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اخبار آموزشی

◄

◄

رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی:

زمان توزيع كارت آزمون دكتري 95

حذف مراكز آموزش علمی كاربردی
شايعه است

از سوی سازمان سنجش

از سوی وزارت علوم

رئيــس دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی
كشــور از توســعه مراكــز علمــی كاربــردی كشــور
در برنامــه ششــم توســعه خبــر داد و گفــت :قــرار
نيســت حتــی يــک مركــز از مراكــز آمــوزش عالــی
علمــی كاربــردی در كشــور كــم شــود.
بــه گــزارش (ايســنا) ،محمــد اخبــاری در
جمــع خبرنــگاران در ســمنان بــا اعــالم ايــن خبــر
گفــت :در حــال حاضــر ســهم دانشــگاه جامــع
علمــی كاربــردی كشــور از آمــوزش عالــی كشــور،
 15درصــد اســت كــه در برنامــه ششــم توســعه
ايــن رقــم بــه  20تــا  25درصــد افزايــش میيابــد.
وی افــزود :دانشــگاه علمــی كاربــردی يــک
دانشــگاه مهارتــی اســت ،اگــر قــرار اســت دانشــگاهی كــم شــود بايــد مراكــز نظــری و
دانشــگاههای نظــری كــم شــوند ،نظــام مهارتــی نبايــد كــم شــود و كــم شــدن و حــذف مراكــز
آمــوزش علمــی كاربــردی در كشــور شــايعه اســت.
رئيــس دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی كشــور بابيــان اينکــه در حــال حاضــر
 12هــزار و  500رده شــغلی در دنيــا و  4000رده شــغلی در كشــور وجــود دارد گفــت:
دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی دارای  800رشــته اســت و هــر رشــته تحصيلــی ايــن دانشــگاه
 4شــغل را پوشــش میدهــد ،بــا ايــن احتســاب ،دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی  3200شــغل
از  4000شــغل موجــود در كشــور را در حــال حاضــر پوشــش میدهــد و تــا ســال آينــده ايــن
مقــدار بــه  5000شــغل میرســد.
اخبــاری ادامــه داد :در حــال حاضــر  500هــزار نفــر دانشــجو در  1100مركــز علمــی
كاربــردی كشــور در حــال تحصيــل هســتند و تعــداد  45هــزار اســتاد نيــز در ايــن مراكــز
در حــال تدريــس میباشــند ،حــدود  ۶0درصــد دروس دانشــگاه علمــی كاربــردی كشــور
مهارتــی و  40درصــد نيــز نظــری اســت.
وی همچنيــن از ايجــاد شــرايط مطلــوب پســابرجام در دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی
خبــر داد و گفــت :بــا توجــه بــه موفقيــت دولــت در مذاكــرات هســتهای و بــه وجــود آمــدن
شــرايط پســابرجام ،دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی كشــور بــا چنــد كشــور اروپايــی ماننــد
آلمــان ،اتريــش و فرانســه بــرای افزايــش تــوان مهارتــی و توســعه نظــام مهارتــی تفاهمنامــه
همــکاری امضــا میكنــد.
رئيــس دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی كشــور افــزود :در راســتای امضــای ايــن
تفاهمنامــه ،دانشــجويان و فراگيــران مــا میتواننــد در ايــن كشــورها بــه ادامــه تحصيــل
بپردازنــد و آموزشهــای مهارتــی را فراگيرنــد و آنطرفهــای تفاهمنامــه نيــز میتواننــد
اســاتيد و مدرســين خــود را باهــدف افزايــش تــوان مهارتــی و آمــوزش مهارتــی بــه ايــران
اعــزام كننــد ،همچنيــن بــا چنديــن كشــور ماننــد تركمنســتان و افغانســتان نيــز بــرای احــداث
دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی تفاهمنامــه امضــا خواهــد شــد.
اخبــاری همچنيــن وضعيــت مراكــز آمــوزش علمــی كاربــردی اســتان ســمنان را نيــز بســيار
خــوب و مطلــوب ارزيابــی كــرد و گفــت :بــه دليــل وجــود  2000مركــز صنعتــی در اســتان
ســمنان ،حــدود  40درصــد مراكــز علمــی كاربــردی ايــن اســتان در بخــش صنعــت 30 ،درصــد
در بخــش خدمــات و  10درصــد نيــز در بخــش كشــاورزی بــه ارائــه آموزشهــای مهارتــی
میپردازنــد.
وی همچنيــن در پاســخ بــه پرسشــی نيــز گفــت :اســاس دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی
كشــور تربيــت تکنيســين و كارشــناس و كارآفريــن تعريفشــده اســت و يــک دانشــگاه
مهارتــی اســت و بــرای كارشناســی ارشــد در حــال حاضــر هيچگونــه برنامــه و پــروژهای
تعريــف و طراحــی نشــده اســت.

شرايط راهاندازی

رشته در دانشگاههای غیرانتفاعی

اعالم شد

بر اسـاس اطالعيه سـازمان سـنجش آموزش كشـور
تاريـخ ،نحـوه پرينـت كارت و محـل رفع نقـص كارت
شـركت در آزمون دكتري ( )Ph.Dسـال  ،1395كارت
شـركت در آزمـون كليـه داوطلبـان از روز سهشـنبه
 11/12/94بـراي مشـاهده و پرينـت بـر روي پايـگاه
اطالعرسـاني سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـه
نشـاني www.sanjesh.orgقـرار خواهـد گرفـت.
بـه گـزارش خبرنـگار بـازاركار سـازمان سـنجش
آمـوزش كشـور بدينوسـيله موارد ذيـل را بـه اطالع كليه
داوطلبـان ثبتنـام كننـده در آزمـون ورودي دوره دكتـري
«( »Ph.Dنيمهمتمركـز) سـال  1395ميرسـاند:
الـف  -نحـوه و زمـان پرينت كارت شـركت
در آزمون
كارت شـركت در آزمـون كليـه داوطلبـان از روز
سهشـنبه  11/12/94براي مشـاهده و پرينت بر روي پايگاه
اطالعرسـاني سـازمان سـنجش آموزش كشـور به نشـاني
 www.sanjesh.orgقـرار خواهـد گرفـت .لـذا كليه

داوطلبـان متقاضي شـركت در آزمون ،بـراي پرينت كارت
شـركت در آزمـون بايـد در تاريـخ تعيينشـده بـه شـرح
فـوق بـه پايـگاه اطالعرسـاني مذكـور مراجعه نمـوده و با
وارد نمودن اطالعات شناسـنامهاي (شـامل نامخانوادگي و
نـام ،كـد ملـي و تاريـخ تولـد) و يـا اطالعـات ثبتنامي
(شـماره پرونـده و كـد پيگيـري) از كارت شـركت در
آزمـون پرينـت تهيه نمايند و بر اسـاس تاريـخ و آدرس
تعيينشـده بـر روي كارت شـركت در آزمـون ،به حوزه
امتحانـي مربـوط مراجعـه نماينـد .بديهـي اسـت كـه
بـراي شـركت در جلسـه آزمـون ،همـراه داشـتن پرينت
كارت شـركت در آزمـون و همچنيـن اصـل كارت ملي
يـا اصـل شناسـنامه عکـسدار و ارائـه آن الزامي اسـت.
ضمنـ ًا سـاير اطالعـات ديگـر در برگ راهنماي شـركت
در آزمـون كـه همزمـان بـاكارت شـركت در آزمـون بر
روي سـايت سـازمان سنجش آموزش كشـور قرارگرفته
قابـل پرينـت و دريافت اسـت.
ب ـ آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

آدرس و محـل تشـکيل باجـه رفـع نقـص كارت
شـركت در آزمـون كليـه داوطلبـان بـر مبنـاي شهرسـتان
محـل آزمـون آنـان بـه شـرح جـدول شـماره  2اطالعيـه
سـازمان سـنجش اسـت و داوطلبـان در صـورت وجـود
نقـص احتمالـي در كارت شـركت در آزمـون بايسـتي بـر
اسـاس توضيحـات بنـد د (تذكـرات مهـم) اقـدام و در
صورت نياز صبح از سـاعت  8:00الـي  12:00و بعدازظهر
از سـاعت  14:00الـي  17:00يکـي از روزهاي چهارشـنبه
مـورخ  12/12/94و يـا پنجشـنبه مـورخ  13/12/94بـه
حوزههـاي رفـع نقـص كارت مراجعـه نماينـد.
ج -زمان برگزاري آزمون
بـر اسـاس برنامـه زمانـي پيشبينیشـده فرآينـد
آزمـون ورودي دوره دكتـري «( »Ph.Dنيمهمتمركـز)
سـال  1395از سـاعت  8:00صبـح روز جمعـه مـورخ
 94/12/14در  54شهرسـتان مختلـف كشـور آغـاز
خواهـد شـد .نام و آدرس حـوزه امتحاني بر روي كارت
شـركت در آزمـون داوطلبـان مشـخص گرديـده اسـت.

◄

معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور در  ۲۲مركز

دورههای جديد ارشد ايجاد میكند
معـاون آمـوزش و تحصيـالت تکميلی دانشـگاه
پيامنـور از ايجـاد دورههای جديد كارشناسـی ارشـد
در  22مركـز ايـن دانشـگاه خبر داد.
بـه گـزارش ايلنـا ،جمـالزاده گفت :بـا تصويب

◄

شـورای گسـترش آمـوزش عالـی ،بـا ايجـاد دوره
كارشناسـی ارشـد در  22مركـز دانشـگاه پيـام نـور
موافقـت قطعـی شـده اسـت و در سـال تحصيلـی
 95-9۶در ايـن رشـتهها پذيـرش دانشـجو صـورت
خواهـد گرفـت.

جغرافيای سياسـی ،جغرافيا و برنامهريزی شهری،
روانشناسـی ،تـــاريخ فلسـفه آموزشوپـرورش،
روانشناسـی تربيتـی ،زبـان و ادبيات فارسـی گرايش
ادبيـات تطبيقـی ،حقـوق خصوصـی و ...ازجمله اين
رشـتهها هستند.

صندوق رفاه وزارت بهداشت اعالم كرد

تمديد فرصت بخشودگی ديركرد اقساط
دانشجويان تا آخر اسفند

فرصـت اسـتفاده از بخشـودگی خسـارت ديركـرد
اقسـاط در صنـدوق رفـاه دانشـجويان علـوم پزشـکی
تـا پايـان اسـفند  1394تمديـد شـد.
بـه گـزارش مهـر ،صنـدوق رفـاه دانشـجويان

وزارت بهداشـت اعـالم كـرد ايـن فرصـت بـه دليـل
درخواسـت مکـرر دانشآموختـگان تمديدشـده اسـت.
پيشازايـن صنـدوق رفـاه دانشـجويان وزارت
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی يادآور شـده بود

دعوت به همکاری

◄

كـه افـراد بدهـکاری كـه كل بدهـی خـود را تـا پايـان
بهمنمـاه بهصـورت يکجـا پرداخـت كننـد خسـارت
ديركـرد آنهـا بهصورت  100درصد بخشـيده میشـود.

اعالم شد

شـــرايط راهانـــدازی رشـــته در دانشـــگاه،
دانشـــکده ،موسســـه آمـــوزش عالـــی غيردولتـــی
غيرانتفاعـــی در ســـال  95-9۶اعـــالم شـــد.
بـــه گـــزارش مهـــر ،پيـــرو بخشــــــــــــنامه
وزارت علـــوم ،تمـــام درخواســـتهای ايجـــاد
رش ــته ب ــرای س ــال  ،95-9۶دانش ــگاه  /دانش ــکده
 /موسســه آمــــوزش عالــی غيردولتــی غيرانتفاعــی
بايـــد بـــر اســـاس نيازســــجی منطقـــه صـــورت
گيـــرد و همچنيـــن درخواســـتهای ايجـــاد رشـــته
از طري ــق س ــامانه هوش ــمند توس ــعه آم ــوزش عال ــی
بـــه نشانـــــی www.gostareshportal.ir
ارســـال شـــود.
د ر بر ر ســـــی د ر خو ا ســـت ها عـــال و ه
بـــر ضو ا بـــط منـــدرج در بخشـــنامه مذكـــور
مـــوارد زيـــر نيـــز موردتوجـــه اســـت:
تأميـــن فضـــای آموزشـــی مناســـب بـــا ســـرانه
حداقـــل  2.5مترمربـــع ،مؤسســـات بـــا بيـــش از
پنـــج ســـال ســـابقه ملـــزم بـــه ارائـــه مســـتندات
مبنـــی بـــر ملکـــی بـــودن فضـــای آموزشـــی
موسســـه هســـتند.
نکت ــه بس ــيار مه ــم و تعيينكنن ــده در بررس ــی
درخواســـتهای موسســـه ،عملکـــرد گذشـــته
آنه ــا اس ــت .ش ــيوه عم ــل موسس ــه در آم ــوزش
بـــه لحـــاظ اســـتفاده از اعضـــای هيئتعلمـــی
مجـــرب ،مطابقـــت بـــا ســـرفصلهای مصـــوب
و داشـــتن امکانـــات مناســـب آموزشـــی و
كمکآموزشـــی موردتوجـــه اســـت.
مؤسســـاتی كـــه در ســـال گذشـــته ايجـــاد
رشـــته در مقطـــع كارشناســـی ارشـــد داشـــتهاند
ملـــزم بـــه ارائـــه گزارشـــــــــــــی از برنامـــه
درســـی ارائهشـــده و اســـاتيد مشـــغول بـــه كار
ب ــا رش ــته مرتب ــط ب ــه تفکي ــک مرتب ــه دانش ــگاهی
هســـتند.
بـــر اســـاس اعـــالم وزارت علـــوم ،ســـقف
درخواس ــتها مح ــدود اس ــت و ب ــه درخواس ــتهايی
ك ــه خ ــارج از پرت ــال مذك ــور ارس ــال ش ــود ترتي ــب
اثـــر داده نخواهـــد شـــد.
ضمـــن اينکــــــــــه انصـــراف اعضـــای
هيئتعلمـــی موسســـه پـــس از اخـــذ رشـــته
بهعنـــوان يـــک امتيـــاز منفـــی بـــرای موسســـه
محســـوب میشـــود.

یک شرکت معتبر فنی و مهندسی رتبه یک در زمینه پیمانکاری مستقر در شهر اصفهان در خصوص پروژه های جدید خود به صورت(  )EPC– EPCF-BOTو در زمینه های احداث تصفیه خانه آب و فاضالب  ،شبکه ،سد سازی و
پروژه های نفت و گاز از افراد واجد شرایط و فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید:
عنوان شغل

تعداد
نفرات

مقطع و رشته
تحصیلی

1

zkf-4

مدير پروژه

5

کارشناسی و باالتر/
عمران،مکانیک،صنایع

۲

zkf-9

سرپرست كارگاه

5

کارشناسی و باالتر/
عمران،مکانیک،صنایع

3

zkf - 61

مدير بهره برداری

3

4

zkf-11

مدير برنامه ريزی و كنترل
پروژه()PMO

کارشناس و باالتر/
اصفهان-
حداقل  10سال سابقه در زمینه بهره برداری پروژه
عمران ،محیط زیست،
سایرشهرستانها
های آب و فاضالب(تصفیه خانه  /شبکه)
برق ،مکانیک

5

zkf-12

6

zkf-52-1

7

zkf-52

رديف رديف شغلی

كارشناس برنامه ريزی و
كنترل پروژه

مدير دفتر فنی

سرپرست دفتر فنی

۲۲

zkf-71

رئیس حسابداری

۲3

zkf-83

كارشناس بیمه و مالیات

1

کارشناسی و باالتر /
صنایع،عمران

3

کارشناسی و باالتر /
صنایع،عمران

حداقل  3الی  5سال سابقه در زمینه پروژه های
عمرانی()EPC-EPCF

دفتر مرکزی
اصفهان

۲5

1
5

کارشناسی و باالتر /
عمران
کارشناسی و باالتر/
عمران،مکانیک
کارشناسی و باالتر/
عمران ،مکانیک

8
9

zkf13

مدير امور پیمانها و كلیم

1

کارشناسی و باالتر /
صنایع،عمران

10

zkf-18

مدير تجهیزات

1

کارشناسی و باالتر/
مکانیک ،برق

11

 zkf-75مدير طراحی مهندسی

1

کارشناسی ارشد
عمران /مکانیک

1۲

 zkf-69كارشناس ارشد فرايند

2
2

14

zkf-16

مدير بازرگانی

1

15

zkf-17

كارشناس بازرگانی خارجی

3

16

zkf-26

مدير امور حقوقی

1

17

zkf-48

مدير HSE

۲1

zkf-23

حداقل  10سال سابقه در زمینه پروژه های
عمرانی()EPC-EPCF

zkf-10

13

۲0

دفتر مرکزی
اصفهان

كارشناس دفتر فنی

zkf-15

حداقل  15سال سابقه کار مرتبط در زمینه اجرا
پروژه های تصفیه خانه آب و فاضالب ،سد ،شبکه ،سایر شهرستانها
نفت و گاز
حداقل  15سال سابقه کار مرتبط در زمینه اجرا
پروژه های تصفیه خانه آب و فاضالب ،سد ،شبکه ،سایر شهرستانها
نفت و گاز

1

18

zkf-49

كارشناس HSE

3

19

zkf-2

مدير مالی

1

دفتر مرکزی
حداقل  10سال سابقه مرتبط و تسلط به فهرست
اصفهان
بهاء  ،صورت وضعیت ،شرایط عمومی پیمان
اصفهان-
حداقل  10سال مرتبط وآشنا به فهرست بها و
سایرشهرستانها
شرایط عمومی پیمان و صورت وضعیت
حداقل  5سال سابقه مرتبط و آشنا به شرایط عمومی دفتر مرکزی
اصفهان
پیمان ،فهرست بها و صورت وضعیت
حداقل  10سال سابقه مرتبط و تسلط به شرایط
دفتر مرکزی
عمومی پیمان،صورت وضعیت ها ،مدیریت ادعا و
اصفهان
اصول مذاکره
دفتر مرکزی
حداقل  7سال مرتبط در زمینه طراحی و نصب
اصفهان
تجهیزات مکانیکال والکتریکال و ابزار دقیق
حداقل  10سال مرتبط در زمینه مدیریت طراحی
دفتر مرکزی
و بهینه سازی و اجرای تصفیه خانه آب و فاضالب /
اصفهان
سد سازی

کارشناسی و باالتر /
اصفهان-
حداقل  5سال سابقه مرتبط در زمینه بهره برداری و
عمران ،محیط زیست،
سایرشهرستانها
فرایند تصفیه خانه های آب و فاضالب
شیمی
حداقل  7سال سابقه در زمینه طراحی و کنترل و دفتر مرکزی
کارشناس و باالتر
اصفهان
بهینه سازی تجهیزات برقی تصفیه خانه فاضالب
 /برق
دفتر مرکزی
کارشناسی و باالتر  /حداقل  10سال سابقه کار مرتبط در زمینه خرید
اصفهان
خارجی ،اعتبارات اسنادی ،بازاریابی
بازرگانی ،مکانیک ،برق
حداقل  5سال سابقه در زمینه خرید خارجی ،مسلط
دفتر مرکزی
کارشناسی و باالتر /
به زبان انگلیسی،خرید تجهیزات و آشنا به قوانین
اصفهان
بازرگانی ،مکانیک ،برق
اینکوترمز
دفتر مرکزی
حداقل  10سال سابقه در زمینه امور حقوقی و
کارشناسی ارشد و
اصفهان
قراردادهای شرکتها(ترجیحا دارای پروانه وکالت)
باالتر  /حقوق
کارشناسی و باالتر  /حداقل 7سال سابقه در زمینه مدیریت ایمنی پروژه دفتر مرکزی
اصفهان
های عمرانی و صنعتی
ایمنی صنعتی ،بهداشت
اصفهان-
حداقل  5سال سابقه در زمینه ایمنی صنعتی و
کارشناسی و باالتر /
سایرشهرستانها
بهداشت پروژه
ایمنی صنعتی ،بهداشت
حداقل  10سال سابقه مرتبط ،مسلط به
دفتر مرکزی
کارشناسی و باالتر /
زبان انگلیسی،حسابداری پیمانکاری و بین
اصفهان
حسابداری ،مالی
المللی،استانداردهای ()IFAC

مدير مالی و اداری پروژه

zkf-7

۲4

5

كارشناس ارشد برق

سابقه كار و شرايط احراز

محل كار

رديف رديف شغلی

عنوان شغل

كارشناس حسابداری

مدير امور اداری و منابع
zkf-8
انسانی
كارشناس اداری و منابع
zkf-27
انسانی
مدير سیستم ها و روشها

۲6

zkf-84

۲7

 zkf-85كارشناسسیستمهاوروشها

تعداد مقطع و رشته
تحصیلی
نفرات
کارشناسی و باالتر
3
 /حسابداری ،مالی
کارشناسی و باالتر
5
 /حسابداری
کارشناسی و باالتر
2
 /حسابداری،مالی
کارشناسی و باالتر
 /بیمه ،حسابداری،
1
مدیریت
کارشناسی و باالتر
 /مدیریت ،منابع
1
انسانی
کارشناسی و باالتر
 /مدیریت ،علوم
2
اداری
1
1

۲8

zkf-55

كارشناس تضمین كیفیت

1

۲9

zkf-31

مسئول روابط عمومی و
تشريفات

1

30

zkf-21

31

zkf-61

3۲

zkf-51

33

 zkf-28كارپرداز تداركات و تأمین

34

zkf-72

سرپرست انبار  /انباردار
مسئول انفورماتیک
مدير تداركات

كارشناس مستند سازی و
آرشیو()DCC

رئیس دفتر مدير عامل

3
1
1
5
1

35

zkf-73

36

zkf-25

مسئول حراست

37

zkf-29

كارمند دبیرخانه

2

38

zkf-32

مسئول دفتر

3

1
1

سابقه كار و شرايط احراز

محل كار

سایر
حداقل  10سال مرتبط در زمینه امورمالی و اداری
شهرستانها
پروژه ،تنخواه داری،حقوق و دستمزد ،اداری ،بیمه
حداقل  5سال سابقه و مسلط به حسابداري پروژه و دفتر مرکزی
اصفهان
پیمانکاری
حداقل  7سال سابقه مرتبط در زمینه حسابداری دفتر مرکزی
اصفهان
عمومی ،پیمانکاری
حداقل  7سال سابقه مرتبط در زمینه امور مالیاتی
شرکتها و بیمه تأمین اجتماعی

دفتر مرکزی
اصفهان

حداقل  10سال سابقه در زمینه امور اداری،
دفتر مرکزی
فرآیندهای منابع انسانی و مسلط به قوانین اداره کار
اصفهان
و بیمه
حداقل  4سال سابقه در زمینه امور اداری و
دفتر مرکزی
پرسنلی،جذب و استخدام،حقوق و دستمزد ،آشنا به
اصفهان
قوانین اداره کار و بیمه
حداقل  10سال سابقه مرتبط و تسلط بر بهبود
دفتر مرکزی
کارشناسی و باالتر
فرایندها ،ساختار سازمانی ،استانداردهای ،ISO
اصفهان
 /صنایع ،عمران
مدلهای تعالی سازمانی
کارشناسی و باالتر حداقل  3سال سابقه مرتبط در زمینه استانداردهای دفتر مرکزی
اصفهان
 ،ISOبهبود فرایندها
 /صنایع
کارشناسی و باالتر
دفتر مرکزی
حداقل  5سال سابقه مرتبط در زمینه مدیریت
 /صنایع ،رشته
اصفهان
کیفیت ،HSE ،استانداردهای ،ISO
های مرتبط
کارشناسی و باالتر  /روابط
عمومی،ارتباطات،تبلیغات

حداقل  7سال سابقه در زمینه روابط عمومی و
تشریفات

دفتر مرکزی
اصفهان

کاردانی و باالتر /حداقل  5سال سابقه در زمینه انبارداری پروژه های دفتر مرکزی
اصفهان
عمرانی و تجهیزات
رشته های مرتبط
دفتر مرکزی
کارشناسی و باالتر/
حداقل  5سال سابقه در زمینه  ITو ICT
اصفهان
 ، ITنرم افزار
دفتر مرکزی
حداقل  10سال سابقه در زمینه خرید داخلی و
کاردانی و باالتر/
اصفهان
تأمین کاال
رشته های مرتبط
اصفهان-
حداقل  5سال سابقه در زمینه تأمین و خرید در
دیپلم و باالتر
سایرشهرستانها
پروژه های عمرانی و تجهیزاتی
کارشناسی و باالتر
حداقل  3سال سابقه مرتبط در زمینه فرایند آرشیو و دفتر مرکزی
 /نرم افزار،عمران
اصفهان
گردش مدارک مهندسی در پروژه های EPC
و رشته های مرتبط
حداقل  5سال سابقه در زمینه مسئول دفتری مدیران دفتر مرکزی
کاردانی و باالتر
اصفهان
عامل و معاونین
دفتر مرکزی
حداقل  7سال سابقه در زمینه حراست و امور
دیپلم و باالتر
اصفهان
حفاظت فیزیکی
کارشناسی و باالتر
 /مدیریت ،نرم حداقل  3سال سابقه مرتبط و تسلط به نرم افزارهای دفتر مرکزی
اصفهان
مکاتبات اداری ،ICDL ،تایپ سریع فارسی  /التین
افزار،رشته های
مرتبط
کاردانی و باالتر /حداقل  5سال مرتبط در زمینه منشی گری ،مسلط دفتر مرکزی
اصفهان
به برنامه ریزی جلسات ،ICDL ،تایپ سریع
رشته های مرتبط

متقاضیان می توانند رزومه شغلی خود را به همراه عکس به آدرس ایمیل  estekhdam.96@gmail.comو یا به شماره فکس  03132616454ارسال نمایند( .ذکر ردیف شغلی مورد درخواست الزامی می باشد)

