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 مقدمه

بنیان را جدّی بگیریم، تصاد دانشاق ما باید مسئله .ها بایستی کمک بکننددستگاه به معاونت علمی کمک بکنند، همه بایستی همه“

کارند که اگر یک  ها آمادهها جوان االن در کشور هستند که اینبنیان را واقعاً جدّی بگیریم. شاید بتوان گفت میلیونهای دانشاین شرکت

 ".های مختلف را ]فعّال[ کنندها پیش بروند و بخشتوانند واقعاً در این قسمتها بشود، میکمکی به این

 له العالی(م رهبری )مدظّمقام معظّ

معاونت رساند بر اساس مصوبات با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، به اطالع عموم مردم شریف ایران می

 ها ومنظور جانمایی و تأمین سرمایه انسانی کارآمد شرکتبه ین آزمون استخدام بخش خصوصی کشورمشش ،علمی

شغلی با شرایط  متقاضایان، انتخاب افراد شایسته و تطبیق شرایط بنیانفنّاور و دانش ری،های موفق صنعتی، تجاسازمان

رگزار احراز مشاغل جهت انتخاب بهترین داوطلب برای تصدی شغل مربوطه و همچنین ایجاد شرایط مناسب شغلی ب

 گردد.می

اقتصاد مقاومتی، هدایت داوطلبان به های ابالغی رهبر معظم انقالب در حوزه سازی سیاستلذا در راستای پیاده

ها و عالیق آنان و تخصیص عادالنه امکانات شغلی به افراد مستعد، شرایط و ضوابط های پایدار و مناسب با توانمندیشغل

 4900نفر در  25000بیش از  استخدام( برای 1401آزمون استخدام بخش خصوصی )سال  ششمین وب ثبت نام درمص

 گردد.اضی، به شرح ذیل اعالم میشرکت و سازمان متق

 بندی برگزاری آزمونبرنامه زمان

 

 بندی برگزاری آزمونبرنامه زمان - 1جدول شماره 

 موضوع تاریخ

 آزمون ثبت نامشروع  18/04/1401

 پایان ثبت نام آزمون 31/04/1401

 شناسیشخصیتهای تکمیل ثبت نام و آزمون 08/05/1401

 *تخصصیهای آزمون 19/06/1401

 اعالم نتایج 07/08/1401

 هادعوت به همکاری از سوی شرکت 28/08/1401

 

 دسته شغلی و هر دسته شغلی در یک روز برگزار خواهد شد. 9های تخصصی در زمونآ *
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 تعاریف

 مفاهیم برخی از اصطالحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:

بخش  آزمون استخدام ششمینهای متقاضی جذب از طریق ا و سازمانهشرکت مشاغل مورد نیاز دسته شغلی:  -1

شود. نامیده می« دسته شغلی»بخش مستقل تقسیم شده است که هر بخش یک  9بر اساس حوزه شغلی به  خصوصی

 باشد:های شغلی به شرح ذیل میعناوین این دسته

 شغل دیگر( 18مارکتینگ و دیجیتال )شامل مشاغل فروشنده، کارشناس فروش، کارشناس  بازاریابی و فروش  -1

 (شغل دیگر 6و HSE کارشناس، کارشناس صنایع غذایی، تکنسین آزمایشگاه )شامل مشاغل سالمت  -2

 (شغل دیگر 36و (CTO) مدیر ارشد فنی، کارشناس فناوری اطالعات،)شامل مشاغل اپراتور رایانه فناوری اطالعات  -3

 (شغل دیگر 15و  تکنسین فنی و تاسیسات، راننده خودرو و کامیونت، هبان)شامل مشاغل حفاظت فیزیکی و نگ فنی و اجرایی  -4

 (شغل دیگر 16و  پژوهشگر، دستیار وکیل، )شامل مشاغل کارشناس کنترل کیفیت کارشناسی و ارائه خدمات  -5

 (شغل دیگر 25و  حسابدار، متصدی امور بانکی، )شامل مشاغل کارمند اداری و حقوقی مالی، اداری  -6

 (شغل دیگر 28و  مدیر منابع انسانی، مدیر اجرایی، مل مشاغل مدیر اداری)شا مدیریتی  -7

 شغل دیگر( 55افزار و نرم -مهندس عمران، مهندس برق، مهندس کامپیوتر )شامل مشاغل  مهندسی  -8

 شغل دیگر( 24گرافیست، مشاور تحصیلی، مترجم/مدرس زبان انگلیسی و )شامل مشاغل  هنر، رسانه و آموزش  -9

 250 برایهای بخش خصوصی در سراسر کشور، این آزمون بر اساس تقاضاهای واصله از شرکت عنوان شغلی:  -2

 (10الی  2جداول شماره ) شغلی است. عنوان

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بخش خصوصی شامل آن قسمت از  44مطابق اصل  :خصوصی بخش  -3

های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت عالیتشود که مکمل فکشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می

که با اصول دیگر قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب  ییدر این سه بخش تا جا

 رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسالمی است.

های هایی که در تولید، توزیع یا مصرف یک فراورده یا یک دسته از فراوردهوعه تمام یگانبه مجم شرکت صنعتی:  -4

ای هستند که مطابق های ثبت شدهشود. واحدهای صنعتی عموماً شرکتگفته می« صنعت»کنند، مشابه فعالیت می

زمان صنایع کوچک های صنعتی سامجلس شورای اسالمی، عضو شهرک 17/1/1390مورخ  877/469مصوبه شماره 

 باشند.های صنعتی ایران در سراسر کشور میو شهرک

هایی هستند که از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی های تجاری خصوصی، شرکتشرکت شرکت تجاری:  -5

سرمایه شرکت را دارا باشد  %49شوند و یا اشخاص حقوقی خصوصی با سرمایه دولتی به نحوی که فقط تا تشکیل می

های آورند. شرکتهای تجاری در میها خود را به شکل یکی از انواع شرکتصد تجاری در دفتر ثبت شرکتو با مقا

 اند:بندی شدهقانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه 20تجاری به موجب ماده 
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 سهامی شرکت .1

 شرکت تضامنی .2

 شرکت با مسئولیت محدود .3

 شرکت مختلط غیر سهامی .4

 هامیشرکت مختلط س .5

 شرکت نسبی .6

 شرکت تعاونی تولید و مصرف .7

 

ها با محوریت نوآوری و فناوری )از قبیل مراکز رشد، های آنهایی که فعالیتشرکت: و دانش بنیان شرکت فنّاور  -6

 پذیرد.( صورت می1دانش بنیانهای های صنعتی و شرکتهای علوم و فناوری، بنگاههای مستقر در پارکشرکت

ها یعنی خالقیت و نوآوری، برای ارائه محصوالت و خدمات هایی که جوهره رشد آنشرکت الق:های خشرکت  -7

باشد و رشد و توسعه محصوالت و خدمات ایشان برخالف های نوین کسب و کار در سطح بازار هدف میجدید و مدل

 محصوالتی مبتنی بر فناوری پیشرفته نیست. دانش بنیانهای شرکت

های شخصیتی و رفتاری ای از سواالت با هدف شناخت بهتر ویژگیشامل مجموعه ی :شناسآزمون شخصیت  -8

باشد. الزم به ذکر است نتیجه نهایی های متقاضی میشده از سوی شرکتهای شغلی مطرح اد بر اساس شایستگیافر

مره نهایی آنان تاثیری این آزمون در قالب یک کتاب جامع راهنمای شغلی تشریحی به داوطلبان داده خواهد شد و در ن

 نخواهد داشت.

شده تا طراحی صورت ویژه و اختصاصی ای از سؤاالت است که برای هر شغل بهمجموعه آزمون تخصصی:  -9

 طور متمرکز بسنجد.های شغلی مورد نظر بخش خصوصی مربوط به آن را بهشایستگی

از برای فعالیت به صورت مناسب و کارا در های مورد نیای از دانش، مهارت و توانمندیمجموعه شایستگی شغلی:  -10

با آن تخصص  های تخصصی که در مشاغل مرتبطها شامل دانش و مهارتباشد. این شایستگییک عنوان شغلی می
 (29الی  20)جداول شماره شوند. های عمومی که در اکثر مشاغل کاربرد دارند، میکاربرد داشته و دانش و مهارت

 شرایط

 باشد:کت در آزمون استخدام بخش خصوصی کشور به شرح ذیل میشرایط عمومی شر

 شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان تصریح  -1

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -2

 *ایرانداشتن تابعیت   -3

                                                           
 ی، مصوّب مجلس شورا«و اختراعات هاینوآور یسازیو تجار انیبنها و مؤسسات دانشاز شرکت تیحما»موضوع قانون  هایاز شرکت کیمنظور هر 1

 باشد. دهیرس جمهوریاستیر یو فنّاور یمعاونت علم دییبه تأ هاآن تیکه صالح است 5/8/1389 خیدر تار یسالما
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 عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خالف شئون شغلی و تحصیلی  -4

 برخورداری از توانایی جسمی و روانی الزم و متناسب با شغل انتخابی  -5

 سال 15داشتن حداقل سن   -6

توانند با ارسال اسناد اقامت قانونی به دبیرخانه آزمون معاونت علمی، اتباع غیر ایرانی می 13-الف/1647*تبصره: بر اساس مصوبه شماره 

  استخدام بخش خصوصی اقدام به ثبت نام نمایند.

 کات مهمن

 در آزمون استخدام بخش خصوصی کشور نکات مهم زیر را مد نظر قرار دهند: ثبت نامالزم است داوطلبان جهت 

شغلی در این  یتوانند با هدف ارتقاهای پیشین آزمون استخدام بخش خصوصی نیز میدوره درشده  استخدامافراد   -1

دوره آزمون، نسبت به برگزیدگان دوره جدید  ششمینی شغلی هاایند معرفی به فرصتنمایند. اما در فر ثبت نامآزمون 

 گیرند.تری قرار میدر اولویت پایین

، دانش بنیانخصوصی و و سازمان شرکت  4900های واصله از بیش از طبق برآوردهای کنونی و بر اساس درخواست  -2

که  رسیدبرداری خواهد هرهببه عنوان برای استخدام از طریق این آزمون  250فرصت شغلی در  25000بیش از 

الی  2شماره ول اگرفته که جزئیات به تفصیل در جدهای کشور را در بر استان اکثرهای شغلی، پراکندگی این فرصت

های مختلف، پیشرو هستند های خصوصی، صنعتی، تجاری و فنّاور عمدتاً در زمینهمجموعهباشد. قابل مشاهده می 10

ها به کند، از این روی تقاضای نیروی انسانی این شرکتنیز از همین قاعده پیروی میشان و نحوه جذب و استخدام

 گردد.خالل فرایند برگزاری آزمون اضافه میصورت مستمر و پیوسته در 

های شغلی پیشرو و موفق، میزان توانایی افراد در شایستگی دانش بنیانهای خصوصی و که برای شرکتآنجایی از  -3

ای رایج قدیمی نظیر معدل و مدرک دانشگاهی و سابقه کار از اهمیت باالتری برخوردار است، لذا هنسبت به شاخص

در این آزمون با هر مدرک تحصیلی و  ثبت نامباشد. بنابراین های شغلی میارزیابی در این آزمون مبتنی بر شایستگی

 در هر مقطع تحصیلی بالمانع است.

 خواهد بود. 1401 ماه تیر سی و یکملغایت  1401 ماه تیر هجدهمصبح  8از ساعت  ثبت نامزمان   -4

و یا دفاتر پیشخوان دولت در  www.inre.irدر آزمون صرفاً از طریق مراجعه به سایت آزمون به نشانی  ثبت نام  -5

 باشد.پذیر میسراسر کشور امکان

و آگاهی از شرایط و ضوابط  ی ثبت نامبه مطالعه کامل دفترچه راهنما امثبت نبایست قبل از اقدام به داوطلبان می  -6

 آزمون، مبادرت نمایند.

شناسی با رایانه و تلفن همراه قابل انجام است ولی های شخصیتمراحل ثبت نام، تکمیل ثبت نام و آزمون  -7

 قابل انجام است. های تخصصی صرفاً از طریق رایانهآزمون
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کند اقدام به ارسال پیامک می 30004537و  50005402شماره  2وصی تنها با آزمون استخدام بخش خص  -8

 های ارسالی از این طریق امن است.و کلیه لینک

 مواد آزمون

 باشد:بخش زیر می ارهچآزمون شامل  مواد

o شناسی های شخصیتآزمون 

o های الزامیشایستگی 

o های انتخابیشایستگی 

o های عمومیشایستگی 

 الذکر به شرح ذیل آمده است.قتعاریف موارد فو -

 

 شناسی های شخصیتآزمون 

ها را با بازار های شخصیتی و عالیق خود را بهتر شناخته و رابطه آنکنند تا ویژگیداوطلبان کمک می ها بهاین آزمون

به طرز ها در شغل مورد نظر خود درک و های شغلی مورد نیاز آن جهت توسعه و بهبود این ویژگیکار و شایستگی

توانند به داوطلب در یافتن شرایط بهتر شغلی او و چگونگی ها مید. همچنین این آزموننشایسته از آن استفاده نمای

 های شغلی که راغب به کار در آن است را بهاش به شخصیت وی کمک کنند و وضعیتوابستگی شغل مورد عالقه

های سودمندی را جهت انتخاب شغل ها، توصیهت این آزموناالهای خود به سوافراد با ثبت پاسخ .او معرفی کنند

 .کنندمناسب خود کسب می
 

 های الزامیشایستگی 

ها سؤاالت این دسته از شایستگیاند. ای از سؤاالت به صورت الزامی مشخص شدهاز عناوین شغلی، دسته برای هر یک

اند. داشتن دانش و مهارت در ی در آن شغل انتخاب شدههای متقاضای بودن و نیاز روز شرکتبا توجه به اهمیت، پایه

 شود. شرایط احراز در شغل مربوطه محسوب می های مذکور از حداقلشایستگی
 

 های انتخابیشایستگی 

ها شوند. اهمیت این شایستگیهایی هستند که توسط داوطلب انتخاب میاین دسته از سواالت مربوط به شایستگی

 ها دانش و مهارت کافی را دارد.با این تفاوت که هر کارجو در تعدادی از آن ؛باشدهای الزامی مینیز مانند شایستگی

 های عمومی شایستگی 

 باشند.ها مربوط به تمامی مشاغل هر دسته شغلی بوده و در هر شغل قابل انتخاب میشایستگی این دسته از

  ه این صورت که به ازای هر سه پاسخ . بدارای نمره منفی هستندتوجه: تمامی سؤاالت آزمون

 غلط، یک پاسخ صحیح شما حذف خواهد شد.
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 ثبت نام گامبهگام راهنمای

 

 با رایانه ثبت ناممراحل 

به شکلی کامالً روان طراحی شود  ثبت نامآزمون استخدام بخش خصوصی تالش شده است تا فرآیند  ثبت نامدر بخش 

خود را به اتمام رسانده و نهایی کنند. بدین منظور بهتر است مطابق دستورالعمل  ثبت نامتا داوطلبان در مدت زمان کمی 

 :زیر اقدام نمایند

استفاده  FireFoxیا  Google Chromeاز آخرین نسخه مرورگر  ثبت نامتوجه: شایسته است داوطلبان جهت 

 نمایند. 

شده و در قسمت باال سمت  www.inre.ir : وارد سایت آزمون استخدام بخش خصوصی کشور به نشانی1مرحله 

 شوید. ثبت ناموارد صفحه  " ثبت نام"چپ سایت با فشردن دکمه 

 

 اقدام به ثبت نام ننمایند. "هاثبت نام شرکت"نکته مهم: داوطلبان به هیچ عنوان از قسمت 
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خود را مطابق عکس زیر تکمیل نماید و در انتها بر روی دکمه  داوطلب بایستی مشخصات ثبت نام: در صفحه 2مرحله 

 کلیک کند: "ثبت و ادامه"

  است از چپ به راست در محل  ده رقم: در قسمت مربوط به کد ملی، داوطلب باید کد ملی خود را که 1توجه

 مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری کند.

  شروع  09خود را که با  رقمی تلفن همراه 11شماره تلفن همراه، داوطلب باید : در قسمت مربوط به 2توجه

 09123456789مثال عنوانشود، در محل مربوط وارد نماید. بهمی

  در قسمت بخش امنیتی داوطلب بایستی عدد داخل تصویر را در کادر مربوطه وارد نماید.3توجه : 

داوطلب بایستی مشخصات فردی خود را مطابق عکس زیر  "دیمشخصات فر"بخش  ثبت نامدر صفحه  :1-3مرحله 

دسته شغلی را انتخاب نمایند و در انتها  2دسته شغلی حداکثر  9تکمیل نماید و با توجه به مشاغل مد نظر خود، از میان 

 کلیک کند: "ثبت و ادامه"بر روی دکمه 

 متقاضی تکمیل  شناسنامه و کارت ملی مطابقو  کامل، فارسی: نام و نام خانوادگی باید به صورت 1 توجه

 گردد.

  از منوی مربوطه انتخاب با دقت خود را  سال تولد: در بخش سال تولد تنها کافی است تا داوطلبان 2توجه

 کنند.

  انتخاب  با دقت اخیر خود را ماههمحل سکونت سه: در بخش استان و شهر الزم است داوطلبان 3توجه

 نمایند.

  زمان با شروع مراحل تکمیل ثبت نام با ورود به صفحه کاربری توانند پس از ثبت نام، همی: داوطلبان م4توجه

 خود، نسبت به انتخاب مشاغل مدنظر خود اقدام نمایند.

10



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در پایین صفحه را فشار دهید و وارد مرحله بعدی شوید.« ثبت و ادامه»پس از انتخاب دسته شغلی موردنظر، دکمه 
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ی خود نظیر مشخصات ثبت نامتواند اطالعات های شغلی، داوطلب میدر این قسمت و پس از ثبت دسته 3-2مرحله 

 های شغلی انتخاب شده را مشاهده کند.فردی و دسته

مشخصات وارد شده را  "ویرایش اطالعات"تواند با انتخاب گزینه : در صورت مغایرت این اطالعات داوطلب می1تبصره 

 نماید. اصالح

شرایط باال " نامه بر روی گزینهی همچنین خواندن کامل موافقتثبت نامداوطلب بایستی پس از بررسی و تائید اطالعات 

شود و داوطلب های مختلف فعال میکلیک نماید. سپس امکان پرداخت به شیوه ".کنمرا مطالعه کردم و با آن موافقت می

 نماید.تواند نوع پرداخت خود را انتخاب می
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 پرداخت "تواند پس از انتخاب : داوطلب در صورت فعال بودن رمز دوم پویای کارت بانکی خود می1 توجه

و وارد درگاه بانکی شود و با وارد  کلیک نماید "پرداخت"دکمه بر روی و انتخاب درگاه بانک مورد نظر،  "آنالین

 کردن اطالعات کارت خود پرداخت نماید.

 های بانکی عضو شبکه شتاب های پرداخت آنالین موجود در سایت، پذیرنده همه کارتهر یک از درگاه :2 توجه

 باشند.های تجارت، صادرات، ملی، سپه، آینده، پارسیان و ...( می)مانند بانک

 

 جه تواند پرداخت خود را به صورت انتقال و: داوطلب در صورت نداشتن رمز دوم کارت بانکی خود می3 توجه

شده در قسمت به شماره کارت مشخص ثبت نامبه این صورت که پس از انتقال مبلغ  .کارت به کارت انجام دهد

شماره کارت، نزد بانک پاسارگاد(، اطالعات پرداخت خود شامل  5022-2970-0000-1607) کارت به کارت

را فشار دهد.  "ثبت"ه را وارد نموده و پس از آن دکم زمان پرداختو  تاریخ، شماره پیگیری/مرجع

دریافت راهنمای کارت "تواند توضیحات کامل جهت کارت به کارت را با کلیک بر روی دکمه ضمناً داوطلب می

گردد نسبت به حفظ و نگهداری به صورت یک فایل دریافت نماید. همچنین به داوطلب توصیه اکید می "به کارت

 شا باشند.قبض انتقال وجه خود تا پایان مراحل آزمون کو
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گردد که وی : پس از تائید پرداخت، یک پیامک حاوی کد تائید شماره تلفن همراه برای داوطلب ارسال می4مرحله 

 را فشار دهد. "ثبت و ادامه"بایستی آن را در کادر مربوطه وارد نموده و دکمه 

 بایستی با انتخاب  "فردی ثبت مشخصات": در صورت اشتباه وارد نمودن شماره تلفن همراه در مرحله 1 توجه
 شماره تلفن همراه خود را اصالح نماید. "اصالح شماره"گزینه 

 ارسال مجدد کد "گزینه بر روی بایست دقیقه، داوطلب می 3: در صورت عدم دریافت پیامک بعد از 2 توجه
 تا کد جدید را دریافت نماید. کلیک کندرا  "تائید
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حداقل باید ت رمز عبور برای ورود به صفحه کاربری خود را انتخاب نماید. رمز عبور بایسدر ادامه این مرحله داوطلب می

 باشد. ها(کاراکتر )حرف یا عدد یا ترکیبی از آن 6شامل 

 بالمانع است. #و  @، &: در انتخاب رمز عبور، استفاده از کاراکترهای خاص نظیر /، %، 1 توجه 

 بی خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل آزمون در حفظ و نگهداری بایست رمز عبور انتخا: داوطلب می2 توجه

 آن کوشا باشد. رمز عبور باید به نحوی انتخاب گردد که فراموش نشود.

 کلید خود توجه نمایید.: در هنگام انتخاب رمز عبور، به زبان صفحه3 توجه 

 خود در قسمت قبلی را مجدداً وارد کند.بایست، رمز عبور انتخابی در قسمت تکرار رمز عبور، داوطلب می -
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تعیین رمز عبور امکان دریافت کارت ثبت صورت آنالین انجام شده است پس از داوطلبانی که پرداخت آنها به: 5مرحله 

 .برای ایشان فراهم است از طریق زیر نام آزمون
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 :پیام زیر را مشاهده خواهند کرد ،داوطلبانی که پرداخت آنها به صورت کارت به کارت بوده

 

 کلیک نماید "ورود داوطلبان"بر روی دکمه  ،پس از تایید پرداخت و دریافت پیامک آن بایستمی بدر این مرحله داوطل

 و وارد صفحه کاربری خود شود. هکلیک نمود "ورود"بر روی دکمه و با وارد کردن کد ملی و رمز عبور 
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نسبت به دریافت کارت ثبت  "چاپ کارت ثبت نام آزمون"فحه کاربری با کلیک بر روی دکمه داوطلب پس از ورود به ص

 نام آزمون اقدام کند.
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، نام خانوادگی ات اولیه ثبت نام خود شامل نام ود اطالعتوان، داوطلب میدر صفحه اول، پس از ورود به صفحه کاربری

. در صورت وجود هرگونه ت و مشاغل انتخابی خود را مشاهده نماییداستان و شهر محل سکون، شماره همراه، کد ملی

همراه با  info@inre.ir لیمیا قیاز طرمغایرت در نام و نام خانوادگی و همچنین کد ملی، اصالحات مورد نیاز را 

آزمون  هرخانی( به دبیکارت مل ریبه همراه تصو یو کد مل یشامل نام و نام خانوادگ یمستندات )مشخصات ثبت نام

کلیک  "مشخصات فردی"بر روی دکمه ، سپس برای ورود به صفحه تکمیل مشخصات فردی. ندینما یرساناطالع

 . نمایید
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 تکمیل مشخصات فردی

 "نحوه آشنایی با آزمون"و  "اطالعات تکمیلی"، "اطالعات تماس"، "مشخصات فردی"بخش  4این صفحه شامل 

ثبت "هر بخش اطالعات خواسته شده را با نهایت دقت تکمیل نموده و در انتها بر روی دکمه  بایستی در داوطلب بوده که

اطالعات وارد شده در سامانه ذخیره نشده ، "ثبت اطالعات"در صورت عدم کلیک بر روی دکمه ید. کلیک نما "اطالعات

 . داستی را مجدداً وارد نمایات درخوو در صورت خروج از این صفحه و ورود مجدد به آن بایستی تمامی اطالع
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ستخدام بخش های مختلف آشنایی خود با آزمون انحوهداوطلب بایستی  "نحوه آشنایی با ما": در بخش   توجه

 .دخصوصی را انتخاب نمای
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 با تلفن همراه ثبت ناممراحل 

به شکلی کامالً روان طراحی شود  ثبت نامه است تا فرآیند آزمون استخدام بخش خصوصی تالش شد ثبت نامدر بخش 

خود را به اتمام رسانده و نهایی کنند. بدین منظور بهتر است مطابق دستورالعمل  ثبت نامتا داوطلبان در مدت زمان کمی 

 زیر اقدام نمایند:

کنند، اقدام به ثبت نام آزمون می همراه خودهت استفاده داوطلبانی که با تلفن توجه: مراحل شرح داده شده در ذیل ج

 باشد.می

و در قسمت باالی سایت شده  www.inre.irخصوصی کشور به نشانی : وارد سایت آزمون استخدام بخش 1مرحله 

 شوید. ثبت ناموارد صفحه  "در آزمون ثبت نام"با فشردن دکمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24



 
  

 

داوطلب بایستی مشخصات خود را مطابق عکس زیر تکمیل نماید و در انتها بر روی دکمه  ثبت نامصفحه : در 2مرحله 

 کلیک کند: "ثبت و ادامه"

 است از چپ به راست در محل  ده رقم: در قسمت مربوط به کد ملی، داوطلب باید کد ملی خود را که 1 توجه

 ری کند.مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خوددا

 شروع  09خود را که با  رقمی تلفن همراه 11شماره : در قسمت مربوط به تلفن همراه، داوطلب باید 2 توجه

 09123456789مثال عنوانشود، در محل مربوط وارد نماید. بهمی

 در قسمت بخش امنیتی داوطلب بایستی عدد داخل تصویر را در کادر مربوطه وارد نماید3 توجه :. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داوطلب بایستی مشخصات فردی خود را مطابق عکس زیر  "مشخصات فردی"بخش  ثبت نامدر صفحه  :1-3مرحله 

دسته شغلی را انتخاب نمایند و در انتها  2دسته شغلی حداکثر  9تکمیل نماید و با توجه به مشاغل مد نظر خود، از میان 

 کلیک کند: "ثبت و ادامه"بر روی دکمه 

 متقاضی تکمیل  مطابق شناسنامه و کارت ملیو  کامل، فارسیام خانوادگی باید به صورت : نام و ن1 توجه

 گردد.

  از منوی مربوطه انتخاب با دقت خود را  سال تولد: در بخش سال تولد تنها کافی است تا داوطلبان 2توجه

 کنند.
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  را انتخاب نمایند. اخیر خود ماهه محل سکونت سه: در بخش استان و شهر الزم است داوطلبان 3توجه 

  زمان با شروع مراحل تکمیل ثبت نام با ورود به صفحه کاربری توانند پس از ثبت نام، هم: داوطلبان می4توجه

 خود، نسبت به انتخاب مشاغل مدنظر خود اقدام نمایند.

 رحله بعدی شوید.در پایین صفحه را فشار دهید و وارد م« ثبت و ادامه»پس از انتخاب دسته شغلی موردنظر، دکمه 
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ی خود نظیر مشخصات ثبت نامتواند اطالعات های شغلی، داوطلب میدر این قسمت و پس از ثبت دسته :2-3مرحله 

 های شغلی انتخاب شده را مشاهده کند.فردی و دسته

مشخصات وارد شده را  "ش اطالعاتویرای"تواند با انتخاب گزینه : در صورت مغایرت این اطالعات داوطلب می1تبصره 

 اصالح نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط باال "نامه بر روی گزینه کامل موافقتی همچنین خواندن ثبت نامداوطلب بایستی پس از بررسی و تائید اطالعات 

شود و داوطلب میهای مختلف فعال کلیک نماید. سپس امکان پرداخت به شیوه ".کنمرا مطالعه کردم و با آن موافقت می

 تواند نوع پرداخت خود را انتخاب نماید.می

 پرداخت "تواند پس از انتخاب : داوطلب در صورت فعال بودن رمز دوم پویای کارت بانکی خود می1 توجه

را فشار دهد و وارد درگاه بانکی شود و با وارد کردن  "پرداخت"و انتخاب درگاه بانک مورد نظر، دکمه  "آنالین

 ات کارت خود پرداخت نماید.اطالع
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 های بانکی عضو شبکه شتاب های پرداخت آنالین موجود در سایت، پذیرنده همه کارت: هر یک از درگاه2 توجه

 باشند.های تجارت، صادرات، ملی، سپه، آینده، پارسیان و ...( می)مانند بانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تواند پرداخت خود را به صورت انتقال وجه کارت نکی خود می: داوطلب در صورت نداشتن رمز دوم کارت با3 توجه

شده در قسمت کارت به به شماره کارت مشخص ثبت نامبه این صورت که پس از انتقال مبلغ  .به کارت انجام دهد

شماره کارت، شماره نزد بانک پاسارگاد(، اطالعات پرداخت خود شامل  5022-2970-0000-1607) کارت

را فشار دهد. ضمناً داوطلب  "ثبت"را وارد نموده و پس از آن دکمه  زمان پرداختو  اریخت، پیگیری/مرجع

به  "دریافت راهنمای کارت به کارت"تواند توضیحات کامل جهت کارت به کارت را با کلیک بر روی دکمه می

گهداری قبض انتقال گردد نسبت به حفظ و نصورت یک فایل دریافت نماید. . همچنین به داوطلب توصیه اکید می

 وجه خود تا پایان مراحل آزمون کوشا باشند.
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گردد که وی پس از تائید پرداخت، یک پیامک حاوی کد تائید شماره تلفن همراه برای داوطلب ارسال می: 4مرحله 

 را فشار دهد. "ثبت و ادامه"بایستی آن را در کادر مربوطه وارد نموده و دکمه 

 بایستی با انتخاب  "ثبت مشخصات فردی"در صورت اشتباه وارد نمودن شماره تلفن همراه در مرحله : 1 توجه

 شماره تلفن همراه خود را اصالح نماید. "اصالح شماره"گزینه 

 را  "ارسال مجدد کد تائید"بایست گزینه دقیقه، داوطلب می 3: در صورت عدم دریافت پیامک بعد از 2 توجه

 دید را دریافت نماید.فشار دهد تا کد ج
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حداقل باید بایست رمز عبور برای ورود به صفحه کاربری خود را انتخاب نماید. رمز عبور در ادامه این مرحله داوطلب می

 باشد. ها(کاراکتر )حرف یا عدد یا ترکیبی از آن 6شامل 

 بالمانع است. #و  @، &، : در انتخاب رمز عبور استفاده از کاراکترهای خاص نظیر /،%1توجه 

 بایست رمز عبور انتخابی خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل آزمون در حفظ و نگهداری : داوطلب می2توجه

 آن کوشا باشد. رمز عبور باید به نحوی انتخاب گردد که فراموش نشود.

 کلید خود توجه نمایید.: در هنگام انتخاب رمز عبور، به زبان صفحه3توجه 

 بایست، رمز عبور انتخابی خود در قسمت قبلی را مجدداً وارد کند.در قسمت تکرار رمز عبور، داوطلب می -
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صورت آنالین انجام شده است پس از تعیین رمز عبور امکان دریافت کارت ثبت داوطلبانی که پرداخت آنها به :5مرحله 

 .هم استنام آزمون از طریق زیر برای ایشان فرا
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 :پیام زیر را مشاهده خواهند کرد ،داوطلبانی که پرداخت آنها به صورت کارت به کارت بوده

 

 

 

 

 

 

 کلیک نماید "ورود داوطلبان"، بر روی دکمه پس از تایید پرداخت و دریافت پیامک آن بایستمی بدر این مرحله داوطل

 و وارد صفحه کاربری خود شود. هکلیک نمود "ورود"بور بر روی دکمه و با وارد کردن کد ملی و رمز ع
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نسبت به دریافت کارت ثبت  "چاپ کارت ثبت نام آزمون"داوطلب پس از ورود به صفحه کاربری با کلیک بر روی دکمه 

 نام آزمون اقدام کند.
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تواند اطالعات اولیه ثبت نام خود شامل نام و نام خانوادگی، ول، داوطلب میپس از ورود به صفحه کاربری، در صفحه ا

کد ملی، شماره همراه، استان و شهر محل سکونت و مشاغل انتخابی خود را مشاهده نمایید. در صورت وجود هرگونه 

همراه با  info@inre. irمغایرت در نام و نام خانوادگی و همچنین کد ملی، اصالحات مورد نیاز را از طریق ایمیل 

مستندات )مشخصات ثبت نامی شامل نام و نام خانوادگی و کد ملی به همراه تصویر کارت ملی( به دبیرخانه آزمون 

کلیک  "مشخصات فردی"رسانی نمایند. سپس برای ورود به صفحه تکمیل مشخصات فردی، بر روی دکمه اطالع

 نمایید. 
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 یتکمیل مشخصات فرد

 "نحوه آشنایی با آزمون"و  "اطالعات تکمیلی"، "اطالعات تماس"، "مشخصات فردی"بخش  4این صفحه شامل 

ثبت "بایستی در هر بخش اطالعات خواسته شده را با نهایت دقت تکمیل نموده و در انتها بر روی دکمه  داوطلب بوده که

، اطالعات وارد شده در سامانه ذخیره نشده "اطالعات ثبت"کلیک نماید. در صورت عدم کلیک بر روی دکمه  "اطالعات

 و در صورت خروج از این صفحه و ورود مجدد به آن بایستی تمامی اطالعات درخواستی را مجدداً وارد نماید. 
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ستخدام بخش آزمون اهای مختلف آشنایی خود با نحوهداوطلب بایستی  "نحوه آشنایی با ما": در بخش   توجه

 .دخصوصی را انتخاب نمای
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 مرتبط و متوسط حقوق مشاغل یهاسازمان ،ییایجغراف ی، پراکندگمشاغل

 ،یشغل یفاقد تقاضا یهااستانبه انضمام استخدام بخش خصوصی  آزمون ششمینبه عناوین شغلی در این بخش 

 .شده استاشاره های شغلی دسته یکبه تفکمرتبط و متوسط حقوق آن مشاغل  یهاها و سازمانشرکت

 

 مشاغل دسته شغلی بازاریابی و فروش – 2جدول شماره 

 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

 بازاریاب تلفنی 1001

 -های بوشهر این شغل در استان
ی چهارمحال و بختیاری تقاضای شغل

 ندارد.

بیمه  -بیمه پاسارگاد  -سازان بیمه سامان آتیه
پیک افزار تندر )الو  -بیمه نوین  -سامان 
 -شرکت بیمه معلم  - 45خودرو  -پیک( 

تگ موند  -نمایندگی بیمه ملت )باجه بیمه( 
 شرکت برتر دیگر 72یکتانت و  -

85،000،000 

1002 

بازاریاب 
حضوری 
 )ویزیتور(

 -های بوشهر این شغل در استان
چهارمحال و بختیاری تقاضای شغلی 

 ندارد.

 -گلستان  -ابزار و ملزومات نویل )ابزارمارت( 
 شرکت برتر دیگر 96لبنیات صباح و  -درسا 

93،000،000 

1003 
گر تحلیل

 بازاریابی

ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -چهارمحال و بختیاری  -بوشهر  -

 -ان شمالی خراس -خراسان جنوبی 
قم  -سیستان و بلوچستان  -سمنان 

 ندارد.تقاضای شغلی 

صنایع غذایی  -سن ایچ  -پپسی  -گلستان 
صنایع غذایی  -رفاه  -لبنیات هراز  -نادی 
 شرکت برتر دیگر 72باما و  -میهن 

105،000،000 

1004 

دار و صندوق
متصدی امور 

 فروشگاهی
  

های هفروشگا -ای هفت های زنجیرهفروشگاه
شیرین عسل  -رفاه  -ای افق کوروش زنجیره

 شرکت برتر دیگر 79سحرخیز و  -
89،000،000 

   فروشنده 1005

گروه صنایع  -ای هفت های زنجیرهفروشگاه
نوین  -شیرین عسل  -رفاه  -غذایی پاکبان 

 شرکت برتر دیگر 73چرم و 
92،000،000 

1006 
کارشناس 

SEO 

بایجان های آذراین شغل در استان
 -بوشهر  -ایالم  -اردبیل  -غربی 

 -قزوین  -سیستان و بلوچستان 

 ندارد.کرمانشاه تقاضای شغلی 

پرشیا  -یکتانت  -ایران اچ آر  -هفت هشتاد 
شرکت برتر  64و  5040هلدینگ  -خودرو 

 دیگر
132،000،000 

1007 
کارشناس 
 بازاریابی

 -های بوشهر این شغل در استان

 ندارد.اضای شغلی خراسان شمالی تق

 -گروه صنایع غذایی پاکبان  -لبنیات هراز 
 -شرکت کامپیوتری علم و صنعت  -پپسی 

 -کاشی تبریز  -مجموعه تبلیغاتی پیک برتر 
 شرکت برتر دیگر 89باراکا و 

97،000،000 
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 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

1008 

کارشناس 
بازاریابی 

های شبکه
 اجتماعی

بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
خراسان  -و بختیاری  چهارمحال -

کهگیلویه و بویراحمد تقاضای  -شمالی 

 ندارد.شغلی 

مجموعه تبلیغاتی  -یکتانت  -هفت هشتاد 
 شرکت برتر دیگر 88سن ایچ و  -پیک برتر 

85،000،000 

1009 
کارشناس 

 بازرگانی خارجی

بوشهر  -های اردبیل این شغل در استان
کهگیلویه و  -چهارمحال و بختیاری  -

 ندارد.احمد تقاضای شغلی بویر

 -صنایع غذایی نادی  -باراکا  -پاکشوما 
های سامانه -پاکشوما  -آرپانوش )ایستک( 

فوالد هیربد  -گلدیران  -دما نور انرژی )سدنا( 
شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران  -زرندیه 

 شرکت برتر دیگر 74و 

140،000،000 

1010 
کارشناس 

 بازرگانی داخلی

 -های بوشهر استان این شغل در
کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی 

 ندارد.

صنعت  -گروه صنعتی گلرنگ  -گلدیران 
شیرهای ساختمانی و صنعتی  -غذایی کورش 

 -لبنیات هراز  -آرمان الکتریک ارگ  -ایران 
 شرکت برتر دیگر 66صنایع غذایی بیژن و 

120،000،000 

1011 
کارشناس 
 برندینگ

بوشهر  -های ایالم اناین شغل در است
خراسان  -چهارمحال و بختیاری  -

کهگیلویه و  -کردستان  -شمالی 

 ندارد.بویراحمد تقاضای شغلی 

شرکت صنایع غذایی و دارویی هانا سپند مزه 
 -یکتانت  -صنایع غذایی فارسی  -آفرین 

 92ظروف یکبار مصرف سیتک و  -سن ایچ 
 شرکت برتر دیگر

140،000،000 

1012 
شناس کار

 تحقیقات بازار

بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
خراسان  -چهارمحال و بختیاری  -

 -سیستان و بلوچستان  -شمالی 
کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی 

 ندارد.

 -صنایع غذایی نادی  -لبنیات هراز  -پپسی 
 -تهران بوران  -صنایع غذایی بیژن  -باراکا 

شرکت برتر  56ر و مجموعه تبلیغاتی پیک برت
 دیگر

120،000،000 

1013 
کارشناس 

خدمات پس از 
 فروش

  

 -گلدیران  -انتخاب الکترونیک )اسنوا( 
 66گروه مادیران و  -صاایران  -پاکشوما 

 شرکت برتر دیگر
98،000،000 

1014 

کارشناس 
دیجیتال 
 مارکتینگ

بوشهر  -های اردبیل این شغل در استان
کهگیلویه و  -سیستان و بلوچستان  -

 ندارد.بویراحمد تقاضای شغلی 

 -المللی مالصدرا هلدینگ بین -یکتانت 
 شرکت برتر دیگر 87رهنما و  -رسپینا 

130،000،000 

   کارشناس فروش 1015

صنایع غذایی  -ای هفت های زنجیرهفروشگاه
بیمه  -بیمه سامان  -شیرین عسل  -میهن 

 شرکت برتر دیگر 76کارآفرین و 
118،000،000 
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 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

1016 
کارشناس کمپین 

 تبلیغاتی

ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -چهارمحال و بختیاری  -بوشهر  -

سیستان و بلوچستان  -خراسان شمالی 
کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی  -

 ندارد.

مجموعه تبلیغاتی پیک  -کلیک  -یکتانت 
 45سن ایچ و  -کانون ایران نوین  -برتر 

 برتر دیگرشرکت 
152،000،000 

1017 
متصدی چیدمان 

 فروشگاهی

یزد  -های بوشهر این شغل در استان

 ندارد.تقاضای شغلی 

های فروشگاه -ای هفت های زنجیرهفروشگاه
چرم مشهد  -رفاه  -ای افق کوروش زنجیره

 شرکت برتر دیگر 90مل اند موژ و  -
130،000،000 

1018 
وکار مشاور کسب

(MBA) 

ایالم  -های اردبیل شغل در استاناین 
 -چهارمحال و بختیاری  -بوشهر  -

سیستان و بلوچستان  -خراسان شمالی 
کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی  -

 ندارد.

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
مجتمع  -فوالد هیربد زرندیه  -آریان )فناپ( 
گروه  -مرکز مهر مام میهن  -فنی تهران 

 شرکت برتر دیگر 97حصین و 

150،000،000 

 

 مشاغل دسته شغلی سالمت – 3جدول شماره 

 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

2001 
امدادگر، بهیار و 

اپراتور 
 های اولیهکمک

  

آچاره( سانا گستر سبز ) -فوالد هیربد زرندیه  
خیریه  -فناوری بن یاخته های رویان  -

مرکز  -توانبخشی معلولین بچه های آسمان 
 شرکت برتر دیگر 77اورژانس امداد آرین و 

92،000،000 

2002 
تکنسین 
   آزمایشگاه

شرکت  -سبحان دارو  -ساینا شیمی پلیمر 
بیمارستان  -عبیدی  -داروسازی باریج اسانس 

شرکت  53شگاه دنا و آزمای -دیپوینت  -آتیه 
 برتر دیگر

90،000،000 

 دامپزشک 2003

بوشهر  -های اردبیل این شغل در استان
 -قزوین  -زنجان  -خراسان شمالی  -

یزد تقاضای شغلی  -هرمزگان  -قم 

 ندارد.

 -گروه صنایع غذایی پاکبان  -لبنیات هراز 
ماکیان دام  -تالونگ  -گروه صنعتی صباح 

 شرکت برتر دیگر 69و مرغ نوجان  -پارس 
140،000،000 

2004 
دستیار 

   پزشکدندان

 -کلینیک تخصصی سپیتا  -بیمارستان آتیه 
 82دندانپزشکی آرمان و  -مطب دکتر جناب 
 شرکت برتر دیگر

107،000،000 

2005 
شناس و روان

   مشاور

 -موسسه فکر برتر  -همراهان کنکور 
ندیشه مرکز مشاوره میالد ا -بیمارستان آتیه 

هلدینگ  -کلینیک مشاوره راه سپید زندگی  -
 شرکت برتر دیگر 57مشاوره کنکور و 

120،000،000 
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 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

2006 
کارشناس 

HSE 
  

 -فوالد هیربد زرندیه  -برفاب  -گلستان 
شرکت  -صنایع غذایی میهن  -فومن شیمی 

 شرکت برتر دیگر 72فوالد امیرکبیر خزر و 
130،000،000 

2007 
کارشناس 

   محیط بهداشت

گروه صنایع غذایی درنا  -پتروشیمی انتخاب 
 -صنایع غذایی میهن  -فومن شیمی  -

شرکت  96پایش سالمت آسیا و  -ماسترفوده 
 برتر دیگر

125،000،000 

2008 
کارشناس 

   صنایع غذایی

تالونگ  -صنایع غذایی نادی  -شیرین نوین 
صنایع  -حلوای عقاب  -تک ماکارون  -

ساسان  -وش نوش ایرانیان خ -غذایی میهن 
 شرکت برتر دیگر 73و 

92،000،000 

2009 
کارشناس علوم 

   آزمایشگاهی

ی سپاهان المللبینگروه  -پتروشیمی انتخاب 
سبحان  -ساینا شیمی پلیمر  -دانه پارسیان 

 -شرکت داروسازی باریج اسانس  -دارو 
 -دیپوینت  -بیمارستان آتیه  -عبیدی 

 شرکت برتر دیگر 83آزمایشگاه دنا و 

135،000،000 

 

 فناوری اطالعاتمشاغل دسته شغلی  – 4جدول شماره 

 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

3001 
نویسبرنامه  

.NET (C#) 

های خراسان جنوبی این شغل در استان
تقاضای شغلی کهگیلویه و بویراحمد  -

 ندارد.

سامان  -فناوری اطالعات رجاء  -هفت هشتاد 
خدمات  -شرکت فن آوا ماهواره  -کیش 

داده  -بامداد عصر پردازش  -انفورماتیک 
 شرکت برتر دیگر 85پردازی ایران و 

150،000،000 

3002 

نویسبرنامه  
.NET 

(VB)  

البرز  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -یاری چهارمحال و بخت-

یزد  -هرمزگان  -مرکزی  -جنوبی 

 ندارد.تقاضای شغلی 

 -ایران فاوا گسترش  -فوالد هیربد زرندیه 
شرکت  68و  ESGTrade -تیم یار  -باما 

 برتر دیگر
132،000،000 

3003 
 کارشناس

DevOps 

های خراسان جنوبی این شغل در استان
 -خراسان شمالی  -خراسان رضوی  -

گیالن  -فارس  -بلوچستان سیستان و 
یزد  -همدان  -هرمزگان  -لرستان  -

 ندارد.تقاضای شغلی 

 -گروه حصین  -میزان گستران شریف 
شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 

شرکت برتر  61هفت هشتاد و  -آریان )فناپ( 
 دیگر

200،000،000 

   رایانه اپراتور 3004

صفر تا صد  -بیمه کارآفرین  -بیمه سامان 
شرکت  74سما رایانه صبا و  -تجارت ایرانیان 

 برتر دیگر
87،000،000 
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3005 
نویس برنامه
++C 

های سیستان و این شغل در استان
 -کهگیلویه و بویراحمد  -بلوچستان 

هرمزگان به صورت حضوری تقاضای 

)امکان دورکاری وجود  ندارد.شغلی 

 دارد(

سامان  -ء فناوری اطالعات رجا -هفت هشتاد 
خدمات  -شرکت فن آوا ماهواره  -کیش 

 شرکت برتر دیگر 83انفورماتیک و 
150،000،000 

3006 

نویسبرنامه  

Back - 

End Node 

JS 

های آذربایجان این شغل در استان
 -مرکزی  -آذربایجان غربی  -شرقی 

یزد به صورت حضوری  -هرمزگان 

)امکان  ندارد.تقاضای شغلی 

 رد(دورکاری وجود دا

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
خدمات انفورماتیک  -مهسان -آریان )فناپ( 

کارگزاری  -هفت هشتاد  -های وب  -
 شرکت برتر دیگر 80مهرآفرین و 

200،000،000 

3007 

نویسبرنامه  

Back - 

End 

Python 

(Django - 

Flask) 

 -های ایالم این شغل در استان
خراسان  - چهارمحال و بختیاری

 -قم  -قزوین  -سمنان  -شمالی 
 -لرستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

هرمزگان به صورت حضوری تقاضای 

)امکان دورکاری وجود  ندارد.شغلی 

 دارد(

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
خدمات انفورماتیک  -مهسان -آریان )فناپ( 

گروه راهبردی  -هفت هشتاد  -های وب  -
فوالد حامیران  -بلور و شیشه کاوه  -خاک 

 شرکت برتر دیگر 78)حامی آلیاژ آسیا( و 

170،000،000 

  Cیس نوبرنامه 3008

 -های بوشهر این شغل در استان
خراسان  -چهارمحال و بختیاری 

 -قم  -خراسان شمالی  -جنوبی 
 -کهگیلویه و بویراحمد  -کردستان 
یزد به صورت حضوری  -هرمزگان 

)امکان  ندارد.ی شغلی تقاضا

 دورکاری وجود دارد(

 -المللی مالصدرا هلدینگ بین -هفت هشتاد 
-سامان کیش  -فناوری اطالعات رجاء 

صنایع  -گروه حصین  -شرکت فن آوا ماهواره 
نویسان نو اندیش برنامه -الکترونیکی زعیم 

 شرکت برتر دیگر 60پاسارگاد و 

170،000،000 

3009 

نویسبرنامه  

Data 

Analysis - 

Python 

(SciPy - 

Pandas) 

 -های ایالم این شغل در استان
خراسان  -چهارمحال و بختیاری 

 -قم  -سیستان و بلوچستان  -جنوبی 
لرستان به  -کهگیلویه و بویراحمد 

 ندارد.صورت حضوری تقاضای شغلی 

 )امکان دورکاری وجود دارد(

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
خدمات انفورماتیک  -مهسان -ریان )فناپ( آ

فناوران اطالعات  -هفت هشتاد  -های وب  -
شرکت برتر  79کانون ایران نوین و  -خبره 
 دیگر

200،000،000 

3010 

نویسبرنامه  

Front - 

End 

 -های بوشهر این شغل در استان
کهگیلویه و بویراحمد به صورت 

)امکان  ندارد.حضوری تقاضای شغلی 

 اری وجود دارد(دورک

شرکت فناوری  -بلد  -فیلیمو  -تلوبیون 
 -اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

 -افزاری نگین )توسن( های نرمتوسعه سامانه
 -هفت هشتاد  -باما  -خدمات انفورماتیک 

 شرکت برتر دیگر 78مایکروتل و 

200،000،000 

42
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3011 
نویسبرنامه  

Full - 

Stack 

های آذربایجان ر استاناین شغل د
چهارمحال و  -بوشهر  -ایالم  -غربی 

 -سمنان  -خراسان شمالی  -بختیاری 
کهگیلویه و  -سیستان و بلوچستان 

 -هرمزگان  -لرستان  -بویراحمد 
همدان به صورت حضوری تقاضای 

)امکان دورکاری وجود  ندارد.شغلی 

 دارد(

شرکت  -مجتمع فنی تهران  -سامان کیش 
اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان  فناوری

 74مایکروتل و  -هفت هشتاد  -)فناپ( 
 شرکت برتر دیگر

250،000،000 

3012 
نویسبرنامه  

Java 

 -های ایالم این شغل در استان
خراسان  -چهارمحال و بختیاری 

سیستان و  -خراسان شمالی  -جنوبی 
کهگیلویه و  -قم  -بلوچستان 

یزد به صورت  -هرمزگان  -بویراحمد

)امکان  ندارد.حضوری تقاضای شغلی 

 دورکاری وجود دارد(

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
فناوران اطالعات  -مهسان  -آریان )فناپ( 

افزاری نگین های نرمتوسعه سامانه -خبره 
 53مهسان و  -سامان کیش  -)توسن( 

 شرکت برتر دیگر

250،000،000 

3013 
یسنوبرنامه  

Laravel 

های خراسان شمالی این شغل در استان
کهگیلویه و  -سمنان  -زنجان  -

یزد به صورت  -همدان  -بویراحمد 

)امکان  ندارد.حضوری تقاضای شغلی 

 دورکاری وجود دارد(

 -ابزار و ملزومات نویل )ابزارمارت(  -بانی مد 
آریا پرداز رایکا ) بیمه  -جادوبی  -تگ موند 
 74ایده پرداز پرارین و  -شنوتو  -دات کام ( 

 شرکت برتر دیگر

200،000،000 

3014 
نویسبرنامه  

Matlab 

بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
خراسان  -محال و بختیاری چهار -

 -کهگیلویه و بویراحمد  -جنوبی 

 ندارد.یزد تقاضای شغلی  -هرمزگان 

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
 -پرداز  مهندسی ارتباطی پیام -)فناپ(  آریان
 -سامان داده پرداز سپند  -بنیان نستوه دانش

 شرکت برتر دیگر 65فن آسا و 

150،000،000 

3015 
نویسبرنامه  

PHP 

این شغل در استان کهگیلویه و 
بویراحمد به صورت حضوری تقاضای 

)امکان دورکاری وجود  ندارد.شغلی 

 دارد(

ابزار و ملزومات نویل  -ا فن آس -دیجی کاال 
المللی شرکت بین - 45خودرو  -)ابزارمارت( 

فوالد حامیران  - 5040هلدینگ  -رونیکس 
 شرکت برتر دیگر 79)حامی آلیاژ آسیا( و 

180،000،000 

3016 

نویسبرنامه  

های تلفن
 هوشمند

Android 

 -های ایالم این شغل در استان
هرمزگان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 ندارد.اضای شغلی تق

هفت  -بلد  -پیام رسان سروش  -تلوبیون 
داده  -فیلیمو  -تلویزیون اینترنتی آیو -هشتاد 

 82ارزش پرداز آریان )آیکو( و  -تدبیر رهنما 
 شرکت برتر دیگر

180،000،000 
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3017 

 نویسبرنامه

های تلفن
 هوشمند

Cross - 

Platform 

های آذربایجان این شغل در استان
مازندران  -لرستان  -گیالن  -شرقی 

یزد  -همدان  -هرمزگان  -مرکزی  -

 ندارد.تقاضای شغلی 

سپیدیار حساب آراد  -هفت هشتاد  -تلوبیون 
 شرکت برتر دیگر 62ویزاپیک و  -

170،000،000 

3018 

 نویسبرنامه

های تلفن
 IOS هوشمند

های آذربایجان این شغل در استان
 -دبیلار -آذربایجان غربی  -شرقی 
 -کردستان  -قم  -قزوین  -بوشهر 

 ندارد.کرمانشاهتقاضای شغلی 

تلویزیون  -بلد  -پیام رسان سروش  -تلوبیون 
توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه  -اینترنتی آیو 

 شرکت برتر دیگر 75فردای کارآفرین و 
250،000،000 

3019 
علوم  پژوهشگر

   کامپیوتر

ات پاسارگاد شرکت فناوری اطالعات و ارتباط
ایران  -خدمات انفورماتیک  -آریان )فناپ( 

 شرکت برتر دیگر 62فاوا گسترش و 
150،000،000 

3020 

 پشتیبان
های سیستم

 کامپیوتری
  

شرکت  -شرکت کامپیوتری علم و صنعت 
فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

رایانش  -هفت هشتاد  -های وب  -)فناپ( 
 شرکت برتر دیگر 83ابری آوید و 

96،000،000 

گرتحلیل 3021  داده 
های خراسان جنوبی این شغل در استان

 ندارد.هرمزگان تقاضای شغلی  -

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
افزاری های نرمتوسعه سامانه -آریان )فناپ( 

گروه مشاوران راهبری  -نگین )توسن( 
حضرت  ()ستاد اجرایی فرمانTCGتدبیر)

 81باما و  -مهسان  - PDN -امام )ره(( 
 شرکت برتر دیگر

170،000،000 

   رایانه تعمیرکار 3022
 -آچاره  -شرکت کامپیوتری علم و صنعت 

 شرکت برتر دیگر 98تکنوکالینت و  -فن آوا 
92،000،000 

3023 
 دهندهتوسعه

CMS های
 متن باز

یستان و های ساین شغل در استان
 -مازندران  -قم  -قزوین  -بلوچستان 
یزد تقاضای  -هرمزگان  -مرکزی 

 ندارد.شغلی 

ابزار و ملزومات نویل  -دیجی کاال  -یکتانت 
المللی شرکت بین - 45خودرو  -)ابزارمارت( 
 شرکت برتر دیگر 60رونیکس و 

150،000،000 

3025 
 کارشناس
Linux 

های آذربایجان این شغل در استان
 -مرکزی  -ربی آذربایجان غ -شرقی 

یزد تقاضای  -همدان  -هرمزگان 

 ندارد.شغلی 

شرکت فناوری  -گروه حصین  -هفت هشتاد 
 -اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

 -افزاری نگین )توسن( های نرمتوسعه سامانه
شرکت  84مهسان و  -خدمات انفورماتیک 

 برتر دیگر

180،000،000 
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3026 
 کارشناس

افزاررماستقرار ن    

خدمات  -شرکت کامپیوتری علم و صنعت 
شرکت خدمات  -تیم یار  -انفورماتیک 

 51آی کن و  -پیشخوان دولت ایرانیان 
 شرکت برتر دیگر

120،000،000 

3027 
 کارشناس

 امنیت

 -قم  -های بوشهر این شغل در استان
مرکزی تقاضای شغلی  -گلستان 

 ندارد.

 -مهسان -زعیم  -امن افزار گستر شریف 
شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 

 شرکت برتر دیگر 99آریان )فناپ( و 
170،000،000 

3028 
 کارشناس
 پایگاه داده

این شغل در استان بوشهر تقاضای 

 ندارد.شغلی 

شرکت فناوری اطالعات و  -هفت هشتاد 
خدمات  -ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

شرکت  68دیجیتون و  -تیم یار  -انفورماتیک 
 برتر دیگر

120،000،000 

3029 
 کارشناس

افزارتست نرم    

شرکت فناوری اطالعات و  -چارگون 
تیم یار و  -ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

 شرکت برتر دیگر 42
100،000،000 

3030 
 شبکه کارشناس

Active 
  

 -صنایع الکترونیکی زعیم  -شرکت فاواجم 
شرکت  86هفت هشتاد و  -ب های و -رسپینا 

 برتر دیگر
150،000،000 

3031 
 شبکه کارشناس

Passive 

های خراسان شمالی این شغل در استان
کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی  -

 ندارد.

های فناوری مرکز همکاری -زعیم  -رسپینا 
شرکت برتر  87یکتانت و  -ریاست جمهوری 

 دیگر
150،000،000 

3032 
 کارشناس

ناوری ف
 اطالعات

  

هفت  -بانک آینده  -بانک اقتصاد نوین  
شرکت برتر  52پتروشیمی انتخاب و  -هشتاد 

 دیگر
102،000،000 

3033 

 کارشناس
کنترل پروژه 

افزارینرم  

ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -زنجان  -خراسان شمالی  -بوشهر  -

 -کهگیلویه و بویراحمد  -کردستان 
یزد تقاضای شغلی  -مرکزی  -گلستان 

 ندارد.

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات  -تلوبیون 
هفت هشتاد  -فیلیمو  -پاسارگاد آریان )فناپ( 

 شرکت برتر دیگر 88دانا انرژی و  -
170،000،000 

3034 
 کارشناس

 هوش مصنوعی

بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
قم به صورت  -خراسان جنوبی  -

)امکان  ندارد.اضای شغلی حضوری تق

 دورکاری وجود دارد(

شرکت  -موسسه میزان گستران شریف 
فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

 -هفت هشتاد  -خدمات انفورماتیک -)فناپ( 
 شرکت برتر دیگر 66باما و 

160،000،000 

3035 
 ارشد فنی مدیر

(CTO) 

 -های اردبیل این شغل در استان
 -گلستان  -و بویراحمد کهگیلویه 

همدان  -مازندران  -لرستان  -گیالن 

 ندارد.تقاضای شغلی 

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات  -تلوبیون 
 97هفت هشتاد و  -پاسارگاد آریان )فناپ( 

 شرکت برتر دیگر
250،000،000 
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3036 
 معمار
های سیستم

افزارینرم  
  

 شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد
هفت  -خدمات انفورماتیک  -آریان )فناپ( 

 شرکت برتر دیگر 62هشتاد و 
200،000،000 

 وب مستر 3037

 -های ایالم این شغل در استان
خراسان  -چهارمحال و بختیاری 

 -کهگیلویه و بویراحمد  -شمالی 

 ندارد.هرمزگان تقاضای شغلی 

Blue Sky -  ایده  -فروشگاه ابزار ایرپاور
 شرکت برتر دیگر 54و  پژشکی اشکان

89،000،000 

 

 فنی و اجراییمشاغل دسته شغلی  – 5جدول شماره 

 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

4001 
و  آبدارچی

   نظافتچی

های معتبر تامین نیروی انسانی کشور شرکت
صنایع  -ای هفت یرههای زنجفروشگاه -

ی المللبینمجموعه ورزشی  -غذایی میهن 
 69تولیدی چرم و کفش پارس و  -آفتاب 

 شرکت برتر دیگر

72،000،000 

4002 
و  آمارگیر

   پرسشگر

صنایع غذایی  -ای هفت های زنجیرهفروشگاه
گروه -شیرین عسل  -شیرین نوین  -میهن 

مینو  -صنایع غذایی نادی  -صنعتی گلرنگ 
پخش  - emrcپژوهش بازار و رسانه امروز  -

 شرکت برتر دیگر 100عقاب و 

122،000،000 

کاربرق 4003    

های مرکز فناوری -انتخاب الکترونیک )اسنوا( 
لوازم خانگی  -دیپوینت  -ریاست جمهوری 

شرکت  92صنایع الکترونیکی زعیم و  -کن 
 برتر دیگر

112،000،000 

   تایپیست 4004

المللی موسسه بین -کر برتر موسسه ف 
المللی هلدینگ بین -مطالعات اسالمی 

موسسه  -انتشارات پویش  -مالصدرا 
 شرکت برتر دیگر 96انتشاراتی پردازش و 

89،000،000 

   دارتحصیل 4005

 -پیک افزار تندر )الو پیک(  -تهران اینترنت 
همیار سریع پارس)میاره( و  -دیاموند  -تپسی 

 ر دیگرشرکت برت 67
120،000،000 

 خودرو تعمیرکار 4006
این شغل در استان بوشهر تقاضای 

 ندارد.شغلی 

تحقیق و تولید موتور ایران  -کویر موتور 
 - 45خودرو  -کیان ترابر  -خودرو )ایپکو( 

 66نیرو خودرو آسیا و  -ایران مزدا  -ایساکو 
 شرکت برتر دیگر

120،000،000 
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 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

4007 
وسایل  تعمیرکار

   رونیکیالکت

انتخاب الکترونیک  -گلدیران  -دیپوینت 
پارس  -پارس الکترونیک  -برفاب  -)اسنوا( 
شرکت برتر  79لوازم خانگی کن و  -شهاب 

 دیگر

130،000،000 

4008 
فنی و  تکنسین

   تأسیسات

 -آچاره  -های ریاست جمهوری مرکز فناوری
شرکت  -صنایع الکترونیکی زعیم  -دیپوینت 

 -یزد پلی اتیلن کویر  -ایران  صنعتی فرد
تولیدی محصوالت صوتی و تصویری شمس 

 شرکت برتر دیگر 94آباد و 

96،000،000 

   جوشکار 4009
 42گروه صنعتی بهشهر و  -پتروشیمی انتخاب 
 شرکت برتر دیگر

100،000،000 

4010 
فیزیکی  حفاظت

   و نگهبان

های معتبر تامین نیروی انسانی کشور شرکت
فوالد هیربد  -آلومینیوم اراک  -ه آچار -

فکور  -درسا لوازم خانگی آشپزخانه  -زرندیه 
 شرکت برتر دیگر 69مغناطیس اسپادانا و 

82،000،000 

   خیاط 4011
بادی  -مد و پد  -مجموعه صنعتی ال سی من 

 شرکت برتر دیگر 38اسپینر و 
120،000،000 

   اجرایی دستیار 4012

شرکت فناوری  -میزان گستران شریف 
 -اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

 شرکت برتر دیگر 61هفت هشتاد و 
120،000،000 

4013 
خودرو و  راننده

   کامیونت

شرکت  -کیان ترابر  -صنایع غذایی میهن 
شیرین نوین  -شیرین عسل  -پخش گلستان 

 شرکت برتر دیگر 81و 
140،000،000 

4014 
 کاردان

   تأسیسات

 -آچاره  -های ریاست جمهوری مرکز فناوری
لوازم  -دیپوینت  -شیرین نوین  -های تک 

 شرکت برتر دیگر 71خانگی کن و 
107،000،000 

   ساده کارگر 4015
گرین الیف  -شیرین نوین -کاال  دیجی

 شرکت برتر دیگر 60زندگی سبز ( و )
81،000،000 

4016 
 نصاب/تعمیرکار

   خانگیلوازم

انتخاب الکترونیک  -گلدیران  -دیپوینت
شرکت  -سینجر گاز  -پاکشوما  -)اسنوا( 
 شرکت برتر دیگر 94آبسال و 

120،000،000 

4018 
پشتیبان 

 هایدستگاه

 کارتخوان
  

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 
 شرکت برتر دیگر 94)فناپ( و 

72،000،000 
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 کارشناسی و ارائه خدمات مشاغل دسته شغلی – 6جدول شماره 

 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

   پژوهشگر 5001

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
 -اندیشکده کار و اشتغال  -آریان )فناپ( 

بنیاد ملی توسعه  -صنایع تولیدی کروز 
ی المللبینمهندسی  -پرشین دارو  -ی فناور

 شرکت برتر دیگر 79فوالد تکنیک و 

107،000،000 

   وکیل دستیار 5002

المللی هلدینگ بین -موسسه فکر برتر 
بیمه تعاون و  -رهاپ  -فالمینگو  -مالصدرا 

 شرکت برتر دیگر 73
94،000،000 

5003 
 راهنمای

گردشگری )تور 
 لیدر(

  

هلدینگ سفیر  -سعدی بنیاد  -عقیق گشت 
 -آرزوی آسمان آبی  -کانون ایران نوین  -

 شرکت برتر دیگر 51افق طالیی و 
120،000،000 

5004 
 کارشناس

   اقتصادی

موسسه  -گذاری بانک شهر توسعه سرمایه
 -بانک خاورمیانه  -حسابرسی مفید راهبر 

های صندوق -صندوق فناوری های نوین 
های پایانه -هاپ ر -پژوهش و فناوری ایران 

شرکت  72شهر و اقتصاد و  -ای نوین داده
 برتر دیگر

112،000،000 

 کارشناس آمار 5005
این شغل در استان بوشهر تقاضای 

 ندارد.شغلی 

موسسه  -المللی آگاه پژوهشگران بین
بیمه زندگی خاورمیانه  -حسابرسی مفید راهبر 

 -آناتا  -بیمه کارآفرین  -بیمه سرمد  -
 59هلدینگ توسعه نوآوری باوند و  -ان گلست

 شرکت برتر دیگر

102،000،000 

5006 
 کارشناس

   تحقیق و توسعه

تحقیق و  -گلدیران  -پتروشیمی انتخاب 
شرکت  -تولید موتور ایران خودرو )ایپکو( 

فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 
بنیاد ملی  -صنایع تولیدی کروز  -)فناپ( 
شرکت برتر  98پرشین دارو و  -اوری توسعه فن

 دیگر

130،000،000 

5007 
 کارشناس

تعمیرات و 
 نگهداری

ایالم  -های اردبیل این شغل در استان

 ندارد.تقاضای شغلی 

های مرکز فناوری -دیپوینت  -گلدیران 
 -شیرین نوین  -آچاره  -ریاست جمهوری 
 -صنایع الکترونیکی زعیم  -لوازم خانگی کن 

 شرکت برتر دیگر 90تهران و تهویه 

112،000،000 
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 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

5008 
 کارشناس

   حقوقی

المللی هلدینگ بین -موسسه فکر برتر 
بیمه  -فالمینگو  -بیمه کارآفرین  -مالصدرا 

سریع  -گروه وکالی تهران مدافع  -تعاون 
 شرکت برتر دیگر 96ترابر ماهان و 

160،000،000 

5009 
 کارشناس

ها و سیستم
 هاروش

 -های بوشهر غل در استاناین ش
کهگیلویه و  -کردستان  -سمنان 

 ندارد.بویراحمد تقاضای شغلی 

های تابعه صدا و شرکت -شیرین نوین 
شرکت  -سیمای جمهوری اسالمی ایران 

فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 
گروه مشاوران راهبری  -فیلیمو  -)فناپ( 

حضرت ()ستاد اجرایی فرمان TCGتدبیر)
 -گروه صنایع کاغذ پارس  -امام )ره(( 

پرهان )توسعه  -ای نوین های دادهپایانه
 شرکت برتر دیگر 91اقتصاد توان یاسین( و 

140،000،000 

5010 

 کارشناس

طراحی و توسعه 
 محصول

 -های بوشهر این شغل در استان
کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی 

 ندارد.

شرکت فناوری  -شیرین نوین  -تلوبیون 
 -اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

 -هفت هشتاد  -بله  -تلویزیون اینترنتی آیو 
تحقیق و  -ایران دلکو  -صنایع تولیدی کروز 

سنی  -تولید موتور ایران خودرو )ایپکو( 
 شرکت برتر دیگر 80پالستیک و 

120،000،000 

5011 
 کارشناس

   کنترل کیفیت

گروه صنایع غذایی  -خاب پتروشیمی انت
زرماکارون  -لبنیات هراز  -گلستان  -پاکبان 

پتروشیمی  -صنایع غذایی میهن  -گلرنگ  -
 -پتروشیمی بندر امام  -بوعلی سینا 

شرکت فوالد  -پتروشیمی شهید تندگویان 
برازین  -پلیمر شبنم سپاهان  -امیرکبیر خزر 
 شرکت برتر دیگر 68بتن شیمی و 

102،000،000 

5012 
 کارشناس

   گردشگری

بیمه  -عقیق گشت  - المللبیننمانگر 
 -هلدینگ سفیر  -بنیاد سعدی  -کارآفرین 

 شرکت برتر دیگر 90بلوتراول و 
105،000،000 

5013 
 کارشناس

   محصول

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
خدمات  -هفت هشتاد  -آریان )فناپ( 

شرکت  38لدیران و گ -یکتانت  -انفورماتیک 
 برتر دیگر 

150،000،000 

   کتابدار 5014

موسسه  -دانشگاه آل طه  -کانون قلم چی 
برخی از  -فرهنگی آموزشی هدایت میزان 

شرکت برتر  93های معتبر کشور و انتشارات
 دیگر

84،000،000 
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 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

5015 
 مربی مهد

   کودک

 -کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
خیریه  -مرکز نوآوری مانا  -مدرسه چمران 

جعبک  -پارک فناوری پردیس  -مهرآفرین 
مهد  -خونه درختی  -ابر چهار گوش  -

شرکت  87کودک و پیش دبستانی پردیس و 
 برتر دیگر

89،000،000 

5016 
)هتل،  مهماندار

   هواپیما و ...(

تهران اینترنت  -شرکت خدمات هوایی سامان 
 المللبینگر نمان -عقیق گشت  -پارسیان  -
 شرکت برتر دیگر 60و 

100،000،000 

   ویراستار 5017

هلدینگ  -هنر و رسانه  -کانون قلم چی 
 -موسسه فکر برتر  -المللی مالصدرا بین

 63همه چی انالین و  -انتشارات خیلی سبز 
 شرکت برتر دیگر

93،000،000 

 

 مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقی – 7جدول شماره 

 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی شغل کد

6001 
ارتباط با  اپراتور

   مشتری

موسسه  -موسسه فکر برتر  -تیم یار 
 86ایستکول و  -نیکوکاری رعد الغدیر 

 شرکت برتر دیگر
122،000،000 

   انباردار 6002

شرکت پخش  -جی کاال دی -باراکا  -پپسی 
شرکت برتر  82و  5040هلدینگ  -گلستان 

 دیگر
107،000،000 

   تلفنی پاسخگوی 6003

شرکت خدمات پیشخوان  -بیمه کارآفرین 
موسسه نیکوکاری رعد الغدیر  -دولت ایرانیان 

 شرکت برتر دیگر 77کال و هم -
107،000،000 

   بورس گرتحلیل 6004

خدمات  -کارگزاری مفید  -شناسا 
های پژوهش فناوری صندوق -انفورماتیک 

 58صندوق امداد والیت و  -رهاپ  -خالق 
 شرکت برتر دیگر

125،000،000 
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 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی شغل کد

   حسابدار 6005

موسسه  -موسسه حسابرسی مفید راهبر 
شرکت فناوری اطالعات  -دانش بنیان برکت 

سازگار  -و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 
ق بازنشستگی کشوری صندو -ارقام سپاهان 

()ستاد TCGگروه مشاوران راهبری تدبیر) -
شرکت  97اجرایی فرمان حضرت امام )ره(( و 

 برتر دیگر

120،000،000 

   صنعتی حسابدار 6006

گروه  -فوالد هیربد زرندیه  -مفید راهبر 
گروه  -پتروشیمی انتخاب  -صنعتی گلرنگ 
 78شرکت زاگرس پوش و  -صنعتی صباح 

 ر دیگرشرکت برت

115،000،000 

6007 
 دفتردار/متصدی

   دبیرخانه

 -سازان بیمه سامان آتیه -موسسه فکر برتر 
های تابعه صدا و سیمای جمهوری شرکت

 -کارگزاری بیمه مرکزی  -اسالمی ایران 
شرکت  66رسپینا و  -مرکز نوآوری بانک رفاه 

 برتر دیگر

82،000،000 

6008 
امور  کارشناس

   اجرایی

خانه  -موسسه فکر برتر  -ین نوین شیر 
بیمه نوین  -یکتانت  -نوآوری تعلیم و تربیت 

 -آژانس تبلیغات دیجیتال ادوایس  -
 شرکت برتر دیگر 96کلیک و فست

104،000،000 

6009 
امور  کارشناس

کارگزینی و منابع 
 انسانی

  

شرکت صنعتی کاوه  -فوالد هیربد زرندیه 
فنی تهران و مجتمع  -)صندوق نسوز کاوه( 

 شرکت برتر دیگر 93
111،000،000 

   بیمه کارشناس 6010

 -بیمه پاسارگاد  -کارگزاری بیمه مرکزی 
بیمه  -بیمه زندگی خاورمیانه  -بیمه رازی 

بیمه  -بیمه کارآفرین  -بیمه سامان  -سامان 
 شرکت برتر دیگر 78نوین و 

80،000،000 

6011 
 کارشناس

تدارکات و 
 پشتیبانی

  

 -بیدود  -فوالد هیربد زرندیه  -رین نوین شی
شرکت پخش  -شرکت پخش گلستان 
 -شرکت موجان  -سراسری بازار گستر پگاه 

 شرکت برتر دیگر 56ساتل صنعت و 

87،000،000 

6012 
 کارشناس

   حسابرسی
شیرین نوین  -موسسه حسابرسی مفید راهبر 

 شرکت برتر دیگر 76بانک اقتصاد نوین و  -
120،000،000 
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 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی شغل کد

   خرید کارشناس 6013

 -بلور و شیشه کاوه  -فوالد هیربد زرندیه 
شرکت تعاونی  -توسعه آهن و فوالد گلگهر 

پاالیش نفت آفتاب  -نخبگان فردای ایرانیان 
 شرکت برتر دیگر 93و 

97،000،000 

6014 
روابط  کارشناس

   عمومی

گروه  -فوالد هیربد زرندیه  -شیرین نوین 
مجموعه  -طات خالق پاالدیوم تبلیغات و ارتبا

شرکت برتر  97ورزشی بین المللی آفتاب و 
 دیگر

85،000،000 

   مالی کارشناس 6015

بانک اقتصاد  -موسسه حسابرسی مفید راهبر 
مصنوعات فلزی  -شیرین نوین  -نوین 

موسسه  -صندوق امداد والیت  -سنگین 
شرکت برتر  85رهاپ و  -دانش بنیان برکت 

 دیگر

112،000،000 

6016 
 کارشناس/مشاور

 گذاریسرمایه

بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
 -سمنان  -چهارمحال و بختیاری  -

 ندارد.هرمزگان تقاضای شغلی 

های پژوهش فناوری خالق صندوق -شناسا 
صندوق  -موسسه دانش بنیان برکت  -

شرکت  90رهاپ و  -بازنشستگی کشوری 
 برتر دیگر

123،000،000 

6017 
امور  کارگزار

 رفاهی

این شغل در استان کهگیلویه و 

 ندارد.بویراحمد تقاضای شغلی 

های تابعه صدا و سیمای شرکت -صاایران 
شرکت فناوری  -جمهوری اسالمی ایران 

اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( و 
 شرکت برتر دیگر 67

98،000،000 

   اداری کارمند 6018

 -ید موتور ایران خودرو )ایپکو( تحقیق و تول
پتروشیمی  -انتخاب الکترونیک )اسنوا( 

های تابعه صدا و سیمای شرکت -انتخاب 
 -شیرین نوین  -جمهوری اسالمی ایران 

 شرکت برتر دیگر 71گلرنگ و 

95،000،000 

6019 
امور  متصدی

   بانکی

های پژوهش صندوق -صندوق امداد والیت 
فناوری های نوین صندوق  -فناوری خالق 

شرکت  88صندوق بازنشستگی کشوری و  -
 برتر دیگر

92،000،000 

   بایگانی متصدی 6020

 -دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشگاه آل طه 
 -بیمارستان صداو سیما  -کیان ترابر 

های تابعه صدا و سیمای جمهوری شرکت
 شرکت برتر دیگر 69اسالمی ایران و 

83،000،000 
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   دفتر مسئول 6021

 -فوالد هیربد زرندیه  -شیرین نوین 
 -پتروفام  -های دما نور انرژی )سدنا( سامانه

شرکت برتر  214شرکت دارویی زردبند و 
 دیگر

110،000،000 

   قراردادها مسئول 6022

هلدینگ  -هلدینگ سفیر  -موسسه فکر برتر 
سازمان کنترل  -شناسا  -المللی مالصدرا بین

 94رق تهران )برق آرا( و مهندسی ب -طاها 
 شرکت برتر دیگر

97،000،000 

   منشی 6023

شیرین  -صنایع غذایی مانا  -کیان ترابر  
شرکت برتر  250موسسه فکر برتر و  -نوین 
 دیگر

92،000،000 

6024 
دفتر  منشی

   حقوقی

المللی هلدینگ بین -موسسه فکر برتر 
شرکت  86عدالت نو و  -فالمینگو  -مالصدرا 

 رتر دیگرب
90،000،000 

 

 مشاغل دسته شغلی مدیریتی – 8جدول شماره 

 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

7001 
 عضو موظف

   هیات مدیره

موسسه میزان  -هلدینگ برکت  -صباح 
های مرکز نوآوری فناوری -گستران شریف 

 شرکت برتر دیگر 58شتغال و ا
150،000،000 

 HSE  مدیر 7002
این شغل در استان اردبیل تقاضای 

 ندارد.شغلی 

 -فومن شیمی  -گروه صنایع غذایی درنا 
شرکت فوالد امیرکبیر  -صنایع غذایی میهن 

شرکت برتر  57برفاب و  -گلستان  -خزر 
 دیگر

200،000،000 

 SEO  مدیر 7003

های اردبیل سمنان ناین شغل در استا
 -قزوین  -سیستان و بلوچستان  -

 -کهگیلویه و بویراحمد  -کردستان 
یزد  -همدان  -هرمزگان  -مرکزی 

 ندارد.تقاضای شغلی 

 -المللی مالصدرا هلدینگ بین -یکتانت 
پرشیا  -ایران اچ آر  -هفت هشتاد  -رهنما 
شرکت برتر  94و  5040هلدینگ  -خودرو 

 دیگر

250،000،000 

   اجرایی مدیر 7004

 -پارک فناوری پردیس  -پتروشیمی انتخاب 
خانه  -موسسه فکر برتر  -شیرین نوین 

 -یکتانت  -فن آسا  -نوآوری تعلیم و تربیت 
 شرکت برتر دیگر 70بیمه کارآفرین و 

200،000،000 
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 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

   مدیر اداری 7005

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
تحقیق  -آناتا  -شیرین نوین  -آریان )فناپ( 

انتخاب  -و تولید موتور ایران خودرو )ایپکو( 
 -پتروشیمی انتخاب  -الکترونیک )اسنوا( 

های تابعه صدا و سیمای جمهوری شرکت
شرکت برتر  56گلرنگ و  -اسالمی ایران 

 دیگر

180،000،000 

7006 
امور  مدیر

 گردشگری

این شغل در استان چهارمحال و 

 ندارد.تقاضای شغلی بختیاری 

جایزه  -عقیق گشت  -نمانگر بین الملل 
بلوتراول  -هلدینگ سفیر  -بله  -محمد)ص( 

 شرکت برتر دیگر 82و 
200،000،000 

7007 
بازرگانی  مدیر

 خارجی

این شغل در استان چهارمحال و 

 ندارد.بختیاری تقاضای شغلی 

فوالد  -پاکشوما  -انتخاب الکترونیک )اسنوا( 
پتروشیمی  -شیرین نوین  -زرندیه هیربد 

 55آریا همراه سامانه و  -دیپوینت  -انتخاب 
 شرکت برتر دیگر

250،000،000 

7008 
بازرگانی  مدیر

   داخلی

 -شیرین نوین  -انتخاب الکترونیک )اسنوا( 
مهد  -شیرین عسل  -پتروشیمی انتخاب 

مجتمع معدنی و صنعت آهن  -الستیک توس 
 شرکت برتر دیگر 55و فوالد بافق و 

170،000،000 

 برندینگ مدیر 7009

 -های ایالم این شغل در استان
خراسان جنوبی  -چهارمحال و بختیاری 

سیستان  -سمنان  -خراسان شمالی  -
 -کهگیلویه و بویراحمد  -و بلوچستان 

مرکزی تقاضای شغلی  -لرستان 

 ندارد.

شرکت فناوری اطالعات و  -سن ایچ 
 -سی تک  -اد آریان )فناپ( ارتباطات پاسارگ
تهران بوران  -دیجی کاال  -هولدینگ مات 

 شرکت برتر دیگر 56و 

250،000،000 

   پروژه مدیر 7010

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
ایران  -خدمات انفورماتیک  -آریان )فناپ( 

 -شیرین نوین  -فوالد هیربد زرندیه  -اچ آر 
مجموعه  -کر برتر موسسه ف -ستاد نانو 

گروه مشاوران راهبری  -تبلیغاتی پیک برتر 
()ستاد اجرایی فرمان حضرت TCGتدبیر)

 شرکت برتر دیگر 76امام )ره(( و 

180،000،000 

7011 
پروژه  مدیر

 فناوری اطالعات

 -های اردبیل این شغل در استان
 -خراسان شمالی  -خراسان جنوبی 

 -د کهگیلویه و بویراحم -قم  -زنجان
هرمزگان تقاضای  -مرکزی  -گلستان 

 ندارد.شغلی 

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
تلویزیون  -هفت هشتاد  -آریان )فناپ( 

خدمات انفورماتیک  -تلوبیون  -اینترنتی آیو 
 شرکت برتر دیگر 72و 

200،000،000 
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7012 
تبلیغات و  مدیر

 بازاریابی

ای شغلی این شغل در استان ایالم تقاض

 ندارد.

 -اخوان  -موسسه فکر برتر  -یکتانت 
 95سی تو و  -پاکشوما  -پتروشیمی انتخاب 

 شرکت برتر دیگر
170،000،000 

7013 
تحقیق و  مدیر

 توسعه

های خراسان جنوبی این شغل در استان
خراسان شمالی تقاضای شغلی  -

 ندارد.

 -تحقیق و تولید موتور ایران خودرو )ایپکو( 
انتخاب الکترونیک  -تولیدی کروز صنایع 
شرکت فناوری  -پتروشیمی انتخاب  -)اسنوا( 

 -اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 
 88پرشین دارو و  -بنیاد ملی توسعه فناوری 

 شرکت برتر دیگر

200،000،000 

7014 
تحقیقات  مدیر

 بازار

خراسان  -های ایالم این شغل در استان
 -سمنان  -ن شمالی خراسا -جنوبی 

مرکزی  -قم  -سیستان و بلوچستان 

 ندارد.تقاضای شغلی 

 -کاشی تبریز  -مجموعه تبلیغاتی پیک برتر 
 -صنایع غذایی نادی  -لبنیات هراز  -پپسی 
تهران بوران و  -صنایع غذایی بیژن  -باراکا 

 شرکت برتر دیگر 84

167،000،000 

 توسعه بازار مدیر 7015

 -های ایالمتاناین شغل در اس
خراسان جنوبی  -چهارمحال و بختیاری 

سیستان  -سمنان  -خراسان شمالی  -
کهگیلویه و  -کردستان  -و بلوچستان 

گلستان تقاضای شغلی  -بویراحمد 

 ندارد.

 -پاکشوما  -گلستان  -صنایع غذایی نادی 
شرکت فناوری اطالعات و  -شیرین نوین 

هفت  -ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 
 شرکت برتر دیگر 56هشتاد و 

170،000،000 

   تولید مدیر 7016

 -فوالد هیربد زرندیه  -شیرین نوین 
پتروشیمی بوعلی سینا  -پتروشیمی بندر امام 

شرکت فوالد امیرکبیر  -پتروشیمی انتخاب  -
گروه  -باراکا  -پلیمر آریا ساسول  -خزر 

 88صنایع غذایی بیژن و  -صنعتی بستانچی 
 رکت برتر دیگرش

190،000،000 

 تولید محتوا مدیر 7017
این شغل در استان کهگیلویه و 

 ندارد.بویراحمد تقاضای شغلی 

 -استاد آنالین  -موسسه فکر برتر  -یکتانت 
 -خانه نوآوری تعلیم و تربیت  -ایران اچ آر 

شرکت برتر  73گروه سرمایه گذاری احسان و 
 دیگر

156،000،000 

7018 
رید و خ مدیر

   تدارکات

 -بیدود  -فوالد هیربد زرندیه  -شیرین نوین 
شرکت پخش  -شرکت پخش گلستان 
مجتمع معدنی و  -سراسری بازار گستر پگاه 

رهام سلولز  -صنعت آهن و فوالد بافق 
 شرکت برتر دیگر 92پاسارگاد و 

152،000،000 
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7019 
دیجیتال  مدیر

 مارکتینگ

بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
خراسان  -چهارمحال و بختیاری  -

 -کهگیلویه و بویراحمد  -شمالی 

 ندارد.مرکزی تقاضای شغلی 

المللی هلدینگ بین -یکتانت  -تلوبیون 
آژانس تبلیغات و بازاریابی عاج و  -مالصدرا 

 شرکت برتر دیگر 76
155،000،000 

 رسانه مدیر 7020

ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
کهگیلویه و  -خراسان جنوبی  -

هرمزگان تقاضای شغلی  -بویراحمد 

 ندارد.

 -فیلیمو  -تلویزیون اینترنتی آیو  -تلوبیون 
های تابعه صدا و سیمای جمهوری شرکت

مرکز آهن  -مراکز نوآوری  -اسالمی ایران 
 شرکت برتر دیگر 92صباح و  -

157،000،000 

7021 
روابط  مدیر

   عمومی

صنایع  -فوالد هیربد زرندیه  -شیرین نوین 
گروه صنایع جی اس  -صباح  -غذایی مانا 

 84ارتباطات آنالین اسکای روم و  -آی 
 شرکت برتر دیگر

145،000،000 

7022 
طراحی و  مدیر

 توسعه محصول

خراسان  -های ایالم این شغل در استان
 -کهگیلویه و بویراحمد  -جنوبی 
 هرمزگان تقاضای -مرکزی  -گلستان 

 ندارد.شغلی 

شرکت فناوری  -شیرین نوین  -ایران دلکو 
 -اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

تحقیق و تولید  -پتروشیمی انتخاب  -اخوان 
صنایع تولیدی  -موتور ایران خودرو )ایپکو( 

 شرکت برتر دیگر 99کروز و 

170،000،000 

   فروش مدیر 7023

پتروشیمی  -شرکت کامپیوتری علم و صنعت 
شیرین  -انتخاب الکترونیک )اسنوا(  -انتخاب 
صنایع  -شیرین نوین  -شیرین نوین  -عسل 

 -بیمه رازی  -بیمه کارآفرین  -غذایی میهن 
 شرکت برتر دیگر 74بیمه سامان و 

200،000،000 

   فروشگاه مدیر 7024

 -ای هفت های زنجیرهفروشگاه
رفاه  -ای افق کوروش های زنجیرهفروشگاه

 شرکت برتر دیگر 61شرکت دوان و  -
134،000،000 

7025 
کمپین  مدیر

   تبلیغاتی

مجموعه تبلیغاتی پیک  -کلیک  -یکتانت 
 45سن ایچ و  -کانون ایران نوین  -برتر 

 شرکت برتر دیگر
200،000،000 

7026 
کنترل  مدیر

   کیفیت

گروه صنایع غذایی  -پتروشیمی انتخاب 
زرماکارون  -لبنیات هراز  -گلستان  -پاکبان 

پتروشیمی  -صنایع غذایی میهن  -گلرنگ  -
 -پتروشیمی بندر امام  -بوعلی سینا 

شرکت فوالد  -پتروشیمی شهید تندگویان 
برازین  -پلیمر شبنم سپاهان  -امیرکبیر خزر 
 شرکت برتر دیگر 68بتن شیمی و 

160،000،000 
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7027 
 مدیر

لجستیک/زنجیره 
 تأمین

ایالم  -های اردبیل در استاناین شغل 
 -چهارمحال و بختیاری  -بوشهر  -

 -قزوین  -سمنان  -خراسان جنوبی 
گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 ندارد.تقاضای شغلی 

 -دیجی لند  -ای هفت های زنجیرهفروشگاه
 -انتخاب الکترونیک )اسنوا(  -گلدیران 

شیرین  -شیرین نوین  -پتروشیمی انتخاب 
هلدینگ طب  -فوالد هیربد زرندیه  -عسل 

 شرکت برتر دیگر 91پالستیک نوین و 

180،000،000 

   مالی مدیر 7028

 -شیرین نوین  -موسسه دانش بنیان برکت 
 -صنایع غذایی مانا  -فوالد هیربد زرندیه 

پیران پلیمر  -موسسه حسابرسی مفید راهبر 
 شرکت برتر دیگر 88پارس و 

250،000،000 

   محصول یرمد 7029

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
خدمات  -هفت هشتاد  -آریان )فناپ( 

شرکت  38گلدیران و  -یکتانت  -انفورماتیک 
 برتر دیگر 

200،000،000 

7030 
منابع  مدیر

   انسانی

شیرین -آتیه سازان معدن شریف  -صباح 
یکتا تهویه اروند  -فوالد هیربد زرندیه  -نوین 

شرکت  66ولیدی چرم و کفش پارس و ت -
 برتر دیگر

180،000،000 

   مدیرعامل 7031

 -شیرین نوین  -هلدینگ برکت  -صباح 
گروه مشاوران راهبری  -فوالد هیربد زرندیه 

()ستاد اجرایی فرمان حضرت TCGتدبیر)
مرکز نوآوری فناوری های اشتغال  -امام )ره(( 

 شرکت برتر دیگر 66و 

250،000،000 
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 مشاغل دسته شغلی مهندسی – 9جدول شماره 

 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

   انرژی مهندس 8001

پردیس نوآوری تهرانی  -پتروشیمی انتخاب 
 -های دما نور انرژی )سدنا( سامانه -مقدم 

شرکت  52انرژی پارس و  -استودیو هاردتک 
 برتر دیگر

130،000،000 

   برق مهندس 8002

انتخاب الکترونیک )اسنوا(  -گلدیران  -برفاب 
پردیس نوآوری تهرانی  -استودیو هاردتک  -

 -پاکشوما  -پتروشیمی انتخاب  -مقدم 
شرکت  -آرین صنعت  -شرکت آبسال 

 شرکت برتر دیگر 74خدمات نیروگاهی آهار و 

142،000،000 

8003 
 -برق  مهندس

   الکترونیک

لوازم  -صنایع الکترونیکی زعیم  -الکتروژن 
شرکت  -رستافن  -صاایران  -خانگی پارس 

مارال  -گروه حصین  -خدمات نیروگاهی آهار 
 شرکت برتر دیگر 84روبات صنعت و 

141،000،000 

8004 

 -برق  مهندس
های سیستم

 دیجیتال
  

استودیو  -کی زعیم صنایع الکترونی -رستافن 
تلویزیون اینترنتی آیو و  -فن آوا  -هاردتک 

 شرکت برتر دیگر 66
147،000،000 

8005 
 -مهندس برق 

   قدرت

صنایع  -فنی و مهندسی سنا برق توان 
 -لوازم خانگی پارس  -الکترونیکی زعیم 

 -شرکت خدمات نیروگاهی آهار  -صاایران 
 شرکت برتر دیگر 66برفاب و 

139،000،000 

8006 
 -برق  مهندس

   کنترل

 -دیپوینت  -انتخاب الکترونیک )اسنوا( 
 -پارس الکترونیک  -پتروشیمی انتخاب 
خدمات نیروگاهی آهار  -ماهان تیک خودرو 

 شرکت برتر دیگر 99و 

139،000،000 

8007 
 -برق  مهندس

   مخابرات

 -رستافن  -ای سامان گروه ارتباطات ماهواره
ه صدا و سیمای جمهوری های تابعشرکت

 شرکت برتر دیگر 59اسالمی ایران و 
149،000،000 

8008 
 مهندس

 پزشکی

این شغل در استان بوشهر تقاضای شغلی 

 ندارد.

مرکز نوآوری  -احیا درمان پیشرفته 
پردیس نوآوری  -بیمارستان خاتم االنبیا 

بیمه  -کیمیا فناوران پردیس  -تهرانی مقدم 
شرکت برتر  69ز آزما و آتانا تجهی -سامان 

 دیگر

152،000،000 
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8009 
 مهندس

   تأسیسات

 -آچاره  -های ریاست جمهوری مرکز فناوری
شرکت  -صنایع الکترونیکی زعیم  -دیپوینت 

 -یزد پلی اتیلن کویر  -صنعتی فرد ایران 
تولیدی محصوالت صوتی و تصویری شمس 

 شرکت برتر دیگر 94آباد و 

132،000،000 

 رباتیک ندسمه 8010
بوشهر  -های ایالم این شغل در استان

 ندارد.هرمزگان تقاضای شغلی  -

شرکت فناوری  -صنایع تولیدی کروز 
 -اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

شرکت  58فوالد هیربد زرندیه و  -ایران دلکو 
 برتر دیگر

170،000،000 

8011 
 مهندس

   شهرسازی

 -ظیر شهرداری مشهد پیمانکاران شهرداری ن
هلدینگ  -منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان 

موزه انقالب  -سوره حوزه هنری  -پارسیان 
شرکت صنعتی  -اسالمی و دفاع مقدس 

معماران بلند  -توسعه سیلوها  -ماموت 
 85لحظه سازان نگین شرق و  -آسمانه 

 شرکت برتر دیگر

148،000،000 

   شیمی مهندس 8012

 -شرکت پلی بافت  -فارس  پتروشیمی خلیج
 -شیشه سازان جام ایمن  -پارس پلیمر 

 شرکت برتر دیگر 79شرکت دارویی برکت و 
137،000،000 

8013 
شیمی  مهندس

شیمیایی  -
 سلولزی

های آذربایجان غربی این شغل در استان
 -قم  -قزوین  -ایالم  -اردبیل  -

هرمزگان تقاضای شغلی  -کردستان 

 ندارد.

پرشین  -ع سلولزی مازندران شرکت صنای
 شرکت برتر دیگر 99سبحان دارو و  -دارو 

143،000،000 

8014 

شیمی  مهندس
صنایع  -

 پاالیش

های خراسان جنوبی این شغل در استان

 ندارد.یزد تقاضای شغلی  -

پتروشیمی انتخاب  -پتروشیمی خلیج فارس 
نفت ستاره  -نفت بهران  -نفت ایرانول  -

پارس پلیمر  -کت پلی بافت شر -خلیج فارس 
 شرکت برتر دیگر 66و 

172،000،000 

8015 
شیمی  مهندس

صنایع  -
 پتروشیمی

  

پتروشیمی انتخاب  -پتروشیمی خلیج فارس 
 -پتروشیمی انتخاب  -پتروشیمی امیرکبیر  -

پتروشیمی بوعلی سینا  -پتروشیمی بندر امام 
پتروشیمی  -پتروشیمی شهید تندگویان  -

 شرکت برتر دیگر 89مارون و 

173،000،000 

8016 
شیمی  مهندس

 صنایع پلیمر -

های خراسان شمالی این شغل در استان

 ندارد.سمنان تقاضای شغلی  -

پارس  -پلی پروپیلن جم  -پلیمر آریا ساسول 
 73ساینا شیمی پلیمر و  -پلیمر فالت قاره 
 شرکت برتر دیگر

130،000،000 
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8017 
شیمی  مهندس

صنایع  -
 میایی معدنیشی

 -های اردبیل این شغل در استان
 -خراسان شمالی  -خراسان جنوبی 

کهگیلویه و  -کردستان  -سمنان 
یزد تقاضای شغلی  -مرکزی  -بویراحمد 

 ندارد.

شرکت  -گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک  
شرکت برتر  97ملی سرب و روی ایران و 

 دیگر
133،000،000 

8018 
شیمی  مهندس

 ع گازصنای -

 -های اردبیل این شغل در استان
یزد تقاضای شغلی  -خراسان جنوبی 

 ندارد.

تولیدی گازکربنیک خزر  -پتروگاز خاورمیانه 
 شرکت برتر دیگر 99یدک گاز سیرک و  -

129،000،000 

8019 

شیمی  مهندس
طراحی  -

فرایندهای 
 صنایع نفت

 -های اردبیل این شغل در استان
قزوین  -ن زنجا -خراسان جنوبی 

 ندارد.تقاضای شغلی 

پتروشیمی انتخاب  -پتروشیمی خلیج فارس 
 -نفت بهران  -نفت ستاره خلیج فارس  -

 56شرکت پاالیش نفت جی و  -نفت ایرانول 
 شرکت برتر دیگر

172،000،000 

8020 
شیمی  مهندس

 نانوفناوری -

های خراسان جنوبی این شغل در استان
احمد کهگیلویه و بویر -سمنان  -

 ندارد.تقاضای شغلی 

 58فومن شیمی و  -پرشین دارو  -ستاد نانو 
 شرکت برتر دیگر

142،000،000 

   صنایع مهندس 8021

شرکت فناوری  -گروه صنعتی گلرنگ 
 -اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

های تابعه صدا و سیمای جمهوری شرکت
 -دیپوینت  -شیرین نوین  -اسالمی ایران 

 71سریع ترابر ماهان و  -صنایع تولیدی کروز 
 شرکت برتر دیگر

168،000،000 

8022 
صنایع  مهندس

 غذایی

این شغل در استان هرمزگان تقاضای 

 ندارد.شغلی 

 -لبنیات هراز  -گلستان  -بیژن  -صباح 
گروه صنایع غذایی  -صنایع غذایی نادی 

 شرکت برتر دیگر 71پاکبان و 
132،000،000 

   عمران مهندس 8023
 -گروه هتل های ملل  -عمران سازه 

 شرکت برتر دیگر 62پیشگامان معماری آریا و 
120،000،000 

8024 

عمران  مهندس
آب و  -

 فاضالب
  

 78خاتم االنبیا و  -سیمان هگمتانه  -کیسون 
 شرکت برتر دیگر

111،000،000 

8025 
عمران  مهندس

   شناسیخاک -

 -نسوز ایران  هایسیمان -سیمان آبیک 
شرکت  88خاتم االنبیا و  -سیمان اردستان 

 برتر دیگر
121،000،000 

8026 
عمران  مهندس

   آهنراه -
برداری متروی تهران شرکت بهره -کیسون  

 شرکت برتر دیگر 76و 
104،000،000 
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8027 
عمران  مهندس

   محیط زیست -

گروه ساختمانی  -پیشگامان محیط زیست 
شرکت  67مشاور سازه و  مهندسان -میکا 

 برتر دیگر
110،000،000 

8028 
فضای  مهندس

   سبز
مهندسان مشاور سازه  -پیشگامان فضای سبز 

 شرکت برتر دیگر 97علوم سبز و  -
110،000،000 

8029 
 مهندس

 -کامپیوتر 
 افزارسخت

  

شرکت فناوری  -رستافن  -شریف تراشه 
 -پ( اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فنا

 شرکت برتر دیگر 61آریا همراه و 
140،000،000 

8030 

 مهندس

 -کامپیوتر 
فناوری 
 اطالعات

  

شرکت فناوری  -خدمات انفورماتیک 
 -اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

های تابعه صدا و سیمای جمهوری شرکت
 شرکت برتر دیگر 70اسالمی ایران و 

140،000،000 

8031 
 مهندس

 -پیوتر کام
 افزارنرم

  

شرکت فناوری  -خدمات انفورماتیک 
 -اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

های تابعه صدا و شرکت -هفت هشتاد 
شرکت  83سیمای جمهوری اسالمی ایران و 

 برتر دیگر

160،000،000 

8032 
 مهندس

   کشاورزی

سامانه های  -سبز گل  -زیست فناور سبز 
ستاد توسعه زیست  -زی والی هوشمند کشاور

موسسه احسان و انفاق  -پیوندگستر  -فناوری 
 شرکت برتر دیگر 83گندم و 

94،000،000 

8033 
 مهندس

 متالورژی و مواد

ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -زنجان  -خراسان جنوبی  -بوشهر  -

 -قم  -سیستان و بلوچستان  -سمنان 
ضای شغلی کهگیلویه و بویراحمد تقا

 ندارد.

تکوین  -پردیس نوآوری تهرانی مقدم 
 -آلومینیوم اراک  -های فلزی کارا ساخته

شرکت  63پارسا پلیمر شریف و  -کاشی تبریز 
 برتر دیگر

93،000،000 

8034 

 مهندس

متالورژی و مواد 
 استخراج -

های چهارمحال و این شغل در استان
خراسان  -خراسان جنوبی  -بختیاری 

سیستان و  -سمنان  -زنجان  - شمالی
 -کردستان  -قم  -قزوین  -بلوچستان 

 ندارد.کرمانشاه تقاضای شغلی 

استخراج  -شرکت ملی سرب و روی ایران 
شرکت معدنی و صنعتی گل  -معادن ایران 

 -گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک  -گهر 
 شرکت برتر دیگر 91معدنکاو و 

112،000،000 
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8035 
 مهندس

رژی و مواد متالو
 جوشکاری -

بوشهر  -های اردبیل این شغل در استان
 -سمنان  -زنجان  -خراسان جنوبی  -

 -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد  -قم 

 ندارد.یزد تقاضای شغلی  -گیالن 

 -جوش و برش برتر  -بازرسی جوش ایران 
 شرکت برتر دیگر 67فوالد هیربد زرندیه و 

111،000،000 

8036 

 مهندس

متالورژی و مواد 
حفاظت و  -

 خوردگی مواد

 -های بوشهر این شغل در استان
 -خراسان شمالی  -خراسان جنوبی 

 -لرستان  -گیالن  -گلستان  -زنجان 

 ندارد.مازندرانتقاضای شغلی 

پردیس نوآوری تهرانی  -پتروشیمی انتخاب 
شرکت برتر  93فوالد هیربد زرندیه و  -مقدم 
 دیگر

100،000،000 

8037 
 مهندس

متالورژی و مواد 
 گریریخته -

 -های اردبیل این شغل در استان
قم  -قزوین  -زنجان  -خراسان جنوبی 

 -کهگیلویه و بویراحمد  -کرمانشاه  -

 ندارد.یزد تقاضای شغلی  -گلستان 

آلومینیوم کوهرنگ زاگرس  -آلومینیوم اراک 
 شرکت برتر دیگر 100آلومینیوم مازندران و  -

101،000،000 

8038 

 مهندس

متالورژی و مواد 
 سرامیک -

های کهگیلویه و این شغل در استان
مازندران  -لرستان  -گیالن  -بویراحمد 

یزد تقاضای  -هرمزگان  -مرکزی  -

 ندارد.شغلی 

 -شرکت صنعتی کاوه )صندوق نسوز کاوه( 
کاشی و  -میبد سرامیک  -کاشی تبریز 

وز بهرنگ کارخانه آجر نس -سرامیک نیلوفر 
بلور و شیشه کاوه  -های نسوز ایران سیمان -
 شرکت برتر دیگر 68و 

124،000،000 

8039 

 مهندس

متالورژی و مواد 
شکل دادن  -

 فلزات

های خراسان جنوبی این شغل در استان
سیستان و  -سمنان  -زنجان  -

 -کردستان  -قم  -قزوین  -بلوچستان 
کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی 

 دارد.ن

فوالد هیربد  -شرکت ملی سرب و روی ایران 
 -صنایع آبکاری فلزات ساریخانی  -زرندیه 

 90شرکت حامی آلیاژ آسیا )حامیران( و 
 شرکت برتر دیگر

123،000،000 

8040 

 مهندس

متالورژی و مواد 
شناسایی و  -

انتخاب مواد 
 مهندسی

های آذربایجان غربی این شغل در استان
 -قزوین  -بوشهر  -م ایال -اردبیل  -

 -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد  -قم 
هرمزگان تقاضای شغلی  -گیالن 

 ندارد.

پارسا پلیمر  -پردیس نوآوری تهرانی مقدم 
شرکت  86پارس پلیمر فالت قاره و  -شریف 

 برتر دیگر
124،000،000 

 معدن مهندس 8041

بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
خراسان  -بختیاری چهارمحال و  -

 -کهگیلویه و بویراحمد  -قم  -شمالی 

 ندارد.گیالن تقاضای شغلی  -گلستان 

شرکت  -سنگ آهن مرکزی ایران )بافق( 
معدن تلگستان  -معدنی و صنعتی گل گهر 

شرکت برتر  76کاوش کار معدن و  -اصفهان 
 دیگر

104،000،000 
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8042 
معدن  مهندس

 فرآوری -

 -ی اردبیل هااین شغل در استان
 -خراسان شمالی  -خراسان جنوبی 

 -سیستان و بلوچستان  -خوزستان 
همدان تقاضای  -هرمزگان  -مرکزی 

 ندارد.شغلی 

معدن  -سنگ آهن مرکزی ایران )بافق( 
شرکت ملی صنایع مس ایران  -فرآور امداد 

 شرکت برتر دیگر 57فراوری و ساخت و  -
87،000،000 

8043 
معدن  مهندس

یک مکان -
 سنگ

های خراسان جنوبی این شغل در استان
سمنان  -خوزستان  -خراسان شمالی  -
 -گیالن  -سیستان و بلوچستان  -

 -مرکزی  -مازندران  -لرستان 

 ندارد.یزد تقاضای شغلی  -هرمزگان 

فالت  -سنگ آهن مرکزی ایران )بافق( 
شرکت مهندسین مشاور پی، ساز  -سنگ آسیا 

 کت برتر دیگرشر 84( و PSM،معدن )
98،000،000 

8044 
 مهندس

   معماری

هلدینگ برکت  -بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
 88کیسون و  -پارک فناوری پردیس  -

 شرکت برتر دیگر
132،000،000 

8045 
 مهندس

 -معماری 
 معماری داخلی

  

گروه معماری هفت اقلیم  -نوآوران راستوند 
پیشگامان  -پیشگامان معماری ماهوت  -
 64ای دیبا و های پارچهسازه -عماری آریا م

 شرکت برتر دیگر

108،000،000 

8046 
 مهندس

   مکانیک

 -تحقیق و تولید موتور ایران خودرو )ایپکو( 
 -ایساکو  -صنایع تولیدی کروز  -ایران دلکو 

شرکت برتر  99سایپا و  -شرکت موتوژن 
 دیگر

141،000،000 

8047 

 مهندس

 -مکانیک 
حرارت و 

 االتسی

  

شرکت مبدل  -هواسازان پارس  -برفاب 
صنایع  -صنایع برودتی ساواالن سرد  -تانک 

 59جهان صنعت انصار و  -برودتی خزر 
 شرکت برتر دیگر

97،000،000 

8048 

 مهندس

 -مکانیک 
 خودرو

  

 -تحقیق و تولید موتور ایران خودرو )ایپکو( 
نمایندگی  -صنایع تولیدی کروز  -ایران دلکو 

 شرکت برتر دیگر 82یپا و سا
126،000،000 

8049 
 مهندس

 دریا -مکانیک 

های آذربایجان شرقی این شغل در استان
 -همدان  -اردبیل -آذربایجان غربی  -

 ندارد.یزد تقاضای شغلی 

مرکز -المللی مهندسی ایران )ایریتک( بین
خدمات صبا  -توسعه کارآفرینی دریایی بادبان 

شرکت برتر  89هش و ژرف دریا پژو -دریا 
 دیگر

104،000،000 
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8050 

 مهندس

 -مکانیک 
 ساخت و تولید

  

 -اخوان  -انتخاب الکترونیک )اسنوا( 
دیپوینت  -استیل البرز  -پتروشیمی انتخاب 

لوازم خانگی  -سینجر گاز  -شرکت آبسال  -
مهندسی  -های ماشین سازی شرکت -کن 
 شرکت برتر 95المللی فوالد تکنیک و بین

 دیگر

128،000،000 

8051 
 مهندس

 -مکانیک 
 طراحی جامدات

  
المللی فوالد مهندسی بین -برفاب  -ایساکو 
 شرکت برتر دیگر 86مبدل تانک و  -تکنیک 

116،000،000 

 نفت مهندس 8052
این شغل در استان زنجان تقاضای شغلی 

 ندارد.

پتروشیمی انتخاب  -پتروشیمی خلیج فارس 
اندازی و بهره برداری ایکد)شرکت راه  -

نفت ستاره خلیج  -نفت بهران  -صنعت نفت( 
 شرکت برتر دیگر 71فارس و 

182،000،000 

8053 
 مهندس

   بردارینقشه

مهندسین مشاور  -نقشه و مسیریاب نشان 
مهندسی ومشاوره شهرنگارخانه  -نقشه نگار 

 شرکت برتر دیگر 98ژئوپردازپارس و  -ساز 
123،000،000 

 هوافضا هندسم 8054

 -بوشهر  هایاین شغل در استان
 -خراسان شمالی  -خراسان جنوبی 

کهگیلویه  -کردستان  -قزوین  -زنجان 
هرمزگان  -گلستان  -و بویراحمد 

 ندارد.تقاضای شغلی 

گروه ارتباطات  -پردیس نوآوری تهرانی مقدم 
شرکت  -آرین ماهواره  -ای سامان ماهواره

خدمات هوایی سامان  شرکت -فن آوا ماهواره 
 -مهندسی ومشاوره شهرنگارخانه ساز  -

 شرکت برتر دیگر 68ژئوپردازپارس و 

116،000،000 

 

 

 

 

 

 

64



 
  

 

 هنر، رسانه و آموزش شغلی مشاغل دسته – 10جدول شماره 

 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

 تدوینگر 9001
این شغل در استان کهگیلویه و 

 ندارد.بویراحمد تقاضای شغلی 

های تابعه شرکت -رایمون مدیا  -دیجیتون 
 -صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

 -مجموعه تبلیغاتی پیک برتر  -یکتانت 
 65ایران نوین و  -هلدینگ آخرین خبر 

 شرکت برتر دیگر

120،000،000 

   دبیری/معلمی 9002

 -مدارس غیرانتفاعی نظیر  -کانون قلم چی 
خانه  -مجموعه آموزشی هدایت میزان 

موسسه آموزشی  -نوآوری تعلیم و تربیت 
دانشگاه آزاد  -دانشگاه آل طه  -کیسان 
گروه آموزشی  -همراهان کنکور  -اسالمی 
 شرکت برتر دیگر 94سیگما و 

101،000،000 

 اینفوگرافی طراح 9003

ایالم  -های اردبیل ستاناین شغل در ا
 -کهگیلویه و بویراحمد  -بوشهر  -

 ندارد.هرمزگان تقاضای شغلی 

خانه طراحان  -مجموعه اینفوگرافیکس 
استودیو هنری  -اینفوگرام  -انقالب اسالمی 
 -هلدینگ آخرین خبر  -سه در چهار 

بندی کارتن صنایع بسته -همشهری جوان 
 برتر دیگرشرکت  65ویژه البرز پاسارگاد و 

150،000،000 

9004 
داخلی و  طراح

   دکوراسیون

 -حوزه هنری  -گروه معماری هفت اقلیم 
 -گروه تبلیغات و ارتباطات خالق پاالدیوم 

شرکت  90بافکو و  -معماری داخلی  -آتریسا 
 برتر دیگر

123،000،000 

9005 
طراح رابط/تجربه 

کاربری 
(UI/UX) 

 -های ایالم این شغل در استان
سیستان و  -چهارمحال و بختیاری 

کهگیلویه و  -کردستان  -بلوچستان 
 -لرستان  -گلستان  -بویراحمد 

 ندارد.هرمزگان تقاضای شغلی 

شرکت فناوری اطالعات و  -تلوبیون 
هفت هشتاد  -ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

 شرکت برتر دیگر 84و 
160،000،000 

9006 
هویت  طراح

 بصری

بوشهر  -های ایالم ر استاناین شغل د
 -قزوین  -چهارمحال و بختیاری  -

هرمزگان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 ندارد.تقاضای شغلی 

خانه طراحان  -استودیو هنری سه در چهار 
اینفوگرافیکس  -اینفوگرام  -انقالب اسالمی 

موسسه دانش  -هولدینگ مات  -بیت هوم  -
 شرکت برتر دیگر 86بنیان برکت و 

140،000،000 

   عکاس 9007

مجتمع فیلم و عکس پانیذ  -آتلیه شهر عکس 
های تابعه صدا و سیمای جمهوری شرکت -

 91استودیو عروس فیروزه و  -اسالمی ایران 
 شرکت برتر دیگر

92،000،000 
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 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

 رسانه کارشناس 9008
این شغل در استان بوشهر تقاضای 

 ندارد.شغلی 

وری شبکه نوآوری و فنا -همشهری جوان 
شرکت فناوری اطالعات و  -معاونت علمی 

شیرین  -ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 
 -تلوبیون  -آژانس تبلیغاتی نماآگهی  -نوین 

های شرکت -فیلیمو  -تلویزیون اینترنتی آیو 
 -تابعه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

 66صباح و  -مرکز آهن  -مراکز نوآوری 
 شرکت برتر دیگر

96،000،000 

9009 
 کارشناس

های شبکه
 اجتماعی

  

 -یکتانت  -هلدینگ تبلیغاتی آخرین خبر 
کانون آگهی و تبلیغاتی صدرا  -هفت هشتاد 

کانون اگهی  -مجموعه تبلیغاتی پیک برتر  -
 -کانون تبلیغاتی شهر  -و تبلیغات فطرس 

 شرکت برتر دیگر 87خانه علوم انسانی و 

94،000،000 

9010 
نشر و  سکارشنا

   تولید محتوا

 -مجموعه تبلیغاتی پیک برتر  -یکتانت 
 -آژانس تبلیغاتی عاج  -کانون تبلیغاتی شهر 

شرکت برتر  86گرین الیف )زندگی سبز( و 
 دیگر

108،000،000 

9011 
 کارشناس/مدرس

   ادبیات

موسسه فرهنگی  -فرادرس  -استاد آنالین 
 -دانشگاه آل طه  -آموزشی هدایت میزان 

 -دانشگاه آزاد اسالمی  -مدرسه صبح رویش 
 شرکت برتر دیگر 76کانون قلم چی و 

94،000،000 

9012 
 کارشناس/مدرس

   تاریخ

موسسه  -بنیاد مطالعات تاریخ اسالمی 
دانشگاه آل  -فرهنگی آموزشی هدایت میزان 

مدرسه صبح  -دانشگاه آزاد اسالمی  -طه 
شرکت برتر  94کانون قلم چی و  -رویش 

 دیگر

85،000،000 

9013 
 کارشناس/مدرس

   ریاضی

موسسه فرهنگی  -فرادرس  -استاد آنالین 
 -کانون قلم چی  -آموزشی هدایت میزان 

 -مدرسه صبح رویش  -دانشگاه آل طه 
هنرستان راه اندیشه  -دانشگاه آزاد اسالمی 

شرکت  50دبستان دخترانه میرداماد و  -نور 
 برتر دیگر

100،000،000 
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 متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

9014 
 کارشناس/مدرس

 شناسیزمین

قزوین  -های ایالم این شغل در استان
کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی  -

 ندارد.

 -زمین نفت گستر پارسیان  -کانون قلم چی 
 -دانشگاه آل طه  -مدرسه صبح رویش 

 -موسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان 
شرکت برتر  71فرادرس و  -استاد آنالین 

 دیگر

75،000،000 

9015 
 کارشناس/مدرس

   شناسیزیست

دانش بنیان زیست  -زیست فراورده سپاهان 
کانون قلم چی  -زیست تخمیر  -فناور توران 

 -کانون قلم چی  -مدرسه صبح رویش  -
موسسه فرهنگی آموزشی  -دانشگاه آل طه 

 -فرادرس  -استاد آنالین  -هدایت میزان 
 رشرکت برتر دیگ 88زیست فناور سبز و 

74،000،000 

9016 
 کارشناس/مدرس

   شیمی

 -دانشگاه آل طه  -مدرسه صبح رویش 
 -موسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان 

 -کانون قلم چی  -فرادرس  -استاد آنالین 
شرکت  79پارس پلیمر و  -شرکت پلی بافت 

 برتر دیگر

75،000،000 

9017 
 کارشناس/مدرس

   علوم تربیتی

 -درسه صبح رویش م -مدرسه شهید بهشتی 
 -موسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان 

تعلیم و تربیت  -موسسه مطالعات راهبردی 
موسسه فرهنگی و آموزشی و تربیت  -برهان 

 شرکت برتر دیگر 81آینده سازان و 

75،000،000 

9018 
 کارشناس/مدرس

   علوم دینی

دانشگاه  -مدرسه صبح رویش  -بنیاد نهضت 
گی آموزشی هدایت موسسه فرهن -آل طه 
شرکت  89تعلیم و تربیت برهان و  -میزان 

 برتر دیگر

78،000،000 

9019 
 کارشناس/مدرس

   فیزیک

 -کانون قلم چی  -المللی نیکو مدرسه بین
موسسه فرهنگی  -فرادرس  -استاد آنالین 

 -دانشگاه آل طه  -آموزشی هدایت میزان 
دانشگاه آزاد اسالمی و  -مدرسه صبح رویش 

 شرکت برتر دیگر 86

98،000،000 

   گرافیست 9020

 -یکتانت  -هلدینگ تبلیغاتی آخرین خبر 
کانون تبلیغاتی  -مجموعه تبلیغاتی پیک برتر 

آژانس تبلیغاتی  -آژانس تبلیغاتی عاج  -شهر 
سن ایچ  -آژانس دیجیتال مارکتینگ بستراه  -
 شرکت برتر دیگر 81و 

86،000،000 
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متوسط حقوق )ریال( های مرتبط نظیر:ها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل

رسانه گوینده 9021
وران پارسی زبان و سخن -پادان  -تلوبیون 

 شرکت برتر دیگر 61
87،000،000 

9022
مترجم/مدرس
زبان انگلیسی

موسسه زبان ایران  -سفیر  -کانون قلم چی 
مراکز خصوصی آموزش زبان در سراسر  -اروپا 

موسسه آموزش  -دارالترجمه ماهان  -کشور 
ر شرکت برت 75موسسه زبان دهخدا و  -گاما 
 دیگر

120،000،000

9023
مترجم/مدرس
زبان ترکی 
استانبولی

 -های اصفهان این شغل در استان
سیستان و بلوچستان  -بوشهر  -ایالم 

 -کرمان  -کردستان  -قم  -قزوین  -

ندارد.کرمانشاه تقاضای شغلی 

دفاتر ترجمه رسمی و دارالترجمه نظیر 
 50موسسه زبان دهخدا و  -دارالترجمه ماهان 
 شرکت برتر دیگر

100،000،000 

9024
مترجم/مدرس
زبان عربی

بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی  -

ندارد.

موسسه فرهنگی آموزشی  -کانون قلم چی 
دانشگاه آزاد  -دانشگاه آل طه  -هدایت میزان 

 51سیمین تجارت ترنج ایرانیان و  -اسالمی 
 تر دیگرشرکت بر

96،000،000

ورزشی مربی 9025

باشگاه فرهنگی ورزشی ققنوس  -باشگاه پیام 
باشگاه ملی  -باشگاه آپادانا  -باشگاه صبا  -

مدرسه صبح رویش  -تام اصفهان  -پوشان 
دبستان دخترانه  -مدرسه شطرنج شهریار  -

شرکت برتر  60این شیپ بادی و  -محمدی 
 دیگر

98،000،000 

تحصیلی ورمشا 9026

انجمن ارتباط با صنعت  -کانون قلم چی 
 -مدرسه صبح رویش  -دانشگاه شریف 

مجموعه علمی آموزشی  -موسسه حرف آخر 
 شرکت برتر دیگر 68آکادمی همای و 

96،000،000
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 تعاریف مشاغل آزمون

 ای شغلی اشاره شده است.هاستخدام بخش خصوصی به تفکیک دسته آزمون ششمین مشاغلدر این بخش به تعاریف 

 تعریف مشاغل دسته شغلی بازاریابی و فروش – 11جدول شماره 

 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 بازاریاب تلفنی بازاریابی و فروش 1001
کند تا با مشتری ارتباط برقرار نموده و بازاریاب تلفنی از تلفن استفاده می

ها را برای ارتباط با شرکت ترغیب نها اطالعاتی ارائه کند، آبتواند به آن
 نماید و نهایتاً بتواند محصول یا خدمتی را بفروشد.

 بازاریاب حضوری )ویزیتور( بازاریابی و فروش 1002
ها رفته کسی است که برای فروش محصول یا خدماتی به سراغ مشتری

 .کند، کار دیگر ویزیتور دریافت سفارش استها را به خرید ترغیب میو آن

 گر بازاریابیتحلیل بازاریابی و فروش 1003
کند تا بتواند از مشتریان و بازار را بررسی می شخصی است که نیازهای 

نماید و راهکارهایی را برای رفع این  این طریق مشکالت بازار را رفع
 .نیازها رشد فروش محصوالت ارائه دهد

 روشگاهیدار و متصدی امور فصندوق بازاریابی و فروش 1004

دهد. نجام میها را اکسی است که کار دریافت و توزیع پول در فروشگاه
های این کار معموالً شامل استفاده از اسکنرهای الکترونیکی، صندوق

های شود. پردازش عملیات کارتفروشگاهی، یا تجهیزات مرتبط نیز می
 د.باشها نیز ازجمله وظایف محوله میاعتباری و نقدی و تأیید چک

 فروشنده بازاریابی و فروش 1005
سازی مشتریان را دارد و فروشنده کسی است که توانایی تأثیر و قانع

تواند با دادن اطالعات الزم در مورد محصوالت به مشتری آنان را می
 برای خرید یک محصول یا خدمت مجاب کند.

 SEOکارشناس  بازاریابی و فروش 1006

سازی سایت و سئو هایی که در زمینه بهینهیتکارشناس سئو به کلیه فعال
های موتورهای جستجوی باید انجام شود احاطه دارد. همچنین از الگوریتم

، مؤثربرتر همچون گوگل آگاهی کافی دارد تا بتواند با یک استراتژی 

 دهد. های باالتر از رقبا قرارصفحه وب را در رتبه

 ابیکارشناس بازاری بازاریابی و فروش 1007

هایی است که برای شود که به دنبال روشبه کسی گفته می
شده توسط شرکت، بازار مناسب پیدا کند و با محصول/خدمات ارائه

های مناسب، پل ارتباطی مناسبی میان نیاز مشتری، بازار هدف و روش
 محصول/خدمات شرکت ایجاد کند.

 جتماعیهای اکارشناس بازاریابی شبکه بازاریابی و فروش 1008
های اجتماعی و های شبکهشخصی است که با استفاده از پلتفرم

نماید و با برای تبلیغ و ترویج محصول یا خدمات اقدام می هاتیساوب
 ها آشنایی دارد.ابزارهای تحلیل داده این پلتفرم
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 کارشناس بازرگانی خارجی بازاریابی و فروش 1009

ی ازنظر عرضه و تقاضای کاالها و المللکسی است که به بررسی بازار بین
ها و شرایط اقتصادی، تهیه و تدوین برنامه بازرگانی، بررسی عملکرد قیمت

های اجرایی مربوط به تدارکات، خرید خارجی و صادرات بازرگانی، فعالیت
 پردازد.و واردات می

 کارشناس بازرگانی داخلی بازاریابی و فروش 1010

ر داخلی ازنظر عرضه و تقاضای کاالها و فردی است که به بررسی بازا
ها و شرایط اقتصادی، تهیه و تدوین برنامه بازرگانی، بررسی عملکرد قیمت

های اجرایی مربوط به تدارکات و خریدوفروش داخلی بازرگانی، فعالیت
 پردازد.می

 کارشناس برندینگ بازاریابی و فروش 1011

خلق برند آشنا بوده و شخصی است که با اصول علمی و تخصصی برای 
انداز نسبت به تجارت خود در ، ایجاد ذهنیت و چشمیبرند سازهدف او از 

صورت مشتریان است. وی وظایفی چون شناسایی بازار مخاطبین برند به
های سازمان به مشتریان، طراحی کاربردی، معرفی صحیح و دقیق قابلیت

 دارد. بر عهدهد و ... را و انتخاب نام و نشان تجاری متناسب با هویت برن

 کارشناس تحقیقات بازار بازاریابی و فروش 1012

ای و کارشناس تحقیقات بازار به مطالعه شرایط بازارهای محلی، منطقه
ها پردازد. آنملی برای بررسی فروش بالقوه یک محصول یا خدمت می

ن ها در تعیین نوع محصول موردنیاز مردم، بازار هدف و میزابه شرکت
 کنند.قیمت آن کمک می

 کارشناس خدمات پس از فروش بازاریابی و فروش 1013

های کارشناس خدمات پس از فروش کسی است که وظیفه انجام فعالیت
پس از فروش کاال برای به دست آوردن رضایت مشتریان و کمک به 

ها برای گرفتن بیشترین ارزش از محصوالت یا خدماتی که دریافت آن
 دارد. بر عهدهد را اننموده

 کارشناس دیجیتال مارکتینگ بازاریابی و فروش 1014

ها و کارشناس دیجیتال مارکتینگ باید دارای درک قوی از استراتژی
های ابزارهای بازاریابی فعلی باشد، همچنین قادر به هدایت کمپین

دیجیتال مارکتینگ یکپارچه )با هدف مشترک( از زمان شروع کار تا زمان 
 را با در نظر گرفتن بودجه اختصاصی باشد.اج

 کارشناس فروش بازاریابی و فروش 1015

کارشناس فروش فردی است که وظیفه معرفی محصول را به مشتریان 
بالقوه دارد. کارشناس فروش، در امر تسهیل فروش و افزایش میزان 

کند، این کار از طریق بازاریابی و فروش حضوری و یا فروش فعالیت می
 شود.تلفنی انجام می
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 کارشناس کمپین تبلیغاتی بازاریابی و فروش 1016

شخصی است که مسئول فرآیند اجرا، پیگیری و ارزیابی یک برنامه 
ارتباط با  مشخص بازاریابی و تبلیغاتی است. وظیفه کنترل بودجه،

اهداف و هدایت و هماهنگی تبلیغات  شبردیپهای تبلیغاتی برای شرکت
آوری اطالعات مربوط به تبلیغات و ای آنالین و آفالین، جمعهدر رسانه

 های تبلیغاتی را بر عهده دارد.های کمپینتهیه گزارش از پنل

 متصدی چیدمان فروشگاهی بازاریابی و فروش 1017

ایجاد « تصویر»فروشگاه باید بتواند در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل خود، 
وشگاهی نقش مؤثری در تصویرسازی و حفظ کند و متصدی چیدمان فر

ها را با فراهم دارد. وی همچنین امکان فروش محصوالت در فروشگاه
 آورد.های خریدوفروش و ارائه خدمات به وجود میکردن پایانه

 (MBAوکار )مشاور کسب بازاریابی و فروش 1018
 وری هر سازمانمنظور کمک به بهبود عملکرد و بهرهوکار بهمشاور کسب

وکار پردازد. این متخصصان به تحلیل کسببه ارائه مشاوره مدیریت می
 دهند.هایی برای بهبود و بازسازی ساختار ارائه میحلپرداخته و راه

 SEOکارآموز  بازاریابی و فروش 1019
با توجه به استعداد، مهارت  ،یکار طیاست که در مح یکس SEOکارآموز 

 .شودیزش داده م، آموSEO نهیدر زم التشیو تحص

 کارآموز بازاریابی بازاریابی و فروش 1020
با توجه به استعداد،  ،یکار طیاست که در مح یکس یابیکارآموز بازار

 .شودیآموزش داده م ،یابیبازار نهیدر زم التشیمهارت و تحص

 کارآموز دیجیتال مارکتینگ بازاریابی و فروش 1021
با توجه به  ،یکار طیکه در مح است یکس نگیمارکت تالیجیکارآموز د

آموزش داده  نگ،یمارکت تالیجید نهیدر زم التشیاستعداد، مهارت و تحص
 .شودیم

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی سالمت – 12جدول شماره 

 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 های اولیهامدادگر، بهیار و اپراتور کمک سالمت 2001

محل حادثه، از پیشرفت صدمات و کسی است که با حضور سریع در 
ها را به مراکز درمانی و کند و آندیدگی جسمی افراد جلوگیری میآسیب

ها، توانند در بیمارستاندهد. همچنین این افراد میپزشکی ارجاع می
ها و مراکز بهداشتی درمانی به ها، اورژانسها، آسایشگاهدرمانگاه

 نمایند.مددجویان ارائه خدمات می

 تکنسین آزمایشگاه سالمت 2002
های پزشکی آشنایی دارد کسی است که با وسایل آزمایشگاهی و آزمایش

 پردازد.ی معمول پزشکی در آزمایشگاه میهاو به انجام آزمایش
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 دامپزشک سالمت 2003

غیر های حیوانات، بهکسی است که به شناخت، درمان و پیشگیری بیماری
های مشترک انسان و دام ین به بررسی بیماریپردازد. همچناز انسان می

پردازد. هدف نهایی دامپزشک عالوه بر درمان حیوانات تأمین مواد نیز می
 باشد.غذایی و بهداشت انسان نیز می

 پزشکدستیار دندان سالمت 2004

فردی است که محیط کار را با چیدن و مرتب کردن وسایل و مواد 
اده کرده، در حال انجام عملیات ترمیمی پزشکی پیش از درمان آمدندان

کند، بیمار را برای کمک می پزشکدندانو درمانی بر روی بیمار به 
عملیات دندانپزشکی آماده و وسایل موردنیاز را ضدعفونی و استریلیزه 

کند. وی همچنین به بیمار در مورد بهداشت دهان و دندان آموزش می
 کند.ی میدهد و به امور دفتری مطب رسیدگمی

 روانشناس و مشاور سالمت 2005

کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، یادگیری و انگیزش را 
دهد. وی از یک طرف ای مورد بررسی قرار میدر انسان به شکل حرفه

رابطه بین عملکرد مغز و رفتار و از سوی دیگر ارتباط بین محیط و رفتار 
 کند.را بررسی می

 HSEکارشناس  سالمت 2006
شخصی است که وظیفه نظارت بر عملکرد ایمنی، بهداشت شغلی، 

ها و پیشگیری از زیست و شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیتمحیط
 دارد. بر عهدهحوادث و تلفات نیروی انسانی را در سازمان/شرکت 

 کارشناس بهداشت محیط سالمت 2007
محیطی معضالت زیستکسی است که به شناسایی، ارزیابی و اصالح 

یک شرکت/واحد صنعتی که تأثیر محسوسی بر بهداشت عمومی دارد 
 پردازد.می

 کارشناس صنایع غذایی سالمت 2008

کارشناس صنایع غذایی وظیفه کنترل کیفی مواد غذایی در فرایند تولید 
ها یا خط تولید هایی مانند آزمایشگاهتواند در بخشدارد و می بر عهدهرا 

مشغول به  …ها و ها مواد غذایی، مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاهنهکارخا
 کار شود.

 کارشناس علوم آزمایشگاهی سالمت 2009
فردی که با آنالیز آزمایشگاهی خون، بافت بدن انسان و سایر موارد، با 

 هدف تشخیص بیماری سروکار دارد.
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 تعریف مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعات – 13جدول شماره 

 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

نویسبرنامه NET (C#). فناوری اطالعات 3001  

نویسی در برای برنامه #Cنویسی شخصی است که به زبان برنامه
باشد. مسلط می Net.عامل ویندوز با استفاده از چارچوبسیستم
( و نگهداری کد منبع debugزدایی )نویس فرایند نوشتن، اشکالبرنامه

(source codeبرنامه را انجام می ).دهد 

نویسبرنامه NET (VB). فناوری اطالعات 3002  

نویسی در برای برنامه VBنویسی شخصی است که به زبان برنامه
باشد. مسلط می Net.عامل ویندوز با استفاده از چارچوبسیستم
( و نگهداری کد منبع debugزدایی )نویس فرایند نوشتن، اشکالبرنامه

(source codeبرنامه را انجام می ).دهد 

 کارشناس DevOps فناوری اطالعات 3003

ای در توسعه های عملیاتی و توسعهشخصی است که ارتباط میان بخش
کند. ازجمله مواردی که یک کارشناس افزار را فراهم و تسهیل مینرم

DevOps ز توان به داشتن درک کامل اخوبی انجام دهد میبایستی به
ریزی های هر دو تیم توسعه و عملیات، کمک به برنامهاهداف و مسئولیت

های جدید، نظارت بر نویسی جدید برای اجرای سیستمو توسعه برنامه
کار های جدید از توسعه تا کارکنان برای اطمینان از صحیح انتشار ویژگی

رگونه های جدید برای ارزیابی هافزار و نظارت بر امنیت ساختنرم کردن
 تواند منجر به تهدیدهای امنیتی شود.نفوذ احتمالی که می

 فردی است که توانایی کار با رایانه و اینترنت را دارد. اپراتور رایانه فناوری اطالعات 3004

 Cنویس ++برنامه فناوری اطالعات 3005

نویس باشد. برنامهمسلط می Cنویسی ++شخصی است که به زبان برنامه
 source( و نگهداری کد منبع )debugزدایی )نوشتن، اشکالفرایند 

codeنویسی ساختن یک برنامه دهد. هدف برنامه( برنامه را انجام می
 باشد که یک رفتار خواسته شده را به نمایش بگذارد.می

 فناوری اطالعات 3006
 Back - End Nodeنویس برنامه

JS 

هایی که در سمت سرور اجرا افرادی هستند که با ابزارها و تکنولوژی
نویسی شوند آشنا هستند. در این شغل نیاز است شخص به زبان برنامهمی

 مسلط باشد. Nide JSجاوا اسکریپت و 

 فناوری اطالعات 3007
 Back - End Pythonنویس برنامه

(Django - Flask) 

ها که در سمت سرور اجرا افرادی هستند که با ابزارها و تکنولوژی
شوند آشنا هستند. در این شغل نیاز است شخص به حداقل یک می

 مسلط باشد. Pythonنویسی چارچوب تحت وب از و زبان برنامه

 Cنویس برنامه فناوری اطالعات 3008
نویس باشد. برنامهمسلط می Cنویسی شخصی است که به زبان برنامه

 source) ( و نگهداری کد منبعdebugزدایی )فرایند نوشتن، اشکال

codeدهد.( برنامه را انجام می 

 فناوری اطالعات 3009
 - Data Analysisنویس برنامه

Python (SciPy - Pandas) 

به  Pythonنویسی فردی است که با دانش کافی در حوزه برنامه

وتحلیل ها و تجزیه)کشف اطالعات با استفاده از الگوریتم کاویداده
هایی چون . برای این منظور از کتابخانهپردازدهای بزرگ( میداده

Scipy ،Pandas ،Matplotlib  وNumpy کند.استفاده می 
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 Front - Endنویس برنامه فناوری اطالعات 3010

و  HTML ،CSSعموماً بر توسعه  Front Endنویس یک برنامه
JavaScipt صورت کارآمد کند. اطمینان از اینکه سایت بهتمرکز می

شود و اینکه تعامل کاربران با صفحات وب به میزان کافی روان ارائه می
 است به عهده اوست.

 Full - Stackنویس برنامه فناوری اطالعات 3011

، پایگاه دادهکسی است که توانایی اداره کردن همه کارهای مربوط به 
افزار و سمت کاربر را دارد. وی همچنین درک سمت سرور، مهندسی نرم

فرایندهای تولید یک سایت یا وب اپلیکیشن داشته و  ۀاز هم قابل قبولی
این توانایی را داراست تا یک سایت یا وب اپلیکیشن را از صفر تا صد 

 طراحی، اجرا و به بازار عرضه کند.

 Javaنویس برنامه فناوری اطالعات 3012
در  نویسی کههای برنامهها و زبانافرادی هستند که با ابزارها، تکنولوژی

شوند آشنا هستند. در این شغل نیاز است شخص به سمت سرور اجرا می
 مسلط باشد. J2EEو پلتفرم  Javaنویسی زبان برنامه

 Laravelنویس برنامه فناوری اطالعات 3013
که  PHPهای زبان ورکیکی از فریم Laravelشخصی است که به 
 ت مسلط باشد.شده اسهای وب در نظر گرفتهبرای توسعه اپلیکیشن

 Matlabنویس برنامه فناوری اطالعات 3014
افزاری برای انجام که یک محیط نرم Matlabشخصی است که به 

نویسی نسل چهارم است مسلط محاسبات عددی و یک زبان برنامه
 باشد.می

 PHPنویس برنامه فناوری اطالعات 3015
سمت سرور اجرا ها که در افرادی هستند که با ابزارها و تکنولوژی

نویسی شوند آشنا هستند. در این شغل نیاز است شخص به زبان برنامهمی
PHP .مسلط باشد 

 فناوری اطالعات 3016
های هوشمند نویس تلفنبرنامه

Android 

و محیط  Kotlinیا  Javaنویسی شخصی است که به زبان برنامه
یند نوشتن، نویس فراباشد. برنامهمسلط می Androidنویسی برنامه
( برنامه source code( و نگهداری کد منبع )debugزدایی )اشکال

نویس اندروید ساختن یک اپلیکیشن برای دهد. هدف برنامهرا انجام می
شده را به نمایش باشد که یک رفتار خواستهعامل اندروید میسیستم
 بگذارد.

 فناوری اطالعات 3017
 Crossهای هوشمند نویس تلفنبرنامه

- Platform 

 Crossهای توسعه ها و چارچوبفردی است که به یکی از زبان

Platform باشد. مسلط میCross Platform  ،در اصطالح

اجرا قابل ایپلتفرم رایانه باشد که در چندینای میافزارهای رایانهنرم
توان از شود و میبار برنامه نوشته میباشد، در این روش یکهستند می

 های مختلف خروجی گرفت.عاملبرای سیستم آن

 IOSهای هوشمند نویس تلفنبرنامه فناوری اطالعات 3018

 Swiftیا  Objective - Cنویسی شخصی است که به زبان برنامه
نویس فرایند نوشتن، باشد. برنامهمسلط می IOSنویسی و محیط برنامه

( برنامه source code( و نگهداری کد منبع )debugزدایی )اشکال
ساختن یک اپلیکیشن برای  IOSنویس دهد. هدف برنامهرا انجام می

باشد که یک رفتار خواسته شده را به نمایش می iOSعامل سیستم
 بگذارد.
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 پژوهشگر علوم کامپیوتر فناوری اطالعات 3019

های نو و یافتن کاربردهای جدید یک پژوهشگر کامپیوتر به کشف فناوری
پردازد. او مشکالت پیچیده ای موجود در حوزه کامپیوتر میهفناوری

ها را بررسی های تجارت، علم، پزشکی و سایر حوزهمحاسباتی در حوزه
 کند.و حل می

 های کامپیوتریپشتیبان سیستم فناوری اطالعات 3020

های فنی برای سیستم کامپیوتری و پاسخ به کمک فراهم کردن
ها با تلفن و یا از فع مشکالت کامپیوتری آنهای مشتریان و یا رپرسش

های موردنیاز یک کارشناس پشتیبان ترین وظایف و مهارتراه دور از مهم
 های کامپیوتری است.سیستم

 گر دادهتحلیل فناوری اطالعات 3021

ها وتحلیل کرده و از بین آنها را پردازش و تجزیهگران داده، دادهتحلیل
گر داده، تر، وظیفه تحلیلکنند. به بیان سادهف میروابط پنهان را کش

ها به دانشی است که بتواند در اختیار های خام و تبدیل آندریافت داده
 وکارهای مختلف قرار گیرد.مدیران مشاغل و کسب

 تعمیرکار رایانه فناوری اطالعات 3022
وجودآمدن مشکل و نقص در قطعات و عملکرد کسی که در صورت به

 دارد. بر عهدهها وظیفه تعمیر آن را انهرای

 های متن بازCMSدهنده توسعه فناوری اطالعات 3023

باز کسی است که بر حداقل یکی متن CMSنویس و متخصص برنامه
ای از باز مسلط باشد. نمونههای مدیریت محتوای متناز سیستم

، Drupalباز های مدیریت محتوای متنسیستم
Joomla،Magento ،Wordpress باشند.می 

 نویسیکارآموز برنامه فناوری اطالعات 3024
تواند آشنایی دارد و می نویسیبرنامههای یکی از زبان شخصی است که با

 نویسی سرچ و تحقیق انجام دهد.به خوبی در زمینه برنامه

 Linuxکارشناس  فناوری اطالعات 3025
های لینوکس، شبکه، یک کارشناس لینوکس باید با مفاهیم سرور

 ها در محیط لینوکس آشنا باشد.روزرسانی و رفع عیب آنپشتیبانی، به

 افزارکارشناس استقرار نرم فناوری اطالعات 3026

باشند افزاری میهای نرمافزار در استخدام شرکتکارشناسان استقرار نرم
ن شرکت افزارهای تولیدی آسازی، اجرا و آموزش نرمو وظیفه نصب، پیاده

 بر عهدهافزارها های خریداری کننده آن نرمها و سازمانرا در شرکت
 دارند.

 کارشناس امنیت فناوری اطالعات 3027
ها و ابزارهای امنیتی الزم را ها، تکنیکمتخصص امنیت اطالعات، روش

ها و اطالعات مهم یک شرکت، سازمان یا دولت در برای حفاظت از داده
 کند.غیرمجاز، حمالت عمدی و دزدی ایجاد می هایبرابر دسترسی

 کارشناس پایگاه داده فناوری اطالعات 3028

ای و غیر های داده رابطهشخصی است که با استفاده از انواع پایگاه
 Microsoft Access ،Mongo Db ،MSای نظیر رابطه

SQL Server ،My SQL ،Oracle ،Postgre SQL ،SQL 
Lite پردازد.ها میدهی و نگهداری دادهو... به سازمان 
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 افزارکارشناس تست نرم فناوری اطالعات 3029

افزار را با هدف اطمینان پیدا کردن شخصی است که فرایند ارزیابی نرم
 افزارنرماز عملکرد درست آن در رویدادهای گوناگونی هنگام استفاده از 

را  افزارنرمدر دهد و خطاهای احتمالی در حین عملیات تست انجام می
 دهندگانارائهبا کیفیت به  افزارینرمتا در عرضه یک محصول  یابدمی
مربوطه کمک نماید. الزم است این شخص حداقل مسلط به  افزارنرم

 باشد.ابزار تست می یکی از

 Activeکارشناس شبکه  فناوری اطالعات 3030

ها و افزاراندازی نرم، مسئولیت راهActiveکارشناس شبکه 
اندازی شبکه و یا ارتقاء عملکرد و منظور راهافزارهای جدید بهسخت

های عامل مختلفی استفاده کارایی آن را به عهده دارد. او از سیستم
 کند.می

 Passiveکارشناس شبکه  فناوری اطالعات 3031
، ضمن آشنایی با اصول شبکه و قطعات passiveکارشناس شبکه 

passiveها و تجهیزات به یکدیگر جهت اتصال کامپیوترای را ، شبکه
 دارد. بر عهدهها را ایجاد کرده و پشتیبانی آن

 کارشناس فناوری اطالعات فناوری اطالعات 3032

کسی است که وظیفه استفاده بهینه از اطالعات سازمان برای کاربردهای 
اری داندازی، نگهدارد. مطالعه، طراحی، ساخت، راه بر عهدهمختلف را 

دهی، آوری، سازمانافزاری، جمعافزاری و نرمهای سختسیستم
ترین اهدافی است که کارشناس بندی و انتقال اطالعات ازجمله مهمطبقه

 کند.فناوری اطالعات دنبال می

 افزاریکارشناس کنترل پروژه نرم فناوری اطالعات 3033

شرفت کار، های پیریزی پروژه، بررسیشخصی است که مسئول برنامه
های پروژه و بررسی کیفیت ارزیابی ریسک، تخمین و نظارت بر هزینه

پروژه در مقایسه با هدف موردنظر است. وی با مدیران پروژه، سرپرستان 
کند و بر اجزای و متخصصان بر روی پروژه خاصی همکاری می

 کند.دهنده پروژه نظارت میتشکیل

 نوعیکارشناس هوش مص فناوری اطالعات 3034

هایی هستند کارشناسان هوش مصنوعی در پی طراحی و بهبود ماشین
مثال عنوانصورت هوشمندانه انجام دهند. بهکه دستورات موردنیاز را به

بندی، توانایی تشخیص جواب به سؤال ریزی و زمانقابلیت کنترل، برنامه
را شناسی، سخنرانی و شناسایی چهره ها، زباننویسکننده، دستمصرف

 داشته باشد.

 (CTOمدیر ارشد فنی ) فناوری اطالعات 3035

های مختلف مرتبط با شخصی است که وظیفه هماهنگی فعالیت
تکنولوژی و نظارت بر عملکرد و کارایی یک سازمان را برعهده دارد. از 

های فنی باال، مهارت رهبری و داشتن های مهم این افراد تواناییویژگی
رای همسو کردن تصمیمات مربوط به فناوری با دانش تجاری الزم ب

باشد. این متخصصان بر بخش تکنولوژی و مهندسی اهداف سازمان می
مدت سازمان کنند و نیازهای بلندمدت و کوتاهدر داخل سازمان نظارت می

 نمایند.را در جهت رسیدن به اهداف مشخص می
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 افزاریهای نرممعمار سیستم فناوری اطالعات 3036
افزاری را های نرمسیستم ساختار خصی است که طراحی سطح باالش

را  افزار، ابزارها و سیستم عاملدهد و استانداردهای توسعه نرمانجام می
 آشنایی دارد. UMLافزار و داند با اصول مهندسی نرممی

 وب مستر فناوری اطالعات 3037

شرکت /سایت سازمانفردی است که مسئول مدیریت و نگهداری وب
است. وب مستر نقش ناظر و یا سرپرست را ایفا کرده و کارمندان و 

روابط های زیردست خود از قبیل کارشناسان پشتیبانی، مسئول بخش
سایت، کارشناس فروشگاه اینترنتی، مسئول طراحی و وب عمومی

نویسی و سایر عوامل گروه را رهبری و هماهنگ گرافیک، گروه برنامه
 کند.می

 Front - Endنویسی کارآموز برنامه فناوری اطالعات 3038
کسی است که در محیط کاری،  Front - Endنویسی کارآموز برنامه

 Frontنویسی با توجه به استعداد، مهارت و تحصیالتش در زمینه برنامه

- Endشود.، آموزش داده می 

 کارآموز شبکه فناوری اطالعات 3039
ر محیط کاری، با توجه به استعداد، مهارت کارآموز شبکه کسی است که د

 شود.و تحصیالتش در زمینه شبکه، آموزش داده می

 

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی فنی و اجرایی – 14جدول شماره 

 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 چیآبدارچی و نظافت فنی و اجرایی 4001
ن، شرکت، های عمومی سازمارسانی و نظافت محوطهشخصی که خدمات

عهده دارد. همچنین وی کار تهیه چای، قهوه و ... را  هتل و غیره را بر
 شود.دهد و اسباب آشپزخانه به او سپرده میانجام می

 آمارگیر و پرسشگر فنی و اجرایی 4002
های مرتبط در طراحی مطالعات و آمارگیران با بکار بردن دانش و مهارت

وتحلیل اطالعات حاصل تجزیهآوری میدانی و تحقیقات، به جمع
 پردازند.می

 برقکار فنی و اجرایی 4003
جایی و نظافت قطعات و فردی است که دارای مهارت نصب، جابه
اندازی، نگهداری و تعمیر تجهیزات، کمک به عملیات نصب و راه

 باشد.کشی برق را انجام میتجهیزات الکتریکی و سیم

 تایپیست فنی و اجرایی 4004
تواند انواع نوشتار خطی فارسی را خوانده و وظیفه تایپ است که میکسی 

ها مدیره، دستورالعملهای اداری مانند مصوبات هیئتانواع نوشتار و نامه
 عهده دارد. و ... را بر

 دارتحصیل فنی و اجرایی 4005
دار کسی است که بتواند از عهده انجام امور مربوط به تحویل تحصیل

ها ها و گذاشتن آنها به بانکاوراق بهادار و بردن آنگرفتن وجوه 
 ها برآید.حساب شرکت و نظایر آنبه
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 تعمیرکار خودرو فنی و اجرایی 4006
کسی است که وظیفه تشخیص عیوب، تعمیر، تعویض قطعات، حفظ و 

 دارد. بر عهدهنگهداری خودرو و سایر وسایل نقلیه سازمان/شرکت را 

 تعمیرکار وسایل الکترونیکی فنی و اجرایی 4007
کسی است که وظیفه نظارت، تست، تعمیر، تنظیم و یا نصب انواع لوازم 

 دهد.الکتریکی را انجام می

 تکنسین فنی و تاسیسات فنی و اجرایی 4008
تکنسین تأسیسات وظیفه نصب و تعمیر تأسیسات حرارتی، برودتی، 

بر های مختلف ر پروژهبهداشتی، فاضالب، تهویه مطبوع و گازرسانی را د
 دارد. عهده

 جوشکار فنی و اجرایی 4009
های جوشکاری فردی است که دارای مهارت جوشکاری با یکی از روش

باشد. همچنین با ابزار جوشکاری با الکترود دستی یا جوشکاری آرگون می
 و نحوه جوش صحیح آشنایی دارد.

 حفاظت فیزیکی و نگهبان فنی و اجرایی 4010
ها، اسناد و یا افراد یک است که وظیفه حفاظت و حراست از داراییکسی 

 دارد. بر عهدهسازمان/شرکت را 

 خیاط فنی و اجرایی 4011
، نازک دوزیضخیمهای فردی است که دارای مهارت در یکی از زمینه

. همچنین با ابزار خیاطی و نحوه هستهای کشی خیاطی لباس دوزی یا
 .دوخت صحیح آشنایی دارد

 دستیار اجرایی فنی و اجرایی 4012

تحقیق،  به ارائه پشتیبانی اجرایی در سطح باال همراه با شخصی است که
های اطالعات و انجام های آماری، رسیدگی به درخواستتهیه گزارش

مانند آماده کردن مکاتبات، تهیه برنامه زمانی جلسات، دفتری )وظایف 
 ارائه مطالب و ... را بر عهده دارد. آشنایی با اکوسیستم نوآوری و...(،

 راننده خودرو و کامیونت فنی و اجرایی 4013
جایی افراد، اجناس و یا اسناد سازمان/شرکت کسی است که وظیفه جابه

 دارد. بر عهدهرا 

 کاردان تاسیسات فنی و اجرایی 4014
برداری، نگهداری و تعمیرات و صاحبان این شغل، امور مربوط به بهره

های تأسیسات مکانیکی/ اندازی و اجرای پروژهمکاری در نصب، راهه
 .دارند بر عهدهالکتریکی را 

 کارگر ساده فنی و اجرایی 4015
های ساده سازمان/شرکت که نیاز به کسی است که وظیفه انجام فعالیت

 دارد. بر عهدهتخصص خاصی ندارند را مطابق درخواست کارفرما 

 خانگیصاب/تعمیرکار لوازمن فنی و اجرایی 4016
خانگی مانند کولر، یخچال، کسی است که کار نصب و تعمیر انواع لوازم

خانگی انجام عنوان نماینده برندهای معتبر لوازمفریزر، بخاری و ... را به
 دهد.می

 کارآموز تعمیرات وسایل الکترونیکی فنی و اجرایی 4017
است که در محیط کاری، با  کارآموز تعمیرات وسایل الکترونیکی کسی

توجه به استعداد، مهارت و تحصیالتش در زمینه تعمیرات وسایل 
 شود.الکترونیکی، آموزش داده می
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 کارتخوان هایپشتیبان دستگاه فنی و اجرایی 4018
های حوزه بانکداری، با مراجعه به فردی است که به نمایندگی از شرکت

های ئه خدمات مرتبط با دستگاهواحدهای صنفی گوناگون نسبت به ارا
 نماید.کارتخوان اقدام می

 

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدمات – 15جدول شماره 

 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

5001 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 پژوهشگر

یابی، نظرسنجی، اثر سنجی، صاحبان این شغل امور مربوط به مسئله
بر های موردنیاز سازمان را های پژوهشی و انجام پژوهشتدوین طرح

 دارند. عهده

5002 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 دستیار وکیل

فردی است که با تحقیق روی سوابق کیفری، بررسی حقایق یا تهیه 
اسناد و مدارک حقوقی به وکال کمک کرده همچنین اجرای تحقیق برای 

تنظیم دفاعیه، یا اجرای حکم پشتیبانی از یک محاکمه حقوقی برای 
دهد. او همچنین مسئولیت انجام کارهای دفتری را قانونی را انجام می

 باشد.دار مینیز عهده

5003 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 راهنمای گردشگری )تور لیدر(

گردشگری داخل و خارج از کشور را اجرا و  ۀبه کسی که یک برنام
گویند. راهنما، همراه گروه سفر ی میکند، راهنمای گردشگرمدیریت می

 تور است. ۀکند و رابط میان مسافران و شرکت برگزارکنندمی

5004 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس اقتصادی

کارشناس امور اقتصادی به شناخت مشکالت اقتصادی سازمان/شرکت 
پرداخته و وظیفه ارائه راهکارهای مناسب برای حل این مشکالت جهت 

 دارد. بر عهدهبرداری از منابع محدود مادی را هبهر

5005 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس آمار

کارشناس آمار شخصی است که با آمارهای نظری یا کاربردی سروکار 
آوری کرده دارد و آمار اطالعات یک سازمان/شرکت را دریک زمینه جمع

 پردازد.و به تحلیل آن می

5006 
ه کارشناسی و ارائ

 خدمات
 کارشناس تحقیق و توسعه

کسی است که وظایفی مانند تحقیق در مورد محصوالت شرکت، طراحی 
و ایجاد محصوالت جدید مناسب با خواسته بازار و یا حتی فراتر از دید 

سازی بازار، توجه به اصل تمایز و نوآوری، ابالغ تغییرات مهندسی، بهینه
 دارد. بر عهده ها رافرایندها، انتقال و جذب فناوری

5007 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس تعمیرات و نگهداری

ای، های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، اتفاقی و دورهکلیه فعالیت
های فوق و هماهنگی و آالت، نظارت بر اثربخشی فعالیتنوسازی ماشین

 باشد.انجام تعمیرات تجهیزات سازمان/شرکت از وظایف این شغل می
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

5008 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس حقوقی

کسی است که با تسلط به قوانین و اصول حقوقی، وظیفه انجام امور 
ها، انعقاد ها و دستورالعملنامهحقوقی سازمان ازجمله تهیه و تنظیم آیین

ها، انجام کلیه امورات مربوط به ثبت و تغییر در نامهقراردادهای و موافقت
های حقوقی شامل دعاوی و به سازمان، پیگیری پرونده ساختار مربوط

اختالفات له یا علیه سازمان در مراجع قانونی و اداری، انجام امور مربوط 
 دارد. بر عهدهها و سایر امورات حقوقی محوله را به مناقصات و مزایده

5009 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 هاها و روشکارشناس سیستم

منظور شناخت و یا مطالعه و بررسی مستمر بهکسی است که وظیفه 
مهندسی مجدد فرایندهای سازمان، بازنگری و در صورت لزوم اصالح 

های اجرایی مرتبط ها و روشسازی دستورالعملها و نیز مستند و جاریآن
دارد. صاحبان این شغل امور مربوط به واکاوی و  بر عهدهرا 

دد فرایندهای سازمان، ارزیابی، وتحلیل، شناخت و یا مهندسی مجتجزیه
راهکار با  ۀدهی، نظارت و کنترل، طراحی و ارائریزی، سازمانبرنامه

عهده  وری، بهبود و تعالی سازمان بررویکرد سیستمی را برای ارتقاء بهره
 دارند.

5010 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس طراحی و توسعه محصول

ز ماهیت یک محصول دارد، کسی است فهم دقیق و درک درستی ا
بیند، آن را با نیاز مشتری تطابق انداز یک محصول را در آینده میچشم

کند. در واقع او آینده را با دهد و یک محصول بهتر به بازار عرضه میمی
 بیند.جزئیات امروز می

5011 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس کنترل کیفیت

، بررسی محصوالت و فرایندهای وظیفه یک کارشناس کنترل کیفیت
المللی ی کیفیت ملی و بینهاصنعتی برای مطابق بودن با استاندارد

اندازی و مدیریت است. همچنین ممکن است در راه ISO9000 مانند
 ی کنترل کیفیت شرکت کمک کند.هاسیستم

5012 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس گردشگری

ای مربوط به گردشگری و جذب گردشگر هکارشناس گردشگری، فعالیت
کند و نتایج ازنظر بهبود اقتصادی یک منطقه یا جاذبه خاص بررسی می را

 دهد.حاصله را در دسترس مدیران سازمان/شرکت قرار می

5013 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس محصول

مسئولیت پشتیبانی فنی برای توسعه  کارشناس محصول شخصی است که
 مطابق با الزامات تعیین شده را بر عهده دارد.محصول 

5014 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کتابدار

نویسی، دهی، فهرستکتابدار کسی است که وظیفه مدیریت، سازمان
شناسی و اشاعه اطالعات در حوزه علوم کتابداری و بندی، دانشرده

 عهده دارد. رسانی را براطالع

5015 
کارشناسی و ارائه 

 تخدما
 مربی مهد کودک

فردی که به مراقبت، شناخت استعدادها، پرورش عاطفی، جسمی، هوشی، 
رفتاری )اجتماعی( گفتاری و رشد خالقیت کودکان در سن پیش از 

 پردازد.دبستان می

5016 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 مهماندار )هتل، هواپیما و ...(

آسایش مسافران فردی است که در جهت فراهم نمودن تضمین ایمنی و 
 پردازد.ها، به فعالیت میهوایی و ریلی و نیز هتل
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

5017 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 ویراستار

های نگارشی، امالی کلمات ها، غلطویراستار خطاهای فنی، ناهماهنگی
کند و چهار هدف اصلی وضوح، ارتباط و خطاهای محتوایی را اصالح می

 کند.در متن و صحت را دنبال می متنی، ثبات و هماهنگیمنطقی درون

5018 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 یکارآموز امور حقوق

با توجه به استعداد،  ،یکار طیاست که در مح یکس یکارآموز امور حقوق
 .شودیآموزش داده م ،یامور حقوق نهیدر زم التشیمهارت و تحص

5019 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارآموز توسعه محصول

با توجه به  ،یکار طیاست که در مح یتوسعه محصول کس کارآموز
توسعه محصول، آموزش داده  نهیدر زم التشیاستعداد، مهارت و تحص

 .شودیم

 

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقی – 16جدول شماره 

 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 یاپراتور ارتباط با مشتر مالی، اداری و حقوقی 6001
ها ها و سازمانهایی که در شرکتکسی است که با فرایندها و فناوری

برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان 
 رود آشنایی دارد.به کار می

 انباردار مالی، اداری و حقوقی 6002
سازی مواد و تجهیزات در انبار و کسی است که وظیفه دریافت و ذخیره

 عهده دارد. آن در پرونده و ارسال گزارش را برثبت 

 پاسخگوی تلفنی مالی، اداری و حقوقی 6003
ی ورودی هاشخصی است که وظیفه پاسخگویی و ساماندهی به تماس

 عهده دارد. و خروجی یک سازمان/شرکت را بر

 گر بورستحلیل مالی، اداری و حقوقی 6004

وتحلیل اوضاع استفاده از تجزیهگر بورس کسی است که بتواند با تحلیل
وتحلیل بازار سهام، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور و منطقه به تجزیه

تشخیص میزان ریسک و بازده بازار، صنایع، دارائی و همچنین تحلیل 
وتحلیل وضعیت مالی پرتفوی، سبد سهام، انتخاب صنعت برتر، تجزیه

ریاضیات و آمار و اطالعات  افزارهای کامپیوتری،کارگیری نرمشرکت، به
 برآید.

 حسابدار مالی، اداری و حقوقی 6005
وتحلیل سوابق سازی، بررسی و یا تجزیهآماده ۀشخصی است که وظیف

های مالی را برای ارزیابی های مالی و یا سایر گزارشحسابداری، صورت
 دهد.صحت، کامل بودن و انطباق با استانداردها انجام می

 حسابدار صنعتی اداری و حقوقی مالی، 6006

آوری اطالعات مربوط به حسابدار صنعتی کسی است که وظیفه جمع
عهده  شده محصوالت و خدمات را برعوامل هزینه و محاسبه بهای تمام

های های تولید، روشها و بررسی راهوتحلیل گزارشداشته و با تجزیه
 کند.شده تولیدات را بیان میتقلیل بهای تمام
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 دفتردار/متصدی دبیرخانه مالی، اداری و حقوقی 6007
دار مطالعه و بررسی متصدیان این شغل تحت نظارت مقام مافوق عهده

های مربوط به امور اداری و منابع انسانی در و یا سرپرستی فعالیت
 باشند.ها و نهادها میها، سازمانشرکت

 کارشناس امور اجرایی مالی، اداری و حقوقی 6008
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی، به ارائه خدمات اجرایی در 

های اجرایی سازمان/شرکت به نحو پردازند تا فعالیتسازمان/شرکت می
 احسن انجام پذیرد.

 کارشناس امور کارگزینی و منابع انسانی مالی، اداری و حقوقی 6009

گیری، کارصاحبان این شغل امور مربوط به فرایند جذب، استخدام، به
نگهداشت، جبران خدمت و خروج از خدمت کارکنان و مشارکت در 

 های اداری و توسعه منابع انسانی سازمان را برهای بهبود روشطرح

 عهده دارند.

 کارشناس بیمه مالی، اداری و حقوقی 6010

شود و عنوان نماینده اصلی شرکت بیمه محسوب میکارشناس بیمه به
پردازد. او مطابق با مقررات و شرایط مربوطه می ایبه ارائه خدمات بیمه

ها و شرایط متقاضیان بیمه را ارزیابی کرده و مقدار پوشش درخواست
 کند.ها را تعیین میای و حق بیمه آنبیمه

 کارشناس تدارکات و پشتیبانی مالی، اداری و حقوقی 6011

سازمان، مختلف  هایکسی است که وظیفه اطالع از نیاز واحدها و بخش
بینی موجودی انبار، تحقیق و شناسایی محصوالت و نظارت و پیش

کنندگان، برای انتخاب تأمین هاها و مزایدهکنندگان، ارزیابی مناقصهتأمین
موقع مذاکره بر سر قیمت و توافق روی قراردادها، اطمینان از ارسال به

فاکتورها و...  ها وکنندگان، بررسی پرداختخریدها به انبار توسط تأمین
 دارد. بر عهدهرا 

 کارشناس حسابرسی مالی، اداری و حقوقی 6012
ها ارزیابی اطالعات و اسناد و بررسی سازگاری آن ۀکسی است که وظیف

 دارد. بر عهدهبا اصول حسابداری و قوانین را 

 کارشناس خرید مالی، اداری و حقوقی 6013
اال و خدمات برای شرکت کسی است که مسئول اصلی خرید تجهیزات، ک

ها و کیفیت کاالها و خدمات، بهترین و باشد. او با مقایسه قیمتمی
 کند.ها را برای شرکت تهیه میارزشمندترین آن

 کارشناس روابط عمومی مالی، اداری و حقوقی 6014

با ق و مدیریت ارشد شرکت و مافوم مقارت تحت نظافردی است که 
های ای فعالیتجری، وظیفه طراحی و اهای علمگیری از روشبهره

ای جرعمومی و طراحی و ا از قبیل بررسی و تحلیل افکارمختلف 
مطالب ها و میزگردهای مطبوعاتی، تهیه و تدوین و انتشار مصاحبه

های اف و برنامههدابه ط مربوهای آنالین و تبلیغات نشریات و رسانه
 دارد. بر عهدهسازمان خود را 

 کارشناس مالی اری و حقوقیمالی، اد 6015

صاحبان این شغل، امور مربوط به انجام عملیات مالی )شامل محاسبه، 
ها( بر اساس ضوابط و مقررات، بندی حسابرسیدگی، ثبت، ضبط و طبقه

مصوب، تهیه و تنظیم  ۀتخصیص اعتبارات و منابع مالی طبق بودج
ملیات مالی ها و کنترل تمامی عوتحلیل آنهای مالی و تجزیهصورت

 دارند. بر عهدهسازمان را 
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 گذاریکارشناس/مشاور سرمایه مالی، اداری و حقوقی 6016
وتحلیل اطالعات آماری، شرایط تجاری، صنعتی کسی است که با تجزیه

گذاری و جریان های سرمایهبینی کرده و در مورد زمینهو اقتصادی را پیش
 کند.میگیری های سازمان/شرکت تصمیممالی پروژه

 کارگزار امور رفاهی مالی، اداری و حقوقی 6017

شاغل این پست سازمانی به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور رفاهی 
های شده برای کارکنان، بیمه و اجرای برنامهو تسهیالت در نظر گرفته

شده ها در مورد امور رفاهی اختصاص دادههماهنگ شده با سایر سازمان
 د.پردازمی

 کارمند اداری مالی، اداری و حقوقی 6018
های اداری شرکت های متداول در سیستمکسی که وظیفه انجام فعالیت

نگاری، ارتباط با مشتریان شرکت، ثبت مستندات یا سازمان )نظیر نامه
 عهده دارد. اداری و ...( را بر

 متصدی امور بانکی مالی، اداری و حقوقی 6019
های بانکی و مؤسسات مالی معتبر وظیفه انجام عبهفردی است که در ش

 عهده دارد. امور مشتریان )مانند پرداخت قبوض، چک و ...( را بر

 متصدی بایگانی مالی، اداری و حقوقی 6020
های منظم، اسناد سازمان/شرکت را برای کسی است که با انجام فعالیت

 کند.ها ساماندهی میدسترسی آسان به آن

 مسئول دفتر ی، اداری و حقوقیمال 6021
کسی است که وظیفه برقراری ارتباط با افراد، همکاران سازمان/شرکت، 

های مدیر و همکاری جهت ها، هماهنگی فعالیتبایگانی اسناد و نامه
 عهده دارد. برگزاری جلسات را بر

 مسئول قراردادها مالی، اداری و حقوقی 6022
فه اخذ اطالعات و اوراق مربوطه، مسئول قراردادها کسی است که وظی

های قراردادها و برگزاری انواع مناقصه امور قراردادها، تهیه جدول فرجه
 عهده دارد. و مزایده و عقد قراردادهای مربوطه را بر

 منشی مالی، اداری و حقوقی 6023
نگاری، فردی است که وظایفی چون تنظیم برنامه روزانه مسئول، نامه

های مختلف و برخی اوقات مدیریت ها از فعالیتارشتنظیم انواع گز
 دار است.بودجه و حسابداری را عهده

 منشی دفتر حقوقی مالی، اداری و حقوقی 6024

نگاری، تنظیم فردی است که وظایفی چون تنظیم برنامه روزانه، نامه
گزارش، تنظیم اوراق و مکاتبات حقوقی )احضاریه، شکایات و ...( را 

است. همچنین الزم است بر اصطالحات، فرایندها و اسناد دار عهده
 حقوقی مسلط باشد.

 کارآموز حسابداری مالی، اداری و حقوقی 6025
کارآموز حسابداری کسی است که در محیط کاری، با توجه به استعداد، 

 شود.مهارت و تحصیالتش در زمینه حسابداری، آموزش داده می

 رآموز امور اداری و منابع انسانیکا مالی، اداری و حقوقی 6026
کارآموز امور اداری و منابع انسانی کسی است که در محیط کاری، با 
توجه به استعداد، مهارت و تحصیالتش در زمینه امور اداری و منابع 

 شود.انسانی، آموزش داده می

 کارآموز روابط عمومی مالی، اداری و حقوقی 6027
که در محیط کاری، با توجه به استعداد،  کارآموز روابط عمومی کسی است

 شود.مهارت و تحصیالتش در زمینه روابط عمومی، آموزش داده می
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 کارآموز امور دفتری )منشی( مالی، اداری و حقوقی 6028
کارآموز امور دفتری )منشی( کسی است که در محیط کاری، با توجه به 

)منشی(، آموزش استعداد، مهارت و تحصیالتش در زمینه امور دفتری 
 شود.داده می

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی مدیریتی – 17جدول شماره 

 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 مدیرههیئتعضو موظف  مدیریتی 7001
، فردی است که عالوه بر عضویت قانونی در مدیرههیئتعضو موظف 

یک شرکت، دارای سمت اجرایی/اداری و شغل مشخص در  مدیرههیئت
 .باشدمیآن است  مدیرههیئتمان شرکتی که عضو ه

 HSEمدیر  مدیریتی 7002
کارگیری دانش شناسایی و کنترل خطرات و با به HSEیک مدیر 

شود که کارکنان کاربردن اصول مدیریتی کلیدی در سازمان، موجب میبه
 خطر کارشان را انجام دهند.صورت ایمن و بیبه

 SEOمدیر  مدیریتی 7003

سازی های بهینهی است که مدیریت موارد مربوط به استراتژیشخص
های دار است. وی با بخشسایت برای موتورهای جستجو را عهدهوب

منظور گسترش و جستجویی به بازاریابی و مدیر تولید محتوا مربوط به
 های مناسب بازاریابی دیجیتال نیز همکاری دارد.استفاده از استراتژی

 مدیر اجرایی مدیریتی 7004
سازی عملیات ریزی، هدایت یا هماهنگکسی است که برنامه

 عهده دارد. سازمان/شرکت را بر

 مدیر اداری مدیریتی 7005

ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی کسی است که برنامه
عهده دارد. در یک سازمان کوچک او ممکن است مسئول  سازمان را بر

های بزرگ، مدیر مور اداری باشد. ولی در سازمانهمه وظایف بخش ا
 اداری مسئول مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش امور اداری است.

 مدیر امور گردشگری مدیریتی 7006
های مربوط به گردشگری و جذب گردشگر را مدیر گردشگری، فعالیت

ازنظر بهبود اقتصادی یک منطقه یا جاذبه خاص بررسی و نتایج حاصله 
 کند.ا ارزیابی و تصمیمات الزم را اتخاذ میر

 مدیر بازرگانی خارجی مدیریتی 7007

های عقد قرارداد کسی است که وظیفه مدیریت مجموعه فعالیت
خریدوفروش با شخص خارجی )حقیقی یا حقوقی( و تبلیغات و بازاریابی 

ی باربری به کشورهای هافاکتور، بررسی هزینهالملل، صدور پیشبین
ها به کشور، بررسی مسائل مرتبط با گمرک، ارجی و یا وارد نمودن آنخ

ونقل، مسائل بررسی مسائل مرتبط با بیمه، ترخیص کاال، اجرای حمل
 دارد. بر عهدهی بانکی و ... را هامرتبط با پرداخت
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 مدیر بازرگانی داخلی مدیریتی 7008

ی بازاریابی هامهی برناهاریزی سیاستکسی است که هماهنگی و برنامه
شده توسط سازمان و مانند تعیین تقاضا برای محصوالت و خدمات ارائه

ی هادارد. همچنین استراتژی بر عهدهرقبا و شناسایی مشتریان بالقوه را 
کند، گذاری را با هدف حداکثر سود شرکت یا سهم بازار تضمین میقیمت

کت راضی هستند و کند که مشتریان شرکه اطمینان حاصل میدرحالی
دهنده نیاز به نظارت بر توسعه محصول یا نظارت بر روند که نشان

 محصوالت و خدمات جدید است.

 مدیر برندینگ مدیریتی 7009

 روابط عمومیهای بازاریابی، تبلیغات، یک مدیر برند، بر تمامی فعالیت
کند، تا از این موضوع اطمینان حاصل کند یک شرکت نظارت می …و

شود، در راستای هویت برند، پیامی که به مشتری منتقل میکه 
 های برند و اهداف برند است.ارزش

 مدیر پروژه مدیریتی 7010

کارگیری یک فرایند کارآمد بتواند از منابع مادی و کسی است که با به
ریزی صحیح و کامل و جامع با توجه به انسانی از طریق یک برنامه

شده های از پیش تعریفای از فعالیتیش مجموعههاامکانات و محدودیت
شده با توجه به را در تاریخ موردنظر و با کیفیت مطلوب از پیش تعیین

 بودجه در اختیارش به انجام برساند.

 مدیر پروژه فناوری اطالعات مدیریتی 7011

های فناوری اطالعات و ریزی، شروع و مدیریت پروژهکسی که برنامه
دارد. ارتباط  بر عهدهت کارمندان و عامالن اجرای پروژه را رهبری و هدای

ریزی برقرار کردن بین ابعاد فنی پروژه و مسائل مالی و تجاری، برنامه
بینی مسائل مالی در هر مرحله، زیر نظر مراحل پروژه، ارزیابی و پیش

گرفتن پیشرفت در هر مرحله به جهت اطمینان از درستی معیارها و 
 ۀپایان پروژه از دیگر وظایف مدیر پروژ ۀو رسیدن به فرج استانداردها

 فناوری اطالعات است.

 مدیر تبلیغات و بازاریابی مدیریتی 7012
ی بازاریابی مانند تعیین تقاضا برای هاها و سیاستکسی است که برنامه

شده توسط سازمان و رقبا و شناسایی مشتریان محصوالت و خدمات ارائه
 کند.ا میبالقوه را اجر

 مدیر تحقیق و توسعه مدیریتی 7013

کسی است که وظیفه راهبری و مدیریت اموری نظیر تحقیق در مورد 
محصوالت شرکت، طراحی و ایجاد محصوالت جدید مناسب با خواسته 
بازار و یا حتی فراتر از دید بازار، توجه به اصل تمایز و نوآوری، ابالغ 

بر ها را ایندها، انتقال و جذب فناوریسازی فرتغییرات مهندسی، بهینه
 دارد. عهده
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 مدیر تحقیقات بازار مدیریتی 7014

منظور دستیابی به اطالعات موردنیاز در مورد بازار هدف، فردی است که به
ها در بازار اقدام بینی عملکردهای آتی آنمشتریان، شناخت رقبا و پیش

ل یا هدف، انتخاب روش وظایف او طرح مسئله، مشک ازجملهنماید و می
ها، باشد. کشف فرصتتحقیق یا پژوهش، نوع و جنس دیتای موردنیاز می

هایی برای فروش بیشتر، ارزیابی حلراه پیدا کردنبررسی مشکالت، 
کارهای بازاریابی در حال انجام و تحقیق برای هر چیزی که به بهترشدن 

 بازاریابی است.بازاریابی کمک کند، از دیگر وظایف مدیر تحقیقات 

 مدیر توسعه بازار مدیریتی 7015

های برندینگ وظایف کلی مدیر توسعه بازار، تحقیقات بازاریابی و فعالیت
سازی گیری از ابزارهای پیشرفته بازاریابی است. زمینهو ترویج و بهره

های فروش، برای جذب مخاطبان )جدید( فروش، بسترسازی برای فعالیت
ش محصوالت و خدمات به مشتریان تازه و برقراری گسترش قلمروی فرو

روابط و مناسبات حسنه کاری با مشتریان جدید و قدیمی ازجمله اهداف 
 شغلی مدیر توسعه بازار است.

 مدیر تولید مدیریتی 7016
ی کاری و هاریزی یا هماهنگی فعالیتکسی است که مسئولیت برنامه

ه به مشخصات هزینه، کیفیت و منابع الزم برای تولید محصوالت با توج
 دارد. بر عهدهکمیت را 

 مدیر تولید محتوا مدیریتی 7017

ها و سایتمدیر تولید محتوا کسی است که بر محتوای تولید شده در وب
ها نظارت دارد. همچنین او مسئول تولید، ویرایش، انتشار محتوا وبالگ

ی محتواهای قبلی که سازروزرسانی و بهینهاست. عالوه بر این وظیفه به
 شود.وظایف او محسوب می ازجملهدر سطح کیفی مطلوبی نیستند، 

 مدیر خرید و تدارکات مدیریتی 7018

های بخش ریزی و هماهنگ کردن فعالیتکسی است که وظیفه برنامه
انبار شرکت، خریداران، مسئوالن خرید و کارگران مرتبط با خرید مواد، 

فروشی فروشی، خردهیران فروش، عمدهمحصوالت و خدمات شامل مد
 دارد. بر عهدهرا 

 مدیر دیجیتال مارکتینگ مدیریتی 7019

ها و ابزارهای مدیر دیجیتال مارکتینگ باید دارای درک قوی از استراتژی
های دیجیتال بازاریابی فعلی باشد، همچنین قادر به هدایت کمپین

وع کار تا زمان اجرا با با هدف مشترک( از زمان شریکپارچه )مارکتینگ 
در نظر گرفتن بودجه اختصاصی باشد. مدیران دیجیتال مارکتینگ با تیم 

یک کمپین،  موقعبهاندازی بازاریابی، پشتیبانی و فروشندگان، برای راه
 کنند.کار می

 مدیر رسانه مدیریتی 7020

ئه ای را اراای خالقانههای رسانهمدیر رسانه با اعضای تیم خود سرویس
شده برای افراد، دهد. این مدیر یک تصویر عمومی در نظر گرفتهمی

کند و وظیفه مدیریت و ها را ترویج و یا ایجاد میها و یا سازمانگروه
 دارد. بر عهدهراهبری انتشار خبر، تصویر و یا فیلم را 
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 مدیر روابط عمومی مدیریتی 7021

گیری از بهرهبا و که با هماهنگی مدیریت شرکت/سازمان ست دی افر
از قبیل مختلف های های علمی، وظیفه طراحی و مدیریت فعالیتروش

ها و میزگردهای و طراحی و اجرای مصاحبه افکار عمومیبررسی و تحلیل 
اهداف و به نشریات و تبلیغات مربوط مطالب مطبوعاتی، تهیه و تدوین 

 دارد. بر عهدههای سازمان خود را برنامه

 مدیر طراحی و توسعه محصول یمدیریت 7022

کسی است که ضمن راهبری تیم طراحی و توسعه محصول، فهم دقیق 
انداز یک محصول را و درک درستی از ماهیت یک محصول دارد، چشم

دهد و یک محصول بهتر بیند، آن را با نیاز مشتری تطابق میدر آینده می
 کند.به بازار عرضه می

 مدیر فروش مدیریتی 7023
باشد. تعیین اهداف های فروش میصی است که مسئول هدایت تیمشخ

های آموزشی آمده از بازار و توسعه برنامهدستهای بهفروش، تحلیل داده
 برای نمایندگان فروش سازمان، از وظایف مدیران فروش است.

 مدیر فروشگاه مدیریتی 7024

مقاصد آن  ها ووکار فروشگاه را به سیاستکسی است که بتواند کسب
برساند، موجودی کاالها را مدیریت کند، کیفیت خدمات مشتری را بررسی 

ریزی کند و بتواند میزان فروش را تحلیل و بر پایه آن برای آینده برنامه
 کند.

 مدیر کمپین تبلیغاتی مدیریتی 7025

ریزی، اجرا، پیگیری و ارزیابی یک شخصی است که مسئول فرآیند برنامه
ص بازاریابی و تبلیغاتی است. وظیفه کنترل بودجه و برنامه مشخ

های تبلیغاتی برای ارتباط با شرکت ها،تخصیص بهینه بودجه به پروژه
های آنالین و اهداف و هدایت و هماهنگی تبلیغات در رسانه پیشبرد

های آوری اطالعات مربوط به تبلیغات و تهیه گزارش از پنلآفالین، جمع
 ی را بر عهده دارد.های تبلیغاتکمپین

 مدیر کنترل کیفیت مدیریتی 7026
های تضمین ریزی و هماهنگی برنامهکسی است که مسئولیت برنامه

بر های کنترل کیفیت را های کنترل کیفیت و آزمایشگاهکیفیت، سیاست
 دارد. عهده

 مدیر لجستیک/زنجیره تامین مدیریتی 7027

ا جریان و مبادله کاالها و های مرتبط بکسی است که تمامی فعالیت
ونقل، ریزی حملخدمات، هماهنگی خرید، انبارداری، توزیع، برنامه

ریزی، مدیریت پرسنل بینی، خدمات مشتری یا خدمات برنامهپیش
 های تدارکات و عملیات روزانه را مدیریت کند.لجستیک و سیستم

 مدیر مالی مدیریتی 7028
گذاری، امور بانکی، سابداری، سرمایهریزی و هماهنگی حکسی که برنامه

های مالی یک شعبه، اداره یا واحد بیمه، اوراق بهادار و دیگر فعالیت
 دارد. بر عهدهتجاری را 

 مدیر محصول مدیریتی 7029
پشتیبانی و بهبود مستمر  اندازی بازار،شخصی است که برای توسعه، راه
 کند.محصوالت یک شرکت فعالیت می
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 مدیر منابع انسانی یمدیریت 7030
های حوزه ریزی، هدایت و یا هماهنگ کردن فعالیتکسی است که برنامه

 بر عهدهمنابع انسانی یک سازمان نظیر جذب، ارزیابی، آموزش و غیره را 
 دارد.

 مدیرعامل مدیریتی 7031

گیری کلی شرکت ها و ارائه جهتکسی است که تعیین و تدوین سیاست
مدیره تصویب هایی که توسط هیئتجه به دستورالعملیا سازمان را با تو

کند. وی با کمک مدیران زیردست و مدیریت کارکنان، شود اجرا میمی
 کند.های عملیاتی را در باالترین سطح مدیریت میفعالیت

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی مهندسی – 18جدول شماره 

 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 دس انرژیمهن مهندسی 8001
ی هاها و برنامهمهندس انرژی طراحی، توسعه و ارزیابی پروژه ۀوظیف

وری آن مرتبط با بحث انرژی باهدف کاهش هزینه انرژی و بهبود بهره
 باشد.ای از ساختار میدر طی طراحی، ساختن و یا تغییر دادن مرحله

 مهندس برق مهندسی 8002
های های مختلف در حوزهکسی است که با فراگیری علوم و مهارت

مهندسی برق نظیر الکترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل و ... به رفع 
 پردازد.های گوناگون میمشکالت صنعت در حوزه

 الکترونیک -مهندس برق  مهندسی 8003

مهندس برق الکترونیک، تحقیق، طراحی، توسعه و یا تست اجزا  ۀوظیف
های تجاری، صنعتی، نظامی و یا دهی الکترونیکی برای استفاهاو سیستم

باشد. طراحی مدارات و عناصر الکترونیکی برای استفاده در علمی می
ی صوتی از دیگر هایی مانند مخابرات، هوافضا و سیستمهازمینه
 باشد.های کاری مهندس الکترونیک میزمینه

 های دیجیتالسیستم -مهندس برق  مهندسی 8004

وتحلیل و همچنین طراحی مدارها و ا تجزیهمهندسین این حوزه ب
ی نهفته دیجیتالی و های دیجیتال در سطح تراشه، سیستمهاسیستم
افزار در کارگیری نرمی کامپیوتری پیشرفته، با تأکید بر بههاسیستم

 کاربردهای مختلف مهندسی برق فعالیت دارند.

 قدرت -مهندس برق  مهندسی 8005

ویژه های قدرت بهگویند که با سیستمافرادی می مهندسین برق قدرت به
های تولید، انتقال، توزیع توان الکتریکی، تبدیل انرژی الکتریکی به شکل

دیگر انرژی و تجهیزات الکترومکانیکی سروکار دارند. از دیگر وظایف 
ی هااندازی و تعمیر و نگهداری سیستمتوان به راهاین مهندسین می
ها تجهیزات تولید توان الکتریکی مانند ژنراتورها، پست حرارتی، برودتی و

ی هاو دیگر تجهیزات الکتریکی مورداستفاده در صنایع و یا ساختمان
 بزرگ نیز اشاره کرد.
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 کنترل -مهندس برق  مهندسی 8006

کننده های کنترلها، روشیک متخصص کنترل به بررسی انواع سیستم
ها ممکن پردازد. این سیستمها میتمسازی سیسبرای یک سیستم و شبیه

است برقی، مکانیکی، شیمیایی و حتی اقتصادی باشند. متخصصان این 
پردازند و بدین های بررسی سیستم میرشته فارغ از نوع سیستم به روش

شرط آشنایی با خصوصیات این سیستم موردنظر قادر به ترتیب به
 وتحلیل و کنترل آن خواهند بود.تجزیه

 مخابرات -مهندس برق  مهندسی 8007

های مخابراتی هایی مانند طراحی سیستممهندس مخابرات در زمینه
های ها(، سیستمهای ارتباطی بانکجهت ارتباط اطالعاتی )مانند شبکه

های نظامی( و نصب و خصوص در زمینهرادار و جنگ الکترونیک )به
موبایل(، طراحی اجزای های ارتباط از راه دور )مانند اندازی شبکهراه

بر و ها، طراحی موجهای مخابراتی مانند طراحی آنتنفرستنده گیرنده
های مخابرات امن، تست و ارزیابی میزان ها، تهیه پروتکلسازی آنشبیه

 های مخابراتی تخصص دارد.امنیت شبکه

 مهندس پزشکی مهندسی 8008

هندسی، مهندس پزشکی استفاده از دانش و معلومات م ۀوظیف
شناسی و اصول بیومکانیکی برای طراحی، توسعه و ارزیابی زیست
ی مصنوعی، هاها و محصوالت زیستی و سالمت مانند ارگانسیستم

 باشد.ی اطالعات پزشکی و مدیریت سالمت میهاپروتز، ابزار، سیستم

 مهندس تاسیسات مهندسی 8009
الکتریکی امور صاحبان این شغل در دو تخصص تأسیسات مکانیکی و 

مربوط به محاسبه، طراحی، نصب، اجرای نظارت، نگهداری و تعمیر 
 دارند. بر عهدههای تأسیساتی سازمان را تجهیزات و سیستم

 مهندس رباتیک مهندسی 8010

ها مهندس رباتیک، تحقیق، توسعه، طراحی و یا تست کردن کاربرد ۀوظیف
رتباط زیادی با مهندسی ی رباتیک است. مهندس رباتیک اهاو برنامه

مکانیک، مهندسی کامپیوتر و مهندسی الکترونیک و علوم کامپیوتر دارد. 
ها در این علوم مهندسی مرتبط مسلط باشد وی باید برای ساخت ربات

نویسی و تنظیم الگوریتم بهینه، طراحی عنوان مثال باید در برنامهبه
تری مدارها، طراحی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، طراحی کامپیو

 سیستم آئرودینامیکی و ... تبحر و تسلط کافی داشته باشد.

 مهندس شهرسازی مهندسی 8011
مهندس شهرسازی با تحلیل و مطالعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

ای جامع و مطلوب برای یک و فرهنگی حاکم در شهر، طرح و برنامه
 شهر باشد.یک  ۀآیند ۀدهندشهر مطرح کند که نشان
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 مهندس شیمی مهندسی 8012

صورت عملی ها را بهدانهای شیمیمهندس شیمی فردی است که یافته
گیرد. در واقع ها را بکار میو کاربردی درآورده و در صنایع مختلف آن

تواند کارگیری علم شیمی است. وی میمهندسی شیمی، فرایند به
 بر عهدهمدیریت کارخانه را  های مختلفی از مدیریت فرایند تامسئولیت

 بگیرد.

 شیمیایی سلولزی -مهندس شیمی  مهندسی 8013

کسی است که در زمینه فرایندهای تبدیل چوب به کاغذ تخصص دارد. 
متخصصان این حوزه سعی دارند تا با شناسایی ساختار چوب و موادی از 

و  این دست که دارای سلولز هستند مانند پوست برنج و یا سبوس برنج
ضایعات برگ درختان و... جهت تولید مواد موردنیاز استفاده نمایند و 

 های مربوطه را طراحی و ایجاد نمایند.فرایندها و دستگاه

 صنایع پاالیش -مهندس شیمی  مهندسی 8014

های کشور که نفت خام را به مهندسین این حوزه در پاالیشگاه
طراحی  ۀکارشده، وظیف کنند، مشغول بههای نفتی تبدیل میفرآورده

هایی مثل دارند و نیز باید شیوه طراحی دستگاهها را به عهدهپاالیشگاه
های جداکننده مایعات از مایعات و گازها از مایعات های تقطیر، دستگاهبرج

 را مسلط باشند.

 صنایع پتروشیمی -مهندس شیمی  مهندسی 8015

رایند تولید مواد مختلف ها و فوظیفه مهندسی پتروشیمی طراحی دستگاه
های پلیمری )مواد اولیه ها و فرآوردهازجمله کودهای شیمیایی، شوینده

ها و الیاف مصنوعی( و مواد شیمیایی )اسیدها، ها، الستیکپالستیک
 های نفتی است.ها( از نفت و برشحالل

 صنایع پلیمر -مهندس شیمی  مهندسی 8016
های پلیمری مصنوعی ازجمله مهندس پلیمر وظیفه ساخت فرآورده

ها را از مواد ها و پالستیکها، الستیکهای شیمیایی، پوشش کابلرنگ
 دارد. بر عهدهنفتی 

 صنایع شیمیایی معدنی -مهندس شیمی  مهندسی 8017

را به  غیر آلیاین مهندسین آشنایی الزم جهت تبدیل مواد معدنی و 
ز و ... و همچنین تولید هر هایی مثل سیمان، لعاب، آجرهای نسوفرآورده

ها، ها، نمککشماده معدنی مثل کودهای شیمیایی معدنی، حشره
 باشند.ها را دارا میهای معدنی و حتی لعاب روی کاشیرنگ

 صنایع گاز -مهندس شیمی  مهندسی 8018

یک مهندس صنایع گاز در زمینه تمام فرایندهایی که بر روی گاز انجام 
پردازد. برای مثال قابل مصرف گردد، به فعالیت می شود تا این مادهمی

ای که گاز را از شود، قطر لولهعمق چاهی که برای استخراج گاز زده می
کند، های شهری منتقل میچاه به پاالیشگاه و یا از پاالیشگاه به شبکه

از  اکسید کربندینحوه انتقال گاز از چاه به پاالیشگاه، نحوه گرفتن گاز 
ه، نحوه شیرین کردن گاز همه در حیطه فعالیت یک مهندس این ماد

 شیمی گرایش گاز قرار دارد.
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 مهندسی 8019
طراحی فرایندهای  -مهندس شیمی 

 صنایع نفت

طراحی صنایعی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نفت خام یا 
های پاالیشگاه یا صنایع پتروشیمی است به مهندسان طراحی فرآورده

 شود.ایندهای صنعت نفت مربوط میفر

 نانوفناوری -مهندس شیمی  مهندسی 8020

فناوری نانو تخصص دارد،  ۀفردی است که با توجه به اینکه در زمین
وساز، ی مختلفی مانند سوخت، پلیمر، رنگ، ساختهاتواند در زمینهمی

طورکلی هرآنچه که به شیمی و مهندسی شیمی پوشاک، دارو، غذا و به
 توان از این فناوری بهره جست مشغول شود.شود و در آن میربوط میم

 مهندس صنایع مهندسی 8021

کوشد با تلفیق دانش مهندسی، ریاضیات، اقتصاد و مهندس صنایع می
ها را بهبود دهد. های تولیدی، فرایندها و سازمانمدیریت، کارایی سیستم

ای های یکپارچهسیستم سازی و بهبودمهندسی صنایع به طراحی، پیاده
 پردازد.از انسان، مواد، اطالعات، تجهیزات و انرژی می

 مهندس صنایع غذایی مهندسی 8022

های فعالیت متخصصین این حوزه، صنایع تولید مواد غذایی و زمینه
های صنایع غذایی مانند میکروبیولوژی غذا، شیمی غذا و کنترل بخش

کن، های خشکراحی دستگاهکیفی صنایع غذایی است. همچنین ط
متخصصین همین رشته  بر عهدهاستریلیزه، پاستوریزه و یا منجمد کننده 

 باشد.می

 مهندس عمران مهندسی 8023

گردد که توانایی الزم و حداقلی در مهندس عمران به فردی اطالق می
های زیرمجموعه، از اصول اولیه طراحی ساختمان یا سایر کلیه گرایش

های حوه صحیح اجرا، نظارت بر روند اجرا و تسلط کامل بر نقشهها، نسازه
اجرایی را دارا بوده و بتواند با مدیریت صحیح خود بیشترین بازدهی را با 

 ها داشته باشد.محیطی در پروژههای زیستها و آسیبحداقل هزینه

 آب و فاضالب -مهندس عمران  مهندسی 8024

رل کیفیت منابع آب، فرایندهای متخصصین این حوزه در زمینه کنت
های انتقال و توزیع و مختلف تصفیه آب و فاضالب، شبکه

های سطحی و فاضالب و آوری آبهای جمعهای آب، شبکهخانهتصفیه
وتحلیل شده و تجزیههای تصفیهخانه فاضالب، استفاده از فاضالبتصفیه

اضالب محیطی ناشی از آن و مدیریت ادارات آب و فاثرات زیست

 باشند.دارای مهارت می شهرها

 شناسیخاک -مهندس عمران  مهندسی 8025

ها از متخصصین این حوزه به بررسی و حل مسائل مربوط به طراحی پی
پردازند. با توجه بااینکه طراحی پی به ها میترین آنترین تا پیچیدهساده

خاص  طوربهشناسی شناخت خاک بستر آن وابسته است. مهندس خاک
ها های خاک در ارتباط است. عالوه بر اینبا شناخت مشخصات و ویژگی

های مکانیک خاک ها، سدهای خاکی و آزمایشگاهمباحث مربوط به تونل
 باشد.های او مینیز در زمرۀ فعالیت
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 آهنراه -مهندس عمران  مهندسی 8026
ت و اندازی، توسعه، بهبود، حفاظآهن طراحی، راهمهندس راه ۀوظیف

ریزی، مدیریت و ونقل ریلی و همچنین برنامهنگهداری از سیستم حمل
 باشد.آالت ریلی میطراحی خطوط و ماشین

 محیط زیست -مهندس عمران  مهندسی 8027

های ترین وظیفه متخصصین این رشته نظارت بر اجرای پروژهمهم
، محیطی ازجمله شناخت و کنترل آلودگی منابع آب، خاک و هوازیست

های حاصل از مواد زائد طراحی تأسیسات آب و فاضالب، کنترل آلودگی
 محیطی است.های زیستریزی و مدیریت طرحها و برنامهجامد کارخانه

 مهندس فضای سبز مهندسی 8028

مهندسین فضای سبز توانایی الزم در خصوص تلفیق هنر معماری، رشته 
توانند در طراحی فضاهای باغبانی و مهندسی عمران را دارا بوده و می

های صنعتی، دانشگاهی، های ویژه مثل محوطهشهری و محوطه
هایی ها به یاری ذوق و هنر خویش طرحهای مسکونی و اتوبانشهرک

 مناسب و زیبا ارائه دهند.

 افزارسخت -مهندس کامپیوتر  مهندسی 8029

و آزمایش  افزار کامپیوتر به تحقیق، طراحی، توسعه، تعمیرمهندس سخت
، صفحه مدارها، مانیتورها یا روترها و هاتجهیزات کامپیوتر مانند چیپ

پردازد. برداری و تأمین امنیت شبکه میارتقاء، پشتیبانی، نگهداری، بهره
افزار با آخرین افزار متناسب بودن اجزای سختمهندس سخت

ت و کند و در جهت ارتقای قدرافزاری را کنترل میهای نرمپیشرفت
 کند.افزارها تالش میقابلیت سخت

 فناوری اطالعات -مهندس کامپیوتر  مهندسی 8030

توان استفاده بهینه از اطالعات برای مهندس فناوری اطالعات را می
داری اندازی، نگهکاربردهای مختلف دانست. مطالعه، طراحی، ساخت، راه

دهی، مانآوری، سازافزاری، جمعافزاری و نرمهای سختسیستم
ترین اهدافی است که در مهندسی بندی و انتقال اطالعات مهمطبقه

تواند کند. مهندس فناوری اطالعات میفناوری اطالعات دنبال می
موقع از آن استفاده بندی و پردازش کرده و بهآوری، دستهاطالعات را جمع

 کند.می

 افزارنرم -مهندس کامپیوتر  مهندسی 8031

های افزار وظایفی مانند توسعه، ایجاد و تغییر برنامهمیک مهندس نر
های تخصصی، تحلیل نیازهای کاربردی و افزاری کامپیوتر و یا برنامهنرم

سازی، توسعه، ارتقاء، تست، افزاری، طراحی، پیادههای نرمحلایجاد راه
افزاری های نرمکاوی و تأمین امنیت سیستمپشتیبانی، مستندسازی، داده

دارد. این افراد ممکن است  بر عهدهایجاد کارایی در حد مطلوب را و 
 بر عهدههای کاربردی را نیز های برنامهتحلیل و طراحی پایگاه داده

های داده را تنهایی و یا گروهی عملیات توسعه و ایجاد پایگاهبگیرند و به
 انجام دهند.
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 مهندس کشاورزی مهندسی 8032

آالت کشاورزی و استفاده از ماشین مهندس کشاورزی به توسعه
کوشد سازی فرایندهای صحیح و علمی کشاورزی کمک نموده و میپیاده

ها و زیست شود. او روشتا کشاورزی باثبات، امن و سازگار با محیط
منظور افزایش محصول، بهبود استفاده از زمین های مختلف را بهآوریفن

ها و سوخت، کشبذر، کود، آب، آفت و مراقبت از منابع و مواد اولیه مثل
 کند.وتحلیل و بررسی میتجزیه

 مهندس متالورژی و مواد مهندسی 8033

و امتحان موادی است  آوریاندرکار استخراج، عملمهندس مواد دست
روند. مهندس مواد با فلزات، های گوناگون به کار میکه در تولید فراورده

و ترکیباتی از موادی که به  هاهادیها، مواد پالستیکی، نیمهسرامیک
وجودآوردن موادی که گویند، برای بهها کامپوزیت )مواد مرکب( میآن

دارای خصوصیات خاص مکانیکی، الکتریکی و شیمیائی باشند کار 
 کند.می

 استخراج -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8034
رد کردن سنگ متخصصین این حوزه با انجام یکسری فرایندها مانند خ

معدن، تغلیظ سنگ معدن و شناورسازی و عملیات ذوب و پاالیش، عیار 
 دهند.صورت شمش تحویل صنعت میسنگ را باال برده و سنگ را به

 جوشکاری -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8035

متخصصین این حوزه در زمینه اتصاالت مواد مختلف اعم از فلزی و 
های اتصاالت وده و توانایی طراحی و ارائه روشغیرفلزی دارای مهارت ب

های مواد در ساخت و تولید، بررسی علل تخریب در اتصاالت و روش
سازی شرایط های کنترل کیفی بهینهجلوگیری از آن و انجام آزمایش

 باشد.جوشکاری را دارا می

 مهندسی 8036
حفاظت و  -مهندس متالورژی و مواد 
 خوردگی مواد

بار ن رشته آشنایی الزم در خصوص مقابله با اثرات زیانمهندسین ای
یی مانند اصالح و هاهای نوین و تواناییخوردگی را با استفاده از روش

بهبود خواص آلیاژهای مورداستفاده در صنعت، حفاظت فلزات و آلیاژها 
ی های مورداستفاده، حفاظت کاتدی و آندی، کاربرد پوششهادر محیط

 خوردگی را دارند. ۀدهندزی در صنایع و تهیه مواد کاهشمختلف غیرفل

 گریریخته -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8037

گری ی ریختههاوری واحدمهندسین این رشته قادر به افزایش بهره
گری گری و انتخاب مواد و روش ریختهکشور، طراحی قطعات ریخته

گری ریزی ذوب و ریختهه، طراحی و برنامهامناسب برای تولید آن
 ی پیشرفته و جدید مهندسی هستند.هاآلیاژ

 سرامیک -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8038
های مهندسان سرامیک با کنترل نوع و نسبت ترکیب مواد اولیه، فرآورده

ها، ، لعابگوناگونی همچون آجر و کاشی، آجرنسوز، ظروف چینی و سفالی
 کنند.راحی و تولید میشیشه، سیمان و ... ط

93



 
  

 

 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 مهندسی 8039
شکل دادن  -مهندس متالورژی و مواد 

 فلزات

مهندسین این حوزه آشنایی الزم در خصوص تحلیل و طراحی فرایندهای 
دهی فلزات، دادن، تحلیل اثر پارامترهای مختلف بر فرایندهای شکلشکل

ل ساختار دادن و کنترتحلیل رفتار میکرو و ماکرو فلزات به هنگام شکل
پذیری و کارپذیری و بهبود خواص مکانیکی، تحلیل قابلیت شکل

 باشند.سردوگرم فلزات و آلیاژها را دارا می

 مهندسی 8040
شناسایی و  -مهندس متالورژی و مواد 

 انتخاب مواد مهندسی

این مهندسین در انتخاب مواد برای کاربرد و طراحی فرایند تولید برای 
طراحی جنس، انتخاب مواد، توسعه و نوآوری مواد، تهیه مواد مهندسی، 

سازی خواص فیزیکی و منظور بهینههای ساخت بهتحقیق در روش
های مناسب برای جلوگیری مکانیکی، تحلیل تخریب مواد و ارائه روش

های آموزشی و تحقیقاتی دارای توانایی از آن و درنهایت انجام فعالیت
 باشند.می

 معدنمهندس  مهندسی 8041

ها، ها و سنگمهندسین این حوزه آشنایی الزم در خصوص شناخت کانی
ها را داشته و با علمی که در این زمینه دارند، اکتشاف و استخراج آن

صرفه بودن ادامه دادن یا ندادن استخراج برآوردهای الزم را جهت به
 انجام خواهند داد.

 فرآوری -مهندس معدن  مهندسی 8042
آشنایی الزم در خصوص طراحی فرایندهای پرعیارسازی،  این مهندسین

های فرآوری و همچنین بازیافت مواد معدنی استحصال و ساخت کارخانه
 باشند.را دارا می

 مکانیک سنگ -مهندس معدن  مهندسی 8043

این مهندسین آشنایی الزم به چگونگی رفتار سنگ در برابر عوامل بیرونی 
آوری اطالعات تسلط کافی داشته و با جمعها و درونی و تغییرات آن

ها ی مناسب در داخل یا به روی سنگهامناسب به ساخت سازه
 پردازند.می

 مهندس معماری مهندسی 8044
سازی فضاهای داخلی ساختمان، مهندس معمار وظیفه طراحی و بهینه

ای ازلحاظ ظاهری را نماهای ساختمانی، شهری و خلق آثار خاص سازه
 باشد.میدارا 

 معماری داخلی -مهندس معماری  مهندسی 8045

مهندس معماری داخلی توانایی طراحی فضای داخلی ساختمان قبل از 
ی مطابق نیاز با توجه هاساخت، تجدیدنظر کردن در مورد طرح و استفاده

بندی و بازسازی های انسانی، استفاده از فضاها و نیز ترکیببه همه جنبه
 ساخت را داراست. ساختمان پس از

 مهندس مکانیک مهندسی 8046

های مکانیکی و های خود، سیستممهندسان مکانیک با دانش و مهارت
ها و فرایندهای گرمایی را طراحی کرده و گستره وسیعی از دستگاه
ها و فرایندهای مکانیکی را تولید، نگهداری و تعمیر ها، فرآوردهدستگاه

 کنند.می
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 حرارت و سیاالت -دس مکانیک مهن مهندسی 8047

این مهندسین قادر به طراحی تأسیسات گرمایشی و سرمایشی 
ها بوده و به مسائل آیرودینامیکی و انتقال مایعات ها و کارخانهساختمان

ی دوار مانند هاای به نقطه دیگر، انتقال حرارت و ماشینصنعتی از نقطه
 ها آشنایی دارند.ها و پمپتوربین

 خودرو -مهندس مکانیک  هندسیم 8048

یک مهندس خودرو توسعه و یا بهبود طراحی ساختاری قسمتی از  ۀوظیف
ی وسیله هاوسیله نقلیه، موتور، سیستم انتقال حرکت و یا بقیه سیستم

نقلیه با استفاده از طراحی کامپیوتری، ساخت مستقیم، اصالح و یا تست 
 .باشدکردن وسیله نقلیه و یا عناصر آن می

 دریا -مهندس مکانیک  مهندسی 8049
مهندس دریا طراحی، توسعه و به عهده گرفتن مسئولیت نصب و  ۀوظیف

آالت دریایی و تجهیزات مرتبط با آن مانند نیروی اندازی ماشینراه
 باشد.پیشرانه و سیستم منبع انرژی آن می

 ساخت و تولید -مهندس مکانیک  مهندسی 8050

ی مهندسی را در هافردی است که بتواند رویه مهندس ساخت و تولید
ی تولید درک کند، به کار گیرد و کنترل کند. های تولید و شیوههاپروسه

توان به بهبود همچنین از دیگر وظایف یک مهندس ساخت و تولید می
ی باکیفیت باالتر و هزینه کمتر هاها برای تولید فراوردهامکانات و سیستم

ندس ساخت و تولید فردی است که با استفاده از تکنولوژی اشاره کرد. مه
گری، جوشکاری، فرم دادن فلزات، طرح مربوط به ابزارسازی، ریخته

های تولیدی آماده کار در زمینه ساخت و تولید کارگاه یا کارخانه
سازی، ابزارسازی، آالت و صنایع )کشاورزی، نظامی، ماشینماشین

 باشد.( …خودروسازی و 

 طراحی جامدات -مهندس مکانیک  مهندسی 8051

، های تعلیق، فرز، چاپ و قسمتهای تراش، ماشینطراحی سیستم
هایی های انتقال قدرت و دینامیک یک خودرو و... ازجمله فعالیتسیستم

شود. مهندس طراح است که توسط متخصصین این شغل انجام می
ها بر اجزاء مختلف أثیر آنها و تجامدات به بررسی انواع نیروها، حرکت

پردازد. درواقع مهندس طراحی جامدات با توجه به نیازهای ماشین می
 کند.های مختلف را طراحی میها و ماشینجامعه، دستگاه

 مهندس نفت مهندسی 8052

های استخراج نفت و توان به طراحی روشاز وظایف مهندسان نفت می
های مختلف ری، استفاده از روشگاز از زیرزمین، مدیریت عملیات حفا

جهت استخراج منابع هیدروکربنی، انجام امور تحقیقاتی و گسترش 
منظور افزایش کشف منابع نفتی اشاره های کارآمدتر بهفناوری و روش

 کرد.

 برداریمهندس نقشه مهندسی 8053
گیری دقیق و تعیین حدود و احجام، برداری اندازهمهندس نقشه ۀوظیف
ازی نقاط اصلی و کمکی جهت اجرای نقشه در کلیه مراحل پروژه، سپیاده
 باشد.ها میسازی و کنترل و مستندسازی آنپیاده
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 مهندس هوافضا مهندسی 8054

مهندس هوافضا کسی است که با طراحی هواپیما، فضاپیما، ماهواره، 
ی ها سروکار دارد و در برخبرها و مسائل و موضوعات وابسته به آنماهواره

های با تکنولوژی باال مانند خودروهای از اوقات به طراحی سیستم
های تولید توان، اشتغال پیدا مصرف و تجهیزات نفت و گاز و سیستمکم
های مختلف این علم ازجمله کند. مهندسین این حوزه در شاخهمی

های فضایی، مهندسی فضایی، دینامیک پرواز و کنترل آیرودینامیک، سازه
 شوند.نش مشغول میو پیشرا

 کارآموز مهندسی برق مهندسی 8055
کارآموز مهندسی برق کسی است که در محیط کاری، با توجه به استعداد، 

 شود.مهارت و تحصیالتش در زمینه مهندسی برق، آموزش داده می

 کارآموز مهندسی مکانیک مهندسی 8056
توجه به کارآموز مهندسی مکانیک کسی است که در محیط کاری، با 

استعداد، مهارت و تحصیالتش در زمینه مهندسی مکانیک، آموزش داده 
 شود.می

 کارآموز مهندسی عمران مهندسی 8057
کارآموز مهندسی عمران کسی است که در محیط کاری، با توجه به 
استعداد، مهارت و تحصیالتش در زمینه مهندسی عمران، آموزش داده 

 شود.می

 مهندسی صنایع کارآموز مهندسی 8058
کارآموز مهندسی صنایع کسی است که در محیط کاری، با توجه به 
استعداد، مهارت و تحصیالتش در زمینه مهندسی صنایع، آموزش داده 

 شود.می

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزش – 19جدول شماره 

 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 گروینتد هنر، رسانه و آموزش 9001
صاحبان این شغل، امور مربوط به چیدمان عناصر دیداری و شنیداری 

ای را بر اساس طرحی از پیش برای تولید خالقانه یک محصول رسانه
 عهده دارند. تعیین شده بر

 دبیری/معلمی هنر، رسانه و آموزش 9002
مهارت و دانش الزم به تعلیم و تربیت  دارا بودنفردی است که با 

 پردازد.وزان میآمدانش

 طراح اینفوگرافی هنر، رسانه و آموزش 9003

فردی است که به کمک عناصر بصری نظیر عکس، نمودار، نقشه، دیاگرام 
ها و اطالعات پیچیده را ای از دادهکند تا مجموعهسعی می …و 
فهم به ای سریع و قابلای به تصویر درآورد که پیام به شیوهگونهبه

 ود.مخاطب منتقل ش

 طراح داخلی و دکوراسیون هنر، رسانه و آموزش 9004
طراح دکوراسیون داخلی با استفاده از علم، ابزار و هنر باید بتواند 

شده و  زیباترتا فضاهای داخلی  ها را انجام دادهای از فعالیتمجموعه
 بهینه استفاده شود. صورتبه
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 (UI/UX) طراح رابط/تجربه کاربری هنر، رسانه و آموزش 9005

تمام تالش خود را  UX Designersطراحان تجربه کاربر یا همان 
کنند تا بهترین سناریو برای آشنایی یک کاربر با یک محصول و یا می

خواهد مشکالت کاربر خدمات را ایجاد نمایند. یک طراح تجربه کاربر می
بط را در مواجهه با سوژه مورد نظر خود مورد بررسی قرار دهد. طراح را

باشد که وظیفه می UXدهنده راه ( ادامهUI Designersکاربری )
 UIاست. طراحان  UXهای آن چیدمان و پیکربندی ظاهر طراحی

بر معموالً وظیفه یکپارچگی سبک طراحی در کل روند محصول را نیز 
 دارند. عهده

 طراح هویت بصری هنر، رسانه و آموزش 9006
یت بیرونی و گرافیکی یک سازمان گرافیستی است که توان طراحی هو

 های برند آن اعم از لوگو، پالت رنگ و ... را دارد.و ویژگی

 عکاس هنر، رسانه و آموزش 9007
اش و با های مختلف با دیدگاه هنری شخصیعکاس حقایق را در حوزه

 رساند.استفاده از ابزار مخصوص به ثبت می

 کارشناس رسانه هنر، رسانه و آموزش 9008
کارشناس رسانه به مطالعه و تحلیل اخبار و اطالعات منتشرشده در 

ای جهت انتشار های گوناگون و نیز تولید و ویرایش محتوای رسانهرسانه
 پردازد.در نشریات و فضای مجازی می

 های اجتماعیکارشناس شبکه هنر، رسانه و آموزش 9009

ه و با توجه به کسی است که به یک یا چند شبکه اجتماعی تسلط داشت
ها را با هدف های سازمان/شرکت، صفحات شرکت در آناستراتژی

افزایش آگاهی نسبت به محصوالت و یا خدمات شرکت، مدیریت و 
 نماید.راهبری می

 کارشناس نشر و تولید محتوا هنر، رسانه و آموزش 9010

کارشناس محتوا فردی است که نسبت به شناسایی تقاضای فعال برای 
، قالب و متن محتوای مورد نظر در بستر اینترنت اقدام نموده و با نوع

فرد، نسبت به جذب آوری و ارائه ترکیب اطالعات و متون منحصربهجمع
 نماید.سایت اقدام میمخاطب و بازدیدکننده برای وب

 کارشناس/مدرس ادبیات هنر، رسانه و آموزش 9011
افی در حوزه ادبیات ایران و فردی است که با داشتن دانش و اطالعات ک

 پردازد.جهان، به پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

 کارشناس/مدرس تاریخ هنر، رسانه و آموزش 9012
فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه تاریخ ایران و 

 .پردازدجهان، به پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

 کارشناس/مدرس ریاضی هنر، رسانه و آموزش 9013
فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم ریاضی، 

 پردازد.به پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

 شناسیکارشناس/مدرس زمین هنر، رسانه و آموزش 9014
حوزه علوم فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در 

شناسی، به پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه زمین
 پردازد.می
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 تعریف نام شغل دسته شغلی کد شغل

 شناسیکارشناس/مدرس زیست هنر، رسانه و آموزش 9015
فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم 

شناسی، به پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه زیست
 پردازد.می

 کارشناس/مدرس شیمی نر، رسانه و آموزشه 9016
فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم شیمی، 

 پردازد.به پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

 کارشناس/مدرس علوم تربیتی هنر، رسانه و آموزش 9017
تربیتی، فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم 

 پردازد.به پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

 کارشناس/مدرس علوم دینی هنر، رسانه و آموزش 9018
فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم دینی، به 

 پردازد.پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

 شناس/مدرس فیزیککار هنر، رسانه و آموزش 9019
فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم فیزیک، 

 پردازد.به پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

 گرافیست هنر، رسانه و آموزش 9020

شخصی است که با استفاده از هنر و تخصص خود، به طراحی و ایجاد 
بندی، اقالم زهای سازمان مانند بستهتصاویر گرافیکی برای برآوردن نیا

پردازد. از دیگر وظایف این شغل انتقال پیام را چاپی یا طراحی لوگو می
ترین زمان و با کمترین نماد با رعایت مبانی ارتباط تصویری در کوتاه

 باشد.می

 گوینده رسانه هنر، رسانه و آموزش 9021
ربوط به انتقال اثرگذار صاحبان این شغل با داشتن صدای مناسب، امور م

 بر عهدهمفاهیم، معانی و پیام برنامه به مخاطبان را با اجرایی هنرمندانه 
 دارند.

 مترجم/مدرس زبان انگلیسی هنر، رسانه و آموزش 9022
فردی است که با داشتن دانش و تسلط کافی بر زبان انگلیسی به ترجمه، 

 پردازد.پژوهش و یا تدریس در این حوزه می

 مترجم/مدرس زبان ترکی استانبولی هنر، رسانه و آموزش 9023
فردی است که با داشتن دانش و تسلط کافی بر زبان ترکی استانبولی به 

 پردازد.ترجمه، پژوهش و یا تدریس در این حوزه می

 مترجم/مدرس زبان عربی هنر، رسانه و آموزش 9024
عربی به ترجمه، فردی است که با داشتن دانش و تسلط کافی بر زبان 

 پردازد.پژوهش و یا تدریس در این حوزه می

 مربی ورزشی هنر، رسانه و آموزش 9025
های فردیست که نقش آموزش، تربیت و نظارت بر ورزشکاران را در رشته

 عهده دارد. مختلف بر

 مشاور تحصیلی هنر، رسانه و آموزش 9026
تربیتی و نیز تسلط  فردی است که با داشتن دانش کافی در زمینه علوم

ها، به ارائه مشاوره تحصیلی به بر شرایط و ضوابط مدارس و دانشگاه
 پردازد.آموزان و دانشجویان میدانش

 کارآموز گرافیک هنر، رسانه و آموزش 9027
کارآموز گرافیک کسی است که در محیط کاری، با توجه به استعداد، 

 شود.داده می مهارت و تحصیالتش در زمینه گرافیک، آموزش
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 مشاغل آزمونشغلی های شایستگی

های شغلی اشاره استخدام بخش خصوصی به تفکیک دسته آزمون ششمینهای شغلی مشاغل در این بخش به شایستگی

 شده است.

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریابی و فروششایستگی – 20جدول شماره 

 ابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 بازاریاب تلفنی 1001

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 روش تلفنیف الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 بازاریاب حضوری )ویزیتور( 1002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول و فنون مذاکره لزامیا

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مفاهیم وصول مطالبات انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 گر بازاریابیتحلیل 1003

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 R بیانتخا

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تحقیقات بازار انتخابی
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 ابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 گر بازاریابیتحلیل 1003

 تحلیل آماری الزامی

 وکارتحلیل محیط کسب الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 SPSSافزار نرم یانتخاب

 دار و متصدی امور فروشگاهیصندوق 1004

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آشنایی با چیدمان فروشگاهی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 ل ویندوزکار با سیستم عام انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مفاهیم فروش الزامی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همکاران سیستمنرم انتخابی

 فروشنده 1005

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز خابیانت

 مفاهیم وصول مطالبات انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همکاران سیستمنرم انتخابی

 SEOکارشناس  1006

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 های موتور جستجوالگوریتم الزامی

 A/Bهای آزمون انتخابی
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 ابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 SEOکارشناس  1006
 تحلیل آماری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کارشناس بازاریابی 1007

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 استراتژی بازاریابی الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول تبلیغات الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تحقیقات بازار انتخابی

 ای در وبتجوی حرفهجس انتخابی

 روابط عمومی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 های اجتماعیکارشناس بازاریابی شبکه 1008

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 اصول تولید محتوا الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه الزامی

 اداری آیین نگارش و مکاتبات انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت الزامی
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 ابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 (CMSهای مدیریت محتوا )مفاهیم سیستم الزامی های اجتماعیکارشناس بازاریابی شبکه 1008

 کارشناس بازرگانی خارجی 1009

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 المللیاصول و قواعد قراردادهای بین الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 اقصه و مزایدهآشنایی با پروسه من انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 المللیبازاریابی بین انتخابی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روابط عمومی انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 عامل ویندوز کار با سیستم انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 کارشناس بازرگانی داخلی 1010

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب بیانتخا

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تحقیقات بازار انتخابی

102



 
  

 

 ابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 یکارشناس بازرگانی داخل 1010

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روابط عمومی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 رندینگکارشناس ب 1011

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول بازاریابی الزامی

 اصول برندینگ الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 های اجتماعیکهآشنایی با شب انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تحقیقات بازار انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیلنویسی و پروپوزاگزارش انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 کارشناس تحقیقات بازار 1012

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول بازاریابی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی
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 ابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 ازارکارشناس تحقیقات ب 1012

 تحقیقات بازار الزامی

 وکارتحلیل محیط کسب انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 های ارتباطیمهارت انتخابی

 SPSSافزار منر الزامی

 کارشناس خدمات پس از فروش 1013

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آشنایی با خدمات پس از فروش الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز نتخابیا

 نویسیگزارش انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) الزامی

 ای فنیمفاهیم پایه انتخابی

 کارشناس دیجیتال مارکتینگ 1014

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Email Marketing الزامی

 Google Adwords انتخابی

 Google Analytics انتخابی

 Google Search Console انتخابی

 Google Tag Manager انتخابی

 Mobile Marketing انتخابی

 SEO الزامی

 Wordpress انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 استراتژی بازاریابی دیجیتال الزامی

 استراتژی برندینگ انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی
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 ابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس دیجیتال مارکتینگ 1014

 اصول بازاریابی انتخابی

 اصول تولید محتوا الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 (Promotionترویج تبلیغات ) انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 طراحی کمپین تبلیغاتی بیانتخا

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 های بازاریابی دیجیتالمدل الزامی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 های تبدیلنرخ انتخابی

 کارشناس فروش 1015

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 تحقیقات بازار انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیپروپوزالنویسی و گزارش انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 کارشناس کمپین تبلیغاتی 1016

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر ابیانتخ

 اصول و فنون مذاکره تخصصی 
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 ابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس کمپین تبلیغاتی 1016

 روابط عمومی الزامی

 طراحی کمپین تبلیغاتی الزامی

 کار گروهی الزامی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 مهارت ارائه الزامی

 متصدی چیدمان فروشگاهی 1017

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با چیدمان فروشگاهی الزامی

 آشنایی با مفاهیم معماری فروشگاه انتخابی

 تحلیل چیدمان انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای لجستیکمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت فروش انتخابی

 (MBAوکار )کسب مشاور 1018

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه یانتخاب

 دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مبانی مدیریت پروژه انتخابی

 بیمدیریت بازاریا الزامی

 مدیریت عملیات انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی
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 ابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 (MBAوکار )مشاور کسب 1018

 مفاهیم استراتژی الزامی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مفاهیم مالی الزامی

 مفاهیم منابع انسانی انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 SEOکارآموز  1019

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 های موتور جستجوالگوریتم انتخابی

 A/Bهای آزمون انتخابی

 تحلیل آماری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کارآموز بازاریابی 1020

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 استراتژی بازاریابی انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول تبلیغات انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 زارتحقیقات با انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روابط عمومی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 وکارای کسبپایه مفاهیم انتخابی
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 ابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهارت فروش انتخابی کارآموز بازاریابی 1020

 کارآموز دیجیتال مارکتینگ 1021

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Email Marketing انتخابی

 Google Adwords انتخابی

 Google Analytics انتخابی

 Google Search Console انتخابی

 Google Tag Manager انتخابی

 Mobile Marketing انتخابی

 SEO انتخابی

 Wordpress انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 استراتژی بازاریابی دیجیتال انتخابی

 استراتژی برندینگ انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه ابیانتخ

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 (Promotionترویج تبلیغات ) انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 طراحی کمپین تبلیغاتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 های بازاریابی دیجیتالمدل انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 های تبدیلنرخ انتخابی

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی شایستگی

 بازاریابی و فروش

 Google Calendar انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 سازیاصول تجاری انتخابی

 Google Hangoutsسرویس  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی
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 ابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی شایستگی

 بازاریابی و فروش

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 وهیکار گر انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی – 21جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 شایستگی  رویکرد ام شغلن کد شغل

 های اولیهامدادگر، بهیار و اپراتور کمک 2001

 ارتباط موثر انتخابی

 های اولیهامداد و کمک الزامی

 پرستاری انتخابی

 مبانی اطفا حریق انتخابی

 تکنسین آزمایشگاه 2002

 ELISA انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PCR انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 شایستگی  رویکرد ام شغلن کد شغل

 تکنسین آزمایشگاه 2002

 DNAاستخراج  انتخابی

 RNAاستخراج  انتخابی

 اصول بیوانفورماتیک انتخابی

 اصول کار در آزمایشگاه الزامی

 های اولیهامداد و کمک الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 ینترنتکار با ا انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کشت سلولی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 دامپزشک 2003

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تغذیه دام انتخابی

 هاشناسی و بیماریانگل انتخابی 

 شناسی عمومیآسیب انتخابی 

 شناسی عمومیباکتری الزامی

 بهداشت و بازرسی گوشت انتخابی

 بهداشت و پرورش دام الزامی

 بهداشت و پرورش طیور انتخابی

 بهداشت و صنایع شیر انتخابی

 های مشترک انسان و دامبیماری انتخابی

 تکثیر و پرورش ماهی انتخابی

 شناسی عمومیجانور الزامی

 زبان انگلیسی تخصصی دامپزشکی یانتخاب

 ژنتیک حیوانی انتخابی

 فیزیولوژی الزامی

 کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی انتخابی

 هاشناسی و بیماریویروس انتخابی 

 پزشکدستیار دندان 2004

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری خابیانت

 آشنایی با انواع پوسیدگی دندان انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 شایستگی  رویکرد ام شغلن کد شغل

 پزشکدستیار دندان 2004

 آشنایی با آناتومی دهان و دندان الزامی

 های لثهآشنایی با بیماری انتخابی

 پزشکیآشنایی با تجهیزات دندان الزامی

 بهداشت دهان و دندان الزامی

 های استریلیزاسیون و پیشگیری از سرایت بیماریروش الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 روانشناس و مشاور 2005

 CBT انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اختالالت یادگیری انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 شناسیاصول روان الزامی

 اصول و مبانی مشاوره الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 روانشناسی کودک انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی روانشناسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 وادهمشاوره خان انتخابی

 مشاوره فردی انتخابی

 های روانشناسی و مشاورهنظریه الزامی

 HSEکارشناس  2006

 HSE الزامی

 ISO 14001 انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 OHSAS 18001 انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ارزیابی ریسک انتخابی

 ارگونومی الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 شایستگی  رویکرد ام شغلن کد شغل

 HSEکارشناس  2006

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 IMSسیستم مدیریت یکپارچه  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ویندوزکار با سیستم عامل  انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی اطفا حریق الزامی

 کارشناس بهداشت محیط 2007

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ارزیابی ریسک انتخابی

 اصول بهداشت محیط الزامی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 کارشناس صنایع غذایی 2008

 GMP انتخابی

 HACCP انتخابی

 HSE انتخابی

 ISO انتخابی

 ISO 22000 انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول کنترل کیفیت الزامی

 اصول مشاوره تغذیه انتخابی

 آزمایشگاه زیست انتخابی

 آزمایشگاه شیمی انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 شایستگی  رویکرد ام شغلن کد شغل

 کارشناس صنایع غذایی 2008

 مکاتبات اداری آیین نگارش و انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی صنایع غذایی انتخابی

 علوم و صنایع غذایی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 کارشناس علوم آزمایشگاهی 2009

 ELISA انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PCR انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 DNAاستخراج  انتخابی

 اصول بیوانفورماتیک انتخابی

 الکتروفورز انتخابی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 آزمایشگاه زیست انتخابی

 آزمایشگاه شیمی انتخابی

 گاهیآشنایی با علوم آزمایش الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تجهیزات آزمایشگاه الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کشت سلولی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 ی شغلی عمومی دسته شغلی سالمتهاشایستگی -

 Google Calendar انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 Google Hangoutsسرویس  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 شایستگی  رویکرد ام شغلن کد شغل

 های شغلی عمومی دسته شغلی سالمتشایستگی -

 کار گروهی انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 

 

 طالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اشایستگی – 22جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

3001 .NET (C#) نویسبرنامه  

 Asp.net (C#) الزامی

 C انتخابی

 #C الزامی

 ++C انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 MS SQL Server الزامی

 Qt / QML انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 فناوری اطالعاتزبان انگلیسی تخصصی  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

3002 .NET (VB) نویسبرنامه  

 Asp.net (VB) الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 MS SQL Server الزامی

 Qt / QML انتخابی

 VB الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

3003 DevOps کارشناس 

 Ansible یانتخاب

 CI / CD انتخابی

 Docker الزامی

 Git الزامی

 Kubernetes انتخابی

 Linux الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Shell Script تخصصی 

 Sysadmin تخصصی 

 Virtualization تخصصی 

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

3003 DevOps کارشناس 

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 تورینگمانی الزامی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 اپراتور رایانه 3004

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی

 ای فناوری اطالعاتفاهیم پایهم الزامی

 Cنویس ++برنامه 3005

 C انتخابی

 #C انتخابی

 ++C الزامی

 Git انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Cنویس ++برنامه 3005

 Postgre SQL انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Back - End Node JSنویس برنامه 3006

 Data Type تخصصی 

 Git تخصصی 

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Node JS الزامی

 Node JS Libraries الزامی

 پیشرفته Node JS انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 RESTful Web Services الزامی

 Software Design انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 TypeScript انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Back - End Node JSنویس برنامه 3006

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه میالزا

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

3007 
 Back - End Pythonنویس برنامه

(Django - Flask) 

 Data Type الزامی

 django انتخابی

 flask انتخابی

 Git الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server یانتخاب

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 Python الزامی

 Qt / QML انتخابی

 Software Design انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 ع الگوریتمآشنایی با انوا انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Back - End Pythonنویس برنامه 3007

(Django - Flask) 

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraکنترل پروژه افزار مدیریت و نرم انتخابی

 Cنویس برنامه 3008

 C الزامی

 #C انتخابی

 ++C انتخابی

 Git انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL بیانتخا

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 تخصصی فناوری اطالعات زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Data Analysis - Pythonنویس برنامه 3009

(SciPy - Pandas) 

 Git نتخابیا

 Microsoft Access انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

3009 
 Data Analysis - Pythonنویس برنامه

(SciPy - Pandas) 

 NumPy انتخابی

 Oracle انتخابی

 Pandas انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 Python الزامی

 Qt / QML خابیانت

 SciPy انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 Tensorflow انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 کاویتحلیل داده و داده انتخابی

 ای در وبرفهجستجوی ح انتخابی

 دانش آمار و ریاضی الزامی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 NVivoافزار نرم انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Front - Endنویس برنامه 3010

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Ajax تخصصی 

 AngularJS انتخابی

 Ant Design انتخابی

 Babel انتخابی

 Bootstrap انتخابی

 CSS الزامی

 Data Type تخصصی 

 ECMAScript6 انتخابی

 Git تخصصی 
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Front - Endنویس برنامه 3010

 HTML الزامی

 Java script الزامی

 jQuery انتخابی

 Material UI انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle تخابیان

 Postgre SQL انتخابی

 PWA انتخابی

 React Native انتخابی

 React.JS انتخابی

 Redux انتخابی

 Rest Api الزامی

 LESS و Sass انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 Test Methods انتخابی

 TypeScript انتخابی

 UX و UI انتخابی

 Vue.js نتخابیا

 Webpack انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Front - Endنویس برنامه 3010
 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Full - Stackنویس برنامه 3011

 Ajax انتخابی

 AngularJS انتخابی

 Babel انتخابی

 Bootstrap انتخابی

 CSS الزامی

 Data Type انتخابی

 django انتخابی

 flask انتخابی

 Git انتخابی

 HTML الزامی

 Java script الزامی

 jQuery انتخابی

 Laravel انتخابی

 Microservice Architecture انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 MVC انتخابی

 My SQL انتخابی

 Node JS انتخابی

 Oracle انتخابی

 PHP انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 React.JS انتخابی

 RESTful Web Services الزامی

 LESS و Sass انتخابی

 Shell Script انتخابی

 Software Design انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Full - Stackنویس برنامه 3011

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 UX و UI انتخابی

 Vue.js انتخابی

 Webpack انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم الزامی

 پایگاه داده یالزام

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 Jiraپروژه افزار مدیریت و کنترل نرم انتخابی

 Javaنویس برنامه 3012

 Git الزامی

 Java EE انتخابی

 Java SE الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 RESTful Web Services الزامی

 Software Design انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Javaنویس برنامه 3012

 گرانویسی شیاصول برنامه الزامی

 آشنایی با انواع الگوریتم تخصصی 

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 Jiraروژه افزار مدیریت و کنترل پنرم انتخابی

 Laravelنویس برنامه 3013

 Git الزامی

 Laravel الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 MVC الزامی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 RESTful Web Services الزامی

 Software Design انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 وب ای درجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Laravelنویس برنامه 3013

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Matlabنویس نامهبر 3014

 Git انتخابی

 Matlab الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumی متدولوژ انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 PHPنویس برنامه 3015

 Data Type تخصصی 

 Design Pattern انتخابی

 Git تخصصی 

 HTML الزامی

 Java script انتخابی

 jQuery انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 PHPنویس برنامه 3015

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 MVC انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 PHP الزامی

 Postgre SQL انتخابی

 RESTful Web Services تخصصی 

 Software Design خابیانت

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت بیانتخا

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Androidهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3016

 (اندروید) Android الزامی

 Android Studio انتخابی

 پیشرفته Android انتخابی

 Fire Base انتخابی

 Flutter انتخابی

 Git انتخابی

 Java SE انتخابی

 Kotlin انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Androidهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3016

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word ابیانتخ

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 - Crossهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3017

Platform 

 Fire Base انتخابی

 Flutter انتخابی

 Git انتخابی

 HTML انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL تخابیان

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 React Native انتخابی

 SQL انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

3017 
 - Crossهای هوشمند نویس تلفنبرنامه

Platform 

 SQLite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraکنترل پروژه افزار مدیریت و نرم انتخابی

 IOSهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3018

 Fire Base انتخابی

 Git انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 Swift انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 صی فناوری اطالعاتزبان انگلیسی تخص انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 IOSهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3018

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 پژوهشگر علوم کامپیوتر 3019

 Design Pattern انتخابی

 Linux انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 الگوریتم پیشرفته الزامی

 با انواع الگوریتم آشنایی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 ساختمان داده انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کامپایلر انتخابی

 نامه سازیمبانی کامپیوتر و بر الزامی

 معماری کامپیوتر انتخابی

 های عاملای سیستممفاهیم پایه الزامی

 ای شبکهمفاهیم پایه الزامی

 هاها و ماشیننظریه زبان انتخابی

 هوش مصنوعی انتخابی

 های کامپیوتریپشتیبان سیستم 3020

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint تخابیان

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ویروسآشنایی با آنتی الزامی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 های کامپیوتریپشتیبان سیستم 3020

 های رفتاریتست انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 تخصصی فناوری اطالعات زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 افزاراندازی و خطایابی سختنصب، راه انتخابی

 اندازی و خطایابی سیستم عاملنصب، راه الزامی

 گر دادهتحلیل 3021

 Git انتخابی

 Machine Learning ابیانتخ

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 Python انتخابی

 R انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 A/Bهای آزمون انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 کاویتحلیل داده و داده الزامی

 تحلیل و آنالیز اطالعات الزامی

 ی در وباجستجوی حرفه انتخابی

 دانش آمار و ریاضی الزامی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 گر دادهتحلیل 3021

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 تعمیرکار رایانه 3022

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 تاپ و رایانهتعمیرات لپ الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه بیانتخا

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 افزارای سختمفاهیم پایه الزامی

 های عاملای سیستممفاهیم پایه الزامی

 ای شبکهمفاهیم پایه انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 افزاراندازی و خطایابی سختراه نصب، الزامی

 اندازی و خطایابی سیستم عاملنصب، راه الزامی

 های متن بازCMSدهنده توسعه 3023

 Bootstrap انتخابی

 CSS الزامی

 Drupal الزامی

 Git انتخابی

 HTML الزامی

 Java script انتخابی

 Joomla الزامی

 jQuery انتخابی

 Microsoft Access خابیانت

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 های متن بازCMSدهنده توسعه 3023

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 PHP انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 RESTful Web Services انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 Wordpress الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 عاتزبان انگلیسی تخصصی فناوری اطال انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 (CMSهای مدیریت محتوا )مفاهیم سیستم الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 نویسیکارآموز برنامه 3024

 ++C میالزا

 CSS انتخابی

 Git انتخابی

 HTML انتخابی

 Java script الزامی

 Linux انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Python الزامی

 rest api انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم الزامی

 پایگاه داده الزامی

 زبان انگلیسی الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Linuxکارشناس  3025

 C انتخابی

 Linux الزامی

 LPIC انتخابی

 Shell Script الزامی

 Virtualization انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 امنیت شبکه انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 ترنتکار با این انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 افزارکارشناس استقرار نرم 3026

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 امنیت شبکه انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ الزامی

 پایگاه داده انتخابی

 تست کاربر هایروش الزامی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 های اطالعاتیسیستم الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 تم عامل ویندوزکار با سیس الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 کارشناس امنیت 3027

 CCNA Security انتخابی

 CEH الزامی

 Cisco انتخابی

 Firewall الزامی

 (ISO27000 آشنایی با استانداردهای خانواده) ISMS انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس امنیت 3027

 Linux انتخابی

 LPIC الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mikrotik انتخابی

 Virtualization انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 امنیت شبکه الزامی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 ای در وبحرفه جستجوی انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 های امنیتیمتدولوژی الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraوژه افزار مدیریت و کنترل پرنرم انتخابی

 کارشناس پایگاه داده 3028

 Linux انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 پیشرفته Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 Redis انتخابی

 SQL الزامی

 SQLite انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس پایگاه داده 3028

 ارتباط موثر انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 پایگاه داده پیشرفته انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 فناوری اطالعاتزبان انگلیسی تخصصی  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 افزارکارشناس تست نرم 3029

 Agile انتخابی

 Git انتخابی

 Postman الزامی

 rest api الزامی

 Selenium الزامی

 افزاراصول تست نرم الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 افزاریهای نرممانیتورینگ سیستم انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Activeکارشناس شبکه  3030

 Cisco انتخابی

 Docker انتخابی

 Firewall انتخابی

 Kubernetes انتخابی

 Linux انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mikrotik انتخابی

 Virtualization انتخابی

 Voip انتخابی

 Windows Server نتخابیا

135



 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Activeکارشناس شبکه  3030

 ارتباط موثر انتخابی

 امنیت شبکه الزامی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ویندوز کار با سیستم عامل انتخابی

 مانیتورینگ انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Passiveکارشناس شبکه  3031

 Cisco انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 شبکه Passive الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 یندوزکار با سیستم عامل و انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 کارشناس فناوری اطالعات 3032

 Cisco انتخابی

 Linux انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mikrotik انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس فناوری اطالعات 3032

 SEO انتخابی

 Virtualization انتخابی

 Windows Server انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه یانتخاب

 پایگاه داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 مدیریت فناوری اطالعات الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 افزاریکارشناس کنترل پروژه نرم 3033

 Agile الزامی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PMBOK انتخابی

 Primavera انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ریزیاصول برنامه انتخابی

 اصول کنترل پروژه الزامی

 اصول مدیریت ریسک انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  یالزام

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس هوش مصنوعی 3034

 Git انتخابی

 Machine Learning الزامی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 MS SQL Server نتخابیا

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 Python انتخابی

 R انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 های فرا ابتکاریالگوریتم انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 داده پایگاه انتخابی

 پردازش تصویر انتخابی

 پردازش سیگنال انتخابی

 پردازش صوت انتخابی

 پردازش متن انتخابی

 کاویتحلیل داده و داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ستم عامل ویندوزکار با سی انتخابی

 مبانی هوش مصنوعی الزامی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 هوش مصنوعی پیشرفته انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 (CTOمدیر ارشد فنی ) 3035

 CSS انتخابی

 Data Type انتخابی

 Design Pattern انتخابی

 Docker انتخابی

 Git الزامی

 HTML الزامی

 Java script انتخابی

 jQuery انتخابی

 Kubernetes انتخابی

 Linux انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PHP انتخابی

 Shell Script انتخابی

 Software Design انتخابی

 SQL انتخابی

 Sysadmin انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 پایگاه داده پیشرفته انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 طراحی الگوریتم الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کنترل پروژه انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraروژه افزار مدیریت و کنترل پنرم انتخابی

 data type انتخابی افزاریهای نرممعمار سیستم 3036
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 افزاریهای نرممعمار سیستم 3036

 Design Pattern الزامی

 machine state الزامی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mongo DB انتخابی

 rest api الزامی

 SQL انتخابی

 UML انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 افزاراصول تست نرم انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده پیشرفته انتخابی

 ساختمان داده الزامی

 سیستم عامل پیشرفته الزامی

 طراحی الگوریتم لزامیا

 افزاریهای نرممانیتورینگ سیستم الزامی

 وب مستر 3037

 Bootstrap انتخابی

 CSS انتخابی

 Drupal انتخابی

 Google Analytics الزامی

 HTML الزامی

 Java script انتخابی

 Joomla انتخابی

 jQuery انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO الزامی

 Wordpress انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 وب مستر 3037

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 یزبان انگلیس انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Front - Endنویسی کارآموز برنامه 3038

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Ajax انتخابی

 AngularJS انتخابی

 Ant Design انتخابی

 Babel انتخابی

 Bootstrap نتخابیا

 CSS انتخابی

 Data Type انتخابی

 ECMAScript6 انتخابی

 Git انتخابی

 HTML انتخابی

 Java script انتخابی

 jQuery انتخابی

 Material UI انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 PWA انتخابی

 React Native انتخابی

 React.JS انتخابی

 Redux انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Front - Endنویسی کارآموز برنامه 3038

 Rest Api انتخابی

 LESS و Sass انتخابی

 SQL انتخابی

 SQLite انتخابی

 Test Methods انتخابی

 TypeScript انتخابی

 UX و UI انتخابی

 Vue.js انتخابی

 Webpack انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 کارآموز شبکه 3039

 Cisco انتخابی

 Docker انتخابی

 Firewall انتخابی

 Kubernetes انتخابی

 Linux انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mikrotik انتخابی

 Virtualization انتخابی

 Voip انتخابی

 Windows Server تخابیان

 ارتباط موثر انتخابی

 امنیت شبکه انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارآموز شبکه 3039

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 زکار با سیستم عامل ویندو انتخابی

 مانیتورینگ انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 شبکه Passive انتخابی

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی شایستگی

 فناوری اطالعات

 GitHub انتخابی

 GitLab انتخابی

 Perl انتخابی

افزارنرم visio انتخابی  

 Golangنویسی برنامه انتخابی

 Google Hangoutsسرویس  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 یکار گروه انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فنی و اجراییشایستگی – 23جدول شماره 

 ه شغلی فنی و اجراییهای شغلی مشاغل دستشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 چیآبدارچی و نظافت 4001

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تشریفات و پذیرایی الزامی

 اصول نظافت الزامی

 آشنایی اولیه با امور تدارکات و پشتیبانی انتخابی

 آشنایی با امور فنی ساختمان انتخابی

 پرسشگرآمارگیر و  4002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 استدالل انتخابی

 کار با تلفن همراه هوشمند انتخابی

 مبانی آمارگیری و پرسشگری الزامی

 برقکار 4003

 PLC انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ایمنی برق الزامی

 ا انواع کلید و فیوزآشنایی ب الزامی

 آشنایی با ساختار تابلوهای برق الزامی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان الزامی

 تجهیزات و قطعات الکترونیک انتخابی

 تعمیر وسایل الکترونیکی الزامی

 تایپیست 4004

 Adobe InDesign انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ابزارهای مکمل انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 فن ترجمه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 مل ویندوزکار با سیستم عا انتخابی

144



 
  

 

 ه شغلی فنی و اجراییهای شغلی مشاغل دستشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 تایپیست 4004

 نویسیگزارش انتخابی

 التک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 ویراستاری الزامی

 دارتحصیل 4005

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با اصول حسابداری انتخابی

 شنایی با امور بانکیآ الزامی

 تحصیلداری الزامی

 کار با تلفن همراه هوشمند انتخابی

 تعمیرکار خودرو 4006

 ارتباط موثر انتخابی

 تکنسین برق خودرو الزامی

 مکانیک خودرو الزامی

 تعمیرکار وسایل الکترونیکی 4007

 ابزار دقیق انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 های هوشمندزات الکترونیک خانهتجهی انتخابی

 تجهیزات و قطعات الکترونیک الزامی

 تعمیر لوازم الکترونیکی خانگی انتخابی

 تعمیر و نصب دوربین مدار بسته انتخابی

 تاپ و رایانهتعمیرات لپ انتخابی

 تعمیرات موبایل انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 عامل ویندوز کار با سیستم انتخابی

 نصاب وسایل الکترونیکی انتخابی

 تکنسین فنی و تاسیسات 4008

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول نگهداری چیلر انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 تاسیسات مکانیکی ساختمان الزامی

 جوشکاری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی
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 ه شغلی فنی و اجراییهای شغلی مشاغل دستشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 تکنسین فنی و تاسیسات 4008
 کشیلوله انتخابی

 کشی گازلوله انتخابی

 جوشکار 4009

 ابزار دقیق انتخابی 

 بازرسی جوش انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 E3جوشکاری  انتخابی

 جوشکاری آرگون الزامی

 دستی جوشکاری با الکترود الزامی

 های فوالدیجوشکاری سازه انتخابی

 خوانی تاسیساتنقشه الزامی

 حفاظت فیزیکی و نگهبان 4010

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول اولیه حفاظت اطالعات الزامی

 اصول حفاظت فیزیکی الزامی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 خیاط 4011

 خیاطی ضخیم دوزی الزامی

 های کشیخیاطی لباس الزامی

 خیاطی نازک دوزی الزامی

 دستیار اجرایی 4012

 COMFAR انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اقتصاد مهندسی الزامی

 آشنایی با اکوسیستم نوآوری خابیانت

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 مارکبنچ انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 فن بیان انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مهارت ارائه الزامی
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 ه شغلی فنی و اجراییهای شغلی مشاغل دستشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 ویراستاری انتخابی دستیار اجرایی 4012

 راننده خودرو و کامیونت 4013

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی اولیه با برق و مکانیک خودرو انتخابی

 آشنایی با قوانین روز رانندگی الزامی

 مکانیک خودرو انتخابی

 کاردان تاسیسات 4014

 تاسیسات برقی الزامی

 ساختمانتاسیسات برقی  انتخابی

 تاسیسات مکانیکی الزامی

 خوانی تاسیساتنقشه انتخابی

 کارگر ساده 4015

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول نظافت الزامی

 امور ساختمانی الزامی

 آشنایی اولیه با امور انبارداری انتخابی

 آشنایی اولیه با امور تدارکات و پشتیبانی انتخابی

 خانگیار لوازمنصاب/تعمیرک 4016

 ارتباط موثر انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 تعمیر لوازم الکترونیکی خانگی انتخابی

 خانگیتعمیر لوازم الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کارآموز تعمیرات وسایل الکترونیکی 4017

 ابزار دقیق انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 های هوشمندتجهیزات الکترونیک خانه انتخابی

 تجهیزات و قطعات الکترونیک انتخابی

 تعمیر لوازم الکترونیکی خانگی انتخابی

 تعمیر و نصب دوربین مدار بسته انتخابی

 تاپ و رایانهتعمیرات لپ انتخابی

 ات موبایلتعمیر انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نصاب وسایل الکترونیکی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی کارتخوان هایپشتیبان دستگاه 4018

147



 
  

 

 ه شغلی فنی و اجراییهای شغلی مشاغل دستشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارتخوان هایپشتیبان دستگاه 4018

 Google Calendar انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 تلفن همراه هوشمند کار با الزامی

 مبانی آمارگیری و پرسشگری انتخابی

 تعمیر وسایل الکترونیکی انتخابی

 زبان انگلیسی الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 آشنایی با امور بانکی انتخابی

 فن بیان الزامی

 مهارت ارائه الزامی

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی
 فنی و اجراییغلی ش

 Google Calendar انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 اصول آشپزی انتخابی

 آشنایی با ابزار فنی انتخابی

 Google Hangoutsسرویس  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری یس ذخیرهسرو انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی
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 ارشناسی و ارائه خدماتهای شغلی مشاغل دسته شغلی کشایستگی – 24جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 پژوهشگر 5001

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ادبیات فارسی انتخابی 

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 آشنایی با مفاهیم رسانه انتخابی 

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه الزامی

 دستور زبان فارسی انتخابی 

 روش تحقیق الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 فن ترجمه انتخابی

 کار با اینترنت تخابیان

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 نویسیمنبع انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 NVivoافزار نرم الزامی

 SPSSافزار نرم الزامی

 ویراستاری انتخابی 

 دستیار وکیل 5002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تدوین مقررات درون سازمانی انتخابی

 هااصول حقوقی شرکت و سازمان انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 آشنایی با مباحث حقوقی الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 دستیار وکیل 5002

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 گری )تور لیدر(راهنمای گردش 5003

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 راهنمای گردشگری خارجی انتخابی

 راهنمای گردشگری داخلی انتخابی

 زبان انگلیسی الزامی

 زبان عربی انتخابی

 عکاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 گردشگری سالمت انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 GPSخوانی و نقشه الزامی

 رشناس اقتصادیکا 5004

 مفاهیم Business Intelligence انتخابی

 COMFAR انتخابی

 Eviews انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تحلیل تکنیکال انتخابی

 آشنایی با بورس اوراق بهادار انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس اقتصادی 5004

 وکارتدوین و ارزیابی طرح کسب انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 گذاری شرکتهای ارزشروش انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی اقتصاد انتخابی

 اینترنت کار با انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی اقتصاد الزامی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 (Feasibility studyسنجی )مطالعات امکان انتخابی

 یمفاهیم مال انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 کارشناس آمار 5005

 مفاهیم Business Intelligence انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 R ابیانتخ

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول طراحی پرسشنامه انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی آمار انتخابی

 علوم آماری الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش ابیانتخ

 مبانی حسابداری انتخابی

 NVivoافزار نرم انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 SPSSافزار نرم انتخابی کارشناس آمار 5005

 کارشناس تحقیق و توسعه 5006

 ISO 9000 انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project خابیانت

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تحقیق و توسعه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 ایدرک میان رشته انتخابی

 زبان انگلیسی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 ر با سیستم عامل ویندوزکا انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 مدیریت پروژه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 کارشناس تعمیرات و نگهداری 5007

 HSE انتخابی

 ISO انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تعمیرات و نگهداری الزامی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان الزامی

 تاسیسات مکانیکی ساختمان الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 ت پروژهمدیری انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس حقوقی 5008

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ادبیات فارسی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تدوین مقررات درون سازمانی الزامی

 اصول تنظیم اسناد تجاری و غیر تجاری الزامی

 المللیهای بینهیه و تنظیم قرارداد و موافق نامهاصول ت انتخابی

 های داخلیاصول تهیه و تنظیم قرارداد و موافق نامه انتخابی

 هااصول حقوقی شرکت و سازمان انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 آشنایی با مباحث حقوقی لزامیا

 آیین نگارش حقوقی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ریزی و پیگیری شکایات و دعاوی حقوقی و اداریبرنامه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 شناسیحقوق جزا و جرم انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی حقوق انتخابی

 زبان عربی انتخابی

 زبان فرانسه انتخابی

 قانون تجارت انتخابی

 قانون تجارت الکترونیکی انتخابی

 قانون ثبت اختراعات انتخابی

 های صنعتیقانون ثبت طرح انتخابی

 قانون ثبت عالئم تجاری انتخابی

 قانون کپی رایت انتخابی

 قانون مسئولیت مدنی نتخابیا

 کیفری -قواعد مدنی  انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس حقوقی 5008
 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 هاها و روشکارشناس سیستم 5009

 Arena انتخابی

 BPMN2 انتخابی

 ISO انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ادبیات فارسی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 اها و فرایندهتحلیل و طراحی روش الزامی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 زبان انگلیسی الزامی

 IMSسیستم مدیریت یکپارچه  الزامی

 های دینامیکیسیستم الزامی

 (ERP - BPMSفرایندهای سازمانی ) الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 یسینونویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 Tableauافزار نرم انتخابی

 کارشناس طراحی و توسعه محصول 5010

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس طراحی و توسعه محصول 5010

 Just In Timeاصول  انتخابی

 اصول خطای صفر انتخابی

 اصول طراحی و توسعه محصول الزامی

 مکاتبات اداریآیین نگارش و  انتخابی

 تحقیق و توسعه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم یانتخاب

 کارشناس کنترل کیفیت 5011

 HSE انتخابی

 ISO انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول کنترل کیفیت الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش الزامی

 کارشناس گردشگری 5012

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint بیانتخا

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس گردشگری 5012

 اصول بازاریابی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 راهنمای گردشگری خارجی انتخابی

 راهنمای گردشگری داخلی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 گردشگری سالمت انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیریت امور گردشگری الزامی

 مهارت فروش انتخابی

 کارشناس محصول 5013

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 مارکبنچ الزامی

 تحقیقات بازار الزامی

 تحلیل آماری الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مفاهیم مالی انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی کتابدار 5014
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کتابدار 5014

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول کتابداری الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مربی مهد کودک 5015

 ارتباط موثر انتخابی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 روانشناسی کودک انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مربیگری مهد کودک الزامی

 مهماندار )هتل، هواپیما و ...( 5016

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول مهمانداری الزامی

 ولیههای اامداد و کمک انتخابی

 آشنایی با اصول گردشگری انتخابی

 زبان انگلیسی الزامی

 زبان عربی انتخابی

 زبان فرانسه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ویراستار 5017

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 روزنامه نگاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 زبان عربی انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 ویراستار 5017

 کار با اینترنت خابیانت

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 نویسیمنبع الزامی

 ویراستاری الزامی

 کارآموز امور حقوقی 5018

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ت فارسیادبیا انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تدوین مقررات درون سازمانی انتخابی

 اصول تنظیم اسناد تجاری و غیر تجاری انتخابی

 المللیهای بیناصول تهیه و تنظیم قرارداد و موافق نامه انتخابی

 های داخلیاصول تهیه و تنظیم قرارداد و موافق نامه انتخابی

 هاصول حقوقی شرکت و سازمانا انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 آشنایی با مباحث حقوقی انتخابی

 آیین نگارش حقوقی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 پیگیری شکایات و دعاوی حقوقی و اداری ریزی وبرنامه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 شناسیحقوق جزا و جرم انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی حقوق انتخابی

 زبان عربی انتخابی

 زبان فرانسه انتخابی

 قانون تجارت انتخابی

 کترونیکیقانون تجارت ال انتخابی

 قانون ثبت اختراعات انتخابی

 های صنعتیقانون ثبت طرح انتخابی

 قانون ثبت عالئم تجاری انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارآموز امور حقوقی 5018

 قانون کپی رایت انتخابی

 قانون مسئولیت مدنی انتخابی

 کیفری -قواعد مدنی  انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 کارآموز توسعه محصول 5019

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 مارکبنچ انتخابی

 تحقیقات بازار انتخابی

 تحلیل آماری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 نویسیرشگزا انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مفاهیم مالی انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی
 کارشناسی و ارائه خدماتشغلی 

 Microsoft Outlook انتخابی

 یآشنایی با ابزار فن انتخابی

 Google Hangoutsسرویس  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی
 کارشناسی و ارائه خدماتشغلی 

 کار گروهی انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  نتخابیا

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی – 25جدول شماره 

 ، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مالیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 اپراتور ارتباط با مشتری 6001

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 ریآیین نگارش و مکاتبات ادا انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 فروش تلفنی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری الزامی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 مهارت فروش انتخابی

 ابداری هلوافزار حسنرم انتخابی

 انباردار 6002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون انبارداری الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 افزار حسابداری هلوماژول انبارداری نرم انتخابی

 فنیپاسخگوی تل 6003

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 فروش تلفنی انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری الزامی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 گر بورستحلیل 6004
 Eviews انتخابی

 Matlab انتخابی
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 ، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مالیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 گر بورستحلیل 6004

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تحلیل بنیادی انتخابی

 اصول تحلیل تکنیکال انتخابی

 آشنایی با اصول بازار سرمایه الزامی

 گری بورسآشنایی با معامله انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 های مالیتجزیه و تحلیل صورت الزامی

 تشکیل مجامع انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 حاکمیت شرکتی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 با سیستم عامل ویندوزکار  انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 حسابدار 6005

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 استانداردهای حسابداری انتخابی

 اصول و فنون انبارداری انتخابی

 دفتری آشنایی با امور اداری و انتخابی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی 

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 های مالیتجزیه و تحلیل صورت انتخابی

 تحریر دفاتر قانونی انتخابی 

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 تسعیر ارز انتخابی

 حسابداری بهای تمام شده انتخابی

 ابداری پیمانکاریحس انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد الزامی
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 ، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مالیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 حسابدار 6005

 های ثابتحسابداری دارایی الزامی

 های نامشهودحسابداری دارایی انتخابی

 حسابداری فروش الزامی

 حسابداری مالی الزامی

 حسابداری مالیاتی الزامی

 صندوقداری انتخابی

 امین اجتماعیقوانین کار و ت انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری الزامی

 مفاهیم وصول مطالبات انتخابی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 ستمافزار همکاران سینرم انتخابی

 حسابدار صنعتی 6006

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون انبارداری الزامی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تسعیر ارز انتخابی

 م شدهحسابداری بهای تما الزامی

 حسابداری حقوق و دستمزد انتخابی

 حسابداری صنعتی الزامی

 حسابداری فروش انتخابی

 حسابداری مالی انتخابی

 حسابداری مالیاتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 ی هلوافزار حسابدارنرم انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی دفتردار/متصدی دبیرخانه 6007
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 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 دفتردار/متصدی دبیرخانه 6007

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون بایگانی الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 صفحه آراییتایپ و  الزامی

 تنظیم اسناد انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 کارشناس امور اجرایی 6008

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PMBOK انتخابی

 Primavera انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی مدیریت اجرایی الزامی

6009 
 کارشناس امور کارگزینی و منابع

 انسانی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ادبیات فارسی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول پاداش و قدردانی الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ن فارسیدستور زبا انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی
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 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

6009 
کارشناس امور کارگزینی و منابع 

 انسانی

 سیستم حقوق و دستمزد الزامی

 قوانین کار و تامین اجتماعی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مدیریت عملکرد انتخابی

 مدیریت منابع انسانی میالزا

 مفاهیم آموزش و توسعه کارکنان انتخابی

 کارشناس بیمه 6010

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 سوزیآشنایی با بیمه آتش انتخابی

 گذاریمایهآشنایی با بیمه عمر و سر انتخابی

 آشنایی با کلیات بیمه الزامی

 آشنایی با مباحث حقوقی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت فروش انتخابی

 تدارکات و پشتیبانیکارشناس  6011

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 آشنایی با امور تدارکات و پشتیبانی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 سیستم عامل ویندوز کار با انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 Microsoft Excel الزامی کارشناس حسابرسی 6012
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 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس حسابرسی 6012

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 استانداردهای حسابداری انتخابی

 استانداردهای حسابرسی انتخابی

 اصول حسابرسی الزامی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد انتخابی

 حسابداری مالیاتی انتخابی

 قانون تجارت الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 م عامل ویندوزکار با سیست انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همکاران سیستمنرم انتخابی

 کارشناس خرید 6013

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 موثرارتباط  انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 آشنایی با امور تدارکات و پشتیبانی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 کارشناس روابط عمومی 6014

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی
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 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس روابط عمومی 6014

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ الزامی

 ای اجتماعیهآشنایی با شبکه انتخابی

 آشنایی با مفاهیم رسانه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 روابط عمومی الزامی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 عکاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ار با سیستم عامل ویندوزک انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) الزامی

 مفاهیم بازاریابی انتخابی

 مفاهیم برندینگ انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 کارشناس مالی 6015

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 استانداردهای حسابداری الزامی

 استانداردهای حسابرسی الزامی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات الزامی

 حسابداری پیمانکاری انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد انتخابی

 حسابداری صنعتی انتخابی

 حسابداری فروش انتخابی

 حسابداری مالی انتخابی

 قانون تجارت انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی
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 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 گذاریکارشناس/مشاور سرمایه 6016

 COMFAR انتخابی

 Eviews انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ارزیابی اقتصادی طرح الزامی

 اصول بازار سرمایه الزامی

 اصول تحلیل بنیادی انتخابی

 اصول تحلیل تکنیکال انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 های مالیتجزیه و تحلیل صورت الزامی

 ر وبای دجستجوی حرفه انتخابی

 گذاری شرکتهای ارزشروش الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 کارگزار امور رفاهی 6017

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 موثر ارتباط انتخابی

 آشنایی با امور تدارکات و پشتیبانی انتخابی

 آشنایی با کلیات بیمه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مدیریت امور رفاهی الزامی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 ریکارمند ادا 6018

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر انتخابی
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 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارمند اداری 6018

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 حه آراییتایپ و صف الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 متصدی امور بانکی 6019

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون بایگانی یانتخاب

 آشنایی با امور بانکی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تنظیم اسناد انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 متصدی بایگانی 6020

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون بایگانی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 تنظیم اسناد انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیارشگز انتخابی

 مسئول دفتر 6021

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی
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 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مسئول دفتر 6021

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری امیالز

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 دهامسئول قراردا 6022

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده الزامی

 آشنایی با مباحث حقوقی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد ابیانتخ

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 منشی 6023

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی
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 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 منشی 6023

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 فروش تلفنی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 زکار با سیستم عامل ویندو انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری الزامی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 منشی دفتر حقوقی 6024

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 آشنایی با مباحث حقوقی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 زبان انگلیسی تخابیان

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 کارآموز حسابداری 6025

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ردهای حسابداریاستاندا انتخابی

 اصول و فنون انبارداری انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 های مالیتجزیه و تحلیل صورت انتخابی
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 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارآموز حسابداری 6025

 تحریر دفاتر قانونی انتخابی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 تسعیر ارز انتخابی

 حسابداری بهای تمام شده انتخابی

 حسابداری پیمانکاری انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد انتخابی

 های ثابتحسابداری دارایی انتخابی

 های نامشهودحسابداری دارایی انتخابی

 حسابداری فروش انتخابی

 حسابداری مالی خابیانت

 حسابداری مالیاتی انتخابی

 صندوقداری انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مفاهیم وصول مطالبات انتخابی

 افزار حسابداری سپیدارنرم بیانتخا

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همکاران سیستمنرم انتخابی

 کارآموز امور اداری و منابع انسانی 6026

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ادبیات فارسی انتخابی

 رتباط موثرا انتخابی

 اصول پاداش و قدردانی انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 سیستم حقوق و دستمزد انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی
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 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 و منابع انسانی کارآموز امور اداری 6026

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مدیریت عملکرد انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 مفاهیم آموزش و توسعه کارکنان انتخابی

 کارآموز روابط عمومی 6027

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 آشنایی با مفاهیم رسانه انتخابی

 اریآیین نگارش و مکاتبات اد انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 روابط عمومی انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 عکاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 (CRMیریت ارتباط با مشتری )مد انتخابی

 مفاهیم بازاریابی انتخابی

 مفاهیم برندینگ انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 کارآموز امور دفتری )منشی( 6028

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی
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 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارآموز امور دفتری )منشی( 6028

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 فروش تلفنی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 عامل ویندوز کار با سیستم انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی مالی، اداری و حقوقی

 Google Calendar انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 اصول ثبت عالئم تجاری و اختراعات نتخابیا

 آشنایی با اساسنامه شرکت انتخابی

 Google Hangoutsسرویس  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 کار گروهی یانتخاب

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 وریمفاهیم بهره انتخابی

 افزار حسابداری پارسیاننرم انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی
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 مدیریتی دسته شغلی های شغلی مشاغلشایستگی – 26جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 عضو موظف هیات مدیره 7001

 Google Analytics انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول مدیریت انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 های مالیو تحلیل صورتتجزیه  انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 نویسیگزارش الزامی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 HSEمدیر  7002

 HSE الزامی

 ISO 14001 انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 OHSAS 18001 انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ارزیابی ریسک انتخابی

 میارگونو الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 HSEمدیر  7002

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 IMSسیستم مدیریت یکپارچه  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیو پروپوزال نویسیگزارش انتخابی

 مبانی اطفا حریق انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی

 مهارت ارائه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 SEOمدیر  7003

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO لزامیا

 ارتباط موثر انتخابی

 استراتژی تولید محتوا الزامی

 اصول تولید محتوا الزامی

 اصول مدیریت انتخابی

 های موتور جستجوالگوریتم انتخابی

 کاویتحلیل داده و داده انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 مدیر اجرایی 7004

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر اجرایی 7004

 یسیزبان انگل انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

 مدیریت استراتژیک انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 یمدیریت بازاریاب انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی

 مهارت ارائه انتخابی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همکاران سیستمنرم انتخابی

 مدیر اداری 7005

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 حسابداری حقوق و دستمزد الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز ابیانتخ

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 یر امور گردشگریمد 7006

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 اصول هتلداری انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 راهنمای گردشگری خارجی انتخابی

 راهنمای گردشگری داخلی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 ریت امور گردشگریمدی الزامی

 مدیریت فروش انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر بازرگانی خارجی 7007

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 اصول و فنون مذاکره میالزا

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 المللیاصول و قواعد قراردادهای بین الزامی

 اینکوترمز انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 المللیبازاریابی بین الزامی

 ارتحقیقات باز انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر بازرگانی خارجی 7007

 ترخیص و امور گمرکی الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روابط عمومی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی بازرگانی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری نتخابیا

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر بازرگانی داخلی 7008

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 Just In Timeاصول  انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری یانتخاب

 تحقیقات بازار انتخابی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روابط عمومی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیالنویسی و پروپوزگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر بازرگانی داخلی 7008

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 ای لجستیکمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر برندینگ 7009

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 استراتژی بازاریابی الزامی

 استراتژی برندینگ انتخابی

 اصول برندینگ الزامی

 اصول مدیریت الزامی

 اصول مدیریت بازاریابی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 مدیریت کسب و کار انتخابی

 ت بصریمفاهیم هوی الزامی

 مدیر پروژه 7010

 HSE انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PMBOK انتخابی

 Primavera انتخابی

 WBS الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 ریزیاصول برنامه الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر پروژه 7010

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش یانتخاب

 مبانی حسابداری انتخابی

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

 مدیریت استراتژیک انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی

 مدیریت فروش انتخابی

 انیمدیریت منابع انس انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر پروژه فناوری اطالعات 7011

 Business Intelligence انتخابی

 Git الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SDLC تخابیان

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 نویسیاصول برنامه انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ی در وباجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کنترل پروژه الزامی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر پروژه فناوری اطالعات 7011

 وکارای کسبیهمفاهیم پا انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 مدیر تبلیغات و بازاریابی 7012

 (تبلیغ نویسی) Copy Writing انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ثرارتباط مو انتخابی

 استراتژی بازاریابی الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 ریزیاصول بودجه انتخابی

 اصول تبلیغات الزامی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 نگارش و مکاتبات اداری آیین انتخابی

 بازاریابی صنعتی انتخابی

 ریزی بازاریابیبرنامه الزامی

 تحقیقات بازار الزامی

 تحلیل آماری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 روابط عمومی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 ن تبلیغاتیطراحی کمپی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شناسیمبانی رنگ انتخابی

 مدیریت استراتژیک انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 و بازاریابیمدیر تبلیغات  7012

 مدیریت بازرگانی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مدیریت رسانه انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 مفاهیم برندینگ انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر تحقیق و توسعه 7013

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تحقیق و توسعه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی بیانتخا

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 مدیر تحقیقات بازار 7014

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول مدیریت انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تحقیقات بازار الزامی

 وکارتحلیل محیط کسب الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر تحقیقات بازار 7014

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیریت کسب و کار الزامی

 های ارتباطیمهارت انتخابی

 مدیر توسعه بازار 7015

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint تخابیان

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 استراتژی بازاریابی الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 المللیبازاریابی بین انتخابی

 تحقیقات بازار الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 مدیریت استراتژیک انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر تولید 7016

 HSE انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 Primavera انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 هااصول و قواعد قرارداد انتخابی

 ریزی و فرایند تولیدآشنایی با برنامه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 ازی سه بعدیسمدل انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر تولید محتوا 7017

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Google Analytics الزامی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO الزامی

 Wordpress انتخابی

 ادبیات فارسی انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر تولید محتوا 7017

 اصول بازاریابی محتوایی الزامی

 اصول تولید محتوا الزامی

 مدیریتاصول  انتخابی

 HTMLآشنایی با  انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شناسیمخاطب انتخابی

 مدیر خرید و تدارکات 7018

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 آشنایی با امور تدارکات و پشتیبانی الزامی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 داد و منابع انسانیمدیریت استع انتخابی

 ای لجستیکمفاهیم پایه انتخابی

 مفاهیم حسابداری مالیاتی انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همکاران سیستمنرم انتخابی

 Email Marketing انتخابی مدیر دیجیتال مارکتینگ 7019
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 نگمدیر دیجیتال مارکتی 7019

 Google Adwords انتخابی

 Google Analytics الزامی

 Google Search Console انتخابی

 Google Tag Manager انتخابی

 Mobile Marketing انتخابی

 SEO الزامی

 Wordpress انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 استراتژی بازاریابی دیجیتال الزامی

 ژی برندینگاسترات انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول بازاریابی الزامی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 اصول مدیریت الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 (Promotionترویج تبلیغات ) انتخابی

 وب ای درجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 طراحی کمپین تبلیغاتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 های بازاریابی دیجیتالمدل الزامی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 لهای تبدینرخ انتخابی

 مدیر رسانه 7020

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر رسانه 7020

 های اجتماعیا شبکهآشنایی ب الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تدوین انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 روابط عمومی الزامی

 روزنامه نگاری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 عکاسی انتخابی

 با اینترنتکار  انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت رسانه الزامی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مفاهیم تبلیغات انتخابی

 های نظرسنجیمفاهیم و روش انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 مدیر روابط عمومی 7021

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 یتال مارکتینگآشنایی با دیج انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی

188



 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر روابط عمومی 7021

 روابط عمومی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 ترنتکار با این انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) الزامی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مفاهیم بازاریابی انتخابی

 مفاهیم برندینگ انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 اتمفاهیم تبلیغ انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 مدیر طراحی و توسعه محصول 7022

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 تژی ورود به بازاراسترا الزامی

 اصول طراحی و توسعه محصول الزامی

 اصول قیمت گذاری الزامی

 تحقیق و توسعه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 شناخت چرخه عمر محصول الزامی

 شناخت نقشه سفر مشتری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز ابیانتخ

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر طراحی و توسعه محصول 7022

 مفاهیم استراتژی انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه خابیانت

 SPSSافزار نرم انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 مدیر فروش 7023

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول بازاریابی انتخابی

 ون مذاکرهاصول و فن انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 ریزی فروشبرنامه الزامی

 تحقیقات بازار انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری بیانتخا

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 مدیر فروشگاه 7024

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول بازاریابی انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر فروشگاه 7024

 آشنایی اولیه با امور انبارداری انتخابی

 آشنایی با چیدمان فروشگاهی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 ای لجستیکمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 فروش مهارت الزامی

 مدیر کمپین تبلیغاتی 7025

 Google Analytics انتخابی

 Google Tag Manager انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ازاریابیاصول ب انتخابی

 اصول مدیریت الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 روابط عمومی انتخابی

 کار گروهی الزامی

 نویسیگزارش انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 مهارت ارائه الزامی

 مدیر کنترل کیفیت 7026

 HSE انتخابی

 ISO 17025 انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر کنترل کیفیت 7026

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 Primavera انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ل کنترل کیفیتاصو الزامی

 های آماریآشنایی با آزمون انتخابی

 تحقیق و توسعه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مهارت ارائه خابیانت

 SPSSافزار نرم انتخابی

 مدیر لجستیک/زنجیره تامین 7027

 HSE انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 PMBOK انتخابی

 Primavera انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول کنترل کیفیت انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر لجستیک/زنجیره تامین 7027

 نویسیگزارش خابیانت

 مبانی مدیریت پروژه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت عملیات انتخابی

 مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین الزامی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر مالی 7028

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint ابیانتخ

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 استانداردهای حسابداری الزامی

 اصول حسابرسی انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 هاا قانون ثبت شرکتآشنایی ب انتخابی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تحریر دفاتر قانونی الزامی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 تسعیر ارز انتخابی

 حسابداری پیمانکاری انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد انتخابی

 سابداری صنعتیح انتخابی

 حسابداری فروش انتخابی

 حسابداری مالی الزامی

 حسابداری مالیاتی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 قانون بیمه انتخابی

 قانون تجارت انتخابی

 قانون مالیات مستقیم انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر مالی 7028

 با اینترنت کار انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 اری هلوافزار حسابدنرم انتخابی

 افزار همکاران سیستمنرم انتخابی

 مدیر محصول 7029

 Agile انتخابی

 Google Analytics انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ثرارتباط مو انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 نویسیاصول برنامه انتخابی

 اصول مدیریت الزامی

 آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 مارکبنچ الزامی

 تحقیقات بازار الزامی

 تحلیل آماری الزامی

 کاویتحلیل داده و داده انتخابی

 وکارتحلیل محیط کسب انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه الزامی

 داستان کاربری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 شناخت چرخه عمر محصول انتخابی

 شناخت نقشه سفر مشتری انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مدیر محصول 7029

 کار گروهی انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 (CRMاط با مشتری )مدیریت ارتب انتخابی

 مدیریت استراتژیک الزامی

 مفاهیم بازاریابی انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 مدیر منابع انسانی 7030

 ISO10015 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول پاداش و قدردانی انتخابی

 اصول توسعه و پرورش مدیران انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 های شخصیتآشنایی با تست انتخابی

 مکاتبات اداری آیین نگارش و انتخابی

 ریزی نیروی انسانیبرنامه الزامی

 جذب و استخدام الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 ساختار سازمانی الزامی

 سیستم حقوق و دستمزد انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 های ارزیابی بلوغ فرایندهای منابع انسانیمدل انتخابی

 های تعالی منابع انسانیمدل انتخابی

 مدیریت عملکرد الزامی

 هامدیریت منابع انسانی بر پایه شایستگی انتخابی

 مصاحبه ساختاریافته انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 نیمدیر منابع انسا 7030
 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیرعامل 7031

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول بازاریابی تخابیان

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 آشنایی با مباحث حقوقی انتخابی

 آشنایی با مفاهیم مدیریت فروش انتخابی

 آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی انتخابی

 گارش و مکاتبات اداریآیین ن انتخابی

 وکارتحلیل محیط کسب انتخابی

 وکارتدوین و ارزیابی طرح کسب انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 (Feasibility studyسنجی )مطالعات امکان انتخابی

 مفاهیم استراتژی انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی مدیریتی
 Microsoft Outlook انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی مدیریتی

افزارنرم visio انتخابی  

 ریزیاصول بودجه انتخابی

 اصول مدیریت انتخابی

 آشنایی با اساسنامه شرکت انتخابی

 Google Hangoutsسرویس  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 ژه آنالین تسکولومدیریت پرو انتخابی

 وریمفاهیم بهره انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی
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 مهندسی های شغلی مشاغل دسته شغلیشایستگی – 27جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس انرژی 8001

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 DIgSILENT بیانتخا

 Fluent انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 در وبای جستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی انرژی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مهندسی انرژی الزامی

 مهندس برق 8002

 Altium Designer انتخابی

 AutoCAD Electrical انتخابی

 C انتخابی

 ++C انتخابی

 DIgSILENT انتخابی

 EPLAN انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس برق 8002

 Proteus ابیانتخ

 Pspice انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 اتوماسیون صنعتی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 ARMنویسی میکروکنترلر برنامه انتخابی

 تاسیسات برقی )طراحی( انتخابی

 )نظارت(تاسیسات برقی  انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

 Embeddedهای سیستم انتخابی

 شبکه هوایی برق انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش نتخابیا

 مبانی رباتیک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 مهندسی برق الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 الکترونیک -مهندس برق  8003

 Altium Designer انتخابی

 C انتخابی

 ++C انتخابی

 FPGA انتخابی

 Matlab بیانتخا

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 الکترونیک -مهندس برق  8003

 Proteus انتخابی

 Pspice انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با انواع کانکتور انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 VHDLنویسی برنامه انتخابی

 ARMنویسی میکروکنترلر برنامه انتخابی

 تجهیزات و قطعات الکترونیک انتخابی

 تحلیل مدارات الکترونیک دیجیتال و آنالوگ انتخابی

 وسایل الکترونیکیتعمیر  انتخابی

 های الکتریکیتئوری کنترل ماشین انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

  سوئیچینگ انتخابی

 طراحی بردهای الکترونیکی انتخابی

 طراحی مدارات الکترونیک انتخابی

 احی میکروکنترلرطر انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 الکترونیک -مهندسی برق  الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 های دیجیتالسیستم -س برق مهند 8004

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 های دیجیتالسیستم -مهندس برق  8004

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 ابزار دقیق بیانتخا

 ارتباط موثر انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

 شبکه هوایی برق انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ستم عامل ویندوزکار با سی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 های دیجیتالسیستم -مهندسی برق  الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 قدرت -مهندس برق  8005

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 اتوماسیون صنعتی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 های الکتریکیتئوری کنترل ماشین ابیانتخ

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 قدرت -مهندس برق  8005

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه تخابیان

 قدرت -مهندسی برق  الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 کنترل -مهندس برق  8006

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 C انتخابی

 ++C انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

 طراحی مدارات الکترونیک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 کنترل -مهندسی برق  الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 Altium Designer انتخابی مخابرات -مهندس برق  8007
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مخابرات -مهندس برق  8007

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 ++C انتخابی

 HFSS انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 Pspice انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 سیمارتباطات بی انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 ردازش سیگنالپ انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

 های مخابراتیشبکه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیروپوزالنویسی و پگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 مخابرات -مهندسی برق  الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 مهندس پزشکی 8008

 ANSYS انتخابی

 C انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس پزشکی 8008

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 تعمیر تجهیزات بیمارستانی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی پزشکی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 مهندسی پزشکی الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 مهندس تاسیسات 8009

 ایمنی برق انتخابی

 تاسیسات برقی الزامی

 ت مکانیکیتاسیسا الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 مهندسی تاسیسات الزامی

 خوانی تاسیساتنقشه الزامی

 مهندس رباتیک 8010

 Altium Designer انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 C انتخابی

 #C انتخابی

 ++C انتخابی

 CATIA انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس رباتیک 8010

 Proteus انتخابی

 Python انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 پردازش تصویر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی رباتیک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه یانتخاب

 مهندسی رباتیک الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 نیوماتیک انتخابی

 مهندس شهرسازی 8011

 3D MAX انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Revit Architecture انتخابی

 Rhino انتخابی

 SketchUp انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس شهرسازی 8011

 اسکیس انتخابی

 ریزی شهریبرنامه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شهرسازی انتخابی

 شهرسازی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 کشینقشه انتخابی

 مهندس شیمی 8012

 Aspen Hysys انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PFD, P&ID بیانتخا

 Piping انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آزمایشگاه شیمی انتخابی

 آنالیز دستگاهی انتخابی

 ترکیب و تولید مواد شیمیایی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 اینترنت کار با انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مهندسی شیمی الزامی

206



 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 نانوفناوری انتخابی مهندس شیمی 8012

 شیمیایی سلولزی -مهندس شیمی  8013

 Aspen Hysys انتخابی

 HPLC انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آنالیز دستگاهی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شیمیایی سلولزی -مهندسی شیمی  الزامی

 صنایع پاالیش -مهندس شیمی  8014

 Aspen Hysys انتخابی

 Fluent انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PFD, P&ID انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسییسی و پروپوزالنوگزارش انتخابی

 کشی صنعتیلوله انتخابی

207



 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 صنایع پاالیش -مهندس شیمی  8014

 صنایع پاالیش -مهندسی شیمی  الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 نانوفناوری انتخابی

 صنایع پتروشیمی -مهندس شیمی  8015

 Aspen Hysys انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE یانتخاب

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PFD, P&ID انتخابی

 Piping انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آزمایشگاه شیمی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی خابیانت

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 صنایع پتروشیمی -مهندسی شیمی  الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 نانوفناوری انتخابی

 لیمرصنایع پ -مهندس شیمی  8016

 Aspen Hysys انتخابی

 HPLC انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آزمایشگاه شیمی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 صنایع پلیمر - مهندس شیمی 8016

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 سینتیک پلیمر انتخابی

 های پالستیکطراحی و تزریق قالب انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 صنایع پلیمر -دسی شیمی مهن الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 نانوفناوری انتخابی

8017 
صنایع شیمیایی  -مهندس شیمی 

 معدنی

 Aspen Hysys انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 شناسیکانی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 صنایع شیمیایی معدنی -شیمی مهندسی  الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 صنایع گاز -مهندس شیمی  8018

 Aspen Hysys انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 صنایع گاز -یمی مهندس ش 8018

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 صنایع گاز -مهندسی شیمی  الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

8019 
طراحی فرایندهای  -مهندس شیمی 

 صنایع نفت

 Aspen Hysys انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 تباط موثرار انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 طراحی فرایندهای صنایع نفت -مهندسی شیمی  الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 نانوفناوری -مهندس شیمی  8020

 Aspen Hysys انتخابی

 HPLC انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 نانوفناوری -مهندس شیمی  8020

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 نانوفناوری -مهندسی شیمی  الزامی

 ایعمهندس صن 8021

 Arena انتخابی

 COMFAR انتخابی

 GAMS انتخابی

 HSE انتخابی

 ISO انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 PMBOK انتخابی

 Primavera انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 (PMهای نگهداری و تعمیرات )استقرار سیستم انتخابی

 ریزی و فرایند تولیدآشنایی با برنامه الزامی

 کاویتحلیل داده و داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق الزامی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی صنایع خابیانت

 IMSسیستم مدیریت یکپارچه  انتخابی

 های دینامیکیسیستم انتخابی

 (ERP - BPMSفرایندهای سازمانی ) انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس صنایع 8021

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 MISهای اطالعاتی مدیریت سیستم انتخابی

 مهندسی صنایع الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 مهندس صنایع غذایی 8022

 GMP انتخابی

 HACCP انتخابی

 HSE انتخابی

 ISO 22000 انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول پرورش قارچ انتخابی

 اصول کنترل کیفیت الزامی

 ریزی و فرایند تولیدآشنایی با برنامه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی صنایع غذایی نتخابیا

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهندسی صنایع غذایی الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 مهندس عمران 8023

 Abaqus انتخابی

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس عمران 8023

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 SAP2000 انتخابی

 اجرا )عمران( انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول مهندسی ترافیک انتخابی

 آزمایشگاه بتن انتخابی

 (2800ها در برابر زلزله )نامه طراحی ساختمانآیین انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ای ساختمانبهسازی لرزه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق خابیانت

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران انتخابی

 های آبیاریطراحی و اجرای سیستم انتخابی

 طراحی و محاسبه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد الزامی

 محاسبات )عمران( نتخابیا

 مصالح ساختمانی انتخابی

 مهندسی عمران الزامی

 نظارت )عمران( انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 های بازهیدرولیک کانال انتخابی

 آب و فاضالب -مهندس عمران  8024

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 آب و فاضالب -مهندس عمران  8024

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 SAP2000 انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران انتخابی

 های آبیاریطراحی و اجرای سیستم انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیلنویسی و پروپوزاگزارش انتخابی

 متره و برآورد الزامی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 آب و فاضالب -مهندسی عمران  الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 های بازهیدرولیک کانال الزامی

 شناسیخاک -مهندس عمران  8025

 Abaqus انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی

 GPS انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آزمایشگاه مکانیک خاک الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 شناسیخاک -مهندس عمران  8025

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد الزامی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 شناسیخاک -عمران  مهندسی الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 آهنراه -مهندس عمران  8026

 Abaqus انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word خابیانت

 SAFE انتخابی

 SAP2000 انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد الزامی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 آهنراه -مهندسی عمران  الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 بردارینقشه انتخابی آهنراه -مهندس عمران  8026

 محیط زیست -مهندس عمران  8027

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهیندورب انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد انتخابی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 محیط زیست -ان مهندسی عمر الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 مهندس فضای سبز 8028

 3D MAX انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 GPS انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SketchUp انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس فضای سبز 8028

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی فضای سبز انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش خابیانت

 متره و برآورد انتخابی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 مهندسی فضای سبز الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 افزارسخت -مهندس کامپیوتر  8029

 Arduino انتخابی

 #C انتخابی

 ++C انتخابی

 Cisco انتخابی

 FPGA انتخابی

 Linux انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mikrotik انتخابی

 Proteus انتخابی

 Virtualization الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ الزامی

 IoTآشنایی با مباحث  انتخابی

 VHDLنویسی برنامه انتخابی

 تاپ و رایانهتعمیرات لپ انتخابی

 تعمیرات موبایل انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 افزارسخت -زبان انگلیسی تخصصی مهندسی کامپیوتر  الزامی

 Embeddedهای سیستم انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 افزارسخت -مهندس کامپیوتر  8029

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 افزارسخت -مهندسی کامپیوتر  الزامی

 ARMمیکروکنترلرهای  انتخابی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 افزاراندازی و خطایابی سختصب، راهن الزامی

 فناوری اطالعات -مهندس کامپیوتر  8030

 #C انتخابی

 Cisco انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 Windows Server انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 امل ویندوزکار با سیستم ع انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 فناوری اطالعات -مهندسی کامپیوتر  الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 افزارنرم -مهندس کامپیوتر  8031

 Asp.net (C#) انتخابی

 Asp.net (VB) انتخابی

 #C انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 افزارنرم -مهندس کامپیوتر  8031

 ++C انتخابی

 CSS انتخابی

 Design Pattern انتخابی

 HTML انتخابی

 JAVA انتخابی

 Java script انتخابی

 Machine Learning الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mongo DB انتخابی

 My SQL انتخابی

 PHP انتخابی

 Python انتخابی

 SQL انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 امنیت شبکه انتخابی

 (Networkشبکه )+ آشنایی با انتخابی

 IoTآشنایی با مباحث  انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 افزارنرم -زبان انگلیسی تخصصی مهندسی کامپیوتر  الزامی

 طراحی الگوریتم الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 امل ویندوزکار با سیستم ع انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متدهای طراحی برنامه موبایل انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 افزارمستندسازی نرم الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 افزارنرم -مهندس کامپیوتر  8031
 افزارنرم -مهندسی کامپیوتر  الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 مهندس کشاورزی 8032

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 GPS انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAS انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول پرورش زنبور عسل انتخابی

 اصول پرورش قارچ انتخابی

 اصول پرورش گیاهان دارویی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی کشاورزی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهندسی کشاورزی الزامی

 مهندس متالورژی و مواد 8033

 Abaqus انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PFD, P&ID انتخابی

 Piping انتخابی

 ProCAST انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس متالورژی و مواد 8033

 استانداردهای مواد انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 MTبازرسی جوش  انتخابی

 PTبازرسی جوش  انتخابی

 UTبازرسی جوش  انتخابی

 VTی جوش بازرس انتخابی

 بازرسی رنگ و پوشش انتخابی

 بازرسی مخازن تحت فشار انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ترکیبات پلیمری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 E3جوشکاری  انتخابی

 جوشکاری آرگون انتخابی

 های فوالدیجوشکاری سازه انتخابی

 حفاظت در برابر اشعه خابیانت

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

 فرایندهای شیمیایی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کوانتومتری انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 وگرافیمتال انتخابی

 مهندسی متالورژی و مواد الزامی

 استخراج -مهندس متالورژی و مواد  8034

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 های غیرمخربآزمایش انتخابی

 ی جوشبازرس انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 استخراج -مهندس متالورژی و مواد  8034

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسیپروپوزالنویسی و گزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 استخراج -مهندسی متالورژی و مواد  الزامی

 جوشکاری -مهندس متالورژی و مواد  8035

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش الزامی

 MTبازرسی جوش  انتخابی

 PTبازرسی جوش  انتخابی

 UTبازرسی جوش  انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 بازرسی رنگ و پوشش انتخابی

 بازرسی مخازن تحت فشار انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری الزامی

 E3جوشکاری  انتخابی

 جوشکاری آرگون انتخابی

 های فوالدیجوشکاری سازه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 تم عامل ویندوزکار با سیس انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 جوشکاری -مهندس متالورژی و مواد  8035

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 جوشکاری -مهندسی متالورژی و مواد  الزامی

8036 
حفاظت و  -مهندس متالورژی و مواد 
 خوردگی مواد

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE تخابیان

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 Xpert انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 MTبازرسی جوش  انتخابی

 PTبازرسی جوش  انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 بازرسی رنگ و پوشش انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 والدکلید ف انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 حفاظت و خوردگی مواد -مهندسی متالورژی و مواد  الزامی

8037 
 
 

 گریریخته -مهندس متالورژی و مواد 

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint یانتخاب
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 گریریخته -مهندس متالورژی و مواد  8037

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گریاصول ریخته الزامی

 بازرسی جوش انتخابی

 PTبازرسی جوش  انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه بیانتخا

 جوشکاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 گری تحت فشارریخته انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 کوانتومتری انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 گریریخته -مهندسی متالورژی و مواد  الزامی

 سرامیک -مهندس متالورژی و مواد  8038

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word ابیانتخ

 Origin انتخابی

 Xpert انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 سرامیک -مواد  مهندس متالورژی و 8038

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 سرامیک -مهندسی متالورژی و مواد  الزامی

8039 
شکل  -مهندس متالورژی و مواد 

 دادن فلزات

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 تحقیق روش انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 شکل دادن فلزات -ژی و مواد مهندسی متالور الزامی

8040 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Origin انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

8040 
 -متالورژی و مواد  مهندس

 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 Solidworks انتخابی

 Xpert انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 دسی متالورژی و موادزبان انگلیسی انتخابی مهن انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی -مهندسی متالورژی و مواد  الزامی

 مهندس معدن 8041

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Datamine Studio انتخابی

 GPS انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Surfer انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 های اولیهاد و کمکامد انتخابی

 ایمنی در معادن الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی معدن انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس معدن 8041

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش تخابیان

 مهندسی معدن الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 فرآوری -مهندس معدن  8042

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Datamine Studio انتخابی

 GPS انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Surfer انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ایمنی در معادن انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی معدن انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز تخابیان

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 فرآوری -مهندسی معدن  الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 مکانیک سنگ -مهندس معدن  8043

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Datamine Studio انتخابی

 Flac 3D انتخابی

 GPS انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مکانیک سنگ -مهندس معدن  8043

 Microsoft Word انتخابی

 Surfer انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 ن انگلیسی انتخابی مهندسی معدنزبا انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مکانیک سنگ -مهندسی معدن  الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 مهندس معماری 8044

 3D MAX انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD خابیانت

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SketchUp انتخابی

 V - RAY انتخابی

 اجرا )معماری( انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 ریبرداهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی معماری انتخابی

 طراحی )معماری( انتخابی

 طراحی معماری الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد انتخابی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 مهندسی معماری الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس معماری 8044
 نظارت )معماری( انتخابی

 خوانی معمارینقشه انتخابی

 معماری داخلی -مهندس معماری  8045

 3D MAX انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Revit Architecture انتخابی

 SketchUp انتخابی

 V - RAY انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی معماری انتخابی

 طراحی دکوراسیون داخلی الزامی

 عکاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 معماری داخلی -مهندسی معماری  الزامی

 مهندس مکانیک 8046

 Abaqus انتخابی

 ANSYS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Carrier انتخابی

 CATIA انتخابی

 CNC انتخابی

 COMSOL انتخابی

 Fluent انتخابی

 Gambit انتخابی

 HSE انتخابی

 HVAC انتخابی

 Matlab انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس مکانیک 8046

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تاسیسات مکانیکی )طراحی( انتخابی

 تاسیسات مکانیکی )نظارت( انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق بیانتخا

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی مکانیک انتخابی

 فرزکاری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مهندسی مکانیک الزامی

 کشی صنعتینقشه انتخابی

 نیوماتیک انتخابی

 هیدرولیک خابیانت

8047 
حرارت و  -مهندس مکانیک 
 سیاالت

 ANSYS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Carrier انتخابی

 CATIA انتخابی

 Fluent انتخابی

 Gambit انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

8047 
حرارت و  -مهندس مکانیک 
 سیاالت

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 سی انتخابی مهندسی مکانیکزبان انگلی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 حرارت و سیاالت -مهندسی مکانیک  الزامی

 خودرو -مهندس مکانیک  8048

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 برق خودرو انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 بان انگلیسی انتخابی مهندسی مکانیکز انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 خودرو -مهندسی مکانیک  الزامی

 نیوماتیک انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 هیدرولیک انتخابی خودرو -مهندس مکانیک  8048

 ادری -مهندس مکانیک  8049

 Abaqus انتخابی

 ANSYS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 Fluent انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی مکانیک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالارشگز انتخابی

 دریا -مهندسی مکانیک  الزامی

 هیدرولیک انتخابی

 ساخت و تولید -مهندس مکانیک  8050

 Abaqus انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 CNC انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 ساخت و تولید -مهندس مکانیک  8050

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 هندسی مکانیکزبان انگلیسی انتخابی م انتخابی

 های صنعتیساخت قالب انتخابی

 فرزکاری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 سازی قطعاتمدل انتخابی

 ساخت و تولید -مهندسی مکانیک  الزامی

 کشی صنعتینقشه انتخابی

 نیوماتیک انتخابی

 هیدرولیک انتخابی

 طراحی جامدات -مهندس مکانیک  8051

 Abaqus انتخابی

 ANSYS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 Fluent انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 طراحی جامدات -مهندس مکانیک  8051

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی مکانیک انتخابی

 فرزکاری تخابیان

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 طراح جامدات -مهندسی مکانیک  الزامی

 هیدرولیک انتخابی

 مهندس نفت 8052

 Aspen Hysys انتخابی

 Eclipse انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PDMS انتخابی

 Petrel انتخابی

 Piping انتخابی

 PVTi انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 سی انتخابی مهندسی نفتزبان انگلی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهندسی نفت الزامی

 برداریمهندس نقشه 8053

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 GPS انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 برداریمهندس نقشه 8053

 Surfer انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 برداریزبان انگلیسی انتخابی مهندسی نقشه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ار با سیستم عامل ویندوزک انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 متره و برآورد انتخابی

 برداریمهندسی نقشه الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 مهندس هوافضا 8054

 Abaqus انتخابی

 ANSYS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 ++C انتخابی

 CATIA انتخابی

 Fluent انتخابی

 Gambit نتخابیا

 Maple انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PDMS انتخابی

 PLC انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با نجوم انتخابی

 شبازرسی جو انتخابی

 تعمیر و نگهداری هواپیما انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مهندس هوافضا 8054

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی هوافضا انتخابی

 زبان روسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 مهندسی هوافضا الزامی

 آیرودینامیک -مهندسی هوافضا  انتخابی

 پیشرانش -مهندسی هوافضا  انتخابی

 دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوافضا  انتخابی

 های هوافضاییسازه -مهندسی هوافضا  انتخابی

 مهندسی فضایی -مهندسی هوافضا  انتخابی

 کارآموز مهندسی برق 8055

 Altium Designer انتخابی

 AutoCAD Electrical انتخابی

 C انتخابی

 ++C انتخابی

 DIgSILENT انتخابی

 EPLAN انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 Pspice انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 اتوماسیون صنعتی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 ARMنویسی میکروکنترلر برنامه انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارآموز مهندسی برق 8055

 تاسیسات برقی )طراحی( انتخابی

 تاسیسات برقی )نظارت( انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

 Embeddedهای سیستم تخابیان

 شبکه هوایی برق انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 مهندسی برق انتخابی

 AVRکنترلرهای میکرو انتخابی

 کارآموز مهندسی مکانیک 8056

 Abaqus انتخابی

 ANSYS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Carrier انتخابی

 CATIA انتخابی

 CNC انتخابی

 COMSOL انتخابی

 Fluent انتخابی

 Gambit انتخابی

 HSE انتخابی

 HVAC انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارآموز مهندسی مکانیک 8056

 بازرسی جوش انتخابی

 تاسیسات مکانیکی )طراحی( انتخابی

 )نظارت(تاسیسات مکانیکی  انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی مکانیک انتخابی

 فرزکاری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 وزکار با سیستم عامل ویند انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مهندسی مکانیک انتخابی

 کشی صنعتینقشه انتخابی

 نیوماتیک انتخابی

 هیدرولیک انتخابی

 کارآموز مهندسی عمران 8057

 Abaqus انتخابی

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 SAP2000 انتخابی

 اجرا )عمران( انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول مهندسی ترافیک انتخابی

 ایشگاه بتنآزم انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارآموز مهندسی عمران 8057

 (2800ها در برابر زلزله )نامه طراحی ساختمانآیین انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ای ساختمانبهسازی لرزه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 گلیسی تخصصی مهندسی عمرانزبان ان انتخابی

 های آبیاریطراحی و اجرای سیستم انتخابی

 طراحی و محاسبه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد انتخابی

 محاسبات )عمران( انتخابی

 مصالح ساختمانی یانتخاب

 مهندسی عمران انتخابی

 نظارت )عمران( انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 های بازهیدرولیک کانال انتخابی

 کارآموز مهندسی صنایع 8058

 Arena انتخابی

 COMFAR انتخابی

 GAMS انتخابی

 HSE انتخابی

 ISO انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 PMBOK انتخابی

 Primavera انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارآموز مهندسی صنایع 8058

 ارتباط موثر انتخابی

 (PMهای نگهداری و تعمیرات )یستماستقرار س انتخابی

 ریزی و فرایند تولیدآشنایی با برنامه انتخابی

 کاویتحلیل داده و داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی صنایع انتخابی

 IMSسیستم مدیریت یکپارچه  انتخابی

 های دینامیکیسیستم انتخابی

 (ERP - BPMSفرایندهای سازمانی ) انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 MISهای اطالعاتی مدیریت سیستم انتخابی

 مهندسی صنایع انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی مهندسی

 Microsoft Outlook انتخابی

افزارنرم visio انتخابی  

 آشنایی با ابزار فنی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 Google Hangoutsسرویس  انتخابی

 Skypeتباط تصویری سرویس ار انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی
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 هنر، رسانه و آموزش های شغلی مشاغل دسته شغلیشایستگی – 28جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 گرتدوین 9001

 Adobe After Effects انتخابی

 Adobe Premiere Pro انتخابی

 ابزارشناسی تدوین تخابیان

 اصول تدوین الزامی

 افزارهای تدوینآشنایی با نرم الزامی

 دبیری/معلمی 9002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ادبیات فارسی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 های زندگیمهارت آشنایی با مفاهیم انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تاریخ ایران و جهان انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 علوم تربیتی انتخابی

 علوم دینی انتخابی

 علوم ریاضی انتخابی

 شناسیعلوم زیست انتخابی

 علوم شیمی انتخابی

 فیزیک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مشاوره تحصیلی انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 ویراستاری انتخابی

 اح اینفوگرافیطر 9003

 Adobe After Effects انتخابی

 Adobe Illustrator انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 طراح اینفوگرافی 9003

 Corel Draw انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبهجستجوی حرف انتخابی

 (Layoutچیدمان حروف ) انتخابی

 صفحه آرایی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شناسیمبانی رنگ الزامی

 مبانی هنرهای تجسمی الزامی

 شناسیمخاطب انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 طراح داخلی و دکوراسیون 9004

 3D MAX انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Corel Draw انتخابی

 Lumion انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 Revit Architecture انتخابی

 Rhino انتخابی

 SketchUp انتخابی

 V - RAY انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 طراحی دکوراسیون داخلی الزامی

 عکاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 Adobe Experience Design انتخابی (UI/UXطراح رابط/تجربه کاربری ) 9005

242



 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 (UI/UXطراح رابط/تجربه کاربری ) 9005

 Adobe Illustrator انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Material Design Lite انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint تخابیان

 Microsoft Word انتخابی

 Sketch انتخابی

 UX و UI الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه الزامی

 داستان کاربری انتخابی

 تست کاربر هایروش الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت یانتخاب

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شناسیمخاطب انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 طراح هویت بصری 9006

 3D MAX انتخابی

 Adobe After Effects انتخابی

 Adobe Illustrator الزامی

 Adobe InDesign انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop الزامی

 Cinema 4d انتخابی

 Corel Draw انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 تصویرسازی انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 طراح هویت بصری 9006

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شناسیمبانی رنگ الزامی

 مبانی هنرهای تجسمی الزامی

 شناسیمخاطب انتخابی

 مفاهیم عکاسی انتخابی

 مهارت ارائه خابیانت

 عکاس 9007

 Adobe After Effects انتخابی

 Adobe Illustrator انتخابی

 Adobe InDesign انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop الزامی

 Adobe Photoshop Lightroom الزامی

 Adobe Premiere Pro انتخابی

 Corel Draw انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 تدوین انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 عکاسی پیشرفته انتخابی

 عکاسی صنعتی انتخابی

 فیلمبرداری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مفاهیم عکاسی الزامی

 کارشناس رسانه 9008

 Adobe InDesign انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس رسانه 9008

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ الزامی

 اعیهای اجتمآشنایی با شبکه الزامی

 آشنایی با مفاهیم رسانه انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تدوین انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 روابط عمومی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 شناخت انواع رسانه انتخابی

 عکاسی انتخابی

 تکار با اینترن انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیریت رسانه انتخابی

 های نظرسنجیمفاهیم و روش انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 های اجتماعیکارشناس شبکه 9009

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه الزامی

 خبرنگاری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت امیالز

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 کارشناس نشر و تولید محتوا 9010
 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Google Analytics انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس نشر و تولید محتوا 9010

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 Wordpress انتخابی

 ادبیات فارسی انتخابی

 اصول تولید محتوا الزامی

 HTMLآشنایی با  انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 دستور زبان فارسی الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شناسیمخاطب انتخابی

 کارشناس/مدرس ادبیات 9011

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ادبیات فارسی الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 دستور زبان فارسی الزامی

 زبان انگلیسی تخصصی ادبیات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 زکار با سیستم عامل ویندو انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 ویراستاری انتخابی

 کارشناس/مدرس تاریخ 9012
 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس/مدرس تاریخ 9012

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تاریخ ایران الزامی

 تاریخ جهان الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی تاریخ انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 کارشناس/مدرس ریاضی 9013

 Maple انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 R انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی ریاضی انتخابی

 علوم ریاضی میالزا

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 التک انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 شناسیکارشناس/مدرس زمین 9014

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 GPS انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 شناسیکارشناس/مدرس زمین 9014

 Surfer انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 شناسیزبان انگلیسی تخصصی زمین انتخابی

 ناسیشعلوم زمین الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 شناسیکارشناس/مدرس زیست 9015

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 PCR انتخابی

 موثر ارتباط انتخابی

 DNAاستخراج  انتخابی

 اصول بیوانفورماتیک انتخابی

 الکتروفورز انتخابی

 آزمایشگاه زیست الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 شناسیزبان انگلیسی تخصصی زیست انتخابی

 شناسیعلوم زیست الزامی

 ر با اینترنتکا انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کشت سلولی انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 کارشناس/مدرس شیمی 9016

 HPLC انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس/مدرس شیمی 9016

 ارتباط موثر انتخابی

 ایمنی در آزمایشگاه انتخابی

 آزمایشگاه شیمی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی شیمی انتخابی

 علوم شیمی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 نانوفناوری انتخابی

 کارشناس/مدرس علوم تربیتی 9017

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ات اداریآیین نگارش و مکاتب انتخابی

 تربیت اسالمی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روانشناسی کودک انتخابی

 علوم تربیتی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 کارشناس/مدرس علوم دینی 9018

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 درک قرآنی انتخابی

 زبان عربی انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس/مدرس علوم دینی 9018

 علوم دینی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 کارشناس/مدرس فیزیک 9019

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 یزیکآزمایشگاه ف الزامی

 آشنایی با نجوم انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فیزیک انتخابی

 فیزیک الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 ریسمهارت تد الزامی

 گرافیست 9020

 3D MAX انتخابی

 Adobe After Effects انتخابی

 Adobe Illustrator الزامی

 Adobe InDesign انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop الزامی

 Adobe Premiere Pro انتخابی

 Cinema 4d انتخابی

 Corel Draw انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 انیمیشن انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 گرافیست 9020

 تایپوگرافی انتخابی

 تدوین انتخابی

 تصویرسازی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 گلیسیزبان ان انتخابی

 صفحه آرایی انتخابی

 بندیطراحی بسته انتخابی

 طراحی گرافیک الزامی

 سایتطراحی گرافیک وب انتخابی

 طراحی لوگو انتخابی

 عکاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 گرافیک تلویزیونی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شناسیمبانی رنگ الزامی

 مبانی هنرهای تجسمی الزامی

 شناسیمخاطب انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 موشن گرافیک انتخابی

 گوینده رسانه 9021

 اصول اجرا الزامی

 اطالعات عمومی الزامی

 آشنایی با مسائل روز ایران و جهان الزامی

 فن بیان امیالز

 مبانی گویندگی الزامی

 مفاهیم زبان بدن انتخابی

 مترجم/مدرس زبان انگلیسی 9022

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبهجستجوی حرف انتخابی

 روش تحقیق انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مترجم/مدرس زبان انگلیسی 9022

 زبان انگلیسی تخصصی مترجمی الزامی

 فن ترجمه الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 مترجم/مدرس زبان ترکی استانبولی 9023

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان ترکی استانبولی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 مل ویندوزکار با سیستم عا انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 مترجم/مدرس زبان عربی 9024

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان عربی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 مربی ورزشی 9025

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول مربیگری الزامی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 شناسی ورزشیآسیب الزامی

 شناسی ورزشیحرکت انتخابی

 داوری بسکتبال خابیانت
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مربی ورزشی 9025

 داوری فوتبال انتخابی

 داوری هندبال انتخابی

 داوری والیبال انتخابی

 روانشناسی ورزشی انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی تربیت بدنی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 TRXمربیگری  انتخابی

 مربیگری ایروبیک انتخابی

 مربیگری بدمینتون انتخابی

 مربیگری بدنسازی انتخابی

 مربیگری بسکتبال انتخابی

 مربیگری تنیس انتخابی

 مربیگری تنیس روی میز انتخابی

 مربیگری دو و میدانی انتخابی

 مربیگری ژیمناستیک انتخابی

 مربیگری شنا انتخابی

 مربیگری فوتبال تخابیان

 مربیگری هندبال انتخابی

 مربیگری والیبال انتخابی

 مربیگری ورزشی انتخابی

 مربیگری یوگا انتخابی

 مشاور تحصیلی 9026

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زندگی هایآشنایی با مفاهیم مهارت انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ریزی تحصیلیبرنامه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مشاوره انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 مشاور تحصیلی 9026
 لیمشاوره تحصی الزامی

 مهارت تدریس الزامی

 کارآموز گرافیک 9027

 3D MAX انتخابی

 Adobe After Effects انتخابی

 Adobe Illustrator انتخابی

 Adobe InDesign انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Adobe Premiere Pro انتخابی

 Cinema 4d انتخابی

 Corel Draw انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 انیمیشن انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تایپوگرافی انتخابی

 تدوین انتخابی

 تصویرسازی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 صفحه آرایی انتخابی

 بندیطراحی بسته انتخابی

 طراحی گرافیک انتخابی

 سایتطراحی گرافیک وب انتخابی

 طراحی لوگو انتخابی

 عکاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نیگرافیک تلویزیو انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شناسیمبانی رنگ انتخابی

 مبانی هنرهای تجسمی انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارآموز گرافیک 9027

 شناسیمخاطب انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 موشن گرافیک انتخابی

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی هنر، رسانه و آموزش

 Adobe Connect انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 Google Hangoutsسرویس  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 Asanaنالین مدیریت پروژه آ انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی
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 بندی استانیناحیهو های شغلی بر اساس دستهجدول تقاضای شغلی : 2 شماره پیوست
 

بنیان به دبیرخانه آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت صنعتی، تجاری، فناور و دانش 4900بر اساس اعالم نیاز بیش از 

کشور،  بندی استانیناحیههای شغلی و کارگماری داوطلبان این آزمون تا کنون، جدول تقاضاها به تفکیک دستهبرای به

 باشد:ه شرح زیر میب

 بندی استانیناحیههای شغلی و جدول تقاضای شغلی بر اساس دسته – 29جدول شماره 

 استان/دسته شغلی
بازاریابی 

 و فروش
 سالمت

فناوری 

 اطالعات

فنی و 

 اجرایی

کارشناسی 

و ارائه 

 خدمات

مالی، 

اداری و 

 حقوقی

 مهندسی مدیریتی

هنر، 

رسانه و 

 آموزش

 1ناحیه شماره 

 -ربایجان غربی )آذ

 -آذربایجان شرقی 

 اردبیل( -زنجان 

71 41 136 52 56 209 72 203 80 

 2ناحیه شماره 

چهارمحال و  -)اصفهان 

 بختیاری(

164 79 199 170 146 413 202 574 144 

 3ناحیه شماره 

 ایالم( -)خوزستان 
37 33 77 42 40 199 63 193 93 

 4ناحیه شماره 

 -یزد  -)کرمان 

سیستان و  -ن هرمزگا

 بلوچستان(

102 54 138 72 81 401 125 274 107 

 5ناحیه شماره 

 –بوشهر  –)فارس 

 کهگیلویه و بویراحمد(

70 37 122 58 55 185 92 308 88 

 6ناحیه شماره 

 -)خراسان جنوبی 

 -خراسان شمالی 

 خراسان رضوی(

118 35 197 68 66 235 102 301 115 
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 استان/دسته شغلی
بازاریابی 

 و فروش
 سالمت

فناوری 

 اطالعات

فنی و 

 اجرایی

کارشناسی 

و ارائه 

 خدمات

مالی، 

اداری و 

 حقوقی

 مهندسی مدیریتی

هنر، 

رسانه و 

 آموزش

 7ناحیه شماره 

 -مانشاه کر -)همدان 

 -لرستان  -کردستان 

 مرکزی(

73 67 171 99 67 339 96 329 163 

 8ناحیه شماره 

 -گیالن  -)تهران 

قزوین  -البرز  -سمنان 

 -گلستان  -قم  -

 مازندران(

1545 970 2514 1621 1486 7512 1724 5807 2268 

 

 واحد شمارش، نفر است. *
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 دانش بنیان های: لیست شرکت3شماره پیوست 

مقررات و مستندات  ن،یقوان"توانند با مراجعه به سایت آزمون، در قسمت درباره ما و از قسمت داوطلبان گرامی می

توانند نمایند؛ همچنین از طریق لینک زیر می "های دانش بنیانلیست شرکت "اقدام به دریافت  "مربوط به حوزه اشتغال

 اقدام کنند.

 لیست دریافت

 

 های خالق: لیست شرکت4شماره پیوست 

مقررات و مستندات  ن،یقوان"قسمت  توانند با مراجعه به سایت آزمون، در قسمت درباره ما و ازداوطلبان گرامی می

توانند اقدام نمایند؛ همچنین از طریق لینک زیر می "خالقهای لیست شرکت "اقدام به دریافت  "مربوط به حوزه اشتغال

 کنند.

 دریافت لیست

 

 های صنعتی: لیست شهرک5شماره پیوست 

مقررات و مستندات  ن،یقوان"توانند با مراجعه به سایت آزمون، در قسمت درباره ما و از قسمت داوطلبان گرامی می

توانند یر مینمایند؛ همچنین از طریق لینک ز "های صنعتیشهرکلیست  "اقدام به دریافت  "مربوط به حوزه اشتغال

 اقدام کنند.

 دریافت لیست

 

 فناوریعلم و های : لیست پارک6شماره پیوست 

مقررات و مستندات  ن،یقوان"ون، در قسمت درباره ما و از قسمت توانند با مراجعه به سایت آزمداوطلبان گرامی می

توانند نمایند؛ همچنین از طریق لینک زیر می "های علم و فناوریپارکلیست  "اقدام به دریافت  "مربوط به حوزه اشتغال

  اقدام کنند.

 دریافت لیست
 

 جمهوری اسالمی ایران قانون کار: 7پیوست شماره 

مقررات و مستندات  ن،یقوان"توانند با مراجعه به سایت آزمون، در قسمت درباره ما و از قسمت داوطلبان گرامی می

نمایند؛ همچنین از طریق لینک زیر  "قانون کار جمهوری اسالمی ایران "اقدام به دریافت  "وط به حوزه اشتغالمرب

  توانند اقدام کنند.می

 دریافت قانون
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 : نمونه قرارداد کار8پیوست شماره 

 

قانون  (8ون کار موضوع بند )الف( ماده )( قان7( الحاقی به ماده )3( قانون کار جمهوری اسالمی ایران و تبصره )10این قرارداد به موجب ماده )

کارفرما و  ظام بین کارفرما/ نماینده قانونیمجمع تشخیص مصلحت ن 25/8/1387مصوب  -رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

 منعقد می شود .  کارمند

 (  مشخصات طرفین : 1

 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما 

فرزند .............................. شماره شناسنامه/ شماره ثبت ........................... به نشانی  .....................................................آقای / خانم / شرکت 

................................................................................................................................................... 

  کارمند

شماره ملی   ...... شماره شناسنامه ...............آقای / خانم .......................................... فرزند ................................ متولد .........................

به نشانی :  ............. نوع و میزان مهارت .................................................. ................................ میزان تحصیالت ...............

................................................................................................................................................... 

 ⃝کارمعین     ⃝موقت             ⃝ اد : دائم (  نوع قرارد2

به آن اشتغال می یابد :  کارمند(  نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که 3

..................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................. 

 .....................................................................................(  محل انجام کار : ...................................................................................4

 ..............................................................(  تاریخ انعقاد قرارداد : ...................................................................................................5

 ...............................................................(  مدت قرارداد : ............................................................................................................6

 ................................................................................................................................................(  ساعات کار : ...............................7

قانون کار  میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد . ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در

 تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است . 

 (  حق السعی : 8

  (....................... ریالالف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتی ........................................ ریال )حقوق ماهانه : ............................

 ی ........................................... ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است . ب : پاداش افزایش تولید و یا بهره ور
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 ..................................................................ج : سایر مزایا ..............................................................................................................

 

.... شعبه بصورت هفتگی/ ماهانه به حساب شماره .............................................. نزد بانک ...................................:  کارمند(  حقوق و مزایای 9

 داخت می گردد . ............................... توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پر

دستگاه های بیمه گر بیمه سازمان تامین اجتماعی و یا سایر را نزد  کارمند( قانون کار ، کارفرما مکلف است 148به موجب ماده ) (  بیمه :10

 نماید . 

 کارگاه های مشمول و پاداش ساالنه کارگران شاغل دربه موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی  (  عیدی و پاداش ساالنه :11

مجلس شواری اسالمی ، به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا )تا سقف نود روز حداقل مزد  6/12/1370مصوب  -قانون کار

و  اداشاز یک سال ، میزان عیدی و پ می شود . برای کار کمترپرداخت  کارمندو پاداش ساالنه به به عنوان عیدی  (روزانه قانونی کارگران

 سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد . 

تشخیص  مجمع 25/8/87حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه مورخ به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار  (  حق سنوات یا مزایای پایان کار :12

 پرداخت می شود .  کارمندمصلحت نظام به نسبت کارکرد 

 در موارد ذیل ، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است . این قرارداد  (  شرایط فسخ قرارداد :13

 فسخ قرارداد ................ روز قبل به طرف مقابل کتباً اعالم می شود . 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصاای اسااتحقاقی ، کمک هزینه مسااکن و کمک هزینه عائله مندی سااایر موضااوعات مندرج   (14

 نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد . 

، یک نسااخه به تشااکل کارگری )در  کارمنداین قرارداد در چهار نسااخه تنظیم می شااود که یک نسااخه نزد کارفرما ، یک نسااخه نزد   (15

سایر طرق به اداره کار  صورت وجود( و سط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت و یا  سخه نیز تو و امور اجتماعی محل تحویل یک ن

 . می شود

  

 

کارمندمحل امضاء  محل امضاء کارفرما  
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