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١

ﺑﺴمﻪتعﺎﻟي
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ استعﺎنت از خداوند متعﺎل ،شركت ﺻﻨﺎيﻊ شير ايران)پگﺎه( ﺑﻪ مﻨظور ﺗﺎميﻦ و ﺗكميﻞ ﺑﺨﺸي از نيروي انسﺎني مورد نيﺎز ،ﺑر اسﺎس
ضواﺑط ،مقررات و آييﻦنﺎمﻪ داخلي خود ،از ﺑيﻦ متقﺎضيﺎن مرد و زن واجد شرايط ،پﺲ از كسب موﻓقيت در آزمون كتبي متمركز ﻋمومي
و ﺗﺨﺼﺼي ،مﺼﺎﺣبﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼي و ﻋمومي و ﻃي مراﺣﻞ ﮔزيﻨﺶ و معﺎيﻨﺎت پزشكي ،ﺑﺎ انعقﺎد قرارداد كﺎر ﺑﺎ مدت معيﻦ و ﺑيمﻪ درمﺎن
و ﺑﺎزنﺸستگي ﺗﺎميﻦ اجتمﺎﻋي ﺑﻪكﺎرﮔيري مينمﺎيد .دارندﮔﺎن ﺑﺎﻻﺗريﻦ امتيﺎزات ﺑراسﺎس نتﺎيﺞ آزمون كتبي و مدارك ارسﺎلي ﺑراي انجﺎم
مﺼﺎﺣبﻪﻫﺎي ﻋمومي و ﺗﺨﺼﺼي دﻋوت خواﻫﻨد شد.
ﺑﺨﺶ اول  :ﻣﺮاحل ﺑﻪكﺎرگيﺮي
مراﺣﻞ ﺑﻪكﺎرﮔيري داوﻃلبﺎن:
مرﺣلﻪ اول  :ﺛبتنﺎم در آزمون از ﻃريق سﺎيت hrtc.ir
مرﺣلﻪ دوم  :شركت و موﻓقيت در آزمون ﻋلمي كتبي
مرﺣلﻪ سوم  :كﻨترل مدارك داوﻃلبﺎن مﻄﺎﺑق ﺑﺎ الزامﺎت قيدشده در متﻦ آﮔهي
مرﺣلﻪ چهﺎرم  :ارزيﺎﺑي شﺎيستگيﻫﺎ و ﺗوانمﻨديﻫﺎ و مﺼﺎﺣبﻪ ﻓﻨي و ﺗﺨﺼﺼي
مرﺣلﻪ پﻨجﻢ  :ﺑررسي ﺻﻼﺣيتﻫﺎي ﻋمومي )ﮔزيﻨﺶ(
مرﺣلﻪ شﺸﻢ  :ارزيﺎﺑي سﻼمت جسمﺎني و رواني از ﻃريق انجﺎم معﺎيﻨﺎت پزشكي و روانﺸﻨﺎسي
مرﺣلﻪ ﻫﻔتﻢ  :موﻓقيت در دورهﻫﺎي آموزش شغلي ﺑدو استﺨدام

٢

ﺑﺨﺶ دوم  :شﺮايط عموﻣي داوطلبﺎن
 .١داشتﻦ ﺗﺎﺑعيت ايراني و متعهد ﺑودن ﺑﻪ نظﺎم جمهوري اسﻼمي ايران
 .٢التزام ﺑﻪ ديﻦ مبيﻦ اسﻼم يﺎ يكي از اديﺎن رسمي كﺸور مﺼرح در قﺎنون اسﺎسي
 .٣دارا ﺑودن كﺎرت پﺎيﺎن خدمت وظيﻔﻪ ﻋمومي و يﺎ معﺎﻓيت دائﻢ قﺎنوني ﺑراي آقﺎيﺎن )ﺑﻪ ﺗقﺎضﺎي داوﻃلبﺎني كﻪ داراي كﺎرت يﺎ ﺑرﮔﻪ
معﺎﻓيت موقت ﺗﺤت ﻫر ﻋﻨوان ﻫستﻨد ﺑﻪ ﻫيچ وجﻪ ﺗرﺗيب اﺛر داده نﺨواﻫد شد(
 .٤ﻋدم سﺎﺑقﻪ واﺑستگي يﺎ ﻋضويت در اﺣزاب و ﮔروه ﻫﺎي سيﺎسي معﺎرض ﺑﺎ نظﺎم جمهوري اسﻼمي ايران
 .٥دارا ﺑودن مدرك ﺗﺤﺼيلي ﻓوق ديپلﻢ ،ليسﺎنﺲ ،ﻓوق ليسﺎنﺲ و ﺑﺎﻻﺗر در رشتﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼيلي مرﺗبط ﺑﺎ پستﻫﺎي سﺎزمﺎني )ﻃبق
جدول شرايط اﺣراز مﺸﺎﻏﻞ( از دانﺸگﺎهﻫﺎي معتبر كﺸور
ﺗبﺼره  :مدارك ﻓﺎقد معدل ،يﺎ مدارك ﺻﺎدره از سوي دانﺸگﺎه مبﻨي ﺑر ﮔذراندن واﺣدﻫﺎي درسي يﺎ ريز نمرات ﻫمچﻨيﻦ ﺑرﮔﻪ ﺗسويﻪ
ﺣسﺎب قﺎﺑﻞ قبول نمي ﺑﺎشد.
 .٦ﻋدم اشتغﺎل ﺑﻪ كﺎر رسمي  -نداشتﻦ ﺗعهد خدمت  -ﻋدم ﺑﺎزخريدي از دستگﺎهﻫﺎي دولتي  -نداشتﻦ مﻨﻊ استﺨدامي ﺑﻪ
موجب آراء مراجﻊ قضﺎيي ذيﺼﻼح.
 .٧ﻋدم اﻋتيﺎد ﺑﻪ مواد مﺨدر ،ﻋدم سوء پيﺸيﻨﻪ كيﻔري ،ﻋدم اشتهﺎر ﺑﻪ ﻓسﺎد اخﻼقي
 .٨داشتﻦ ﺗﻨدرستي و ﺗوانﺎئي كﺎمﻞ جسمي و رواني ﺑراي شغﻞ مورد نظر ﺑر اسﺎس نظريﻪ پزشك معتمد شركت
ﺗبﺼره  :ﺑراي دارندﮔﺎن كﺎرت معﺎﻓيت پزشكي ،در ﺻورت قبولي در مراﺣﻞ سﻨجﺶ ،ﺗﺎييد پزشك معتمد در مورد ﺗوانﺎيي انجﺎم كﺎر
الزامي است.

٣

ﺑﺨﺶ ﺳوم  :شﺮايط اختصﺎﺻي داوطلبﺎن
* شرايط تحصيلي :
 مدارك دانﺸگﺎﻫي مورد ﺗﺎييد وزارت ﻋلوم ،ﺗﺤقيقﺎت و ﻓﻨﺎوري ،دانﺸﻨﺎمﻪ يﺎ ﮔواﻫي موقت ﺗﺤﺼيﻼت دانﺸگﺎﻫي ميﺑﺎشد كﻪ ازلﺤﺎظ ارزش ﻋلمي مورد ﺗﺄييد وزارت ﻋلوم ،ﺗﺤقيقﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑوده و مقﻄﻊ ،رشتﻪ و ﮔرايﺶ ﺗﺤﺼيلي ،معدل و ﺗﺎريﺦ ﻓراﻏت از ﺗﺤﺼيﻞ
در آن ذكرشده ﺑﺎشد) .ﻫيچگونﻪ ﮔواﻫي ﺗﺤﺼيلي يﺎ ﮔواﻫي لغو معﺎﻓيت ﺗﺤﺼيلي ﺻﺎدره ﺑراي ﺣوزه نظﺎموظيﻔﻪ موردپذيرش نﺨواﻫد ﺑود(.
 مدرك معﺎدل و ﻫمچﻨيﻦ مدارك ﺗﺤﺼيلي ﺑﺎ ﻋﻨﺎويﻦ دورهﻫﺎي ﻓراﮔير ،آموزش ﺑﺎز و مكﺎﺗبﻪاي ﺑﺎ ﺗوجﻪ ﺑﻪ نﺤوه پذيرش دانﺸجوخﺎرج از آزمونﻫﺎي سراسري دانﺸگﺎهﻫﺎ موردپذيرش نﺨواﻫد ﺑود.
 مدارك داوﻃلبﺎني كﻪ ﺗﺎريﺦ ﻓراﻏت از ﺗﺤﺼيﻞ يﺎ ﺗﺎريﺦ پﺎيﺎن خدمت نظﺎموظيﻔﻪ و يﺎ كﺎرت معﺎﻓيت دائﻢ آنﺎن ﺑعد از ﺗﺎريﺦ ﺑرﮔزاريآزمون كتبي ﺑﺎشد ،مورد پذيرش نﺨواﻫد ﺑود.
 در ﻫر يك از رشتﻪﻫﺎي امتﺤﺎني ﺻرﻓﺎً دانﺶآموختگﺎن ﻫمﺎن رشتﻪ ،ﮔرايﺶ و مقﻄﻊ ﺗﺤﺼيلي مﻨدرج در شرايط اﺣراز ميﺗوانﻨدﺛبتنﺎم كﻨﻨد و پذيرش ديگر رشتﻪﻫﺎ يﺎ ﮔرايﺶﻫﺎ امكﺎنپذير نميﺑﺎشد.
 اﺻﺎلت مدارك ﺗﺤﺼيلي پذيرﻓتﻪشدﮔﺎن نهﺎيي از مراجﻊ ذيﺼﻼح استعﻼم خواﻫد شد و در ﺻورت ﻋدم ﺻﺤت مدارك در ﻫر مرﺣلﻪ)ﺣتي در ﺻورت پذيرش در آزمون و اشتغﺎل ﺑﻪ كﺎر( ﺑﻪكﺎرﮔيري داوﻃلب مﻨتﻔي خواﻫد ﺑود.
تذكر  :مﻼك ﻋمﻞ در مﺤﺎسبﻪ ﺗﺎريﺦ ﻓراﻏت از ﺗﺤﺼيﻞ ،ﺗﺎريﺦ مﻨدرج در ﮔواﻫيﻨﺎمﻪ موقت يﺎ دانﺸﻨﺎمﻪ ﺗﺤﺼيلي ميﺑﺎشد.
نكته مهم  :در ايﻦ آزمون ،شرايط سﻨي و معدل وجود ندارد.

نكته مهم  :شرايط احراز ﻫر شﻐﻞ از لحاظ مدرك و رشته تحصيلي
و ﻫمچنين ،شﻐﻞمحﻞﻫاي مورد نياز ،در ﺑﺨﺶ دﻫم و يازدﻫم ﻫمين
دفترچه تشريح شده است.

٤

ﺑﺨﺶ چﻬﺎرم  :ﻣواد آزﻣون
الف -مواد آزمون ﻋمومي
مواد آزمون ﻋمومي ﺑراي تمامي مشاﻏﻞ ﻋبارتند از :

 .١ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت )مهﺎرتﻫﺎي ﻫﻔتگﺎنﻪ (ICDL
 .٢زﺑﺎن انگليسي ﻋمومي
 .٣اﻃﻼﻋﺎت ﻋمومي
 .٤ﻫوش و استعداد ﺗﺤﺼيلي
ب -مواد آزمون تﺨصصي
مواد آزمون تﺨصصي ،ﺑر اساس شﻐﻞ انتﺨاﺑي و ﻃبﻖ جدول موجود در ﺑﺨﺶ نهم ﻫمين دفترچه خواﻫد ﺑود.

تذكر  : ١دروس ﻋمومي ﺑﺎ ضريب يك و دروس ﺗﺨﺼﺼي ﺑﺎ ضريب دو مﺤﺎسبﻪ و اﻋمﺎل خواﻫﻨد شد.
تذكر  : ٢ﺑﻪ ازاي ﻫر پﺎسﺦ اشتبﺎه ﺑﻪ سواﻻت ،يك سوم نمره مﻨﻔي در نظر ﮔرﻓتﻪ خواﻫد شد.

٥

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ  :اﻣتيﺎزات و ﺳﻬميﻪهﺎي قﺎنوني
* معدل و ايثارگري
در شرايط مسﺎوي ،دارندﮔﺎن معدل ﺑﺎﻻﺗر و ﻫمچﻨيﻦ ايثﺎرﮔران ،خﺎنواده معظﻢ شهدا ،جﺎنبﺎزان ،آزادﮔﺎن ،رزمﻨدﮔﺎن ،در ﺻورت ارائﻪ
مدارك معتبر از مراجﻊ ذيﺼﻼح ،مﻄﺎﺑق دستورالعمﻞ جذب متمركز و سﺎير ضواﺑط شركت ،از امتيﺎز مرﺑوﻃﻪ ﺑرخوردار خواﻫﻨد شد.
* ﺑومي :
ﺑﻪ اﻓراد ﺑومي ،پﻨﺞ نمره از  ١٠٠نمره نهﺎيي ﺗعلق خواﻫد ﮔرﻓت.
ﺑومي ﺑﻪ شﺨﺼي اﻃﻼق ميﮔردد كﻪ ﺣداقﻞ داراي يك شرط از شروط ذيﻞ ﺑﺎشد :
 مﺤﻞ ﺗولد وي در استﺎن شغﻞ مﺤﻞ انتﺨﺎﺑي ﺑﺎشد. ﺣداقﻞ در سﻪ سﺎل ﮔذشتﻪ ﺑﻪ ﻃور پيوستﻪ در يكي از شهرﻫﺎي آن استﺎن سﺎكﻦ ﺑوده ﺑﺎشد)ارائﻪ مدرك معتبر سﻨد مﺎلكيت يﺎ اجﺎره نﺎمﻪ ﺑﺎ كد رﻫگيري ﺑراي ايﻦ ﺑﺨﺶ الزامي است(
تبصره  :ﺻرﻓﺎً در شغﻞمﺤﻞﻫﺎي مرﺑوط ﺑﻪ پگﺎه خوزستﺎن ،داوﻃلبﺎن ﺑومي شهرستﺎن شوش جذب خواﻫﻨد شد.

٦

ﺑﺨﺶ شﺸﻢ  :ﻣﺮاحل ﺛبﺖ نﺎم
ﺛبتنﺎم ﺑﻪ ﺻورت ايﻨترنتي از روز شﻨبﻪ اول آﺑﺎنمﺎه سﺎل  ١٤٠٠شروع و ﺗﺎ پﺎيﺎن روز چهﺎرشﻨبﻪ  ١٢آﺑﺎنمﺎه سﺎل  ١٤٠٠ادامﻪ خواﻫد
داشت.
داوﻃلب ﺑﺎيد در زمﺎن ﺛبت نﺎم در آزمون ،شرايط ﻋمومي و اختﺼﺎﺻي مﻨدرج در ايﻦ دﻓترچﻪ را داشتﻪ ﺑﺎشد.
الف( تهيه فايﻞ اسكن شده از مدارك :

 .١ﻋكس پرسنلي  :داوﻃلب ﺑﺎيد يك قﻄعﻪ ﻋكﺲ پرسﻨلي خود را ﺑﺎ مﺸﺨﺼﺎت زير ،اسكﻦ نموده و ﻓﺎيﻞ آن را ﺑراي ارسﺎل از
ﻃريق سﺎمﺎنﻪ ﺛبتنﺎم ايﻨترنتي در اختيﺎر داشتﻪ ﺑﺎشد :
 ﻋكﺲ ) ٣٤ﺗمﺎم رخ( كﻪ در سﺎل جﺎري ﮔرﻓتﻪ شده ﺑﺎشد. ﺑﺎ ﻓرمت  JPGﺑﺎشد .اندازه ﻋكﺲ اسكﻦ شده ﺑﺎيد ﺣداقﻞ  ٢٠٠٣٠٠پيكسﻞ و ﺣداكثر  ٣٠٠٤٠٠پيكسﻞ ﺑﺎشد. ﺗﺼوير داوﻃلب ﺑﺎيد واضح ،مﺸﺨﺺ و ﻓﺎقد اﺛر مهر ،مﻨگﻨﻪ و ﻫرﮔونﻪ لكﻪ ﺑﺎشد. ﺣجﻢ ﻓﺎيﻞ ذخيره شده ﺑﺎيد ﺣداقﻞ  ١٥كيلوﺑﺎيت و ﺣداكثر  ٧٠كيلوﺑﺎيت ﺑﺎشد. ﺣﺎشيﻪﻫﺎي زائد ﻋكﺲ اسكﻦ شده ﺑﺎيد ﺣذف شده ﺑﺎشد. ﺣتياﻻمكﺎن ﻋكﺲ رنگي و داراي زميﻨﻪ سﻔيد ﺑﺎشد.تذكر ) : (١اسكﻦ و استﻔﺎده از ﻋكﺲ روي كﺎرتﻫﺎي شﻨﺎسﺎيي )كﺎرت ملي ،شﻨﺎسﻨﺎمﻪ و  (...قﺎﺑﻞ قبول نيست و ﻻزم است داوﻃلبﺎن
از اﺻﻞ ﻋكﺲ پرسﻨلي و مﻄﺎﺑق ﺑﺎ ﺗوضيﺤﺎت ﻓوق ،اقدام ﺑﻪ اسكﻦ نمﺎيﻨد.
تذكر ) : (٢در ﺻورت ارسﺎل ﻋكﺲ ﻏير معتبر ،ﺛبت نﺎم داوﻃلب ﺑﺎﻃﻞ شده و ﺣق شركت در آزمون از وي سلب ميﮔردد .ﻻزم ﺑﻪ
ذكر است ﺑﺎ ﺗوجﻪ ﺑﻪ مﺸكﻼت ﺑﻪ وجود آمده در آزمونﻫﺎي قبلي ،درخﺼوص اشتبﺎه در ارسﺎل ﻋكﺲ داوﻃلبﺎن ،كﻪ ايﻦ موضوع اكثراً ﺑراي
داوﻃلبﺎني كﻪ در كﺎﻓينت ﺛبتنﺎم ميكﻨﻨد رخ داده است ،ﺗﺎكيد ميﮔردد چﻨﺎنچﻪ ﺛبت نﺎم خود را ﺗوسط كﺎﻓينتﻫﺎ انجﺎم ميدﻫيد ،ﻋﻼوه
ﺑر كﻨترل اﻃﻼﻋﺎت ﺛبتنﺎمي ،ﺣتمﺎً نسبت ﺑﻪ كﻨترل ﻋكﺲ ارسﺎلي دقت نمﺎييد ﺗﺎ اشتبﺎﻫﺎً ﻋكﺲ داوﻃلب ديگري ﺑﻪ جﺎي ﻋكﺲ شمﺎ
ارسﺎل نگردد .ﺑديهي است كﻪ در ﺻورت ارسﺎل ﻋكﺲ اشتبﺎه از ﻃرف داوﻃلب ،ﺗﺨلﻒ مﺤسوب شده و مﻄﺎﺑق مقررات ﺑﺎ وي رﻓتﺎر خواﻫد
شد.
 .٢كارت ملي
ﺗﺼوير كﺎرت ملي ﺑﺎيد :
 ﺗﺼوير ﺑﺎ وضوح و كيﻔيت ﻻزم ﺑﺎشد. ﺣداقﻞ  ٣٠كيلوﺑﺎيت و ﺣداكثر  ٢٠٠كيلوﺑﺎيت ﺑﺎشد. ﺣﺎشيﻪﻫﺎي زائد ﺣذف و ﺗرجيﺤﺎً رنگي ﺑﺎشد.ب( مﻄالعه شرايط آزمون

دﻓترچﻪ آزمون در ﺻﻔﺤﻪ اول سﺎمﺎنﻪ جهت دريﺎﻓت و مﻄﺎلعﻪ داوﻃلبيﻦ قرار ﮔرﻓتﻪ است .اكيداً ﺗوﺻيﻪ ميشود داوﻃلبيﻦ مﺤترم ،قبﻞ
از ﻫرﮔونﻪ اقدام ﺑر روي سﺎمﺎنﻪ ،شرايط و ضواﺑط آزمون را مﻄﺎلعﻪ و سپﺲ نسبت ﺑﻪ پرداخت ﻫزيﻨﻪ و ﺛبتنﺎم در آزمون اقدام نمﺎيﻨد.
ج( پرداخت وجه:

متقﺎضيﺎن واجد شرايط ،پﺲ از مﻄﺎلعﻪ دقيق شرايط آزمون ،ﺑﺎيد ﺑﺎ مراجعﻪ ﺑﻪ مﻨوي »آزمون« در ﺻﻔﺤﻪ اول سﺎمﺎنﻪ ،ﺑر روي ﮔزيﻨﻪ
»پرداخت ﻫزيﻨﻪ« كليك كرده و مبلﻎ ) ١٥٠٠٠٠٠يك ميليون و پﺎنﺼد ﻫزار( ريﺎل ﻫزيﻨﻪ ﺛبتنﺎم در آزمون را ﺑﻪ اضﺎﻓﻪ  ٥,٠٠٠ريﺎل
٧

خدمﺎت پيﺎمكي از ﻃريق درﮔﺎه الكترونيك ،پرداخت نمﺎيﻨد .جهت ايﻦ امر ،كﺎرت ﺑﺎنكي ﺑﻪ ﻫمراه رمز ايﻨترنتي ،ﺗﺎريﺦ انقضﺎ و كد CVV2
مورد نيﺎز ميﺑﺎشد.
د( شروع فرآيند ﺛبتنام:
ﻓرآيﻨد ﺛبتنﺎم در سﺎمﺎنﻪ ،در ﻫﻔت مرﺣلﻪ انجﺎم ميپذيرد ﺗﺎ داوﻃلب ﺑتواند در ﻫر مرﺣلﻪ ،ﺑﻪ راﺣتي اﻃﻼﻋﺎت خود را وارد سﺎمﺎنﻪ نمﺎيد.
ه( ويرايﺶ اﻃﻼﻋات

در زمﺎني كﻪ سﺎمﺎنﻪ جهت ويرايﺶ اﻃﻼﻋﺎت داوﻃلبﺎن ﺑﺎز ميﺑﺎشد ،داوﻃلبﺎن ميﺗوانﻨد ﺑﺎ مراجعﻪ ﺑﻪ پروﻓﺎيﻞ كﺎرﺑري خود و كليك ﺑر
روي ﺑﺨﺶ »ويرايﺶ اﻃﻼﻋﺎت« اقدام ﺑﻪ ويرايﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺛبت شده خود نمﺎيﻨد.

نكته ﺑسيار مهم  :در صورتي كه داوﻃلب جهت ويرايﺶ وارد سامانه شود ،حتماً
ميﺑايست دوﺑاره تمامي  ٧مرحله را ﺑه صورت كامﻞ ﻃي نموده و كد رﻫگيري خود
را مشاﻫده نمايد ،در ﻏير اين صورت ،تﻐييرات مورد نﻈر ايشان اﻋمال نﺨواﻫد
گرديد و ﻫمان اﻃﻼﻋات ﻗبﻞ از ويرايﺶ ﺑراي داوﻃلب معتبر خواﻫد ﺑود.
و( زمان ﺑرگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:

كﺎرت شركت در آزمون ،از ﺗﺎريﺦ سﻪشﻨبﻪ  ٩آذرمﺎه  ١٤٠٠ﺑراي مﺸﺎﻫده و پريﻨت ﺑر روي سﺎيت مركز آزمون جهﺎد دانﺸگﺎﻫي ﺑﻪ
آدرس  www.hrtc.irقرار خواﻫد ﮔرﻓت .آزمون در روز جمعﻪ  ١٢آذرمﺎه  ١٤٠٠در ﺗهران و ﺑﺎ ﺗوجﻪ ﺑﻪ آمﺎر شركتكﻨﻨدﮔﺎن ،ﺣسب
مورد در مراكز استﺎنﻫﺎ ﺑرﮔزار خواﻫد شد .مﻼك ﺗعييﻦ ﺣوزه امتﺤﺎني داوﻃلبﺎن ،نزديكﺗريﻦ ﺣوزه ﺑرﮔزاري آزمون ﺑﻪ »مركز استﺎن اﻋﻼم
شده داوﻃلب در ﻓرم ﺛبتنﺎم جهت روز آزمون« ميﺑﺎشد كﻪ در ﻓرم ﺛبتنﺎم درج خواﻫﻨد نمود .سﺎﻋت شروع و مﺤﻞ ﺑرﮔزاري آزمون ﺑر
روي كﺎرت شركت در آزمون درج و ﺑﻪ ﻫﻨگﺎم پريﻨت كﺎرت ﺑﻪ آﮔﺎﻫي داوﻃلبﺎن خواﻫد رسيد .ﻻزم ﺑه ذكر است صدور كارت شركت
در آزمون ،ﺑه منزله تأييد اﻃﻼﻋات ارسالي از سوي داوﻃلبان نبوده و اصﻞ مدارك داوﻃلبان پس از اجراي آزمون
توسط شركت صنايع شير ايران ،مورد ﺑررسي ﻗرار خواﻫد گرفت.

٨

ﺑﺨﺶ هﻔتﻢ  :ﻣﺮاحل و نﺤوه اعﻼم نتيﺠﻪ
ﺗعييﻦ ﺣد نﺼﺎب ﻋلمي ،اﻋﻼم نتﺎيﺞ و معرﻓي اﻓراد جهت ﺑررسي مدارك و آزمون ﻋملي ﺑﻪ شرح زير ﺻورت ميپذيرد :
الف( كسب حدنصاب ﻋلمي:

معرﻓي داوﻃلبﺎن جهت شركت در سﺎير مراﺣﻞ ﺑﻪكﺎرﮔيري ،مﻨوط ﺑﻪ كسب ﺣدنﺼﺎب ﻻزم در آزمون ﻋلمي ﺑوده و انتﺨﺎب اﻓراد
پذيرﻓتﻪ شده ﺑر اسﺎس ﺗرﺗيب نمرات مكتسبﻪ ،و ﺑﺎ رﻋﺎيت سﺎير مبﺎني مقررات جﺎري مﻄﺎﺑق قواﻋد زير ميﺑﺎشد :
پﺲ از ﺑرﮔزاري آزمون نمرات داوﻃلبﺎن ﺑﻪ ﺗﻔكيك مواد ﻋمومي و ﺗﺨﺼﺼي مﺤﺎسبﻪ و ﺣد نﺼﺎب آزمون ،معﺎدل پﻨجﺎه درﺻد)(%٥٠
ﺑﺎﻻﺗريﻦ نمره مكتسبﻪ در آزمون ﺑﺎ ضريب يك ﺑراي نمره ﻋمومي و ضريب  ٢ﺑراي نمره ﺗﺨﺼﺼي در ﻫر شغﻞ مﺤﺎسبﻪ و مبﻨﺎي سﺎير
مراﺣﻞ انتﺨﺎب داوﻃلبﺎن قرار ميﮔيرد.
ب( انتﺨاب و اﻋﻼم فهرست  ٣ﺑراﺑر ظرفيت جهت ﺑررسي مدارك از ﺑين دارندگان حد نصاب ﻋلمي:

انتﺨﺎب اﻓراد سﻪ ﺑراﺑر ظرﻓيت جهت ﺑررسي مدارك ،ﺻرﻓﺎً از ﺑيﻦ داوﻃلبيﻨي كﻪ ﺣد نﺼﺎب ﻻزم را كسب نمودهاند ،ﺑر اسﺎس نمره
كﻞ آنﺎن ﺑﺎ ضريب يك ﺑراي نمره ﻋمومي و ضريب  ٢ﺑراي نمره ﺗﺨﺼﺼي اﻓراد ﺑﻪ ﺗرﺗيب نمره ﻓضلي ﺑﻪ ﺗعداد سﻪ ﺑراﺑر ظرﻓيت پذيرش
در ﻫر شغﻞ مﺤﻞ ﺻورت ميپذيرد.
تذكر :نمره كﻞ اﻓراد در كﺎرنﺎمﻪ اوليﻪ ﺻﺎدر شده ،ﺻرﻓﺎً ﺑر اسﺎس اﻃﻼﻋﺎت خوداظهﺎري داوﻃلب ﺑوده و نتيجﻪ نهﺎيي نمرات آنﻫﺎ
پﺲ از ﺑررسي ،انﻄبﺎق و اﻋمﺎل مستﻨدات مرﺑوط ﺑﻪ امتيﺎزات و سهميﻪﻫﺎي قﺎنوني و ﺗﺄييد آن ،اﻋﻼم خواﻫد شد.

ج( ﺑررسي مدارك

پﺲ از انجﺎم آزمون كتبي ،پيرو اﻃﻼﻋيﻪ درج شده در سﺎيت ايﻨترنتي ،پذيرﻓتﻪشدﮔﺎن چﻨد ﺑراﺑر ظرﻓيت مورد نيﺎز ﺑﺎيد مدارك زير را
اسكﻦ و ارسﺎل نمﺎيﻨد.
 .١مدرك ﺗﺤﺼيلي داوﻃلب
 .٢كﺎرت ملي و ﺗمﺎم ﺻﻔﺤﺎت شﻨﺎسﻨﺎمﻪ داوﻃلب
 .٣كﺎرت پﺎيﺎن خدمت نظﺎم وظيﻔﻪ ﻋمومي يﺎ معﺎﻓيت دائﻢ داوﻃلب
 .٤ﮔواﻫي معتبر سﺎﺑقﻪ كﺎر مرﺗبط
 .٥مدارك ايثﺎرﮔري
 .٦مدارك ،سواﺑق و ﺗﺤقيقﺎت ﻋلمي و آموزشي)ﺑﻪ ويژه در زميﻨﻪ كﺎمپيوﺗر و زﺑﺎن انگليسي(
ﺗذكر :اﻋتبﺎر كليﻪ مدارك ارسﺎلي از مراجﻊ قﺎنوني ذيﺼﻼح استعﻼم خواﻫد شد .در ﺻورﺗي كﻪ مﺸﺨﺺ ﮔردد داوﻃلب ﺑﺎ مدارك جعلي
اقدام ﺑﻪ ﺛبتنﺎم نموده است موضوع ﺑﻪكﺎرﮔيري داوﻃلب مﻨتﻔي و ﺑراﺑر مقررات ﺑﺎ وي رﻓتﺎر خواﻫد شد.
د( ارزياﺑي شايستگيﻫا و توانمنديﻫا و مصاحبه فني و تﺨصصي

 پﺲ از ﺗﺄييد مدارك ارسﺎلي داوﻃلبﺎن ،از ﻃريق سﺎيت ايﻨترنتي از ﺑيﻦ دارندﮔﺎن ﺣد نﺼﺎب ﺑﻪ ﺗرﺗيب رﺗبﻪ ﻋلمي كسبشده ﺑﻪميزان چﻨد ﺑراﺑر ظرﻓيت مورد نيﺎز جهت ارزيﺎﺑي شﺎيستگيﻫﺎ و ﺗوانمﻨديﻫﺎ و مﺼﺎﺣبﻪ ﻓﻨي دﻋوت ﺑﻪ ﻋمﻞ ميآيد .نمره نهﺎيي داوﻃلب ،از
 ٦٠درﺻد نمره آزمون كتبي ٣٥ ،درﺻد نمره مﺼﺎﺣبﻪ و  ٥درﺻد امتيﺎز ﺑومي ﺑودن مﺤﺎسبﻪ خواﻫد ﮔرديد.
٩

 در ﺻورت ﻋدم ﺗكميﻞ ظرﻓيت موردنيﺎز ،مجدداً از ﺑيﻦ داوﻃلبﺎن داراي ﺣد نﺼﺎب ﺑﻪ ﺗرﺗيب رﺗبﻪ ﻋلمي كسبشده جهت ارزيﺎﺑيشﺎيستگيﻫﺎ و ﺗوانمﻨديﻫﺎ و مﺼﺎﺣبﻪ ﻓﻨي دﻋوت ﺑﻪ ﻋمﻞ ميآيد.
ﺗذكر :معرﻓي و يﺎ موﻓقيت در مرﺣلﻪ »ارزيﺎﺑي شﺎيستگيﻫﺎ و ﺗوانمﻨديﻫﺎ و مﺼﺎﺣبﻪ ﻓﻨي و ﺗﺨﺼﺼي« ﻫيچﮔونﻪ ﺣقي ﺑراي داوﻃلب
ايجﺎد نميكﻨد و پذيرش نهﺎيي مﻨوط ﺑﻪ موﻓقيت در سﺎير مراﺣﻞ ﺑﻪكﺎرﮔيري ميﺑﺎشد.

١٠

ﺑﺨﺶ هﺸتﻢ  :تذكﺮات ﻣﻬﻢ
 .١كليﻪ داوﻃلبﺎن در ﺻورت قبولي در آزمون ﺑﻪ ﻫﻨگﺎم ﺗﺸكيﻞ پرونده ملزم ﺑﻪ ارائﻪ اﺻﻞ كﺎرت پﺎيﺎن خدمت )ﺻرﻓﺎً آقﺎيﺎن( و
مدرك ﺗﺤﺼيلي )يﺎ ﮔواﻫي نﺎمﻪ موقت معتبر( ميﺑﺎشﻨد و در ﺻورت ﻋدم ارائﻪ مدارك ﺑﻪكﺎرﮔيري آنﺎن مﻨتﻔي خواﻫد شد.
 .٢ﺻرﻓﺎ ﻓﺎرغالتﺤﺼيﻼن رشتﻪ و ﮔرايﺶﻫﺎي ﺗﺤﺼيلي مقﺎﻃﻊ كﺎرداني ،كﺎرشﻨﺎسي و كﺎرشﻨﺎسي ارشد و ﺑﺎﻻﺗر مﻨدرج در جدول
شرايط اﺣراز مﺸﺎﻏﻞ ميﺗوانﻨد در ﻓرآيﻨد ﺑﻪكﺎرﮔيري شركت نمﺎيﻨد و پذيرش ديگر رشتﻪﻫﺎ يﺎ ﮔرايﺶﻫﺎ امكﺎنپذير نميﺑﺎشﻨد.
 .٣ﺑﻪكﺎرﮔيري در شركت ،مستلزم دارا ﺑودن شرايط ﻋمومي و اختﺼﺎﺻي و ﻫمچﻨيﻦ قبولي در آزمون ،مﺼﺎﺣبﻪﻫﺎ ،معﺎيﻨﺎت پزشكي
و ﺗﺄييد ﮔزيﻨﺶ شركت ﺻﻨﺎيﻊ شير ايران ميﺑﺎشد .و ﺛبتنﺎم ،ارائﻪ مدارك و شركت در ﻫر يك از مراﺣﻞ ﻓوق ﻫيچﮔونﻪ ﺗعهدي را ﺑراي
ايﻦ شركت جهت ﺑﻪكﺎرﮔيري ايجﺎد نمينمﺎيد.
 .٤چﻨﺎنچﻪ خﻼف ﻫريك از شرايط اشﺎره شده در آﮔهي ﺑﻪكﺎرﮔيري در مورد ﻫر يك از داوﻃلبﺎن ﺑﻪ اﺛبﺎت ﺑرسد ،از ﺑﻪكﺎرﮔيري و
اشتغﺎل ﺑﻪ كﺎر وي ممﺎنعت ﺑﻪ ﻋمﻞ آمده و ﺣتي در ﺻورت ﺑﻪكﺎرﮔيري ،اقدامﺎت ﻻزم جهت قﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﻪكﺎرﮔيري انجﺎم خواﻫد شد.
 .٥مسئوليت ﻫرﮔونﻪ اشتبﺎه در اﻃﻼﻋﺎت ارسﺎلي يﺎ ﺗﻔسير اشتبﺎه شرايط اﻋﻼم شده در آﮔهي ،ﺑﺎ متقﺎضي مي ﺑﺎشد.
ﺗوجﻪ  :از آنجﺎ كﻪ از نﻔرات ﺑرﺗر در مرﺣلﻪ آزمون كتبي جهت شركت در مﺼﺎﺣبﻪ ﺗﺨﺼﺼي دﻋوت ﺑﻪ ﻋمﻞ ميآيد ،لذا مقتضي است
داوﻃلبﺎن دقت ﻻزم را در خﺼوص درج ﺗلﻔﻦﻫﺎي ضروري ﺗمﺎس در ﻓرم ﺗقﺎضﺎي ﺛبت نﺎم مبذول نمﺎيﻨد.
 .٦ﺑديهي است در ﺻورﺗي كﻪ در ﻫر مرﺣلﻪ مﺸﺨﺺ ﮔردد ﺗﺎريﺦ ﻓﺎرغالتﺤﺼيلي ،پﺎيﺎن يﺎ معﺎﻓيت از خدمت داوﻃلب در زمﺎن
ﺛبتنﺎم ،ﺑعد از ﺗﺎريﺦ مدنظر در ايﻦ آﮔهي ﺑوده است ﺗﺨلﻒ مﺤسوب ﮔرديده و از ﺑﻪكﺎرﮔيري و اشتغﺎل ﺑﻪ كﺎر وي در ﻫر مرﺣلﻪاي
ممﺎنعت ﺑﻪ ﻋمﻞ خواﻫد آمد
 .٧استرداد وجﻪ واريزي ﺛبتنﺎم ﺗﺤت ﻫيچ شرايﻄي امكﺎنپذير نميﺑﺎشد.
 .٨ﺛبتنﺎم داوﻃلبﺎن ﺻرﻓﺎً ﺑﻪ ﺻورت ايﻨترنتي و از ﻃريق پﺎيگﺎه ايﻨترنتي معرﻓيشده ميﺑﺎشد.
داوﻃلبﺎن ﻋزيز ميﺗوانﻨد سؤاﻻت خود را از ﻃريق پست الكترونيك  support@hrtc.irمﻄرح نمﺎيﻨد.

١١

ﺑﺨﺶ نﻬﻢ  :جﺪول ﻣﺸﺎﻏل و شﺮايط احﺮاز آنﻬﺎ
ﺷﻐﻞ

مدرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

رﺷته های ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ مورد نﯿاز

دامپزشک

دکترا

دامپزشکی

ﺗکﻨﺴﯿﻦ آزمایشگاه

فوق دیپلم

ﺻﻨایع غذایی گرایش شﯿر و فراورده های لبﻨی -
شﯿر و فرآوردههای لبﻨی  -ﺗکﻨولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

مﺴئول انبار

فوق دیپلم

کاردان ﺣرفﻪ ای بازرگانی گرایش انبارداری

متصدی ﺣﻔاﻇﺖ فﯿزیکی

فوق دیپلم

کلﯿﻪ رشتﻪها

ﺗکﻨﺴﯿﻦآزمایشگاه )نﻤونﻪ بردار و آزمایشگر(

فوق دیپلم

ﺻﻨایع غذایی گرایش شﯿر و فراورده های لبﻨی -
شﯿر و فرآوردههای لبﻨی  -ﺗکﻨولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

فوق دیپلم

برق کلﯿﻪ گرایشها

فﻦ ورز ﺗاسﯿﺴات

فوق دیپلم

مکانﯿک کلﯿﻪ گرایشها

فﻦ ورز مکانﯿک

فوق دیپلم

مکانﯿک کلﯿﻪ گرایشها

کاردان انبار

فوق دیپلم

کاردان ﺣرفﻪ ای بازرگانی گرایش انبارداری

فﻦ ورز ﺗولﯿد

فوق دیپلم یا کارشﻨاسی

ﺻﻨایع غذایی گرایش شﯿر و فراورده های لبﻨی -
شﯿر و فرآوردههای لبﻨی  -ﺗکﻨولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

کاردان بازرگانی

فوق دیپلم یا کارشﻨاسی

ﺣﺴابداری  -مدیریﺖ بازرگانی

کارشﻨاس بازرگانی

فوق دیپلم یا کارشﻨاسی

ﺣﺴابداری  -مدیریﺖ بازرگانی

کارشﻨاس ایﻤﻨی ﺻﻨﻌتی

کارشﻨاسی

ایﻤﻨی ﺻﻨﻌتی –بهداشﺖ ﺣرفﻪای – – HSE
مهﻨدسی ﺻﻨایع گرایش ایﻤﻨی ﺻﻨﻌتی

کارشﻨاس برق و الکترونﯿک

کارشﻨاسی

برق کلﯿﻪ گرایشها

کارشﻨاس ﺣقوق

کارشﻨاسی

ﺣقوق

کارشﻨاس دفتر ﺣوزه مدیرﻋامﻞ

کارشﻨاسی

فﻨاوری اطﻼﻋات  -مدیریﺖ  -مهﻨدسی ﺻﻨایع

کارشﻨاس روابط ﻋﻤومی

کارشﻨاسی

روابط ﻋﻤومی  -روزنامﻪ نگاری -
ﻋلوم ارﺗباطات اجتﻤاﻋی کلﯿﻪ گرایشها

کارشﻨاس فﻦ آوری اطﻼﻋات

کارشﻨاسی

فﻨاوری اطﻼﻋات  -کامپﯿوﺗر

کارشﻨاس مﺤﯿط زیﺴﺖ

کارشﻨاسی

ﻋلوم و مهﻨدسی مﺤﯿط زیﺴﺖ

کارشﻨاس مکانﯿک

کارشﻨاسی

مکانﯿک کلﯿﻪ گرایشها

کارشﻨاس آزمایشگاه

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی کشاورزی گرایش ﻋلوم و ﺻﻨایع غذایی
شﯿر و فرآوردههای لبﻨی  -ﺗکﻨولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

کارشﻨاس برنامﻪ ریزی ﺗولﯿد

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی ﺻﻨایع

کارشﻨاس بهبود شﯿر خام

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی دامپروری  -مهﻨدسی ﻋلوم دامی
مهﻨدسی کشاورز ی  -ﻋلوم دامی)کلﯿﻪ گرایشها(

کارشﻨاس ﭘلﯿﻤر

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی ﭘلﯿﻤر

کارشﻨاس ﺗﺤقﯿﻖ و ﺗوسﻌﻪ

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی کشاورزی گرایش ﻋلوم و ﺻﻨایع غذایی
شﯿر و فرآوردههای لبﻨی  -ﺗکﻨولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

کارشﻨاس ﺗولﯿد

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی کشاورزی گرایش ﻋلوم و ﺻﻨایع غذایی
شﯿر و فرآوردههای لبﻨی  -ﺗکﻨولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

کارشﻨاس سﯿﺴتم های کﯿﻔﯿﺖ

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی کشاورزی گرایش ﻋلوم و ﺻﻨایع غذایی
شﯿر و فرآوردههای لبﻨی  -ﺗکﻨولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

کارشﻨاس کﻨترل کﯿﻔﯿﺖ

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی کشاورزی گرایش ﻋلوم و ﺻﻨایع غذایی
شﯿر و فرآوردههای لبﻨی  -ﺗکﻨولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

مدیر کﻨترل کﯿﻔﯿﺖ

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی کشاورزی گرایش ﻋلوم و ﺻﻨایع غذایی
شﯿر و فرآوردههای لبﻨی  -ﺗکﻨولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

کارشﻨاس کﯿﻔﯿﺖ )ﺻﻨایع بﺴتﻪ بﻨدی(

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی ﭘلﯿﻤر

کارشﻨاس مالی

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

بانکداری  -ﺣﺴابداری  -مالی

مدیر ﺗﺤقﯿﻖ و ﺗوسﻌﻪ )(R&D

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی کشاورزی گرایش ﻋلوم و ﺻﻨایع غذایی
شﯿر و فرآوردههای لبﻨی  -ﺗکﻨولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

مدیر ﺗولﯿد

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی کشاورزی گرایش ﻋلوم و ﺻﻨایع غذایی
شﯿر و فرآوردههای لبﻨی  -ﺗکﻨولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

مﻌاون مالی

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

بانکداری  -ﺣﺴابداری  -مالی

مﺴئول فﻨی

کارشﻨاسی یا کارشﻨاسی ارشد

مهﻨدسی ﭘلﯿﻤر

١٢

ﺑﺨﺶ دهﻢ  :جﺪول ﻣواد آزﻣون تﺨصصي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻏل
ﺷﻐﻞ
دامپزشک
ﺗکﻨﺴﯿﻦ آزمایشگاه
مﺴئول انبار
ﺗکﻨﺴﯿﻦآزمایشگاه )نﻤونﻪ بردار و آزمایشگر(
فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

مواد آزمون ﺗﺨﺼﺼﯽ
 -۱بﯿﻤاریهای دامهای بزرگ  -۲مامایی دامپزشکی  -۳درمان بﯿﻤار یهای ﺗولﯿدمﺜلی در دامهای
بزرگ  -۴بهداشﺖ و ﺻﻨایع شﯿر  -۵بﯿﻤارهای متابولﯿک و کﻤبودهای ﺗغذیﻪ ای دامهای بزرگ
 -۱شﯿﻤی شﯿر و فرآورده های لبﻨی  -۲مﯿکروبﯿولوژی شﯿر و فرآورده های لبﻨی و آزمایشگاه

 -۳ﺗکﻨولوژی ﺗولﯿد فرآوردههای لبﻨی  -۴اﺻول کﻨترلکﯿﻔﯿﺖشﯿر و فرآوردههای لبﻨی و آزمایشگاه
 -۱کﻨترل موجودی انبار  –۲قﻔﺴﻪ بﻨدی و ﺗقﺴﯿﻤات انبار  -۳انواع شﯿوه های طبقﻪ بﻨدی کاﻻ در
انبار  -۴انبارگردانی  -۵انبارداری مکانﯿزه و کاربرد رایانﻪ در انبارداری

 -۱شﯿﻤی شﯿر و فرآورده های لبﻨی  -۲مﯿکروبﯿولوژی شﯿر و فرآورده های لبﻨی و آزمایشگاه

 -۳ﺗکﻨولوژی ﺗولﯿد فرآوردههای لبﻨی  -۴اﺻول کﻨترلکﯿﻔﯿﺖشﯿر و فرآوردههای لبﻨی و آزمایشگاه
 -۲ماشﯿﻦ های الکتریکی ۱

 -۱ﺗﺤلﯿﻞ مدارهای الکتریکی ۱

 -۳الکترونﯿک ﻋﻤومی  -۴مدارهای مﻨطقی

فﻦ ورز ﺗاسﯿﺴات

 -۱مقاومﺖ مصالح  -۲ﺗرمودیﻨامﯿک  -۳انتقال ﺣرارت  -۴مکانﯿک سﯿاﻻت

فﻦ ورز مکانﯿک

 -۱مقاومﺖ مصالح  -۲ﺗرمودیﻨامﯿک  -۳انتقال ﺣرارت  -۴مکانﯿک سﯿاﻻت

کاردان انبار

 -۱کﻨترل موجودی انبار  –۲قﻔﺴﻪ بﻨدی و ﺗقﺴﯿﻤات انبار  -۳انواع شﯿوه های طبقﻪ بﻨدی کاﻻ در
انبار  -۴انبارگردانی  -۵انبارداری مکانﯿزه و کاربرد رایانﻪ در انبارداری

-۱شﯿﻤی شﯿر و فرآورده های لبﻨی  -۲ﺗکﻨولوژ ی ﺗولﯿد فرآورده های لبﻨی
فﻦ ورز ﺗولﯿد
کاردان بازرگانی
کارشﻨاس بازرگانی
کارشﻨاس ایﻤﻨی ﺻﻨﻌتی

 -۳مﯿکروبﯿولوژ ی شﯿر و فرآورده های لبﻨی

 -۴ﺗﺠهﯿزات و ﺗاسﯿﺴات کارخانﺠات ﺗولﯿد شﯿر و فرآورده های لبﻨی
 -۱مبانی سازمان و مدیریﺖ

 -۲سﯿﺴتم های خرید ،انبار داری و ﺗوزیع

 -۱مبانی سازمان و مدیریﺖ

 -۲سﯿﺴتم های خرید ،انبار داری و ﺗوزیع

 -۳بازاریابی )مدیریﺖ و اﺻول بازاریابی(  -۴ﺗﺠارت الکترونﯿک  -۵اقتصاد خرد و كﻼن
 -۳بازاریابی )مدیریﺖ و اﺻول بازاریابی(  -۴ﺗﺠارت الکترونﯿک  -۵اقتصاد خرد و كﻼن
 -۱ﻋوامﻞ زیان آور فﯿزیکی و شﯿﻤﯿایی مﺤﯿط کار

 -۳ارزیابی اقتصادی ﭘروژه های ایﻤﻨی

 -۲ﺣریﻖ و کﻨترل آن

 -۴بررسی و ﺗﺠزیﻪ و ﺗﺤلﯿﻞ ﺣوادث

 -۵ایﻤﻨی ماشﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠهﯿزات ﺻﻨﻌتی
کارشﻨاس برق و الکترونﯿک
کارشﻨاس ﺣقوق
کارشﻨاس دفتر ﺣوزه مدیرﻋامﻞ
کارشﻨاس روابط ﻋﻤومی
کارشﻨاس فﻦ آوری اطﻼﻋات
کارشﻨاس مﺤﯿط زیﺴﺖ
کارشﻨاس مکانﯿک
کارشﻨاس آزمایشگاه

 -۱مدارهای الکتریکی  ۱و ۲
 -۳ﺗﺤلﯿﻞ سﯿﺴتم های انرژی الکتریکی

 -۲ماشﯿﻦ های الکتریکی  ۱و ۲
 -۴مدارهای مﻨطقی

 -۵الکترونﯿک ﺻﻨﻌتی

 -۱ﺣقوق ﺗﺠارت  -۲ﺣقوق مدنی  -۳ﺣقوق جزا  -۴آ ﻦ دادرسی کﯿﻔری  -۵آ ﻦ دادرسی مدنی
 -۱مدیریﺖ مﻨابع انﺴانی  -۲مبانی سازمان و مدیریﺖ  -۳سﯿﺴتم های اطﻼﻋاﺗی در مدیریﺖ
 -۴ﺗﺤلﯿﻞ داده و اطﻼﻋات

 -۵مبانی ﺗصﻤﯿم گﯿری

 -۱ﺗﺤلﯿﻞ مﺤتوای ﭘﯿامهای ارﺗباطی  -۲ارﺗباطات ﺗصویر ی  -۳ﺗكﻨولوژ یهای ارﺗباطی
 -۴ویراستار ی و مدیریﺖ اخبار  -۵روزنامﻪ نگار ی الكترونﯿكی

 -۱ﭘایگاه داده ها  -۲برنامﻪ نویﺴی کامپﯿوﺗر  -۳سﯿﺴتم ﻋامﻞ +Network -۴
 -۱مبانی ﻋلوم مﺤﯿط زیﺴﺖ  -۲آلودگی آب و خاک  -۳ﺣﻔاﻇﺖ آب و خاک
 -۴شﯿﻤی مﺤﯿط زیﺴﺖ  -۵مدیریﺖ ﭘﺴﻤاند
 -۱مکانﯿک سﯿاﻻت  -۲ﺗرمودیﻨامﯿک  -۳استاﺗﯿک  -۴کﻨترل اﺗوماﺗﯿک  -۵مقاومﺖ مصالح
 -۱شﯿﻤی مواد غذایی  -۲مﯿکروبﯿولوژی مواد غذایی و آزمایشگاه آن

 –۳ﺗﺠزیﻪ مواد غذایی و آزمایشگاه آن  -۴ﺻﻨایع شﯿر و فرآورده های آن)ﺗکﻨولوژ ی لبﻨﯿات(
 -۵ﺗکﻨولوژی بﺴتﻪ بﻨدی مﺤصوﻻت غذایی

کارشﻨاس برنامﻪ ریزی ﺗولﯿد
کارشﻨاس بهبود شﯿر خام
کارشﻨاس ﭘلﯿﻤر
کارشﻨاس ﺗﺤقﯿﻖ و ﺗوسﻌﻪ
کارشﻨاس ﺗولﯿد

 -۱کﻨترل ﭘروژه -۲بهﯿﻨﻪ سازی  -۳برنامﻪ ریزی ﺗولﯿد  -۴زبان ﺗخصصی  -۵آمار مهﻨدسی
 -۱ﭘرورش گاو شﯿری  -۲ﺗغذیﻪ گاو شﯿری  -۳فﯿزیولوژی ﺗولﯿد مﺜﻞ

 -۴مبانی آمار و کاربرد آن در ﻋلوم دامی
 -۱شﯿﻤی فﯿزیک ﭘلﯿﻤرها  -۲رئولوژ ی ﭘلﯿﻤرها

 -۵بهداشﺖ و بﯿﻤاریهای دام

 -۳خواص فﯿزیکی و مکانﯿکی ﭘلﯿﻤرها

 -۴ﭘلﯿﻤریزاسﯿون  -۵مهﻨدسی ﭘﻼستﯿک

 -۱شﯿﻤی مواد غذایی  -۲مﯿکروبﯿولوژی مواد غذایی  -۳ﺗکﻨولوژی لبﻨﯿات  -۴اﺻول مهﻨدسی
ﺻﻨایع غذایی  -۵اﺻول بﺴتﻪ بﻨدی مواد غذایی

 -۱شﯿﻤی مواد غذایی  -۲مﯿکروبﯿولوژی مواد غذایی  -۳ﺗکﻨولوژی لبﻨﯿات
 -۴اﺻول مهﻨدسی ﺻﻨایع غذایی  -۵اﺻول بﺴتﻪ بﻨدی مواد غذایی

١٣

ﺷﻐﻞ
کارشﻨاس سﯿﺴتم های کﯿﻔﯿﺖ

مواد آزمون ﺗﺨﺼﺼﯽ
 -۱ﺻﻨایع شﯿر و فرآورده های آن)ﺗکﻨولوژ ی لبﻨﯿات(  -۲شﯿﻤی مواد غذایی

 -۳مﯿکروبﯿولوژی مواد غذایی  –۴ﺗکﻨولوژی بﺴتﻪ بﻨدی مﺤصوﻻت غذایی
 -۵ﺗﺠزیﻪ مواد غذایی و کﻨترل کﯿﻔﯿﺖ
 -۱ﺻﻨایع شﯿر و فرآورده های آن)ﺗکﻨولوژ ی لبﻨﯿات(  -۲شﯿﻤی مواد غذایی

کارشﻨاس کﻨترل کﯿﻔﯿﺖ

مدیر کﻨترل کﯿﻔﯿﺖ

 -۳مﯿکروبﯿولوژی مواد غذایی  –۴ﺗکﻨولوژی بﺴتﻪ بﻨدی مﺤصوﻻت غذایی
 -۵ﺗﺠزیﻪ مواد غذایی و کﻨترل کﯿﻔﯿﺖ

 -۱ﺻﻨایع شﯿر و فرآورده های آن)ﺗکﻨولوژ ی لبﻨﯿات(  -۲شﯿﻤی مواد غذایی

 -۳مﯿکروبﯿولوژی مواد غذایی  –۴ﺗکﻨولوژی بﺴتﻪ بﻨدی مﺤصوﻻت غذایی
 -۵ﺗﺠزیﻪ مواد غذایی و کﻨترل کﯿﻔﯿﺖ

کارشﻨاس کﯿﻔﯿﺖ )ﺻﻨایع بﺴتﻪ بﻨدی(
کارشﻨاس مالی
مدیر ﺗﺤقﯿﻖ و ﺗوسﻌﻪ )(R&D
مدیر ﺗولﯿد
مﻌاون مالی
مﺴئول فﻨی
متصدی ﺣﻔاﻇﺖ فﯿزیکی

 -۱شﯿﻤی فﯿزیک ﭘلﯿﻤرها  -۲رئولوژ ی ﭘلﯿﻤرها

 -۳خواص فﯿزیکی و مکانﯿکی ﭘلﯿﻤرها

 -۴ﭘلﯿﻤریزاسﯿون  -۵مهﻨدسی ﭘﻼستﯿک
 -۱ﺣقوق ﺗﺠارت و قانون کار و بﯿﻤﻪ  -۲بهایابی  -۳ﺣﺴابداری مالی
 -۴ﺣﺴابداری مالﯿاﺗی  -۵ﺣﺴابداری مﯿانﻪ

 -۱شﯿﻤی مواد غذایی  -۲مﯿکروبﯿولوژی مواد غذایی  -۳ﺗکﻨولوژی لبﻨﯿات
 -۴اﺻول مهﻨدسی ﺻﻨایع غذایی  -۵اﺻول بﺴتﻪ بﻨدی مواد غذایی

 -۱شﯿﻤی مواد غذایی  -۲مﯿکروبﯿولوژی مواد غذایی  -۳ﺗکﻨولوژی لبﻨﯿات
 -۴اﺻول مهﻨدسی ﺻﻨایع غذایی  -۵اﺻول بﺴتﻪ بﻨدی مواد غذایی

 -۱ﺣقوق ﺗﺠارت و قانون کار و بﯿﻤﻪ  -۲بهایابی  -۳ﺣﺴابداری مالی
 -۴ﺣﺴابداری مالﯿاﺗی  -۵ﺣﺴابداری مﯿانﻪ

 -۱شﯿﻤی فﯿزیک ﭘلﯿﻤرها  -۲رئولوژ ی ﭘلﯿﻤرها

 -۳خواص فﯿزیکی و مکانﯿکی ﭘلﯿﻤرها

 -۴ﭘلﯿﻤریزاسﯿون  -۵مهﻨدسی ﭘﻼستﯿک

آزمون ﺗخصصی ندارد)ﺻرفاً آزمون ﻋﻤومی(

١٤

ﺑﺨﺶ يﺎزدهﻢ  :جﺪول شﻐلﻣﺤلهﺎ
ﺷﻐﻞ

استان

مﺤﻞ ﺷﻐﻞ

ﺗعداد

ﺟﻨﺴﯿﺖ

فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

آذربایﺠان شرقی

ﭘگاه آذربایﺠان شرقی)ﺗبریز(

۱

مرد

فﻦ ورز مکانﯿک

آذربایﺠان شرقی

ﭘگاه آذربایﺠان شرقی)ﺗبریز(

۲

مرد

کارشﻨاس ﺗولﯿد

آذربایﺠان شرقی

ﭘگاه آذربایﺠان شرقی)ﺗبریز(

۱

مرد

کارشﻨاس فﻦ آوری اطﻼﻋات

آذربایﺠان شرقی

ﭘگاه آذربایﺠان شرقی)ﺗبریز(

۱

مرد

کارشﻨاس مالی

آذربایﺠان شرقی

ﭘگاه آذربایﺠان شرقی)ﺗبریز(

۱

مرد

کارشﻨاس مﺤﯿط زیﺴﺖ

آذربایﺠان شرقی

ﭘگاه آذربایﺠان شرقی)ﺗبریز(

۱

مرد

کارشﻨاس مکانﯿک

آذربایﺠان شرقی

ﭘگاه آذربایﺠان شرقی)ﺗبریز(

۱

مرد

کارشﻨاس مالی

آذربایﺠان غربی

ﭘگاه ارومﯿﻪ

۱

مرد

فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

اﺻﻔهان

ﭘگاه گلپایگان

۱

مرد

فﻦ ورز ﺗولﯿد

اﺻﻔهان

ﭘگاه گلپایگان

۶

مرد

فﻦ ورز مکانﯿک

اﺻﻔهان

ﭘگاه گلپایگان

۱

مرد

کارشﻨاس آزمایشگاه

اﺻﻔهان

ﭘگاه گلپایگان

۱

مرد

کارشﻨاس بازرگانی

اﺻﻔهان

ﭘگاه گلپایگان

۱

مرد

کارشﻨاس برنامﻪ ریزی ﺗولﯿد

اﺻﻔهان

ﭘگاه گلپایگان

۲

مرد

کارشﻨاس ﺗولﯿد

اﺻﻔهان

ﭘگاه گلپایگان

۴

مرد

کارشﻨاس کﻨترل کﯿﻔﯿﺖ

اﺻﻔهان

ﭘگاه گلپایگان

۱

مرد

کارشﻨاس مﺤﯿط زیﺴﺖ

اﺻﻔهان

ﭘگاه گلپایگان

۱

مرد

مﺴئول انبار

اﺻﻔهان

ﭘگاه گلپایگان

۲

مرد

فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

ﺗهران

ﭘگاه ﺗهران

۲

مرد

فﻦ ورز مکانﯿک

ﺗهران

ﭘگاه ﺗهران

۵

مرد

کارشﻨاس برق و الکترونﯿک

ﺗهران

ﭘگاه ﺗهران

۱

مرد

کارشﻨاس ﺣقوق

ﺗهران

ﭘگاه ﺗهران

۱

مرد

کارشﻨاس مکانﯿک

ﺗهران

ﭘگاه ﺗهران

۱

مرد

کارشﻨاس فﻦ آوری اطﻼﻋات

ﺗهران

شرکﺖ ﺻﻨایع شﯿر ایران )ﺗهران(

۱

مرد

فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

ﺗهران

ﺻﻨایع بﺴتﻪ بﻨدی ﭘگاه )ﺣﺴﻦ آباد فشافویﻪ(

۳

مرد

فﻦ ورز مکانﯿک

ﺗهران

ﺻﻨایع بﺴتﻪ بﻨدی ﭘگاه )ﺣﺴﻦ آباد فشافویﻪ(

۲

مرد

کارشﻨاس ایﻤﻨی ﺻﻨﻌتی

ﺗهران

ﺻﻨایع بﺴتﻪ بﻨدی ﭘگاه )ﺣﺴﻦ آباد فشافویﻪ(

۱

مرد

کارشﻨاس برق و الکترونﯿک

ﺗهران

ﺻﻨایع بﺴتﻪ بﻨدی ﭘگاه )ﺣﺴﻦ آباد فشافویﻪ(

۱

مرد

کارشﻨاس ﭘلﯿﻤر

ﺗهران

ﺻﻨایع بﺴتﻪ بﻨدی ﭘگاه )ﺣﺴﻦ آباد فشافویﻪ(

۱

مرد

کارشﻨاس کﯿﻔﯿﺖ )ﺻﻨایع بﺴتﻪ بﻨدی(

ﺗهران

ﺻﻨایع بﺴتﻪ بﻨدی ﭘگاه )ﺣﺴﻦ آباد فشافویﻪ(

۱

مرد

مﺴئول فﻨی

ﺗهران

ﺻﻨایع بﺴتﻪ بﻨدی ﭘگاه )ﺣﺴﻦ آباد فشافویﻪ(

۲

مرد

مدیر کﻨترل کﯿﻔﯿﺖ

چهارمﺤال و بختﯿاری

شﯿر خشک نوزاد ﭘگاه )شهرکرد(

۱

مرد

ﺗکﻨﺴﯿﻦ آزمایشگاه

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۱

مرد

فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۸

مرد

فﻦ ورز ﺗولﯿد

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۲

مرد

فﻦ ورز مکانﯿک

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۳

مرد

کاردان انبار

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۳

مرد

کاردان بازرگانی

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۱

مرد

کارشﻨاس آزمایشگاه

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۱

مرد

کارشﻨاس برق و الکترونﯿک

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۱

مرد

کارشﻨاس ﺗولﯿد

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۳

مرد

کارشﻨاس روابط ﻋﻤومی

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۱

مرد/زن

کارشﻨاس سﯿﺴتم های کﯿﻔﯿﺖ

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۱

مرد/زن

کارشﻨاس کﻨترل کﯿﻔﯿﺖ

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۱

مرد

کارشﻨاس مکانﯿک

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۳

مرد

متصدی ﺣﻔاﻇﺖ فﯿزیکی

خراسان رضوی

ﭘگاه خراسان

۲

مرد

١٥

ﺷﻐﻞ

استان

مﺤﻞ ﺷﻐﻞ

ﺗعداد

ﺟﻨﺴﯿﺖ

فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

خراسان رضوی

ﭘگاه گﻨاباد

۳

مرد

فﻦ ورز ﺗولﯿد

خراسان رضوی

ﭘگاه گﻨاباد

۲

مرد

کارشﻨاس دفتر ﺣوزه مدیرﻋامﻞ

خراسان رضوی

ﭘگاه گﻨاباد

۱

مرد

کارشﻨاس برق و الکترونﯿک

خوزستان

ﭘگاه خوزستان

۲

مرد

کارشﻨاس ﺗولﯿد

خوزستان

ﭘگاه خوزستان

۱

مرد

کارشﻨاس روابط ﻋﻤومی

خوزستان

ﭘگاه خوزستان

۱

مرد

کارشﻨاس مالی

خوزستان

ﭘگاه خوزستان

۱

مرد

مﻌاون مالی

خوزستان

ﭘگاه خوزستان

۱

مرد

کارشﻨاس مکانﯿک

خوزستان

ﭘگاه خوزستان

۲

مرد

کارشﻨاس برق و الکترونﯿک

زنﺠان

ﭘگاه زنﺠان

۱

مرد

فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

فارس

ﭘگاه فارس

۱

مرد

فﻦ ورز مکانﯿک

فارس

ﭘگاه فارس

۱

مرد

فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

کرمان

ﭘگاه کرمان

۲

مرد

فﻦ ورز ﺗولﯿد

کرمان

ﭘگاه کرمان

۱

مرد

فﻦ ورز مکانﯿک

کرمان

ﭘگاه کرمان

۱

مرد

کارشﻨاس ﺗولﯿد

کرمان

ﭘگاه کرمان

۲

مرد

کارشﻨاس روابط ﻋﻤومی

کرمان

ﭘگاه کرمان

۱

مرد

کارشﻨاس سﯿﺴتم های کﯿﻔﯿﺖ

کرمان

ﭘگاه کرمان

۱

مرد

کارشﻨاس کﻨترل کﯿﻔﯿﺖ

کرمان

ﭘگاه کرمان

۱

مرد

کارشﻨاس مﺤﯿط زیﺴﺖ

کرمان

ﭘگاه کرمان

۱

مرد

کارشﻨاس مکانﯿک

کرمان

ﭘگاه کرمان

۱

مرد

فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

گلﺴتان

ﭘگاه گلﺴتان

۲

مرد

فﻦ ورز ﺗاسﯿﺴات

گلﺴتان

ﭘگاه گلﺴتان

۱

مرد

فﻦ ورز ﺗولﯿد

گلﺴتان

ﭘگاه گلﺴتان

۱

مرد

کارشﻨاس بهبود شﯿر خام

گلﺴتان

ﭘگاه گلﺴتان

۱

مرد

کارشﻨاس فﻦ آوری اطﻼﻋات

گلﺴتان

ﭘگاه گلﺴتان

۱

مرد

کارشﻨاس مالی

گلﺴتان

ﭘگاه گلﺴتان

۲

مرد/زن

کارشﻨاس مکانﯿک

گلﺴتان

ﭘگاه گلﺴتان

۱

مرد

ﺗکﻨﺴﯿﻦ آزمایشگاه )نﻤونﻪ بردار و آزمایشگر(

گﯿﻼن

ﭘگاه گﯿﻼن

۱

مرد

فﻦ ورز ﺗاسﯿﺴات

گﯿﻼن

ﭘگاه گﯿﻼن

۲

مرد

فﻦ ورز ﺗولﯿد

گﯿﻼن

ﭘگاه گﯿﻼن

۱

مرد

فﻦ ورز مکانﯿک

گﯿﻼن

ﭘگاه گﯿﻼن

۲

مرد

کارشﻨاس ﺗولﯿد

گﯿﻼن

ﭘگاه گﯿﻼن

۱

مرد

کارشﻨاس مﺤﯿط زیﺴﺖ

گﯿﻼن

ﭘگاه گﯿﻼن

۱

مرد

کارشﻨاس آزمایشگاه

لرستان

ﭘگاه لرستان

1

مرد

کارشﻨاس ﺗولﯿد

لرستان

ﭘگاه لرستان

۴

مرد

کارشﻨاس مالی

لرستان

ﭘگاه لرستان

۱

مرد

دامپزشک

لرستان

کشﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺻبا لرستان

۱

مرد

کارشﻨاس مکانﯿک

مرکزی

ﭘگاه اراک

۱

مرد

مدیر ﺗﺤقﯿﻖ و ﺗوسﻌﻪ )(R&D

مرکزی

ﭘگاه اراک

۱

مرد

مدیر ﺗولﯿد

مرکزی

ﭘگاه اراک

۱

مرد

کارشﻨاس ﺗﺤقﯿﻖ و ﺗوسﻌﻪ

هﻤدان

ﭘگاه هﻤدان

۱

مرد

کارشﻨاس ﺗولﯿد

هﻤدان

ﭘگاه هﻤدان

۲

مرد

کارشﻨاس مکانﯿک

هﻤدان

ﭘگاه هﻤدان

۱

مرد

فﻦ ورز برق و الکترونﯿک

هﻤدان

کشﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘگاه هﻤدان

۱

مرد

کارشﻨاس فﻦ آوری اطﻼﻋات

هﻤدان

کشﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘگاه هﻤدان

۱

مرد

١٦

