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 بسمه تعالی
 
 

    

 

 دعًت تٍ َمکاري تاوک صادرات ايرانآگُی 

 
 

 آذرتايجان غرتی، تًشُر، تاوُاي تُران ،اس در هٌظَر تأهيي بخطي اس ًيزٍي اًسبًي هَردًيبس خَدببًه صبدرات ايزاى بِ

بهِ ضهزز سيهز بهز      ٍاخذضزايظ  دايطلثان مرداس  ،(تحًيلدار) تاوکدار شغل در تصذيبزاي کرمان سیستان يتلًچستان ي 
بهب اًؼمهبد   . . . ، هؼبيٌبت پشضىي ٍ آسهَى استخذاهي، اًدبم هصبحبِاسبس ضَابظ آييي ًبهِ استخذاهي هزبَط، اس عزيك 

 .دػَت بِ ّوىبري هي ًوبيذبيوِ ي درهبى ٍ ببسًطستگي تبهيي اختوبػي ٍ  وبر هَلت لزارداد
 

 مًردویازشُرستان َاي  استان

 وليِ ضْزستبًْبي استبى تْزاى  تُران

 ارٍهيِ ، خَي ، لزُ ضيبء الذيي، هْبببد، پيزاًطْز، سزدضت، هيبًذٍ آة، بَوبى ، تىبة آذرتايجان غرتی

 ، پزن، بيذخَى ٍ خن ٌذ، ًخل تمي ، چبُ هببرن، اخ(سيزاف) بٌذرػسلَيِ ، بٌذرعبّزي تًشُر

 چببْبرايزاًطْز ٍ  سیستان ي تلًچستان

 کرمان
، ، هٌَخبى ح، ػٌبزآببد ، للؼِ گٌ زهبضيز، وٌَْج ، خيزفتًْزج، فبن ، وزهبى، 

، سيزز، بزدرابخٌَة ، سرًذ، راٍر، وَّبٌبى ، اًبر ، رفسٌدبى ، سيزخبى ، ارسٍئيِ،  رٍدببر
 ضْزبببه ٍ ببفت

  

 :الف ـ شرايط عمًمی
 .لبًَى اسبسي تببؼيت خوَْري اسالهي ايزاى ٍ تؼْذ بِ ًظبم ٍ -1

 .تذيي بِ يىي اس اديبى رسوي وطَر -2

 .عبك تطخيص هزاخغ پشضىي هَرد ًظز ببًهتٌذرستي ٍ تَاًبيي وبهل خسوي ٍ رٍاًي  -3

 .ػذم اػتيبد بِ دخبًيبت ، هَاد هخذر ٍ رٍاى گزداى -4

 .ًذاضتي سَء پيطيٌِ ويفزي هؤثز -5

 .حذاوثز تب پبيبى هْلت ثبت ًبماخذ هؼبفيت داين  يب اًدبم خذهت ٍظيفِ ي ػوَهي -6

صزفًب ضْز هحل تَلذ يب هحل اخذ ههذرن تحصهيلي ديه،لن، بهِ ػٌهَاى ههالن بهَهي بهَدى هتمبضهي          ) بَهي بَدى -7
 (.هي ببضذ هَردپذيزش ببًه

 

 :ب ـ شرايط اختصاصی
 (تبريخ ضزٍع ثبت ًبم)سبل توبم  72حذاوثز سي بزاي هتمبضيبى  -8

  :تحصيليي هذرن ٍ رضتِ  -9
ـ : ليسبًس بب رضتِ ّبي تحصيلي  ـ    حساتداري   «ازـسار  وـر  ازـسار ـ سـ      »َـاي گرايش تاکامپیًتر  حقًق ـ آمار 

ـ  » َايعلً  اقتصادي تا گرايش ـ مُىدسی صىايع   ـ  علً  کامپیًتر  ـ (IT)آيري اطالعات  زه صىعتی   تازرگاوی ـ وظري 
ديلتـی ـ تیمـٍ ـ      صـىعتی ـ    تازرگـاوی ـ   ـ  مالی»َايتا گرايشمديري   ـ « پًل ي تاوکداري ـ   قتصاد کشايرزيا ـ 

 «کارتردي ـمحض » َاي گرايشتا ـ رياضی« ( IT)ـ زه آيري اطالعات  تاوکداري  امًرگمرکی ـ
حذاوثز تبريخ ) 41َا  ساير داوشگاٌبزاي ٍ  41ديلتی  َاي داوشگاٌ در هؼذل ول هذرن تحصيلي وبرضٌبسيحذالل  -11

 (پبيبى هْلت ثبت ًبم فزاغت اس تحصيل
 .هي ببضذ 31استبى بَضْز  هؼذل بزاي داٍعلببى حذالل ضزط: تبصزُ 
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 :ج ـ وحًٌ ثث  وا 
صـث  ريز شـىثٍ مـًر      41از سـاع    هتمبضيبى ٍاخذ ضزايظ بِ هٌظَر ثبت ًهبم در آسههَى اسهتخذاهي ههي ببيسهت     

در ًسبت بِ تىويل فزم ثبت ًبم هَخهَد   www.bsi.irبب هزاخؼِ بِ سبيت ايٌتزًتي ببًه بِ آدرس  72/4/4232
، ّبي ببًىي ػضَ ضهتبة  ببًه صبدرات ايزاى ٍ بب استفبدُ اس وبرتسبيت هذوَر الذام ٍ در اداهِ اس عزيك درگبُ ايٌتزًتي 

ريبل الذام ٍ بب دريبفت وذ رّگيزي ًْبيي اس تىويل وليِ هزاحل ثبهت   211،111ًسبت بِ ٍاريش ٍخِ ثبت ًبم بِ هيشاى 
 .ًبم اعويٌبى حبصل ًوبيٌذ

ببضذ، خَاّطوٌذ است صزفبً درصَرت احزاس ضزايظ ههَرد  بب ػٌبيت بِ ايي وِ استزداد ٍخِ ثبت ًبم، اهىبى پذيز ًوي* 
 .ًيبس ببًه، الذام بِ ثبت ًبم گزدد

گزدد در  بِ داٍعلببى ػشيش تَصيِ هي). استتؼييي گزديذُ  6/7/4232ريز شىثٍ مًر   71تا ساع  ه هْلت ثبت ًبم  2
 .(همغغ سهبًي فَق ًسبت بِ اًدبم ٍ تىويل هزاحل ثبت ًبم خَد الذام فزهبيٌذ

                      ، صههفحِ اٍل ضٌبسههٌبهِ ٍ صههفحِ تَضههيحبت  43ػىههس : ه ٌّگههبم ثبههت ًههبم ، داضههتي فبيههل اسههىي ضههذُ      3
داراي هؼهذل  ٍ ههذرن تحصهيلي ليسهبًس     يب هؼبفيت دائهن  ، وبرت هلي ، وبرت پبيبى خذهت(رصَرت ٍخَد تَضيحد)
بب هطخصهبت ٍ فزههت درج    ( وِ هالن بَهي بَدى آًْب هحل اخذ دي،لن هي ببضذ وسبًيبزاي  هذرن تحصيلي دي،لن)

 .ببضذ پذيز ًوي اداهِ هزاحل استخذام اهىبى در صَرت ػذم ارسبل فبيل هذارن فَق،. ببضذ ضذُ بز رٍي سبيت الشاهي هي
بذيْي است هتؼبلببً ًسبت بِ . ببضذ هسئَليت صحت ثبت اعالػبت در سبيت ايٌتزًتي بِ ػْذُ ضخص هتمبضي هيه   4 

ضذگبى در آسهَى الذام ٍ چٌبًچِ هغبيزتي در هٌذرخبت هذارن ارائِ ضذُ بب ضزايظ  اخذ ٍ بزرسي اصل هذارن پذيزفتِ 
ه ٍخَد داضتِ ببضذ اس اداهِ هزاحل استخذاهي هتمبضهي در ّهز هزحلهِ خلهَگيزي بهِ ػوهل خَاّهذ آههذ ٍ         آگْي ببً

 .هتمبضي حك ّيچگًَِ اػتزاضي را ًخَاّذ داضت
 :د ـ ساير وکات

چِ در ّز يه اس هزاحل خذة ٍ بؼذاس آى هطخص گزدد هتمبضي بذٍى داضتي ضزايظ ػوهَهي ٍ اختصبصهي    چٌبى -1
در آسهَى ضزوت ًوَدُ است، اس تىويل پزًٍذُ استخذاهي ٍ يب اداهِ اضتغبل ٍي هوبًؼهت بهِ ػوهل     اػالم ضذُ ثبت ًبم

 .خَاّذآهذ

ببًهه   اس عزيهك سهبيت   46/7/4232صث  ريز سـٍ شـىثٍ مـًر      41از ساع  پزيٌت وبرت ٍرٍد بِ خلسِ آسههَى   -2
www.bsi.ir ببضذلببل دريبفت هي. 

ًطبًي هحهل بزگهشاري آسههَى    . گزددبزگشار هي 43/7/4232صث  ريز جمعٍ مًر   3رأس ساع  آسهَى استخذاهي  -3
 .خَاّذ ضذهتؼبلببً در وبرت ٍرٍد بِ خلسِ درج 

 :هي ببضذٍال بِ ضزز خذٍل سيز َس 111 هفبد آسهَى استخذاهي خوؼبً داراي -4
 

 مًاد آزمًن رديف
تعداد 

 سًال

ضرية 

 سًال
 ي محتًاي سًياالت آزمًنمحديدٌ 

 2 21 ٍ آهبر وبربزدي وبه،يَتز 1

پيطزفتِ ٍ آهبر وبربزدي در  ICDLوبه،يَتز در سغح 

سغح وبرضٌبسي در رضتِ ّبي حسببذاري، هذيزيت ٍ 

 التصبد 

 2 21 ارس ٍ ببًىذاري التصبد ، پَل ٍ 2
التصبد خزد ٍ والى ٍ پَل ٍ ارس ٍ ببًىذاري در سغح 

 ّبي حسببذاري ٍ هذيزيتوبرضٌبسي رضتِ 

 ػوَهي ٍ تخصصي ببًىذاري ٍ هبلي 2 21 سببى اًگليسي  3

 2 21 ريبضيٍ حسببذاري  4

ٍ ريبضي  3ٍ  2، 1حسببذاري در سغح اصَل حسببذاري 

ّبي حسببذاري،  وبربزدي در سغح وبرضٌبسي رضتِ

 هذيزيت ٍ التصبد

  3 21 َّش ٍ استذالل هٌغمي 5
ي هٌفي  ًوزُ 1 بِ سٍَاالتي وِ بيص اس يه پبسخ دادُ ضَد، ًوزُ اي تؼلك ًگزفتِ ٍ بزاي پبسخ ّبي غلظ ضوٌبً،  

 3              .هٌظَر خَاّذ ضذ
                                                        امًر تًسعٍ سرمايٍ َاي اوساوی                                                                                                                                               

 تاوک صادرات ايران          
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