شنبه 18شهریور 21-1391شوال  8-1433سپتامبر 2012
    سال دوازدهم -شماره 718

وزير علوم خبرداد:

قبولنشدهها يك شانس ديگر دارند

نتايج آزمون سراسري دانشگاه آزاد اعالم شد

رييس مركز آزمون دانش��گاه آزاد با اش��اره به اعالم نتايج آزمون سراسري سال 91
دانشگاه آزاد گفت 432 :هزار و  364نفر در اين آزمون پذيرفته شدهاند.
به گزارش ايسنا ،دكتر ناصر اقبالي با بيان اينكه نتايج آزمون رشتههاي غير پزشكي ،علوم پزشكي
و گزينش نظام آموزشي پاره وقت از طريق سايت مركز آزمون به نشاني  azmoon.comاعالم
شده است ،اظهار كرد :داوطلبان ميتوانند با مراجعه به اين سايت و ارائه اطالعات الزم شامل
مشخصات فردي ،شماره داوطلبي و شماره شناسنامه ،كارنامه آزمون خود را مشاهده كنند.
وي با بيان اينكه در اين آزمون مجموع ًا  835هزار و  458نفر ثبتنام كردهاند ،اظهار كرد:
از اين تعداد  80درصد داوطلبان در سر جلسه آزمون حاضر بودند كه  65درصد از داوطلبان
حاضر در جلسه پذيرفته شدهاند .اقبالي با اشاره به پذيرش  345هزار و  699داوطلب در آزمون
غير پزشكي ،گفت 335 :هزار و  65داوطلب نيز در آزمون رشتههاي پزشكي پذيرفته شدهاند.
وي افزود :همچنين  53هزار و  100داوطلب در دورههاي پاره وقت كنكور  91پذيرفته شدهاند.
رييس مركز آزمون با اشاره به تغيير در نحوه پذيرش در انتخاب هفتم براي كنكور
امس��ال ،تصريح كرد :در آزمون سراسري س��ال  91انتخاب هفتم توسط دانشگاه انجام
نشده است و پذيرفتهشدگان فقط در يكي از انتخابهاي اول تا ششم آزمون غيرپزشكي
و يا يكي از انتخابهاي چهارگانه نظام پاره وقت پذيرفته شدهاند.
بر اين اساس براي آن دسته از داوطلباني كه پذيرفته نشدهاند ،امكان انتخاب رشته شهر مجدد
از ميان رشته شهرهايي كه ظرفيت پذيرش آنها تكميل نشده است فراهم ميشود كه چگونگي
انتخاب رشته شهر مجدد توسط اين دسته از داوطلبان طي روزهاي آينده اعالم ميشود.
اقبالي با بيان اينكه اكثريت پذيرفته شدگان آزمون سراسري دانشگاه آزاد در انتخاب
اول خود پذيرفته ش��دهاند ،خاطر نش��ان كرد :به گونهاي كه در آزمونهاي غير پزشكي،
پزش��كي و پاره وقت به ترتيب  65درصد 54 ،درصد و  83درصد پذيرفته ش��دگان در
انتخاب اول خود پذيرفته شدهاند.
وي با تاكيد بر اينكه اكثريت پذيرفته شدگان كنكور امسال در استان محل سكونت
خ��ود پذيرفته ش��دهاند ،گفت :در مجموع  85درصد پذيرفتهش��دگان در اس��تان محل
سكونت خود پذيرفته شدهاند كه درصد پذيرش بومي براي داوطلبان زن اين آزمون 86
درصد و براي داوطلبان مرد  83درصد بوده است.
رييس مركز آزمون دانش��گاه آزاد از آغاز ثبتنام پذيرفته ش��دگان اين آزمون از 25
شهريور ماه خبر داد و افزود :داوطلبان ميتوانند تا  30شهريور براي ثبتنام به واحدهاي
دانشگاهي محل پذيرش خود مراجعه كنند.
وي با اش��اره به مجموع  21نفر برت��ر  7مجموعه امتحاني كنكور  91گفت :از ميان
نفرات برتر  13نفر زن و  8نفر مرد هستند.
دكتر اقبالي در خاتمه از اعالم نتايج نهايي آزمون كارشناس��ي ارشد دانشگاه آزاد در
هفته آينده(این هفته) خبر داد.



دولتي و آزاد

وزير علوم ،تحقيقات و فناوري تاكيد كرد كه اين
وزارتخانه برنامهاي براي حذف ارز دانشجويي ندارد.
به گزارش ايسنا ،كامران دانشجو در جمع خبرنگاران،
درباره تعهد دانشجويان اس��تفادهكننـــــــــــده از
ارز دانشجويي به چند سال خدمت پس از بـازگشت
ازتحصيل،اظهاركرد:براساسقوانينادارهكلامور دانشجويان

ثبت نام کاردانیترمی علمی کاربردی ادامه دارد

ثبت نام در دورههای کاردانی پیوس��ته و ناپیوس��تهترمی دانشگاه علمی کاربردی در
سامانه سازمان سنجش آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار بازارکار داوطلبان میتوانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش
به نش��انی  www.sanjesh.orgنس��بت به نام نویسی در این دوره اقدام کننــــــد و
 18شهریورماه آخرین مهلت ثبت نام است.
ب��ه گفته علی صدر معاون س��نجش و خدمات این دانش��گاه پذی��رش این دوره از
دانش��جویان بدون کنکور صورت میگیرد و معدل دیپلم ،بومی یا غیربومی بــــودن و
نوع ش��غل مالک پذیرش داوطلبان در دورههای کاردانی پیوسته و ناپیوسته سال جاری
دانشگاه جامع علمی کاربردی به شمار میآید.
به گفته معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی این پذیرش در 266رشتـــه و 2705کد رشتهمحل
همچنین حدود 550مرکز آموزش علمی کاربردی با ظرفیت پذیــــرش 64هزار دانشجـــــو در
 4گروه آموزشی صنعت ،کشاورزی ،مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر صورت میگیرد.

ی��ک ش�رکت پیمان�کاری فع��ال در زمین��ه پروژهه�ای نفت�ی ،اف��راد واجد
ش��رایط ذیل را جهت هم��کاری در دفتر تهران دعوت به هم��کاری مینماید.
ردیف ،1 :زمینهکاری :واحد مهندسی بخش ابزار دقیق و کنترل ،شرایط :داشتن
مدرک کارشناس��ی یا کارشناسی ارشد برق (الکترونیک) دارای عالقه و  4سال
سابقهکار مرتبط در صنایع نفتوگاز .متقاضیان واجد شرایط میتوانند اطالعات
فردی و س��وابق تحصیلی و کاری خود را حداکثر ظرف مدت  6روز به آدرس
ایمیل  employment@tasdid.comارسال نمایند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت خبر داد

پذیرش دانشجوی پزشکی و داروسازی از بین لیسانسهها
معاون آموزش��ی وزارت بهداشت
گف��ت :طب��ق مصوب��ه ش��ورای عالی
گس��ترش و برنامهریزی کارشناسهای
علوم پایه در مقطع داروسازی عمومی
و پزش��کی عمومی جذب میشوند که
تا کنون س��ه دوره در دانشگــــــــاه
علوم پزشکی تهران جذب شدهاند.
محمدعلی محقق��ی در گفتوگو با

فارس در مورد پذیرش دانشجوی پزشکی
از مقطع لیسانس علوم پایه اظهار داشت:
این یک طرح فرعی اس��ت که دانش��گاه
علوم پزش��کی ته��ران آن را اجرا کرده و
تاکنـونسهدورهدانشجوپذیرشکردهاست
و برای دوره چهارم برنامهریزی میکند.
وی افزود :در دنیا این رویه مرسوم
نیس��ت و مراکز محدودی به این شیوه

شرکت پیمانکاری دعوت به همکاری مینماید:
ردیف

سابقهکار

محلکار

بیش از  10سال

تهران -
کارگاه

 5سال

تهران -
کارگاه

بیش از  15سال

تهران -
کارگاه

4

لیسانس
مسئول اجرائی (مرد)
عمران

 2سال

تهران -
کارگاه

5

کارشناس دفتر فنی
(مرد)

لیسانس
عمران

 7سال

تهران -
کارگاه

6

کارشناس معماری
(مرد)

 5سال مسلط به تهیه
لیسانس
نقشههای شاپ و
معماری
از بیلت و اتوکد

1

لیسانس
سرپرست کارگاه (مرد)
عمران

2

لیسانس
عمران

سرپرست کارگاه
شیفت شب (مرد)

تکنسین کارگاه شیفت
3
شب (مرد)

دانش��جو میپذیرن��د .ب��ه ط��وری که
ورودی آس��ان گرفته میش��ود تا افراد
وارد ش��وند و تعالیم عمومــــــی را
فرا گیرند بعد گرایشها مشخص میشود
و بعد بس��ته به اس��تعدادها و رتبههای
علم��ی ف��رد میتواند به رش��تههای
م��ورد عالق��ه ورود پی��دا کنن��د.
به گفته معاون آموزشی وزیر بهداشت

در نظ��ام آموزش��ـــــی ما بحـــــث
پذیرش از کنکور سراس��ری اصل است
و ش��ورای عالی برنامهری��زی به عنوان
یک تجربه پذیرش از مقطع لیسانسهای
عل��وم پایهه��ا را تصویب ک��رده که از
کارشناسی برخی رش��تههای علوم پایه
به داروسازی عمومی و پزشکی عمومی
دانشجو پذیرش میشود.

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان
کارشناسی ارشد اعالم شد

سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار جزئیات نام نویسی
از پذیرفته ش��دگان کنکور کارشناسی ارشد سال جاری،
اع�لام کرد ک��ه تکمیل ظرفیت این مقط��ع از  24مهرماه
آغاز خواهد شد.
به گزارش مهر ،فهرس��ت اسامی قبو ل شدگان نهایی
 127کد رش��ته امتحانی از  139کد رشته امتحانی آزمون
ناپیوسته کارشناسی ارشد  91روی سایت سازمان سنجش
منتشر شد.
پذیرفت ه ش��دگان نهای��ی هر یک از  127کد رش��ته
ی اعال م شده باید بر اساس برنامه زمانی سازمان سنجش
امتحان 

منحص��را ً در یکی از روزهای ش��نبه ،یکش��نــــــبه و
دوش��نبه  18تا  20ش��هریورماه جاری ب��رای ثبت نام به
موسسه محل قبولی مراجعه کنند.
عدم مراجعه پذیرفتهش��دگان در تاریخ یا تاریخهای
تعیین شده برای ثبتنام به منزله انصراف از ادامه تحصیل
تلقی خواهد شد.
در گزینش هر یک از رشتهها ،حد نصاب نمره علمی
الزم تعیین ش��ده مالک عمل ق��رار گرفته و با توجه
به قانون مربوط به س��همیه رزمندگان 20 ،درصد ظرفیت
هر رش��ته با رعایت آییننامه اجرایی قانون مذکور به این

یک شرکت تولیدکننده کاشی دیواری

جهت خط تولید افراد زیر را به همکاری دعوت مینماید:
 -1سرپرست تی جی وی   2نفر با سابقهکار
 -2سرپرست پرس    2نفر با سابقهکار

 -3سرپرست کوره  3نفر با سابقهکار

عنوان شغل

دكت��ري و با بيان اينكه برگ��زاري آزمون دكتري مانند
آزمونهاي ديگر س��ابقه  50س��اله ندارد ،اظهار كرد:
آزمون دكتري تنها دو س��ال است كه به اين شيوه جديد
برگزار ميش��ود ،بنابراين بايد هر سال بازنگـــــري
را انجام دهيم تا به حالت تثبيت برسد.
وي درب��اره برگ��زاري آزمون دكتري س��ال ،91
تصريح كرد :آزمون دكتري امس��ال نس��بت به س��ال
گذش��ته به مراتب بهتر اجرا ش��د ،به ط��وري كـــه
نمره آزمون در گزينش نهايي اثر دارد و اين نش��ان از
تخصصيتر شدن اين آزمون است.

آغاز تكميل ظرفيت از  24مهرماه

تا  18شهریور ماه

مدرک
تحصیلی

براي نخستين بار انجام میگیرد

احتمال تجميع آزمونهاي دانشگاههاي
اين شرايط بايد اعمال شود.
وي با اش��اره ب��ه برگ��زاري يكپارچــــــــــه
آزمون كارشناسي ناپيوسته سال  91و ادغام اين آزمون
بين دانش��گاههاي دولتي و آزاد ،گفت :بايد نتايج اين
آزمون بررس��ي ش��ود و اگر مثبت باشد ،از سال آينده
براي آزمونهاي ديگر نيز اجرايي خواهد شد.
وزير علوم افزود :در اين رابطه بايد كار كارشناسي
بيش��تري صورت بگيرد تا هر كاري بهتر است ،انجام
شود.
دانش��جو در رابط��ه با س��رانجام بازنگري آزمون

تهران -
کارگاه

واجدین شرایط خالصه سوابق و کپی آخرین مدرک
تحصیلی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
estekhdamaftab@yahoo.com

 -4مهندس کنترل کیفیت سرامیک  2نفر با سابقهکار

 -5مهندس آزمایشگاه سرمیک شیمیست   2نفر با سابقهکار

فکس جهت ارسال رزومه       88763580 :

samandtile_ir@yahoo.com

س��همیه تخصیص داده شده و گزینش بر اساس آن انجام
گرفته است.
برای داوطلبان واجد ش��رایط گزین��ش ،کارنامهای
ح��اوی اطالع��ات الزم ،رتب��ه داوطل��ب و آخرین رتبه
پذیرفت��ه ش��ده در هر ی��ک از کد رش��تههای انتخابی و
در س��همیه مربوط تنظیم و از طریق س��ایت اینترنتی این
سازمان از اوایل مهرماه قابل دسترسی خواهد بود.

جذب دانشجوي بورسيه در بخش کشاورزي

سرپرس��ت موسس��ه آموزش علمي و کاربردي وزارت جهاد کش��اورزي گفت :در
سال جاري براي نخستين بار در رشته کارداني پيوسته پرورش توت فرنگي ،دانشجوي
بورسيه جذب خواهيم کرد.
به گزارش موج ،پيمان فلس��في سرپرست موسسه آموزش علمي و کاربــــــردي
وزارت جهاد کش��اورزي در نشس��ت خبري با بيان اين مطلب ،اظهـــــــار داش��ت:
ت�لاش میکنیم در برخي رش��تهها با همکاري و هماهنگ��ي کانونهای دانش و صنعت
بخش کشاورزي ،دانشجوي بورسيه جذب کنيم.
وي افزود :در حال حاضر دانش��جويان رش��ته پرورش توت فرنگي ،بورسيه کانون
هماهنگي دانش و صنعت کردستان خواهند شد.
فلسفي گفت :تعداد دانشجويان بورسيهاي که امسال جذب میشوند حدود  40نفر
بوده که از بين کشاورززادگان و روستازادگان انتخاب میشوند.
وي با اشاره به اينکه هزينه دانشجويان تنها رشته بورسيه بخش کشاورزي ،به وسیله
کانون دانش و صنعت کردستان پرداخت میشود ،بيان داشت :دانشجويان بورسيه بدون
کنکور وارد دانشگاه میشوند.
فلس��فی در خصوص ايجاد بس��تر مناسب براي اش��تغال اين دانش آموختگــــان،
اذعان داشت :دانشجويان بورس��يهاي که امسال جذب دانشگاه جامع علمي و کاربردي
میش��وند به شرط ورود به بخش کش��اورزي و فعال بودن در اين بخش تحت پوشش
قرار میگیرند و از آنها تعهد میگیریم که به عنوان فعاالن بخش کشاورزي مشغول به
کار شوند اما نمیخواهیم اين افراد ،کارمندان بخش دولتي باشند.
وي از آغاز ثبت نام دانش��جويان عالقمند به ادامه تحصيل در دانشگاه جامع علمي
و کاربردي از امروز خبرداد و گفت :مهلت ثبت نام تا روز ش��نبه 18ش��هریور به پايان
خواهد رسيد.
سرپرست موسسه آموزش علمي و کاربردي وزارت جهاد کشاورزي افزود :عالقمندان
براي ورود به دورههاي علمي و کاربردي بايد معدل ديپلم حداقل  14داشته باشند.


رييس مركز سنجش آموزش پزشكي:

انتقال و تغيير رشته در دوره ارشد علوم پزشكي ممنوع است

رييس مركز سنجش آموزش پزشكي با اشاره به آغاز ثبتنام پذيرفتهشدگان آزمون
كارشناس��ي ارش��د رش��تههاي علوم پزش��كي ،گفت :هر گونه انتقال ،تغيير رش��ته و يا
جابجايي محل تحصيل در اين دوره ممنوع است.
جبرائيل نس��ل س��راجي در گفتوگو با ايسنا ،با بيان اينكه كليه پذيرفتهشدگان بايد
براي ثبتنام بر اس��اس رش��ته و دانش��گاه محل قبولي ،با همراه داش��تن مدارك مورد
نياز تا فردا به اداره آموزش دانش��گاههاي پذيرفته ش��ده مراجعه كنند ،اظهاركرد :اعالم
اس��امي پذيرفتهش��دگان فقط بر اس��اس گزينش علمي بوده و مراحل گزينش عمومي
پذيرفتهشدگان به طور مستقل توسط دانشگاهها انجام ميشود.
وي ب��ا تاكي��د بر اينكه هر گونه انتقال ،تغيير رش��ته و يا جابجايي محل تحصيل در
دوره كارشناس��ي ارشد ناپيوسته ممنوع است ،خاطرنشان كرد :بنابراين با توجه به اينكه
مح��ل پذيرش را خود فرد به هنگام انتخاب محل تحصي��ل با آگاهي كامل تعيين كرده
است ،بنابراين هيچگونه تغيير در محل پذيرش انجام نميگيرد.
س��راجي با بيان اينكه عدم مراجعه و ثبتنام هر يك از پذيرفتهش��دگان در زمانهاي
مقرر به منزله انصراف بوده و هيچگونه اعتراضي در اين مورد پذيرفته نيست ،تصريح كرد:
پذيرفتهشدگاني كه پس از زمان ثبتنام در دانشگاه انصراف دهند يا جهت ثبتنام مراجعه
نكنند ،حق شركت در آزمون ورودي سال بعد وزارت بهداشت براي اين مقطع را ندارند.
وي افزود :داوطلباني كه عالوه بر آزمون وزارت بهداشت در آزمون كارشناسي ارشد
وزارت علوم يا س��اير مراكز نيز پذيرفته ش��دهاند ،ملزم ب��ه ثبتنام در يكي از دو محل
هس��تند و در صورت محرز ش��دن ثبتنام در هر دو محل ،قبولي آنها در رش��تههاي
مربوطه به وزارت بهداشت در هر مرحله از تحصيل كان لم يكن تلقي ميشود.

دعوت به همکاری

ش�ركت بازرگان�ي رف�اه صنع�ت پردي�س و ش�ركت توس�عه فن�اوري رف�اه پردي�س به منظ��ور تكميل كادر نيروي انس��اني خ��ود از افراد با ش��رايط ذيل
دعوت به همكاري مي نمايد( .مهلت ثبت نام حداكثر تا تاريخ  ) 1391/6/20شرايط عمومي -:انجام خدمت وظيفه عمومي  يا معافيت دائم غير پزشكي
 عدم سوء پيشينه كيفري -تندرستي و توانايي جسمي و رواني شرايط اختصاصي -:معدل دوره كارشناسي حداقل 15 معدل دوره كارشناسي ارشد حداقل  -14مسلط به مهارت هاي هفت گانه  ICDردیف ها شغلی :شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس
رديف
شغلي

F1

F2
F3

یک شرکت ساختمانی جهت یکی از پروژههای ساختمانی خود
در منطقه عسلویه به افراد ذیل نیازمند است
 -1مهندس عمران با سمت سرپرست دفتر فنی با حداقل  10سال سابقهکار
و آشنایی با نرمافزار تکسا جهت تهیه صورت وضعیت (یک نفر)
 -2مهندس مکانیک حداقل با  5سال سابقهکار و مسلط به اجرا و تهیه
صورت جلسات تاسیساتی مکانیکی با نرمافزار تکسا (یک نفر)
 -3گچکار ماهر مسلط به اجرای گچکاری بر روی سطوح رابیتس و
اجرای سقفهای گنبدی (محدب) و کارهای دکوراتیو (یک نفر)
 -4گروه کاشیکار حداقل یک گروه  6نفره جهت اجرای حدودا 3000
متر مربع کاشی بدنه و سرامیک کف
 -5راننده جرثقیل دارای گواهینامه ویژه (یک نفر)
واجدین شرایط سوابق خود را به شماره فاکس  07727323152یا
به آدرس الکترونیکی  acc.job_1391@yahoo.comحداکثر
تا مورخه  91/06/20ارسال نمایند
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عنوان شغلي

كارشناس ارشد
امنيت شبكه

مدرك تحصيلي

مهارت و تخصص

فوق ليسانس مهندسي فناوري اطالعات تسلطبهمفاهيمشبكهوزيرساختهايآن،مفاهيمامنيتشبكه  ،مفاهيم
(گرايش امنيت اطالعات ،مديريت سيستم  securety Applicationتسلط  به زبان برنامهنويسي . Netآشنا به  3سال سابقه كاري
الزاماتسيستممديريتامنيتاطالعات
هاي اطالعاتي ،شبكه هاي كامپيوتري)

كارشناس ارشد طراحي و فوق ليسانس مهندسي فناوري اطالعات يا
كامپيوتر نرم افزار
سامانه هاي نرم افزاري

تسلط به زبان برنامه نويسي  ....و آشنايي با الگوهاي طرح
نرمافزار ،اصول شي گرا،آشنايي با UML2

كارشناس پشتيباني

ليسانس كامپيوتر نرم افزار يا فناوري
اطالعات يا ليسانس سخت افزار

F4

طراحي و تحليلگر سيستم

ليسانس كامپيوتر نرم افزار

F5

ليسانس كامپيوتر نرم افزار ،ليسانس علوم
مسلط به زبانهاي برنامه نويسي ،بانك اطالعاتيSQL Server 2008
برنامه نويس و طراح وب كامپيوتر ،رياضي كاربردي گرايش كاربرد
و آشنايي به امور پشتيباني سيستم هاي نرمافزاري
در كامپيوتر

F6

حسابدار

حداقل
سابقهكاري

ليسانس حسابداري

3سالسابقه كاري

مسلط به مفاهيم زير ساخت شبكه ،مفاهيم امنيت شبكه  ،تجربه و
 3سال سابقه كاري
توانايي كار با تجهيزات امنيتي
تسلط به متدولوژي مهندسي نرم افزار و طراحي پايگاه داده

مسلط به امور مالي و ثبت اسنادحسابداري و تحليل حسابها

 3سال سابقه كاري
 3سال سابقه كاري
 3سال سابقه كاري

شركت بازرگاني رفاه صنعت پرديس
رديف
شغلي

عنوان شغلي

مدرك تحصيلي

مهارت و تخصص

حداقل
سابقهكاري

s7

-

فوق لیسانس مدیریت مالی

-

 3سال سابقه كاري

s8

-

لیسانس مدیریت بازرگانی

-

 3سال سابقه كاري

s9

-

لیسانس حسابداری

-

 3سال سابقه كاري

s10

-

لیسانس مدیریت منابع انسانی

-

 3سال سابقه كاري

s11

-

لیسانس یا فوق لیسانس حقوق  

-

 3سال سابقه كاري

توجه - :ثبت اطالعات و انجام مصاحبه با متقاضيان هيچ گونه تعهد استخدامي براي شركت ايجاد نخواهد كرد -.ارائه اصل مدارك هنگام مصاحبه
الزامي است - .زمان مصاحبه تخصصي از طريق تلفن به اطالع متقاضيان واجد شرايط خواهد رسيد و از تماس يا مراجعه حضوري اجتناب فرمائيد.
داوطلبان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیل فرم ثبتنام به آدرس اینترنتی www.refah-bank.ir :مراجعه نمایند.

ش�رکت مرجان کار تولیدکننده مصالح ساختمانی(تیغه و بلوک سفالی و
خرپا فلزی) در شهرستان گرگان ،یک نفر مدیر فروش با حداقل تحصیالت
لیسانس و  7سال تجربهکار مفید را به همکاری دعوت مینماید .عالقمندان
میتوانن��د رزوم��هکار خ��ود را ب��ه نماب��ر 0171-2266001 :و به آدرس
الکترونیک��ی employment1391@yahoo.com :ارس��ال نماین��د.

استخدام مدیر عامل

یک مجتمع تجاری اداری با  300واحد فعال در مرکز شهر تهران یک نفر
مدیر عامل با شرایط زیر را به همکاری دعوت مینماید:
 -1مدرک کارشناس��ی یا کارشناس��ی ارش��د در رش��تههای مرتبط با مدیریت
 -2حداقل  5سال سابقهکار مدیریتی و مرتبط  -3مدیران بازنشسته و بازنشستگان
نی��روی انتظام��ی در اولویت خواهند بود .عالقمندان مش��خصات فردی خود را
حداکث��ر ت��ا  3روز پ��س از درج آگه��ی به نماب��ر  88912900ارس��ال نمائید.

