
 

کد 
 شغل

شغل مورد 
 نظر

مدرک 
 تحصیلی

تحصیلیرشته   حداکثر جنسیت 
 توضیحات محل اشتغال سن

HR-101 

رئیس برنامه 

ریزی و توسعه 

 منابع انسانی

 کارشناسی ارشد/

MBA 

MBAاجرایی،مدیریت منابع انسانی اسالمی / 

مهندسی صنایع،   -و بین الملل رفتارسازمانی

و  مدیریت عملکرد - HRمدیریت استراتژیک 

 HRبهره وری 

 اسالمشهرمحدوده  23 آقا

برنامه ریزی -مسلط برفرآیندهای منابع انسانی

سیستم های اطالعاتی -استراتژیک نیروی انسانی

HRM-هر  رراههکا، جبران خدمات انگیزشی

تئوری  -اموررفاهی وشغلی و طبقه بندی مشاغل 

، مدل های تعالی منابع انسانی-های مدیریت

 سال تجربه مفید و موثر کاری. 5دارای 

 
HR101 

منابع  کارشناس

 انسانی
 MBA کارشناسی/

MBA- مدیریت  اجرایی،  ریت منابع انسانی/یمد

 /مدیریت صنعتی مدیریت دولتی/  رفتارسازمانی/

 مهندسی صنایع

 رمحدوده اسالمشه 23 آقا

 -مسلط برنظام های اداری، روابط و قانون کار

 -وبرنامه ریزی جانشین پروری  شغلیکارراهه 

طبقه بندی مشاغل و ارزیابی عملکرد سیستم 

               .های جذب و نگهداشت کارکنان

 .کاری موثر و مفید تجربه سال 2 دارای

 
HR-101 

کارشناس 

 آموزش
 / ارشدکارشناسی

علوم تربیتی )مدیریت و برنامه ریزی آموزشی( 

درسی،برنامه ریزی مدیریت آموزشی برنامه ریزی 

آموزشی و سایر مدیریت های گرایش منابع 

 انسانی، دانش، دولتی و رفتارسازمانی

 محدوده اسالمشهر 23 آقا

آشنایی با فرآیندهای آموزش و توسعه منابع 

انسانی از جمله، نیازسنجی، برنامه ریزی آموزشی 

و اجراء همچنین مسلط بر مدل های اثربخشی 

 آموزشی مسیر شغلی.آموزشی، برنامه ریزی 
 .کاری موثر و مفید تجربه سال 3 دارای

HR-01 
مدیر دریافت 

 وبهبود شیر
 محدوده اسالمشهر *** آقا دامپزشکی دکترا

الویت اول با افراد دارای مدرک تحصیلی از 

دانشگاه تهران و الویت های بعدی با افراد دارای 

مدرک از سایر مراکز آموزشی و توانمند در 

گانه زبان  4و استفاده از مهارت های  بکارگیری

 انگلیسی برای متقاضیان استخدامی می باشد.

HR-01 آقا بازرگانی، حسابداری مدیریت کارشناسی مدیرمنطقه *** 
محدوده اسالمشهر، تهران 

 غرب، تهران شرق، البرز

سال سابقه کاری  3دارای حداقل 

انجام ماموریتهای  توانایی اعزام و -مفید

 برون شهری. بلندمدت

HR-00 آقا بازرگانی، حسابداری مدیریت کاردانی مدیرفروش *** 
 تهران اسالمشهر، محدوده

 البرز شرق، تهران غرب،

سال سابقه کاری مفید  3دارای 

 وموثرمرتبط.

HR-00 
سرپرست 

 فروش
 *** آقا بازرگانی، حسابداری مدیریت کاردانی

 تهران اسالمشهر، محدوده

 البرز شرق، تهران غرب،

موثر  سال سابقه کاری مفید و 3دارای 

 مرتبط.

HR-00 
 کارشناس

IT 

/ کاردانی

 کارشناسی
 23 آقا نرم افزار و سخت افزار

 اسالمشهر،ورامین،تهرانپارس،

مراغه، تبریز، ارومیه ، خوی ، 

بوکان، اردبیل، پارس آباد، 

اصفهان، کاشان، البرز، ایالم، 

بوشهر، شهرکرد، بیرجند، 

سبزوار، بجنورد، اهواز، مشهد، 

دزفول، خرمشهر، زنجان، 

سمنان، شاهرود، زاهدان، زابل 

ایرانشهر، چابهار، شیراز، فسا، 

آباده، قزوین، قم، سنندج، 

کرمان،جیرفت، 

کرمانشاه،یاسوج، گرگان، 

گنبدکاووس، رشت، تالش، 

لنگرود، خرم آباد، بروجرد، 

ساری، آمل تنکابن، اراک، 

، ساوه، خمین، بندرعباس

 بندرلنگه،همدان، یزد

الویت استخدام و بکارگیری با 

مقیم در شهرهای  متقاضیان بومی و

 نام برده شده می باشد.

HR-00 حسابداری،صنعتیبازرگانی، مدیریت  یکارشناس بازرس فروش ،IT 23 آقا 

، محدوده اسالمشهر

 تهرانپارس،ورامین،مراغه،

 بوکان، ، خوی ، ارومیه تبریز،

 اصفهان، آباد، پارس اردبیل،

 بوشهر، ایالم، البرز، کاشان،

 مشهد، بیرجند، شهرکرد،

 دزفول، اهواز، بجنورد، سبزوار،

سال سابقه کاری مرتبط،  3دارای 

مسئولیت پذیر و توانمند در انجام 

 ماموریتهای بلندمدت.

 



 سمنان، زنجان، خرمشهر،

 زابل زاهدان، شاهرود،

 فسا، شیراز، چابهار، ایرانشهر،

 سنندج، قم، قزوین، آباده،

 کرمان،جیرفت،

 گرگان، کرمانشاه،یاسوج،

 تالش، رشت، گنبدکاووس،

 بروجرد، آباد، خرم لنگرود،

 اراک، تنکابن، آمل ساری،

 بندرعباس، خمین، ساوه،

 یزد بندرلنگه،همدان،

HR-11 ویزیتور 

 25 آقا عمومی دیپلم

تهرانپارس، 

اسالمشهر،ورامین،مراغه، 

، خوی ، بوکان، تبریز، ارومیه 

اردبیل، پارس آباد، اصفهان، 

کاشان، البرز، ایالم، بوشهر، 

شهرکرد، بیرجند، مشهد، 

سبزوار، بجنورد، اهواز، دزفول، 

خرمشهر، زنجان، سمنان، 

شاهرود، زاهدان، زابل 

ایرانشهر، چابهار، شیراز، فسا، 

آباده، قزوین، قم، سنندج، 

کرمان،جیرفت، 

کرمانشاه،یاسوج، گرگان، 

گنبدکاووس، رشت، تالش، 

لنگرود، خرم آباد، بروجرد، 

ساری، آمل تنکابن، اراک، 

ساوه، خمین، بندرعباس، 

 بندرلنگه،همدان، یزد

سال سابقه کاری مفید  3دارای 

 وموثر مرتبط.

HR-11 ایسوزو راننده 

 

HR-10 

کارشناس 

 تبلیغات
 / ارشدیکارشناس

 روابط عمومی، علوم ارتباطات اجتماعی، 

 مطالعات فرهنگی و سایر رشته های مرتبطه ...
 اسالمشهر محدوده 32 / آقاخانم

دارای  -سال سابقه کار در امور تبلیغات 3دارای 

مهارت انجام امور تحقیقاتی و تبلیغاتی در 

 ،  Officeفضاهای مجازی ، مسلط بر نرم افزار

انجام امور میدانی ) شناسایی و  وتوانمند در

 پیگیری حضور در نمایشگاهها و گردهمایی ها(

HR-11 
متصدی امور 

 تبلیغات

کاردانی/ 

 کارشناسی

 روابط عمومی، علوم ارتباطات اجتماعی، 

 مطالعات فرهنگی و سایر رشته های مرتبطه ...
 32 آقا

مشهد،  ،محدوده اسالمشهر

 چالوس، شیراز، اهواز.

دارای خودروی شخصی و  -سال سابقه کار 3دارای 

امکان عزیمت و   -استفاده از آن جهت انجام امور محوله

نرم  توانمند در کار با   -انجام ماموریت های بلند مدت

 .و استفاده از اینترنت  officeافزار 

HR-10 

متصدی و 

راننده امور 

 تبلیغات

کاردانی/ 

 کارشناسی

 روابط عمومی، علوم ارتباطات اجتماعی، 

 مطالعات فرهنگی و سایر رشته های مرتبطه 
 محدوده اسالمشهر 32 آقا

 سال 03دارای   -سال سابقه کارمرتبط  3دارای 

امکان عزیمت و انجام ماموریت  -سابقه رانندگی 

 های بلند مدت در سطح کشور.

HR-10 
کارشناس 

 دامپروری
 محدوده اسالمشهر 23 آقا تغذیه دام و طیور گرایش کارشناسی/ ارشد

الویت اول با افراد دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه 

تهران و الویت های بعدی با افراد دارای مدرک از سایر 

مراکز آموزشی و توانمند در بکارگیری و استفاده از 

گانه زبان انگلیسی برای متقاضیان  ۴مهارت های 

 .استخدامی می باشد

HR-11 32 آقا تاسیسات برق قدرت/ دیپلم نیروی فنی 

-لنگرود-گرگان-کاشان-قزوین

-تبریز-یاسوج-همدان-ورامین

-اصفهان-ساوه-زنجان-خرم آباد

 قم-بروجرد-تالش

آشنایی با سیستم برودت و حداقل یکسال سابقه 

 کار مرتبط / نوع سردخانه ثابت فریونی

HR-10 اسالمشهر محدوده 23 آقا معماریعمران،  ارشد  کارشناسی/ سرپرست ابنیه 

سال سابقه کار مرتبط / تسلط کامل  5حدااقل 

براصول ساخت و طراحی، توانمند در کار با نرم 

و استفاده از اینترنت / تسلط بر  officeافزار 

 زبان انگلیسی

HR-10 
مسئول اجرائی 

 ابنیه

کاردانی/ 

 کارشناسی
 اسالمشهر محدوده 23 آقا عمران

/ تسلط کامل سابقه کار مرتبط سال 5حدااقل 

براصول ساخت و طراحی، توانمند در کار با نرم 

تسلط بر   /و استفاده از اینترنت officeافزار 

 زبان انگلیسی

HR-10 
 کارشناس 

 برنامه ریزی
 اسالمشهر محدوده 23 آقا مهندسی صنایع کارشناسی/ ارشد

/ تسلط به سال سابقه کار مرتبط 5حدااقل 

ICDL توانمند در کار با نرم افزار ،Excel  و

MSP  تسلط نسبی بر و استفاده از اینترنت /

 زبان انگلیسی



HR-11 
اپراتور کنترل و 

 مسئول دفتر
 اسالمشهر محدوده 32 آقا عمومی دیپلم

/ مسلط به زبان سال سابقه کار مرتبط 5حدااقل 

 Officeو نرم افزار  ICDLانگلیسی ، 

HR-10 

کارشناس 

منطقه برودت و 

 تاسیسات

/ تسلط به سال سابقه کار مرتبط 5حدااقل  اسالمشهر محدوده 23 آقا تاسیسات / مهندسی برق کارشناسی / ارشد
ICDL 

HR-12 اسالمشهر محدوده 32 آقا عمومی دیپلم مسئول دفتر 
/ تسلط به سال سابقه کار مرتبط 5حدااقل 

ICDL ،  نرم افزارAuto cad  مسلط برزبان،

 انگلیسی

HR-10 
    کارشناس

 وری انرژیبهره 
 اسالمشهر محدوده 23 آقا مهندسی برق )الکترونیک( کارشناسی

سال سابقه کار مرتبط / تسلط کامل  5حدااقل 

و نرم  ICDLبراصول ساخت و طراحی، تسلط به 

افزارهای تخصصی /دارای رزومه تحقیقاتی/ 

 مسلط بر زبان انگلیسی

HR-11 
   کارشناس 

 بهره وری انرژی
 کارشناسی

         مهندسی مکانیک )تبدیل انرژی(/

 مهندسی شیمی)فرآیند(
 اسالمشهر محدوده 23 آقا

تسلط کامل   /سال سابقه کار مرتبط 5حدااقل 

و نرم  ICDLبراصول ساخت و طراحی، تسلط به 

زارهای تخصصی و مدلینگ حرارتی /دارای فا

 آشنا به زبان انگلیسی  رزومه تحقیقاتی/

HR-11 کارشناس فنی 
کاردانی/ 

 کارشناسی
 محدوده اسالمشهر 23 آقا الکترونیک

حداقل دوسال سابقه کار مرتبط/ ترجیحا کار در 

 صنایع غذایی

HR-11 
سرپرست 

 آزمایشگاه
 محدوده اسالمشهر 23 آقا (صنایع غذایی )گرایششیمی کارشناسی

حداقل دو سال سابقه کار مرتبط، آشنایی با 

تجهیزات آزمایشگاهی، آشنایی با نحوه انجام 

آنالیز، آشنایی کامل با کامپیوتر و کار با نرم افزار 

،  codexآفیس، آشنایی با استاندارد داخلی و 

 توانایی خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی

HR-10 

کارشناس 

میکروبی و 

 شیمیایی

 اسالمشهر محدوده 23 آقا میکروبیولوژی ، صنایع غذایی کارشناسی

حداقل یک سال سابقه کار مرتبط، آشنایی با 

تجهیزات آزمایشگاهی، آشنایی با نحوه انجام 

 نرم با کار و با کامپیوتر کامل فرآیند، آشنایی

 و داخلی استاندارد با آشنایی آفیس، افزار

codex ، زبان به نوشتن و خواندن توانایی 

 انگلیسی

HR-10 

کارشناس 

کنترل کیفیت 

 مواد اولیه

کاردانی/ 

 کارشناسی
 اسالمشهر محدوده 23 آقا (غذایی صنایع گرایش)شیمی

حداقل دو سال سابقه کار مرتبط در صنایع 

 با غذایی، آشنایی با نحوه نمونه برداری، آشنایی

 آفیس افزار نرم با کار و کامپیوتر کامل

HR-10 

کارشناس 

امورمشتریان 

CRM 

 اسالمشهر محدوده 35 خانم مدیریت، زبان انگلیسی کارشناسی
روابط عمومی باال، مسلط به برنامه آفیس، فن 

 بیان قوی

HR-10 
کارگر خط 

 تولید
 متأهل محدوده اسالمشهر 23 آقا عمومی دیپلم

 
HR-12 

 .مرتبط وموثر مفید کاری سابقه سال 3 دارای محدوده اسالمشهر 43 آقا عمومی دیپلم راننده تریلی

HR-00 گرافیست 
 کارشناسی/

 ارشد
 محدوده اسالمشهر 32 آقا گرافیک

سال سابقه کار،مهارت در کار با کامیوتر  3دارای 

و استفاده از نرم افزارهای گرافیکی ،توانایی 

 اجرای طرح های گرافیکی،تایپ

 

 

 

 

 مسئولیت پذیری، توانایی کار تیمی، تمایل به یادگیری، مهارت های ارتباطی، توانایی حل مسئله، داشتن روحیه حمایتی. 

  م تسدل  کامدل بدر معمویده ی ندر     )سطح آن بسته به نوع شغل می باشد(  و   زبان انگلیسیگانه  0آشنایی با مهارت های

 .MS-Office حوزه کاری وافزارهای مرتب  در 

 


