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٢ 

  تعاليبسمه

 مقدمه

 اساس بر از،ين مورد يانسان يروين از يبخش ليتكم و نيتام منظور به )پگاه(رانيا ريش عيصنا شركت متعال، خداوند از استعانت با
 يعموم متمركز يكتب آزمون در تيموفق كسب از پس ط،يشرا واجد زن و مرد انيمتقاض نيب از خود، داخلي نامهنييآ و مقررات ضوابط،

 درمان مهيب و نيمع مدت با كار قرارداد انعقاد با ،يپزشك ناتيمعا و نشيگز مراحل يط و يعموم و يتخصص يهامصاحبه ،يتخصص و
 انجام يبرا يارسال مدارك و يكتب آزمون جينتا براساس ازاتيامت نيباالتر دارندگان .دينمامي كارگيريبه ياجتماع نيتام يبازنشستگ و

  .شد خواهند دعوت يتخصص و يعموم يهامصاحبه

  

  كارگيريبه مراحل : اول بخش

  :داوطلبان كارگيريبه مراحل
  hrtc.ir سايت طريق از آزمون در نامثبت : اول مرحله
   يكتب علمي آزمون در موفقيت و شركت : دوم مرحله
   آگهي متن در قيدشده الزامات با مطابق داوطلبان مدارك كنترل : سوم مرحله
   يتخصص و يفن مصاحبه و هاتوانمندي و هايستگيشا يابيارز : چهارم مرحله
  )گزينش( يومعم هايصالحيت يبررس : پنجم مرحله
   روانشناسي و يپزشك ناتيمعا انجام طريق از رواني و يجسمان سالمت يابيارز : ششم مرحله
  استخدام بدو شغلي آموزش يهادوره در موفقيت : هفتم مرحله

   



 

٣ 

  داوطلبان عمومي شرايط : دوم بخش

   ايران اسالمي جمهوري نظام به بودن متعهد و يايران تابعيت داشتن .١
   اساسي قانون در مصرح كشور رسمي اديان از يكي يا اسالم مبين دين به التزام .٢
 برگه يا كارت داراي كه داوطلباني تقاضاي (به آقايان براي قانوني دائم معافيت يا و عمومي وظيفه خدمت پايان كارت بودن دارا .٣
  )شد نخواهد داده اثر ترتيب وجه هيچ به هستند عنوان هر تحت موقت معافيت
   ايران اسالمي جمهوري نظام با معارض سياسي هاي گروه و احزاب در عضويت اي وابستگي سابقه عدم .٤
 طبق( سازماني هايپست با مرتبط تحصيلي هايرشته در باالتر و ليسانس فوق ليسانس، ديپلم، فوق تحصيلي مدرك بودن دارا .٥
  كشور معتبر هايدانشگاه از مشاغل) احراز شرايط جدول

 تسويه برگه همچنين نمرات ريز يا درسي واحدهاي گذراندن بر مبني دانشگاه سوي از صادره مدارك يا معدل، فاقد مدارك : هتبصر
  .باشد نمي قبول قابل حساب
  به استخدامي منع نداشتن - دولتي هايدستگاه از بازخريدي عدم - خدمت تعهد نداشتن - رسمي كار به اشتغال عدم .٦

   .ذيصالح قضايي عمراج آراء موجب
   اخالقي فساد به اشتهار عدم كيفري، پيشينه سوء عدم مخدر، مواد به اعتياد عدم .٧
   شركت معتمد پزشك نظريه اساس بر نظر مورد شغل براي رواني و جسمي كامل توانائي و تندرستي داشتن .٨

 كار انجام توانايي مورد در معتمد پزشك تاييد ،سنجش مراحل در قبولي صورت در ،پزشكي معافيت كارت دارندگان براي : تبصره
  .است الزامي

  
  
  

   



 

٤ 

  داوطلبان اختصاصي شرايط : ومس بخش

   : تحصيلي شرايط *
 از كه باشدمي دانشگاهي تحصيالت موقت گواهي يا دانشنامه ،فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تاييد مورد يدانشگاه مدارك -
 ليتحص از فراغت خيتار و معدل ،يليتحص شيگرا و رشته مقطع، و بوده يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت دييتأ مورد يعلم ارزش لحاظ

  .)بود نخواهد موردپذيرش وظيفهنظام حوزه يبرا صادره يليتحص تيمعاف لغو گواهي اي يليتحص يگواه گونهيچه( .باشد ذكرشده آن در
 دانشجو رشيپذ نحوه به توجه با ايمكاتبه و باز آموزش ر،يفراگ يهادوره نيعناو با يليتحص مدارك نيهمچن و معادل مدرك -
  .بود نخواهد موردپذيرش هادانشگاه يسراسر يهاآزمون از خارج

 يبرگزار خيتار از بعد آنان دائم تيمعاف كارت اي و وظيفهنظام خدمت انيپا خيتار اي ليتحص از فراغت خيتار كه يداوطلبان مدارك -
  .بود نخواهد پذيرش مورد باشد، كتبي آزمون
 تواننديم احراز شرايط در مندرج يليتحص مقطع و شيگرا رشته، همان آموختگاندانش صرفاً  يامتحان يهارشته از كي هر در -

  .باشدنمي ريپذامكان هاشيگرا اي هارشته گريد رشيپذ و كنند نامثبت
 مرحله هر در مدارك صحت عدم صورت در و شد خواهد استعالم صالحيذ مراجع از يينها شدگانپذيرفته يليتحص مدارك اصالت -

  .بود خواهد يمنتف داوطلب كارگيريبه )كار به اشتغال و آزمون در رشيپذ صورت در يحت(
   باشد.مي تحصيلي دانشنامه يا موقت گواهينامه در مندرج تاريخ تحصيل، از فراغت تاريخ محاسبه در عمل مالك : تذكر

  
  در اين آزمون، شرايط سني و معدل وجود ندارد. نكته مهم :

  
  

 تحصيلي رشته و مدرك لحاظ از شغل هر احراز شرايط : مهم نكته
 همين يازدهم و دهم بخش در نياز، مورد هايمحلشغل همچنين، و

  است. شده تشريح دفترچه

 
  

 
  

   



 

٥ 

  آزمون مواد : چهارم بخش

  يعموم آزمون مواد -الف

  : از عبارتند مشاغل تمامي براي عمومي آزمون مواد

  )ICDL هفتگانه هاي(مهارت اطالعات فناوري .١
 عمومي انگليسي زبان .٢
 عمومي اطالعات .٣
 تحصيلي استعداد و هوش .٤

  

  تخصصي آزمون مواد -ب

  بود. خواهد دفترچه همين نهم بخش در موجود جدول طبق و انتخابي شغل اساس بر تخصصي، آزمون مواد
  .شد خواهند اعمال و محاسبه دو ضريب با تخصصي دروس و يك ضريب با عمومي دروس : ١ تذكر
 .شد خواهد گرفته نظر در منفي نمره سوم يك سواالت، به اشتباه پاسخ هر ازاي به : ٢ تذكر

   



 

٦ 

  قانوني هايسهميه و امتيازات : پنجم بخش

  ايثارگري و معدل *
 ارائه صورت در ،رزمندگان آزادگان، جانبازان، شهدا، معظم خانواده يثارگران،ا همچنين و باالتر معدل دارندگان ،مساوي شرايط در
  .شد خواهند برخوردار مربوطه امتياز از ،شركت ضوابط ساير و متمركز جذب دستورالعمل مطابق ذيصالح، مراجع از معتبر مدارك
  
   : بومي *
  گرفت. خواهد تعلق نهايي نمره ١٠٠ از نمره پنج بومي، افراد به
   : باشد ذيل طوشر از شرط يكداراي  حداقل كه گرددمي اطالق شخصي به وميب

  شغل محل انتخابي باشد. استاندر  وي تولد محل -
  باشد بوده ساكن استان آن شهرهاي از يكي در پيوسته طور به گذشته سال سه در حداقل -

 )بخش الزامي است براي اين رهگيري كد با نامه اجاره يا مالكيت سند معتبر مدرك (ارائه
  جذب خواهند شد. شوش ستانشهر بوميداوطلبان ، پگاه خوزستانمربوط به هاي محلشغلصرفاً در  :تبصره 

  

    



 

٧ 

  نام ثبت مراحل : مشش بخش

 خواهد ادامه ١٤٠٠ سال ماهآبان ١٢ شنبهچهار روز پايان تا وشروع  ١٤٠٠ سال ماهآبان اول شنبه روز از اينترنتي صورت به نامثبت
  داشت.

 باشد. داشته را دفترچه اين در مندرج اختصاصي و عمومي شرايط ،آزمون در نام ثبت زمان در بايد داوطلب
  : مدارك از شده اسكن فايل تهيه الف)

 از ارسال براي را آن فايل و نموده اسكن زير، مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايد داوطلب : پرسنلي عكس .١
  : باشد داشته اختيار در اينترنتي نامثبت سامانه طريق
  .باشد شده گرفته جاري سال در كه رخ) تمام( ٤٣ عكس -
  .باشد پيكسل ٤٠٠٣٠٠ حداكثر و پيكسل ٣٠٠٢٠٠ حداقل بايد شده اسكن عكس اندازه باشد. JPG فرمت با -
  .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -
  .باشد كيلوبايت ٧٠ حداكثر و كيلوبايت ١٥ حداقل بايد شده ذخيره فايل حجم -
  .باشد شده حذف بايد شده اسكن كسع زائد هايحاشيه -
 .باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكانحتي -

 داوطلبان است الزم و نيست قبول قابل ...) و شناسنامه ملي، (كارت شناسايي هايكارت روي عكس از ستفادها و اسكن : )١( تذكر
 .دنماين اسكن به اقدام فوق، توضيحات با مطابق و پرسنلي عكس اصل از

 به الزم گردد.مي سلب وي از آزمون در شركت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت معتبر، غير عكس ارسال صورت در : )٢( تذكر
 براي اكثراً موضوع اين كه داوطلبان، عكس ارسال در اشتباه درخصوص قبلي، هايآزمون در آمده وجود به مشكالت به توجه با است ذكر

 عالوه دهيد،مي انجام هانتكافي توسط را خود نام ثبت چنانچه گرددمي تاكيد است، داده رخ كنندمي نامثبت تنكافي در كه داوطلباني
 شما عكس جاي به ديگري داوطلب عكس اشتباهاً  تا نماييد دقت ارسالي عكس كنترل به نسبت حتماً نامي،ثبت اطالعات كنترل بر

 خواهد رفتار وي با مقررات مطابق و شده محسوب تخلف داوطلب، طرف از اشتباه عكس ارسال صورت در كه است بديهي نگردد. ارسال
  شد.

  ملي كارت .٢
   : بايد ملي كارت تصوير

  .باشد الزم كيفيت و وضوح با تصوير -  
  .باشد كيلوبايت ٢٠٠ حداكثر و كيلوبايت ٣٠ حداقل -  
  باشد. رنگي ترجيحاً و حذف زائد هايحاشيه -  

  
  آزمون يطشرا مطالعه ب)

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

  
  وجه: تپرداخ ج)

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



 

٨ 

 CVV2 كد و انقضا تاريخ ،اينترنتي رمز همراه به بانكي كارت امر، اين جهت نمايند. پرداخت ،الكترونيك درگاه طريق از پيامكي خدمات
  باشد.مي نياز مورد

  نام:ثبت فرآيند شروع د)
  نمايد. سامانه وارد را خود اطالعات راحتي به مرحله، هر در بتواند داوطلب تا پذيردمي انجام مرحله هفت در سامانه، در نامثبت فرآيند

  
  اطالعات ويرايش ه)

 بر كليك و خود كاربري پروفايل به مراجعه با توانندمي داوطلبان باشد،مي باز داوطلبان اطالعات ويرايش جهت سامانه كه زماني در
   نمايند. خود شده ثبت اطالعات ويرايش به اقدام »اطالعات ويرايش« بخش روي

 حتماً شود، سامانه وارد ويرايش جهت داوطلب كه صورتي در : مهم بسيار نكته
 خود رهگيري كد و نموده طي كامل صورت به را مرحله ٧ تمامي دوباره بايستمي
 نخواهد اعمال ايشان نظر مورد تغييرات صورت، اين غير در نمايد، مشاهده را

  .بود خواهد معتبر داوطلب براي ويرايش از قبل اطالعات همان و گرديد

  

 :آزمون در شركت كارت دريافت نحوه و آزمون برگزاري نزما و)

 به دانشگاهي جهاد آزمون مركز سايت روي بر پرينت و مشاهده براي ١٤٠٠ ماهذرآ ٩ شنبهسه تاريخ از ،آزمون در شركت كارت
 حسب كنندگان،شركت آمار به توجه با و تهران در ١٤٠٠ ماهذرآ ١٢ جمعه روز در آزمون گرفت. خواهد قرار .hrtc.irwww آدرس
 اعالممركز استان « به آزمون برگزاري حوزه تريننزديك داوطلبان، امتحاني حوزه تعيين مالك .شد خواهد برگزار هااستان مراكز در مورد
 بر آزمون برگزاري محل و شروع ساعت .نمود خواهند درج نامثبت فرم در كه باشدمي »آزمون روز جهت نامثبت فرم در داوطلب شده
 شركت كارت صدور است ذكر به الزم .رسيد خواهد داوطلبان آگاهي به كارت پرينت هنگام به و درج آزمون در شركت كارت روي

 آزمون اجراي از پس داوطلبان مدارك اصل و نبوده داوطلبان سوي از ارسالي اطالعات تأييد منزله به آزمون، در
  .گرفت خواهد ارقر بررسي مورد ،ايران شير صنايع شركت توسط
  

   



 

٩ 

 نتيجه اعالم نحوه و مراحل : مهفت بخش

   : پذيردمي صورت زير شرح به عملي آزمون و مدارك بررسي جهت افراد معرفي و نتايج اعالم ،علمي نصاب حد تعيين
  

   علمي: حدنصاب كسب )الف

 افراد انتخاب و بوده علمي آزمون رد زمال حدنصاب كسب به منوط ،كارگيريبه لمراح ساير در شركت جهت داوطلبان معرفي
   : باشدمي زير قواعد مطابق جاري مقررات مباني ساير رعايت با و مكتسبه، نمرات ترتيب اساس بر شده پذيرفته

 )%٥٠درصد( پنجاه معادل ،آزمون نصاب حد و محاسبه تخصصي و عمومي مواد تفكيك به داوطلبان نمرات آزمون برگزاري از پس
 ساير مبناي و محاسبه شغل هر در تخصصي نمره براي ٢ ضريب و عمومي نمره براي يك ضريب با آزمون در مكتسبه نمره باالترين
   گيرد.مي قرار داوطلبان انتخاب مراحل
  

  علمي: نصاب حد دارندگان بين از مدارك بررسي جهت ظرفيت برابر ٣ فهرست اعالم و انتخاب ب)

 نمره اساس بر ،اندنموده كسب را الزم نصاب حد كه داوطلبيني بين از صرفاً ،مدارك سيبرر جهت ظرفيت برابر سه افراد انتخاب
 پذيرش ظرفيت برابر سه تعداد به فضلي نمره ترتيب به افراد تخصصي نمره براي ٢ ضريب و عمومي نمره براي يك ضريب با آنان كل
  پذيرد.مي صورت محل شغل هر در

 هاآن نمرات نهايي نتيجه و بوده داوطلب خوداظهاري اطالعات اساس بر صرفاً ،شده رصاد وليها كارنامه در افراد كل نمره تذكر:
  شد. دخواه اعالم ،آن تأييد و قانوني هايسهميه و امتيازات به مربوط مستندات اعمال و انطباق بررسي، از پس

  
  

   مدارك بررسي ج)

 را ريز مدارك ديبا نياز مورد ظرفيت برابر چند شدگانپذيرفته ،ينترنتيا تيسا در شده درج اطالعيه پيرو كتبي، آزمون انجام از پس
  .ندينما ارسال و اسكن
   داوطلب يليتحص مدرك .١
   داوطلب شناسنامه صفحات تمام و يمل كارت .٢
  داوطلب دائم تيمعاف اي يعموم فهيوظ نظام خدمت انيپا كارت .٣
   مرتبط كار سابقه معتبر يواهگ .٤
   ييثارگرا مدارك .٥
  انگليسي) زبان و كامپيوتر زمينه در ويژه آموزشي(به و علمي تحقيقات و سوابق مدارك، .٦

 يجعل مدارك با داوطلب گردد مشخص كه صورتي در .شد خواهد استعالم صالحيذ يقانون مراجع از يارسال مدارك هيكل اعتبار :تذكر
  .شد خواهد رفتار يو با مقررات برابر و يمنتف داوطلب كارگيريبه موضوع است نموده نامثبت به اقدام

  
   يتخصص و يفن مصاحبه و هايتوانمند و هايستگيشا يابيارز )د

 به شدهكسب علمي رتبه ترتيب به نصاب حد دارندگان بين از ينترنتيا تيسا قيطر از داوطلبان، يارسال مدارك تأييد از پس -
 از داوطلب، نهايي نمره .آيدمي عمل به دعوت يفن مصاحبه و هاتوانمندي و هايستگيشا يابيارز جهت نياز مورد ظرفيت برابر چند ميزان

  گرديد. خواهد محاسبه بودن بومي امتياز درصد ٥ و مصاحبه نمره درصد ٣٥ ،كتبي آزمون نمره درصد ٦٠
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 يابيارز جهت شدهكسب علمي رتبه ترتيب به نصاب حد داراي داوطلبان بين از مجدداً موردنياز، ظرفيت تكميل عدم صورت در -
  .آيدمي عمل به دعوت يفن مصاحبه و هاتوانمندي و هايستگيشا

 داوطلب براي حقي گونههيچ »يتخصص و يفن مصاحبه و هاتوانمندي و هايستگيشا يابيارز« مرحله در موفقيت يا و معرفي :تذكر
  .باشدمي كارگيريبه احلمر ساير در موفقيت به منوط نهايي پذيرش و كندنمي ايجاد
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 مهم تذكرات : تمشه بخش

 و آقايان) (صرفاً  خدمت پايان كارت اصل ارائه به ملزم پرونده تشكيل هنگام به آزمون در قبولي صورت در داوطلبان كليه .١
  .شد خواهد منتفي آنان كارگيريبه مدارك ارائه عدم صورت در و باشندمي )معتبر موقت نامه گواهي يا( تحصيلي مدرك
 جدول در مندرج باالتر و ارشد كارشناسي و كارشناسي كارداني، مقاطع تحصيلي هايگرايش و رشته التحصيالنفارغ صرفا .٢
   .باشندنمي پذيرامكان هاگرايش يا هارشته ديگر پذيرش و نمايند شركت كارگيريبه فرآيند در توانندمي مشاغل احراز شرايط
 پزشكي معاينات ها،مصاحبه آزمون، در قبولي همچنين و اختصاصي و عمومي شرايط بودن دارا مستلزم ،شركت در كارگيريبه .٣

 براي را تعهدي گونههيچ فوق مراحل از يك هر در شركت و مدارك ارائه نام،ثبت و .باشدمي ايران شير صنايع شركت گزينش تأييد و
   .نمايدنمي يجادا كارگيريبه جهت شركت اين

 و كارگيريبه از ،برسد اثبات به داوطلبان از يك هر مورد در كارگيريبه آگهي در شده اشاره شرايط از هريك خالف چنانچه .٤
   .شد خواهد انجام كارگيريبه رابطه قطع جهت الزم اقدامات ،كارگيريبه صورت در حتي و آمده عمل هب ممانعت وي كار هب اشتغال
   .باشد مي متقاضي با آگهي، در شده اعالم شرايط اشتباه تفسير يا ارسالي اطالعات در اشتباه هرگونه ليتمسئو .٥

 است مقتضي لذا آيد،مي عمل به دعوت تخصصي مصاحبه در شركت جهت كتبي آزمون مرحله در برتر نفرات از كه آنجا از : توجه
   .نمايند مبذول نام ثبت تقاضاي فرم در تماس ضروري هايتلفن درج خصوص در را الزم دقت داوطلبان

 زمان در داوطلب خدمت از معافيت يا پايان التحصيلي،فارغ تاريخ گردد مشخص مرحله هر در كه صورتي در است بديهي .٦
 ايمرحله هر در وي كار به اشتغال و كارگيريبه از و گرديده محسوب تخلف است بوده آگهي اين در مدنظر تاريخ از بعد نام،ثبت

  آمد خواهد عمل هب ممانعت
   .باشدينم پذيرامكان يطيشرا چيه تحت نامثبت يزيوار وجه استرداد .٧
   .باشديم شدهمعرفي ينترنتيا گاهيپا قيطر از و ينترنتيا صورت به صرفاً  داوطلبان نامثبت .٨

  .ندينما مطرح support@hrtc.ir كيالكترون پست قيطر از را خود سؤاالت توانندمي زيعز داوطلبان
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  آنها احراز شرايط و مشاغل جدول : مهن بخش

  نیاز مورد تحصیلی های رشته  تحصیلی مدرک  شغل

  دامپزشکی  دکترا  دامپزشک

  فوق دیپلم  تکنسین آزمایشگاه
  - صنایع غذایی گرایش شیر و فراورده های لبنی

  یبنل یو فرآورده ها ریش یتکنولوژ  - یلبن یهاو فرآورده ریش

  گرایش انبارداری کاردان حرفه ای بازرگانی  فوق دیپلم  مسئول انبار

  رشتههاکلیه   فوق دیپلم  متصدی حراست

  فوق دیپلم  )آزمایشگر نمونه بردار و( زمایشگاهآ تکنسین
  - صنایع غذایی گرایش شیر و فراورده های لبنی

  یلبن یو فرآورده ها ریش یتکنولوژ  - یلبن یهاو فرآورده ریش

  برق کلیه گرایشها  فوق دیپلم  فن ورز برق و الکترونیک

  مکانیک کلیه گرایشها  فوق دیپلم  فن ورز تاسیسات

  مکانیک کلیه گرایشها  فوق دیپلم  فن ورز مکانیک

  کاردان حرفه ای بازرگانی گرایش انبارداری  فوق دیپلم  کاردان انبار

  یا کارشناسی فوق دیپلم  فن ورز تولید
  - صنایع غذایی گرایش شیر و فراورده های لبنی

  یلبن یو فرآورده ها ریش یتکنولوژ  - یلبن یهاو فرآورده ریش

  حسابداری - مدیریت بازرگانی  یا کارشناسی فوق دیپلم  کاردان بازرگانی

 حسابداری - مدیریت بازرگانی یا کارشناسی فوق دیپلم بازرگانیشناس کار

  کارشناسی  کارشناس ایمنی صنعتی
   – HSE – یابهداشت حرفه– یصنعت یمنیا

 یصنعت یمنیا شیگرا عیصنا یمهندس

  برق کلیه گرایشها  کارشناسی  الکترونیک کارشناس برق و

  حقوق  کارشناسی  کارشناس حقوق

  فناوری اطالعات - مدیریت - مهندسی صنایع  کارشناسی  کارشناس دفتر حوزه مدیرعامل

  کارشناسی  کارشناس روابط عمومی
   - روابط عمومی - روزنامه نگاری

  علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایشها

  فناوری اطالعات - کامپیوتر  کارشناسی  کارشناس فن آوری اطالعات

  علوم و مهندسی محیط زیست  کارشناسی  کارشناس محیط زیست

  مکانیک کلیه گرایشها  کارشناسی  کارشناس مکانیک

  سی ارشدکارشناسی یا کارشنا  کارشناس آزمایشگاه
   مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی

  یلبن یو فرآورده ها ریش یتکنولوژ  - یلبن یهاو فرآورده ریش

  مهندسی صنایع  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  کارشناس برنامه ریزی تولید

  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  کارشناس بهبود شیر خام
  مهندسی دامپروری - مهندسی علوم دامی

  ها)(کلیه گرایشیعلوم دام - یکشاورز  یمهندس

  مهندسی پلیمر  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  کارشناس پلیمر

  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  کارشناس تحقیق و توسعه
   مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی

  یلبن یو فرآورده ها ریش یتکنولوژ  - یلبن یهاو فرآورده ریش

  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  کارشناس تولید
   مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی

  یلبن یو فرآورده ها ریش یتکنولوژ  - یلبن یهاو فرآورده ریش

  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  کارشناس سیستم های کیفیت
   مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی

  یلبن یو فرآورده ها ریش یتکنولوژ  - یلبن یهاو فرآورده ریش

  کارشناسی یا کارشناسی ارشد   کارشناس کنترل کیفیت
   مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی

  یلبن یو فرآورده ها ریش یتکنولوژ  - یلبن یهاو فرآورده ریش

  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  کیفیتمدیر کنترل
   مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی

 یلبن یو فرآورده ها ریش یتکنولوژ  - یلبن یهافرآوردهو  ریش

  مهندسی پلیمر  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  کارشناس کیفیت (صنایع بسته بندی)

  بانکداری - حسابداری - مالی  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  کارشناس مالی

  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  )R&D( مدیر تحقیق و توسعه
   مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی

  یلبن یو فرآورده ها ریش یتکنولوژ  - یلبن یهاو فرآورده ریش

  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  مدیر تولید
   مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی

  یلبن یو فرآورده ها ریش یتکنولوژ  - یلبن یهاو فرآورده ریش

 بانکداری - حسابداری - مالی  دکارشناسی یا کارشناسی ارش مالیمعاون 

  مهندسی پلیمر  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  مسئول فنی
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  بخش دهم : جدول مواد آزمون تخصصي بر اساس مشاغل
  

  تخصصی آزمون مواد  شغل

  دامپزشک
 یدر دامها یدمثلیتول یهایمار یدرمان ب -۳ مپزشکیدا ییماما -۲ های بزرگهای دامبیماری -۱

  های بزرگو کمبودهای تغذیه ای دام کیمتابول یمارهایب -۵ ت و صنایع شیربهداش -۴ بزرگ

  تکنسین آزمایشگاه
  آزمایشگاه  میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی و  -۲ شیر و فرآورده های لبنیشیمی  -۱

  گاه های لبنی و آزمایششیر و فرآوردهکیفیتاصول کنترل -۴ های لبنیتکنولوژی تولید فرآورده -۳

  مسئول انبار
انواع شیوه های طبقه بندی کاال در  -۳ قفسه بندی و تقسیمات انبار –۲ کنترل موجودی انبار -۱

  داریانبارانبارداری مکانیزه و کاربرد رایانه در  -۵ یانبارگردان -۴ انبار

 )آزمایشگر نمونه بردار و( زمایشگاهآ تکنسین
  آزمایشگاه  روبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی و میک -۲ شیر و فرآورده های لبنیشیمی  -۱

  های لبنی و آزمایشگاهشیر و فرآوردهکیفیتاصول کنترل -۴ های لبنیتکنولوژی تولید فرآورده -۳

 فن ورز برق و الکترونیک
   ۱ماشین های الکتریکی  -۲    ۱مدارهای الکتریکی تحلیل  -۱

  مدارهای منطقی -۴   الکترونیک عمومی -۳

  مکانیک سیاالت -۴  انتقال حرارت -۳  ترمودینامیک -۲  مقاومت مصالح -۱ فن ورز تاسیسات

  مکانیک سیاالت -۴  انتقال حرارت -۳  ترمودینامیک -۲  مقاومت مصالح -۱ فن ورز مکانیک

 کاردان انبار
دی کاال در انواع شیوه های طبقه بن -۳  قفسه بندی و تقسیمات انبار –۲  کنترل موجودی انبار -۱

  داریانبارانبارداری مکانیزه و کاربرد رایانه در  -۵  یانبارگردان -۴  انبار

 فن ورز تولید

  یلبن یفرآورده ها دیتول یتکنولوژ  -۲   یلبن یو فرآورده ها ریش یمیش-۱

    یلبن یو فرآورده ها ریش یولوژ یکروبیم -۳

  یلبن یها و فرآورده ریش دیکارخانجات تول ساتیو تاس زاتیجهت -۴

 کاردان بازرگانی
  سیستم های خرید، انبار داری و توزیع -۲    مبانی سازمان و مدیریت -۱

  اقتصاد خرد و كالن -۵   تجارت الکترونیک -۴   )یابیت و اصول بازار یر ی(مد یابیبازار  -۳

 بازرگانیشناس کار
  زیعسیستم های خرید، انبار داری و تو -۲    مبانی سازمان و مدیریت -۱

  اقتصاد خرد و كالن -۵   تجارت الکترونیک -۴   )یابیت و اصول بازار یر ی(مد یابیبازار  -۳

 کارشناس ایمنی صنعتی

  و کنترل آنحریق  -۲    محیط کارعوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی  -۱

  بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث -۴     ارزیابی اقتصادی پروژه های ایمنی -۳

  ین آالت و تجهیزات صنعتیایمنی ماش -۵

 الکترونیک کارشناس برق و
  ۲و  ۱ماشین های الکتریکی  -۲       ۲و  ۱مدارهای الکتریکی  -۱

  الکترونیک صنعتی -۵     مدارهای منطقی -۴     تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی -۳

ن دادرس -۴  حقوق جزا -۳  حقوق مدنی -۲  حقوق تجارت -۱ کارشناس حقوق ن دادرسی مدنی -۵  ی کیفریآ   آ

 کارشناس دفتر حوزه مدیرعامل
  سیستم های اطالعاتی در  مدیریت -۳  مبانی سازمان و مدیریت -۲  یت منابع انسانیر یمد -۱

  مبانی تصمیم گیری -۵    تحلیل داده و اطالعات -۴

 کارشناس روابط عمومی
  یارتباط یهایتكنولوژ  -۳ی  ر یوارتباطات تص -۲ی  ارتباط یهاامیپ یل محتوایتحل -۱

  یكیالكترون یروزنامه نگار  -۵   ت اخباریر یو مد یراستار یو -۴

  +Network -۴  سیستم عامل -۳  برنامه نویسی کامپیوتر -۲  پایگاه داده ها -۱ کارشناس فن آوری اطالعات

 کارشناس محیط زیست
  ت آب و خاکحفاظ -۳  آلودگی آب و خاک -۲  مبانی علوم محیط زیست -۱

  مدیریت پسماند -۵   شیمی محیط زیست -۴

  مقاومت مصالح -۵ کنترل اتوماتیک -۴ استاتیک -۳ ترمودینامیک -۲ مکانیک سیاالت -۱ کارشناس مکانیک

 کارشناس آزمایشگاه

  و آزمایشگاه آن میکروبیولوژی مواد غذایی -۲  شیمی مواد غذایی -۱

 )ات یلبن یتکنولوژ (آن یو فرآورده ها ریش عیصنا -۴  تجزیه مواد غذایی و آزمایشگاه آن –۳

  تکنولوژی بسته بندی محصوالت  غذایی -۵

  آمار مهندسی -۵  زبان تخصصی -۴  برنامه ریزی تولید -۳  بهینه سازی-۲  کنترل پروژه -۱ کارشناس برنامه ریزی تولید

 کارشناس بهبود شیر خام
  فیزیولوژی تولید مثل -۳  گاو شیریتغذیه  -۲  شیری پرورش گاو -۱

  های دامبهداشت و بیماری -۵    مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی -۴

 کارشناس پلیمر
  مرهایپل یکیو مکان یکیز یخواص ف -۳    مرهایپل یرئولوژ  -۲  شیمی فیزیک پلیمرها -۱

  مهندسی پالستیک -۵   ونیزاسیمر یپل -۴

 کارشناس تحقیق و توسعه
اصول مهندسی  -۴  تکنولوژی لبنیات -۳  میکروبیولوژی مواد غذایی -۲  غذایی شیمی مواد -۱

  اصول بسته بندی مواد غذایی -۵  صنایع غذایی

 کارشناس تولید
  تکنولوژی لبنیات -۳  میکروبیولوژی مواد غذایی -۲  شیمی مواد غذایی -۱

  اصول بسته بندی مواد غذایی -۵   اصول مهندسی صنایع غذایی -۴



 

١٤ 

  تخصصی آزمون مواد  شغل

 کارشناس سیستم های کیفیت

  شیمی مواد غذایی -۲  )ات یلبن یتکنولوژ (آن یو فرآورده ها ریش عیصنا -۱

  تکنولوژی بسته بندی محصوالت  غذایی –۴   میکروبیولوژی مواد غذایی -۳

  تجزیه مواد غذایی و کنترل کیفیت -۵

  کارشناس کنترل کیفیت

  شیمی مواد غذایی -۲  )ات یلبن یتکنولوژ (آن یو فرآورده ها ریش عیصنا -۱

  تکنولوژی بسته بندی محصوالت  غذایی –۴   میکروبیولوژی مواد غذایی -۳

  تجزیه مواد غذایی و کنترل کیفیت -۵

 مدیر کنترل کیفیت

  شیمی مواد غذایی -۲  )ات یلبن یتکنولوژ (آن یو فرآورده ها ریش عیصنا -۱

  ی محصوالت  غذاییتکنولوژی بسته بند –۴   میکروبیولوژی مواد غذایی -۳

  تجزیه مواد غذایی و کنترل کیفیت -۵

 کارشناس کیفیت (صنایع بسته بندی)
  مرهایپل یکیو مکان یکیز یخواص ف -۳    مرهایپل یرئولوژ  -۲  شیمی فیزیک پلیمرها -۱

  مهندسی پالستیک -۵   ونیزاسیمر یپل -۴

 کارشناس مالی
  حسابداری مالی -۳  بهایابی -۲  حقوق تجارت و قانون کار و بیمه -۱

  حسابداری میانه -۵   حسابداری مالیاتی -۴

 )R&D( مدیر تحقیق و توسعه
  تکنولوژی لبنیات -۳  میکروبیولوژی مواد غذایی -۲  شیمی مواد غذایی -۱

  اصول بسته بندی مواد غذایی -۵  اصول مهندسی صنایع غذایی -۴

 مدیر تولید
  تکنولوژی لبنیات -۳  مواد غذایی میکروبیولوژی -۲  شیمی مواد غذایی -۱

  اصول بسته بندی مواد غذایی -۵ اصول مهندسی صنایع غذایی -۴

 مالیمعاون 
  حسابداری مالی -۳  بهایابی -۲  حقوق تجارت و قانون کار و بیمه -۱

  حسابداری میانه -۵   حسابداری مالیاتی -۴

 مسئول فنی
  مرهایپل یکیو مکان یکیز یخواص ف -۳    مرهایپل یرئولوژ  -۲  شیمی فیزیک پلیمرها -۱

  مهندسی پالستیک -۵   ونیزاسیمر یپل -۴

  (صرفًا آزمون عمومی)آزمون تخصصی ندارد متصدی حراست

  

   



 

١٥ 

  هامحلشغل جدول : يازدهم بخش

  جنسیت  تعداد  محل شغل  استان  شغل

  مرد  ۱  پگاه آذربایجان شرقی(تبریز)  آذربایجان شرقی  فن ورز برق و الکترونیک

  مرد  ۲  پگاه آذربایجان شرقی(تبریز)  آذربایجان شرقی  فن ورز مکانیک

  مرد  ۱  پگاه آذربایجان شرقی(تبریز)  آذربایجان شرقی  کارشناس تولید

  مرد  ۱  پگاه آذربایجان شرقی(تبریز)  آذربایجان شرقی  کارشناس فن آوری اطالعات

  مرد  ۱  پگاه آذربایجان شرقی(تبریز)  آذربایجان شرقی  کارشناس مالی 

  مرد  ۱  پگاه آذربایجان شرقی(تبریز)  آذربایجان شرقی  کارشناس محیط زیست

  مرد  ۱  پگاه آذربایجان شرقی(تبریز)  آذربایجان شرقی  کارشناس مکانیک

  مرد  ۱  پگاه ارومیه   آذربایجان غربی  کارشناس مالی 

  مرد  ۱  پگاه گلپایگان  اصفهان  فن ورز برق و الکترونیک

  مرد  ۶  پگاه گلپایگان  اناصفه  فن ورز تولید

  مرد ۱  پگاه گلپایگان  اصفهان  فن ورز مکانیک

  مرد  ۱  پگاه گلپایگان  اصفهان  کارشناس آزمایشگاه 

  مرد  ۱  پگاه گلپایگان  اصفهان  بازرگانی شناسکار

  مرد  ۲  پگاه گلپایگان  اصفهان  کارشناس برنامه ریزی تولید

  مرد  ۴  پگاه گلپایگان  اصفهان  کارشناس تولید

  مرد  ۱  پگاه گلپایگان  اصفهان  رشناس کنترل کیفیتکا

  مرد  ۱  پگاه گلپایگان  اصفهان  کارشناس محیط زیست

  مرد  ۲  پگاه گلپایگان  اصفهان  مسئول انبار

  مرد  ۲  پگاه تهران  تهران  فن ورز برق و الکترونیک

  مرد  ۵  پگاه تهران  تهران  فن ورز مکانیک

  مرد  ۱  نپگاه تهرا  تهران  کارشناس برق و الکترونیک

  مرد  ۱  پگاه تهران  تهران  کارشناس حقوق

  مرد  ۱  پگاه تهران  تهران  کارشناس مکانیک

  مرد  ۱  شرکت صنایع شیر ایران (تهران)  تهران  کارشناس فن آوری اطالعات

  مرد  ۳  صنایع بسته بندی پگاه (حسن آباد فشافویه)  تهران  فن ورز برق و الکترونیک

  مرد  ۲  ه بندی پگاه (حسن آباد فشافویه)صنایع بست  تهران  فن ورز مکانیک

  مرد  ۱  صنایع بسته بندی پگاه (حسن آباد فشافویه)  تهران  کارشناس ایمنی صنعتی

  مرد  ۱  صنایع بسته بندی پگاه (حسن آباد فشافویه)  تهران  کارشناس برق و الکترونیک

  مرد  ۱  صنایع بسته بندی پگاه (حسن آباد فشافویه)  تهران  کارشناس پلیمر

  مرد  ۱  صنایع بسته بندی پگاه (حسن آباد فشافویه)  تهران  ارشناس کیفیت (صنایع بسته بندی)ک

  مرد  ۲  صنایع بسته بندی پگاه (حسن آباد فشافویه)  تهران  مسئول فنی

  مرد  ۱  شیر خشک نوزاد پگاه (شهرکرد)  چهارمحال و بختیاری  کیفیت مدیر کنترل 

  مرد  ۱  سانپگاه خرا  خراسان رضوی  تکنسین آزمایشگاه

  مرد  ۸  پگاه خراسان  خراسان رضوی  فن ورز برق و الکترونیک

  مرد  ۲  پگاه خراسان  خراسان رضوی  فن ورز تولید

  مرد  ۳  پگاه خراسان  خراسان رضوی  فن ورز مکانیک

  مرد  ۳  پگاه خراسان  خراسان رضوی  کاردان انبار

  مرد  ۱  پگاه خراسان  خراسان رضوی  کاردان بازرگانی

  مرد  ۱  پگاه خراسان  خراسان رضوی  مایشگاه کارشناس آز

  مرد  ۱  پگاه خراسان  خراسان رضوی  کارشناس برق و الکترونیک

  مرد  ۳  پگاه خراسان  خراسان رضوی  کارشناس تولید

  مرد/زن  ۱  پگاه خراسان  خراسان رضوی  کارشناس روابط عمومی

  مرد/زن  ۱  پگاه خراسان  خراسان رضوی  کارشناس سیستم های کیفیت

  مرد  ۱  پگاه خراسان  خراسان رضوی  کیفیت کنترل ناس کارش

  مرد  ۳  پگاه خراسان  خراسان رضوی  کارشناس مکانیک

  مرد  ۲  پگاه خراسان  خراسان رضوی  متصدی حراست



 

١٦ 

  جنسیت  تعداد  محل شغل  استان  شغل

  مرد  ۳  پگاه گناباد  خراسان رضوی  فن ورز برق و الکترونیک

  مرد  ۲  پگاه گناباد  خراسان رضوی  فن ورز تولید

  مرد  ۱  پگاه گناباد  خراسان رضوی  رعاملکارشناس دفتر حوزه مدی

  مرد  ۲  پگاه خوزستان  خوزستان  کارشناس برق و الکترونیک

  مرد  ۱  پگاه خوزستان  خوزستان  کارشناس تولید

  مرد  ۱  پگاه خوزستان  خوزستان  کارشناس روابط عمومی

  مرد  ۱  پگاه خوزستان  خوزستان  کارشناس مالی 

  مرد  ۱  پگاه خوزستان  خوزستان  مالی معاون 

  مرد  ۲  پگاه خوزستان  خوزستان  کارشناس مکانیک

  مرد  ۱  پگاه زنجان  زنجان  کارشناس برق و الکترونیک

  مرد  ۱  پگاه فارس  فارس  فن ورز برق و الکترونیک

  مرد  ۱  پگاه فارس  فارس  فن ورز مکانیک

  مرد  ۲  پگاه کرمان  کرمان  فن ورز برق و الکترونیک

  مرد  ۱  پگاه کرمان  کرمان  فن ورز تولید

  مرد  ۱  پگاه کرمان  کرمان  فن ورز مکانیک

  مرد  ۲  پگاه کرمان  کرمان  کارشناس تولید

  مرد  ۱  پگاه کرمان  کرمان  کارشناس روابط عمومی

  مرد  ۱  پگاه کرمان  کرمان  کارشناس سیستم های کیفیت

  مرد  ۱  پگاه کرمان  کرمان  کیفیتکنترل کارشناس 

  ردم  ۱  پگاه کرمان  کرمان  کارشناس محیط زیست

  مرد  ۱  پگاه کرمان  کرمان  کارشناس مکانیک

  مرد  ۲  پگاه گلستان  گلستان  فن ورز برق و الکترونیک

  مرد  ۱  پگاه گلستان  گلستان  فن ورز تاسیسات

  مرد  ۱  پگاه گلستان  گلستان  فن ورز تولید

  مرد  ۱  پگاه گلستان  گلستان  کارشناس بهبود شیر خام

  مرد  ۱  گلستانپگاه   گلستان  کارشناس فن آوری اطالعات

  مرد  ۲  پگاه گلستان  گلستان  کارشناس مالی 

  مرد  ۱  پگاه گلستان  گلستان  کارشناس مکانیک

  مرد  ۱  پگاه گیالن  گیالن  تکنسین آزمایشگاه (نمونه بردار و آزمایشگر)

  مرد  ۲  پگاه گیالن  گیالن  فن ورز تاسیسات

  مرد  ۱  پگاه گیالن  گیالن  فن ورز تولید

  مرد  ۲  پگاه گیالن  گیالن  فن ورز مکانیک

  مرد  ۱  پگاه گیالن  گیالن  کارشناس تولید

  مرد  ۱  پگاه گیالن  گیالن  کارشناس محیط زیست

  مرد  1  پگاه لرستان  لرستان  کارشناس آزمایشگاه

  مرد  ۴  پگاه لرستان  لرستان  کارشناس تولید

  مرد  ۱  پگاه لرستان  لرستان  کارشناس مالی 

  مرد  ۱  تانکشت و صنعت صبا لرس  لرستان  دامپزشک

  مرد  ۱  پگاه اراک  مرکزی  کارشناس مکانیک

  مرد  ۱  پگاه اراک  مرکزی  )R&D( مدیر تحقیق و توسعه

  مرد  ۱  پگاه اراک  مرکزی  مدیر تولید

  مرد  ۱  پگاه همدان  همدان  کارشناس تحقیق و توسعه

  مرد  ۲  پگاه همدان  همدان  کارشناس تولید

  مرد  ۱  پگاه همدان  همدان  کارشناس مکانیک

  مرد  ۱  کشت و صنعت پگاه همدان  همدان  ورز برق و الکترونیک فن

  مرد  ۱  کشت و صنعت پگاه همدان  همدان  کارشناس فن آوری اطالعات
 


