
 

 دعوت به همکاري 
 

هاي عمراني و مديريت منابع آب، هاي مهندسي مشاور ايران و جهان در زمينهشركت مهاب قدس به عنوان يكي از معتبرترين شركت
 يهارشتههاي داخل و خارج از كشور از كارشناسان، متخصصين و مهندسين براي تكميل كادر فني خود در دفتر مركزي )تهران( و كارگاه

...،  كه  و يمال، يحسابدار، افزارنرم و شبكه ،وتريکامپ ،ژئوفيزيك، شيمي مهندسي، صنايع ،MBA ،مكانيك، عمران
 نمايد.ر باشند دعوت به همكاري مييداراي صالحيت و شرايط ذكر شده در جدول ز

 به نشاني قدس مهاب شركتفرم درخواست استخدام در وبسايت  در را خود مشخصات توانندمي محترم داوطلبان

www.mahabghodss.net ايميل بهرزومه خود را  يا و ثبت hr@mahabghodss.com (شغلي فرصت کد" ذكر با" 

 .نمايند ارسال( "ليسانس دانشگاه" و

 محل کار شرايط اختصاصي تحصيليسطح مدرک / رشته  فرصت شغلي کد

P1 هاي هيدروليکيسازه، زلزله، سازه-مهندسي عمرانفوق ليسانس  مهندس عمران 
 سال سابقه نظارت 20حداقل 

 هاي بتنها و استانداردنامهتسلط بر آيين

هاي کارگاه

 خارج کشور

P2 هاکليه گرايش–فوق ليسانس مکانيک مهندس مکانيک 
 سابقه نظارتسال  20حداقل 

 تسلط بر نصب و کنترل کيفي تجهيزات هيدرومکانيک

هاي کارگاه

 خارج کشور

P3 مهندس عمران 
هاي سازه، زلزله، خاک و پي يا سازه-مهندسي عمرانفوق ليسانس 

 هيدروليکي

 سال سابقه نظارت 10حداقل 

 سازي و آبيهاي سدآشنايي با پروژه

هاي کارگاه

داخل و خارج از 

 کشور

P4 ريزي و کنترل پروژهکارشناس برنامه 
 مهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانفوق ليسانس 

 مديريت پروژه-مهندس صنايعفوق ليسانس 
 تهران 

P5 
الملل )پشتيباني کارشناس بازاريابي بين

 مالي، قراردادي و استراتژي(

 مهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانفوق ليسانس 

 مديريت پروژه-مهندسي صنايعليسانس 

 مالي مهندسي-ليسانس مهندسي صنايع

 مالي-MBAفوق ليسانس 

 استراتژي-MBAفوق ليسانس 

 هاي عمرانيسال سابقه مرتبط با پروژه 2حداقل 

 
 تهران

P6 کارشناس پيمان و رسيدگي 
 ليسانس مهندسي عمران يا مکانيک

 ساختمهندسي و مديريت -مهندسي عمرانفوق ليسانس 

 سال سابقه و تسلط به: 5حداقل 

هاي نظام فني نامهامور پيمان و رسيدگي، ضوابط و بخش

 و اجرايي، قوانين برگزاري مناقصات و متره و برآورد

 تهران

P7 )ليسانس مهندسي مکانيک مهندس مکانيک )پايپينگ 

در  و نظارت يا اجرا طراحيسال سابقه  10حداقل 

و  مسلط به توليد مدارک پايپينگ، نيروگاهيهاي پروژه

 PDMS ،NAVIS ،CAESER IIافزارهايتسلط به نرم

 تهران

P8 ليسانس مهندسي مکانيک مهندس مکانيک 
سال سابقه مرتبط در طراحي و نظارت بر  5حداقل 

 هاي حرارتيساخت نيروگاه
 تهران

P9 فوق ليسانس مهندسي شيمي فرآيند مهندس شيمي 

مسلط به طراحي فرايند سال سابقه مرتبط،  3حداقل 

آشنا به ، تصفيهو پيش هاي تصفيه غشاييسيستم

اراي مهارت در ،  دافزارهاي مرتبط با فرايند تصفيهنرم

مسلط به انجام ، و PFD و  P&ID هايتهيه نقشه

 محاسبات هيدروليکي

 تهران

P10 تهران سال سابقه مرتبط 3حداقل  شناسي يا ژئوالکتريکگرايش لرزه–ي ژئوفيزيکفوق ليسانس يا دکتر کارشناس ژئوفيزيک اکتشافي 

P11 تهران سال سابقه مرتبط 2حداقل  شناسيفوق ليسانس علوم اجتماعي با گرايش جمعيت کارشناس علوم اجتماعي 

P12 کارشناس مهندسي کشاورزي 
کشاورزي فوق ليسانس مهندسي کشاورزي با گرايش ترويج و آموزش 

 پايدار يا توسعه روستايي
 تهران سال سابقه مرتبط 2حداقل 

P13 مالي-کارشناس اقتصادي 
هاي اقتصاد نظري، اقتصاد مالي، اقتصاد فوق ليسانس کليه گرايش

 زيستکشاورزي يا اقتصاد محيط
 تهران سال سابقه مرتبط 5حداقل 

P14 کارشناس محيط زيست 
 زيستمحيط  -عمرانفوق ليسانس 

 منابع طبيعيبا کليه گرايش هاي مرتبط فوق ليسانس 
 تهران سال سابقه مرتبط 3حداقل 

P15 تهران سال سابقه مرتبط 2حداقل  ليسانس حسابداري يا مديريت مالي کارشناس حسابداري 

P16 فناوري-ليسانس مهندسي کامپيوتر افزارکارشناس شبکه و نرم ( اطالعاتIT) 

 سابقه مرتبطسال  2حداقل 

 نويسي صفحات وببا طراحي و برنامه ييآشنا

 سازيسرور و مجازي با مفاهيم ويندوز ييآشنا

 تهران

P17 کارشناس ارشد هيدروگرافي/ژئودزي برداريکارشناس محاسبات نقشه 

برداري، افزارهاي محاسبات و طراحي نقشهتسلط بر نرم

 ميکروژئودزي و هيدروگرافي

 نويسيهاي برنامهزبانآشنايي با 

 تهران

P18 
هاي اطالعات مکاني کارشناس سيستم

 و کارتوگرافي
 بردارييا کارشناس نقشه  GISکارشناس ارشد

 Arcافزارهاي تخصصي ترسيم و ديتابيس )تسلط بر نرم

GIS-AutoCAD) 

 نويسيهاي برنامهآشنايي با زبان

 تهران

P19 
 -ميکروژئودزيکارشناس مشاهدات 

 هيدروگرافي
 برداريکارشناس نقشه

هاي مشاهدات ميکروژئودزي تسلط بر کار با دستگاه

 ماهواره اي و کالسيک

 تسلط بر ترازبابي دقيق با ترازياب اتوماتيک

هاي سطح پروژه

 کشور

P20 برداريکارشناس نقشه سرپرست اکيپ زميني 

 بردارينقشهريزي اي مديريت و برنامه

 برداريافزارهاي نقشهآشنا با نرم

 برداريهاي نقشهها و روشتسلط بر دستگاه

هاي سطح پروژه

 کشور

P21  برنامه نويسGIS  کارشناس ارشدGIS 

 نويسي پايتون يا جاوااسکريپتتسلط به زبان برنامه

 متن باز GISتسلط به کتابخانه هاي 

 PostgreSQLآشنايي با پايگاه داده 

 نويسي تحت وبآشنايي با فريمورک هاي برنامه

 تهران

 باشند.داراي اولويت مي TOEFLدر  79يا  IELTSدر  5/6داوطلبان داراي حداقل سطح مدرک زبان انگليسي 

http://www.mahabghodss.net/

