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به نام خدا





      سپاس خدای را که خداوند رشد و رویش است. هم اوست که رشد و بالندگی 

هر کس را در اوج فعالیت و سازندگی نمایان کرده است: ساختن خود، جامعه و 

سرزمین. اوج شکوه کسی را سزاوار است که  زیباتر می آفریند، و آثار وجودش 

پیرامون خود و جامعه اش را فراگرفته است و برگ افتخار را بر شاخه های رفیع 

تالش و کوشش می زند. و اینک زمان ساختن و بالندگی ما است در ساختن 

وطن. عرصه ای بی بدیل برای به محک گذاشتن توانمندی های خود در ساختن 

آنچه به آن می بالیم.

      نمایشگاه کار ایران، سرآغاز حرکتی است که به همت صدها نفر از کسانی که 

با جسارت نگاه بلند خود برای فتح قله های سازندگی کشور، این عرصه را برای 

همه ی مشتاقان به کار و تالش آفریده اند. از کسانی که در شرکت های معتبر برای 

آفریدن کار خوب تالش می کنند تا مدیرانی که با تصمیمات درست برای ایجاد 

شوق و شور کار و کار کردن پا به این عرصه می گذارند، تا تصمیم سازانی که در 

دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و نهادهای حاکمیتی با حمایت معنوی در 

برای  در تالش  و همه  استعدادهای کشور تالش می کنند، همه  جهت جذب 

ساختن ایرانی فعال تر و آفریننده تر. این شعور و باور شایسته ی تبریک و بایسته ی 

ستایش است.

       مهم تر از همه، قدردانی می کنم از کارجویانی که باور دارند که "می توانند". همه ی 

آنها که برای سرافرازی کشور دست ها و اراده ها را در هم تنیده به میان آورده اند. 

همان ها که وجودشان سراسر شوق ساختن است و باور به همکاری. همان ها که 

محمد شریف خانی
دبیر نمایشـگاه کار
١ ٣ ٩ ٦ اســــفند 

در گرمی دست هایشان پیام امید به رشد و شکوفایی حس می شود و از برق 

چشمانشان جرقه های جوانی می جوشد. همان ها که دل هایشان نبض رویش 

است.

      امیدوارم که آغازی چنین، نوید بخش فردایی آفریننده تر باشد. فردایی که هر 

دانش آموخته ی جویای کار جایگاه آرمانی خود را با دستان خود بسازد و هر 

کارآفرینی، بهترین همکاران را برای خود انتخاب کند. فردایی که در سایه ی همکاری 

کارجو و کارفرما پنجره ای نوین به آینده ی روشن باز کرده باشیم. انشاهللا.

سخن دبیر

١٢



      جوانان، دانشجویان، کارجویان و کارآفرینان عزیز!

      سالم علیکم

      برگزاری نخستین «نمایشگاه کار ایران» را با آرزوی فشردن دست همکاری و 

همیاری تک تک شما عزیزان آغاز می کنیم. شما جوانان، دانشجویان، کارجویان و 

کارآفرینان که بزرگترین سرمایه های این سرزمین در مسیر رشد، توسعه و آبادانی 

هستید و غنی ترین منابع انسانی یا همان مهمترین «ذخیره استراتژیک» یک 

جامعه پویا، سالم و کوشا و متکی به دانش محسوب می شوید.

      روزهای حساسی پیش روی ماست! جهان وارد عصر تازه ای شده است و 

حرکت شتابان جوامع بشری به سمت بهره گیری هر چه بیشتر از عرصه ارتباطات 

و فناوری اطالعات، به سرعت در حال تغییر و دگرگونی تمامی مناسبات تجاری، 

اقتصادی، علمی و اجتماعی  کشورها و ملت هاست.

      کشور عزیزمان ایران نیز همگام با این تحول جهانی، خود را برای بهره گیری 

از ظرفیت های پایان ناپذیر این تحول شگرف آماده کرده و  رشد چشمگیر کسب 

و کارهای اینترنتی، استقبال گسترده از تجارت آنالین، گسترش روزافزون شرکت

 های استارت آپ و دانش بنیان در حوزه فناوری اطالعات، استقبال از شرکت های 

ارائه دهنده خدمات عمومی متکی بر فناوری اطالعات، تولید و افزایش ضریب 

نفوذ نرم افزارها و اپلکیشن های کاربردی بومی در بین مردم، کسب افتخارات 

گوناگون توسط جوانان و دانشجویان در عرصه رقابت های ملی و  بین المللی 

در این حوزه و ...، جملگی نویدبخش روزهایی ست که ما خواهیم توانست با 

پیام ایرانسل
بهره گیری از ظرفیت های داخلی از طریق به میدان آمدن جوانان خوشفکر و 

سختکوش ایرانی، جایگاه خود در تولید و رونق اقتصادی و تجاری متکی بر 

ارتباطات و فناوری اطالعات را در منطقه و جهان تثبیت و ارتقاء دهیم.

      شرکت ایرانسل که هم اکنون بیش از یک دهه است در مسیر توسعه خدمات 

مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در عرصه ملی فعالیت می کند، با برگزاری این 

نمایشگاه می کوشد تا آن را به محلی برای گردهمایی جوانان و دانشجویان و 

کارجویان متخصص و مستعد از یکسو و شرکت های دانش بنیان، کارآفرینان و 

شرکت های خالق نوظهور از دیگر سو فراهم کند تا ضمن تبادل دیدگاه ها و ارائه 

برای  استعدادها و ظرفیت ها، بستری  و گفت و شنود در خصوص  دستاوردها 

به  نهایی  برآیند  فراهم شود و در  انتظارات یکدیگر  و  نیازها  از  آگاهی طرفین 

استحکام پایه های بنای توسعه پایدار در کشور، بیانجامد.

      امیدست با اتکال به عنایات حضرت حق، برگزاری این نمایشگاه و تداوم آن 

در سالهای آتی، به ظهور هرچه بیشتر استعدادهای تازه، رونق هرچه بیشتر کسب 

و کارهای نوین، گسترش نفوذ فناوری اطالعات در عرصه عمومی و خدماتی، به 

دست آوردن شغل پایدار و نیز کسب و کار پایدار بیانجامد.

      از خداوند منان برای یکایک شما عزیزان توفیق روز افزون، سالمت و بهروزی 

آرزومندم.

علیـرضـا قلمبـر دزفـولی
مدیرعامل شرکت ایرانسل
١ ٣ ٩ ٦ اســـــــــفند 

٣٤



نمایشگاه کار در آبان ماه ١٣٩٠ با برگزاری اولین دوره این رویداد گام مهمی 

در بهبود فضای کسب و کار کشور برداشت و با برگزاری هشت دوره نمایشگاه 

کار توانسته است جایگاه خود را به عنوان مرجعی برای  کارفرمایان و کارجویان 

از ٤٠٠ موقعیت  ارائه بیش  با جذب ٢٥٠ شرکت و  تثبیت نماید. این رویداد 

شغلی (به طور میانگین در هر دوره) مورد استقبال بیش از بیست هزار بازدید 

کننده قرار گرفته است. طی برگزاری این رویداد نیز بیش از هفتاد و چهار هزار 

نفر اقدام به ثبت نام در نمایشگاه  نمودند که نشان از اعتماد متقاضیان به این 

رویداد مهم دارد.

هشتمین نمایشگاه کار ١٦ الی ١٨ مهر ١٣٩٦ در دانشگاه صنعتی شریف 

از ٣٥ سازمان به عنوان کارفرما، برگزاری ١٥ کارگاه  برگزار گردید. حضور بیش 

آموزشی و همچنین حضور ١٠ هزار بازدید کننده از ویژگی های این نمایشگاه 

رزومه  بار  اولین  برای  نمایشگاه،  از  دوره  این  در  دبیرخانه  تمهیدات  با  بود. 

این  که  شد  داده  قرار  ها  سازمان  اختیار  در  الکترونیکی  بصورت  کارجویان 

موضوع منتج به بدست آمدن آماری در خور توجه شد. در ادامه برخی از مهم 

ترین آنها آمده است :

تاریخچه

١١١٢



حامیان و شرکت های حاضر در ٨ دوره

١٣١٤
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(IT)

(iOS, Android)

(ICT)



نام مدیرعامل : محمدرضا علوی منش

شرکت مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

تلفن :  ٣٠ - ٨٨٣١٥٠٢٧ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٣١٣٢١٠ - ٢١ ٩٨+

info@samimgroup.com ایمیل : 

www.samimrayaneh.com وب سایت : 

آدرس : میدان فردوسی، خ ایرانشهر جنوبی، ساختمان ٤٧، طبقه ٥

          واحد ٢

نام مدیرعامل : حامد منصوری

آسان پرداخت پرشین

تلفن : ٨٣٣٣٢٢٢٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٣٣٣٢٣٣٣ - ٢١ ٩٨+

info@asanpardakht.ir ایمیل : 

www.asanpardakht.ir وب سایت : 

آدرس : شهر جدید پردیس، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری هفتم

          پالك ٧٢

نام مدیرعامل : مهدی نائبی

پیک افزار تندر

تلفن : ٤١٣٤٦ - ٢١ ٩٨+

www.alopeyk.com وب سایت : 

آدرس : خیابان وزراء، کوچه چهاردهم، پالك پنجم، ساختمان الوپیک

contact@alopeyk.com ایمیل : 

١٥١٦

نام مدیرعامل : خانم نیکنام

نیک پرینت

موبایل : ١٣٨٧٨٦٨-٩١٩ ٩٨+

info@nikprint.com ایمیل : 

www.nikprint.ir وب سایت : 

آدرس : جاده مخصوص کرج، جنب متروی بیمه، خط کندرو

           بین کوچه بیمه ٢ و بیمه ٣، پالک ٣١، کارخانه نوآوری



نام مدیرعامل : سعید لطفی

آوا نگار اطلس تجارت

نام مدیرعامل : حمید رضا مهدیان

انرژی کشور

تلفن :  ٤٩٢٧٨٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

info@snappfood.ir ایمیل : 

www.snappfood.ir وب سایت : 

آدرس : جردن، باالتر از اسفندیار، خ سعیدی، نبش تقاطع خ مهرداد،
           پالك ١ ،طبقه ٥ ،واحد ١٠

تلفن : ٦١٤٤٤ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٤٣٦١٢٤١٢ - ٢١ ٩٨+

 info@energy-ind.com : ایمیل

 www.energy-ind.com وب سایت : 

آدرس : خيابان جمهوری اسالمی، مقابل ساختمان آلمينيوم، شماره ٦٨٣ 

نام مدیرعامل : مارتین آواک

صنایع پودر شیر مشهد

تلفن : ٤١٣٩٧٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٤١٣٩٧٣٩٧ - ٢١ ٩٨+

info@nutricia-mmp.com : ایمیل

www.nutricia-mmp.com وب سایت : 

آدرس : میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ٣١، پالك ١

نام مدیرعامل : مجید خاک ور

فناوران اطالعات خبره

تلفن : ٤١٨٥٥٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٦٤٠٤٦٩ - ٢١ ٩٨+

www.iraneit.com وب سایت : 

آدرس : خیابان گاندی جنوبی، بن بست نهم (اعال رحیمی)
          پالك ٧، طبقه ١

info@iraneit.com ایمیل : 

١٧١٨



نام مدیرعامل : هادی مهری

کارگزاری مفید

تلفن : ٨٧٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨١٩٠١٥٠٨ - ٢١ ٩٨+

www.emofid.com وب سایت : 

آدرس : بلوار آفریقا، باالتر از چهار راه جهان کودك، نبش دیدار شمالی

          پالك ٥١

info@emofid.com ایمیل : 

نام مدیرعامل : محّمد مهدی عباس خانی

نقش اول کیفیت

تلفن : ٨١٧١٧٠٠١ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٦٩٥٨٠٥ - ٢١ ٩٨+

info@nak-mci.ir ایمیل : 

 www.nak-mci.ir وب سایت : 

آدرس : شهرك غرب، بلوار فرحزادی، خیابان تربیت معلم، پالك ٣٢

نام مدیرعامل : بابک کبیری

ریحون

تلفن : ٤٤٢٤٣٦١١ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٤٤٢٤٣٨٠٤ - ٢١ ٩٨+

salam@reyhoon.com ایمیل : 

www.reyhoon.com وب سایت : 

آدرس : خيابان مرزداران، خيابان شهید بيژن ابراهیمی، خيابان الوند ١٣

          ساختمان تجاری و اداری الوند، طبقه ١١، واحد ٣ 

نام مدیرعامل : فرشاد متولیان

رسپینا تک

تلفن :  ٢٦٢٩١٠٨٥ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٢٦٢٩١٠٨٥ - ٢١ ٩٨+

info@respinatech.com ایمیل : 

www.respinatech.com وب سایت : 

آدرس : میرداماد، شمس تبریزی شمالی، پالك ١٤ ،طبقه ٣ ،واحد ١٢

١٩٢٠



نام مدیرعامل : تیری ژوالن

هایپرمارکت های ماف پارس

تلفن : ٢٢٦٣٩٠٢٥ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٢٢٦٣٩٠٨٩ - ٢١ ٩٨+

recruitment-irn@mafpars.com : ایمیل

www.hyperstariran.com وب سایت : 

آدرس : خیابان شریعتی، نرسیده به پل صدر، ساختمان ١٦٩٨ 
           طبقه سوم اداری هایپراستار

نام مدیرعامل : مهدی فضلی

گروه صنعتی گلرنگ

تلفن : ٤٢٦٦١٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨١٧٧٢٥٢ - ٢١ ٩٨+

info@golrang.com  : ایمیل

 www.golrang.com وب سایت : 

آدرس : میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هجدهم،  پالک ٤

١٣

نام مدیرعامل : کوایلیان پی

تدبیر نور خاورمیانه

تلفن : ٨٨٥٦١٦٣٤ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٥٦١٦٣٤ - ٢١ ٩٨+

آدرس : بلوار دریا، روبروی صراف های جنوبی، جنب مدرسه معلم
           پالک ٧٠، طبقه ٥

نام مدیرعامل : علیرضا سمر

توسعه راهکارهای هوشمند کارو

تلفن : ٦ - ٨٨٧٥٠٧٢٥- ٢١ ٩٨+

info@caro.ai ایمیل : 

www.caro.ai وب سایت : 

آدرس : خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پالک ١٣
          واحد ٣

٢١٢٢



نام مدیرعامل : بابک بادکوبه

بادکوبه

تلفن : ٨٨٠٨٠١٥٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٠٨٩٣٥٠ - ٢١ ٩٨+

info@badkoobeh.com ایمیل : 

www.badkoobeh.com وب سایت : 

آدرس : شهرک غرب، فاز ٦ ،بلوار دادمان، خیابان گل افشان شمالی
          کوچه هفتم، پالک ٩

نام مدیرعامل : محمدرضا پاکروان

پرتو تماس نوین

تلفن : ٤٢٠٤١٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٦٩١٣٧١ - ٢١ ٩٨+

www.parman.ir وب سایت : 

آدرس : سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، کوچه حق طلب غربی، 

          پالك ٣١، ط ٩ و ٣٨
 

info@parman.ir ایمیل : 

نام مدیرعامل : میالد منشی پور کرمانی

پیشگامان فناوری و دانش آرامیس

نام مدیرعامل : امین رضا وهوش اصفهانی

 رهنما کامیابان نخستین

تلفن : ٩٦٩٩٣٥٣٥ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٩٧٨٢٣٤٨ - ٢١ ٩٨+

 info@tap30co.com ایمیل : 

وب سایت :

آدرس : شهرك غرب، ایوانک، خ زرافشان شمالی، خ هفتم، پالك ٨ 

تلفن : ٨٨٧٥٢٤٣٤ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٧٥٦١٦٣ - ٢١ ٩٨+

info@rahnema.com ایمیل : 

 www.rahnemaco.com وب سایت : 

آدرس : خیابان بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پالك ٣٤٠، طبقه دوم

www.tap30 .ir

١٧

٢٣٢٤



نام مدیرعامل : علی تیموری شندی

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

تلفن : ٨٦٥٦ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٦١٧٨٣٣ - ٢١ ٩٨+

info@lotusib.ir ایمیل : 

www.lotusib.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی
          نبش بن بست مهران، پالك ٩٩

نام مدیرعامل : غالمعلی سلیمانی

کاله

تلفن : ٦٦٤٥٤٥١١ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٦٦٤٥٠٣٧٢ - ٢١ ٩٨+

info@kalleh.com وب سایت : 

آدرس : خیابان آذربایجان شرقی. بین خیابان ١٢فروردین و دانشگاه

          پالك ١٠٣  

info@www.kalleh.com ایمیل : 

نام مدیرعامل : نعمت اهللا دیلمی

گلدیران

نام مدیرعامل :  حسین ریاضی

ارتباطات مبین نت

تلفن : ٨٣٥٨٠٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٣٥٨١٠٩٠ - ٢١ ٩٨+

info@goldiran.ir ایمیل : 

www.goldiran.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان گاندي جنوبی، خیابان شهاب(یازدهم)، پالك ١

تلفن : ٨٣٨٦٩٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٧٠٠٣٩٦ - ٢١ ٩٨+

info@mobinnet.ir ایمیل : 

 www.mobinnet.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان شهید مطهری، حد فاصل خیابان ولیعصر و میرزای
          شیرازی، پالك ٣٧٧

٢١

٢٥٢٦



فول فکر

info@fullfekr.com ایمیل : 

www.fullfekr.com وب سایت : 

آدرس : نارمک، میدان ٨٥، کوچه بهار،٦ پالک ٤، طبقه ١

نام مدیرعامل : مهدی امیری

 همکاران سیستم

تلفن : ٨٣٣٨٢٠٠١ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٣٣٨٢٠٠٢ - ٢١ ٩٨+

www.systemgroup.net وب سایت : 

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار

          پالك ٨

info@systemgroup.net  : ایمیل

نام مدیرعامل : علیرضا قلمبر دزفولی

ایرانسل

نام مدیرعامل :  ایمان عقیلیان

وادا

تلفن : ٢٣١٩١٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٢٦٣١١٢٢٢ - ٢١ ٩٨+

www.irancell.ir وب سایت : 

آدرس : تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی

           کوچه قادری، کوچه علی دوست، پالك ٥

تلفن : ٦٦٥٦٨٣٩٨ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٩٧٨٢٣٦٢ - ٢١ ٩٨+

info@vada.ir ایمیل : 

 info@vada.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان ستارخان، ابتدای خیابان باقرخان غربی، پالك ١٢٤

٢٥

٢٧٢٨



نام مدیرعامل :  ژان ایو سیرو

راهکارهای متن اول آریا

تلفن : ٨٨٦١٠٩٢٦ - ٨٨٦١٠٩٣٣ - ٨٨٠٥٨٦٤١- ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٠٥٨٦٤١ - ٨٨٠٦٢٨٠٥ - ٢١ ٩٨+

hr@firstsource.io ایمیل : 

www.firstsource.io وب سایت : 

آدرس : بزرگراه سئول، شهرک سئول، خیابان نسترن، خیابان هفتم شرقی

          پالك ٨، واحد ١ 

نام مدیرعامل : مرتضی اسمعیلی

مهسان

تلفن : ٨٨٥٤٦٨٥٢ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٥٤٦٨٥٠ - ٢١ ٩٨+

www.mahsan.co وب سایت : 

آدرس : خیابان سهروردی شمالی، کوچه متحیری، پالک ٣٠

info@mahsan.co ایمیل : 

نام مدیرعامل : حمداهللا غضنفری

سینا حمد آریا

نام مدیرعامل :  شهرام شاهکار

ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ)

تلفن : ٤٣٢٩٢٤٢ - ٤١٣ ٩٨+

فکس : ٤٣٢٩٢٤٣ - ٤١٣ ٩٨+

info@sinabed.com ایمیل : 

www.sinabed.com وب سایت : 

آدرس : آذربایجان شرقی، تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی سلیمی

           خیابان ٤٥ متری اول، خیابان ٣٠متری سوم شمالی، 

           خیابان ٢٠ متری، پالک ٣٣

تلفن : ٤١٨٤٩٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٤٧٧٧٨٩ - ٢١ ٩٨+

info@snapp.cab ایمیل : 

 www.snapp.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان افریقا، خیابان شهید عاطفی غربی، خیابان مهرداد

          پالك ١، طبقه ٤ جنوبی

٢٩

٢٩٣٠



نام مدیرعامل : کاظم قلم چی

 قلم چی

تلفن : ٦٤٦٣ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٦٦٤٨٤٥٦٤- ٢١ ٩٨+

www.kanoon.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان انقالب، بین فلسطین و صبا، پالك ٩٢٣

نام مدیرعامل : لنا وفایی

پیاده

تلفن : ٨٦٠٣٧٥٠٥ - ٢١ ٩٨+

نام مدیرعامل :  احمدرضا ضرابیه

بیمه سامان

نام مدیرعامل :  مهدی سید هاشمی

توسعه و پژوهش ناجی

تلفن : ٨٩٤٣ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٧٠٠٢٠٤ - ٢١ ٩٨+

complain@samaninsurance.ir  : ایمیل

.ir www.si24وب سایت : 

آدرس : خیابان خالد اسالمبولی (وزراء)، شماره ١٢٣

تلفن : ٤ - ٨٨٦٧٦١٦٣ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٦٧٦١٦٣ - ٢١ ٩٨+

info@nrdc.ir ایمیل : 

 www.nrdc.ir وب سایت : 

آدرس : بلوار میرداماد، بین مدرس و آفریقا، پالك ٣٨٢

٣٣

www.peeyade.com وب سایت : 

آدرس : مفتح جنوبی، تقاطع خیابان نجات الهی و سمیه، پالك ٢٥٤

          واحد ٣

info@peeyade.com ایمیل : 

٣١٣٢



نام مدیرعامل : سید علی دانشگر

شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (داتین)

تلفن : ٢٤٥٩٧٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٢٤٥٩٧٧٧٧ - ٢١ ٩٨+

info@dotin.ir  : ایمیل

www.dotin.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان نلسون ماندال(آفریقا)، خیابان ناهید شرقی، پالك ٣٣

نام مدیرعامل : حمید فرهنگ

همراه اول

تلفن : ٨١٧١١ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٦٤١٠٣٨ - ٢١ ٩٨+

www.mci.ir وب سایت : 

آدرس : میدان ونک، خیابان ونک، شماره ٨٨، برج همراه

mci.com 9990ایمیل :  @

پارسنیپ

info@parsnip.ir ایمیل : 

www.parsnip.ir وب سایت : 

آدرس : جنت آباد جنوبی، میدان چهارباغ شرقی

          انتهای خیابان ١٦متری اول شمالی، پالك ١٫٣٨ ، واحد ٨

نام مدیرعامل :  میر مسعود مجید زنوزی

شرکت داده ورزی فرادیس البرز

تلفن : ٨٥٩١٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٢٠٧٠٧٢ - ٢١ ٩٨+

 info@faradis.com ایمیل : 

www.faradis.net وب سایت : 

آدرس : خیابان ولیعصر(عج)، باالتر از میدان ونک، خیابان خلیل زاده،

          پالك ٢٠

٣٧

نام مدیرعامل : محمد حسام سبزی

٣٣٣٤



نام مدیرعامل : کاظم نجفی

نوآوران ارتباطات امید

تلفن : ٢٢٩٢١٤٥٦ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٢٢٩٢١٤٥٧ - ٢١ ٩٨+

info@omid.co.ir ایمیل : 

www.omid.co.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان شریعتی، روبروی حسنیه ارشاد، جنب بانک ملی،

          پالك ١١٢٢، طبقه دوم

نام مدیرعامل : حمید بهروزی

اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی صدا و سیما

تلفن : ٢٢١٦٤٠٦٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٢٢١٦٤١٨١ - ٢١ ٩٨+

www.rd.irib.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی ،سازمان صدا وسیما 

           ساختمان شیشه ای، طبقه همکف

rd@irib.ir ایمیل : 

نام مدیرعامل :   زهرا رازقی

جاب با ما

نام مدیرعامل :  سحر ایوبی

فودکافه

تلفن :   ٩١٣٩٩٩٩٢٤٢ ٩٨+

تلفن : ٤٦٠١٠٦٨٢ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٧٧٦٠ - ٢١ ٩٨+

info@foodcafe.ir ایمیل : 

www.foodcafe.ir : وب سایت

آدرس : خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه ٧ ،شماره ٢١

٤١

info@jobbama.ir ایمیل : 

www.jobbama.ir وب سایت : 

آدرس : بزرگراه اشرفی اصفهانی، جنب پل حکیم، خیابان خجسته پور

           پالك ٧، واحد ١٠

٣٥٣٦



نام مدیرعامل : ابوالقاسم قاسم پور

حساب رایان پارس

تلفن : ٨٧٧٦٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٧٧٦٠ - ٢١ ٩٨+

info@hesabrayan.com ایمیل : 

www.hesabrayan.com وب سایت : 

آدرس : خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه ٧ ،شماره ٢١

موسسه مشاوره و توسعه مدیریت سرمایگان

تلفن : ٨٦٠٨٣٢٩٦ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٦٠٨٤٢٤٥ - ٢١ ٩٨+

www.sarmayegan.com وب سایت : 

آدرس : میدان ونک، ابتدای خیابان صانعی، شماره ٣٣، واحد ٣٧

sarmayegan@gmail.com ایمیل : 

نام مدیرعامل :  محمد کرمی

توسعه کسب وکارهای ایرانی (توسکا)

تلفن :  ٢٢٠٥٥٠٧٧ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٢٢٠١٥٢٩٦ - ٢١ ٩٨+

info@tooska.ir ایمیل : 

www.tooska.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان افریقا، کوچه گلگشت ، پالك  ٨٤

٤٥

نام مدیرعامل :  حمیدرضا مختاریاننام مدیرعامل :  مهدی مرادی

اپلیکیشن بله (داده ورزی سداد)

تلفن : ٨٨٧٠٤٨٥٨ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٧٠٣٥٠٤ - ٢١ ٩٨+

job@elenoon.ir ایمیل : 

 www.bale.ai وب سایت : 

آدرس : خیابان شهید احمد قصیر (بخارست سابق)، نبش کوچه نهم

          پالك ٣٤

٣٧٣٨



نام مدیرعامل : محمد صادق منتظری

بیمه بازار

تلفن : ٥٤٨٩٧٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

info@bimebazar.ir ایمیل : 

www.bimebazar.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان شهید بهشتی، بین سهند و سهروردی، پالك ٨٧

          واحد ١

نام مدیرعامل :  محمدرضا زالی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تلفن : ٨٨٢٢٥٠٠٦ - ٢١ ٩٨+

www.ent.ut.ac.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)

info@ent.ut.ac.ir ایمیل : 

نام مدیرعامل :  محمد حسین قمری

 موسسه میزان گستران شریف (فناورد)

نام مدیرعامل :  کاظم دهقان

خدمات انفورماتیک نوین کیش

تلفن :  ٢٦٤٠٨١٤٦ - ٢١ ٩٨+

info@fanavard.com ایمیل : 

www.fanavard.com وب سایت : 

آدرس : پارک فناوری پردیس، برج فناوری، طبقه ٩

تلفن : ٤٢٧١٢٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٤٣٦١٢٤١٢ - ٢١ ٩٨+

info@modernisc.com ایمیل : 

 www.modernisc.com وب سایت : 

آدرس : یوسف آباد، خیابان جهان آرا، کوچه ٣٩، پالك ٤٢ 
           ساختمان مروارید

٤٩

٣٩٤٠



نام مدیرعامل : نیما عربشاهی

توسعه علوم راهبردی ایده

تلفن : ٤٩١١٢٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٤٩١١٢٠٠٦ - ٢١ ٩٨+

info@ideaco.ir ایمیل : 

www.ideaco.ir وب سایت : 

آدرس : بزرگراه جالل آل احمد (به سمت غرب) بعد پل آزمایش 

          بلوار آریافر، کوچه گلبرگ یک، پالك ٣٦، واحد ٦

نام مدیرعامل :  علیرضا کریمی

سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت

تلفن : ٢٥٩٦١٠٠٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٢٢٠١٠٧١٣ - ٢١ ٩٨+

www.stts.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان نجات اللهی، نرسیده به طالقانی، کوچه زندی

          پالك ١٦

info@stts.ir ایمیل : 

نام مدیرعامل :  سید باقر طباطبائی

فنی و مهندسی فهم

تلفن : ١٣ - ٦٦١٢٣٧١٠ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٦٦١٢٣٧١٤ - ٢١ ٩٨+

 info@faraboard.com ایمیل : 

www.faraboard.com وب سایت : 

آدرس : خیابان توحید، پالك ٣٧ ،طبقه ٤ ،واحد ٨

نام مدیرعامل : مهدی خدادادی

دکتر ساینا

تلفن : ٨٨٨٦١١٨٣ - ٢١ ٩٨+

فکس : ٨٨٨٦١٦٤٨ - ٢١ ٩٨+

info@drsaina.ir ایمیل : 

www.drsaina.ir وب سایت : 

آدرس : ميدان هفت تير، خيابان کريمخان، خيابان خردمند شمالی
          پالک١٠٥

٤١٤٢



نام مدیرعامل : آقای بردستانی

روکولند

تلفن : ٢٢١١٢٣٩٣ - ٢١ ٩٨+

info@rocoland.com ایمیل : 

www.rocoland.com وب سایت : 

آدرس : سعادت آباد، بلوار پاکنژاد، خیابان هفدهم، خیابان پیوند
           نبش کوچه ٢٢، پالک ٢، طبقه ٢

رنگیتر

تلفن : ٨٨٥٤٢٧٨٧ - ٢١ ٩٨+

www.rangeetar.com وب سایت : 

آدرس : میدان آرژانتین، خیابان بخارست، نبش خیابان دهم
           پالک ١٧، طبقه ٩

info@rangeetar.com ایمیل : 

نام مدیرعامل :  خانم ولوی

ایزی پز

تلفن : ٨٨٢٣٠١٢٨ - ٢١ ٩٨+

info@easypaz.com ایمیل : 

www.easypaz.com وب سایت : 

آدرس : کوی نصر، خیابان شهید علی قمیان (٢٦م)، خیابان نصر

           پالک ١٩٧، طبقه همکف

٤٣٤٤

نام مدیرعامل : سید جمال روحانی

سپاهان همراه

موبایل :  ٦٦٧٠٨٠٩٠ - ٢١ ٩٨+

info@sepahanhamrah.com ایمیل : 

www.sepahanhamrah.com وب سایت : 

آدرس : خیابان حافظ، نرسیده به خیابان جمهوری، کوچه ازهری 
          پالک ٥، ساختمان سپاهان همراه



نام مدیرعامل : ایوب حاجی  ولیزاده شبستری

تناوب

تلفن : ٢٦٢١٦٦٠٠ - ٢١ ٩٨+

 info@tanavob.com ایمیل : 

www.tanavob.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان ولیعصر، باالتر از جام جم، کوچه کرانه، پالک ٤٤ 

ابر طالیی

تلفن : ٨٨٦٢٤٤٣٩ - ٢١ ٩٨+

www.abretalaee.com وب سایت : 

آدرس : ونک، شمال میدان شیخ بهایی، کوچه مسعود، پالک٢، واحد٦  

info@AbreTalaee.Com ایمیل : 

نام مدیرعامل :  سید میالد موسوی

نام مدیرعامل :  علی درجزینی

دیجی تیم

تلفن : ٩١٠٠٤٠٩٧ - ٢١ ٩٨+

info@dgteam.net ایمیل : 

www.dgteam.net وب سایت : 

آدرس : نیاوران، نرسیده به چهار راه مقدسی، پالک ٣٩٥، 

             طبقه ٤، واحد ٧

٤٥٤٦

نام مدیرعامل : خانم سحر احمدی

مدرسه اشتغال شریف

موبایل :  ٦٦٧٠٨٠٩٠ - ٢١ ٩٨+

info@careerschool.ir ایمیل : 

www.careerschool.ir وب سایت : 

آدرس : خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات 
           فناوری، واحد ٣٠٥





تصاویر نمایشگاه

٤٩٥٠



٥١٥٢



کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی

ساعت  ١٥ - ١٦ 
٤ اسـفند ١٣٩٦

پارک گفتگـو

     چـالش های بانوان در محیط کاری و
تمهیدات رو به رو شدن با این چـالش ها

چرا حتی در کشورهای پیشرفته موانع رشد زنان بسیار زیاد است؟
بررسی راهکارهایی جهت کسب امنیت و موفقیت بیشتر زنان

بررسی علل حقوق پايين زنان

سوده دشتی
( doctor of business administratiion ) دکتری کسب و کار

 مشاور و مدرس رفتار سازمانی و توسعه فردی - گروه توسعه تعالی نوتریکا

مریم حنطوش زاده
( EMBA ) کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مدرس و مشاور منابع انسانی در شرکت های بین المللی - گروه توسعه تعالی نوتریکا

شایستگی ، دانش ، مهارت ، استعداد ، رفتار

سوده دشتی

مریم حنطوش زاده

کارگاه آموزشی

ساعت  ١٥ - ١٦ 
٣ اسـفند ١٣٩٦

پارک گفتگـو

     برای اسـتخدام در یک جایگاه شـغلی با چه 
(KASB) فاکتورهایی سنجیده می شویم؟ بر اساس مدل

( doctor of business administratiion ) دکتری کسب و کار
 مشاور و مدرس رفتار سازمانی و توسعه فردی - گروه توسعه تعالی نوتریکا

( EMBA ) کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مدرس و مشاور منابع انسانی در شرکت های بین المللی - گروه توسعه تعالی نوتریکا

کارگاه آموزشی

ساعت  ١٣ - ١٤ 
٣ اسـفند ١٣٩٦

پارک گفتگـو

برند شخصی 

مزایای برند شخصی 

خود ارزیابی برند شخصی 

برند سازمانی و برند شخصی

مراحل اصلی برند سازی شخصی

سعید خاک ره آل محمد
مدیرعامل شرکت فرابازالگو

معاون سابق منابع انسانی شرکت ایرانسل
دکتری مدیریت منابع انسانی از ژاپن، دانشگاه تاکاچی هو

ُاسکار بگیرید!

نمایشنامه ای به نام "مصاحبه شغلی"

سـناریوی یک مصـاحـبه

آنچه از کارفرما میدانم

چــی بپوشــم؟

چانه نمیزنم

یک پایان شیرین

از دوربین نترســید

روانشـناس نمی خوام

من نقشـم را از بر هسـتم

سؤالهای تکراری، جوابهای همیشگی

امیرطاهری
مدیر واحد منابع انسانی شرکت گلرنگ

کارشناس مدیریت صنعتی از دانشگاه هرمزگان

کارگاه آموزشی

ساعت  ١٤ - ١٥ 
٥ اسـفند ١٣٩٦

پارک گفتگـو

اولين بار اين رزومه شماست كه با كارفرما حرف ميزنه!
حرف هايی كه خط كشی ندارند، جايی در رزومه ندارند

ارسال رزومه با متد ″سنگ مفت گنجشک مفت″
هر رفتاری هزينه ای دارد

در مصاحبه نقش گل بی خار را بازی نكنيد!

کارگاه آموزشی

ساعت  ١٣ - ١٤ 
٥ اسـفند ١٣٩٦

پارک گفتگـو

لطفا حرفه ای باشيد !

هادی محمدآبادی

مقداد والیی

فارغ التحصیل MBA دانشگاه شریف
بنیانگذار جاب ویژن

دانشجوی دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران
فارغ التحصیل MBA دانشگاه شریف

مدیر عامل و بنیانگذار جاب ویژن

آموزش یافتن استعداد های شخصی در ارتباط با مشاغل
دانستن نیاز بازار 

توسعه مهارت های ارتباطی در محیط کار

مهدیه طباطبایی

عرفان اقبالی

کارگاه آموزشی

ساعت  ١٣ - ١٤ 
٤ اسـفند ١٣٩٦

پارک گفتگـو

توسعه مهارت اشتغال

مدیر منابع انسانی شرکت توسعه ارتباطات وادی رایمندان

مدیر توسعه کسب و کار اسمارت آپ

 استارت آپ چیست؟
چه تعداد  استارت آپ در جهان وجود دارد؟

روند رو به رشد  استارت آپ ها چگونه است؟
کار در  استارت آپ ها با چه چالش هایی روبرو است؟

فرصت های فراروی کار در  استارت آپ ها چیست؟
آیا من  استارت آپ ها را برای شروع کار انتخاب کنم؟

کارگاه آموزشی

ساعت  ١٢ - ١٣ 
٥ اسـفند ١٣٩٦

پارک گفتگـو

چالش ها و فرصت های کار در  استارت آپ ها

علی قاسم خانی
مدیر منابع انسانی شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ)

فرمول موفقیت 
تاثیر الگوهای اجتماعی بر شادی

نقش چهارچوب ذهنی در شادکامی
حفظ شادکامی در چالش های زندگی

نقش ارتباطات و سرمایه گذاری اجتماعی در شادکامی

کارگاه آموزشی

ساعت  ١٤ - ١٥ 
٤ اسـفند ١٣٩٦

پارک گفتگـو

مزیت شادکامی

تیم آموزش ایرانسل

٥٣٥٤



کل تعداد افرادی که اپالی کرده اند؟ ٤٥٨٨

بطور متوسط هر نفر در چند موقعیت شغلی اپالی کرده است؟ ٨٫٢

خدمات ارتباطی ایرانسل

همراه اول

اسنپ

گلدیران

گروه سولیکو

آسان پرداخت

هایپراستار 

همکاران سیستم

شرکت ارتباطات مبین نت

داتیس آرین قشم 

دیجی تیم

بیمه سامان

٣٤٥٣

٣٠٨١

٢١٤٩

١٩١٥

٢٠٣٩

١٥٤٧

١٧٤٨

١٠١٥

٧٢٢

٦٨٤

٣١١٩

٤٨٦١

٢٦٦٠

٢٠٨١

١٧٦١

١٦٢٣

١٣٤٠

١٢٥٦

١٠٧٠

٩٩١

٧١٦

٦٧٠

٦٦٧

١٣٠٦

٣١

٣٨

٢٥

٢٨

١٢

٢١

٢٣

٩

٢٢

١٢

١٣

١١

بنیاد علمی آموزشی قلم چی

شرکت انرژی کشور
مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات

صمیم رایانه

٨٤٥

٨٥٨

١٠١٦

٦٢٠ ٨

٦

١٧

٥٨٧

٥٨٦

تعداد موقعیت های شغلی
تعداد افراد منحصر به فرد

تعداد اپالی ها

نمودار سازمان ها، موقعیت های شغلی، اپالی

١٣١٤

٢٥

٧ ٥

٣

٦

٧

٤

٨

٣

٣

١

١

٢ ٢

١ ١

١١ ١

١١ ١

١١ ١

١١ ١

١٤

وادا

بادکوبه

دنون

الوپیک

فناوران اطالعات خبره

اسنپ فود

آژانس بازاریابی و تبلیغات دیجیتال رسپیناتک

اداره کل تحقیقات و جهادخودکفایی

بیمه بازار

تدبیر نور خاورمیانه

شرکت پژوهش و توسعه ناجی

راهکارهای متن اول آریا

تپ سی

نوآوران ارتباطات امید

بله

فرابرد هوشمند میهن - مهندسی فهم

هوش مصنوعی کارو

پژوهشگران پویا الکترونیک پردیس

ریحون

شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش

سیناحمدآریا

روکولند

شرکت توسعه خدمات بازرگانی سپاهان همراه

پارسنیپ

پرمان - پرتو تماس نوین

آریان لیان پخش

مهسان

پیاده

٦٥٥

٦٨١

٧٢١

٧٦٩

٧٦٠

٤٩٢

٨٤٥

٤٥٨

٤٥٥

٤٩١

٤٧٢

٣٥٧

٣٥٩

٣٥٧

٣٠٠

٥٦٥

٦

١٠

٩

٩

٩

٨

٢٠

٤

٩

١١

١١

٧

١٣

١٢

١٧

٥٧٤

٥٤٦

٥٣٧

٤٦٦

٤٥٩

٤٥٦

٤١٨

٣٧٧

٣٥٥

٢٤٥

٢٩٤

٢٤٣

٢٣٦

٢٣٠

٣٢٣٧

٦٦٦٨

٧٥١٠٤

١٢٥١٣٣

آمار نمایشگاه

٥٥٥٦



تهران - تهران
البرز - کرج
البرز - فردیس کرج
تهران - شهریار
قزوین - البرز
تهران - اسالم شهر
خارج از کشور
تهران - شهر قدس
تهران - پرند
فارس - شیراز
تهران - پردیس
تهران - ری
تهران - ورامین
اصفهان - اصفهان
تهران - مالرد
مازندران - آمل
آذربایجان شرقی - تبریز
خراسان رضوی - مشهد
آذربایجان غربی - مهاباد
تهران - رباط کریم
تهران - قرچک
کردستان - سقز
کردستان - سنندج
لرستان - بروجرد
آذربایجان غربی - ارومیه
تهران - پاکدشت
تهران - چهاردانگه
زنجان - زنجان
سمنان - شاهرود
قزوین - قزوین
قم - قم
مرکزی - اراک
همدان - همدان
آذربایجان شرقی - مراغه
آذربایجان غربی - خوی
البرز - ساوجبالغ
البرز - ماهدشت

١
١
١
١

٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢

٣
٣
٣
٣
٣
٣

٤
٤

٥
٦
٧

٤١٨٠        
١٥٥       

٢٨       
٢٣               

٢١             
١٩         

١٥     
١١  
١٠ 
٩ 
٨
٨
٨

البرز - هشتگرد
ایالم - ایالم
تهران - بومهن
تهران - بهارستان
تهران - رودهن
تهران - شمیرانات
خراسان جنوبی - بیرجند
خراسان رضوی - سبزوار
خوزستان - دزفول
زنجان - ابهر
سمنان - دامغان
سمنان - گرمسار
فارس - الرستان
قزوین - تاکستان
کرمان - کرمان
کرمانشاه - کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
گلستان - گرگان
گلستان - گنبد کاووس
گیالن - الهیجان
مازندران - بابل
مازندران - ساری
مرکزی - مهاجران
هرمزگان - کیش
همدان - مالیر
یزد - یزد

١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١

شهر محل سکونت

٥٧٥٨



دانشجو : ٢٩٫٥٪ فارغ التحصیل : ٧٠٫٥٪

دانشجوی کاردانی : ٣٫١٪

دانشجوی کارشناس ارشد : ٦٣٫٧٪

دانشجوی دکترا : ٥٫٢٪

دانشجوی کارشناس : ٢٧٫٩٪

زیر ١٨ سال : ٠٫٠٤٪
١٨ تا ٢٢ سال: ٧٫٨٪

٢٣ تا ٢٥ سال: ٢٢٫٤٪

٢٦ تا ٣٠ سال: ٤٢٫٧٩٪

٣١ تا ٣٥ سال: ١٨٫٩٪
٣٦ تا ٤٠ سال: ٥٫٤٥٪

٤١ تا ٤٥ سال: ٠٫٩٦٪
٤٦ تا ٥٠ سال: ٠٫٣١٪
باالی ٥٠ سال: ٠٫٢٠٪

غیرقابل قبول: ١٫٠٩٪

مرد : ٢٣١٥ نفرزن : ٢٢٧٣ نفر

سندانشجو / فارغ التحصیالن
میانگین سنی: ٢٨٫١٣

جنسیتمقطع تحصیلی

٥٩٦٠



١-١٫٥ میلیون ناموت -١٧/١٪

١٫٥-٢ میلیون ناموت - ٣٣/٤٪

٢-٣ میلیون نفر -٢٧/٧٪ ٣-٤ میلیون ناموت - ١٢/٦٪
٤-٥ میلیون ناموت - ٥/٩٪ ٥-٦ میلیون ناموت - ١/٥٪

٦-٨ میلیون ناموت - ١/٤٪ ٨-١٢ میلیون ناموت -٠/٣٪
١٢ میلیون ناموت به باال - ٠/١٪

بدون سابقه کار - ٢١/١٪

زیر ٢ سال - ٢٩/٤٪

کارمند - ١٧٫٨٪

کارشناس - ٤٥٫٧٪

کارشناس ارشد - ١٤٫٣٪

مدیرمیانی - ١٤٫٩٪

معاونت - ١٫٧٪
مدیرارشد - ٥٫٦٪

بین ٢ تا ٥ سال - ٢٦/٩٪

بین ٥ تا ٨ سال - ١٢/٥٪
بین ٨ تا ١٠ سال - ٤/١٪

بین ١٠ تا ١٥ سال - ٤/٧٪
بدون مدرک دانشگاهی - ١٫٥٪باالی ١٥ سال -١/٢٪

کاردانی - ٣٫٨٪

کارشناسی - ٤٥٫٣٪
کارشناسی ارشد - ٤٧٫٢٪

دکترا - ٢٫٢٪

سطح ارشدیتحقوق

مقطع تحصیلیسابقه کاری

٦١٦٢



ریاضیات کاربردی
آمار

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
IT فناوری اطالعات

نرم افزار کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
سخت افزار کامپیوتر
علوم کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
هوش مصنوعی و رباتیک
ارتباطات و فناوری اطالعات
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
MBA
مدیریت کسب و کار
مدیریت فناوری اطالعات
مدیریت اجرایی
مدیریت دولتی
مدیریت بازاریابی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت مالی
حسابداری

گرافیگ

اقتصاد
حقوق

کامپیوتر / فناوری اطالعات

مدیریت / بازرگانی و تجارت / کسب و کار

مالی و حسابداری

اقتصاد

پزشکی/پیراپزشکی/پرستاری/تغذیه

تاریخ / جغرافیا / باستان شناسی

تربیت بدنی

حقوق

زبان و ادبیات

زیست شناسی / علوم زیستی

علوم اجتماعی، روانشناسی / آموزش، علوم تربیتی

علوم ارتباطات / رسانه / روابط عمومی / علوم کتابداری

علوم پایه و کاربردی

علوم سیاسی

فلسفه / الهیات و معارف

کشاورزی/صنایع غذایی

مدیریت توریسم و هتلداری

معماری و شهرسازی

مهندسی ایمنی / مهندسی محیط زیست

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی تاسیسات دریایی

مهندسی شیمی / پلیمر

مهندسی صنایع

مهندسی عمران / مهندسی راه آهن

مهندسی معدن / زمین شناسی

مهندسی مکانیک

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی نساجی

مهندسی نفت / مهندسی انرژی

مهندسی هوافضا

هنر

علوم و صنایع غذایی
مهندسی معماری
مهندسی برق_الکترونیک
(مهندسی برق_مخابرات (سیستم
مهندسی برق_قدرت
مهندسی برق
مهندسی برق_کنترل
مخابرات
مهندسی پزشکی
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی عمران
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک_ساخت و تولید
مهندسی مکانیک_جامدات
مهندسی مواد و متالورژی

٪١٩٫٤

  ٪٢٠٫٦

٪٤٫٥

٪١٫٥

٪٠٫٢

٪٠٫٢

٪٠٫٢

٪١٫٢

٪١٫٧

٪١٫٢

٪٠٫٣

٪٠٫٣

٪٣٫٩

٪٠٫٠

٪٠٫٠

٪١٫٥

٪٠٫٢

٪٠٫٤

٪٢٫٧

٪١٢٫٧

٪٠٫٦
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پوستر نمایشگاه های قبلی
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