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گزارش آماری حقوق و دستمزد 1392 I

نتایج ارزیابی حقوق و دستمزد متخصصان و مدیران در  23گروه شغلی

ایـن گـزارش جهـت اطالعرسـانی و بـه صـورت رایـگان منتشـر شـده اسـت .دادههای ایـن گزارش بر اسـاس یک پرسشـنامه آنالیـن به دسـت آمده و نتایـج حاصل شـده صرفاً

تجزیـه وتحلیـل آن هـا اسـت .شـرکت آریـا تالیـن گام (سـایت  )IranTalent.comهیـچگونـه مسـئولیتی در قبـال اعـداد و ارقـام ارائه شـده در پرسشـنامه ندارد و تنهـا نتایج
بـه دسـت آمـده را در ایـن گـزارش انعـکاس داده اسـت .حـق هرگونـه اسـتفاده تجـاری و یـا انتشـار تمـام یـا بخشـی از مطالب به هـر صورتـی (فتوکپـی ،پرینت ،چـاپ ،پخش
الکترونیکـی ،برداشـت صوتـی و تصویـری و )...تنهـا بـا رضایـت و مجـوز کتبـی شـرکت آریا تالیـن گام امکان پذیر اسـت.
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درباره ایران

اطالعات جمعیت شناختی و اقتصادی ایران
آخرین تحوالت ایران

روش تحقیق و جامعه آماری

روش جمعآوری داده ها و تحلیل آن ها
دموگرافی و مشخصات شرکت کنندگان در ارزیابی

تحلیل داده ها

متغیرهای اثرگذار روی میزان حقوق دریافتی
(نوع شرکت ،سطح تحصیالت ،نوع دانشگاه و جنسیت)
میزان افزایش حقوق سال  92نسبت به سال 91

جداول حقوق و دستمزد

دریافتی متخصصان و مدیران شاغل در تهران در  23گروه شغلی

6

هدف

ارزیابی حقوق و دستمزد با هدف پاسخگویی به نیاز بخش وسیعی از مخاطبان ایران تلنت و کارفرمایان صورت گرفته
که تاکنون لزوم وجود مرجعی برای آگاهی از دستمزدهای رایج کشور را احساس کردهاند.
برخـی از کارفرمایـان جهـت جـذب و نگهداشـتن نیـروی
متخصـص خـود ،سـطح پرداخـت را بـه شـدت افزایـش
م
یدهنـد و در مقابـل عـدهای از کارمنـدان و متخصصـان
نیـز
جهـت حفظ موقعیت شـغلی خـود ،بـا پایینترین شـرایط
حقوقـی کنـار م 
یآینـد.

آشـنایی بـا سـطح فعلـی حقـوق و
دسـتمزد در سـمتهای مختلف ،بدون
شـک به کارفرمایان و متخصصان کمک
خواهـد کـرد تـا معیـاری برای سـنجش
وضعیـت فعلـی خـود داشـته باشـند و
همچنیـن بـرای آینـده شـرکت و کار
خـود برنامـهریـزی کننـد.

هـر سـاله تعداد زیـادی از افراد به دلیل تفاوت سـطح توقع
در دریافـت هـا ،همـکاری خـود را بـا شـرکت یـا سازمانشـان
قطـع میکننـد .ایـن موضـوع از یـک سـو باعـث تحمیـل
هزینههـای قابـل توجهـی بـه سـازمانها میشـود و از سـوی
دیگـر خـود ایـن افـراد ،لزومـ ًا کار بهتـری پیـدا نمیکننـد.
بسـیاری از کارفرمایـان ،عـرف بـازار کار را معیـار پرداخـت
میداننـد و در مقابـل ،متخصصـان هزینههـا و میـزان تـورم
را معیـاری بـرای افزایـش سـطح درآمد و حقوق درخواسـتی
قلمـداد میکنند.
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درباره ایران
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ایران در یک نگاه*

تولیدناخالصملی552/4:

میلیارد دالر ()1391

جمعیت77/4 :
مساحت 1,648,195 :کیلومتر مربع
میلیون نفر ()1392

 6برابر انگلستان  20 -برابر امارات متحده عربی

متوسط امید به زندگی73/8 :
نرخ باسوادی  84/7 :درصد ()1390
کاربران اینترنت53 :
نرخ بيكاری10/5 :

سال ()1391

درصد ()1391

درصد ()1392

نرخ مشاركت اقتصادی35/4 :

درصد ()1392

* منابع :مرکز آمار ایران – Internet World Stats – World Bank
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منحنی جمعیتی ایران در سال *1392

جمعیت

(میلیون نفر)

گروه سنی
100+
95 - 99
90 - 94
85 - 89
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4

5

4

3

2

1

0

0

1

2

3

4

5

جمعیت

(میلیون نفر)

* منبعIndex Mundi :
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نرخ تـــورم درصد
34/7

نرخ ارز ریال

30/5

نرخ بازار آزاد

21/5

نرخ بانک مرکزی

12/4

فروردین 93

دی 92

مـــــهر 92

تــــــیر 92

فروردین 92

رشد اقتصادی درصد

دی 91

1389

مـــــهر 91

1388

تــــــیر 91

1391

1390

10/8

فروردین 91

1392

40٫000
35٫000
30٫000
25٫000
20٫000
15٫000
10٫000
5٫000
0

5/9
3

-1/3

1392

-5/8

1391

1390

* منابع :بانک مرکزی – World Bank

1389
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مهمترین تحوالت سال 1392

ثبات

نسبی نرخ ارز

آغاز دور تازهای از

کاهش

روابط

ایران با دیگر کشورها

یازدهمین

انتخابات

مهار

رکود اقتصادی
12

تورم

ریاست جمهوری

روش تحقیق و جامعه آماری

13

روش تحقیق
توضیحات

موضوع

زمان آمارگيری :بهمن و اسفند 1392

آمارگیری

ی جداول حقوق و دستمزد
ویژگ 

روش جمع آوری داده ها :ارسال پرسشنامه آنالین به مدیران و کارشناسان
تعداد شرکتکنندگان در ارزیابی 29 :هزار و  500نفر
بررسـی دادههـا :تحلیـل آماری پیشـرفته ،همزمـان با مصاحبه تعدادی از شـرکت های
فعـال در بـازار کار
افراد شاغل در تهران
افراد شاغل به صورت تمام وقت
دريافتی ماهانه مبلغی است كه فرد به طور متوسط ماهانه پس از كسر بيمه و ماليات دريافت می كند.

تعاریف و مبنای محاسبه

متوسط دريافتی با محاسبه "ميانه" دريافتی های گروه مورد نظر به دست می آيد.
بازه دريافتی با محاسبه  ١٠درصد پايين و  ٩٠درصد باالی دريافتی های گروه مورد نظر
به دست می آيد.
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ویژگی عمومی شرکت کنندگان

جنسیت

تعداد کل شرکتکنندگان 29 :هزار و  500نفر
خانم

()30%
آقا

()70%

منحنی سنی شرکت کنندگان

سن 59

57

55

درصد

53

51

49

47

45

43

41

15

39

37

35

33

31

29

27

25

23

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ویژگی تخصصی شرکت کنندگان
سطح زبان انگلیسی

میزان سابقه کار

رده سازمانی

11 %

زیر  1سال

مسلط
به زبان
انگلیسی

 1تا  3سال

مدیر

()27%

()29%

کارشناس

()45%

آشنا
به زبان
انگلیسی

()71%

 3تا  5سال
 5تا  7سال
 7تا  10سال
 10تا  15سال
 15تا  20سال

سرپرست

()28%

 20تا  30سال
باالی  30سال

نوع دانشگاه

میزان تحصیالت
سایر

سایر

دولـتی

()20%

()8%
لیسانس

()56%

()41%
آزاد

()39%

14 %

)3%

را (

دکت

فوق لیسانس

()33%

16

1%

4%

6%

14 %

16 %
16 %

18 %

مشخصات محل كار شركت كنندگان
سایز شرکت

حوزه فعالیت شرکتها
16 %
16 %

تولیدی
نفتی
ساختمانی
کامپیوتری ،نرمافزاری و خدمات آنالین
مخابراتی
خودروسازی
کاالی مصرفی و خوراکی
دارویی و تجهیزات پزشکی
نیروگاهی
دانشگاه ها
مدارس
بانک ها
حمل و نقل و پشتیبانی
سرمایهگذاری ،مالی و اعتباری
بیمارستانها و مراکز درمانی
رسانهها و انتشارات
کشاورزی
مسافرتی ،هتلداری و توریستی
فروشگاهها و مراکز خرده فروشی
بیمه
حسابداری
سایر

6%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%

11%
10%

بیش از  500نفر
 101تا  500نفر

14%

 51تا  100نفر
 11تا  50نفر

16%

 1تا  10نفر

محل کار

نوع شرکت
خارجی

()6%

شهرستان

خصوصی

()60%

دولــتی

()38%

تـهـران

()62%

()34%
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25 %
23 %
22%

تحلیل داده ها

18

شركت های خارجی
دریافتــی ماهانــه در شــرکتهای خارجــی فعــال در ایــران بــه طــور متوســط  33درصــد باالتــر از عــرف
بــازار اســت و در برخــی ســمت هــا ،متوســط ایــن اختــاف بــه  50درصــد نیــز میرســد.
شركت های خارجی نسبت به عرف بازار*
اختالف دریافتی در سمت های مختلف
سرپرست فروش
رئیس حسابداری
مدیر فروش
منشی و کارمند اداری
مدیر مالی
کارشناس فروش
حسابدار

14%
25%
32%
33%
38%
40%
50%
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*

تعـداد جامـعـه آمــاری 4455 :نفر

سطح تحصیالت
دریافتــی افــراد بــا تحصیــات فــوق لیســانس بــه طــور متوســط  17درصــد باالتــر از افــراد بــا
تحصیــات لیســانس اســت.
مدرک فوق لیسانس نسبت به لیسانس*

اختالف دریافتی در سمتهای مختلف

33%

کارشناس تحقیق و توسعه
30%

تحلیل گر
27%

منهدس صنایع

25%

برنامه نویس
22%

مدیر مالی

20%

مهندس برق
مهندس مکانیک

15%

سرپرست فروش

14%

حسابدار

10%

منشی و کارمند اداری

10%

مهندس عمران

9%

مدیر منابع انسانی

8%

کارشناس فروش

0%

مدیر کنترل پروژه

0%

20

*

تعـداد جامـعـه آمــاری 8005 :نفر

نوع دانشگاه
دریافتــی فارغالتحصیــان دانشــگاههای دولتــی بــهطــور متوســط  17درصــد باالتــر از فارغالتحصیــان
دانشــگاههای آزاد اســت.
دانشگاه دولتی نسبت به دانشگاه آزاد*
اختالف دریافتی در سمت های مختلف

40%
30%
20%
10%
حسابدار

سرپرست خرید

مهندس صنایع

مهندس برق

مدیر فروش

مدیر مالی

مدیر منابع انسانی

کارشناس منابع انسانی

سرپرست دفتر فنی

مهندس مکانیک

برنامه نویس
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*

تعـداد جامـعـه آمــاری 6042 :نفر

جنسیت
طبــق آمــار بــهدســت آمــده متوســط دریافتــی خانــم هــا در ســمتهای مشــابه نســبت بــه آقایــان  23درصد
کمتر اســت.

کارشناس تحقیق

مسئول خرید

حسابدار

کارشناس فروش

سرپرست برق

سرپرست فروش

برنامه نویس

مهندس برق

مهندس صنایع

رئیس حسابداری

مدیر فروش

منشی و کارمند اداری

مدیر مالی

سرپرست امور اداری

مدیر منابع انسانی

مهندس عمران

مدیر خرید

مهندس شیمی  -صنایع غذایی

خـانم هـا نـسبـت به آقـایان*

اختالف دریافتی در سمت های مختلف

0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%

22

*

تعـداد جامـعـه آمــاری 7237 :نفر

افزایش حقوق ساالنه
متوســط افزایــش دریافتــی در ســال  ،92در شــرکتهــای دولتــی  20درصــد و در شــرکتهــای خصوصــی 23
درصــد بــوده اســت و تنهــا درصــد کمــی از افــراد افزایــش دریافتــی باالتــر از نــرخ تــورم را تجربه کــرده اند.
افزایش دریافتی در شرکت های مختلف*

افزایش دریافتی در سمت های مختلف*

سال  92نسبت به 91

سال  92نسبت به 91

50 % ) 25%

مدیر نرمافزار
مدیر فروش

25 %

حسابدار
کارشناس منابع انسانی
رئیس حسابداری
کارشناس فروش
منشی و کارمند اداری

20 %

50%

) ( 1 % - 53 %

68 % ) 25 %
) 47 %

( 10 % -

23 %
21 %

( 0% -

( 9% -

24 %

60%

نرخ تورم

)( 6 % - 50 %

) ( 6 % - 43 %

) 50 %

( 11 % -

) 50 %

( 11 % -

40%

)( 7 % - 42 %

)( 7 % - 50 %

30%
20%
10%

شرکت های خارجی
)متوسط (22٪ :

23

شرکت های خصوصی
)متوسط (23٪ :

*

شرکت های دولتی

0

)متوسط (20٪ :

تعـداد جامـعـه آمــاری 5986 :نفر

افزایش حقوق با تغییر کار
در ســال  92افــراد بــا تغییــر ســمت در مقایســه بــا تغییــر شــرکت ،بــه طــور متوســط افزایــش دریافتــی بیشــتری را
تجربــه کــردهانــد.
افزایش دریافتی با تغییر کار*
سال  92نسبت به 91

40%
35%
29٪

27٪

21٪

30%
25%
20%

()7%-50%

()10%-67%

()-7%-80%

همان شرکت
همان سمت

سمت جدید

شرکت جدید

15%
10%
5%
0

24

*

تعـداد جامـعـه آمــاری 10120 :نفر

جداول حقوق و دستمزد
خالص دریافتی در تهران (بهمن )92

دریافتی ماهانه متخصصان مالی ،حسابداری و حسابرسی*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

10
14
30
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
تحلیلگر مالی
حسابدار
کارشناس بودجه
کارشناس امور مالی
حسابرس داخلی
حسابرس
مسئول حقوق و دستمزد کارشناس ارشد مالی

سرپرست مالی
سرپرست حسابداری
رئیس حسابداری
حسابرس ارشد
حسابدار ارشد

کارشناس ارشد بودجه
خزانهدار
کارشناس ارشد مالی
رئیس حسابداری پروژه

رئیس حسابداری صنعتی
مدیر مالی
مدیر حسابرسی داخلی
مدیر مالی و اداری
مدیر مالی و برنامهریزی سرپرست مالی
رئیس حسابداری

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

6٫400٫000

18٫000٫000

حداقل

حداکثر

8٫000٫000

28٫900٫000

حداقل

حداکثر

60٫000٫000 13٫500٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 1116 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه متخصصان مالی ،حسابداری و حسابرسی
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 1-7سال
بیش از  15سال

 7-15سال

بازه دریافتی (ریال)
5٫100٫000

تا 8٫700٫000

8٫300٫000

تا 21٫600٫000

6٫000٫000

9٫000٫000

12٫000٫000

 1-7سال

مـدیـر

7٫000٫000

 7-15سال

 7-15سال

سرپرست

متوسط دریافتی (ریال)

12٫000٫000

بیش از  15سال

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی

8٫800٫000

15٫000٫000

7٫000٫000

16٫000٫000

20٫500٫000

16٫000٫000

بیش از  15سال
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30٫000٫000
38٫500٫000

تا 16٫200٫000
تا 32٫500٫000

تا 25٫000٫000

 10٫000٫000تا 29٫200٫000

 12٫000٫000تا 39٫500٫000
8٫000٫000

تا 36٫800٫000

 15٫000٫000تا 53٫000٫000

 19٫000٫000تا 75٫000٫000

دریافتی ماهانه متخصصان منابع انسانی*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

10
13
25
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
کارشناس منابع انسانی
مسئول آموزش
کارمند اداری
کارشناس استخدام

سرپرست منابع انسانی
سرپرست امور اداری
مسئول آموزش

مدیر منابع انسانی و آموزش
مدیر اداری و منابع انسانی
مدیر تشکیالت و روشها
رئیس منابع انسانی
مدیر اداری و مالی

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

6٫700٫000

20٫000٫000

حداقل

حداکثر

8٫000٫000

25٫000٫000

حداقل

حداکثر

50٫000٫000 12٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 365 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه متخصصان منابع انسانی
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال

 1-7سال

سرپرست

 7-15سال

 1-7سال

 7-15سال

مـدیـر

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
بازه دریافتی (ریال)

متوسط دریافتی (ریال)
8٫400٫000

13٫000٫000

11٫900٫000

7٫400٫000

15٫000٫000

29

تا 17٫000٫000

تا 18٫000٫000

 10٫000٫000تا 26٫000٫000

25٫000٫000

30٫000٫000

بیش از  15سال

8٫200٫000

تا 22٫500٫000

6٫900٫000

10٫000٫000

16٫500٫000

5٫600٫000

تا 12٫400٫000

9٫900٫000

تا 37٫500٫000

 15٫000٫000تا 50٫000٫000

 15٫000٫000تا 51٫000٫000

دریافتی ماهانه منشی و مسئول دفتر*
متوسط دریافتی

منشی و
مسئول دفتر

8

میلیون ریال

نمونه سمت ها
منشی
مسئول دفتر
کارمند اداری
مسئول دفتر مدیرعامل

اپراتور
بایگانی
متصدی پذیرش

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

13٫000٫000 5٫000٫000

*

تعـداد جامـعـه آمــاری 387 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه منشی و مسئول دفتر
سابقه کار
 0-1سال

منشی و
مسئول دفتر
کارشناس

 1-7سال

به تفکیک سابقه کار
بازه دریافتی (ریال)

متوسط دریافتی (ریال)

 4٫800٫000تا 9٫200٫000

6٫000٫000

7٫900٫000

9٫000٫000

 7-15سال

11٫000٫000

بیش از  15سال
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 5٫100٫000تا 12٫000٫000

 6٫000٫000تا 15٫000٫000

 7٫700٫000تا 15٫000٫000

دریافتی ماهانه متخصصان فروش ،بازاریابی و تحقیقات بازار*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

10
12
25
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
کارشناس فروش
کارمند فروش
کارشناس بازاریابی
کارشناس بازرگانی

کارشناس تبلیغات
کارشناس محصول
کارشناس توسعه بازار
کارشناس صادرات

سرپرست فروش
سرپرست بازاریابی
کارشناس ارشد فروش سرپرست تبلیغات
معاونت بازاریابی و فروش سرپرست صادرات
سرپرست کانال توزیع
مدیر فروش
مدیر بازاریابی
مدیر بازرگانی
مدیر صادرات
مدیر شعبه
مدیر منطقه
مدیر توسعه بازار
مدیر پخش

مدیر محصول
مدیر برند
مدیر تبلیغات
مدیر توزیع
مدیر رسانه
مدیر ارتباطات
مدیر فروش بینالملل
مدیر پروژه

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

6٫000٫000

20٫000٫000

حداقل

حداکثر

7٫000٫000

25٫000٫000

حداقل

حداکثر

50٫000٫000 12٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 1395 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه متخصصان فروش ،بازاریابی و تحقیقات بازار
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال
 0-1سال
 1-7سال

سرپرست

 7-15سال
 1-7سال

 7-15سال

مـدیـر

بیش از  15سال

متوسط دریافتی (ریال)
7٫000٫000

9٫800٫000

12٫000٫000

8٫000٫000

12٫000٫000

14٫000٫000
20٫000٫000
27٫500٫000
30٫000٫000

33

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
بازه دریافتی (ریال)
5٫000٫000

تا 10٫000٫000

7٫900٫000

تا 24٫700٫000

6٫000٫000

تا 18٫000٫000

5٫100٫000

تا 10٫900٫000

9٫000٫000

تا 27٫700٫000

6٫800٫000

تا 24٫000٫000

 10٫000٫000تا 40٫000٫000

 13٫000٫000تا 58٫000٫000

 15٫100٫000تا 60٫000٫000

دریافتی ماهانه متخصصان خرید و تدارکات*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

11/5
13
میلیون ریال

نمونه سمت ها
کارشناس خرید
کارشناس بازرگانی
کارشناس تدارکات

رئیس پشتیبانی و امور رفاهی
رئیس اداره قراردادها
کارشناس سفارشات خارجی
سرپرست تأمین
کارشناس بازرگانی خارجی

میلیون ریال

21/5
میلیون ریال

مدیر بازرگانی
مدیر بازرگانی خارجی
مدیر خرید خارجی
مدیر تدارکات

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

7٫000٫000

18٫000٫000

حداقل

حداکثر

8٫000٫000

28٫000٫000

حداقل

حداکثر

43٫800٫000 10٫200٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 329 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه متخصصان خرید و تدارکات
رده سازمانی

سابقه کار
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال

 1-7سال

سرپرست

 7-15سال

 1-7سال

 7-15سال

مـدیـر

بیش از  15سال

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
بازه دریافتی (ریال)

متوسط دریافتی (ریال)
11٫000٫000

7٫000٫000

13٫800٫000

9٫000٫000

10٫500٫000

6٫000٫000

14٫500٫000

9٫800٫000

17٫500٫000
20٫800٫000

25٫000٫000
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8٫300٫000

تا 16٫600٫000
تا 20٫000٫000

تا 16٫200٫000
تا 29٫900٫000

تا 27٫200٫000

 12٫000٫000تا 40٫000٫000

 13٫000٫000تا 45٫400٫000

دریافتی ماهانه مهندسان صنایع*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

12
15
22
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
کارشناس فنی
برنامهریز
کارشناس کنترل پروژه
کارشناس تضمین کیفیت
مهندس صنایع
سرپرست کنترل پروژه
سرپرست برنامهریزی
مسئول طرح و برنامه
کارشناس توسعه کسب و کار
مهندس صنایع
مدیر کیفیت
مدیر پروژه
مدیر مهندسی
مدیر برنامهریزی
مدیر برنامهریزی و انبارها
مدیر تولید
مدیر تضمین کیفیت مدیر برنامهریزی و کنترل پروژه
مدیر کارخانه

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

7٫500٫000

22٫000٫000

حداقل

حداکثر

8٫000٫000

25٫000٫000

حداقل

حداکثر

47٫800٫000 12٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 702 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه مهندسان صنایع
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال
 1-7سال
 7-15سال

سرپرست

بیش از  15سال
 1-7سال

 7-15سال

مـدیـر

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
بازه دریافتی (ریال)

متوسط دریافتی (ریال)
7٫500٫000

15٫000٫000

12٫000٫000

20٫000٫000
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25٫000٫000

تا 20٫000٫000

7٫000٫000

تا 21٫000٫000

8٫500٫000

تا 31٫000٫000

9٫400٫000

تا 28٫800٫000

 12٫000٫000تا 34٫400٫000

20٫000٫000

بیش از  15سال

9٫700٫000

تا 25٫400٫000

7٫500٫000

12٫000٫000

16٫000٫000

5٫400٫000

تا 16٫400٫000

34٫000٫000

 12٫000٫000تا 47٫000٫000

 20٫000٫000تا 75٫000٫000

دریافتی ماهانه مهندسان برق و الکترونیک*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

12
15
22
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
مهندس برق
کارشناس فنی
کارشناس برق
کارشناس مخابرات
کارشناس ابزار دقیق

کارشناس تست
کارشناس تعمیرات
کارشناس پشتیبانی
مهندس مخابرات

سرپرست برق
سرپرست فنی
کارشناس فنی
مهندس برق
مسئول تأسیسات

رئیس ابزار دقیق
معاون مدیر برق
سرپرست بازرسی
کارشناس ارشد برق

مدیر پروژه
مدیر تولید
مدیر فنی
مدیر برق
مدیر مهندسی
مدیر کارخانه

مدیر بازرسی برق
مدیر فروش
مدیر تعمیرات
مدیر آزمایشگاه
مدیر شبکه

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

7٫000٫000

24٫000٫000

حداقل

حداکثر

8٫000٫000

30٫000٫000

حداقل

حداکثر

42٫000٫000 12٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 663 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه مهندسان برق و الکترونیک
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال
 1-7سال
 7-15سال

سرپرست

بیش از  15سال
 1-7سال

 7-15سال

مـدیـر

بیش از  15سال

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
بازه دریافتی (ریال)

متوسط دریافتی (ریال)
8٫500٫000

5٫500٫000

11٫000٫000

7٫000٫000

16٫000٫000

تا 21٫200٫000

 10٫000٫000تا 30٫000٫000

12٫300٫000

7٫400٫000

20٫000٫000

15٫000٫000
22٫000٫000

تا 20٫000٫000

 10٫300٫000تا 30٫000٫000

26٫000٫000
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تا 14٫200٫000

 15٫000٫000تا 45٫000٫000
9٫400٫000

36٫000٫000

تا 35٫000٫000

 15٫000٫000تا 40٫000٫000

 22٫000٫000تا 60٫000٫000

دریافتی ماهانه مهندسان مکانیک و هوافضا*
رده سازمانی

متوسط دریافتی

کارشناس 12
سرپرست 16
مـدیــر 23/5
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
مهندس مکانیک
کارشناس مکانیک
کارشناس فنی
کارشناس طراحی
کارشناس کیفیت
کارشناس پروژه

کارشناس تعمیر و نگهداری
بازرس فنی
کارشناس تجهیزات
کارشناس قراردادها
کارشناس تأسیسات
کارشناس دفتر فنی

سرپرست دفتر فنی رئیس تعمیرات
رئیس تأسیسات
سرپرست کارگاه
بازرس
سرپرست تولید
سرپرست کنترل کیفیت
سرپرست فنی

مدیر پروژه
مدیر فنی
مدیر تولید
مدیر کارخانه

مدیر اجرایی
مدیر کنترل کیفیت
مدیر کارگاه

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

8٫000٫000

20٫000٫000

حداقل

حداکثر

9٫000٫000

30٫000٫000

حداقل

حداکثر

41٫400٫000 15٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 501 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه مهندسان مکانیک و هوافضا
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال
بیش از  15سال
 1-7سال
 7-15سال

سرپرست

متوسط دریافتی (ریال)

 7-15سال

بیش از  15سال

بازه دریافتی (ریال)

8٫600٫000

15٫000٫000

8٫600٫000

تا 23٫600٫000

9٫700٫000

18٫000٫000

13٫000٫000

20٫000٫000

27٫000٫000

18٫000٫000
24٫500٫000
28٫500٫000
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6٫700٫000

تا 16٫000٫000

8٫000٫000

12٫000٫000

بیش از  15سال
 1-7سال

مـدیـر

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی

7٫500٫000

تا 19٫000٫000
تا 32٫400٫000

تا 20٫000٫000

 11٫100٫000تا 31٫800٫000

 12٫900٫000تا 40٫000٫000
 10٫600٫000تا 24٫000٫000

 15٫000٫000تا 40٫000٫000

 15٫000٫000تا 60٫500٫000

دریافتی ماهانه مهندسان عمران و معماری*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

12
17
25
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
مهندس عمران
مهندس معمار
کارشناس دفتر فنی
مهندس طراح
نقشهکش
کارشناس سازه

کارشناس معماری
کارشناس پشتیبان فنی
کارشناس ساختمان
ناظر نقشهبرداری
مهندس محاسب
مهندس ناظر

سرپرست سازه
سرپرست کارگاه
سرپرست اجرا
سرپرست بخش
ناظر مقیم
مهندس ناظر
سرپرست دفتر فنی سرپرست نظارت
مهندس نقشهبردار سرپرست پروژه
کارشناس فنی
مدیر دفتر فنی
مدیر پروژه
مدیر کارگاه
مدیر سایت
مدیر فنی

سرپرست کارگاه
سرپرست دفتر فنی
مهندس ناظر
رئیس کارگاه
سرپرست واحد نقشه برداری

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

7٫000٫000

22٫500٫000

حداقل

حداکثر

10٫000٫000

30٫000٫000

حداقل

حداکثر

50٫000٫000 15٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 590 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه مهندسان عمران و معماری
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال
بیش از  15سال
 0-1سال
 1-7سال

سرپرست

 7-15سال
بیش از  15سال
 1-7سال

 7-15سال

مـدیـر

بیش از  15سال

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
بازه دریافتی (ریال)

متوسط دریافتی (ریال)

4٫900٫000

7٫000٫000

7٫000٫000

11٫000٫000

 15٫800٫000تا 29٫500٫000

21٫800٫000

10٫000٫000

7٫900٫000

15٫000٫000

9٫600٫000

20٫000٫000
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تا 15٫200٫000
تا 22٫400٫000

 12٫000٫000تا 32٫000٫000

28٫000٫000

28٫000٫000

تا 16٫400٫000

 11٫000٫000تا 27٫000٫000

18٫500٫000

16٫500٫000

تا 13٫600٫000

 20٫000٫000تا 45٫600٫000
 11٫400٫000تا 25٫000٫000

45٫000٫000

 17٫800٫000تا 40٫000٫000

 28٫400٫000تا 70٫000٫000

دریافتی ماهانه مهندسان نفت ،گاز و پتروشیمی*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

15
22
40
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
مهندس نفت
مهندس پتروشیمی
کارشناس فرایند
کارشناس حفاری
کارشناس پایپینگ
مهندس شیمی
سرپرست تضمین کیفیت
سرپرست پروژه
مهندس داده
بازرس فنی

مدیر پروژه
مدیر مهندسی
مدیر تولید
مدیر کارخانه

مدیر راهاندازی
مدیر سایت
مدیر تعمیرات
مدیر دفتر فنی

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

8٫000٫000

30٫000٫000

حداقل

حداکثر

12٫000٫000

35٫000٫000

حداقل

حداکثر

66٫500٫000 20٫700٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 210 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92

44

دریافتی ماهانه مهندسان نفت ،گاز و پتروشیمی
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال

 1-7سال

سرپرست

 7-15سال

 7-15سال

مـدیـر

بیش از  15سال

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
بازه دریافتی (ریال)

متوسط دریافتی (ریال)
8٫300٫000

6٫600٫000

14٫000٫000

8٫400٫000

20٫000٫000

9٫400٫000

25٫000٫000

45

تا 22٫200٫000

 12٫200٫000تا 56٫400٫000

15٫000٫000

33٫000٫000

تا 11٫300٫000

تا 26٫700٫000

 17٫100٫000تا 38٫500٫000

50٫500٫000

 25٫000٫000تا 55٫000٫000

 30٫000٫000تا 69٫500٫000

دریافتی ماهانه مهندسان شیمی ،فرآیند و صنایعغذایی*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

11
15
20
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
مهندس شیمی
کارشناس فرآیند
مسئول فنی
مسئول تولید
رئیس کنترل کیفیت
سرپرست ناظر
سرپرست کارگاه
سرپرست فرآیند
سرپرست تحقیقات
سرپرست آزمایشگاه
مدیر تولید
مدیر کنترل کیفیت
مدیر تکنولوژی
مدیر مهندسی
مدیر پژوهش

اپراتور تولید
بازرس فنی
مهندس فرآیند
کارشناس کنترل کیفیت

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

22٫000٫000 6٫700٫000
حداقل

حداکثر

9٫000٫000

25٫000٫000

حداقل

حداکثر

40٫000٫000 10٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 173 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92

46

دریافتی ماهانه مهندسان شیمی ،فرآیند و صنایعغذایی
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال

 1-7سال

سرپرست

 7-15سال

 1-7سال

 7-15سال

مـدیـر

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
بازه دریافتی (ریال)

متوسط دریافتی (ریال)
8٫500٫000

10٫000٫000

6٫000٫000

17٫000٫000

12٫000٫000

18٫000٫000

14٫000٫000

بیش از  15سال
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21٫000٫000
25٫000٫000

7٫000٫000

تا 10٫000٫000
تا 20٫000٫000

 12٫000٫000تا 25٫000٫000

7٫000٫000

تا 17٫700٫000

 12٫400٫000تا 31٫800٫000

9٫000٫000

تا 29٫400٫000

 15٫000٫000تا 35٫000٫000

 12٫700٫000تا 72٫000٫000

دریافتی ماهانه مهندسان معدن ،زمینشناسی و متالورژی*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

12
13
21
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
مشاور اکتشاف
مهندس معدن
کارشناس استخراج مهندس ناظر
کارشناس اجرائیات کارشناس کنترل کیفی
کارشناس ژئوفیزیک بازرس فنی
مهندس متالورژی
مهندس جوش
مسئول حفاری
سرپرست معدن
سرپرست ناظر
سرپرست تولید
سرپرست بازرسی فنی
رئیس تولید
مدیر پروژه
مدیر اجرایی
مدیر مهندسی
مدیر اکتشاف
مدیر کنترل کیفیت
مدیر تولید

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

20٫000٫000 7٫800٫000
حداقل

حداکثر

8٫100٫000

26٫000٫000

حداقل

حداکثر

35٫000٫000 12٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 135 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92

48

دریافتی ماهانه مهندسان معدن ،زمینشناسی و متالورژی
رده سازمانی

سابقه کار
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال

 1-7سال

سرپرست

 7-15سال

 1-7سال

مـدیـر

 7-15سال

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
بازه دریافتی (ریال)

متوسط دریافتی (ریال)
10٫000٫000

8٫000٫000

9٫200٫000

16٫500٫000

12٫000٫000

8٫000٫000

16٫500٫000

15٫500٫000
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تا 15٫400٫000
تا 22٫700٫000

تا 15٫000٫000

 11٫100٫000تا 33٫200٫000

26٫000٫000

 10٫200٫000تا 19٫900٫000

 19٫000٫000تا 40٫000٫000

دریافتی ماهانه متخصصان بهداشت ،ایمنی و محیطزیست *
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

11
14/5
30
میلیون ریال

نمونه سمت ها
بازرس بهداشت محیط
کارشناس ایمنی
کارشناس محیطزیست
کارشناس HSE

سرپرست HSE
مهندس ارشد ایمنی

میلیون ریال

مدیر HSE
مدیر واحد ایمنی و بهداشت

میلیون ریال

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

19٫800٫000 5٫500٫000
حداقل

حداکثر

7٫100٫000

30٫000٫000

حداقل

حداکثر

66٫400٫000 14٫600٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 76 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92

50

دریافتی ماهانه متخصصان بهداشت ،ایمنی و محیطزیست
رده سازمانی

سابقه کار

 1-7سال

متوسط دریافتی (ریال)

12٫000٫000

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
بازه دریافتی (ریال)

5٫500٫000

تا 19٫100٫000

کارشناس
 1-7سال

سرپرست

 7-15سال

11٫500٫000

15٫500٫000

 7-15سال

مـدیـر

6٫200٫000

8٫700٫000

30٫000٫000
35٫000٫000

بیش از  15سال
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تا 16٫000٫000
تا 33٫000٫000

 18٫200٫000تا 48٫400٫000

 23٫200٫000تا 82٫000٫000

دریافتی ماهانه مهندسان کشاورزی*
متوسط دریافتی

مهندس
کشاورزی

10

میلیون ریال

نمونه سمت ها
مسئول کنترل کیفیت
کارشناس فضای سبز
کارشناس مرتعداری
کارشناس گیاهان
کارشناس تولید

کارشناس آب
کارشناس اقتصاد کشاورزی
مهندس آبیاری
مهندس کشاورزی
سرپرست کنترل کیفیت

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

6٫000٫000

21٫400٫000

*

تعـداد جامـعـه آمــاری 44 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92

52

دریافتی ماهانه مهندسان کشاورزی
سابقه کار

مهندس
کشاورزی

 1-7سال

به تفکیک سابقه کار

متوسط دریافتی (ریال)

7٫800٫000

بازه دریافتی (ریال)

6٫100٫000

53

تا 10٫900٫000

دریافتی ماهانه مهندسان کامپیوتر ،سختافزار و شبکه*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

10
14
20
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
ادمین شبکه
کارشناس شبکه
پشتیبان شبکه
کارشناس فنی
کارشناس سختافزار
کارشناس انفورماتیک
کارشناس فناوری اطالعات کارشناس پشتیبانی

سرپرست فناوری اطالعات
سرپرست سختافزار
سرپرست شبکه
مسئول شبکه

مدیر فناوری اطالعات
مدیر انفورماتیک
مدیر پروژه
مدیر شبکه
مدیر فنی

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

7٫000٫000

19٫500٫000

حداقل

حداکثر

8٫500٫000

25٫000٫000

حداقل

حداکثر

46٫800٫000 11٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 655 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه مهندسان کامپیوتر ،سختافزار و شبکه
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال
 1-7سال
 7-15سال

سرپرست

بیش از  15سال
 1-7سال

 7-15سال

مـدیـر

بیش از  15سال

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
بازه دریافتی (ریال)

متوسط دریافتی (ریال)
7٫200٫000

14٫300٫000

12٫000٫000

8٫000٫000

16٫000٫000

9٫000٫000

17٫500٫000

55

8٫000٫000

تا 30٫000٫000

6٫700٫000

10٫000٫000

15٫000٫000
22٫000٫000

5٫000٫000

تا 15٫400٫000
تا 15٫200٫000

تا 20٫000٫000
تا 26٫600٫000

 14٫900٫000تا 31٫500٫000

 10٫400٫000تا 26٫800٫000

30٫000٫000

 11٫000٫000تا 50٫000٫000

 12٫600٫000تا 60٫000٫000

دریافتی ماهانه مهندسان کامپیوتر ،نرمافزار و طراح وب*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

12
15
23
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
برنامهنویس
کارشناس نرمافزار
کارشناس فنی
برنامهنویس وب
طراح وب

کارشناس توسعه نرمافزار
کارشناس فناوری اطالعات
مهندس پشتیبان
کارشناس رایانه
طراح سایت

سرپرست فناوری اطالعات
سرپرست انفورماتیک
کارشناس ارشد نرمافزار
مدیر فنی و پشتیبانی

مدیر پروژه
مدیر فناوری اطالعات
مدیر فنی
مدیر پشتیبانی
مدیر نوآوری

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

7٫000٫000

22٫000٫000

حداقل

حداکثر

8٫000٫000

31٫400٫000

حداقل

حداکثر

40٫000٫000 13٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 726 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه مهندسان کامپیوتر ،نرمافزار و طراح وب
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال
بیش از  15سال
 1-7سال
 7-15سال

سرپرست

بیش از  15سال

متوسط دریافتی (ریال)

بازه دریافتی (ریال)

8٫500٫000

17٫000٫000

15٫000٫000

8٫000٫000

20٫000٫000

8٫800٫000

18٫000٫000

 7-15سال

بیش از  15سال
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9٫900٫000

تا 30٫000٫000

8٫800٫000

14٫000٫000

20٫000٫000

5٫200٫000

تا 15٫500٫000

7٫000٫000

12٫000٫000

 1-7سال

مـدیـر

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی

تا 20٫000٫000
تا 32٫400٫000

تا 27٫700٫000
تا 35٫000٫000

 17٫300٫000تا 33٫000٫000

28٫500٫000
30٫000٫000

 11٫800٫000تا 35٫000٫000

 13٫000٫000تا 45٫000٫000

 19٫400٫000تا 38٫100٫000

دریافتی ماهانه متخصصان تحلیل گر و برنامهریز*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

13
15
25
میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

نمونه سمت ها
کارشناس کنترل پروژه مشاور مدیریت
برنامه ریز استراتژیک کارشناس سرمایهگذاری
تحلیل گر کسب و کار
تحلیل گر استراتژیک
تحلیل گر سیستم

سرپرست برنامهریزی
تحلیلگر ارشد
مسئول کنترل پروژه

مدیر برنامهریزی
مدیر پروژه
مدیر برنامهریزی استراتژیک
مدیر ارزیابی
مدیر سیستمها و روشها
مدیر بازرگانی

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

25٫800٫000 8٫000٫000
حداقل

حداکثر

9٫300٫000

27٫700٫000

حداقل

حداکثر

45٫000٫000 14٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 357 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه متخصصان تحلیل گر و برنامهریز
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال
بیش از  15سال
 0-1سال
 1-7سال

سرپرست

 7-15سال

متوسط دریافتی (ریال)

بازه دریافتی (ریال)

9٫500٫000

16٫000٫000

23٫000٫000

10٫000٫000

تا 15٫000٫000
تا 28٫000٫000

 12٫700٫000تا 27٫000٫000

21٫500٫000
25٫000٫000

30٫000٫000
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تا 24٫900٫000

 11٫000٫000تا 35٫000٫000

7٫500٫000

19٫500٫000

بیش از  15سال

9٫200٫000

تا 33٫400٫000

7٫750٫000

14٫000٫000

 7-15سال

5٫900٫000

تا 15٫400٫000

8٫000٫000

13٫000٫000

 1-7سال

مـدیـر

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی

 13٫000٫000تا 38٫500٫000

 14٫400٫000تا 40٫000٫000

 20٫400٫000تا 59٫000٫000

دریافتی ماهانه متخصصان تحقیق و توسعه*
رده سازمانی

کارشناس
سرپرست
مـدیــر

متوسط دریافتی

11
13
22
میلیون ریال

نمونه سمت ها
کارشناس تحقیق و توسعه
پژوهشگر
مشاور
محقق

سرپرست توسعه
کارشناس ارشد تحقیق و توسعه

میلیون ریال

میلیون ریال

مدیر تحقیق و توسعه
مدیر پروژه
مدیر طرح و برنامه
مدیر فروش و توسعه بازار
مدیر مطالعات و توسعه اقتصادی

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

6٫200٫000

20٫000٫000

حداقل

حداکثر

7٫500٫000

24٫000٫000

حداقل

حداکثر

40٫000٫000 14٫000٫000
*

تعـداد جامـعـه آمــاری 310 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه متخصصان تحقیق و توسعه
رده سازمانی

سابقه کار
 0-1سال
 1-7سال

کارشناس

 7-15سال
 1-7سال
 7-15سال

سرپرست

بیش از  15سال

به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی

متوسط دریافتی (ریال)
8٫000٫000

13٫200٫000
12٫000٫000

16٫000٫000

مـدیـر

 7-15سال
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6٫000٫000

تا 12٫800٫000

6٫500٫000

تا 30٫000٫000

6٫400٫000

11٫500٫000

 1-7سال

بازه دریافتی (ریال)

7٫500٫000

8٫900٫000

تا 18٫600٫000

تا 18٫800٫000
تا 30٫000٫000

20٫000٫000

 14٫000٫000تا 54٫000٫000

20٫000٫000
25٫200٫000

 14٫700٫000تا 50٫200٫000

 15٫000٫000تا 40٫000٫000

دریافتی ماهانه مترجمان*
متوسط دریافتی

مترجم

8

نمونه سمت ها
مترجم
مترجم و مسئول اداری

میلیون ریال

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

15٫000٫000 5٫600٫000

*

تعـداد جامـعـه آمــاری 91 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه مترجمان
سابقه کار
 0-1سال

مترجم
کارشناس

 1-7سال
 7-15سال
بیش از  15سال

به تفکیک سابقه کار
متوسط دریافتی (ریال)
7٫000٫000

7٫500٫000

10٫700٫000

12٫000٫000
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بازه دریافتی (ریال)
5٫400٫000

تا 9٫000٫000

6٫000٫000

تا 15٫000٫000

6٫000٫000

6٫100٫000

تا 15٫600٫000
تا 16٫500٫000

دریافتی ماهانه طراحان و هنرمندان*
متوسط دریافتی

طراحی
و هــنـر

9 /5
میلیون ریال

نمونه سمت ها
گرافیست
طراح
عکاس
انیماتور
ناظر چاپ
طراح داخلی
اپراتور چاپ

طراح صنعتی
طراح لباس
ایدهپرداز
مدیر هنری
مدیر واحد طراحی
مدیر تولید

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

18٫000٫000 6٫300٫000

*

تعـداد جامـعـه آمــاری 145 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه طراحان و هنرمندان
سابقه کار

طراحی
و هــنر

 0-1سال
 1-7سال
 7-15سال

به تفکیک سابقه کار

متوسط دریافتی (ریال)
6٫800٫000

9٫000٫000

12٫000٫000
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بازه دریافتی (ریال)
5٫800٫000

تا 8٫800٫000

8٫000٫000

تا 20٫000٫000

6٫000٫000

تا 14٫200٫000

دریافتی ماهانه متخصصان روابط عمومی*
متوسط دریافتی

روابط عمومی

11

میلیون ریال

نمونه سمت ها
کارشناس اطالعرسانی کارشناس ارشد ارتباطات
کارشناس روابطعمومی مدیر روابطعمومی
مدیر امور بینالملل
پژوهشگر اجتماعی
مشاور روابطعمومی
سرپرست دبیرخانه
سرپرست روابطعمومی مدیر ارتباطات

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

28٫600٫000 7٫000٫000

*

تعـداد جامـعـه آمــاری 58 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه وکلا و کارشناسان حقوقی*
متوسط دریافتی

حقوقی

19

میلیون ریال

نمونه سمت ها
کارشناس حقوقی
کارشناس قرارداد
وکیل
مشاورحقوقی
مدیر حقوقی

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

40٫000٫000 7٫900٫000

تعـداد جامـعـه آمــاری 40 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه مدیران عامل ،مدیران اجرایی و معاونین*
متوسط دریافتی

مدیر عامل،
مدیر اجرایی
و معاونت

42
میلیون ریال

نمونه سمت ها
مدیر عامل
مدیر اجرایی
هیئت مدیره
معاونت

بازه رایج دریافتی (ریال)
حداقل

حداکثر

100٫000٫000 15٫000٫000

*

تعـداد جامـعـه آمــاری 307 :نفر

استخدام تمام وقت در تهران (بهمن )92
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دریافتی ماهانه مدیران عامل ،مدیران اجرایی و معاونین
سابقه کار

مدیر عامل،
مدیر اجرایی
و معاونت

 1-7سال
 7-15سال

به تفکیک سابقه کار

متوسط دریافتی (ریال)
20٫000٫000

بیش از  15سال

بازه دریافتی (ریال)

40٫000٫000

50٫000٫000

69

 10٫000٫000تا 40٫000٫000

 15٫000٫000تا 85٫000٫000

 30٫000٫000تا 150٫000٫000

درباره ایران تلنت
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 IranTalentاز نگاه کارجویان

ابزاری کاربــردی برای سـاخت رزومه حــرفه ای منطبق با
اسـتانداردهای بینالمللی

راهی مطــمئن برای ارسـال رزومه به مدیران شرکتهــای
معتبـر ،بدون نیاز به معرف و آشـنا

فضایی برای اطالع از آخرین فرصتهای شغلی در معتبرترین
شرکتهای ایرانی و خارجی
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 IranTalentاز نگاه کارفرمایان

منتخـب بیـش از  1500شـرکت معتبـر ایرانـی و خارجـی بـه
عنـوان منبعـی بـرای جـذب نیـروی متخصـص

راهـی بـرای دسترسـی بـه بیـش از نیـم میلیـون رزومـه
بـه صـورت آنالین

فضایـی بـرای آگهـی موقعیتهـای شـغلی و جـذب بهترین های
ایران

72

بزرگترین سایت استخدامی ایران
پل ارتباطی بین مدیران و متخصصان،
و معتبرترین شرکتهای ایرانی و خارجی

+98 21 2277 7704

+98 21 2277 7708

www.irantalent.com

research@irantalent.com

www.irantalent.com

