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کد 

 شغل

شغل مورد 

 نظر

مدرک 

 تحصیلی
 جنسیت رشته تحصیلی

 حداکثر

 سن
 توضیحات محل اشتغال

HR-101 
رئیص برًبهَ 

ریسی ّ تْضؼَ 

 هٌببغ اًطبًی

 کبرغٌبضی ارغد/

MBA  

MBA ّ هدیریت هٌببغ اًطبًی اضالهی

 - HRهدیریت اضتراتژیک  -بیي الولل 

 HRهدیریت ػولکردّ بِرٍ ّری 

 آقب/

 خبًن
23 

 

 هحدّدٍ اضالهػِر

برًبهلللللَ ریلللللسی  -هطللللللر بردرآیٌلللللدُبی هٌلللللببغ اًطلللللبًی  

ضیطللللتن ُللللبی ا الػللللبتی  -اضللللتراتژیک ًیللللرّی اًطللللبًی 

HRM-ّاهْرردللبُی کبراًللَ، جبللراى خللدهبگ اًییسغللی- 

 .هدل ُبی تؼبلی هٌببغ اًطبًی-تئْری ُبی هدیریت

 

HR-103 هٌببغ  کبرغٌبش

  اًطبًی

 کبرغٌبضی/

MBA  

MBA- اجرایی، ریت هٌببغ اًطبًی/یهد 

 هدیریت دّلتی/  هدیریت ردتبرضبزهبًی/
 هٌِدضی صٌبیغ /هدیریت صٌؼتی

 آقب/

 خبًن
23 

 

رهحدّدٍ اضالهػِ  

کبرراَُ  -هطلر برًظبم ُبی اداری، رّابر ّ قبًْى کبر

 بقلللَ بٌلللدی   -برًبهلللَ ریلللسی جبًػلللیي  لللرّری   ّ غللل لی

هػلللللبال ّ ارزیلللللببی ػولکلللللرد ضیطلللللتن ُلللللبی جللللل ة ّ   

 .ًیِداغت کبرکٌبى

 

HR-103  کبرغٌبش

 آهْزظ
 / ارغدکبرغٌبضی

)هدیریت ّ برًبهَ ریسی  ػلْم تربیتی

هدیریت آهْزغی برًبهَ آهْزغی( 
ریسی درضی،برًبهَ ریسی آهْزغی ّ 

اًطبًی، ضبیر هدیریت ُبی گرایع هٌببغ 

 داًع، دّلتی ّ ردتبرضبزهبًی

 آقب/

 خبًن
23 

 

 هحدّدٍ اضالهػِر

آغللٌبیی بللب درآیٌللدُبی آهللْزظ ّ تْضللؼَ هٌللببغ اًطللبًی از  

جوللللَ، ًیبزضلللٌنی، برًبهلللَ ریلللسی آهْزغلللی ّ اجلللرا       

ُوچٌیي هطلر بلر هلدل ُلبی اخرب ػلی آهْزغلی، برًبهلَ       

 ریسی آهْزغی هطیر غ لی.

HR-01 

هدیر 

دریبدت 

 ّبِبْد غیر
 هحدّدٍ اضالهػِر *** آقب داهپسغکی دکترا

الْیت اّل بب ادراد دارای هدرک تحصیلی از 

داًػیبٍ تِراى ّ الْیت ُبی بؼدی بب ادراد دارای 

هدرک از ضبیر هراکس آهْزغی ّ تْاًوٌد در 

گبًَ زببى  4بکبرگیری ّ اضتفبدٍ از هِبرگ ُبی 

 اًیلیطی برای هتقبضیبى اضت داهی هی ببغد.

HR-02 

هدیرتْلید، 

هدیر کٌترل 

 کیفیت 
 کبرغٌبش

صٌبیغ ا ایی، ّ  هٌِدضی صٌبیغ

هٌِدضی غیوی بب گرایع صٌبیغ 

 ا ایی

 آقب/

 خبًن
 هحدّدٍ اضالهػِر 23

هؼتبر، ارائَ هدرک تحصیلی از داًػیبٍ ُبی 

گبًَ   4تطلر  کبهل بربکبرگیری از هِبرگ ُبی 

 زببى اًیلیطی.

HR-03 َآقب هدیریت، ببزرگبًی، حطببداری کبرغٌبضی هدیرهٌطق *** 
اضتبى ُب ّ غِرُبی 

 حْهَ تِراى ّ البرز
تْاًبیی  -ضبل ضببقَ کبری هفید 3اقل دارای حد

 اًنبم هبهْریتِبی بلٌدهدگ برّى غِری.اػسام ّ

HR-04 آقب هدیریت، ببزرگبًی، حطببداری کبرداًی هدیردرّظ *** 
اضتبى ُب ّ غِرُبی 

 حْهَ تِراى ّ البرز
 ضبل ضببقَ کبری هفید ّهْخرهرتبر. 3دارای 

HR-05 
ضر رضت 

 درّظ
 *** آقب هدیریت، ببزرگبًی، حطببداری کبرداًی

اضتبى ُب ّ غِرُبی 

 حْهَ تِراى ّ البرز
 ّهْخر هرتبر.ضبل ضببقَ کبری هفید  3دارای 

HR-06 
کبرغٌبش 

IT 
 32 آقب ًرم ادسار ّ ض ت ادسار کبرداًی

قسّیي، خْی، یسد، 

زًنبى، جیردت، 

اراک، چببِبر، 

بٌدرػببش، زابل، 

دطب ، هرااَ، کبغبى، 

ضٌٌدج، کرهبى، یبضْج، 

بٌدرلٌیَ، ایراًػِر، 

 تبلع

الْیت اضت دام ّ بکبرگیری بب هتقبضیبى بْهی 

 بردٍ غدٍ هی ببغد. ّهقین در غِرُبی ًبم

HR-07 
کبرغٌبش 

 درّظ
 23 آقب هدیریت، ببزرگبًی، حطببداری غٌبشکبر

اضتبى ُب ّ غِرُبی 

 حْهَ تِراى ّ البرز
تْاًبیی -ضبل ضببقَ کبری هفید 3ی حداقل دارا

 اًنبم هبهْریتِبی بلٌدهدگ برّى غِری.اػسام ّ

HR-08 
ببزرش 

 درّظ
 کبرغٌبش

ببزرگبًی، هدیریت، 

 ITحطببداری،
 اُْاز -تِراى 30 آقب

ضبل ضببقَ کبری هرتبر، هطئْلیت   یر ّ  3دارای 

 تْاًوٌد در اًنبم هبهْریتِبی بلٌدهدگ.

HR-09 هحدّدٍ اضالهػِر 23 آقب هدیریت، ببزرگبًی، حطببداری کبرداًی هطئْل ددتر 
غٌبیی بب زببى اًیلیطی ّ ًرم ادسار  آداغتي 

AUTOCAD از هسیت ُبی اضت داهی هی ببغد. 

HR-10 

هترجن زببى 

ترکی 

 اضتبًبْلی
 3ّ دارای گْاُیٌبهَ راًٌدگی  بیَ ICDLتطلر بَ  هحدّدٍ اضالهػِر *** آقب رغتَ ُبی هرتبر کبرداًی

HR-11 ّیسیتْر 

 *** آقب *** دیپلن
اضتبى ُب ّ غِرُبی 

 حْهَ تِراى ّ البرز
 ّهْخر هرتبر.ضبل ضببقَ کبری هفید  3دارای 

HR-12 ٍراًٌد 

HR-13 
)تْزیغ  هْزع

 (کٌٌدٍ

HR-14 
کبرغٌبش 

 حقْقی
ضبل ضببقَ کبری هفید ّهْخر هرتبر. 3دارای  هحدّدٍ اضالهػِر 23 آقب حقْق  ّ ػلْم قضبیی کبرغٌبش  
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HR-15  کبرغٌبش

 تبلی بگ

/ کبرغٌبش

 ارغد

رّابر ػوْهی، ػلْم ارتبب بگ 

اجتوبػی، هطبلؼبگ درٌُیی ّ 

  ضبیر رغتَ ُبی هرتبطَ ...

 اضتبى تِراى 23 خبًن 

تْاًوٌد  -ضبل ضببقَ کبر در اهْر تبلی بگ 3دارای 

قبتی ّ تبلی بتی در دضبُبی تحقی در اًنبم اهْر

 یییری غٌبضبیی ّ  ) اهْر هیداًیاًنبم ّ  هنبزی

  ِب ّ گردُوبیی ُب(ًُوبیػیب حضْر در

HR-16 

کبرغٌبش 

 تبلی بگ
 کبرغٌبش

رّابر ػوْهی، ػلْم ارتبب بگ 

اجتوبػی، هطبلؼبگ درٌُیی ّ 

  ضبیر رغتَ ُبی هرتبطَ ...

 هحدّدٍ اضالهػِر 23  آقب

دارای  -ضبل ضببقَ کبر در اهْر تبلی بگ 3دارای 

تحقیقبتی ّ تبلی بتی در  اًنبم اهْر هِبرگ

 ،  Officeًرم ادسار هطلر بر،  دضبُبی هنبزی

غٌبضبیی ّ  ) اًنبم اهْر هیداًی ّتْاًوٌد در

 ِب ّ گردُوبیی ُب(ًُوبیػیب حضْر در یییری 

HR-17  هتصدی

اهْر 

 تبلی بگ

/ کبرداًی

 هحدّدٍ اضالهػِر 23 آقب   کبرغٌبضی
ػسیوت ّ اهکبى  -هرتبر  ضبل ضببقَ کبر 3دارای 

 .اًنبم هبهْریت ُبی بلٌد هدگ در ضطح کػْر

HR-18  هتصدی ّ

اهْر راًٌدٍ 

 تبلی بگ

/ کبرداًی

 هحدّدٍ اضالهػِر 23 آقب   کبرغٌبضی

  ضبل 03 دارای  -هرتبر ضبل ضببقَ کبر 3دارای 
اًنبم هبهْریت ػسیوت ّ اهکبى  -ضببقَ راًٌدگی

 .ُبی بلٌد هدگ در ضطح کػْر

HR-19 

هتصدی 

اهْر 

 تبلی بگ

/ کبرداًی

 کبرغٌبضی
 23 آقب  

هػِد، چبلْش، غیراز، 

 تبریس، اُْاز.

دارای خْدرّی غ صی  -ضبل ضببقَ کبر 3دارای 

اهکبى   -ّ اضتفبدٍ از آى جِت اًنبم اهْر هحْلَ

اًوٌد ْت -هدگ هبهْریت ُبی بلٌداًنبم ػسیوت ّ 

 . اضتفبدٍ از ایٌترًت ّ officeدر کبر بب ًرم ادسار 

 

 

 مسئًلیت پریسی، کًاوبیی کبز کیمی، کمبیک بٍ یب گیسی، مُبزت َبی ازکببطی، کًاوبیی حک مسئلٍ،  اشته زيحیٍ حمبیتی. 

  کستل  کبمتک بتس مجمًػتٍ ی وتس     )سطح آن بستٍ بٍ وًع شغک می ببشتد  ي   شببن اوگلیسیگبوٍ  4آشىبیی بب مُبزت َبی  

 .MS-Office حًشٌ کبزی يافصازَبی مسکب   ز 

 

 

 

 
 
 


