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اخبار آموزشی

◄

◄

در صورت تصویب در شورای برنامهریزی

طول دوره تحصیل در دکتری کاهش مییابد

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به بازنگری
آییننامه دکتری گفت :آییننامه دکتری تقریب ًا نهایی
شده و درصورتیکه تصویب شورای عالی برنامهریزی
ظرف یک ماه آینده ابالغ میشود.
مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با مهر گفت:
در حال حاضر آییننامه دکتری بازنگری و تقریب ًا نهایی
شده است ،منتهی باید شورای عالی برنامهریزی آن را
تصویب کند بعد از تصویب شورای مذکور ابالغ
میشود.
وی با بیان اینکه آییننامه دکتری در صورت
تصویب ،ظرف یک ماه آینده ابالغ میشود افزود:
مهمترین ویژگی این آییننامه این است که دانشجویان

زمینه بهتری برای انتخاب پروژه پیدا میکنند.
معاون آموزشی وزیر علوم افزود :پروژههای کاربردی جایگاه ویژهای پیدا میکنند و در صورت
تصویب نهایی طول دوره دکتری مقداری کوتاهتر خواهد شد.
به گزارش مهر ،آییننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز بازنگری و به دانشگاهها ابالغ شد.
از مهمترین بخشهای این آییننامه میتوان به عدم ثبت نمرههای مردودی قبلی در ریزنمرات
تحصیلی دانشجو اشاره کرد که بر اساس آن دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس،
نمره قبولی کسب نکنند ،چنانچه در نیمسالهای بعدی ،درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذرانند،
نمره یا نمرههای مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو ،فقط ثبت و باقی میماند اما این نمرهها
در محاسبه میانگین کل دوره بیاثر و صرف ًا آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل
دوره خواهد بود.

■□■

رئیس صندوق رفاه وزارت علوم خبر داد

افزایش وام دکتری در بودجه سال95

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از
افزایش میزان وام ویژه دکتری خبر داد.
ذوالفقار یزدان مهر در گفت وگو با پانا،
در توضیح این خبر اظهار داشت :در سال گذشته میزان
 ۳میلیارد تومان به دانشجویان دکتری تسهیالت وام
اعطا میشد که با برنامهریزیهای انجامشده قرار
شد وام دکتری افزایش یابد.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود:
در سال جاری میزان پرداختی وام دوره دکتری
 ۱۰میلیارد تومان است که این مبلغ با موافقت وزارت
علوم به  ۱۰۰میلیارد تومان افزایشیافته است.
وی افزود :سعی میشود وام دوره دکتری به تمام دانشجویان این دوره پرداخت شود.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همچنین از افزایش میزان وام به دانشجویان
دکتری پژوهش محور خبر داد و گفت :افزایش پرداخت وام دکتری ،دانشجویان دکتری پژوهش
محور را نیز شامل میشود که با هماهنگیهای صورت گرفته میزان  7۰۰هزار تومان وام بهصورت
ماهانه به این دانشجویان پرداخت میشود.
به گفته یزدان مهر ،در الیحه بودجه سال  ۹۵ردیف جدیدی تحت عنوان وام ویژه دانشجویان
دکتری به این صندوق اختصاص دادهشده است.

وی تصریح کرد :قرار است صندوق رفاه از بانک وام بگیرد و سود و کارمزد آن توسط دولت
پرداخت شود تا دانشجویان بیشتری تحت پوشش وام ویژه دانشجویان دکتری قرار بگیرند.

◄

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:

موافقت قطعی شورای گسترش
با راهاندازی  19رشته در مقطع
کارشناسی ارشد

جزئیات آزمون سراسری سال  95اعالم شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز
ثبتنام آزمون سراسری سال  ۹۵از روز  ۱۹بهمنماه
خبر داد و گفت :دفترچه راهنمای ثبتنام از  ۱۹بهمنماه
در سایت سنجش منتشر میشود.
حسین توکـــلی در گفتــگو با مهـــر گفت:
آزمون سراسری سال  ۹۵بهمنظور پذیرش دانشجو در دورههای
روزانه ،شبانه ،نیمهحضوری ،مجازی و پردیسهای
خودگردان و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
و غیردولتی و همچنین کد رشتههای تحصیلی با آزمون
دانشگاه آزاد برگزار میشود.
وی افزود :دفترچه راهنمای ثبتنام به همراه اطالعیه
تکمیلی سازمان سنجش از  ۱۸بهمنماه  ۹۴بر روی
سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده میشود.
توکلی گفت :ثبتنام برای شرکت در آزمون
سراسری سال  ۹۵از روز دوشنبه  ۱۹بهمن  ۹۴از طریق
شبکه اینترنتی سازمان سنجش  sanjesh.orgآغاز
میشود و در روز چهارشنبه  ۲۸بهمنماه پایان میپذیرد.
وی یادآور شد :هر داوطلب برای ثبتنام در آزمون
سراسری سال  ۹۵ضرورت دارد در مهلت تعیینشده
ضمن مطالعه دفترچه راهنما و اطالعیههای مربوط نسبت
به ثبتنام اقدام کنند.
هزینه۱۸هزارتومانیثبتنام
درکنکورسراسری۹۵
مشاور عالی سازمان سنجش افزود :پرداخت هزینه
ثبتنام بهصورت اینترنتی صورت میگیرد .داوطلبان
الزم است بهوسیله کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب
که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به
پایگاه اطالعرسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ

 ۱۸۰.۰۰۰ریال ( ۱۸هزار تومان) بهعنوان وجه ثبتنام
شرکت در پذیرش ،نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی یادآور شد :با توجه به اینکه در مراحل مختلف
فرآیند این آزمون امکان ارسال پیام کوتاه برای اطالع
داوطلبان وجود دارد ،داوطلبانی که تمایل دارند از
سرویس پیام کوتاه استفاده کنند میتوانند عالوه بر
هزینه ثبتنام  ۵هزار ریال را بهعنوان وجه استفاده از این
خدمات پرداخت کنند.
توکلی گفت :دارندگان دیپلم نظام قدیم (بدون توجه
به نوع دیپلم) ،دانش آموزان دوره پیشدانشگاهی و یا
فارغالتحصیالن پیشدانشگاهی (بدون توجه به نوع
مدرک پیشدانشگاهی) میتوانند بر اساس رشتههای
تحصیلی موردعالقه خود متقاضی یکی از گروههای
آزمایشی ریاضی و فنی ،علوم تجربی ،علوم انسانی ،هنر
و زبانهای خارجی شوند.
شرایط شرکت در گروههای آزمایشـی هنر
وزبانهایخارجیعالوهبرگروهآزمایشیاصلی
وی تأکید کرد :در آزمون سراسری سال  ۹۵همانند
سال گذشته به هر یک از داوطلبان گروههای آزمایشی
ریاضی و فنی ،علوم تجربی ،علوم انسانی و زبانهای خارجی
که عالقه مند به شرکـــت در گروه هنر هستند
اجازه داده می شود در این گروه نیز ثبــت نام کنند
و با پرداخت  ۱۸۰هزار ریال دیگر متقاضی شرکت در آزمون
این گروه شوند.
مشاور عالی سازمان سنجش افزود :همچنین در
آزمون سراسری سال  ۹۵همانند سال گذشته به هر یک
از داوطلبان گروه هـای آزمایشی ریاضی و فنی،
علوم تجربی ،علوم انسانی و هنر که عالقهمند به شرکت
در گروه زبانهای خارجی هستند اجازه داده میشود در این
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گروه نیز ثبتنام کنند و با پرداخت  ۱۸۰هزار ریال دیگر
متقاضی شرکت در آزمون این گروه شوند.
میزانهزینهاعالمشرکت
دررشتههایپیامنوروغیرانتفاعی
وی افزود :داوطلبان عالقهمند به شرکت در رشتههای
تحصیلی دانشگاه پیام نور و دانشگاههای غیردولتی باید
نسبت به پرداخت مبلغ  ۹۲هزار ریال دیگر بهعنوان وجه
ثبتنام از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنند.
توکلی خاطرنشان کرد :تمامی داوطلبان باید در یک
مرحله و در یک جلسه به سؤاالت عمومی و اختصاصی
خود در هر گروه آزمایشی پاسخ دهند.
توزیعکارتآزموندرروزهای۲۰تا۲۳تیرماه۹۵
وی با اشاره به زمان توزیع کارت ورود به جلسه
آزمون گفت :کارت شرکت در آزمون تمامی داوطلبان از
روز یکشنبه  ۲۰تیر تا چهارشنبه  ۲۳تیرماه بر روی سایت
سازمان سنجش قرار خواهــد گرفت .داوطلبانی که
در دو یا سه گروه آزمایشی داوطلب شدهاند در زمان دریافت
کارت باید برحسب مورد کارتهای گروه آزمایشی دوم
و یا گروه آزمایشی دوم و سوم را دریافت کنند.
برگزاریآزموندرروزهای۲۴و۲۵تیرماه۹۵
مشاور عالی سازمان سنجش گفت :بر اساس برنامه
زمانی پیشبینیشده آزمون سراسری سال  ۹۵در صبح و
بعدازظهر روزهای پنجشنبه و جمعه  ۲۴و  ۲۵تیرماه ۹۵
در حوزههای امتحانی مربوط برگزار میشود و کارنامه
در دهه دوم مردادماه منتشر میشود.

با آغاز توزیع کارت

جزئیات برگزاری آزمون

دستیاری دندانپزشکی اعالم شد
رئیس ســازمان ســنجش پزشــکی گفت :داوطلبان
می توانند در تاریخ  ۱۱الی  ۱۴اســــفندماه نسبت
به ثبتنام خود اقدام کنند.
محمدحسـین پـور کاظمـی رئیـس سـازمان
سـنجش پزشـکی کشـور در گفتوگـو بـا باشـگاه
خبرنـگاران جـوان بیـان کـرد :در دوره اول ،ثبتنـام

کارشناسـی ارشـد پزشـکی کمتـر از  6۰هـزار نفـر
ثبت نـام کردنـد .داوطلبـان می تواننـد در تاریـخ
 ۱۱الـی  ۱۴اسـفندماه نسـبت بـه ثبتنام خـود اقدام
کنند .
وی ادامـه داد :افـرادی کـه در مهلتهـای قبـل
ثبت نـام کرده انـد ،مشخـــصات خـود را بررسـی
در صـورت لـزوم ویرایـش کنند.
پور کاظمی در خصوص ظرفیت برای ارشـد پزشکی

گفـت :ظرفیتهـا بایـد از ســــوی دانشـگاهها
خردادمـاه سـال آینـده اعـالم شـود .ظرفیتهـای
امسـال از سـال گذشـته کمتـر اسـت.
وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد :کارنامـه انتخاب
رشـته دکتـری تخصصـی روی سـایت قـرار دارد
و بالغبـر  ۸هـزار نفـر در ایـن آزمـون شـرکت
کردهانـد کـه حـدود هـزار نفـر از آنهـا در آزمـون
پذیرفته شـده اند.

مدیرکلروابطعمومیدانشگاهپیامنورازموافقتشورایگسترش
آموزش عالی با ایجاد ۱۹رشته در مراکز دانشگاه پیام نور خبر داد.
محمد محسن صدر در گفتگو با خبرنگاران جوان اظهار داشت:
دانشگاهپیامنوربرایسالتحصیلی۹۵-۹6دررشتههایحقوقبینالملل
مرکز دزفول ،برنامهریزی درسی مرکز مشهد حقوق بینالملل واحد
پردیس،روانشناسیشخصیتمرکزرامسر،روانشناسیمرکزکمبود
آهنگ،روانشناسیواحداندیمشک،جغرافیاوبرنامهریزیروستایی
مرکز تالش ،جغرافیا و برنامهریزی شهری مرکز ایالم ،جغرافیا و
برنامهریزی شهری مرکز بوشهر ،ژئو مورفولوژی مرکز بیرجند،
مدیریت دولتی مرکز مهریز ،جغرافیا و برنامهریزی روستایی مرکز
دماوند ،زبانشناسی همگانی واحد چناران ،جغرافیا و برنامهریزی
روستایی واحد شاهینشهر ،کارآفرینی گرایش کسبوکار
الکترونیکی مرکز رشت ،جغرافیا و برنامهریزی شهری واحد اشنوبه،
جامعهشناسی مرکز همدان ،علوم قرآن وحدیت مرکز پاکدشت و
اقتصاد اسالمی مرکز اردبیل دانشجو میپذیرد.

■□■

معاون پژوهشی دانشگاه:

دانشگاه آزاد مجاز به برگزاری
دورههای بدون پایاننامه شد

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد از ابالغ آییننامه اجرای
دوره آموزش محور از سوی وزارت علوم به این دانشگاه
خبر داد و گفت :دانشگاه آزاد مجـاز است نسبت
به برگزاری دورههای بدون پایاننامه اقدام کند.
ابراهیم واشقانی فراهانی در گفتگو با مهر گفت :از
سوی وزارت علوم الزامی برای اجرای آییننامه دورههای
آموزش محور(بدون ارائه پایان نامه) در مقاطع کارشناسی
ارشد در دانشگاه آزاد وجود ندارد بنابراین درحال بررسی
مزایا و معایب اجرای این آییننامه در دانشگاه هستیم.
وی افزود :مسئوالن دانشگاه هنوز تصمیم قطعی
برای اجرای آییننامه دورههای آموزش محور در مقطع
کارشناسی ارشد نگرفتهاند چراکه معتقدند اجرای این
آییننامه موجب کاهش تولیدات علمی دانشگاه شود.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تأکید کرد :درحال جمعآوری
آمار و اطالعات مربوط به تولیدات علمی بر اساس پایاننامههای
دانشجویانکارشناسیارشدازسال ۹۱تاکنونهستیمتابرایناساس
بتوانیم به جمعبندی در اجرا یا عدم اجرای این آییننامه برسیم.
واشقانی اظهار داشت :جمعآوری این آمار زمانبر است و
پیشبینی میشود حدود  6ماه به طول انجامد زیرا تعداد
فارغالتحصیالن دانشگاه بسیار زیاد است.
وی تأکید کرد :بعد از جمعآوری و تحلیل آمار مربوط
به تولیدات علمی دانشجویان طی سالهای گذشته میتوان
به جمعبندی برای اجرای این آییننامه جدید رسید.

یک گروه صنعتی از طریق مصاحبه و انجام آزمون از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید:
به درخواست های فاقد کد و عنوان شغلی در قسمت  SUBJECTایمیل ترتیب اثر داده نمی شود .لطفا متقاضیان محترم فقط با درج یک کد و عنوان شغلی ،درخواست خود را به همراه رزومه عکس دار با رعایت موارد ذیل اعالم نمایند.
سوابق کامل و دقیق تحصیلی شامل رشته و گرایش مقاطع لیسانس ،فوق لیسانس سال فارغ التحصیلی نام و محل دانشگاه معدل و عنوان پایان نامه همچنین دوره های آموزشی گذرانده شده  ،سوابق کامل و دقیق شغلی شامل ابتدا و انتهای دوره اشتغال،
نام ونشانی محل کار و علت قطع همکاری با مشاغل قبلی ،همراه شرح مختصری از وظایف محوله (منظور سابقه کار مرتبط مفید و مستند است) نشانی کامل محل سکونت در تهران به همراه شماره تلفن ثابت و موبایل به درخواست های فاقد مشخصات
کامل رزومه و متقاضی بیش از یک کد و عنوان شغلی ترتیب اثر داده نمی شود لطفا فقط اشخاص واجد شرایط درخواست خود را ارسال فرمایند .اولویت جذب شامل داشتن تحصیالت مرتبط و سوابق شغلی تسلط به اتوماسیون اداری و MS OFFICE
ترجیحا دارای مدرک  ICDLو سکونت در تهران می باشد .ارسال رزومه تا تاریخ PHAR30FUD@GMAIL.COM 94/12/15
کد

عنوان شغلی

میزان تحصیالت

سوابق و مشخصات

HR1

مدیر سرمایه های انسانی

لیسانس مدیریت صنعتی و دارای مدرک فوق لیسانس و مدیریت منابع انسانی

 10سال سابقه ترجیحا در صنایع غذایی در واحدهای باالی  400نفر مسلط به کلیه فرآیندهای منابع انسانی آشنا به استاندارد  34000و  ,PCMM, EFQMحدکثر  45سال آقا

HR2

کارشناس منابع انسانی

لیسانس مدیریت صنعتی و دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

 3سال سابقه کار در صنعت مسلط به فرآیندهای منابع انسانی و قانون کار حداکثر  30ساله آقا

HR3

کارشناس روانشناسی صنعتی

لیسانس روانشناسی و دارای مدرک فوق لیسانس روانشناسی صنعتی و سازمانی

 5سال سابقه کار در صنعت مسلط به آزمونهای روانسنجی ارتقا بهره وری و بهداشت روانی کارکنان حداکثر  35سال آقا

HR4

کارشناس آموزش و توسعه

لیسانس آموزش ترجیحا برنامه ریزی و دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت

 5سال سابقه کار در واحدهای دارای حداقل  400نفر پرسنل مسلط به طراحی و اجرای پالنهای آموزشی حداکثر  30ساله

HR5

کارشناس اداری و کارگزینی

لیسانس مدیریت یا علوم اداری

 5سال سابقه کار در صنعت مسلط به قوانین کار نظام بایگانی دبیرخانه و کارگزینی حداکثر  35سال

CEO

مدیر اجرایی (قائم مقام مدیر عامل)

لیسانس مهندسی صنایع غذایی و دارای فوق لیسانس مدیریت صنعتی یا مهندسی صنعتی یا مهدسی صنایع

 15سال سابقه مدیریت حداقل  5سال مدیر عامل یا قائم مقام در شرکتهای بزرگ صنایع غذایی مسلط به نظامهای مدیرتی و امو رمالی دارای تجربه در راه اندازی خطوط جدید تولید حداکثر  45ساله آقا

FN

مدیر مالی

لیسانس حسابدرای و دارای فوق لیسانس مدیریت مالی

 10سال سابقه کار در صنعت ترجیحا در صنایع غذایی مسلط به حسابداری مالی و صنعتی تحلیل های نسبت های مالی ،بودجه ،سرمایه گذاری و خزانه امور مالیاتی

PM1

مدیر کارخانه

لیسانس مهندسی صنایع غذایی و دارای فوق لیسانس مدیریت صنعتی یا مهندسی صنایع

 10سال سابقه مدیریت در کارخانجات صنایع غذایی در واحدهای باالی  400نفر مسلط به فرآیندهای تولید آشنا به مدیریت منابع انسانی دارای تجربه در طرح ریزی
واحدهای صنعتی حداکثر  45ساله آقا

PM2

مدیر تولید

لیسانس مهندسی صنایع غذایی و دارای کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی یا مهندسی صنایع

 5سال سابقه کار در صنایع غذایی خطوط تولید محصوالت غذایی گوشتی ،گیاهی ،آردی و غالت حداکثر  35ساله

PM3

مدیر تضمین کیفیت

لیسانس مهدسی صنایع یا مدیریت صنعتی و دارای کارشناسی اردش مهندسی صنایع غذایی

 5سال تجربه مفید در استقرار نظامهای مدیریتی ،طراحی و اجرای مدلهای  ISOو  EFQMو ممیزی داخلی حداکثر  35ساله آقا

IE1

مدیر مهندسی صنعتی

لیسانس مهندسی صنایع و دارای کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی یا مهندسی صنایع

 5سال تجربه در صنعت ترجیحا صنایع غذایی مسلط به فنون مهندسی صنایع بهره وری ،کیفیت هزینه کاربرد منطق فازی آشنا به  BSC, ERPشبیه سازی مدلهای
ریاضی و آماری حداکثر  35ساله

IE2

کارشناس ارشد و طرح و برنامه

لیسانس مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی و دارای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با مدیریت صنعتی

 3سال سابقه فعالیت در سازمانهای متوسط و بزرگ مسلط به  BSC, EFQM, MIS, ERP, ISOو مهندسی مجدد سازمان ،تجزیه و تحلیل سیتمها ،تشکیالت و روشها ،حداکثر  35ساله

IE3

کارشناسی ارشد آمار

لیسانس آمار و دارای کارشناسی ارشد آمار (تحلیلی)

 3سال سابقه کار در شرکتهای باالی  400نفر پرسنل مسلط به تهیه گزارشهای تحلیلی  SPSS, MINITABو برنامه های آماری و کاربردی آن در بازاریابی ،کنترل کیفیت و  HRحداکثر  35ساله

MK1

مدیر استراتژیک بازاریابی

لیسانس مدیریت بازرگانی و دارای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 7سال سابقه در صنایع غذایی آشنا به صادرات مدیریت استراتژیک بازاریابی مسلط به مدیریت بازار حداکثر  45ساله آقا

MK2

مدیر توسعه کسب و کار

لیسان مدیریت بازرگانی و دارای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 5سال سابقه در صنایع غذایی مسلط به آمیخته بازاریابی و  CRMآشنا به امور نمایندگی ها و شعبات حداکثر  35ساله آقا

MK3

مدیر فروش سازمان

لیسانس مدیریت بازرگانی و دارای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 5سال سابقه در صنایع غذایی مسلط به فروش سازمانی و  B2Bدارای روابط عمومی قوی آشنا با علم آمار و آشنا به فروش آنالین حداکثر  35ساله آقا

MK4

مدیر محصول Product manager

لیسانس مهندسی صنایع غذایی و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 5سال سابقه در صنایع غذایی مسلط به توسعه محصول ،آشنا به  R&Dدارای خالقیت و نوآوری حداکثر  40ساله آقا

MK5

کارشناس ارشد پژوهش و توسعه بازار

لیسانس آمار و دارای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 3سال سابقه در صنایع غذایی مسلط به فنون تحلیلهای آماری و کاربرد آن در تحقیقات بازار مسلط به  Excel, spss,minitabحداکثر  30ساله

MK6

کارشناس ارشد اقتصاد

لیسانس اقتصاد و دارای کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش بازرگانی و توسعه

 2سال سابقه در صنایع غذایی مسلط به مبانی کار آفرینی و  PSبرنامه ریزی توسعه کسب و کار و  bussines planحداکثر  35ساله

MK7

کارشناس ارشد طراحی

لیسانس گرافیک و ترجیحا دارای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 2سال سابقه کار مرتبط مسلط به فتوشاپ و برنامه های حرفه ای گرافیکی طراحی وبسایت آشنا به  SEOحداکثر  30ساله

MK8

کارشناس ارشد صادرات

لیسانس مدیریت بازرگانی یا مترجمی زبان انگلیسی و دارای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با
گرایش بازاریابی بین المللی

 3سال سابقه صادرات محصوالت غذایی تسلط کامل به زبان انگلیسی و آشنا به روسی و عربی حداکثر  40ساله

MK9

کارشناس فروش مویرگی

لیسانس مدیریت بازرگانی و ترجیحا دارای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 3سال سابقه کار مرتبط در صنایع غذایی آشنا به نظام های نوین بخش و کانالهای توزیع ،حداکثر  30سال آقا

MK10

کارشناس روابط عمومی

لیسانس روابط عمومی و ترجیحا دارای کارناسی ارشد مدیریت

 2سال سابقه کار در صنعت آشنا به  CRMو فنون ایجاد ارتباط با سازمانها و ارگانها حداکثر  30ساله

MK11

سرپرست پخش

لیسانس مدیریت ترجیحا گرایش بازرگانی

 3سال سابقه کار مرتبط در صنایع غذایی و آشنا با نظامهای نوین حداکثر  30ساله آقا

RS1

مدیر رستورانهای زنجیره ای

لیسانس مدیریت و ترجیحا دارای کارشناسی ارشد رشته های مرتبط

 7سال سابقه کار متربط داخل و خارج کشور در راه اندازی و مدیریت شبکه رستورانهای زنجیره ای حداکثر  45ساله آقا

RS2

کارشناسی ارشد هتلداری

لیسانس هتلداری و دارای کارشناسی ارشد یکی از رشته های زیر مجموعه توریسم

 5سال سابقه مرتبط و مفید و مستند در صنعت توریسم ترجیحا دارای تجربه در تاسیس هتل حداکثر  40ساله

RS3

متخصص راه اندازی فست فود

لیسانس مدیریت و دارای مدارک دوره های آموزشی مرتبط ترجیحا بین المللی

 5سال سابقه کار مرتبط در داخل و خارج از کشور در زمینه تاسیس راه اندازی و مدیریت رستورانهای فست فود

IT

متخصص فن آوری اطالعاتIT ،

لیسانس کامپیوتر ترجیحا دارای مدرک بین المللی و گذراندن دوره های مربوطه

 3سال سابقه در سازمانهای متوسط و بزرگ ترجیحا صنعت غذا آشنا به شبکه ،استقرار ،پشتیبانی ،امنیت ،سرور ،ذخیره سازی حداکثر  35ساله

PM1

مسئول حراست

لیسانس ترجیحا دانش آموخته دانکده افسری

بازنشسته جوان زیر  50سال نیروهای مسلح یا ناجا حداقل قد  180ورزیده و دارای سالمت عمومی

PM2

نگهبان

دیپلم دبیرستان یا هنرستان

حداکثر سن  35سال حداقل قد  180دارای ضامن معتبر ساکن منطقه  15تهران دارای سابقه کار مرتبط  5سال

