
 فراخوان استخدام
 

 

 بب سالم؛

 سبل سببمِ هؤثش ٍ پيطشٍ 35وِ بب بيص اص - گشٍُ صٌؼتي هٌگبىسسبًذ احتشاهبً، بِ استحضبس هي

 ، ّوَاسُ هفتخش بِ ّوىبسي بب پشسٌلسبصهبًي يبدگيشًذُ ٍ تين هحَسسبصي بِ ػٌَاى دس صٌؼت هبضيي

لصذ داسد تب دس ساستبي تَسؼِ فؼبليتْبي خَد  -هجشة خَد بَدُ است وبدسجَاى ٍ فشّيختِ داًطگبّي دس وٌبس 

 هؼتبش ٍ هشاوض آهَصضي هتبحش داًطگبُ ّبالى يًسبت بِ جزة ّوىبساى ضبيستِ ٍ هتخصص اص هيبى فبسؽ التحص

 الذام ًوبيذ.
 

 بخطي اص حَصُ ّبي فؼبليت )طشاحي ٍ سبخت( گشٍُ صٌؼتي هٌگبى:
 ّبي وطتي جشثميل ّبببسگيشي وطتي تجْيضات تخليِ ٍ شئَط ٍ بلَيّبي سبًتشيففي

 تجْيضات اًتمبل هَاد Offshoreجشثميل ّبي   َطيسبًتشيفووپشسَسّبي 
 ّبي اًببضت ٍ بشداضت سيستن ي گبّّبي بٌذسجشثميل هٌْذسي احتشاق 

 
 

 تخصص ّبي هَسد ًيبص:

 

، بِ بب روش ػٌَاى ضغلي هَسد ًظش دس لسوت هَضَع ايويلتَاًٌذ سصٍهِ خَد سا فبسؽ التحصيالى هحتشم هي

       co.com-hr@mangan           co.com-hr@mangan                                            ايويل ٍاحذ هٌببغ اًسبًي ضشوت اسسبل ًوبيٌذ. 

 تْشاى :ساخت محل دفتر مركسي شركت و كارگاه

 71/3/7333زمان شروع دريافت رزومه: 

اما اولويت با افراد شايسته اي خواهذ بود كه  ؛استخذام برخي از عنوان هاي شغلي در منگان محذوديت زماني نذارد هْلت:

 در اسرع وقت اقذام نماينذ.

ف
دي

س
 

 همطغ تحصيلي ٍ ضشايط سضتِ تحصيلي ػٌَاى ضغلي
سببمِ 

 وبس
 تؼذاد

 َّافضب (،هىبًيه )طشاحي وبسبشدي/ تبذيل اًشطي طشاح هىبًيه 1

 دوتشي
 وبسضٌبسي اسضذ

 وبسضٌبسي 

 ًفش 5 -

 وبسضٌبس تَليذ ٍ اجشاي پشٍطُ 2

 (، تىٌَلَطي سبخت ٍ ...هبضيي ابضاسهىبًيه )سبخت ٍ تَليذ/
 ببصسسي ديذاسي جَش بب ييآضٌب

 استبًذاسدّبي هشتبط بب جَضىبسي بب ييآضٌب

 ًمطِ خَاًي صٌؼتي شسلط بت

 سٍضْبي تَليذ هبضيٌىبسي ٍ آٌّگشي+ سٌذ بالست+سيختِ گشي شتسلط ب

 WPSاستفبدُ اص  بب ييآضٌب

 ًشم افضاسّبي ًمطِ وطي بوبفي ب ييآضٌب

 وبسضٌبسي اسضذ
 وبسضٌبسي

 
 وبسداًي )تىٌسيي(

سببمِ 
 هفيذ

 ًفش 5

 هبضيٌىبسي -تَليذوبسضٌبس سبخت ٍ  3

 

 (، تىٌَلَطي سبخت ٍ ...هبضيي ابضاسهىبًيه )سبخت ٍ تَليذ/
 ًمطِ خَاًي صٌؼتي شتسلط ب

 تئَسي ّبي بشادُ بشداسي ٍ هبضيٌىبسي شتسلط ب

 اًتخبة ابضاسّبي بشادُ بشداسي  شتسلط ب

 اًتخبة فشايٌذّب ٍ هبضيي ّبي بشادُ بشداسي جْت سبخت لطؼبت شتسلط ب

 CNCٍ هبضيٌىبسي  CAD/CAMآضٌبيي بب ًشم افضاسّبي 

تش، داخل )وَليس، هيىشٍه استفبدُ اص ابضاسّبي اًذاصُ گيشي دليكهْبست دس 
 سٌج، . . . (

 آضٌبيي وبفي بب تلشاًسْب ٍ اًطببلبت

 وبسضٌبسي اسضذ

 وبسضٌبسي
 

 وبسداًي )تىٌسيي(

سببمِ 
 هفيذ

 ًفش 5

4 
 ويفيتذ وٌتشل وبسضٌبس اسضٍ  وبسضٌبس

 )جَش ٍ لطؼبت هبضيٌىبسي(

 و ساير رشته هاي مرتبط هتبلَسطي، هىبًيه
 (UT, PT, MT, VT) تسلط بش تست ّبي غيش هخشة:   

  (ASME/AWS)تسلط بش استبًذاسدّبي: 

 (WPS, PQR)هْبست دسخَاًذى: 

 تسلط بش ببصسسي سًگ ٍ سٌذ بالست

 آضٌبيي بب ًمطِ خَاًي صٌؼتي
 ابؼبدي ٍ ٌّذسي هبضيي آالت ٍ سبصُ ّبي صٌؼتيآضٌبيي بب وٌتشل 

 وبسضٌبسي اسضذ

 وبسضٌبسي

 
 وبسداًي )تىٌسيي(

سببمِ 
 هفيذ

 ًفش 5

 ذ هتبلَسطيوبسضٌبس اسضٍ  وبسضٌبس 5

 گشي(هتبلَسطي )ضٌبسبيي ٍ اًتخبة هَاد/ جَضىبسي/ سيختِ

 )اًتخبة هَاد( 2ٍ  1هْبست دس بىبسگيشي هتبلض ٌّذبَن 
 ()ػوليبت حشاستي 4بىبسگيشي هتبلض ٌّذبَن هْبست دس 

 )جَضىبسي( 6هْبست دس بىبسگيشي هتبلض ٌّذبَن 
 (WPS, PQR)هْبست دستْيِ 

  (ASME/AWS)تسلط بش استبًذاسدّبي 
 آضٌبيي بب استبًذاسدّبي هبضيي سبصي

 وبسضٌبسي اسضذ
 وبسضٌبسي

 ًفش 5 -

6 
ذ تحليل ٍ وبسضٌبس اسضٍ  وبسضٌبس

 ّبطشاحي سيستن
 هذيشيت اجشايي، ٍ ... ،MBAصٌبيغ، 

 وبسضٌبسي اسضذ
 وبسضٌبسي

 ًفش 5 -

 بشًبهِ سيضي ٍ وٌتشل پشٍطُ وبسضٌبس 7
 ّبي هشتبطصٌبيغ ٍ سبيش سضتِ

 MSP ،P6تسلط بش يىي اص ًشم افضاس ّبي 
 وبسضٌبسي اسضذ

 وبسضٌبسي
 ًفش 5 -

 / اجرايي( MBAمديريت )بازاريابي/ بازرگاني داخلي/  كارشناش )ارشد( بازاريابي و تىسعه بازار 8
 وبسضٌبسي اسضذ

 وبسضٌبسي

سببمِ 
 هفيذ

 ًفش 5

 كارشناسي ارشد برق )تمام گرايش ها( كارشناش برق 9
 كارشناسي

سببمِ 
 هفيذ

 ًفش 5

 و ... اجراييمديريت  ، MBA، بازرگاني بين الملل كارشناش بازرگاني خارجي 01
 كارشناسي ارشد

 كارشناسي

سببمِ 
 هفيذ

 ًفش 5

 و ... اجراييمديريت  ، MBA داخلي، بازرگاني  كارشناش بازرگاني داخلي 00
 كارشناسي ارشد

 كارشناسي

سببمِ 
 هفيذ

 ًفش 5

 ماشين افسار / ساخت و تىليد(،  مكانيك )نقشه كشي نقشه كش صنعتي 01
 كارشناسي

 كارداني

سببمِ 
 هفيذ

 ًفش 5

 كارشناسي برق، مكانيك و ساير رشته هاي مرتبط نگهداريتكنسين تعمير و  02
 كارداني

سببمِ 
 هفيذ

 ًفش 5

 كارشناسي يتسلط بش اهَس دفتش دفتر مديريتكارمند  03
 كارداني

سببمِ 
 هفيذ

 ًفش 1
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