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نگاهی به سه برنامه توسعه در زمینه

روند اعزام نيروي كار به خارج از كشور
اشاره:
اعزام نيروي كار به خارج يكي از راههايي اس��ت كه كش��ورهاي مختلف جهان براي مقابله با پديده بي كاري به آن روي ميآورند .اين كش��ورها س��عي ميكنند از طريق اعزام نيروي كار مازاد خود به
س��اير جهان از درآمد ارزي آن بهرهمند ش��ده و از پتانس��يلهاي موجود انس��اني به نحوه مطلوبي اس��تفاده نمايند .موضوع اعزام نيروي كار به خارج يك شيوه مرسوم در دنيا است و كشورها ميكوشند با
برنامهريزي سهم خود را از اين بازار افزايش دهند .در اين زمينه ،بررسيها نشان ميدهد كه عليرغم برخي تالشهاي صورت گرفته متاسفانه كشورمان سهمي ناچيزي از اين بازار دارد .بيش از يكدهه
است كه بحث اعزام نيروي كار به خارج از كشور با توجه به وضعيت حاد بيكاري در كشور به ويژه در بين جوانان و فارغالتحصيالن دانشگاهي به عنوان يكي از راهكارهاي مكمل جهت بهبود وضعيت
اش��تغال مورد توجه ويژه دس��تاندركاران و برنامهريزان قرار گرفته اس��ت .در اينراستا در س��ال  1379وزارت كار و امور اجتماعي (سابق) جهت فراهم نمودن زمينه الزم و همچنين قانونمندكردن اعزام
نيروي كار به خارج از كش��ور ،اقدام به صدور مجوز براي فعاليت مراكز كاريابي غيردولتي خارجي نمود .تعداد اين دفاتر بهمرور زمان گس��ترش يافت و درحال حاضر به بيش از  47دفتر رس��يده اس��ت.
همچنين با توجه به اهميت موضوع در سال  1381ادارهاي تحت عنوان «اداره كل توسعه اشتغال در خارج از كشور» در اين وزارتخانه ايجاد شد كه هدف اصلي آن بررسي وضعيت بازار كار جهاني و
شناخت فرصتهاي شغلي موجود در ساير كشورها و همچنين كمك به بهبود و تسريع در روند اعزام نيروي كار به خارج از كشور بود .متاسفانه عليرغم انجام فعاليت هاي چشمگير توسط اين دفتر ،با
تغيير دولت ،اين دفتر با دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي ها ادغام شد كه اين كار خود ضربه اي به روند انجام اين كار بود.
با تمام ضرورتي كه در رابطه با اعزام نيروي كار ب ه خارج از كشور بهمنظور كاهش نرخ بيكاري و همچنين انتقال دانش و فناوري بهكشور احساس ميشود ،اما عملكرد وزارت كار و امور اجتماعي
سابق و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي فعلي در كنار دفاتر كاريابي بينالمللي در اينراستا ،را چندان رضايت بخش نمي توان در نظر گرفت .در اين نوشتار سعي ميشود روند اعزام نيروي كار طي
يك دهه اخير و نگاه برنامه اي توسعهاي سوم ،چهارم و پنجم به اين مهم و ميزان موفقيت در عملياتيكردن تكاليف مربوطه در اين بخش را مرور كنيم.
اعزام نيروي كار در قبل از انقالب
برنامه اعزام نيروي كار در ايران داراي سابقه طوالني نيست ،بر اساس
مدارك موجود در فاصله س��الهاي  1348-51اين برنامه بهطور عملي
توسط وزارت كار و امور اجتماعي به اجرا درآمد و در اين فاصله زماني
تعداد  1493نفر كارآموز به كشورهاي مختلف اعزام شدند كه پس از اين
تاريخ برنامه اعزام نيرو به خارج از كشور عم ً
ال متوقف شد.
اص��والً در ده��ه  40و  50ب��ه دالي��ل مختل��ف از جمله وجود
درآمدهاي سرش��ار نفتي و رونق صنايع مونت��اژ ،ايران به عنوان يك
كشور مهاجرپذير و كارگرپذير مطرح بوده است و اشتغال ايرانيان در
خارج از كش��ور عمدت ًا محدود به سفر كارگران ايراني به كشورهاي
ح��وزه خليج فارس بوده كه به دليل س��وابق تاريخي و س��هولت در
رفتوآم��د كارگران مرزنش��ين ،س��اليان طوالني اس��ت كه صورت
ميگيرد .بعد از پيروزي انقالب اس�لامي تا اوايل س��ال  1370دولت
توجه چنداني به اين مهم نداشت تا اينكه در سال  1372هيئتوزيران
مصوبهاي را براي س��اماندهي و نظارت بر اعزام نيروي كار به خارج
از كش��ور به تصويب رس��اند .بر اس��اس اين مصوبه وزارتخانههاي
امورخارجه و كار و امور اجتماعي فعاليتهاي مربوط به س��اماندهي
نيروي كار و اعزام آنها به خارج از كشور را عهدهدار شدند .در نهايت
طبق اين مصوبه فقط  600نيروي كار به خارج از كشور اعزام شدند.
برنامه سوم توسعه
در برنامه س��وم توس��عه ( )1379-83پيشبيني ش��ده بود جهت
تقليل نرخ بيكاري از 16درصد در سال  1378به رقم 12/6درصد در
س��ال  1383برسد و س��اليانه  765هزار فرصت شغلي ايجاد شود .از
جمله راهكارهاي دس��تيابي به اين مهم ،اعزام نيروي كار به خارج از
كشور در نظر گرفته شده بود.
در ماده  53برنامه س��وم توس��عه آمده بود« :كميتهاي متش��كل از
وزراي ام��ور خارجه؛ كار و امور اجتماعي؛ امور اقتصادي و دارايي و
رئيس كل بانك مركزي ج.ا.ا برنامهريزي ،هدايت ،نظارت و پيشبيني
تمهي��دات الزم را از نظ��ر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به
خارج از كشور برعهده خواهند داشت».
بر اساس آئيننامه اجرائي اين ماده ،وظايف وزارتخانههاي كار و
امور اجتماعي و امور خارجه به قرار زير تعريف شده است.

الف – تش��ويق ،تقويت ،ايجاد تس��هيالت و حماي��ت از دفاتر
كاريابي غير دولتي.
ب -تقويت و حمايتهاي الزم از متقاضيان كاريابي غيردولتي.
ج -ارائه اطالعات به نيروي كار متقاضي.
د -تهي��ه گزارش از نيازها و تح��والت بازارهاي كار و زمينههاي
آموزشي فني و حرفهاي در كشورهاي خارجي و انتقال آنها به كشور.
ه��ـ -مذاكره جهت انعق��اد موافقتنامههاي اع��زام نيروي كار با
كشورهاي خارجي.
و -حمايتهاي كنسولي از نيروي كار اعزامي.
با تم��ام تاكيداتي كه در ماده  53برنامه س��وم توس��عه و آييننامه
اجرايي آن در رابطه با اعزام نيروي كار به خارج از كشور وجود داشت،
ام��ا درنهايت اهداف مدنظر در اين م��اده و آييننامه اجرايي آن بهطور
كامل عملياتي نشد و به همين دليل اگرچه آمار دقيقي از ميزان نيروي
كار اعزامي به شكل رس��مي منتشر نشد ،اما آمارهاي پراكنده حكايت
از آن دارد كه كل نيروي كار اعزامي به خارج از كشور در طول برنامه
سوم توسعه كمتر از يكهزار نفر بوده است.
برنامه چهارم توسعه
داس��تان برنامه چهارم توس��عه در حوزه اعزام نيروي كار به خارج از
كش��ور تاحد زيادي متفاوت از برنامه سوم توسعه است .در برنامه چهارم
توسعه نيز بر اعزام نیروی کار به خارج از کشور تاكيد شده و در بند «ح»
ماده  101قانون اين برنامه بر اتخاذ تدابیر الزم در اين زمينه تاكيد شده است.
همانگونه كه اشاره شد برنامه چهارم توسعه برنامه متفاوتي نسبت
به برنامه سوم بود .آغاز اين برنامه از يك طرف مصادف با آغاز بهكار
دولت نهم و از طرف ديگر بهنوعي مصادف با ورود گسترده متولدين
دهه  70به بازاركار بود.
دول��ت نه��م از ابتداي آغاز به كار هم��واره از اعزام نيروي كار به
عنوان يك اصل راهبردي در توس��عه اشتغال نام ميبرد و در اين راستا
نيز صدور خدمات فني ومهندس��ي را بهعن��وان راهكار موردنظر خود
مطرح كرد .مسئولين وقت وزارت كار و امور اجتماعي(سابق) پيشبيني
ك��رده بودند كه در طول برنامه چهارم توس��عه 100هزار نيروي كار به
خارج از كشور اعزام شوند .اما متاسفانه در طول اين برنامه نيز چندان
توفيق��ي در زمينه اعزام نيروي كار بهدس��ت نيامد و آمارهاي رس��مي

بازاریاب

تکنسین

شرکت معتبرآرایشی و بهداشتی

تکنسین برق
با حداقل  7سال سابقه نظارت
ترجیحا در پروژه های صنعتی
@employ.engineer1390
gmail.com

از افراد دارای حداقل یک سال

سابقه کاری در زمینه بازارسازی
و بازاریابی محصوالت حرفهایی
درمانی  -زیبایی پوست ومو

دعوت به همکاری می نماید.

از کلیه متقاضیان تقاضا می شود
رزومه کاری خود را از طریق
فکس یا ایمیل ارسال نمایند.
فکس88793078 :

info@pourateb.com

پیک(تحصیلدار)
شرکت پیمانکاری معتبر به یک تحصیلدار
حداقل دیپلم با سابقه کار و آشنا به حسابداری
وصندوقداری و وصول مطالبات جهت
پروژههای تهران و شهرستان نیازمند می باشد

azarsoatt@yahoo.com

تعدادی آقا
دیپلم و فوق دیپلم برق -
جهت شرکت مهندسی
mpigroup20@yahoo.com
دعوت به همکاری تکنسین آقا تمام
وقت آشنا به الکترونیک جهت کار در
شرکت خدمات پس از فروش لپ تاپ
(همراه با آموزش رایگان)
فکس88777819 :

rghrd@eim.ae

آشنا به شبکه

job@daycomputer.net
دیپلم یا فوق دیپلم کامپیوتر
آقا جهت پشتیبانی نرم افزار

Sep.job2011@gmail.com
تکنسین کامپیوتر جهت

پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار
info@rahkarsystem.com
تکنسین ساختمان با  5سال
سابقه کار ترجیحا ساکن کرج
وهشتگرد 44075076

بهتعدادیتکنسینآقاباتخصصالکترونیک
شرکت مهندسین مشاور معتبر جهت
 ،کامپیوتر وبرق جهت نصب وراه انداری درتهران نظارت بر پروژه پل سازی در استان هرمزگان به
وشهرستان نیازمندیم .لطفا رزومه کاری خودرابه یک کاردان فنی عمران با سابقه حداقل 8سال
آدرس زیر ارسال نمایید
به عنوان کمک ناظر مقیم نیازمند می باشد .
info@amout.com
فکس88721629:

تکنسین شبکه
آشنا به شبکههای مایکروسافت
سیسکو و مجازی سازی
itjob@avval.ir

یک شرکت معتبربازرگانی
نصاب فنی شبکه
سابقه
سال
تحصیلدار آقا دارای موتورسیکلت با 3
(داشتن موتور سیکلت الزامی میباشد)
کار مفید و ضامن معتبر استخدام مینماید -
ارسال رزومه به :
ارسال رزومه :
info@azmagroup.com
فکس88938018 :

تحصیلدار حداقل دیپلم
دارای موتور سیکلت ومدارک کامل
 3سال سابقه کار

تکنسین سخت افزار

متخصص کامپیوتر یا
 ITجهت فروش و انجام امور فنی
سرور نیازمندیم ارسال رزومه به
ایمیل :
hr@farpam.com

یک شرکت مشاور از متقاضیان واجد
شرایط ذیل دعوت به همکاری می نمایند:
-1فوق دیپلم (ترجیحا آقا)
 - 2مسلط به نقشه کشی با نرم افزار اتوکد
 - 3مسلط به نرم افزارoffice
 -4توانایی مدیریت شبکه کامپیوتری داخلی
 - 5توانایی انجام بایگانی و امور دفتری
لطفا رزومه خود را حداکثر تا تاریخ
 1391/2/1به آدرس اینترنتی
 info@fidec.irارسال نمائید.

تکنسین فنی
مسلط به تعمیر انواع چاپگر و زبان
انگلیسی ارسال رزومه به :
employment1391@ yahoo.com

حكايت از تحقق حدود  3درصدي تعداد پيشبيني شده دارد .در همين
ارتباط معاون س��رمایه انسانی و توسعه اش��تغال وزارت تعاون  ،كار و
رفاه اجتماعی اوايل ديماه سال گذشته به خبرنگار ايرنا ،گفت :براساس
برنامه چهارم توس��عه قرار بود 100هزار نیروی كار به خارج از كشور
اعزام شوند كه ما موفق به اعزام  2هزار و  800نیروی كار شدیم.
برنامه پنجم توسعه
در برنام��ه پنجم توس��عه نيز بر ضرورت ص��دور خدمات فني و
مهندس��ي كه در نهايت به اعزام نيروي كار نيز ميانجامد ،تاكيد شده
اس��ت .متاسفانه در برنامه پنجم توس��عه برخالف برنامه هاي سوم و
چهارم ،هيچگونه اش��اره اي به اعزام نيروي كار به خارج از كش��ور
نداش��ته اس��ت و اين يكي از نقاط ضعف اين برنامه محس��وب مي
ش��ود .چگونه اس��ت كه كشور توسعه نيافته افغانس��تان داراي قانون
اعزام نيروي كار به خارج از كش��ور اس��ت ،اما كش��ور ما كه حدود
يك دهه اس��ت در اين زمينه فعاليت مي كند ،هيچگونه قانون مدوني
در اي��ن مورد ندارد .البته در مورد فعاليت كاريابي يك مصوبه قانوني
و آئين نامه وجود دارد اما در زمينه اعزام نيروي كار قانون مس��تقلي
وج��ود ن��دارد و اين خالء قانوني يكي از عوام��ل اصلي كندي روند
اعزام نيروي كار است كه بايد مورد توجه مسئولين كشور قرار گيرد.
طي س��ال ه��اي اخير اقدامات��ي در خصوص اعزام ني��روي كار به
كش��ورهايي از جمله كره جنوبي ،اس��تراليا و ...از سوی دولت صورت
گرفت اما به دالیل متعدد این کار تداوم نیافت.
با توجه ب��ه وجود نيروي كار فراوان ،جوان ،تحصيل كرده و ماهر
در كشورمان انتظار ميرود تا مسووالن با برنامهريزي مناسب بستر الزم
براي اعزام اي��ن نيروها به خارج را فراهم نمايد تا از اين طريق ضمن
كس��ب درآمد ارزي بخشي از مش��كل بيكاري در كشور نيز برطرف
شود.
تبليغات عليه ايران و عدم روابط سياسي با کشورهاي نيرو پذير،
نداش��تن مهارت نيروي كار ايراني و باال ب��ودن انتظارات نيروي كار
ايران��ي نيز موضوعات ديگري هس��تند .در مجموع ميتوان مس��ائل
تاثيرگ��ذار در کاهش و توقف اعزام نيروي کار ايراني به کش��ورهاي
ديگر را مربوط به مقولههاي عدم انعقاد تفاهمنامههاي جديد توس��ط
دولت ،تمديد نکردن تفاهمنامههاي منقضي شده ،اجرا نکردن برخي

تفاهمنامهه��ا ،بحران جهاني مالي ،تبليغ��ات عليه ايران و عدم روابط
سياسي با کشورهاي نيرو پذير ،نداشتن مهارت نيروي کار ايراني ،باال
بودن انتظارات نيروي کار ايراني را از عوامل کاهش اعزام نيروي کار
ايراني به خارج دانست.
براي برون رفت از اين بحران در اعزام نيروي کار ،فعالتر ش��دن
دولت براي انعقاد تفاهمنامه با کش��ورهاي ديگر و گس��تردهتر کردن
دامنه فعاليت کاريابيهاي خصوصي در کنار ارائه آموزشهاي مهارتي
بيشتر به متقاضيان موثر از راه كارهاي اساسي است.
دفات��ر كاريابي خارج��ي ،بهترين مكان براي ارايه مش��اوره براي
اع��زام نيروي كار به خارج از كش��ور ،هدايت ني��روي كار و نيز پل
ارتباط��ي مؤثري ميان كارفرمايان خارجي و متقاضيان اعزام هس��تند.
لذا به منظور ساماندهي اعزام نيروي کار ،اقدامات زير ضروري است:
 تش��کيل منظم کارگروه ماده  35آيين نام��ه اجرايي کاريابيهايغيردولت��ي خارجي باحض��ور نمايندگان س��ازمانها ودس��تگاه هاي
ذيرب��ط درامراعزام ني��روي کاربه منظور هماهنگي سياس��تها وبرنامه
ريزي،هداي��ت ونظارت بررونداعزام نيروي کاربه خارج ازکش��ور و
تدوين برنامه عملياتي براي آن.
 نظارت دقيق و مستمر بر فعاليت دفاترکاريابي خارجي مشارکت در زمينه برگزاري سمينارهاي آشنايي با کار و زندگيدر کشورهاي مالزي ،استراليا و کانادا با همکاري دفاترکاريابي خارجي
 بررسي و رس��يدگي به ش��کوائيه هاي صورت گرفته از دفاترکاريابي خارجي
 بررس��ي و رسيدگي به درخواست هاي متقاضيان حرفه اي درتاسيس دفترکاريابي خارجي
مشکالت ومعضالت:
 عدم همکاري و هماهنگي الزم في مابين س��ازمان ها ودستگاههاي ذي ربط درامر اعزام نيروي کار با وزارت متبوع
 حضور فعال درکميس��يون هاي مش��ترک اقتص��ادي ج .ا.ايرانباسايرکشورها با محوريت اعزام نيروي کار به خارج از کشور
 معرف��ي مديران دفاترکاريابي بين المللي به دفاترنمايندگي ج.ا.ايران درخارج ازکش��ور و نمايندگي هاي سياسي خارج از کشور در
ايران به منظور تسهيل در صدور رواديد براي نيروي کار ايراني اعزام

شرکت سازنده قالبهای تزریق
مکانیک خودرو
(بدون جای خواب) با سابقه کار جهت پالستیک اپراتور فرز  CNCبا تجربه
ترجیحا ساکن شرق تهران
کار درنمایندگی خودرو
نمابر 77343405
jafehamdi@yahoo.com
تکنسین الکترونیک
آشنابه برق عمومی و کامپیوتر
با  2سال سابقه کار نیازمندیم.
tech.adr@gmail.com

با ضامن معتبر

به تعدادی نیروی ITجهت فعالیت
در پروژه های مخابراتی نیازمندیم
ارسال رزومه کاری الزامی است
Aghalari@EHPars.com

یک شرکت بزرگ تولیدی
واقع در جاده قدیم کرج
به مدل ساز ریختهگری
نیازمند می باشدارسال رزومه:
44922509

استخدام متخصص
هاستینگ ویندوز تمام وقت
ارسال رزومه به
Job@hiberd.com
فوق دیپلم کامپیوتر
جهت  adminشبکه نیازمندیم
(ارسال رزومه)
ebk.research@yahoo.com

راننده
شرکت تولیدی
به یک راننده با سابقه کار مفید
نیازمند است
فکس22063980:

آبدارچی

فاکس)021(22368144 :

به یک کارگر ماهر
در صنایع چوب ،کابینت و MDF
نیازمندیم
fardadjobvacancy
@gmail.com

به یک استادکار نجار
با تجربه در زمینه ساخت دربهای
چوبی نیازمندیم
fardadjobvacancy@gmail.com

کیلومتر  18جاده مخصوص کرج
جهت تکمیل کادرقالب سازی خود
،ازیک کمک قالب ساز آشنا به

کارگر
یک شرکت تولیدی به یک قالبساز
ماهر باتجربه وآشنا به نرم افزارهای
مکانیکال واتوکد نیازمنداست فکس
«جهت ارسال رزومه»
فكس 77313136

قالبهای تزریق پالستیک دعوت به
همکاری می نماید
فاكس 44987248

تحصیلدار آقا با موتور با حقوق
یک شرکت فعال
تکنسین
چک
ومزایای مکفی دارای ضامن معتبر با
در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل
کامپیوتر
کیلومتر 17جادهمخصوصبا
تضمین درشرکت مواد غذائی
کادرآزمایشگاه خود نیازمند به
info@hamfekrangroup.ir
استخدام می گردد فکس22258819 :
شرایطذیلاستخداممینماید
یک نفر(آقا) فوق دیپلم شیمی
کاربردی یا صنایع شیمیایی بامعدل
آبدارچی آقا با سابقه کار
به  2نفر پیک موتوری
-1اپراتوروبرنامهنویس CNCتراش
تکنسین با تجربه
باالی 17آشنا به نرم افزار Office
با ضامن معتبر نیازمندیم
در شرکت های مهندسی (غرب تهران)  -2اپراتور و برنامه نویس CNCفرز
مسلط به شبکه و عیب یابی
و زبان انگلیسی دارد .فکس
فاکس جهت ارسال مشخصات کاری
رزومه22114023:
mojrasan@gmail.com
Jobs@Tennet.ir
info@nahadin.com
66048043

یک شرکت تولید ی واقع در

سخن آخر
همچنانكه ذكر ش��د يكي از راهكارهاي مبارزه با معضل بيكاري
صدور نيروي كار به خارج از كشور است كه با توجه به شرايط فعلي
نه تنها يك نياز بلكه ضرورت گريزناپذير است .نگاهي به متن قوانين
برنامه سوم ،چهارم و پنجم نيز به خوبي اين نكته را مشخص ميسازد
كه در سياس��تهاي باالدستي اشتغال كش��ور همواره از اعزام نيروي
كار به خارج از كشور بهعنوان يك راهبرد اصلي و مهم نام برده شده
اس��ت .اما اينكه تاچه حد در اجرايي كردن اين مهم موفق عمل شده
باشد ،بحث ديگري است.
گزارش بانک جهاني براي س��ال  ۲۰۰۹ميالدي حاکي از آن است
که درآمد اعزام نيروي کار به خارج براي کش��ورهاي دنيا معادل ۴۱۴
ميليارد دالر بوده اس��ت که  ۳۱۶ميليارد دالر آن عايد کش��ورهاي در
حال توس��عه شده است .بر اساس برآورد کارشناسان بانک جهاني در
س��ال  ۲۰۰۹بالغ بر  ۱۹۲ميليون نفر کارگر يا مهاجر از کشورهاي در
حال توس��عه در خارج به سر ميبردهاند .در آن سال تنها در عربستان
ح��دود  ۸ميلي��ون نفر کارگ��ر خارجي از هند ،پاکس��تان ،بنگالدش،
فيليپي��ن ،مالزي و ...مش��غول به کار بودند .در س��ال  ۲۰۱۰نيز ميزان
وجوه ارس��ال شده توسط اتباع کشورهاي در حال توسعه به سرزمين
اصلي خود  ۳۲۵ميليارد دالر برآورد ش��ده است در سال  ۲۰۱۰هم ۴
کش��ور مکزيک ،هند ،روسيه و چين بيشترين شهروند مقيم خارج را
داش��تهاند .با اين حال در آمار بانک جهاني درباره درآمد کش��ورهاي
در ح��ال توس��عه از اعزام نيروي کار به کش��ورهاي خارجي نامي از
ايران ديده نميشود.
در قالب برنامه پنجم توس��عه و با هدف بهبود فضاي اش��تغال و
کاهش بيکاري کش��ور ساالنه بايد يک ميليون و يکصد هزار فرصت
شغلي ايجاد شود که اعزام نيروي کار به عنوان يکي از راههاي ايجاد
اشتغال مي تواند مورد توجه مسئوالن و دستاندرکاران قرار گيرد.
گزارش حجت سوري ،شعبان آزادي كناري

به نقاش ماهر چوب
نیازمندیم
fardadjobvacancy
@gmail.com

Tkk.empL@hotmail.com

بهتعدادیکارگرآشنا
به برق صنعتی در محدوده شرق تهران و
پاکدشت با سرویس ایاب و ذهاب نیازمندیم
Employment1359@yahoo.com

مدیر تضمین کیفیت جهت پیاده
سازی  ISOبا سابقه کار مفید
ترجیحا مهندس صنایع
info@ozhanco.com

بیمه
بیمه ملت

(نمایندگی )2549

از دانشجویان رشتههای مختلف
دارندگان دیپلم و باالتر
دعوت به همکاری می نماید.
تلفن تماس:
22047401- 22011441
0912-5948916

مهندس صنایع

آشنا به فروش ISO

شرکت بازرگانی
کنترل پروژه مسلط به
زبان انگلیسی
info@karagroup.net
مهندس معمار مسلط به
اتوکد سه بعدی در دفتر معماری
واقع در الهیه نیازمندیم
resume@resisasa.com
استخدام مهندس معدن
جهت کارگاه صنعتی معدنی واقع در
نائین اصفهان
ranjbar_m69@yahoo.com

یک شرکت تولیدی
انباردار مسلط به اصول انبارداری
 5سال سابقه کار مرتبط ،حداقل دیپلم
دعوت به همکاری می نماید.
HR@mokarrar.com

نقشه کش و نقشه بردار
استخدام شرکت ساختمانی برای کار
در کارگاه تهران نقشهکش ساختمانی
مسلط به تهیه لیستوفر و نقشههای اجرائی
با حداقل  5سال سابقه نقشه کشی
سازههایبتنیرادعوتبههمکاریمینماید.
داوطلبین مشخصات کامل ،محل اخذ
مدرک تحصیلی ،سوابق کاری ،نشانی
و شماره تماس خود را به نمابر زیر
ارسال فرمایند.
021-88772390
نقشه کش معماری مسلط به تهیه
نقشه فاز2معماری با5سال سابقه کار
فكس 88532683

انباردار

نقشه کش
مسلط به ( Catiaکتیا)
نیازمندیم
info@polymerfam.com

نمایندگی شرکت خارجی
به سه نفر نیازمند است.
 - 1مهن�دس ب�رق در زمینه

انباردار
با سابقه حداقل  5سال ترجیحا
در پروژه های بیمارستانی جهت
اشتغال در تربت حیدریه و سرخس
Boomshahr@gmail.com

نقشه کش صنعتی مسلط به
 MDTجهت مدلسازی سه بعدی و
نقشه کشی دو بعدی نیازمندیم
keramati@zafaran.net

 - 2مهندس الکترونیک دارای

انباردارآشنابهرافعوایزو

ترسیم کار با سابقه
مسلط به فاز  1و  2آشنا به ضوابط
شهرداری ارسال رزومه :
job.mgroup1@gmail.com

دیپلم ،فوق دیپلم فنی
آشنا به برق
نصب سیستمهای صوتی و تصویری
sales@armangs.com

یک شرکت تولیدی واقع در

به خارج از کشور
 اتخاذ تدابير و تمهيدات الزم درخصوص ملزم نمودن س��ازمانها ودس��تگاه هاي ذي رب��ط در امراعزام نيروي کارجهت همکاري با
مسئولين ذي ربط در زمينه برگزاري جلسات و نشست هاي مشترک

مهندس

فروش

تجربه در انرژیهای نو

 - 3مهندس متالوژی با تخصص
در زمینه فوالد سازی

ترجیحا» حومه شهریار ارسال رزومه
65735367

انباردار و کمک انباردار مسلط به
نرم افزار همکاران سیستم با سابقه
44697481
کار مفید جهت کار در پروژههای
info@tipco.ir
واقع در تهران وشهرستانها
کارشناس تضمین کیفیت مسلط به واجدین شرایط ظرف مدت  3روز
 ISO/TSبا  3سال سابقه کار
رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر
محل کار شهرک صنعتی شمس آباد
 info@jyane.irارسال نمایند.

info@upa-co.com

مهندسین مشاورازتخصص های
زیرباتجربه راهسازی جهت نظارت
دراستان کرمان دعوت به همکاری
می نماید -1مهندس سرناظرباحداقل
10سال سابقه-2مهندس ناظر
باحداقل5سال سابقه -3کمک
ناظرحداقل3سال سابقه -4نقشه بردار
باحداقل3سال سابقه
job.odf76@yahoo.com

