
 
  

MAPNA AUTOMATION & PROCESS CONTROL SYSTEM  سيستم اتوماسيون و كنترل فرايند مپنا 

  .به منظور تكميل نيروي انساني موردنياز خود از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد MAPCSگروه 
دريافت كد و  )http://public.mapnaec.com/website/employee.aspx( در سايت شركت مكودر صورت تمايل مي توانند پس از ثبت نام الكترونيكي  شرايط واجدين

  .نمايند ارسال jobapplication@mapcs.infoشده است را به ايميل  رهگيري، رزومه خود را كه در آن كد رهگيري دريافت شده از سايت مكو درج

 تحصيالت عنوان شغليرديف
سابقه 
 كار

 مهارتهاجنسيت

 كارشناس نرم افزار 1

داراي مدرك كارشناسي يا باالتر 
و كامپيوتر و  ITدر رشته هاي 

يا داراي سابقه كار مرتبط با 
 مهارتهاي ذكر شده

 2حداقل 
 سال

 زن - مرد

به خصوص  NET.تسلط بر برنامه نويسي 
C#(Windows/Web Application (  

  تسلط بر بانكهاي اطالعاتي
  .UMLآشنايي با مفاهيم مهندسي نرم افزار ، مدلينگ و 

  .آشنايي با شبكه هاي كامپيوتري و پروتكهاي شبكه
  ترجيحا آشنا به سيستم هاي صنعتي

 تسلط بر زبان انگليسي

  كارشناس شبكه 2

داراي مدرك كارشناسي يا باالتر 
و كامپيوتر و  ITدر رشته هاي 

يا داراي سابقه كار مرتبط با 
 مهارتهاي ذكر شده

 2حداقل 
 سال

 زن - مرد

  تسلط كامل بروي پروتكلهاي شبكه هاي كامپيوتري
  Active Directoryو  Windows Serverتسلط بروي 

  صنعتيتسلط كامل بر مفاهيم شبكه هاي كامپيوتري و 
  آشنايي با بانكهاي اطالعات
  Virtualizationآشنايي با مجازي سازي و 

  .NET.آشنايي با برنامه نويسي 
  ترجيحا آشنا به سيستم هاي صنعتي

 تسلط به زبان انگليسي
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 تحصيالت عنوان شغليرديف
سابقه 
 كار

 مهارتهاجنسيت

3 
Embedded Software 

Developer  

داراي مدرك كارشناسي يا باالتر 
سخت افزار، (مهندسي كامپيوتر 

و يا داراي سابقه كار ) افزار نرم
 ذكر شدهمرتبط با مهارتهاي 

 زن - مرد ‐

  ++Cنويسي مسلط به برنامه
  Embeddedآشنا به مفاهيم سخت افزار و سيستمهاي 

نويسي در محيط سيستم عامل، ترجيحاً داراي تجربه برنامه
  QNXسيستم عامل 

  هاي بالدرنگداراي دانش سيستم
  Kernelترجيحاً داراي تجربه برنامه نويسي در سطح 

  صنعتي ترجيحا آشنا به سيستم هاي
 تسلط به زبان انگليسي

4 Software Developer  

داراي مدرك كارشناسي يا باالتر 
سخت افزار، (مهندسي كامپيوتر 

و يا داراي سابقه كار ) افزار نرم
 مرتبط با مهارتهاي ذكر شده

 زن - مرد ‐

 Active Directory  آشنايي با شبكه هاي كامپيوتري و
 NET (Windows / Web. و #C تسلط به برنامه نوسي با

Application) 
 آشنايي با بانكهاي اطالعاتي

  UML آشنايي با
 ترجيحا آشنا به سيستم هاي صنعتي

 تسلط به زبان انگليسي
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 تحصيالت عنوان شغليرديف
سابقه 
 كار

 مهارتهاجنسيت

 ست نرم افزاركارشناس ت 5

داراي مدرك كارشناسي يا باالتر 
افزار و يا  مهندسي كامپيوتر نرم

داراي سابقه كار مرتبط با 
 مهارتهاي ذكر شده

 2حداقل 
 سال

 زن - مرد

  آشنايي با طراحي سيستم و برنامه نويسي 
  تسلط بر روال ها ، اصول و استانداردهاي تست نرم افزار 

  تسلط بر مستند سازي
  تسلط بر ابزارهاي تست نرم افزار

  افزار شناخت فرآيند مهندسي نرم
  افزار آشنايي با چرخه توليد نرم

  ترجيحا آشنا به سيستم هاي صنعتي
 گليسيتسلط به زبان ان

6 
كارشناس تست سخت 

 افزار

داراي مدرك كارشناسي يا باالتر 
مهندسي برق گرايش 

كنترل يا داراي /الكترونيك 
سابقه كار مرتبط با مهارتهاي 

 ذكر شده

 2حداقل 
 سال

 زن - مرد

  تسلط بر مدارات ديجيتال و آنالوگ 
  حداقل يك سال سابقه تعمير مدارات الكترونيكي

  افزارهاي طراحي الكترونيك و مدار چاپيآشنايي با نرم 
 FPGAآشنايي با برنامه نويسي مدارات ميكرو كنترلي و قطعات 

  CPLDو 
تسلط بر روال ها ، اصول و استانداردهاي تست سخت افزارهاي 

  الكترونيكي
  ترجيحا آشنا به سيستم هاي صنعتي

 تسلط به زبان انگليسي
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  سیستم اتوماسیون و کنترل فرایند مپنا

 مهارتها جنسیت سابقه کار تحصیالت عنوان شغلی ردیف

 کارشناس تست سیستم 7

داراي مدرك کارشناسی یا باالتر 

مهندسی برق گرایش الکترونیک 

کنترل یا داراي سابقه کار مرتبط /

 با مهارتهاي ذکر شده

 2حداقل 

 سال
 زن -مرد

مسلط به کار با سیستم هاي اتوماسیون صنعتی یا سیستم هاي 

  کنترل فرآیند

 تسلط به زبان انگلیسی

 کارشناس تست سیستم 8

داراي مدرك کارشناسی یا باالتر 

مهندسی برق گرایش الکترونیک 

کنترل یا داراي سابقه کار مرتبط /

 با مهارتهاي ذکر شده

 2حداقل 

 سال
 زن -مرد

  پروسه هاي نفت، گاز و پتروشیمی آشنایی با

مسلط به کار با سیستم هاي کنترل فرآیندهاي مرتبط با نفت، گاز و 

  پتروشیمی

 تسلط به زبان انگلیسی

9 

کارشناس سیستمهاي 

کنترل فرآیند و اتوماسیون 

  صنعتی

باالتر  داراي مدرك کارشناسی یا

مهندسی سخت افزار، گرایش 

هاي مختلف مهندسی برق یا 

  رشته هاي مرتبط

 2حداقل 

 سال
 زن -مرد

مسلط در برنامه نویسی سیستمهاي کنترل فرآیند و اتوماسیون 

  صنعتی

داراي تجربه در طراحی و پیاده سازي سیستمهاي کنترل صنعتی 

  پروژه هاي مختلف

  آشنایی کامل با شبکه ها و پروتکلهاي صنعتی

  HMIآشنایی با طراحی صفحات 

 
 

 در سایت شرکت مکو در صورت تمایل می توانند پس از ثبت نام الکترونیکی  شرایط واجدین)http://public.mapnaec.com/website/employee.aspx ( و

  .نمایند ارسال jobapplication@mapcs.infoدریافت کد رهگیري، رزومه خود را که در آن کد رهگیري دریافت شده از سایت مکو درج شده است را به ایمیل 




