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 مقدمه

بنیان را جدّی بگیریم، اقتصاد دانش اید مسئلهما ب .ها بایستی کمک بکننددستگاه به معاونت علمی کمک بکنند، همه بایستی همه“

ک کارند که اگر ی ها آمادهجوان االن در کشور هستند که اینها اید بتوان گفت میلیونشبنیان را واقعاً جدّی بگیریم. های 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 کشورپنجم ،علمی

شغلی با شرایط  متقاضایانراد شایسته و تطبیق شرایط فا، انتخاب بنیانفنّاور و دانش های موفق صنعتی، تجاری،سازمان

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

 گردد.می

های ابالغی رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد مقاومتی، هدایت داوطلبان به 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

 4300فر در ن  23000بیش از  استخدام( برای 1400ی )سال مصوب ثبت نام در پنجمین آزمون استخدام بخش خصوص

 گردد.شرکت و سازمان متقاضی، به شرح ذیل اعالم می

 بندی برگزاری آزمونبرنامه زمان

 

 بندی برگزاری آزمونبرنامه زمان - 1جدول شماره 

 موضوع تاریخ

 آزمون ثبت نامشروع  19/04/1400

 پایان ثبت نام آزمون 02/05/1400

 شناسیشخصیتهای تکمیل ثبت نام و آزمون 23/05/1400

 *های تخصصیآزمون 20/06/1400

 اعالم نتایج 08/08/1400

 هادعوت به همکاری از سوی شرکت 20/08/1400

 

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

 

 



 

 

 
  

 

 تعاریف

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

بخش  ب از طریق پنجمین آزمون استخدامهای متقاضی جذها و سازمانشرکت مشاغل مورد نیاز دسته شغلی:  -1

شود. ده مینامی« 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

 گر(شغل دی 14)شامل مشاغل فروشنده، کارشناس فروش، کارشناس دیجیتال مارکتینگ و  بازاریابی و فروش  -1

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

 (شغل دیگر 31و (CTO) مدیر ارشد فنی، کارشناس فناوری اطالعات،)شامل مشاغل اپراتور رایانه فناوری اطالعات  -3

 (شغل دیگر 10و  یساتتکنسین فنی و تاس، راننده خودرو و کامیونت، )شامل مشاغل حفاظت فیزیکی و نگهبان فنی و اجرایی  -4

 (یگرشغل د 13و  پژوهشگر، دستیار وکیل، )شامل مشاغل کارشناس کنترل کیفیت خدمات کارشناسی و ارائه  -5

 (شغل دیگر 21و  حسابدار، متصدی امور بانکی، )شامل مشاغل کارمند اداری و حقوقی مالی، اداری  -6

 (شغل دیگر 25و  مدیر منابع انسانی، مدیر اجرایی، )شامل مشاغل مدیر اداری مدیریتی  -7

 شغل دیگر( 51افزار و رمن -مهندس عمران، مهندس برق، مهندس کامپیوتر اغل )شامل مش مهندسی  -8

 یگر(دشغل  23گرافیست، مشاور تحصیلی، مترجم/مدرس زبان انگلیسی و )شامل مشاغل  هنر، رسانه و آموزش  -9

 221 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 شود که مکمل فعالیتکشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می

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

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

 هایه از فراوردههایی که در تولید، توزیع یا مصرف یک فراورده یا یک دستبه مجموعه تمام یگان شرکت صنعتی:  -4

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

های صنعتی سازمان صنایع کوچک مجلس 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 ت تجاری:شرک  -5

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

های آورند. شرکتجاری در میهای تها خود را به شکل یکی از انواع شرکتو با مقاصد تجاری در دفتر ثبت شرکت

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

 



 

 

 
  

 

 سهامی شرکت .1

 شرکت تضامنی .2

 شرکت با مسئولیت محدود .3

 شرکت مختلط غیر سهامی .4

 شرکت مختلط سهامی .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

ای ارائه محصوالت و خدمات رها یعنی خالقیت و نوآوری، بهایی که جوهره رشد آنشرکت های خالق:شرکت  -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

خصیتی و رفتاری های شای از سواالت با هدف شناخت بهتر ویژگیشامل مجموعه شناسی :آزمون 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 ناین آزمون در قالب یک کتاب جامع راهنمای شغلی تشریحی به داوطلبان داده خواهد شد و در 

 نخواهد داشت.

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

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

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

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

 شرایط

 باشد:شرایط عمومی شرکت در آزمون استخدام بخش خصوصی کشور به شرح ذیل می

 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

 *داشتن تابعیت ایران  -3

                                                           
 ی، مصّوب 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 یاسالم



 

 

 
  

 

 اشتهار به ارتکاب اعمال خالف شئون شغلی و تحصیلی عدم  -4

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

 سال 15داشتن حداقل سن   -6

ون توانند با ارسال اسناد اقامت قانونی به دبیرخانه آزممی، اتباع غیر ایرانی میمعاونت عل 13-الف/1647*تبصره: بر اساس مصوبه شماره 

 استخدام بخش خصوصی اقدام به ثبت نام نمایند.

 نکات مهم

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

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

زمون، نسبت به برگزیدگان دوره جدید آمین دوره های شغلی پنجایند معرفی به فرصتنمایند. اما در فر ثبت نامآزمون 

 گیرند.تری قرار میدر اولویت پایین

، دانش بنیانخصوصی و و سازمان رکت ش 4300های واصله از بیش از طبق برآوردهای کنونی و بر اساس درخواست  -2

که  رسیدبرداری خواهد بهرهبه عنوان برای استخدام از طریق این آزمون  221فرصت شغلی در  23000بیش از 

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

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

ها به کند، از این روی تقاضای نیروی انسانی این شرکتشان نیز از همین قاعده پیروی میو نحوه جذب و استخدام

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

های شغلی یشرو و موفق، میزان توانایی افراد در شایستگیپ بنیاندانش های خصوصی و که برای شرکتآنجایی از  -3

ت، لذا های رایج قدیمی نظیر معدل و مدرک دانشگاهی و سابقه کار از اهمیت باالتری برخوردار اسنسبت 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. 1400 ماه دوم مردادلغایت  1400 ماه تیر نوزدهمصبح  8از ساعت  ثبت نامزمان   -4

یا دفاتر پیشخوان دولت در و  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 نامرچه راهنمابه مطالعه کامل دفت ثبت نامبایست قبل از اقدام به داوطلبان می  -6

 آزمون، مبادرت نمایند.
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 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.تعاریف موارد فوق -

 

 شناسی های شخصیتآزمون 

ها را با بازار های شخصیتی و عالیق خود را بهتر شناخته و رابطه آنکنند تا ویژگیها به داوطلبان کمک میاین آزمون

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

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

 ا بهراغب به کار در آن است های شغلی که رکمک کنند و وضعیت اش به شخصیت ویوابستگی شغل مورد عالقه

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

 .کنندمناسب خود کسب می

 های الزامیشایستگی 

ها گیسته از شایستسؤاالت این داند. ای از سؤاالت به صورت الزامی مشخص شدهبرای هر یک از عناوین شغلی، دسته

اند. داشتن دانش و مهارت در های متقاضی در آن شغل انتخاب شدهای بودن و نیاز روز شرکتبا توجه به اهمیت، پایه

 شود. وب میشرایط احراز در شغل مربوطه محس داقلهای مذکور از حشایستگی

 های انتخابیشایستگی 

ها شوند. اهمیت این شایستگیهستند که توسط داوطلب انتخاب میهایی این دسته از سواالت مربوط به شایستگی

 ها دانش و مهارت کافی را دارد.جو در تعدادی از آنبا این تفاوت که هر کار ؛باشدهای الزامی مینیز مانند شایستگی

 های عمومی شایستگی 

 باشند.شغل قابل انتخاب میامی مشاغل هر دسته شغلی بوده و در هر ها مربوط به تماین دسته از شایستگی

 

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

 غلط، یک پاسخ صحیح شما حذف خواهد شد.



 

 

 
  

 

 ثبت نام گامبهگام راهنمای

 

 با رایانه ثبت ناممراحل 

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

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

 :زیر اقدام نمایند

ستفاده ا FireFoxیا  Google Chromeخرین نسخه مرورگر از آ ثبت نامتوجه: شایسته است داوطلبان جهت 

 نمایند. 

شده و در قسمت باال سمت  www.inre.ir: وارد سایت آزمون استخدام بخش خصوصی کشور به نشانی 1مرحله 

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

 

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

یر داوطلب بایستی مشخصات فردی خود را مطابق عکس ز "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، فارسی: نام و نام خانوادگی باید به صورت 1 توجه

 گردد.

  خود را از منوی مربوطه انتخاب کنند. سال تولددر بخش سال تولد تنها کافی است تا داوطلبان : 2توجه 

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

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

 خود، نسبت به انتخاب مشاغل مدنظر خود اقدام نمایند.

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در پایین صفحه را فشار دهید و وارد مرحله بعدی شوید.« ثبت و ادامه»پس از انتخاب دسته شغلی موردنظر، دکمه 

 

 



 

 

 
  

 

شخصات ی خود نظیر مثبت 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 

 اصالح نماید.

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

 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 وجهت

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

 اطالعات کارت خود پرداخت نماید.

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

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

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

 تواند پرداخت خود را به صورت انتقال وجه : 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 انجام دهدکارت به 

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

را فشار دهد.  "ثبت"را وارد نموده و پس از آن دکمه  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

 ه خود تا پایان مراحل آزمون کوشا باشند.قبض انتقال وج

 



 

 

 
  

 

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

 را  "ارسال مجدد کد تائید"بایست گزینه دقیقه، داوطلب می 2: در صورت عدم دریافت پیامک بعد از 2 توجه
 فشار دهد تا کد جدید را دریافت نماید.

 



 

 

 
  

 

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 

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

 گهداری نبایست رمز عبور انتخابی خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل آزمون در حفظ و : 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 

 بایست، رمز عبور انتخابی خود در قسمت قبلی را مجدداً وارد کند.اوطلب میدر قسمت تکرار رمز عبور، د -

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

کنند. کارت داوطلبی شامل مشخصات اولیه هر داوطلب و : در این مرحله داوطلبان کارت خود را دریافت می5مرحله 

وارد  دکمه ورود به صفحه کاربری توانند با کلیک بر رویها همچنین میباشد. آندسته شغلی انتخاب شده توسط وی می

 پروفایل خود شوند.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 با تلفن همراه ثبت ناممراحل 

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

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

 زیر اقدام نمایند:

کنند، بت نام آزمون میثهمراه خود اقدام به هت استفاده داوطلبانی که با تلفن توجه: مراحل شرح داده شده در ذیل ج

 باشد.می

شده و در قسمت باالی سایت  www.inre.irبه نشانی  : وارد سایت آزمون استخدام بخش خصوصی کشور1مرحله 

 شوید. ثبت ناموارد صفحه  "در آزمون ثبت نام"با فشردن دکمه 
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نتها بر روی دکمه اداوطلب بایستی مشخصات خود را مطابق عکس زیر تکمیل نماید و در  ثبت نام: در صفحه 2مرحله 

 کلیک کند: "ثبت و ادامه"

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

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

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

 09123456789مثال عنواند نماید. بهشود، در محل مربوط وارمی

 مایدن: در قسمت بخش امنیتی داوطلب بایستی عدد داخل تصویر را در کادر مربوطه وارد 3 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، فارسیگی باید به صورت : نام و نام خانواد1 توجه

 گردد.

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



 

 

 
  

 

  نتخاب نمایند.ااخیر خود را  ماههمحل 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.مو وارد  در پایین صفحه را فشار دهید« ثبت و ادامه»پس از انتخاب دسته شغلی موردنظر، دکمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

شخصات ی خود نظیر مثبت 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  "یرایش اطالعاتو"گزینه تواند با انتخاب : 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 مختلف فعال می هایکلیک 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

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

 اطالعات کارت خود پرداخت نماید.



 

 

 
  

 

 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 دوم کارت بانکی خود می: داوطلب در صورت نداشتن رمز 3 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  تاریخ، یری/مرجعپیگ

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

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

 وجه خود تا پایان مراحل آزمون کوشا باشند.

 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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"وارد نمودن شماره تلفن همراه در مرحله : در صورت اشتباه 1 توجه

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

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

 ماید.فشار دهد تا کد جدید را دریافت ن

 

 

 



 

 

 
  

 

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 

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

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

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

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

 بایست، رمز عبور انتخابی خود در قسمت قبلی را مجدداً وارد کند.عبور، داوطلب میدر قسمت تکرار رمز  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

کنند. کارت داوطلبی شامل مشخصات اولیه هر داوطلب و در این مرحله داوطلبان کارت خود را دریافت می :5مرحله 

وارد  کمه ورود به صفحه کاربریتوانند با کلیک بر روی دها همچنین میباشد. آندسته شغلی انتخاب شده توسط وی می

 پروفایل خود شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 مرتبط و متوسط حقوق مشاغل یهاسازمان ،ییایجغراف ی، پراکندگمشاغل

 ،یشغل یفاقد تقاضا یهااستانبه انضمام استخدام بخش خصوصی  پنجمین آزمونبه عناوین شغلی در این بخش 

 .شده استاشاره های شغلی دسته به تفکیکمرتبط و متوسط حقوق آن مشاغل  یهاها و سازمانشرکت

 

 شغلی بازاریابی و فروش مشاغل دسته – 2جدول شماره 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط حقوق 

 )ریال(

 بازاریاب تلفنی 1001

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

 .نداردبویراحمد تقاضای شغلی 

 -سارگاد بیمه پا -امان سازان بیمه سآتیه
پیک افزار  -بیمه نوین  -بیمه سامان 

شرکت  - 45خودرو  -تندر )الو پیک( 
مه ملت )باجه نمایندگی بی -بیمه معلم 

شرکت  72یکتانت و  -تگ موند  -بیمه( 
 برتر دیگر

67,000,000 

 بازاریاب حضوری )ویزیتور( 1002

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

 .ندارد

استیل  -ابزار و ملزومات نویل )ابزارمارت( 
بیمه  -شیرین نوین  -بله  -آناتا  -البرز 

بیمه زندگی  -بیمه رازی  -پاسارگاد 
 -بیمه سرمد  -بیمه سامان  -خاورمیانه 

 کت -یمه نوین ب -بیمه کارآفرین 
حلوای  -چوبین  -چرم درسا  -ماکارون 

 -علم شرکت بیمه م - 45خودرو  -عقاب 
 - شرکت گلستان -افق کوروش  -رفاه 

 شرکت برتر دیگر 96درسا و 

63,000,000 

   گر بازاریابیتحلیل 1003
 -میهن  صنایع غذایی -چرم درسا  -رفاه 

 شرکت برتر دیگر 72باما و 
68,000,000 

1004 
و متصدی امور  دارصندوق

 فروشگاهی

این شغل در استان بوشهر تقاضای شغلی 

 ندارد.

 -شیرین عسل  -افق کوروش  -رفاه 
 79سحرخیز و  -چرم درسا  -چرم مشهد 

 شرکت برتر دیگر
66,000,000 

 فروشنده 1005

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

 .ندارد

 -یرین عسل ش -فق کوروش ا -رفاه 
 -نوین چرم  -چرم درسا  -چرم امین 

آرپانوش  -سازان بیمه سامان آتیه
 -بیمه سرمد  -بیمه سامان  -)ایستک( 

شرکت  73 بیمه نوین و -بیمه کارآفرین 
 برتر دیگر

66,000,000 

   SEOکارشناس  1006
به  - پرشیا خودرو -آسان پرداخت )آپ( 

 شرکت برتر دیگر 64پرداخت ملت و 
67,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط حقوق 

 )ریال(

 کارشناس بازاریابی 1007

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 
 -ویراحمد بکهگیلویه و  -شمالی 

 ندارد.هرمزگان تقاضای شغلی 

غاتی پیک مجموعه تبلی -هلدینگ سفیر 
کاشی  -خش پشرکت گلرنگ  -برتر 

 شرکت برتر دیگر 89تبریز و 
70,000,000 

1008 
های کارشناس بازاریابی شبکه

 اجتماعی
  

 -غاتی پیک برتر مجموعه تبلی -یکتانت 
 88 وکیان ترابر  -سن ایچ  -متاب 

 شرکت برتر دیگر

70,000,000 

 کارشناس بازرگانی خارجی 1009

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
چهارمحال و  -بوشهر  -آذربایجان غربی 

خراسان  -ی خراسان جنوب -بختیاری 
سمنان  -زنجان  -خوزستان  -شمالی 

 ندارد.تقاضای شغلی 

 -ستک( آرپانوش )ای -الکتروپیک 
 74زرندیه و  فوالد هیربد -پاکشوما 

 شرکت برتر دیگر
72,000,000 

 کارشناس بازرگانی داخلی 1010

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

سیستان و  -زنجان  -خراسان شمالی 
ویراحمد تقاضای بکهگیلویه و  -بلوچستان 

 .نداردشغلی 

صنعت  -لرنگ گگروه صنعتی  -گلدیران 
 شرکت برتر دیگر 66غذایی کورش و 

71,000,000 

 کارشناس برندینگ 1011

 -های کرمانشاه این شغل در استان
گیالن  -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 -مرکزی  -مازندران  -رستان ل -
زد تقاضای شغلی ی -مدان ه -هرمزگان 

 .ندارد

 -ارتباطات سیار ایران )همراه اول( 
شرکت صنایع غذایی و دارویی هانا سپند 

 دیگرشرکت برتر  92مزه آفرین و 
71,000,000 

 کارشناس تحقیقات بازار 1012

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 
 -وچستان سیستان و بل -شمالی 

کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی 

 ندارد.

غاتی پیک مجموعه تبلی -هلدینگ سفیر 
اشی ک -خش پشرکت گلرنگ  -برتر 

 شرکت برتر دیگر 56تبریز و 
72,000,000 

1013 
کارشناس خدمات پس از 

 فروش

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 
قم  -سمنان  -ی خراسان شمال -جنوبی 

یزد تقاضای  -هگیلویه و بویراحمد ک -

 ندارد.شغلی 

 -ارس آنالین پ -اایران ص -پاکشوما 
شاتل  -ارتباطات سیار ایران )همراه اول( 

 شرکت برتر دیگر 66وه مادیران و گر -
71,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط حقوق 

 )ریال(

 کارشناس دیجیتال مارکتینگ 1014

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
 -ی خراسان شمال -چهارمحال و بختیاری 
 -کرمانشاه  -سیستان و بلوچستان 
 -لرستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 .نداردهرمزگان تقاضای شغلی 

 -المللی مالصدرا هلدینگ بین -یکتانت 
شرکت  87روبیکا و  -رهنما  -رسپینا 

 برتر دیگر
78,000,000 

 کارشناس فروش 1015

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

کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی 

 .ندارد

 -شیرین عسل  -افق کوروش  -رفاه 
 -نوین چرم  -چرم درسا  -چرم امین 

آرپانوش  -سازان بیمه سامان آتیه
 -یمه سرمد ب -یمه سامان ب -)ایستک( 

شرکت  76 بیمه نوین و -بیمه کارآفرین 
 برتر دیگر

85,000,000 

 متصدی چیدمان فروشگاهی 1016

 -های بوشهر این شغل در استان
 -سمنان  -چهارمحال و بختیاری 
غلی شیزد تقاضای  -کهگیلویه و بویراحمد 

 .ندارد

چرم  -چرم درسا  -افق کوروش  -رفاه 
شرکت برتر  90رم امین و چ -مشهد 

 دیگر
78,000,000 

 (MBA)وکار مشاور کسب 1017

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

سیستان و  -سمنان  -خراسان شمالی 
یزد  -همدان  -هرمزگان  -بلوچستان 

 .نداردتقاضای شغلی 

توسعه  -زرندیه  فوالد هیربد -چوبین 
 شرکت برتر 97و  تفکر روش آفرین )تترا(

 دیگر
81,000,000 

 

 مشاغل دسته شغلی سالمت – 3جدول شماره 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط حقوق 

 )ریال(

2001 
امدادگر، بهیار و اپراتور 

 های اولیهکمک
  

 فوالد هیربد -ذوب فوالد امید آریان 
 77ستر سبز )آچاره( و گ سانا -زرندیه 

 شرکت برتر دیگر

66,000,000 

   تکنسین آزمایشگاه 2002

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

 شرکت برتر دیگر 53و 

65,000,000 

 دامپزشک 2003

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -ی خراسان جنوب -بوشهر 
ویراحمد بکهگیلویه و  -قزوین  -شمالی 

زد تقاضای شغلی ی -رکزی م -لستان گ -

 ندارد.

 69تالونگ و  -گروه صنعتی صباح 
 شرکت برتر دیگر

69,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط حقوق 

 )ریال(

 پزشکدستیار دندان 2004
 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان

 .نداردسمنان تقاضای شغلی 
 وسبحان دارو  -دی دارو  -پرشین دارو 

 شرکت برتر دیگر 82
77,000,000 

 روانشناس و مشاور 2005
این شغل در استان ایالم تقاضای شغلی 

 ندارد.

زرندیه  فوالد هیربد -موسسه فکر برتر 
لدینگ ه -مید آریان اذوب فوالد  -

شرکت  57و  مدرسان شریف -سفیر 
 برتر دیگر

60,000,000 

 HSEکارشناس  2006
 -های خراسان جنوبی این شغل در استان

 .نداردزد تقاضای شغلی ی -م ق -سمنان 

مید ذوب فوالد ا -فوالد هیربد زرندیه 
فومن  -ذایی درنا غگروه صنایع  -آریان 

رکت ش -میهن  صنایع غذایی -شیمی 
 72سیناژن و  -امیرکبیر خزر  فوالد

 شرکت برتر دیگر

69,000,000 

   کارشناس بهداشت محیط 2007

مید ذوب فوالد ا -فوالد هیربد زرندیه 
فومن  -ذایی درنا غگروه صنایع  -آریان 

شرکت  -میهن  صنایع غذایی -شیمی 
 96سیناژن و  -فوالد امیرکبیر خزر 

 شرکت برتر دیگر

69,000,000 

 کارشناس صنایع غذایی 2008
 این شغل در استان کهگیلویه و بویراحمد

 ندارد.تقاضای شغلی 

تک  -تالونگ  -صنایع غذایی مانا 
 -تالونگ  -حلوای عقاب  -ماکارون 

 صنایع غذایی -صنایع غذایی میهن 
 شرکت برتر دیگر 73نادی و 

66,000,000 

   کارشناس علوم آزمایشگاهی 2009
 شرکت برتر 83آریان و ذوب فوالد امید 

 دیگر
68,000,000 

 

 فناوری اطالعاتمشاغل دسته شغلی  – 4جدول شماره 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

3001 .NET (C#) نویسبرنامه  

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
 -ی خراسان شمال -خراسان جنوبی 

کهگیلویه و  -سیستان و بلوچستان 
رمزگان تقاضای شغلی ه -بویراحمد 

 .ندارد

المللی هلدینگ بین -هفت هشتاد 
 -عات رجاء فناوری اطال -مالصدرا 

 -ن ملت شرکت بهسازا -سامان کیش 
 دماتخ -شرکت فن آوا ماهواره 

 85 وهلدینگ ملت  -متاب  -انفورماتیک 
 شرکت برتر دیگر

78,000,000 

3002 .NET (VB) نویسبرنامه  

سمنان  -های زنجان این شغل در استان
ستان و بلوچستان  تقاضای شغلی سی -

 .ندارد

ایران فاوا  -جادوبی  -فوالد هیربد زرندیه 
شرکت  68تیم یار و  -باما  -گسترش 
 برتر دیگر

95,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

3003 DevOps کارشناس 

های آذربایجان شرقی این شغل در استان
ای بوشهر  تقاض -ذربایجان غربی آ -

 .نداردشغلی 

 شرکت فناوری -گروه حصین  -مپنا 
ناپ( اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )ف

 -هفت هشتاد  -والد هیربد زرندیه ف -
 به -ارتباطات سیار ایران )همراه اول( 

 شرکت برتر دیگر 61پرداخت ملت و 

72,000,000 

   اپراتور رایانه 3004
فوالد  -ین بیمه کارآفر -بیمه سامان 

 شرکت برتر دیگر 74هیربد زرندیه و 
72,000,000 

 Cنویس ++برنامه 3005

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 

 -وچستان سیستان و بل -خراسان شمالی 
هرمزگان  -ویراحمد بکهگیلویه و  -قم 

 ندارد.تقاضای شغلی 

المللی هلدینگ بین -هفت هشتاد 
 -عات رجاء فناوری اطال -مالصدرا 

 -ن ملت شرکت بهسازا -سامان کیش 
خدمات  -آوا ماهواره  شرکت فن

 83 وهلدینگ ملت  -متاب  -انفورماتیک 
 شرکت برتر دیگر

80,000,000 

3006 
 Back - Endنویس برنامه

Node JS 

 -های هرمزگان این شغل در استان

 .نداردزد تقاضای شغلی ی -همدان 

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
لت به پرداخت م -پاسارگاد آریان )فناپ( 

های  -ماتیک خدمات انفور -مهسان  -
 شرکت برتر دیگر 80فت هشتاد و ه -وب 

75,000,000 

3007 

 Back - Endنویس برنامه

Python (Django - 

Flask) 

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان

 .نداردهرمزگان تقاضای شغلی 

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
پرداخت ملت ه ب -پاسارگاد آریان )فناپ( 

های  -ماتیک خدمات انفور -هسان م -
گروه  -مپنا  -هفت هشتاد  -وب 

 78کاوه و  بلور و شیشه -راهبردی خاک 
 شرکت برتر دیگر

76,000,000 

 Cنویس برنامه 3008

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

 .نداردتقاضای شغلی 

المللی بینلدینگ ه -هفت هشتاد 
 -عات رجاء فناوری اطال -مالصدرا 

 -ن ملت شرکت بهسازا -سامان کیش 
خدمات  -شرکت فن آوا ماهواره 

 -هلدینگ ملت  -متاب  -انفورماتیک 
ونیکی زعیم و صنایع الکتر -گروه حصین 

 شرکت برتر دیگر 60

77,000,000 

3009 
 Dataنویس برنامه

Analysis - Python 
(SciPy - Pandas) 

کردستان  -های قم این شغل در استان

 .نداردقاضای شغلی کرمانشاه  ت -

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
لت به پرداخت م -پاسارگاد آریان )فناپ( 

های  -ماتیک خدمات انفور -هسان م -
گروه  -مپنا  -هفت هشتاد  -وب 

 79کاوه و  بلور و شیشه -راهبردی خاک 
 شرکت برتر دیگر

76,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 Front - Endنویس برنامه 3010

 -های بوشهر این شغل در استان
 -وچستان سیستان و بل -خراسان شمالی 

هرمزگان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 .نداردتقاضای شغلی 

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

افزاری نگین )توسن( نرمهای توسعه سامانه
هفت  -باما  -دمات انفورماتیک خ -

مایکروتل  -)آپ(  آسان پرداخت -هشتاد 
 شرکت برتر دیگر 78و 

77,000,000 

 Full - Stackنویس برنامه 3011

های چهارمحال و این شغل در استان
کرمانشاه  -ی خراسان جنوب -بختیاری 

 .نداردتقاضای شغلی 

باما  -امان کیش س -آسان پرداخت )آپ( 
رکت فناوری اطالعات و ارتباطات ش -

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

73,000,000 

 Javaنویس برنامه 3012

های کهگیلویه و این شغل در استان
ای لرستان تقاض -گلستان  -بویراحمد 

 .نداردشغلی 

ارتباطات  رکت فناوری اطالعات وش -مپنا 
 -هفت هشتاد  -پاسارگاد آریان )فناپ( 

افزاری نگین )توسن( های نرمتوسعه سامانه
رکت ش 53مهسان و  -امان کیش س -

 برتر دیگر

73,000,000 

 Laravelنویس برنامه 3013
 -قم  -های قزوین این شغل در استان

 .نداردکردستان تقاضای شغلی 

بزار و ملزومات نویل ا -بانی مد 
 -جادوبی  -تگ موند  -)ابزارمارت( 

 شرکت برتر دیگر 74چوبین و 
75,000,000 

 Matlabنویس برنامه 3014
 -های اردبیل این شغل در استان

 ندارد.لبرز تقاضای شغلی ا -اصفهان 

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
مرکز  -متاب  -پاسارگاد آریان )فناپ( 

سا و آفن  -ادوبی ج -های تک موبایل 
 شرکت برتر دیگر 65

74,000,000 

 PHPنویس برنامه 3015

بوشهر  -های اردبیل این شغل در استان
کهگیلویه و  -هارمحال و بختیاری چ -

رمزگان تقاضای شغلی ه -بویراحمد 

 .ندارد

 -فن آسا  -شرکت جامع  -دیجی کاال 
خودرو  -ابزار و ملزومات نویل )ابزارمارت( 

 -المللی رونیکس بینشرکت  - 45
شرکت  79المللی مالصدرا و هلدینگ بین

 برتر دیگر

80,000,000 

3016 
های هوشمند نویس تلفنبرنامه

Android 

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

کهگیلویه و  -یستان و بلوچستان س -
رمزگان تقاضای شغلی ه -بویراحمد 

 .ندارد

آسان  -روبیکا  -بلد  -پیام رسان سروش 
به پرداخت  -هفت هشتاد  -پرداخت )آپ( 

 -فیلیمو  -نترنتی آیو تلویزیون ای -ملت 
 شرکت برتر دیگر 82داده تدبیر رهنما و 

81,000,000 

3017 
های هوشمند نویس تلفنبرنامه

Cross - Platform 

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

 .نداردتقاضای شغلی 

آسان  -روبیکا  -بلد  -پیام رسان سروش 
به پرداخت  -هفت هشتاد  -پرداخت )آپ( 

 -فیلیمو  -نترنتی آیو تلویزیون ای -ملت 
 شرکت برتر دیگر 62داده تدبیر رهنما و 

79,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

3018 
های هوشمند نویس تلفنبرنامه

IOS 

 -های اردبیل این شغل در استان

 ندارد.لبرز تقاضای شغلی ا -اصفهان 

آسان  -روبیکا  -بلد  -پیام رسان سروش 
به پرداخت  -هفت هشتاد  -پرداخت )آپ( 

 -فیلیمو  -نترنتی آیو تلویزیون ای -ملت 
 شرکت برتر دیگر 75داده تدبیر رهنما و 

80,000,000 

 پژوهشگر علوم کامپیوتر 3019
 -های قزوین این شغل در استان

 .نداردهرمزگان تقاضای شغلی 

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

های هتوسعه سامان -مپنا  -انفورماتیک 
ایران فاوا  -افزاری نگین )توسن( نرم

 شرکت برتر دیگر 62گسترش و 

80,000,000 

3020 
های پشتیبان سیستم
 کامپیوتری

  

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
توسعه  -پاسارگاد آریان )فناپ( 

 -های فناوری اطالعات سیگما زیرساخت
فوالد  -های وب  -شاتل  -آسیاتک 

 شرکت برتر دیگر 83هیربد زرندیه و 

69,000,000 

 گر دادهتحلیل 3021

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
کهگیلویه و  -زنجان  -خراسان شمالی 

مرکزی  -لرستان  -گلستان  -بویراحمد 

 .نداردای شغلی هرمزگان تقاض -

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
های هتوسعه سامان -پاسارگاد آریان )فناپ( 

ن گروه مشاورا -افزاری نگین )توسن( نرم

ستاد اجرایی فرمان )(TCGر)راهبری تدبی

 -مهسان  - PDN -حضرت امام )ره(( 
لت  و به پرداخت م -سامان کیش  -باما 
 شرکت برتر دیگر 81

90,000,000 

 تعمیرکار رایانه 3022

های چهارمحال و این شغل در استان
ویراحمد بکهگیلویه و  -بختیاری 

 .نداردتقاضای شغلی 

 98وا و آ فن -چاره آ -فوالد هیربد زرندیه 
 شرکت برتر دیگر

64,000,000 

3023 
های متن CMSدهنده توسعه

 باز

های سیستان و این شغل در استان
ی قزوین تقاضا -فارس  -بلوچستان 

 .نداردشغلی 

 -شرکت جامع  -دیجی کاال  -یکتانت 
ومات نویل )ابزارمارت( ابزار و ملز -فن آسا 

المللی رونیکس شرکت بین - 45ودرو خ -
 60المللی مالصدرا و هلدینگ بین -

 شرکت برتر دیگر

80,000,000 

 Linuxکارشناس  3024

 -های لرستان این شغل در استان
رکزی تقاضای شغلی م -مازندران 

 .ندارد

شرکت  -گروه حصین  -هفت هشتاد 
فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 

های هتوسعه سامان -آریان )فناپ( 
خدمات  -)توسن( افزاری نگین نرم

رکت ش 84مپنا و  -مهسان  -انفورماتیک 
 برتر دیگر

76,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 افزارکارشناس استقرار نرم 3025

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

گلستان  -ویراحمد بکهگیلویه و  -قزوین 

 .نداردتقاضای شغلی 

 -انفورماتیک دمات خ -برید سامانه نوین 
یشخوان دولت پشرکت خدمات  -تیم یار 

 شرکت برتر دیگر 51ایرانیان و 
74,000,000 

 کارشناس امنیت 3026

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 

 -کردستان  -قم  -خراسان شمالی 

 ندارد.گلستان تقاضای شغلی 

اطالعات و رکت فناوری ش -مهسان 
توسعه  -ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

 -افزاری نگین )توسن( های نرمسامانه
به  -هفت هشتاد  -خدمات انفورماتیک 

 شرکت برتر دیگر 99پرداخت ملت و 

77,000,000 

 کارشناس پایگاه داده 3027

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

 -کردستان  -قم  -راسان شمالی خ -
رمزگان تقاضای شغلی ه -گلستان 

 .ندارد

 -)آپ(  آسان پرداخت -هفت هشتاد 
شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 

خدمات  -پاسارگاد آریان )فناپ( 
خت رداپ -ه پرداخت ملت ب -انفورماتیک 

شرکت  68تیم یار و  -الکترونیک سداد 
 برتر دیگر

76,000,000 

 Activeکارشناس شبکه  3028

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
منان تقاضای شغلی س -خراسان شمالی 

 .ندارد

ونیکی زعیم صنایع الکتر -شرکت فاواجم 
 -ی ستاک نگین مشاوره صنعت -سپینا ر -

 -)همراه اول( ارتباطات سیار ایران 
هفت  -شاتل  -های وب  -آسیاتک 
 شرکت برتر دیگر 86هشتاد و 

76,000,000 

 Passiveکارشناس شبکه  3029

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
منان س -ی خراسان شمال -بوشهر 

 ندارد.تقاضای شغلی 

مرکز  -هفت هشتاد  -فوالد هیربد زرندیه 
 -جمهوری یاست های فناوری رهمکاری

 شرکت برتر دیگر 87یکتانت و 
77,000,000 

   کارشناس فناوری اطالعات 3030

ار ایران ارتباطات سی -بانک گردشگری 
 بانک اقتصاد -بانک شهر  -)همراه اول( 

فوالد  -هفت هشتاد  -بانک آینده  -نوین 
 52تخاب و پتروشیمی ان -هیربد زرندیه 

 شرکت برتر دیگر

59,000,000 

3031 
کارشناس کنترل پروژه 

 افزارینرم

لرستان  -های بوشهر این شغل در استان

 .نداردغلی مرکزی تقاضای ش -
 88مهسان و  -هفت هشتاد  -فیلیمو 

 شرکت برتر دیگر
71,000,000 

 کارشناس هوش مصنوعی 3032

 -های لرستان این شغل در استان
رکزی تقاضای شغلی م -مازندران 

 .ندارد

شرکت  -گستران شریف موسسه میزان 
فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 

های هتوسعه سامان -آریان )فناپ( 
به پرداخت  -افزاری نگین )توسن( نرم

هفت هشتاد  -ماتیک خدمات انفور -ملت 
ار ایران )همراه اول( ارتباطات سی -اما ب -
 رکت برتر دیگرش 66مپنا و  -

64,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 (CTOمدیر ارشد فنی ) 3033

های خراسان جنوبی این شغل در استان
ضای خوزستان تقا -راسان شمالی خ -

 .نداردشغلی 

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
 -سامان کیش  -پاسارگاد آریان )فناپ( 

 -مپنا  -ارتباطات سیار ایران )همراه اول( 
رکت برتر ش 97رانک و  -هفت هشتاد 

 دیگر

94,000,000 

 وب مستر 3034

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 

 -کردستان  -سمنان  -خراسان شمالی 
 -مرکزی  -کهگیلویه و بویراحمد 

 ندارد.هرمزگان تقاضای شغلی 

فن  -شرکت جامع  -فوالد هیربد زرندیه 
شرکت  54تگ موند و  -یکتانت  -آسا 

 برتر دیگر
64,000,000 

 

 فنی و اجراییمشاغل دسته شغلی  – 5جدول شماره 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 چیآبدارچی و نظافت 4001
این شغل در استان یزد تقاضای شغلی 

 ندارد.

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
والد هیربد ف -پاسارگاد آریان )فناپ( 

صنایع  -مید آریان ذوب فوالد ا -زرندیه 
صنعت  -شیرین نوین  -غذایی مانا 

شرکت  69 وکیان ترابر  -غذایی کورش 
 برتر دیگر

63,000,000 

 آمارگیر و پرسشگر 4002
 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان

 .نداردزد تقاضای شغلی ی -قم 

میهن نایع غذایی ص -فق کوروش ا -رفاه 
 -سحرخیز  -روه صنعتی گلرنگ گ -

 -بهروز  -مینو  -صنایع غذایی نادی 
 100شرکت صنایع غذایی ماسترفوده و 

 شرکت برتر دیگر

88,000,000 

 برقکار 4003
های خراسان شمالی این شغل در استان

 .نداردغلی سمنان تقاضای ش -

 -های ریاست جمهوری مرکز فناوری
 -یرین نوین ش -لکتروپیک ا -های تک 
صنایع  -کن  لوازم خانگی -دیپوینت 

 شرکت برتر دیگر 92الکترونیکی زعیم و 

78,000,000 

 تایپیست 4004

های خراسان شمالی این شغل در استان
ویراحمد تقاضای بکهگیلویه و  -م ق -

 .نداردشغلی 

مید ذوب فوالد ا -فوالد هیربد زرندیه 
وسسه م -وسسه فکر برتر م -آریان 

هلدینگ  -المللی مطالعات اسالمی بین
شرکت برتر  96المللی مالصدرا و بین

 دیگر

64,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 دارتحصیل 4005

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
یزد  -ویراحمد بکهگیلویه و  -قم 

 .نداردتقاضای شغلی 

ندر )الو پیک( پیک افزار ت -تهران اینترنت 
خش پ شرکت گلرنگ -چوبین  -تپسی  -
شرکت  67میار سریع پارس)میاره( و ه -

 برتر دیگر

69,000,000 

 تعمیرکار خودرو 4006

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
مازندران  -کهگیلویه و بویراحمد 

 .نداردتقاضای شغلی 

پرشیا  -آچاره  - 45خودرو  -کیان ترابر 
 شرکت برتر دیگر 66یساکو و ا -خودرو 

70,000,000 

 تعمیرکار وسایل الکترونیکی 4007

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
 -قم  -سمنان  -خراسان شمالی 

 -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 .نداردهرمزگان تقاضای شغلی 

 -الکتروپیک  -آچاره  -استودیو هاردتک 
پارس شهاب  -نیک پارس الکترو -برفاب 

زم وال -المللی رونیکس ینشرکت ب -
 شرکت برتر دیگر 79خانگی کن و 

68,000,000 

   تکنسین فنی و تاسیسات 4008

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

شرکت  -صنایع الکترونیکی زعیم 
شرکت برتر  94المللی رونیکس و بین

 دیگر

69,000,000 

   حفاظت فیزیکی و نگهبان 4009

 فوالد هیربد -راک آلومینیوم ا -آچاره 
صنایع  -مید آریان ذوب فوالد ا -زرندیه 

 شرکت برتر دیگر 69غذایی مانا و 

69,000,000 

   راننده خودرو و کامیونت 4010

کت شرکت پخش شر -کیان ترابر 
صنایع  -خش پشرکت گلرنگ  -گلستان 

یرین ش -یرین عسل ش -غذایی میهن 
شرکت  81زرندیه و  فوالد هیربد -نوین 

 برتر دیگر

91,000,000 

 کاردان تاسیسات 4011

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
کهگیلویه و  -سمنان  -خراسان جنوبی 

غلی شیزد تقاضای  -گلستان  -بویراحمد 

 .ندارد

 -های ریاست جمهوری مرکز فناوری
یرین ش -لکتروپیک ا -ای تک ه -آچاره 
 -کن  لوازم خانگی -دیپوینت  -نوین 

شرکت  -صنایع الکترونیکی زعیم 
شرکت برتر  71المللی رونیکس و بین

 دیگر

77,000,000 

 کارگر ساده 4012
یزد  -های بوشهر این شغل در استان

 .نداردتقاضای شغلی 

ذوب  -زرندیه  فوالد هیربد -دیجی کاال 
چاره و آ -یرین نوین ش -فوالد امید آریان 

 شرکت برتر دیگر 60
58,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 خانگینصاب/تعمیرکار لوازم 4013

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
ویراحمد بکهگیلویه و  -خراسان شمالی 

 .نداردزد تقاضای شغلی ی - هرمزگان -

 -الکتروپیک  -اخوان  -استیل البرز 
تخاب پتروشیمی ان -دیپوینت  -پاکشوما 

آچاره و  -شرکت آبسال  -گاز سینجر  -
 شرکت برتر دیگر 94

75,000,000 

 

 مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدمات – 6جدول شماره 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 پژوهشگر 5001

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

 .ندارد

مید ذوب فوالد ا -فوالد هیربد زرندیه 
اطالعات و  شرکت فناوری -آریان 

 -ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 
 -سیناژن  -اندیشکده کار و اشتغال 

وسعه بنیاد ملی ت -صنایع تولیدی کروز 
شرکت برتر  79و رشین دارو پ -فناوری 

 دیگر

59,000,000 

   دستیار وکیل 5002

المللی هلدینگ بین -موسسه فکر برتر 
بیمه  -زرندیه  فوالد هیربد -مالصدرا 
 -مید آریان ذوب فوالد ا -کارآفرین 
 شرکت برتر دیگر 73هاپ و ر -فالمینگو 

68,000,000 

 راهنمای گردشگری )تور لیدر( 5003

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
کهگیلویه و  -سمنان  -خراسان شمالی 

 .نداردزد تقاضای شغلی ی -بویراحمد 

آتیه  -ین بیمه کارآفر -عقیق گشت 
 -بنیاد سعدی  -بیمه سامان  -سازان 

 -رسپینا  -بله  -جایزه محمد)ص( 
رکت برتر ش 51رهاپ و  -هلدینگ سفیر 

 دیگر

63,000,000 

 کارشناس اقتصادی 5004

 -های بوشهر این شغل در استان
غلی شیزد تقاضای  -کهگیلویه و بویراحمد 

 .ندارد

بانک  -موسسه حسابرسی مفید راهبر 
صندوق  -انه بانک خاورمی -گردشگری 

های پژوهش صندوق -فناوری های نوین 
رکت برتر ش 72رهاپ و  -و فناوری ایران 

 دیگر

81,000,000 

 کارشناس آمار 5005

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
سمنان  -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 

مرکزی  -هگیلویه و بویراحمد ک -

 ندارد.تقاضای شغلی 

بیمه  -موسسه حسابرسی مفید راهبر 
بیمه  -بیمه سرمد  -زندگی خاورمیانه 

شرکت  -آناتا  -تک ماکارون  -کارآفرین 
 برتر دیگرشرکت  59گلستان و 

68,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 کارشناس تحقیق و توسعه 5006

 -های خراسان شمالی این شغل در استان
کهگیلویه و  -سیستان و بلوچستان 

 .نداردبویراحمد تقاضای شغلی 

مید ذوب فوالد ا -فوالد هیربد زرندیه 
اطالعات و  شرکت فناوری -آریان 

 -ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 
 -سیناژن  -و اشتغال اندیشکده کار 

وسعه بنیاد ملی ت -صنایع تولیدی کروز 
شرکت برتر  98 وپرشین دارو  -فناوری 

 دیگر

74,000,000 

5007 
کارشناس تعمیرات و 

 نگهداری

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
سیستان و  -ی خراسان شمال -بوشهر 

کهگیلویه و  -کردستان  -قم  -بلوچستان 
رمزگان تقاضای شغلی ه -بویراحمد 

 ندارد.

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

شرکت  -ونیکی زعیم صنایع الکتر
شرکت برتر  90المللی رونیکس و بین

 دیگر

74,000,000 

   کارشناس حقوقی 5008

المللی هلدینگ بین -موسسه فکر برتر 
بیمه  -زرندیه  فوالد هیربد -مالصدرا 
 -مید آریان ذوب فوالد ا -کارآفرین 
 شرکت برتر دیگر 96 و  -فالمینگو 

72,000,000 

 هاها و روشسیستمکارشناس  5009

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

سیستان و  -سمنان  -خراسان شمالی 
 -ویراحمد بکهگیلویه و  -قم  -بلوچستان 

 .نداردهرمزگان تقاضای شغلی 

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

 شرکت فناوری -گستران شریف میزان 
اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

ار ایران )همراه اول( ارتباطات سی -)فناپ( 
روه مشاوران راهبری گ -یلیمو ف -

ستاد اجرایی فرمان حضرت )(TCGتدبیر)
 91اغذ پارس و کگروه صنایع  -امام )ره(( 

 شرکت برتر دیگر

74,000,000 

5010 
توسعه کارشناس طراحی و 

 محصول

خراسان  -های بوشهر این شغل در استان
سیستان و  -ی خراسان شمال -جنوبی 

ویراحمد بکهگیلویه و  -قم  -بلوچستان 

 .نداردتقاضای شغلی 

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

پیام رسان  -بله  -تلویزیون اینترنتی آیو 
ذوب  -یکتانت  -د هشتاهفت  -سروش 

 شرکت برتر دیگر 80فوالد امید آریان و 

74,000,000 

 کارشناس کنترل کیفیت 5011
 این شغل در استان کهگیلویه و بویراحمد

 ندارد.تقاضای شغلی 

 -یران خودرو اگروه صنعتی  -گروه بهمن 
 صنایع غذایی -گلرنگ  -زرماکارون 

 -تروشیمی بوعلی سینا پ -میهن 
ید پتروشیمی شه -پتروشیمی بندر امام 

شرکت  -ارفع  آهن و فوالد -تندگویان 
 68کیسون و  -فوالد امیرکبیر خزر 

 شرکت برتر دیگر

57,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 کارشناس گردشگری 5012

 -بوشهر  -های اردبیل این شغل در استان
 -کردستان  -سمنان  -خراسان شمالی 

ضای هرمزگان تقا -کهگیلویه و بویراحمد 

 .نداردشغلی 

بیمه  -عقیق گشت  -نمانگر بین الملل 
 -بیمه سامان  -آتیه سازان  -کارآفرین 

 -بله  -ص( جایزه محمد) -بنیاد سعدی 
شرکت برتر  90لدینگ سفیر و ه -رسپینا 

 دیگر

69,000,000 

 کتابدار 5013
خراسان  -های بوشهر این شغل در استان

 .نداردشمالی تقاضای شغلی 

 -ه طدانشگاه آل  -کانون قلم چی 
موسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان و 

 شرکت برتر دیگر 93
67,000,000 

 مربی مهد کودک 5014

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
ویراحمد بکهگیلویه و  -خراسان شمالی 

 .نداردتقاضای شغلی 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
 -مانا  مرکز نوآوری -درسه چمران م -

پردیس  پارک فناوری -خیریه مهرآفرین 
 رکت برتر دیگرش 87جعبک و  -

64,000,000 

 هواپیما و ...(مهماندار )هتل،  5015

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

 .ندارد

تهران  -شرکت خدمات هوایی سامان 
 -عقیق گشت  -پارسیان  -اینترنت 

 شرکت برتر دیگر 60نمانگر بین الملل و 
67,000,000 

 ویراستار 5016

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -سمنان  -ی خراسان شمال -بوشهر 

رمزگان تقاضای شغلی ه -گلستان 

 ندارد.

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

 شرکت برتر دیگر 63خبرگزاری آنا و 
67,000,000 

 

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

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 اپراتور ارتباط با مشتری 6001
 این شغل در استان کهگیلویه و بویراحمد

 ندارد.تقاضای شغلی 

موسسه  -تگ موند  -تیم یار  -آسیاتک 
اری موسسه نیکوک -شاتل  - فکر برتر

 شرکت برتر دیگر 86رعد الغدیر  و 
88,000,000 

   انباردار 6002

 -مید آریان ذوب فوالد ا -دیجی کاال 
شرکت پخش  -پخش سراسری پگاه 

 شرکت برتر دیگر 82شرکت گلستان و 

77,000,000 

 پاسخگوی تلفنی 6003

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

 .ندارد

شرکت  -ین بیمه کارآفر -شیرین نوین 
بیمه  -خدمات پیشخوان دولت ایرانیان 

رکت ش 77شاتل و  -بیمه سرمد  -سامان 
 برتر دیگر

83,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 گر بورستحلیل 6004

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

 -ویراحمد بکهگیلویه و  -بلوچستان 

 .نداردهرمزگان تقاضای شغلی 

 -ید کارگزاری مف -فوالد هیربد زرندیه 
های صندوق -خدمات انفورماتیک 

 58رهاپ و  -پژوهش فناوری خالق 
 شرکت برتر دیگر

83,000,000 

   حسابدار 6005

موسسه  -موسسه حسابرسی مفید راهبر 
های پژوهش صندوق -دانش بنیان برکت 

اطالعات  شرکت فناوری -فناوری خالق 
 -و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

صندوق  -سازگار ارقام سپاهان 
ن گروه مشاورا -بازنشستگی کشوری 

ستاد اجرایی فرمان  ()TCGراهبری تدبیر)
 شرکت برتر دیگر 97حضرت امام )ره(( و 

81,000,000 

 حسابدار صنعتی 6006

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

 .نداردبویراحمد تقاضای شغلی 

مید ذوب فوالد ا -فوالد هیربد زرندیه 
گروه صنعتی  -شیرین نوین  -آریان 

گروه  -تروشیمی انتخاب پ -گلرنگ 
 شرکت برتر دیگر 78صنعتی صباح و 

83,000,000 

   دفتردار/متصدی دبیرخانه 6007

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

 -بنیاد سعدی  -جمهوری اسالمی ایران 
 -مه مرکزی کارگزاری بی -بیمه کارآفرین 

 شرکت برتر 66رفاه و مرکز نوآوری بانک 
 دیگر

59,000,000 

   کارشناس امور اجرایی 6008

 -شیرین نوین  -پارک فناوری پردیس 
تعلیم و  خانه نوآوری -موسسه فکر برتر 

بیمه  -یکتانت  -فن آسا  -تربیت 
 96 بیمه نوین و -بیمه سرمد  -کارآفرین 

 شرکت برتر دیگر

75,000,000 

6009 
و  کارشناس امور کارگزینی

 منابع انسانی
  

مید ذوب فوالد ا -فوالد هیربد زرندیه 
شرکت  -م انتشارات اس -مپنا  -آریان 

 93صنعتی کاوه )صندوق نسوز کاوه( و 
 شرکت برتر دیگر

73,000,000 

   کارشناس بیمه 6010

 -اد بیمه پاسارگ -کارگزاری بیمه مرکزی 
بیمه  -اورمیانه خبیمه زندگی  -بیمه رازی 

 -ین بیمه کارآفر -بیمه سرمد  -سامان 
 شرکت برتر دیگر 78بیمه نوین و 

69,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 کارشناس تدارکات و پشتیبانی 6011

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

یزد تقاضای  -هرمزگان  -بویراحمد 

 .نداردشغلی 

وب ذ -زرندیه  فوالد هیربد -شیرین نوین 
شرکت گلرنگ  -بیدود  -فوالد امید آریان 

 -کت گلستان شرکت پخش شر -پخش 
شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه و 

 شرکت برتر دیگر 56

63,000,000 

 کارشناس حسابرسی 6012
 این شغل در استان کهگیلویه و بویراحمد

 ندارد.تقاضای شغلی 

شیرین  -موسسه حسابرسی مفید راهبر 
 -بانک شهر  -ردشگری گبانک  -نوین 

 شرکت برتر دیگر 76بانک اقتصاد نوین و 
69,000,000 

 کارشناس خرید 6013

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
کهگیلویه و  -کردستان  -سمنان 

 .نداردزد تقاضای شغلی ی -بویراحمد 

مید ذوب فوالد ا -فوالد هیربد زرندیه 
و شیشه لور ب -هن و فوالد ارفع آ -آریان 
 -فوالد گلگهر  توسعه آهن و -کاوه 

شرکت تعاونی نخبگان فردای ایرانیان و 
 شرکت برتر دیگر 93

57,000,000 

   کارشناس روابط عمومی 6014

ذوب  -زرندیه  فوالد هیربد -شیرین نوین 
 -مانا  صنایع غذایی -فوالد امید آریان 

م و گروه تبلیغات و ارتباطات خالق پاالدیو
 برتر دیگر شرکت 97

61,000,000 

   کارشناس مالی 6015

بانک  -موسسه حسابرسی مفید راهبر 
شیرین  -نوین  بانک اقتصاد -گردشگری 

 شرکت برتر دیگر 85انک شهر و ب -نوین 

51,000,000 

6016 
کارشناس/مشاور 

 گذاریسرمایه

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

 -ویراحمد بکهگیلویه و  -بلوچستان 

 .نداردهرمزگان تقاضای شغلی 

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

رکت ش 90رهاپ و  -بازنشستگی کشوری 
 برتر دیگر

66,000,000 

 امور رفاهیکارگزار  6017

خراسان  -های بوشهر این شغل در استان
کهگیلویه و  -کردستان  -شمالی 

 .نداردبویراحمد تقاضای شغلی 

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

اطالعات و  شرکت فناوری -گردشگری 
 67ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( و 

 شرکت برتر دیگر

59,000,000 

   کارمند اداری 6018

های تابعه صدا و سیمای جمهوری شرکت
 -ی بانک گردشگر -اسالمی ایران 
ار ارتباطات سی -گلرنگ  -شیرین نوین 

 رشرکت برتر دیگ 71ایران )همراه اول( و 

59,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

   متصدی امور بانکی 6019

 -والیت  صندوق امداد -بانک گردشگری 
 - فناوری خالقهای پژوهش صندوق

صندوق  -صندوق فناوری های نوین 
شرکت برتر  88بازنشستگی کشوری و 

 دیگر

62,000,000 

   متصدی بایگانی 6020

 -د اسالمی دانشگاه آزا -دانشگاه آل طه 
 -داو سیما بیمارستان ص -کیان ترابر 

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

60,000,000 

   مسئول دفتر 6021

فوالد  -شیرین نوین  -شیرین نوین 
 -مید آریان ذوب فوالد ا -هیربد زرندیه 

 86های دما نور انرژی )سدنا( و سامانه
 شرکت برتر دیگر

61,000,000 

   مسئول قراردادها 6022

 - هلدینگ سفیر -موسسه فکر برتر 
ناسا و ش -المللی مالصدرا هلدینگ بین

 شرکت برتر دیگر 94

61,000,000 

   منشی 6023

 -کیان ترابر  -ذوب فوالد امید آریان 
 -شیرین نوین  -صنایع غذایی مانا 
رکت ش 72شناسا و  -موسسه فکر برتر 

 برتر دیگر

51,000,000 

 منشی دفتر حقوقی 6024
این شغل در استان بوشهر تقاضای شغلی 

 ندارد.

المللی بینلدینگ ه -موسسه فکر برتر 
شرکت برتر  86فالمینگو و  -مالصدرا 

 دیگر
58,000,000 

 

 مشاغل دسته شغلی مدیریتی – 8جدول شماره 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 HSEمدیر  7001

 -بوشهر  -های اردبیل این شغل در استان
 -ی خراسان شمال -خراسان جنوبی 

 -همدان  -گلستان  -کردستان  -سمنان 

 .نداردیزد تقاضای شغلی 

مید ذوب فوالد ا -فوالد هیربد زرندیه 
فومن  -ذایی درنا غگروه صنایع  -آریان 

شرکت  -میهن  صنایع غذایی -شیمی 
 57ن و یناژس -فوالد امیرکبیر خزر 

 شرکت برتر دیگر

75,000,000 

   SEOمدیر  7002

 -المللی مالصدرا هلدینگ بین -یکتانت 
شرکت برتر  94روبیکا و  -رهنما  -رسپینا 

 دیگر

74,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

   مدیر اجرایی 7003

 -شیرین نوین  -پارک فناوری پردیس 
تعلیم و  خانه نوآوری -موسسه فکر برتر 

یمه ب -کتانت ی -ن آسا ف -تربیت 
 70 بیمه نوین و -بیمه سرمد  -کارآفرین 

 شرکت برتر دیگر

75,000,000 

   مدیر اداری 7004

 شرکت فناوری -بانک گردشگری 
اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

رکت ش 56آناتا و  -شیرین نوین  -)فناپ( 
 برتر دیگر

88,000,000 

 مدیر امور گردشگری 7005

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

کهگیلویه و  -قزوین  -خراسان شمالی 
هرمزگان  -لرستان  -گلستان  -بویراحمد 

 .نداردتقاضای شغلی 

بیمه  -عقیق گشت  -نمانگر بین الملل 
 -بیمه سامان  -آتیه سازان  -کارآفرین 

 -بله  -مد)ص( ایزه محج -بنیاد سعدی 
شرکت برتر  82و  هلدینگ سفیر -رسپینا 

 دیگر

79,000,000 

 مدیر بازرگانی خارجی 7006

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -ی خراسان شمال -چهارمحال و بختیاری 

گلستان  -ویراحمد بکهگیلویه و  -سمنان 

 .نداردتقاضای شغلی 

 -زرندیه والد هیربد ف -اکشوما پ -اسنوا 
 -تخاب پتروشیمی ان -شیرین نوین 

 شرکت برتر دیگر 55دیپوینت و 
87,000,000 

 مدیر بازرگانی داخلی 7007

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
ویراحمد تقاضای بکهگیلویه و  -سمنان 

 .نداردشغلی 

شیرین نوین  -زرندیه  فوالد هیربد -اسنوا 
والد امید فذوب  -تخاب پتروشیمی ان -

شرکت برتر  55 شیرین عسل و -آریان 
 دیگر

109,000,000 

   مدیر برندینگ 7008

اطالعات و  شرکت فناوری -سن ایچ 
سی  -ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 

شرکت  56زرندیه و  فوالد هیربد -تک 
 برتر دیگر

98,000,000 

   مدیر پروژه 7009

یمه ب -والد هیربد زرندیه ف -ایران اچ آر 
شیرین  -مید آریان ذوب فوالد ا -سرمد 
موسسه  -بیمه سامان  -ستاد نانو  -نوین 

 -غاتی پیک برتر مجموعه تبلی -فکر برتر 

ستاد )(TCGگروه مشاوران راهبری تدبیر)
بیمه  -اجرایی فرمان حضرت امام )ره(( 

 شرکت برتر دیگر 76نوین و 

98,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 اطالعاتمدیر پروژه فناوری  7010

 -های کرمانشاه این شغل در استان
گیالن  -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 -مرکزی  -مازندران  -رستان ل -
زد تقاضای شغلی ی -مدان ه -هرمزگان 

 .ندارد

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

 شرکت برتر 72تلویزیون اینترنتی آیو و 
 دیگر

102,000,000 

 مدیر تبلیغات و بازاریابی 7011

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

کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی 

 .ندارد

 -اخوان  -رتر موسسه فکر ب -یکتانت 
 -بیمه سرمد  -پتروشیمی انتخاب 

و یمه رازی ب -ین بیمه کارآفر -پاکشوما 
 شرکت برتر دیگر 95

100,000,000 

 مدیر تحقیق و توسعه 7012

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -ی خراسان شمال -چهارمحال و بختیاری 

کهگیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی 

 .ندارد

مید ذوب فوالد ا -فوالد هیربد زرندیه 
اطالعات و  شرکت فناوری -آریان 

 -آریان )فناپ( ارتباطات پاسارگاد 
 -سیناژن  -اندیشکده کار و اشتغال 

وسعه بنیاد ملی ت -صنایع تولیدی کروز 
شرکت برتر  88 وپرشین دارو  -فناوری 

 دیگر

101,000,000 

   مدیر تحقیقات بازار 7013

غاتی پیک مجموعه تبلی -هلدینگ سفیر 
کاشی  -خش پشرکت گلرنگ  -برتر 

 شرکت برتر دیگر 84تبریز و 

121,000,000 

 مدیر توسعه بازار 7014

 -البرز  -های اردبیل این شغل در استان
 -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر  -ایالم 

 -ی خراسان شمال -خراسان جنوبی 
ی سمنان تقاضا -زنجان  -خوزستان 

 ندارد.شغلی 

 شرکت فناوری -شیرین نوین  -پاکشوما 
اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

هفت هشتاد  -رتر موسسه فکر ب -)فناپ( 
 شرکت برتر دیگر 56و 

108,000,000 

 مدیر تولید 7015

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
ویراحمد بکهگیلویه و  -خراسان شمالی 

 .نداردتقاضای شغلی 

ذوب  -زرندیه  فوالد هیربد -شیرین نوین 
 -ارفع  آهن و فوالد -فوالد امید آریان 

علی پتروشیمی بو -پتروشیمی بندر امام 
 -ید تندگویان پتروشیمی شه -سینا 

 -آمل  فوالدین ذوب -پتروشیمی انتخاب 
فوالد  -شرکت فوالد امیرکبیر خزر 

پلیمر  -خراسان  مجتمع فوالد -خوزستان 
 شرکت برتر دیگر 88آریا ساسول و 

110,000,000 

   مدیر تولید محتوا 7016

 شرکت فناوری -شتاد ههفت  -یکتانت 
اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

ن استاد آنالی -رتر موسسه فکر ب -)فناپ( 
تعلیم و  خانه نوآوری -یران اچ آر ا -

 شرکت برتر دیگر 73تربیت و 

113,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 مدیر خرید و تدارکات 7017

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

 .ندارد

ذوب  -زرندیه  فوالد هیربد -شیرین نوین 
شرکت گلرنگ  -بیدود  -فوالد امید آریان 

 -کت گلستان شرکت پخش شر -پخش 
شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه و 

 شرکت برتر دیگر 92

110,000,000 

   مدیر دیجیتال مارکتینگ 7018

 -المللی مالصدرا هلدینگ بین -یکتانت 
شرکت برتر  76روبیکا و  -رهنما  -رسپینا 

 دیگر

112,000,000 

 مدیر رسانه 7019

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
سیستان و  -بوشهر  -آذربایجان غربی 

کهگیلویه و  -کردستان  -بلوچستان 
رمزگان تقاضای شغلی ه -بویراحمد 

 ندارد.

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

 92ی  و مراکز نوآور -اسالمی ایران 
 رشرکت برتر دیگ

93,000,000 

   مدیر روابط عمومی 7020

ذوب  -زرندیه  فوالد هیربد -شیرین نوین 
 84مانا و  صنایع غذایی -فوالد امید آریان 
 شرکت برتر دیگر

105,000,000 

7021 
مدیر طراحی و توسعه 

 محصول

 -های کرمانشاه این شغل در استان
گیالن  -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 -مرکزی  -مازندران  -رستان ل -
زد تقاضای شغلی ی -مدان ه -هرمزگان 

 .ندارد

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

 شرکت برتر دیگر 99پتروشیمی انتخاب و 
104,000,000 

 مدیر فروش 7022

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

 .ندارد

شیرین  -شیرین نوین  -شیرین عسل 
 -آناتا  -زرندیه  فوالد هیربد -نوین 

 -اد بیمه پاسارگ -صنایع غذایی میهن 
 -اورمیانه خبیمه زندگی  -بیمه کارآفرین 

 -بیمه سامان  ایرانیانسازان زندگی آتیه
 بیمه نوین و -بیمه سرمد  -بیمه رازی 

 شرکت برتر دیگر 74

108,000,000 

 مدیر فروشگاه 7023

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
کهگیلویه و  -ی خراسان شمال -بوشهر 

رمزگان تقاضای شغلی ه -بویراحمد 

 .ندارد

شرکت  -چرم درسا  -افق کوروش  -رفاه 
 شرکت برتر دیگر 61و  دوان

97,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 مدیر کنترل کیفیت 7024
این شغل در استان بوشهر تقاضای شغلی 

 ندارد.

 -زرندیه  فوالد هیربد -شیرین نوین 
علی پتروشیمی بو -پتروشیمی بندر امام 

 -ید تندگویان پتروشیمی شه -سینا 
های مرکز همکاری -پتروشیمی انتخاب 

ک ماکارون ت -فناوری ریاست جمهوری 
سحرخیز و  -حلوای عقاب  -الونگ ت -

 شرکت برتر دیگر 93

102,000,000 

 مدیر لجستیک/زنجیره تامین 7025

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

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

 .نداردکردستان  تقاضای شغلی 

فوالد  -شیرین عسل  -شیرین نوین 
 91رفاه  و  -افق کوروش  -هیربد زرندیه 

 شرکت برتر دیگر
102,000,000 

 مدیر مالی 7026
این شغل در استان بوشهر تقاضای شغلی 

 ندارد.

شیرین نوین  -موسسه دانش بنیان برکت 
مانا  صنایع غذایی -والد هیربد زرندیه ف -
 88راهبر و  فیدموسسه حسابرسی م -

 شرکت برتر دیگر

101,000,000 

   مدیر منابع انسانی 7027

م انتشارات اس -آتیه سازان معدن شریف 
 -زرندیه  فوالد هیربد -یرین نوین ش -

 شرکت برتر دیگر 66مپنا و 

102,000,000 

 مدیرعامل 7028

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

 .نداردبویراحمد تقاضای شغلی 

فوالد  -شیرین نوین  -هلدینگ برکت 
 -مانا  صنایع غذایی -هیربد زرندیه 

گروه  -موسسه حسابرسی مفید راهبر 

ستاد )(TCGمشاوران راهبری تدبیر)
مرکز  -اجرایی فرمان حضرت امام )ره(( 

شرکت  66وآوری فناوری های اشتغال و ن
 برتر دیگر

139,000,000 

 

 مشاغل دسته شغلی مهندسی – 9جدول شماره 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 مهندس انرژی 8001

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

 -وچستان سیستان و بل -خراسان شمالی 
 -ویراحمد بکهگیلویه و  -کردستان 

 .نداردهرمزگان تقاضای شغلی 

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

 دیگر شرکت برتر 52استودیو هاردتک و 
94,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

   مهندس برق 8002

ی تهرانی پردیس نوآور -استودیو هاردتک 
 -تخاب پتروشیمی ان -الکتروپیک  -مقدم 

 74بسال و شرکت شرکت آ -پاکشوما 
 شرکت برتر دیگر

98,000,000 

   لکترونیکا -مهندس برق  8003

 لوازم خانگی -صنایع الکترونیکی زعیم 
 84ک و الکتروپی -ایران صا -پارس 

 شرکت برتر دیگر

102,000,000 

8004 
های سیستم -مهندس برق 

 دیجیتال

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 
 -سمنان  -ی خراسان شمال -جنوبی 

کهگیلویه و  -سیستان و بلوچستان 
رمزگان تقاضای شغلی ه -بویراحمد 

 ندارد.

استودیو  -صنایع الکترونیکی زعیم 
نترنتی آیو تلویزیون ای -فن آوا  -هاردتک 

 شرکت برتر دیگر 66و 
98,000,000 

   درتق -مهندس برق  8005

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

شرکت برتر  66 الکتروپیک و -صاایران 
 دیگر

100,000,000 

 نترلک -مهندس برق  8006

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

 .ندارد

 -تخاب پتروشیمی ان -دیپوینت  -پاکسان 
 شرکت برتر دیگر 99پارس الکترونیک و 

100,000,000 

 خابراتم -مهندس برق  8007

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
کهگیلویه و  -سمنان  -خراسان شمالی 

 .نداردبویراحمد تقاضای شغلی 

مانا  -ای سامان گروه ارتباطات ماهواره
های تابعه صدا و شرکت -رستافن  -موج 

 -سیمای جمهوری اسالمی ایران 
 59ارتباطات سیار ایران )همراه اول( و 

 شرکت برتر دیگر

87,000,000 

 مهندس پزشکی 8008

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
کهگیلویه و  -قم  -خراسان شمالی 

ضای هرمزگان تقا -مرکزی  -بویراحمد 

 .نداردشغلی 

 -مرکز نوآوری بیمارستان خاتم االنبیا 
 -متاب  -پردیس نوآوری تهرانی مقدم 

 69 وبیمه سامان  -کیمیا فناوران پردیس 
 برتر دیگر شرکت

96,000,000 

 مهندس تاسیسات 8009
این شغل در استان یزد تقاضای شغلی 

 ندارد.

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

شرکت  -صنایع الکترونیکی زعیم 
شرکت برتر  92المللی رونیکس و بین

 دیگر

95,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 مهندس رباتیک 8010

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
ویراحمد بکهگیلویه و  -سمنان  -بوشهر 

ضای شغلی هرمزگان تقا -مرکزی  -

 .ندارد

گروه صنعتی  -مپنا  -صنایع تولیدی کروز 
اطالعات و  شرکت فناوری -ایران خودرو 

 58ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( و 
 برتر دیگرشرکت 

93,000,000 

 مهندس شهرسازی 8011

سمنان  -های بوشهر این شغل در استان
گیلویه و بویراحمد تقاضای شغلی که -

 .ندارد

پیمانکاران شهرداری نظیر شهرداری 
 -قتصادی ایرانیان امنطقه ویژه  -مشهد 

 -نری سوره حوزه ه -هلدینگ پارسیان 
 -موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

شرکت برتر  85شرکت صنعتی ماموت و 
 دیگر

107,000,000 

 مهندس شیمی 8012
 -های خراسان جنوبی این شغل در استان

 .نداردخراسان شمالی تقاضای شغلی 
پارس پلیمر  -سیناژن  -شرکت پلی بافت 

 شرکت برتر دیگر 79و 
99,000,000 

8013 
یمیایی ش -مهندس شیمی 

 سلولزی

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

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

 .نداردکردستان  تقاضای شغلی 

پرشین  -شرکت صنایع سلولزی مازندران 
 99 وسبحان دارو  -دی دارو  -دارو 

 شرکت برتر دیگر
103,000,000 

8014 
نایع ص -مهندس شیمی 
 پاالیش

خراسان  -های اردبیل این شغل در استان
 -زنجان  -ی خراسان شمال -جنوبی 
 -قزوین  -وچستان سیستان و بل -سمنان 

 .نداردزد تقاضای شغلی ی -لستان گ -قم 

شرکت  -شرکت شرکت پاالیش نفت جی 
نفت  - نفت ایرانول -پتروشیمی جم 

شرکت  -خلیج فارس فت ستاره ن -بهران 
 66 وپارس پلیمر  -سیناژن  -پلی بافت 

 شرکت برتر دیگر

103,000,000 

8015 
نایع ص -مهندس شیمی 

 پتروشیمی

خراسان  -های اردبیل این شغل در استان
وچستان سیستان و بل -سمنان  -جنوبی 

 .نداردتقاضای شغلی 

تخاب پتروشیمی ان -پتروشیمی امیرکبیر 
علی پتروشیمی بو -امام پتروشیمی بندر  -

 -ید تندگویان پتروشیمی شه -سینا 
 شرکت برتر دیگر 89پتروشیمی مارون و 

102,000,000 

 نایع پلیمرص -مهندس شیمی  8016

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

ویراحمد تقاضای بکهگیلویه و  -بلوچستان 

 .نداردشغلی 

 -جم  پلی پروپیلن -آریا ساسول پلیمر 
ساینا شیمی  -پارس پلیمر فالت قاره 

 شرکت برتر دیگر 73پلیمر و 
80,000,000 

8017 
صنایع  -مهندس شیمی 

 شیمیایی معدنی

 -های کرمانشاه این شغل در استان
گیالن  -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 -مرکزی  -مازندران  -رستان ل -
زد تقاضای شغلی ی -مدان ه -هرمزگان 

 .ندارد

 توسعه معدنی -ذوب فوالد امید آریان 
عدنی زرمهر مگروه صنعتی  -صبانور 
ب و روی ایران شرکت ملی سر -مارلیک 

 دیگرشرکت برتر  97و 

96,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 نایع گازص -مهندس شیمی  8018

خراسان  -های اردبیل این شغل در استان
 -وچستان سیستان و بل -سمنان  -جنوبی 

 .نداردزد تقاضای شغلی ی -م ق -قزوین 

ربنیک تولیدی گازک -پتروگاز خاورمیانه 
شرکت برتر  99ک و یدک گاز سیر -خزر 
 دیگر

93,000,000 

8019 
طراحی  -شیمی مهندس 

 فرایندهای صنایع نفت

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

 -کردستان  -قم  -قزوین  -بلوچستان 

 .نداردزد تقاضای شغلی ی -گلستان 

 -نفت بهران  -نفت ستاره خلیج فارس 
االیش شرکت شرکت پ -نفت ایرانول 
 دیگرشرکت برتر  56نفت جی و 

89,000,000 

 انوفناورین -مهندس شیمی  8020

های چهارمحال و این شغل در استان
خراسان  -ی خراسان جنوب -بختیاری 

کردستان  -وچستان سیستان و بل -شمالی 
هرمزگان  -هگیلویه و بویراحمد ک -

 .نداردتقاضای شغلی 

فومن  -سیناژن  -پرشین دارو  -ستاد نانو 
 دیگرشرکت برتر  58شیمی و 

93,000,000 

 مهندس صنایع 8021

خراسان  -های ایالم این شغل در استان
ویراحمد تقاضای بکهگیلویه و  -جنوبی 

 .نداردشغلی 

 شرکت فناوری -گروه صنعتی گلرنگ 
اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

های تابعه صدا و سیمای شرکت -)فناپ( 
 -یرین نوین ش -جمهوری اسالمی ایران 

 -دیپوینت  -گروه صنعتی ایران خودرو 
شرکت برتر  71صنایع تولیدی کروز و 

 دیگر

91,000,000 

 مهندس صنایع غذایی 8022

 -بوشهر  -های اردبیل این شغل در استان
 -وچستان سیستان و بل -خراسان شمالی 

 -مرکزی  -ویراحمد بکهگیلویه و  -قم 

 .نداردزد تقاضای شغلی ی -هرمزگان 

 -صنایع غذایی آفرین به گل شرکت 
صنایع  -شرکت صنایع غذایی ماسترفوده 

ذایی پاکبان غگروه صنایع  -غذایی نادی 
 شرکت برتر دیگر 71و 

91,000,000 

   مهندس عمران 8023
عمران  -نی میکا گروه ساختما -کیسون 

 شرکت برتر دیگر 62پنا و م -سازه 
67,000,000 

8024 
ب و آ -مهندس عمران 
 فاضالب

این شغل در استان بوشهر تقاضای شغلی 

 ندارد.

مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 
شرکت برتر  78هندسی پندآب تدبیر و م -

 دیگر
80,000,000 

8025 
 -مهندس عمران 

 شناسیخاک

یزد  -های بوشهر این شغل در استان

 .نداردتقاضای شغلی 
 -های نسوز ایران سیمان -سیمان آبیک 

 شرکت برتر دیگر 88سیمان اردستان و 
80,000,000 

 آهناهر -مهندس عمران  8026

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

یزد  -ویراحمد بکهگیلویه و  -کردستان 

 .نداردتقاضای شغلی 

کیسون و  -شرکت فناوری های ریلی مپنا 
 شرکت برتر دیگر 76

75,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

8027 
حیط م -مهندس عمران 
 زیست

این شغل در استان بوشهر تقاضای شغلی 

 ندارد.

مهندسی  -محیط آزما  -پایا پرداز محیط 
 67مشاوره آرمان محیط پاک ایرانیان و 

 شرکت برتر دیگر
79,000,000 

 مهندس فضای سبز 8028
این شغل در استان سمنان تقاضای شغلی 

 ندارد.

 -توند نوآوران راس -سبز معماری حجم 
شرکت برتر  97گروه ساختمانی میکا و 

 دیگر
79,000,000 

8029 
 -مهندس کامپیوتر 

 افزارسخت

این شغل در استان خراسان شمالی 

 ندارد.تقاضای شغلی 

 شرکت فناوری -رستافن  -شریف تراشه 
اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

)همراه اول( رتباطات سیار ایران ا -)فناپ( 
 شرکت برتر دیگر 61همراه و  آریا -

71,000,000 

8030 
فناوری  -مهندس کامپیوتر 
 اطالعات

  

 شرکت فناوری -خدمات انفورماتیک 
اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

های شرکت -ی بانک گردشگر -)فناپ( 
تابعه صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

 شرکت برتر دیگر 70ایران و 

65,000,000 

   افزاررمن -مهندس کامپیوتر  8031

 شرکت فناوری -خدمات انفورماتیک 
اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

آسان  -ی بانک گردشگر -)فناپ( 
ار ایران ارتباطات سی -پرداخت )آپ( 
های شرکت -هفت هشتاد  -)همراه اول( 

تابعه صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
 برتر دیگر شرکت 83ایران و 

68,000,000 

   مهندس کشاورزی 8032

سامانه  -سبز گل  -زیست فناور سبز 
شرکت  83های هوشمند کشاورزی والی و 

 برتر دیگر

68,000,000 

 مهندس متالورژی و مواد 8033

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -ی خراسان جنوب -بوشهر 
 -قزوین  -وچستان سیستان و بل -شمالی 

گلستان  -ویراحمد بکهگیلویه و  -قم 

 ندارد.تقاضای شغلی 

تکوین  -پردیس نوآوری تهرانی مقدم 
 -راک آلومینیوم ا -های فلزی کارا ساخته

 63شریف و ارسا پلیمر پ -کاشی تبریز 
 شرکت برتر دیگر

67,000,000 

8034 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 استخراج

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

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

 .نداردکردستان  تقاضای شغلی 

 -شرکت ملی سرب و روی ایران 
 وشرکت معدنی  -استخراج معادن ایران 

عدنی مگروه صنعتی  -صنعتی گل گهر 
شرکت  91معدنکاو و  -زرمهر مارلیک 

 برتر دیگر

68,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

8035 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 جوشکاری

 -های کرمانشاه این شغل در استان
گیالن  -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 -مرکزی  -مازندران  -رستان ل -
زد تقاضای شغلی ی -مدان ه -هرمزگان 

 .ندارد

رتر جوش و برش ب -بازرسی جوش ایران 
شرکت برتر  67والد هیربد زرندیه و ف -

 دیگر
80,000,000 

8036 
 -مهندس متالورژی و مواد 
 حفاظت و خوردگی مواد

 -های کرمانشاه این شغل در استان
گیالن  -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 -مرکزی  -مازندران  -رستان ل -
زد تقاضای شغلی ی -مدان ه -هرمزگان 

 .ندارد

فوالد  -پردیس نوآوری تهرانی مقدم 
و تعمیراتی  بهره برداری -هیربد زرندیه 

 شرکت برتر دیگر 93مپنا و 
72,000,000 

8037 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 گریریخته

 -های کرمانشاه این شغل در استان
گیالن  -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 -مرکزی  -مازندران  -رستان ل -
زد تقاضای شغلی ی -مدان ه -هرمزگان 

 .ندارد

وهرنگ آلومینیوم ک -آلومینیوم اراک 
وب ذ -لومینیوم مازندران آ -زاگرس 

 رشرکت برتر دیگ 100فوالد امید آریان و 
73,000,000 

8038 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 سرامیک

سمنان  -های زنجان این شغل در استان
 -قم  -قزوین  -یستان و بلوچستان س -

 -کرمانشاه  -کرمان  -کردستان 
ای گلستان تقاض -کهگیلویه و بویراحمد 

 .نداردشغلی 

کاشی و  -سرامیک یبد م -کاشی تبریز 
نسوز  کارخانه آجر -سرامیک نیلوفر 

 68های نسوز ایران و سیمان -بهرنگ 
 شرکت برتر دیگر

75,000,000 

8039 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 شکل دادن فلزات

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
چهارمحال و  -بوشهر  -آذربایجان غربی 

خراسان  -ی خراسان جنوب -بختیاری 
سمنان  -زنجان  -خوزستان  -شمالی 

 ندارد.تقاضای شغلی 

مید ذوب فوالد ا -فوالد هیربد زرندیه 
ی فلزات ساریخانی و صنایع آبکار -آریان 

 شرکت برتر دیگر 90
74,000,000 

8040 

 -مهندس متالورژی و مواد 
شناسایی و انتخاب مواد 

 مهندسی

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

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

 .نداردکردستان  تقاضای شغلی 

ارسا پلیمر پ -پردیس نوآوری تهرانی مقدم 
 86الت قاره و فپارس پلیمر  -شریف 

 شرکت برتر دیگر
74,000,000 

 مهندس معدن 8041

 -های کرمانشاه این شغل در استان
گیالن  -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 -مرکزی  -مازندران  -رستان ل -
زد تقاضای شغلی ی -مدان ه -هرمزگان 

 .ندارد

عدن م -شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
صبانور  توسعه معدنی -تلگستان اصفهان 

شرکت برتر  76اوش کار معدن و ک -
 دیگر

75,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

 رآوریف -مهندس معدن  8042

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

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

 .نداردکردستان  تقاضای شغلی 

ایع شرکت ملی صن -معدن فرآور امداد 
 57خت و فراوری و سا -مس ایران 

 شرکت برتر دیگر
63,000,000 

8043 
کانیک م -مهندس معدن 
 سنگ

 -البرز  -های اردبیل این شغل در استان
 -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر  -ایالم 

 -ی خراسان شمال -خراسان جنوبی 
ی سمنان تقاضا -زنجان  -خوزستان 

 ندارد.شغلی 

ن شرکت مهندسی -فالت سنگ آسیا 

شرکت  84و  (PSMمشاورپی،ساز،معدن)
 برتر دیگر

71,000,000 

   مهندس معماری 8044

هلدینگ  -بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
سوره و  -پردیس  پارک فناوری -برکت 

 شرکت برتر دیگر 88

70,000,000 

8045 
عماری م -مهندس معماری 
 داخلی

سمنان  -های بوشهر این شغل در استان

 .نداردتقاضای شغلی 

هفت  گروه معماری -نوآوران راستوند 
 64معماری ماهوت و شگامان پی -اقلیم 

 شرکت برتر دیگر
69,000,000 

   مهندس مکانیک 8046

صنایع  -گروه صنعتی ایران خودرو 
 شرکت موتوژن -ایساکو  -تولیدی کروز 

 شرکت برتر دیگر 99و 

70,000,000 

8047 
حرارت و  -مهندس مکانیک 
 سیاالت

 -های خراسان جنوبی این شغل در استان
سیستان و بلوچستان تقاضای شغلی 

 .ندارد

مید آریان ذوب فوالد ا -هواسازان پارس 
ی صنایع برودت -رکت مبدل تانک ش -

 59ی خزر و صنایع برودت -ساواالن سرد 
 شرکت برتر دیگر

70,000,000 

 ودروخ -مهندس مکانیک  8048

خراسان  -های بوشهر این شغل در استان
ویراحمد بکهگیلویه و  -سمنان  -شمالی 

 .نداردتقاضای شغلی 

یران اگروه صنعتی  -صنایع تولیدی کروز 
شرکت برتر  82یپا و نمایندگی سا -خودرو 

 دیگر
91,000,000 

 ریاد -مهندس مکانیک  8049

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -ی خراسان شمال -آذربایجان شرقی 

 -مرکزی  -لرستان  -سمنان  -زنجان 

 ندارد.زد تقاضای شغلی ی -همدان 

مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 
 -رکز توسعه کارآفرینی دریایی بادبان م -

وهش و ژرف دریا پژ -خدمات صبا دریا 
 یگرشرکت برتر د 89

75,000,000 

8050 
اخت و س -مهندس مکانیک 
 تولید

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
 -قم  -وچستان سیستان و بل -سمنان 

 -ویراحمد بکهگیلویه و  -کردستان 

 .نداردگلستان تقاضای شغلی 

 استیل البرز -تخاب پتروشیمی ان -اخوان 
ینجر گاز س -رکت آبسال ش -یپوینت د -
های ماشین شرکت -لوازم خانگی کن  -

 شرکت برتر دیگر 95سازی و 

84,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 حقوق )ریال(

8051 
راحی ط -مهندس مکانیک 
 جامدات

خراسان  -های بوشهر این شغل در استان
سیستان و  -ی خراسان شمال -جنوبی 

 -ویراحمد بکهگیلویه و  -بلوچستان 

 .نداردهرمزگان تقاضای شغلی 

 -یساکو ا -گروه صنعتی ایران خودرو 
 -های فلزی کارا تکوین ساخته -برفاب 

های ماشین شرکت -قطعه سازان قائم 
 شرکت برتر دیگر 86سازی و 

84,000,000 

 مهندس نفت 8052

خراسان  -های اردبیل این شغل در استان
 -زنجان  -ی خراسان شمال -جنوبی 

 .نداردزد تقاضای شغلی ی -سمنان 

برداری  ایکد)شرکت راه اندازی و بهره
نفت جی  شرکت پاالیش -صنعت نفت( 

لیج فارس و نفت ستاره خ -فت بهران ن -
 شرکت برتر دیگر 71

82,000,000 

 برداریمهندس نقشه 8053

سمنان  -های بوشهر این شغل در استان
غلی شیزد تقاضای  -هرمزگان  -قم  -

 .ندارد

ور مهندسین مشا -نقشه و مسیریاب نشان 
شرکت برتر  98و  سونکی -نقشه نگار 

 دیگر
84,000,000 

 مهندس هوافضا 8054

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
 -زنجان  -ی خراسان شمال -بوشهر 
 -وچستان سیستان و بل -سمنان 

 -ویراحمد بکهگیلویه و  -کردستان 
زد تقاضای شغلی ی -رمزگان ه -مرکزی 

 ندارد.

روه گ -پردیس نوآوری تهرانی مقدم 
آرین  -ای سامان ارتباطات ماهواره

شرکت  -ماهواره  شرکت فن آوا -ماهواره 
شرکت برتر  68خدمات هوایی سامان و 

 دیگر

84,000,000 

 

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

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 )ریال(حقوق 

 گرتدوین 9001

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

غلی شیزد تقاضای  -لرستان  -بویراحمد 

 .ندارد

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

غاتی مجموعه تبلی -نررسانه شیراز ه -
 65آخرین خبر و  دینگهل -پیک برتر 

 شرکت برتر دیگر

63,000,000 

   دبیری/معلمی 9002

مجموعه  -مدارس غیرانتفاعی نظیر 
 خانه نوآوری -آموزشی هدایت میزان 

ی کیسان موسسه آموزش -تعلیم و تربیت 
د اسالمی دانشگاه آزا -انشگاه آل طه د -
 شرکت برتر دیگر 94و 

73,000,000 

 طراح اینفوگرافی 9003

 -البرز  -های اردبیل این شغل در استان
 -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر  -ایالم 

 -ی خراسان شمال -خراسان جنوبی 
ی سمنان تقاضا -زنجان  -خوزستان 

 ندارد.شغلی 

 خانه طراحان -مجموعه اینفوگرافیک 
استودیو  -اینفوگرام  -انقالب اسالمی 

ن خبر هلدینگ آخری -هنری سه در چهار 
 65 هیئات هنر و -همشهری جوان  -

 شرکت برتر دیگر

72,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 )ریال(حقوق 

 طراح داخلی و دکوراسیون 9004

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
سمنان  -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 

گلستان  -هگیلویه و بویراحمد ک -

 ندارد.تقاضای شغلی 

 -حوزه هنری  -گروه معماری هفت اقلیم 
 -نی میکا گروه ساختما -راستوند نوآوران 

 -م گروه تبلیغات و ارتباطات خالق پاالدیو
 شرکت برتر دیگر 90آتریسا و 

70,000,000 

9005 
طراح رابط/تجربه کاربری 

(UI/UX) 

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
چهارمحال و  -بوشهر  -آذربایجان غربی 

خراسان  -ی خراسان جنوب -بختیاری 
سمنان  -زنجان  -خوزستان  -شمالی 

 ندارد.تقاضای شغلی 

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

 شرکت برتر دیگر 84هشتاد و 
72,000,000 

 طراح هویت بصری 9006

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
چهارمحال و  -بوشهر  -آذربایجان غربی 

خراسان  -ی خراسان جنوب -بختیاری 
 -وچستان سیستان و بل -زنجان  -شمالی 
کهگیلویه و  -کرمانشاه  -کرمان  -قزوین 

مرکزی  -لرستان  -گلستان  -بویراحمد 
زد تقاضای ی -مدان ه -رمزگان ه -

 .نداردشغلی 

ی استودیو هنر -طرح رجیستری کشور 
انقالب  خانه طراحان -سه در چهار 

س و اینفوگرافیک -اینفوگرام  -اسالمی 
 شرکت برتر دیگر 86

72,000,000 

 عکاس 9007

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

 .ندارد

عکس  وآتلیه فیلم  -آتلیه شهر عکس 
 -عکس پانیذ  ومجتمع فیلم  - پارسا

های تابعه صدا و سیمای جمهوری شرکت
 شرکت برتر دیگر 91اسالمی ایران و 

62,000,000 

 کارشناس رسانه 9008

 -های کرمانشاه این شغل در استان
گیالن  -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 -مرکزی  -مازندران  -رستان ل -
زد تقاضای شغلی ی -مدان ه -هرمزگان 

 .ندارد

و  شبکه نوآوری -همشهری جوان 
 شرکت فناوری -فناوری معاونت علمی 

اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 
ربد فوالد هی -یرین نوین ش -)فناپ( 
صنایع  -مید آریان ذوب فوالد ا -زرندیه 

 شرکت برتر دیگر 66غذایی مانا و 

69,000,000 

 های اجتماعیکارشناس شبکه 9009

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 
ویراحمد بکهگیلویه و  -زنجان  -شمالی 

 ندارد.تقاضای شغلی 

 وکانون آگهی  -هفت هشتاد  -یکتانت 
غاتی پیک مجموعه تبلی -تبلیغاتی صدرا 

 -تبلیغات فطرس  وکانون اگهی  -برتر 
شرکت برتر  87کانون تبلیغاتی شهر و 

 دیگر

68,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 )ریال(حقوق 

 کارشناس نشر و تولید محتوا 9010

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 
سیستان و  -ی خراسان شمال -جنوبی 

کهگیلویه و  -کرمانشاه  -بلوچستان 
رمزگان تقاضای شغلی ه -بویراحمد 

 ندارد.

 -غاتی پیک برتر مجموعه تبلی -یکتانت 
اتی عاج آژانس تبلیغ -کانون تبلیغاتی شهر 

ال آژانس دیجیت -ژانس تبلیغاتی آ -
 شرکت برتر دیگر 86مارکتینگ بستراه و 

67,000,000 

 کارشناس/مدرس ادبیات 9011

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
کهگیلویه و  -سمنان  -خراسان شمالی 

 .نداردبویراحمد تقاضای شغلی 

 -فرادرس  -ن استاد آنالی -بنیاد سعدی 
 -آموزشی هدایت میزان موسسه فرهنگی 
 -ویش مدرسه صبح ر -دانشگاه آل طه 

ی و کانون قلم چ -دانشگاه آزاد اسالمی 
 شرکت برتر دیگر 76

68,000,000 

 کارشناس/مدرس تاریخ 9012

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -ی خراسان جنوب -بوشهر 
کهگیلویه و  -سمنان  -زنجان  -شمالی 

ضای هرمزگان تقا -گلستان  -بویراحمد 

 ندارد.شغلی 

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

 درسهم -انشگاه آزاد اسالمی د -آل طه 
 94ی و کانون قلم چ -صبح رویش 

 شرکت برتر دیگر

68,000,000 

 کارشناس/مدرس ریاضی 9013
این شغل در استان ایالم تقاضای شغلی 

 ندارد.

 -فرادرس  -ن استاد آنالی -بنیاد سعدی 
 -موسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان 

 -ه طدانشگاه آل  -کانون قلم چی 
انشگاه آزاد د -مدرسه صبح رویش 

 شرکت برتر دیگر 50اسالمی و 

72,000,000 

9014 
کارشناس/مدرس 

 شناسیزمین

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -ی خراسان جنوب -بوشهر 
 -قم  -قزوین  -سمنان  -شمالی 

غلی شیزد تقاضای  -کهگیلویه و بویراحمد 

 ندارد.

تر زمین نفت گس -کانون قلم چی 
دانشگاه  -صبح رویش ه مدرس -پارسیان 
ی آموزشی هدایت موسسه فرهنگ -آل طه 
 71فرادرس و  -ن استاد آنالی -میزان 

 شرکت برتر دیگر

54,000,000 

9015 
کارشناس/مدرس 

 شناسیزیست

 -بوشهر  -های ایالم این شغل در استان
 -ی خراسان شمال -خراسان جنوبی 

ویراحمد تقاضای بکهگیلویه و  -سمنان 

 .نداردشغلی 

 -ی کانون قلم چ -مدرسه صبح رویش 
ی موسسه فرهنگ -دانشگاه آل طه 

 -ن استاد آنالی -آموزشی هدایت میزان 
زیست  -بز سزیست فناور  -فرادرس 

یست زدانش بنیان  -فراورده سپاهان 
کانون قلم  -زیست تخمیر  -فناور توران 

 88شهریار و  مدرسه شطرنج -چی 
 شرکت برتر دیگر

53,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 )ریال(حقوق 

 کارشناس/مدرس شیمی 9016

خراسان  -های ایالم این شغل در استان
 -کردستان  -ی خراسان شمال -جنوبی 

غلی شیزد تقاضای  -کهگیلویه و بویراحمد 

 .ندارد

 -ه طدانشگاه آل  -مدرسه صبح رویش 
 -موسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان 

ی کانون قلم چ -فرادرس  -استاد آنالین 
شرکت پلی  -شهریار مدرسه شطرنج  -

 79 وپارس پلیمر  -سیناژن  -بافت 
 شرکت برتر دیگر

54,000,000 

 کارشناس/مدرس علوم تربیتی 9017

خراسان  -های ایالم این شغل در استان
ویراحمد بکهگیلویه و  -سمنان  -شمالی 

 .نداردتقاضای شغلی 

 -ویش مدرسه صبح ر -کانون قلم چی 
فرهنگی وسسه م -دانشگاه آل طه 

 -ن استاد آنالی -آموزشی هدایت میزان 
 -ات راهبردی موسسه مطالع -فرادرس 

ی و موسسه فرهنگ -تعلیم و تربیت برهان 
 81آموزشی و تربیت آینده سازان و 

 شرکت برتر دیگر

59,000,000 

 کارشناس/مدرس علوم دینی 9018

خراسان  -های ایالم این شغل در استان
ویراحمد بکهگیلویه و  -سمنان  -شمالی 

 .نداردی شغلی هرمزگان تقاضا -

 -ویش مدرسه صبح ر -کانون قلم چی 
ی موسسه فرهنگ -دانشگاه آل طه 

 -ن استاد آنالی -آموزشی هدایت میزان 
 -ات راهبردی موسسه مطالع -فرادرس 

سه فرهنگی و وسم -تعلیم و تربیت برهان 
مدرسه  -آموزشی و تربیت آینده سازان 

 شرکت برتر دیگر 89شطرنج شهریار و 

56,000,000 

 کارشناس/مدرس فیزیک 9019

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

 .نداردبویراحمد تقاضای شغلی 

استاد  -بنیاد سعدی  -کانون قلم چی 
ی موسسه فرهنگ -فرادرس  -آنالین 

ه طدانشگاه آل  -آموزشی هدایت میزان 
د دانشگاه آزا -درسه صبح رویش م -

 86شهریار و  مدرسه شطرنج -اسالمی 
 شرکت برتر دیگر

71,000,000 

 گرافیست 9020

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
خراسان  -ختیاری بچهارمحال و  -بوشهر 
 -ویراحمد بکهگیلویه و  -شمالی 

 ندارد.هرمزگان تقاضای شغلی 

 -غاتی پیک برتر مجموعه تبلی -یکتانت 
اتی عاج آژانس تبلیغ -کانون تبلیغاتی شهر 

ال آژانس دیجیت -ژانس تبلیغاتی آ -
آرپانوش  -ن ایچ س -مارکتینگ بستراه 

 شرکت برتر دیگر 81)ایستک( و 

62,000,000 

 گوینده رسانه 9021

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

 .ندارد

برخی از برنامه های صدا و سیما و پلت 
شرکت  61فرم های جدید نظیر فیلیمو و 

 برتر دیگر
63,000,000 



 

 

 
  

 

 های مرتبطها و سازمانشرکت های فاقد تقاضای شغلیاستان عنوان شغلی کد شغل
متوسط 

 )ریال(حقوق 

 زبان انگلیسیمترجم/مدرس  9022
 این شغل در استان کهگیلویه و بویراحمد

 ندارد.تقاضای شغلی 

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

 -اهان مدارالترجمه  -در سراسر کشور 
شرکت  75ترجمه تخصصی ایرانیان و 

 برتر دیگر

76,000,000 

9023 
مترجم/مدرس زبان ترکی 

 استانبولی

 -های کرمانشاه این شغل در استان
گیالن  -گلستان  -کهگیلویه و بویراحمد 

 -مرکزی  -مازندران  -رستان ل -
زد تقاضای شغلی ی -مدان ه -هرمزگان 

 .ندارد

دفاتر ترجمه رسمی و دارالترجمه نظیر 
 شرکت برتر دیگر 50دارالترجمه ماهان و 

67,000,000 

 عربیمترجم/مدرس زبان  9024

 -ایالم  -های اردبیل این شغل در استان
چهارمحال و  -بوشهر  -آذربایجان غربی 

خراسان  -ی خراسان جنوب -بختیاری 
سمنان  -زنجان  -خوزستان  -شمالی 

 ندارد.تقاضای شغلی 

استاد  -بنیاد سعدی  -کانون قلم چی 
ی موسسه فرهنگ -فرادرس  -آنالین 

آل طه انشگاه د -آموزشی هدایت میزان 
د دانشگاه آزا -درسه صبح رویش م -

 51شهریار و  مدرسه شطرنج -اسالمی 
 شرکت برتر دیگر

69,000,000 

 مربی ورزشی 9025
 این شغل در استان کهگیلویه و بویراحمد

 ندارد.تقاضای شغلی 

گی ورزشی باشگاه فرهن -باشگاه پیام 
 -انا باشگاه آپاد -باشگاه صبا  -ققنوس 

 -تام اصفهان  -پوشان باشگاه ملی 
ی موسسه فرهنگ -مدرسه صبح رویش 

 مدرسه شطرنج -آموزشی هدایت میزان 
 شرکت برتر دیگر 60شهریار و 

71,000,000 

   مشاور تحصیلی 9026

ط با صنعت انجمن ارتبا -کانون قلم چی 
 -ویش مدرسه صبح ر -دانشگاه شریف 

 -موسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان 
شرکت برتر  68شهریار و  مدرسه شطرنج

 دیگر

69,000,000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 تعاریف مشاغل آزمون

 های شغلی اشاره شده است.استخدام بخش خصوصی به تفکیک دسته پنجمین آزمون مشاغلدر این بخش به تعاریف 

 تعریف مشاغل دسته شغلی بازاریابی و فروش – 11جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

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

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

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

 کند، کار دیگر ویزیتور دریافت سفارش است.به خرید ترغیب می

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

ها رشد فروش مشکالت بازار را رفع نماید و راهکارهایی را برای رفع این نیاز
 محصوالت ارائه دهد. 

 بازاریابی و فروش 1004
دار و متصدی امور صندوق

 فروشگاهی

دهد. این کار ها را انجام میفروشگاه کسی است که کار دریافت و توزیع پول در
های فروشگاهی، یا معموالً شامل استفاده از اسکنرهای الکترونیکی، صندوق

های اعتباری و نقدی و تأیید شود. پردازش عملیات کارتتجهیزات مرتبط نیز می
 باشد.وله میها نیز ازجمله وظایف محچک

 فروشنده بازاریابی و فروش 1005
تواند با سازی مشتریان را دارد و میکسی است که توانایی تأثیر و قانعفروشنده 

د یک دادن اطالعات الزم در مورد محصوالت به مشتری آنان را برای خری
 محصول یا خدمت مجاب کند.

 SEOکارشناس  بازاریابی و فروش 1006

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

فحه وب را در همچون گوگل آگاهی کافی دارد تا بتواند با یک استراتژی موثر، ص
 دهد. های باالتر از رقبا قراررتبه

 کارشناس بازاریابی بازاریابی و فروش 1007
هایی است که برای محصول/خدمات روششود که به دنبال به کسی گفته می

های مناسب، پل ارتباطی شده توسط شرکت، بازار مناسب پیدا کند و با روشارائه
 ند.کمناسبی میان نیاز مشتری، بازار هدف و محصول/خدمات شرکت ایجاد 

 بازاریابی و فروش 1008
کارشناس بازاریابی 

 های اجتماعیشبکه

ها برای های اجتماعی و وبسایتهای شبکهفرمشخصی است که با استفاده از پلت
نماید و با ابزارهای تحلیل داده این تبلیغ و ترویج محصول یا خدمات اقدام می

 ها آشنایی دارد. پلتفورم

 کارشناس بازرگانی خارجی بازاریابی و فروش 1009

ها اضای کاالها و قیمتازنظر عرضه و تقالمللی کسی است که به بررسی بازار بین
بازرگانی،  و شرایط اقتصادی، تهیه و تدوین برنامه بازرگانی، بررسی عملکرد

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

 کارشناس بازرگانی داخلی بازاریابی و فروش 1010
ها و و قیمت داخلی ازنظر عرضه و تقاضای کاالهافردی است که به بررسی بازار 

ازرگانی، شرایط اقتصادی، تهیه و تدوین برنامه بازرگانی، بررسی عملکرد ب
 پردازد.های اجرایی مربوط به تدارکات و خریدوفروش داخلی میفعالیت



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 کارشناس برندینگ بازاریابی و فروش 1011

دف او هخلق برند آشنا بوده و شخصی است که با اصول علمی و تخصصی برای 
انداز نسبت به تجارت خود در مشتریان است. از برندسازی، ایجاد ذهنیت و چشم

صورت کاربردی، معرفی صحیح وی وظایفی چون شناسایی بازار مخاطبین برند به
 های سازمان به مشتریان، طراحی و انتخاب نام و نشان تجاریو دقیق قابلیت

 و ... را برعهده دارد. متناسب با هویت برند

 کارشناس تحقیقات بازار بازاریابی و فروش 1012
ای و ملی برای کارشناس تحقیقات بازار به مطالعه شرایط بازارهای محلی، منطقه

ها در تعیین ها به شرکتپردازد. آنبررسی فروش بالقوه یک محصول یا خدمت می
 کنند.قیمت آن کمک مینوع محصول موردنیاز مردم، بازار هدف و میزان 

 بازاریابی و فروش 1013
کارشناس خدمات پس از 

 فروش

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

 را برعهده دارد.اند بیشترین ارزش از محصوالت یا خدماتی که دریافت نموده

 بازاریابی و فروش 1014
کارشناس دیجیتال 

 مارکتینگ

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

ظر گرفتن بودجه با در نیکپارچه )با هدف مشترک( از زمان شروع کار تا زمان اجرا 
 اختصاصی باشد.

 کارشناس فروش بازاریابی و فروش 1015
لقوه دارد. کارشناس فروش فردی است که وظیفه معرفی محصول را به مشتریان با
کند، یمکارشناس فروش، در امر تسهیل فروش و افزایش میزان فروش فعالیت 

 شود.تلفنی انجام میاین کار از طریق بازاریابی و فروش حضوری و یا 

 متصدی چیدمان فروشگاهی بازاریابی و فروش 1016

ایجاد و حفظ « ویرتص»فروشگاه باید بتواند در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل خود، 
 کند و متصدی چیدمان فروشگاهی نقش مؤثری در تصویرسازی دارد. وی

های کردن پایانهها را با فراهم همچنین امکان فروش محصوالت در فروشگاه
 آورد.خریدوفروش و ارائه خدمات به وجود می

 (MBAوکار )مشاور کسب بازاریابی و فروش 1017
وری هر سازمان به ارائه منظور کمک به بهبود عملکرد و بهرهوکار بهمشاور کسب

وکار پرداخته و پردازد. این متخصصان به تحلیل کسبمشاوره مدیریت می
 دهند.ر ارائه میبهبود و بازسازی ساختا هایی برایحلراه

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی سالمت – 12جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 سالمت 2001
امدادگر، بهیار و اپراتور 

 های اولیهکمک

دیدگی بکسی است که با حضور سریع در محل حادثه، از پیشرفت صدمات و آسی
دهد. ها را به مراکز درمانی و پزشکی ارجاع میکند و آنجلوگیری میجسمی افراد 

ها و ها، اورژانسها، آسایشگاهها، درمانگاهتوانند در بیمارستانهمچنین این افراد می
 نمایند.مراکز بهداشتی درمانی به مددجویان ارائه خدمات می

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

 پردازد. ی معمول پزشکی در آزمایشگاه میهاانجام آزمایش



 

 

 
  

 

 دامپزشک سالمت 2003

غیراز انسان های حیوانات، بهکسی است که به شناخت، درمان و پیشگیری بیماری
پردازد. مشترک انسان و دام نیز میهای سی بیماریپردازد. همچنین به بررمی

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

 پزشکدستیار دندان سالمت 2004

پزشکی دانفردی است که محیط کار را با چیدن و مرتب کردن وسایل و مواد دن
ی بر روی بیمار عملیات ترمیمی و درمانپیش از درمان آماده کرده، در حال انجام 

یل کند، بیمار را برای عملیات دندانپزشکی آماده و وسابه دندانپزشک کمک می
کند. وی همچنین به بیمار در مورد بهداشت موردنیاز را ضدعفونی و استریلیزه می

 کند.دهد و به امور دفتری مطب رسیدگی میدهان و دندان آموزش می

 شناس و مشاورروان سالمت 2005
ا در انسان کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، یادگیری و انگیزش ر

دهد. وی از یک طرف رابطه بین عملکرد ای مورد بررسی قرار میبه شکل حرفه
 کند.یممغز و رفتار و از سوی دیگر ارتباط بین محیط و رفتار را بررسی 

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

ها و پیشگیری از حوادث و تلفات نیروی انسانی شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت
 را در سازمان/شرکت برعهده دارد.

 کارشناس بهداشت محیط سالمت 2007
محیطی یک کسی است که به شناسایی، ارزیابی و اصالح معضالت زیست

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

 کارشناس صنایع غذایی سالمت 2008
ولید را برعهده کارشناس صنایع غذایی وظیفه کنترل کیفی مواد غذایی در فرایند ت

ها مواد ها یا خط تولید کارخانههایی مانند آزمایشگاهتواند در بخشدارد و می
 د.مشغول به کار شو …ها و غذایی، مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه

 کارشناس علوم آزمایشگاهی سالمت 2009
رد، با هدف آنالیز آزمایشگاهی خون، بافت بدن انسان و سایر موافردی که با 

 تشخیص بیماری سروکار دارد.

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعات – 13جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

3001 
فناوری 
 اطالعات

.NET (C#) نویسبرنامه  

عامل نویسی در سیستمبرای برنامه C#نویسیشخصی است که به زبان برنامه
نویس فرایند نوشتن، باشد. برنامه. مسلط میNetویندوز با استفاده از چارچوب 

رنامه را انجام ( بsource code( و نگهداری کد منبع )debugزدایی )اشکال
 دهد.می

3002 
فناوری 
 اطالعات

.NET (VB) نویسبرنامه  

عامل نویسی در سیستمبرای برنامه VBنویسی شخصی است که به زبان برنامه
نویس فرایند نوشتن، باشد. برنامه. مسلط میNetویندوز با استفاده از چارچوب 

رنامه را انجام ( بsource code( و نگهداری کد منبع )debugزدایی )اشکال
 دهد.می



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

3003 
فناوری 
 اطالعات

DevOps کارشناس 

افزار را ای در توسعه نرمهای عملیاتی و توسعهشخصی است که ارتباط میان بخش
بایستی  DevOpsکند. ازجمله مواردی که یک کارشناس فراهم و تسهیل می

های هر دو توان به داشتن درک کامل از اهداف و مسئولیتخوبی انجام دهد میبه
نویسی جدید برای رنامهب ریزی و توسعهتیم توسعه و عملیات، کمک به برنامه

های جدید از توسعه تا کارکنان های جدید، نظارت بر انتشار ویژگیاجرای سیستم
های جدید افزار و نظارت بر امنیت ساختبرای اطمینان از صحیح کارکردن نرم

 تواند منجر به تهدیدهای امنیتی شود.برای ارزیابی هرگونه نفوذ احتمالی که می

3004 
فناوری 
 اطالعات

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

3005 
فناوری 
 اطالعات

 Cنویس ++برنامه

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

باشد که یک رفتار نویسی ساختن یک برنامه میدهد. هدف برنامهانجام می
 خواسته شده را به نمایش بگذارد.

3006 
فناوری 
 اطالعات

 Back - Endنویس برنامه

Node JS 

شوند آشنا هایی که در سمت سرور اجرا میافرادی هستند که با ابزارها و تکنولوژی
نویسی جاوا اسکریپت و  هستند. در این شغل نیاز است شخص به زبان برنامه

Node JS .مسلط باشد 

3007 
فناوری 
 اطالعات

 Back - Endنویس برنامه

Python (Django - 

Flask) 

شوند آشنا ها که در سمت سرور اجرا میافرادی هستند که با ابزارها و تکنولوژی
و زبان  هستند. در این شغل نیاز است شخص به حداقل یک چارچوب تحت وب از

 مسلط باشد. Pythonنویسی برنامه

3008 
فناوری 
 اطالعات

 Cنویس برنامه
نویس فرایند باشد. برنامهمسلط می Cنویسی شخصی است که به زبان برنامه

( برنامه را source code( و نگهداری کد منبع )debugزدایی )نوشتن، اشکال
 دهد.انجام می

3009 
فناوری 
 اطالعات

 Dataنویس برنامه

Analysis - Python 

(SciPy - Pandas) 

ه ب Pythonنویسی فردی است که با دانش کافی در حوزه برنامه
های وتحلیل دادهها و تجزیه)کشف اطالعات با استفاده از الگوریتم کاویداده

، Scipy ،Pandasهایی چون پردازد. برای این منظور از کتابخانهبزرگ( می
Matplotlib  وNumpy کند.استفاده می 

3010 
فناوری 
 اطالعات

 Front - Endنویس برنامه

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

به عهده  شود و اینکه تعامل کاربران با صفحات وب به میزان کافی روان استمی
 اوست.

3011 
فناوری 
 اطالعات

 Full - Stackنویس برنامه

داده، سمت سرور، پایگاهکسی است که توانایی اداره کردن همه کارهای مربوط به 
مه هافزار و سمت کاربر را دارد. وی همچنین درک قابل قبولی از مهندسی نرم

ا داراست تا یک رفرایندهای تولید یک سایت یا وب اپلیکیشن داشته و این توانایی 
 رضه کند.عسایت یا وب اپلیکیشن را از صفر تا صد طراحی، اجرا و به بازار 



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

3012 
فناوری 
 اطالعات

 Javaنویس برنامه
نویسی که در سمت های برنامهها و زبانافرادی هستند که با ابزارها، تکنولوژی

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

3013 
فناوری 
 اطالعات

 Laravelنویس برنامه
که برای  PHPهای زبان ورکیکی از فریم Laravelشخصی است که به 

 شده است مسلط باشد.های وب در نظر گرفتهتوسعه اپلیکیشن

3014 
فناوری 
 اطالعات

 Matlabنویس برنامه
افزاری برای انجام محاسبات که یک محیط نرم Matlabشخصی است که به 

 باشد.نویسی نسل چهارم است مسلط میعددی و یک زبان برنامه

3015 
فناوری 
 اطالعات

 PHPنویس برنامه
شوند آشنا ها که در سمت سرور اجرا میافرادی هستند که با ابزارها و تکنولوژی

 مسلط باشد. PHPنویسی هستند. در این شغل نیاز است شخص به زبان برنامه

3016 
فناوری 
 اطالعات

های هوشمند نویس تلفنبرنامه
Android 

نویسی برنامه و محیط Kotlinیا  Javaنویسی شخصی است که به زبان برنامه
Android نویس فرایند نوشتن، اشکالباشد. برنامهمسلط می( زداییdebug و )

نویس دهد. هدف برنامه( برنامه را انجام میsource codeنگهداری کد منبع )
باشد که یک رفتار عامل اندروید میاندروید ساختن یک اپلیکیشن برای سیستم

 ذارد.شده را به نمایش بگخواسته

3017 
فناوری 
 اطالعات

های هوشمند نویس تلفنبرنامه
Cross - Platform 

 Cross Platformهای توسعه ها و چارچوبفردی است که به یکی از زبان
باشد ای میافزارهای رایانهدر اصطالح، نرم Cross Platformباشد. مسلط می

بار برنامه باشد، در این روش یکمیاجرا هستند قابل ایپلتفرم رایانه که در چندین
 های مختلف خروجی گرفت.عاملتوان از آن برای سیستمشود و مینوشته می

3018 
فناوری 
 اطالعات

های هوشمند نویس تلفنبرنامه
IOS 

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

(debug( و نگهداری کد منبع )source codeبرنامه را انجام می ) دهد. هدف
باشد که می IOSعامل ساختن یک اپلیکیشن برای سیستم IOSنویس برنامه

 یک رفتار خواسته شده را به نمایش بگذارد.

3019 
فناوری 
 اطالعات

 علوم کامپیوترپژوهشگر 
های نو و یافتن کاربردهای جدید یک پژوهشگر کامپیوتر به کشف فناوری

پردازد. او مشکالت پیچیده محاسباتی در های موجود در حوزه کامپیوتر میفناوری
 کند.ها را بررسی و حل میهای تجارت، علم، پزشکی و سایر حوزهحوزه

3020 
فناوری 
 اطالعات

 کامپیوتریهای پشتیبان سیستم

های های فنی برای سیستم کامپیوتری و پاسخ به پرسشکردن کمکفراهم
ترین ها با تلفن و یا از راه دور از مهممشتریان و یا رفع مشکالت کامپیوتری آن

های کامپیوتری های موردنیاز یک کارشناس پشتیبان سیستموظایف و مهارت
 است.

3021 
فناوری 
 اطالعات

 گر دادهتحلیل

ها روابط وتحلیل کرده و از بین آنها را پردازش و تجزیهگران داده، دادهتحلیل
های گر داده، دریافت دادهتر، وظیفه تحلیلکنند. به بیان سادهپنهان را کشف می

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



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

3022 
فناوری 
 اطالعات

 تعمیرکار رایانه
ها وجودآمدن مشکل و نقص در قطعات و عملکرد رایانهکسی که در صورت به

 وظیفه تعمیر آن را برعهده دارد.

3023 
فناوری 
 اطالعات

های متن CMSدهنده توسعه
 باز

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

 باشند. می Drupal ،Joomla ،Magento ،Wordpressباز محتوای متن

3024 
فناوری 
 اطالعات

 Linuxکارشناس 
انی، شبکه، پشتیبیک کارشناس لینوکس باید با مفاهیم سرورهای لینوکس، 

 ها در محیط لینوکس آشنا باشد.روزرسانی و رفع عیب آنبه

3025 
فناوری 
 اطالعات

 افزارکارشناس استقرار نرم
باشند و وظیفه افزاری میهای نرمافزار در استخدام شرکتکارشناسان استقرار نرم

ها و شرکت افزارهای تولیدی آن شرکت را درسازی، اجرا و آموزش نرمنصب، پیاده
 ده دارند.افزارها برعههای خریداری کننده آن نرمسازمان

3026 
فناوری 
 اطالعات

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

ها و اطالعات مهم یک شرکت، سازمان یا دولت در برابر حفاظت از داده
 کند.حمالت عمدی و دزدی ایجاد میهای غیرمجاز، دسترسی

3027 
فناوری 
 اطالعات

 کارشناس پایگاه داده

ای نظیر ای و غیر رابطههای داده رابطهشخصی است که با استفاده از انواع پایگاه
Microsoft Access ،Mongo Db ،MS SQL Server ،My 

SQL ،Oracle ،Postgre SQL ،SQL Lite دهی و و... به سازمان
 پردازد. ها مینگهداری داده

3028 
فناوری 
 اطالعات

 Activeکارشناس شبکه 
افزارهای جدید افزارها و سختاندازی نرم، مسئولیت راهActiveکارشناس شبکه 

و از اندازی شبکه و یا ارتقاء عملکرد و کارایی آن را به عهده دارد. امنظور راهبه
 کند.یهای مختلفی استفاده معامل سیستم

3029 
فناوری 
 اطالعات

 Passiveکارشناس شبکه 
 ،pasive، ضمن آشنایی با اصول شبکه و قطعات pasiveکارشناس شبکه 

ها و تجهیزات به یکدیگر ایجاد کرده و پشتیبانی ای را جهت اتصال کامپیوترشبکه
 ها را برعهده دارد.آن

3030 
فناوری 
 اطالعات

 کارشناس فناوری اطالعات

دهای مختلف کسی است که وظیفه استفاده بهینه از اطالعات سازمان برای کاربر
های داری سیستماندازی، نگهرا برعهده دارد. مطالعه، طراحی، ساخت، راه

بندی و انتقال اطالعات دهی، طبقهآوری، سازمانافزاری، جمعافزاری و نرمسخت
 کند.عات دنبال میی است که کارشناس فناوری اطالترین اهدافازجمله مهم

3031 
فناوری 
 اطالعات

کارشناس کنترل پروژه 
 افزارینرم

های پیشرفت کار، ارزیابی ریزی پروژه، بررسیشخصی است که مسئول برنامه
های پروژه و بررسی کیفیت پروژه در مقایسه با ریسک، تخمین و نظارت بر هزینه

وی پروژه ربا مدیران پروژه، سرپرستان و متخصصان بر  هدف موردنظر است. وی
 کند.دهنده پروژه نظارت میکند و بر اجزای تشکیلخاصی همکاری می



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

3032 
فناوری 
 اطالعات

 کارشناس هوش مصنوعی

هایی هستند که کارشناسان هوش مصنوعی در پی طراحی و بهبود ماشین
مثال قابلیت کنترل، عنواندهند. به نجامصورت هوشمندانه ادستورات موردنیاز را به

کننده، بندی، توانایی تشخیص جواب به سؤال مصرفریزی و زمانبرنامه
 شناسی، سخنرانی و شناسایی چهره را داشته باشد.ها، زباننویسدست

3033 
فناوری 
 اطالعات

 (CTOمدیر ارشد فنی )

تکنولوژی و های مختلف مرتبط با شخصی است که وظیفه هماهنگی فعالیت
های مهم این نظارت بر عملکرد و کارایی یک سازمان را برعهده دارد. از ویژگی

مسو ههای فنی باال، مهارت رهبری و داشتن دانش تجاری الزم برای افراد توانایی
باشد. این متخصصان بر کردن تصمیمات مربوط به فناوری با اهداف سازمان می

کنند و نیازهای بلندمدت سازمان نظارت میبخش تکنولوژی و مهندسی در داخل 
 نمایند.مدت سازمان را در جهت رسیدن به اهداف مشخص میو کوتاه

3034 
فناوری 
 اطالعات

 وب مستر

سایت سازمان/شرکت است. وب فردی است که مسئول مدیریت و نگهداری وب
زیردست خود های مستر نقش ناظر و یا سرپرست را ایفا کرده و کارمندان و بخش

سایت، کارشناس فروشگاه عمومی وباز قبیل کارشناسان پشتیبانی، مسئول روابط
نویسی و سایر عوامل گروه را اینترنتی، مسئول طراحی و گرافیک، گروه برنامه

 کند.رهبری و هماهنگ می

 

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی فنی و اجرایی – 14جدول شماره 

 تعریف شغل شغلیعنوان  شغلی دسته کد شغل

 آبدارچی و نظافتچی فنی و اجرایی 4001
های عمومی سازمان، شرکت، هتل و رسانی و نظافت محوطهشخصی که خدمات

دهد و نجام میاغیره را برعهده دارد. همچنین وی کار تهیه چای، قهوه و ... را 
 شود.اسباب آشپزخانه به او سپرده می

 پرسشگرآمارگیر و  فنی و اجرایی 4002
های مرتبط در طراحی مطالعات و تحقیقات، آمارگیران با بکار بردن دانش و مهارت

 پردازند.وتحلیل اطالعات حاصل میآوری میدانی و تجزیهبه جمع

 کاربرق فنی و اجرایی 4003
جایی و نظافت قطعات و تجهیزات، کمک فردی است که دارای مهارت نصب، جابه

کشی اندازی، نگهداری و تعمیر تجهیزات الکتریکی و سیمراهبه عملیات نصب و 
 باشد.برق را انجام می

 تایپیست فنی و اجرایی 4004
نواع اتواند انواع نوشتار خطی فارسی را خوانده و وظیفه تایپ کسی است که می

ها و ... را برعهده مدیره، دستورالعملهای اداری مانند مصوبات هیئتنوشتار و نامه
 دارد.

 دارتحصیل فنی و اجرایی 4005
رفتن وجوه دار کسی است که بتواند از عهده انجام امور مربوط به تحویل گتحصیل

یر حساب شرکت و نظاها بهها و گذاشتن آنها به بانکاوراق بهادار و بردن آن
 ها برآید.آن



 

 

 
  

 

 تعمیرکار خودرو فنی و اجرایی 4006
اری تعمیر، تعویض قطعات، حفظ و نگهد کسی است که وظیفه تشخیص عیوب،

 خودرو و سایر وسایل نقلیه سازمان/شرکت را برعهده دارد.

 تعمیرکار وسایل الکترونیکی فنی و اجرایی 4007
ازم الکتریکی کسی است که وظیفه نظارت، تست، تعمیر، تنظیم و یا نصب انواع لو

 دهد.را انجام می

 تأسیساتتکنسین فنی و  فنی و اجرایی 4008
داشتی، تکنسین تأسیسات وظیفه نصب و تعمیر تأسیسات حرارتی، برودتی، به

 های مختلف برعهده دارد.فاضالب، تهویه مطبوع و گازرسانی را در پروژه

 حفاظت فیزیکی و نگهبان فنی و اجرایی 4009
ها، اسناد و یا افراد یک کسی است که وظیفه حفاظت و حراست از دارایی

 سازمان/شرکت را برعهده دارد.

 راننده خودرو و کامیونت فنی و اجرایی 4010
هده جایی افراد، اجناس و یا اسناد سازمان/شرکت را برعکسی است که وظیفه جابه

 دارد.

 کاردان تأسیسات فنی و اجرایی 4011
برداری، نگهداری و تعمیرات و همکاری در صاحبان این شغل، امور مربوط به بهره

های تأسیسات مکانیکی/ الکتریکی را برعهده اندازی و اجرای پروژهنصب، راه
 دارند.

 کارگر ساده فنی و اجرایی 4012
های ساده سازمان/شرکت که نیاز به تخصص کسی است که وظیفه انجام فعالیت

 خاصی ندارند را مطابق درخواست کارفرما برعهده دارد.

 خانگیلوازم نصاب/تعمیرکار فنی و اجرایی 4013
خانگی مانند کولر، یخچال، فریزر، کسی است که کار نصب و تعمیر انواع لوازم

 دهد.خانگی انجام میعنوان نماینده برندهای معتبر لوازمبخاری و ... را به

 

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدمات – 15جدول شماره 

 شغلتعریف  عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

5001 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 پژوهشگر

یابی، نظرسنجی، اثر سنجی، تدوین صاحبان این شغل امور مربوط به مسئله
 های موردنیاز سازمان را برعهده دارند.های پژوهشی و انجام پژوهشطرح

5002 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 دستیار وکیل

سناد و بررسی حقایق یا تهیه افردی است که با تحقیق روی سوابق کیفری، 
نی از یک مدارک حقوقی به وکال کمک کرده همچنین اجرای تحقیق برای پشتیبا

دهد. او م میمحاکمه حقوقی برای تنظیم دفاعیه، یا اجرای حکم قانونی را انجا
 باشد.دار میهمچنین مسئولیت انجام کارهای دفتری را نیز عهده

5003 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
راهنمای گردشگری )تور 

 لیدر(

دیریت به کسی که یک برنامه گردشگری داخل و خارج از کشور را اجرا و م
کند و رابط گویند. راهنما، همراه گروه سفر میکند، راهنمای گردشگری میمی

 میان مسافران و شرکت برگزارکننده تور است.

5004 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس اقتصادی

داخته و امور اقتصادی به شناخت مشکالت اقتصادی سازمان/شرکت پر کارشناس
برداری از منابع وظیفه ارائه راهکارهای مناسب برای حل این مشکالت جهت بهره

 محدود مادی را برعهده دارد.



 

 

 
  

 

 شغلتعریف  عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

5005 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس آمار

ارد و آمار سروکار دکارشناس آمار شخصی است که با آمارهای نظری یا کاربردی 
آوری کرده و به تحلیل آن اطالعات یک سازمان/شرکت را دریک زمینه جمع

 پردازد.می

5006 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس تحقیق و توسعه

ایجاد  کسی است که وظایفی مانند تحقیق در مورد محصوالت شرکت، طراحی و
زار، توجه به اصل فراتر از دید بامحصوالت جدید مناسب با خواسته بازار و یا حتی 

سازی فرایندها، انتقال و جذب تمایز و نوآوری، ابالغ تغییرات مهندسی، بهینه
 ها را برعهده دارد.فناوری

5007 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
کارشناس تعمیرات و 

 نگهداری

ای، نوسازی های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، اتفاقی و دورهکلیه فعالیت
های فوق و هماهنگی و انجام تعمیرات آالت، نظارت بر اثربخشی فعالیتماشین

 باشد.تجهیزات سازمان/شرکت از وظایف این شغل می

5008 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس حقوقی

حقوقی  کسی است که با تسلط به قوانین و اصول حقوقی، وظیفه انجام امور
ها، انعقاد قراردادهای و ها و دستورالعملنامهسازمان ازجمله تهیه و تنظیم آیین

 ها، انجام کلیه امورات مربوط به ثبت و تغییر در ساختار مربوط بهنامهموافقت
اختالفات له یا علیه سازمان  واوی های حقوقی شامل دعسازمان، پیگیری پرونده

ها و سایر امورات دهدر مراجع قانونی و اداری، انجام امور مربوط به مناقصات و مزای
 حقوقی محوله را برعهده دارد. 

5009 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
ها و کارشناس سیستم

 هاروش

مهندسی منظور شناخت و یا کسی است که وظیفه مطالعه و بررسی مستمر به
ها و نیز مستند و مجدد فرایندهای سازمان، بازنگری و در صورت لزوم اصالح آن

های اجرایی مرتبط را برعهده دارد. صاحبان این ها و روشسازی دستورالعملجاری
وتحلیل، شناخت و یا مهندسی مجدد شغل امور مربوط به واکاوی و تجزیه

دهی، نظارت و کنترل، طراحی و سازمان ریزی،فرایندهای سازمان، ارزیابی، برنامه
وری، بهبود و تعالی سازمان ارائه راهکار با رویکرد سیستمی را برای ارتقاء بهره

 برعهده دارند.

5010 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
کارشناس طراحی و توسعه 

 محصول

انداز یک کسی که فهم دقیق و درک درستی از ماهیت یک محصول دارد، چشم
دهد و یک محصول بیند، آن را با نیاز مشتری تطابق میدر آینده می محصول را

 بیند.کند. در واقع او آینده را با جزئیات امروز میبهتر به بازار عرضه می

5011 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس کنترل کیفیت

تی برای وظیفه یک کارشناس کنترل کیفیت، بررسی محصوالت و فرایندهای صنع

است.  ISO 9000 المللی مانندی کیفیت ملی و بینهابودن با استاندارد مطابق
ی کنترل کیفیت شرکت هاسیستم اندازی و مدیریتهمچنین ممکن است در راه

 کمک کند.

5012 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس گردشگری

های مربوط به گردشگری و جذب گردشگر را ازنظر کارشناس گردشگری، فعالیت
کند و نتایج حاصله را در بهبود اقتصادی یک منطقه یا جاذبه خاص بررسی می

 دهد.دسترس مدیران سازمان/شرکت قرار می



 

 

 
  

 

 شغلتعریف  عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

5013 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کتابدار

بندی، نویسی، ردهدهی، فهرستکتابدار کسی است که وظیفه مدیریت، سازمان
رسانی را برعهده کتابداری و اطالعات در حوزه علوم شناسی و اشاعه اطالعدانش
 دارد.

5014 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 مربی مهد کودک

، رفتاری فردی که به مراقبت، شناخت استعدادها، پرورش عاطفی، جسمی، هوشی
 پردازد.)اجتماعی( گفتاری و رشد خالقیت کودکان در سن پیش از دبستان می

5015 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 ()هتل، هواپیما و ...مهماندار 

وایی و هفردی است که در جهت فراهم نمودن تضمین ایمنی و آسایش مسافران 
 پردازد.ها، به فعالیت میریلی و نیز هتل

5016 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 ویراستار

های نگارشی، امالی کلمات و خطاهای ها، غلطویراستار خطاهای فنی، ناهماهنگی
متنی، کند و چهار هدف اصلی وضوح، ارتباط منطقی درونمیمحتوایی را اصالح 

 کند.ثبات و هماهنگی در متن و صحت را دنبال می

 

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقی – 16جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

6001 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 اپراتور ارتباط با مشتری

ها برای ها و سازمانهایی که در شرکتکه با فرایندها و فناوریکسی است 
رود کار می شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به

 آشنایی دارد.

6002 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 انباردار

سازی مواد و تجهیزات در انبار و ثبت آن در کسی است که وظیفه دریافت و ذخیره
 پرونده و ارسال گزارش را برعهده دارد.

6003 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 پاسخگوی تلفنی

وجی ی ورودی و خرهاشخصی است که وظیفه پاسخگویی و ساماندهی به تماس
 یک سازمان/شرکت را برعهده دارد.

6004 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 گر بورستحلیل

وتحلیل اوضاع اقتصادی، از تجزیهه بتواند با استفاده کگر بورس کسی است تحلیل
وتحلیل بازار سهام، تشخیص میزان سیاسی، اجتماعی کشور و منطقه به تجزیه

د سهام، انتخاب ریسک و بازده بازار، صنایع، دارائی و همچنین تحلیل پرتفوی، سب
افزارهای کارگیری نرموتحلیل وضعیت مالی شرکت، بهصنعت برتر، تجزیه

 و آمار و اطالعات برآید. کامپیوتری، ریاضیات

6005 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 حسابدار

وتحلیل سوابق حسابداری، سازی، بررسی و یا تجزیهشخصی است که وظیفه آماده
های مالی را برای ارزیابی صحت، کامل بودن و های مالی و یا سایر گزارشصورت

 دهد.انطباق با استانداردها انجام می

6006 
 مالی، اداری و

 حقوقی
 حسابدار صنعتی

آوری اطالعات مربوط به عوامل هزینه حسابدار صنعتی کسی است که وظیفه جمع
وتحلیل شده محصوالت و خدمات را برعهده داشته و با تجزیهو محاسبه بهای تمام

شده تولیدات را بیان های تقلیل بهای تمامهای تولید، روشها و بررسی راهگزارش
 کند.می



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

6007 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 دفتردار/متصدی دبیرخانه

دار مطالعه و بررسی و یا متصدیان این شغل تحت نظارت مقام مافوق عهده
ها ها، سازمانهای مربوط به امور اداری و منابع انسانی در شرکتسرپرستی فعالیت

 باشند.و نهادها می

6008 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارشناس امور اجرایی

مان/شرکت متصدیان این شغل تحت نظارت کلی، به ارائه خدمات اجرایی در ساز
 های اجرایی سازمان/شرکت به نحو احسن انجام پذیرد.پردازند تا فعالیتمی

6009 
مالی، اداری و 

 حقوقی
کارشناس امور کارگزینی و 

 منابع انسانی

کارگیری، نگهداشت، صاحبان این شغل امور مربوط به فرایند جذب، استخدام، به
های های بهبود روشجبران خدمت و خروج از خدمت کارکنان و مشارکت در طرح

 اداری و توسعه منابع انسانی سازمان را برعهده دارند. 

6010 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارشناس بیمه

شود و به ارائه نماینده اصلی شرکت بیمه محسوب میعنوان کارشناس بیمه به
ها و پردازد. او درخواستای مطابق با مقررات و شرایط مربوطه میخدمات بیمه

ها را ای و حق بیمه آنشرایط متقاضیان بیمه را ارزیابی کرده و مقدار پوشش بیمه
 کند.تعیین می

6011 
مالی، اداری و 

 حقوقی
کارشناس تدارکات و 

 پشتیبانی

ن، نظارت و های مختلف سازماکسی است که وظیفه اطالع از نیاز واحدها و بخش
کنندگان، ارزیابی بینی موجودی انبار، تحقیق و شناسایی محصوالت و تأمینپیش

کنندگان، مذاکره بر سر قیمت و توافق ها برای انتخاب تأمینها و مزایدهمناقصه
کنندگان، موقع خریدها به انبار توسط تأمینل بهروی قراردادها، اطمینان از ارسا

 ها و فاکتورها و... را برعهده دارد. بررسی پرداخت

6012 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارشناس حسابرسی

ها با اصول کسی است که وظیفه ارزیابی اطالعات و اسناد و بررسی سازگاری آن
 حسابداری و قوانین را برعهده دارد.

6013 
اداری و مالی، 

 حقوقی
 کارشناس خرید

باشد. یمکسی است که مسئول اصلی خرید تجهیزات، کاال و خدمات برای شرکت 
ها را ها و کیفیت کاالها و خدمات، بهترین و ارزشمندترین آناو با مقایسه قیمت

 کند.برای شرکت تهیه می

6014 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارشناس روابط عمومی

گیری از رهبهبا ق و مدیریت ارشد شرکت و مافوم مقارت نظاتحت دی است که فر
از قبیل بررسی و مختلف های ای فعالیتجرهای علمی، وظیفه طراحی و اروش

ها و میزگردهای مطبوعاتی، تهیه و ای مصاحبهجرتحلیل افکارعمومی و طراحی و ا
اف و هدابه ط مربوهای آنالین و تبلیغات نشریات و رسانهمطالب تدوین و انتشار 

 ده دارد.های سازمان خود را برعهبرنامه

6015 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارشناس مالی

ه، رسیدگی، صاحبان این شغل، امور مربوط به انجام عملیات مالی )شامل محاسب
ها( بر اساس ضوابط و مقررات، تخصیص اعتبارات بندی حسابثبت، ضبط و طبقه

وتحلیل های مالی و تجزیهتهیه و تنظیم صورتو منابع مالی طبق بودجه مصوب، 
 ها و کنترل تمامی عملیات مالی سازمان را برعهده دارند.آن

6016 
مالی، اداری و 

 حقوقی
کارشناس/مشاور 

 گذاریسرمایه

وتحلیل اطالعات آماری، شرایط تجاری، صنعتی و کسی است که با تجزیه
گذاری و جریان مالی های سرمایهزمینهبینی کرده و در مورد اقتصادی را پیش

 کند.گیری مییمهای سازمان/شرکت تصمپروژه



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

6017 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارگزار امور رفاهی

رفاهی و  شاغل این پست سازمانی به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور
هماهنگ های شده برای کارکنان، بیمه و اجرای برنامهتسهیالت در نظر گرفته

 پردازد.شده میها در مورد امور رفاهی اختصاص دادهشده با سایر سازمان

6018 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارمند اداری

های اداری شرکت یا سازمان های متداول در سیستمکسی که وظیفه انجام فعالیت
برعهده ا رنگاری، ارتباط با مشتریان شرکت، ثبت مستندات اداری و ...( )نظیر نامه

 دارد.

6019 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 متصدی امور بانکی

های بانکی و مؤسسات مالی معتبر وظیفه انجام امور فردی است که در شعبه
 مشتریان )مانند پرداخت قبوض، چک و ...( را برعهده دارد.

6020 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 متصدی بایگانی

شرکت را برای دسترسی /اسناد سازمانهای منظم، کسی است که با انجام فعالیت
 کند.ها ساماندهی میآسان به آن

6021 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 مسئول دفتر

کت، بایگانی کسی است که وظیفه برقراری ارتباط با افراد، همکاران سازمان/شر
های مدیر و همکاری جهت برگزاری جلسات را ها، هماهنگی فعالیتاسناد و نامه
 برعهده دارد.

6022 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 مسئول قراردادها

، امور مسئول قراردادها کسی است که وظیفه اخذ اطالعات و اوراق مربوطه
عقد  های قراردادها و برگزاری انواع مناقصه و مزایده وقراردادها، تهیه جدول فرجه

 قراردادهای مربوطه را برعهده دارد.

6023 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 منشی

نگاری، تنظیم انواع است که وظایفی چون تنظیم برنامه روزانه مسئول، نامهفردی 
های مختلف و برخی اوقات مدیریت بودجه و حسابداری را ها از فعالیتگزارش

 دار است.عهده

6024 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 منشی دفتر حقوقی

گزارش، نگاری، تنظیم فردی است که وظایفی چون تنظیم برنامه روزانه، نامه
دار است. تنظیم اوراق و مکاتبات حقوقی )احضاریه، شکایات و ...( را عهده

 شد.همچنین الزم است بر اصطالحات، فرایندها و اسناد حقوقی مسلط با

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی مدیریتی – 17جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 HSEمدیر  مدیریتی 7001
کاربردن کارگیری دانش شناسایی و کنترل خطرات و بهبا به HSEیک مدیر 

صورت ایمن و شود که کارکنان بهاصول مدیریتی کلیدی در سازمان، موجب می
 خطر کارشان را انجام دهند.بی

 SEOمدیر  مدیریتی 7002

سایت سازی وبهای بهینهشخصی است که مدیریت موارد مربوط به استراتژی

ولید ت های مربوط بهدار است. وی با بخشموتورهای جستجو را عهده برای
های منظور گسترش و استفاده از استراتژیجستجویی به بازاریابی و مدیر محتوا

 مناسب بازاریابی دیجیتال نیز همکاری دارد.

 مدیر اجرایی مدیریتی 7003
ن/شرکت را سازماسازی عملیات ریزی، هدایت یا هماهنگکسی است که برنامه

 برعهده دارد.



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 مدیر اداری مدیریتی 7004

ن ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازماکسی است که برنامه
یف بخش را برعهده دارد. در یک سازمان کوچک او ممکن است مسئول همه وظا

نظارت های بزرگ، مدیر اداری مسئول مدیریت و امور اداری باشد. ولی در سازمان
 بر کارکنان بخش امور اداری است.

 مدیر امور گردشگری مدیریتی 7005
های مربوط به گردشگری و جذب گردشگر را ازنظر بهبود مدیر گردشگری، فعالیت

ی و تصمیمات اقتصادی یک منطقه یا جاذبه خاص بررسی و نتایج حاصله را ارزیاب
 کند.الزم را اتخاذ می

 بازرگانی خارجیمدیر  مدیریتی 7006

های عقد قرارداد خریدوفروش با کسی است که وظیفه مدیریت مجموعه فعالیت
الملل، صدور شخص خارجی )حقیقی یا حقوقی( و تبلیغات و بازاریابی بین

ها رهای خارجی و یا وارد نمودن آنی باربری به کشوهافاکتور، بررسی هزینهپیش
مه، ترخیص ، بررسی مسائل مرتبط با بیبه کشور، بررسی مسائل مرتبط با گمرک

 ی بانکی و ... را برعهده دارد.هاط با پرداختونقل، مسائل مرتبکاال، اجرای حمل

 مدیر بازرگانی داخلی مدیریتی 7007

ی بازاریابی مانند های برنامههاریزی سیاستکسی است که هماهنگی و برنامه
شده توسط سازمان و رقبا و شناسایی ارائهتعیین تقاضا برای محصوالت و خدمات 

گذاری را با هدف ی قیمتهامشتریان بالقوه را برعهده دارد. همچنین استراتژی
که اطمینان حاصل کند، درحالیحداکثر سود شرکت یا سهم بازار تضمین می

رت بر کند که مشتریان شرکت راضی هستند و نظارت بر توسعه محصول یا نظامی
 دهنده نیاز به محصوالت و خدمات جدید است.شانروند که ن

 مدیر برندینگ مدیریتی 7008
یک  …و عمومیبطروا تبلیغات، بازاریابی، هایمدیر برند، بر تمامی فعالیت یک

 کند، تا از این موضوع اطمینان حاصل کند که پیامی که بهشرکت نظارت می

 است. اهداف برند و های برندارزشهویت برند،  شود، در راستایمشتری منتقل می

 مدیر پروژه مدیریتی 7009

انی از کارگیری یک فرایند کارآمد بتواند از منابع مادی و انسکسی است که با به
ریزی صحیح و کامل و جامع با توجه به امکانات و طریق یک برنامه

تاریخ شده را در های از پیش تعریفای از فعالیتیش مجموعههامحدودیت
شده با توجه به بودجه در اختیارش به موردنظر و با کیفیت مطلوب از پیش تعیین

 انجام برساند.

 مدیر پروژه فناوری اطالعات مدیریتی 7010

های فناوری اطالعات و رهبری و ریزی، شروع و مدیریت پروژهکسی که برنامه
رقرار کردن بین ارتباط بهدایت کارمندان و عامالن اجرای پروژه را برعهده دارد. 

ریزی مراحل پروژه، ارزیابی و ابعاد فنی پروژه و مسائل مالی و تجاری، برنامه
له به بینی مسائل مالی در هر مرحله، زیر نظر گرفتن پیشرفت در هر مرحپیش

ایان پروژه از پجهت اطمینان از درستی معیارها و استانداردها و رسیدن به فرجه 
 روژه فناوری اطالعات است.دیگر وظایف مدیر پ

 مدیر تبلیغات و بازاریابی مدیریتی 7011
رای بی بازاریابی مانند تعیین تقاضا هاها و سیاستکسی است که برنامه

ا رشده توسط سازمان و رقبا و شناسایی مشتریان بالقوه محصوالت و خدمات ارائه
 کند.اجرا می



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 مدیر تحقیق و توسعه مدیریتی 7012

حصوالت است که وظیفه راهبری و مدیریت اموری نظیر تحقیق در مورد مکسی 
حتی فراتر از  شرکت، طراحی و ایجاد محصوالت جدید مناسب با خواسته بازار و یا

سازی ، بهینهدید بازار، توجه به اصل تمایز و نوآوری، ابالغ تغییرات مهندسی
 ها را برعهده دارد.فرایندها، انتقال و جذب فناوری

 مدیر تحقیقات بازار مدیریتی 7013

شناخت رقبا  منظور دستیابی به اطالعات موردنیاز در مورد بازار هدف، مشتریان،به
نماید و از جمله وظایف او ها در بازار اقدام میبینی عملکردهای آتی آنو پیش

س دیتای طرح مسئله، مشکل یا هدف، انتخاب روش تحقیق یا پژوهش، نوع و جن
هایی برای حلها، بررسی مشکالت، پیداکردن راهباشد. کشف فرصتموردنیاز می

رای هر چیزی که فروش بیشتر، ارزیابی کارهای بازاریابی در حال انجام و تحقیق ب
 زاریابی است.به بهترشدن بازاریابی کمک کند، از دیگر وظایف مدیر تحقیقات با

 مدیر توسعه بازار مدیریتی 7014

های برندینگ و ترویج کلی مدیر توسعه بازار، تحقیقات بازاریابی و فعالیتوظایف 
سازی برای جذب مخاطبان گیری از ابزارهای پیشرفته بازاریابی است. زمینهو بهره

های فروش، گسترش قلمروی فروش )جدید( فروش، بسترسازی برای فعالیت
نه کاری با مناسبات حسمحصوالت و خدمات به مشتریان تازه و برقراری روابط و 

 .مشتریان جدید و قدیمی ازجمله اهداف شغلی مدیر توسعه بازار است

 مدیر تولید مدیریتی 7015
ی کاری و منابع الزم هاریزی یا هماهنگی فعالیتکسی است که مسئولیت برنامه

برعهده  برای تولید محصوالت با توجه به مشخصات هزینه، کیفیت و کمیت را
 دارد.

 مدیر تولید محتوا مدیریتی 7016

ها ها و وبالگسایتمدیر تولید محتوا کسی است که بر محتوای تولید شده در وب
. عالوه بر این نظارت دارد. همچنین او مسئول تولید، ویرایش، انتشار محتوا است

سازی محتواهای قبلی که در سطح کیفی مطلوبی روزرسانی و بهینهوظیفه به
 شود.مله وظایف او محسوب مینیستند، از ج

 مدیر خرید و تدارکات مدیریتی 7017
های بخش انبار ریزی و هماهنگ کردن فعالیتکسی است که وظیفه برنامه

حصوالت و مشرکت، خریداران، مسئوالن خرید و کارگران مرتبط با خرید مواد، 
 فروشی را برعهده دارد.فروشی، خردهخدمات شامل مدیران فروش، عمده

 مدیر دیجیتال مارکتینگ مدیریتی 7018

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

دجه اختصاصی هدف مشترک( از زمان شروع کار تا زمان اجرا با در نظر گرفتن بو
روشندگان، برای فباشد. مدیران دیجیتال مارکتینگ با تیم بازاریابی، پشتیبانی و 

 کنند.مپین، کار میکاندازی به موقع یک راه

 مدیر رسانه مدیریتی 7019

دهد. ای را ارائه میانهای خالقهای رسانهمدیر رسانه با اعضای تیم خود سرویس
ها ها و یا سازمانشده برای افراد، گروهگرفتهاین مدیر یک تصویر عمومی در نظر 

ا فیلم کند و وظیفه مدیریت و راهبری انتشار خبر، تصویر و یرا ترویج و یا ایجاد می
 را برعهده دارد.



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 مدیر روابط عمومی مدیریتی 7020

های گیری از روشبهرهبا که با هماهنگی مدیریت شرکت/سازمان و ست دی افر
از قبیل بررسی و تحلیل مختلف های و مدیریت فعالیت علمی، وظیفه طراحی

ها و میزگردهای مطبوعاتی، تهیه و تدوین افکارعمومی و طراحی و اجرای مصاحبه
های سازمان خود را برعهده اهداف و برنامهبه نشریات و تبلیغات مربوط مطالب 

 دارد.

 مدیریتی 7021
مدیر طراحی و توسعه 

 محصول

رک راهبری تیم طراحی و توسعه محصول، فهم دقیق و دکسی است که ضمن 
بیند، انداز یک محصول را در آینده میدرستی از ماهیت یک محصول دارد، چشم

 کند.دهد و یک محصول بهتر به بازار عرضه میآن را با نیاز مشتری تطابق می

 مدیر فروش مدیریتی 7022
باشد. تعیین اهداف فروش، میهای فروش شخصی است که مسئول هدایت تیم

های آموزشی برای نمایندگان آمده از بازار و توسعه برنامهدستهای بهتحلیل داده
 فروش سازمان، از وظایف مدیران فروش است.

 مدیر فروشگاه مدیریتی 7023
ها و مقاصد آن برساند، وکار فروشگاه را به سیاستکسی است که بتواند کسب

و بتواند  مدیریت کند، کیفیت خدمات مشتری را بررسی کندموجودی کاالها را 
 ریزی کند.میزان فروش را تحلیل و بر پایه آن برای آینده برنامه

 مدیر کنترل کیفیت مدیریتی 7024
های تضمین کیفیت، ریزی و هماهنگی برنامهکسی است که مسئولیت برنامه

 ه دارد.کیفیت را برعهدهای کنترل و آزمایشگاه های کنترل کیفیتسیاست

 مدیریتی 7025
مدیر لجستیک/زنجیره 

 تأمین

های مرتبط با جریان و مبادله کاالها و خدمات، کسی است که تمامی فعالیت
بینی، خدمات ونقل، پیشریزی حملهماهنگی خرید، انبارداری، توزیع، برنامه

های تدارکات و سیستمریزی، مدیریت پرسنل لجستیک و مشتری یا خدمات برنامه
 عملیات روزانه را مدیریت کند.

 مدیر مالی مدیریتی 7026
گذاری، امور بانکی، بیمه، ریزی و هماهنگی حسابداری، سرمایهکسی که برنامه

 های مالی یک شعبه، اداره یا واحد تجاری را برعهدهاوراق بهادار و دیگر فعالیت
 دارد.

 مدیر منابع انسانی مدیریتی 7027
های حوزه منابع ریزی، هدایت و یا هماهنگ کردن فعالیتکسی است که برنامه

 ارد.دانسانی یک سازمان نظیر جذب، ارزیابی، آموزش و غیره را برعهده 

 مدیرعامل مدیریتی 7028

گیری کلی شرکت یا سازمان ها و ارائه جهتکسی است که تعیین و تدوین سیاست
کند. شود اجرا میمدیره تصویب میهایی که توسط هیئتدستورالعملرا با توجه به 

های عملیاتی را در وی با کمک مدیران زیردست و مدیریت کارکنان، فعالیت
 کند.باالترین سطح مدیریت می

 



 

 

 
  

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی مهندسی – 18جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 مهندس انرژی مهندسی 8001
ی مرتبط با هاها و برنامهوظیفه مهندس انرژی طراحی، توسعه و ارزیابی پروژه
وری آن در طی طراحی، بحث انرژی باهدف کاهش هزینه انرژی و بهبود بهره

 باشد.ای از ساختار میساختن و یا تغییر دادن مرحله

 مهندس برق مهندسی 8002
های مهندسی برق های مختلف در حوزهمهارتکسی است که با فراگیری علوم و 

عت در نظیر الکترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل و ... به رفع مشکالت صن
 پردازد.های گوناگون میحوزه

 لکترونیکا -مهندس برق  مهندسی 8003

ا و وظیفه مهندس برق الکترونیک، تحقیق، طراحی، توسعه و یا تست اجز
ا علمی های تجاری، صنعتی، نظامی و یاستفاده ی الکترونیکی برایهاسیستم

یی مانند هاباشد. طراحی مدارات و عناصر الکترونیکی برای استفاده در زمینهمی
های کاری مهندس ی صوتی از دیگر زمینههامخابرات، هوافضا و سیستم

 باشد.الکترونیک می

 مهندسی 8004
های سیستم -مهندس برق 

 دیجیتال

ی هاوتحلیل و همچنین طراحی مدارها و سیستمحوزه با تجزیهمهندسین این 
ی کامپیوتری های نهفته دیجیتالی و سیستمهادیجیتال در سطح تراشه، سیستم

افزار در کاربردهای مختلف مهندسی برق کارگیری نرمپیشرفته، با تأکید بر به
 فعالیت دارند.

 درتق -مهندس برق  مهندسی 8005

ویژه تولید، های قدرت بهگویند که با سیستمقدرت به افرادی میمهندسین برق 
های دیگر انرژی و انتقال، توزیع توان الکتریکی، تبدیل انرژی الکتریکی به شکل

توان به ین میتجهیزات الکترومکانیکی سروکار دارند. از دیگر وظایف این مهندس
رودتی و تجهیزات تولید توان ی حرارتی، بهایستمساندازی و تعمیر و نگهداری راه

ها و دیگر تجهیزات الکتریکی مورداستفاده در الکتریکی مانند ژنراتورها، پست
 ی بزرگ نیز اشاره کرد.هاصنایع و یا ساختمان

 نترلک -مهندس برق  مهندسی 8006

کننده برای یک های کنترلها، روشیک متخصص کنترل به بررسی انواع سیستم
ها ممکن است برقی، پردازد. این سیستمها میسازی سیستمشبیهسیستم و 

از نوع  مکانیکی، شیمیایی و حتی اقتصادی باشند. متخصصان این رشته فارغ
شرط آشنایی با پردازند و بدین ترتیب بههای بررسی سیستم میسیستم به روش

 هند بود.وتحلیل و کنترل آن خواخصوصیات این سیستم موردنظر قادر به تجزیه

 خابراتم -مهندس برق  مهندسی 8007

های مخابراتی جهت ارتباط هایی مانند طراحی سیستممهندس مخابرات در زمینه
های رادار و جنگ الکترونیک ها(، سیستمهای ارتباطی بانکاطالعاتی )مانند شبکه

راه دور های ارتباط از اندازی شبکههای نظامی( و نصب و راهخصوص در زمینه)به
ها، های مخابراتی مانند طراحی آنتن)مانند موبایل(، طراحی اجزای فرستنده گیرنده

های مخابرات امن، تست و ارزیابی ها، تهیه پروتکلسازی آنبر و شبیهطراحی موج
 ارد.های مخابراتی تخصص دمیزان امنیت شبکه



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 مهندس پزشکی مهندسی 8008

شناسی و دانش و معلومات مهندسی، زیستوظیفه مهندس پزشکی استفاده از 
ها و محصوالت زیستی و اصول بیومکانیکی برای طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم

ی اطالعات پزشکی و های مصنوعی، پروتز، ابزار، سیستمهاسالمت مانند ارگان
 باشد.مدیریت سالمت می

 مهندس تأسیسات مهندسی 8009
ربوط به صاحبان این شغل در دو تخصص تأسیسات مکانیکی و الکتریکی امور م

های یستمسمحاسبه، طراحی، نصب، اجرای نظارت، نگهداری و تعمیر تجهیزات و 
 تأسیساتی سازمان را برعهده دارند. 

 مهندس رباتیک مهندسی 8010

ها و کاربردوظیفه مهندس رباتیک، تحقیق، توسعه، طراحی و یا تست کردن 
کانیک، ی رباتیک است. مهندس رباتیک ارتباط زیادی با مهندسی مهابرنامه

ها در این اتمهندسی الکترونیک و علوم کامپیوتر دارد. وی باید برای ساخت رب
نویسی و تنظیم عنوان مثال باید در برنامهعلوم مهندسی مرتبط مسلط باشد به
امپیوتری کتریکی و الکترونیکی، طراحی الگوریتم بهینه، طراحی مدارهای الک

 ته باشد.مدارها، طراحی سیستم آئرودینامیکی و ... تبحر و تسلط کافی داش

 مهندس شهرسازی مهندسی 8011
سی و مهندس شهرسازی با تحلیل و مطالعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیا

مطرح ای جامع و مطلوب برای یک شهر فرهنگی حاکم در شهر، طرح و برنامه
 .دهنده آینده یک شهر باشدکند که نشان

 مهندس شیمی مهندسی 8012

صورت عملی و ها را بهدانهای شیمیمهندس شیمی فردی است که یافته
گیرد. در واقع مهندسی شیمی، فرایند کاربردی درآورده و در صنایع مختلف بکار می

مختلفی از مدیریت فرایند های تواند مسئولیتکارگیری علم شیمی است. وی میبه
 تا مدیریت کارخانه را برعهده بگیرد.

 مهندسی 8013
یمیایی ش -مهندس شیمی 

 سلولزی

کسی است که در زمینه فرایندهای تبدیل چوب به کاغذ تخصص دارد. 
از این دست  متخصصان این حوزه سعی دارند تا با شناسایی ساختار چوب و موادی

ت برگ درختان که دارای سلولز هستند مانند پوست برنج و یا سبوس برنج و ضایعا
های مربوطه را گاهو دست و... جهت تولید مواد موردنیاز استفاده نمایند و فرایندها

 طراحی و ایجاد نمایند. 

 مهندسی 8014
نایع ص -مهندس شیمی 
 پاالیش

های نفتی های کشور که نفت خام را به فرآوردهمهندسین این حوزه در پاالیشگاه
دارند و هها را به عهدکنند، مشغول به کارشده، وظیفه طراحی پاالیشگاهتبدیل می

های جداکننده های تقطیر، دستگاههایی مثل برجدستگاهنیز باید شیوه طراحی 
 مایعات از مایعات و گازها از مایعات را مسلط باشند.

 مهندسی 8015
نایع ص -مهندس شیمی 

 پتروشیمی

ها و فرایند تولید مواد مختلف ازجمله وظیفه مهندسی پتروشیمی طراحی دستگاه
ها، پلیمری )مواد اولیه پالستیکهای ها و فرآوردهکودهای شیمیایی، شوینده

ها( از نفت و ها و الیاف مصنوعی( و مواد شیمیایی )اسیدها، حاللالستیک
 های نفتی است.برش

 مهندسی 8016
نایع ص -مهندس شیمی 
 پلیمر

های های پلیمری مصنوعی ازجمله رنگمهندس پلیمر وظیفه ساخت فرآورده
 ها را از مواد نفتی برعهده دارد.پالستیکها و ها، الستیکشیمیایی، پوشش کابل



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 مهندسی 8017
صنایع  -مهندس شیمی 

 شیمیایی معدنی

هایی فرآورده این مهندسین آشنایی الزم جهت تبدیل مواد معدنی و غیرآلی را به
عدنی مثل مثل سیمان، لعاب، آجرهای نسوز و ... و همچنین تولید هر ماده م

های معدنی و حتی لعاب ها، رنگها، نمککشحشرهکودهای شیمیایی معدنی، 
 باشند.ها را دارا میروی کاشی

 نایع گازص -مهندس شیمی  مهندسی 8018

شود تا نجام مییک مهندس صنایع گاز در زمینه تمام فرایندهایی که بر روی گاز ا
پردازد. برای مثال عمق چاهی که برای این ماده قابل مصرف گردد، به فعالیت می

ای که گاز را از چاه به پاالیشگاه و یا از شود، قطر لولهاستخراج گاز زده می
کند، نحوه انتقال گاز از چاه به های شهری منتقل میپاالیشگاه به شبکه

اکسیدکربن از این ماده، نحوه شیرین کردن گاز پاالیشگاه، نحوه گرفتن گاز دی
 همه در حیطه فعالیت یک مهندس شیمی گرایش گاز قرار دارد. 

 مهندسی 8019
طراحی  -مهندس شیمی 

 فرایندهای صنایع نفت

م یا وابسته به نفت خاطراحی صنایعی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
دهای های پاالیشگاه یا صنایع پتروشیمی است به مهندسان طراحی فراینفرآورده

 شود.صنعت نفت مربوط می

 انوفناورین -مهندس شیمی  مهندسی 8020

تواند در ، میفردی است که با توجه به اینکه در زمینه فناوری نانو تخصص دارد
وساز، پوشاک، دارو، غذا و پلیمر، رنگ، ساختی مختلفی مانند سوخت، هازمینه

توان شود و در آن میطورکلی هرآنچه که به شیمی و مهندسی شیمی مربوط میبه
 از این فناوری بهره جست مشغول شود.

 مهندس صنایع مهندسی 8021

، کوشد با تلفیق دانش مهندسی، ریاضیات، اقتصاد و مدیریتمهندس صنایع می
ها را بهبود دهد. مهندسی صنایع به تولیدی، فرایندها و سازمان هایکارایی سیستم
ای از انسان، مواد، اطالعات، های یکپارچهسازی و بهبود سیستمطراحی، پیاده

 پردازد.تجهیزات و انرژی می

 مهندس صنایع غذایی مهندسی 8022

های بخشهای فعالیت متخصصین این حوزه، صنایع تولید مواد غذایی و زمینه
نایع غذایی صنایع غذایی مانند میکروبیولوژی غذا، شیمی غذا و کنترل کیفی ص

کن، استریلیزه، پاستوریزه و یا منجمد های خشکاست. همچنین طراحی دستگاه
 باشد.کننده برعهده متخصصین همین رشته می

 مهندس عمران مهندسی 8023

الزم و حداقلی در کلیه  گردد که تواناییمهندس عمران به فردی اطالق می
ها، نحوه های زیرمجموعه، از اصول اولیه طراحی ساختمان یا سایر سازهگرایش

های اجرایی را دارا بوده و صحیح اجرا، نظارت بر روند اجرا و تسلط کامل بر نقشه
های ها و آسیببتواند با مدیریت صحیح خود بیشترین بازدهی را با حداقل هزینه

 ها داشته باشد.پروژه محیطی درزیست

 مهندسی 8024
ب و آ -مهندس عمران 
 فاضالب

ختلف تصفیه متخصصین این حوزه در زمینه کنترل کیفیت منابع آب، فرایندهای م
های های آب، شبکهخانههای انتقال و توزیع و تصفیهآب و فاضالب، شبکه

از  ستفادهخانه فاضالب، اهای سطحی و فاضالب و تصفیهآوری آبجمع
محیطی ناشی از آن و وتحلیل اثرات زیستشده و تجزیههای تصفیهفاضالب

 باشند.دارای مهارت می مدیریت ادارات آب و فاضالب شهرها



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 مهندسی 8025
 -مهندس عمران 

 شناسیخاک

پی ها از  متخصصین این حوزه به بررسی و حل مسائل مربوط به طراحی
پردازند. با توجه به اینکه طراحی پی به شناخت میها ترین آنترین تا پیچیدهساده

شناسی به طور خاص با شناخت خاک بستر آن وابسته است. مهندس خاک
ها مباحث مربوط به های خاک در ارتباط است. عالوه بر اینمشخصات و ویژگی

های او های مکانیک خاک نیز در زمرۀ فعالیتها، سدهای خاکی و آزمایشگاهتونل
 .باشدمی

 آهناهر -مهندس عمران  مهندسی 8026
اندازی، توسعه، بهبود، حفاظت و نگهداری از آهن طراحی، راهوظیفه مهندس راه

ریزی، مدیریت و طراحی خطوط و ونقل ریلی و همچنین برنامهسیستم حمل
 باشد.آالت ریلی میماشین

 مهندسی 8027
حیط م -مهندس عمران 
 زیست

محیطی های زیستروژهمتخصصین این رشته نظارت بر اجرای پترین وظیفه مهم
سات آب و ازجمله شناخت و کنترل آلودگی منابع آب، خاک و هوا، طراحی تأسی

ریزی و ها و برنامههای حاصل از مواد زائد جامد کارخانهفاضالب، کنترل آلودگی
 محیطی است.های زیستمدیریت طرح

 مهندس فضای سبز مهندسی 8028

ه باغبانی و مهندسین فضای سبز توانایی الزم در خصوص تلفیق هنر معماری، رشت
های توانند در طراحی فضاهای شهری و محوطهمهندسی عمران را دارا بوده و می

ها به های مسکونی و اتوبانهای صنعتی، دانشگاهی، شهرکویژه مثل محوطه
 دهند. زیبا ارائه هایی مناسب ویاری ذوق و هنر خویش طرح

 مهندسی 8029
 -مهندس کامپیوتر 

 افزارسخت

جهیزات تافزار کامپیوتر به تحقیق، طراحی، توسعه، تعمیر و آزمایش مهندس سخت
تقاء، پشتیبانی، ، صفحه مدارها، مانیتورها یا روترها و ارهاکامپیوتر مانند چیپ

افزار متناسب سختپردازد. مهندس برداری و تأمین امنیت شبکه مینگهداری، بهره
کند و در افزاری را کنترل میهای نرمافزار با آخرین پیشرفتبودن اجزای سخت

 کند.افزارها تالش میجهت ارتقای قدرت و قابلیت سخت

 مهندسی 8030
فناوری  -مهندس کامپیوتر 
 اطالعات

 توان استفاده بهینه از اطالعات برای کاربردهایمهندس فناوری اطالعات را می
های داری سیستماندازی، نگهمختلف دانست. مطالعه، طراحی، ساخت، راه

بندی و انتقال اطالعات دهی، طبقهآوری، سازمانافزاری، جمعافزاری و نرمسخت
کند. مهندس ترین اهدافی است که در مهندسی فناوری اطالعات دنبال میمهم

بندی و پردازش کرده و هآوری، دستتواند اطالعات را جمعفناوری اطالعات می
 کند.موقع از آن استفاده میبه

 افزاررمن -مهندس کامپیوتر  مهندسی 8031

افزاری های نرمافزار وظایفی مانند توسعه، ایجاد و تغییر برنامهیک مهندس نرم
های حلهای تخصصی، تحلیل نیازهای کاربردی و ایجاد راهکامپیوتر و یا برنامه

سازی، توسعه، ارتقاء، تست، پشتیبانی، مستندسازی، طراحی، پیادهافزاری، نرم
افزاری و ایجاد کارایی در حد مطلوب را های نرمکاوی و تأمین امنیت سیستمداده

های های برنامهبرعهده دارد. این افراد ممکن است تحلیل و طراحی پایگاه داده
وهی عملیات توسعه و ایجاد تنهایی و یا گرکاربردی را نیز برعهده بگیرند و به

 های داده را انجام دهند.پایگاه



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 مهندس کشاورزی مهندسی 8032

سازی آالت کشاورزی و پیادهمهندس کشاورزی به توسعه استفاده از ماشین
کوشد تا کشاورزی باثبات، فرایندهای صحیح و علمی کشاورزی کمک نموده و می

منظور های مختلف را بهآوریها و فنروشزیست شود. او امن و سازگار با محیط
د اولیه مثل بذر، افزایش محصول، بهبود استفاده از زمین و مراقبت از منابع و موا

 کند.وتحلیل و بررسی میجزیهها و سوخت، تکشکود، آب، آفت

 مهندس متالورژی و مواد مهندسی 8033

ادی است که در تولید مو آوری، و امتحاناندرکار استخراج، عملمهندس مواد دست
ها، مواد روند. مهندس مواد با فلزات، سرامیکهای گوناگون به کار میفراورده

ها کامپوزیت )مواد مرکب( ها، و ترکیباتی از موادی که به آنهادیپالستیکی، نیمه
وجودآوردن موادی که دارای خصوصیات خاص مکانیکی، گویند، برای بهمی

 کند.باشند کار میالکتریکی و شیمیایی 

 مهندسی 8034
 -مهندس متالورژی و مواد 

 استخراج

معدن،  متخصصین این حوزه با انجام یکسری فرایندها مانند خرد کردن سنگ
ا باال برده رتغلیظ سنگ معدن و شناورسازی و عملیات ذوب و پاالیش، عیار سنگ 

 دهند.صورت شمش تحویل صنعت میو سنگ را به

 مهندسی 8035
 -مهندس متالورژی و مواد 

 جوشکاری

یرفلزی غمتخصصین این حوزه در زمینه اتصاالت مواد مختلف اعم از فلزی و 
های اتصاالت مواد در ساخت و دارای مهارت بوده و توانایی طراحی و ارائه روش

های جلوگیری از آن و انجام تولید، بررسی علل تخریب در اتصاالت و روش
 باشد.سازی شرایط جوشکاری را دارا میفی بهینههای کنترل کیآزمایش

 مهندسی 8036
 -مهندس متالورژی و مواد 
 حفاظت و خوردگی مواد

بار خوردگی را با مهندسین این رشته آشنایی الزم در خصوص مقابله با اثرات زیان
یی مانند اصالح و بهبود خواص آلیاژهای هاهای نوین و تواناییاستفاده از روش

ی مورداستفاده، هامورداستفاده در صنعت، حفاظت فلزات و آلیاژها در محیط
تهیه مواد  ی مختلف غیرفلزی در صنایع وهاحفاظت کاتدی و آندی، کاربرد پوشش

 دهنده خوردگی را دارند.کاهش

 مهندسی 8037
 -مهندس متالورژی و مواد 

 گریریخته

گری کشور، طراحی ی ریختههاواحد وریمهندسین این رشته قادر به افزایش بهره
، هاگری مناسب برای تولید آنگری و انتخاب مواد و روش ریختهقطعات ریخته

ی پیشرفته و جدید مهندسی هاگری آلیاژریزی ذوب و ریختهطراحی و برنامه
 هستند.

 مهندسی 8038
 -مهندس متالورژی و مواد 

 سرامیک

های گوناگونی هنسبت ترکیب مواد اولیه، فرآوردمهندسان سرامیک با کنترل نوع و 
ها، شیشه، سیمان و ، لعابهمچون آجر و کاشی، آجرنسوز، ظروف چینی و سفالی

 کنند.... طراحی و تولید می

 مهندسی 8039
 -مهندس متالورژی و مواد 

 شکل دادن فلزات

ی مهندسین این حوزه آشنایی الزم در خصوص تحلیل و طراحی فرایندها
دهی فلزات، تحلیل دادن، تحلیل اثر پارامترهای مختلف بر فرایندهای شکلشکل

دادن و کنترل ساختار و بهبود خواص رفتار میکرو و ماکرو فلزات به هنگام شکل
ارا پذیری و کارپذیری سردوگرم فلزات و آلیاژها را دمکانیکی، تحلیل قابلیت شکل

 باشند.می



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 مهندسی 8040
 -و مواد مهندس متالورژی 

شناسایی و انتخاب مواد 
 مهندسی

برای تهیه مواد  این مهندسین در انتخاب مواد برای کاربرد و طراحی فرایند تولید
های ر روشدمهندسی، طراحی جنس، انتخاب مواد، توسعه و نوآوری مواد، تحقیق 

حلیل تخریب مواد و ارائه سازی خواص فیزیکی و مکانیکی، تمنظور بهینهساخت به
های آموزشی و های مناسب برای جلوگیری از آن و درنهایت انجام فعالیتروش

 باشند.تحقیقاتی دارای توانایی می

 مهندس معدن مهندسی 8041
ها، اکتشاف ها و سنگمهندسین این حوزه آشنایی الزم در خصوص شناخت کانی

زم را البرآوردهای ها را داشته و با علمی که در این زمینه دارند، و استخراج آن
 صرفه بودن ادامه دادن یا ندادن استخراج انجام خواهند داد.جهت به

 رآوریف -مهندس معدن  مهندسی 8042
استحصال  این مهندسین آشنایی الزم در خصوص طراحی فرایندهای پرعیارسازی،

 باشند.های فرآوری و همچنین بازیافت مواد معدنی را دارا میو ساخت کارخانه

 مهندسی 8043
کانیک م -مهندس معدن 
 سنگ

یرونی و باین مهندسین آشنایی الزم به چگونگی رفتار سنگ در برابر عوامل 
آوری اطالعات مناسب به ها تسلط کافی داشته و با جمعدرونی و تغییرات آن

 پردازند.ها میی مناسب در داخل یا به روی سنگهاساخت سازه

 مهندس معماری مهندسی 8044
سازی فضاهای داخلی ساختمان، نماهای مهندس معمار وظیفه طراحی و بهینه

 باشد.ای ازلحاظ ظاهری را دارا میساختمانی، شهری و خلق آثار خاص سازه

 مهندسی 8045
عماری م -مهندس معماری 
 داخلی

اخت، سمهندس معماری داخلی توانایی طراحی فضای داخلی ساختمان قبل از 
های ه همه جنبهی مطابق نیاز با توجه بهادر مورد طرح و استفادهتجدیدنظر کردن 

بندی و بازسازی ساختمان پس از ساخت را انسانی، استفاده از فضاها و نیز ترکیب
 داراست.

 مهندس مکانیک مهندسی 8046
ها و های مکانیکی و دستگاههای خود، سیستممهندسان مکانیک با دانش و مهارت

ها و ها، فرآوردهگرمایی را طراحی کرده و گستره وسیعی از دستگاهفرایندهای 
 کنند.فرایندهای مکانیکی را تولید، نگهداری و تعمیر می

 مهندسی 8047
حرارت و  -مهندس مکانیک 
 سیاالت

ها و این مهندسین قادر به طراحی تأسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمان
ای به انتقال مایعات صنعتی از نقطه وآیرودینامیکی ها بوده و به مسائل کارخانه

ها آشنایی ها و پمپی دوار مانند توربینهانقطه دیگر، انتقال حرارت و ماشین
 دارند.

 ودروخ -مهندس مکانیک  مهندسی 8048

ز وسیله وظیفه یک مهندس خودرو توسعه و یا بهبود طراحی ساختاری قسمتی ا
ی وسیله نقلیه با استفاده از هاانتقال حرکت و یا بقیه سیستمنقلیه، موتور، سیستم 

یه و یا طراحی کامپیوتری، ساخت مستقیم، اصالح و یا تست کردن وسیله نقل
 باشد.عناصر آن می

 ریاد -مهندس مکانیک  مهندسی 8049
اندازی راه وظیفه مهندس دریا طراحی، توسعه و به عهده گرفتن مسئولیت نصب و

ستم منبع آالت دریایی و تجهیزات مرتبط با آن مانند نیروی پیشرانه و سیماشین
 باشد.انرژی آن می



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

 مهندسی 8050
اخت و س -مهندس مکانیک 
 تولید

ی هاروسهپی مهندسی را در هامهندس ساخت و تولید فردی است که بتواند رویه
نین از دیگر ی تولید درک کند، به کار گیرد و کنترل کند. همچهاتولید و شیوه

ها برای توان به بهبود امکانات و سیستموظایف یک مهندس ساخت و تولید می
دس ساخت و تولید کمتر اشاره کرد. مهنی باکیفیت باالتر و هزینه هاتولید فراورده

گری، هفردی است که با استفاده از تکنولوژی مربوط به ابزارسازی، ریخت
های تولیدی آماده کار در جوشکاری، فرم دادن فلزات، طرح کارگاه یا کارخانه

سازی، آالت و صنایع )کشاورزی، نظامی، ماشینزمینه ساخت و تولید ماشین
 باشد.( …ازی و ابزارسازی، خودروس

 مهندسی 8051
راحی ط -مهندس مکانیک 
 جامدات

های ، سیستمهای تعلیق، فرز، چاپ و قسمتهای تراش، ماشینطراحی سیستم
هایی است که توسط انتقال قدرت و دینامیک یک خودرو و... ازجمله فعالیت

شود. مهندس طراح جامدات به بررسی انواع متخصصین این شغل انجام می
پردازد. درواقع مهندس ها بر اجزاء مختلف ماشین میها و تأثیر آننیروها، حرکت

های مختلف را ها و ماشینطراحی جامدات با توجه به نیازهای جامعه، دستگاه
 کند.طراحی می

 مهندس نفت مهندسی 8052

های استخراج نفت و گاز از توان به طراحی روشاز وظایف مهندسان نفت می
های مختلف جهت استخراج زیرزمین، مدیریت عملیات حفاری، استفاده از روش

های کارآمدتر منابع هیدروکربنی، انجام امور تحقیقاتی و گسترش فناوری و روش
 نابع نفتی اشاره کرد.منظور افزایش کشف مبه

 برداریمهندس نقشه مهندسی 8053
سازی تعیین حدود و احجام، پیادهگیری دقیق و برداری اندازهوظیفه مهندس نقشه

سازی و کنترل نقاط اصلی و کمکی جهت اجرای نقشه در کلیه مراحل پروژه، پیاده
 باشد.ها میو مستندسازی آن

 مهندس هوافضا مهندسی 8054

برها و ماهواره مهندس هوافضا کسی است که با طراحی هواپیما، فضاپیما، ماهواره،
ها سروکار دارد و در برخی از اوقات به طراحی آن مسائل و موضوعات وابسته به

مصرف و تجهیزات نفت و گاز و های با تکنولوژی باال مانند خودروهای کمسیستم
های کند. مهندسین این حوزه در شاخههای تولید توان، اشتغال پیدا میسیستم

های فضایی، مهندسی فضایی، مختلف این علم ازجمله آیرودینامیک، سازه
 شوند.نامیک پرواز و کنترل و پیشرانش مشغول میدی

 

 



 

 

 
  

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزش – 19جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

9001 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 تدوینگر

برای تولید  صاحبان این شغل، امور مربوط به چیدمان عناصر دیداری و شنیداری
ای را بر اساس طرحی از پیش تعیین شده برعهده یک محصول رسانهخالقانه 

 دارند.

9002 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 دبیری/معلمی

آموزان انشدفردی است که با دارابودن مهارت و دانش الزم به تعلیم و تربیت 
 پردازد.می

9003 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 طراح اینفوگرافی

 …ام و فردی است که به کمک عناصر بصری نظیر عکس، نمودار، نقشه، دیاگر
ای به تصویر گونهها و اطالعات پیچیده را بهای از دادهکند تا مجموعهسعی می

 فهم به مخاطب منتقل شود.ای سریع و قابلدرآورد که پیام به شیوه

9004 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 طراح داخلی و دکوراسیون

ای از واند مجموعهدکوراسیون داخلی با استفاده از علم، ابزار و هنر باید بتطراح 
 سد.ها را انجام داده و به اجرای بهینه معماری داخلی و مبلمان برفعالیت

9005 
هنر، رسانه و 

 آموزش
طراح رابط/تجربه کاربری 

(UI/UX) 

کنند تا تمام تالش خود را می UX Designersطراحان تجربه کاربر یا همان 
ا ایجاد نمایند. بهترین سناریو برای آشنایی یک کاربر با یک محصول و یا خدمات ر

ر خواهد مشکالت کاربر را در مواجهه با سوژه مورد نظیک طراح تجربه کاربر می
دهنده مه( اداUI Designersخود مورد بررسی قرار دهد. طراح رابط کاربری )

 UXهای اشد که وظیفه آن چیدمان و پیکربندی ظاهر طراحیبمی UXراه 
حصول ممعموالً وظیفه یکپارچگی سبک طراحی در کل روند  UIاست. طراحان 

 را نیز برعهده دارند.

9006 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 طراح هویت بصری

 وگرافیستی است که توان طراحی هویت بیرونی و گرافیکی یک سازمان 
 دارد. اعم از لوگو، پالت رنگ و ... را های برند آنویژگی

9007 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 عکاس

اش و با استفاده از های مختلف با دیدگاه هنری شخصیعکاس حقایق را در حوزه
 رساند.ابزار مخصوص به ثبت می

9008 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس رسانه

های سانهرمنتشرشده در کارشناس رسانه به مطالعه و تحلیل اخبار و اطالعات 
ای جهت انتشار در نشریات و فضای گوناگون و نیز تولید و ویرایش محتوای رسانه

 پردازد.مجازی می

9009 
هنر، رسانه و 

 آموزش
های کارشناس شبکه
 اجتماعی

ه کسی است که به یک یا چند شبکه اجتماعی تسلط داشته و با توجه ب
ها را با هدف افزایش آگاهی ر آندشرکت های سازمان/شرکت، صفحات استراتژی

 نماید.نسبت به محصوالت و یا خدمات شرکت، مدیریت و راهبری می

9010 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس نشر و تولید محتوا

وع، قالب نکارشناس محتوا فردی است که نسبت به شناسایی تقاضای فعال برای 
آوری و ارائه اقدام نموده و با جمعو متن محتوای مورد نظر در بستر اینترنت 

فرد، نسبت به جذب مخاطب و بازدیدکننده ترکیب اطالعات و متون منحصربه
 نماید.سایت اقدام میبرای وب

9011 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس ادبیات

ان و جهان، به فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه ادبیات ایر
 پردازد.یک سازمان و یا تدریس در این حوزه میپژوهش در 



 

 

 
  

 

 تعریف شغل عنوان شغلی شغلی دسته کد شغل

9012 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس تاریخ

ن و جهان، به فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه تاریخ ایرا
 پردازد.پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9013 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس ریاضی

، به پژوهش فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم ریاضی
 پردازد.در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9014 
هنر، رسانه و 

 آموزش
کارشناس/مدرس 

 شناسیزمین
شناسی، به فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم زمین

 پردازد.یا تدریس در این حوزه می پژوهش در یک سازمان و

9015 
هنر، رسانه و 

 آموزش
کارشناس/مدرس 

 شناسیزیست
شناسی، به فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم زیست

 پردازد.پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9016 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس شیمی

به پژوهش  که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم شیمی،فردی است 
 پردازد.در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9017 
هنر، رسانه و 

 آموزش
کارشناس/مدرس علوم 

 تربیتی
ی، به پژوهش فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم تربیت

 پردازد.این حوزه میدر یک سازمان و یا تدریس در 

9018 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس علوم دینی

به پژوهش  فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم دینی،
 پردازد.در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9019 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس فیزیک

، به پژوهش اطالعات کافی در حوزه علوم فیزیکفردی است که با داشتن دانش و 
 پردازد.در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9020 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 گرافیست

صاویر تشخصی است که با استفاده از هنر و تخصص خود، به طراحی و ایجاد 
طراحی بندی، اقالم چاپی یا گرافیکی برای برآوردن نیازهای سازمان مانند بسته

رتباط اپردازد. از دیگر وظایف این شغل انتقال پیام با رعایت مبانی لوگو می
 باشد.ترین زمان و با کمترین نماد میتصویری در کوتاه

9021 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 گوینده رسانه

رگذار مفاهیم، صاحبان این شغل با داشتن صدای مناسب، امور مربوط به انتقال اث
 ه دارند.برنامه به مخاطبان را با اجرایی هنرمندانه برعهدمعانی و پیام 

9022 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مترجم/مدرس زبان انگلیسی

جمه، پژوهش فردی است که با داشتن دانش و تسلط کافی بر زبان انگلیسی به تر
 پردازد.و یا تدریس در این حوزه می

9023 
هنر، رسانه و 

 آموزش
مترجم/مدرس زبان ترکی 

 استانبولی
ی به ترجمه، فردی است که با داشتن دانش و تسلط کافی بر زبان ترکی استانبول

 پردازد.پژوهش و یا تدریس در این حوزه می

9024 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مترجم/مدرس زبان عربی

، پژوهش و فردی است که با داشتن دانش و تسلط کافی بر زبان عربی به ترجمه
 پردازد.می یا تدریس در این حوزه

9025 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مربی ورزشی

های مختلف فردیست که نقش آموزش، تربیت و نظارت بر ورزشکاران را در رشته
 برعهده دارد.

9026 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مشاور تحصیلی

سلط بر شرایط و فردی است که با داشتن دانش کافی در زمینه علوم تربیتی و نیز ت
آموزان و ها، به ارائه مشاوره تحصیلی به دانشدانشگاهضوابط مدارس و 

 پردازد.دانشجویان می

 



 

 

 
  

 

 مشاغل آزمونشغلی های شایستگی

های شغلی اشاره ه تفکیک دستهاستخدام بخش خصوصی ب پنجمین آزمونهای شغلی مشاغل در این بخش به شایستگی

 شده است.

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی بازاریابی و فروششایستگی – 20جدول شماره 

 زاریابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی باشایستگی

 شایستگی رویکرد نام شغل کد شغل

 بازاریاب تلفنی 1001

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 فروش تلفنی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 حضوری )ویزیتور(بازاریاب  1002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 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 انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تحقیقات بازار انتخابی



 

 

 
  

 

 زاریابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی باشایستگی

 شایستگی رویکرد نام شغل کد شغل

 گر بازاریابیتحلیل 1003

 تحلیل آماری الزامی

 وکارکسبتحلیل محیط  الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 دار و متصدی امور فروشگاهیصندوق 1004

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اداری و دفتریآشنایی با امور  انتخابی

 آشنایی با چیدمان فروشگاهی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مفاهیم فروش الزامی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 همکاران سیستمافزار نرم انتخابی

 فروشنده 1005

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مفاهیم وصول مطالبات انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 هلوافزار حسابداری نرم 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



 

 

 
  

 

 زاریابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی باشایستگی

 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 وبجستجوی حرفه انتخابی

 روابط انتخابی 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

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت الزامی



 

 

 
  

 

 زاریابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی باشایستگی

 شایستگی رویکرد نام شغل کد شغل

 (CMS)های 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 الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 قراردادهااصول و قواعد  الزامی

 المللیاصول و قواعد قراردادهای بین الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 المللیبازاریابی بین انتخابی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 ای در وبحرفهجستجوی  انتخابی

 روابط انتخابی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی بازرگانی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 بازرگانی داخلیکارشناس  1010

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 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



 

 

 
  

 

 زاریابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی باشایستگی

 شایستگی رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس بازرگانی داخلی 1010

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روابط انتخابی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 سیستم عامل ویندوزکار با  انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 کارشناس برندینگ 1011

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 موثرارتباط  الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول بازاریابی الزامی

 اصول برندینگ الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه 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

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 کارشناس تحقیقات بازار 1012

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول بازاریابی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی



 

 

 
  

 

 زاریابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی باشایستگی

 شایستگی رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس تحقیقات بازار 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 نرم الزامی

 کارشناس خدمات پس از فروش 1013

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آشنایی با خدمات پس از فروش الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) الزامی

 ای فنیپایهمفاهیم  انتخابی

 کارشناس دیجیتال مارکتینگ 1014

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Email Marketing الزامی

 Google Adwords انتخابی

 Google Analytics الزامی

 Google Search Consule الزامی

 Google Tag Manager انتخابی

 Mobile Marketing انتخابی

 SEO الزامی

 Wordpress انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 استراتژی بازاریابی دیجیتال الزامی

 استراتژی برندینگ انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی



 

 

 
  

 

 زاریابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی باشایستگی

 شایستگی رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس دیجیتال مارکتینگ 1014

 اصول بازاریابی انتخابی

 اصول تولید محتوا الزامی

 اجتماعیهای آشنایی با شبکه الزامی

 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

 نویسیو پروپوزالنویسی گزارش انتخابی

 های بازاریابی دیجیتالمدل الزامی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 های تبدیلنرخ انتخابی

 کارشناس فروش 1015

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 قراردادهااصول و قواعد  الزامی

 تحقیقات بازار انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 متصدی چیدمان فروشگاهی 1016

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با چیدمان فروشگاهی الزامی

 آشنایی با مفاهیم معماری فروشگاه انتخابی

 تحلیل چیدمان انتخابی



 

 

 
  

 

 زاریابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی باشایستگی

 شایستگی رویکرد نام شغل کد شغل

 متصدی چیدمان فروشگاهی 1016

 ویندوز کار با سیستم عامل انتخابی

 ای لجستیکمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت فروش انتخابی

 (MBAوکار )مشاور کسب 1017

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 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

 مدیریت بازاریابی الزامی

 مدیریت عملیات انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 مفاهیم استراتژی الزامی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مفاهیم مالی الزامی

 مفاهیم منابع انسانی انتخابی

 SPSSافزار نرم 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

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی



 

 

 
  

 

 زاریابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی باشایستگی

 شایستگی رویکرد نام شغل کد شغل

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی شایستگی

 بازاریابی و فروش

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 پروژه آنالین تسکولومدیریت  انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی – 21جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 های اولیهامدادگر، بهیار و اپراتور کمک 2001

 ارتباط موثر الزامی

 های اولیهکمکامداد و  الزامی

 پرستاری انتخابی

 مبانی اطفا حریق انتخابی

 تکنسین آزمایشگاه 2002

 ELISA انتخابی
 HSE انتخابی
 Microsoft Excel انتخابی
 Microsoft Word انتخابی
 PCR انتخابی
 ارتباط موثر الزامی

 DNAاستخراج  انتخابی

 RNAاستخراج  انتخابی

 اصول بیوانفورماتیک انتخابی

 اصول کار در آزمایشگاه الزامی

 های اولیهامداد و کمک الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کشت سلولی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 SPSSافزار نرم انتخابی آزمایشگاهتکنسین  2002

 دامپزشک 2003

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تغذیه دام انتخابی

 هاشناسی و بیماریانگل الزامی

 شناسی انتخابیآسیب الزامی

 شناسی انتخابیباکتری 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 انتخابیجانور الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی دامپزشکی انتخابی

 ژنتیک حیوانی انتخابی

 فیزیولوژی الزامی

 کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی انتخابی

 هاشناسی و بیماریویروس الزامی

 پزشکدستیار دندان 2004

 Microsoft Excel انتخابی
 Microsoft Word انتخابی
 ارتباط موثر الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آشنایی با انواع پوسیدگی دندان انتخابی

 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



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 روانشناس و مشاور 2005

 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 انتخابی روانشناسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مشاوره خانواده انتخابی

 مشاوره فردی انتخابی

 ههای روانشناسی و مشاورنظریه 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

 اولیههای امداد و کمک انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 IMSسیستم مدیریت یکپارچه  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی اطفا حریق الزامی

 کارشناس بهداشت محیط 2007
 HSE انتخابی
 Microsoft Excel انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس بهداشت محیط 2007

 Microsoft PowerPoint انتخابی
 Microsoft Word انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 ارزیابی ریسک انتخابی

 اصول بهداشت محیط الزامی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 اینترنتکار با  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

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی 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



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس علوم آزمایشگاهی 2009

 PCR انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 DNAاستخراج  انتخابی

 اصول بیوانفورماتیک انتخابی

 الکتروفورز انتخابی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 آزمایشگاه زیست انتخابی

 آزمایشگاه شیمی انتخابی

 آشنایی با علوم آزمایشگاهی 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

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی شایستگی

 سالمت

 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

 کار گروهی انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 
 

 

 



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی – 22جدول شماره 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 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

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

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



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

3002 .NET (VB) نویسبرنامه  

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

3003 DevOps کارشناس 

 Ansible انتخابی
 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 الزامی
 Sysadmin الزامی
 Virtualization الزامی
 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مانیتورینگ الزامی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 اطالعات ای فناوریمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 اپراتور رایانه 3004

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel الزامی
 Microsoft PowerPoint انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 اپراتور رایانه 3004

 Microsoft Word الزامی
 ارتباط موثر انتخابی

 های اجتماعیشبکهآشنایی با  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 اطالعاتمفاهیم پایه 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
 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

 اطالعاتزبان انگلیسی انتخابی فناوری  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Cنویس ++برنامه 3005

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 Back - End Node JSنویس برنامه 3006

 Data Type الزامی
 Git الزامی
 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
 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Back - End Pythonنویس برنامه 3007

(Django - Flask) 

 Data Type الزامی
 django انتخابی
 flask انتخابی
 Git الزامی
 Microsoft Access انتخابی
 Mongo Db انتخابی
 MS SQL Server انتخابی
 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

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم 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



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Cنویس برنامه 3008

 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 الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 سیستم عامل ویندوزکار با  انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

3009 
 - Data Analysisنویس برنامه

Python (SciPy - Pandas) 

 Git انتخابی
 Microsoft Access انتخابی
 Mongo Db انتخابی
 MS SQL Server انتخابی
 My SQL انتخابی
 NumPy انتخابی
 Oracle انتخابی
 Pandas انتخابی
 Postgre SQL انتخابی
 Python الزامی
 Qt / QML انتخابی
 SciPy انتخابی
 SQL انتخابی
 SQLite انتخابی
 Tensorflow انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 - Data Analysisنویس برنامه 3009

Python (SciPy - Pandas) 

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 کاویتحلیل داده و داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 دانش آمار و ریاضی الزامی

 انگلیسی انتخابی فناوری اطالعاتزبان  انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 NVivoافزار نرم انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 Front - Endنویس برنامه 3010

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Ajax الزامی
 AngularJS انتخابی
 Ant Design انتخابی
 Babel انتخابی
 Bootstrap انتخابی
 CSS الزامی
 Data Type الزامی
 ECMAScript6 انتخابی
 Git الزامی
 Gulp انتخابی
 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



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Front - Endنویس برنامه 3010

 My SQL انتخابی
 Oracle انتخابی
 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 انتخابی
 Webpack انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 اطالعاتای فناوری مفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 Full - Stackنویس برنامه 3011

 Ajax انتخابی
 AngularJS انتخابی
 Babel انتخابی
 Bootstrap انتخابی
 CSS الزامی
 Data Type الزامی
 django انتخابی
 flask انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Full - Stackنویس برنامه 3011

 Git الزامی
 Gulp 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 الزامی
 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
 SQL انتخابی
 SQLite انتخابی
 UX و UI انتخابی

 Vue.js انتخابی
 Webpack انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه الزامی

 آشنایی با انواع الگوریتم الزامی

 پایگاه داده الزامی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Full - Stackنویس برنامه 3011

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم 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

 گرانویسی شیاصول برنامه الزامی

 آشنایی با انواع الگوریتم الزامی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی Javaنویس برنامه 3012

 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

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 Matlabنویس برنامه 3014

 Git انتخابی
 Matlab الزامی
 Microsoft Access انتخابی
 Microsoft Excel انتخابی
 Microsoft PowerPoint انتخابی
 Microsoft Word انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Matlabنویس برنامه 3014

 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 انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 سیستم عامل ویندوزکار با  انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 PHPنویس برنامه 3015

 Data Type الزامی
 Design Pattern انتخابی
 Git الزامی
 HTML الزامی
 Java script انتخابی
 jQuery انتخابی
 Microsoft Access انتخابی
 Microsoft Excel انتخابی
 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 الزامی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 PHPنویس برنامه 3015

 Software Design انتخابی
 SQL انتخابی
 SQLite انتخابی
 Symfony انتخابی
 Yii2 انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم 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
 Microsoft PowerPoint انتخابی
 Microsoft Word انتخابی
 MS SQL Server انتخابی
 My SQL انتخابی
 Oracle انتخابی
 Postgre SQL انتخابی
 SQL انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Androidهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3016

 SQLite انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 - Crossهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3017

Platform 

 Angular Ionic انتخابی
 Apache Cordova انتخابی
 Basic4 android انتخابی
 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 انتخابی
 Oracle انتخابی
 Postgre SQL انتخابی
 React Native انتخابی
 SQL انتخابی
 SQLite انتخابی
 Xamarin انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 - Crossهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3017

Platform 

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم 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
 Objective-C 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

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی IOSهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3018

 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

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 ساختمان داده انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کامپایلر انتخابی

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 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 انتخابی
 Microsoft Word انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 ویروسآشنایی با آنتی الزامی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 های رفتاریتست انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 های کامپیوتریپشتیبان سیستم 3020

 اطالعاتزبان انگلیسی انتخابی فناوری  انتخابی

 کار با اینترنت الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 افزارابی سختاندازی و خطاینصب، راه انتخابی

 یابی سیستم عاملاندازی و خطانصب، راه الزامی

 گر دادهتحلیل 3021

 Git انتخابی
 Machine Learning انتخابی
 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

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 دانش آمار و ریاضی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 گر دادهتحلیل 3021

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم 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 انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 افزارای سختمفاهیم پایه الزامی

 های عاملای سیستممفاهیم پایه الزامی

 ای شبکهمفاهیم پایه انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 افزارابی سختاندازی و خطایراهنصب،  الزامی

 یابی سیستم عاملاندازی و خطانصب، راه الزامی

 های متن بازCMSدهنده توسعه 3023

 Bootstrap انتخابی
 CSS الزامی
 Drupal انتخابی
 Git انتخابی
 HTML الزامی
 Java script الزامی
 Joomla انتخابی
 jQuery انتخابی
 Magento انتخابی
 Microsoft Access انتخابی
 Microsoft Excel انتخابی
 Microsoft PowerPoint انتخابی
 Microsoft Word انتخابی
 MS SQL Server انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 های متن بازCMSدهنده توسعه 3023

 My SQL انتخابی
 Oracle انتخابی
 PHP الزامی
 Postgre SQL انتخابی
 RESTful Web Services انتخابی
 SQL انتخابی
 SQLite انتخابی
 Wordpress انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 انگلیسی انتخابی فناوری اطالعاتزبان  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 (CMS)های مدیریت محتوا مفاهیم سیستم الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 Linuxکارشناس  3024

 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 انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی Linuxکارشناس  3024

 افزارکارشناس استقرار نرم 3025

 Microsoft Access انتخابی
 Microsoft Excel انتخابی
 Microsoft PowerPoint انتخابی
 Microsoft Word انتخابی
 ارتباط موثر الزامی

 امنیت شبکه انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ الزامی

 پایگاه داده انتخابی

 تست کاربر هایروش الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 های اطالعاتیسیستم الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 کارشناس امنیت 3026

 CCNA Security انتخابی
 CEH الزامی
 Cisco انتخابی
 Firewall الزامی
 (ISO27000 آشنایی با استانداردهای خانواده) ISMS انتخابی

 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

 (Networkشبکه )+آشنایی با  انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس امنیت 3026

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 های امنیتیمتدولوژی الزامی

 فناوری اطالعاتای مفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 کارشناس پایگاه داده 3027

 Cassandra انتخابی
 CouchDB انتخابی
 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
 Neo 4j انتخابی
 Oracle انتخابی
 Postgre SQL انتخابی
 Redis انتخابی
 SQL الزامی
 SQLite انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 پایگاه داده پیشرفته انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Activeکارشناس شبکه  3028

 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 انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 امنیت شبکه الزامی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 اطالعاتزبان انگلیسی انتخابی فناوری  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مانیتورینگ انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 Passiveکارشناس شبکه  3029

 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



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 Passiveکارشناس شبکه  3029

 انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات زبان انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 کارشناس فناوری اطالعات 3030

 Cisco انتخابی
 Linux انتخابی
 Microsoft Access انتخابی
 Microsoft Excel انتخابی
 Microsoft PowerPoint انتخابی
 Microsoft Word انتخابی
 Mikrotik انتخابی
 SEO انتخابی
 Virtualization انتخابی
 Windows Server انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 با دیجیتال مارکتینگآشنایی  انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 مدیریت فناوری اطالعات الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 افزاریکارشناس کنترل پروژه نرم 3031

 Agile الزامی
 Microsoft Excel انتخابی
 Microsoft PowerPoint انتخابی
 Microsoft Project انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 افزاریکارشناس کنترل پروژه نرم 3031

 Microsoft Word انتخابی
 PMBOK انتخابی
 Primavera انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 ریزیاصول برنامه انتخابی

 اصول کنترل پروژه الزامی

 اصول مدیریت ریسک انتخابی

 ای در وبحرفهجستجوی  انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Scrumمتدولوژی  الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 کارشناس هوش مصنوعی 3032

 Git انتخابی
 Machine Learning الزامی
 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

 های فرا ابتکاریالگوریتم انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 پردازش تصویر انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 کارشناس هوش مصنوعی 3032

 پردازش سیگنال انتخابی

 پردازش صوت انتخابی

 پردازش متن انتخابی

 کاویداده و داده تحلیل انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی هوش مصنوعی الزامی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 هوش مصنوعی پیشرفته انتخابی

 (CTO)مدیر ارشد فنی  3033

 CSS الزامی
 Data Type انتخابی
 Design Pattern انتخابی
 Docker انتخابی
 Git الزامی
 HTML الزامی
 Java script الزامی
 jQuery انتخابی
 Kubernetes انتخابی
 Linux الزامی
 Microsoft Excel انتخابی
 Microsoft PowerPoint انتخابی
 Microsoft Word انتخابی
 PHP انتخابی
 Shell Script انتخابی
 Software Design انتخابی
 SQL الزامی
 Sysadmin انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 گرانویسی شیبرنامهاصول  انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 (CTO)مدیر ارشد فنی  3033

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 پایگاه داده پیشرفته انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فناوری اطالعات انتخابی

 طراحی الگوریتم الزامی

 اینترنتکار با  انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کنترل پروژه انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Jiraترل پروژه افزار مدیریت و کننرم انتخابی

 وب مستر 3034

 Bootstrap انتخابی
 CSS الزامی
 Drupal انتخابی
 Google Analytics الزامی
 HTML الزامی
 Java script الزامی
 Joomla انتخابی
 jQuery انتخابی
 Magento انتخابی
 Microsoft Excel انتخابی
 Microsoft PowerPoint انتخابی
 Microsoft Word انتخابی
 SEO الزامی
 Wordpress انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی



 

 

 
  

 

 ی اطالعاتهای شغلی مشاغل دسته شغلی فناورشایستگی

 شایستگی  رویکرد نام شغل کد شغل

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی وب مستر 3034

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی شایستگی

 فناوری اطالعات

 Erlang انتخابی
 GitHub انتخابی
 GitLab انتخابی
 Perl انتخابی
 نرم افزار 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

 کار گروهی انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی فنی و اجراییشایستگی – 23جدول شماره 

 راییهای شغلی مشاغل دسته شغلی فنی و اجشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 چیآبدارچی و نظافت 4001

 ارتباط موثر الزامی

 اصول تشریفات و پذیرایی الزامی

 اصول نظافت الزامی

 آشنایی اولیه با امور تدارکات و پشتیبانی انتخابی

 آشنایی با امور فنی ساختمان انتخابی

 آمارگیر و پرسشگر 4002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 استدالل انتخابی

 کار با تلفن همراه هوشمند انتخابی



 

 

 
  

 

 راییهای شغلی مشاغل دسته شغلی فنی و اجشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مبانی آمارگیری و پرسشگری الزامی آمارگیر و پرسشگر 4002

 برقکار 4003

 PLC انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ایمنی برق الزامی

 آشنایی با انواع کلید و فیوز 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

 و مکاتبات اداری آیین نگارش الزامی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 فن ترجمه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 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

 آشنایی با امور بانکی الزامی

 تحصیلداری الزامی

 کار با تلفن همراه هوشمند انتخابی



 

 

 
  

 

 راییهای شغلی مشاغل دسته شغلی فنی و اجشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 تعمیرکار خودرو 4006

 ارتباط موثر الزامی

 تکنسین برق خودرو الزامی

 مکانیک خودرو الزامی

 تعمیرکار وسایل الکترونیکی 4007

 ابزار دقیق انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 های هوشمندتجهیزات الکترونیک خانه انتخابی

 تجهیزات و قطعات الکترونیک الزامی

 تعمیر لوازم الکترونیکی خانگی انتخابی

 دوربین مدار بسته تعمیر و نصب انتخابی

 تاپ و رایانهتعمیرات لپ انتخابی

 تعمیرات موبایل انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نصاب وسایل الکترونیکی انتخابی

 تکنسین فنی و تاسیسات 4008

 ارتباط موثر الزامی

 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

 کشیلوله انتخابی

 کشی گازلوله انتخابی

 حفاظت فیزیکی و نگهبان 4009

 ارتباط موثر الزامی

 اصول اولیه حفاظت اطالعات الزامی

 اصول حفاظت فیزیکی الزامی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 راننده خودرو و کامیونت 4010

 ارتباط موثر الزامی

 آشنایی اولیه با برق و مکانیک خودرو انتخابی

 رانندگی آشنایی با قوانین روز الزامی

 تاسیسات برقی الزامی کاردان تاسیسات 4011



 

 

 
  

 

 راییهای شغلی مشاغل دسته شغلی فنی و اجشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 تاسیسات مکانیکی الزامی کاردان تاسیسات 4011

 کارگر ساده 4012

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول نظافت الزامی

 امور ساختمانی الزامی

 آشنایی اولیه با امور انبارداری انتخابی

 تدارکات و پشتیبانیآشنایی اولیه با امور  انتخابی

 خانگینصاب/تعمیرکار لوازم 4013

 ارتباط موثر الزامی

 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

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی فنی و اجرایی

 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 سرویس ذخیره انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی – 24جدول شماره 

 ی کارشناسی و ارائه خدماتهای شغلی مشاغل دسته شغلشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 پژوهشگر 5001

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ادبیات فارسی الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 آشنایی با مفاهیم رسانه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 روش تحقیق الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 فن ترجمه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 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 الزامی

 دستیار وکیل 5002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 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



 

 

 
  

 

 ی کارشناسی و ارائه خدماتهای شغلی مشاغل دسته شغلشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 دستیار وکیل 5002

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ویندوزکار با سیستم عامل  انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 راهنمای گردشگری )تور لیدر( 5003

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبحرفهجستجوی  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

 نویسیپروپوزالنویسی و گزارش انتخابی

 GPSخوانی و نقشه الزامی

 کارشناس اقتصادی 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



 

 

 
  

 

 ی کارشناسی و ارائه خدماتهای شغلی مشاغل دسته شغلشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی 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

 کار با اینترنت 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 )امکان مطالعات انتخابی

 مفاهیم مالی 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 انتخابی

 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

 با اینترنتکار  انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 NVivoافزار نرم انتخابی



 

 

 
  

 

 ی کارشناسی و ارائه خدماتهای شغلی مشاغل دسته شغلشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی 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 انتخابی

 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

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 مدیریت پروژه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 یادگیری فعال 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

 اینترنتکار با  انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی



 

 

 
  

 

 ی کارشناسی و ارائه خدماتهای شغلی مشاغل دسته شغلشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیریت پروژه انتخابی کارشناس تعمیرات و نگهداری 5007

 کارشناس حقوقی 5008

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ادبیات فارسی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول تدوین مقررات درون سازمانی الزامی

 اصول تنظیم اسناد تجاری و غیر تجاری الزامی

 المللیهای بیناصول تهیه و تنظیم قرارداد و موافق نامه انتخابی

 های داخلیاصول تهیه و تنظیم قرارداد و موافق نامه انتخابی

 هاسازماناصول حقوقی شرکت و  الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات الزامی

 آشنایی با مباحث حقوقی الزامی

 آیین نگارش حقوقی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 حقوقی و اداریو دعاوی  ریزی و پیگیری شکایاتبرنامه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 شناسیحقوق جزا و جرم انتخابی

 دستور زبان فارسی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی حقوق الزامی

 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 انتخابی

 کیفری -قواعد مدنی  الزامی

 قوانین کار و تامین اجتماعی الزامی



 

 

 
  

 

 ی کارشناسی و ارائه خدماتهای شغلی مشاغل دسته شغلشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس حقوقی 5008

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش الزامی

 هاها و روشکارشناس سیستم 5009

 Arena انتخابی

 BPMN2 انتخابی

 ISO انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ها و فرایندهاتحلیل و طراحی روش الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 IMSسیستم مدیریت یکپارچه  الزامی

 های دینامیکیسیستم الزامی

 (ERP - BPMSسازمانی )فرایندهای  الزامی

 کار با اینترنت الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 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



 

 

 
  

 

 ی کارشناسی و ارائه خدماتهای شغلی مشاغل دسته شغلشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس طراحی و توسعه محصول 5010

 ارتباط موثر انتخابی

 Just In Timeاصول  انتخابی

 اصول خطای صفر انتخابی

 اصول طراحی و توسعه محصول الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری 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

 Jiraه افزار مدیریت و کنترل پروژنرم انتخابی

 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 انتخابی

 Microsoft Word انتخابی



 

 

 
  

 

 ی کارشناسی و ارائه خدماتهای شغلی مشاغل دسته شغلشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس گردشگری 5012

 ارتباط موثر الزامی

 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

 کتابدار 5013

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول کتابداری الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مربی مهد کودک 5014

 ارتباط موثر الزامی

 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 ...( 5015

 ارتباط موثر الزامی

 اصول مهمانداری الزامی

 اصول هتلداری انتخابی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 آشنایی با اصول گردشگری انتخابی

 زبان انگلیسی الزامی

 زبان عربی انتخابی



 

 

 
  

 

 ی کارشناسی و ارائه خدماتهای شغلی مشاغل دسته شغلشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهماندار )هتل، هواپیما و ...( 5015

 زبان فرانسه انتخابی

 اینترنتکار با  انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ویراستار 5016

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 روزنامه نگاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 زبان عربی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 التک انتخابی

 نویسیمنبع الزامی

 ویراستاری الزامی

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی کارشناسی و ارائه خدمات

 Microsoft Outlook 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 سرویس ذخیره انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی – 25جدول شماره 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 اپراتور ارتباط با مشتری 6001

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 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

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 با مشتریمبانی ارتباط  الزامی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 مهارت فروش انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 انباردار 6002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول و فنون انبارداری الزامی

 ویندوزکار با سیستم عامل  انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 لوافزار حسابداری هماژول انبارداری نرم انتخابی

 پاسخگوی تلفنی 6003

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 فروش تلفنی انتخابی

 ویندوزکار با سیستم عامل  انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری الزامی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 گر بورستحلیل 6004
 Eviews انتخابی

 Matlab انتخابی



 

 

 
  

 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی 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 وبحرفهجستجوی  انتخابی

 حاکمیت شرکتی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 حسابدار 6005

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 موثرارتباط  انتخابی

 استانداردهای حسابداری انتخابی

 اصول و فنون انبارداری انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 های مالیتجزیه و تحلیل صورت انتخابی

 قانونیتحریر دفاتر  الزامی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 تسعیر ارز انتخابی

 حسابداری بهای تمام شده انتخابی

 حسابداری پیمانکاری انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد الزامی



 

 

 
  

 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 حسابدار 6005

 های ثابتحسابداری دارایی الزامی

 های نامشهودحسابداری دارایی انتخابی

 حسابداری فروش الزامی

 حسابداری مالی الزامی

 حسابداری مالیاتی الزامی

 صندوقداری انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری الزامی

 مطالبات مفاهیم وصول انتخابی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همکاران سیستمنرم انتخابی

 حسابدار صنعتی 6006

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و فنون انبارداری الزامی

 با قوانین بیمه و مالیات آشنایی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تسعیر ارز انتخابی

 حسابداری بهای تمام شده 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

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی دفتردار/متصدی دبیرخانه 6007



 

 

 
  

 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی 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

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 تنظیم اسناد انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 اجراییکارشناس امور  6008

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PMBOK انتخابی

 Primavera انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 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

 نیکارشناس امور کارگزینی و منابع انسا 6009

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول پاداش و قدردانی الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی



 

 

 
  

 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 نیکارشناس امور کارگزینی و منابع انسا 6009

 سیستم حقوق و دستمزد الزامی

 قوانین کار و تامین اجتماعی الزامی

 کار با اینترنت الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی

 نویسیگزارش انتخابی

 مدیریت عملکرد الزامی

 مدیریت منابع انسانی الزامی

 مفاهیم آموزش و توسعه کارکنان الزامی

 کارشناس بیمه 6010

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 سوزیآشنایی با بیمه آتش انتخابی

 گذاریآشنایی با بیمه عمر و سرمایه 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

 کارشناس تدارکات و پشتیبانی 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

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 Microsoft Excel الزامی کارشناس حسابرسی 6012



 

 

 
  

 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی 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

 کار با سیستم عامل ویندوز 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

 ارتباط موثر الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 آشنایی با امور تدارکات و پشتیبانی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 انگلیسیزبان  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



 

 

 
  

 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 روابط عمومیکارشناس  6014

 ارتباط موثر الزامی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 آشنایی با مفاهیم رسانه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 روابط انتخابی الزامی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 عکاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز 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 الزامی

 استانداردهای حسابداری الزامی

 استانداردهای حسابرسی الزامی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات الزامی

 حسابداری پیمانکاری الزامی

 حسابداری حقوق و دستمزد الزامی

 حسابداری صنعتی الزامی

 حسابداری فروش الزامی

 حسابداری مالی الزامی

 قانون تجارت الزامی

 قوانین کار و تامین اجتماعی الزامی

 کار با اینترنت الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی



 

 

 
  

 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی 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

 تحلیل تکنیکالاصول  انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 های مالیتجزیه و تحلیل صورت الزامی

 ای در وبجستجوی 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

 ارتباط موثر انتخابی

 آشنایی با امور تدارکات و پشتیبانی انتخابی

 آشنایی با کلیات بیمه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 با اینترنتکار  انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مدیریت امور رفاهی الزامی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 کارمند اداری 6018

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر الزامی



 

 

 
  

 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارمند اداری 6018

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تایپ و صفحه آرایی 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 الزامی

 اصول و فنون بایگانی انتخابی

 آشنایی با امور بانکی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 تنظیم اسناد انتخابی

 اینترنت کار با 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

 نویسیگزارش انتخابی

 مسئول دفتر 6021

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی



 

 

 
  

 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 دفترمسئول  6021

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 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

 مسئول قراردادها 6022

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 پروسه مناقصه و مزایدهآشنایی با  الزامی

 آشنایی با مباحث حقوقی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد انتخابی

 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 الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 مکاتبات اداریآیین نگارش و  الزامی



 

 

 
  

 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 منشی 6023

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 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

 حسابداری هلوافزار نرم انتخابی

 منشی دفتر حقوقی 6024

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 مالیاتآشنایی با قوانین بیمه و  انتخابی

 آشنایی با مباحث حقوقی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی مالی، اداری و حقوقی

 Google Calendar انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 اصول ثبت عالئم تجاری و اختراعات 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



 

 

 
  

 

 الی، اداری و حقوقیهای شغلی مشاغل دسته شغلی مشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی مالی، اداری و حقوقی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 وریمفاهیم بهره انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 

 

 مدیریتی های شغلی مشاغل دسته شغلیشایستگی – 26جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 HSEمدیر  7001

 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 الزامی

 ارزیابی ریسک انتخابی

 ارگونومی الزامی

 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

 نویسیپروپوزالنویسی و گزارش انتخابی

 مبانی اطفا حریق انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 HSEمدیر  7001

 مدیریت پروژه الزامی

 مهارت ارائه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 SEOمدیر  7002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO الزامی

 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 7003

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 انگلیسیزبان  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

 بازاریابیمدیریت  انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر اجرایی 7003

 مهارت ارائه انتخابی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همکاران سیستمنرم انتخابی

 مدیر اداری 7004

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 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 انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 حسابداری هلو افزارنرم انتخابی

 مدیر امور گردشگری 7005

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 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



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر امور گردشگری 7005

 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

 مدیریت امور گردشگری الزامی

 مدیریت فروش انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر بازرگانی خارجی 7006

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 وکارکسباستراتژی  انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 المللیاصول و قواعد قراردادهای بین الزامی

 اینکوترمز الزامی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 المللیبازاریابی بین الزامی

 تحقیقات بازار انتخابی

 ترخیص و امور گمرکی الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روابط انتخابی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی بازرگانی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیو پروپوزال نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر بازرگانی خارجی 7006

 مدیریت فروش انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر بازرگانی داخلی 7007

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 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 انتخابی

 تحقیقات بازار انتخابی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روابط انتخابی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 سیستم عامل ویندوز کار با انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 ای لجستیکمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 برندینگمدیر  7008

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 استراتژی بازاریابی الزامی

 استراتژی برندینگ انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر برندینگ 7008

 اصول برندینگ الزامی

 اصول مدیریت الزامی

 اصول مدیریت بازاریابی انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 مدیریت کسب و کار انتخابی

 مفاهیم هویت بصری الزامی

 مدیر پروژه 7009

 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 الزامی

 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

 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

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی

 مدیریت فروش انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر پروژه 7009
 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر پروژه فناوری اطالعات 7010

 Business Intelligence انتخابی

 Git الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SDLC انتخابی

 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

 ای در وبجستجوی 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

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 Jiraپروژه  افزار مدیریت و کنترلنرم انتخابی

 مدیر تبلیغات و بازاریابی 7011

 (تبلیغ نویسی) Copy Writing انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 استراتژی بازاریابی الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر تبلیغات و بازاریابی 7011

 ریزیاصول بودجه انتخابی

 اصول تبلیغات الزامی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 قراردادهااصول و قواعد  انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 بازاریابی صنعتی انتخابی

 ریزی بازاریابیبرنامه الزامی

 تحقیقات بازار الزامی

 تحلیل آماری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 روابط انتخابی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 طراحی کمپین تبلیغاتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 شناسیمبانی رنگ انتخابی

 مدیریت استراتژیک انتخابی

 استعداد و منابع انسانیمدیریت  انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 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 7012
 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر تحقیق و توسعه 7012

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اداریآیین نگارش و مکاتبات  انتخابی

 تحقیق و توسعه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 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 7013

 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

 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

 ارتباطیهای مهارت انتخابی

 مدیر توسعه بازار 7014

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر توسعه بازار 7014

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 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

 وکارکسبای مفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 مدیر تولید 7015

 HSE انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 Primavera انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر تولید 7015

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 ولیدریزی و فرایند تآشنایی 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

 سازی سه بعدیمدل انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 وکارای کسبپایهمفاهیم  انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر تولید محتوا 7016

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop الزامی

 Google Analytics الزامی

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word الزامی

 SEO الزامی

 Wordpress الزامی

 فارسیادبیات  الزامی

 اصول بازاریابی محتوایی الزامی

 اصول تولید محتوا الزامی

 اصول مدیریت انتخابی

 HTMLآشنایی با  الزامی

 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



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر تولید محتوا 7016

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شناسیمخاطب انتخابی

 مدیر خرید و تدارکات 7017

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 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

 انگلیسیزبان  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 ای لجستیکمفاهیم پایه انتخابی

 مفاهیم حسابداری مالیاتی انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 هلوافزار حسابداری نرم انتخابی

 افزار همکاران سیستمنرم انتخابی

 مدیر دیجیتال مارکتینگ 7018

 Email Marketing الزامی

 Google Adwords الزامی

 Google Analytics الزامی

 Google Search Consule الزامی

 Google Tag Manager الزامی

 Mobile Marketing الزامی

 SEO الزامی

 Wordpress الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 استراتژی بازاریابی دیجیتال الزامی

 استراتژی برندینگ انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر دیجیتال مارکتینگ 7018

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول بازاریابی الزامی

 اصول تولید محتوا الزامی

 اصول مدیریت الزامی

 اجتماعیهای آشنایی با شبکه الزامی

 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

 نویسیو پروپوزالنویسی گزارش انتخابی

 های بازاریابی دیجیتالمدل الزامی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 های تبدیلنرخ انتخابی

 مدیر رسانه 7019

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تدوین انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 روابط انتخابی الزامی

 روزنامه نگاری انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 عکاسی انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر رسانه 7019

 کار با اینترنت 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 7020

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 روابط انتخابی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت 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



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر روابط عمومی 7020

 مفاهیم تبلیغات الزامی

 مهارت ارائه انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 مدیر طراحی و توسعه محصول 7021

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 استراتژی ورود به بازار الزامی

 اصول طراحی و توسعه محصول الزامی

 اصول قیمت گذاری الزامی

 تحقیق و توسعه انتخابی

 ای در وبحرفهجستجوی  انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 شناخت چرخه عمر محصول الزامی

 شناخت نقشه سفر مشتری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 منابع انسانی مدیریت استعداد و انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مفاهیم استراتژی انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 Jiraپروژه  افزار مدیریت و کنترلنرم انتخابی

 مدیر فروش 7022

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول بازاریابی انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر فروش 7022

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 ریزی فروشبرنامه الزامی

 بازارتحقیقات  انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 ارائهمهارت  انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 مدیر فروشگاه 7023

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول بازاریابی انتخابی

 فنون مذاکرهاصول و  الزامی

 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

 حسابداریمبانی  انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 ای لجستیکمفاهیم پایه انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر فروشگاه 7023
 مهارت ارائه انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 مدیر کنترل کیفیت 7024

 HSE انتخابی

 ISO 17025 انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 Primavera انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول کنترل کیفیت 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 انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 مدیر لجستیک/زنجیره تامین 7025

 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 الزامی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر لجستیک/زنجیره تامین 7025

 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

 نویسیگزارش انتخابی

 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 7026

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 حسابداریاستانداردهای  الزامی

 اصول حسابرسی انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 هاآشنایی با قانون ثبت شرکت انتخابی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 اداریآیین نگارش و مکاتبات  انتخابی

 تحریر دفاتر قانونی الزامی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 تسعیر ارز انتخابی

 حسابداری پیمانکاری انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد الزامی

 حسابداری صنعتی انتخابی

 حسابداری فروش الزامی

 حسابداری مالی الزامی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر مالی 7026

 مالیاتیحسابداری  الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 قانون بیمه انتخابی

 قانون تجارت انتخابی

 قانون مالیات مستقیم انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مالیمبانی مدیریت  انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همکاران سیستمنرم انتخابی

 مدیر منابع انسانی 7027

 ISO10015 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 اصول پاداش و قدردانی الزامی

 اصول توسعه و پرورش مدیران انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 های شخصیتآشنایی با تست الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ریزی نیروی انسانیبرنامه الزامی

 جذب و استخدام الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 ساختار سازمانی الزامی

 سیستم حقوق و دستمزد الزامی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیر منابع انسانی 7027

 تامین اجتماعیقوانین کار و  الزامی

 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

 هاانسانی بر پایه شایستگی مدیریت منابع انتخابی

 مصاحبه ساختاریافته انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیرعامل 7028

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 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

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 وکارتحلیل محیط کسب انتخابی

 وکارتدوین و ارزیابی طرح کسب انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 سیستم عامل ویندوزکار با  انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مدیرعامل 7028

 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 شغلی شایستگی

 مدیریتی

 Microsoft Outlook انتخابی

 نرم افزار 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

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 وریمفاهیم بهره انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 

 

 مهندسی های شغلی مشاغل دسته شغلیشایستگی – 27جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس انرژی 8001

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 DIgSILENT انتخابی

 Fluent انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس انرژی 8001

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی 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

 Proteus انتخابی

 Pspice انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 اتوماسیون صنعتی انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس برق 8002

 ارتباط موثر انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 ARMنویسی میکروکنترلر برنامه انتخابی

 تاسیسات برقی )طراحی( انتخابی

 تاسیسات برقی )نظارت( انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی برق انتخابی

 Embeddedهای سیستم انتخابی

 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 الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 لکترونیکا - مهندس برق 8003

 Altium Designer انتخابی

 C انتخابی

 ++C انتخابی

 FPGA 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



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 لکترونیکا -مهندس برق  8003

 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

 تعمیر وسایل الکترونیکی انتخابی

 های الکتریکیتئوری کنترل ماشین انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی برق انتخابی

 سوئیچینگ انتخابی

 طراحی بردهای الکترونیکی انتخابی

 طراحی مدارات الکترونیک انتخابی

 طراحی میکروکنترلر 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

8004 
های یستمس -مهندس برق 

 دیجیتال

 (اتوکد) AutoCAD 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



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8004 
های یستمس -مهندس برق 

 دیجیتال

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی برق انتخابی

 شبکه هوایی برق انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 های دیجیتالیستمس -مهندسی برق  الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 درتق -مهندس برق  8005

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 دقیقابزار  انتخابی

 اتوماسیون صنعتی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 های الکتریکیتئوری کنترل ماشین انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی برق انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 درتق -مهندس برق  8005
 قدرت -مهندسی برق  الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 نترلک -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 انتخابی مهندسی برق انتخابی

 طراحی مدارات الکترونیک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 سیستم عامل ویندوزکار با  انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 کنترل -مهندسی برق  الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 خابراتم -مهندس برق  8007

 Altium Designer انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 ++C انتخابی

 HFSS انتخابی

 Matlab انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 خابراتم -مهندس برق  8007

 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

 پردازش سیگنال انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 انتخابی مهندسی برقزبان انگلیسی  انتخابی

 های مخابراتیشبکه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش 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

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 Solidworks انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس پزشکی 8008

 ابزار دقیق انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 تعمیر تجهیزات بیمارستانی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی 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 الزامی

 تاسیسات برقی الزامی

 تاسیسات مکانیکی 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

 Proteus انتخابی

 Python انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس رباتیک 8010

 ارتباط موثر انتخابی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 پردازش تصویر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 انتخابی مهندسی رباتیک زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 مهندسی رباتیک الزامی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 نیوماتیک انتخابی

 مهندس شهرسازی 8011

 3D DDD 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

 اسکیس انتخابی

 ریزی شهریبرنامه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس شهرسازی 8011

 انتخابی مهندسی شهرسازیزبان انگلیسی  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 انتخابی

 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 انتخابی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیپروپوزالنویسی و گزارش انتخابی

 مهندسی شیمی الزامی

 نانوفناوری انتخابی

8013 
یمیایی ش -مهندس شیمی 

 سلولزی

 Aspen Hysys انتخابی

 HPLC انتخابی

 HSE انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8013 
یمیایی ش -مهندس شیمی 

 سلولزی

 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 انتخابی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیپروپوزالنویسی و گزارش انتخابی

 یمیایی سلولزیش -مهندسی شیمی  الزامی

 نایع پاالیشص -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 انتخابی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 صنعتیکشی لوله انتخابی

 پاالیش صنایع -مهندسی شیمی  الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 نانوفناوری انتخابی

8015 
نایع ص -مهندس شیمی 

 پتروشیمی
 Aspen Hysys انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8015 
نایع ص -مهندس شیمی 

 پتروشیمی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 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

 شیمیزبان انگلیسی انتخابی مهندسی  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 نایع پتروشیمیص -مهندسی شیمی  الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 نانوفناوری انتخابی

 نایع پلیمرص -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

 روش تحقیق انتخابی

 انتخابی مهندسی شیمی زبان انگلیسی انتخابی

 سینتیک پلیمر انتخابی

 های پالستیکطراحی و تزریق قالب انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 نایع پلیمرص -مهندس شیمی  8016

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 لیمرصنایع پ -مهندسی شیمی  الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 نانوفناوری انتخابی

8017 
صنایع  -مهندس شیمی 

 شیمیایی 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 انتخابی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 شناسیکانی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 معدنینایع شیمیایی ص -مهندسی شیمی  الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 نایع گازص -مهندس شیمی  8018

 Aspen Hysys انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی شیمی انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 نایع گازص -مهندس شیمی  8018

 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  -مهندس شیمی 

 فرایندهای صنایع نفت

 Aspen Hysys انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 راحی فرایندهای صنایع نفتط -مهندسی شیمی  الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 انوفناورین -مهندس شیمی  8020

 Aspen Hysys انتخابی

 HPLC انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 وب ای درجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 انوفناورین -مهندس شیمی  8020

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ینانوفناور -مهندسی شیمی  الزامی

 مهندس صنایع 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

 (PMت )های نگهداری و تعمیرااستقرار سیستم انتخابی

 ریزی و فرایند تولیدآشنایی با برنامه الزامی

 کاویتحلیل داده و داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی 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 الزامی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 SPSSافزار نرم انتخابی مهندس صنایع 8021

 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 انتخابی مهندسی صنایع غذایی انتخابی

 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

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 SAP2000 انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس عمران 8023

 اجرا )عمران( انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 اصول مهندسی ترافیک انتخابی

 آزمایشگاه بتن انتخابی

 (2800له )ها در برابر زلزنامه طراحی ساختمانآیین انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ای ساختمانبهسازی لرزه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 بردارینقشههای دوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی 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( انتخابی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 مهندسی عمران الزامی

 نظارت )عمران( انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 های بازهیدرولیک کانال انتخابی

8024 
ب و آ -مهندس عمران 
 فاضالب

 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



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8024 
ب و آ -مهندس عمران 
 فاضالب

 SAP2000 انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی عمران انتخابی

 های آبیاریطراحی و اجرای سیستم انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد الزامی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 اضالبفآب و  -مهندسی عمران  الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 های بازهیدرولیک کانال الزامی

 شناسیاکخ -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

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی عمران انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 شناسیاکخ -مهندس عمران  8025

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد الزامی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 شناسیخاک -مهندسی عمران  الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 آهناهر -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 انتخابی

 SAFE انتخابی

 SAP2000 انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 انتخابی مهندسی عمران زبان انگلیسی 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

 بردارینقشه انتخابی

 زیستحیط م -مهندس عمران  8027

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 حیط زیستم -مهندس عمران  8027

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 موثرارتباط  انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی عمران انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 برآورد متره و انتخابی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 محیط زیست -مهندسی عمران  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

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی فضای سبز انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس فضای سبز 8028

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 متره و برآورد انتخابی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 مهندسی فضای سبز الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 افزارختس -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 الزامی

 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

 افزارختس -زبان انگلیسی انتخابی مهندسی کامپیوتر  الزامی

 Embeddedهای سیستم انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 افزارختس -مهندس کامپیوتر  8029

 افزارسخت -مهندسی کامپیوتر  الزامی

 ARMمیکروکنترلرهای  انتخابی

 AVRمیکروکنترلرهای  انتخابی

 افزاراندازی و خطایابی سختنصب، راه الزامی

8030 
فناوری  -مهندس کامپیوتر 
 اطالعات

 #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

 انتخابی فناوری اطالعاتزبان انگلیسی  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 ناوری اطالعاتف -مهندسی کامپیوتر  الزامی

 Jira افزار مدیریت و کنترل پروژهنرم انتخابی

 افزاررمن -مهندس کامپیوتر  8031

 Asp.net (C#) انتخابی

 Asp.net (VB) انتخابی

 #C انتخابی

 ++C انتخابی

 CSS انتخابی

 Design Pattern انتخابی

 HTML انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 افزاررمن -مهندس کامپیوتر  8031

 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

 موثر ارتباط انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه الزامی

 امنیت شبکه الزامی

 (Networkآشنایی با شبکه )+ انتخابی

 IoTآشنایی با مباحث  انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 افزاررمن -زبان انگلیسی انتخابی مهندسی کامپیوتر  الزامی

 طراحی الگوریتم الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متدهای طراحی برنامه موبایل انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 افزارمستندسازی نرم الزامی

 فناوری اطالعات ایمفاهیم پایه انتخابی

 افزارنرم -مهندسی کامپیوتر  الزامی

 Jira افزار مدیریت و کنترل پروژهنرم انتخابی

 مهندس کشاورزی 8032
 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس کشاورزی 8032

 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

 کشاورزیزبان انگلیسی انتخابی مهندسی  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

 استانداردهای مواد انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 MTبازرسی جوش  انتخابی

 PTبازرسی جوش  انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس متالورژی و مواد 8033

 UTبازرسی جوش  انتخابی

 VTبازرسی جوش  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 انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

 فرایندهای شیمیایی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کوانتومتری انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 مهندسی متالورژی و مواد الزامی

8034 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 استخراج

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 های غیرمخربآزمایش انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 با اینترنت کار انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8034 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 استخراج

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 ستخراجا -مهندسی متالورژی و مواد  الزامی

8035 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 جوشکاری

 (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

 تحقیقروش  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



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8035 
 -مواد مهندس متالورژی و 

 جوشکاری
 وشکاریج -مهندسی متالورژی و مواد  الزامی

8036 
 -مهندس متالورژی و مواد 
 حفاظت و خوردگی مواد

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 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

 انگلیسی انتخابی مهندسی متالورژی و موادزبان  انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 خوردگی موادفاظت و ح -مهندسی متالورژی و مواد  الزامی

8037 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 گریریخته

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی 8037



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 گریریخته

 گریاصول ریخته الزامی

 بازرسی جوش انتخابی

 PTبازرسی جوش  انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 گری تحت فشارریخته انتخابی

 انگلیسی انتخابی مهندسی متالورژی و موادزبان  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

 گرییختهر -متالورژی و مواد مهندسی  الزامی

8038 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 سرامیک

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Origin انتخابی

 Xpert انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8038 
 -مواد مهندس متالورژی و 

 سرامیک

 متالوگرافی انتخابی

 رامیکس -مهندسی متالورژی و مواد  الزامی

8039 
 -مهندس متالورژی و مواد 

 شکل 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

 روش تحقیق 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

 کل دادن فلزاتش -مهندسی متالورژی و مواد  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

 Solidworks انتخابی

 Xpert انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8040 

 -مهندس متالورژی و مواد 
انتخاب مواد شناسایی و 

 مهندسی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 سیستم عامل ویندوزکار با  انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 ناسایی و انتخاب مواد مهندسیش -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 اولیهامداد و کمک 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

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مهندسی معدن الزامی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس معدن 8041
 SPSSافزار نرم انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 رآوریف -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 انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 فرآوری -مهندسی معدن  الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 کانیک سنگم -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

 Microsoft Word انتخابی

 Surfer انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کانیک سنگم -مهندس معدن  8043

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی معدن انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 سیستم عامل ویندوزکار با  انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 گمکانیک سن -مهندسی معدن  الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 مهندس معماری 8044

 3D MAX انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 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

 برداریهای 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

 نظارت )معماری( انتخابی

 خوانی معمارینقشه انتخابی

8045 
عماری م -مهندس معماری 
 داخلی

 3D MAX انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8045 
عماری م -مهندس معماری 
 داخلی

 (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

 عامل ویندوز کار با سیستم انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مصالح ساختمانی انتخابی

 عماری داخلیم -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

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس مکانیک 8046

 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 انتخابی

 انتخابی مهندسی مکانیکزبان انگلیسی  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 انتخابی

8047 
رارت و ح -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

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 Solidworks انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8047 
رارت و ح -مهندس مکانیک 
 سیاالت

 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 پروپوزالگزارش انتخابی

 رارت و سیاالتح -مهندسی مکانیک  الزامی

 ودروخ -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

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی مکانیک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 خودرو -مهندسی مکانیک  الزامی

 نیوماتیک انتخابی

 هیدرولیک انتخابی

 ریاد -مهندس مکانیک  8049
 Abaqus انتخابی

 ANSYS انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 ریاد -مهندس مکانیک  8049

 (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 پروپوزالگزارش انتخابی

 دریا -مهندسی مکانیک  الزامی

 هیدرولیک انتخابی

8050 
اخت و س -مهندس مکانیک 
 تولید

 Abaqus انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 CNC انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8050 
اخت و س -مهندس مکانیک 
 تولید

 تراشکاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی مکانیک انتخابی

 های صنعتیقالب ساخت انتخابی

 فرزکاری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 سازی قطعاتمدل انتخابی

 اخت و تولیدس -مهندسی مکانیک  الزامی

 کشی صنعتینقشه انتخابی

 نیوماتیک انتخابی

 هیدرولیک انتخابی

8051 
راحی ط -مهندس مکانیک 
 جامدات

 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

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی مکانیک انتخابی

 فرزکاری انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

8051 
راحی ط -مهندس مکانیک 
 جامدات

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ح جامداتطرا -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

 نفت زبان انگلیسی انتخابی مهندسی 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

 Surfer انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 برداریمهندس نقشه 8053

 برداریهای نقشهدوربین انتخابی

 برداریزبان انگلیسی انتخابی مهندسی نقشه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ویندوز کار با سیستم عامل 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 انتخابی

 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

 بازرسی جوش انتخابی

 تعمیر و نگهداری هواپیما انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشکاری انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مهندسی هوافضا انتخابی

 زبان روسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی



 

 

 
  

 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس هوافضا 8054

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 مهندسی هوافضا الزامی

 ودینامیکآیر -مهندسی هوافضا  انتخابی

 پیشرانش -مهندسی هوافضا  انتخابی

 ینامیک پرواز و کنترلد -مهندسی هوافضا  انتخابی

 های هوافضاییازهس -مهندسی هوافضا  انتخابی

 هندسی فضاییم -مهندسی هوافضا  انتخابی

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی مهندسی

 Microsoft Outlook انتخابی

 نرم افزار visio انتخابی

 آشنایی با ابزار فنی انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری 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

 تسکولومدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 

 

 هنر، رسانه و آموزش های شغلی مشاغل دسته شغلیشایستگی – 28جدول شماره 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 گرتدوین 9001

 ابزارشناسی تدوین انتخابی

 اصول تدوین الزامی

 افزارهای تدوینآشنایی با نرم الزامی

 Microsoft Excel انتخابی دبیری/معلمی 9002



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 دبیری/معلمی 9002

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ادبیات فارسی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 های زندگیآشنایی با مفاهیم مهارت انتخابی

 نگارش و مکاتبات اداریآیین  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

 طراح اینفوگرافی 9003

 Adobe After Effects انتخابی

 Adobe Illustrator انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop الزامی

 Corel Draw انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 (Layoutچیدمان حروف ) انتخابی

 صفحه آرایی انتخابی



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 طراح اینفوگرافی 9003

 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

 داخلی و دکوراسیونطراح  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 الزامی

 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

 (UI/UXکاربری )طراح رابط/تجربه  9005

 Adobe Experience Design انتخابی

 Adobe Illustrator انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Material Design Lite انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 (UI/UXطراح رابط/تجربه کاربری ) 9005

 Sketch انتخابی

 UX و UI الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه الزامی

 داستان کاربری انتخابی

 تست کاربر هایروش الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 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 الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 تصویرسازی انتخابی

 در وب ایجستجوی 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



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 طراح هویت بصری 9006
 مفاهیم عکاسی انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 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 الزامی

 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 الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبکه الزامی

 رسانهآشنایی با مفاهیم  انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 تدوین انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس رسانه 9008

 روابط انتخابی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 شناخت انواع رسانه انتخابی

 عکاسی انتخابی

 کار با اینترنت 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

 اینترنت کار با الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 کارشناس نشر و تولید محتوا 9010

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Google Analytics انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 Wordpress انتخابی

 ادبیات فارسی انتخابی

 اصول تولید محتوا الزامی



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس نشر و تولید محتوا 9010

 HTMLآشنایی با  انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان فارسیدستور  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 الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 دستور زبان فارسی الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی ادبیات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ویندوزکار با سیستم عامل  انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 ویراستاری انتخابی

 کارشناس/مدرس تاریخ 9012

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ایرانتاریخ  الزامی

 تاریخ جهان الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی تاریخ انتخابی



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس/مدرس تاریخ 9012

 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 الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 ریاضیزبان انگلیسی انتخابی  انتخابی

 علوم ریاضی الزامی

 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

 Surfer انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 شناسیزبان انگلیسی انتخابی زمین انتخابی

 شناسیعلوم زمین الزامی

 کار با اینترنت انتخابی



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 شناسیکارشناس/مدرس زمین 9014

 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

 ارتباط موثر الزامی

 DNAاستخراج  انتخابی

 اصول بیوانفورماتیک انتخابی

 الکتروفورز انتخابی

 آزمایشگاه زیست الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 شناسیزبان انگلیسی انتخابی زیست انتخابی

 شناسیزیستعلوم  الزامی

 کار با اینترنت 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

 ارتباط موثر الزامی

 ایمنی در آزمایشگاه انتخابی

 آزمایشگاه شیمی الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی شیمی انتخابی

 علوم شیمی الزامی



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس/مدرس شیمی 9016

 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

 موثرارتباط  الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری 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 الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 درک قرآنی انتخابی

 زبان عربی انتخابی

 علوم دینی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 کارشناس/مدرس فیزیک 9019
 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس/مدرس فیزیک 9019

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 آزمایشگاه فیزیک الزامی

 آشنایی با نجوم انتخابی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی فیزیک انتخابی

 فیزیک الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 سیستم عامل ویندوز کار با انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 مهارت تدریس 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 الزامی

 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



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 گرافیست 9020

 صفحه آرایی انتخابی

 بندیطراحی بسته انتخابی

 طراحی گرافیک الزامی

 سایتطراحی گرافیک وب انتخابی

 طراحی لوگو انتخابی

 عکاسی انتخابی

 اینترنتکار با  انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 گرافیک تلویزیونی الزامی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شناسیمبانی رنگ الزامی

 مبانی هنرهای تجسمی الزامی

 شناسیمخاطب انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 موشن گرافیک انتخابی

 گوینده رسانه 9021

 اصول اجرا الزامی

 اطالعات انتخابی الزامی

 آشنایی با مسائل روز ایران و جهان الزامی

 فن بیان الزامی

 مبانی گویندگی الزامی

 مفاهیم زبان بدن الزامی

 مترجم/مدرس زبان انگلیسی 9022

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی مترجمی الزامی

 فن ترجمه الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهارت تدریس الزامی مترجم/مدرس زبان انگلیسی 9022

 مترجم/مدرس زبان ترکی استانبولی 9023

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان ترکی استانبولی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 مترجم/مدرس زبان عربی 9024

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 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 الزامی

 اصول مربیگری الزامی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 شناسی ورزشیآسیب الزامی

 شناسی ورزشیحرکت انتخابی

 داوری بسکتبال انتخابی

 داوری فوتبال انتخابی

 داوری هندبال انتخابی

 داوری والیبال انتخابی

 روانشناسی ورزشی انتخابی



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مربی ورزشی 9025

 زبان انگلیسی انتخابی 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 انتخابی

 مربیگری هندبال انتخابی

 مربیگری والیبال انتخابی

 مربیگری ورزشی انتخابی

 مربیگری یوگا انتخابی

 مشاور تحصیلی 9026

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 های زندگیآشنایی 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

 مشاوره تحصیلی الزامی

 مهارت تدریس الزامی

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی هنر، رسانه و آموزش

 Adobe Connect انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی



 

 

 
  

 

 ر، رسانه و آموزشهای شغلی مشاغل دسته شغلی هنشایستگی

 شایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

- 
های شغلی عمومی دسته شایستگی

 شغلی هنر، رسانه و آموزش

 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

 مدیریت پروژه آنالین تسکولو انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
  

 

 بندی استانیناحیهو های شغلی جدول تقاضای شغلی بر اساس دسته: 2 شماره پیوست
 

بنیان به دبیرخانه آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت صنعتی، تجاری، فناور و دانش 4300بر اساس اعالم نیاز بیش از 

کشور،  بندی استانییهناحهای شغلی و کارگماری داوطلبان این آزمون تا کنون، جدول تقاضاها به تفکیک دستهبرای به

 باشد:به شرح زیر می

 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 

 -)آذربایجان غربی 

 -آذربایجان شرقی 

 ردبیل(ا -زنجان 

75 108 155 112 124 384 91 602 82 

 2ناحیه شماره 

چهارمحال و  -)اصفهان 

 بختیاری(

92 74 164 113 125 286 110 640 60 

 3ناحیه شماره 

 یالم(ا -)خوزستان 
49 44 87 87 41 153 53 427 29 

 4شماره ناحیه 

 -یزد  -)کرمان 

یستان و س -هرمزگان 

 بلوچستان(

32 67 97 48 66 192 66 366 36 

 5ناحیه شماره 

 –بوشهر  –)فارس 

 کهگیلویه و بویراحمد(

44 65 109 69 75 199 71 515 44 

 6ناحیه شماره 

 -)خراسان جنوبی 

 -خراسان شمالی 

 خراسان رضوی(

89 99 203 101 129 371 121 592 89 



 

 

 
  

 

 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 

 -کرمانشاه  -)همدان 

 -رستان ل -کردستان 

 مرکزی(

68 99 157 124 115 334 99 613 74 

 8ناحیه شماره 

 -گیالن  -)تهران 

قزوین  -البرز  -سمنان 

 -گلستان  -قم  -

 مازندران(

1272 707 1767 764 1061 3191 991 2781 772 

 

 واحد شمارش، نفر است. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 های دانش بنیان: لیست شرکت3شماره پیوست 

تندات مقررات و مس ن،یقوان"توانند با مراجعه به سایت آزمون، در قسمت درباره ما و از قسمت داوطلبان گرامی می

توانند د؛ همچنین از طریق لینک زیر مینماین "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"ره ما و از قسمت سایت آزمون، در قسمت درباتوانند با مراجعه به داوطلبان گرامی می

توانند اقدام یق لینک زیر مینمایند؛ همچنین از طر "خالقهای لیست شرکت "اقدام به دریافت  "مربوط به حوزه اشتغال

 کنند.

 دریافت لیست

 

 های صنعتی: لیست شهرک5شماره پیوست 

تندات مقررات و مس ن،یقوان"توانند با مراجعه به سایت آزمون، در قسمت درباره ما و از قسمت داوطلبان گرامی می

توانند ریق لینک زیر مینمایند؛ همچنین از ط "صنعتیهای شهرکلیست  "اقدام به دریافت  "مربوط به حوزه اشتغال

 اقدام کنند.

 دریافت لیست

 

 فناوریعلم و های : لیست پارک6شماره پیوست 

تندات مقررات و مس ن،یقوان"توانند با مراجعه به سایت آزمون، در قسمت درباره ما و از قسمت گرامی میداوطلبان 

توانند مایند؛ همچنین از طریق لینک زیر مین "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"ا و از قسمت به سایت آزمون، در قسمت درباره م توانند با مراجعهداوطلبان گرامی می

ن از طریق لینک زیر نمایند؛ همچنی "قانون کار جمهوری اسالمی ایران "اقدام به دریافت  "مربوط به حوزه اشتغال

  توانند اقدام کنند.می

 دریافت قانون

https://inre.ir/assets/documents/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86.pdf
https://inre.ir/assets/documents/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82.pdf
https://inre.ir/assets/documents/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.pdf
https://inre.ir/assets/documents/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C.pdf
https://inre.ir/assets/documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf


 

 

 
  

 

 کار: نمونه قرارداد 8پیوست شماره 

 

قانون  (8ار موضوع بند )الف( ماده )ون ک( قان7( الحاقی به ماده )3( قانون کار جمهوری اسالمی ایران و تبصره )10این قرارداد به موجب ماده )

و کارفرما  ظام بین کارفرما/ نماینده قانونیمجمع تشخیص مصلحت ن 25/8/1387صوب م -رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

 منعقد می شود .  کارمند

 (  مشخصات طرفین : 1

 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما 

امه/ شماره ثبت ........................... به نشانی شماره شناسن ............فرزند .................. .....................................................آقای / خانم / شرکت 

................................................................................................................................................... 

  کارمند

ره ملی شما  ............................. شماره شناسنامه ...............لد ..آقای / خانم .......................................... فرزند ................................ متو

ه نشانی : ب ........... .................................................................... میزان تحصیالت ............................ نوع و میزان مهارت ...

................................................................................................................................................... 

 ⃝کارمعین     ⃝موقت             ⃝ (  نوع قرارداد : دائم 2

به آن اشتغال می یابد :  کارمند(  نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که 3

..................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................. 

 ................................................................................................(  محل انجام کار : ........................................................................4

 ................................................................................................انعقاد قرارداد : .................................................................(  تاریخ 5

 ................................................................................................................(  مدت قرارداد : ...........................................................6

 ...................................................................................................(  ساعات کار : ............................................................................7

ش از میزان مندرج در قانون کار میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد . ساعات کار نمی تواند بی

 تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است . 

 (  حق السعی : 8

 .. ریال ( نه : .................................................اعتی ........................................ ریال )حقوق ماهاالف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ س

 توافق طرفین قابل پرداخت است .  ب : پاداش افزایش تولید و یا بهره وری ........................................... ریال که طبق



 

 

 
  

 

 ............................................................یر مزایا ....................................................................................................................ج : سا

 

...................................... نزد بانک ....................................... شعبه بصورت هفتگی/ ماهانه به حساب شماره ........:  کارمند(  حقوق و مزایای 9

 ............................... توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد . 

دستگاه های بیمه گر بیمه ن تامین اجتماعی و یا سایر سازمارا نزد  کارمند( قانون کار ، کارفرما مکلف است 148به موجب ماده ) (  بیمه :10

 نماید . 

 و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمولبه 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  از یک سال ، میزان عیدی و پاداش می شود . برای کار کمترپرداخت  کارمندو پاداش ساالنه به روزانه قانونی کارگران ( به عنوان عیدی 

 به نسبت محاسبه خواهد شد . سقف مربوط 

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 

 این قرارداد در موارد ذیل ، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است .  (  شرایط فسخ قرارداد :13

 فسخ قرارداد ................ روز قبل به طرف مقابل کتباً اعالم می شود . 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

وضااوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصاای اسااتحقاقی ، کمک هزینه مسااکن و کمک هزینه عائله مندی سااایر م  (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  سط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت و یا  سخه نیز تو و امور اجتماعی محل تحویل صورت وجود( و یک ن

 . می شود

  

 

کارمندمحل امضاء  محل امضاء کارفرما  
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