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  تعالي بسمه 

 مقدمه 

  بر اساس  نياز، مورد انساني نيروي از بخشي  تكميل  و تامين منظور به) پگاه( ايران شير صنايع شركت متعال، خداوند از استعانت با
  عمومي  متمركز كتبي آزمون در موفقيت كسب از پس شرايط، واجد  زن و مرد متقاضيان بين از خود، داخلي نامهآيين  و مقررات ضوابط،

  درمان  بيمه و معين  مدت  با كار  قرارداد  انعقاد با  پزشكي، معاينات  و گزينش  مراحل طي  و  عمومي و تخصصي  هاي مصاحبه  تخصصي، و
  انجام  براي  ارسالي  مدارك  و كتبي  آزمون  نتايج  براساس امتيازات باالترين  دارندگان . نمايدمي  كارگيري به اجتماعي  تامين  بازنشستگي و

  . شد خواهند دعوت  تخصصي و  عمومي هايمصاحبه 

  

  كارگيري به  مراحل :  اول بخش

  : داوطلبان كارگيري به  مراحل
  hrtc.ir  سايت  طريق  از  آزمون   در نامثبت   :  اول مرحله
    يكتب  علمي آزمون در  موفقيت و شركت :  دوم  مرحله
    آگهي  متن در  قيدشده  الزامات با  مطابق داوطلبان   مدارك كنترل :  سوم مرحله
    يتخصص  و  يفن مصاحبه  و ها توانمندي  و هاي ستگ يشا  ياب يارز :  چهارم مرحله
  ) گزينش(  يوم عم  هايصالحيت  ي بررس :  پنجم  مرحله
    روانشناسي  و  يپزشك   ناتيمعا انجام طريق  از  رواني  و ي جسمان سالمت ياب يارز :  ششم مرحله
  استخدام بدو شغلي آموزش  يها دوره  در   موفقيت : هفتم   مرحله

   



 

٣ 

  داوطلبان عمومي شرايط : دوم بخش

    ايران اسالمي  جمهوري  نظام به  بودن متعهد  و ي ايران تابعيتداشتن   .١
    اساسي قانون در  مصرح كشور  رسمي   اديان از يكي  يا  اسالم مبين  دين   به التزام .٢
 برگه يا كارت داراي كه داوطلباني   تقاضاي  (به آقايان  براي  قانوني  دائم  معافيت يا و عمومي  وظيفه  خدمت پايان   كارت بودن دارا  .٣
  ) شد نخواهد  داده اثر  ترتيب وجه  هيچ به هستند   عنوان هر   تحت موقت معافيت
    ايران  اسالمي جمهوري  نظام  با معارض  سياسي هاي   گروه  و احزاب  در  عضويت اي  وابستگي سابقه عدم .٤
  طبق ( سازماني هايپست  با مرتبط  تحصيلي هايرشته   در باالتر و ليسانس   فوق ليسانس، ديپلم، فوق تحصيلي مدرك بودن دارا .٥
  كشور  معتبر هايدانشگاه از  مشاغل) احراز  شرايط  جدول

  تسويه   برگه  همچنين  نمرات  ريز   يا  درسي   واحدهاي   گذراندن   بر   مبني  دانشگاه  سوي  از   صادره  مدارك  يا  معدل،   فاقد   مدارك   :   ه تبصر
  . باشد نمي قبول  قابل حساب
   به استخدامي منع  نداشتن -  دولتي  هايدستگاه  از  بازخريدي  عدم  -  خدمت  تعهد  نداشتن -  رسمي  كار به اشتغال عدم .٦

    .ذيصالح قضايي  ع مراج آراء موجب
    اخالقي فساد به اشتهار عدم كيفري، پيشينه  سوء عدم مخدر،  مواد به اعتياد  عدم .٧
    شركت معتمد  پزشك  نظريه  اساس  بر  نظر مورد  شغل  براي  رواني  و جسمي  كامل توانائي و تندرستي  داشتن   .٨

  كار  انجام توانايي مورد در  معتمد  پزشك  تاييد ،سنجش مراحل در قبولي صورت در ،پزشكي معافيت كارت دارندگان براي : تبصره
  . است الزامي

  
  
  

   



 

٤ 

  داوطلبان اختصاصي شرايط : ومس بخش

    : سني   شرايط *
  براي و سال ٣٠ كارشناسي مقطع براي سال، ٢٥ ديپلم فوق مقطع براي )١٣/٠٢/١٣٩٩( نامثبت شروع تاريخ تا سن حداكثر - 
  باشد. مي  امتم  سال  ٣٥  دكترا  و ارشد  كارشناسي  مقاطع

  دهد.   افزايش سال ١٠  تا  كاري سابقه  ميزان به را  سن حداكثر تواندمي  تقاضا  مورد  شغلي رشته  با مرتبط و مفيد  تجربه :  ١  تبصره
  شود. مي  اضافه سني  سقف به سربازي  خدمت ميزان  قايان،آ براي  :  ٢  تبصره

  
    :  تحصيلي شرايط *
    .باشدمي  ١٤ كارشناسي و كارداني  مقاطع براي و  ١٥ دكترا  و  ارشد كارشناسي  مقاطع متقاضيان  معدل حداقل -
  از  كه باشدمي  دانشگاهي  تحصيالت  موقت گواهي يا  دانشنامه ،قيقات و فناوريمورد تاييد وزارت علوم، تح  ي دانشگاه مدارك  -
  لي تحص از  فراغت  خ يتار و  معدل  ، يل يتحص ش ي گرا و  رشته مقطع،  و  بوده ي فناور و  قاتي تحق علوم،  وزارت د يي تأ مورد  ي علم ارزش  لحاظ 

  .) بود نخواهد موردپذيرش  وظيفهنظام حوزه يبرا صادره  ي لي تحص تيمعاف لغو   گواهي ا ي ي لي تحص يگواه   گونهيچ ه( . باشد ذكرشده  آن   رد
  دانشجو رشيپذ نحوه  به توجه  با ايمكاتبه  و باز  آموزش  ر، يفراگ هاي دوره  ني عناو با  يل يتحص  مدارك ني همچن و معادل  مدرك -
  .بود  نخواهد موردپذيرش ها گاهنشدا  يسراسر  يهاآزمون  از  خارج

  يبرگزار   خ يتار  از   بعد  آنان   دائم  تيمعاف   كارت   اي   و  وظيفهنظام   خدمت  ان يپا  خ يتار  ا ي  ل ي تحص  از  فراغت  خ يتار   كه   يداوطلبان   مدارك  -
  . بود نخواهد   پذيرش   مورد باشد، كتبي آزمون
  توانندي م  احراز شرايط در  مندرج يل ي تحص مقطع و  شي اگر رشته، همان  آموختگاندانش  صرفاً  يامتحان يهارشته  از  كي هر در -

  . باشدنمي  ري پذامكان  هاش ي گرا  اي  هارشته  گري د  رشي پذ و كنند  نامثبت
  مرحله  هر  در   مدارك  صحت  عدم  صورت  در  و  شد  خواهد  استعالم  صالحيذ   مراجع  از   يينها  شدگانپذيرفته  يل يتحص  مدارك  اصالت  -

  . بود  خواهد ي منتف  داوطلبكارگيري  به  )كار به  اشتغال و آزمون  در رش يپذ   صورت  در  يحت(
    باشد.مي  تحصيلي دانشنامه  يا موقت گواهينامه  در   مندرج تاريخ  تحصيل، از  فراغت تاريخ  محاسبه  در عمل  مالك : تذكر

  
  

از لحاظ مدرك و رشته تحصيلي نكته مهم : شرايط احراز هر شغل  
دهم و يازدهم همين هاي مورد نياز، در بخش محلشغلهمچنين، و 

  شده است. دفترچه تشريح

 
  

  

  

   



 

٥ 

  آزمون  مواد  : چهارم بخش

  يعموم آزمون مواد -الف

   :  از عبارتند مشاغل تمامي براي عمومي آزمون مواد

  ) ICDL  هفتگانه هاي(مهارت  اطالعات  فناوري .١
 عمومي  انگليسي زبان   .٢
 عمومي  اطالعات  .٣
 تحصيلي  استعداد  و هوش   .٤

  

  تخصصي نموآز مواد -ب

  بود.  خواهد  دفترچه همينموجود در بخش نهم  جدول  طبق و انتخابي شغل اساس بر تخصصي، آزمون مواد
  . شد خواهند اعمال و محاسبه  دو  ضريب با تخصصي  دروس   و يك ضريب با عمومي  دروس   : ١ تذكر
  هر  ازاي  به  ضمناً  باشند. مي  ) ١( يك بضري با  ايگزينه  چهار  صورت  به  اختصاصي  و  عمومي  آزمون  مواد  سواالت  كليه  : ٢ تذكر

 . شد خواهد گرفته  نظر  در منفي  نمره سوم يك سواالت،  به اشتباه پاسخ 
   



 

٦ 

  قانوني  هايسهميه و امتيازات :  پنجم  بخش

  ايثارگري  و  معدل  *
 معظم  ادهنوخا ايثارگران،  همچنين و  اختصاصي»  بخش«شرايط  در شده  ذكر  حداقل  از  باالتر  معدل دارندگان  ، مساوي شرايط  در 
  ضوابط  ساير  و متمركز جذب  دستورالعمل مطابق ذيصالح، مراجع از معتبر مدارك  ارائه صورت در ،رزمندگان آزادگان،  جانبازان،  شهدا،

  . شد  خواهند  برخوردار مربوطه امتياز از ،شركت
  
    : بومي  *
  گرفت. خواهد  تعلق  تخصصي) مصاحبه  انجام  از (پس نهايي نمره ١٠٠  ازنمره  پنج   بومي، افراد به

    :  باشد ذيل  شرط دو  از  شرط  يك حداقل   داراي  كه گرددمي  اطالق شخصي به بومي
  . باشد است،  داده  نيرو جذب  درخواست استان  آن در   پگاه گروه هايشركت كه استاني  وي  تولد محل -
  يا  مالكيت  سند  معتبر  مدرك  ارائه باشد(با بوده ساكن استان آن شهرهاي از ي يك در پيوسته  طور به گذشته  سال سه  در حداقل -

  ) رهگيري كد  با  نامه اجاره
  

    



 

٧ 

  نام ثبت مراحل   : م شش بخش

ماه  خرداد  اول و تا پايان روز پنجشنبه  شد  خواهد  انجام  ١٣٩٩ سال ماهارديبهشت  ٢٤ شنبه چهار روز از  اينترنتي صورت به نامثبت
  داشت.   ادامه خواهد ١٣٩٩

 باشد.  داشته  را  دفترچه  اين در  مندرج  اختصاصي و عمومي  شرايط  ، آزمون در   نام ثبت  زمان در   بايد داوطلب
  : مدارك از شده اسكن فايل تهيه الف)

  از  ارسال براي را آن فايل  و  نموده اسكن زير،  مشخصات با را خود پرسنلي  عكس قطعه يك بايد  داوطلب  : پرسنلي عكس .١
  :  باشد  داشته  اختيار  در   اينترنتي نامثبت  سامانه طريق
  . باشد  شده گرفته  جاري سال  در  كه  رخ)  تمام( ٤٣  عكس -
  . باشد پيكسل ٤٠٠٣٠٠ حداكثر  و  پيكسل  ٣٠٠٢٠٠ حداقل  بايد شده  اسكن عكس اندازه باشد.  JPG فرمت با  -
  . باشد  لكه  هرگونه  و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح،  بايد  داوطلب  تصوير -
  . باشد  كيلوبايت  ٧٠  حداكثر و كيلوبايت  ١٥  حداقل بايد  شده ذخيره   فايل حجم  -
  . باشد  شده  حذف  بايد شده  اسكن عكس زائد  هاي حاشيه  -
 . باشد سفيد زمينه داراي  و رنگي  عكس  االمكانحتي  -

  داوطلبان   است  الزم  و  نيست  ولبق  قابل   ...)   و  شناسنامه  ملي،  (كارت  شناسايي  هايكارت   روي  عكس  از  ستفادها  و  اسكن  :  )١(  تذكر
 . نمايند  اسكن به اقدام فوق،  توضيحات  با  مطابق  و پرسنلي   عكس اصل  از

  به  الزم  گردد. مي  سلب  وي  از  آزمون  در   شركت حق و  شده  باطل  داوطلب نام  ثبت  معتبر،  غير  عكس  ارسال  صورت  در   :  ) ٢( تذكر
  براي   اكثراً  موضوع   اين   كه   داوطلبان،   عكس   ارسال   در   اشتباه   درخصوص   قبلي،  هاي آزمون   در   آمده   وجود   به  مشكالت   به  توجه   با   است  ذكر 

  عالوه  دهيد، مي  انجام  هانتكافي  توسط  را خود نام ثبت  چنانچه  گرددمي  تاكيد است،  داده  رخ  كنندمي  نامثبت نتكافي  در  كه  داوطلباني 
  شما  عكس جاي  به ديگري  داوطلب عكس اشتباهاً  تا نماييد  دقت ارسالي عكس كنترل  به نسبت حتماً نامي،ثبت  اطالعات  كنترل بر

  خواهد   رفتار  وي   با   مقررات   مطابق   و   شده  محسوب   تخلف   داوطلب،   طرف   از   اشتباه   عكس   ارسال   صورت   در   كه   است  بديهي   نگردد.   ارسال
  شد. 

  ملي  كارت .٢
    :  بايد ملي  كارت  تصوير

  . باشد الزم كيفيت و وضوح  با  تصوير -  
  . باشد كيلوبايت ٢٠٠ حداكثر  و بايت كيلو ٣٠  حداقل -  
  باشد.  رنگي ترجيحاً و  حذف زائد  هاي حاشيه  -  

  
  آزمون شرايط مطالعه ب)

  قبل   محترم،  داوطلبين  شودمي   توصيه  اكيداً  است.  گرفته  قرار  داوطلبين  مطالعه  و  دريافت  جهت  سامانه  اول  صفحه  در  آزمون  دفترچه
  نمايند.  اقدام آزمون در  نامثبت  و هزينه پرداخت  به نسبت سپس  و مطالعه را آزمون   ابطوض  و شرايط   سامانه، روي  بر اقدام هرگونه  از

  
  وجه: پرداخت ج)

 گزينه روي  بر سامانه، اول صفحه در  «آزمون» منوي به مراجعه با بايد ،آزمون شرايط دقيق مطالعه از پس  شرايط، واجد متقاضيان
  از  پيامكي خدمات ريال  ٥.٠٠٠ اضافه به  را آزمون در نامثبت  هزينه ريال هزار)  صدنه( ٩٠٠٠٠٠ مبلغ و  كرده كليك  هزينه»  «پرداخت

  باشد. مي  نياز  مورد  CVV2  كد  و  انقضا   تاريخ  ، اينترنتي  رمز   همراه   به  بانكي   كارت   امر،  اين  جهت   نمايند.   پرداخت  ،الكترونيك  درگاه   طريق 



 

٨ 

  نام:ثبت  فرآيند شروع   د)
  نمايد.   سامانه  وارد  را  خود  اطالعات  راحتي  به  مرحله،  هر  در  بتواند  داوطلب  تا  پذيردمي   انجام  مرحله  تهف   در  سامانه،  در  نامثبت   فرآيند

  
  اطالعات ويرايش ه)

  بر   كليك  و  خود   كاربري   پروفايل   به  مراجعه  با   توانند مي   داوطلبان   باشد،مي   باز   داوطلبان  اطالعات   ويرايش  جهت  سامانه   كه   زماني   در 
    نمايند.  خود  شده ثبت اطالعات  ويرايش به اقدام عات»اطال «ويرايش بخش  روي

 حتماً شود، سامانه وارد ويرايش جهت داوطلب كه صورتي در : مهم بسيار نكته
 خود رهگيري كد و نموده طي كامل صورت به را مرحله ٧ تمامي دوباره بايستمي
 هدوانخ اعمال ايشان نظر  مورد تغييرات صورت، اين غير  در نمايد، مشاهده را

  .بود خواهد معتبر داوطلب براي ويرايش از قبل اطالعات همان و گرديد

  

 :آزمون  در شركت كارت دريافت نحوه و آزمون برگزاري زمان و)

  جهاد  آزمون  مركز  سايت  روي  بر پرينت  و  مشاهده  براي  ١٣٩٩خردادماه  ٢٦دوشنبه  تاريخ  از  ، مذكور آزمون  در  شركت كارت 
  آمار به توجه  با و  تهران در  ١٣٩٩ ماهخرداد  ٣٠ جمعه روز در آزمون  گرفت. خواهد  قرار  .tc.irhrwww آدرس  به دانشگاهي

  آزمون   برگزاري  حوزه  تريننزديك  داوطلبان،   امتحاني  حوزه  تعيين   مالك  . شد   خواهد  برگزار  هااستان   مراكز  در  مورد  حسب  كنندگان،شركت
  محل  و شروع  ساعت .نمود  خواهند درج نامثبت  فرم در   كه باشدمي  » آزمون  روز  جهت نامثبت   فرم در  داوطلب  شده اعالم شهرستان « به

  است  ذكر به الزم .رسيد  خواهد داوطلبان آگاهي به كارت پرينت هنگام به و درج آزمون در شركت كارت روي بر آزمون برگزاري
  داوطلبان  مدارك اصل  و ه ودنب داوطلبان سوي از ارسالي  اطالعات تأييد منزله به  آزمون، در شركت كارت صدور

  . گرفت خواهد  قرار  بررسي مورد  ،شركت صنايع شير ايران توسط آزمون  اجراي  از پس 
  

   



 

٩ 

 نتيجه اعالم نحوه و مراحل : م هفت  بخش

    :  پذيرد مي  صورت  زير  شرح به  عملي آزمون  و مدارك  بررسي  جهت افراد  معرفي  و  نتايج اعالم ،علمي نصاب حد تعيين
  

   علمي: حدنصاب كسب )الف

  افراد  انتخاب  و بوده  علمي  آزمون در زمال  حدنصاب كسب به منوط ، كارگيريبه  لمراح  ساير در شركت جهت داوطلبان  معرفي
    :  باشدمي  زير  قواعد مطابق جاري مقررات مباني ساير  رعايت با و مكتسبه، نمرات ترتيب اساس بر شده  پذيرفته

  ) % ٥٠درصد(  پنجاه معادل ، آزمون نصاب  حد  و  محاسبه تخصصي  و  عمومي مواد  كيك فت  به داوطلبان نمرات  آزمون  برگزاري  از پس
  ساير  مبناي و محاسبه  شغل  هر در تخصصي  نمره براي ٢ ضريب  و  عمومي نمره  براي  يك ضريب با آزمون  در  مكتسبه نمره  باالترين 
    گيرد. مي  قرار داوطلبان  انتخاب مراحل
  

  علمي:  نصاب حد دارندگان بين از مدارك بررسي جهت ظرفيت برابر ٣فهرست  اعالم و انتخاب ب)

  نمره  اساس بر ،اندنموده  كسب را الزم نصاب حد كه داوطلبيني بين از صرفاً ،مدارك بررسي جهت ظرفيت برابر  سه افراد انتخاب
  پذيرش   ظرفيت برابر سه  تعداد به فضلي نمره  ترتيب به افراد تخصصي نمره  براي ٢ ضريب و  عمومي نمره براي  يك  ضريب با آنان  كل
  پذيرد. مي  صورت  محل شغل  هر   در

  هاآن  نمرات نهايي نتيجه و بوده داوطلب خوداظهاري اطالعات اساس بر صرفاً ،شده رصاد اوليه كارنامه  در افراد كل نمره تذكر:
  شد.  د خواه ماعال ،آن   تأييد و قانوني  هاي سهميه و  امتيازات به مربوط  مستندات  اعمال و  انطباق بررسي،  از پس 

  
  

   مدارك بررسي ج)

  را  ر يز مدارك د يبا  نياز مورد ظرفيت برابر چند  شدگانپذيرفته  ،ينترنتيا تيسا  در  شده  درج  اطالعيه پيرو كتبي،  آزمون  انجام از  پس 
  . ندينما ارسال و اسكن
    داوطلب  ي لي تحص مدرك  .١
    داوطلب  شناسنامه صفحات تمام و ي مل كارت .٢
  داوطلب  دائم  تيمعاف اي  ي عموم فهي وظ نظام خدمت ان يپا   كارت .٣
به همراه پرينت سابقه بيمه   اندكرده استفاده يسن  ژهيو ط يشرا از كه يداوطلبان  از  دسته آن  يبرا مرتبط كار سابقه معتبر يواه گ  .٤

  ). باشدي م  ايران شير صنايع شركت با كار  سابقه بودن مرتبط ص يتشخ( . كه در آن نام كارگاه و شغل ثبت شده باشد
  ) يثارگريا امتيازات  از  استفاده داوطلبان ژه يو( ي ايثارگر مدارك .٥
  انگليسي)  زبان و  كامپيوتر  زمينه  در  ويژه  آموزشي(به و  علمي تحقيقات  و سوابق  مدارك،  .٦

  ي جعل  مدارك   با   داوطلب  گردد  مشخص  كه  صورتي   در  .شد   خواهد   استعالم  صالح ي ذ  يقانون  مراجع  از  يارسال   مدارك  ه يكل  اعتبار  :تذكر
  . شد خواهد رفتار   يو با  مقررات برابر و ي منتف داوطلبكارگيري  به موضوع  است نموده  نامثبت  به اقدام

  
  ي  تخصص و ي فن مصاحبه و هايتوانمند و هايستگ يشاي ابيارز )د

 به  شدهكسب  علمي رتبه ترتيب به نصاب حد دارندگان بين  از ينترنتيا تيسا  قيطر  از داوطلبان، يارسال  مدارك تأييد از پس -
  از   داوطلب،  نهايي   نمره  . آيدمي   عمل   به  دعوت   يفن   مصاحبه  و   هاتوانمندي   و  ها ي ستگيشا  ي ابي ارز  جهت   نياز  مورد   ظرفيت  برابر   چند   ميزان

  گرديد.  خواهد  محاسبه  بودن  بومي امتياز  درصد  ٥  و مصاحبه  نمره درصد  ٣٥ ، كتبي آزمون  نمره درصد  ٦٠



 

١٠ 

  يابي ارز  جهت شدهكسب علمي رتبه ترتيب به نصاب حد داراي داوطلبان بين از مجدداً موردنياز، ظرفيت تكميل عدم صورت در -
  . آيدمي  عمل  به دعوت  ي فن مصاحبه و ها توانمندي  و ها ي ستگيشا

  داوطلب   براي حقي  گونههيچ   »ي تخصص و ي فن مصاحبه و  هاتوانمندي  و هاي ستگ يشا  ياب ي«ارز مرحله در موفقيت يا و معرفي  : تذكر
  . باشدمي كارگيري به  مراحل  ساير  در موفقيت  به منوط  نهايي  پذيرش و كندنمي  ايجاد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 

١١ 

  مهم  تذكرات : تم شه  بخش

(صرفاً   خدمت پايان كارت  اصل ارائه به ملزم پرونده تشكيل  هنگام  به آزمون در   قبولي صورت   در   كارگيريبه  داوطلبان  كليه  .١
  . شد خواهد منتفي آنان  كارگيري به  مدارك  ارائه عدم  صورت  در  و  باشندمي  )معتبر موقت نامه گواهي  يا ( تحصيلي  مدرك و  آقايان)
  جدول در مندرج  باالتر  و  ارشد كارشناسي و  كارشناسيكارداني،  مقاطع تحصيلي   هايگرايش  و  رشته التحصيالن فارغ  صرفا .٢
    .باشندنمي  پذير امكان  هاگرايش  يا   هارشته  ديگر  پذيرش   و نمايند شركت يريكارگبه  فرآيند  در توانندمي  مشاغل احراز  شرايط 
  پزشكي   معاينات ها،مصاحبه  آزمون،  در   قبولي همچنين  و  اختصاصي و عمومي  شرايط  بودن دارا مستلزم ، شركت در كارگيري به  .٣

  براي  را تعهدي  گونههيچ   فوق مراحل  از يك  هر  در   تشرك و مدارك  ارائه نام،ثبت و  .باشدمي  ايران شير صنايع شركت گزينش   تأييد و
    .نمايدنمي  ايجاد  كارگيريبه  جهت  شركت اين

  و كارگيري به  از ،برسد اثبات به داوطلبان  از يك  هر  مورد  در كارگيريبه  آگهي  در شده  اشاره شرايط از  هريك خالف  چنانچه .٤
    . شد خواهد  انجام  كارگيريبه رابطه قطع جهت الزم  اقدامات ،كارگيري به صورت  در   حتي و آمده   عمله  ب ممانعت وي كار ه ب اشتغال
    . باشد مي متقاضي با  آگهي،   در  شده اعالم شرايط   اشتباه  تفسير يا   ارسالي اطالعات  در اشتباه  هرگونه  مسئوليت .٥

 است مقتضي  لذا   آيد،مي  ل عم به دعوتتخصصي   مصاحبه  در شركت جهت كتبي  آزمون   مرحله در  برتر نفرات از  كه آنجا  از  :  توجه
    . نمايند مبذول نام  ثبت  تقاضاي فرم در تماس ضروري   هايتلفن  درج   خصوص در را  الزم دقت  داوطلبان 

  زمان  در داوطلب  خدمت از معافيت يا پايان  التحصيلي،فارغ  تاريخ گردد مشخص مرحله هر در كه صورتي  در   است بديهي .٦
  ايمرحله  هر در  وي  كار به اشتغال و كارگيري به  از و گرديده  محسوب تخلف  است بوده آگهي اين در   مدنظر تاريخ از  بعد  نام،ثبت

  آمد   خواهد عمل ه ب ممانعت
    .باشدي نم  پذيرامكان  يط يشرا چ يه تحت نامثبت  ي زيوار  وجه استرداد  .٧
    . اشدبي م شدهمعرفي  ينترنتي ا  گاهي پا  قي طر از  و ي نترنتيا صورت به صرفاً  داوطلبان  نامثبت   .٨

  . ند ينما  مطرح support@hrtc.ir كيالكترون پست  ق يطر از را  خود سؤاالت  توانندمي  ز يعز داوطلبان 

 
  



 

١٢ 

  مشاغل  اساس بر تخصصي آزمون مواد جدول  :  نهم  بخش

  مواد آزمون   شغل

  مومی)(صرفًا آزمون عآزمون تخصصی ندارد  نگهبان 

  (لبنیات)تکنولوژی لبنیات، میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی  تکنسین تولید 

  کارشناس تولید 
غذایی، شیمی مواد غذایی(لبنیات)، اصول مهندسی صنایع غذایی،  اصول تکنولوژی لبنیات، میکروبیولوژی مواد 

  بسته بندی مواد غذایی

  مدارهای الکتریکی، ماشین های الکتریکی، الکترونیک عمومی، آشنایی با ابزار دقیق، مدار فرمان  اپراتور تولید (برق) 

  اتور تولید (مکانیک) اپر 

  تکنسین مکانیک   سیاالت، انتقال حرارت، نقشه کشی صنعتیمقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک 

  فن ورز مکانیک 

  مدارهای الکتریکی، ماشین های الکتریکی، الکترونیک عمومی، آشنایی با ابزار دقیق، مدار فرمان  فن ورز برق والکترونیک 

  سیاالت، تهویه مطبوع شی تاسیسات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک نقشه ک  فن ورز تاسیسات 

  سرپرست تاسیسات 

  کارشناس تاسیسات   ترمودینامیک، مکانیک سیاالت، انتقال حرارت، سیستم های تهویه مطبوع، سیستم های انتقال آب

  ) ۱کارشناس مکانیک ( 

  کارشناس ساختمان و ابنیه 
اجرایی ساختمان، نقشه  های فلزی و بتنی، طراحی خاک و پی، روش های مقاومت مصالح، طراحی سازه 

  کشی ساختمان

  مقاومت مصالح، ترمودینامیک، نقشه کشی صنعتی، طراحی اجزاء ماشین، اصول هیدرولیک و پنوماتیک  ) ۲کارشناس مکانیک ( 

  دقیق وزیع انرژی، کنترل خطی، کنترل و ابزار مدارهای الکتریکی، ماشین های الکتریکی، سیستم های ت   کارشناس برق (ابزار دقیق) 

  مدارهای الکتریکی، ماشین های الکتریکی، سیستم های توزیع انرژی، الکترونیک صنعتی، کنترل و ابزار دقیق  کارشناس برق و الکترونیک 

  نیات)آزمایشگاه لبنیات، تکنولوژی لبنیات، میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی(لب  تکنسین کیفیت 

  دامپزشک 
طیور، بهداشت مواد غذایی و فرآورده های دامی، اپیدمی لوژی و ایمنی شناسی کاربردی،  بیماریهای دام و 

  میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی

  کارشناس آزمایشگاه 
شگاه میکروبیولوژی مواد غذایی، آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی، میکروبیولوژی عمومی و آزمای

  شیمی مواد غذایی (شیر)میکروبیولوژی عمومی، 

میکروبیولوژی مواد غذایی(لبنیات)، شیمی مواد غذایی(لبنیات)، اصول مهندسی صنایع غذایی، اصول بسته   کارشناس کیفیت 

  کارشناس مسئول فنی و بهداشتی    بندی مواد غذایی، اصول کنترل کیفیت مواد غذایی

  ژنتیک و اصالح دام، تغذیه دام، مدیریت پرورش دام، تولید فرآورده های لبنی،    ر کارشناس تامین و بهبود شی 

  بیماریهای دام و طیور، مدیریت بهداشتی و پرورش دام و طیور، پیشگیری و واکسیناسیون دام و طیور  تکنسین دامپروری 

  کارشناس علوم دامی 
رآورده های لبنی، آشنایی با نرم افزارهای جیره تولید ف ژنتیک و اصالح دام، تغذیه دام، مدیریت پرورش دام، 

  نویسی

  بازرس کنترل کیفی 
  شیمی تجزیه و آلی، انتقال حرارت، ترمو دینامیک، مکانیک سیاالت 

  تکنسین آزمایشگاه 

ن نامه ها و دستور العمل های ایمنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت   کارشناس ایمنی و بهداشت  یان آور در  فنی، عوامل زآ

  مسئول بهداشت   محیط کار، مهندسی ایمنی، مفاهیم و اصول تصفیه فاضالب در صنایع، اصول ارگونومی

  کارشناس تضمین کیفیت  
آشنایی با مدیریت تولید، اصول مهندسی و طراحی، اشنایی با سیستمهای مدیریت کیفیت، آشنایی با فنون  

  آماری، زبان تخصصی

  مسئول فنی (رنگ) 
ک سیاالت، آشنایی با مواد اولیه مرکبهای چاپ، آشنایی با رزین ها، خواص فیزیکی و شیمیایی مرکبهای مکانی

  چاپ

مکانیک سیاالت، مهندسی پالستیک، خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها، آشنایی با مواد اولیه پلیمری، آشنایی   مسئول فنی ( پلیمر) 

  کارشناس تولید   پالستیکهابا فرایند 

  

  

   



 

١٣ 

  آنها  احراز شرايط و مشاغل جدول  :  م هد بخش

  مورد نیاز رشته های تحصیلی   مدرک تحصیلی  شغل

  ها همه رشته   فوق دیپلم   نگهبان 

  صنایع غذائی   فوق دیپلم   تکنسین تولید 

  ها) (کلیه گرایش   مهندسی علوم و صنایع غذایی   لیسانس   ) ۱( کارشناس تولید 

  ها) گرایش برق (کلیه    فوق دیپلم   اپراتور تولید (برق) 

  ) ها گرایش مکانیک (کلیه    فوق دیپلم   اپراتور تولید (مکانیک) 

  ) ها گرایش مکانیک (کلیه    فوق دیپلم   تکنسین مکانیک 

  سیاالت   گرایش   مکانیک مهندسی    لیسانس   سرپرست تاسیسات 

  ) ها گرایش برق (کلیه    فوق دیپلم   فن ورز برق والکترونیک 

  تاسیسات   فوق دیپلم   فن ورز تاسیسات 

  ) ها گرایش مکانیک (کلیه    فوق دیپلم   ورز مکانیک فن  

  الکترونیک گرایش  برق مهندسی    لیسانس   کارشناس برق و الکترونیک 

  برودتی تاسیسات حرارتی و  مهندسی مکانیک    - سیاالت  گرایش  مکانیک  مهندسی    لیسانس   کارشناس تاسیسات 

  ها) (کلیه گرایش عمران مهندسی    لیسانس   کارشناس ساختمان و ابنیه 

  سیاالت   گرایش   مکانیک مهندسی    لیسانس   ) ۱ارشناس مکانیک ( ک

  جز سیاالت ه  ب ها  گرایش مکانیک کلیه  مهندسی    لیسانس   ) ۲کارشناس مکانیک ( 

  دقیق کنترل ابزار  گرایش  برق مهندسی    لیسانس   کارشناس برق (ابزار دقیق) 

  صنایع غذایی   فوق دیپلم   تکنسین کیفیت 

  دامپزشکی   دکتری   دامپزشک 

  میکروبیولوژی   -   شیمی   -   علوم آزمایشگاهی دامپزشکی   - صنایع غذایی    لیسانس یا فوق لیسانس   آزمایشگاه کارشناس  

  بهداشت حرفه ای   - ایمنی صنعتی    لیسانس   کارشناس ایمنی و بهداشت 

  ها) (کلیه گرایش   مهندسی علوم و صنایع غذایی   فوق لیسانس لیسانس یا    کارشناس کیفیت 

  ها) (کلیه گرایش   مهندسی علوم و صنایع غذایی   لیسانس یا فوق لیسانس   تی  کارشناس مسئول فنی و بهداش 

  علوم دامی   لیسانس   کارشناس تامین و بهبود شیر 

  دامپزشکی   - دامپروری    فوق دیپلم   تکنسین دامپروری 

  علوم دامی   لیسانس   دامی کارشناس علوم  

  شیمی    فوق دیپلم   بازرس کنترل کیفی 

  شیمی    فوق دیپلم   تکنسین آزمایشگاه 

  ها) (کلیه گرایش مهندسی صنایع   لیسانس یا فوق لیسانس   کارشناس تضمین کیفیت  

  بهداشت حرفه ای   - ایمنی صنعتی    لیسانس یا فوق لیسانس   مسئول بهداشت 

  گرایش رنگ مهندسی شیمی    -   مهندسی صنایع پلیمر   فوق لیسانس لیسانس یا    مسئول فنی (رنگ) 

  گرایش پلیمر مهندسی شیمی    -   مهندسی صنایع پلیمر   لیسانس لیسانس یا فوق    مسئول فنی ( پلیمر) 

  ها) (کلیه گرایش مهندسی پلیمر   لیسانس   ) ۲( کارشناس تولید 
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  هامحل شغل  جدول : يازدهم  بخش

  تجربه مورد نیاز  جنسیت  تعداد  شهرستان   استان  شغل

  حداقل یکسال   مرد/زن   ۱  اصفهان   اصفهان   تکنسین کیفیت 

  حداقل یکسال   مرد/زن   ۴  اصفهان   اصفهان   فن ورز برق والکترونیک 

  حداقل یکسال   مرد/زن   ۱  اصفهان   اصفهان   کارشناس برق و الکترونیک 

  حداقل یکسال   مرد/زن   ۱  اصفهان   اصفهان   ) ۱(   کارشناس تولید 

  حداقل یکسال   مرد/زن   ۳  اصفهان   اصفهان   کارشناس کیفیت 

  و سال حداقل د   مرد/زن   ۱  تبریز   آذربایجان شرقی   ) ۲کارشناس مکانیک ( 

      مرد/زن   ۳  تهران   تهران   اپراتور تولید (برق) 

      مرد/زن   ۱  تهران   تهران   اپراتور تولید (مکانیک) 

      مرد/زن   ۴  تهران   تهران   تکنسین تولید 

      مرد/زن   ۳  تهران   تهران   والکترونیک فن ورز برق  

      مرد/زن   ۷  تهران   تهران   فن ورز مکانیک 

      ن مرد/ز  ۱  تهران   تهران   کارشناس آزمایشگاه 

  حداقل یکسال   مرد/زن   ۴  تهران   تهران   کارشناس برق (ابزار دقیق) 

      مرد/زن   ۵  تهران   تهران   ) ۱(   کارشناس تولید 

      مرد/زن   ۱  تهران   تهران   کارشناس ساختمان و ابنیه 

      مرد/زن   ۱  تهران   تهران   کارشناس مسئول فنی و بهداشتی  

      مرد/زن   ۲  تهران   تهران   ) ۱کارشناس مکانیک ( 

      مرد/زن   ۳  تهران   تهران   ) ۲س مکانیک ( کارشنا 

      مرد/زن   ۱  حسن آباد فشافویه   تهران   بازرس کنترل کیفی 

      مرد/زن   ۱  حسن آباد فشافویه   تهران   تکنسین آزمایشگاه 

  حداقل دو سال   مرد/زن   ۱  حسن آباد فشافویه   تهران   فن ورز تاسیسات 

  دو سال حداقل    مرد/زن   ۱  حسن آباد فشافویه   تهران   کارشناس تاسیسات 

      مرد/زن   ۱  حسن آباد فشافویه   تهران   کارشناس تضمین کیفیت  

      مرد/زن   ۲  حسن آباد فشافویه   تهران   ) ۲( کارشناس تولید 

      مرد/زن   ۱  آباد فشافویه حسن    تهران   مسئول بهداشت 

      مرد/زن   ۱  حسن آباد فشافویه   تهران   مسئول فنی ( پلیمر) 

      مرد/زن   ۱  حسن آباد فشافویه   تهران   مسئول فنی (رنگ) 

  حداقل دو سال   مرد/زن   ۱  مشهد   خراسان   کارشناس تامین و بهبود شیر 

      مرد   ۲  مشهد   خراسان   نگهبان 

  حداقل سه سال   مرد/زن   ۱  گناباد   خراسان رضوی   کارشناس تامین و بهبود شیر 

  حداقل سه سال   مرد/زن   ۱  شوش   خوزستان   ) ۲کارشناس مکانیک ( 

      ن مرد/ز  ۴  زنجان   زنجان   تکنسین تولید 

      مرد/زن   ۱  زنجان   زنجان   دامپزشک 

      مرد/زن   ۱  زنجان   زنجان   کارشناس ایمنی و بهداشت 

      مرد/زن   ۲  زنجان   زنجان   کارشناس برق و الکترونیک 

      مرد/زن   ۱  زنجان   زنجان   کارشناس تاسیسات 

      مرد/زن   ۳  زنجان   زنجان   ) ۱(   کارشناس تولید 

      مرد/زن   ۱  زنجان   زنجان   ) ۲کارشناس مکانیک ( 

      مرد/زن   ۱  کرمان   کرمان   کارشناس برق و الکترونیک 

      مرد/زن   ۱  کرمان   کرمان   ) ۱(   کارشناس تولید 

      مرد/زن   ۱  کرمان   کرمان   کارشناس ساختمان و ابنیه 

      مرد/زن   ۱  کرمان   کرمان   کارشناس کیفیت 

      مرد/زن   ۱  کرمان   کرمان   ) ۲کارشناس مکانیک ( 

      مرد/زن   ۲  گرگان   گلستان   فن ورز برق والکترونیک 

      مرد/زن   ۱  گرگان   گلستان   فن ورز تاسیسات 
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  تجربه مورد نیاز  جنسیت  تعداد  شهرستان   استان  شغل

      مرد/زن   ۲  گرگان   گلستان   فن ورز مکانیک 

      مرد/زن   ۱  گرگان   گلستان   کارشناس تاسیسات 

  حداقل دو سال   مرد/زن   ۲  آورزمان   همدان   تکنسین دامپروری 

  حداقل سه سال   مرد/زن   ۲  آورزمان   همدان   کارشناس علوم دامی 

  حدقل پنج سال   مرد/زن   ۱  همدان   ان همد   تکنسین مکانیک 

  حدقل پنج سال   مرد/زن   ۱  همدان   همدان   سرپرست تاسیسات 

  حدقل پنج سال   مرد/زن  ۱  همدان   همدان   والکترونیک فن ورز برق  

  حداقل سه سال   مرد/زن   ۳  همدان   همدان   ) ۱(   کارشناس تولید 

 


