
 
 
 

 آگهی استخدام
 نمایدمی يکارهمدعوت به ذیل مهندسان مشاور تهران رایمند از افراد واجد شرایط 

 
 

 را تکمیل فرمایند. Careersدر بخش فرم درخواست استخدام  www.tehranraymand.comسایت داوطلبان الزم است با مراجعه به وب •
 ویت خواهند بود.داوطلبان فارغ التحصیل از دانشگاههاي معتبر در اول •
 دارا بودن کارت معافیت یا پایان خدمت براي آقایان الزامی است. •
 

 

 زبان انگلیسی مهارتها سابقه کار مفید محل خدمت تحصیالتحداقل  سمت کد

EE-02  سال 5تا  3 تهران قدرت -لیسانس برق  کارشناس برق 
 شناخت مشخصات فنی تجهیزات برق •
 آشنایی با طراحی تابلوهاي برق •
 آشنایی با طراحی شبکه هاي توزیع •

در خواندن،  نسبیتسلط 
 نوشتن و مکالمه



 

 زبان انگلیسی مهارتها سابقه کار مفید محل خدمت تحصیالتحداقل  سمت کد

HR-01 
 کارشناس ارشد

 منابع انسانی 
 لیسانس صنایع

 مدیریتحوزه یا رشته هاي مرتبط در  
 سال 5 تهران

نابع انسانی (جذب و مسلط به فرایندهاي م •
، طبقه بندي آموزشارزیابی عملکرد، استخدام، 

 و ...) مشاغل
 یواحد منابع انسان یتیریمد هايانواع گزارش هیته •
 با قانون کار ییآشنا •
 MS Officeتسلط بر نرم افزار  •
و یا  صنایع مرتبط با نفت و گازکار در  سابقه •

 گردد.یمحسوب م ازیامتشرکتهاي پروژه محور 

در خواندن،  تسلط
 نوشتن و مکالمه

EQ-01 
کارشناس ارشد 
 تجهیزات ثابت

 لیسانس مکانیک
 (اولویت با گرایش طراحی جامدات خواهد بود)

 سال 10 تهران

تسلط کامل به استانداردها و نرم افزارهاي طراحی و  •
روشهاي ساخت تجهیزات ثابت در صنایع نفت و گاز و 

 پتروشیمی
پروژه پیچیده یا چند  توانایی راهبري و اجراي یک •

 پروژه ساده به طور همزمان
 توانایی تهیه مدارك فنی، خرید و ارزیابی سازندگان •
 توانایی بررسی مدارك سازندگان •
 توانایی راهبري فنی و هدایت مهندسین رتبه •

 پایین تر
 توانایی حل مسائل و مشکالت طراحی و اجرا  •

تسلط کامل در خواندن، 
 نوشتن و مکالمه

EQ-02 
ارشناس تجهیزات ک

 ثابت
 سال 5 تهران لیسانس مکانیک

طراحی و روشهاي ساخت  يآشنایی به استانداردها •
 تجهیزات ثابت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 تسلط کامل بر نرم افزارهاي تخصصی مرتبط •
 توانایی تهیه مدارك فنی •

در خواندن،  نسبیتسلط 
 نوشتن و مکالمه



 

 زبان انگلیسی مهارتها سابقه کار مفید محل خدمت تحصیالتحداقل  سمت کد

PS-01 کارشناس ارشد فرآیند 
 یسانس مهندسی شیمیل

 (گرایش پتروشیمی /فرآیند/ گاز/ نفت)
 سال 10 تهران

 تسلط بر نرم افزار هاي شبیه سازي و محاسباتی: •
• HYSYS, PROII, OLGA, FLARENET, 

HTFS,…. 
خطوط  نفت و گاز، دیتول يندهایفرآ یبر طراح تسلط •

 يستمهایس نفت و گاز، يجداساز ،ییفشار افزا ،انتقال
 ی، ...جانب

انایی راهبري و اجراي یک پروژه پیچیده یا چند تو •
 پروژه ساده به طور همزمان

تسلط کامل در خواندن 
 و نوشتن

PS-02 سال 5 تهران لیسانس مهندسی شیمی کارشناس فرآیند 

 آشنایی با نرم افزار هاي شبیه سازي و محاسباتی: •
• HYSYS, PROII, OLGA, FLARENET, 

HTFS,…. 
خطوط  نفت و گاز، دیتول يندهایفرآ یبر طراح تسلط •

 يستمهایس نفت و گاز، يجداساز ،ییفشار افزا ،انتقال
 ی، ...جانب

تسلط نسبی در خواندن 
 و نوشتن

EE-01 سال 10 تهران قدرت  -لیسانس برق  کارشناس ارشد برق 

 صنعتی LV و MV طراحی تابلوهاي •
طراحی شبکه هاي توزیع برق در پروژه هاي نفت و  •

 گاز
 فنی تجهیزات برق صنعتی تهیه مشخصات •
 تهیه درخواست خرید و بررسی مدارك سازندگان •
توانایی راهبري و اجراي یک پروژه پیچیده یا چند  •

 پروژه ساده به طور همزمان

تسلط کامل در خواندن 
 و نوشتن



 

 زبان انگلیسی مهارتها سابقه کار مفید محل خدمت تحصیالتحداقل  سمت کد

TL-01 سال 5 تهران مخابرات  -لیسانس برق  کارشناس مخابرات 

احدهاي تسلط بر طراحی سیستمهاي مخابراتی در و •
 صنعتی

)Telephone, Paging,  Radio, CCTV,..( 
تهیه مشخصات فنی تجهیزات و بررسی مدارك فنی  •

 سازندگان

در خواندن  نسبیتسلط 
 و نوشتن

IN-03 دریافت مدرك از دانشگاههاي معتبر • فارغ التحصیل تهران الکترونیک/کنترل - برقلیسانس  کارشناس ابزاردقیق 
تسلط نسبی در نوشتن 

 واندنو خ

PL-01 
کارشناس ارشد خط 

 لوله
 سال 8 تهران لیسانس مکانیک

تسلط بر تهیه مشخصات فنی و نقشه هاي استاندارد  •
 خطوط لوله 

تسلط بر تهیه برگه هاي اطالعات فنی و بسته هاي  •
 خرید و بررسی مدارك سازندگان

 تسلط بر محاسبات خط لوله •
 آشنایی با آنالیز تنش خطوط لوله •
 انتخاب مسیر خطوط لوله نسلط با نحوه •

تسلط کامل در خواندن، 
 نوشتن و مکالمه



 

 زبان انگلیسی مهارتها سابقه کار مفید محل خدمت تحصیالتحداقل  سمت کد

PD-01 
 آنالیز ارشد کارشناس

 لوله سیستمهاي تنش
 کشی

 مکانیکلیسانس 
 )جامداتطراحی  (گرایش 

 سال 10 تهران

 تسلط نسبی بر اصول طراحی لوله کشی •
 در سیستمهاي لوله کشی خطوط بحرانیتحلیل تنش  •

نفت وگازو روژه هاي در پ روزمینی و زیرزمینی
 پتروشیمی

 تهیه لیست خطوط بحرانی •
 یو ارزباب دیو درخواست خر یمشخصات فن هیته •

 نظیر: سازندگان اقالم
• Snubbers /Expansion Joint/Springs 

تسلط کامل در خواندن 
 و نوشتن

PD-02 
ارشد  کارشناس
 کشی لوله سیستمهاي

(Piping) 
 سال 8 تهران مکانیکلیسانس مهندسی 

 PDMS لط کامل به نرم افزار تس •
 محوطه یینقشه جانما يبازنگر ییتوانا •
انواع  اطراف یلوله کش ستمیس یطراح ییتوانا •

  تجهیزات
توانایی راهبري گروههاي کوچک مهندسی و هماهنگی  •

 بین سازمانی  
 ,ASME B31.1, B31.3تسلط بر استانداردهاي •

B31.4, B31.8 

تسلط کامل در خواندن 
 و نوشتن



 

 زبان انگلیسی مهارتها سابقه کار مفید محل خدمت تحصیالتحداقل  سمت کد

PD-05 
ارشد   کارشناس

 سیستمهاي متریال 
 (Piping)کشی  لوله

 سال 8 تهران مکانیک لیسانس مهندسی

برگه هاي فنی اقالم خاص کلیه  کلیه هیتوانایی ته •
ی کلیه اقالم مشخصات فنشیرآالت و همچنین تهیه 

 لوله کشی 
 کلیه اقالم لوله کشی دیدرخواست خر تهیهتوانایی  •
فروشندگان اقالم و  انمدارك سازندگ بررسیتوانایی  •

 یابیارز ییگزارش نها هیو ته شیرآالتکشی، لوله
 سازندگان و فروشندگان 

 کلیه  دیتول نیح فرآیندهايو  اتست هبا  آشنایی کامل •
 لوله کشیاقالم 

 تسلط نسبی بر اصول طراحی لوله کشی •
 ,ASME B31.1استانداردهاي مرتبط تسلط بر  •

B31.3, B31.4, B31.8, API, BS  

سلط کامل در خواندن ت
 و نوشتن

PD-06 
 کارشناس متریال 

کشی  لوله سیستمهاي
(Piping) 

 سال 5 تهران مکانیک لیسانس مهندسی

 ,MS-Office )Excel تسلط کامل به نرم افزارهاي  •
Access( 

 PDMS  آشنایی کامل به نرم افزار  •
 کشی صنعتی   لوله هاي سیستم آشنایی با طراحی •
 متره و برآورد کلیه اقالم لوله کشی زمینه کار در سابقه •
 ,ASME B31.1استانداردهاي مرتبط  آشنایی با  •

B31.3, B31.4, B31.8, API, BS 

در خواندن  نسبیتسلط 
 و نوشتن



 

 زبان انگلیسی مهارتها سابقه کار مفید محل خدمت تحصیالتحداقل  سمت کد

RE-01 
کارشناس ارشد بخش 
 تجهیزات دوار و پکیج

 سال 10 تهران لیسانس مکانیک

 در حوزه تجهیزات دوار: •
 تسلط بر مبانی تجهیزات دوار •
توانایی راهبري و اجراي یک پروژه پیچیده یا چند  •

 پروژه ساده به طور همزمان
 توانایی تهیه مدارك فنی، خرید و ارزیابی سازندگان •
 توانایی بررسی مدارك سازندگان •
 در حوزه تجهیزات پکیج: •
آشنایی با اصول و نرم افزارهاي طراحی مخازن تحت  •

 فشار
انواع مبدل  آشنایی با اصول و نرم افزارهاي طراحی •

 هاي حرارتی
آشنایی با اصول و نرم افزارهاي طراحی تجهیزات  •

 مشعل دار
 تجربه راهبري پروژه در بخش مربوطه •

تسلط کامل در خواندن، 
 نوشتن و مکالمه

RE-02 
کارشناس بخش 

 تجهیزات دوار و پکیج
 سال 4 تهران لیسانس مکانیک

 در حوزه تجهیزات دوار: •
 دوارآشنایی با مبانی تجهیزات  •
 در حوزه تجهیزات پکیج: •
آشنایی با اصول و نرم افزارهاي طراحی مخازن تحت  •

 فشار
آشنایی با اصول و نرم افزارهاي طراحی انواع مبدل  •

 هاي حرارتی
آشنایی با اصول و نرم افزارهاي طراحی تجهیزات  •

 مشعل دار

تسلط کامل در خواندن، 
 نوشتن و مکالمه



 

 زبان انگلیسی مهارتها سابقه کار مفید محل خدمت تحصیالتحداقل  سمت کد

BL-01 
کارشناس ارشد 

 معماري
 تهران نس معماريلیسا

 سال 10
 5(حداقل شامل 
سال معماري 

 صنعتی)

طراحی فاز یک و دو  ساختمانهاي صنعتی و غیر  •
 صنعتی

 تسلط بر استانداردهاي داخلی و بین المللی نفت و گاز  •
  Auto CADتسلط بر •
 3ds Maxآشنایی با   •
تبحر در هماهنگی فنی با بخشهاي مرتبط با ساختمان  •

 یو سایر بخش هاي صنعت
 

تسلط کامل در خواندن 
 و نوشتن

BL-02 
کارشناس ارشد 

 تاسیسات ساختمان
 لیسانس مکانیک

 (ترجیحاً حرارت و سیاالت)
 تهران

سال  8حداقل 
سابقه کار 

 صنعتی

تسلط کامل بر استانداردهاي صنعتی و نیازمندیهاي  •
 ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی

 انتخاب سیستمهاي تاسیساتی متناسب با کاربرد •
 ساختمان و اقلیم

  carrierتسلط بر نرم افزار  •
 اشنایی با سازندگان •
 تسلط بر مدارك سازندگان و نحوه باز بینی آن •

تسلط کامل در خواندن 
 و نوشتن

CE-01 سال 10 تهران لیسانس عمران کارشناس ارشد سیویل 

 AutoCADتسلط به نرم افزار  •
 PDMS , Civil 3Dآشنایی با نرم افزار هاي  •
 بر طراحی شبکه تاسیسات زیرزمینیتسلط  •
تسلط بر طراحی محوطه سازي و جمع آوري آبهاي  •

 سطحی 
 تسلط بر طراحی جاده ها •
توانایی راهبري و اجراي یک پروژه پیچیده یا چند  •

 پروژه ساده به طور همزمان

در نوشتن و  کاملتسلط 
 خواندن



 

 زبان انگلیسی مهارتها سابقه کار مفید محل خدمت تحصیالتحداقل  سمت کد

SE-01 پنج سال تهران فوق لیسانس سازه کارشناس ارشد سازه 
ابقه کار در پروژه هاي صنعتی بخصوص صنایع نفت س •

 و گاز
تسلط نسبی در خواندن 

 و نوشتن

SF-01 
کارشناس ارشد ایمنی 
 فرآیند و اطفاي حریق

 سال 8 تهران  مکانیکشیمی یا  مهندسیلیسانس 

آشنایی با تجهیزات و انواع فرآیندها در صنایع نفت و  •
 گاز

 و اطفاي حریق تسلط بر استانداردها و الزامات ایمنی  •
توانایی طراحی انواع سیستمهاي کشف، اعالم و اطفاي  •

 حریق
 آشنایی با الزامات و طراحی پوشش هاي ضد حریق •
 IPو   APIتوانایی کالسه بندي مناطق خطر بر اساس  •

Code 
 AutoCADتسلط بر نرم افزار   •
 PipeNetآشنایی با نرم افزار   •

تسلط کامل در خواندن 
 و نوشتن

SF-02 
شناس ایمنی کار

 فرآیند و اطفاي حریق
 سال 4 تهران مکانیکشیمی یا  مهندسیلیسانس 

آشنایی با مفاهیم مهندسی ایمنی، مخاطرات و سوانح  •
 معمول در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

 آشنایی با استانداردها و الزامات ایمنی و اطفاي حریق  •
 آشنایی با سیستم هاي کشف، اعالم و اطفاي حریق •
 یی با روشهاي طراحی سیستم هاي اطفاي حریقآشنا •
 آشنایی با کالسه بندي مناطق خطر •
 AutoCADآشنایی با نرم افزار   •
 PipeNetآشنایی با نرم افزار   •

تسلط نسبی در خواندن 
 و نوشتن



 

 زبان انگلیسی مهارتها سابقه کار مفید محل خدمت تحصیالتحداقل  سمت کد

PC-01 
کارشناس ارشد برنامه 
 ریزي و کنترل پروژه

 صنایع لیسانس مدیریت یا مهندسی
 می باشد) PMPرك ( اولویت با دارندگان مد

 سال 10 تهران

 Primavera (P3,P3e)  تسلط بر نرم افزار •
توانایی تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارشات  •

 تحلیلی
 MS-Office نرم افزارهاي  رتسلط ب •
آشنایی با فرآیندهاي مهندسی در صنایع نفت، گاز و  •

 پتروشیمی

 خواندن در کامل تسلط
 نوشتن و

PR-01 
ي کارشناس پیگیر

 ساخت تجهیزات
)Expeditor( 

 سال 5 تهران لیسانس مکانیک یا صنایع

آشنایی کامل به فرایند ساخت تجهیزات در کارخانه   •
 براي صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

توانایی پیگیري پیشرفت طراحی، خرید متریال اولیه،  •
تست، بازرسی و ساخت تجهیزات در کارخانه 

 سازندگان تجهیزات
گزارش پیشرفت کار از وضعیت طراحی،  توانایی تهیه •

خرید متریال اولیه، تست، بازرسی و ساخت توسط 
 سازنده 

تسلط نسبی در خواندن 
 و نوشتن

SA-01 
کارشناس توسعه نرم 

 افزارهاي مهندسی
 مهندسی لیسانس

 (کامپیوتر، مکانیک یا صنایع)
 سال 8  تهران

 تسلط بر:
• VB.Net 
• PDMS  وPML 
• AutoCAD  وAutoLISP 
• Microsoft SQL 
• Microsoft Excel  
• Microsoft Access  

تسلط نسبی در خواندن 
 و نوشتن



 

 زبان انگلیسی مهارتها سابقه کار مفید محل خدمت تحصیالتحداقل  سمت کد

SQ-01 
کارشناس ارشد 

 سیستمها و  کیفیت

 یکی از موارد ذیل:
 
• MBA به همراه مدرك کارشناسی مهندسی 
کارشناسی ارشد مدیریت به همراه مدرك  •

 کارشناسی مهندسی
 کارشناسی ارشد مهندسی  •
 

ی بایست در یکی از رشته (مدرك کارشناسی م
 هاي مهندسی مرتبط با صنایع نفت و گاز باشد) 

 تهران
هشت سال در 

سازمانهاي پروژه 
 محور

گواهینامه سرممیزي/ ممیزي سیستمهاي مدیریت  •
)QHSE( 

 تسلط بر پیکره دانش مدیریت پروژه  •
 MS-Officeآشنایی کامل با نرم افزارهاي  •
•  )Word, Excel, PowerPoint, Visio( 
 توانایی ارائه گزارشهاي تحلیلی •
 منظم، پیگیر و مصمم •

تسلط کامل در خواندن، 
 نوشتن و مکالمه

SQ-02 
کارشناس سیستمها و  

 کیفیت

 یکی از موارد ذیل:
 
• MBA به همراه مدرك کارشناسی مهندسی 
کارشناسی ارشد مدیریت به همراه مدرك  •

 کارشناسی مهندسی
 کارشناسی ارشد مهندسی  •

سی می بایست در یکی از رشته (مدرك کارشنا
 هاي مهندسی مرتبط با صنایع نفت و گاز باشد) 

 تهران
دو سال ترجیحا 
در سازمانهاي 

 پروژه محور

 آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت •
 آشنایی با پیکره دانش مدیریت پروژه  •
 MS-Officeآشنایی با نرم افزارهاي  •

 )Word, Excel, PowerPoint, Visio( 
 و مصمم منظم، پیگیر •

تسلط نسبی در خواندن، 
 نوشتن و مکالمه

 


