلط به نرم افزار 

گانه مقررات ملي ساختمان، آشنايي با   ٢٢، آشنايي با مباحث officeبه 
  ضوابط شهرداري و طرح تفصيلي 

كارشناس سيستم ها و  
  روش ها

  كارشناسي ارشد   مهندسي صنايع / مديريت 

  جنسيت: مرد / زن 

١  
  سال  ٥حداقل سابقه كار: 

 ISO٩٠٠١:٢٠١٥آشنايي با مدل تعالي سازماني و استاندارد مديريت كيفيت  
و سيستم مديريت يكپارچه، آشنايي با مدلهاي برنامه ريزي و بودجه ريزي،  

  Officeافزارهاي كامل به نرماداري، تسلطنگارش و مكاتباتآشنايي با آيين

  كارشناسي ارشد   عمران   كارشناس مشاركت 

  جنسيت: مرد 

١  
  سال  ٥حداقل سابقه كار: 

آشنايي به تنظيم صورتجلسات و قراردادها، برگزاري فراخوان مشاركت و 
مناقصات، تهيه گزارش تاخيرات، مديريت برخورد، آيين نگارش و مكاتبات  

  اداري  

  كارشناس حسابداري 
/   حسابداري / حسابرسي

مديريت مالي / مديريت 
  كسب و كار (گرايش مالي) 

كارشناسي/ كارشناسي 
  ارشد 

  جنسيت: مرد 

١  
  سال  ٣حداقل سابقه كار: 

آشنايي با آيين نامه ها و استانداردهاي حسابداري، قوانين موجود در امور  
مالي، قانون چك ضوابط و مقررات مربوطه، توانايي استفاده از نرم افزار هاي  
اداري، تسلط به نرم افزار همكاران سيستم، آشنايي با قانون تجارت و قانون  

  Officeل به نرم افزار ماليات و آيين نگارش و مكاتبات اداري و تسلط كام
  

  سازمان اموال و امالك ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 
  تعداد   شرايط احراز شغل   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   واحد سازماني  عنوان شغلي 

  كارشناس حقوقي 

  اداره كل استان سمنان شعبه شاهرود 

ها)  حقوق (كليه گرايش
مباني فقه و حقوق /   /

  علوم قضايي 

كارشناسي يا  
  كارشناسي ارشد 

  جنسيت: مرد 

٩  

  اولويت با متقاضيان بومي   اداره كل چهارمحال و بختياري
  تعهد پنج سال خدمت در محل استخدام   اداره كل استان كهگيلويه و بويراحمد 

  اداره كل استان مركزي
تسلط به كليه قرارداد هاي حقوقي، پيمانكاري، 

فروش و همچنين توانايي تنظيم قراردادهاي مذكور،  
و آيين  Officeتسلط به مجموعه نرم افزارهاي 

  نگارش

  اداره كل بوشهر 
  اداره كل كردستان 
  اداره كل خوزستان 

  اداره كل سيستان و بلوچستان 
  تهران 

  كارشناس مالي 

  اداره كل نمايندگي قزوين

حسابداري / مديريت 
مالي / مديريت صنعتي /  

  حسابرسي

كارشناسي يا  
  كارشناسي ارشد 

  جنسيت: مرد 

٤  

  اولويت با متقاضيان بومي   اداره كل استان قم
  تعهد پنج سال خدمت در محل استخدام   اداره كل خراسان شمالي 

  تهران 

آشنايي با آيين نامه ها و استانداردهاي حسابداري،  
قوانين موجود در امور مالي، قانون چك و آشنايي با  
ضوابط و مقررات مربوطه، توانايي استفاده از نرم 
افزار هاي اداري، تسلط به نرم افزار همكاران 

سيستم، آشنايي با قانون تجارت و قانون ماليات و 
ي و تسلط كامل به نرم آيين نگارش و مكاتبات ادار

  Officeافزار 

كارشناس فناوري  
  اطالعات 

  اداره كل سيستان و بلوچستان 
مهندسي كامپيوتر (كليه  

گرايش ها) / علوم  
   ITكامپيوتر / مديريت 

كارشناسي يا  
  كارشناسي ارشد 

  جنسيت: مرد 

  آشنايي و تسلط بر شبكه، امنيت شبكه،  ١
  و پايگاه داده 
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  ادارات كل استاني ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 
  تعداد   شرايط احراز شغل   مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي   واحد سازماني  عنوان شغلي 

  كارشناس اجتماعي 

  خراسان جنوبي 
علوم اجتماعي (تمام گرايش ها) / روابط عمومي /  

  مديريت (تمام گرايش ها) / ارتباطات 
كارشناسي و  

  كارشناسي ارشد 
  جنسيت: مرد 

  اولويت با متقاضيان بومي 
٤   

 خوزستان 
 آذربايجان غربي 

 بوشهر
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  : مواد آزمون تخصصی  هشتمبخش 

  مشاغل مرتبط   مواد آزمون   حوزه تخصصي  رديف

 داروسازي  ١
  شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي تجزيه،  

  شيمي فيزيك، آناليز دستگاهي 
/ داروساز شركت   البرز دارو  / داروساز شركت  داروسازي ريحانه  سرپرست ماركتينگ شركت 

  ايران دارو / سرپرست علمي حمايت از بيمار شركت سبحان آنكولوژي / 

 شيمي آزمايشگاه   ٢
  شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي تجزيه،  

  شيمي فيزيك، آناليز دستگاهي 

  / ريحانه  داروسازي  شركت  آزمايشگاه  كارشناس   / بالك  البرز  شركت  آزمايشگاه  كارشناس 
كارشناس    / دارو  سبحان  شركت  آزمايشگاه  /     IPQCكارشناس  ريحانه  داروسازي  شركت 

كارشناس آزمايشگاه شيمي شركت سبحان آنكولوژي / كارشناس تحقيق و توسعه شركت البرز  
/ كارشناس تحقيق و توسعه شركت كي بي سي / كارشناس تحقيق و توسعه گروه دارويي   بالك

  بركت / 

 مهندسي مكانيك  ٣
ترموديناميك، سياالت، انتقال حرارت، 

  استاتيك، ديناميك و ارتعاشات،  
  مقاومت مصالح 

دارويي  فني  تعميرات  و  نگهداري  رئيس   / دارو  البرز  تعميرات شركت  و  نگهداري  كارشناس 
شركت توليد دارو / رئيس نگهداري و تعميرات تأسيسات شركت توليد دارو / كارشناس تأسيسات 
تأسيسات  ايران دارو / كارشناس نگهداري و تعميرات شركت ايران دارو / كارشناس  شركت 

تعميركار ليفتراك شركت البرز دارو / كاردان مهندسي شركت البرز دارو /   شركت البرز دارو /
  تكنسين نگهداري مكانيك شركت سبحان دارو / تراشكار شركت سبحان دارو /   

 مهندسي برق   ٤
مدار ، الكترونيك ، بررسي سيستم هاي قدرت، 

  كنترل، ماشين، اندازه گيري الكتريكي 
كارشناس برق شركت البرز دارو / تعميركار برق ليفتراك شركت البرز دارو / تكنسين نگهداري 

  و تعميرات برق و الكترونيك شركت سبحان دارو /  

٥  
مديريت بازرگاني،  

صادرات، بازاريابي و  
 فروش

مباني سازمان و مديريت، بازرگاني بين الملل، 
بازاريابي و  سيستم هاي خريد و انبارداري، 

  مديريت بازار، اقتصاد خرد و كالن 

/ كارشناس بازرگاني داخلي شركت البرز دارو    كارشناس بازرگاني داخلي شركت بيوسان فارمد
/    / دارو  توليد  داخلي شركت  بازرگاني  رئيس   / دارو  البرز  بازرگاني خارجي شركت  كارشناس 

رئيس بازرگاني خارجي شركت توليد دارو / كارشناس بازاريابي و فروش شركت بيوسان فارمد 
ش  / فروش  كارشناس   / دارو  ايران  شركت  بازاريابي  /   كارشناس  ريحانه  داروسازي  ركت 

كارشناس صادرات شركت البرز دارو / كارشناس صادرات شركت توليد دارو / كارشناس بازاريابي 
و فروش شركت توليد دارو / كارشناس بازرگاني شركت توليد دارو / كارشناس سفارشات خارجي  

ابي سبحان دارو /  شركت سبحان دارو / كارمند بازرگاني شركت سبحان دارو / كارشناس بازاري
رئيس ثبت صادرات سبحان دارو / كارشناس فروش سبحان دارو / كارشناس فروش دارويي 

پخش البرز    FMCGپخش البرز / كارشناس بازرگاني دارويي پخش البرز / كارشناس فروش  
كارشناس فروش بهساز كاشانه تهران / كارشناس توسعه كسب و كار شركت ايران دارو /   /

عل / كارشناس نماينده  ايران دارو  / كارشناس صادرات شركت  مي شركت داروسازي ريحانه 
رئيس   / دارو  سبحان  شركت  خارجي  سفارشات  رئيس   / ريحانه  داروسازي  شركت  بازرگاني 

  تداركات شركت سبحان دارو / كارشناس تداركات شركت سبحان دارو 

٦  
شيمي و مهندسي  

 شيمي
 -شيمي تجزيه -شيمي معدني-شيمي آلي

  سياالت -انتقال حرارت  -شيمي فيزيك 

/ كارشناس شيمي  ايران دارو  / كارشناس شيمي شركت  بالك  البرز  كارشناس توليد شركت 
البرز دارو / كارشناس توليد شركت توليد دارو / تكنسين فرموالسيون شركت سبحان  شركت 

  دارو 

 مهندسي صنايع   ٧
اقتصاد  -آمار و احتمال -كنترل پروژه 

تحقيق   -كنترل موجودي  -مهندسي
  درعمليات 

دارويي  / كارشناس زنجيره تامين گروه  كارشناس مهندسي صنايع شركت داروسازي ريحانه 
ها گروه بركت / كارشناس نظارت بر پروژه ها گروه دارويي بركت / كارشناس نظارت بر شركت

ها و روش ها شركت توليد دارو / كارشناس سيستم ها و روشها  دارويي بركت / رئيس سيستم
شركت توليد دارو / كارشناس سيستم ها و روش ها شركت سبحان دارو / كارشناس كنترل 

  پروژه شركت كي بي سي / كارشناس سيستم ها و روش ها شركت توسعه و عمران اميد

 روابط عمومي  ٨
اصول روزنامه  -مباني كلي ارتباط جمعي

تاريخ معاصر ايران و جهان و مسائل  -نگاري
  هاي ارتباطاتنظريه -بين المللي مهم معاصر

  كارشناس روابط عمومي شركت بيوسان فارمد /

٩  
امور اداري و  
 مديريت اجرايي

 -استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه مديريت 
دانش مسائل روز در زمينه مديريت مؤسسات 

 -توليدي، خدماتي و طرح هاي عمراني 
  هاي عمومي مديريت نظريه 

  آيين نگارش و گزارش نويسي 

كارمند اداري شركت اعتالء البرز / كارشناس اداري شركت البرز بالك / مسئول دفتر مديريت 
/ كارشناس دبيرخانه شركت بيوسان فارمد / مسئول دفتر گروه دارويي بركت   شركت البرز دارو

  كارشناس مسئول دبيرخانه و بايگاني شركت رويال ساختمان آريا / /

 بيوتكنولوژي   ١٠
 -ميكروبيولوژي  -ژنتيك  -شيمي فيزيك 

  بيوانفوماتيك -بيوشيمي 
  كارشناس بيوتكنولوژي شركت البرز دارو /
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  مشاغل مرتبط   مواد آزمون   حوزه تخصصي  رديف

 حسابداري و مالي   ١١
 ٢و١ حسابدارياصول  - مستقيم قانون ماليات

  حسابرسي اصول  -قانون تجارت  -

رئيس حسابداري صنعتي شركت بيوسان فارمد / رئيس حسابداري مالي شركت بيوسان فارمد 
/ كارشناس   كارشناس حسابداري شركت بيوسان فارمد / كارشناس مالي شركت البرز بالك  /

امور مالي شركت داروسازي ريحانه / حسابرس داخلي شركت داروسازي ريحانه / كارشناس 
مالي شركت سرمايه گذاري اعتالء البرز / كارشناس مالي سفارشات خارجي شركت كي بي سي 

كارشناس مالي خزانه شركت كي بي سي /  رئيس حسابداري شركت كي بي سي / كارشناس   /
گروه صنايع شفافارمد / رئيس حسابداري مالي شركت توليد دارو / كارشناس   حسابداري مالي

امور مجامع گروه  مالي شركت توليد دارو / كارشناس مالي شركت سبحان دارو / كارشناس 
/ كارشناس سرمايه گذاري شركت   البرز  / كارشناس حسابرسي شركت پخش  بركت  دارويي 

ت البرز بالك / رئيس حسابداري صنعتي شركت البرز  اعتالء البرز / رئيس حسابداري مالي شرك
بالك / كارشناس مالي و سهام شركت ايران دارو /  كارشناس حسابداري گروه دارويي بركت /  
كارشناس حسابرسي داخلي گروه دارويي بركت / كارشناس مالي شركت پخش البرز / تحصيلدار  

رويال ساختم رئيس حسابداري شركت   / دارو  / كارشناس حسابداري  شركت سبحان  آريا  ان 
شركت بهساز كاشانه تهران / كارشناس حسابداري شركت توسعه و عمران اميد / كارشناس 

  مالي شركت توسعه و عمران اميد

 روبيولوژيكمي  ١٢
 -بيوشيمي -ژنتيك - سلولي و مولكولي
  ايمني شناسي -بيوفيزيك

  كارشناس ميكروبيولوژي شركت البرز دارو / كارشناس ميكروبيولوژي شركت سبحان دارو / 

١٣  
اقتصاد و برنامه  

 ريزي

   -اقتصاد مهندسي  -اقتصاد خرد و كالن 
    -مديريت ريسك  -آمار و احتمال 

  مديريت تأمين مالي

كارشناس برنامه ريزي و ارزيابي طرح هاي اقتصادي گروه دارويي بركت / كارشناس بودجه و 
مطالعات اقتصادي شركت بهساز كاشانه تهران / كارشناس برنامه ريزي شركت بيوسان فارمد 

  كارشناس برنامه ريزي شركت ايران دارو /  /

١٤  
مهندسي كامپيوتر و 

 فناوري اطالعات

شبكه هاي  -  پايگاه داده - سيستم عامل
   - ساختمان داده - امنيت شبكه - كامپيوتري

  معماري كامپيوتر

كارشناس فناوري اطالعات شركت بيوسان فارمد / كارشناس انفورماتيك داروسازي ريحانه /  
كارشناس فناوري اطالعات و ارتباطات شركت سبحان آنكولوژي/ كارشناس فناوري اطالعات  

  بلوچستان سازمان اموال و امالك اداره كل سيستان و

كارشناس ايمني/    ١٥
HSE 

عوامل   -آلودگي هواي محيط كار و كنترل آن 
اصول  -فيزيكي و شيميايي محيط كار 

هاي مبارزه با حريق و روش  -بهداشت محيط 
  HSE -دفع مواد زايد صنعتي  -آن 

/ كارشناس ايمني شركت البرز دارو / رئيس   كارشناس ايمني و بهداشت شركت بيوسان فارمد
HSE    شركت سبحان دارو / كارشناسHSE    شركت رويال ساختمان آريا / كارشناسHSE 

  شركت بهساز كاشانه تهران / 

 آموزش  ١٦
  -مديريت منابع انساني مبتني بر شايستگي  

  ارزيابي اثر بخشي آموزش 
كارشناس آموزش شركت    -ايران دارو / رئيس  كارشناس آموزش و توسعه منابع انساني شركت  

  البرز دارو / رئيس آموزش شركت توليد دارو /

 انبار  ١٧
- بازرگاني بين الملل-مباني سازمان و مديريت

اقتصاد خرد و  -سيستم هاي خريد و انبارداري 
  كالن

شركت داروسازي ريحانه / رئيس انبار شركت داروسازي ريحانه / انباردار ( انبار دارويي)    انباردار
  شركت سبحان دارو / 

 مهندسي عمومي  ١٨

  متناسب با رشته تحصيلي داوطلب :  
  دروس تخصصي مهندسي شيمي 

  ) ٢(مانند رديف 
  دروس تخصصي مهندسي مكانيك 

  ) ٣(مانند رديف 
  دروس تخصصي مهندسي برق 

  ) ٤(مانند رديف 

/ كارشناس   كارشناس كاليبراسيون شركت ايران دارو / كارشناس فني شركت بيوسان فارمد
  / / كارشناس تضمين كيفيت شركت داروسازي ريحانه  تضمين كيفيت شركت سبحان دارو 
كارشناس تضمين كيفيت شركت البرز دارو / كارشناس تضمين كيفيت شركت بيوسان فارمد / 
 / دارو  توليد  شركت  رگوالتوري  كارشناس   / دارو  توليد  شركت  كيفيت  تضمين  كارشناس 

ت داروسازي ريحانه / اپراتور بسته بندي جامدات شركت سبحان دارو  سرپرست فني توليد شرك 
اپراتور گرانول سازي شركت سبحان دارو / اپراتور روكش دهي شركت سبحان دارو /  اپراتور    /

بسته بندي مايعات و نيمه جامدات  شركت سبحان دارو/ اپراتور پرس و كپسول پركني شركت  
  سبحان دارو 

 منابع انساني   ١٩
قانون   -قانون كار  -ريت منابع انساني مدي

  تأمين اجتماعي
  رئيس توسعه منابع انساني گروه دارويي بركت / 

 گرافيك  ٢٠
    - يعكاس - يتجسم يهنرها يمبان

  ي رسازيتصو - ييصفحه آرا
 گرافيست شركت داروسازي ريحانه 

 امور قرارداد عمراني   ٢١
 - فروش - پيمانكاري - قرارداد هاي حقوقي

  تنظيم قرارداد، آيين نگارش 
كارشناس امور قراردادهاي شركت بهساز كاشانه تهران / كارشناس حقوقي شركت بهساز كاشانه 

  تهران / 
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  مشاغل مرتبط   مواد آزمون   حوزه تخصصي  رديف

٢٢ 
مديريت پروژه  

 عمراني 

و   ١٠، ٩ساختمان مباحث  يمقررات مل
معاونت مسكن و  ،ي(وزارت راه و شهرساز١٢

 -ساختمان)  يساختمان، دفتر مقررات مل
  قاتيآن(مركز تحق ٦ وستيو پ ٢٨٠٠ نامهنييآ

(معاونت ١٠١ هينشر -) يراه، مسكن و شهرساز
 استير يو نظارت راهبرد يزيربرنامه 
(سازمان مانيپ يعموم طيشرا -) يجمهور

  ) يزيرو برنامه  تيريمد

بهساز فني شركت  /   كارشناس  اميد  و عمران  توسعه  / كارشناس فني شركت  كاشانه تهران 
  كارشناس مشاركت شركت توسعه و عمران اميد /

 حقوق   ٢٣
 -قانون آيين دادرسي مدني -قانون مدني
 -قانون آيين دادرسي كيفري  -قانون تجارت

  قانون ثبت 
  كارشناس حقوقي سازمان اموال و امالك ستاد

 امور اجتماعي  ٢٤

 اصول و فنون مذاكره - ريزي استراتژيكبرنامه 
هاي جامعه  مباني و نظريه  - مديريت توسعه -

ريزي مباني سياستگذاري و برنامه - شناسي
  فرهنگي

  كارشناس اجتماعي ادارات كل استاني ستاد 

  


