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٢ 

  تعاليبسمه

 مقدمه

 نيروي از بخشي تكميل و تامين منظور بهدر نظر دارد ) سهامي عام( پاستوريزه پگاه اصفهان شير شركت متعال، خداوند از استعانت با
 در موفقيت كسب از پس شرايط، واجد مرد متقاضيان بين از خود، داخلي نامهآيين و مقررات ضوابط، بر اساس نياز، مورد انساني
 كار قرارداد انعقاد با پزشكي، معاينات و گزينش مراحل طي و عمومي و تخصصي هايمصاحبه تخصصي، و عمومي متمركز كتبي آزمون

  . نمايدمي بكارگيري اجتماعي تامين بازنشستگي و درمان بيمه و معين مدت با
  

 يپگاه اصفهان برا زهيپاستور ريجهت جذب در شركت ش يدرخواست يروهاين نكهيباتوجه به انكته مهم : 
دعوت ) ١٢صفحه جدول (در سه مرحله روهاين نيا نيباشند و همچنيم رخشكيو ش هياول ريپن ديتول ديخطوط جد

  باشد.يشركت م يو قرارداد يمانكاريپ ،يشيبه صورت آزما زين ياستخدام يشوند، قراردادهايبه كار م

  

  بكارگيري مراحل : اول بخش

  : داوطلبانكارگيري به مراحل
  hrtc.irمركز آزمون جهاد دانشگاهي  سايت طريق از آزمون در نامثبت : اول مرحله
   يكتب آزمون در موفقيت : دوم مرحله
  دفترچه راهنماي آزمون متن در قيدشده الزامات با مطابق داوطلبان مدارك كنترل : سوم مرحله
   يتخصص و يفن مصاحبه و هاتوانمندي و هايستگيشا يابيارز : چهارم مرحله
  )گزينش( يعموم 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 تابعيتداشتن  .١
   اساسي قانون در مصرح كشور رسمي اديان از يكي يا اسالم مبين دين به التزام .٢
 معافيت برگه يا كارت داراي كه داوطلباني تقاضاي (به 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

 انجامدال بر توانايي  معتمد پزشك تاييدالزم است  سنجش، مراحل در قبولي صورت در پزشكي، معافيت كارت دارندگان:  تبصره
  .مربوطه را ارائه نمايند كار

   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 ليسانس فوق ليسانس، ديپلم، فوقديپلم،  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 : تبصره
  .باشد نمي قبول قابل حساب
 موجب به استخدامي منع نداشتن - دولتي هايدستگاه از بازخريدي عدم - خدمت تعهد نداشتن - رسمي كار به اشتغال عدم .٦

   .ذيصالح قضايي مراجع آراء
   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
  
  
  

   



 

٤ 

  داوطلبان اختصاصي شرايط : ومس بخش

   : سني شرايط *
 كارشناسي مقطع و ٣٠ كارشناسي مقطع ، ٢٧ ديپلم فوقديپلم و  طعامق براي )٠١/١١/١٣٩٩( نامثبت شروع تاريخ تا سن حداكثر - 
  باشد.مي تمام سال ٣٣ ارشد

  دهد. شيسال افزا ٧حداكثر سن را به ميزان سابقه كاري تا  توانديمورد تقاضا، م يسابقه كار مفيد و مرتبط با رشته شغل : ١ تبصره
  )است يهمراه با سوابق بيمه اي الزام ياز محل كار قبل يارائه گواه(

  شود.مي اضافه سني سقف بهنيز ماه  ٢٤حداكثر تا سقف  سربازي خدمت ميزانعالوه بر سابقه كاري،  : ٢ تبصره
  
   : تحصيلي شرايط *
   .باشدمي ١٤ كارشناسيكارداني و  مقاطعبراي  متقاضيان معدل حداقل -

 از كه باشدمي دانشگاهي تحصيالت موقت گواهي يا دانشنامه ،مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 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

 موردپذيرش وظيفهنظام حوزه يبرا صادره يليتحص تيمعاف لغو گواهي اي، مدرك معادل يليتحص يگواه گونهيچه( .باشد ذكرشده آن در
  .)بود نخواهد

 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 داوطلبكارگيري به )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
  
  

  ت مهم : انك
همچنين، و از لحاظ مدرك و رشته تحصيلي شرايط احراز هر شغل . ١

هاي مورد نياز، در بخش دهم و يازدهم همين دفترچه محلشغل
  است.تشريح شده 

  اين آزمون صرفاً براي داوطلبان مرد برگزار خواهد شد.. ٢

 
  

  

   



 

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
 )ياسالم نشيب ،ياجتماع ،ي(اقتصادعمومي اطالعات .٣
 تحصيلي استعداد و هوش .٤

  

  تخصصي آزمون مواد -ب

  بود. خواهد دفترچه همين )١١(صفحه موجود در بخش نهم 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
 سواالت، به اشتباه پاسخ هر ازاي به ضمناً باشند.مي ايگزينه چهار صورت به اختصاصي و عمومي آزمون مواد سواالت كليه : ٢ تذكر

 .شد خواهد گرفته نظر در منفي نمره سوم يك
   



 

٦ 

  قانوني هايسهميه و امتيازات : پنجم بخش

  ايثارگري و معدل *
 ارائه صورت در ،رزمندگان آزادگان، جانبازان، شهدا، معظم خانواده ايثارگران، 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 مصاحبه نمره ١٠٠ ازنمره  پنج بومي، افراد به
   : باشد ذيل شرط دو از شرط يك حداقل داراي كه گرددمي اطالق شخصي به بومي -
  .اصفهان باشد استان وي تولد محل -
 مالكيت سند معتبر مدرك ارائه باشد(با بوده ساكناصفهان  استان شهرهاي از يكي در پيوسته طور به گذشته سال سه در حداقل -

  )رهگيري كد با نامه اجاره يا
  

    



 

٧ 

  نام ثبت مراحل : مشش بخش

 ١٣٩٩ماه بهمن ١٥شنبه چهارو تا پايان روز  شد خواهد انجام ١٣٩٩ سال ماهبهمن اول نبهچهارش روز از اينترنتي صورت به نامثبت
  ادامه خواهد 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 عكس 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
 .نمايند 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 نتكافي 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 شرايط 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: پرداخت ج)

 گزينه روي بر سامانه، اول صفحه در »آزمون« منوي به مراجعه با بايد ،آزمون شرايط دقيق مطالعه از پس شرايط، واجد متقاضيان
 ،الكترونيك درگاه طريق از را آزمون در نامثبت هزينه ريال )هزارو پنج هشتصد و شصت ( ٨٦٥٠٠٠ مبلغ و كرده كليك »هزينه پرداخت«

  باشد.مي نياز مورد CVV2 كد و انقضا تاريخ ،اينترنتي رمز همراه به بانكي كارت امر، اين جهت نمايند. پرداخت
  



 

٨ 

  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 زمان و)

 به دانشگاهي جهاد آزمون مركز سايت روي بر پرينت و مشاهده براي ١٣٩٩ماه بهمن ٢٧دوشنبه روز  از ، آزمون در شركت كارت
 محل و شروع ساعت .شد خواهد برگزاراصفهان  در ١٣٩٩جمعه اول اسفند  روز در آزمون گرفت. خواهد قرار .hrtc.irwww آدرس

 است ذكر به الزم .رسيد خواهد داوطلبان آگاهي به كارت پرينت هنگام به و درج آزمون در شركت كارت روي بر آزمون برگزاري
 داوطلبان مدارك اصل و نبوده داوطلبان سوي از ارسالي اطالعات تأييد منزله به آزمون، در شركت كارت صدور

  .گرفت خواهد قرار بررسي مورد ،پاستوريزه پگاه اصفهانشركت شير  توسط آزمون اجراي از پس
به اطالع  امكيو پ يرسم هيشود، به صورت اطالع جاديآزمون ا يدر زمان برگزار يرييتبصره : چنانچه تغ

  .ديداوطلبان خواهد رس
  

   



 

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 در 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
 محاسبهبه صورت جداگانه  شغل هر در تخصصي نمره براي ٢ ضريب و عمومي نمره براي يك ضريب با آزمون درباالترين نمره مكتسبه 

   گيرد.مي قرار داوطلبان انتخاب مراحل ساير مبناي و
  

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

 نمره اساس بر ،اندنموده كسب را الزم نصاب حد كه داوطلبيني بين از صرفاً ،مدارك بررسي 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

  
   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
به همراه پرينت سابقه بيمه  اندكرده استفاده يسن ژهيو طيشرا از كه يداوطلبان از دسته آن يبرا مرتبط كار سابقه معتبر يواهگ .٤

  ).باشديم پاستوريزه پگاه اصفهان شير شركت با كار سابقه بودن مرتبط صيتشخ( .كه در آن نام كارگاه و شغل ثبت شده باشد
  )يثارگريا امتيازات از استفاده داوطلبان ژهيو( يايثارگر 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 داوطلبكارگيري به موضوع است نموده نامثبت به اقدام

  
  ي تخصص و يفن مصاحبه و هايتوانمند و هايستگيشاي ابيارز )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 مصاحبه نمره درصد ٤٠ و كتبي آزمون نمره درصد ٦٠
 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

    .باشدميكارگيري به مراحل ساير در موفقيت به منوط نهايي پذيرش و كندنمي ايجاد



 

١٠ 

  مهم تذكرات : تمشه بخش

يا كارت  خدمت پايان كارت اصل ارائه به ملزم پرونده تشكيل هنگام به آزمون در قبولي صورت در كارگيريبه داوطلبان كليه .١
  .شد خواهد منتفي آنان كارگيريبه مدارك ارائه عدم صورت در و باشندمي )معتبر موقت نامه گواهي يا( تحصيلي مدرك ومعافيت دائم 

 جدول در مندرج ارشد كارشناسي و كارشناسيكارداني، ديپلم،  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

 را تعهدي گونههيچ فوق مراحل از يك هر در شركت و مدارك ارائه نام،ثبتو  .باشدميپاستوريزه اصفهان  شير شركت گزينش تأييد و
   .نمايدنمي ايجاد كارگيريبه جهت شركت اين براي

  گردد.يم ميباشد كه با نظر كارفرما قرارداد تنظيم يو قرارداد يمانيبه صورت پ روهاي. الزم به ذكر است استخدام ن٤
 واستخدام  از ،برسد اثبات به داوطلبان از يك هر مورد دراستخدامي  آگهي در شده اشاره شرايط از هريك خالف چنانچه .٥
   .شد خواهد انجاماستخدامي  رابطه قطع جهت الزم اقدامات ،استخدام صورت در حتي و آمده عمله ب ممانعت وي كاره ب اشتغال
   .باشدمي متقاضي با آگهي، در شده اعالم شرايط اشتباه تفسير يا ارسالي اطالعات در اشتباه هرگونه مسئوليت .٦

 است مقتضي لذا آيد،مي عمل به دعوتتخصصي  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 .٧
 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 عمله ب ممانعت
   .باشدينم پذيرامكان يطيشرا چيه تحت نامثبت يزيوار وجه استرداد .٨
   .باشديم شدهمعرفي ينترنتيا گاهيپا قيطر از و ينترنتيا صورت به صرفاً  داوطلبان نامثبت .٩

  .ندينما مطرح support@hrtc.ir كيالكترون پست قيطر از را خود سؤاالت توانندمي زيعز داوطلبان

 
  



 

١١ 

  مشاغل اساس بر تخصصي آزمون مواد جدول : نهم بخش
  مواد آزمون  شغل

  (صرفًا آزمون عمومی)آزمون تخصصی ندارد  دیتولمتصدی 

  (صرفًا آزمون عمومی)آزمون تخصصی ندارد  یفتراکچیانباردار و ل

  تکنسین تولید
  )، ات ی(لبنییمواد غذا یمیش ،ییموادغذا یولوژ یکروبیم ات،یلبن یتکنولوژ 

  یفرهنود یآقا ترجمه ریکتاب صنعت ش

  کارشناس تولید
اصول  ،ییغذا عیصنا ی)، اصول مهندسات ی(لبن ییمواد غذا یمیش ،ییموادغذا یولوژ یکروبیم ات،یلبن یتکنولوژ 

  یفرهنود یآقا ر ترجمهیکتاب صنعت ش ،ییموادغذا یبندبسته

  مدار فرمان ق،یبا ابزار دق ییآشنا ،یعموم کیالکترون ،یکیالکتر  یهانیماش ،یکیالکتر  یمدارها  برقتکنسین 

  یصنعت یکشانتقال حرارت، نقشه ت،االیس کیمکان ک،ینامیمقاومت مصالح، ترمود  تکنسین مکانیک

  آزمایشگاهتکنسین 
 شگاهیو آزما یعموم یولوژ یکروبیم ،ییموادغذا یولوژ یکروبیم شگاهیآزما ،ییموادغذا یولوژ یکروبیم

  )ر ی(ش ییمواد غذا یمیش ،یعموم یولوژ یکروبیم

  کارشناس آزمایشگاه
 شگاهیو آزما یعموم یولوژ یکروبیم ،ییموادغذا یولوژ یکروبیم شگاهیآزما ،ییموادغذا یولوژ یکروبیم

  )ر ی(ش ییمواد غذا یمیش ،یعموم یولوژ یکروبیم

  کارشناس کیفیت
  ،ییغذا عیصــنا ی)، اصــول مهندســات ی(لبنییمواد غذا یمی)، شــات ی(لبنییمواد غذا یولوژ یکروبیم

  ییمواد غذا تیفیاصول کنترل ک ،ییمواد غذا یبسته بند اصول

  ۲ انهیم یدو و سه، حسابدار  یصنعت یحسابدار   کارشناس امور مالی

  تحقیق در عملیات ،یرفتار سازمان تیر یبازار، مد تیر یو مد یابیبازار  ،یانگن، حقوق بازر الرد و کخ اقتصاد  کارشناس امور بازرگانی

  

  

   



 

١٢ 

  و تعداد مورد نياز احراز شرايط و مشاغل جدول : مهد بخش
  ظرفیت پذیرش(نفر)  مورد نیازرشته های تحصیلی   مدرک تحصیلی  شغل

  ۳۰  هاکلیه رشته  فوق دیپلمدیپلم یا   دیتولمتصدی 

  ۲  هاکلیه رشته  فوق دیپلمدیپلم یا   یفتراکچیانباردار و ل

  تکنسین تولید

  ها) شیگراکلیه ( ییغذا عیصنا  دیپلم یا لیسانسفوق

۳  
  پلمیدفوق

 - ها)شیگرا کلیه( کیمکان - ها)شیگرا کلیهبرق (

  ها)شیگرا کلیه( کیالکترون

  ۱  )هاشیراگ هی(کل ییغذا عیعلوم و صنا یمهندس  لیسانسیا فوق لیسانس  کارشناس تولید

  ۵  )هاشیراگ هی(کلبرق   دیپلم یا لیسانسفوق  برقتکنسین 

  ۵  جوشکاری -تاسیسات  - )هاشیراگ هی(کلمکانیک   دیپلم یا لیسانسفوق  تکنسین مکانیک

  ۲  یولوژ یکروبیم - صنایع غذایی  دیپلم یا لیسانسفوق  تکنیسین آزمایشگاه

  ۴  یولوژ یکروبیم  لیسانسفوق  کارشناس آزمایشگاه

  ۳  )هاشیراگ هی(کل ییغذا عیعلوم و صنا یمهندس  لیسانسلیسانس یا فوق  کارشناس کیفیت

  ۱  حسابداری  لیسانسلیسانس یا فوق  کارشناس امور مالی

  ۱  یصنعت تیر یمد -یانگبازر  تیر یمد  لیسانسلیسانس یا فوق  کارشناس امور بازرگانی

  * در كليه مشاغل باال، از آقايان پذيرش خواهد شد.

  

  مراحل جذب : 

  نفر ۵۷تعداد نفرات مجوز : 

  مرحله
  اول

پنیر بخش 
 اولیه

 -تولید

  تکنسین

متصدی 

  تولید

تکنسین 

  مکانیک

تکنسین 

  برق

تکنسین 

  آزمایشگاه

  کارشناس

  آزمایشگاه

کارشناس 

  کیفیت

تکنسین 

  انبار
  جمع نفرات

۲  ۱۵  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲۴  

  مرحله 
  دوم

 شیر بخش 
  خشک

 -تولید

  تکنسین

متصدی 

  تولید

تکنسین 

  مکانیک

تکنسین 

  برق

تکنسین 

  آزمایشگاه

  کارشناس

  آزمایشگاه

کارشناس 

  کیفیت

تکنسین 

  انبار
  جمع نفرات

۱  ۱۵  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲۳  

 مرحله سوم

کارشناس 

  تولید

کارشناس 

  مالی

تکنسین 

  مکانیک

تکنسین 

  برق

تکنسین 

  آزمایشگاه

  کارشناس

  آزمایشگاه

کارشناس 

  کیفیت

کارشناس 

  بازرگانی
  جمع نفرات

۱  ۱  ۱  ۳  ۰  ۲  ۱  ۱  ۱۰  

  


