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 مقدمه

 مونآز اولین گذاري سیاست شوراي مصوبات اساس بر متعال، خداوند درگاه به سپاس و حمد با 
 افراد، انتخاب هاشرکتاین  انسانی سرمایه تامین منظور به بنیان،دانش و خصوصی هايشرکت تخداماس

ورت ص، طرح ریزي و سیاست گذاري این آزمون داوطلبان براي مناسب شرایط ایجادشایسته و همچنین 
، مستعد راداف به شغلی امکانات تخصیص و مناسب هايشغلداوطلبان به  هدایتپذیرفت. لذا در راستاي 

 و خصوصی هايتکشر استخدام آزمون اولین در نامثبت ضوابط و شرایط گذشته، تجارب از گیريبهره با
  :گرددمی اعام ذیل شرح به 1396 سال بنیاندانش

 تعاریف

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

 8 به شغلی حوزه اساس بر بنیاندانش و خصوصی هايشرکت نیاز مورد مشاغل :شغلی دسته  -1
 نای عناوین نامند.می "لیشغ دسته" یک را بخش هر است، شده تقسیم مستقل بخش
 باشد:می ذیل شرح به شغلی هايدسته

 فنی و اجرایی  -1

 مراقبت و درمان بهداشت،  -2

 آموزشی و رفاهی خدماتی،  -3

 فروش و بازاریابی اي،رسانه طراحی،  -4

 اطاعات آوريفن  -5

 مهندسی و کارشناسی  -6

 اداري و حقوقی مالی،  -7

 مدیریتی  -8

 بنیاندانش و خصوصی هايشرکت در موجود شغلی هايموقعیت از نوع هر براي :یشغل عنوان  -2
 هک بوده شغلی عنوان 266 ارزیابی شامل آزمون است. شده گرفته نظر در شغلی عنوان یک
 ینا داشت. خواهد وجود گوناگون هايشرکت در شغلی موقعیت چندین عنوان، هر براي

  ت.اس آمده همین دفترچه 45تا  13 صفحات ولاجد در هاآن تعاریف و عناوین

 که را دولتی غیر هايسازمان و هامجموعه اقتصادي، هايبنگاه نهادها، کلیه خصوصی: شرکت  -3
 نامند.می خصوصی شرکت کنند،می فعالیت غیرتجاري یا تجاري اهداف با قانون اساس بر

 و علم افزاییهم منظور به که است تعاونی یا خصوصی مؤسسه یا شرکت ان:بنیدانش شرکت  -4
 کاربرد و گسترش )شامل اقتصادي و علمی اهداف تحقق محور،دانش اقتصاد توسعه ثروت،
 خدمات( و کاا تولید و طراحی )شامل توسعه و تحقیق نتایج سازيتجاري و نوآوري( و اختراع

 تشکیل مربوط افزارهاي نرم تولید در ویژه به فراوان افزوده ارزش با و برتر هايفناوري حوزه در
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 موسسات و هاشرکت تشخیص و ارزیابی نامه آیین" نظر مورد معیارهاي اساس بر و شودمی
 بنیاندانش موسسات و هاشرکت صاحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه»  تأیید به ،"بنیاندانش

 .رسدمی «رااج بر نظارت و

 از که شودمی اطاق هنر و ادبیات زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی، دروس به :عمومی دانش  -5
 واهدخ وجود اینترنتی مرحله آزمون در سوااتی مشاغل از بعضی براي آنان از برخی میان
 .داشت

o مورد شغل در "عمومی دانش" سواات وجود عدم یا وجود از اطاع براي: 1تبصره 
 نمایید مراجعه ضرایب به مربوط جدول به ضریبشان و سواات تعداد و نظرتان

o به جدول مربوط  "دانش عمومی": جهت اطاع از کتب پیشنهادي سواات 2تبصره
 در ابتداي قسمت منابع آزمون توجه نمایید.

 هوش و اجتماعی روابط انگلیسی، زبان اطاعات، فناوري فهم دروس به :تخصصی رفتاري  -6
 مرحله زمونآ در اتیسوا مشاغل از بعضی براي آنان از برخی میان از که شودمی گفته ریاضی

 .داشت خواهد وجود اینترنتی

o شغل در "تخصصی رفتاري " سواات وجود عدم یا وجود از اطاع براي: 1تبصره 
 .ییدنما مراجعه ضرایب به مربوط جدول به ضریبشان و سواات تعداد و نظرتان مورد

o بوطمر جدول به دانشی و رفتاري سواات پیشنهادي کتب از اطاع جهت: 2تبصره 
 .نمایید توجه آزمون منابع قسمت در شغل هر به

 صاصیاخت و ویژه صورت به شغل هر براي که است سواات از ايمجموعه :اختصاصی سواات  -7
 سواات این همه ضریب. بسنجد متمرکز طور به را شغل هر نیاز مورد دانش تا شده طراحی

 .باشدمی 6 شغل هر در

o ستهب ماهر کارگر" ،"کامیونت و خودرو راننده" ،"موتوري پیک" مشاغل براي: تبصره 
 ماهر کارگر" ،"ساده کارگر" ،"مونتاژکار ماهر کارگر" ،"سازقالب ماهر کارگر" ،"بندي

 و کودک نگهدارنده" ،"آزمایشگاه تکنسین" ،"کنپخشتراکت" ،"ساختمان
 علت به "تلفنی پاسخگوي" و "نظافتچی و آبدارچی" ،"پیچ نسخه" ،"سالمند

 گرفته نظر در اختصاصی سواات غیرتئوریک و عملی مسائل بر تمرکز و اهیتشانم
 .شودنمی

 آزاد، دولتی، از اعم عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه از یکی در که است کسی :دانشجو  -8
 .باشد شدهنامثبت و پذیرفته ... و کاربردي علمی جامع نور، پیام انتفاعی،غیر

 .است شده التحصیلفارغ آن در آموز/دانشجودانش که است ايهرشت عنوان :تحصیلی رشته  -9
 .است گردیده درج کارنامه بااي کادر در رشته عنوان این
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 :شرایط

 سامیا جمهوري اساسی قانون در شده تصریح ادیان از یکی یا و اسام مبین دین به اعتقاد  -1
 ایران

 ایران اسامی جمهوري اساسی قانون به التزام  -2

 ایران بعیتتا داشتن  -3

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

 انتخابی شغل با متناسبو  ازم روانی و جسمی توانایی از برخورداري  -5

 سن سال (18) هجده حداقل داشتن  -6

 :آزمون در یآزمایش صورت به توانندمی نیز سال 18 از کمتر سن با افراد تذکر 
 کنند. شرکت

 مهم: نکات
 هايزمینه در و پویا  عمدتا دولتی هايدستگاه برخاف بنیاندانش و خصوصی ايهمجموعه  -1

 به. کندمی پیروي قاعده همین از نیز استخدامشان و جذب نحوه و هستند پیشرو مختلف
 ادامه همچنان www.inre.ir سایت در کار نیروي درخواست ثبت فرایند دلیل همین
 از بلق تا کم دست کار، نیروي متقاضی هايرکتش اسامی و دقیق تعداد ذکر لذا. دارد

. نیست مقدور بنیاندانش و خصوصی هايشرکت استخدام آزمون اینترنتی مرحله شروع
 5000 حداقل موجود هايدرخواست براساس و کنونی برآوردهاي طبق است ذکر به ازم

 و اردد وجود آزمون این طریق از استخدام براي شغلی عنوان 266 در شغلی فرصت
 اورشانمج استان یا و ها استان همه در هاآن اکثر پوشش به منجر مشاغل این پراکندگی

 .شد خواهد

 است. بامانع تحصیلی مقطع هر در تحصیلی مدرک هر با آزمون این در نامبتث  -2

 26 شنبهروز یک  24ساعت  لغایت شهریور 14 سه شنبه روز صبح 8 از نامثبت زمان  -3
 www.inre.ir نشانی به آزمون سایت طریق از منحصراً نامو ثبتخواهد بود  شهریور

 .صورت خواهد پذیرفت

 جداول متون،) هنمارا دفترچه دقیق مطالعه به نامثبت به اقدام از قبل بایستمی داوطلبان  -4
 نمایند. مبادرت آزمون، ضوابط و شرایط از آگاهی و (هاپیوست و

 نمودن موکول زا و دهند انجام روزها اولین در را خود نامثبت داوطلبان، شودمی توصیه   -5
 .نمایند خودداري آخر، روزهايبه آن
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 نامثبت مراحل
 صفحه وارد نامثبت دکمه فشردن با  www.inre.ir نشانی به آزمون سایت راست سمت در -

 شوید. آزمون در نامثبت

 راست به چپ از باشدمی رقم ده که را خود ملی کد باید اوطلبد ملی، کد به مربوط قسمت در -
 تاکنون هک داوطلبانی ضمنا کند. خودداري تیره خط یا و ممیز درج از و نماید درج مربوط محل در

 ویايگ تلفن شماره با خود ملی کد شماره از اطاع براي اندنشده ملی کارت اخذ به موفق
 0123456789 مثال عنوان به نمایند. حاصل تماس 66707131

 09 اب که را خود همراه تلفن رقمی 11 شماره باید داوطلب همراه، شماره به مربوط قسمت در -
 09123456789 مثال عنوان به نماید. وارد مربوط محل در شود،می شروع

 یا حرف ) راکترکا 6 شامل حداقل بایستمی رمزعبور گردد.می انتخاب داوطلب توسط رمزعبور -
 باشد. ها(آن از ترکیبی یا عدد

o بامانع # و @ ،& ،%  ،/ نظیر خاص کاراکترهاي از استفاده عبور رمز انتخاب در :1تبصره 
 است.

o مراحل ایانپ تا و نموده یادداشت را خود انتخابی رمزعبور بایستمی داوطلب :2تبصره 
 که ددگر تخابان نحوي به باید عبور رمز لذا باشد. کوشا آن نگهداري و حفظ در آزمون

 نشود. فراموش

o نمایید. توجه خود کلید صفحه زبان به رمز، انتخاب هنگام در :3تبصره 

 مجددا را لیقب قسمت در خود انتخابی عبور رمز بایست،می داوطلب عبور، رمز تکرار قسمت در -
 کند. وارد

 نماید. عامتگذاري را "نیستم ربات من" مربع بایستمی داوطلب امنیتی، دربخش -

o قتد با را سوال متن شدید، مواجه دیگري سوال با قسمت این در که درصورتی :1تبصره 
 نمایید. عامتگذاري را درست انتخابی هايگزینه و نموده مطالعه

 به قمیر 6 تایید کد شده، وارد اطاعات بودن صحیح صورت در ،"نام ثبت" دکمه روي کلیک با  -
 شود.می منتقل بعد يمرحله به نامثبت فرایند و شده ارسال نامی ثبت همراه تلفن شماره

 اردو تایید کد با مرتبط قسمت در را، پیامک طریق از شده دریافت رقمی 6 کد بعد مرحله در -
 نمایید. کلیک "ورود و تایید" دکمه  روي بر و کرده

o کد مجدد ارسال" دکمه شده، تعیین زمان در تایید، کد دریافت عدم صورت در :1تبصره 
 وارد همراه لفنت شماره صحت از شرایط، این در بایستمی داوطلب شود.می فعال "ییدتا

 بتنس مجددا  "تایید کد مجدد ارسال" دکمه بر کلیک با و نماید حاصل اطمینان شده
 نماید. اقدام تایید کد دریافت به

http://www.inre.ir/
http://www.inre.ir/


8    www.inre.ir  

 

o دیگري انزم به را خود نام ثبت پیامک، طریق از تایید کد دریافت عدم صورت در :2تبصره 
 فرمایید. لحاص تماس 021-35095500 شماره با یا و نمایید موکول

مواجه  ".دیوارد شو دیتوانیشد، م دییتا تیشماره همراه شما با موفق"در مرحله بعد با پیغام  -
 .کلیک کنید "ورود"شوید که ازم است کد ملی و رمز عبور خود را وارد نموده و بر روي دکمه می

 مربع اريعامتگذ از پس و نموده مطالعه دقت با را مقررات و قوانین باید، ورودپس از  داوطلب -
 نماید. کلیک "نام ثبت شروع" دکمه روي بر "هستم موافق آنها با و ام خوانده را مقرارت و نیقوان"

 :نمایید تکمیل زیر توضیحات مطابق را درخواستی موارد فردي مشخصات بخش به ورود از پس -

o شوند. نگاشته فارسی زبان به بایستمی متون امیتم :1تبصره 

 بطور سنامهشنا با مطابق را خود پدر نام و خانوادگی نام ،نام نظر مورد محل در باید داوطلب 
 به حروف ارتکر همچنین و الفبا حروف از غیر عامت هرگونه بردن کار به از) نماید وارد کامل
 (.شود خودداري تشدید داشتن دلیل

 دخو شناسنامه شماره فقط راست به چپ سمت از باید داوطلب شناسنامه، شماره قسمت در 
 ها نامهشناس بعضی در که تیره خط یا و ممیز حروف، درج از و نماید درج مربوطه محل در را

 .نماید خودداري گردیده درج

 ید.نما وارد را خود تولد محل شناسنامه با مطابق بایست می داوطلب تولد، محل بخش در 

 وارد ار خود )ایمیل( الکترونیکی پست آدرس تواندمی داوطلب ،الکترونیک پست بخش در 
 user@example.com  مثال عنوان .به نماید

 محل در (سال و ماه روز،) دقیق بطور را خود تولد تاریخ باید داوطلب تولد، تاریخ بخش در 
 .نماید درج مربوط

 نماید انتخاب را مونث یا مذکر هايگزینه از یکی باید داوطلب جنسیت، بخش در. 

 به توجه با را خود وظیفه نظام وضعیت باید ،مرد داوطلبان وظیفه نظام وضعیت قسمت در 
 نماید. انتخاب وظیفه نظام سازمان مقررات

o معافیت" گزینه بایستمی معافیت یا خدمت پایان کارت فاقد دانشجویان :1تبصره 
 نمایند. انتخاب وظیفه نظام وضعیت براي را "تحصیلی

 شهر دک همراه به ثابت تلفن شماره ثبت به نسبت داوطلب تا است ازم ثابت تلفن قسمت در 
 021    12345678 مثال عنوان به نماید. اقدام خود به مربوط مجزاي محل در

o ه بعد بیابید.: کد استان هاي خود را می توانید از جدول صفح1تبصره 

 

 

 

http://www.inre.ir/
mailto:user@example.com
mailto:user@example.com


9    www.inre.ir  

 

 استان کد

 تهران 021

 البرز 026

 قم 025

 مرکزي 086

 زنجان 024

 سمنان 023

 همدان 081

 قزوین 028

 اصفهان 031

 آذربایجان غربی 044

 مازندران 011

 کهگلویه و بویر احمد 074

 کرمانشاه 083

 خراسان رضوي 051

 اردبیل 045

 گلستان 017

 آذربایجان شرقی 041

 سیستان و بلوچستان 054

 کردستان 087

 فارس 071

 لرستان 066

 کرمان 034

 خراسان جنوبی 056

 گیان 013

 بوشهر 077

 هرمزگان 076

 خوزستان 061

 چهارمحال و بختیاري 038

 خراسان شمالی 058

 یزد 035

 ایام 084

o  

http://www.inre.ir/


10    www.inre.ir  

 

 مندرج همراه و ثابت تلفن رهشما با متفاوت ايشماره تا است ازم اضطراري شماره قسمت در 
 09123456789 مثال عنوان به گردد. ثبت قبل هايقسمت در

o در تا اشدب شما نزدیکان یا و آشنایان از یکی شماره بایستمی شماره این :1تبصره 
 باشند. دسترس در رسانی اطاع منظور به اضطرار شرایط

o اشد.ب همراه یا و ثابت شماره تواندمی شماره این :2تبصره 

 میان از مربوطه محل بر کلیک از پس داوطلب که است ازم ،سکونت محل استان بخش در 
 نماید. وارد را خود سکونت محل استان موجود لیست

o اخیر سال دو در داوطلب که است استانی سکونت، محل ناستا از منظور :1تبصره 
 است. داشته آن در را حضور بیشترین

 لیست میان از مربوطه محل بر کلیک از پس داوطلب که است ازم ،ستانشهر بخش در 
 نماید. انتخاب را خود سکونت محل ستانشهر موجود

 نماید. درج را خود پستی دقیق آدرس باید داوطلب سکونت، محل آدرس بخش در 

o جدید آدرس است ازم کند تغییر داوطلب آدرس چنانچه آزمون مراحل طی :1تبصره 
 دهد. اطاع آزمون دبیرخانه به کتباً را خود

 نمایید. کلیک "ادامه و ثبت" دکمه روي بر فرم تکمیل از پس -

o دایره بر کلیک با توانیدمی آن اتمام از قبل و نام ثبت فرآیند از مرحله هر در :1تبصره 
 اقدام خود مشخصات ویرایش به نسبت صفحه بااي در فردي مشخصات به مربوط
 نمایید.

 بقسوا تحصیلی، سوابق يدسته پنج در را خود شغلی و علمی وابقس توانیدمی سوابق قسمت در -
 نمایید. وارد خارجی هايزبان و تخصصی هايدوره بیمه، سوابق کاري،

 را دهش خواسته موارد و نموده انتخاب را افزودن گزینه دسته هر در است کافی کار این براي
 سابقه زودناف" گزینه تا است ازم حصیلیت سابقه کردن اضافه براي مثال عنوان به نمایید. تکمیل

 د.ینمای اقدام هانآ تکمیل به نسبت مربوط، هايگزینه نمایش از پس و گردد انتخاب "تحصیلی

o سیک مثال براي نمود. اضافه سابقه چندین توانمی سوابق، از دسته هر در :1تبصره 
 سپس و هنمود اردو را خود دیپلم مشخصات ابتدا باشدمی کارشناسی مدرک داراي که
 مدرک اطاعات درج به بتنس "تحصیلی سوابق افزودن" گزینه ددمج فشردن با

 اردد شغلی سابقه سه که شخصی یا نماید،می اقدام مربوطه، مکان در خود کارشناسی
 ید.نما وارد شغلی سابقه قسمت در باا روش مطابق را سابقه سه هر دتوانمی

o نمود. حذف نیاز صورت در ،"حذف" نگر قرمز کلید فشردن با را موجود سوابق از یک هر توانمی ،دسته هر در :2تبصره 

 است: زیر شرح به بخش هر سوابق تکمیل نحوه -
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 مربوط قسمت  ،"تحصیلی سابقه افزودن" کلید فشردن از پس "تحصیلی سوابق" قسمت در 
 .نماید انتخاب لیست از را خود نظر مورد گزینه "تحصیلی مقطع" قسمت بر ککلی از پس بایستمی داوطلب .شودمی داده نمایش تحصیلی سوابق درج به

 رشته انتخابی، تحصیلی مقطع با متناسب بایستمی داوطلب ،"تحصیلی رشته" قسمت در 
 ید.نما وارد را خود یتحصیل

o گذارید خالی را قسمت این دبیرستان از قبل مقاطع براي :1تبصره. 

 رد را مذکور مقطع که موزشیآ مرکز نام بایستمی داوطلب ،"اموزشی مرکز نام" قسمت در 
 نماید. درج کامل طور به را است گذرانده آن

 گردد. وارد مدرک اخذ سال بایستمی ،"مدرک اخذ سال" قسمت در 

o گزینه هستید شده ذکر مقطع در تحصیل به ولمشغ همچنان که صورتی در :1هتبصر 
 .نمایید انتخاب را تحصیل حال در

 نمایید وارد را مقطع آن به مربوط معدل معدل، متقس در. 

o وارد را خود فعلی معدل هستید تحصیل حال در همچنان که صورتی در :1تبصره 
 نمایید.

o بلی ، آخرین معدل مقطع قدارید قرار مقطعی اول نیمسال در که صورتی در :2تبصره
 .را وارد نمایید

 رجد به مربوط قسمت  ،"کاري سابقه نافزود" کلید فشردن زا پس "کاري سوابق" قسمت در 
 "غلش عنوان" قسمت بر کلیک از پس بایستمی داوطلب .شودمی داده نمایش کاري سوابق
 نماید. وارد را آن عنوان

 به مشغول آن در که را ايمجموعه یا شرکت نام است ازم "شرکت نام" به مربوط کادر در 
 نماید. وارد کامل صورت به اید،بوده کار

 وارد "ریال به" را برده نام شغل از دریافتی حقوق میزان آخرین دریافتی، حقوق قسمت در 
 تومان هزار پنج و هفتاد و سیصد میلیون یک معادل فردي حقوق اگر مثال عنوان به .نمایید
 نماید. وارد را 13،750،000 عدد باید است

 د.ماین وارد را مذکور شغلی عنوان هب ورود سال ،"سال از" قسمت در 

 د.ماین وارد را شغلی عنوان آن تحت مذکور شرکت با همکاري اتمام سال ،"سال تا" قسمت در 

o طهمربو سازمان در شغلی انعنو آن تحت کار به مشغول هنوز که صورتی در :1تبصره 
 نمایید. انتخاب را کار به مشغول گزینه هستید،

 سابقه افزودن" کلید فشردن از پس "بیمه سوابق" قسمت در بیمه، سابقه بودن دارا صورت در 
 کلیک از پس تواندمی داوطلب .شودمی داده نمایش بیمه سوابق درج به مربوط قسمت ،"بیمه
 نماید. ابانتخ را خود نظر مورد بیمه نوع موجود هايگزینه بین از ،"بیمه نوع" قسمت بر
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 یدنما انتخاب ار است شده آغاز نظر مورد بیمه که ماهی ،"ماه از"قسمت در کلیک با. 

 ید.نما انتخاب را نظر مورد بیمه شروع سال ،"سال" قسمت در 

 د.ماین انتخاب ،رسد می اتمام به نظر مورد بیمه که را ماهی ،"ماه تا"قسمت در کلیک با 

 نماید. انتخاب را نظر مورد بیمه اتمام سال ،"سال" نام به قسمت دومین در 

 نمایید وارد "سال گذراندن" و "دوره نام" هايقسمت در ترتیب به راسال پایان دوره مذکور  و دوره نام تخصصی، هايدوره قسمت در.  

 نمایید. انتخاب اي که ذیل آن دوره مذکور را گذرانده شده،موسسه ،نام موسسه قسمت در  

 انتخاب را "مدار را دوره گواهینامه" گزینه دارید، اختیار در را دوره گواهینامه که یصورت در 
 مایید.ن

 بانز ،"خارجی زبان" قسمت روي کلیک با بایستمی داوطلب خارجی هايزبان قسمت در 
 اید.نم انتخاب را خود نظر مورد

 نماید. تعیین مذکور زبان در را خود تسلط میزان تسلط، میزان قسمت در کلیک با 

 شوید. بعد مرحله وارد "ادامه و ثبت" کلید فشردن با سوابق درج اتمام از پس -

o دایره بر کلیک با توانیدمی آن اتمام از قبل و نام ثبت فرآیند از مرحله هر در :1تبصره 
 نمایید. اقدام سوابق ویرایش به نسبت صفحه بااي در سوابق به مربوط

 در دارید تصمیم که را مشاغلی موجود، شغلی دسته هشت از یدتوانمی مشاغل، انتخاب قسمت در -
 نمایید. انتخاب کنید، شرکت ها آن به مربوط ونآزم

 :رچهدفت این جداول در را شغلی عنوان و شغلی دسته هر به مربوط جزئیات تذکر 
 نمایید. مطالعه

o شرکت ن،آزمو شغلی عنوان پنج در حداکثر توانمی شغلی دسته هر ازاي به :1تبصره 
 بانتخا هاجاز هستید مندعاقه مدیریتی دسته شغلی عناوین به اگر مثال براي کرد.
 دارید. را دسته این در شغلی عنوان پنج تنها

o هاي خود، مشاغل مورد نظر را مطابق عاقه و ظرفیت ندتوانمی داوطلبان :2تبصره
 .انتخاب نمایند شغلی دسته هشتحداکثر از دو دسته از 

o باشدمی ریال 000,570 شغلی دسته اولین مصوب براي انتخاب از مبلغ :3تبصره. 

o یک است قادر داوطلب است. شغلی دسته یک ازاي در فوق، فتیدریا مبلغ :4تبصره 
 نتخابا را شغل پنج حداکثر نیز دسته آن در و نماید اضافه نیز را دیگر شغلی دسته
 به ماید.ن پرداخت نیز را دیگر ریال 000,375 مبلغ بایستمی صورت، این در کند.
 نجپ حداکثر و مدیریتی دسته از شغلی عنوان پنج حداکثر داوطلبی اگر مثال عنوان
 الری 000,945 مجموعا بایستمی نماید انتخاب فنیواجرایی دسته از شغلی عنوان

 نماید. پرداخت
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 فشار را صفحه پایین در "ادامه و ثبت" رنگ سبز دکمه ،نظر مورد شغلی عناوین انتخاب از پس -
 شوید. بعدي صفحه در مرحله خرینآ وارد و دهید

 بررسی از پس ،"حساب صورت پرداخت و خاصه" قسمت "تپرداخ وضعیت" صفحه در -
 حصول و خارجی هايزبان و تخصصی هايدوره بیمه، شغلی، تحصیلی، سوابق و فردي مشخصات
 تایید مورد و بوده صحیح باا موارد تمام" گزینه شده،منتخب شغلی عناوین درستی از اطمینان

 .نمایید انتخاب را "باشدمی

 نمایید. انتخاب را پرداخت شیوه یدتوانمی باا هگزین تایید از پس

 :شودمی داده توضیح ترتیب به که است شده گرفته نظر در پرداخت شیوه سه -

 شتاب شبکه عضو هايکارت وسیله به بانکی درگاه طریق از واریز:  

 پرداخت به تنسب شتاب شبکه عضو بانکی هايکارتکلیه  بوسیله یدتوانمی روش این در
 نمایید. اقدام وجه نتیاینتر
o ی را کارت مورد نظر بانک: براي پرداخت از این روش ازم است رمز دوم 1تبصره

 داشته باشید.

o توانید بانک پذیرنده را انتخاب نمایید. : پس از انتخاب این گزینه، شما می2تبصره
هاي باشد و با کلیه کارتاین گزینه مستقل از بانک صادر کننده کارت شما می

 رداخت نمایید.هاي پذیرنده پتوانید در همه بانکنکی عضو شبکه شتاب میبا

o هاي پرداخت، این روش بیشتر از دو روش دیگر : از میان دیگر روش3تبصره
 گردد.توصیه می

 واریز مشخصات اعام و کارت به کارت طریق از واریز: 

با  فشری گستران انمیز موسسه کارت به مذکور وجه تا است ازم گزینه این انتخاب با
 شماره" شامل کنشترا جزئیات سپس اریز وو 5022-2970-0000-1607شماره کارت 

 گردد. ثبت ")ساعت( زمان" و "تاریخ" ،"پیگیري/مرجع

o هاي بایست به دستگاهبه منظور پرداخت از این طریق داوطلب می :1تبصره
 .صل به شبکه شتاب مراجعه نمایدهاي معتبر متعابربانک بانک

o شاهدهم خودپرداز دستگاه از دریافتی برگه از را پیگیري / مرجع شماره :2تبصره 
 نمایید. وارد مربوطه قسمت در و

o و هدهمشا خودپرداز دستگاه از دریافتی برگه از را "زمان" و "تاریخ" :3تبصره 
 نمایید. وارد مربوطه قسمت در ترتیب همان طبق

 واریز مشخصات اماع و بانکی حساب شماره طریق از واریز: 

موسسه میزان گستران شریف  حساب به مذکور وجه تا است ازم گزینه این انتخاب با
 شده واریز 307.8100.12458682.1نزد بانک پاسارگاد شعبه میرزاي شیرازي به شماره 
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 حساب فیش مطابق "زمان" و "تاریخ" ،"فیش شماره" شامل نشتراک جزئیات سپس و
 گردد وارد مربوطه متقس در دقت به بانکی
o تواند به نزدیک ترین بانک به منظور پرداخت از این طریق، داوطلب می :1تبصره

 .محل اقامت خود مراجعه نمایدپاسارگاد 
 دوجو شده انتخاب شغلی هايدسته تغییر امکان وجه واریز از پس :1 مهم تذکر 

 .داشت نخواهد

 وجود کاربر اطاعات رایشوی امکان پرداخت، روش اعام از پس :2 مهم تذکر 
 .داشت نخواهد

 در  "ثبت"یا  "پرداخت" رنگ سبز گزینه پرداخت، روش و نامی ثبت اطاعات از اطمینان از پس -
 نمایید. انتخاب را صفحه پایین

 کاربري صفحهورود به 

نام در ثبت")زیر گزینه  "ورود به صفحه کاربري"سمت راست سایت آزمون، روي گزینه در  -
هنگام  پس از باز شدن صفحه مورد نظر کد ملی و رمز عبور خود )رمزي کهکلیک کنید.  ("آزمون
نامی کاربري، اطاعات ثبت صفحهپس از وارد شدن به اید( را وارد نمایید. نام انتخاب نمودهثبت
 قابل مشاهده است.  در بااي صفحه شما

کارت  اقدام به بارگزاري عکس و رده ودر سمت راست صفحه روي گزینه بارگزاري مدارک کلیک ک -
ده، ملی خود نمایید. فرآیند بارگزاري بدین صورت است که روي گزینه انتخاب عکس کلیک کر

 عکس خود را انتخاب نموده و روي دکمه بارگزاري کلیک نمایید.
  تذکر: ازم به ذکر است عکس ارسالی در این قسمت باید عکس پرسنلی رسمی و

 ري اسامی ایران باشد.منطبق بر قوانین جمهو
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 نمونه عکس درست در تصویر مشخص شده است.

 قسمت وضعیت پرداخت شما قابل مشاهده است. سمت راست صفحه، در -
ه شروع پس از خواندن توضیحات آن، روي گزینآزمون، قسمت پیشسمت راست صفحه، در  -

زم به ذکر است که ایید. انسبت به پاسخ به سواات آن اقدام نمآزمون کلیک کرده و پیش
 باشد.اي میسواات به صورت دو گزینه

توانید شماره همراه و رمز عبور خود را ویرایش قسمت تنظیمات نیز میسمت راست صفحه، در  -
 نمایید.

)زیر منوي مشخصات فردي(،  "هاوضعیت"هاي فوق، در منوي پس از تکمیل هر یک از قسمت 
 آزمون قابل مشاهده است.شوضعیت بارگزاري مدارک، پرداخت و پی

ها تایید شده باشد وگرنه شرکت در آزمون براي در منوي وضعیت تمامی فعالیتازم است که  
 پذیر نخواهد بود.شما امکان
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 آزمون: بنديزمان جدول
 

 تاریخ موضوع
 1396شهریور ماه  14 آزمون نام ثبتشروع 

 1396شهریور ماه  26 پایان مهلت ثبت نام آزمون
 1396هفته آخر مهر ماه  شروع مرحله اینترنتی براي دسته اول مشاغل
 1396آیان ماه  20 پایان مرحله اینترنتی در تمامی دسته ها

 1396آذر ماه  اعام نتایج
 1396دي و بهمن ماه  برگزاري مرحله حضوري

 1396اسفند ماه  اعام نتایج نهایی و فرایند جذب
 

ابع مطالعاتی به مفاد آزمون، تعاریف مشاغل، ضرایب هر عنوان امتحانی و مندر ادامه جداول مربوط  -
 آزمون آورده خواهد شد.

o ز هر : در مشاغلی که منبع مطالعاتی خاصی پیشنهاد نگردیده است داوطلب می تواند ا1تبصره
 منبع مطالعاتی مرتبط استفاده نماید.

 

 
 

 

 

 

 

  

 آزمون مفاد
 اصیاختص زمونآ عناوین عمومی آزمون عناوین

 ریاضی هوش ریاضی

 IT فهم فیزیک
 اجتماعی روابط شیمی
 زبان زیست
 ادبیات
 هنر
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 تعاریف عناوین شغلی

 تعاریف عناوین شغلی دسته اجرایی و فنی
 

 اجرایی و فنی

 انباردار
 ارسال و پرونده در آن ثبت و انبار در تجهیزات و مواد سازيذخیره و دریافت وظیفه

 .دارد عهده رب را گزارش
 .دهدمی انجام را گیاهان از نگهداري و داشت کاشت، عملیات که است کسی باغبان

 برشکار پوشاک

 پیاده الگو، رسم گیري،اندازه عهده از بتواند که است کسی لباس برشکار و الگوساز
 عیوب حاصا و کنترل و شده پیاده الگو اساس بر پارچه انواع برش و الگو کردن

 داشتبه و ایمنی نکات با همچنین و برآید خورده برش هايپارچه در حاصله
 .باشد داشته آشنایی کار ضمن حوادث از پیشگیري و کار محیط

 پیک موتوري
 بجاجا شهر سطح در مکی زمان در را مشتریان سفارش هايبسته که است کسی

 کندمی

 آات صنعتیتعمیر ماشین
 انجام را صنعتی آاتماشین نگهداري یا تنظیم نصب، تعمیرات، که است کسی

 .دهدمی
 .دارد عهده بر را خودرو تعمیر وظیفه که است کسی تعمیرکار خودرو

 .دهدیم انجام را الکتریکی لوازم انواع نصب یا و تنظیم تعمیرات، که است کسی تعمیرکار وسایل الکترونیکی
 .دهدمی انجام را لباس دوخت و تعمیر تغییر، ساخت، طراحی، که است کسی خیاط

 راننده خودرو و کامیونت
 دارد عهده بر را خوردو با افراد جابجایی وظیفه که است کسی

 
 هايماشینراننده 

 صنعتیکشاورزي و 
 تراکتور، لیفتراک)جرثقیل، 

 و...(

 بر را کشاورزي و صنعتی آاتماشین جابجایی و رانندگی وظیفه که است کسی
 .دارد عهده

 رسنگ کا
 رب را...  و پله ساختمان، نماي نصب و سنگ برش وظیفه که است کسی

 دارد عهده

         

 کارگر ساده )آماده به کار(
 سهم حقوق، مزد، از اعم السعی حق دریافت مقابل در عنوان هر به که است کسی

 کند می کار کارفرما درخواست به مزایا سایر و سود

 

 کارگر ماهر  رنگکار
 تجهیزات سایر و سقف دیوار، نقاشی عملیات که است کسی ختمانسا نقاش

 میدهد انجام را ساختمانی
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 کارگر ماهر  مونتاژکار
 رسپ یا کاري پتک توسط مرحله چند یا یک طی فلز روي بر کار با که است کسی

 کند می ایجاد را نهایی مطلوب شکل کاري

 

 کارگر ماهر آهنگر
 یا کاريپتک توسط مرحله چند یا یک طی زفل روي بر کار با که است کسی

 .کندمی ایجاد را نهایی مطلوب شکل کاريپرس

 کارگر ماهر برقکار
 الکتریکی تجهیزات. برق کشی سیم تعمیر و نگهداري نصب، که است کسی

 دهد می انجام را ها خیابان مواقع بعضی در و ها ساختمان

 

 کارگر ماهر بسته بند
 باشد دارا خوبی به را بندي هبست مهارت که است کسی

 

 کارگر ماهر تراشکار
 کف ی،تراش رو مانند تراشکاري کارهاي انجام تراش، دستگاه تنظیم که است کسی

 .دهدمی انجام تراش ماشین وسیلهبه را...  و کردن سوراخ تراشی،

 کارگر ماهر جوشکار
 پر ای فلزي اتقطع اتصال براي شعله برش دستگاه یا دستی جوش از که است کسی

 کندمی استفاده فلزي قطعات درزهاي و هاسوراخ کردن
 .است چاپ کارگاه در نشریات و کتاب صحافی و چاپ مسئول که است کسی کارگر ماهر چاپ و صحافی

 .کندمی سرو را هاآن سفارش و کرده دریافت مشتریان از را هاسفارش که کسی کارگر ماهر رستورانی

 تمانیکارگر ماهر ساخ
 نجاما ساختمانی هايسایت در را فیزیکی کار به مربوط وظایف که است کسی

 .دهدمی
و  بريشیشهکارگر ماهر 

 نصب
 و هاانساختم در شیشه تعویض و نصب برش، گیري،اندازه وظیفه که است کسی

 .دارد عهده بر را دارند شیشه نصب به نیاز که مراکزي
کارگر ماهر طا و 

 جواهرسازي
 .سازدمی شدهطراحی قبل از طرح و الگو از را جواهرات و طا که است یکس

 سازقالبکارگر ماهر 
 و قالب نکرد پر قالب، قطعات آوريجمع مواد، کردن مخلوط وظیفه که است کسی

 .دهدمی انجام قالب انبوه تولید براي را بنديقالب

و  کشلولهکارگر ماهر 
 تأسیسات

 شتی،بهدا تأسیسات تعمیر و نصب سازي،پیاده حی،طرا وظیفه که است کسی
 بر را مختلف هايساختمان گازرسانی و مطبوع تهویه فاضاب، برودتی، حرارتی،

 .دارد عهده
 است دارا را مبل تعمیر و ساخت مهارت که است کسی سازمبلکارگر ماهر 

 .دهدمی انجام را چوبی جهیزاتت نصب و تعمیر ساخت، عملیات که است کسی کارگر ماهر نجار و درودگر

 توضیحات مشاغل

 خانگیلوازمنصاب 
 انجام را...  و فریزر و یخچال کولر، مانند خانگیلوازم انواع نصب که است کسی

 .دهدمی
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 نصاب و تعمیرکار آسانسور
 الکتریکی، آسانسورهاي نگهداري یا و تعمیر نصب، مونتاژ، که است کسی

 .هددمی انجام را هیدرولیکی

 ساختمان کار و گچ نقاش
 تجهیزات سایر و سقف دیوار، نقاشی عملیات که است کسی ساختمان نقاش

 دیوار، کاري گچ عملیات که است کسی نیز کار گچ. دهدمی انجام را ساختمانی
 .دهدمی انجام را سقف
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 شت، درمان و مراقبتتعاریف عناوین شغلی دسته بهدا
 

 مراقبت و درمان بهداشت،

 توضیحات مشاغل

اولیه و  هايکمک اپراتور
 هاي پزشکیفوریت

 رایطش در مصدومان و بیماران به اولیه هاي رسانی امداد وظیفه که فردي
 دارد را بحرانی

 امدادگر
 و جستجو و یابی موقعیت جهت مخصوص مهارتهاي داراي که شخصی

 میباشد بایا و سوانح در پزشکی اقدامات

 

 بهیار
 دارد شرکت بیماران درمان و مراقبت امر در که پزشکی روهگ در عضوي

 

 پرستار
 مارانبی مراقبت،درمان اي حرفه مهارتهاي و علمی اصول زمینه در که فردي

 باشد داشته کافی مهارت

 

 تکنسین آزمایشگاه
 و تشخیص براي آزمایشگاه در جهت پزشکی معمول هاي آزمایش انجام

 بیماري از پیشگیري و درمان

 

 تکنسین رادیولوژي
 جامان را ایکس اشعه توسط بدن هاي اندام از تصویربرداري عمل که فردي

 میدهد

 تکنسین فیزیوتراپی

 احاص جهت بدن مفاصل سایر و فقرات ستون تنظیم به فیزیوتراپی تکنسین
 میزان و ماهیت تشخیص براي بیمار معاینه طبیعی، غیر هاي ناهنجاري

 نور انی،درم آب استراحت، ورزش، مانند تکمیلی داماتاق کارگیري به اختال،
 .پردازد می درمانی گرما و درمانی

 داروساز
 عنوان به بیمار یک مداواي براي درمانی دارو زمینه در که اي حرفه

 میگردد بیماران با دنیا در شیوه متداولترین

 دامپزشک
 انانس غیر به حیوانات بیماریهاي پیشگیري و شناخت،درمان به که فردي

 میپردازد

 شناسروان
 میپردازد روانی فرآیندهاي و رفتاري مباحث به که فردي

 

 ايکارشناس بهداشت حرفه
 ار آمیزشغلی مخاظره عوامل وکنترل حذف و شناسایی،ارزشیابی که شخصی

 دارد عهده بر
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 کارشناس
 بهداشت محیط 

 محیطی زیست معضات اصاح و شناسایی،ارزیابی

 سنجیبیناییکارشناس 
 دارد برعهده را بینایی و سامت حفظ مسیولیت که فردي

 

 شناسیکارشناس شنوایی
 شنوایی دستگاه پایش و شناسایی،تشخیص،درمان،توانبخشی در که فردي

 دارد تخصص

 
 تولید فرآیند در غذایی مواد کیفی کنترل کارشناس صنایع غذایی

 کارشناس علوم آزمایشگاهی
 شخیصت هدف با انسان بدن خون،ادرار،بافت آزمایشگاهی یزآنال با که فردي

 دارد سروکار بیماري

 

 کارشناس گفتاردرمانی
 اختاات درمان و تشخیص بررسی به که کارشناسی

 میپردازد صوت اختاات و ارتباطی،ادراکی
  

 مشاور ایمنی
 سکری رساندن حداقل به براي مناسب راهکارهاي شناسایی،ارزیابی وظیفه

 دارد را بهداشتی و ایمنی بالقوه هاي

 مشاور تغذیه
 بکس در گیري تصمیم منظور به افراد به کمک براي خود ازدانش که فردي

 میکند استفاده شان تغذیه

 پیچنسخه
 یممستق نظارت تحت و داروخانه در که درمانی خدمات دهندگان ارائه از

 میکند فعالیت داروساز دکتر
  دارندهنگه
 ا سالمندکودک ی

 سالمندان و کودکان از نگهداري و مراقبت خدمات دهنده ارائه
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 تعاریف عناوین شغلی دسته خدماتی، رفاهی و آموزشی
 

 آموزشی و رفاهی خدماتی،

 توضیحات مشاغل

 نظافتچیآبدارچی و 
 از هتل، /خانهمهمان شرکت، عمومی هايمحوطه نظافت و رسانیخدمات که شخصی

...  و قهوه اي،چ تهیه کار که است فردي آبدارچی. دارد عهده بر را بَرآسان و سرسرا قبیل
 .شودمی سپرده او به آشپزخانه اسباب و دارد عهده به را

 آرایشگر و پیرایشگر
 )مردانه و زنانه(

 تنها که کسی بنابراین است؛ کردن کم معناي به پیرایش و کردن اضافه معنی به آرایش
 و مو رنگ تغییر و گریم به که کسی و پیرایشگر پردازد،می مو کردن اصاح و کوتاه به

 .دارد نام آرایشگر پردازد،می فرد يچهره
 .گیردمی عهده به را غذا سازيآماده و تهیه کار که است فردي آشپز آشپز

 آمارگر
 پردازش ي،آورجمع به تحقیقات و مطالعات طراحی در ریاضی دانش بردن بکار با آمارگر
 .کنندمی شرکت علمی هايپژوهش در نتایج تفسیر و اطاعات وتحلیلتجزیه و

 پژوهشگر
 تازه ختیشنا به رسیدن درصدد علمی هايروش از استفاده با که است فردي پژوهشگر

 .است مختلف مفاهیم و مسائل از

 تایپیست
 طیخ نوشتار نواعا بتواند تندخوانی مهارت برداشتن عاوه که است کسی تایپیست
 هايامهن و نوشتار انواع تایپ عهده از و خوانده غیره و شکسته حروف در را فارسی

 .برآید موارد سایر و انیبازرگ -تجاري( سازمانیبرون و سازمانیدرون) -اداري

 ترخیص کار

 فعالیت نجاما ،مسئولیت کاا صادرکننده یا و کاا کننده وارد از نیابت به که فردي به
 و یکالکترون یا فیزیکی صورت به اسناد ثبت و سازي آماده شامل کاا ترخیص هاي

 وقحق ، بازرگانی سود ، گمرکی تعرفه ماخذ ، مالیات شامل ها پرداختی محاسبه
 بر را اکا کنندگان صادر و واردکنندگان به دولت توسط شده ارائه تسهیات و گمرکی

 .شود می گفته کار ترخیص عهده

 اي گردشگريراهنم
 ردشگريگ راهنماي کند،می مدیریت و اجرا را گردشگري يبرنامه یک که کسی به

 شرکت و مسافران میان رابط و کندمی سفر گروه همراه راهنما،. گویندمی
 .است تور يبرگزارکننده

 کارشناسی علوم دینی
 قلیحدا بینش و دینی حوزه شناخت و تسلط و کافی عمومی اطاعات داراي که فردي
 .دارد را هاآن با جوابگویی و مواجهه و برخورد حداقل توان و دینی روزمره شبهات از

 کتابدار
 یت،مدیر شامل آن و است کرده کسب را کتابداري هنر و علم که است کسی کتابدار
 باید کتابدار. است اطاعات اشاعه و شناسیدانش بندي،رده نویسی،فهرست دهی،سازمان

 .باشد آشنا رسانیاطاع و کتابداري علوم حوزه در روز هايدانش با
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 مترجم اسپانیولی
 زبان به لیاسپانیو زبان از را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی اسپانیولی مترجم
 و مختلف لومع به نسبت افراد بینش گسترش باعث و گرداندبرمی( برعکس یا و) دیگر

 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیاي

 مترجم انگلیسی
یا  )و دیگر زبان به زبان انگلیسی را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی مترجم
 خارج دنیاي و مختلف علوم به نسبت افراد بینش گسترش باعث و گرداندبرمی برعکس(

 .شودمی آنان پیرامون از

 مترجم ایتالیایی
 زبان به ییایتالیا زبان از را وضوعم یا مفهوم متن، یک که است کسی ایتالیایی مترجم

 و مختلف علوم هب نسبت افراد بینش گسترش باعث و گرداندمی بر(  برعکس یا و) دیگر
 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیاي

 مترجم چینی
 دیگر زبان به چینی زبان از را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی چینی مترجم

 دنیاي و ختلفم علوم به نسبت افراد بینش گسترش باعث و گرداندبرمی( برعکس یا و)
 .شودمی آنان پیرامون از خارج

 مترجم روسی
 دیگر زبان به روسی زبان از را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی روسی مترجم

 دنیاي و مختلف علوم به نسبت افراد بینش گسترش باعث و گرداندمی بر( برعکس یا و)
 .شودمی آنان مونپیرا از خارج

 مترجم عربی
 و) دیگر زبان به عربی زبان از را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی عربی مترجم

 دنیاي و لفمخت علوم به نسبت افراد بینش گسترش باعث و گرداندبرمی( برعکس یا
 .شودمی آنان پیرامون از خارج

 مترجم فرانسوي
 زبان هب فرانسوي زبان از را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی فرانسوي مترجم
 و مختلف لومع به نسبت افراد بینش گسترش باعث و گرداندبرمی( برعکس یا و) دیگر

 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیاي

 مددکار اجتماعی
 و ناختهش را خود مشکل( جامعه یا گروه یا فرد یک) مددجو تا کندمی کمک که کسی

 مشکل حل جهت رد موجود امکانات و منابع از استفاده با و ببرد پی خود هايتوانایی به
 .برآید خود

 مدرس زبان انگلیسی
 غولمش دیگران، به زبان این تعلیم و تدریس به که است کسی انگلیسی زبان مدرس

 .است
 .است ولمشغ دیگران، به زبان این تعلیم و تدریس به که است کسی فرانسه زبان مدرس مدرس زبان فرانسوي

 TRXمربی 
 رشپرو و تندرستی جهت را رشته این ورزشکاران بر نظارت و تربیت نقش که فردي

 .دارد عهده بر اندام

 مربی اسکواش
 در ابیکامی جهت( روحی و جسمی نظر از) بازیکنان سازماندهی و تربیت نقش که فردي

 .دارد عهده بر را مسابقات

 مربی آموزش رانندگی
 قوانین ،فنون که رانندگی تعلیم امر در ماهر و دیدهآموزش است شخصی گیرانند مربی
 به ازم، هايمهارت کسب براي را صحیح رانندگی به مربوط ایمنی اصول و مقررات و

 رانندگی ایمن چگونه که آموزدمی افراد به رانندگی مربی. دهدمی آموزش هنرآموز
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 هاآن به نیز را رانندگی آزمون موفق دنگذران براي ازم هايمهارت همچنین. کنند
 .دهدمی آموزش

مربی آموزش 
 دستیصنایع

 دست از ستفادها با تنها کاربردي و تزئینی لوازم آن در که است کار نوعی دستیصنایع
 .پردازدمی ارتمه این آموزش به دستی،صنایع مربی. شودمی ساخته ساده ابزار یا

 .است مشغول دیگران به آن آموزش به و داندمی را نقاشی ونفن که کسی مربی آموزش نقاشی

 مربی ایروبیک
 رشپرو و تندرستی جهت را رشته این ورزشکاران بر نظارت و تربیت نقش که فردي

 .دارد عهده بر اندام

 مربی تنیس
 در ابیکامی جهت( روحی و جسمی نظر از) بازیکنان سازماندهی و تربیت نقش که فردي

 .دارد عهده بر را مسابقات

 مربی شطرنج
 کامیابی هتج( روحی و ذهنی ازنظر) تیم بازیکنان دهیسازمان و تربیت نقش که فردي

 .دارد عهده بر را مسابقات در
مربی شنا و غریق 

 نجات
 میابیکا جهت( روحی و جسمی ازنظر) شناگران دهیسازمان و تربیت نقش که فردي

 .دارد عهده بر را مسابقات در

 ی فوتبالمرب
 هتج( روحی و جسمی ازنظر) تیم بازیکنان دهیسازمان و تربیت نقش که فردي

 .دارد عهده بر را مسابقات در کامیابی

 مربی مهدکودک
 رفتاري هوشی، جسمی، عاطفی، پرورش استعدادها، شناخت مراقبت، به که فردي

 .پردازدمی دبستان از پیش سن در کودکان خاقیت رشد و گفتاري( اجتماعی)

 مربی والیبال
 هتج( روحی و جسمی ازنظر) تیم بازیکنان دهیسازمان و تربیت نقش که فردي

 .دارد عهده بر را مسابقات در کامیابی
مربی ورزش و آمادگی 

 جسمانی
 رشپرو و تندرستی جهت را رشته این ورزشکاران بر نظارت و تربیت نقش که فردي

 .دارد عهده بر اندام

 مربی یوگا
 رشپرو و تندرستی جهت را رشته این ورزشکاران بر نظارت و تربیت نقش که رديف

 .دارد عهده بر جسم و ذهن

 مشاور تحصیلی

 رشته خابانت ٔ  درزمینه آموزاندانش و دانشجویان راهنمایی و کمک به که فردي
 و تمقررا از اطاع دانشگاهی، تحصیلی رشته انتخاب دبیرستان، دوره در تحصیلی

 براي یلتحص محیط در که مشکلی و مسئله هر یا و دانشگاه یا مدرسه قوانین و شرایط
 .پردازدمی بیاید، پیش است ممکن هاآن

 مشاور شغلی
 و عایق ها،توانمندي و استعداد شخصیتی، هايویژگی دقیق بررسی به شغلی مشاور
 شغل آن نبالد هب و تحصیلی رشته ها،آن به توجه با و پرداخته فرد خانوادگی شرایط

 .دهدمی قرار مناسب جهت در را او و تشخیص را فرد مناسب

 مهماندار
 نیز و ریلی و هوایی مسافران آسایش و ایمنی تضمین براي که است فردي مهماندار

 .شودمی گرفته کار به ها،هتل
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 نگهبان
 این براي یژهو فردي گماشتن وسیلهبه که افراد یا هادارایی از حراست و حفاظت عمل به
 نگهداري و يپاسدار مأمور که فردي. شودمی گفته حراست یا نگهبانی بگیرد صورت امر

 .گویندمی نگهبان را شده جایی یا چیزي از

 ویراستار
 خطاهاي و کلمات اماي نگارشی، هايغلط ها،ناهماهنگی فنی، خطاهاي ویراستار
 منطقی   وضوح، ارتباط :کندمی نبالد را اصلی هدف چهار و کندمی اصاح را محتوایی

 متن و صحت. در هماهنگی و متنی، ثباتدرون
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 اي، بازاریابی و فروشتعاریف عناوین شغلی دسته طراحی، رسانه
 

 فروش و بازاریابی اي،رسانه طراحی،
 توضیحات مشاغل

اپراتور ارتباط با 
 مشتري

 پردازدمی دموجو امکانات از بهینه ياستفاده و هزینه ،سرمایه سود، کنترل چگونگی به

 بازاریاب تلفنی
 تجزیه و آوري جمع را اطاعات بازرگانی سازمانهاي اساسی وظایف حوزه در که شخصی

 کند تحلیل و
بازاریاب حضوري 

 )ویزیتور(
 تجزیه و آوري جمع را اطاعات بازرگانی سازمانهاي اساسی وظایف حوزه در که شخصی

 کند تحلیل و
 ...و سینما تءاتر، مختلف هاي حوزه در بدن جنبش ژست، گفتار، طرق از نقش ایفاي بازیگر

 پویانما
 الیتفع متحرک تصویر یا نمایی پویا هاي زمینه از یک هر در ک است کسی پویانما

 کندمی
 است فیلم در نماها ترتیب و بنديزمان گزینش، مسئول تدوینگر

 دارد شهر سطح در را تبلیغاتی تراکت توزیع مسئولیت که شخصی تراکت پخش کن

 تصویرساز
 یتیروا که میکند خلق را تصویري ي خاقانه اثر از نوعی که است کسی تصویرساز
 .گذاردمی نمایش به بصري فرم با را...  و تبلیغات حتی یا و شعر داستان، همچون

 نگار و خبرنگارروزنامه
 و لتحلی را مسائل و کند می تهیه مصاحبه و گزارش  مختلف موضوعات از که شخصی

 کند می بازنویسی
 کند می مدیریت را صدا خاص، ابزاري با بردار صدا صدابردار
 است خریدار به فیش دادن و خریدار از کاا پول گرفتن اش پیشه که است کسی دارصندوق

طراح داخلی و 
 دکوراسیون

 فعالیت از ايعهمجمو بتواند باید هنر و ابزار علم، از فادهاست با داخلی دکوراسیون طراح
 برسد مبلمان و داخلی معماري اجراي به و داده انجام را

 مختلف هايحوزه در کلیپ ساخت جهت در نویس سناریو و پرداز ایده طراح کلیپ

 طراح مد و لباس
 پیاده روز علم از هاستفاد با پوشش قالب در را فرهنگ بتواند کامل آگاهی با که شخصی

 کند سازي
 پردازد می گرافیک هویت بخش به اختصاصا بصري هویت طراح طراح هویت بصري

طراح و مجري کمپین 
 تبلیغاتی

 کندیم اجرا و طراحی را تبلیغاتی کمپین جامعه مسائل از آگاهی با که خاق فردي

 عکاس
 زاراب از استفاده با و اش شخصی دیدگاه با مختلف هاي حوزه در را حقایق عکاس

 رساند می ثبت به مخصوص

http://www.inre.ir/


27    www.inre.ir  

 

 مشتري به محصول عرضه و دقیق معرفی فروشنده
 کندمی بندي قاب را مختلف رویدادهاي خاص ابزار از استفاده با بردار تصویر بردارفیلم

 نویسنامهفیلم
 را است...  و داستان ها شخصیت شامل که را فیلم یک العمل دستور که است شخصی

 مینویسد
کارشناس بازرگانی 

 خارجی
 جهانی بازار به کننده تولید ارتباطی پل

کارشناس بازرگانی 
 داخلی

 داخلی بازار به کننده تولید ارتباطی پل

 دهد ارائه و طراحی برند دهی سود و پیشرفت جهت در را مسیري که شخصی کارشناس برندینگ
کارشناس تحقیقات 

 بازار
 پردازدمی موجود امکانات از بهینه ٔ  استفاده و هزینه سرمایه، سود، کنترل چگونگی به

 تخصصی زمینه در محصوات قیمت ترین مناسب و ترین کیفیت با خرید و مشاوره ارائه کارشناس خرید
 رسانه در شده منتشر اطاعات و اخبار تحلیل و مطالعه مدیریت، کارشناس رسانه

کارشناس فروش و 
 بازاریابی

 تخصصی زمینه در محصول ارائه نحوه و فروش ورهمشا ارائه

 گرافیست
 هب پاسخ و مفهوم بیان براي تصویري عوامل سلسله خلق معناي به گرافیک طراحی
 تقسیم پیچا تبلیغات و انتشارات هویت، دسته سه به که تبلیغاتی؛ یا تجاري نیازهاي

 .شود می
 باشد دارا را پیام و حس بیان براي وصدا لحن زا درست استفاده توانایی که شخصی گوینده و صداپیشه

نویسنده )داستان کوتاه 
 و بلند(

 باشد دارا را مطلب نوشتن توانایی مختلف موضوعات راجب که است شخصی
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 تعاریف عناوین شغلی دسته فناوري اطاعات
 

 دسته فناوري اطاعات

 توضیحات مشاغل

 اپراتور رایانه

 پردازش براي پردازداده جانبی الکترونیکی ابزار و کامپیوترها کنترل و بازبینی
 اشندب موظف افراد است ممکن. دستورالعمل طبق فنی و علمی تجاري، هايداده
 جانبی ابزار یا یوترکامپ با عملیات انجام بر و وارد کامپیوتري هايپایانه به را دادها

 .دهند پاسخ را( عملیاتی هايپیام یا خطا از اعم) هاپیام و کنند نظارت

نویس برنامه
f ul l st ack 

 یک. باشد تی آي هايزمینه تمامی در عمومی دانش یک داراي که کسی
 تولید ملزومات يهمه از قبولی قابل درک که است کسی استک فول دهندهتوسعه

 دارا را توانایی این همچنین و کندمی کار چگونه افزارنرم یک داندمی داشته، افزارنرم
 یک در مثال براي .کند عرضه بازار به و طراحی صد صفرتا از را افزارنرم یک تا است

f یک شودمی داده توسعه PHP با که وب تحت برنامه ul l -st ack 

devel oper داده، پایگاه با کار توانایی باید PHP، اسکریپت، جاوا CSS، HTML و 
 هايعکس کردن خرد براي اپفتوش با کار حتی و باشد داشته را عاملسیستم
f در استفاده براي شدهطراحی ront -end یک. اشدب داشته را f ul l -st ack 

devel oper که) شدبا داشته کامل تسلط هايتکنولوژي تمام به که نیست نیازي 
 کار خوب هانآ با بتواند که سطحی در دانشی داشتن و( نیست هم پذیرامکان البته

 .کندمی کفایت کند

 نویس تحت ویندوزنامهبر

 از که را چیزي آن تمام. نویسدمی را افزارينرم هايبرنامه کدهاي نویس،برنامه
 مثل هاییعاملسیستم تا گرفته بازي از دید توانمی موبایل و کامپیوتر طریق
Of مثل هاییبرنامه اندروید و ویندوز f i ce که است افزارينرم محصوات ازجمله 

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هاآن از توجهیقابل بخش

 هايتلفن نویسبرنامه
Androiهوشمند /  d 

 از که را چیزي آن تمام. نویسدمی را افزارينرم هايبرنامه کدهاي نویس،برنامه
 مثل هاییعاملسیستم تا گرفته بازي از دید توانمی موبایل و کامپیوتر طریق
Of مثل ییهابرنامه اندروید و ویندوز f i ce که است افزارينرم محصوات ازجمله 

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هاآن از توجهیقابل بخش

 هايتلفن نویسبرنامه
iهوشمند /  OS 

 از که را چیزي آن تمام. نویسدمی را افزارينرم هايبرنامه کدهاي نویس،برنامه
 مثل هاییعاملسیستم تا گرفته يباز از دید توانمی موبایل و کامپیوتر طریق
Of مثل هاییبرنامه اندروید و ویندوز f i ce که است افزارينرم محصوات ازجمله 

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هاآن از توجهیقابل بخش
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نویس و مجري رابط برنامه
 ,HTML, CSSکاربري )

J query, 

J avascri pt) 

 از دهاستفا با را کاربري تجربه و رابط طراحان گرافیکی هايطراحی که کسی
HTML, CSS, J مثل گرافیک تبدیل مختص نویسیبرنامه هايزبان query, 

J avascri p کندمی تبدیل کد به. 

 نویس وببرنامه

 از که را چیزي آن تمام. نویسدمی را افزارينرم هايبرنامه کدهاي نویس،برنامه
 مثل هاییعاملسیستم تا گرفته بازي از ددی توانمی موبایل و کامپیوتر طریق
Of مثل هاییبرنامه اندروید و ویندوز f i ce که است افزارينرم محصوات ازجمله 

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هاآن از توجهیقابل بخش

 پژوهشگر علوم کامپیوتر

 جدید کاربردهاي یافتن و نو هايفناوري کشف به کامپیوتر پژوهشگر یک
 در محاسباتی چیدهپی مشکات او. پردازدمی کامپیوتر حوزه در موجود هايفناوري
 درمجموع. کندمی حل و بررسی را هاحوزه سایر و پزشکی علم، تجارت، هايحوزه
 به که شودمی گفته هاییرشته و فنون مجموعه به کامپیوتر علوم یا رایانه علوم

. پردازندیم رایانه از استفاده چگونگی و ساخت طراحی، هايروش نظري، زیربناهاي
 نحوي به) تواندمی چیزي چه: که است این کامپیوتر علوم در اساسی پرسش

 شود؟ انجام خودکار( کارآمد

هاي پشتیبان سیستم
 کامپیوتري

 هايپرسش به پاسخ و کامپیوتري سیستم براي فنی هايکمک کردن فراهم
 ترینمهم زا دور راه از یا و تلفن با هاآن يکامپیوتر مشکات رفع یا و مشتریان
 افراد نای. است کامپیوتر پشتیبانی کارشناس یک موردنیاز هايمهارت و وظایف
 شامل کامپیوتري افزارهاينرم و افزارهاسخت از استفاده در است ممکن حتی
 کمک کاربران به نیز عامل هايسیستم و الکترونیک پست پردازها،واژه نصب، پرینت،

 .کنند

 گر دادهتحلیل
 است شده گیريگزارش کارایی کاهش باعث که است مشکاتی حل پی در که کسی

 اطاعات تحلیل و هاداده کیفیت افزایش ها،داده از معتبرتري منبع یافتن همچنین
 .است داده تحلیلگر وظایف از مشتریان

 هايسامانهت ستر 
 افزارينرم

 و شکااتا کردن پیدا باهدف کاربردي برنامه یک راياج فرآیند افزارنرم تست
 تضمین در کلیدي فرایند یک عنوانبه افزارنرم تست. است آن کیفیت بهبود متعاقباً
 یک عنوانبه تست ضرحا حال در. کندمی نقش ایفاء افزارينرم هايسیستم کیفیت
 آوريشگفت ايآماره اخیر هايسال در. شودمی محسوب افزارنرم حوزه در صنعت
 این متحده،ایاات رکشو در. است شدهارائه افزارينرم هايسیستم شکست درباره
 طبق. زندیم صدمه کشور این اقتصاد به دار میلیارد 59.5 حدود سالیانه هاشکست

 22.2 افزارنرم ولیدت فازهاي تمام در تست کارگیريبه با شدهانجام هايبررسی
 چهل شده،ئهارا آمارهاي طبق. داد کاهش توانمی را خسارت این از دار میلیارد

 .گرددمی آن تست صرف افزارهانرم بودجه از درصد
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 تعمیرکار تلفن همراه
 یا رایانه عملکرد و قطعات در نقص و مشکل آمدن وجود به صورت در که کسی

 .دارد عهده بر را تعمیر وظیفه موبایل

 تعمیرکار رایانه
 یا رایانه عملکرد و قطعات در نقص و مشکل آمدن وجود به صورت در که کسی

 .دارد عهده بر را تعمیر وظیفه موبایل

طراح رابط و تجربه 
 کاربري

 محصول سازيبهینه بر متمرکز وظایف از ايمجموعه ،(UX) کاربري تجربه طراح
( UI) ربريکا رابط طراحی است، کارایی افزایش و کاربر لذت با همراه استفاده براي

 عمدتاً که گیردبرمی در را محصول جذابیت و حس ظاهر، و شکل و است آن مکمل
 کاربري، تجربه طراحی. باشندمی افزارهانرم و وب صفحات محصول، از منظور
 حصولم هدف کاربران انتظارات و نیازها اساس بر طراحی است، محور کاربر طراحی

 !موردنظر

 افزارطراح نرم

 افزارينرم هبرنام یک توسعه فرایند تمامی مسئول افزارنرم حطرا و تحلیلگر یک
 به را آن سپس کند، درک خوبیبه را مشتري نیاز کندمی سعی ابتدا او. است
 ارائه نویسبرنامه به تست و نویسی کد براي و کرده تبدیل کامپیوتري هايمدل
 اینکه یا و باشد اريختسا یا تحلیلی اشکال داراي شدهتهیه افزارنرم اگر. کندمی

 هاآن رفع و سیدگیر مسئول شوند، مواجه خطا با افزارنرم آن با کار حین در کاربران
 را افزارينرم پایه هايسیستم هاآن از برخی-1.است افزارنرم دهندهتوسعه هم
 تبلت یا موبایل هايگوشی براي اندورید عاملسیستم مثل. کنندمی تولید و طراحی

Appl) کاربردي هايبرنامه تولید به دیگر گروهی-2 i cat i on )همراه لفنت براي 
 عرضه بازار به روزههر که هوشمند هايگوشی روي هايبرنامه انواع مثل. اندمشغول
 سایر با همراه و افزارينرم بزرگ هايگروه قالب در دیگر ايدسته-3.شوندمی

 یکپارچه افزارهاينرم یدتول و طراحی به نسبت مختلف هايرشته از متخصصان
 و قوقح انبارداري، حسابداري، افزارينرم هايسیستم. کنندمی اقدام سازمانی
 .باشندمی هاسیستم این ترینمهم ازجمله فروش سیستم یا و انسانی منابع دستمزد،

 افزارکارشناس استقرار نرم

 و باشندمی افزاريرمن هايشرکت استخدام در معمواً افزارنرم استقرار کارشناسان
 در را شرکت آن ديتولی افزارهاينرم آموزش و اجرا سازي،پیاده نصب، وظیفه
 افزارهاينرم. دارند عهده بر افزارهانرم آن کننده خریداري هايسازمان و هاشرکت

 بهاي انسانی، منابع انبارداري، دستمزد، و حقوق پرداخت، و دریافت حسابداري،
 است هاییسیستم ترینمعروف ازجمله فروش افزارنرم و مکاتبات گردش شده،تمام
 کارشناسان توسط هاشرکت و هاسازمان از زیادي تعداد در حاضر حال در که

 در مذکور افزارهاينرم طورکلیبه. شودمی داده آموزش و اجراشده افزارنرم استقرار
MI همچون مفاهیمی قالب S، ERP متخصصین بین رد قبیل این از عناوینی و 
 سازمانی و تخصصی افزارهاينرم از ايمجموعه معناي به کل در و باشندمی مطرح

 یالکترونیک و مکانیزه را سازمان یا شرکت یک فرایندهاي و عملکرد که است
 .نمایندمی
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 کارشناس امنیت
 حفاظت رايب ازم امنیتی ابزارهاي و هاتکنیک ها،روش اطاعات، امنیت متخصص

 هايدسترسی برابر در دولت یا سازمان شرکت، یک مهم اطاعات و هاداده از
 .کندمی ایجاد را دزدي و عمدي حمات غیرمجاز،

 افزارکارشناس سخت

 تجهیزات یشآزما و تعمیر توسعه، طراحی، تحقیق، به کامپیوتر افزارسخت مهندس
 مهندس. پردازدمی روترها یا مونیتورها مدارها، صفحه ها، چیپ مانند کامپیوتر
 را افزارينرم هايپیشرفت آخرین با افزارسخت اجزاي بودن متناسب افزارسخت
 کند؛می تاش افزارهاسخت قابلیت و قدرت ارتقاي جهت در و کندمی کنترل

 .است ارتباط در افزارنرم طراحان و دهندگانتوسعه با اغلب او بنابراین

 کارشناس شبکه

 پشتیبانی و ایجاد را یکدیگر به کامپیوترها کنندهمتصل هايشبکه که کسی
 و ایجاد را (LAN) محلی و( WAN) گسترده هايشبکه شبکه، کارشناسان. کنندمی

 چندین یا و اختمانس یک از طبقه یک تواندمی کار این محدوده. کنندمی پشتیبانی
 هايريفنّاو یا و نوري فیبرهاي ازجمله مختلف هايفنّاوري از و بوده کشور

 شما اصلی ظیفهو شبکه کارشناس یک عنوانبه. کرد استفاده توانمی ماکروویوي
 داشته را مشتریان نیازهاي به گوییپاسخ ظرفیت شبکه باشید مطمئن که است این

 .است ازم امنیت داراي و

 کارشناس فناوري اطاعات
 چنینهم و دارد نظارت اطاعاتی شبکه با هاسیستم هماهنگی بر که است کسی

 .دهدمی سازمان به اطاعاتی سیستم کارکرد بهبود جهت در را ازم هايمشاوره

 کارشناس هوش مصنوعی

 را ردنیازمو دستورات که هستند ماشینی تولید به مندعاقه مصنوعی هوش محققین
 و ریزيبرنامه کنترل، قابلیت مثالعنوانبه. دهد انجام هوشمندانه صورتبه

 ها،نویسدست کننده،مصرف سؤال به جواب تشخیص توانایی بندي،زمان
 دارد AI یک وير بر مطالعه. باشد داشته را چهره شناسایی و سخنرانی شناسی،زبان
 کاتمش حل بر است مشروط کانون که شودمی تبدیل مهندسی ٔ  رشتهیک به

 بازي مثل هابازي استراتژي کاربردي، افزارهاينرم کاري، معدن علم واقعی، زندگی
 يقوه ها، AI با( هاسختی) مشکات ترینبزرگ از یکی ویدئویی هايبازي و شطرنج

 .است هاآن درک

مدیر پروژه فناوري 
 اطاعات

 و رهبري و اتاطاع فناوري هايپروژه مدیریت و استارت ریزي،برنامه که کسی
 بین کردن برقرار ارتباط. ددار عهده بر را پروژه اجراي عامان و کارمندان هدایت
 و ارزیابی پروژه، مراحل ریزيبرنامه تجاري، و مالی مسائل و پروژه فنی ابعاد

 جهت به حلهمر هر در پیشرفت گرفتن نظر زیر مرحله، هر در مالی مسائل بینیپیش
 دیگر از پروژه پایان يفرجه به رسیدن و استانداردها و معیارها درستی از اطمینان

 .است اطاعات فناوري يپروژه دیرم وظایف

 وب مستر
 اطمینان. باشندمی هاسایتوب نگهداري مسئول مسترها وب همان یا سایت مدیران
 و کاربران به و کنندمی کار درستیبه نظارتشان تحت هايسایتوب اینکه از

 مسترها وب شغلی اهداف ترینمهم از کنند،می ارائه را مطلوب سرویس مخاطبین
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 بررسی را آن بودن دسترس در و سایتوب به دسترسی سرعت مرتباً  هاآن. ستا
 فردي. کنندمی آن کردن برطرف به اقدام سرعتبه مشکل ایجاد صورت در و کرده

 وبمستر یک معمواً. است سایتوب نگهداري و بازاریابی توسعه، طراحی، مسئول که
 اصول همچنین و نویسینامهبر نویسی، کد گرافیکی، طراحی وفنفوت تمام با

 و کارمندان و کرده ایفا را سرپرست یا و ناظر نقش وبمستر. آشناست مدیریتی
 عمومی روابط مسئول پشتیبانی، کارشناسان قبیل از خود زیردست هايبخش
 گروه گرافیک، و طراحی مسئول اینترنتی، فروشگاه کارشناس سایت،وب

 .کندمی هماهنگ و رهبري را گروه عوامل سایر و نویسیبرنامه

 و جوما کار پرس ورد

 در. باشندمی هاوباگ و هاسایت براي محتوا مدیریت هايسیستم جوما و وردپرس
 اختیار در را خوبی امکانات که بودند نویسی وباگ رایگان سیستم یک تنها ابتدا

 براي بازکد افزارنرم یا CMS یک صورتبه سپس و دادندمی قرار نویسان وباگ
 .شدند معرفی هاسایت محتواي مدیریت
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 اریف عناوین شغلی دسته کارشناسی و مهندسیتع
 

 کارشناسی و مهندسی

 توضیحات مشاغل

 کارشناس اقتصادي

 ادياقتص مدیریت بهبودکیفیت جهت در که گویند می فردي به اقتصادي کارشناس
 کیفیت هبودب واجتماعی، اقتصادي هاينسازما و گیريتصمیم ستادي مراکز در

 و کنترل توسعه، رشد، جهت در اقتصاد پیچیده مسائل حل و اقتصادي مدیریت
 قدم جهانی اقتصاد نوین تحوات شرایط در پویا اقتصادي سیستم یک هدایت

 .بردارد

 کارشناس آمار
ممکن  وکارشناس آمار شخصی است که با آمارهاي نظري یا کاربردي سروکار دارد 

عات است در هر دو بخش دولتی یا خصوصی کشوري کار کند.کارشناسان آمار اطا
 .را در یک زمینه جمع آوري کرده و به تحلیل آن می پردازند

 کارشناس تحقیق و توسعه

پردازد، در این واحد در واحد تحقیق و توسعه به کار می کارشناس تحقیق و توسعه
هاي مربوط به طراحی و اد در انجام تمامی فعالیتانتظار بر این است که تمام افر

  .توسعه محصوات توانمند باشند

توان به تحقیق در مورد محصوات از جمله وظایف کارشناس تحقیق و توسعه می
راتر از فشرکت، طراحی و ایجاد محصوات جدید مناسب با خواسته بازار و یا حتی 

سازي نهاباغ تغییرات مهندسی، بهی دید بازار، توجه به اصل تمایز و نوآوري،
 اشاره کرد. …ها و فرآیندها، انتقال و جذب فناوري

 کارشناس جامعه شناسی

جتماعی کارشناس جامعه شناسی فردي است که به مطالعه ي قوانین و فرایندهاي ا
نوان اعضاي می پردازد که در آن مردم نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به ع

ی قرار می ا، گروه ها و نهادهاي اجتماعی شناسانده می شوند و مورد بررسانجمن ه
 يگیرند. وظیفه ي  اصلی یک کارشناس جامعه شناسی مطالعه و بررسی نحوه 

 عملکرد مردم در جوامع و گروه ها می باشد.

 کارشناس جهانگردي
زم بتوانند به افرادي می گویند که با داشتن بینش هاي علمی، تاریخی و اجتماعی ا

 با مدیریت اثربخش سازمان هاي مرتبط با صنعت توریسم را مدیریت کنند.

 کارشناس روابط عمومی

کارشناس روابط عمومی ) مدیر روابط عمومی ( تصویر عمومی مطلوبی براي 
س شنارکابه عبارت دیگر  .کارفرمایان یا مشتریان شرکت یا سازمان ایجاد می کند

ق و مدیریت ارشد شرکت / مافوم مقارت که تحت نظاست دي ابط عمومی فرروا
ي فعالیت هااي جرو احی اظیفه طروعلمی ي هاي از روش گیر  هبا بهرسازمان 
و مصاحبه ها اي جرو احی اطرو عمومی ر فکااتحلیل و سی رقبیل براز مختلف 
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اف و هدابه ط مربوت تبلیغات و ین مطالب نشریاوتدو تهیه ، مطبوعاتیي هاد میزگر
 .ه داردبر عهدي سازمان خود را رنامه هاب

 شناسیکارشناس زمین

هاي تهیه و استفاده از نقشهاز وظایف کارشناسان زمین شناسی می توان به 
ها و  تجزیه و شناسی، تحلیل این نقشه و شناسایی نکات قابل تامل در آنزمین

نچه نباید هاي یک منطقه براي مقاصدي از جمله ساختمانی است. آتحلیل سنگ
هاي ریز و درشت شناس در تمام پروژهفراموش شود، نقش اساسی یک زمین

 .هاي شدید بایاي طبیعی استساختمانی، اکتشافی و پیشگیري از آسیب

اند که براي تجزیه و تحلیل شرایط کار در هاییشناسان، مشاوران امین شرکتزمین
 .ج دارندها احتیایک منطقه ناشناخته به نظرات تخصصی آن

 کارشناس علوم تربیتی

ها و  کارشناس علوم تریبتی فردي است که به بررسی مبانی، اصول، اهداف، روش
اي هحل زمینه ها و عوامل تعلیم و تربیت می پردازد و از روش عقلی و بحث 
جامعه  فلسفی در تعلیم و تربیت و نیز روش هاي علمی و یافته هاي روانشناسی،

 احث نظري و کاربردي سود می برد.شناسی و ... در مب

 کارشناس علوم ریاضی

در  کارشناس علوم ریاضی فردي است که وظیفه ي آن هدایت و پیش بردن تحقیق
ریت و سایر ریاضیات پایه اي یا استفاده از تکنیک هاي ریاضی در علوم مختلف، مدی

تلف مخ زمینه ها می باشد و وظیفه ي حل کردن مسایل و مشکات در زمینه هاي
 با استفاده از متود هاي ریاضی می باشد.

 کارشناس علوم زیست

 وه از مفاهیم کلى کارشناسان علوم زیست افرادي هستند متعهد و متخصص ک
لم را اساسى زیست شناسی آگاهى کافى داشته، جنبه هاى نظرى و کاربردى این ع

و  کز آموزشىبا گذرانیدن واحدهاى نظرى و کاربردى بشناسند و نیازهاى مرا
 .پژوهشی، تولیدى و خدماتى را در زمینه هاى مذکور مرتفع سازند

 کارشناس علوم شیمی

شیمی تسلط   یک شیمیدان )محقق و کارشناس شیمی ( کسی است که بر دانش
عه و بررسی انواع کارشناس شیمی ، مطال کند. کارداشته و یا روي آن مطالعه می

محقق و  .ر آنها تحت شرایط مختلف استمواد، خواص ، عکس العمل و رفتا
کردي کارشناس شیمی باید ذهنی پویا و جستجوگر داشته و براي حل مسایل، روی

ز آنجا که منطقی را اتخاذ کند. همچنین باید بسیار صبور و دقیق باشد. همچنین ا
ا رکار کارشناس شیمی مبتنی بر تحقیق و آزمایش است لذا کسی که این شغل 

و توانایی  ند، باید به کارهاي پژوهشی و تحقیقاتی عاقه زیاد داشتهانتخاب می ک
 کار در آزمایشگاه هاي مختلف را داشته باشد

 کارشناس علوم فیزیک
ی، کارشناس علوم فیزیک فردي است که تحقیقات را به سمت پدیده هاي فیزیک

راي ببر اساس مشاهدات و آزمایشات و درست کردن متد هایی    تئوريتوسعه ي 
 تئوري هاي فیزیکی هدایت می کند.ایجاد قوانین و 

 -کارشناس عمران
 شناسیخاک

خاکشناسی فردي است که عاوه بر تسلط بر دانش شیمی )شیمی  کارشناس
شیمی، شیمی تجزیه و خصوصاً شیمی خاک(، داراي عمومی، شیمی آلی، زیست

http://www.inre.ir/


35    www.inre.ir  

 

اي ایی و تصاویر ماهوارهدانش فنی کافی در زمینه نقشه برداري و بررسی تصاویر هو
هاي مناطق کارشناسان خاکشناس میزان مواد غذایی موجود در خاک. باشدمی

کنند و بهترین راه افزایش میزان مواد مورد نیاز و کاهش آثار مختلف را بررسی می
کنند و در صورتیکه سوء موادي که میزان آن از حد طبیعی بیشتر است را بیان می

هاي ترکیبی ارایه غذایی متعدد دچار کمبود باشد، راه حل خاک از لحاظ مواد
 .دهندمی

 کارشناس کنترل کیفیت

هاي ظیفه شما به عنوان یک کارشناس کنترل کیفیت بررسی محصوات و فرآیندو
 Iso نندصنعتی براي مطابق بودن با استاندارد هاي کیفیت ملی و بین المللی ما

نترل کاندازي و مدیریت سیستم هاي  است. همچنین ممکن است در راه 9000
اگر شما دانش فنی یک صنعت را داشته و به  .کیفیت شرکت ها کمک کنید

اي موفق ایده آل است. بر جزئیات توجه زیادي داشته باشید، این شغل براي شما 
 شدن به عنوان یک متخصص کنترل کیفیت شما همچنین باید سازمان یافته و

ه و اولویت . شما نیاز به داشتن مهارت هاي مدیریت پروژنظام مند فکر و عمل کنید
ربه و براي تبدیل شدن به یک متخصص کنترل کیفیت باید تج .بندي وظایف دارید

خی از دروس یا مدارک مرتبط با صنعت مورد نظر را داشته باشید. در دانشگاه ها بر
سیار بر کار مرتبط مانند مدیریت کیفیت، کنترل و اطمینان تدریس می شود که د

 .مفید است

کارشناس مرمت و احیاي 
 بناهاي تاریخی

ه به کارشناسان مرمت و احیاي بناهاي تاریخی، معماران و مهندسینی هستند ک
اي تاریخی ها و بافت ه ها، محوطهمطالعه، حفاظت، مرمت و احیاي بناها، مجموعه 

 هاي مسکونی کشور می پردازند . عرصه

اید مانند بکه در این امر فنی، فرهنگی و هنري مهارت دارند معماران و مهندسینی 
مروزي یک معمار و هنرمند اشراف و تسلط ازم را بر ابعاد تخصصی و مفاهیم ا

 .حرفه خود داشته باشند

کارشناس نشر و تولید 
 محتوا

ه کارشناس محتوا فردي است که با برخورداري از دانش ضمنی نسبت به زمین
ه دانش صریح جستجو، اقتباس، انشاء و نگارش خود نسبت بانتخابی خاص، و 

اینترنت  شناسایی تقاضاي فعال براي نوع، قالب و متن محتواي مورد نظر در بستر
آوري و ارائه ترکیب اطاعات و متون منحصربفرد، نسبت به اقدام نموده و با جمع

امات با این اقد نماید. تمامیسایت اقدام میجذب مخاطب و بازدیدکننده براي وب
کثرسازي هدف افزایش بازدید کننده سایت، افزایش نرخ فروش آگهی و نهایتاً حدا

ندي قابل توجیه بوده و متضمن ارتقاي رضایتم  درآمد واحد اقتصادي مربوطه
 مشتریان خواهد بود.

 مشاور تجاري سازي
 فرآیند معرفی یک محصول و یا خدمتمشاور تجاري سازي فردي است که در 

و مشاوره  جدید به بازار تجارت و در دسترس قرار دادن آن در بازار مشارکت دارد
 می دهد.
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 مشاور کسب و کار

ن به ارائه مشاور کسب و کار به منظور کمک به بهبود عملکرد و بهره وري هر سازما
راه حل  مشاوره مدیریت میپردازد. این متخصصان به تحلیل کسب و کار پرداخته و

 سب و کارکزمانی که صاحبان  بهبود و بازسازي ساختار ارائه می دهند. هایی براي
ابتی نیاز در خصوص مسیر انتخابی خود و یا پیش بینی بازار و امکان سنجی هاي رق
یین خط به مشاوره هاي تخصصی و یا جایگاه سازي دارند به یک تحلیلگر براي تع

 از خواهند داشت.مشی و استراتژي خود به خدمات مشاور کسب و کار نی

 مهندس انرژي

مرتبط با  وظیفه ي مهندس انرژي طراحی، توسعه و ارزیابی پروژه ها و برنامه هاي
راحی، بحث انرژي با هدف کاهش هزینه انرژي و بهبود بهره وري انرژي در طی ط
کن است ساختن و یا تغییر دادن مرحله اي از ساختار می باشد. مهندس انرژي مم

یه، ینه هاي سیستم هاي برقی، سیستم هاي گرمایشی، سیستم تهودر یکی از زم
ص سیستم طراحی ساختمان هاي سبز، سیستم نور پردازي و یا کیفیت هوا تخص

 داشته باشد.

 لکترونیکا -مهندس برق 

یستم سوظیفه ي مهندس برق الکترونیک تحقیق، طراحی، توسعه و یا تست اجزا و 
ستفاده از تجاري، صنعتی، نظامی و یا علمی با ا هاي الکترونیکی براي استفاده ي

فاده در دانش الکترونیک می باشد. طراحی مدارات و عناصر الکترونیکی براي است
مهندس  زمینه هایی مانند مخابرات، هوا فضا و سیستم هاي صوتی از دیگر وظایف

 الکترونیک می باشد.

هاي سیستم -مهندس برق 
 دیجیتال

سیستم  با تجزیه و تحلیل و همچنین طراحی مدارها وگرایش دانش آموختگان این 
ستم هاي دیجیتال در سطح تراشه، سیستم هاي نهفته و بی درنگ دیجیتالی، سی

مختلف  هاي کامپیوتري پیشرفته با تاکید بر بکارگیري مغزافزار در کاربردهاي
 مهندسی برق مسلط می باشند.

 درتق -مهندس برق 

تولید،  هاي قدرت به ویژهافرادي می گویند که با سیستممهندسین برق قدرت به 
انرژي و  هاي دیگربه شکل توان الکتریکی، تبدیل انرژي الکتریکی انتقال، توزیع

توان به   سروکار دارند. از دیگر وظایف این مهندسین می تجهیزات الکترومکانیکی
تجهیزات تولید توان هاي حرارتی، برودتی و  اندازي و تعمیر و نگهداري سیستمراه

ستفاده در او دیگر تجهیزات الکتریکی مورد  هامانند ژنراتورها، پست الکتریکی
ید انرژي هاي بزرگ نیز اشاره کرد. شناسایی دیگر منابع جد صنایع و یا ساختمان
 نیز از وظایف مهندسین این گرایش می باشند. الکتریکی

 خابراتم -مهندس برق 

در زمینه هاي برنامه ریزي، طرح و پیاده کردن شبکه ته دانش آموختگان این رش
هاي مخابراتی و طرح و ساخت تجهیزات و مدارات مخابراتی باید تخصص داشته 
باشند. فارع التحصیان این دوره میتوانند عاوه بر کار آموزشی یا پژوهشی در 

لکترونیکی، شرکت ادانشگاهها، در سطح مراکز تحقیقاتی، صنایع مخابراتی و
مخابرات، ارتش و سپاه، صدا و سیما، وزارت نفت، راه و ترابري و دیگر ارگانهایی که 

 .در سطح وسیع با مسائل مخابراتی روبرو هستند. فعالیت نمایند

http://www.inre.ir/
http://www.asemooni.com/culture/study/telecommunication
http://www.asemooni.com/culture/study/telecommunication


37    www.inre.ir  

 

 نترلک -مهندس برق

ذر، متنوعی سروکار داشته باشد. از این رهگ یک متخصص کنترل باید با علوم
ي بررسی انواع سیستمها، روشهاي کنترل کننده براي یک سیستم و شبیه ساز
صص سیستمها از بحثهاي اولیه اي می باشد که مهندسین این گرایش در آن تخ
ادي می یابند. این سیستمها ممکن است برقی، مکانیکی، شیمیایی و حتی اقتص

یستم سوختگان این رشته فارغ از نوع سیستم به روشهاي بررسی باشند. دانش آم
ظر قادر نمی پردازند و بدین ترتیب به شرط آشنایی با خصوصیات این سیستم مورد 

سین در شرایط فعلی جهان، مهند .به تجزیه و تحلیل و کنترل آن خواهند بود
ل گرایش این حاکنترل بیشتر در جوامع صنعتی داراي بازار کار مناسب هستند، با 

ستم و نوین، به سوي اتوماسیون یعنی خودکار کردن سیستمها نیاز   به این سی
بستگی به  دانش آموختگان آن را بیشتر نموده است، بنابراین بازار کار این رشته
 .سیاستهایی دارد که در مورد یک حوزه به اجرا در می آید

 مهندس پزشکی

و  انش و معلومات مهندسی، زیست شناسیوظیفه ي مهندس پزشکی استفاده از د
یستی و زاصول بیومکانیکی براي طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم ها و محصوات  
زشکی و سامت مانند ارگان هاي مصنوعی،  پروتز، ابزار، سیستم هاي اطاعات پ

 مدیریت سامت می باشد.

 مهندس رباتیک
و  یا تست کردن کاربرد ها وظیفه ي مهندس رباتیک تحقیق، توسعه، طراحی و
 برنامه هاي رباتیک است

 مهندس شیات
 شناسی، تکثیر بوم شناسایی،مهندس شیات فردي است که به مجموعه علومی که 

 ایر آبزیانو س ماهیان و فرآوري و بهره برداري، نگهداري، عمل آوري و پرورش، صید
 ه باشد.تسلط کافی داشت پردازدو یا محصوات حاصل از آنها می

یمیایی ش -مهندس شیمی 
 سلولزي

یک مهندس شیمی گرایش شیمیایی سلولزي در زمینه تبدیل چوب به کاغذ 
غذ آن بیشتر در مورد خمیرگیري و یا تبدیل چوب به کا تمرکزتخصص دارد و 

 .باشدمی

نایع ص -مهندس شیمی 
 پاایش

ام را به  خشور که نفت دانش آموختگان این رشته در انتها در پاایشگاه هاي این ک
طراحی  فراورده هاي نفتی تبدیل می کنند مشغول به کار شده و در اصل وظیفه ي

راحی شیوه طپاایشگاه ها را نیز به عهده دارند . مهندسین این گرایش باید 
و گازها  دستگاههایی مثل برجهاي تقطیر، دستگاههاي جداکننده مایعات از مایعات

 شند.از مایعات را مسلط با

نایع ص -مهندس شیمی 
 پتروشیمی

ز جمله وظیفه مهندسی پتروشیمی طراحی دستگاهها و فرآیند تولید مواد مختلف ا
ها ، هاي پلیمري )مواد اولیه پاستیکها و فرآوردهکودهاي شیمیایی، شوینده

شهاي ها و الیاف مصنوعی( و مواد شیمیایی )اسیدها ، حالها( از نفت و براستیک
 .است نفتی

نایع ص -مهندس شیمی 
 پلیمر

هاي پلیمري مصنوعی از جمله رنگهاي مهندس پلیمر وظیفه ساخت فرآورده
 .ها را از مواد نفتی برعهده داردها و پاستیکشیمیایی، پوشش کابلها، استیک
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نایع ص -مهندس شیمی 
 گاز

وي گاز ربر دانش آموختگان این گرایش افرادي هستند که بر تمام فرایندهایی که 
 انجام می شود تا قابل مصرف گردد تسلط دارند.

طراحی  -مهندس شیمی 
 فرایندهاي صنایع نفت

 هايیا فرآورده خام نفت به وابسته یا غیر مستقیم بطور مستقیم که صنایعی طراحی
فرآیندها  طراحی گرایش شیمی مهندس به است پتروشیمی یا صنایع پاایشگاه

، نفت صنایع فرآیندهاي طراحی گرایش شیمی مهندس شود. یکمی ربوطم
، محیطی شرایط به گیرد و با توجهها میرا از شیمیست خاصی هايواکنش
و  آنها را پیدا کرده سازيو خالص تولید مواد شیمیایی روش و ... بهترین اقتصادي

 .کندمی پیاده

 

 -مهندس شیمی 
 فناورينانو

ینه ي مهندس شیمی گرایش نانو فناوري فردي است که با توجه به این که در زم
پلیمر،  سوخت،فناوري نانو تخصص می یابد می تواند در زمینه هاي مختلفی مانند 

چه که به شیمی و مهندسی طورکلی هرآنوساز، پوشاک، دارو، غذا و بهرنگ، ساخت
 ري بهره جست مشغول شود.از این فناو شود و در آن می توانشیمی مربوط می

 

 فتن -مهندس شیمی 

ز زیر ااز وظایف مهندسین نفت می توان به طراحی روش هاي استخراج نفت و گاز 
نابع مزمین، مدیریت عملیات حفاري، استفاده از روش هاي مختلف جهت استخراج 

به  رآمدتامور تحقیقاتی و گسترش فناوري و روشهاي کار هیدروکربنی و انجام 
 منظور افزایش کشف منابع نفتی می باشد.

 

 مهندس صنایع

کوشد با تلفیق دانش مهندسی، ریاضیات، اقتصاد و مدیریت، میمهندس صنایع 
مهندسی صنایع به  .را بهبود دهد هاو سازمان هاي تولیدي، فرایندهاکارایی سیستم

سان، مواد، اطاعات، اي از انهاي یکپارچهطراحی، پیاده سازي و بهبود سیستم
 .تجهیزات و انرژي می پردازد

 

 مهندس صنایع غذایی

واد تولید ماز تخصص ها و مهارت هاي دانش آموختگان این رشته کار کردن در 
هاي صنایع غذایی مانند میکروبیولوژي غذا، شیمی غذا و کنترل غذایی و بخش

را  آیند خشک کردنهمچنین طراحی دستگاههایی که فر کیفی صنایع غذایی است.
شود و طراحی دهند مثل غذاهاي بچه که به صورت پودر تهیه میانجام می

مین هدستگاههاي استریلیزه، پاستوریزه و یا منجمد کننده بر عهده متخصصین 
 .باشدرشته می

 مهندس عمران
ریزي، طراحی، یک مهندس عمران فردي است که به کار مهندسی عمران، برنامه

ها، حفاظت از سامت عمومی و محیطی و ، حفظ و ایجاد زیرساختساخت و ساز
به عنوان مهندس عمران، شما به طراحی و  .پردازدهاي کنونی میبهبود زیرساخت
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مدیریت انواع پروژه هاي ساختمانی از تعمیر پل گرفته تا ساخت یک استادیوم 
 ورزشی جدید می پردازید.

 

 بآ -مهندس عمران

هایی که به نوعی با آب تحلیل و طراحی سازهن گرایش به دانش آموختگان ای
 ارند.شوند، فعالیت دکار برده میهاي هیدرولیکی بهسروکار داشته و در ساختمان

 .باشدهاي مرتبط با آب میسازهتأکید بیشتر این گرایش بر روي طراحی و محاسبه

 

رنامه ریز ب -مهندس عمران
 شهري

دانش ي گرایشی از مهندسی شهرسازي می باشد. مهندسی برنامه ریزي شهر: 
آموختگان رشته شهرسازي و خصوصاً کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري و 

نامه هاي طراحی شهري، توانایی طراحی سکونتگاهها و تهیه و ارزیابی طرحها و بر
شهري در قالب طرحهاي جامع شهري، طرحهاي تفصیلی، طرحهاي جزئیات 

سازي زمین و خاصه تمام طرحهاي مربوط به  شهري، طرحهاي آماده
رحهاي کان سکونتگاههاي انسانی را خواهند داشت. عاوه بر این تهیه و ارزیابی ط

نطقه ماي و ملی مانند طرح آمایش سرزمین، طرح کالبدي ملی و طرحهاي  منطقه
 هرسازيشاي، استانی و سکونتگاههاي روستایی از تواناییهاي دانش آموخته رشته 

 .خصوصاً در مقطع کارشناسی ارشد می باشد

 

 آهناهر -مهندس عمران

نگهداري  وظیفه ي مهندس راه آهن طراحی، راه اندازي، توسعه ، بهبود و حفاظت و
هن می از سیستم حمل و نقل ریلی کشور می باشد . از دیگر وظایف مهندس راه آ

شاره این آات ریلی توان به برنامه ریزي، مدیریت و طراحی خطوط ریلی و ماش
 کرد.

حیط م -مهندس عمران
 زیست

ظارت بر دانش آموختگان این گرایش افرادي با توانایی هاي ازم جهت طراحی و ن
و یست ز-حسن اجراي پروژه هاي تخصصی در زمینه هاي مختلف مهندسی محیط

طی در ضمن قادر به انجام تحقیقات ازم جهت حل مسائل و مشکات زیست محی
 می باشند.کشور 

 -مهندس عمران
 بردارينقشه

مچنین هاندازه گیري دقیق و تعیین مرزهاي مناسب، وظیفه ي مهندس نقشه بردار 
عاد زمین و فراهم کردن داده هاي مرتبط با شکل، لبه، گرانش، محل، ارتفاع، یا اب

زیابی معدن کاري، ار  ویژگی هاي زمین دریا براي مقاصد مهندسین نقشه سازي،
حت داده ، ساخت وساز و غیره می باشد. از وظایف دیگر می توان به وارسی صزمین

 .ی باشدهاي نقشه برداري، هدایت نقشه برداري و تعیین طول و عرض جغرافیایی م

 مهندس کشاورزي

توسعه استفاده از ماشین آات از جمله وظایف مهندس کشاورزي می توان به 
مهندس  ح و علمی کشاورزي اشاره کرد .کشاورزي و پیاده سازي فرآیندهاي صحی

کشاورزي کمک می کند تا کشاورزي هرچه بیشتر، با ثبات، امن و سازگار با محیط 
زیست شود. او روش ها و فن آوري هاي مختلف را به منظور افزایش محصول، بهبود 
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استفاده از زمین و مراقبت از منابع و مواد اولیه مثل بذر، کود، آب، آفت کش ها و 
سوخت، تجزیه و تحلیل و بررسی می کند. مهندس کشاورزي استراتژي هاي 

مناسب را به منظور حفظ سامت و امنیت کشاورزان، جانوران محیطی و محصوات 
 .تولید شده کشاورزي پیشنهاد می دهد

 مهندس معدن
رابر دانش آموختگان این گرایش افرادي هستند که به چگونگی رفتار سنگ در ب

ري اطاعات رونی و درونی و تغییرات آن ها تسلط کافی داشته و با جمع آوعوامل بی
 .مناسب به ساخت سازه هاي مناسب در داخل یا به روي سنگ ها می پردازند

کانیک م  -مهندس معدن 
 سنگ

رابر دانش آموختگان این گرایش افرادي هستند که به چگونگی رفتار سنگ در ب
ري اطاعات ات آن ها تسلط کافی داشته و با جمع آوعوامل بیرونی و درونی و تغییر

 .مناسب به ساخت سازه هاي مناسب در داخل یا به روي سنگ ها می پردازند

صنایع  -مهندس معدن 
 شیمیایی معدنی

مواد معدنی و غیرآلی را به مهندس شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی، 
همچنین تولید  .کندتبدیل می ... و آجرهاي نسوز هایی مثل سیمان، لعاب،فرآورده

هاي ها ، رنگکشها، نمکهر ماده معدنی مثل کودهاي شیمیایی معدنی، حشره
ها در حیطه کار مهندسی شیمی گرایش شیمیایی معدنی و حتی لعاب روي کاشی

 .معدنی قرار دارد

 رآوريف -مهندس معدن 

صال و سازي و استح دانش آموختگان این رشته توانایی طراحی فرایندهاي پرعیار
نیازهاي همچنین طراحی پیشهمچنین بازیافت مواد معدنی را کسب می کنند . 

هاي فرآوري نیز از مهارت هاي دانش آموختگان این ازم براي طراحی کارخانه
 رشته می باشد.

 مهندس معماري

 طرح ریزي ترکیب و نحوه قرار گیري مجموعه اي از مهندس معماروظیفه ي  
کیه بر علم تاو این کارها را با   ن ها و فضاهاي اطراف آنها نیز می باشد.ساختما

انی و مهندسی، ذوق هنري و شناختی که از فرهنگ، آداب و رسوم، جغرافیاي انس
 .طبیعی محل مورد نظر خود دارد، انجام می دهد

 -مهندس معماري 
 شهرسازي

صادي، طالعه روابط اقتمهندس شهرساز به فردي اطاق می شود که با تحلیل و م
ب براي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم در شهر، طرح و برنامه اي جامع و مطلو
 یک شهر مطرح کند که نشان دهنده ي آینده ي یک شهر باشد.

 

راح ط -مهندس معماري 
 صنعتی

نري هبا تسلط به طراحی با توجه به جنبه هاي  هستند  افراديطراحان صنعتی 
دیدي که جبا طرح ها و ایده هاي ، گاهی کافی نسبت به سایر علومآن، و همچنین آ

کن به واقعیت ارائه می دهند، جواب نیازها را از تصور )یا آرزو( به بهترین شکل مم
 می کنند.تبدیل 

 مهندس معماري داخلی
از وظایف مهندس معماري داخلی می توان به طراحی فضاي ساختمان ساخته 

تغییر دادن طرح، تجدید نظر کردن در مورد طرح و شده، طراحی تجدي براي 
معماري داخلی در واقع فرایندي است که استفاده هاي مطابق نیاز می توان نام برد. 
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هاي انسانی و استفاده از جنبه ها با توجه به همهدر آن قسمت داخلی ساختمان
هاي د شرطساختمان با توجه به قی شود و در واقع طراحی داخلیفضاها، طراحی می

 معمار ي است.

 مهندس مکاترونیک

یک، مهندسان این گرایش با بدست آوردن تخصص ازم در زمینه ي مهندسی مکان
به خلق  الکترونیک، کامپیوتر و سیستم هاي کنترل و یکپارچه سازي این حوزه ها

ی زمان کمتر م محصواتی با کیفیت بهتر و قابلیت اعتماد بااتر با هزینه کمتر و در
 پردازند.

 مهندس مکانیک

ده و با مهندسان مکانیک، اصول اساسی نیرو، انرژي، حرکت و گرما را به کار بر
ها و فرآیندهاي گرمایی را هاي مکانیکی و دستگاهدانش تخصصی خود، سیستم

ها ها، فرآوردهسازند. مهندسان مکانیک، گستره وسیعی از دستگاهطراحی کرده و می
 .کنندولید میو فرآیندها را ت

حرارت  -مهندس مکانیک 
 و سیاات

تخصص اصلی مهندسین مکانیک گرایش سیاات  بیشتر در طراحی تاسیسات و 
عضی از بمسایل گرمایشی و سرمایشی ساختمانها و کارخانجات است و در نهایت در 
ا و فضا مسایل ایرودینامیکی می توانند کار کنند که در این قسمت با مهندس هو

اي به  یش ایرودینامیک مشترک هستند همچنین انتقال مایعات صنعتی از نقطهگرا
یک از مهندسین مکان. نقطه دیگر در این گرایش از علم مکانیک بحث می شود

نه ماشین که در زمینه ي انتقال حرارت و در زمی   گرایش سیاات انتظار می رود
 ند.هاي دوار مانند توربین ها و پمپ ها تخصص داشته باش

 ودروخ -مهندس مکانیک 

سیله وظیفه ي یک مهندس خودرو توسعه و یا بهبود طراحی ساختاري قسمتی از و
ا استفاده از بنقلیه، موتور، سیستم انتقال حرکت و یا بقیه سیستم هاي وسیله نقلیه 

ا عناصر یطراحی کامپیوتري، ساخت مستقیم، اصاح و یا تست کردن وسیله نقلیه و 
 .آن می باشد

 ریاد -مهندس مکانیک 
ه نصب و را  مسئولیتوظیفه ي مهندس دریا طراحی، توسعه و به عهده گرفتن 

نه و سیستم اندازي ماشین آات دریایی و تجهیزات مرتبط با آن مانند نیروي پیشرا
 منبع انرژي آن می باشد.

اخت س -مهندس مکانیک 
 و تولید

ت و تجربیاتی دست یابد که به مهندس ساخت و تولید فردي است که به تحصیا
وسیله ي آن بتواند رویه هاي مهندسی را در در پروسه هاي تولید و شیوه هاي 

تولید درک کند، به کار گیرد و کنترل کند. همچنین از دیگر وظایف یک مهندس 
ساخت و تولید می توان به بهبود امکانات و سیستم ها براي تولید فراورده هاي با 

تا  و خودرو ها از هواپیماتمامی فراوردهو هزینه ي کمتر اشاره کرد.  کیفیت بااتر
باید تولید شوند. مهندسی ساخت و تولید دانش و هنر ساختن  و اسباب بازي رایانه

هاي با کیفیت با هزینه منطقی است. ساخت و تولید شامل اجزایی از فراورده
هاي است. بخش صنایع و مهندسی مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی مواد
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اصلی ساخت و تولید روندهاي تولید، برنامه ریزي، کنترل کیفیت، طراحی ابزار، 
 .شودرباتیک، طراحی به کمک کامپیوتر و تولید به کمک کامپیوتر را شامل می

راح ط -مهندس مکانیک 
 جامدات

شین وارد اممهندس طراح جامدات باید تمام نیروها و گشتاورهایی را که به هر عضو 
یروها و می شود بررسی کرده و بهترین حالت قطعه مورد نظر را براي تمامی آن ن
اسب آن گشتاورها و همچنین براي داشتن بهترین کارایی به دست آورد کارایی من

 ، طراحیسیستم طراحی همچنینقطعه را در زمان طوانی تضمین کند . 
و  قدرت انتقال هاي، سیستمتعلیق هايو قسمت ، فرز، چاپتراش هايماشین
در  شود. در ضمنمی طراحی گرایش این مهندسین خودرو، توسط یک دینامیک

 به مربوط نحوي پرواز به فرود، پرواز، کنترل به مربوط هايهواپیما قسمت یک
 .گرددمی جامدات طراحی

 ستخراجا -مهندس مواد 

انند مبا انجام یکسري فرآیندها یش افرادي هستند که دانش آموختگان این گرا
شکن، تغلیظ سنگ معدن با خردکردن سنگ معدن با دستگاههاي موسوم به سنگ

یار سنگ استفاده از روشهاي مغناطیسی و شناور سازي و عملیات ذوب و پاایش، ع
ی مرا باا برده و سنگ را به صورت شمش که تقریبا خالص است تحویل صنعت 

نظري و عملی متالورژي صنعتی، محصول فلزي  ند تا پس از آن به یاري دانشده
 .قابل مصرف به طور مستقیم یا غیرمستقیم تولید گردد

 وشکاريج -مهندس مواد 
تلف اعم دانش آموختگان این گرایش افرادي هستند که در زمینه اتصاات مواد مخ

یه باشد ابر با خواص ماده پااز فلزي و غیرفلزي به گونه اي که خواص اتصال بر
 مهارت دارند.

حفاظت و -مهندس  مواد 
 خوردگی مواد

ه با اثرات مهندسین این رشته همواره در تاش هستند تا روشهاي موجود براي مقابل
دانش  .ابندزیانبار خوردگی را بهبود بخشیده و یا روشهاي نوینی براي این کار بی

واص انایی هایی مانند اصاح و بهبود خآموختگان این رشته مهندسی باید تو
مورد  آلیاژهاي مورد استفاده در صنعت، حفاظت فلزات و آلیاژها در محیط هاي
اسیسات استفاده، حفاظت کاتدي و آندي خصوصا در مورد لوله هاي زیر زمینی و ت

دهنده  دریایی، کاربرد پوشش هاي مختلف غیر فلزي در صنایع و تهیه مواد کاهش
 داشته باشند. ي خوردگی

 گريیختهر-مهندس  مواد 

وان به  از جمله وظایفی که بر عهده ي دانش آموختگان این گرایش می باشد می ت
 افزایش بهره وري واحد هاي ریخته گري کشور، طراحی قطعات ریخته گري و

مه ریزي انتخاب مواد و روش ریخته گري مناسب براي تولید آن ها، طراحی و برنا
هت جته گري آلیاژ هاي پیشرفته و جدید مهندسی، برنامه ریزي در ذوب و ریخ

 سطح علمی واحد هاي صنعتی ریخته گري در کشور و طراحی واحد هاي صنعتی
 ریخته گري اشاره کرد.

 رامیکس-مهندس  مواد 
وظیفه ي مهندس سرامیک ارزیابی مواد و توسعه ماشین آات و پروسه هاي تولید 

واتی که طراحی و عملکرد آن ها ویژگی هاي خاص دارد می مواد براي تولید محص
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مهندسی سرامیک به طور کلی دانش تولید و به کاربردن اشیاء جامدي است  باشد.
و غیرفلزي است. به عبارت  دهنده اصلی و عمده آنها مواد غیرآلیکه اجزاء تشکیل

دیرگدازها، ها، ها شامل انواع چینیدیگر مهندسی سرامیک عاوه بر سفالینه
هاي چینی، سیمان، شیشه، مواد هاي رسی ساختمانی، موادساینده، لعابفراورده

تر ها، تک بلورهاي مصنوعی و محصوات پیچیدهمغناطیس غیرفلزي، فروالکتریک
 .شوددیگر نیز می

دادن کلش-مهندس  مواد 
 فلزات

ات شکل فلزعلم شکل دادن فلزات علمی است که در آن اصول و روش هاي تغییر 
نزدیک  گرایش شکل دادن فلزات .شکل پذیر، با اعمال نیرو به آن بررسی می شود

 از .ترین گرایش مجموعه مهندسی مواد به مجموعه مهندسی مکانیک می باشد
یندهاي توانایی هاي دانش آموختگان این گرایش می توان به تحلیل و طراحی فرآ

 ن، شکل دادن ورق، تحلیل اثرشکل دادن از قبیل آهنگري، نورد، اکستروژ
اکرو مپارامترهاي مختلف برفرآیندهاي شکل دهی فلزات، تحلیل رفتار میکرو و 

یل فلزات به هنگام شکل دادن و کنترل ساختار و بهبود خواص مکانیکی، تحل
 اشاره کرد.  لزات و آلیاژهاف پذیري و کارپذیري سرد و گرمقابلیت شکل

ناسایی و ش-مهندس  مواد 
 تخاب مواد مهندسیان

راي بدانش آموختگان این گرایش قابلیت شناسایی مواد مهندسی، انتخاب مواد 
از دانش  شوند.کاربرد و طراحی فرایند تولید براي تهیه مواد مهندسی را دارا می

نتخاب اطراحی جنس، آموختگان این گرایش انتظار می رود که قابلیت هایی مانند 
سازي هاي ساخت به منظور بهینهاد، تحقیق در روشمواد، توسعه و نوآوري مو

ي هاي مناسب براخواص فیزیکی و مکانیکی، تحلیل تخریب مواد و ارائه روش
الی و عهاي آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش جلوگیري از آن، انجام فعالیت

 موسسات تحقیقاتی کشور را نیز داشته باشند.

 مهندس نساجی
پوشاک،  مسئولیت تولید انواع منسوجات اعم از انواعگرایش  دانش آموختگان این

ستفاده در صنایع دیگر را بر او منسوجات مورد  و موکت ها مثل فرشپوشکف
 .عهده دارند

 -مهندس نساجی 
 تکنولوژي نساجی

، تولید نخ افرادي هستند که با نحوه نساجی تکنولوژي دانش آموختگان گرایش
 آاتماشین با طراحی آشنایی کامل داشته و تا حدودي وکتو م ، قالیپارچه
ها، نخ ریسندگی هايباشند. همچنین به شیوهآنها آشنا می مختلف و قطعات نساجی

 آشنا هستند . و بافندگی بافندگی مقدمات

شیمی  -مهندس نساجی 
 نساجی و علوم الیاف

 ، خواصتولید الیاف در زمینهه مهندش شیمی نساجی و علوم الیاف فردي است ک
اطاعات کافی  مواد نساجی تکمیل آنها و نحوه ، مواد رنگزا و خصوصیاتالیاف

 در صنایع کاربرد مواد شیمیایی و نحوه الیاف داشته باشد و در واقع با طرز تهیه
 آشنا باشد. نساجی

مدیریت  -مهندس نساجی 
 صنایع نساجی

رکیبی رشته تلفیقی از مهندسی صنایع و مهندسی نساجی و ت دانش آموختگان این
 رند .از فنون مدیریتی و مهندسی را مسلط می شوند و در صنایع به کار می گی
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 -مهندس هوافضا 
 آیرودینامیک

هاي پیچیده در اطراف جسم پرنده را مهندسین هوافضا در این گرایش جریان
آیرودینامیکی به بررسی پایداري و اي کنند و با بدست آوردن نیروهتحلیل می

ت مختلف بیشتر هواي اطراف زمین که در ارتفاعا - طراحی سازه شناور در سیال
پردازند. به جز تحلیل، همواره یکی می -فاکتورهاي متفاوت دارد، مورد بحث است 

هایی با ها و بدنههاي مهندسین آیرودینامیک، طراحی بالترین دغدغهاز اصلی
 .کاربرد و کمترین هزینه استبیشترین 

 -مهندس هوافضا 
 پیشرانش

نواع اطراحی و تعیین میزان عملکرد  از وظایف مهندسین پیشرانش می توان به 
و فارغ التحصیان  دانش آموختگان این رشته هاي جلوبرنده اشاره کرد. عمدهسامانه

 .پردازندمی سازي عددي رفتار سیالاین گرایش به شبیه

دینامیک  -وافضا مهندس ه
 پرواز و کنترل

هاي هواپویشی، هندسی و وزنی، به مطالعه و گیري از دادهدینامیک پرواز با بهره
 پردازد. در واقع علم دینامیک پرواز به بررسی برد،بررسی رفتار و حرکات هواپیما می

شود پرنده می مسافت نشست و برخاست )طول باند(، چگونگی تاف وسیله
تحلیل نحوه واز و کنترل وظیفه ي مهندس دینامیک پر طور خاصهبه پردازد.می

سازي این حرکت منظور بهینههایی بهحرکت یک وسیله در هوا یا فضا و ارائه طرح
هاي موتوري هوایی و فضایی و می باشد. این گرایش بسیار مهم به مطالعه سازه

 .پردازدبهبود کیفیت آنها متناسب با نوع سازه می

هاي سازه -ندس هوافضا مه
 هوافضایی

هاي  از وظایف دانش آموختگان این گرایش مطالعه، بررسی و بهینه سازي سازه
وافضایی هواپیما و دیگر وسایل پرنده می باشد و هدف اصلی مهندسان سازه هاي ه

ابل بارهاي باید طراحی و تحلیل سازه هایی باشد که عاوه بر استواري کافی در مق
زن ممکن را ویکی و دیگر بارهاي استاتیکی وارد بر وسایل پرنده، کمترین آیرودینام

 نیز داشته باشند.

 ضاییف -مهندس هوافضا 

رنده به طراحی و تحلیل سیستمی وسایل پحوزه کاري دانش آموختگان این رشته 
هاي فضایی، مکانیک خارج از جو می باشد . فرایندهاي نجومی. طراحی ماموریت

دسی یی و اکتشافات فضایی نیز جزو دیگري از کارهاي گرایش مهنمدارهاي فضا
 فضایی است
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 تعاریف عناوین شغلی دسته مالی، حقوقی و اداري
 

 مالی، حقوقی و اداري

 توضیحات مشاغل

 پاسخگوي
 تلفنی

 یا ها شرکت تلفنی هاي سیستم تجهیزات کاربري ي وظیفه که است شخصی تلفنی پاسخگوي
 و گیرندگان استم به اطاعات ارایه. داخلی و خروجی، ورودي، هاي تماس اداره رايب ها خانه تلفن

 .دارد را ها پیام ضبط

 دارتحصیل
 و بهادار اقاور وجوه گرفتن تحویل به مربوط امور انجام عهده از بتواند که است کسی تحصیلدار

 .برآید اهآن نظایر و شرکت حساببه هاآن گذاشتن و هابانک به هاآن بردن

تحلیلگر 
 بورس

 عیاجتما سیاسی، اقتصادي، اوضاع وتحلیلتجزیه عهده از بتواند که است کسی بورس گرتحلیل
و  یدارائ صنایع، بازار، بازده و ریسک میزان تشخیص سهام، بازار وتحلیلتجزیه منطقه، کشور،

شرکت،  الیم عیتوض وتحلیلتجزیه برتر، صنعت انتخاب سهام، سبد پرتفوي، تشکیل همچنین
افزارهاي نرم کارگیريبه ر،بازا جو وتحلیلتجزیه برتر، صنایع و هاي رایجمدل از سهم انتخاب
 هايتئوري طبیقت و سهام سبد کردن اداره کارگزار، اطاعات، انتخاب و آمار و ریاضیات کامپیوتري،

 .برآید عملی هايفعالیت با جدید
گر تحلیل
 مالی

 کرده بینیپیش ار اقتصادي صنعتی تجاري شرایط آماري، اطاعات وتحلیلزیهتج با که است کسی
 کندمی گیريتصمیم گذاريسرمایه هايزمینه مورد در و

 حسابدار
 حسابداري، سوابق وتحلیلتجزیه یا و بررسی سازي،آماده يوظیفه که است شخصی حسابدار

 استانداردها با نطباقا و بودن کامل صحت، یابیارز براي مالی هايگزارش سایر یا و مالی هايصورت
 .دهدمی انجام رایانه کمک به را

 -دفتردار 
متصدي 
 دبیرخانه

 باشد می مالی مبادات ثبت مسئول دفتردار

کارشناس 
امور 

کارگزینی 
و منابع 
 انسانی

 هايیمش خط و هافعالیت کلیه مسئولیت که است کسی انسانی منابع و کارگزینی امور کارشناس
 عملکرد کارکنان،ارزیابی ،آموزش جدید کارکنان استخدامک همچون سازمان کارکنان به مربوط

 .دارد برعهده را...  و کارکنان

کارشناس 
 بیمه

 ايبیمه خدمات هارائ به و شودمی محسوب بیمه شرکت اصلی نماینده عنوانبه بیمه کارشناس
 ارزیابی را بیمه اضیانمتق شرایط و هادرخواست او .پردازدمی مربوطه شرایط و مقررات با مطابق

 .کندمی تعیین را هاآن بیمه حق و ايبیمه پوشش مقدار و کرده
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کارشناس 
تدارکات و 
 پشتیبانی

 کااها کیفیت و هاقیمت مقایسه با بعد يمرحله در و تجهیزات و ملزومات مصرف میزان بینیپیش
 .دهدمی درخواست شرکت انبار تأمین براي را هاآن ارزشمندترین و بهترین خدمات، و

کارشناس 
 حسابرسی

 را قوانین و يحسابدار اصول با آنها سازگاري بررسی و اسناد و اطاعات ارزیابی ي وظیفه که کسی
 دارد عهده بر

کارشناس 
 حقوقی

 یا زمانسا حقوقی امور کلیه دارد، حقوقی اصول و قوانین به که کاملی تسلط با حقوقی کارشناس
 خارجی، و داخلی قراردادهاي انعقاد ها،دستورالعمل و هانامهآیین تنظیم و تهیه ازجمله شرکت
 و دادرسی جلسات در شرکت استخدامی، و اداري دعاوي و حقوقی هايپرونده پیگیري و رسیدگی

 به مربوط یقوقح امور انجام لزوم، صورت در کارکنان به حقوقی مشاوره ارائه سازمان، حق از دفاع
 دارد عهده بر را … و مزایده مناقصه،

کارگزین 
 امور رفاهی

 يپیگیر و بررسی و تغییرات انجام و کنترل توانایی که است کسی رفاهی امور کارگزین
 .باشد داشته را اداري هايدستورالعمل

متصدي 
 امور بانکی

 قبوض، تپرداخ) مشتریان رامو انجام وظیفه و است باجه پشت که است فردي بانکی امور متصدي
 .دارد را...(  و چک

متصدي 
 بایگانی

 کندمی ساماندهی هاآن به آسان دسترسی براي را سازمان اسناد که کسی

مسئول 
 دفتر

ایی توان منشیگري، و مدیریت مفاهیم سازمان، و اصول تشخیص با که است کسی دفتر مسئول
 و مدیر هايفعالیت ها، هماهنگینامه و اسناد بایگانی سازمان، و همکاران افراد، با ارتباط برقراري

 باشد. داشته را...  و جلسات برگزاري جهت همکاري
مسئول 
 قراردادها

 تهیه راردادها،ق امور مربوطه، اوراق و اطاعات اخذ عهده از بتواند که است کسی قراردادها مسئول
 .برآید ربوطهم قراردادهاي عقد و زایدم و مناقصه انواع برگزاري و قراردادها هايفرجه جدول

مشاور 
 حقوقی

 تشرک و ها حقیقی،گروه یا حقوقی از اعم اشخاص)مشتریان به که است کسی حقوقی مشاور
 ندک می عمل آنها نماینده عنوان به موارد برخی در و دهد می حقوقی ي مشاوره خود(ها

 منشی
 هاگزارش انواع تنظیم نگاري،نامه مسئول، هروزان برنامه تنظیم چون وظایفی که است فردي منشی

 است دارعهده را حسابداري و بودجه مدیریت برخی اوقات و مختلف هايفعالیت از
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 تعاریف عناوین شغلی دسته مدیریتی
 

 مدیریتی

 توضیحات مشاغل

 مدیر اجرایی
 ولتید هايزمانسا عملیات سازيهماهنگ یا هدایت ریزي،برنامه که است کسی

 دارد عهده بر را خصوصی یا

 مدیر اداري

 با ،دارد عهده بر را سسهٔ  مو مالی یا و اداري و دفتري امور تصدي که کسی
 کنار در و مجموعه فضاي در مدیر این. است مستقیم ارتباط در مدیریت

 به دهد خر اشتباهی اگر و کند می مشاهده را آنان کار نحوه و باشد می کارکنان
 دهد. می تذکر مقابل فرد

 یخارج یبازرگان ریمد

روش فو  دیعقد قرارداد خر يهاتیمجموعه فعال تیریمد فهیاست که وظ یکس
دور الملل، ص نیب یابیو بازار غاتی( و تبلیحقوق ای قی)حق یبا شخص خارج

perf)  سینویپرفرم ا orm i nvoi ce ) هنیهز یفاکتور، بررس شیهمان پ ای 
 یسوارد نمودن آن ها به کشور، برر ایو  یرجخا يبه کشورها يباربر يها

 ياکاا، اجر صیترخ مه،یمسائل مرتبط با ب یمسائل مرتبط با گمرک، بررس
 ) L/Cنقد (  ) T/Tاعم از  یبانک يحمل و نقل، مسائل مرتبط با پرداخت ها

Deposi(  ياعتبار t e ( و  یامانت )… .ددار عهده بر را 

 

 

 مدیر بازرگانی داخلی

 انندم بازاریابی هاي برنامه ها سیاست ریزي برنامه و هماهنگی که است کسی
 و رقبا و سازمان توسط شده ارائه خدمات و محصوات براي تقاضا تعیین
 گذاري تقیم هاي استراتژي همچنین. دارد عهده بر را بالقوه مشتریان شناسایی

 که یحال در کند، می تضمین بازار سهم یا شرکت سود حداکثر هدف با را
 توسعه بر نظارت و هستند راضی شرکت مشتریان که کند می حاصل اطمینان
 یدجد خدمات و محصوات به نیاز دهنده نشان که روند بر نظارت یا محصول

 است

 مدیر برندینگ
 هايروش با بتواند تا کندمی نظارت وکارکسب مراحل تمامی بر که است کسی

 یغاتتبل عمومی، روابط مانند ارتتج یک مختلف هايبخش کمک با و مختلف
 .کند تبدیل شدهشناخته برند یک به را خود برند …و

 مدیر پروژه
 از انسانی و مادي منابع از بتواند کارآمد فرایند یک کارگیري به با که است کسی
 محدودیت و امکانات به توجه با جامع و کامل و صحیح ریزي برنامه یک طریق
 با و نظر مورد تاریخ در را شده تعریف پیش از یتهايفعال از ايمجموعه هایش
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 انجام به اختیارش در بودجه با توجه با شده تعیین پیش از را مطلوب کیفیت
 برساند

 مدیر

 

 ايبر تقاضا تعیین مانند بازاریابی هاي سیاست و ها برنامه که است کسی
 القوهب ریانمشت شناسایی و رقبا و سازمان توسط شده ارائه خدمات و محصوات

 کند می اجرا را

 مدیر تحقیق و توسعه
 عهده بر را سازمان توسعه و تحقیق بخش هماهنگی و ریزيبرنامه که کسی

 .دارد

 مدیر توسعه بازار

 و برندینگ هايفعالیت و بازاریابی تحقیقات بازار، توسعه مدیر کلی وظایف
 جذب براي سازيزمینه. است بازاریابی پیشرفته ابزارهاي از گیريبهره و ترویج

 مرويقل گسترش فروش، هايفعالیت براي بسترسازي فروش،( جدید) مخاطبان
 سنهح مناسبات و روابط برقراري و تازه مشتریان به خدمات و محصوات فروش
 است ربازا توسعه مدیر شغلی اهداف جمله از قدیمی و جدید مشتریان با کاري

 مدیر تولید
 بعمنا و کاري هاي فعالیت هماهنگی یا ریزي رنامهب مسئولیت که است کسی
 بر ار کمیت و کیفیت هزینه، مشخصات به توجه با محصوات تولید براي ازم

 دارد عهده

 مدیر خرید و تدارکات
 مسئوان خریداران، هايفعالیت کردن هماهنگ و ریزيبرنامه که است کسی
 فروش مدیران شامل. خدمات و محصوات مواد، خرید با مرتبط کارگران و خرید

 .دارد عهده بر را خرید مدیران و فروشیخرده و فروشیعمده

 مدیر رسانه
 یا و هاگروه افراد، براي گرفته نظر در عمومی تصویر یک که است کسی
 بر را فیلم یا و صویرت خبر، انتشار وظیفه و کندمی ایجاد یا و ترویج را هاسازمان

 .دارد عهده

 عمومی مدیر روابط

 از گیريبهره با سازمان/  شرکت ارشد مدیریت رتنظا تحت که ستا ديفر
 و سیربر قبیل از مختلف هايفعالیت اجراي و حیاطر ظیفهو علمی هايروش

 اتی،مطبوع میزگردهاي و هامصاحبه اجراي و حیطرا و عمومی افکار تحلیل
 سازمان هايبرنامه و اهداف به مربوط تبلیغات و نشریات مطالب تدوین و تهیه

 .دارد دهعه بر را خود

 مدیرعامل

 یا شرکت گیريجهت کلی ارائه و هاسیاست تدوین و تعیین که است کسی
 شودمی تصویب مدیرههیئت توسط که هاییدستورالعمل به توجه با را سازمان

 عملیاتی هايفعالیت کارکنان، مدیریت و زیردست مدیران کمک با. کندمی اجرا
 .کندمی مدیریت سطح بااترین رد را

 مدیر فروش
 انتقال یا توزیع کردن هماهنگ یا مستقیم هدایت ریزي،برنامه که است کسی

 فروش، مناطق ایجاد با هماهنگ فروش توزیع مشتري، به خدمات یا محصول
 و فروش نمایندگان براي آموزشی هايبرنامه ایجاد و اهداف و مقررات
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 پتانسیل تعیین براي کارکنان توسط شدهآوريجمع وشفر آمار وتحلیلتجزیه
 .دارد عهده بر را مشتریان تنظیمات بر نظارت و موجودي نیازهاي و فروش

 مدیر فناوري انفورماتیک

Iاطاعات ) يفناور يپروژه ها تیریو مد جادیاست که طرح، ا یکس T) ،
راحل م يزیر برنامه ،یکار کارکنان فن ییو راهنما ياطاعات، رهبر تیریمد

 يبرا فتشریهر مرحله، نظارت بر پ يکسب و کار برا يامدهایپ یابیپروژه و ارز
 دهد یم انجام رابرآورده شده  نهیاز مهلت، استانداردها و اهداف هز نانیاطم

 مدیر کنترل کیفیت
 هاياستسی کیفیت، تضمین هايبرنامه هماهنگی و ریزيبرنامه مسئولیت

 .دارد عهده بر را کیفیت کنترل هايگاهآزمایش و کیفیت کنترل

 مدیر گردشگري

 از گیريبهره با سازمان/  شرکت ارشد مدیریت رتنظا تحت که ستا ديفر
 و سیربر قبیل از مختلف هايفعالیت اجراي و حیاطر ظیفهو علمی هايروش

 اتی،مطبوع میزگردهاي و هامصاحبه اجراي و حیطرا و عمومی افکار تحلیل
 سازمان هايبرنامه و اهداف به مربوط تبلیغات و نشریات مطالب وینتد و تهیه

 .دارد دهعه بر را خود

 تأمینمدیر لجستیک / زنجیره 
 ونقل،حمل ریزيبرنامه توزیع، انبارداري، خرید، هماهنگی که است کسی

 و لجستیک سنلپر مدیریت ریزي،برنامه خدمات یا مشتري خدمات بینی،پیش
 .کنید مدیریت را روزانه عملیات و کاتتدار هايسیستم

 مدیر مالی
 بیمه، بانکی، امور گذاري،سرمایه حسابداري، هماهنگی و ریزيبرنامه که کسی
 عهده بر را جاريت واحد یا اداره شعبه، یک مالی هايفعالیت دیگر و بهادار اوراق

 .دارد

 مدیر منابع انسانی
 انسانی منابع هايفعالیت کردن اهنگهم یا و هدایت ریزي،برنامه که است کسی

 دارد عهده بر را سازمان یک کارکنان و

 مدیر ورزشی
 را ورزشکاران هايفعالیت هماهنگی و تنظیم ریزي،برنامه وظیفه که است کسی

 دارد عهده بر
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 ضرایب عناوین شغلی

 ضرایب عناوین شغلی دسته بهداشت، درمان و مراقبت


    
 تعداد سؤال ضریب ارد امتحانیمو عنوان شغل

 امدادگر

 20 3 زیست دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 15 3 هوش ریاضی
 15 3 زبان

 15 2 روابط اجتماعی
 45 6 تخصصی

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 اي حرفه بهداشت

 دانش عمومی
 10 2 شیمی
 15 3 فیزیک

 رفتاري تخصصی
 20 3 زبان

 10 2 روابط اجتماعی
 IT 2 10فهم 

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بهیار

 دانش عمومی
 20 3 زیست
 10 2 شیمی

 رفتاري تخصصی

 20 3 زبان
 10 2 روابط اجتماعی
 10 1 تست هوش

 IT 2 10فهم 
 45 6 تخصصی

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی شغل عنوان

 سنجی بینایی

 دانش عمومی
 20 3 زیست
 5 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی
 10 2 هوش ریاضی

 20 3 زبان
 IT 2 10فهم 

 50 6 تخصصی
 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پرستاري

 20 3 زیست دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 20 3 زبان
 15 2 روابط اجتماعی
 10 2 تست هوش

 IT 1 10فهم 
 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آزمایشگاه تکنسین

 دانش عمومی
 15 2 شیمی
 15 3 زیست

 رفتاري تخصصی
 15 2 هوش ریاضی

 20 4 زبان
 IT 2 10فهم 

 45 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی غلعنوان ش

 رادیولوژي تکنسین

 دانش عمومی
 10 4 زیست
 10 3 فیزیک

 رفتاري تخصصی
 10 2 هوش ریاضی

 20 4 زبان
 IT 2 15فهم 

 45 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 فیزیوتراپی تکنسین

 دانش عمومی
 10 4 زیست
 10 3 فیزیک

 رفتاري تخصصی
 10 2 هوش ریاضی

 20 4 زبان
 IT 2 15فهم 

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 داروسازي

 دانش عمومی
 20 4 شیمی
 20 3 زیست

 رفتاري تخصصی
 10 2 هوش ریاضی

 20 4 زبان
 IT 1 10فهم 

 45 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی غلعنوان ش

 دامپزشکی

 دانش عمومی
 10 2 شیمی
 25 4 زیست

 رفتاري تخصصی
 10 2 هوش ریاضی

 20 4 زبان
 45 6 تخصصی

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 روانشناسی

 15 3 زیست دانش عمومی

 رفتاري تخصصی
 15 2 هوش ریاضی

 20 3 زبان
 20 3 روابط اجتماعی

 55 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 سنجی شنوایی

 دانش عمومی

 10 3 شیمی
 5 2 فیزیک
 20 4 زیست

 رفتاري تخصصی

 IT 1 10فهم 
 20 4 زبان

 10 2 روابط اجتماعی
 45 6 تخصصی

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آزمایشگاهی علوم

 دانش عمومی
 10 3 شیمی
 20 4 زیست

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 20 4 زبان
 IT 2 15فهم 

 45 6 تخصصی

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پزشکی فوریت

 20 3 زیست دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 20 3 انزب

 10 2 روابط اجتماعی
 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 غذایی صنایع کارشناس

 دانش عمومی
 10 3 شیمی
 20 4 زیست

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 20 3 زبان
 IT 2 10فهم 

 45 6 تخصصی

 

 

    
 تعداد سؤال بضری موارد امتحانی عنوان شغل

 گفتاردرمان

 دانش عمومی
 15 3 زیست
 5 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 20 3 زبان

 10 2 روابط اجتماعی
 IT 1 10فهم 

 50 6 تخصصی

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ایمنی مشاور

 دانش عمومی

 10 2 شیمی
 10 3 فیزیک
 10 3 ریاضی

 رفتاري تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 20 3 زبان

 10 2 روابط اجتماعی
 IT 1 10فهم 

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 محیط بهداشت

 دانش عمومی

 15 3 شیمی
 10 2 فیزیک
 10 3 زیست

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 20 3 زبان
 IT 1 10فهم 

 45 6 تخصصی

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تغذیه مشاور

 دانش عمومی
 20 4 زیست
 10 3 شیمی

 رفتاري تخصصی

 20 3 زبان
 10 2 روابط اجتماعی

 IT 1 10فهم 
 45 6 تخصصی

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پیچ نسخه

 ش عمومیدان
 15 3 شیمی
 15 3 زیست

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 20 4 زبان

 10 1 روابط اجتماعی
 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کودک نگهدارنده

 10 2 زیست دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 20 2 هوش ریاضی
 20 3 زبان

 20 2 روابط اجتماعی
 45 6 تخصصی
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 فنی و اجراییضرایب عناوین شغلی دسته 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پیک
 موتوري

 15 2 ادبیات دانش عمومی

 تخصصی مهارتی،
 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 5فهم 
 15 2 روابط اجتماعی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب امتحانیموارد  عنوان شغل

 خیاط
 تخصصی مهارتی،

 10 1 هوش ریاضی
 15 2 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 انباردار
 تخصصی مهارتی،

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 برشکار پوشاک

 5 2 هنر دانش عمومی

 تخصصی مهارتی،
 10 2 هوش ریاضی

 IT 1 5فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر چاپ و صحافی
 تخصصی مهارتی،

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 تأسیساتو  کشلوله

 تخصصی مهارتی،
 10 2 هوش ریاضی
 10 1 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب تحانیموارد ام عنوان شغل

 کارگر ماهر
 نجار و درودگر

 تخصصی مهارتی،
 10 2 هوش ریاضی
 10 2 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 تراشکار

 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 2 انزب

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نقاش
 ساختمان کار و گچ

 5 2 هنر دانش عمومی

 تخصصی مهارتی،
 10 1 هوش ریاضی
 10 1 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 سازقالب

 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر

 و نصب بريشیشه
 تخصصی مهارتی،

 10 1 هوش ریاضی
 10 2 روابط اجتماعی
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 اد سؤالتعد ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 سازمبل

 15 2 هنر دانش عمومی

 تخصصی مهارتی،
 10 1 هوش ریاضی
 10 2 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نصاب
 خانگیلوازم

 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 1 انزب

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 جوشکار

 تخصصی مهارتی،
 10 2 هوش ریاضی
 10 1 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر
 ساختمانی

 تخصصی مهارتی،
 10 1 هوش ریاضی
 10 1 روابط اجتماعی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آهنگرکارگر ماهر 
 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آاتشینما کارتعمیر
 صنعتی

 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تعمیرکار وسایل الکترونیکی

 10 1 فیزیک دانش عمومی

 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
     

http://www.inre.ir/


63    www.inre.ir  

 

 

 

 



 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تعمیرکار خودرو
 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 40 6 تخصصی

     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 غبانبا
 تخصصی مهارتی،

 10 1 هوش ریاضی
 10 1 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آسانسورنصاب و تعمیرکار 
 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی ن شغلعنوا

 کشاورزي هايماشینراننده 
 صنعتیو 

 ،لیفتراک)جرثقیل، 
 و...( تراکتور

 تخصصی مهارتی،
 10 1 هوش ریاضی

 IT 2 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 رستورانی

 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
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 شغلی دسته خدماتی، رفاهی و آموزشیضرایب عناوین 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ابدارچی و نظافت چی
 مهارتی،
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

روابط 
 ماعیاجت

3 10 

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آرایشگر و پیرایشگر)زنانه(
 مهارتی،
 تخصصی

 IT 1 10فهم 
روابط 
 اجتماعی

3 15 

 10 1 زبان
 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آرایشگر و پیرایشگر)مردانه(
 مهارتی،

 صیتخص

Iفهم T 1 10 
روابط 
 اجتماعی

3 15 

 10 1 زبان
 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آشپز
 مهارتی،
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 2 10فهم 
روابط 
 اجتماعی

2 10 

 10 2 زبان
 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال بضری موارد امتحانی عنوان شغل

 آمارگر

 دانش عمومی
 25 4 ریاضی
 15 1 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم
روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 2 زبان
 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پژوهشگر

 25 3 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،
 یتخصص

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم
روابط 
 اجتماعی

2 10 

 10 3 زبان
 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تایپیست

 25 1 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 4 15فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ترخیص کار
 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 15 3 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 راهنماي گردشگري

 دانش عمومی
 20 2 هنر

 10 1 دبیاتا

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 15 3 زبان

 70 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس علوم دینی

 15 2 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 2 10فهم

بط روا
 اجتماعی

4 15 

 10 1 زبان

 50 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کتابدار
 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم اسپانیولی

 25 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 3 زبان

 25 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم انگلیسی

 25 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 4 15فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 4 زبان

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم ایتالیایی

 25 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 3 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم چینی

 25 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم روسی

 25 4 ادبیات میدانش عمو

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 3 زبان

 80 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم عربی

 15 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 یاجتماع

1 10 

 10 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم فرانسوي

 15 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 4 10فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 3 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب انیموارد امتح عنوان شغل

 مددکار اجتماعی

 25 2 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 2 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 2 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدرس انگلیسی

 25 4 ادبیات دانش عمومی

 ،مهارتی

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 15 4 زبان

 50 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدرس فرانسوي

 10 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 4 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 TRXمربی 

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 15 1 زبان

 20 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی اسکواش
 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 15 1 زبان

 30 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی اموزش رانندگی
 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی شغلعنوان 

 مربی اموزش صنایع دستی

 25 4 هنر دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی اموزش نقاشی

 20 4 هنر دانش عمومی

 ،مهارتی
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

   

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی ایروبیک
 مهارتی،
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 1 زبان

 30 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی تنیس
 مهارتی،
 خصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 10فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی شطرنج
 مهارتی،
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

4 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

3 15 

 10 2 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

 

http://www.inre.ir/


78    www.inre.ir  

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی شنا و نجات غریق
 مهارتی،
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال بضری موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی فوتبال
 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی مهدکودک

 10 3 هنر دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 2 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 2 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی والیبال
 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
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 عداد سؤالت ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی ورزش و آمادگی جسمانی
 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 1 زبان

 30 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی یوگا
 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 1 زبان

 30 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مشاور تحصیلی
 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 3 15فهم

روابط 
 اجتماعی

4 20 

 10 2 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مشاور شغلی
 ،مهارتی

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 3 15فهم

روابط 
 اجتماعی

4 20 

 10 2 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهماندار
 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 2 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 3 زبان

 20 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی ن شغلعنوا

 نگهبان
 مهارتی،

 تخصصی

 IT 2 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 1 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ویراستار

 30 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 4 15فهم

 روابط
 اجتماعی

1 10 

 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 اي، بازاریابی و فروشطراحی، رسانهضرایب عناوین شغلی دسته 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مشتري با ارتباط اپراتور

 10 3 ادبیات دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

روابط 
 جتماعیا

4 10 

 10 2 زبان 
 25 6 تخصصی

     
  

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تلفنی یاب بازار

 10 3 ادبیات دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 2 زبان
 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب وارد امتحانیم عنوان شغل

 حضوري یاب بازار

 10 3 ادبیات دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 2 زبان
 25 6 تخصصی

     
 

    

 ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
تعداد 
 سؤال

 بازیگر

 15 4 هنر دانش عمومی

 یرفتاري تخصص

 5 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نما پویا

 20 4 هنر دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 10 

 15 3 زبان
 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 گر تدوین

 20 4 هنر دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 10 

 15 3 زبان
 20 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاري، تخصصی کن پخش تراکت
ریاضی شهو  2 10 

 روابط
 اجتماعی

2 10 

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ساز تصویر

 15 4 هنر دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 خبرنگار و نگار روزنامه

 دانش عمومی
 15 4 ادبیات
 5 1 هنر

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 15 3 زبان
 25 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بردار صدا
 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 5هم ف

 5 1 روابط اجتماعی
 5 1 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 صندوق دار
 رفتاري، تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

3 10 

 10 2 زبان
 25 6 تخصصی
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 عداد سؤالت ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 طراح
 و داخلی 
 دکوراسیون 

 10 3 هنر دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 2 10فهم 
روابط 
 اجتماعی

2 10 

 15 3 زبان
 20 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کلیپ طراح

 10 4 هنر دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 2 یهوش ریاض
 IT 2 5فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 5 

 15 3 زبان
 20 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 لباس و مد طراح

 20 4 هنر دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 5فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 10 

 10 2 زبان
 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بصري هویت طراح

 15 4 هنر دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 10 

 15 3 زبان
 20 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تبلیغاتی کمپین مجري و طراح

 نش عمومیدا
 10 2 ادبیات
 10 1 هنر

 رفتاري تخصصی

هوش 
 ریاضی

3 10 

 IT 3 10فهم 
روابط 
 اجتماعی

3 10 

 15 3 زبان
 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 عکاس

 20 4 هنر دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 2 5فهم 

روابط 
 اجتماعی

3 10 

 15 3 زبان
 20 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 فروشنده
 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بردار فیلم

 15 3 هنر دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویس نامه فیلم

 دانش عمومی
 10 4 ادبیات
 15 4 هنر

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 10 

 15 3 زبان
 20 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 خارجی بازرگانی کارشناس

 10 2 ادبیات دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 15 4 زبان
 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 داخلی بازرگانی کارشناس

 10 2 ادبیات دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

هوش 
 ریاضی

3 10 

 IT 2 10فهم 
روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 3 زبان
 25 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 برندینگ اسکارشن

 دانش عمومی
 10 2 هنر

 10 2 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 10 

 15 3 زبان
 25 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بازار تحقیقات کارشناس
 رفتاري تخصصی

 15 3 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

3 10 

 15 3 زبان
 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس خرید
 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

3 10 

 10 2 زبان
 25 6 تخصصی

     
 

    
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس رسانه

 
 10 3 ادبیات
 10 2 هنر

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

3 10 

 15 3 زبان
 25 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 یابی بازار و فروش کارشناس

 10 2 ادبیات دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 15 2 ش ریاضیهو
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 گرافیست

 15 4 هنر دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 دوبلور و گوینده

 15 4 ادبیات دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 5فهم 

روابط 
 اجتماعی

3 15 

 15 3 زبان
 20 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویسنده

 10 4 تادبیا دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
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 فناوري اطاعاتضرایب عناوین شغلی دسته 
     

 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 اپراتور رایانه
 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 بط اجتماعیروا
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویسبرنامه
f ul l st ack 

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 30 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویس تحتبرنامه
 ویندوز

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 برنامه نویس تلفن هاي

Androiهوشمند /  d 

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 برنامه نویس تلفن هاي

iهوشمند /  OS 

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 اضیهوش ری
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویسبرنامه
 رابط کاربري و مجري
(HTML, 

CSS, J query, 
J avascri pt) 

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

 

http://www.inre.ir/


96    www.inre.ir  

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویس وببرنامه

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی لعنوان شغ

 پژوهشگر
 علوم کامپیوتر

 25 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پشتیبان
 هايسیستم

 کامپیوتري

 15 3 ریاضی ش عمومیدان

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 گر دادهتحلیل

 20 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 وابط اجتماعیر
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ت ستر سامانه هاي
 افزاري نرم

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تعمیرکار تلفن همراه
 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 30 6 تخصصی
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 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تعمیرکار رایانه

 10 1 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 طراح

 رابط و تجربه

 کاربري

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 5 2 هنر

 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 افزارطراح نرم

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سوال ریبض موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس استقرار نرم افزار
 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس

 امنیت

 20 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس
 افزارسخت

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 10 3 فیزیک

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 یتخصص
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 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس

 هشبک

 20 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 فناوريکارشناس 
 اطاعات

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس
 مصنوعی هوش

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 8 3 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر پروژه
 اطاعات فناوري

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 وب مستر

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 وردپرس و جوما کار

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی

 
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
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 ناوین شغلی دسته کارشناسی و مهندسیضرایب ع

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 صنعتی طراح

 دانش عمومی

 15 3 ریاضی
 10 3 فیزیک
 10 2 هنر

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 اقتصادي کارشناس

 20 3 ریاضی دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 
 10 2 تماعیروابط اج
 15 3 زبان

 65 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 امار کارشناس

 25 3 ریاضی دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 65 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 توسعه و تحقیق کارشناس

عمومی دانش  

 5 1 ریاضی

 5 1 فیزیک

 5 1 شیمی

 5 1 ادبیات

تخصصی رفتاري  

ریاضی هوش  2 10 

I فهم T 3 10 

اجتماعی روابط  3 10 

 15 3 زبان

 55 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شناسی معهجا کارشناس

 15 2 ادبیات دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 15 2 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 15 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 55 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 جهانگردي کارشناس
 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 15 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 65 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شناسی خاک کارشناس
 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 65 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 عمومی روابط کارشناس

 دانش عمومی
 10 1 ریاضی
 20 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شناسی زمین کارشناس

 دانش عمومی

 10 1 ریاضی
 10 1 فیزیک

 10 1 یمیش
 10 1 زیست

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تربیتی علوم کارشناس

 15 2 ادبیات دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 60 6 تخصصی
     

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی غلعنوان ش

  علوم - زیست علوم کارشناس

 مولکولی  سلولی

 15 3 زیست دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 55 6 تخصصی
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ریاضی علوم کارشناس

 25 5 ریاضی دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 65 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 فیزیک علوم کارشناس

 دانش عمومی
 10 3 ریاضی
 15 6 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 یمیش علوم کارشناس

 دانش عمومی

 5 1 ریاضی
 5 1 فیزیک
 15 5 شیمی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کیفیت کنترل کارشناس

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مرمت کارشناس

 تاریخی بناهاي احیاي و 

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

  نشر کارشناس

 محتوا تولید و

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 15 2 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 سازي تجاري اورمش
 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کار و کسب مشاور

 15 2 ریاضی دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 اعیروابط اجتم
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 انرژي مهندسی

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 15 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب وارد امتحانیم عنوان شغل

 شیمی مهندس

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 شیمی

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 انرژي مهندسی

 دانش عمومی

 15 4 ریاضی
 15 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 برق مهندسی

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 15 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پزشکی مهندسی

 دانش عمومی
 20 4 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 چوب مهندسی

 دانش عمومی
 15 2 فیزیک
 15 2 شیمی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 55 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 دریا مهندسی

 میدانش عمو
 20 3 ریاضی
 15 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آهن راه مهندسی

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 10 3 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رباتیک مهندسی

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شهرسازي مهندسی

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 15 1 هنر

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شیات ندسیمه

 دانش عمومی

 10 2 ریاضی
 10 1 فیزیک
 10 1 شیمی

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 صنایع مهندسی

 25 3 ریاضی دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 عمران مهندسی

 دانش عمومی
 20 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کشاورزي مهندسی
 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 60 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

  معدن مهندسی

 وريفرا گرایش

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

  معدن مهندسی

 مکانیک گرایش

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 ي تخصصیرفتار

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 معدن مهندسی

 عمومی 

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 معماري مهندسی

 دانش عمومی

 10 2 ریاضی
 10 3 فیزیک
 15 3 هنر

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی وان شغلعن

 مکاترونیک مهندسی

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 15 3 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 35 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مکانیک مهندسی

 یش ساخت و تولیدگرا

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 1 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مکانیک مهندسی
 سایر گرایش ها

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 10 2 کفیزی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نساجی شیمی مهندس
 الیاف علوم و 

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 15 4 شیمی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 55 6 تخصصی
     

 

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مواد مهندسی
 متالوژي و 

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 5 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

  تکنولوژي مهندسی
 نساجی

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 55 6 تخصصی
     

 

    
 داد سؤالتع ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیریت مهندس
 نساجی صنایع 

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نساجی مهندسی
 عمومی

 دانش عمومی

 10 3 ریاضی
 10 2 فیزیک
 10 3 شیمی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 55 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نفت مهندسی

 دانش عمومی

 15 3 ریاضی
 10 1 فیزیک
 10 2 شیمی

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 35 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 هوافضا مهندسی

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 1 فیزیک

 رفتاري تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 مالی، اداري و حقوقیضرایب عناوین شغلی دسته 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تلفنی پاسخگوي

 20 3 ادبیات دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب یموارد امتحان عنوان شغل

 دار تحصیل

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 15 2 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 20 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بورس گر تحلیل

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 صصیرفتاري تخ

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 60 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مالی گر تحلیل

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 60 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 حسابدار

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 60 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

  کارشناس
 کارگزینی امور

 انسانی ابعمن و 

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 15 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 60 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

  تدارکات کارشناس
 پشتیبانی و

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 75 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 حسابرسی کارشناس

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 رفتاري تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 60 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 حقوقی کارشناس

 دانش عمومی
 10 1 ریاضی
 20 4 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بیمه کارشناس

عمومی دانش  
 10 2 ریاضی

 20 3 ادبیات

تخصصی رفتاري  

ریاضی هوش  2 10 

IT فهم   2 10 

اجتماعی روابط  4 15 

 10 2 زبان

 75 6 تخصصی

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفاهی امور کارگزار

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 20 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 60 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بانکی امور متصدي

 دانش عمومی
 20 3 ریاضی
 15 2 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 1 نزبا

 75 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بایگانی متصدي

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 20 4 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 20 6 تخصصی
 

 

    
 د سؤالتعدا ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 دفتردار-دبیرخانه متصدي

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 20 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 دفتر مسئول

 دانش عمومی

 10 3 ریاضی
 15 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 3 15فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 75 6 تخصصی

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 قراردادها مسئول

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 15 4 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 
 15 4 ماعیروابط اجت
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 حقوقی مشاور

 دانش عمومی
 10 1 ریاضی
 25 4 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 75 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب حانیموارد امت عنوان شغل

 منشی

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 20 4 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 3 15فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
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 مدیریتیضرایب عناوین شغلی دسته 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر اجرایی

 نش عمومیدا

 10 4 ریاضی
 5 1 فیزیک
 5 1 شیمی
 10 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 اداريمدیر 

 دانش عمومی

 15 3 ریاضی
 5 1 فیزیک
 15 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 15 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 انفورماتیکمدیر 

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 10 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 4 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بازرگانی خارجیمدیر 

 دانش عمومی

 20 4 ریاضی
 5 1 فیزیک
 10 4 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 20 6 زبان

 50 6 خصصیت
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بازرگانی داخلی مدیر

 دانش عمومی

 15 4 ریاضی
 5 1 فیزیک
 10 4 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب امتحانیموارد  عنوان شغل

 مدیر برندینگ

 دانش عمومی

 10 3 ریاضی
 5 2 فیزیک
 5 1 شیمی
 10 4 ادبیات
 5 1 هنر

 مهارتی،
 تخصصی

 15 3 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 لتعداد سؤا ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پروژهمدیر 

 دانش عمومی
 20 4 ریاضی
 10 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 4 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تبلیغاتمدیر

 دانش عمومی

 15 3 ریاضی
 5 1 فیزیک
 10 4 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر تحقیق و توسعه

 دانش عمومی

 10 3 ریاضی
 5 1 فیزیک
 5 1 شیمی
 10 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 اضیهوش ری
 IT 3 15فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 توسعه بازارمدیر 

 دانش عمومی

 15 3 ریاضی
 5 2 فیزیک
 5 1 شیمی
 10 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 ابط اجتماعیرو
 10 3 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تولیدمدیر 

 دانش عمومی

 20 4 ریاضی
 5 2 فیزیک
 5 2 شیمی
 5 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 15فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 یتخصص
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر خرید و تدارکات

 دانش عمومی
 10 3 ریاضی
 5 1 شیمی
 15 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی

 IT 3 10فهم 
 15 4 روابط اجتماعی

 10 2 زبان
 40 6 تخصصی
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 عنوان شغل
 

 تعداد سؤال ضریب امتحانی موارد

 مدیر رسانه

 دانش عمومی

 5 2 ریاضی

 20 3 ادبیات

 10 2 هنر

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 4 15فهم 

 15 4 روابط اجتماعی

 15 3 زبان

 35 6 تخصصی

     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر روابط عمومی

 مومیدانش ع
 10 2 ریاضی
 20 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 35 6 تخصصی
     

http://www.inre.ir/


138    www.inre.ir  

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر فروش

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 15 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 3 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر کنترل کیفیت

 دانش عمومی

 15 4 ریاضی
 5 2 فیزیک
 5 2 شیمی
 5 1 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 اعیروابط اجتم
 15 3 زبان

 35 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر گردشگري

 دانش عمومی

 10 3 ریاضی
 20 3 ادبیات

 رفتاري تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر لجستیک / زنجیره
 تامین

 دانش عمومی

 15 4 ریاضی
 5 1 فیزیک
 5 2 شیمی
 5 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inre.ir/


140    www.inre.ir  

 

    
 عداد سؤالت ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر مالی

 دانش عمومی
 25 4 ریاضی
 5 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر منابع انسانی

 دانش عمومی
 10 3 ریاضی
 20 4 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر ورزشی

 دانش عمومی
 10 3 ریاضی
 5 2 فیزیک
 10 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 3 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیرعامل

 دانش عمومی

 15 4 ریاضی
 5 2 فیزیک
 5 4 ادبیات
 5 1 هنر

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 منابع عناوین شغلی

 

 یموارد امتحان از يجزو اتیو ادب یشناسستیز ،یمیش ک،یزیف ،یاضیاز دروس ر یکه برخ یمشاغل يبرا
 :باشدیم ریهستند منابع آن دروس به شرح ز

 سواات و تخصصی رفتاري دروس عمومی، دانش دروس براي که تذکر: منابعی 
 متقاضیان بهتر چه هر آمادگی براي صرفا اندشده ذکر مربوطه جداول در اختصاصی

 منابع ینا از لزوما شغل، هر علمی کمیته طرف از شدهتهیه سواات و است آمده
 آزمون شروع وزر تا و نکرده تمرکز منابع این بر فقط شودمی توصیه لذا. بود نخواهد
 دهید. ارتقا فوق مباحث زمینه در را خود آمادگی

 

 

 بع عمومی منا

 

 

 

 کتب پیشنهادي موضوع
  آدامز و توماس  2و  1یاضی عمومی ر-ریاضی متوسطه  ریاضیات

 2و1یدي فیزیک هال -فیزیک متوسطه  فیزیک

 شیمی مورتیمر –شیمی متوسطه  شیمی
 زیست متوسطه زیست
 ادبیات متوسطه ادبیات

 هنر
 ي تاریخ هنر )پرویز مرزبان(( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصههنر در گذر زمان )هلن گاردنر

 (یهنر )احمد رستمعل یـ درک عموم
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 منابع دسته بهداشت، درمان و مراقبت

 

 

 امدادگر

 کتب پیشنهادي
 جدیدترین رفرنس احیاي قلبی ریوي انجمن قلب آمریکا 

 تالیف مصباح اردکانی–آناتومی 
 صه گایتونخا-فیزیولوژي

 بداللطیف حویزيع-کمک هاي اولیه و مراقبت هاي پزشکی
 

 بهداشت حرفه ای

 کتب پیشنهادي
 504تافل 

 ویژه علوم پزشکی-لزگی
 جلد 3کتر بهرامی د-نمونه برداري از آاینده هاي هوا

 یدکتر حسین کاکوئ-مهندسی روشنایی
 رجمه دکتر فامت-ایمنی براي مهندسین بهداشت

 دکتر گلمحمدي-و تنش هاي حرارتی انسان
 نیل استیسی-سم شناسی صنعتی

 دکتر گلمحمدي-صدا و ارتعاش
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 بهداشت محیط

 کتب پیشنهادي
-handbook of solid waste management 

E riro e tal e gi eeri g’’fifth editio  

-Reading and thinking in English1،2،3 

-Developing Reading skills 

-Reading  through Interaction 

 آب و فاضاب هیدرولیک

 انتقال و توزیع آب جمع آوري فاضاب
 تصفیه آب

 تصفیه فاضاب
 شیمی و میکروبیولوژي آب و فاضاب

Jeremi colls-Air pollution,  an introduction 2002آلودگی هوا و کنترل آن 
 

 بهیار

 کتب پیشنهادي
 هیاري در دستگاه تولید مثلمراقبتهاي ب

 مراقبتهاي بهیاري در دستگاه ادراري
 مراقبتهاي بهیاري در دستگاه تنفسی

 تغذیه و رژ یم هاي درمانی
 مراقبتهاي بهیاري در دستگاه قلب و عروق
 مراقبتهاي بهیاري در دستگاه عضانی

 زیست شناسی اختصاصی
 مراقبتهاي بهیاري دستگاه گوارش

 انیبهداشت رو
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 بینائی سنجی

 کتب پیشنهادي
Gemetrical, physical and Visual Optics Micheal p. Keating , ph.D . 2th 

edition, Butterworth-Heinemann 2002. 

Clinical Management of Binocular Vision Schieman M- Bruce W 2th edition 

lippincot Williamw & Wilkins 2008 

pickwell,s Binocular Vision Anomalies (2009) Bruce Evance, Butterworth – 

Heinemann 

Eye care for infants and young Children Moore Bruce D. butterwith-

heinemann 1997 

Binocular Anomalies Griffing john R Grisham j. David 4th edition, 

Butterworth- Heinemann 2002 

Primary care in optometry 2007 

Clinical Opthalmology Kanski Jack J 4th edition, Butterworth – Heinemann 

2008 

Clinical Manual of Contact Lenses edited by Bennett Edwards – Henty 

Vintia Allee 2th edition, LippincotWilliams & Wilkins 2000 

System for ophalmic dispensing Clifford W.Brooks Irvin M Borish 3th 

edition 2007 
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 پرستاری

 کتب پیشنهادي
 انتشارات بشري. - 2004سودارث سال  -راحی، برونرج -پرستاري داخلی 

 کودکان مارلو، ترجمه آرزومانیانس.
 کودکان ویلی و وانگ، تألیف آرزومانیانس.

 تضوي، انتشارات سالمی.، حامد مر(2و)(1کودک)نامهدرس
 دیقه خنجري.ص -، انتشارات سنجش تکمیلی نویسنده فروزان زیانی (1کودکان )

 پرستاري بهداشت جامعه، نویسنده: لوگان، لنکستر
 /1376جلد( تهران چهر،  3پرستاري بهداشت جامعه، حلم سرشت، پریوش و اسماعیل دل پیشه )

 نشر نی پرستاري بهداشت جامعه، رخشنده محمدي،
 هاي بهداشت جامعه خاتونیمجموعه سؤاات و تست

 جلد 2واقعی و کوشان، 
 پزشکی ترجمه گروه متجرمین دانشگاه علوم پزشکی ایرانپرستاري در اختاات روانروان

 2003پزشکی کاپان روان
دي نوقابی. اس میتراذوالفقاري، احمد علی.  82پرستاري بهداشت مادران و نوزادان، چاپ اول، سال 

 انتشارات بشري.
 پرستاري بهداشت مادران و نوزادان، فرنوش خجسته، انتشارات گلبان.

English for students of nursing 

ESM1 

ESM2 

 Developing Reading skills (سه جلد)

 

Mosaic one 

 Reading and thinking in English (جلد دو)

 Developing Reading skills (سه جلد)

Mosaic one 

 Reading and thinking in English (دو جلد)

هاي کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگري، انتشارات کانون فرهنگی گرامر زبان عمومی کلیه رشته
 آموزش

504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 

TOFEL flash (Reading) 

 درک مطلب(، انتشارات کانون فرهنگی آموزش)2 زبان انگلیسی عمومی
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 داروسازی

 کتب پیشنهادي
 لنینگر-بیوشیمی پایه

 دکتر وجگانی-ایمونولوژي
 فیزیولوژي گایتون

 اسکوک)چاپ آخر(-شیمی تجزیه
 مک موري-شیمی آلی

 میکروبشناسی جاوتز
 براون و نووا-انگل شناسی

 

 دامپزشکی

 کتب پیشنهادي
 فصل اول 7شناسی دکتر حسن تاجبخش   ريکتاب باکت

 کتاب بیوشیمی براي پرستار
 کتاب بیوشیمی دامپزشکی انتشارات دیباگران تهران
 کتاب بهداشت مواد غذایی دکتر رکنی دانشگاه تهران

 کتاب انگل شناسی تک یاخته ها دکتر موسی توسلی دانشگاه ارومیه
 یزي دانشگاه  سمنانکتاب انگل شناسی دامپزشکی دکتر عماد چنگ

 کتاب تشریح و کالبد شناسی حیوانات اهلی دکتر حملی دانشگاه تبریز
 کتاب فیزیولوژي دامپزشکی دکتر جواد ضمیري

 کتاب تشریح مقایسه اي جانوران اهلی دکتر بیژن رادمهر و حمزه شهراسبی
 

 رادیولوژِی

 کتب پیشنهادي
 رجمه دکتر حسین مزدارانیت-ر اریک هالسوپروف-رادیولوژ ي براي رادیولوژیست ها

 رجمه دکتر حسین مزدارانیت -اودددکتر استیفن -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژ ي
 احمد مجد دکتر-بیولوژي سلولی و مولکولی

 فیزیولوژ ي پزشکی گایتون
 کتر احمد رستمید-شناخت اعمال و وظایف اعضا مختلف بدن
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 روانشناسی

 پیشنهاديکتب 
 نظریه هاي شخصیت تالیف فیست و فیست ترجمه یحیی سید محمدي

 رجمه یحیی سید محمديت-کاربست مشاوره و رواندرمانی تالیف کري
 رجمه دکتر براهنیت-زمینه روانشناسی هیلگارد

 خاصه روانپزشکی کاپان و سادوک
 روانشناسی فیزیولوژ یکی جیمز کاات

 تالیف دکتر داود معظمی مقدمات نوروسایکولوژ ي
 روانشناسی بالینی جعفري

 تالیف دمتر دیوید سون ترجمه حمید شمسی پور– 2و  1آسیب شناسی روانی جلد 
 

 شنوایی شناسی

 کتب پیشنهادي
Clark WW, Ohlemiller KK. Anatom and Phsiolog of Hearing for Audiologists. 

Singular; 1 st edition , 2007. 

Michael Gleeson et al. Scott – Browns Otolaryngolog. 7th edition . Edward 

Arnold publisher; 2008, volume 3. Part 19, chapter 227.pp.3147-3158  
chapter 230.pp. 3207-3245. 

Katz J. Handbook of Clinical Audiology. Lippincott Williams & Wilkins , 6 

Rev Ed edition, 2009. 

Reeser RJ,Valente M,Hosford –Dunn H,Audiology: Diagnosis .Thieme 

Dillon H. Hearing Aids. Thieme Medical Publisher, 2001 

Tye-Murra N. Foundation of Aural Rehabilitation. Singular publication . 

2009 

Northern JL, Downs MP. Hearing in Children. Lippincott Williams & Wilkins. 

5  2002 
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 صنایع غذایی

 کتب پیشنهادي
 دکتر فاطمی-شیمی مواد غذایی

 شیمی مواد غذایی دکتر بابک قنبرزاده
 ويدکتر علی مرتض-تکنولوژ ي لبنیات

 فرشته مالک-تکنولوژ ي روغن
 دکتر مصباحی-تکنولوژ ي قند

 فاطمی کنسرو و اصول نگهداري دکتر
 دکتر شاهدي-اصول طراحی کارخانجات
 دکتر کلباسی-اصول طراحی کارخانجات

 

 علوم آزمایشگاهی

 کتب پیشنهادي
 بیوشیمی لنینجر و دولین

 ودیش و همکارانل-زیست شناسی سلولی مولکولی
 ایوان رویت-ایمنی شناسی

انتشارات -مهبد و دکتر امامیکتر فریده زینی و دکتر امیر سید علی د-قارچ شناسی پزشکی جامع
 دانشگاه تهران

Walker & et al-باکتري شناسی و ویروس شناسی 
 

 فوریت پزشکی

 کتب پیشنهادي
 تالیف مصباح اردکانی–آناتومی 

 خاصه گایتون-فیزیولوژي
 اروشناسی جدیدترین رفرنس کتابهاي پیش بیمارستانید-فارماکولوژي

phtlsتروما جدیدترین رفرنس 
 دیدترین رفرنس احیاي قلبی ریوي انجمن قلب آمریکاج-احیاي قلبی ریوي
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 تکنسین فیزیوتراپی

 کتب پیشنهادي
 فیزیولوژ ي پزشکی گایتون

 رکبیر(امی-اپ یازدهمچ-وري/ابوالقاسم امینرده بندي جان-مبانی زیست شناسی)زیست شناسی سلولی
 مهديجانورشناسی عمومی مهره داران/طلعت حبیبی محمد 

 بیوشیمی لنینگر
 

 گفتاردرمانی

 کتب پیشنهادي

Colton RH, CasperJK,HiranoM(2011).UnderstandingVoice Problems: A 

physiological perspectivefor diagnosis and treatment.baltimore: Williams & 

Wilkins 

Peterson-Falzone SJ, Hardin-Jones MA, karnell MP.(2009).Cleft palate 

speech.Mosby 

Murray T,Carrau RL.(2006). Clinical Management of Swallowing 

Disorders.Plural Publishing 

Paul R.(2007). Language disorder from infancy through adolescent.Elsevier 

Mosby 

Hoff E.(2009).language development. Vicki Knight. 

Snowling Mj,Stackhouse J.(2006) .Dyslexia,speech and language:A 

practitioner handbook(2th ed),London: Whurr publishers 

lapointe L L.(2005)-ApasiaAnd Related Neurogenic Language Disorders. 

Thimeme. 

Murdoch BE .(2010).Acquird speech and language disorder: a 

neuroanatomical and functional neurogical approach.U.K.: Wiley –
Blackwell. 

Alder RK,Webb WG.(2008).Neurology for the speech-language 

pathologist.Mosby 

Guitar, B(2006) stuttering . An integrated approach to its nature and 

treatment , Lippincott William & Wilkins 

Ward D.(2006).Stuttering and Cluttering: Frameworks for Understanding 

and Treatment. 
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Bernthal . Bankson N,Flipsen P . (2009)Articulation and phonological 

disorder USA. 

Duffy JR.(2005).Motor speech disorders: Substrates,differential diagnosis, 

and management(2nd Ed) st.louis,Mo:Elsevier Mosby 

 

 مشاور ایمنی

 کتب پیشنهادي
 کتر مجید عباسپورد-2و1مهندسی محیط زیست جلد 

 ریده گلباباییف-انسان و تنش هاي حرارتی محیط کار
 کتر آرام تیرگر و همکاراند-مبانی بهداشت حرفه اي

 کلیات بهداشت حرفه اي دکتر علیرضا چوبینه
 مدکتر ایرج محمد فا-ندسی ایمنیمه
 نتشارات چهرا-ریوش حلم سرشت و همکارانپ-بهداشت کار

 نتشارات مرکز نشر دانشگاهیا-آشنایی با فیزیک بهداشت
 صدا و ارتعاش دکتر گلمحمدي

 سم شناسی نیل استیسی
 

 مشاور تغذیه

 کتب پیشنهادي
 فیزیولوژي پزشکی گایتون
 بیوشیمی عمومی لنینگر

Modern  nutrition in health & disease 2006- 

Krauses food,nutrition & diet therapy 2008- 

Human nutrition & dietetics 2005- 
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 آموزشی و رفاهی خدماتی، دسته منابع

 آبدارچی و نظافتچی

 کتب پیشنهادي
 یشخدمت( جابر مرتضاییپ-ظافتچین-کتاب نیروهاي خدماتی )آبدارچی

 

 آرایشگر و پیرایشگر )زنانه(

 کتب پیشنهادي
 کتاب اطهر -اطمه باستانیف -پیرایشگر موي زنانه

 کتاب اطهر -اطمه باستانیف -تست متعادل ساز چهره زنانه
 

 آرایشگر و پیرایشگر)مردانه(

 کتب پیشنهادي
 کشور ايحرفه فنی وآموزشسازمان  -حمدرضا سلیمانیم -آموزش فن آرایشگري مردانه

 

 آشپز

 کتب پیشنهادي
ازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور، تعاونی س -ريشهرزاد منصو -2آشپزي درجه 
 کارکنان.تورنگ
 ازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورس -هرزاد منصوريش -1آشپزي درجه 

 

 آمارگر

 کتب پیشنهادي
 سمت -وت، کریم منصورفرهال، ایمن ا، ویلیام مندنریچارد شیفر -ايآمارگیري نمونه

 
 

 پژوهشگر

 کتب پیشنهادي
 (1394امعه شناسان )ج -لیل میرزاییخ -پژوهش، پژوهشگري و پژوهشنامه نویسی
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 تایپیست

 کتب پیشنهادي
 زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک یا تجربی

 ی هنري دیباگران تهرانؤسسه فرهنگم  -پیده افتخاري دوستس -آموزش تایپ حرفه اي
 

 ترخیص کار

 کتب پیشنهادي
 (90قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن )مصوب 

 مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن و اصول طبقه بندي کاا
 مباحث مرتبط با پنجره واحد تجارت فرامرزي و سامانه جامع امور گمرکی

 

 راهنمای گردشگری

 پیشنهادي کتب
 نره، دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته 2و  1، کارگاه هنر 2و  1سیر هنر در تاریخ 

 زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 وزرا -رگس علی مردانی ن -راهنماي گردشگري ایران
 

 کارشناس علوم دینی

 کتب پیشنهادي

 ان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(زبان فارسی دوم و سوم دبیرست

ا حسنی، سید محمد تقی موحد ابطحی، سید حمیدرض  -علم دینی؛ دیدگاه ها و ماحظات
 ژوهشگاه حوزه و دانشگاهپ -مهدي علی پور

 قنوسق -براتی ریستوفر بارتریج، عبدالعلیک -سیري در ادیان جهان
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 کتابدار

 کتب پیشنهادي
امعلی رودي، مجید غمحسن فاح،  -کتاب، کتابداري و کتابخانه شناسی با رویکرداصول علم

 ر رویالموسسه علم معما -شیرزاد
زهرا  -کیبرونالدبی مک -کتابداري مدنی: بازنگري در رسالت اجتماعی کتابخانه عمومی

 معمارحسین مختاري -ریزيحسن اشرفی -پورکاظم
 

 مترجم اسپانیولی

 کتب پیشنهادي

 دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(زبان فارسی 

زاده ، مونا حر نیکوکارشهیر ، مولود عبدالعلیسترانه قطب،  -آموزش موضوعی زبان اسپانیایی
 تفکر پارس -کوبنخ

 رهنما -امروز پارسايک -آموزش و کاربرد دستور زبان اسپانیایی
 

 مترجم انگلیسی

 کتب پیشنهادي

 و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(زبان فارسی دوم 

 ابرون -صطفی امیريم -اصول و مبانی نظري ترجمه
 

 مترجم ایتالیایی

 کتب پیشنهادي
 زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

Nuovo Espresso 1, 2, 3  - ناشر: ALMA Edizioni 

La Lingua Italiana Per Stranieri – نویسنده : Katerinov – اشرن : Guerra 

Edizioni Guru 
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 مترجم چینی

 کتب پیشنهادي

 زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 هنمار -حمد رحمانی دوست. آزاده باقري. صنوبر دوستعلیم -2راه موفقیت 
 ننسل نوی -شرف صالحیانا -روز 60آموزش زبان چینی در 

 

 

 مترجم روسی

 کتب پیشنهادي
 زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

"Russian grammar in exercises and comments. Morphology" - O. I. 

Glazunova 

"Russian, a practical grammar with exercises" – I. Pulkina , E. Zakhava-

Nekrasova 
 

 

 عربی مترجم

 کتب پیشنهادي

 زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 نسل نوین -ضا ناظمیانر -روز  60آموزش زبان عربی در 
 ندیشه مواناا -بکجید صالحم -روش نوین در آموزش زبان عربی
 

 مترجم فرانسوی

 کتب پیشنهادي

 اضی و فیزیک )تجربی(زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ری

 سمت -حمدجواد کمالیم -کتاب اصول فن ترجمه ) فرانسه به فارسی (
 شونار -اندورا لسانیپ -آموزش دستور زبان فرانسه: گرامر براي همه
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 مددکار اجتماعی

 کتب پیشنهادي

 زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 علم -زت اله سام آرامع -مددکاري اجتماعینظریه هاي کاربردي در 
 علم -حمدحسین فرجادم -مبانی مددکاري اجتماعی

 

 مدرس انگلیسی

 کتب پیشنهادي
 زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 برنگآ -پورقبالامیرهوشنگ ا -کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی اصول و روش تدریس
 حمد آذروشم -و روش هاي تدریس زبان انگلیسیاصول 

 

 مدرس فرانسوی

 کتب پیشنهادي
 زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 سمت -حمدجواد کمالیم -کتاب اصول فن ترجمه ) فرانسه به فارسی (
 شونار -اندورا لسانیپ -آموزش دستور زبان فرانسه: گرامر براي همه

 

 TRXمربی 

 کتب پیشنهادي
 نشر علم و حرکت –سجاد عارفی نیا  – TRXکاملترین مجموعه تمرینات 

 
 

 مربی اسکواش

 کتب پیشنهادي

 م فردوسیانتشارات پیا –ترجمه حمید طباطبایی  –آموزش گام به گام اسکواش )فیلیپ یارو( 
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 مربی آموزش رانندگی

 کتب پیشنهادي
 کاتوزي -سن پودهح -هاي رانندگی کشورگی: کانون آموزشگاهراهنماي مربیان رانند

 

 مربی آموزش صنایع دستی

 کتب پیشنهادي
 نره، دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته 2و  1، کارگاه هنر 2و  1سیر هنر در تاریخ 

هنر  -خلیل مشتاق -هایی در هنرهاي دستی ایران و جهان و شناخت مواد و مصالحپرسش
 مشتاق

 هارخونهچ -دریس ابن عباسیا -جموعه سواات کاردانی به کارشناسی صنایع دستی م
 

 مربی آموزش نقاشی

 کتب پیشنهادي
 نره، دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته 2و  1، کارگاه هنر 2و  1سیر هنر در تاریخ 

 ه مهرورس -رویز اسکندرپور خرمیپ -آیین هنر و آموزش نقاشی ایرانی 5کتاب نگارگري 
 

 مربی ایروبیک

 کتب پیشنهادي
 تابنشر بامداد ک –کوروش ویسی، دکتر محمد کشتی دار  –ایروبیک، آموزش و فواید آن 

 

 مربی تنیس

 کتب پیشنهادي
 نشر آواي آبیز –ترجمه: محمدرضا عنبري عطار  –آموزش تنیس )کرول متسازاکی( 

وش ترجمه: مهندس کور –تنیس آلمان(  آموزش تنیس، تکنیک ها و تاکتیک ها )فدراسیون
 نشر امید دانا –امامی 
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 مربی شطرنج

 کتب پیشنهادي
 فرزین -حیم دلجور -طرح درس براي مربیان شطرنج 

 

 مربی شنا و نجات غریق

 کتب پیشنهادي
 تابنشر بامداد ک –کوروش ویسی، دکتر محمد کشتی دار  –ایروبیک، آموزش و فواید آن 

 

 تبالمربی فو

 کتب پیشنهادي
 ورزش -ولف مایر، فرهاد غروير -تمرینات گلزنی در فوتبال مدرن
 مجید جالی -آموزش فوتبال

 ستوارا  -یچارد بیت، اسماعیل خرسندي، مجید مرتضاییر -کتابچه مربی
 

 مربی مهد کودک

 کتب پیشنهادي
 نرهرم دبیرستان رشته ، دوم، سوم و چها2و  1، کارگاه هنر 2و  1سیر هنر در تاریخ 

 -ديتوران میرها -کتاب کار مربی کودک )برنامه کار ساانه مربی در مهد کودک و کودکستان(
 آگاه

نرگس  -نندچگونه مهد کودک خود را اداره کنیم: آنچه مدیران و مربیان مهدکودکها باید بدا
 نرگس عطریان -عطریان

 راانگیزشف -پورمقدم حسین سلیمان -(سال 7کودک خط خطی )اصاح رفتار کودکان زیر 
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 مربی والیبال

 کتب پیشنهادي
سانه ر -حمود افشاردوست و بهنام محموديمعلی فتاحی،  پاپاجورجیا، -تمرینات جامع والیبال

 تخصصی
 دانا -ارل مک گاونک -علم مربیگري والیبال

نوعی ، نسترن غریب ، فرشته قلعهیندا لینبرگ ک -تمرین موفق والیبال 101هنر و علم مربیگري: 
 امداد کتابب -، شیوا آزادفدا ،خسرو ابراهیم

 

 مربی ورزش و آمادگی جسمانی

 کتب پیشنهادي
 کتاب آموزشی آمادگی جسمانی )متوسطه فنی و حرفه اي(

 انتشارات سمت –عباسعلی گائینی و حمید رجبی  –آمادگی جسمانی 
 

 مربی یوگا

 کتب پیشنهادي
ولحسنی، ترجمه: سایه اب –یوگا )آنگاراي گانشا موهان، ایندرا موهان(  3ی گري درجه مرب

 ناشر: آکادمی یوگا، پیروزان دانش –مهدیس مقدمی، آفرودیت عدیلی 
شهود محمدي احمد هنرور، پیام رحیمی فر، پیام طحانی، م –آموزش یوگا )مصور و گام به گام( 

 نشر سمیر –
 

 مشاور تحصیلی

 پیشنهاديکتب 
 وراي دانش -حمد مصطفويم -ي تحصیلیهاي ایجاد انگیزه روش

 لیکانپ -ر، امیرحسین جوانفر ، مهیار رئیسیمحمدرضا ذاک -المعارف مشاوره تحصیلیدایره
امه ریزي مشاوره تحصیلی: اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی، روش هاي مطالعه و برن

 نگیزشفراا -علی اصغر سرایی -درسی
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 مشاور شغلی

 کتب پیشنهادي
 رشد -آباديبداه شفیعع -هاي انتخاب شغلاي و نظریهراهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه

 شد و توسعهر  -بوالقاسم اکبريا -راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی
 -یوسفی رنون جی زونکر. محمدرضا عابدي. زهراو -مشاوره ي مسیر شغلی با رویکرد کل نگر

 جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
 

 مهماندار

 کتب پیشنهادي
 هانتابج -رکز آموزش و پژوهش شرکت قطارهاي مسافري رجام -مهمانداري قطار

 

 نگهبان

 کتب پیشنهادي
 ادل شیرازي، عارف شیرازيع -حفاظت، حراست و نگهبانی

 بسایت کارکنانو -مرتضایی ابرج -خاصه کتاب آموزش اصول نگهبانی حراست وزارت علوم
 

 ویراستار

 کتب پیشنهادي

 زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 نشر علم -سن ذوالفقاريح -آموزش ویراستاري و درست نویسی
 سمت -بدالحسین آذرنگع -آشنایی با ویراستاري و نشر
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 فروشمنابع دسته طراحی، رسانه اي، بازاریابی و 
 

 اپراتور ارتباط با مشتری

 کتب پیشنهادي
 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی  

 فارسی عمومی
 

 بازار یاب تلفنی

 کتب پیشنهادي
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی  
 فارسی عمومی

 

 اب حضوریبازاری

 کتب پیشنهادي
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 3زبان فارسی 
 فارسی عومیـ

 2و  1زبان و ادبیات فارسی 
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 بازیگر

 کتب پیشنهادي
ي (: رشته2ي گرافیک و طراحی )(: رشته1ي گرافیک و طراحی )مبانی هنرهاي تجسمی: رشته

نسان، فضا، تصویرسازي: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و اگرافیک و مبانی 
ارم هنر و کارگاه (: سال چه2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )

 هاي نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 لدمن(فسمی) ادموند بورک رنگ )ایتن( و مبانی هنرهاي تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تج

 خاقیت تصویري تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف(
 بیان بدنی

 بازیگري تک نفري
 بدن و حرکت

 شیوه نمایش ایرانی
 

 پویا نما

 نهاديکتب پیش
ي گرافیک و طراحی(: رشته1ي گرافیک و طراحی )مبانی هنرهاي تجسمی: رشته - ي هرشت :(2) 

سان، فضا، هنر و ان گرافیک و مبانی تصویرسازي: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی
(: سال چهارم هنر و1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر ) رم هنر و ا(: سال چه2کارگاه هنر ) 

هاي نقاشی و هنرکارگاه نقاشی: رشته  

 لدمن(فرنگ )ایتن( و مبانی هنرهاي تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادموند بورک 

 خاقیت تصویري تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 نمایشی )افسانه نسل شریف( خاقیت
 منابع آزاد
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 تدوین گر

 کتب پیشنهادي
ي گرافیک و آشنایی با بناهاي تاریخی: ي گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2هنر در تاریخ ) ( سیر1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماريي نقشهرشته
 ي تاریخ هنر )پرویز مرزبان(اریخ هنر )گمبریج( و خاصههنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و ت

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(
ي (: رشته2ي گرافیک و طراحی )(: رشته1ي گرافیک و طراحی )مبانی هنرهاي تجسمی: رشته

نسان، فضا، گرافیک و مبانی تصویرسازي: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و ا
ارم هنر و کارگاه (: سال چه2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1حی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )طرا

 هاي نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 لدمن(فرنگ )ایتن( و مبانی هنرهاي تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادموند بورک 

 صفی خانی(خاقیت تصویري تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا 
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 4و3و2و1تدوین 
 تئوري هاي تدوین

 شاخت تحلیلی تدوین
 ترکیب بندي تصویر

 2و1ابراتوار فیلم 
 ترکیب بندي در عکاسی ) نویسنده: هارالد مانته  مترجم: پیروز سیار(

 مبانی هنر هاي تجسمی )دکتر حلیمی(
 رنگ در عکاسی )نویسنده: هارالد مانته مترجم: پیروز سیار(

 رنگ )ایتن(
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 تصویر ساز

 کتب پیشنهادي
ي گرافیک و آشنایی با بناهاي تاریخی: ي گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2هنر در تاریخ ) ( سیر1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماريي نقشهرشته
 ي تاریخ هنر )پرویز مرزبان(نر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصهه

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(
يمبانی هنرهاي تجسمی:رشته - ي (: رشته2ي گرافیک و طراحی )(: رشته1گرافیک و طراحی ) 

نسان، فضا،روه تحصیلی هنر و اتصویرسازي: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گ گرافیک و مبانی  

(: سال2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر ) رم هنر و چها 
هاي نقاشی و هنرکارگاه نقاشی: رشته  

 لدمن(فرنگ )ایتن( و مبانی هنرهاي تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادموند بورک 

 )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی( خاقیت تصویري تجسمی
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 

 روزنامه نگار و خبرنگار

 کتب پیشنهادي
 هنر عمومی

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(
 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 

 ی عمومیفارس
 

 صدا بردار

 کتب پیشنهادي
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 

 صندوق دار

 کتب پیشنهادي
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(
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 طراح داخلی و دکوراسیون

 کتب پیشنهادي
ي گرافیک و آشنایی با بناهاي تاریخی: یخ هنر ایران: رشتهي گرافیک و تارتاریخ هنر جهان: رشته

 (2هنر در تاریخ ) ( سیر1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماريي نقشهرشته
 ي تاریخ هنر )پرویز مرزبان(هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه
 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

ي (: رشته2ي گرافیک و طراحی )(: رشته1ي گرافیک و طراحی )می: رشتهمبانی هنرهاي تجس
نسان، فضا، گرافیک و مبانی تصویرسازي: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و ا

ارم هنر و کارگاه (: سال چه2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )
 هاي نقاشی و هنرتهنقاشی: رش

 لدمن(فرنگ )ایتن( و مبانی هنرهاي تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادموند بورک 
 خاقیت تصویري تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 خش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 (5و4و3و2و1طرح ساختمان )
 

 کلیپطراح 

 کتب پیشنهادي
ي گرافیک و طراحی(: رشته1ي گرافیک و طراحی )مبانی هنرهاي تجسمی: رشته - ي هرشت :(2) 

سان، فضا، هنر و ان گرافیک و مبانی تصویرسازي: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی
(: سال چهارم هنر و1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر ) ارم هنر و (: سال چه2) کارگاه هنر 

هاي نقاشی و هنرکارگاه نقاشی: رشته  

 لدمن(فرنگ )ایتن( و مبانی هنرهاي تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادموند بورک 

 خاقیت تصویري تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 شیدي(بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت م

 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف(
 

 طراح مد و لباس

 کتب پیشنهادي
ي گرافیک و آشنایی با بناهاي تاریخی: ي گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2هنر در تاریخ ) ( سیر1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماريي نقشهرشته
 ي تاریخ هنر )پرویز مرزبان(نر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصههنر در گذر زمان )هلن گارد
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 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(
ي (: رشته2ي گرافیک و طراحی )(: رشته1ي گرافیک و طراحی )مبانی هنرهاي تجسمی: رشته

ضا، نسان، فگرافیک و مبانی تصویرسازي: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و ا
ارم هنر و کارگاه (: سال چه2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )

 هاي نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 لدمن(فرنگ )ایتن( و مبانی هنرهاي تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادموند بورک 

 ناهیتا صفی خانی(خاقیت تصویري تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آ
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 1و دوخت پیشرفته  1الگو پیشرفته 
 1ودوخت عالی 1الگو عالی 

 لباس کودک
 

 طراح هویت بصری

 کتب پیشنهادي
اي تاریخی: ي گرافیک و آشنایی با بناهي گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2هنر در تاریخ ) ( سیر1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماريي نقشهرشته
 ي تاریخ هنر )پرویز مرزبان(هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه
 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

ي (: رشته2و طراحی ) ي گرافیک(: رشته1)ي گرافیک و طراحی مبانی هنرهاي تجسمی: رشته
نسان، فضا، گرافیک و مبانی تصویرسازي: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و ا

ارم هنر و کارگاه (: سال چه2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )
 هاي نقاشی و هنرنقاشی: رشته

 لدمن(في تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادموند بورک رنگ )ایتن( و مبانی هنرها
 خاقیت تصویري تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(

 ـ بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(
 

 طراح و مجری کمپین تبلیغاتی

 کتب پیشنهادي
 ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي( بخش سواات هوش کتاب درک عمومی

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 
 فارسی عومی
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 عکاس

 کتب پیشنهادي
ي گرافیک و آشنایی با بناهاي تاریخی: ي گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2یخ )هنر در تار ( سیر1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماريي نقشهرشته
 ي تاریخ هنر )پرویز مرزبان(هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه
 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

ي (: رشته2ي گرافیک و طراحی )(: رشته1ي گرافیک و طراحی )مبانی هنرهاي تجسمی: رشته
نسان، فضا، رافیک: گروه تحصیلی هنر و اگرافیک و مبانی تصویرسازي: گروه تحصیلی هنر و خط در گ

ارم هنر و کارگاه (: سال چه2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )
 هاي نقاشی و هنرنقاشی: رشته

 لدمن(فرنگ )ایتن( و مبانی هنرهاي تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادموند بورک 
 ري تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(خاقیت تصوی

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(
 آموزش کاربردي عکاسی دیجیتال )اسکات کلبی(

 ترکیب بندي در عکاسی ) نویسنده: هارالد مانته  مترجم: پیروز سیار(
 مبانی هنر هاي تجسمی )دکتر حلیمی(

 عکاسی )نویسنده: هارالد مانته مترجم: پیروز سیار( رنگ در
 رنگ )ایتن(

 

 فروشنده

 کتب پیشنهادي
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(
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 فیلم بردار

 کتب پیشنهادي
ي (: رشته2ي گرافیک و طراحی )(: رشته1ي گرافیک و طراحی )مبانی هنرهاي تجسمی: رشته

نسان، فضا، رافیک و مبانی تصویرسازي: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و اگ
ارم هنر و کارگاه (: سال چه2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )

 هاي نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 لدمن(فتنوع تجارب تجسمی) ادموند بورک  رنگ )ایتن( و مبانی هنرهاي تجسمی )دکتر حلیمی( و

 خاقیت تصویري تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 ترکیب بندي در عکاسی ) نویسنده: هارالد مانته  مترجم: پیروز سیار(
 مبانی هنر هاي تجسمی )دکتر حلیمی(

 رنگ در عکاسی )نویسنده: هارالد مانته مترجم: پیروز سیار(
 ـرنگ )ایتن(

 

 فیلم نامه نویس

 کتب پیشنهادي
ي گرافیک و آشنایی با بناهاي تاریخی: ي گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2) هنر در تاریخ ( سیر1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماريي نقشهرشته
 ي تاریخ هنر )پرویز مرزبان(هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه
 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

 4 3و  2و  1متون داستانی معاصر 
 2و  1ادبیات داستانی غرب 
 2و  1مهارت هاي نوشتاري 

 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف(
 ب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(بخش سواات هوش کتا

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 
 فارسی عومی
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 کارشناس بازرگانی خارجی

 کتب پیشنهادي
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 
 فارسی عومی

 

 بازرگانی داخلیکارشناس 

 کتب پیشنهادي
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 
 فارسی عومی

 

 کارشناس برندینگ

 کتب پیشنهادي
 هنر عمومی

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(
 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 

 فارسی عمومی
 

 کارشناس تحقیقات بازار

 کتب پیشنهادي
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 
 

 کارشناس خرید

 کتب پیشنهادي
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(
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 کارشناس رسانه

 اديکتب پیشنه
 هنر عمومی

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(
 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 

 فارسی عومی
 

 کارشناس فروش و بازار یابی

 کتب پیشنهادي
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 2و  1ات فارسی و زبان و ادبی 3زبان فارسی  
 فارسی عومی

 

 گرافیست

 کتب پیشنهادي
ي گرافیک و آشنایی با بناهاي تاریخی: ي گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2هنر در تاریخ ) ( سیر1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماريي نقشهرشته
 ي تاریخ هنر )پرویز مرزبان(بریج( و خاصههنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گم

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(
ي (: رشته2ي گرافیک و طراحی )(: رشته1ي گرافیک و طراحی )مبانی هنرهاي تجسمی: رشته

نسان، فضا، گرافیک و مبانی تصویرسازي: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و ا
ارم هنر و کارگاه (: سال چه2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1م هنر و کارگاه هنر )طراحی: سال چهار

 هاي نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 لدمن(فرنگ )ایتن( و مبانی هنرهاي تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادموند بورک 

 خاقیت تصویري تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 خش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(ب
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 گوینده و دوبلور

 کتب پیشنهادي
ي گرافیک و آشنایی با بناهاي تاریخی: ي گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2هنر در تاریخ ) ( سیر1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماريي نقشهرشته
 ي تاریخ هنر )پرویز مرزبان(گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصههنر در 

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(
 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي(

 خاقیت موسیقی )کیوان جعفري نژاد . پرند زهدي(
 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 

 ارسی عمومیف
 

 نویسنده

 کتب پیشنهادي
 4 3و  2و  1متون داستانی معاصر  

 2و  1ادبیات داستانی غرب  
 2و  1مهارت هاي نوشتاري 

 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف(
 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 (3و  2، 1فیزیک ) 

 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي( 
 کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدي( بخش سواات هوش

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی   
 فارسی عومی 
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 منابع دسته ي فناوري اطاعات
 

 اپراتور رایانه

 کتب پیشنهادي
لیرضا ع -زگی نژاد ممولف: میثم  -کامل ترین مرجع تخصصی تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ 

 ناشر : نبض دانش -کشاورزباحقیقت
ضا یمقانی ، مبانی رایانه سال دوم رشته ي کامپیوتر شاخه آموزش  فنی و حرفه اي ، مولف : محمدر

 محمدرضا موحدي صفت
 

 iosنویس  برنامه

 کتب پیشنهادي
 iOSمرجع کاربردي برنامه نویسان 

Vandad Nahavandipoor 

 آرمان اسد سنگابی: مترجم

 

 fullstackنویس برنامه

 کتب پیشنهادي
 ((html,css)( رشته کامپیوتر شاخه ي آموزش فنی و حرفه اي 3بسته هاي نرم افزاري)

 CSS,HTMLمرجع کاربردي  براي طراحی وب سایت 
Craig Grannell ،Victor Sumner ،Dionysios Synodinos 

 فاطمه فاتحی: مترجم

php manual 

 محمد بشیري ، نویسنده : PHPمرجع کامل آموزش

 ها تألیف دیتپایگاه داده
 اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز

 مرجع جیبی جاوا اسکریپت نوشته دیوید فاناگان و ترجمه دکتر قاسم کیانی مقدم
 Pythonتسلط به 
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 نویس اندرویدبرنامه

 کتب پیشنهادي
 تسلط به زبان جاوا
 ANDROIDمرجع کامل برنامه نویسی 

 عظم میرزاییا -ین: حسین خوش رفتار منفرد مولف
 

 نویس و مجری رابط کاربریبرنامه

 کتب پیشنهادي
 html,css( رشته کامپیوتر شاخه ي آموزش فنی و 3بسته هاي نرم افزاري)

 CSS,HTMLمرجع کاربردي  براي طراحی وب سایت 
Craig Grannell ،Victor Sumner ،Dionysios Synodinos 

 فاطمه فاتحی  مترجم:

 مرجع جیبی جاوا اسکریپت نوشته دیوید فاناگان و ترجمه دکتر قاسم کیانی مقدم
 ، گردآوري و تالیف هیمن حسین پنا و آرمان فیضی JQueryمرجع کامل 

Richard York- JavaScript and CSS Development with jQuery 

 ، نویسنده : حسین بادپی JQueryمرجع آموزش 

 

 نویس وبنامهبر

 کتب پیشنهادي
 (html,css( رشته کامپیوتر شاخه ي آموزش فنی و حرفه اي )3بسته هاي نرم افزاري)

 CSS,HTMLمرجع کاربردي  براي طراحی وب سایت 
Craig Grannell ،Victor Sumner ،Dionysios Synodinos 

 فاطمه فاتحی: مترجم

 

 نویس ویندوزبرنامه

 کتب پیشنهادي
 C,Python,Javaکی از زبان هاي ی
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 پژوهشگر علوم کامپیوتر

 کتب پیشنهادي
د رسولیان، کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهاي آن، مولفان یوفنگ لین و شووینگ لین، مترجم عمی

 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
ات نگارنده ، انتشارکتاب جبر خطی، تالیف ري الدن کنزي و کنت هافمن، مترجم علی اکبر عالم زاده

 دانش.
ز پاپادیمیترو، کتاب مبانی نظریه محاسبات )نظریه زبان ها و ماشین ها(، مولفان هري لویس و کریستو
 مترجمان فاطمه آقایی و حسن تفضلی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

 نشر دانشگاهی. مرکز کتاب آشنایی با آنالیز عددي،تالیف کندل اتکینسون، ترجمه علی دانایی،انتشارات
ی آریانژاد و محمد مقدمه اي بر: احتماات و آمار کاربردي، تالیف رونالد والپول، مترجمان میربهادرقل

 ذهبیون، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 کتاب ریاضیات گسسته، تالیف حبیب اذانچیلر، انتشارات حفیظ.

 تی شریفجزوه ساختمان داده دکتر قدسی دانشگاه صنع
یوست و ، تالیف توماس کورمن، چارلز لیزرسون، رونالد ر(CLRSمقدمه اي بر طراحی الگوریتم )

 کلیفورد استین، مترجم علی دهقان طرزه، انتشارات نص
 ،تالیف عین اه جعفرنژادقمی،انتشارات علوم رایانهCبرنامه نویسی به زبان 

 ت، تالیف مازیار زاهدي سرش1تحقیق در عملیات 
 

 های کامپیوتریپشتیبان سیستم

 کتب پیشنهادي
علیرضا  -زگی نژاد ممولف: میثم  -کامل ترین مرجع تخصصی تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ 

 ناشر : نبض دانش -کشاورزباحقیقت
ضا یمقانی ، مبانی رایانه سال دوم رشته ي کامپیوتر شاخه آموزش  فنی و حرفه اي ، مولف : محمدر

 موحدي صفتمحمدرضا 
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 تحلیل گر داده

 کتب پیشنهادي
 هوالگوریتمها و ساختمان داده تألیف اي

 اصول الگوریتمهاي کامپیوتر تألیف هرویتز
 ها تألیف دیتپایگاه داده

 اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز
 Rو زبان  pythonکار با متلب،

 

 تِستر سامانه های نرم افزاری

 کتب پیشنهادي
ی   سینا بخشایش -مه : حسن فرزانهجف افت  ترج -مقدمه اي بر آزمون نرم افزار  تالیف : پل امن

 انتشارات بعثت
 افزارمهندسی آزمون امنیت، اعتبارسنجی و تست نرم

 مهرگان قلم
 فردناصر مدیري. طاهره نیري

 

 تعمیرکار رایانه

 کتب پیشنهادي
علیرضا  -زگی نژاد ممولف: میثم  -پیوتر و لپ تاپ کامل ترین مرجع تخصصی تعمیرات کام

 ناشر : نبض دانش -کشاورزباحقیقت
 

 تعمیرکار تلفن همراه  

 کتب پیشنهادي
ل،تهران آموزش تعمیرات تلفن همراه با طعم پرتقال، نویسنده: مهرگان روحی،ناشر: آموزشگاه پ

 چاپ اول1386
 

 طراح تجربه و رابط کاربری

 کتب پیشنهادي
  Photoshop,corellکار با 
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 طراح نرم افزار

 کتب پیشنهادي
Photoshop 

 C,python,javaیکی از زبان هاي برنامه نویسی تحت ویندوز 

ضا یمقانی ، مبانی رایانه سال دوم رشته ي کامپیوتر شاخه آموزش  فنی و حرفه اي ، مولف : محمدر
 محمدرضا موحدي صفت

CLRS الگوریتم مقدمه اي بر طراحی اه شریفجزوه ي ساختمان داده ها، دکتر محمد قدسی، دانشگ ,  

 

 کارشناس استقرار نرم افزار

 کتب پیشنهادي
 officeکار با 

ضا یمقانی ، مبانی رایانه سال دوم رشته ي کامپیوتر شاخه آموزش  فنی و حرفه اي ، مولف : محمدر
 محمدرضا موحدي صفت

 

 کارشناس امنیت

 هاديکتب پیشن
 شبکه هاي کامپیوتري، اندرو اس تننباوم، ترجمه ي ملکیان، زارع پور و پدرام.

 شبکه هاي کامپیوتري و انتقال داده، ویلیام استالینگز
Security protocols 

Bruce Christianson, Bruno Crispo, James A. Malcolm, Michael Roe  

 مرجع رمز نگاري سیمون

 

 دادهکارشناس پایگاه 

 کتب پیشنهادي
 ها تألیف دیتپایگاه داده

 اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز 
 …, Oracle,MySQL,Microsoft SQL Serverکار با  

 

 کارشناس سخت افزار

 کتب پیشنهادي
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ار پرویز جبه د ـ نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل:1 
ـ 3حمود دیانی مـ رهیافت حل مسأله در مدارهاي الکتریکی تألیف 2اراانی انتشارات دانشگاه تهران م

 مدارهاي الکتریکی تالیف ویلیام هیت
مدارات  ـ اصول طراحی2نوشته کامران شریف اشراقیان )ناشر: شیخ بهایی(  VLSI ـ اصول طراحی1

VLSI،دانشگاه امیرکبیر ، دکتر صاحب الزمانی 
ـ اصول و 2  تکنیک(پور )انتشارات پلیالکترونیک دیجیتال تألیف مهدي صدیقی ـ والیزاده و مهدي ـ1

ـ اصول و مبانی طراحی مدارات دیجیتال نوشته 3زاده پوپک محبت مبانی الکترونیک دیجیتال ترجمه
هاي کامپیوتري تننباوم ترجمه ـ شبکه2دکتر فروزان  هاي کامپیوتريـ کتاب انتقال داده ها و شبکه1  صالح و جکسون

 هاي کامپیوتري تألیف مانوـ کتاب طراحی سیستم1   اه سپیدفاهاي کامپیوتري تألیف ویلیام استالینگز ترجمه قدرتـ انتقال داده و شبکه3دکتر پدرام 
 

 کارشناس شبکه

 کتب پیشنهادي
 سیستم عامل، استالینگز

 سیستم عامل، سیلبرشاتس
 امل، تننباومسیستم ع

 شبکه هاي کامپیوتري، اندرو اس تننباوم، ترجمه ي ملکیان، زارع پور و پدرام.
 شبکه هاي کامپیوتري و انتقال داده، ویلیام استالینگز

 

 کارشناس فناوری اطاعات

 کتب پیشنهادي
 سیستم عامل، استالینگز

 سیستم عامل، سیلبرشاتس
هاي کامپیوتري تننباوم ترجمه ـ شبکه2هاي کامپیوتري دکتر فروزان نتقال داده ها و شبکهـ کتاب ا1  سیستم عامل، تننباوم

 اه سپیدفاهاي کامپیوتري تألیف ویلیام استالینگز ترجمه قدرتـ انتقال داده و شبکه3دکتر پدرام 
Security protocols 

Bruce Christianson, Bruno Crispo, James A. Malcolm, Michael Roe  

 مرجع رمز نگاري سیمون

 شبکه هاي کامپیوتري، اندرو اس تننباوم، ترجمه ي ملکیان، زارع پور و پدرام.
 شبکه هاي کامپیوتري و انتقال داده، ویلیام استالینگز
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 کارشناس هوش مصنوعی

 ووش مصنوهی تألیف ریچ ـ پرولوگ تألیف براتکه-هوش مصنوعی تألیف راسل    کتب پیشنهادي
CLRS،دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف و جزوه ي طراحی الگوریتم 

 کتاب تست ساختمان داده ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور

یز جبه دار نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: پرو
-رهاي الکتریکی تألیف محمود دیانی هیافت حل مسأله در مدار-ماراانی انتشارات دانشگاه تهران 

دکتر   ریاضیات گسسته ، گریمالدي ـ ریاضی گسسته نوشته ترمبلی، گراسمن ، ریاضیات عمومی   مدارهاي الکتریکی تالیف ویلیام هیت
 شهشهانی،آمار مهندسی پاپولیس
 سیگنال ها و سیستم ها اپن هایم

 

 مدیر پروژه فناوری اطاعات

 کتب پیشنهادي
 یستم عامل، استالینگز.س

 سیستم عامل، سیلبرشاتس.
 سیستم عامل، تننباوم

 شبکه هاي کامپیوتري، اندرو اس تننباوم، ترجمه ي ملکیان، زارع پور و پدرام.
 شبکه هاي کامپیوتري و انتقال داده، ویلیام استالینگز

Security protocols 

Bruce Christianson, Bruno Crispo, James A. Malcolm, Michael Roe  

 مرجع رمز نگاري سیمون

، و شرکت احدي، ک. راهنماي پیکره دانش مدیریت پروژه: استاندارد مدیریت پروژه. نشرکتاب مرو
 ناقوس اندیشه،. 

هاي فناوري اطاعات. نشر موانا پور، ر. و حبیبی پور، ف. )مترجمین(. مدیریت و کنترل پروژه  
 دانشگاه پیام نور، 

  Brewer, J. L. and Dittman, K.C. Methods of IT Project Management. 

Prentice Hall 

 و اصول پایگاه داده  Microsoft SQL Serverتسلط به 
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 وب مستر

 کتب پیشنهادي
 براي طراحی وب سایت CSS,HTMLمرجع کاربردي 

Craig Grannell ،Victor Sumner، Dionysios Synodinos  

 فاطمه فاتحی: مترجم   

 مرجع جیبی جاوا اسکریپت نوشته دیوید فاناگان و ترجمه دکتر قاسم کیانی مقدم
 Joomlaطراحی صفحات وب با نرم افزار 

 سمیه رهنما، زینب عباسی: مولف

wordpress plugin development – Brad Williams , Ozh Richard , Justin 

Tadlock 

ضا یمقانی ، وم رشته ي کامپیوتر شاخه آموزش  فنی و حرفه اي ، مولف : محمدرمبانی رایانه سال د
 محمدرضا موحدي صفت

 

 وردپرس و جوما کار

 کتب پیشنهادي
 ، نویسنده : امیررضا تهرانی 2.5دایره المعارف جوما 

 نویسنده : نوید زراعتی 2.5راهنماي استفاده از جوما 
Joomla رم افزارطراحی صفحات وب با ن  سمیه رهنما، زینب عباسی: مولف : نویسنده  

 نویسنده : مایا - wordpressوباگ نویسی شیرین با 

wordpress plugin development – Brad Williams , Ozh Richard , Justin 

Tadlock 

 html,css( رشته کامپیوتر شاخه ي آموزش فنی و حرفه اي 3بسته هاي نرم افزاري)

 مرجع کاربردي CSS,HTMLراحی وب سایت براي ط
Craig Grannell ،Victor Sumner، Dionysios Synodinos 

 مترجم: فاطمه فاتحی

 نویسنده : محمد بشیري PHPمرجع کامل آموزش 
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 منابع دسته کارشناسی و مهندسی
 

 کارشناس طراحی صنعتی

 کتب پیشنهادي
 آقاسی  - 1ریاضی عمومی
 ن)هلن گاردنر(هنر در گذر زما

 

 کارشناس اقتصادی

 کتب پیشنهادي
 ریاضیات عمومی و کاربرد آن)محمد حسین پورکاظمی(  

صاد( انتشارات آمار و کاربرد آن)دکتر عادل آذر(، آمار و احتماات )ویژه مدیریت، حسابداري و اقت
 مدرسان شریف

 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف
 

 کارشناس آمار

 اديکتب پیشنه
صاد( انتشارات آمار و کاربرد آن)دکتر عادل آذر(، آمار و احتماات )ویژه مدیریت، حسابداري و اقت

 مدرسان شریف
 جبر خطی هافمن ، کتاب مدرسان شریف

 آنالیز ریاضی رودین، آنالیز ریاضی مدرسان شریف، آنالیز ریاضی پارسه
 مبانی احتمال شلدون راس، آمار و احتمال پارسه

 اسبات عددي کتاب پیام نورمح
 استعدادو آمادگی تحصیلی شریف

 

 کارشناس تحقیق و توسعه

 کتب پیشنهادي
 و آقاسی   1ریاضی عمومی 
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 کارشناس جامعه شناسی
 کتب پیشنهادي

English grammer in use ،Understanding and using English grammer  ،Toefl 

grammer flash 
 ال هاي گذشته،  نرم افزار هوشمند گزینه ي آخرسواات کنکور س

 استعاد و آمادگی تحصیلی شریف
شناسی در هاي جامعهشناسی لوئیس کوزر. ترجمة محسن ثاثی، نظریهزندگی و اندیشه بزرگان جامعه

 شناسی دکتر توسلیهاي جامعهدوران معاصر جورج ریتزر، نظریه
 پور،هاي دکتر رفیع، کندوکاوها و پنداشتهروش تحقیق در علوم اجتماعی )جلد اول(

شناسی انحرافات دکتر صدیق شناسی شهري دکتر صدیق سروستانی، جزوه جامعهجزوة جامعه
 شناسی انحرافات دکتر سخاوت،سروستانی، جزوه جامعه

 

 

 کارشناس جهانگردی

 کتب پیشنهادي
رات کتاب انتشا –ی : محمدرضا مهرگان ، پژوهش عملیات( 2و  1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )

 (2و1دانشگاهی ، آمار و کاربرد آن در مدیریت )
 

 کارشناس جهانگردی

 کتب پیشنهادي
رات کتاب انتشا –، پژوهش عملیاتی : محمدرضا مهرگان ( 2و  1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )

 (2و1دانشگاهی ، آمار و کاربرد آن در مدیریت )
 

 اک شناسیکارشناس خ

 کتب پیشنهادي
 

 کارشناس روابط عمومی

 کتب پیشنهادي
 مبانی احتماات و آمار مهندسی انتشارات ترمه    -1
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 کارشناس زمین شناسی

 کتب پیشنهادي
 آقاسی 1ریاضی عمومی 

 فیزیکی انتشارات دانشگاه بو علی سینا زمین شناسی    -1
 

 کارشناس علوم تربیتی

 يکتب پیشنهاد
 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف

 

 

 کارشناس علوم ریاضی

 کتب پیشنهادي
 آقاسی، توماس، آدامیز 2و1کتاب ریاضی عمومی 

 کتاب مبانی علوم ریاضی مدرسان شریف
 کتاب مبانی آنالیز ریاضی مدرسان شریف

 آنالیز عددي مدرسان شریف
 کتاب جبر خطی مدرسان شریف

 رسان شریفکتاب مبانی احتمال مد
 

 کارشناس علوم زیست شناسی

 کتب پیشنهادي
 ر دانشگاهیمرکز نش -یئت مولفانه -زیست شناسی عمومی

 

 کارشناس علوم شیمی

 کتب پیشنهادي
 آقاسی 2و1ریاضی عمومی 

 سان شریفانتشارات مدر 3و2و1فیزیک هالیدي، ترمودینامیک زیمانسکی ، فیزیک اُهانیان، فیزیک 
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 علوم فیزیک کارشناس

 کتب پیشنهادي
 آقاسی 2و1ریاضی عمومی 

انتشارات مدرسان 3و2و1یک هالیدي، ترمودینامیک زیمانسکی ، فیزیک اُهانیان، فیز فیزیک    -1  

 شریف

 

 کارشناس کنترل کیفیت

 کتب پیشنهادي
نآمار و احتمال : مبانی احتماات و آمار مهندسی مجید ایوزیا    -1   

 

 مرمت و احیای بناهای تاریخیکارشناس 

 کتب پیشنهادي
تمال تالیف شلدون مبانی احتماات و آمار مهندسی انتشارات ترمه، آمار ریاضی تالیف والیول، مبانی اح

 راس
 ن از گابچیسازه در معماري از گابچی ،درک رفتار سازه ها از گابچی ،مبانی سازه براي معمارا

 

 واکارشناس نشر و تولید محت

 کتب پیشنهادي
ارشناسی ارشد برايکهمراه با سئواات کنکور ( 2و1آمار و کاربرد آن در مدیریت )    -1 دانشجویان  

یصالحی صدقیان رشته هاي مدیریت )صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، جهانگردي( از جمشید  

 

 مشاور تجاری سازی

 کتب پیشنهادي
 

 کارشناس مشاور کسب و کار

 یشنهاديکتب پ
ارشناسی ارشد برايکهمراه با سئواات کنکور ( 2و1آمار و کاربرد آن در مدیریت )    -1 دانشجویان  

یصالحی صدقیان رشته هاي مدیریت )صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، جهانگردي( از جمشید  
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 مهندسی انرژی

 کتب پیشنهادي
 رات ترمهمبانی احتماات وآمار مهندسی انتشاآمار و احتمال : کتاب آمار مدرسان شریف، کتاب 

 ریاضی مهندسی : کتاب کرویت سیک، کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف
 معادات دیفرانسیل : کتاب بویس، کتاب سیمونز، معادات دیفرانسیل مدرسان شریف

 
 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف

 

 

 مهندسی شیمی

 کتب پیشنهادي
آذر و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر نیککتاب کاربرد 

ي ـ عددي ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدي رفیع زاده، کتاب ریاضیات کاربرد
 انتشارات مدرسان شریف

 

 مهندسی انرژی
 کتب پیشنهادي

 مار مهندسی انتشارات ترمهکتاب آمار مدرسان شریف، کتاب مبانی احتماات وآ
 کتاب کرویت سیک، کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف

 کتاب بویس، کتاب سیمونز، معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
English grammer in use ،Understanding and using English grammer  ،Toefl 

grammer flash 
ژوهش، زبان پرق مهندس امین رضایی انتشارات پوران زبان عمومی ارشد زیر ذره بین، زبان تخصصی ب

د تخصصی برق مهندس مصطفی تقوي کنی انتشارات راهیان ارشد، زبان تخصصی برق دکتر سعی
 انتشارات پارسه مظفري

 استعداد و آمادگی تحصیلی مدرسان شریف
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 مهندسی برق

 کتب پیشنهادي
 رات ترمهمبانی احتماات وآمار مهندسی انتشا آمار و احتمال : کتاب آمار مدرسان شریف، کتاب

 ریاضی مهندسی : کتاب کرویت سیک، کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف
 معادات دیفرانسیل : کتاب بویس، کتاب سیمونز، معادات دیفرانسیل مدرسان شریف

 
 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف

 

 مهندسی پزشکی

 کتب پیشنهادي
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1مدرسان شریف، ریاضی 2و1ریاضی عمومی 

 کتاب هاي سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
 کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف

 English grammer in use ،Understanding and using English grammer  ،Toefl 

grammer flash  
 ر سال هاي گذشته، کتاب زبان تخصصی مدرسان شریفسواات کنکو 

 

 

 مهندسی کشاورزی

 کتب پیشنهادي
 زراعت عمومی دکتر محمد خواجه پور
 مفاهیم آمار و احتماات دکتر رضایی
 اصول اصاح نباتات دکتر فارسی

 جه پورگیاهان صنعتی دکتر خوا
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 مهندسی معدن

 کتب پیشنهادي

 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1مدرسان شریف، ریاضی 2و1ریاضی عمومی 

 معادات دیفرانسیل: کتاب هاي سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف

 

 مهندسی معماری

 تب پیشنهاديک
 هندسه : هندسه در معماري از زهره بزرگمهري، فلسفه هندسه و معماري از حسن بلخاري

 ن از گابچیسازه در معماري از گابچی ،درک رفتار سازه ها از گابچی ،مبانی سازه براي معمارا
 ربر غسبک شناسی معماري ایرانی از پیرنیا ، هنر در گذر زمان از هلن گاردنر، تاریخ هن

 

 مهندسی مکاترونیک

 کتب پیشنهادي

 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1مدرسان شریف، ریاضی 2و1ریاضی عمومی 

 معادات دیفرانسیل: کتاب هاي سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف

 

 مهندسی مکانیک

 کتب پیشنهادي

 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1مدرسان شریف، ریاضی 2و1ریاضی عمومی  

 معادات دیفرانسیل: کتاب هاي سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف

 
 استعداد و آمادگی تحصیلی
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 دمهندسی موا

 کتب پیشنهادي

 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1مدرسان شریف، ریاضی 2و1ریاضی عمومی 

 معادات دیفرانسیل: کتاب هاي سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف

 
 

 مهندسی نساجی

 کتب پیشنهادي
 آقاسی، کتاب توماس، آدامز 2و1: ریاضی عمومی  2و1مومی ریاضی ع

س، کتاب معادات دیفرانسیل : معادات دیفرانسیل جزوه استاد نصیري، کتاب هاي سیمونز و بوی
 معادات دیفرانسیل مدرسان شریف

جید ت مهندسی مآمار و احتماات : آمار و احتمال مهندسی جزوه استاد مرادي، مبانی آمار و احتماا
 ایوزیان
 
 

 مهندسی نفت

 کتب پیشنهادي

 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1مدرسان شریف، ریاضی 2و1ریاضی عمومی 

 معادات دیفرانسیل: کتاب هاي سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف
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 ضامهندسی هواف

 کتب پیشنهادي
، معادات معادات دیفرانسیل: کتاب هاي سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف

 دیفرانسیل دکتر نیکوکار
ادق ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف، ریاضیات مهندسی دکتر ص

 معتمدي
 

 هوش و استعداد تحصیلی شریف
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 دسته مالی، اداري و حقوقی منابع
 

 تحلیلگر مالی

 کتب پیشنهادي
 مدیریت مالی )دکتر تهرانی(

 )ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوري( 2و  1مدریت مالی نوین 
 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی)کریمی  و اافتخار(

 ظري(ناد کان )محسن )هادي رنجبراناقتص آمار و احتمال: کاربرد آن در مدیریت و حسابداري
 اقصاد خرد )محسن نظري(

 رجمه مجید شریعت پناهی و ابوالفضل جعفري(ت-مدیریت سرمایه گذاري)شارپ
 مدیریت سرمایه گذاري پیشرفته)رضا راعی و احمد تلنگی(

 مدیریت ریسک و سرمایه گذاري)سهیل ذوقی(
 فی(او-مرادي-رمیک-مروري جامع بر حسابداري مالی و صنعتی)نوروش

 

 تحلیلگر بورس

 کتب پیشنهادي
 دربازار سرمایه ازجان مورفی ترجمه کامیار فراهانی وآرمان قاسمیان تحلیل تکنیکال

 مدیریت سبدسهام ازچارلزپارکرجونز ترجمه محمدشاه علیزاده
 مدیریت مالی  حسین عبده تبریزي وپرویزمشیرزاده
 بورس،سهام)نحوه قیمت گذاري( غامحسین دوانی
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 حسابدار

 کتب پیشنهادي
 Grammar for toeflعباس فرزام(( –مسعود آریا نیا 

Essential words for toefl 504 

 کتاب ریاضی عمومی

 ریاضیات در مدیریت وحسابداري )امید محمودیان (
 تستهاي ریاضی کارشناسی ارشد ) هادي رنجبران(

 آذر و منصور مومنی و سعید جعفري) ـ آمار و کاربرد آن در مدیریت، ) دکتر عادل1
 تستهاي آمار و کاربرد ان در مدیریت کارشناسی ارشد ) هادي رنجبران (

 تخصصی:
 انتشارات کیومرث ( –عبدالرضا تاانه )  –( 2و  1زبان تخصصی حسابداري )

 انتشارات سمت ( –داوود اقوامی )  –زبان تخصصی حسابداري 
 ن تخصصی حسابداري ) دکتر باقر زاده (تستهاي کارشناسی ارشد زبا

 جلد اول حسابداري مالی دکتر تاري وردي
 تلفیقی حسابداري دکتر تاري وردي 2پیشرفتة 

 حسابداري مالی دکتر نوروش )مروري جامع بر حسابداري مالی)
 )جمشیدمجموعه پرسش هاي چهار گزینه اي حسابداري میانه:بر اساس استاندارد هاي مالی ایران

 اسکندري(
 پرسش هاي چهار گزینه اي حسابداري مالی)دکتر کرمی و همکاران( 2000

 دري()جمشید اسکن3-2-1حسابداري صىعنی 
 مروري جامع بر حسابداري صنعتی )دکتر کرمی و وافی  )

 علی مصدر( CPA 2002مجموعه پرسش هاي چهار گزینه اي حسابداري صنعتی) 
 اي حسابداري صنعتی)جمشید اسکندري(مجموعه پرسش هاي چهار گزینه 

 مروري جامع بر حسابرسی بر اساس استاندارد هاي حسابرسی ایران )حامد آراد(
 هاي حسابرسی )کیهان مهام(تست
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 حسابرس

 کتب پیشنهادي
 و مروري جامع بر حسابرسی )دکتر نوروش و همکاران( 2و  1حسابرسی 

 )اسکندري(2و1اصول حسابرسی 
 داخلی )ارجمندي(حسابرسی 

 حسابداري مالی دکتر نوروش )مروري جامع بر حسابداري مالی)
 استانداردهاي حسابرسی ایران، سازمان حسابرسی  آیین رفتار حرفه اي، انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران.

ی، اصلمجموعه پرسشهاي چهار گزینه اي استانداردهاي حسابرسی ایران، کوروش امانی و احمد ف
 انتشارات کیومرث.

 پرسش و پاسخ فنی کمیته فنی
 

 متصدی دبیرخانه-دفتردار

 کتب پیشنهادي
 کرمی،اسکندري()در حد مقدماتی(_اصول حسابداري)نوروش
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 کارشناس امور کارگزینی و مدیریت منابع انسانی

 کتب پیشنهادي
 Barron's 1100 Words you Need to Know 

Barron's essential words for the TOEFL 

 انتشارات نگاه دانش  –آرمان اشراقی  –زبان تخصصی مدیریت 

 -ر دهدشتی محمدرضا ناصر زاده ،یاشا –زبان تخصصی مدیریت با تاکید بر استراتژي هاي درک مطلب 
 انتشارات نگاه دانش

Essential Words 504 

انتشارات –د ،ترجمه ي الوانی و دانائی فر استیفن رابینز –تئوري سازمان:ساختار و طرح سازمانی 
 صفار،اشراقی

 انتشارات راه دان –سید محمد مقیمی  –مبانی سازمان و مدیریت 
 انتشارات سمت –علی رضائیان  –مبانی سازمان و مدیریت 
 نشر نی –مهدي الوانی  –مدیریت عمومی 

 انتشارات سمت –علی رضائیان  –مبانی مدیریت رفتار سازمانی 
 ارات نگاه دانشانتش -محسن نظري  –اقتصاد خرد
 تشارات نگاه دانشان -محسن نظري  –اقتصاد کان 

 انتشارات اثبات –هادي رنجبران  –ریاضیات و کاریرد آن در مدیریت و حسابداري 
 -عادل آذر،مومنی –جلد( 2آمار و کاربرد آن در مدیریت)
 نتشارات اثباتا-ادي رنجبرانه-سابداريآمار و احتمال وکاربرد آن در مدیریت و ح

 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسام:
 انتشارات راه دان –سید محمد مقیمی  –اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسام

 لباغهابنیاد نهج -لی اصغر پورعزتع-مدیریت ما
 دانشگاه پیام نور-ضانجارير-مبانی مدیریت اسامی

 شارات سمتانت-زین قلی پورآ-نی)مفاهیم ،تئوري ها،کاربردها(مدیریت منابع انسا
 انتشارات سمت-سفندیار سعادتا-مدیریت منابع انسانی

 سمت انتشارات-وستا،ونوس،ابراهیمیر-مدیریت بازاریابی
 ش آموختهن-یلیپ کاتلر،ترجمه بهمن فروزندهف-اصول بازاریابی

-وروزي و نیما سلطانی نژادترجمه حسین ن-هامف لنکستر،لستر مسینگج-اصول مدیریت بازاریابی
 انتشارات مهربان
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 کارشناس بیمه

 کتب پیشنهادي
 مجموعه قوانین و مقررات بیمه

 هاي بازرگانی)عباس گلچینیان( اصول و کلیات بیمه
  فرایند ارزیابی خسارت بیمه

دیگر  و جزوات آموزشیانتشارات پژوهشکده بیمه )کتب  2و جلد  1کتاب جامع آموزش بیمه جلد 
 مورد تایید نمی باشد(.
 سرفصل هاي مرتبط:

 هاي بازرگانی مجموعه قوانین و مقررات بیمه -
 اصول، کلیات بیمه و ریسک -

بري، اتومبیل، بیمه هاي عمر، حادثه، درمان، آتش سوزي، بار ) رشته هاي مختلف بیمه اي از جمله -
 (مسئولیت و مهندسی

 حقوق بیمه -

 انون بیمه و قانون تاسیسق 

  قانون جدید بیمه اجباري شخص ثالث )از سایت بیمه مرکزي دانلود شود( -
 بازاریابی بیمه -

،74 ،79، 84، 81، 75، 54، 83، 71آئین نامه هاي مصوب شوراي عالی بیمه ) از جمله:  -  68  ،53 ،
92و 21 ) 

 

 کارشناس تدارکات و پشتیبانی

 کتب پیشنهادي
 تخصصی زبان

 تئوري سازمان و مدیریت)استیفن رابینز( 
 سیستمهاي خرید، انبارداري و توزیع)علی اصغر انواري رستمی( 

 مدیریت مالی)دکتر تهرانی(- 
 بازاریابی)فیلیپ کاتلر( مدیریت-

 حسابداري بهاي تمامشده)جمشید اسکندري( 
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 کارگزین امور رفاهی

 کتب پیشنهادي
 انی)آرین قلی پور(مدیریت منابع انس

 مدیریت منابع انسانی)اسفندیار سعادت(
 کتاب حقوق اداري )دکتر طباطبایی(
 کتاب حقوق اداري )دکتر امامی(

 کتاب حقوق اداري )دکتر موسی زاده(
 کتاب اصول مدیریت)دکتر رضائیان(

 آمار
 

 متصدی امور بانکی

 کتب پیشنهادي
 اقتصاد کان )محسن نظري(

 خرد )محسن نظري( اقتصاد
 رابینز(-3اهره فیضی،ط-2لی رضائیان*،ع-1مبانی سازمان و مدیریت)

 ي(محمد لشکر-2مشید پژویان،ج-1مدیریت مالی پول،ارز و بانکداري)
 2و  1اصول حسابداري 

 

 متصدی امور بایگانی 

 کتب پیشنهادي
 شور(مدریت اسناد، مدارک و فن بایگانی)مرکز آموزش و پژوهش گزینش ک

 بایگانی )سید ابراهیم علن(
 وسایل ارتباط جمعی )تالیف دکتر معتمد نژاد ، انتشارات عامه طباطبایی(

 ارتباط شناسی )تالیف دکتر مهدي محسنیان ، انتشارات سروش(
 روانشناسی اجتماعی )رابرت بارون(

 روانشناسی اجتماعی)هدایت اه ستوده(
 ی( روانشناسی اجتماعی )یوسف کریم

 اصول مدیریت)رضائیان(
 رفتار سازمانی استیفن رابینز

 )دکتر ایرج نوروش(1اصول حسابداري
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 مسئول دفتر 

 کتب پیشنهادي
 مدریت اسناد، مدارک و فن بایگانی)مرکز آموزش و پژوهش گزینش کشور(

 بایگانی )سید ابراهیم علن(
 ارات عامه طباطبایی(وسایل ارتباط جمعی )تالیف دکتر معتمد نژاد ، انتش

 ارتباط شناسی )تالیف دکتر مهدي محسنیان ، انتشارات سروش(
 روانشناسی اجتماعی )رابرت بارون(

 روانشناسی اجتماعی)هدایت اه ستوده(
 روانشناسی اجتماعی )یوسف کریمی( 

 اصول مدیریت)رضائیان(
 رفتار سازمانی استیفن رابینز

 نوروش( )دکتر ایرج1اصول حسابداري
 

 منشی 

 کتب پیشنهادي
 مدریت اسناد، مدارک و فن بایگانی)مرکز آموزش و پژوهش گزینش کشور(

 بایگانی )سید ابراهیم علن(
 وسایل ارتباط جمعی )تالیف دکتر معتمد نژاد ، انتشارات عامه طباطبایی(

 ارتباط شناسی )تالیف دکتر مهدي محسنیان ، انتشارات سروش(
 ی اجتماعی )رابرت بارون(روانشناس

 روانشناسی اجتماعی)هدایت اه ستوده(
 روانشناسی اجتماعی )یوسف کریمی( 

 اصول مدیریت)رضائیان(
 رفتار سازمانی استیفن رابینز

 )دکتر ایرج نوروش(1اصول حسابداري
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 مسئول قرارداد ها

 کتب پیشنهادي
 ناصر کاتوزیانقانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف دکتر 

ذف بخش حقوق اداري، دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، انتشارات سمت )مطالعه ي این منبع با ح
 هاي مربوط به قانون استخدام کشوري انجام شود(

 حقوق اداري، دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوار سنگري، نشر میزان
 ، دکتر رضا موسی زاده، نشر میزان2و1حقوق اداري 

 حقوق ثبت و اماک )غامرضا شهري(
 آیین تنظیم قراردادها)بهمن کشاورز(

 

 مشاور حقوقی

 کتب پیشنهادي
 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف دکتر ناصر کاتوزیان
انون اجراي قو 1378متن مواد قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب 

 احکام مدنی.
 دوره سه جلدي آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبداله شمس

مد حقوق جزاي عمومی دکتر اردبیلی و حقوق جزاي اختصاصی دوره سه جلدي دکتر حسین میرمح
 صادقی )منطبق با قانون مجازات جدید(

قوقی قوه و آراء وحدت رویه و نظریه هاي مشورتی اداره ح 1392متن قانون مجازات اسامی مصوب 
انون احیاي و ق 1378مصوب   متن قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقاب در امور کیفري  ضاییهق

 و قانون اجراي احکام در امور کیفري 1381دادسرا مصوب 
 آراء وحدت رویه و نظریه هاي مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

 آیین دادرسی کیفري )دکتر علی خالقی(
 و آراء وحدت رویه و نظریه هاي مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه متن قانون تجارت

 دوره پنج جلدي حقوق تجارت ) دکتر ربیعا اسکینی (
 اصول فقه تألیف دکتر ابوالحسن محمدي

 حقوق ثبت)غامرضا شهري(
 قوانین و مقررات ثبتی)دکتر سلیمان قدوي(
 تحریر الوسیله)حضرت امام خمینی)ره((
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 قوقیکارشناس ح

 کتب پیشنهادي
 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف دکتر ناصر کاتوزیان

 76و  56قانون روابط موجر و مستاجر سال 
 39قانون مسولیت مدنی

 قانون اوقاف و امور خیریه
 قانون تملک آپارتمان ها

 دوره سه جلدي آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبداله شمس
 .1379دادگاه هاي عمومی و انقاب در امور مدنی  قانون آئین دادرسی

 .1356قانون اجراي احکام مدنی 
 را(قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقاب و آئین نامه اجرائی آن. )قانون احیا دادس

 .1385قانون دیوان عدالت اداري 
 .1388و آئین نامه اجرائی  1387قانون تشکیل شوراي حل اختاف 

 مایت خانوادهقانون ح
 قانون اجراي احکام مدنی
 قانون شوراي حل اختاف

اي مختلف قانون مجازات اسامی. )آخرین چاپ با آخرین تغییرات مواد(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آزمون سال ه
 قواانین عوض نشده؟

 دکتر ایرج گلدوزیان –محشاي قانون مجازات اسامی 
 ختصاصی دکتر میرمحمد صادقیحقوق جزاي عمومی دکتر اردبیلی و حقوق جزاي ا

 قانون آئین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقاب در امور کیفري.
 قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقاب و آئین نامه آن. )قانون احیا دادسرا(

 .1388و آئین نامه اجرائی  1387قانون تشکیل شوراي حل اختاف 
 مهم( 2ماده . )1376قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی 

 مهم( 3ماده . )1373قانون وصول برخی از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معین 
 آیین دادرسی کیفري )دکتر علی خالقی(

 .1311قانون تجارت 
 .1347ایحه اصاح قانون تجارت 

 قانون تصفیه امور ورشکستگی.
 قانون صدور چک با آخرین اصاحات.

 اوراق بهادار.قانون بازار 
 1386قانون ثبت عایم و اختراعات 
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 دوره پنج جلدي حقوق تجارت ) دکتر ربیعا اسکینی (
 اصول فقه تألیف دکتر ابوالحسن محمدي
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 منابع دسته مدیریتی
 

 مدیر اجرایی

 کتب پیشنهادي
 آمار و کاربرد آن در مدیریت، دکتر عادل آذر و منصور مومنی و سعید جعفري

 نتشارات اثباتا-ادي رنجبران ه -ضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداري ریا
 شارات نگاه دانشانت -مید محمودیان ا -ریاضیات عمومی 

 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت
 مدیریت عمومی، سیدمهدي الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانل سیستمتجزیه و تحلی
 طراحی و ساختار ، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت
 رسائیانرفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پا

 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند
 تئوري سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد

 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی
 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان

 الباغهاصغرپور عزت، بنیاد نهجی، علی الباغه امامعلمدیریت ما، مدیریت اسامی در پرتو نهج
 مدیریت اسامی، رویکردها، علی نقی امیري و حسن عابدي جعفري، سمت

 انشگاه عامه طباطباییداي، جهاد دانشگاهی اکبر افجهمدیریت اسامی، علی
 اه فروزنده دهکري، دانشگاه پیام نورمدیریت اسامی و الگوهاي آن، لطف

 پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتیاسامی و الگوهاي آن، ولی اه نقیاصول مدیریت 
  

 مدیریت در اسام، زیر نظر دکتر سید مهدي الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

 نتشارات نگاه دانشا  -ی، امیرحسام بهروز، حسین درگاهیآرمان اشراق -دانش مسائل روز 
 قیمیسیدمحمد م -مبانی سازمان و مدیریت  

 دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدي، خدماتی و طرحهاي عمرانی
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 انتشارات نگاه دانش -سیدرضا سیدجوادین 
روزنامه ها، مجات و سایت هاي اقتصادي، مدیریتی و آماري، قانون اساسی و قوانین کار و تجارت، 

 تجارت الکترونیک، بیمه و رفاه و تامین اجتماعی  و ...
 انتشارات کتابخانه فرهنگ -هادي مسیح خواه، شهریار محسنین  -دانش مسایل روز 

 مدیریت تولید و عملیات )هایده متقی)
 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی باسمنج)

 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(
 مهرگانپژوهش عملیاتی، تألیف دکتر 
 تحقیق در عملیات بازارا

 تحقیق در عملیات حمدي طه
 تحقیق در عملیات دکتر مهرگان
 تحقیق در عملیات دکتر آریانژاد

 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظري
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظري

 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادي  -کرمی  -نوروش  -مروري جامع بر حسابداري مالی و صنعتی 
 -علیرضا ابراهیم قزوینی  -مجموعه سواات طبقه بندي شده کنکور حسابداري، کاردانی به کارشناسی 

 نشر چهارخونه
 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداري صنعتی 

 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندري  - 1حسابداري صنعتی 
 انتشارات کیومرث -جمشید اسکندري  -رسش هاي چهارگزینه اي حسابداري صنعتی مجموعه پ

 انتشارات نگاه دانش  -محمد جواد زینلی  -زبان و ادبیات فارسی *
زبان فارسی رشته مدیریت اجرایی شامل شرح درس و نکات تستی، تستهاي سالهاي اخیر آزمون 

 سراسري
 نشر کوي کوثر -مصطفی علیزاده 

 گاج -سال کنکور سراسري  10 -ات فارسی ادبی
(، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب عمومی انسانی 1386سعادت، اسفندیار )

 ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.دانشگاه
ن، تهران: دفتر (، مدیریت منابع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی و علی پارسائیا1378دسلر، گري )

 هاي فرهنگی.پژوهش
(، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنماي عمل، مترجم: سیدمحمد 1385آرمسترانگ، مایکل )

 هاي فرهنگی.اعرابی، داود ایزدي، تهران: دفتر پژوهش
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(، مبانی و کابردهاي مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: 1382سیدجوادین، سیدرضا )
 نتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.ا

 (، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی.1378جزنی، نسرین )
ریزي نیروي انسانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه (، برنامه1388سیدجوادین، سیدرضا )

 تهران.
یان ـ سید محمد اعرابی(، چاپ (، مبانی رفتار سازمانی، )ترجمه: علی پارسائ1377استیفن رابینز )

 هاي فرهنگی.ونهم ، تهران: دفتر پژوهشبیست
هاي سازمان و مدیریت )ترجمه: گوئل کهن(، (، تئوري1376جی . هیکس )گولت و هربرتريسی

 انتشارات دوران. جلد اول.
مشاهیر مدیریت، پردازان و (، نظریه1384زاده، علی )میرزایی، وحید، حسینیاکبر، شاهفرهنگی، علی

 تهران: نشر فراندیش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.inre.ir/


202    www.inre.ir  

 

 مدیر اداري

 کتب پیشنهادي
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 مدیریت عمومی، سیدمهدي الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 زمانی، علی رضائیانرفتار سا
(، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب عمومی انسانی 1386سعادت، اسفندیار )

 ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانیدانشگاه
(، مدیریت منابع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: دفتر 1378دسلر، گري )

 هاي فرهنگیشپژوه
(، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنماي عمل، مترجم: سیدمحمد 1385آرمسترانگ، مایکل )

 هاي فرهنگیاعرابی، داود ایزدي، تهران: دفتر پژوهش
(، مبانی و کابردهاي مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: 1382سیدجوادین، سیدرضا )

 ت دانشگاه تهرانانتشارات دانشکده مدیری
 (، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی1378جزنی، نسرین )

ریزي نیروي انسانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه (، برنامه1388سیدجوادین، سیدرضا )
 تهران
 

مهندس عباس -اقتصاد مهندسی  - انتشارات نگاه دانش -زاده    

انتشارارت امیرکبیر -مهدي اسکو نژاد  دکتر محمد -اقتصاد مهندسی  -  

 انتشارات نگاه دانش -دکتر امیري، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 
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 مدیر بازرگانی خارجی

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان

 منابع انسانی، دکتر سعادتمدیریت 
 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوري سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 تألیف دکتر رضائیانتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، 
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظري
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظري

 بازاریابی جهانی، مولف: وارن جی کیگان، ترجمه: دکتر عبد المجید ابراهیمی
 International  Marketing ،Philip  Cateora ،McGraw-Hillبازاریابی بین المللی، 

 ریس شده در دانشگاه تهرانجزوات تد
 جزوه دکتر باقري در دانشگاه امام صادق)ع(
 بازرگانی بین المللی، مولف: دکتر حقیقی
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 مدیر بازرگانی داخلی

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان

 انسانی، دکتر سعادتمدیریت منابع 
 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوري سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 دکتر رضائیانتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف 
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظري
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظري

روستا، احمد ؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 
 1386یازدهم، 

وزنده، بهمن ـ اصفهان ـ انتشارات آموخته ـ کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گري ـ اصول بازاریابی، ترجمه فر
 1386چاپ هشتم، 
ریزي، اجرا و کنترل ـ ترجمه فروزنده، بهمن ـ کاتلر، فیلیپ ـ مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه

 1382تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول 
د ـ تهران ـ انتشارات سازمان فرهنگی نژاکاتلر، فیلیپ ـ کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی

 1385فرا ـ چاپ سوم، 
، ترجمه ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهرانی، هرمز؛ درخشان، Zتا  Aکاتلر، فیلیپ ـ دایرة المعارف بازاریابی از 

 1385احمد تهران ـ انتشارات هماي دانش ـ چاپ اول،
گشا در بازاریابی، هاي راههاي کشف ایدهکاتلر، فیلیپ؛ تریاس دبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق روش

 1386ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات کساکاوش ـ چاپ دوم، 
کیگان، وارن جی ـ مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ـ تهران ـ انتشارات دفتر 

 1387هاي فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش
 1382المللی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ سوم، ، محمدعلی ـ بازاریابی بینبابایی زکلیکی

ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 
 1384دهم، 

 1388پ سوم، صنایعی، علی ـ بازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی اصفهان ـ چا
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هاي فناوري اطاعات و آمارهاي بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی: مفاهیم و کاربردها ـ معاونت پژوهش
 1383هاي بازرگانی ـ چاپ اول، تهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش

ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، کاربردها ـ تهران ـ انتشارات 
 1385هماي دانش ـ چاپ اول، 

مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات ترمه زاده، پیام؛ رضایی، حنفی
 1389ـ چاپ سوم، 

 1387فتحیان، محمد؛ مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات آتی نگر ـ چاپ اول، 
، ترجمه مسعود طارم سري ـ تهران ـ مؤسسه مطالعات 2010المللی، اینکوترمز اتاق بازرگانی بین

 .1391هاي بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش
دهد، ترجمه حیدرزاده، کاتلر، فیلیپ ـ فیلیپ کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می
 1386کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول، 

کامبیز ـ  ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلها و راهلر، فیلیپ ـ ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانهکات
 1384تهران،نشر کساکاوش ـ چاپ اول، 

(، رفتار مصرف کننده )ترجمه عباس صالح اردستانی، محمدرضا سعدي(، تهران: 1392موون، جان ) 
 انتشارات آیار.

کننده )ترجمه مسعود کرمی، شهرزاد پوریان(، -(، رفتار مصرف1391لئون شیفمن، لزلی کانوک )
 تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.

(، روانشناسی اجتماعی )ترجمه یوسف کریمی(، تهران: 1388بارون، رابرت، برسکامب، ران بیرن نایا )
 نشر روان.

یقات فرهنگی، سال اول، ، فصلنامه تحق«گرایی-پیامدهاي سیاسی مصرف»(، 1386علی خواه، فردین ) 
 .231ـ256، صص 1شماره 

(، رفتار مصرف کننده )ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده(، تهران: انتشارات 1392مایکل آر، سولومون )
 بازاریابی.

(، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، تهران: انتشارات 1387کاظمی، عباس )
 جهاد دانشگاهی.

، مجله «باراندیشی مصرف کننده یا مصرف تظاهري در ارتباطات سیار»(، 1384علی اصغر ) سعیدي،
 .95ـ79، صص 4مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 

(، راهنماي بسته بندي کااهاي صادراتی، تهران: مؤسسه مطالعات و 1373بلوریان تهرانی، محمد ) 
 پژوهش هاي بازرگانی.

، «بندي، بخشی از زندگی امروزه، نورانی، مانلی-در بسته Tampering»(، 1380بنتلی، دیوید جی ) 
 .34مجله صنعت بسته بندي، تهران، شماره 

 (، بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.1378رنجبریان، بهرام )
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 ت کارین.(، نگاهی به طراحی بسته بندي، تهران: انتشارا1385کرمانی نژاد، فرزان )
، مجله پیام مدیر موفق،تهران، «تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده»(، 1383ملکی، علیرضا )

 .29و  28شماره 
 .198، مجله تدبیر، تهران، شماره «خرید ناگهانی»(، 1387منافی، هانیه، نجفی پیراسته، مریم ) 
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 مدیر برندینگ

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند
 فرد تئوري سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظري
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظري

تشارات سمت ـ چاپ روستا، احمد ؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ تهران ـ ان
 1386یازدهم، 

کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گري ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن ـ اصفهان ـ انتشارات آموخته ـ 
 1386چاپ هشتم، 
ریزي، اجرا و کنترل ـ ترجمه فروزنده، بهمن ـ کاتلر، فیلیپ ـ مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه

 1382آتروپات ـ چاپ اول تهران انتشارات 
نژاد ـ تهران ـ انتشارات سازمان فرهنگی کاتلر، فیلیپ ـ کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی

 1385فرا ـ چاپ سوم، 
، ترجمه ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهرانی، هرمز؛ درخشان، Zتا  Aکاتلر، فیلیپ ـ دایرة المعارف بازاریابی از 
 1385تشارات هماي دانش ـ چاپ اول،احمد تهران ـ ان

گشا در بازاریابی، هاي راههاي کشف ایدهکاتلر، فیلیپ؛ تریاس دبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق روش
 1386ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات کساکاوش ـ چاپ دوم، 

لحمید ابراهیمی ـ تهران ـ انتشارات دفتر کیگان، وارن جی ـ مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدا
 1387هاي فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش

 
 1382المللی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ سوم، بابایی زکلیکی، محمدعلی ـ بازاریابی بین

ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 
 1384هم، د

 1388صنایعی، علی ـ بازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی اصفهان ـ چاپ سوم، 
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هاي فناوري اطاعات و آمارهاي بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی: مفاهیم و کاربردها ـ معاونت پژوهش
 1383هاي بازرگانی ـ چاپ اول، تهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش

می، عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، کاربردها ـ تهران ـ انتشارات ابراهی
 1385هماي دانش ـ چاپ اول، 

مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات ترمه زاده، پیام؛ رضایی، حنفی
 1389ـ چاپ سوم، 

 1387رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات آتی نگر ـ چاپ اول،  فتحیان، محمد؛ مواناپور،
، ترجمه مسعود طارم سري ـ تهران ـ مؤسسه مطالعات 2010المللی، اینکوترمز اتاق بازرگانی بین

 .1391هاي بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش
دهد، ترجمه حیدرزاده، سخ میکاتلر، فیلیپ ـ فیلیپ کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پا

 1386کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول، 
کامبیز ـ  ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلها و راهکاتلر، فیلیپ ـ ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانه

 1384تهران،نشر کساکاوش ـ چاپ اول، 
مه عباس صالح اردستانی، محمدرضا سعدي(، تهران: (، رفتار مصرف کننده )ترج1392موون، جان )

 انتشارات آیار.
کننده )ترجمه مسعود کرمی، شهرزاد پوریان(، -(، رفتار مصرف1391لئون شیفمن، لزلی کانوک )

 تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
ی(، تهران: (، روانشناسی اجتماعی )ترجمه یوسف کریم1388بارون، رابرت، برسکامب، ران بیرن نایا )

 نشر روان.
، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، «گرایی-پیامدهاي سیاسی مصرف»(، 1386علی خواه، فردین )

 .231ـ256، صص 1شماره 
(، رفتار مصرف کننده )ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده(، تهران: انتشارات 1392مایکل آر، سولومون )

 بازاریابی.
ات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، تهران: انتشارات (، مطالع1387کاظمی، عباس )

 جهاد دانشگاهی.
، مجله «باراندیشی مصرف کننده یا مصرف تظاهري در ارتباطات سیار»(، 1384سعیدي، علی اصغر )

 .95ـ79، صص 4مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 
دي کااهاي صادراتی، تهران: مؤسسه مطالعات و (، راهنماي بسته بن1373بلوریان تهرانی، محمد )

 پژوهش هاي بازرگانی.
، «بندي، بخشی از زندگی امروزه، نورانی، مانلی-در بسته Tampering»(، 1380بنتلی، دیوید جی )

 .34مجله صنعت بسته بندي، تهران، شماره 
 و نشر بازرگانی.(، بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ 1378رنجبریان، بهرام )
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 (، نگاهی به طراحی بسته بندي، تهران: انتشارات کارین.1385کرمانی نژاد، فرزان )
، مجله پیام مدیر موفق،تهران، «تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده»(، 1383ملکی، علیرضا )

 .29و  28شماره 
 .198تدبیر، تهران، شماره ، مجله «خرید ناگهانی»(، 1387منافی، هانیه، نجفی پیراسته، مریم )

 
 مدیر پروژه

 کتب پیشنهادي
هانگر. جی، دیوید. ویلن، تامس، مبانی مدیریت استراتژیک )ترجمه داود ایزدي، سید محمد اعرابی(، 

 دفتر پژوهش هاي فرهنگی.
دیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک )ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی(، دفتر پژوهش هاي 

 رهنگی.ف
پیرس، جان. برادن رابینسون، ریچارد، برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک )ترجمه سهراب خلیلی 

 شورینی(، انتشارات: یادواره کتاب.برنامه ریزي و کنترل پروژه
 برنامه ریزي و کنترل پروژه علی حاج شیرمحمدي

 انتشارات دانشگاه تهران-محمود گابچی-مبانی مدیریت پروژه 
 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -صاد مهندسی اقت

 انتشارارت امیرکبیر -دکتر محمد مهدي اسکو نژاد  -اقتصاد مهندسی 
 انتشارات نگاه دانش -دکتر امیري، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 
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 مدیر تبلیغات

 کتب پیشنهادي
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظري
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظري

روستا، احمد ؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 
 1386یازدهم، 

کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گري ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن ـ اصفهان ـ انتشارات آموخته ـ 
 1386چاپ هشتم، 
ریزي، اجرا و کنترل ـ ترجمه فروزنده، بهمن ـ کاتلر، فیلیپ ـ مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه

 1382تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول 
نژاد ـ تهران ـ انتشارات سازمان فرهنگی کاتلر، فیلیپ ـ کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی

 1385فرا ـ چاپ سوم، 
، ترجمه ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهرانی، هرمز؛ درخشان، Zتا  Aکاتلر، فیلیپ ـ دایرة المعارف بازاریابی از 

 1385احمد تهران ـ انتشارات هماي دانش ـ چاپ اول،
گشا در بازاریابی، هاي راههاي کشف ایدهکاتلر، فیلیپ؛ تریاس دبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق روش

 1386ده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات کساکاوش ـ چاپ دوم، ترجمه حیدرزا
کیگان، وارن جی ـ مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ـ تهران ـ انتشارات دفتر 

 1387هاي فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش
 1382سمت ـ چاپ سوم، المللی ـ تهران ـ انتشارات بابایی زکلیکی، محمدعلی ـ بازاریابی بین

ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 
 1384دهم، 

 1388صنایعی، علی ـ بازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی اصفهان ـ چاپ سوم، 
اي بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی: مفاهیم و کاربردها ـ هاي فناوري اطاعات و آمارهمعاونت پژوهش

 1383هاي بازرگانی ـ چاپ اول، تهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش
ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، کاربردها ـ تهران ـ انتشارات 

 1385هماي دانش ـ چاپ اول، 
مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات ترمه زاده، پیام؛ رضایی، حنفی

 1389ـ چاپ سوم، 
 1387فتحیان، محمد؛ مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات آتی نگر ـ چاپ اول، 

ـ مؤسسه مطالعات  ، ترجمه مسعود طارم سري ـ تهران2010المللی، اینکوترمز اتاق بازرگانی بین
 .1391هاي بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش

http://www.inre.ir/


211    www.inre.ir  

 

دهد، ترجمه حیدرزاده، کاتلر، فیلیپ ـ فیلیپ کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می
 1386کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول، 

کامبیز ـ  ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلا و راههکاتلر، فیلیپ ـ ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانه
 1384تهران،نشر کساکاوش ـ چاپ اول، 

 
 مدیر تحقیق و توسعه

 کتب پیشنهادي
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 مدیریت عمومی، سیدمهدي الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ا، علی رضائیانهتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
 مدیریت تولید و عملیات )هایده متقی(

 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی باسمنج(
 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(

نی مدیریت استراتژیک )ترجمه داود ایزدي، سید محمد اعرابی(، هانگر. جی، دیوید. ویلن، تامس، مبا
 دفتر پژوهش هاي فرهنگی.

دیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک )ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی(، دفتر پژوهش هاي 
 فرهنگی.

خلیلی پیرس، جان. برادن رابینسون، ریچارد، برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک )ترجمه سهراب 
 شورینی(، انتشارات: یادواره کتاب.

ارنست براون، عقیل ملکی فر )مترجم(، علیرضا بوشهري )مترجم( نشر  -ارزیابی و پیش بینی تکنولوژي 
 کرانه علم
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 مدیر توسعه بازار

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مانی، دکتر رضائیانمدیریت رفتار ساز

 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت
 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوري سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 ت تولید و عملیات )هایده متقی(مدیری
 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی باسمنج(

 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(
روستا، احمد ؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 

 1386یازدهم، 
کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گري ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن ـ اصفهان ـ انتشارات آموخته ـ 

 1386چاپ هشتم، 
ریزي، اجرا و کنترل ـ ترجمه فروزنده، بهمن ـ کاتلر، فیلیپ ـ مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه

 1382تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول 
نژاد ـ تهران ـ انتشارات سازمان فرهنگی فیلیپ ـ کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی کاتلر،

 1385فرا ـ چاپ سوم، 
، ترجمه ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهرانی، هرمز؛ درخشان، Zتا  Aکاتلر، فیلیپ ـ دایرة المعارف بازاریابی از 

 1385احمد تهران ـ انتشارات هماي دانش ـ چاپ اول،
گشا در بازاریابی، هاي راههاي کشف ایدهکاتلر، فیلیپ؛ تریاس دبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق روش

 1386ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات کساکاوش ـ چاپ دوم، 
رات دفتر کیگان، وارن جی ـ مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ـ تهران ـ انتشا

 1387هاي فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش
 1382المللی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ سوم، بابایی زکلیکی، محمدعلی ـ بازاریابی بین

ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 
 1384دهم، 

 1388ی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی اصفهان ـ چاپ سوم، صنایعی، علی ـ بازاریاب
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هاي فناوري اطاعات و آمارهاي بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی: مفاهیم و کاربردها ـ معاونت پژوهش
 1383هاي بازرگانی ـ چاپ اول، تهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش

رت الکترونیک: اصول، مفاهیم، کاربردها ـ تهران ـ انتشارات ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجا
 1385هماي دانش ـ چاپ اول، 

مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات ترمه زاده، پیام؛ رضایی، حنفی
 1389ـ چاپ سوم، 

 1387ن ـ انتشارات آتی نگر ـ چاپ اول، فتحیان، محمد؛ مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهرا
، ترجمه مسعود طارم سري ـ تهران ـ مؤسسه مطالعات 2010المللی، اینکوترمز اتاق بازرگانی بین

 .1391هاي بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش
دهد، ترجمه حیدرزاده، کاتلر، فیلیپ ـ فیلیپ کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می

 1386ز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول، کامبی
کامبیز ـ  ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلها و راهکاتلر، فیلیپ ـ ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانه

 1384تهران،نشر کساکاوش ـ چاپ اول، 
عدي(، تهران: (، رفتار مصرف کننده )ترجمه عباس صالح اردستانی، محمدرضا س1392موون، جان )

 انتشارات آیار.
کننده )ترجمه مسعود کرمی، شهرزاد پوریان(، -(، رفتار مصرف1391لئون شیفمن، لزلی کانوک )

 تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
(، روانشناسی اجتماعی )ترجمه یوسف کریمی(، تهران: 1388بارون، رابرت، برسکامب، ران بیرن نایا )

 نشر روان.
، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، «گرایی-پیامدهاي سیاسی مصرف»(، 1386فردین )علی خواه، 

 .231ـ256، صص 1شماره 
(، رفتار مصرف کننده )ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده(، تهران: انتشارات 1392مایکل آر، سولومون )

 بازاریابی.
وزمره در ایران، تهران: انتشارات (، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی ر1387کاظمی، عباس )

 جهاد دانشگاهی.
، مجله «باراندیشی مصرف کننده یا مصرف تظاهري در ارتباطات سیار»(، 1384سعیدي، علی اصغر )

 .95ـ79، صص 4مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 
مطالعات و  (، راهنماي بسته بندي کااهاي صادراتی، تهران: مؤسسه1373بلوریان تهرانی، محمد )

 پژوهش هاي بازرگانی.
، «بندي، بخشی از زندگی امروزه، نورانی، مانلی-در بسته Tampering»(، 1380بنتلی، دیوید جی )

 .34مجله صنعت بسته بندي، تهران، شماره 
 (، بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.1378رنجبریان، بهرام )
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 (، نگاهی به طراحی بسته بندي، تهران: انتشارات کارین.1385زان )کرمانی نژاد، فر
، مجله پیام مدیر موفق،تهران، «تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده»(، 1383ملکی، علیرضا )

 .29و  28شماره 
 .198، مجله تدبیر، تهران، شماره «خرید ناگهانی»(، 1387منافی، هانیه، نجفی پیراسته، مریم )

جی، دیوید. ویلن، تامس، مبانی مدیریت استراتژیک )ترجمه داود ایزدي، سید محمد اعرابی(،  هانگر.
 دفتر پژوهش هاي فرهنگی.

دیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک )ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی(، دفتر پژوهش هاي 
 فرهنگی.

ریت استراتژیک )ترجمه سهراب خلیلی پیرس، جان. برادن رابینسون، ریچارد، برنامه ریزي و مدی
 شورینی(، انتشارات: یادواره کتاب.

 
 مدیر تولید

 کتب پیشنهادي
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 مدیریت عمومی، سیدمهدي الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانتجزیه و تحلیل سیستم
 احی و ساختار ، رابینزطر

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
 مدیریت تولید و عملیات )هایده متقی(

 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی باسمنج(
 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(
 (2و  1طراحی سیستم هاي صنعتی، دکتر مهدي بصیري)جلد 

 طرح ریزي واحدهاي صنعتی، دکتر رضا زنجیرانی فراهانی و دکتر نسرین عسگري
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظري
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظري
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 مدیر خرید

 کتب پیشنهادي
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 هدي الوانیمدیریت عمومی، سیدم
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادي  -کرمی  -نوروش  -مروري جامع بر حسابداري مالی و صنعتی* 
 -علیرضا ابراهیم قزوینی  -بداري، کاردانی به کارشناسی مجموعه سواات طبقه بندي شده کنکور حسا

 نشر چهارخونه
 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداري صنعتی 

 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندري  - 1حسابداري صنعتی 
 کیومرثانتشارات  -جمشید اسکندري  -مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي حسابداري صنعتی 

 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -اقتصاد مهندسی 
 انتشارارت امیرکبیر -دکتر محمد مهدي اسکو نژاد  -اقتصاد مهندسی 

 انتشارات نگاه دانش -دکتر امیري، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 
 انتشارات نگاه دانش -ر وحید عبداله زاده و محمدهادي نیکوفک -کنترل تولید و موجودي 

 انتشارات راهیان ارشد -جواد حسن پور  -کنترل تولید و موجودي 
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 مدیر رسانه

 کتب پیشنهادي
 ناشر: انتشارات دانشگاه عامه طباطبایی -دکتر کاظم معتمدنژاد  -جمعی )جلد یکم(  وسایل ارتباط

راد ناشر: ی( نویسنده: دکتر مهدي محسنیانفردي، گروهی، جمعشناسی: ارتباطات انسانی )میانارتباط
 انتشارات سروش

هاي ارتباطات نویسندگان: ورنر سورین، جیمز تانکارد ، مترجم: دکتر علیرضا دهقان ناشر: نظریه
 انتشارات دانشگاه تهران

هر جمعی نویسنده: ژان کازنو، مترجمان: دکتر باقر ساروخانی، دکتر منوچ شناسی وسایل ارتباطجامعه
 محسنی ناشر: انتشارات اطاعات

اطاعاتی نویسنده: فرانک وبستر ، مترجم: دکتر اسماعیل قدیمی ناشر: انتشارات هاي جامعهنظریه
 سراقصیده

 شناسی ارتباطات نویسنده: دکتر باقر ساروخانی ناشر: انتشارات اطاعاتجامعه
دکتر کاظم معتمد نژاد با همکاري دکتر  روزنامه نگاري با فصلی جدید در بازنگري معاصر، تالیف

 ابوالقاسم منصفی، نشر سپهر
 روزنامه نگاري نوین، تالیف:دکتر نعیم بدیعی و حسین قندي، انتشارات دانشگاه عامه طباطبایی

 مقاله نویسی، تالیف حسین قندي، انتشارات دانشگاه عامه طباطبایی
ن حسین عماد افشار، انتشارات دانشگاه عامه شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، تالیف شادروا

 طباطبایی
شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، تالیف شادروان حسین عماد افشار، انتشارات دانشگاه عامه 

 طباطبایی
 خبر، تالیف دکتر یونس شکرخواه، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

سنیان راد، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه روش هاي مصاحبه خبري، تالیف دکتر مهدي مح
 ها

 مجموعه مقاات روزنامه نگاري حرفه اي، تالیف سید فرید قاسمی
شیوه هاي مصاحبه در مطبوعات، تالیف سوزان دان، ترجمه علی ایثاري کسمایی، انتشارات موسسه 

 ایران
 تشارات موسسه ایرانویراستاري و مدیریت خبر، تالیف علی اکبر قاضی زاده، ان

 گرافیک مطبوعاتی، تالیف کامران افشار مهاجر، انتشارات سمت
 نشر نی-دکتر مهدي الوانی  -مدیریت عمومی 
 انتشارات سمت -دکتر علی رضاییان  -مبانی سازمان و مدیریت 
 انتشارات سمت -دکتر علی رضاییان  -مدیریت رفتار سازمانی 

 راهیان ارشد )آزاده( -احسان آقامیري  -ویژه رشته مدیریت رسانه  -ن اصول مدیریت و تئوري سازما
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 مدیر روابط عمومی

 کتب پیشنهادي
 ناشر: انتشارات دانشگاه عامه طباطبایی -دکتر کاظم معتمدنژاد  -جمعی )جلد یکم(  وسایل ارتباط

راد ناشر: دکتر مهدي محسنیانفردي، گروهی، جمعی( نویسنده: شناسی: ارتباطات انسانی )میانارتباط
 انتشارات سروش

هاي ارتباطات نویسندگان: ورنر سورین، جیمز تانکارد ، مترجم: دکتر علیرضا دهقان ناشر: نظریه
 انتشارات دانشگاه تهران

جمعی نویسنده: ژان کازنو، مترجمان: دکتر باقر ساروخانی، دکتر منوچهر  شناسی وسایل ارتباطجامعه
 ر: انتشارات اطاعاتمحسنی ناش

اطاعاتی نویسنده: فرانک وبستر ، مترجم: دکتر اسماعیل قدیمی ناشر: انتشارات هاي جامعهنظریه
 سراقصیده

 شناسی ارتباطات نویسنده: دکتر باقر ساروخانی ناشر: انتشارات اطاعاتجامعه
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوري سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 نشر نی-نی دکتر مهدي الوا -مدیریت عمومی 
 انتشارات سمت -دکتر علی رضاییان  -مبانی سازمان و مدیریت 
 انتشارات سمت -دکتر علی رضاییان  -مدیریت رفتار سازمانی 

 راهیان ارشد )آزاده( -احسان آقامیري  -ویژه رشته مدیریت رسانه  -اصول مدیریت و تئوري سازمان 
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 مدیر عامل

 کتب پیشنهادي
 و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمتمبانی سازمان 

 مدیریت عمومی، سیدمهدي الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی
 ائیانمبانی سازمان و مدیریت، دکتر رض

 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوري سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 یف دکتر میرسپاسیمدیریت منابع انسانی، تأل

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظري
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظري

 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادي  -کرمی  -نوروش  -مروري جامع بر حسابداري مالی و صنعتی 
 -علیرضا ابراهیم قزوینی  -دي شده کنکور حسابداري، کاردانی به کارشناسی مجموعه سواات طبقه بن

 نشر چهارخونه
 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداري صنعتی 

 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندري  - 1حسابداري صنعتی 
 انتشارات کیومرث -ندري جمشید اسک -مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي حسابداري صنعتی 

(، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب عمومی انسانی 1386سعادت، اسفندیار )
 ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.دانشگاه

 (، مدیریت منابع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: دفتر1378دسلر، گري )
 هاي فرهنگی.پژوهش

(، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنماي عمل، مترجم: سیدمحمد 1385آرمسترانگ، مایکل )
 هاي فرهنگی.اعرابی، داود ایزدي، تهران: دفتر پژوهش
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(، مبانی و کابردهاي مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: 1382سیدجوادین، سیدرضا )
 ه مدیریت دانشگاه تهران.انتشارات دانشکد

 (، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی.1378جزنی، نسرین )
ریزي نیروي انسانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه (، برنامه1388سیدجوادین، سیدرضا )

 تهران.
اعرابی(، چاپ  (، مبانی رفتار سازمانی، )ترجمه: علی پارسائیان ـ سید محمد1377استیفن رابینز )

 هاي فرهنگی.ونهم ، تهران: دفتر پژوهشبیست
هاي سازمان و مدیریت )ترجمه: گوئل کهن(، (، تئوري1376جی . هیکس )گولت و هربرتريسی

 انتشارات دوران. جلد اول.
 پردازان و مشاهیر مدیریت،(، نظریه1384زاده، علی )میرزایی، وحید، حسینیاکبر، شاهفرهنگی، علی

 تهران: نشر فراندیش.ش
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 مدیر فروش

 کتب پیشنهادي
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 مدیریت عمومی، سیدمهدي الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 ضائیانرفتار سازمانی، علی ر
 انتشارات نگاه دانش  -رضا تهرانی -مدیریت مالی 

 انتشارات سمت -ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوري  -* 2و1مدیریت مالی نوین جلد 
 انتشارات سمت -ترجمه جهانخانی و پارسائیان  -ریموند پی.نوو  - 2و1مدیریت مالی جلد 

 رضا مناجاتی -مدیریت مالی 
 کتابخانه فرهنگ -علی اسدالهی، یاسمن کریمپور، مهروش محقق  -ریت مالی مجموعه سواات مدی

 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادي  -کرمی  -نوروش  -مروري جامع بر حسابداري مالی و صنعتی* 
علیرضا ابراهیم قزوینی  -مجموعه سواات طبقه بندي شده کنکور حسابداري، کاردانی به کارشناسی* 

 نهنشر چهارخو -
 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداري صنعتی 

 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندري  - 1حسابداري صنعتی 
 انتشارات کیومرث -جمشید اسکندري  -مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي حسابداري صنعتی 

 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -اقتصاد مهندسی 
 انتشارارت امیرکبیر -دکتر محمد مهدي اسکو نژاد  -قتصاد مهندسی ا

 انتشارات نگاه دانش -دکتر امیري، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 
 برنامه ریزي و کنترل موجودي ها

 انتشارات نگاه دانش -وحید عبداله زاده و محمدهادي نیکوفکر  -کنترل تولید و موجودي 
 انتشارات راهیان ارشد -جواد حسن پور  -لید و موجودي کنترل تو
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 مدیر انفورماتیک 

 کتب پیشنهادي
 دکتر محمدعلی سرلک و حسن فراتی –دانشگاه پیام نور  -سیستم هاي اطاعات مدیریت پیشرفته

علی ربیعی و محمد مهدي  -استراتژي هاي مدیریت دانش )مدیریت فناوري اطاعات( پیام نور 
 زگارپرهی

 محمدي فاتح اصغر ،سبحانی محمدصادق انتشارات پیام پویا -چارچوب نظري مدیریت دانش 
 دکتر نظري درس و تست اقتصاد خرد، تألیف -
 و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظري درس-

 

 مدیر کنترل کیفیت

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی
 رضائیانمبانی سازمان و مدیریت، دکتر 

 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوري سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 ألیف دکتر میرسپاسیمدیریت منابع انسانی، ت

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان
 دکتر امیر عباس شجاعی -مدیریت کیفیت و بهره وري 

 کنترل کیفیت آماري
 موسسه پژوهش -جزوه کنترل کیفیت آماري دکتر ایوزیان 

 تشارات علم و صنعتان -مترجم: دکتر رسول نورالسنا  -داگاس سی مونتگومري  -کنترل کیفیت 
 دکتر عباس سقایی و مهندس مریم شکاري -مروري بر کنترل کیفیت آماري 

 انتشارات دانشگاه امیر کبیر -دکتر فاطمی قمی  -کنترل کیفیت آماري 
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 مدیر گردشگري

 کتب پیشنهادي
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 یدمهدي الوانیمدیریت عمومی، س
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
کتاب خط مشی گذاري در صنعت گردشگري، تالیف دیوید ال اجل، ماریا دل ماسترو آلن، گینگر 

غام بروجنی و مرتضی بذرافشان، انتشارات دفتر اسمیت، جیسون آر. سوانسون، ترجمه حمید ضر
 پژوهشهاي فرهنگی.

کتاب گردشگري جهانی، گردشگري و طبیعت گردي پایدار: ضوابط اخاقی، اساسنامه، خط مشی و 
 قطعنامه ها، تالیف پرابهاس چاندرا سینها، ترجمه محمد جمال قلی پور، انتشارات مرندیز.

 یف محمد سلطانی فر و غامحسین بیابانی، انتشارات رهروان پویش.کتاب اصول و مبانی گردشگري، تال
 کتاب مبانی گردشگري، تالیف محمدرضا ایروانی و محسن پورخسروانی، انتشارات آسمان نگار.ر

کتاب برنامه ریزي توسعه جهانگردي رویکردي همپیوند و پایدار، تالیف حمید ضرغام بروجنی، انتشارات 
 مهکامه.

ي بر رویکردها در برنامه ریزي توسعه گردشگري محلی، شهري و منطقه اي، تالیف مسعود کتاب درآمد
 معصومی، انتشارات سمیرا.

 کتاب جاذبه هاي گردشگري: مفاهیم، مدیریت و برنامه ریزي، تالیف سعید داغستانی، انتشارات مهکامه.
، ترجمه مریم محمدجعفر و کتاب مدیریت جامع رویدادهاي گردشگري، تالیف گلن بدین، جانی آلن

 زهره عباسی، انتشارات مهکامه.
کتاب مدیریت گردشگري پایدار، تالیف جان اسواربروک، ترجمه محمود سبزي و غامحسین 

 خورشیدي، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
بی، کتاب مدیریت استراتژیک سفر و گردشگري، تالیف نیگل ایوانز و دیوید کمپبل، ترجمه محمد اعرا

 فاطمه اعرابی و فائزه اعرابی، انتشارات مهکامه.
کتاب گردشگري: اثرات، برنامه ریزي و مدیریت، تالیف پیتر میسون، ترجمه روزبه میرزائی، انتشارات 

 ترمه.
کتاب مدیریت بازاریابی گردشگري و خدمات جهانگردي، تالیف حسین یاوري، ملیسا فربودي جهرمی، 

 انتشارات سیماي دانش.
 کتاب مدیریت گردشگري، تالیف مهدي کاظمی، انتشارات سمت.
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کتاب توسعه گردشگري و محیط زیست: فراتر از پایداري، تالیف ریچارد شارپلی، ترجمه علی پورقیومی، 
 انتشارات مهکامه.

کتاب برنامه ریزي توسعه ي گردشگري در کشورهاي در حال توسعه، تالیف دیوید جی. تلفر، ریچارد 
 ی، ترجمه حمید ضرغام بروجنی، انتشارات مهکامه.شارپل

 کتاب توسعه پایدار گردشگري، تالیف محمدرضا بستانی، انتشارات آرنا.
کتاب برنامه ریزي گردشگري: رویکردي یکپارچه و پایدار به برنامه ریزي و توسعه گردشگري، تالیف 

 ادوارد اینسکیپ، ترجمه محمود حسن پور، انتشارات مهکامه.
تاب مروري بر مبانی، رویکردها و مدل هاي برنامه ریزي گردشگري، تالیف لیا وثوقی، انتشارات ک

 مهکامه.
، تالیف محمدحسین ایمانی خوشخو، انتشارات "رویکرد راهبردي"کتاب برنامه ریزي توسعه گردشگري 

 سازمان جهاد دانشگاهی.
 دري چیانه، انتشارات سمت.کتاب مبانی برنامه ریزي صنعت گردشگري، تالیف رحیم حی

 
 مدیر لجستیک/زنجیره تامین

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 فتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مندر

 تئوري سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان
 (2و  1طراحی سیستم هاي صنعتی، دکتر مهدي بصیري)جلد 

 احدهاي صنعتی، دکتر رضا زنجیرانی فراهانی و دکتر نسرین عسگريطرح ریزي و
 مدیریت تولید و عملیات )هایده متقی(

 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی باسمنج(
 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(
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 مدیر منابع انسانی

 کتب پیشنهادي
 عمومی، دکتر الوانیمدیریت 

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 ترجمة الوانی، دانایی فردتئوري سازمان، تألیف رابینز، 
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان
(، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب عمومی انسانی 1386سعادت، اسفندیار )

 انی.ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسدانشگاه
(، مدیریت منابع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: دفتر 1378دسلر، گري )

 هاي فرهنگی.پژوهش
(، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنماي عمل، مترجم: سیدمحمد 1385آرمسترانگ، مایکل )

 هاي فرهنگی.اعرابی، داود ایزدي، تهران: دفتر پژوهش
(، مبانی و کابردهاي مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: 1382ادین، سیدرضا )سیدجو

 انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 (، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی.1378جزنی، نسرین )

یریت دانشگاه ریزي نیروي انسانی، تهران: انتشارات دانشکده مد(، برنامه1388سیدجوادین، سیدرضا )
 تهران.

(، مبانی رفتار سازمانی، )ترجمه: علی پارسائیان ـ سید محمد اعرابی(، چاپ 1377استیفن رابینز )
 هاي فرهنگی.ونهم ، تهران: دفتر پژوهشبیست

هاي سازمان و مدیریت )ترجمه: گوئل کهن(، (، تئوري1376جی . هیکس )گولت و هربرتريسی
 ول.انتشارات دوران. جلد ا

پردازان و مشاهیر مدیریت، (، نظریه1384زاده، علی )میرزایی، وحید، حسینیاکبر، شاهفرهنگی، علی
 تهران: نشر فراندیش

 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادي  -کرمی  -نوروش  -مروري جامع بر حسابداري مالی و صنعتی* 
علیرضا ابراهیم قزوینی  -به کارشناسی* مجموعه سواات طبقه بندي شده کنکور حسابداري، کاردانی 

 نشر چهارخونه -
 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداري صنعتی 
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 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندري  - 1حسابداري صنعتی 
 انتشارات کیومرث -جمشید اسکندري  -مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي حسابداري صنعتی 
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 ورزشی مدیر

 کتب پیشنهادي
 سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر شیخ

 اندازه گیري و ارزشیابی در تربیت بدنی دکتر هادوي
 سنجش و اندازه گیري دکتر حمایت طلب

 مدیریت اماکن ورزشی، دکتر جالی فراهانی، انتشارات دانشگاه تهران
 انتشارات دانشگاه تهران مدیریت اماکن ورزشی، دکتر اسدي،

 مدیریت اماکن ورزشی، دکتر سجادي، انتشارات آواي ظهور
 مدیریت اماکن ورزشی، دکتر مظفري

راینز، استیفن. اصول و مبانی مدیریت، )ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی(، انتشارات دفتر 
 هاي فرهنگی.پژوهش

پردازان و مشاهیر مدیریت، انتشارات زاده، علی. نظریهحسینی میرزایی، وحید،اکبر، شاهفرهنگی، علی
 نشر فراندیش.

هاي سازمان و مدیریت، )ترجمه: گوئل کهن(، انتشارات تئوريگولت، هکیل، جی، هربرت. رسیسی
 دوران.

 جاسبی، عبداه. اصول و مبانی مدیریت، انتشارات حکیم باشی.
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان مبانی
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوري سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظري
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظري

 
 
 
 
 

http://www.inre.ir/


227    www.inre.ir  

 

 مدیر مالی

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی
 رضائیانمبانی سازمان و مدیریت، دکتر 

 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 حادنشر ات -ترجمه مجید شریعت پناهی و ابوالفضل جعفري  -شارپ  -مدیریت سرمایه گذاري
 انتشارات سمت -رضا راعی و احمد تلنگی  -مدیریت سرمایه گذاري پیشرفته 

 سهیل ذوقی -مدیریت ریسک و سرمایه گذاري 
 انتشارات نگاه دانش -ترجمه تهرانی و نوربخش  –جونز چارلز  -مدیریت سرمایه گذاري 

 ت سمتانتشارا -علی سعیدي و رضا راعی  -مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک 
 مهربان نشر -مدیریت سرمایه گذاري و ریسک امیر صفوي 

 
 سوال چهار گزینه اي مدیریت سرمایه گذاري و ریسک رضا مناجاتی، محمد گرجی آرا نگاه دانش2000

 انتشارات نگاه دانش  -رضا تهرانی -مدیریت مالی 
 انتشارات سمت -ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوري  - 2و1مدیریت مالی نوین جلد 

 انتشارات سمت -ترجمه جهانخانی و پارسائیان  -ریموند پی.نوو  - 2و1مدیریت مالی جلد 
 رضا مناجاتی -مدیریت مالی 

 کتابخانه فرهنگ -علی اسدالهی، یاسمن کریمپور، مهروش محقق  -مجموعه سواات مدیریت مالی 
 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادي  -می کر -نوروش  -مروري جامع بر حسابداري مالی و صنعتی* 

 
علیرضا ابراهیم قزوینی  -مجموعه سواات طبقه بندي شده کنکور حسابداري، کاردانی به کارشناسی* 

 نشر چهارخونه -

 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداري صنعتی 
 حفیظ انتشارات -جمشید اسکندري  - 1حسابداري صنعتی 

 انتشارات کیومرث -جمشید اسکندري  -مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي حسابداري صنعتی 
 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -اقتصاد مهندسی 

 انتشارارت امیرکبیر -دکتر محمد مهدي اسکو نژاد  -اقتصاد مهندسی 
 انتشارات نگاه دانش -دکتر امیري، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 
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 مراحل ثبت نام به ترتیب و به صورت تصویري در ادامه خواهد آمد:
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