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به داوطلبان توصیه میشود مطالب دفترچه راهنما را با دقت بخوانند.
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مقدمه
داوطلبان گرامی ،با عنایت خداوند متعال و با پایان یافتن ثبت نام ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی ،مرحله تکمیل
ثبت نام این آزمون و آزمونهای شخصیتشناسی آغاز شده است .ضمن آرزوی موفقیت برای همه داوطلبان در ادامه
مراحل آزمون ،راهنمای تفصیلی انجام فرایندهای تکمیل ثبت نام و آزمونهای شخصیتشناسی در این دفترچه ارائه
میگردد.
توجه  :1در تعداد زیادی از کادرهای ورود اطالعات ،لیستی بهصورت خودکار باز شده و گزینههایی شامل متن تایپ شده
را نمایش میدهد .لذا بهتر است تا حد امکان ،مورد مدنظر خود را از گزینههای درون لیست انتخاب نموده و در صورت
نبود گزینه مناسب درون لیست پیشنهادی ،متن مورد نظر خود را تایپ نمایید .در غیر این صورت ممکن است به دلیل
ورود اطالعات غیراستاندارد ،در ادامه مراحل آزمون با مشکالتی مواجه شوید.
توجه  :2داوطلبان گرامی در نظر داشته باشند برای هر یک از مراحل تکمیل ثبت نام و آزمونهای شخصیتشناسی
درصدی از پیشرفت در نظر گرفته شده است که با انجام کامل هر مرحله به آن تعلق میگیرد .تکمیل کردن هر مرحله
توسط داوطلبان در ارائه راهنمای شغلی مربوط به هر داوطلب تاثیر بسیار زیادی دارد؛ همچنین در همین قسمت دالیل
عدم تکمیل درصد پیشرفت ثبت نام با جزئیات ذکر شده است و بایستی نسبت به تکمیل آن اهتمام بورزید.
توجه  :3هدف از انجام مراحل تکمیل ثبت نام ،آمادهسازی رزومه کامل و مناسب از داوطلبان جهت ارائه به شرکتها و
سازمانهای متقاضی نیرو از آزمون استخدام بخش خصوصی میباشد و داوطلبان بایستی نهایت تالش خود را در جهت
تکمیل آن انجام دهند.
در این قسمت با توجه به اینکه داوطلبان بر روی دکمههای نداشتن سوابق یا نداشتن مدرک مربوطه
کلیک کردهاند ،جمالتی با مضمون "جای نگرانی نیست" آمده است بنابراین داوطلبان بایستی از
عدم تکمیل درصدهای مرتبط با این بخشها نگران نباشند.
توجه  :4این مرحله میتواند از طریق رایانه و تلفن همراه صورت گیرد ولی مرحله آزمون تخصصی صرفا بایستی با
رایانه انجام شود.
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درصد پیشرفت ثبت نام
هر قسمت مرحله تکمیل ثبت نام آزمون ،درصدی از پیشرفت را به خود اختصاص داده است که مقادیر مربوط به هر
مرحله به شرح جدول ذیل میباشد:
مرحله

مشخصات فردی

سوابق

بارگذاری مدارک

مشاغل و شایستگیها

آزمونهای شخصیتشناسی

زیر مجموعه

درصد جزء

مشخصات فردی

7

اطالعات تماس

7

اطالعات تکمیلی

7

نحوه آشنایی با آزمون

7

سوابق تحصیلی

4

سوابق کاری

4

دورههای تخصصی

4

زبانهای خارجی

4

افتخارات

4

عکس پرسنلی (آقایان/بانوان)

10

مدارک مربوط به سوابق تحصیلی

4

مدارک مربوط به سوابق کاری

4

مدارک مربوط به دورههای تخصصی

4

مدارک مربوط به زبانهای خارجی

4

مدارک مربوط به افتخارات

4

مشاغل

4

شایستگیها

4

خود ارزیابی

4

MBTI

1.67

DISC

1.67

عالقهمندی شغلی ( My Next
)Move

1.67

NEO

1.67

هوش هیجانی ()bar-on

1.67

هوش چندگانه گاردنر

1.67

درصد کل

توضیحات

28

در صورتی که در هر کدام از قسمتها ،بر
روی دکمه "سابقه مربوطه را ندارم"
کلیک نمایید  2درصد از پیشرفت را کسب
مینمایید؛ لذا نگران تکمیل نشدن درصد
پیشرفت خود نباشید.

20

10

30

20

الزم به ذکر است درصد مربوط به
بارگذاری مدارک را پس از تایید از سوی
صحتسنجی مدارک کسب خواهد کرد.
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توجه  :1در صورتی که در هر کدام از قسمتها ،بر روی دکمه "سابقه مربوطه را ندارم" کلیک نمایید 2 ،درصد از پیشرفت
را کسب مینمایید؛ لذا نگران تکمیل نشدن درصد پیشرفت خود نباشید.
توجه  :2درصدهای مدارک بارگذاری شده زمانی تکمیل میگردد که تمامی مدارک مربوط به آن بخش تایید گردد و هیچ
سابقهای بدون مدرک یا با مدرک تایید نشده باقی نمانده باشد.
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مرحله  :1ورود به صفحه کاربری
پس از ورود به صفحه اصلی سایت آزمون به نشانی  www. inre. irمطابق شکل زیر ،ابتدا از قسمت باالی
صفحه بر روی دکمه "ورود داوطلبان" کلیک نمایید.

سپس در صفحه جدید ،پس از وارد کردن کد ملی و رمز عبور ،بر روی دکمه "ورود" کلیک نمایید .همچنین در صورت
ورود شماره همراه اشتباه در مرحله ثبت نام ،فراموشی رمز عبور و یا وجود مشکل در تأیید شماره همراه ،میتوانید از
طریق دکمههای مربوطه در زیر دکمه "ورود" برای حل آنها اقدام نمایید.
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پس از ورود به صفحه کاربری ،در صفحه اول ،شما میتوانید اطالعات اولیه ثبت نام خود شامل نام و نام خانوادگی ،کد
ملی ،شماره همراه ،استان و شهر محل سکونت و مشاغل انتخابی خود را مشاهده نمایید .در صورت وجود هرگونه مغایرت
در نام و نام خانوادگی و همچنین کد ملی ،اصالحات مورد نیاز را از طریق ایمیل  info@inre. irهمراه با مستندات
(مشخصات ثبت نامی شامل نام و نام خانوادگی و کد ملی به همراه تصویر کارت ملی) به دبیرخانه آزمون اطالعرسانی
نمایند.

در قسمت درصد پیشرفت ثبت نام ،میتوانید دالیل عدم پیشرفت درصد ثبت نام را مشاهده نموده و نسبت تکمیل آن
اقدام نمایید.
سپس برای ورود به صفحه تکمیل مشخصات فردی ،بر روی دکمه "مشخصات فردی" کلیک نمایید.
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مرحله  :2تکمیل مشخصات فردی
این صفحه شامل  4بخش "مشخصات فردی"" ،اطالعات تماس"" ،اطالعات تکمیلی" و "نحوه آشنایی با آزمون"
بوده که بایستی در هر بخش اطالعات خواسته شده را با نهایت دقت تکمیل نمایید و در انتها بر روی دکمه "ثبت
اطالعات" کلیک نمایید .در صورت عدم کلیک بر روی دکمه "ثبت اطالعات" ،اطالعات وارد شده در سامانه ذخیره
نشده و در صورت خروج از این صفحه و ورود مجدد به آن بایستی تمامی اطالعات درخواستی را مجدداً وارد نمایید.

7

8

9

توجه  :در بخش "نحوه آشنایی با ما" داوطلب بایستی نحوههای مختلف آشنایی خود با آزمون استخدام بخش
خصوصی را انتخاب نماید.
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مرحله  :3سوابق
در این صفحه میبایست مشخصات رزومهای خود شامل سوابق تحصیلی ،کاری ،دورههای تخصصی ،زبانهای خارجی
و افتخارات را بهدقت و بهصورت کامل وارد نمایید.

همچنین در تکمیل این صفحه ،توجه به مسائل زیر ضروری است:
 -1در قسمت "سوابق تحصیلی" ،در صورت وارد کردن هر مقطع ،بایستی تمامی مقاطع تحصیلی قبل از آن را نیز
وارد نمایید.
 -2در قسمت "سوابق کاری" ،سوابق کاری خود را به ترتیب از اولین سابقه خود وارد نمایید.
 -3در قسمت "دورههای تخصصی" اگر دوره خاصی را گذرانده و آموزش دیدهاید ،در این قسمت وارد نمایید؛
 -4در قسمت "زبانهای خارجی" ،اطالعات مربوط به زبانهای خارجی خود را در چهار مهارت خواندن ،نوشتن،
گوش دادن و صحبت کردن در سطوح مشخص شده وارد نموده و مدرکی را که از آن زبان در اختیار دارید
انتخاب نمایید؛

نکته :در صورتی که گزینه "فاقد مدرک رسمی" را در زبانهای انگلیسی ،عربی ،ترکی استانبولی و روسی
انتخاب نمایید ،آن زبان به شایستگیهای الزامی شما افزوده شده و از شما آزمون گرفته خواهد شد.
 -5اگر در هریک از بخشهای سوابق ،فاقد سابقه میباشید حتما بر روی دکمه قرمز رنگ "سابقه مربوطه را ندارم"
کلیک نمایید؛ با کلیک برروی این دکمه نیمی از درصد پیشرفت ثبت نام آن قسمت یعنی  2درصد از  4درصد
مربوط به آن قسمت را دریافت میکنید و به هیچ عنوان نگران کامل نشدن درصد پیشرفت با کلیک برروی
این دکمه نباشید.
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توجه :تاکید میگردد جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در فرایند مرحله تکمیل ثبت نام،
لطفا نسبت به تکمیل کلیه اطالعات مربوط به سوابق با توجه به مدارکی که از آن در اختیار
دارید ،دقت الزم را داشته باشید زیرا مدارک بارگذاری شده با اطالعات سوابق شما تطبیق
داده خواهد شد و در صورت عدم انطباق رد خواهد شد.
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مرحله  :4بارگذاری مدارک
در این قسمت داوطلبان میبایست نسبت به بارگذاری تصاویر عکس پرسنلی و در صورت دارا بودن مدارک مربوط به
موارد تکمیل شده در قسمت سوابق اقدام نمایید.
توجه  :1حجم فایل بارگذاری شده حداکثر  500کیلوبایت باشد .این فایل میتواند با فرمت  PDFو یا عکس باشد.
همچنین فایلهای بارگذاری شده بایستی در جهت صحیح آن باشد.
توجه  :2عکس پرسنلی ارسالی بایستی واضح ،رنگی و دارای پسزمینه کامالً یکدست و روشن بوده و با جهت درست
بارگذاری گردد .همچنین تصویر کارت ملی بارگذاری شده نیز باید واضح و خوانا باشد.
توجه  :3نهایت دقت را در بارگذاری مدارک موجود سوابق با توجه به عنوان آن داشته باشید و اگر برای آن مدرکی ندارید
بر روی دکمه "برای این مدرک فایلی ندارم" کلیک نمایید.
توجه  :4اگر مدارک مربوط به سوابق شما توسط کارشناسان پشتیبانی رد گردید ،دالیل آن در همان قسمت به شما نمایش
داده میشود ،بنابراین نسبت به ویرایش اطالعات وارد شده در بخش سوابق اقدام نمایید و کلیه اطالعات را مطابق با
مدرک بارگذاری شده وارد نمایید.

13

داللیل عدم تایید مدارک
مدرک تحصیلی:
 -1عدم تطابق با مشخصات فردی ثبت شده
 -2عدم تطابق با سال شروع و فارغ التحصیلی ثبت شده
 -3عدم تطابق با مقطع تحصیلی ثبت شده
 -4عدم تطابق با رشته/گرایش تحصیلی ثبت شده
 -5عدم تطابق با معدل ثبت شده
 -6عدم تطابق با محل تحصیل ثبت شده
 -7عدم وضوح تصویر مدرک
 -8مدرک نامرتبط
 -9مستند نبودن مدرک
مدرک شغلی:
 -1عدم تطابق با مشخصات فردی ثبت شده
 -2عدم تطابق با نام شرکت ثبت شده
 -3عدم تطابق با سمت ثبت شده
 -4عدم تطابق با سال شروع و پایان ثبت شده
 -5عدم وضوح تصویر مدرک
 -6مدرک نامرتبط
 -7مستند نبودن مدرک
مدرک افتخارات:
 -1عدم تطابق با مشخصات فردی ثبت شده
 -2عدم تطابق با عنوان افتخار ثبت شده
 -3عدم تطابق با سال افتخار ثبت شده
 -4عدم وضوح تصویر مدرک
 -5مدرک نامرتبط
 -6مستند نبودن مدرک
مدرک دوره تخصصی:
 -1عدم تطابق با مشخصات فردی ثبت شده
 -2عدم تطابق با عنوان دوره تخصصی ثبت شده
 -3عدم وضوح تصویر مدرک
 -4مدرک نامرتبط
 -5مستند نبودن مدرک
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مدرک زبان خارجی:
 -1عدم تطابق با مشخصات فردی ثبت شده
 -2عدم تطابق با عنوان زبان ثبت شده
 -3عدم وضوح تصویر مدرک
 -4عدم تطابق نمره
 -5مدرک نامرتبط
 -6مستند نبودن مدرک
عکس پرسنلی:
 -1عکس رنگی نیست
 -2عکس دارای دارای مهر و منگنه است
 -3عکس تصویری از کارت ملی است
 -4عکس در جهت درست نیست
 -5عکس دارای حاشیه زیاد است
 -6عکس دارای زاویه است
 -7عکس سلفی است
 -8عکس در طبیعت ،منزل و  ...است و آتلیهای نیست
 -9زمینه عکس سفید نیست
 -10عکس دارای پوشش و حجاب مناسب نیست
 -11عدم وضوح تصویر عکس
 -12مدرک نامرتبط
رزومه:
-1

عدم تطابق با مشخصات فردی ثبت شده

-2

مدرک در قالب رزومههای متداول نیست

-3

رزومه در قالب نامه است

-4

رزومه دستنویس است

 -5عدم وضوح تصویر مدرک
-6

مدرک نامرتبط

نکته :منظور از "مدرک نامرتبط" مدرکی است که به اشتباه بهجای مدرک مورد نظر بارگذاری گردیده است و منظور از "مستند نبودن
مدرک"  ،این است که مدرک هیچ وجهه رسمی و قانونی ندارد.
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مرحله  :5مشاغل و شایستگیها
مرحله  :1-5انتخاب مشاغل

در این قسمت با توجه به دستههای شغلی انتخابی خود در مرحله ثبت نام ،شغل مورد نظر خود در آن دسته را انتخاب
نمایید .شایان ذکر است در هر دسته شغلی مجاز به انتخاب حداکثر  4شغل خواهید بود.
نکته :پس از انتخاب مشاغل مورد نظر خود ،بر روی دکمه آبی رنگ "ثبت" در انتهای صفحه کلیک نمایید.
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مرحله  :2-5انتخاب شایستگیهای شغلی

در آزمون استخدام بخش خصوصی ،منظور از "شایستگیهای شغلی" ،مجموعهای از دانشها و مهارتهای مورد نیاز و
مرتبط با هر یک از مشاغل میباشد.
در این صفحه ،شایستگیهای شغلی در  3حالت زیر قابل مشاهده است که داوطلبان نهایتاً در هر دسته شغلی مجاز به
انتخاب  20شایستگی شغلی میباشند:
 -1شایستگیهای الزامی :برای هر یک از عناوین شغلی ،دستهای از شایستگیها به صورت الزامی مشخص شدهاند
و قادر به حذف آن نمیباشید .سؤاالت این دسته از شایستگیها با توجه به اهمیت ،پایهای بودن و نیاز روز شرکتهای
متقاضی در آن شغل انتخاب شدهاند .داشتن دانش و مهارت در شایستگیهای مذکور از حداقل شرایط احراز در شغل
مربوطه محسوب میشود.
شایستگیهای انتخابی :این دسته از سواالت مربوط به شایستگیهایی هستند که توسط داوطلب انتخاب
میشوند .اهمیت این شایستگیها نیز مانند شایستگیهای الزامی میباشد با این تفاوت که هر داوطلب در تعدادی
از آنها دانش و مهارت کافی را دارد.
شایستگیهای عمومی :این دسته از شایستگیها مربوط به تمامی مشاغل هر دسته شغلی بوده و در هر شغل
قابل انتخاب از آن دسته شغلی قابل انتخاب میباشند.
 -2شایستگیهای شغلی مشترک :این قسمت برای داوطلبانی که در  2دسته شغلی ثبت نام کردهاند در نظر
گرفته شده است تا شایستگیهایی که بین دستههای شغلی مشترک میباشد را فقط یک بار انتخاب نمایند.
 -3سایر شایستگیها :شایستگیهای شغلی دیگری که در لیست ارائه شده در صفحه وجود نداشته و جزء
شایستگیهای اجباری نیز نمیباشند را میتوانید در کادر پایین صفحه وارد و از لیست پیشنهادی آن را انتخاب
نمایید .توجه داشته باشید که پس از انتخاب و تایپ هر مورد ،بایستی با فشردن کلید  Enterآن را ثبت نمایید.
مرحله اینترنتی آزمون شامل مواردی است که جزء شایستگیهای شغلی الزامی ،انتخابی ،عمومی و مشترک شما در این
صفحه میباشد .به این صورت که هر یک از این شایستگیها دارای دفترچه سوال جداگانهای است که در زمان آزمون
اینترنتی باید به سواالت آن در مدت زمان مقرر پاسخ دهید .در پایان و پس از انتخاب تمام شایستگیهای شغلی مدنظر
خود ،حتماً بر روی کلید آبیرنگ "ثبت اطالعات" کلیک نمایید.
توجه  :1از شایستگیهای شغلی مشترک تنها یک بار آزمون گرفته خواهد شد.
توجه  :2تمامی سؤاالت آزمون دارای نمره منفی هستند .به این صورت که به ازای هر سه پاسخ غلط ،یک پاسخ صحیح
شما حذف خواهد شد .لذا پیشنهاد میشود که تنها آن دسته از شایستگیهای شغلی را انتخاب نمایید که در آنها دانش
و مهارت دارید .زیرا در صورت عدم انتخاب یک شایستگی شغلی ،درصد شما در آن صفر در نظر گرفته میشود ،اما در
صورتی که بدون دانش کافی در یک شایستگی شغلی آزمون دهید ،ممکن است در آن درصد منفی کسب کنید.
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توجه  :3با توجه به اینکه هر شایستگی شغلی زمان خاص و محدود خود را برای پاسخگویی دارد ،انتخاب تعداد زیاد
شایستگی شغلی برای داوطلبان گرامی زمانبر و خستهکننده خواهد بود؛ بنابراین در انتخاب تعداد شایستگیهای شغلی،
بسته به مهارتتان در آن دقت الزم را داشته باشید.
توجه  :4زمان کلی آزمون برای هر دسته شغلی  10ساعت است و زمان تقریبی کلی آزمون در هر دسته شغلی در محل
شایستگیها نمایش داده شده است؛ بنابراین نهایت دقت خود را در انتخاب تعداد شایستگیهای شغلی در هر دسته شغلی
داشته تا در بازه  10ساعته آزمون قرار بگیرد.
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مرحله  :3-5خود ارزیابی

در این قسمت میبایست سطح آشنایی خود را با هر یک از شایستگیها انتخاب نموده و در انتها بر روی کلید آبیرنگ
"ثبت اطالعات" کلیک نمایید.
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مرحله  :6آزمونهای شخصیت شناسی
در این قسمت شما بایستی به سواالت آزمونهای  ،DISC ،MBTIعالقهمندی شغلی (،NEO ،)My Next Move
هوش هیجانی ( )bar-onو هوش چندگانه گاردنر پاسخ دهید.

توجه  :با توجه به اینکه آزمون استخدام بخش خصوصی در نظر دارد تا متناسبترین فعالیتهای شغلی با داوطلبان را در
اختیار آنان قرار دهد ،ازاینرو بررسی ابعاد و خصوصیتهای شخصیتی افراد در این فرایند حائز اهمیت میباشد .در همین
راستا این آزمونهای شخصیتشناسی بهعنوان مرحلهای برای شناخت بیشتر از داوطلبان انجام میپذیرد.
هرکدام از آزمونهای شخصیتشناسی ابعاد مختلفی از شاخصههای داوطلبان را نمایان میسازد و نتایج آنها برای
شرکت های متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی از اهمیت باالیی برخوردار است .زیرا آنها میتوانند از این امکان
استفاده نموده و افراد با ویژگیهای شخصیتی متناسب با جایگاه شغلی و محیط کاری خود را انتخاب نمایند.
شایان ذکر است در آزمونهای شخصیتشناسی به هیچ عنوان پاسخ صحیح و غلط وجود نداشته و نتایج آن در کارنامه
نهایی شما تأثیری نخواهد داشت .لذا در کمال آرامش و با صداقت کامل نسبت به پاسخگویی سواالت آن اقدام نمایید.
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بخش اطالعیهها
در این بخش اطالعیههایی که از سوی دبیرخانه آزمون استخدام بخش خصوصی بهصورت عمومی و اختصاصی برای
شما صادر میگردد ،نمایش داده خواهد شد.

بخش وضعیت معرفی به شرکتها
این بخش پس از قبولی در مرحله آزمون اینترنتی و با توجه به رتبه و نمرات شما ،وضعیت معرفی شما را به شرکتهای
متقاضی نیروی انسانی نمایش خواهد داد.
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بخش تنظیمات حساب کاربری
در این قسمت شما میتوانید رمز عبور و یا شماره همراه خود را تغییر دهید.
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بخش پشتیبانی
در این قسمت شما میتوانید کلیه سواالت خود را در زمینه مرحله تکمیل ثبت نام در مورد بخشهای مشخصات فردی،
سوابق تحصیلی ،سوابق کاری ،دورههای تخصصی ،زبانهای خارجی ،افتخارات ،بارگذاری مدارک ،مشاغل و شایستگیها،
آزمونهای شخصیتشناسی مطرح نموده تا کارشناسان پشتیبانی آزمون در اسرع وقت پاسخگی سواالت شما باشند.

توجه  :1به داوطلبان توصیه میگردد کلیه محتوای این دفترچه و سواالت متداول سایت را مطالعه نموده و در صورتی که
پاسخ سوال خود را نیافتند ،به طرح سوال در این قسمت اقدام نمایند.
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توجه  :2داوطلبان در این قسمت میتوانند صرفاً به طرح سوال اقدام کنند ،لذا سایر درخواستها و موارد را به آدرس
 info@inre.irارسال نمایید.
توجه  :3این قسمت صرفا به صورت یک سوال و یک پاسخ است لذا برای دریافت بهترین پاسخ اطالعات کامل و سوال
خود را به صورت واضح مطرح نمایید.
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تعاریف شایستگیهای شغلی
در جداول زیر با توجه به بررسیهای صورت گرفته و نیز موارد مد نظر شرکتها تعاریف شایستگیهای شغلی ارائه شدهاند.
ردیف

شایستگی

1

3D MAX

2

Abaqus

3

Adobe After
Effects

4

Adobe Connect

5

Adobe
Experience
Design

6

Adobe Illustrator

7

Adobe InDesign

8

Adobe Photoshop
)فتوشاپ(

10

Adobe Photoshop
Lightroom
Adobe Premiere
Pro

11

Agile

12

Ajax

13

Altium Designer

14

)اندروید( Android

15

Android Studio

9

تعریف
دانش و مهارت تخصصی کار با نرمافزار گرافیک سهبعدی  3D MAXاست که برای ساخت پویانماییها ،مدلها،
بازیها و تصاویر سهبعدی استفاده میگردد 3D MAX .توسط توسعهدهندگان بازیهای ویدیویی ،بسیاری از
استودیوهای تبلیغات تلویزیونی و استودیوهای مجسم سازی معماری مورداستفاده قرار میگیرد .از این نرمافزار همچنین
در جلوههای ویژه سینمایی و مجسم سازی اولیه فیلمها استفاده میشود.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Abaqusکه مجموعهای بسیار توانمند از برنامههای مدلسازی که بر پایه روش
اجزای محدود شکل گرفته است از این نرمافزار میتوان مسائل مختلفی نظیر انتقال حرارت ،نفوذ جرم ،تحلیل حرارتی
اجزاء الکتریکی ،اکوستیک ،مکانیک خاک و پیزو الکتریک را موردمطالعه قرار داد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Adobe After Effectsبا استفاده از این نرمافزار میتوان هر نوع جلوه ویژه
ازجمله تغییرات رنگ در فیلمها ،انفجار ،لرزش دوربین ،لنزها ،نورها و صاعقه و هزاران افکت دیگر ایجاد نمود و نهتنها
در بخش سینمایی و هنری کاربرد دارد بلکه در مارکتینگ و برندینگ نیز مورداستفاده قرار میگیرد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Adobe Connectجهت برقراری کنفرانسهای تصویری میباشد و شامل قابلیت
چت کردن جمعی و یا فردی ،قابلیت راهاندازی و پیادهسازی وبینار ،قابلیت آپلود کردن و نمایش PowerPoint
میباشد.
دانش و مهارت تخصصی استفاده از  Adobe Experience Designبهطور خاص درزمینه طراح رابط و تجربه
کاربری به جهت سهولت و بهبود در قابلیت استفاده بهمنظور افزایش رضایت کاربر (یا مشتری) از محصول میباشد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Adobe Illustratorبهصورت تخصصی بهمنظور اجرای ایده و رسم آن بهصورت
حرفهای در طراحیهای صنعتی و هنری و یا کاربرد آن درزمینه طراح رابط و تجربه کاربری است.
دانش و مهارت تخصصی استفاده از  Adobe InDesignکه در جهت حوزهی نشر ،صنعت چاپ و صفحهآرایی،
نگارش و ویرایش متون و ایجاد ویرایش فایلهای تصویری بهصورت غیرمستقیم و همچنین کنار هم قرار دادن متون و
عناصر نگارهای در قالب صفحات مورداستفاده قرار میگیرد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار فتوشاپ برای انجام امور هنری ،رسانهای ،صنعتی و حتی خدمات اداری و دفتری
میباشد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Adobe Photoshop Lightroomدر جهت ادیت و اصالح عکسها میباشد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Premiere Pro Adobeجهت ویرایش ویدئو طرحهای گرافیکی و خدمات
مربوط به عکاسی میباشد.
دانش و مهارت استفاده از متدهای توسعهی نرمافزار در جهت شناخت روشهای مختلف آنالیز پروژه( کنترل پروژه)،
روشهایی که دالیل شکست پروژه را بیان میکنند و راهحل مناسب نیز ارائه میدهند ،را شامل میشود (سیستمهای
چابک).
دانش و مهارت ) Ajax (Asynchronous JavaScript And XMLمجموعهای از استانداردها و فناوریهای
وب است که به کمک آنها میتوان برنامههایی مبتنی بر وب تولید کرد .فرد باید تخصص و مهارت در برنامهنویسی
وب داشته باشد تا بتواند عملکردهای جدیدی را در نمایش محتوای صفحه برای سهولت استفاده کاربر ،طراحی کند.
دانش و مهارت کار با  Altium Designerکه یکی از بهترین نرمافزارهای طراحی مدارات چاپی است .فرد باید
توانایی کار کردن با طراحی چندالیهای  PCBدر محیط دوبعدی و همچنین سهبعدی را در حوزههای الکترونیک و برق،
مخابرات و رباتیک داشته باشد.
دانش و مهارت برنامهنویسی  Androidکه یک سیستمعامل متنباز و مبتنی بر  Linuxبرای تلفنهای همراه
هوشمند و تبلتها است ،میباشد .فرد باید نسبت به برنامهنویسی بهطور خاص در فضای اندروید ،مهارت کامل داشته
باشد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Android Studioبرای توسعه پلتفرم و برنامهنویسی اندروید میباشد.
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ردیف

شایستگی

16

پیشرفته Android

17

AngularJS

18

Ansible

19

ANSYS

20

Ant Design

21

Arc GIS

22

Arduino

23

Arena

24

)Asp.net (C#

25

)Asp.net (VB

26

Aspen Hysys

تعریف
دانش و مهارت تخصصی برنامهنویسی در سیستمعامل متنباز  Androidاز قبیل مهارت و تخصص در بخشهای
،Shared Preference،Fragmentکار کردن با آیتمهای context menuها و مشخصات آنها است.
دانش و مهارت کار با  AngularJSکه فریمورکی ساختیافته برای نرمافزارهای وب پویا میباشدAngularJS .
عالوه بر اینکه این امکان را به کاربر میدهد که از  HTMLبرای طراحی قالب استفاده کند ،باعث میشود بتواند
سینتکسهای  HTMLرا طوری گسترش دهد تا جزئیات نرمافزارهای وب را نیز بهوضوح بیان نماید و به فرد کمک
میکند تا برنامههای یکصفحهای ایجاد کنید .برنامههای وب یکصفحهای که فقط از طرف مشتری به ،HTML
 CSSو جاوا اسکریپت نیاز دارند.
دانش و مهارت کار با  Ansibleکه یک ابزار متنباز قدرتمند و کارآمد برای مدیریت و پیکربندی سیستمها ،گسترش
برنامهها ،اتوماتیک سازی و هماهنگسازی وظایف میباشد (.نوعی کد نویسی و برنامهنویسی محسوب میشود).
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  (ANalysis SYStems)ANSYSکه یک ابزار تحلیلی است و از روش
اجزای محدود جهت مدلسازی و تحلیل استفاده میکند ،میباشد .مهندسان و طراحان با کمک این نرمافزار میتوانند
بهسادگی بهینهسازی ساختاری ،حرارتی ،دینامیکی ،تعادل وزنی و عملکردی و همچنین شبیهسازیهای مُد ارتعاشی و
ضریب اطمینان و ایمنی را در طرحهایشان گامبهگام اعمال کنند .مهندسین پزشکی ،هوافضا ،سیاالت ،دریا و مکانیک
ازجمله افرادی هستند که از این نرمافزار استفاده میکنند.
دانش و مهارت کار با  Ant Designکه از کامپوننتهای معروف  Reactبوده و از دستورالعملهای طراحی Ant
پیروی میکنند و این کامپوننتها با استفاده از  Typescriptنوشتهشدهاند و پشتیبانی خوبی دارند.
دانش و مهارت کار با نرمافزار ) ،ArcGIS(Geographic Information Systemکه به کاربر آن این امکان
را میدهد که بهسادگی اطالعات مکانی و دادههای توصیفی را برای ایجاد نقشهها ،جداول و نمودارها بهکارگیرند .این
نرمافزار ابزارهای الزم برای جستجو ،تحلیل دادهها و نمایش نتایج را با کیفیت مناسب در اختیار کاربر آن قرار میدهد.
همچنین نرمافزار  ArcGISنوعی سیستم اطالعاتی جغرافیایی است که برای بررسی و تهیه اطالعات و نقشههای
جغرافیایی به کار میرود .ابزارهای این پلتفرم امکان تهیه نقشه ،اکتشاف و به اشتراکگذاری اطالعات همراه با مکان
دقیق آنها را فراهم میکند.
دانش و مهارت کار با  Arduinoکه یک بستر سختافزاری و نرمافزاری برای پیادهسازی بردهای الکترونیکی متنوع
است ،میباشد و با هدف آسان کردن ساخت بردها و کد نویسی آنها ،بهصورت کامالً  open-sourceدر اختیار عموم
قرار گرفته است .افراد متخصص در این حوزه ،مهندسین سختافزار میباشند.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Arenaبرای انجام مطالعات شبیهسازی میباشد که تمام مراحل یک مطالعه
شبیهسازی را پشتیبانی میکند Arena .یک نرمافزار پرکاربرد در رشته مهندسی صنایع در حوزه شبیهسازی است.
انعطافپذیری زبان شبیهسازی  Simanو قابلیتهای مدلسازی شیءگرا را همزمان ارائه میکند و درعینحال از آسانی
کاربردی محیط  Microsoft Windowsاستفاده میکند.
دانش و مهارت کار با یکی از زبانهای برنامهنویسی حرفهای در محیط  C#برای طراحی سایتAsp.net (C#) ،
است Asp.net (C#) .نسل جدید  ASPاست که با  ASPکالسیک سازگار نیست ،اما ممکن است شامل آن باشد.
ایجاد صفحات ) Asp.net (C#سبب سریعتر شدن آن از  ASPکالسیک شده و دارای پشتیبانی بهتر زبان ،یک
مجموعه بزرگ از کنترلهای کاربر ،قطعات مبتنی بر  XMLو تأیید یکپارچه هویت کاربر است .صفحات ))C#
 Asp.netدارای پسوند  .aspxاست و بهطورمعمول در  VBیا  C#نوشته میشود.
دانش و مهارت کار با یکی از زبانهای برنامهنویسی حرفهای در محیط  VBبرای طراحی سایتAsp.net (VB) ،
است Asp.net (VB) .نسل جدید  ASPاست که با  ASPکالسیک سازگار نیست ،اما ممکن است شامل آن باشد.
ایجاد صفحات ) Asp.net (VBسبب سریعتر شدن آن از  ASPکالسیک شده و دارای پشتیبانی بهتر زبان ،یک
مجموعه بزرگ از کنترلهای کاربر ،قطعات مبتنی بر  XMLو تأیید یکپارچه هویت کاربر است .صفحات Asp.net
) (VBدارای پسوند  .aspxاست و بهطورمعمول در  VBیا  C#نوشته میشود.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Aspen Hysysمیباشد .از این نرمافزار میتوان درزمینه ی طراحی و شبیهسازی
واحدهای فرآیندی ،نیروگاهی و مخازن طبیعی نفت و گاز که بخش عمدهای از نیازهای مهندسین شیمی و مهندسین
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مکانیک است ،استفاده کرد .از دیگر امکانات این نرمافزار میتوان به مواردی مانند طراحی دقیق و مکانیکی تجهیزات
فرآیندی مانند تجهیزات تبادل حرارتی ،برجها و … اشاره کرد.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  AutoCADاز مهمترین و پرکاربردترین نرمافزارهای ( Computer Aided
 CAD)Designاست و برای طراحیهای دوبعدی ،سهبعدی و همچنین ترسیم فنی استفاده میشود.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  AutoCAD Electricalکه از نرمافزارهای  AutoCADبوده و بهطور تخصصی
برای مهندسی الکترونیک طراحی شده است .این نرمافزار ابزاری جهت طراحی مدارهای الکتریکی بوده و کار ساخت،
طراحی ،بررسی و تأیید مدارات کنترل الکتریکی میباشد.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  babelکه یک ترنسپایلر ( )transpilerاست و وظیفه دارد کد  ES6و  ES7را به
 ES5قابلفهم برای مرورگر تبدیل کند .با استفاده از  Babelمیتوان کدها را با آخرین استانداردها (ازجمله
استانداردهای  Reactمثل  )JSXنوشت و در مرورگرهای قدیمی اجرا کرد.
دانش و مهارت استفاده از  Bootstrapکه مجموعهای از ابزارها برای ایجاد صفحات وب و نرمافزارهای تحت وب
است و شامل دستورات  CSS،HTMLو توابع  Java Scriptجهت تولید و نمایش فرمها ،دکمهها ،تبها ،ستونها
و سایر المانهای موردنیاز طراحی وب میباشد.
دانش و مهارت کار با ) BPMN2 (Business Process Modeling and Notationاست که برای
مدلسازی فرآیندها کاربرد دارد .در حوزه مدیریت فرآیندها  BPMN2با ارائه شیوهای استاندارد ،بهسادگی در طراحی
و پیادهسازی فرآیندهای سازمانی منجر شده و با قدرت بیان باال ،پیادهسازی نرمافزاری انواع فرآیندها را در حوزههای
کاربردی فناوری اطالعات ممکن ساخته است.
دانش و مهارت تجزیهوتحلیل اطالعات شامل اطالعات عملکرد بخشهای مختلف شرکت ،خریدوفروشها و  ....و از
نظام بههمپیوستهی فعالیتهای مرتبط باهم مانند :دادهکاوی ،پردازش تحلیلی آنالین ،تحقیق و گزارش تشکیلشده
است.
آشنایی با مفاهیم بهکارگیری استراتژیها و فنآوریهای تکنولوژی محوری است که توسط شرکتها جهت تجزیهوتحلیل
دادههای اطالعات تجاری استفاده میشود تا درنهایت به آنها اطالعاتی عملی بدهد .درواقع ابزارهای  BIکه برای آنالیز
و تحلیل دادهها است به مدیران کمک میکند تا بفهمند چه عواملی در شکست و موفقیت پروژههایشان مؤثر است.
دانش و مهارت کد نویسی با زبان برنامهنویسی  Cبوده که خصوصیات و اجزای زبانهای برنامهنویسی پیشرفته را همراه
با کارایی باالی زبان اسمبلی در بردارد و گاهی آن را یک زبان نیمه پیشرفته میدانند C .بهگونهای است که تطبیق
نرمافزار از یک نوع کامپیوتر به نوع دیگر را آسان میکند .امروزه برنامهریزی ریزکنترلها و انواع CPUها و همچنین
تولید سیستمعاملهای جدید و نرمافزارهای کاربردی از طریق زبان  Cصورت میگیرد .از این زبان در ساخت بسیاری
از زبانهای برنامهنویسی دیگر مثل  PHP،Java ، C# ،C++و  ...نیز الهام گرفته شده است.
دانش و مهارت کد نویسی با  C#بوده که یک زبان برنامهنویسی چند مدلی است و شامل دستوری ،تابعی ،عمومی،
شیءگرا و جزء گرا میباشد C# .یک زبان برنامهنویسی شیءگرا است که توسط شرکت مایکروسافت تولید شده و
ترکیبی از قابلیتهای خوب  C++و  Javaاست .از  C#میتوان برای ساخت نرمافزارهای تحت ویندوز ،تحت وب،
وبسرویسها ،نرمافزارهای موبایل و بازیها استفاده کرد.
دانش و مهارت کد نویسی با  C++بوده که یک زبان سطح میانی با قابلیتهای زبانهای سطح باال و پایین برای طراحی
و تولید هر چه بهتر نرمافزارهای کاربردی ،روشهای ساختیافته و منظم میباشد و برخورداری و پشتیبانی از قابلیتهای
شیءگرایی از برجستهترین ویژگیهای زبان  C++و نقطه اصلی تمایز آن با زبان  Cاست.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار تحلیل ساعتی  Carrierکه یکی از قدیمیترین و درعینحال جامعترین نرمافزارهای
موجود جهت محاسبات بار سرمایی و گرمایی ساختمانها با کاربردهای مختلف میباشد .این نرمافزار قدرتمند امکانات
بسیار زیاد و کاربردی را در عین سادگی و کاربری آسان در اختیار مهندسان تأسیسات و مکانیک قرار میدهد و در بسیاری
از نقاط جهان از این نرمافزار بهعنوان مرجع محاسبات تأسیسات مکانیکی استفاده میگردد.
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دانش و مهارت کار با  CATIAکه یک نرمافزار طراحی بهوسیله کامپیوتر ( ،)CADمهندسی تحلیل با کامپیوتر
( )CAEو ساخت به کمک رایانه ( )CAMاست و از نرمافزارهای محبوب و کاربردی دنیا در صنایع مختلف نظیر
خودروسازی ،هوافضا ،لوازمخانگی ،عمران ،مکانیک دریایی و… میباشد.
دانش و مهارت ) CBT (Cognitive Behavioral Therapyیک رویکرد رواندرمانی است که احساسات
ناکارآمد و رفتارها ،فرآیندها و مضامین شناختی ناسازگارانه را ،از طریق شماری از روشهای سیستماتیک ،صریح و
هدفمدار نشانه میگیرد .نام این روش اشاره به رفتاردرمانی ،شناختدرمانی و به ترکیبی درمانی از این دو بر اساس
اصول پایه و پژوهشهای رفتاری و شناختی دارد .بسیاری از این درمانگران با مشکالتی از قبیل اضطراب و افسردگی
بر اساس مجموعهای از روشهای شناختی و رفتاری مقابله میکنند.
دانش و مهارت کار با  CCNA Securityبرای ایجاد یک زیرساخت امن ،شناخت تهدیدات و نقاط ضعف شبکه،
کاهش تهدیدات در شبکههای سیسکو میباشد.
دانش و مهارت  CEHیا هکرِ اخالقمدار که یکی از معتبرترین دورههای آموزش نفوذ و تست نفوذ است که برای
شناسایی ضعفها و آسیبپذیریهای سیستمی با استفاده از ابزارها و روشهایی که هکرها برای نفوذ به سامانه استفاده
کنند و کمک به شرکتها در بهبود مکانیزم امنیت دفاعی میباشد.
دانش و مهارت ایجاد یک فرایند جهت انجام تستهای گوناگون نرمافزار و بررسی کیفیت کد و انتقال آن به سرورهای
عملیاتی بهصورت کامالً اتوماتیک میباشد.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Cinema 4dبرای مدلسازی ،انیمیشن ،موشنگرافیک و پردازش سهبعدی میباشد.
دانش و مهارت به کارگیری مفاهیم اصلی مربوط به شبکه یعنی نصب ،پیکربندی و عملیاتی سازی روترها و سوئیچها
میباشد .از سرفصلهای آن میتوان به  ،LAN،IP routing ،WANمدیریت ترافیک شبکه ،دیتاسنترها و
زیرساختهای امنیتی ،مدیریتی و سرویسدهی اشاره کرد.
دانش و مهارت استفاده از دستگاه ( CNC(Computer Numerical Controlکه شامل یک مینی کامپیوتر یا
میکرو کامپیوتر است .این کامپیوتر وظیفه ارسال برنامههای الزم جهت برش و یا حک فلزات و غیر فلزات را بر عهده
داشته و در اصل بهعنوان واحد کنترل دستگاه عمل میکند.
دانش و مهارت استفاده از  COMFARکه ابزاری برای ارزیابی مالی پروژههای سرمایهگذاری است .توسط این ابزار
میتوان شاخصهای مالی پروژهها را محاسبه و تحلیل نمود و تأثیر تغییرات هر یک از پارامترهای ورودی سیستم را بر
فرآیند مالی طرح بررسی کرد و درنهایت در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش پروژه ،تصمیمگیری نمود.
دانش و مهارت کار با  COMSOLکه یک نرمافزار چندمنظوره است و برای تجزیهوتحلیل مسائل بر پایه فیزیک با
استفاده از روشهای حل عددی پیشرفته کاربرد دارد .آنالیز رویدادهایی که از چند فیزیک گوناگون تشکیلشدهاند و
همچنین تجزیهوتحلیل رویدادهای کوپل شده از دیگر قابلیتها و شاخصهای نرمافزار  COMSOLمیباشد.
دانش و مهارت باالی نویسندگی در حوزه بازاریابی و مارکتینگ ازجمله مهارت چگونگی بهرهگیری از کلمات ،شیوه تبلیغ
نویسی در جهت اقناع مشتری و بارزسازی محصول و خدمات شرکت بهصورت جمالتی کوتاه ،تسلط بر بهرهگیری از
ابزارهای اطالعرسانی مجازی.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Corel Drawکه برای طراحی گرافیکی ،وکتور و صفحهبندی استفاده میشود.
دانش و مهارت کار با  CSSیا  Cascade Style Sheetsکه یک زبان برنامهنویسی و مکملی برای زبان HTML
است و سعی در پرکردن نقاط ضعف و خألهای آن دارد و بهوسیله آن میتوان استایل طراحی صفحات وبسایت را
یکبار تعریف و به صفحات موردنیاز اعمال کرد.
دانش و مهارت کار با  Data Typeکه در برنامهنویسی ،یک دستهبندی برای دادهها بوده و به کامپایلر یا مفسر اعالم
میکند داده موردنظر به چه شکلی مورداستفاده قرار خواهد گرفت .در واقع این دستهبندی مشخصکنندهی گونه دادهها
از قبیل  String،Character ،Boolean ،Floating Point ، Integerو … است و برای هریک از مقادیر
ممکن ،اعمالی که روی مقادیر دادههای آن قابل انجام است و حتی نحوهی نگهداری مقادیر آن نوع را معین میکند.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Datamine Studioمیباشد .این نرمافزار با استفاده از زبانهای برنامهنویسی
 Fortranو  C++طراحی شده و مهمترین کاربرد این نرمافزار در مرتب کردن دادهها و ذخایر در حالت دوبعدی،
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سهبعدی و مدلسازی است .این برنامه برای ذخایر مختلف مانند رگهای ،الیهای و تودهای مورداستفاده قرار میگیرد.
همچنین توانایی طراحی و برنامهریزی معادن روباز و زیرزمینی را دارا میباشد.
دانش و مهارت کار با  Design Patternکه مجموعهای از راهکارها در صنعت توسعهی نرمافزار هستند و میتوان از
آنها در کد نویسی پروژه ها اعم از کوچک و بزرگ استفاده کرد .استفاده از این الگوها که توسط متخصصان باتجربه
درزمینهی شیءگرایی ابداعشدهاند کمک میکند تا سورسکدی انعطافپذیرتر و تغییرپذیرتر ایجاد شود.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  DIgSILENTکه یکی از نرمافزارهای قدرتمند برای تجزیهوتحلیل سیستمهای
قدرت الکتریکی صنعتی ،تجاری و برق منطقهای میباشد.
دانش و مهارت کار با فریمورک  Djangoکه یک فریمورک سطح باال به زبان  Pythonبرای وب میباشد که امکان
طراحی و ایجاد بسیار سریع و آسان نرمافزارهای تحت وب را فراهم میکند.
دانش و مهارت استفاده از  ،Dockerفهم ویژگیهای آن جهت ایجاد یک کانتینر بهینه و امن به صورتی که با حداقل
نیازمندی ها در برنامه اجرا شود و همچنین مدیریت ارتباط بین کانتینرها و نحوه توسعه آن برای ایجاد یک الیه مدیریت
کانتینرها با استفاده از  Docker Swarmمیباشد.
دانش و مهارت کار با  Drupalکه یک فریمورک مدیریت محتوا است و به زبان  PHPنوشته شده و بهصورت متنباز
است .همچنین از بانکهای اطالعاتی  PostgreSQL،MariaDB ،MySQLو حتی  SQL Serverبرای
ذخیره اطالعات بهره میگیرد Drupal .محتواهای منتشر یافته در دیتابیس خود را با نام گره ( )Nodeذخیره و
نگهداری میکند و اجازه استفاده از آنها را به هر شکل و در هرجایی از وبسایت میدهد .گرهها میتوانند بهصورت
یک تک صفحه (همانند برگه درباره ما) یا لیستی از محتواها (همانند جدیدترین اخبار ،پستهای وبالگ و…) مورداستفاده
قرار گیرد.
دانش و مهارت کار با  Eclipseکه نرمافزاری جامع و کامل جهت انجام عملیات شبیهسازی انواع مخازن با هر درجه
از پیچیدگی ساختمانی ،زمینشناختی و یا نوع سیال است.
دانش و تسلط بر استاندارد  ECMAScript6که شامل قوانین ،دستورالعملها و جزئیاتی است که یک زبان
اسکریپتنویس باید آنها را رعایت کند تا سازگار با  ECMAScriptشمرده شود.
دانش و مهارت در تست  ELISAکه یک آزمایش استاندارد برای کشف ویروس در خون است و استانداردی جهانی
برای استفاده در بیمارستانها ،بانک خون و سازمانهای انتقال خون بهویژه در تشخیص ایدز میباشد.
دانش و مهارت  Email Marketingیا بازاریابی ایمیلی که یکی از انواع بازاریابی است و گاه بهعنوان ابزاری برای
بازاریابی مستقیم و گاه برای بازاریابی انبوه مورداستفاده قرار میگیرد .در ایمیل مارکتینگ بهواسطه ایمیل ،اطالعاتی
درباره محصوالت و خدمات به مخاطبان هدف ارائه میشود.
دانش و مهارت کار با  EPLANکه نرمافزاری جامع ،حرفهای و قدرتمند جهت طراحی و ایجاد نقشههای شماتیک
برقی و تهیه دیگر مستندات الزم جهت اجرای یک پروژه است.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Etabsکه یک نرمافزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازههای ساختمانی
میباشد .قابلیت این نرمافزار جهت تحلیل و طراحی این نوع سازههای جهتگیری شده است .پردازندههای طراحی برنامه
بسیار کامل میباشد و تمام المانهای سازهای ساختمان را میتوان در این نرمافزار طراحی کرد.
دانش و مهارت استفاده از) EViews (Econometric Viewsکه یکی از نرمافزارهای تخصصی درزمینه
بهکارگیری روشهای اقتصادسنجی بهویژه روشهای جدید آن میباشد .چنانچه محقق اقتصادی بخواهد بهطورجدی
درزمینه تحقیقات اقتصادی فعالیت نماید ضروری است در کنار آموزش تکنیکهای جدید اقتصادسنجی با نرمافزارهایی
باقابلیت نظیر  EViewsنیز آشنا شود.
دانش و مهارت استفاده از پلتفرم  Fire Baseو ابزارهای آنکه امکاناتی مانند سرویسهای تحلیل استفاده از برنامه و
اپ و گزارش برخی ایرادات آنها ،احراز هویت و سرویس ذخیرهسازی را در اختیار تولید برنامههای موبایل و وب قرار
میدهد.
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دانش و مهارت در نرمافزار  Firewallیا دیوار آتش نرمافزاری و سختافزاری جهت امنیت شبکه ،سرور و یا سیستم
کامپیوتری در برابر ورود و خروج دادههای مخرب و ارسال ناخواسته اطالعات در حملههای جاسوسی و هکرها است .این
آشنایی شامل تعیین قوانین و ruleهای الزم برای ترافیکهای مختلف ،نحوه قرارگیری در شبکه و انواع مناسب آن در
توپولوژیهای مختلف یا نیازمندیهای گوناگون میباشد.
دانش و مهارت استفاده از  Flac 3Dکه یک نرمافزار تفاضل محدود دوبعدی برای محاسبات مهندسی است .این
نرمافزار رفتار ساختار های خاک ،سنگ و یا دیگر مواد را که ممکن است هنگام نزدیک شدن به محدوده شکست،
رفتارهای گوناگون از خود نشان دهند را مدلسازی میکند.
دانش و مهارت استفاده از فریمورک  Flaskکه یک فریمورک کاربردی وب میباشد ،در  Pythonنوشته شده است
و آن را توسعه میدهد.
دانش و مهارت استفاده از  Fluentکه یک نرمافزار مهندسی درزمینه دینامیک سیاالت محاسباتی ( )CFDبرای مدل
کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسههای ساده تا پیچیده میباشد .این نرمافزار امکان تغییر شبکه ،بهصورت
کامل و تحلیل جریان با شبکههای غیر ساختیافته برای هندسههای پیچیده را فراهم میسازد.
دانش و مهارت فریمورک متنباز  Flutterبرای ساخت اپلیکیشنهای موبایل میباشد که فرآیند تولید نرمافزارهایی با
کارایی باال و ظاهری زیبا را تسهیل مینماید.
دانش و مهارت کار با ) FPGA (Field-Programmable Gate Arrayکه یک مدار مجتمع است و میتوان
آن را پس از اتمام فرآیند تولید ،مطابق نیاز طراح برنامهریزی نمود و روابط منطقی بین پایههای ورودی و خروجی را
تغییر داد.
دانش و مهارت استفاده از  Gambitبرای کمک کردن به طراحان در تولید هندسه و بهصورت اختصاصی تولید مشها
و شبکهها در کاربردهای دینامیک سیاالت ( )CFDمیباشد و یک پیش پردازنده برای نرمافزارهای دینامیک سیاالت
محاسباتی است که خروجیهای این برنامه به شکل فایلهای ورودی برای نرمافزارهای  CFDهستند.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار تحقیق در عملیات گمز  GAMSکه برای حل مدلهای برنامهریزی ریاضی
مورداستفاده قرار میگیرد .این نرمافزار سرعت باالیی در حل مدلهای بزرگ داشته در واقع میتوان از GAMS
بهعنوان بهترین نرمافزار حل مسائل بهینهسازی بسیار بزرگ و پیچیده نام برد.
دانش و مهارت کار با  Gitکه یک نرمافزار کنترل نسخه و از مدل نرمافزارهای آزاد و متنباز برای بازنگری کد منبع
توزیع شده و مدیریت منبع کد است.
دانش و مهارت کار با  GitHubکه یک سرویس میزبان وب یا یک شبکه اجتماعی برای برنامهنویسانی که از سیستم
 Gitبرای کنترل نسخه استفاده میکنند ،میباشد .در این سرویس میتوان یک  Repositoryجدید ایجاد کرده و
کدها را با سایر برنامه نویسان در دنیا به اشتراک گذاشت.
دانش و مهارت کار با  GitLabکه یک سیستم کنترل نسخه میباشد و به برنامهنویسان اجازه میدهد که کدهای خود
را به اشتراک بگذارند .این سرویس با زبان برنامهنویسی  Rubyو  Goطراحی شده است.
دانش و مهارت در شناخت گواهینامه ) GMP (Good Manufacturing Practicesبوده و به معنای شرایط
تولید خوب میباشد .واژه  GMPبرای مجموعههایی که در صنایع تولید وسایل پزشکی فعالیت میکنند کاربرد دارد .در
واقع  GMPپایه و اساس نظامهای ایمنی مواد غذایی است و اجرای اصول آن سالمت محصول را طبق استانداردهای
موردنظر تضمین میکند .در حیطه استانداردهاست که دانستن مبانی و اصول آن برای کارشناسان و مهندسین صنایع
غذایی الرم است.
دانش و مهارت کار با  Google Adwordsمیباشد Google Adwords .سرویسی غیر رایگان است که گوگل
برای کمک به کاربر در بازاریابی محصوالت یا خدماتش در موتور جستجوی گوگل و سایتهای وابسته به آن توسعه
داده است و به کاربر کمک میکند در صفحه سرچ گوگل سایت یا محصوالت خود را به نمایش بگذارد .
دانش و مهارت کار با  Google Analyticsکه یک راهکار حرفهای برای کنترل و مانیتور ترافیک وبسایت میباشد.
این ابزار بهصورت رایگان انتشار داده شده و ابزارهای بسیار پرکاربردی را جهت کنترل ترافیک وبسایت و همچنین
جهت دادن به بازاریابی در اختیار شخص قرار میدهد.
دانش و مهارت استفاده از تقویم گوگل و کار با بخشهای مختلف و قابلیتهای آن میباشد.
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دانش و مهارت کار با  Google Search Consoleکه یکی از سرویسهای رایگان و کاربردی گوگل است و به
کاربر کمک میکند سایت خود را به راحتی مانیتور کند ،نقاط قوت و ضعف سایت را شناسایی کند و در صورت لزوم
تغییرات الزم را انجام دهد .ازلحاظ سئو کلمات کلیدی صفحات  indexشده و مشکالتی که ازلحاظ گوگل وجود دارد
را اطالعرسانی میکند.
دانش و مهارت کار با  Google Tag Managerاست که با قراردادن یک تگ در سایت ،کاربر را از قرار دادن
تگهای متعدد بینیاز میکند و صرفاً کافی است کاربر تگهای موردنیاز خود را در  gtmقرار دهد .این نرمافزار همچنین
امکان استفاده از تگهای بازاریابی را در سایت بدون نیاز به تغییر کدها میدهد.
دانش و مهارت کار با  GPSیا سیستم موقعیتیاب جهانی است که به کمک آن میتوان موقعیت جغرافیایی را در تمام
کره زمین مشخص کرد.
دانش و مهارت کار با سیستم کنترل نقطه بحرانی تجزیهوتحلیل خطر (Hazard Analysis and Critical
 )Control Pointمیباشد که یک سیستم کنترل فرآیند است .به کمک این سیستم میتوان خطرات را شناسایی
کرده و در فرآیند تولید مواد غذایی ،اقدامات الزم را برای جلوگیری از وقوع آن در هر مرحله از فرآیند انجام داد.
دانش و مهارت کار با  HFSSکه نرمافزاری برای شبیهسازی سازههای الکترومغناطیسی به روش اجزای محدود
( )FEMاست و کاربرد آن در شبیهسازی آنتن ،رادار ،ماکروویو ،مدارهای مخابراتی فرکانس باال نظیر فیلتر سیستمهای
انتقال میباشد.
دانش و مهارت استفاده از کروماتوگرافی مایع
) ، HPLC(High-Performance Liquid Chromatographyکه دستگاهی برای جداسازی ،شناسایی
و مقدارسنجی اجزای یک ترکیب است .کروماتوگرافی از دو بخش کروماتو به معنای رنگ و گرافی به معنای ترسیم
میباشد و نشانگر متد قدیمی تفکیک مواد بر اساس رنگ میباشد.
دانش و مهارت در بهکارگیری قوانین  HSEبوده که شامل قوانین ،مقررات و فرآیندهایی جهت ایمنی کارگران و
پیمانکاران در محیط کار ،آتشنشانی ،حفاظت از محیطزیست و استفاده از این قوانین و نیز حفاظت از محیط پیرامون در
برابر خطرات است .کلمه  HSEاز حروف اول کلمات ( Healthسالمت)( Safety ،ایمنی) و Environment
(محیطزیست) تشکیلشده است .دانستن این قوانین و مقررات توسط پیمانکاران و کارفرمایان الزم است.
دانش و مهارت کار با ) HTML(Hypertext Markup Languageکه یک نوع زبان نشانهگذاری استاندارد
برای ایجاد صفحات و نرمافزارهای وب محسوب میشود HTML .عنصر کلیدی صفحات وب بوده و تمامی زبانهای
برنامهنویسی برای طراحی سایت ،به شکلی به  HTMLوابسته هستند .با استفاده از این زبان CSS ،و ،Java Script
تکنولوژیهای بنیادین برای شبکه جهانی وب تشکیل میشود.
دانش و مهارت کار با ) HVAC(Heating Ventilating and Air Conditioningمجموعه فناوریهای
مربوط به "گرمایش ،تهویه و تهویه مطبوع" میباشد که بر اساس علوم ترمودینامیک ،سیاالت و انتقال حرارت
تشکیلشده است .وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع گرمایش و سرمایش ،رطوبت دهی ،خشککردن و تصفیه هوا میباشد.
آشنایی بر مفاهیم استانداردهای  ISO27000که برای ایجاد ،پیادهسازی ،نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم
مدیریت امنیت اطالعات ( )ISMSدر سازمان به کار میرود .این آشنایی باید شامل الزاماتی باشد که در یک سازمان با
توجه به نوع نیازهایش رعایت شود .نحوه ارزیابی مداوم و چگونگی آن ،مراحل دریافت این گواهینامه در سازمان ،همچنین
نحوه تدوین و ساختار مستنداتی که در طراحی بخشهای مختلف این استاندارد موردنیاز است ،را شامل میشود.
تسلط بر  ISOکه وظیفه اصلی آن توسعه استاندارد کردن و فعالیتهای مرتبط در جهان با نگرشی تسهیلکننده نسبت
به تبادالت بینالمللی کاالها و خدمات ،بهبود همکاری در محدوده علمی ،فنی ،اطالعاتی و فعالیتهای اقتصادی و
حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده میباشد.
تسلط بر  ISO14001بوده که الزاماتی را برای حفاظت از محیطزیست و جلوگیری از آسیب رساندن آالیندههای
شرکتها به محیط دارد ،میتواند در تمام سازمانها ،چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد و پوششدهنده بسیار خوبی
به قوانین و مقررات دولتی در حوزه محیطزیست باشد ،چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی
است.
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تسلط بر ISO17025بوده که تعیینکننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صالحیت آزمایشگاههای آزمون و
کالیبراسیون میباشد .این استاندارد نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار میدهد.
تسلط بر  ISO22000بوده که نیازمندیهای مدیریت ایمنی غذا را برای تضمین سالمت ماده غذایی در زنجیره تولید
آن تا مصرفکننده نهایی را مشخص کرده و دارای ارتباطی متقابل بین افراد درگیر در چرخه تولید مواد غذایی ،برنامههای
پیشنیازی و اصول مدیریت ایمنی مواد غذایی است.
تسلط بر  ISO 9000که استانداردهای مدیریتی هستند و مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان میکنند.
تسلط بر  ISO 9001که استاندارد سیستم مدیریت کیفیت است و به دنبال ایجاد سیستمی است تا کیفیت را در
سراسر سازمان مدیریت کند.
تسلط بر  ISO 10015که به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی و ساماندهی آن میپردازد .این استاندارد
شامل چهار مرحله :نیازسنجی ،برنامهریزی ،اجرا و اثربخشی آموزشی میباشد.
دانش و مهارت بهکارگیری  Javaکه زبان برنامهنویسی شیءگرا و شبیه به زبان  C++است ،میباشد .از جاوا برای
برنامههای تحت ویندوز ،برنامههای تحت وب ،برنامههای کاربردی بزرگ ،برنامهنویسی سیستمهای کوچک مانند تلفن
همراه ،رایانه جیبی و … استفاده میشود.
دانش و مهارت کار با  Java EEبرای توسعه برنامههای سازمانی با کاربری زیاد میباشد .همچنین از این برنامه برای
انجام پروژهها در مقیاس بزرگ بهصورت شبکهای (سیستمهای توزیع شده) یا در سطح اینترنت استفاده میشود .در این
پلتفرم از APIها و کتابخانههای منحصربهفرد برای ایجاد ارتباط با دیتابیس در دیتاسنترها ،قابلت ارسال پیام ،پیادهسازی
وبسرویسها ،ایجاد سوکت ارتباطی سمت سرور و … استفاده شده است.
دانش و مهارت استفاده از زبان برنامهنویسی  Java scriptکه درون کدهای  HTMLقرار گرفته و بر روی مرورگر
بازدیدکننده اجرا میشود ،بوده و توانایی تغییر در محتویات المانهای نمایش داده شده را بر روی مرورگر فرد بازدیدکننده
دارد ،بهطوریکه امکان پویاسازی یا دینامیک شدن صفحات به وجود میآید.
دانش و مهارت کار با  Java SEبوده که هسته توابع زبان برنامهنویسی جاوا را فراهم میکند و در آن هر چیزی را از
انواع پایه و اشیاء زبان برنامهنویسی جاوا تا کالسهای سطح باال که برای شبکه ،امنیت ،دسترسی به پایگاه داده ،واسط
کاربری گرافیکی و تجزیه  xmlاستفاده میشود را شامل میشود.
دانش و مهارت بهکارگیری سیستم مدیریت تحت وب  Joomlaکه مدیریت و انتشار آسان مطالب را امکانپذیر ساخته
و امکانات گستردهای دارد ازجمله با ابزارهای خود امکان گسترش آسان نرمافزار را فراهم میکند و نیز وبسایتها و
سامانههای تحت وب قدرتمند و ارزشمندی را ایجاد میکند.
دانش و مهارت کار با  jQueryکه یک کتابخانه از  Java scriptجهت توسعه سریع وب برای پیمایش اسناد
 ،HTMLرسیدگی به رویدادها ،متحرکسازی و تعامالت  AJAXاست و بهگونهای طراحی شده تا روشی را که با
آن  Java scriptنوشته میشود ،تغییر دهد.
دانش و مهارت کار با زبان برنامهنویسی  Kotlinکه با استفاده از آن میتوان برنامهنویسی اندروید را توسعه داد .این
زبان برنامهنویسی بر روی ماشین مجازی جاوا اجرا میشود.
دانش و مهارت تسلط بر  Kubernetesجهت مدیریت کامل چرخهی حیات برنامهها ،سرویسها و ارائهی بستری
برای گسترشپذیری و در دسترس بودن باال بوده همچنین وظیفه اجرا و مدیریت کانتینرها را بر روی گروهی از سرورهای
موجود در یک یا چند مرکز دادهها به عهده دارد.
دانش و مهارت کار با  Laravelکه یکی از فریمورکهای زبان  PHPبوده ،برای توسعه اپلیکیشنهای وب در نظر
گرفته شده است و بر پایه  MVCکار میکند .این فریمورک ،برنامهنویسی برنامههای کاربردی تحت وب با زبان PHP
را سادهتر نموده و کمک به سزایی برای انجام پروژههای PHPو توسعه آسان آنها میکند و بر روی اجزای مختلف
فریمورک  symfonyساخته شده است.
دانش و مهارت کار با  Linuxبوده که یک سیستمعامل متنباز یا همان  Open Sourceمیباشد.
دانش و مهارت درزمینه اداره کردن امور مرتبط با تعمیر و نگهداری از طریق خط فرمانی ( ،)line commandنصب
و پیکربندی یک کامپیوتر برخوردار از سیستمعامل لینوکس و نهایتاً تنظیمات اولیه مرتبط با شبکه میباشد.
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دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Lumionکه یک نرمافزار حرفهای درزمینه رندرگیری و انیمیشنسازی بهخصوص
در رشته معماری میباشد .با استفاده از امکانات ارائهشده توسط آن میتوان مدلهای معماری موردنظر را به تصاویر و
Lumion
انیمیشنهای با کیفیت تبدیل نمود.
دانش و مهارت در  Machine Learningکه یک زیرمجموعه از هوش مصنوعی است .با استفاده از تکنیکهای
 Machine Learningآن ،کامپیوتر ،الگوهای موجود در دادهها (اطالعات پردازششده) را یاد گرفته و میتوان از آن استفاده کرد و در این
تکنیکها ،یادگیری در یک سیستم کامپیوتری بدون برنامهنویسی صریح صورت میپذیرد.
مهارت تحلیل و طراحی  state machineعبارت است از توانمندی فهم و اجرای یک مدل رفتاری که از تعداد
محدودی حالت تشکیل شده است و بنابراین به این تخصص طراحی ماشین حالت محدود ( )FSMنیز اطالق می شود.
machine state
بر اساس قواعد موجود در این تخصص بر اساس وضعیت ف علی و یک ورودی داده شده ،ماشین  ،انتقال حالت را انجام
می دهد و خروجی تولید می کند.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Mapleکه نرمافزار بسیار قدرتمندی برای انواع مختلف محاسبات ریاضی از مقدماتی تا
پیشرفته بوده و قادر است کلیه محاسبات ریاضی را از اعمال چهارگانه ،توان و ریشه گرفتن ،محاسبه فاکتوریل اعداد،
Maple
محاسبات ساده و پیشرفته مثلثاتی و لگاریتمی و ...تا محاسبه حد ،مشتق و انتگرال توابع ،رسم توابع دوبعدی و سهبعدی،
انواع محاسبات ماتریسی و حل معادالت معمولی و دیفرانسیلی را انجام دهد.
دانش و مهارت کار با  Material Design Liteمیباشد .این کتابخانه انبوهی از کامپوننتهای طراحی مانند
 ،buttonsفریمها و  ...را شامل میشود .از دیگر مزیتهای آن توسعه در  HTML،CSS ،vanillaو  JSاست.
 Material Designبا استفاده از این کتابخانه میتوان به وب سایت ظاهر و احساس طراحی متریال را اضافه کرد .این کتابخانه به
Lite
فریمورکهای  script Javaمتکی نبوده و هدف آن بهینهسازی در انواع دستگاهها ،کارایی در مرورگرهای قدیمی و
ارائه تجربهای است که فوراً در دسترس باشد.
دانش و مهارت کار با  Material UIبوده که دقیقاً بر پایه استانداردهای متریال دیزاین برای کتابخانه  Reactطراحی
Material UI
شده است.
دانش و مهارت کار با زبان برنامهنویسی  Matlabکه یک محیط نرمافزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان
برنامهنویسی نسل چهارم است .واژه  Matlabهم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامهنویسی
Matlab
مربوطه است که از ترکیب دو واژه ( Matrixماتریس) و ( Laboratoryآزمایشگاه) ایجاد شده است .این نام حاکی
از رویکرد ماتریس محور برنامه است.
دانش و مهارت استفاده از روش تقسیمبندی کردن یک نرمافزار به بخشها یا سرویسهای کوچک ،سبک ،مستقل از
Microservice
Architecture
یکدیگر و قابل مدیریت است .در واقع میکروسرویس یک معماری توسعهی نرمافزار بهاصطالح  Distributedاست.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Microsoft Accessکه یکی از اجزای  Microsoft Officeاست و بهعنوان
 Microsoft Accessیکی از برنامههای مدیریت بانکهای اطالعاتی برای ایجاد و کار با بانکهای اطالعاتی رابطهای بوده و همچنین برای
ایجاد بانکهای اطالعاتی که حجم خیلی باالیی ندارند ،امکانات بسیار خوبی را فراهم میکند.
دانش و مهارت تخصصی در قابلیتهای تکمیلی نرمافزار مدیریت پایگاه داده آفیس ،شامل استفاده از ماکروها ،فرمهای
Microsoft Access
پیشرفته ،مدیریت کاربر آن دارای دسترسی به پایگاه داده ،ایجاد ارتباط با سایر نرمافزارها و تبادل داده با آنها ( دریافت
پیشرفته
و ارسال اطالعات به اکسل SQL ،و … ) ،امکان کار تحت شبکه و  ...است.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Excelکه یک نرمافزار صفحهگسترده است و کاربر میتواند بنا به نیاز خود برای
 Microsoft Excelهر سلول از این جدول ،داده تعریف کند ،فرمول نویسی کند ،ظاهر هر سلول را به دلخواه تغییر دهد و یا محدودیتهای
دسترسی برای هر سلول تعریف کند.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار مدیریت ایمیل شرکت مایکروسافت و آشنایی با ابزارها و قابلیتهای آن برای مدیریت
Microsoft
Outlook
ایمیلها میباشد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Microsoft PowerPointکه نرمافزاری برای طراحی و ارائه مطالب بوده و
Microsoft
بهعنوان یک ابزار کمکی برای سخنرانی اثربخش و جذاب استفاده میشود .محیط رنگی و توان اضافه کردن عکس،
PowerPoint
جدول ،نمودار ،کلیپ ،صدا و ویدئو باعث دلپذیر شدن کار و تفهیم بهتر مطالب برای مخاطبان میشود.
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دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Microsoft Projectبرای مدیریت زمانی پروژههای بزرگ و کوچک و حتی
کنترل اعمال روزانه فردی بر پایه علم مدیریت پروژه میباشد .این نرمافزار تصویر بزرگی از پروژه را ارائه میدهد که
میتوان تمامی جزئیاتی که برای رسیدن به هدف باید تکمیل شوند را در آن پر کرد و آنها را سازماندهی کرد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Microsoft Wordجهت تایپ ،ویرایش و طراحی متون میباشد.
دانش و مهارت کار با  Mikrotikبرای نصب و راهاندازی ،کاربری و عیبیابی شبکههای با سایز کوچک تا متوسط
باسیم و بیسیم با امکانات کنترل ترافیک ،مدیریت کاربر آن ،برقراری ارتباط بین چند شبکه و همچنین پیادهسازی امنیت
در شبکه است.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Minitabکه یک نرمافزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژههای شش سیگما
و بهبود کیفیت میباشد .این نرمافزار بهعنوان یکی از نرمافزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت ،کاربر روی اعداد
و تجزیهوتحلیل دادههای خام شناخته شده است و در بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک مورداستفاده قرار
میگیرد و بهوسیله آن میتوان با تجزیهوتحلیل دادههای آماری به طراحی آزمایش پرداخت.
دانش و مهارت استفاده از  Mobile Marketingمجموعهای از تکنیکها و راهکارهای دسترسی و ارسال محتوا به
مخاطبین بر روی ابزار موبایل (گوشیهای هوشمند و تبلتها) میباشد.
دانش و مهارت کار با  mongoDBکه یک پایگاه داده قوی ،منعطف و مقیاسپذیر است .این پایگاه توانایی out
 scaleکردن و خیلی از ویژگیهای پایگاه دادههای رابطهای مثل ایندکسگذاری و دامنهی پرسوجوها و ذخیرهسازی
را دارا میباشد .پایگاه داده  mongoDBبسیاری از این ویژگیها مثل  built-inبودن پشتیبانی کردن از
 MapReduce-style aggregationو MapReduce-style aggregationرا دارا میباشد.
دانش و مهارت کار با  MS SQL Serverکه بانک اطالعاتی از نوع دیتابیسهای رابطهای یا Relational
 Databaseمیباشد .وظیفه اصلی آن ذخیره و بازیابی اطالعات بر اساس درخواست نرمافزارهای دیگر میباشد .این
پایگاه داده از زبانهای  Queryمانند  T-SQLو  ANSI SQLاستفاده میکند .قابلیت کار با بانکهای اطالعاتی
حجیم (در حد ترابایت) ،قابلیت دسترسی هزاران کاربر بهطور همزمان به بانک اطالعاتی ،قابلیت خودسازگاری ( Self
 )Compatibilityازجمله توانمندیهای این پایگاه داده میباشد.
دانش و مهارت بهکارگیری  MVCکه یک الگوی طراحی معماری نرمافزار میباشد .هدف اصلی استفاده از MVC
این است که عملکرد ،منطق ،رابط و بهطورکلی همهی اجزای یک برنامه را طبق استانداردهای از پیش تعریف شده از
هم جدا کند ،تا چند نفر بتوانند همزمان روی یک پروژه بدون تداخل و سردرگمی کار کنند .همچنین استفاده از الگوهای
طراحی کمک میکند تا برنامه خیلی راحتتر خطایابی شده و خیلی راحتتر آن را توسعه داد.
دانش و مهارت کار با  My SQLکه یک سیستم مدیریت پایگاه داده ( )RDBMSاست و امکان ذخیرهسازی،
جستجو ،مرتب کردن ،بازیابی و همچنین دسترسی همزمان و سریع به دادهها را برای چندین کاربر فراهم میکند.
دانش و مهارت کار با Node.JSکه یک پلتفرم بر اساس موتور  Java scriptاست Node.js .برای ساخت سریعتر
و مقیاسپذیرتر اپلیکیشنهای تحت شبکه میباشد .این پلتفرم از تکنولوژی  non-blocking I/Oکه یک تکنولوژی
 event-drivenبهجای استفاده از روش سنتی  Treadingاست.
دانش و مهارت استفاده از انواع کتابخانههایی مانند  Express.JS،NPM ،Async.JS ،Mochaو  ...میباشد.
دانش و مهارت تخصصی استفاده از زبان برنامهنویسی  Node.JSاست که شامل In memory Data Base
 Testing،MSMQ ،و  ...میباشد.
دانش و مهارت کار با  NumPyکه یک بسته نرمافزاری قابل افزودن به پایتون است ،کاربرد اصلیاش در مقاصد علمی
و برای کار با اعداد است .پایتون بهصورت پیشفرض تنها از آرایهها و متغیرها برای عملیات ریاضی ساده پشتیبانی
میکند .بسته  NumPyویژه کار با اعداد از راه ماتریسها و آرایههای چندبعدی طراحی شده است .از ویژگیهای
آرایهها در  NumPyاین است که میتوان اندازه آنها را بهصورت پویا تغییر داد که این امر به افزایش سرعت
برنامهنویسی کمک میکند.
تسلط بر (18001استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) است که در آن الزاماتی را برای باال نگهداشتن ایمنی کارکنان
در سازمانها ارائه میدهد.
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دانش و مهارت کار با Oracleکه یک پایگاه داده با ساختاری قدرتمند و مفید است ،میباشد .بعضی از این ساختارها از
به هم پیوستن سطحهای  SQLاست که به آن یک سیستم مدیریت ارتباطی پایگاه داده یا  RDBMSمیگویند ،به
وجود می آیند .ساختار اولیه ذخیره داده در پایگاه اوراکل بر روی یک جدول قرار دارد ،که این جدول شامل ستونها و
مشخصهها میباشد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار کاربردی  Originاست که امکاناتی را برای تجزیهوتحلیل دادهها و همچنین رسم
و انتشار نمودارهای با کیفیت ایجاد میکند.
دانش و مهارت کار با  pandasکه کتابخانهای متنباز برای پایتون است و امکان ارائهی ساختارهای دادهای با کارایی
باال را برای تجزیهوتحلیل دادهها فراهم میکند.
دانش و مهارت در اجرا و نصب کابل شبکه بین نودهای کاربر آن ،تجهیزات شبکه و سوئیچها و سایر موارد قرار گرفته
در شبکه که دارای پورت شبکه هستند.
دانش و مهارت کار با  PCRیا واکنش زنجیرهای پلیمراز بوده که در زیستشناسی مولکولی بهمنظور ساخت میلیونها
کپی از قطعه  DNAموردنظر ،به کار میرود .و برای اهدافی همچون تشخیص و نظارت بر بیماریهای ژنتیکی،
شناسایی مجرمان (درزمینه پزشکی قانونی) و مطالعه عملکرد یک بخش هدف از  DNAمورداستفاده قرار میگیرد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار ( )plant design management systemاز نرمافزارهای مدلسازی سهبعدی
نفت و گاز و پتروشیمی با قابلیت طراحی ،مدلسازی و مدیریت سیستم است که برای طراحی موتورخانه نیز استفاده
میشود.
دانش و مهارت استفاده از زبان برنامهنویسی  Perlکه یک زبان برنامهنویسی چندمنظوره است و برای تغییر در متن به
کار میرود .این زبان برنامهنویسی یک زبان مفسر ،سطح باال و شیءگرا است.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Petrelکه برای مطالعه و حل کلیه چالشهای زیرزمینی مانند تفسیر اطالعات لرزهنگاری
و شبیهسازی مخزن قابلاجرا میباشد.
دانش و مهارت کار با نمودار  ID&Pاست که ارتباط بین تجهیزات و ابزارهای دقیق برای کنترل فرآیند را نشان داده
و بر اساس نمودار جریان فرآیند ( )PFDتهیه شده و نشانههای گرافیکی تجهیزات و پایپینگ را به همراه نشانههای
گرافیکی مربوط مربوط به اندازهگیری فرآیند و عملکردهای کنترلی نشان میدهد.
دانش و مهارت کار با  PHPاست که یک زبان قدرتمند برای ساخت وبسایتهای پویا محسوب شده و میتواند با
 HTMLادغام شود PHP .یک زبان در سمت سرور است؛ بدین معنا که کدهای  PHPروی سرور تفسیر شده و
خروجیهایی را تولید میکند.
دانش و مهارت استفاده از  Pipingبرای طراحی ،آنالیز ،نصب ،تست ،راهاندازی و نگهداری از سیستم لولهکشی است.
سیستم پایپینگ شبکهای از لولهها ( )pipesو اتصاالت لوله ( )fittings pipeو دیگر اجزای خاصی است که وظیفهی
انتقال سیاالت شامل مایعات ،گاز و دوغاب را از یک محل به محل دیگر انجام میدهد.
دانش و مهارت کار با ) PLC (Programmable logic controllerکه کنترلکنندهای نرمافزاری است .در
قسمت ورودی ،اطالعات را بهصورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ،پردازش مینماید و نتیجه عملیات را از
قسمت خروجی بهصورت فرمانهایی به گیرندهها و اجراکنندههای فرمان ارسال میکند PLC .برنامه نوشته شده توسط
کامپیوتر را از کامپیوتر به کنتاکتورها یا رلهها توسط مدار رابط انتقال میدهد.
دانش و مهارت استفاده از (  PMBOK ( Management Body of KnowledgeProjectکه مجموعهای
از واژگان ،راهنما و دستورالعملها برای مدیریت پروژه است PMBOK .همچنین با مفهوم مدیریت به معنای کلی آن
نیز همپوشانی دارد زیرا هر دو شامل طرحریزی ،سازماندهی ،نیروی انسانی ،اجرا و کنترل عملیات سازمانی است.
دانش و مهارت کار با  Postgre SQLکه یکی از قدرتمندترین بانکهای اطالعاتی متنباز دنیا با تأکید بر
انعطافپذیری و انطباق با استانداردها میباشد PostgreSQL .یک سیستم مدیریت پایگاه داده شیء-رابطه میباشد
که برای انواع مختلف سیستمهای عامل بهینه شده است و میتواند بر روی مدلهای مختلفی از سیستمهای عامل مانند
 Linux ،Windowsو  MacOSنصب شده و سرویسدهی نماید.
دانش و مهارت تخصصی کار با نرمافزار  Postmanبرای تست APIها است.
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تعریف
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار مدیریت پروژه  Primaveraاست که شامل مدیریت پروژه ،مدیریت محصول،
قابلیت همکاری ،کنترل و ادغام با سایر نرمافزارهای سازمانی مانند  Oracleو سیستمهای  ERPمیشود و نرمافزاری
جامع با عملکرد باال و برنامهریزی چند پروژهای و کنترل است.
دانش و مهارت کار با نرمافزار مهندسی  ProCASTکه درزمینه تحلیل به روش اجزاء محدود ( )FEMاست و با
استفاده از این روش به مدلسازی انتقال حرارت ،جریان سیال و شبیهسازی ترمومکانیکی فرآیندهای ریختهگری
میپردازد .در این نرمافزار با استفاده از ترکیب شیمیایی مذاب ،میتوان خواص فیزیکی و ترمودینامیکی آن را به دست
آورد که در سادگی شبیهسازی بسیار مؤثر است .این نرمافزار آنالیزهای کوپل حرارتی ،سیاالتی و تنشی را فراهم میکند
و همچنین قابلیتهای متالورژیکی را برای آلیاژهای ریختگی دارا است .در ضمن این نرمافزار بهخوبی میتواند با
نرمافزارهای مدلسازی سری  CAD/CAMسازگاری داشته باشد.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Proteusکه نرمافزاری برای شبیهسازی ریزپردازندهها ،ایجاد شماتیک و طراحی برد
مدار چاپی است و از دو بخش اصلی  ISISو  ARESتشکیلشده که  ISISطراحی شماتیک و شبیهسازی مدارات
آنالوگ ،منطقی و میکروکنترلری را عهدهدار است و قابلیت برنامهدهی و برنامهنویسی را نیز دارا است ARES .امکان
طراحی برد مدار چاپی از طریق محیط  ISISبه کاربر میدهد.
دانش و مهارت کار با  Pspiceبوده که برنامه شبیهسازی تراشهای برای  Microsoft Windowsاست .این برنامه
از ابر سیستمهای «ایبیام» و از «تجهیزات الکترونیکی» همچون ترایودها استفاده میکند تا تنظیمات ورودی و خروجی
جریان ولتاژ را در سیستمها به عهده بگیرد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  PVTiبهمنظور ایجاد اطالعات  PVTاز اطالعات آزمایشگاهی سیاالت مخزن
تهیه شده میباشد .در این نرم افزار امکان انتخاب چندین معادله حالت ،استفاده از معادالت مختلف برای ویسکوزیته و
نیز امکان  tuneنمودن معادالت با دادههای آزمایشگاهی وجود دارد.
دانش و مهارت استفاده از  PWAمیباشد .با استفاده از  PWAمیتوان بدون ساخت اپلیکیشن برای اندروید یا ،ios
برنامه را مانند اپلیکیشن در گوشی نصب کرد.
دانش و مهارت کار با زبان برنامهنویسی  Pythonکه یک زبان برنامهنویسی شیءگرا و سطح باال با معناشناسی پویای
یکپارچهشده برای وب ،ساخت و توسعه نرمافزارهای کاربردی و آنالیز داده میباشد.
دانش و مهارت کار با  Qt Quickکه یک چارچوب برای تولید نرمافزارهای کاربردی است و بهصورت خاص برای
سختافزارهای موبایل امکانات ویژهای در آن تعبیه شده است Qt Quick .امکان تعریف واسط کاربر را از طریق یک
زبان اسکریپتی  declarativeبه نام  QMLفراهم آورده است Qt Quick .همانند  WPFاز پردازندهی کارت
گرافیک برای نمایش استفاده میکند QML .یک زبان بر پایه  Java Scriptو برنامهنویسی اعالنی برای ایجاد
واسطهای کاربری برای برنامههای کاربردی است.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Rمیباشد که بهصورت متنباز ،بر اساس زبانهای  Sو  Schemeپیادهسازی شده
است .این نرمافزار اکثر زمینههای آمار کاربردی را پوشش داده و همچنین نرمافزار قدرتمندی برای ایجاد اشکال گرافیکی
و نمودارها است.
دانش و مهارت کار با React Nativeکه یکی از چارچوبهای  React JSاست ،توسط  Facebookو
 Instagramتوسعه پیدا کرده است .این چارچوب ابتدا فقط برای سیستمعامل  iOSارائه شد و بعد برای سیستمعامل
اندروید نیز در اختیار کاربر آن قرار گرفت Native React .یک معماری ارائه میکند که با استفاده از آن بتوان نرمافزار
اندروید و  iOSرا بهصورت  Nativeتوسعه داد.
دانش و مهارت کار با  React.JSکه یک کتابخانه  Java Scriptمتنباز برای ایجاد رابط کاربری مخصوص برای
برنامههای یک صفحه و مدیریت الیههای نمایشی برای نرمافزارهای وب و تلفن همراه میباشد.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Redisکه یک نرمافزار منبع باز برای ذخیرهسازی اطالعات در حافظه بهعنوان یک
پایگاه داده ،حافظه پنهان و یا کارگزار پیام میباشد .این نرمافزار ساختارهای دادهای مانند رشتهها ،مشها ،لیستها،
مجموعههای مرتبشده با پرسشهای محدود ،بیت مپها و شاخصهای جغرافیایی با درخواستهای شعاعی را پشتیبانی
میکند.
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دانش و مهارت کار با کتابخانه  Reduxکه یک کتابخانه  JavaScriptمتنباز برای مدیریت وضعیت برنامه است.
 Reduxیک کتابخانه کوچک همراه با یک  APIساده و محدود است که برای یک برنامهی قابل پیشبینی،
طراحیشده است.
دانش و مهارت کار با  Rest Apiبوده که یک رابط نرمافزاری اپلیکیشن (Interface Application Program
یا  )APIاست و از پروتکل و ریکوئستهای  HTTPمانند  POST،PUT ،GETو  DELETEبرای گرفتن،
قرار دادن ،ارسال کردن و حذف کردن دادهها استفاده میکند .یک  RESTful APIکه گاهی هم به نام وبسرویس
 RESTfulهم شناخته میشود ،بر اساس تکنولوژی نمایانگر حالت انتقال ( Representational State
 Transferکه بهاختصار  RESTنامیده میشود) ساختهشده است .یعنی یک شیوه معماری و راهحل برای برقراری
ارتباط که معموالً در توسعه وبسرویسها استفاده میشود.
دانش و مهارت کار با  RESTful Web Servicesکه یکسری از دستورالعملها و سبکهای معماری را برای
انتقال دادهها و نرمافزارهای تحت وب استفاده کرده و همچنین میتواند دادهها را به سایر برنامهها ارسال کند.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Revit Architectureکه قابلاستفاده برای ترسیم و طراحی نقشههای معماری
و ساختمانی است.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Rhinoceros 3Dکه یک نرمافزار طراحی سهبعدی یا طراحی صنعتی است که بر
پایهی خطوط  Nurbsبرای مدلسازی صفحات و حجمهای پیچیده ،تولید هندسه میکند.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  SAFEبرای طراحی دالهای بتنی پیشتنیده و فونداسیون است.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  SAP2000جهت طراحی و تحلیل دینامیکی و استاتیکی سازهها میباشد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار آماری ) SAS (Statistical Analysis Systemاست که بیشتر روشهای
رایج آماری را پوشش داده و کاربر میتواند فرمانهای خاصی را انتخاب نموده و به کار گیرد.
دانش و مهارت کار با ) SASS(Syntactically Awesome Style Sheetsکه یک زبان پیش پردازنده
 CSSیا  CSS Preprocessor Languageبهحساب میآید ،میباشد SASS .اساساً یک روش توسعهیافته از
کد نویسی در  CSSهمراه با سینتکس بهحساب میآید LESS .یکی از فریمورکهای  CSSاست که از قوانین
 CSSاستفاده میکند و توسط روشهایی مانند متغیرها ،حسابگرهاmixin ،ها و توابع ،قابلیتهای  CSSرا توسعه
داده و آن را پویا ساخته است بهگونهای که میتوان کدهای  LESSرا در یک فایل  CSSنوشت .کامپایلر اصلی
 LESSبا استفاده از  Java Scriptنوشتهشده است و کدهای نگارش یافته را به فرمت استاندارد  CSSتبدیل
میکند.
دانش و مهارت کار با  SciPyکه یک کتابخانه متنباز پایتون میباشد که برای محاسبات علمی و فنی به کار گرفته
میشود.
دانش و مهارت برنامهریزی ،هدفگذاری ،تحلیل ،تولید ،آزمایش ،استقرار و نگهداری سیستمهای نرمافزاری است که
اغلب در یک چرخه ،تداوم و تکرار پیدا میکند.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Selenium IDEبرای تست برنامههای تحت وب است.
دانش و مهارت  SEOکه مجموعه فعالیتهایی است در طراحی سایت ،تعیین استراتژی محتوایی و تولید محتوا ،تا
جایگاه بهتر و بازدیدکنندهی بیشتری در نتایج جستجوی گوگل کسب کند.
دانش و مهارت کار با  shell scriptکه توسط سیستمعاملهای مختلف ازجمله  Linuxقابلاستفاده بوده و جهت
جلوگیری از اتالف وقت و تکرار وظایف ،و همچنین انجام امور بهصورت خودکار و یکجا ،به کار گرفته میشود .شامل
آشنایی با دستورات  shellبهصورت ترکیبی و خروجیهای آنها ،کنترل جریان برنامه ،عملیات ریاضی ،آرایهها و توابع
میباشد.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Sketchکه یک نرمافزار نسل جدید طراحی دیجیتال است و قابلیت ویرایش ،طراحی
وکتور و تصاویر و ساخت تصاویر در الیههای دیجیتال را دارا است.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  SketchUpدرزمینه انجام طراحیهای سهبعدی است که در حوزههای طراحی و
ارائه آنها در بخشهای غرفه سازی ،طراحی داخلی ،طراحی صنعتی و … استفاده میشود.
دانش و مهارت در فرآیند ساخت و معماری یک نرمافزار و آشنایی کامل با  MVVM،MVP ،MVCو  ...میباشد.
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دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  ،Solidworksکه دارای سه محیط به نامهای  assembly،partو drawing
(محیطهای رسم قطعه ،سوار کردن قطعات مکانیسم و تهیه نقشه مهندسی برای نسخه چاپی) میباشد.
دانش و مهارت کار با زبان برنامهنویسی  (Structerd Query Language) SQLکه یکی از محبوبترین
زبانها برای برنامهنویسی تحت وب جهت کار با پایگاه داده است و برای افزایش ،کاهش و یا تغییر دادهها مورداستفاده
قرار میگیرد.
دانش و مهارت کار با پایگاه داده  SQLLiteمیباشد .از مزیتهای این پایگاه داده ،پشتیبانی از انواع سیستمعاملها
ازجمله  MacOS،Linux ،Windowsو  ،Androidهمچنین رایگان و قدرتمند بودن آن است که با زبان C
برنامهنویسی شده و پیوسته در حال ارتقا است.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Surferدرزمینه نقشهبرداری است که در مشاغلی که نقشههای توپوگرافی ،عوارض
زمین ،خطوط مرزی مناطق و  ...نیاز دارند ،کاربرد دارد .این نرمافزار قابلیتهای ویژهای در ترسیم توپوگرافی منطقهای
عوارض سطحی و خطوط مرزی دارد.
دانش و مهارت کار با زبان برنامهنویسی  Swiftمیباشد که یک زبان برنامهنویسی چند شیوهای و از نوع کامپایلری
است و برای توسعه  watchOS،macOS ،iOSو  tvOSتوسط شرکت اپل ساختهشده است.
دانش و مهارت نصب ،راهاندازی و نگهداری سرورها یا سایر سیستمهای کامپیوتری میباشد .از وظایف یک ادمین
سیستم ،رفع قطعیها و مشکالت سرویس ،اسکریپتنویسی و یا برنامهنویسی سبک و همچنین مدیریت پروژههای مرتبط
با سیستم است.
دانش و مهارت کار با  TensorFlowکه یک کتابخانه نرمافزاری منبعباز قدرتمند برای محاسبات عددی است و
بهطور خاص برای یادگیری ماشین در مقیاس بزرگ ،ارائه و تنظیم شده است.
دانش و مهارت پیدا کردن خطاهای احتمالی یک نرمافزار برای عملکرد درست ،صحیح و بهینه در طول استفاده از آن
است.
دانش و مهارت کار با  ،TypeScriptکه یک زبان برنامهنویسی چند سکویی ،متنباز و کامپایلری است؛ Type
 Scriptیکی از زیرمجموعههای زبان  Java Scriptاست که کمک میکند تا کدها را به روش سادهتری نوشت و
سپس با کامپایل کردن آنها خروجی استاندارد کد جاوا اسکریپت را به دست آورد.
دانش و مهارت در ) UI (User Interfaceو ( UX (User ExperienceمیباشدUser Experience .
شامل رفتار ،حالت و احساسات کاربر در مورداستفاده از یک محصول و یا سیستم خاص میباشدUser Interface .
در فیلد اثر متقابل ماشین و انسان در صنعت طراحی ،فضایی میباشد که اثر متقابل بین انسان و ماشین به وجود میآورد.
آشنایی با نحوه شناسایی نیازهای مخاطب ،انتخاب استراتژیهای مناسب  ،UXفرایندها و چرخه تولید محصول،
پروتوتایپینگ ،آشنایی با رابط کاربری برای سایت و اپلیکیشن ،استفاده از انواع المانهای گرافیکی ،نحوه تعامل با
 developerاست.
دانش و مهارت تخصصی طراحی نمودارهای ( UMLزبان مدلسازی یکپارچه) در زمینههای برنامهنویسی است.
دانش و مهارت کار با  V-RAYبوده که یک  Pluginمعروف ،کاربردی و حرفهای برای  3DMaxمیباشدV-.
 RAYبهعنوان یک موتور رندر بهوسیله آنالیز نور و سایهها و متریالهای مخصوص به خود ،رندرهای واقعگرایانه را از
صحنهها به ارمغان میآورد.
دانش و مهارت کار با زبان  VBبرای یادگیری آسان برنامهنویسان تازهکار میباشد VB .فقط برای ساختن نرمافزارهای
کاربردی ساده ساخته نشده بلکه میتواند برای توسعه نرمافزارهای کاربردی پیچیده نیز بکار رود.
دانش و مهارت استفاده از ( Virtualizationمجازیساز) برای ایجاد کردن چندین سرور مجازی بر روی یک
سختافزار میباشد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Microsoft Visioکه یک نرمافزار حرفهای برای ترسیم انواع اشکال عمومی،
معماری و مهندسی است ،میباشد .با این نرمافزار میتوان کارهای ترسیم ،ذخیره کردن ،حذف کردن ،چاپ خطوط،
حاشیه و ...را انجام داد.
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Voip
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197
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Webpack
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Windows Server
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Wordpress

201

Xpert
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203
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204

ابزارهای مکمل

205

اتوماسیون صنعتی

206

اجرا (عمران)

207

اجرا (معماری)

208

اختالالت یادگیری

تعریف
دانش و مهارت استفاده از پروتکل  IPبهمنظور برقراری ارتباطات صوتی میباشد .این دانش شامل آشنایی معماری
استفادهشده در  VoIPو عملکرد اجزای آن ،انواع پروتکلها و کدکها ،آشنایی با محصوالت شرکتهای معروف و
تفاوتهای کلی آنها میباشد.
دانش و مهارت کار با  Vue.jsکه یکی از چارچوبهای  Java Scriptاست ،به ساخت نرمافزارهای تحت وب و
موبایل در حال گسترش و قابل توسعه ،تحت معماری ( MVVM (Model–view–viewmodelکمک میکند
و از ترکیب مدل و کتابخانههای موردنیاز استفاده میکند .هسته مرکزی و اصلی این چارچوب روی الیه  Viewاز
معماری سه الیه  Controller،View ،Modelتمرکز کرده که بسیار ساده و قابلفهم است.
دانش و مهارت استفاده از  WBSیا ساختار شکست کار ( )Work breakdown structureکه در مدیریت پروژه
و مهندسی سیستمها به معنی تفکیک یک پروژه به اجزای کوچکتر برمبنای اقالم تحویلی است ،میباشدWBS .
تعریفکننده و دستهبندی کننده عناصر کارهای پروژه بهصورت جدا از هم بهصورت ی است که به سازماندهی و تعریف
اسکوپ ( )scopeکلیه پروژه کمک کند .یک عنصر  WBSمیتواند یک محصول ،داده ،سرویس و یا ترکیبی از آنها
باشد .همچنین یک  WBSچارچوب الزم برای تخمین و کنترل دقیق هزینه جهت زمانبندی و کنترل پروژه را فراهم
میکند.
دانش و مهارت کار با  webpackبرای نرمافزارهای کاربردی  Java Scriptمیباشد .وقتی وبپک Script Java
را پردازش میکند ،بهصورت بازگشتی ،یک گراف وابستگی از هر ماژولی که نرمافزار نیاز دارد ،میسازد .سپس تمام آن
ماژولها را در درون فایلهای باندلهای کوچکی (اکثراً یک ماژول) قرار میدهد که توسط مرورگر دریافت میشود.
دانش و مهارت کار با  Windows Serverکه یک سیستمعامل از خانواده ویندوز شرکت  Microsoftاست،
میباشد و یکی از محبوبترین سیستمعاملهای تحت سرور محسوب میگردد.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Wordpressکه یک نرمافزار مدیریت محتوای رایگان و مبتنی بر زبان  PHPو بانک
اطالعاتی  MYSQLاست ،میباشد که بهعنوان بزرگترین ابزار طراحی بالگهای شخصی در دنیا به شمار میرود.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  ،xpert high scoreاست .نرمافزار آنالیز پراش پرتوایکس یا xpert high score
یکی از مفیدترین و مهمترین نرمافزارهای استفادهشده در مهندسی مواد است .در شناسایی فازی مواد ،از کارتهای
 ICCDاستفاده میشود که پیشازاین بهصورت دستی بررسی میشدند .کار اصلی این نرمافزار  ،استفاده راحتتر و
سریعتر از این کارتها با دستهبندی و اطالعات مفید آن است.
آشنایی جامع با ابزار دقیقی که برحسب نوع کمیت موردنیاز و با توجه به شرایط و استانداردهای تعیینشده ،انتخاب و
مورداستفاده قرار میگیرند .ابزار دقیق در حقیقت زیرساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهد و شامل
ابزارهایی است که وظیفه اندازهگیری ،انتقال ،نمایش ،ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی را در پروسههای صنعتی به
شکلی دقیق بر عهده دارند .ابزار دقیق مربوط به دما نظیر کنترلر دما ،ترانسمیتر دما و ترمومتر یا نمایشگر دما ،ابزار
اندازهگیری و کنترل دقیق فشار ،فلومتر یا سنجش جریان سیاالت و انتقال مقادیر جریان یا کنترل آن ،ابزار سطح سنجی
یا اندازهگیری سطح مواد درون مخازن و کنترل دقیق آنها و ابزار سرعت سنجی ،ابزار رطوبت سنجی را شامل میشود .
مهارت و دانش استفاده از ابزارهای تدوین مانند :میز تدوین ،اسپالیسر ،فیلم چسبان ،فیلم بین و ...میباشد.
شناخت ابزارهایی که یک تایپیست برای انجام کامل کارش به آنها نیاز دارد ،مانند :پرینتر ،اسکنر ،توانایی OCR
کردن ،نرمافزارهای تبدیل صوت به متن و ...میباشد.
دانش و مهارت در خودکارسازی فرایندهای تولید و بهرهگیری از سامانههای کنترل مکانیکی و الکترونیکی به کمک
رایانههای قابلبرنامهریزی مانند plcها برای پایش خط تولید میباشد.
دانش و مهارت انجام اقدامات الزم در جهت اجرا و ساخت قسمتهای مربوط به ساختمان منطبق با نقشههای طراحی
و اجرایی تأییدشده از سوی نظاممهندسی و پروانه صادره از طرف شهرداری است.
دانش و مهارت الزم در جهت اجرا و ساخت قسمتهای مربوط به ساختمان به لحاظ زیباشناسی منطبق با نقشههای
طراحی و اجرایی تأیید شده از سوی نظاممهندسی و پروانه صادره از طرف شهرداری است.
دانش و مهارت شناخت هر اختاللی که در آن موفقیت تحصیلی فرد ،با توجه به سن ،آموزش و هوش و همچنین برحسب
آزمونهای معیار خواندن ،نوشتن و محاسبه کمتر از حد انتظار باشد.
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دانش شناخت کلیات مطرح در ادبیات فارسی مانند انواع متون ادبی ،دستور زبان ،نظم و نثر ،آرایههای ادبی ،قرابت
ادبیات فارسی
معنایی ،تاریخ ادبیات ،معانی لغات و امالی آنها میباشد.
شناخت و مهارت در برقراری ارتباط و تعامل مؤثر با دیگران است.
ارتباط موثر
دانش و مهارت پیادهسازی شبکههای ارتباطی بیسیم بهوسیله یکی از انواع سیستمهای انتقال اطالعات که از «امواج
ارتباطات بیسیم
الکترومغناطیس» مانند«امواج رادیویی» بهعنوان «حامل» استفاده میکنند ،میباشد.
دانش و مهارت تحلیل تطبیقی راهکارهای مختلف انجام یک فعالیت ،برحسب هزینهها و پیامدهای آن است.
ارزیابی اقتصادی طرح
دانش و مهارتی برای تعیین اندازه کمّی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوهی ناشی از حوادث احتمالی بر روی
ارزیابی ریسک
افراد ،مواد ،تجهیزات و محیط که از این طریق میزان کارآمدی روشهای کنترلی موجود مشخص میشود.
دانش و مهارت به کارگیری شیوه تطبیق ابزارها و وسایل کار ،با بدن فرد را موردبررسی و مطالعه قرار میدهد تا از بروز
ارگونومی
اثرات ناهنجار در درازمدت جلوگیری کند.
دانش و تسلط بر استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی معیارهای رسمی و همگانی که از سوی واضع قانونی
استانداردهای حسابداری
استاندارد تعیین گردیده و همهی شخصیتهای حسابداری یا واحدهای گزارشگر موظف به رعایت آنها در عمل هستند.
دانش و تسلط بر استانداردهای حسابرسی که بیانگر برخورداری فرآیند حسابرسی و محصول نهایی آن (گزارشهای
استانداردهای حسابرسی
حسابرسی) است و موجب اطمینان استفادهکنندگان از گزارشهای مالی و عملیاتی دستگاههای اجرایی میگردد.
تسلط بر استانداردهایی که برای کنترل نمونههای آزمایشگاهی مورداستفاده قرار میگیرد .این استانداردها در آزمایشهایی
استانداردهای مواد
مانند کشش ،ضربه ،جوش و  ...مورداستفاده قرار میگیرد که از شاخصترین آنها میتوان به  ASTMاشاره کرد.
دانش و مهارتی است که طی آن  DNAبا کمک ترکیبی از روشهای فیزیکی و شیمیایی از نمونه جداسازی میشود.
در استخراج به روش شیمیایی ،انواع مختلفی کیت وجود دارد که در زمان کمتر ،امکان استخراج و انتخاب صحیح DNA
استخراج DNA
را فراهم میکند.
دانش و مهارت در فرآیندی است که طی آن  RNAکل موجود در یک نمونه هموژنیزه شده سلولی جدا و تصفیه
میشود .این روش آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی ،مهندسی ژنتیک و ...کاربرد ویژهای دارد و یکی از پیشنیازهای ضروری
استخراج RNA
در فرآیندهایی همچون  PCRو  ،RT-PCRنورترن بالتینگ و دیگر روشها میباشد.
دانش و مهارت کشف قضایای مجهول بهوسیله ترکیب قانونمند قضایای معلوم در آمار و پرسشگری میباشد.
استدالل
دانش و مهارتی است که مسیر اجرایی همهی اهداف بازاریابی را در قالب یک برنامه کلی قابلفهم ،با هدف ارتقاء بازدهی
بودجه و بهتر هدف قرار گرفتن مخاطبان ،تدوین می کند .در واقع استراتژی بازاریابی با توجه به شناخت کامل از برند،
استراتژی بازاریابی
کسبوکار ،صنعت و مشتریان تنظیم و تدوین میشود.
دانش و مهارت بهکارگیری مجموعهای از فعالیتها و اقدامات که در جهت افزایش آگاهی ،بهبود برند ،بازاریابی و فروش
استراتژی بازاریابی دیجیتال
بیشتر در فضای آنالین انجام میگیرد.
دانش و مهارت برنامهریزی به منظور دستیابی به اهداف مشخص و بلند مدتی است که این اهداف با تکامل یک نام
استراتژی برندینگ
تجاری موفق به دست میآید.
استراتژی محتوا ،نگرشی کامالً متفاوت با روش سنتی بازاریابی است که در آن ،با ایجاد و مدیریت منابع مناسب ،جریانی
پیوسته از محتوا همسو با نیازهای خریدار در کلیه مراحل خرید ،به او ارائه میشود .بر اساس آن ،باید مدیریت به شیوهای
استراتژی تولید محتوا
اعمال شود که نرخ بازگشت سرمایه فعالیتهای مربوط به محتوا بهصورت عددی ،قابلسنجش باشند.
دانش و مهارت استفاده از منابع محدود ،با بهرهگیری از فرصتهای موجود در محیط کسبوکار جهت به وجود آوردن
استراتژی کسبوکار
مزیت رقابتی و رسیدن به تمایز نسبت به سایر رقبا میباشد.
دانش و مهارت سنجش ،تحلیل ،شناسایی و انتخاب موقعیتهای مختلف بازار متناسب با کسبوکار و تصمیمگیری برای
استراتژی ورود به بازار
ورود به بازار میباشد .استراتژیهای ورود به بازار شامل راهبردهایی بلندمدت و فراگیر است.
دانش و مهارت بهکارگیری مجموعه فعالیتها و روشهای منظم و دورهای است که بهمنظور بررسی وضعیت موجود،
استقرار سیستمهای
بهروزرسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب ،در جهت افزایش بهرهوری و کاهش فرسایش تجهیزات و هزینههای
نگهداری و تعمیرات
سنگین خرید انجام میشود.
()PM
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تعریف
دانش و مهارتی کاربردی برای پیشطرح محسوب میشود .مهارت پیادهسازی طرح یا ایدهی اولیهی یک مهندس معمار
که در آن کلیات موضوع بهصورت غیردقیق نشان داده میشود .همچنین میتواند در میان یکی از روشهای اولیه در
طراحی پالن و طرح سازههای مختلف بهصورت خالصه به کار گرفته شود.
تسلط بر دانش و مهارت استفاده از سیستم  JITجهت همسو کردن سفارشات مواد خام تأمینکنندگان با برنامههای
تولید می باشد .در این سیستم هیچ موجودی مواد اولیه ،خریداری و هیچ محصولی ساخته نمیشود مگر هنگامیکه
ضرورت ایجاب کند .این سیستم اساساً بر کاهش هزینهها از طریق حذف موجودیهای انبار تمرکز دارد.
تسلط بر دانش و مهارت اجرا در صحنه ،سینما و تلویزیون میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت حفاظت اطالعات و سیستمهای اطالعاتی از فعالیتهای غیرمجاز مانند دسترسی ،استفاده،
افشاء ،نسخهبرداری یا ضبط ،خراب کردن ،تغییر ،دستکاری و ...میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت بهترین استفاده از مواد اولیه مرغوب در تهیه غذاهای باکیفیت و لذیذ جهت مصرف در اماکنی
مانند رستورانها ،هتلها و  ...میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت در شناخت بازار های مالی جهت خریدوفروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار ،با سررسید بیشتر از
یک سال و داراییهای بدون سررسید ،اطالق میشود.
تسلط بر دانش و مهارت بهکارگیری اقدامات الزم بهمنظور شناسایی ،پیشبینی و برطرف نمودن نیازهای همه طرفین
درگیر در مبادله کاال و خدمات به جهت ارتقاء محصوالت میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت در استراتژی دیجیتال هر کسبوکاری بوده که از طریق محتوا بتوان مشتری جذب کرد .با تولید
محتوا و استفاده از تکنیکهای بازاریابی در آن میتوان از طریق موتورهای جستجو بازدیدکننده جدید جذب کرد .بازاریابی
محتوا ارتباط مستقیمی با بازاریابی موتورهای جستجو دارد .یعنی جدا از تولید محتوا افراد باید بتوانند سئو و بهینهسازی
انجام دهند.
تسلط بر دانش و مهارت به کار بردن سلسله عملیات منظم ،سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر ،بهمنظور دستیابی به اهداف
معین و مشخص در مدتی معلوم میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت تبدیل مشخصات پروژهها و اظهار مشکالت و فرآیندها به نمودارهای منطقی با جزئیات کامل
بهمنظور برنامهنویسی و رمزگذاری به زبان کامپیوتر ،توسعه و نوشتن برنامههای کامپیوتری برای ذخیره ،استقرار و بازیابی
اسناد خاص ،دادهها و اطالعات و برنامهنویسی برای وبسایتها میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت کار با برنامهنویسی شیءگرا است که ساختار یا بلوک اصلی اجزای آن ،شیءها میباشند .در
واقع در این شیوه برنامهنویسی ،برنامه به شیء گرایش پیدا میکند .به این معنا که دادهها و توابعی که قرار است بر روی
این دادهها عمل کنند ،تا حد امکان در قالبی به نام شیء در کنار یکدیگر قرار گرفته ،جمعبندی شده و یک واحد (شیء)
را تشکیل داده و نسبت به محیط بیرون خود ،کپسوله میشوند و از این طریق ،توابع بیگانه خارج از آن شیء ،دیگر امکان
ایجاد تغییر در دادههای درون آن شیء را ندارند.
تسلط بر دانش و مهارت در برنامهریزی ،تدوین استراتژی و پیادهسازی آن برای رسیدن به اهداف بازاریابی که منجر به
ایجاد شدن هویت تجاری کسبوکار میشود ،اطالق میشود.
تسلط بر دانش و مهارت بریف نوشتن که توضیحاتی مکتوب ،اساسی و چکیده درباره یک پروژه (برند) است که در
حقیقت صورتمسئله را با تمام جزئیات ممکن (اما مختصر) تشریح میکند.
تسلط بر دانش و مهارت مطالعه عوامل محیطی مضر برای سالمتی انسان ،تشخیص و پیشگیری ،رفع و کنترل اثرات
سوء ناشی از این عوامل است که برای رسیدن به این هدف ،بهرهگیری از دانش زیستمحیطی و نیز بهکارگیری اصول
مهندسی ضرورت مییابد.
تسلط بر دانش و مهارت برنامهریزی مالی یا به عبارتی پیشبینی اتفاقات مالی از نوع درآمد و هزینه برای یک پروژه
است.
تسلط بر دانش و مهارتی که در آن سعی میشود به مسائل بیولوژیکی بهخصوص درزمینه های سلولی و مولکولی با
استفاده از کامپیوتر ،نرمافزارهای کامپیوتری و بانکهای اطالعاتی پاسخ داده شود.
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تسلط بر دانش و مهارت شناخت و بهکارگیری مکانیزم ساختاری که هر سازمانی برای بر آنگیختن یا قدردانی از کارکنانش
ایجاد مینماید ،سیستم پاداش ( ) Reward Systemنامیده میشود .در این سیستم که در اکثر سازمانهای بزرگ
اصول پاداش و قدردانی
امروزی وجود دارد ،عملکرد هر فرد مشخص گردیده و مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرد و سپس در صورت رشد و پیشرفت
مورد تشویق و تقدیر قرار میگیرد.
تسلط بر دانش و مهارت بهکارگیری گونهها و نژادهای زنبورعسل ،ارزیابی وضعیت کلونی ،استفاده از وسایل و ابزارآالت
اصول پرورش زنبور عسل زنبورداری ،تکثیر کندوهای زنبورعسل ،ادغام کردن کندوها ،بررسی محیطهای مورد بهرهبرداری زنبور ،مدیریت بیماریها
و آفات زنبورعسل ،مدیریت در پرورش و نگهداری زنبورعسل و  ...میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت به کارگیری ابزارهای مخصوص برای کشت قارچ ،ابزارهای گرمایشی و سرمایشی برای تأمین
اصول پرورش قارچ
دمای مناسب ،ابزارهای مناسب برای تأمین رطوبت محیط ،کمپوست مناسب با میزان مواد غذایی غنی و  ...میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن ،آمادهسازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی ،عملیات
اصول پرورش گیاهان
داشت گیاهان دارویی و برداشت گیاهان دارویی برآید.
دارویی
تسلط بر دانش و مهارت انتخاب سناریوی هر تبلیغ ،انتخاب رسانهی مناسب ،هماهنگی و برنامهریزی فعالیتهای هنری
اصول تبلیغات
مرتبط با آن ،انتخاب نیروهای موردنیاز برای کمپینها و ...است.
تسلط بر دانش و مهارت به کارگیری به جهت کسب موفقیت در تبدیل یک ایده ذهنی به محصول یا خدمت و ورود آن
به بازار ،است .تجاریسازی از طرح و پرورش ایده آغاز شده ،با توسعه و تولید کاال و خدمت فناورانه شکل میگیرد و
اصول تجاریسازی
نهایتاً با فروش آن کاال و خدمت به مصرفکننده نهایی کامل میشود.
تسلط بر دانش و مهارت تحلیل گزارشهای مالی و سالمت مالی شرکت ،مدیریت ،امتیازات رقابتی ،رقبا و بازارهای
اصول تحلیل بنیادی
مربوطه است .تحلیل بنیادین بر اساس اطالعات و دادههای گذشته و فعلی با هدف پیشبینی مالی انجام میپذیرد.
تسلط بر دانش و مهارت پیشبینی قیمت ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است .در این تحلیل از طریق
بررسی تغییرات و نوسانهای قیمتها ،حجم معامالت و عرضه و تقاضا میتوان وضعیت قیمتها در آینده را پیشبینی
اصول تحلیل تکنیکال
کرد.
تسلط بر دانش و مهارت استفاده از ابزار و تکنیکهای تدوین برای تولید انیمیشن ،مستند و  ...میباشد.
اصول تدوین
تسلط بر دانش و مهارت در بهکارگیری مجموعه راهها و روشهایی که سازمان نیروی کار خود را به وظایف مختلفی
اصول تدوین مقررات درون تقسیم کرده و پسازآن بین آنها هماهنگی ایجاد میکند .یعنی اینکه سازمان با توجه به اهداف و مأموریتهای خود
انجام چه وظایفی را در دستور کار خود قرار داده و اجرای آن را به چه کسانی سپرده و توزیع اختیارات و مسئولیت در
سازمانی
سازمان چگونه است.
دانش و مهارت انجام تستهای مختلف بر روی نرمافزار برای اطمینان از کارکرد صحیح آن در شرایط مختلف است.
اصول تست نرمافزار
تسلط بر دانش و مهارت بهکارگیری اصول تشریفات و پذیرایی است ،شامل رفتارها و آدابورسوم پذیرفتهشدهای است
اصول تشریفات و پذیرایی
که افراد یا سازمانها باید با در نظر گرفتن شرایط فردی ،مکانی و زمانی رعایت کنند.
تسلط بر دانش و مهارت انجام مجموعه فعالیتها و روشهای منظم و دورهای بهمنظور بررسی وضعیت موجود،
اصول تعمیرات و نگهداری بهروزرسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب است که موجب افزایش بهرهوری و کاهش فرسایش تجهیزات و درنتیجه
کاهش هزینههای سنگین خرید میشود.
تسلط بر دانش و مهارت استفاده از مواد غذایی مناسب جهت پرورش و سالمت دام میباشد.
اصول تغذیه دام
اصول تنظیم اسناد تجاری تسلط بر دانش و مهارت در بهکارگیری مقررات تجاری و مدنی ،اصول و روابط حاکم بر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت
بررسی ،تدوین و یا تنظیم اسناد حقوقی الزامآور یا غیر الزامآور است.
و غیر تجاری
اصول تهیه و تنظیم قرارداد تسلط بر دانش و مهارت در بهکارگیری از قوانین و مقررات بینالمللی در خصوص عقد قراردادها و تفاهمنامهها است.
قرارداد موافقنامه بین المللی قراردادی است که طرفین آن ،از طریق پذیرش حقوق و تعهدات که حداقل یک عنصر
و موافق نامههای
فراملی دارد ،اقدام به ایجاد یک ماهیت حقوقی میکنند.
بینالمللی
اصول تهیه و تنظیم قرارداد تسلط بر دانش و مهارت بهکارگیری قوانین و مقررات و نحوهی تنظیم قرارداد و موافقنامههای داخلی است.
و موافق نامههای داخلی
تسلط بر دانش و مهارت تعریف پروژه ،ایجاد فرآیندهای سازمانی و اختصاص مسئولیتهای چالشی به افراد با هدف
اصول توسعه و پرورش
توسعه و شناسایی شاخصهای توسعه و موفقیت میباشد.
مدیران
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تسلط بر دانش و مهارت ترسیم پرسونای مخاطب ،تولید محتوای جذاب و متناسب با پرسونای مخاطب ،آشنایی نسبت
به شبکههای اجتماعی و محتوای آن ،آشنایی با اصول نگارشی ،پاراگراف نویسی و تیترنویسی و همچنین توانایی استفاده
اصول تولید محتوا
صحیح از جذابیتهای بصری و گرافیکی برای انتقال مفهوم میباشد.
اصول ثبت عالئم تجاری و تسلط بر دانش و مهارت در رویه ثبت مکانیزه و فیزیکی عالئم تجاری ،اختراعات و داشتن مهارت جهت دفاع از موارد
مزبور در مراجع ذیصالح است.
اختراعات
تسلط بر دانش و مهارت بررسی گزارش مالی شرکت (به صورتی که در گزارش ساالنه ارائهشده) توسط فردی مستقل از
اصول حسابرسی
شرکت است که شامل ترازنامه ،صورت درآمد ،صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام ،صورت گردش نقدی و ...است.
تسلط بر مهارت نظارت و کنترل نگهبان و حراست بر ورود و خروج کاالها ،وسایل نقلیه و رفتوآمد افراد ،امنیت و ایمنی
اصول حفاظت فیزیکی
اماکن و تأسیسات ،کارکنان ،کنترل ،نظارت و حفاظت از مکانهای مختلف سازمان و اداره میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت بهکارگیری قوانین حاکم بر روابط تجاری شرکتها مصرح در قانون تجارت و سایر مقررات
اصول حقوقی شرکت و
جهت تنظیم مقررات داخلی و روابط خارج سازمان اشخاص حقوقی میباشد.
سازمانها
تسلط بر مهارت و تکنیکهایی جهت کاهش و به صفر رساندن اشتباهات در تجهیزات ،عملیات ،رویهها و  ...میباشد.
اصول خطای صفر
تسلط بر دانش و مهارت استفاده از روش علمی در پژوهش و مطالعه ذهن ،فرآیندهای ذهنی (احساس ،ادراک ،تفکر،
هوش ،شخصیت ،هیجان ،انگیزش و )...و رفتاری (حرکات ،اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم) در افراد
اصول روانشناسی
میپردازد.
تسلط بر دانش و مهارت شکل دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب ،ریختن مواد مذاب در محفظهای به نام قالب و آنگاه
اصول ریختهگری
سرد کردن و انجماد آن مطابق شکل محفظه قالب میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت طراحی و گردآوری مجموعهای از سؤاالت بهصورت نوشتاری با توجه به دو اصل روایی و پایایی
اصول طراحی پرسشنامه
برای رسیدن به هدف موردنظر میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت انجام فعالیتهایی است که از نقطهی صفر (زمانی که هنوز هیچچیز وجود ندارد) تا لحظهای که
اصول طراحی و توسعه
محصول آمادهی تجاری شدن ( )Commercializationو عرضه به بازار ( )Launchاست را پوشش میدهند.
محصول
تسلط بر دانش و مهارت در جهت قیمتگذاری کاال یا خدمت ،با در نظر گرفتن عوامل گوناگون و تأثیرگذاری همچون
اصول قیمت گذاری
تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار که لزوم جرحوتعدیل قیمت را ایجاد میکند.
تسلط بر دانش و مهارت رعایت اصول و روشهای کار در آزمایشگاه ،انجام نمونهگیری ،تست ،اندازهگیری ،ثبت و ....
اصول کار در آزمایشگاه
میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت انجام امور تخصصی ،فنی و خدماتی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،مهارت نظارت بر فعالیتها
اصول کتابداری
و رفع اشکاالت فنی و تخصصی ،و همچنین اجرای امور پژوهشی در مسائل کتابداری و اطالعرسانی اطالق میگردد.
تسلط بر دانش و مهارت در جهت تشخیص بهموقع مشکالت احتمالی در روند اجرای پروژه میباشد.
اصول کنترل پروژه
تسلط بر دانش و مهارت تهیه روشهایی برای حصول اطمینان از مرغوبیت ،مشتریپسند بودن و مطابقت با استانداردهای
اصول کنترل کیفیت
فنی کاالهای تولیدی است.
تسلط بر دانش و مهارت بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامهریزی ،سازماندهی منابع و امکانات و
اصول مدیریت
هدایت برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت در جهت حفظ رضایت مشتریان ،وفادار نگهداشتن مشتریان و ترغیب آنها به تبلیغ و ترویج
اصول مدیریت بازاریابی محصول مدیریت بازاریابی می باشد .بنابراین علم و هنر انتخاب بازارهای هدف سودآور و نیز جذب و حفظ و افزایش
مشتریان از طریق خلق و مبادله و ارائه ارزش به آنان نیز میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژیهایی برای اداره ریسک میباشد.
اصول مدیریت ریسک
تسلط بر دانش و مهارت همراهی مداوم و حمایت از افراد برای ثابتقدم ماندن در اهداف و تعهدات ،تسهیل کردن اجرای
فعالیتها ،توسعه و بهبود استعدادها و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه،آموزش پیشرفت فرد و ...در فعالیتهای ورزشی
اصول مربیگری
است.
تسلط بر دانش و مهارت ارائه راهکارهای مناسب برای تغذیه هر فرد متناسب با شرایط فیزیولوژیکی و ذائقه ایشان است
اصول مشاوره تغذیه
که اهداف مشخصی ازجمله کاهش یا افزایش وزن ،کنترل بیماریها و  ...دنبال میکند.
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تعریف
تسلط بر مهارت ارائه خدماتی خاص به مسافرین هواپیما ،قطار و  ...ازجمله ارائه خدمات شخصی برای اطمینان از ایمنی،
امنیت و آسایش در طول پرواز ،آموزش استفاده از وسایل ایمنی ،خوشآمدگویی و تأیید بلیتها میباشد .همچنین برای
مسافرین هتلها ،راهنمایی آنها با برخوردی مؤدبانه و متواضعانه تحت هر شرایطی ،کمک به خردساالن ،افراد معلول و
بیمار و حمل وسایل آنها ،اعالم آمادگی برای ارائه خدمات و یا دریافت دستور با رفتاری متین ،راضی نگهداشتن مهمانان
ناراضی و ناسازگار ،القای حس آرامش به مهمانان در شرایط بحرانی و  ...میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت در بهکارگیری علمی و برنامهریزی ،طراحی و عملیات ترافیکی راهها و شبکه ارتباطی آنها
میباشد.
تسلط بر آشنایی با روشهای اصولی نظافت و مواد مصرفی آن میباشد.
تسلط بر مهارت عیبیابی ،تعمیر و نگهداری از چیلرهای جذبی و تراکمی و آشنایی با سرویسهای دورهای انواع چیلرها
میباشد.
تسلط بر دانش و مهارت شناخت انواع مؤسسات پذیرایی ،اصول و معیارهای انتخاب ،شناخت و خرید وسایل و تجهیزات
الزم برای مؤسسات پذیرایی ،تقسیمکار در اینگونه مؤسسهها ،رزرواسیون ،منوشناسی و منونویسی ،شناخت مواد غذایی
و انرژی غذایی آنها ،چگونگی نگهداری مواد غذایی ،تهیه انواع غذاها ،پیشغذاها و شیرینیها ،بهداشت مواد غذایی،
بهداشت کار و ایمنی در محیط آشپزخانه مؤسسات پذیرایی و بهطورکلی اداره و مدیریت مناسب یک هتل ،متل و رستوران
میباشد.
تسلط بر کلیه اقدامات و کارهایی که باید از زمان دریافت کاال تا زمان تحویل آن کاال به درخواستکننده (مصرفکننده)
انجام پذیرد را فرآیند انبارداری میگویند و شامل دریافت کاال ،نگهداری و تحویل با انجام اصول حرفهای ،پایش وضعیت
عمومی انبار ،انبارگردانی و ارائه کاال بدون هیچ آسیبی به درخواستکننده است.
تسلط بر دانش و مهارت انجام یک سری فعالیت خاص برای منظمسازی اسناد و مدارک شرکتها جهت دسترسی سریع
و راحت در مراجعات بعدی و استخراج مطالب در صورت نیاز ،اطالق میگردد.
تسلط بر دانش و مهارت مذاکره که به فرآیندی گفتوگومحور اطالق میشود و بهمنظور حل یک اختالف یا رسیدن به
منافع مشترک بین دو یا چند نفر یا یک گروه انجام میپذیرد.
تسلط بر دانش و مهارت بهکارگیری قوانین و مقررات حاکم بر روابط اشخاص جهت تدوین و تنظیم اسناد حقوقی الزامآور
شامل انواع قراردادها ،تفاهمنامهها و مقاوله نامهها میباشد.
تسلط بر دانش بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی که میبایست در تنظیم قراردادهای بینالمللی بهکاربرده شوند تا به
منافع موردنظر دست یابند و از ضرر و زیان احتمالی در موقع بروز اختالف پیشگیری شود.
تسلط بر دانش و مهارتی که مشاوران با بهرهگیری از اصول و مهارتهای آن میتوانند به مراجعهکننده در حل مشکالت
عاطفی ،شناختی ،رفتاری و ارتباطیاش کمک کنند .آنها مهارتهای مشاوره را برای افزایش ظرفیت و توان مقابله
مراجعان در رویارویی با مسائل زندگی به کار میبرند .برخی از این اصول و مبانی عبارتاند از ارتباط صمیمانه ،یاورانه،
قاطعانه ،عمیق و پایدار مشاور با مراجع یا مخاطبان ،مهارتهای مربوط به حالت و زبان بدن.
دانشی است مربوط به طیف گستردهای از موضوعات مختلف که مستلزم یادگیری تخصصی نیست و تبلوری از هوش،
آگاهی از عناصر و رویدادهای جهان هستی در تمامی حوزهها میباشد.
دانش و مهارت تحلیل ،برآورد هزینه ،تعیین ارزش سیستمها ،فراوردهها و  ...برحسب هزینهها و پیامدهای آن است.
دانش و مهارتی است که با استفاده از آن از میان یک شبکهی متخلخل ،نمونههای دارای بار الکتریکی ،با استفاده از
یک میدان الکتریکی گذرانده میشوند .مولکولها میتوانند در این شبکه با سرعتهای مختلفی عبور کنند که با توجه
بهاندازهی آنها ،نوع مولکولها و همچنین بار الکتریکی آنها متفاوت خواهد بود .بنابراین این روشی بسیار مناسب برای
جداسازی مولکولها ،میکرو مولکولهای زیستی مانند  DNAو پروتئینهای باردار خواهد بود.
دانش و مهارت تخصصی در به کارگیری از الگوریتم مفهومی است که مسائل را با استفاده از دستورالعملهای پشت
سرهم و به کمک تحلیلهای ریاضی و منطقی موردبررسی قرار داده و راهحل مناسبی برای آن ارائه میکند ،الگوریتم به
ما کمک میکند مراحل حل مسئله را به زبان رایانه نزدیکتر کرده و درنهایت آن را به کدهای قابلفهم کامپیوتر تبدیل
کنیم.
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الگوریتمهای فرا ابتکاری
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الگوریتمهای موتور
جستجو
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امداد و کمکهای اولیه
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امنیت شبکه
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امور ساختمانی
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انگلشناسی و بیماریها
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انیمیشن
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ایمنی برق
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ایمنی در آزمایشگاه

306

ایمنی در معادن
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اینکوترمز

308

آزمایشگاه بتن

309

آزمایشگاه زیست

310

آزمایشگاه شیمی

311

آزمایشگاه فیزیک

تعریف
دانش و مهارت کار با الگوریتمهای فرا ابتکاری که یکی از انواع الگوریتمهای بهینهسازی تقریبی است و دارای راهکارهای
برونرفت از نقاط بهینه محلی هستند ،همچنین قابلیت کاربرد در طیف گستردهای از مسائل را نیز دارند.
دانش و مهارت کار با الگوریتم موتور جستجو مجموعهای از قوانین یا یک فرمول منحصربهفرد است که موتور جستجو
از آن برای تعیین اهمیت یک صفحه وب و رتبه دهی به آن استفاده میکند و در هر موتور جستجو منحصربهفرد است.
دانش و مهارت استفاده از مجموعه اقدامات و مراقبتهای فوری است که بالفاصله پس از وقوع حادثه بر روی شخص
مصدوم تا رسیدن پزشک ،نیروهای امدادی و رساندن به مراکز درمانی توسط یک شخص آموزشدیده صورت میگیرد.
دانش و مهارت انجام مجموعه اقداماتی بهمنظور جلوگیری از بروز مشکالت امنیتی در بستر شبکه گفته میشود که
بهصورت راهکارهای متعددی در غالب سرویسهای سختافزاری و نرمافزاری پیادهسازی شوند.
مهارتهایی که نیازمند کار فیزیکی در پروژههای ساختمانی ،بزرگراهها ،گودبرداری ،حفر تونل و داالنهای زیرزمینی ،و
تخریب ساختمانها میباشند .پاکسازی و آمادهسازی سایتهای ساختمانی ،حفر چاه و گودال ،نصب تیرکهای حائل
برای پشتیبانی دیوارههای مناطق تحت حفاری و گودبرداری ،استقرار داربست ،پاکسازی نخالههای ساختمانی و
گردوخاک و  ...ازجمله امور ساختمانی میباشند.
دانش و مهارت در انگلشناسی علم پرداختن به موجودات زندهای است که برای به دست آوردن غذا ،بهطور موقت و یا
دائم در سطح خارجی یا داخل بدن موجودات زنده دیگر زندگی میکنند .این علم همچنین به رابطه این موجودات به
میزبانان خود میپردازد.
دانش و مهارت ساخت پیوسته و تند تصاویری از اثر هنری یا موقعیتهای مدلهای واقعی ،برای ایجاد توهم حرکت است.
دانش و مهارتی است که چنانچه در بین کارکنان مراکز صنعتی به خوبی شناخته شود ،میتواند از بروز حوادث و آسیبهای
ناشی از کار ،بهویژه برقگرفتگی پیشگیری کند .ایمنی برق شامل آشنایی با نکات ایمنی مربوطه نیز میباشد.
دانش و مهارت رعایت نکات ایمنی مربوط به آزمایشگاههای مختلف جهت جلوگیری از بروز هرگونه حادثه است.
دانش و مهارت استفاده از آئیننامهای است که بایستی تکتک موارد و اصول آن جهت حفظ ایمنی و کار در معادن بکار
گرفته شود.
اینکوترمز عبارت است از قوانین بازرگانی بینالمللی که برای فروش کاالها به کار میرود و به حملونقل و مسائل مرتبط
به حمل کاال میپردازد .چه شما بخواهید واردات و خرید خارجی انجام دهید ،یا محمولهای را برای صادرات بستهبندی و
برچسبگذاری کنید ،یا قصد تهیه گواهی مبدأ را برای کاالی خود داشته باشید ،باید به قوانین اینکوترمز رجوع کنید.
دانش و مهارت انجام طیف وسیعی از آزمایشهای مرتبط با مصالح و بتن ازجمله :آزمایش جرم حجمی سیمان ،آزمایش
سطح ویژه سیمان ،آزمایش غلظت نرمال سیمان ،آزمایش زمان گیرش سیمان ،آزمایش سالمت سیمان ،آزمایش تعیین
جمعشدگی مالت و بتن ،تعیین دانهبندی ریزدانه ،تعیین دانهبندی درشتدانه ،تعیین جرم حجمی انبوهی مصالح سنگی
ریزدانه یا درشتدانه و ...میباشد.
دانش و مهارت انجام مطالعات بافتشناسی ،میکروبشناسی ،بیولوژیک بر روی حیوانات آزمایشگاهی ،تشریح و
مورفولوژی گیاهی ،فیزیولوژی گیاهی و جانوری ،ژنتیک ،جنینشناسی ،بافتشناسی ،سیستماتیک گیاهی ،میکروبیولوژی،
جانورشناسی و  ...میباشد.
دانش و مهارت انجام طیف وسیعی از آزمایشها ازجمله :آنالیز شیمیایی عناصر مختلف موجود در کانههای معدنی و
گندله ،آنالیز شیمیتر ،آنالیز پالسمای جفت شده القایی جرمی  ،ICP-MSاندازهگیری درصد گوگرد و کربن با استفاده
از دستگاه  ،LECOآنالیز اسپکتروفوتومتری  ،UVاندازهگیری محتوای مغناطیسی توسط دستگاه ،SATMAGAN
آنالیز آب ،فرآوردههای غذایی ،مواد معدنی ،آلیاژها ،پودرهای فلزی ،خاک ،گیاه ،مواد شیمیایی صنعتی ،پسابها ،مواد
بهداشتی و دارویی و  ....میباشد.
دانش و مهارت استفاده از ابزار آزمایشگاهی مرتبط با علم فیزیک بهمنظور کار در آزمایشگاه فیزیک که برای بررسی و
آزمایش برخی از مباحث ،اصول و قوانین پایه فیزیک طراحی و راهاندازی میشود .هدف از انجام آزمایشها یادگیری
بخش گستردهای از فیزیک جدید نیست بلکه انجام آزمایشها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک و تقویت شهود
فیزیکی کمک کرده و تا حدودی زمینه الزم را برای انجام پژوهشها و ارائه مطالب علمی فراهم میآورد.
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آزمایشگاه مکانیک خاک
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آزمایشهای غیرمخرب
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آزمونهای A/B
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آسیبشناسی عمومی
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آسیبشناسی ورزشی
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328
329

آشنایی اولیه با امور
انبارداری
آشنایی اولیه با امور
تدارکات و پشتیبانی
آشنایی اولیه با برق و
مکانیک خودرو

تعریف
دانش و مهارت مطالعه و بررسی خواص خاک و رفتار آن در محیطها و شرایط مختلف و ایدهآل میباشد .آزمایشهایی
ازجمله  :تعیین درصد رطوبت خاک ،تعیین چگالی بخش جامد خاک ،تشخیص منحنی دانهبندی خاک ،آزمایش تراکم
استاندارد ،آزمایش برش مستقیم ،آزمایش مقاومت خاک و نشست ،آزمایش همارز و  ...در این آزمایشگاه انجام میشود.
دانش و مهارتی است که در آن کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن ،موردبررسی قرار میگیرد.
دانش و مهارت استفاده از آزمون  A/Bبرای تعیین استراتژی تبلیغاتی و بازاریابی آنالین میباشد .در این آزمون دو
نسخه از یک صفحه وبسایت ایجاد میشود که در یک نسخه عنصر مورد آزمایش به شکل  Aو در نسخهی دیگر به
شکل  Bقرار داده شده است .سپس این صفحات ،در یک بازه زمانی معین و بهصورت تصادفی به کاربر آن نمایش داده
شده و درنهایت ،با مقایسهی عملکرد کلی هر دو نسخه میتوان نسخه نهایی را طراحی کرد.
آشنایی با دانش بررسی تأثیر بیماریها و آسیبها در سطح بافتی ،سلولی و مولکولی است که شامل مطالعه فرآیند بیماری
در یک اندام یا تمامی بدن برای شناخت ماهیت و علت میباشد.
دانش و مهارت استفاده از اصول علمی در حوزههایی مانند :آسیبشناسی ورزشی ،حرکات اصالحی ،پیشگیری و بازتوانی
آسیبهای ورزشی میباشد.
آشنایی اولیه با مفاهیم مرتبط با انبارداری مانند مفهوم انبار و انواع آن ،انواع موجودیهای انبار ،مفهوم کاالی تمام شده،
شناخت نوع و خصوصیت فیزیکی اقالم ،روش حمل ،نحوهی ورود و خروج مواد ،چیدن کاال ،نگهداری کاال و  ...میباشد.
آشنایی و توان خرید و تدارکات ،تهیه بهموقع کاال ،تجهیزات و خدمات برای بخشهای مختلف و رفع نیاز آنها بهمنظور
دستیابی به اهداف سازمانی میباشد.
آشنایی اولیه و مقدماتی با نصب و تعمیر سیستمهای ساده الکتریکی و مکانیکی خودروهای باری و سنگین میباشد.

آشنایی با زبان  HTMLکه یک نوع زبان نشانهگذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب اپلیکیشنها میباشد .در واقع
 HTMLرا عنصر کلیدی صفحات وب میدانند و تمامی زبانهای برنامهنویسی برای طراحی سایت ،به شکلی به
آشنایی با HTML
 HTMLوابسته هستند.
بــرای انجام تعمیــرات و فعالیت های مکانیکی ،همواره به ابزارهای مختلفی نیاز اســت .برخــی از این ابزارها در
فعالیتهای مختلف تعمیرات مورداستفاده قــرار میگیرند و کاربرد عمومی دارند .ازایــنرو به این نوع ابزارها ،ابزارهای
آشنایی با ابزار فنی
فنی گفته میشود.
آشنایی با اساسنامه شرکت آشنایی با اطالعات مربوط به سازوکار اداره شرکت ،افزایش و کاهش اعضا ،اطالعات مربوط به سهام و ...است.
آشنایی بازار سرمایه که به بازارهای مالی جهت خریدوفروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار ،با سررسید بیشتر از یک سال
آشنایی با اصول بازار
و داراییهای بدون سررسید ،اطالق میشود ،میباشد.
سرمایه
آشنایی با مجموعهای از قواعد و اصول کلی و یک سیستم اطالعات مالی است که فرآیند جمعآوری اطالعات ،طبقهبندی
آشنایی با اصول حسابداری و خالصه کردن اطالعات و تهیه صورتهای مالی را انجام میدهد تا مدیران و سازمانها مثل بانکها یا مقامات مالیاتی
بتوانند از آنها استفاده کنند.
آشنایی با اصول و فرآیندهایی است برای افراد در حال سفر که قصد اقامت با اهداف مختلفی ازجمله تفریح ،کار ،سالمت
آشنایی با اصول گردشگری
و  ...در محلی دور از خانه خود را دارند.
آشنایی با انواع اکوسیستم ها مرتبط با حوزه کارآفرینی ،آشنایی با اکوسیستم مبتنی بر دانش ،آشنایی با اکوسیستم کسب
آشنایی با اکوسیستم
و کار و کارآفرینی ،آشنایی با پارکهای فناوری و نقش آن در اکوسیستم نوآوری است.
نوآوری
آشنایی و توانایی انجام اموری مانند  -1 :مطالعه نامههای دریافتی و ثبت و الصاق سوابق مربوطه توسط متصدیان-2 .
تهیه پیشنویسها و گزارشهای مربوطه-3 .نظارت الزم بر حسن انجام کار کارکنان امور دفتری-4 .در صورت مشاهده
آشنایی با امور اداری و
عدم ترتیب و نارسایی ،آموزشهای الزم را به افراد مربوطه بدهد و گزارشی برای مقام مافوق تهیه کند-5 .نظارت بر
دفتری
ثبت نامهها و ارسال آنها به سایر واحدها -6 .آشنایی با اتوماسیون اداری.
آشنایی با امور بانکی ازجمله :افتتاح حساب ،صدور وصول چک ،صدور انواع ضمانتنامه ،ارائه تسهیالت و دریافت اقساط
آشنایی با امور بانکی
آن و ....میباشد.
آشنایی با امور تدارکات و آشنایی و توانایی پیشبینی میزان مصرف ملزومات و تجهیزات ،مقایسه قیمتها و کیفیت کاالها ،خدمات و درخواست
بهترین و مناسبترین آنها برای تأمین انبار شرکت میباشد.
پشتیبانی
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330

آشنایی با امور فنی
ساختمان

331

آشنایی با انواع الگوریتم

332

آشنایی با انواع پوسیدگی
دندان

333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

تعریف
آشنایی با اجزای مختلف ساختمان ازلحاظ سازهای ،تأسیسات مکانیکی ،برقی و  ...میباشد.
آشنایی اجمالی با مفاهیم برنامهنویسی ،پس از تعیین وظیفه یک نرمافزار و اینکه قرار است چه مشکلی از مشکالت کاربر
آن را رفع نماید ،میبایست گامهایی را تعریف کرد تا با اجرای آنها یکی پس از دیگری ،سیستم آن مشکل خاص را
حل کند .این گامهای دقیقی که مشخص میکنند نرمافزار ما چگونه میبایست کار کند را اصطالحاً الگوریتم میگویند.
بهعبارتدیگر ،الگوریتم را راهکارهای حل یک مسئله در برنامهنویسی میگویند.
آشنایی و شناخت تخریب بافتهای سخت دندان و انواع آن است.

کانکتور به اتصاالتی میگویند که کابل را به تجهیزات دیگر متصل میکنند و بر اساس سایز و نوع کابلی که بر روی آن
مونتاژ میشوند تقسیمبندی گردیدهاند و فاکتورهای فرکانس عبوری ،توان و  VSWRاز عوامل مهم انتخاب آنها
آشنایی با انواع کانکتور
است.
آشنایی با ابزاری است که بهمنظور حفاظت از تأسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم ،کابل و ماشینآالت در برابر اضافهبار
آشنایی با انواع کلید و فیوز
و جریان اتصال کوتاه از فیوز ،کلید -فیوز و کلیدهای اتوماتیک استفاده میکند.
آشنایی با آزمونهای آماری آشنایی با انواع آزمونهای آماری چون آزمونهای پارامتریک و آزمونهای ناپارامتریک و کاربرد آنها میباشد.
آشنایی با آناتومی دهان و آشنایی با انواع ساختار دهان و دندان ،نحوهی قرارگیری دندانها در دهان ،ساختار تشکیلدهندهی دندان و بافتشناسی
میانجامد.
دندان
آشنایی و شناخت انواع آنتیویروسها و نحوه استفاده از آنها میباشد.
آشنایی با آنتیویروس
آشنایی با برنامه ریزی تولید که ارتباط بسیار زیادی با فرایندهای اصلی سازمان دارد ،میباشد .فرایندهایی مثل تولید،
آشنایی با برنامهریزی و
فروش ،تأمین ،انبار و ...است .برنامهریزی تولید بخشی از یک جریان پیچیده اطالعات و تصمیمگیری است که برنامهریزی
فرایند تولید
و کنترل عملیات تولید را شکل میدهد.
آشنایی با چگونگی تعیین قیمت سهام در بورس ،روشهای تجزیهوتحلیل سهام ،مفهوم ریسک و مفاهیم عرضه و تقاضا
آشنایی با بورس اوراق
میباشد.
بهادار
آشنایی درزمینه تشخیص لثه بیمار ،شناخت انواع بیماریهای لثه ،عوامل به وجود آوردن بیماری لثه و عالئم مربوط به
آشنایی با بیماریهای لثه
بیماری لثه میباشد.
آشنایی و تسلط بر قوانین ،مقررات و فرآیندهای مربوط به بیمه آتشسوزی است .بیمه آتشسوزی جهت تأمین خسارت
آشنایی با بیمه آتشسوزی و جبر آن زیانهای مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتشسوزی به اموال و داراییهای منقول و یا غیرمنقول
بیمهگذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد میشود.
آشنایی نسبت به قوانین ،مقررات و فرآیندهای مربوط به بیمه عمر و سرمایهگذاری میباشد.
آشنایی با بیمه عمر و
سرمایهگذاری
آشنایی با پروسه مناقصه و آشنایی با فرآیند مناقصات و مزایدههای سازمانها و توانایی تنظیم یا تکمیل اسناد مربوطه یا ایجاد اصول شرکت در
مناقصات و مزایدات میباشد.
مزایده
آشنایی با نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی ازجمله ابزارهایی مانند الیت ،یونیت ،پوآر آبوهوا ،دستگاه ساکشن دهانی،
آشنایی با تجهیزات
پدال و سایر وسایل و تجهیزات دندانپزشکی میباشد.
دندانپزشکی
آشنایی با انواع آزمونهای شخصیتشناسی به لحاظ محتوایی و نحوه برگزاری و نمره دهی آزمونها میباشد.
آشنایی با تستهای
شخصیت
آشنایی با محصوالت و مفاهیم بازاریابی بهمنظور قرارگیری محصوالت در نقاط صحیح سطح فروشگاه و حفظ سالمت
آشنایی با چیدمان
فیزیکی و محیطی محصوالت و فروشگاه میباشد.
فروشگاهی
آشنایی با خدمات پس از آشنایی با خدمات پس از فروش ازجمله سرویسهای دورهای ،تعمیرات مربوط به دوره ضمانت و پسازآن و پشتیبانی از
مشتریان در تمام مراحل استفاده از محصول میباشد.
فروش
آشنایی با دیجیتال مارکتینگ به معنای شناخت کلی از استفاده از اصول و ابزارهایی مثل وبسایت ،ایمیل ،شبکههای
آشنایی با دیجیتال
اجتماعی ،رفتار کاربر آن و مخاطبان میباشد.
مارکتینگ
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349

آشنایی با ساختار تابلوهای
برق

350

آشنایی با شبکه
()Network+

آشنایی با ساختار تابلوهای برق یک محفظه برای نصب و اتصال تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلیدها و
قطعات کنترلی ،حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ ،جریان ،فرکانس ،توان ،کسینوس فی و  )...روی آن نصب میشوند.
آشنایی با شبکه ( )Network+شامل آشنایی با انواع شبکهها ،تجهیزات سختافزاری شبکه و نحوه کار آنها ،آشنایی
با انواع استاندارهای شبکه ،توانایی نصب تجهیزات شبکه – کابلکشی و اتصال کانکتورهای شبکه ،آشنایی با انواع
پروتکلهای شبکه و توانایی کار با  ،TCP/IPآشنایی با محیط شبکههای بیسیم انواع تجهیزات Wirelessو
آنتنها ،متصل نمودن کامپیوترها و انجام تنظیمات سختافزاری و نرمافزاری شبکه ،اشتراک چاپگر در شبکه و …
میباشد.
آشنایی ،شناخت و توانایی کار با شبکههای اجتماعی است.

351
352
353
354
355
356

آشنایی با شبکههای
اجتماعی
آشنایی با علوم
آزمایشگاهی
آشنایی با قانون ثبت
شرکتها
آشنایی با قوانین بیمه و
مالیات
آشنایی با قوانین روز
رانندگی
آشنایی با کلیات بیمه

357

آشنایی با مباحث IoT

358

آشنایی با مباحث حقوقی

359
360

آشنایی با مسائل روز ایران
و جهان
آشنایی با معاملهگری
بورس

361

آشنایی با مفاهیم رسانه

362

آشنایی با مفاهیم مدیریت
فروش

363
364

آشنایی با مفاهیم مدیریت
مالی
آشنایی با مفاهیم معماری
فروشگاه

آشنایی با علوم آزمایشگاهی مهارت آنالیز آزمایشگاهی خون ،بافت بدن انسان و سایر موارد ،با استفاده از دستگاهها و
سایر وسایل و مواد آزمایشگاهی جهت تشخیص بیماریها ،آنزیمها و سایر مواد و آیتمهای موجود در خون و بدن میباشد.
آشنایی با قانون ثبت شرکتها که قراردادی تجاری است و بین افراد حقیقی و حقوقی بسته میشود تا در چارچوب معینی
از قوانین عمل کنند.
آشنایی با قوانین مالیاتی بهمنظور تنظیم اظهارنامهها و اسناد مالی ،توانایی دفاع از حقوق مؤدی در مراجع ذیصالح و
تنظیم لوایح قانونی ،همچنین آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی ،بیمه پرسنلی ،توانایی در تنظیم اسناد موردنیاز جهت
ارائه به سازمانهای ذیصالح و دفاع از حقوق سازمان در هیئتهای تشخیص میباشد.
آشنایی نسبت به قوانین و مقررات روز راهنمایی و رانندگی ،تابلوها و عالئم ،حدود سرعت ،حق تقدمها ،محدودیتها و
بهصورت کلی آشنایی کامل با هر آن چه که در آییننامه راهنمایی و رانندگی ذکرشده است.
آشنایی با انواع بیمهنامهها ،قوانین حاکم بر آن و اصول ،ضوابط و تبصرههای مربوطه میباشد.
آشنایی با  IOTیا اینترنت اشیا به معنای اتصال دستگاههای فیزیکی نظیر وسایل نقلیه ،لوازمخانگی ،گوشیهای هوشمند
و ...به یکدیگر از طریق شبکه ،نرمافزارهای خاص ،حسگرها و ...است .در این فناوری تمامی دستگاههای متصل به یک
شبکه ،توانایی این را دارند که کارها را بهصورت خودکار انجام دهند ،بر اساس تغییراتی که در محیط اطرافشان رخ
میدهد ،یک سری پاسخ ویژه را بهصورت کامالً خودکار از خود نشان دهند و همچنین میتوانند دادههای مختلف را
بدون هرگونه دخالت انسان ،با دیگر دستگاههای شبکه مبادله کنند.
آشنایی و تسلط بر قوانین و اصول حقوقی بهمنظور انجام امور حقوقی سازمان یا شرکت ازجمله تهیه و تنظیم آییننامهها
و دستورالعملها ،انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی ،رسیدگی و پیگیری پروندههای حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی،
شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان ،ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم و انجام امور حقوقی
مربوط به مناقصه ،مزایده و  ...میباشد.
آشنایی ،آگاهی و داشتن اطالعات بهروز از جدیدترین مسائل و خبرهای حوزههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی،
هنری و  ...میباشد.
آشنایی با بورس و تکنیکهای معاملهگری در بازار سرمایه ،داشتن اطالعات الزم در تحلیلهای بنیادی و تکنیکال،
شناخت کامل نسبت به تکنیکهای معامالتی و  ...میباشد.
آشنایی با مفاهیم عمومی رسانه ازجمله وسایل ارتباطی که در سطحی گسترده به انتشار اطالعات ،اخبار ،عقاید و نظرات
میپردازد مانند :تلویزیون ،رادیو ،روزنامهها ،مجالت ،کتابها ،بیلبوردهای تبلیغاتی ،اینترنت و سایر رسانههای مستقل.
آشنایی با مفاهیمی چون تکنیکهای فروش سازماندهی و تصمیمگیری در مدیریت عملیات فروش ،نحوه اداره فروش
محصوالت تولیدی یا خدمات قابلارائه شرکتها که شامل برنامهریزی ،اجرا و کنترل فروش ،همچنین بهکارگیری،
آموزش ،ایجاد انگیزش و ارزیابی کارکنان بخش فروش میباشد.
آشنایی با مفاهیمی چون برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل فعالیتهای مالی از قبیل تأمین وجوه مالی سازمان
و کاربرد آنها و  ....میباشد.
آشنایی با مفاهیم در برنامهریزی درست معمارانه و طراحی اجزاء و عناصر زیبا و شایسته همچون سازماندهی بخشهای
فروشگاه ،تعیین مسیر حرکت مشتری ،عناصر معماری مناسب ،رنگ و بافت مصالح ،نورپردازی ،تهویه مناسب و پیشبینی

49

ردیف

شایستگی

365

آشنایی با مفاهیم
مهارتهای زندگی

366

آشنایی با نجوم

367

آشنایی با نرمافزارهای
تدوین

368

آنالیز دستگاهی

369

آیین نگارش حقوقی
آیین نگارش و مکاتبات
اداری
آییننامه طراحی
ساختمانها در برابر زلزله
()2800

372

بازاریابی بینالمللی

373

بازاریابی صنعتی

374

بازرسی جوش

375

بازرسی جوش MT

376

بازرسی جوش PT

377

بازرسی جوش UT

378

بازرسی جوش VT

تعریف
تأسیسات خاص ،در یک فروشگاه که به ایجاد فضایی مطلوب ،جذاب و خالقانه کمک نموده و از این طریق در جلب
رضایت مشتریان و موفقیت یک فروشگاه مؤثر واقع میشود.

370
371

آشنایی با مفاهیم مهارتهای زندگی مجموعهای از مهارتها و تواناییهای انجام رفتار سازگارانه و مثبت بهگونهای که
بتوان با چالشها و ضروریات زندگی روزمره کنار آمد ،میباشد .همزمان با یادگیری ،تسلط و استقرار ،در این مهارتها
فرد عالوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در زندگی فردی و اجتماعی به ایفای نقش در زندگی خود میپردازد.
آشنایی اولیه با مباحث اخترشناسی ،ستارهشناسی یا بررسی موقعیت ،تغییرات ،حرکت ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
پدیدههای آسمانی ازجمله ستارهها ،سیارهها ،دنبالهدارها ،کهکشانها و پدیدههایی مانند شفق قطبی و تابش زمینه کیهانی
گفته میشود که منشأ آنها در خارج از جوّ زمین است.
آشنایی با نرمافزارهای مختلف برای تدوین و مونتاژ فیلم مانند،Adobe Premiere :
 Adobe After Effects ،Pro Sony Vegasو ...میباشد.
دانش و مهارت استفاده از ابزار علمی و دستگاههایی است که در آن آشنایی با طیفبینی ،طیفسنجی ،بلورشناسی،
تجزیهوتحلیل الکتروشیمیایی ،تفکیک ،تکنیکهای ترکیبی ،ذرهبینی ،آزمایش بر روی تراشه احتیاج میباشد.
دانش و مهارت شناخت قوانین و مقررات جاری کشور و نیز سازوکار قانونی حاکم بر محاکم قضایی میباشد.
دانش و مهارت رعایت اصول نگارشی و صحیح نویسی انواع مکاتبات اداری از قبیل نامه ،بخشنامه ،گزارش و سایر متون
به زبان فارسی میباشد.
آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله یا استاندارد ( 2800آییننامه  )2800مجموعه قوانین سازهای برای طراحی
لرزهای انواع سیستمهای سازهای در برابر زلزله است .از مهمترین بحثهای سازهای که در این آییننامه بحث میشود
تعیین نیروی زلزله وارد بر ساختمان و کنترل نامنظمیها در سازه میباشد.
دانش و مهارت استفاده از اصول بازاریابی برای شناسایی نیازها و خواستههای متنوع افرادی است که در خارج از مرزهای
کشور زندگی میکنند .بهعبارتدیگر ،بازاریابی بینالمللی ،انجام فعالیتهای بازاریابی در بیش از یک کشور است .همچنین
ترکیب بازاریابی (بهطور خالصه ،محصول ،قیمت ،مکان ،ترویج) با هدفگذاری مشتری بینالمللی طراحی میشود و بر
طبق ترجیحات ساکنان کشورهای مختلف سفارشی میشود.
دانش و مهارتی که در آن بازاریابی صنعتی بهعنوان آن دسته از عملکردها و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تعریف شده
است ،که فرایندهای مبادله را بین تولیدکنندگان و مشتریان سازمانی تسهیل میکند .ماهیت آن را میتوان ،خلق ارزش
برای مشتریان بهوسیله ارائه کاالها و خدماتی دانست که نیازهای سازمانی و اهداف آنها را تحقق میبخشد.
دانش و مهارت کنترل کیفیت و کمیت مراحل جوشکاری انجام شده بر روی محصوالتی مانند لوله ،مخزن و انواع سازهها
میباشد .بسیاری از ویژگیهای جوشکاری در حین بازرسی جوش ارزیابی میشوند که برخی بهاندازه جوش و بعضی
دیگر به وجود ناپیوستگی در جوش مرتبط هستند .از اینجهت ،اندازه جوش بسیار مهم است زیرا مستقیماً به قدرت و
عملکرد جوش بستگی دارد.
دانش و مهارت کار با بازرسی جوش MTکه از روشهای تست غیر مخرب جوش در بازرسی جوش و سایر اجسام
میباشد .تست جوش  MTبهوسیله یک یا چند میدان مغناطیسی که در نزدیکی سطح مورد بازرسی قرار دارد ،صورت
میگیرد .این روش فقط در اجسامی که قابل مغناطیس شدن هستند مانند فوالد و آهن کاربرد دارد.
دانش و مهارت کار با بازرسی جوش  PTکه از روشهای بازرسی جوش برای یافتن عیوب سطحی جوش است ،میباشد.
در این روش با استفاده از جاذبه موئینگی و نفوذ یک مایع رنگی یا ماده فلورسنت به درون ناپیوستگی سطحی جوش
نمایان می شود .این تست غیر مخرب جوش برای تمامی قطعات آهنی و غیر آهنی نیز کاربرد دارد و از قدیمیترین و
سادهترین روشهایی میباشد که برای انواع ترکها ،شکافها و تاخوردگیها در قطعات با هر شکل و اندازه استفاده
میشود.
دانش و مهارت کار با بازرسی جوش  UTیا همان بازرسی التراسونیک که یک ابزار مقرونبهصرفه برای تست مواد و
سازهها با سرعت باال ،مقیاسهای کوچک و بزرگ میباشد .تکنیکهای تست التراسونیک برای تشخیص ناپیوستگی
داخلی ،ارزیابی مقطعی ضخامت ،مشخصه پیوند و نقشهبرداری خوردگی استفاده میشود.
دانش و مهارت بازرسی فنی جوش به روش تست غیر مخرب ) Visual Test (VTیا تست چشمی برای کنترل
کیفیت جوش میباشد.
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شایستگی

دانش و مهارت بازرسی رنگ که یکی از مباحث حیاتی صنعت است.گسترش و ایجاد روزافزون تأسیسات فلزی از یکسو،
تالش جهت افزایش طول عمر سازههای فلزی از سوی دیگر موجب پیشرفت تکنولوژی آمادهسازی سطوح ،عملیات
بازرسی رنگ و پوشش
پوشش کاری و رنگآمیزی سطح گردیده ،بهطوریکه احاطه و اشراف کامل به تمامی جزئیات و روشهای مختلف بهطور
کامل برای ناظرین و بازرسین ،بسیار ضروری میباشد.
دانش و مهارت بازرسی مخازن تحتفشار توسط کارشناس متخصص طبق چکلیست استاندارد ،همچنین شناخت کدها،
استانداردها و دستورالعملهای کارخانهای بهمنظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر روی سالمت و ایمنی مخازن مانند کیفیت
بازرسی مخازن تحت فشار ساخت ،خوردگی ،صالحیت بازرسین ،خستگی ،خزش و بسیاری از عوامل دیگر میباشد .با توجه به اینکه این مخازن در
هنگام کار و بهرهبرداری با فشار باالی یک اتمسفر کار میکنند و انرژی ذخیره شده باالیی دارند ،در صورت انفجار و
تخریب میتوانند خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را سبب شوند.
دانش و مهارت مقدماتی در بررسی شکل ،ترکیب ،ویژگیها و سایر خصوصیات انواع باکتریها میباشد.
باکتریشناسی عمومی
مهارت و دانش کافی بهمنظور عیبیابی ،تعمیر و نصب برق خودرو که شامل مجموعهای از سیستمهای الکتریکی و
برق خودرو
الکترونیکی است ،میباشد.
دانش و مهارت کاربرد برق در صنعت است که این برق از سه فاز برای خاموش ،روشن و کنترل کردن وسایل صنعتی
برق صنعتی
در کارخانه و یا سوله استفاده میکند.
دانش و مهارت استفاده از روشهای کاربردی منابع بازاریابی ،بهمنظور دستیابی به اهداف بازاریابی میباشد .برنامهریزی
بازاریابی برای بخشبندی بازارها ،تشخیص موقعیت بازار ،پیشبینی اندازه بازار و برنامهریزی سهم بازار پایدار در هر
برنامهریزی بازاریابی
بخش بازار به کار میرود.
دانش و مهارت هدایت تحصیلی با بهرهگیری از اصول یادگیری و با توجه به نیازها و روحیات و درنهایت هموار کردن
مسیر دانشآموزان برای موفقیت در تحصیالت بهویژه قبولی در رشتهی مورد عالقه در دانشگاه است .توانایی انتخاب
برنامهریزی تحصیلی
رشته و تخمین کنکور نیز از موارد مهم این شایستگی میباشد.
دانش و مهارت تهیه طرحهای توسعه شهری مانند طرحهای جامع شهری ،طرحهای تفصیلی ،طرحهای جزئیات شهری،
برنامهریزی شهری
طرحهای آمادهسازی زمین و طرحهای مربوط به بافتهای فرسوده شهری و اسکانهای غیر رسمی میباشد.
دانش و مهارت برنامهریزی عملیات فروش که شامل پیشبینی است که منجر به برنامه فروش ،برنامه تولید ،برنامه انبار،
برنامهریزی فروش
برنامه تحویل مشتری ،برنامه تولید محصول جدید و برنامه مالی نهایی میگردد.
دانش و مهارت پیش بینی نیاز منابع انسانی در یک سازمان است .هدف این است تا تعیین شود :آیا منابع انسانی موجود
برنامهریزی نیروی انسانی در سازمان مناسب آن شغل هستند یا خیر .بنابراین ،بر مفهوم عرضه و تقاضا در اقتصاد ،در مورد منابع انسانی در سازمان
تمرکز میشود.
توانایی انجام اموری چون رسیدگی و پیگیری دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت از قبیل :مطالبه خسارت ،جابجایی شبکه،
برنامهریزی و پیگیری
رفع تصرف ،مطالبه بهای زمین ،خلع ید و  ...است .همچنین رسیدگی و پیگیری دعاوی کیفری از قبیل :سرقت لوازم و
شکایات و دعاوی حقوقی و
تجهیزات برقی ،دستکاری و دخل و تصرف در لوازم و تجهیزات برقی ،رفع حریم ،تجاوز به حریم ،حوادث برقگرفتگی
اداری
و  ...میباشد.
دانش و مهارت در زبان برنامهنویسی  Golangجهت طراحی  Back-Endمیباشد .این زبان قدرت و سادگی زبان
برنامهنویسی Golang
 Cو راحتی زبان  Pythonرا داشته و برنامههای ساده چند خطی تا برنامههای سیستمی را پوشش میدهد.
دانش و مهارت کار با  VHDLکه یکی از زبانهای توصیف سختافزار است VHDL .در طراحی مدارهای
الکترونیکی مورداستفاده قرار میگیرد که اغلب برای توصیف مدارهای یکپارچه دیجیتال یا ترکیبی آنالوگ و دیجیتال
برنامهنویسی VHDL
مورداستفاده قرار میگیرد.
دانش و مهارت برنامهنویسی میکروکنترلر  ،ARMکه قطعات پردازندهای هستند ،از نوع  32بیتی و دارای معماری
برنامهنویسی میکروکنترلر
 ،RISCهمچنین دارای سرعت نسبتاً باال و مجهز به برخی امکانات داخلی و حافظه کش هستند .مهندسین الکترونیک
ARM
برای برنامهنویسی این پردازنده باید از کامپایلر زبانهای  Cو بیسیک و اسمبلی استفاده کنند.
مهارت مقایسه عملیات و فرایندهای خود در برابر رقبا و تولید ایدههای جدید برای بهبود فرایندها ،رویکردها ،فناوریها
بنچمارک
در جهت کاهش هزینهها ،افزایش سوددهی و  ...است.
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394

بهداشت دهان و دندان

395
396
397

بهداشت و بازرسی گوشت
بهداشت و پرورش دام
بهداشت و پرورش طیور

398

بهداشت و صنایع شیر

399

بهسازی لرزهای ساختمان

400

بیماریهای مشترک انسان
و دام

401

پایگاه داده

402

پایگاه داده پیشرفته

403

پردازش تصویر

404

پردازش سیگنال

405

پردازش صوت

406

پردازش متن
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پرستاری

408

تاریخ ایران

409
410
411

تاریخ ایران و جهان
تاریخ جهان
تاسیسات برقی

تعریف
مهارت و دانش مراقبت کامل از دهان ،دندانها و لثهها از طریق استفاده مناسب از مسواک ،خمیردندان و دهانشویهها
و ...میباشد.
دانش و مهارت بررسی دام قبل و بعد از کشتن حیوان و انجام آزمایشهای مختلف ،جهت بررسی سالمت گوشت میباشد.
دانش و مهارت بررسی دام و انجام آزمایشهای مختلف ،جهت بررسی سالمت دام میباشد.
دانش و مهارت بررسی طیور و انجام آزمایشهای مختلف ،جهت بررسی سالمت طیور میباشد.
دانش و مهارت بررسی سالمت و بهداشت دام و محیط است .همچنین انجام آزمایشهای الزم جهت بررسی سالمت و
کیفیت شیر میباشد.
دانش و مهارت بهبود بخشیدن به وضعیت لرزهای سازههای موجود با هدف برابر ساختن ظرفیت سازه با نیاز لرزهای
میباشد.
دانش و مهارت الزم درزمینه تشخیص بیماریهایی که میتوانند در شرایط طبیعی هم در انسان و هم در دامها دیده
شوند و در صورت مصری بودن از دام به انسان و بالعکس منتقل شوند.
دانش و مهارت کار با پایگاه داده یا  Databaseکه مجموعهای از دادههای منطقاً به هم مرتبط (و توصیف این دادهها)
برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی یک سازمان بر اساس ترتیب و قواعدی مشخص است .دیتابیس بر اساس قواعدی
که در ساماندهی اطالعات به کار میگیرد ،امکان دسترسی و مدیریت اطالعات ذخیره شده را بسیار سادهتر میکند.
دانش و مهارت تخصصی درباره مجموعه مفاهیمی مانند بهینهسازی کوئریها در اسکیول ،مفاهیم بنیادی تراکنشها،
سیستمهای ریکاوری ،پایگاه دادههای توزیعشده ،دادهکاوی و یا دیتاماینینگ و… میباشد.
دانش و مهارت انجام فرآیند پردازش تصویر که عبارت است از روشی که در آن یک تصویر را بهعنوان ورودی دریافت
کرده و با انجام یک سری عملیات بر روی آن ،یک تصویر یا مجموعهای از نشانهای ویژه یا متغیرهای مربوط به تصویر
بهعنوان خروجی از آن دریافت میشود .پردازش تصاویر دارای دو شاخه عمده بهبود تصاویر و بینایی ماشین است .بهبود
تصاویر دربرگیرنده روشهایی چون استفاده از فیلتر محوکننده و افزایش تضاد برای بهتر کردن کیفیت دیداری تصاویر
و اطمینان از نمایش درست آنها در محیط مقصد (مانند چاپگر یا نمایشگر رایانه) است ،درحالیکه بینایی ماشین به
روشهایی میپردازد که به کمک آنها میتوان معنی و محتوای تصاویر را درک کرد تا از آنها در کارهایی چون رباتیک
و محور تصاویر استفاده شود.
دانش و مهارتی است که به کمک آن نظریههای بنیادی ،برنامههای کاربردی ،الگوریتمها و پیادهسازی پردازش و انتقال
اطالعات در فرمتهای فیزیکی ،نمادین و یا انتزاعی که بهعنوان سیگنال شناخته میشود را شامل میشود .این علم با
استفاده از نمایشهای ریاضی ،احتمالی ،اکتشافی ،زبانشناسی و روشهایی برای نمایش مثل مدل کردن ،آنالیز ،سنتز،
اکتشاف ،بازیابی و … استفاده میکند.
دانش و مهارت پردازش صوت جهت بهبود کیفیت و یا رفع نویز است .این بحث را میتوان به دو بخش زیر تقسیم کرد:
پردازش صدا و پردازش گفتار .در پردازش صدا هدف بررسی و آنالیز سیگنالهای مختلف صوتی از جهات مختلف است.
از سوی دیگر ،پردازش گفتار شامل بررسی الگوریتمهای مختلف کاربردی مانند تشخیص برای سیگنالهای گفتار است.
دانش و مهارت استفاده از ارائه ابزارهایی که با بررسی متون بتواند تحلیلی روی آنها انجام دهند .این حوزه تمام
فعالیتهایی که به نوعی به دنبال کسب دانش از متن هستند را شامل میگردد .آنالیز دادههای متنی توسط تکنیکهای
یادگیری ماشین ،بازیابی اطالعات هوشمند ،پردازش زبان طبیعی یا روشهای مرتبط دیگر همگی در زمره مقوله
متنکاوی قرار میگیرند.
مهارت بهکارگیری اصول علمی و حرفهای مراقبت ،درمان و آموزش بیماران است.
آشنایی با تاریخ ایران که شامل دو بخش است -1 :دوران ایران باستان که دوران تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت
ساسانیان و حمله عرب به ایران است -2تاریخ معاصر ایران که با به قدرت رسیدن سلسله قاجار توسط آقا محمدخان
قاجار شروع میشود و پس از حکومت پهلوی با پیروزی انقالب اسالمى ایران ادامه مییابد.
آشنایی با مجموعه وقایعی است که در طول زمان برای سرزمین ایران و سایر نقاط جهان رخ داده است.
آشنایی با مجموعه وقایعی است که در طول زمان برای انسانهای روی کره زمین اتفاق افتاده است.
دانش و مهارت طراحی و استفاده از مجموعهای از تجهیزات الکتریکی برای تأمین برق است.
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تاسیسات برقی (طراحی)

413

تاسیسات برقی (نظارت)
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تاسیسات برقی ساختمان
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تاسیسات مکانیکی

416

تاسیسات مکانیکی
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تاسیسات مکانیکی
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تایپ و صفحه آرایی

420

تایپوگرافی

421

تجزیه و تحلیل
صورتهای مالی

422
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تجهیزات الکترونیک
خانههای هوشمند
تجهیزات آزمایشگاه
تجهیزات و قطعات
الکترونیک

425

تحریر دفاتر قانونی

426

تحصیلداری

427

تحقیق و توسعه

تعریف
دانش بهرهگیری از محاسبات صحیح ،جهت انتخاب برای تجهیزات برقی و مدارات برقی مناسب در نقشههای برق
ساختمان میباشد .اصولی از قبیل :برآورد بار ،محاسبه مقطع سیمها و کابلها ،کلیدهای مینیاتوری و محافظ جان و تعیین
سایز لولههای برق و سینی کابلها ازجمله مواردی است که باید در طراحی تأسیسات برق به آن توجه نمود.
دانش و مهارت در جهت ارزیابی انطباق عملیات تأسیسات برقی با نقشههای طراحی و اجرایی تأسیسات برقی تأیید شده
از طرف نظاممهندسی میباشد.
دانش و مهارت اجرا و تعمیر سیستمهای روشنایی ،تلفن ،اطفای حریق ،اعالم حریق ،آنتن مرکزی و … میباشد.
دانش و مهارت تأسیسات مکانیکی در دودستۀ کلی تأسیسات صنعتی و تأسیسات مکانیکی ساختمان میباشد .تأسیسات
مکانیکی صنعتی شامل بخشهایی چون انتقال آب ،فاضالب یا بهصورت کلی انواع سیاالت ،تصفیه آب و فاضالب ،تولید
انرژی از حرکت سیال و  ...میباشد .تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل تأسیسات بهداشتی( ،آبرسانی و فاضالب)،
تهویه مطبوع (سرمایش ،گرمایش ،تعویض هوا و اگزاست) و همچنین تأسیساتی مانند استخر ،سونا ،جکوزی و ...میباشد.
دانش و مهارت طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل ،تأسیسات گرمایی ،تأسیسات سرمایی ،تأسیسات بهداشتی
(آب و فاضالب) ،تأسیسات تهویه مطبوع ،تأسیسات استخر ،تأسیسات آتشنشانی ،تأسیسات گازرسانی ،اجرا و طراحی
آسانسور و پلهبرقی مطابق با نظاممهندسی میباشد.
دانش و مهارت نظارت بر تأسیسات مکانیکی با اشراف به قوانین و مقررات نظاممهندسی ،استانداردها و نکات فنی
میباشد.
دانش و مهارت مربوط به تأسیسات بهداشتی (آبرسانی و فاضالب) ،تهویه مطبوع (سرمایش ،گرمایش ،تعویض هوا و
اگزاست) و همچنین تأسیساتی مانند استخر ،سونا ،جکوزی است.
دانش و مهارت آراستن یک سند ،کتاب یا صفحه و همچنین توانایی تایپ به شکل صحیح و با سرعت مناسب با در نظر
گرفتن موارد نگارشی و محتوایی میباشد.
مهارت تغییر در عناصر متن مانند اندازه ،فاصله حروف ،شکل حروف ،فاصله خطوط ،پاراگرافبندی و  ...میباشد که باعث
به وجود آمدن زبانی تصویری برای متن میشود.
دانش و مهارت در کاوش و ارزیابی شرکتها ،کسبوکارها یا پروژهها ،از نظر بودجهبندی و جنبههای مالی دیگر این
مؤسسات ،که برای تعیین میزان شایستگی این مؤسسات جهت سرمایهگذاری از طریق صورتهای مالی انجام میشود.
تجزیهوتحلیل مالی اغلب به منظور بررسی استحکام یک موسسه و توانایی آن در پرداخت دیون ،همچنین میزان نقد
شوندگی و سودآوری آن مورداستفاده قرار میگیرد .تجزیهوتحلیل مالی اغلب روی صورت سود و زیان ،ترازنامه و جریان
وجوه نقد تمرکز دارد ،که با اتکا به گذشته شرکت ،عملکرد آینده آن را برآورد مینماید.
آشنایی ،شناخت و توانایی استفاده از تجهیزاتی مانند :تلویزیون ،یخچال ،قفل ،تشخیصدهندههای دود هوشمند و...
میباشد که همه این وسایل در خانههای هوشمند به یکدیگر متصل و توسط دستگاه مرکزی کنترل میشوند.
شناخت و مهارت در نحوهی کاربرد مجموعهای از ابزار و وسایل که در آزمایشگاهها مورداستفاده قرار میگیرد.
آشنایی و شناخت قطعات الکترونیکی ازجمله :خازن ،ترانزیستور ،مقاومت ،دیود ،چیپستها و سایر قطعات و همچنین
نحوه عملکرد آنها میباشد.
دانش و مهارت ثبت اطالعات اسناد حسابداری در دفاتر قانونی است .طبق قانون تجارت ،حسابدار باید کلیه رویدادهای
مالی را پس از ثبت در اسناد حسابداری و تأیید آنها توسط مقام مسئول ،به دفاتر حسابداری منتقل کند .دقت در صحت
و درستی موارد درج شده در این دفاتر و اسناد حائز اهمیت است و نباید هیچگونه خطا و اشتباهی در آنها رخ دهد .تحریر
دفاتر در واقع به دفاتری نظیر دفاتر کل ،معین و تفصیلی گفته میشود و در این دفاتر بسته به مورد بیان شده اطالعات
مالی مورد لزوم و مورداستفاده سازمان امور مالیاتی که برای در نظر گرفتن مبحث مالیات بر ارزشافزوده  ،اظهارنامه
ارزشافزوده بهکاربرده میشود .
توانایی انجام امور مربوط به تحویل گرفتن وجوه اوراق بهادار و بردن آنها به بانکها و گذاشتن آنها بهحساب شرکت
و نظایر آنها میباشد.
دانش و مهارت تحقیق در مورد محصوالت شرکت ،طراحی و ایجاد محصوالت جدید مناسب با خواسته بازار و یا حتی
فراتر از دید بازار ،توجه به اصل تمایز و نوآوری ،ابالغ تغییرات مهندسی ،بهینهسازی فرآیندها ،انتقال و جذب فناوریها
میباشد.
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شایستگی

428

تحقیقات بازار

429

تحلیل آماری

430

تحلیل چیدمان

431

تحلیل داده و دادهکاوی

432

تحلیل محیط کسبوکار

433

تحلیل مدارات الکترونیک
دیجیتال و آنالوگ

434

تحلیل و آنالیز اطالعات

435

تحلیل و طراحی روشها و
فرایندها

436

تدوین

437

تدوین و ارزیابی طرح
کسبوکار

438

تراشکاری

439

تربیت اسالمی

تعریف
دانش و مهارت جمعآوری اطالعات برای شناخت بازار هدف و مشتریها میباشد .تحقیقات بازار یکی از مهمترین
استراتژیهای کسبوکار است که هدف از آن رسیدن به شناخت بهتر از مشتریها ،داشتن دید بهتر نسبت به رقبا و
درک مناسب از نیازهای بازار برای ارائهی یک محصول مناسب است.
دانش و مهارت در کاوش ،ارزیابی و تحلیل آماری که عبارت است از گزارشی که شامل جداول و نمودارهای آماری و
تحلیل و تفسیر آنها است ،بهگونهای که تصویری روشن و توصیفی و همچنین استنباطهای حاصل از استخراج نکات
کلیدی و مدیریتی از دادهها ارائه میدهد .دادهها ممکن است بهصورت دادههای آماری آماده باشند (مانند نرخ تورم،
درآمد ،و مانند آن) و یا اینکه از پرسشنامههای توزیع شده بهدستآمده باشند .در نگارش تحلیل آماری حتماً نیاز به استفاده
از یکی از نرمافزارهای آماری (مانند  SPSS ،EViews ،Excelو مانند آن) خواهد بود.
دانش و مهارت در کاوش و ارزیابی فرآیند چیدمان فروشگاهی بهمنظور رسیدن به نتیجه مطلوب میباشد.
دانش و مهارت در کاوش و ارزیابی داده با استفاده از ابزارهای آماری و تحلیلی بهمنظور تعیین اطالعات مفید و کمک
به تصمیمگیری بهتر در کسبوکار است .برای تحلیل داده چندین روش مختلف وجود دارد که شامل دادهکاوی ،تحلیل
متن ،هوش تجاری و مصورسازی دادهها است .دادهکاوی مهارت استخراج دانش از منابع عظیم داده است تا اطالعات
گرانبهایی که در حجم انبوهی از اطالعات سطحی پنهان شده است را آشکار سازد .در واقع به مفهوم استخراج اطالعات
نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از دادهها در یک یا چند بانک اطالعاتی بزرگ گفته میشود.
دانش و مهارت در کاوش ،ارزیابی و تحلیل محیط بیرونی کسبوکار که شامل  :محیط عملیاتی (این محیط در خارج از
شرکت قرار دارد ولی همچنان نزدیک و وابسته به شرکت است .تأمینکنندگان ،مشتریان ،رقبا ،شرکتهای همکار و
جایگزینها ،همسایههای ما هستند و به طور مستقیم و مشخص بر کار ما اثرگذارند) و محیط کالن یا عمومی( اقتصاد،
اجتماع ،سیاست ،تکنولوژی ،محیط و قوانینی که قرار است بر کسبوکار مؤثر باشند در این قسمت قرار میگیرند) میباشد.
دانش و مهارت در کاوش و ارزیابی مدارات آنالوگ و دیجیتال شامل دانستن مبانی پایه الکترونیک ،کار با گیتهای
دیجیتالی و بررسی مدارهای منطقی و مدارهای آنالوگ و  ...میباشد .مدارهای دیجیتال توسط سیگنالهای دیجیتال و
گسسته کار میکنند .این مدارها معموالً از ترکیب ترانزیستورها و گیتهای منطقی تشکیلشدهاند(در مراحل باالتر،
ریزپردازندهها و چیپهای کامپیوتری نیز استفاده میشوند) .اکثر پردازندهها ،چه پردازندههای بزرگی که در رایانهها فعالیت
میکنند ،چه میکروکنترلرهای کوچک ،همه بهصورت دیجیتال کار میکنند.
دانش و مهارت در کاوش و ارزیابی فهمیدن ،پاکسازی ،آمادهسازی و تحلیل دادهها است که بهمنظور استخراج اطالعات
سودمند برای تصمیمگیری انجام میشود .تحلیل دادهها امروزه در اغلب شاخههای علوم و صنعت ازجمله اقتصاد،
رشتههای مهندسی ،بازاریابی ،پزشکی و ...کاربرد دارد.
دانش و مهارت در کاوش و ارزیابی مستمر بهمنظور شناخت و یا مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان ،بازنگری و در صورت
لزوم اصالح آنها و نیز مستند و جاریسازی دستورالعملها و روشهای اجرایی مرتبط است.
مهارت و دانش مونتاژ و ترکیبسازی است به این معنی که صحنههای فیلم بهصورت تکهتکه (پالن) ضبط شده و در
آخر پس از اتمام فیلمبرداری ،مطابق با روند داستان فیلم ،توسط تدوینگر طوری به هم متصل میشوند که به بهترین
شکل معنا و مفهوم فیلم به مخاطب انتقال داده شود.
دانش و مهارت طراحی یک طرح کسبوکار که شامل :اهداف کسبوکار ،دالیلی که این اهداف قابلدستیابی هستند،
برنامهای برای دستیابی به اهداف و همچنین حاوی اطالعاتی درباره سازمان و تیمی که برای تحقق این اهداف میکوشند،
میباشد .برای ایجاد طرح کسبوکار فعالیتهایی ازجمله :ارزیابی ،تجزیهوتحلیل سازمان ،تجزیهوتحلیل صنعت،
تجزیهوتحلیل رقبا ،برنامه بازاریابی ،تیم مدیریتی ،برنامه عملیاتی ،برنامه مالی و کارگاهها و جلسات با مشتری انجام
میشود.
دانش و مهارت شکلدهی فلزات به روش برادهبرداری با استفاده از ماشین تراشکاری است .در این روش از شکلدهی
فلزات ،فلزی که عمدتاً به شکل استوانه است ،با قدرت و سرعت معین به چرخش درآمده و با حرکت تیغچههای تراشکاری
بر روی آن ،عمل برادهبرداری با عمق و سرعت معین انجام میشود.
دانش و مهارت در تفهیم دروس دینی که در تربیت دینی فرد تأثیر بسزایی دارد .در این زمینه از آیات ،روایات ،سیره
نبوی و ائمه بهره برده میشود.
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440

ترخیص و امور گمرکی

441

ترکیب و تولید مواد
شیمیایی

442

ترکیبات پلیمری

443

ترویج تبلیغات
()Promotion

444

تستهای رفتاری

445

تسعیر ارز

446

تشکیل مجامع

447

تصویرسازی

448

تعمیر تجهیزات بیمارستانی

449

تعمیر لوازم الکترونیکی
خانگی

450

تعمیر لوازمخانگی

451

تعمیر و نصب دوربین مدار
بسته

452

تعمیر و نگهداری هواپیما

453

تعمیر وسایل الکترونیکی

454

تعمیرات لپتاپ و رایانه

455

تعمیرات موبایل

تعریف
آشنایی با قوانین و مقررات ترخیص کاال یا ترخیص ،که یک فرآیند در گمرکات است و توسط صاحب کاال یا نماینده
قانونی صاحب کاال (بند ب ماده  1قانون امور گمرکی مصوب سال  1390مجلس شورای اسالمی) نزد گمرک جهت
صادرات یا واردات کاال صورت میگیرد و در طی آن کاال با انجام تشریفات گمرکی مربوط از اماکن گمرکی خارج
میگردد .فرآیند ترخیص کاال شامل تهیه ،آمادهسازی و ثبت اسناد و مدارک بهصورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه
هزینهها شامل مالیات ،سود بازرگانی و حقوق گمرکی و دیگر تسهیالت ارائهشده به واردکنندگان و صادرکنندگان میباشد.
دانش و مهارت ترکیب و تولید مواد شیمیای است .ترکیب شیمیایی یک ماده شیمیایی خالصی میباشد که از دو یا چند
عنصر شیمیایی مختلف تشکیلشده باشد.
دانش جامع ترکیبات پلیمری که ابر مولکولهایی با وزن مولکولی بسیار باال هستند و از واحدهای تکرارشونده
تشکیلشدهاند .پلیمرها ممکن است آلی ( ،)organicغیرآلی ( )inorganicیا آلی-فلزی ()organometallic
باشند و به لحاظ نحوه به وجود آمدن ممکن است مصنوعی یا طبیعی باشند.
مهارت ترویج در بازاریابی مقوله ای است که بازاریابان در هنگام فروش و بازاریابی ،یک کاال و یا خدمت را به مشتریان
معرفی نموده و در مورد خصوصیات خوب آن کاال و یا خدمت ،با استفاده از فنون یک بازاریاب حرفهای صحبت مینمایند
و بهبیاندیگر آن محصول و یا خدمت را ترویج میدهند.
دانش و مهارت ایجاد تستهای رفتاری( )Behavioral Driven Developmentبهمنظور بررسی کارکرد صحیح
برنامههای مبتنی بر وب میباشد .ازجمله این تستها میتوان  Integeration test، Seleniumو robot
 frame workنام برد.
دانشی است که از طریق آن ،اطالعات مالی مبتنی بر ارز ،برحسب واحد پول گزارشگری (ریال) بیان شود .واژه تسعیر،
گزارش معامالت منفرد ارزی برحسب واحد پول گزارشگری و همچنین برگردان یک مجموعه کامل صورتهای مالی
تهیه شده برحسب ارز به واحد پول گزارشگری را دربر میگیرد.
دانش آشنایی با انواع مجامع ،نحوه ،زمان ،اهداف برگزاری و ...میباشد.
دانش و مهارت خلق یک تصویر که میتواند القا کننده تجسمی یک مفهوم یا روایت با فرم بصری مانند داستان ،شعر،
مقاله ،تبلیغات تجاری ،سرگرمیها و اشکال و فرمهای روی کاالها و لباسها باشد.
دانش و مهارت تعمیر دستگاههای سونوگرافی ،رادیولوژی ،سونوکید ،فتال مانیتورینگ ،پمپ سرم و سرنگ ،الکتروکوتر،
بالدوارمر ،ونتیالتور ،پالساکسیمتر ،الکتروشوک ،ایسیجی ،مانیتور عالئم حیاتی و سایر تجهیزات بیمارستانی است.
دانش و مهارت تعمیر انواع تلویزیون ،جاروبرقی ،آبمیوهگیری ،ماکروویو و  ...در قالب تعمیرات بردهای الکترونیکی است.
دانش و مهارت تعمیر انواع لوازمخانگی حرارتی ،گردنده و بخش غیر الکترونیکی لوازم الکترونیکی مانند گاز ،یخچال
سایدبایساید ،ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی ،لوازم خرد خانگی مانند جاروبرقی ،آبمیوهگیری و  ...در قالب
تعمیرات مکانیکی است.
دانش و مهارت بررسی شرایط نصب دوربین و جانمایی دوربینها در پروژه ،مشخص نمودن نوع دوربین مداربسته موردنیاز،
کابلکشی ،نصب دوربین ،گرفتن تصاویر و اتصال به سیستم مرکزی  DVRو همچنین تعمیر آن است.
دانش و مهارت بررسی و حصول اطمینان از انطباق با بخشنامه صالحیت پرواز یا بولتنهای خدمات پرواز میباشد.
بهمنظور اطمینان از عملکرد ایمن و درست در طول پرواز ،نگهداری و تعمیرات هواپیماها بسیار قاعدهمند است .همه
عملیات نگهداری و تعمیرات ،پرسنل و بازرسی دارای نظم و ترتیب مشخص بوده و کارکنان باید برای فعالیتهایی که
انجام میدهند دارای تأییدیه باشند.
دانش و مهارت عیبیابی ،تعمیر یا تعویض قطعات الکترونیکی میباشد.
دانش و مهارت عیبیابی ،تعمیر یا تعویض قطعات الکترونیکی و سختافزاری و رفع ایرادات نرمافزاری انواع لپتاپ و
رایانه میباشد.
دانش و مهارت تعمیر سختافزار موبایل ازجمله آشنایی با قطعات الکترونیکی  SMDموبایل ،عیبیابی برد ،روش باز
و بسته کردن گوشیهای هوشمند ،شناخت السیدیهای موبایل ،تعویض کابل فلت ،روش تعویض تاچ گوشی و
همچنین تعمیر نرمافزار موبایل شامل آشنایی با باکسهای پرکاربرد ،بازیابی اطالعات ازدسترفته Flash ،کردن انواع
گوشیهای  Androidو  IOSمیباشد.
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تکثیر و پرورش ماهی

457

تکنسین برق خودرو

458

تنظیم اسناد

459

تئوری کنترل ماشینهای
الکتریکی

460
461
462

جانورشناسی عمومی
جذب و استخدام
جستجوی حرفهای در وب

463

جوشکاری

464

جوشکاری E3

465

جوشکاری آرگون

466

جوشکاری با الکترود دستی
جوشکاری سازههای
فوالدی
چیدمان حروف
()Layout
حاکمیت شرکتی

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

تعریف
دانش و مهارت موردنیاز برای شناخت انواع ماهیها ،شرایط محیطی موردنیاز برای تکثیر آنها ،شناخت عوامل بیماریزا
و  ...میباشد.
دانش و مهارت عیبیابی ،نصب و تعمیر سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی خودروها است.
دانش و مهارت تهیه و تنظیم اسناد مالی ،اسناد رهنی ،با حق استرداد و ذمه ،اسناد اموال منقول ،اسناد معامالت غیرمنقول
و پیشفروش ساختمان و سایر اسناد مالی و غیر مالی ،وکالتنامه ،تنفیذ نامه ،رضایتنامه ،اقرارنامه ،تعهدنامه متمم
قرارداد و اقاله ،تقسیمنامه ،وقف نامه ،صلح دعاوی و قراردادهای غیرمالی ،تعویض یا ضم وثیقه و سایر اسناد غیرمالی
است.
این مبحث از زیرشاخههای مهندسی برق قدرت و همچنین مرتبط با مهندسی برق کنترل است که در آن مباحثی چون
محرکههای سرعت متغیر ،اصول سیستمهای کنترل حرکت ،کنترل موتورهای جریان مستقیم ،محرکههای موتور
آسنکرون ،محرکههای موتور سنکرون ،کنترل بدون حسگر سرعت و ...مورد ارزیابی قرار میگیرد.
دانش پایهای در شناخت جانوران است که شامل فیزیولوژی ،تشریح ،اتولوژی ،جنینشناسی(رویان)،کورولوژی و ...میشود.
دانش و مهارت شناسایی و انتخاب بهترین و شایستهترین افراد برای نیل به اهداف سازمان میباشد.
مهارت یافتن موارد موردنظر در میان انبوه اطالعات در دسترس در موتورهای جستجوگر مختلف میباشد .
دانش و مهارت اتصال دو قطعه فلزی یا غیر فلزی به یکدیگر با استفاده از گرم کردن محل اتصال یا ذوب کردن ماده
اتصال است که از طریق جوشکاری با گاز اکسیژن ،جوشکاری مقاومتی ،جوشکاری در حالت جامد امکانپذیر است.
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی ( ،)E3دانش و مهارتی است که در آن حرارت بهوسیله یک قوس الکتریکی بین
یک الکترود و قطعه کار به وجود می آید .ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الکترون بین دو الکترود که در
نتیجه آن حرارت تولید میشود.
دانش و مهارت جوشکاری آرگون که در واقع جوشکاری قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ است و ازآنجاکه گاز
آرگون در این فرآیند استفاده میشود به جوشکاری آرگون معروف است.
دانش و مهارت جوشکاری با الکترود دستی  ،نقشه خوانی تاسیسات و همچنین آشنایی با ایرادهای جوش است.
دانش و مهارت اتصال دو قطعه فلزی به یکدیگر برای ساخت سازههای فوالدی میباشد.
دانش و مهارت بهکارگیری اصول و نحوه چیدمان حروف در طراحی گرافیکی میباشد.

آشنایی با مجموعهی روابط بین مدیریت شرکت ،هیئتمدیره ،سهامداران و ذینفعان دیگر است.
دانش و مهارت شناخت و بررسی حرکات و علل آن میباشد .در این علم مسائل فیزیکی ارزیابی و راهحلهایی برای
حرکتشناسی ورزشی
کمک به افراد جهت دستیابی به سالمت پیشنهاد میشود.
دانش و مهارت دستیابی به بهای تمامشدهی محصوالت واحد تجاری است که با در نظر گرفتن بهای تمامشدهی
حسابداری بهای تمام شده ورودیها شامل مواد اولیه و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم در تمام مراحل تولید و همچنین سهم هزینههای ثابت ،نظیر
هزینههای عمومی ،اداری ،مالی و بازاریابی ،تبلیغات ،استهالک تجهیزات سرمایهای و ...حاصل میگردد.
دانش و شناخت قوانین پیمانها ،مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری ،قوانین مالیاتی ،فعالیتهای پیمانکاری ارزی و ...
حسابداری پیمانکاری
است.
دانش و مهارت محاسبه ساعات کاری ،حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پایه حقوقی ،جایگاه و پست سازمانی ،رتبه
حسابداری حقوق و دستمزد
شغلی ،سنوات و سایر موارد تأثیرگذار مطابق مقررات قانون کار و آییننامههای داخلی شرکت است.
دانش و مهارت شناسایی ،اندازهگیری و ثبت اولیه داراییهای ثابت تحصیل شده و پسازآن استهالک ،واگذاری یا فروش
حسابداری داراییهای ثابت
و معاوضه داراییهای ثابت اعم از مشهود و نامشهود است.
دانش و مهارت شناخت و ثبت انواع داراییهای نامشهود مانند :حق اختراع ،حق تألیف ،عالئم و نامهای تجاری ،فرمولها
حسابداری داراییهای
و فرآیندهای سری ساخت ،انواع پروانههای ساخت ،سرقفلی و ...است.
نامشهود
دانش و مهارت جمعآوری اطالعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمامشده محصوالت و خدمات ،تجزیهوتحلیل
حسابداری صنعتی
گزارشها و بررسی راههای تولید و روشهای تقلیل بهای تمامشده تولیدات میباشد.

56

ردیف

شایستگی

477

حسابداری فروش

478

حسابداری مالی

479

حسابداری مالیاتی
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حفاظت در برابر اشعه
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حقوق جزا و جرمشناسی
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خیاطی ضخیم دوزی
خیاطی لباسهای کشی
خیاطی نازک دوزی
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داستان کاربری
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دانش آمار و ریاضی
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داوری بسکتبال
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داوری فوتبال
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داوری هندبال
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داوری والیبال
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درک قرآنی
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درک میان رشتهای
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دستور زبان فارسی
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دوربینهای نقشهبرداری

496

دیجیتال مارکتینگ

تعریف
دانش و مهارت ثبت و صدور فاکتورهای فروش و صدور اسناد حسابداری مربوط به فرد داخلی و خارجی ،کنترل تراز
مشتریان و وصول مطالبات مشتریان میباشد.
دانش و مهارت تهیه صورتهای اساسی ،یادداشتهای توضیحی و ...است .ازاینرو به این نوع حسابداری ،گزارش نیز
گفته میشود .معموالً در بانکها ،بستانکاران بلندمدت و کوتاهمدت ،فروشندگان ،مشتریان ،کارکنان ،سرمایهگذاران،
کارگزاران بازار سرمایه و مدیریت مؤسسه از حسابداری مالی استفاده میکنند.
دانش و مهارتی است که اطالعات مالی را در قالب ترازنامهها و صورتهای سود و زیان ،برای استفاده داخلی سازمانها
و کارکنان شرکتها و همچنین برای گزارش دهی به سهامداران ،سازمانهای دولتی و ناظران جمعآوری ،تحلیل و ارائه
میکند.
آشنایی با مقررات و آییننامههای تدوینشده در راستای حفاظت کارکنان ،مردم ،محیطزیست و نسلهای آینده در برابر
اشعه است.
دانشی که وظیفه بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه و رفتار جنایی را بررسی میکند.
دانش و مهارتی است که در آن شخصی با استفاده از منابع خبری ،وظیفه تهیه گزارش (مکتوب ،صوتى و تصویری) کامل
و جامع و قابل پخش از یک واقعه را بر عهده دارد.
دانش و مهارت خیاطی ضخیم دوزی و آشنایی با انواع الگو ،اتوکشی ،وسایل خیاطی و ....میباشد.
دانش و مهارت خیاطی لباسهای کشی و آشنایی با انواع الگو ،اتوکشی ،وسایل خیاطی و ....میباشد.
دانش و مهارت خیاطی نازک دوزی و آشنایی با انواع الگو ،اتوکشی ،وسایل خیاطی و ....میباشد.
مهارت به کارگیری سناریوهایی هستند که در فرآیندهای طراحی مورداستفاده قرار میگیرند تا یک طراح بتواند با کاربر
همدلی کند و از آنجا ایدههایی را تولید کند که متناسب با زندگی کاربر باشد .بهبیاندیگر فرآیندی است که کاربر در
محصول طی کرده تا به نتیجه موردنظرش برسد.
دانش جمعآوری ،خالصهسازی و نتیجهگیری از دادهها و پیشبینی رخدادهای آینده با استفاده از نتایج است.
دارا بودن دانش و مهارت کافی درزمینه قوانین بسکتبال و نظارت بر روند اجرای قوانین بسکتبال ،به عبارتی او مجری
قانون است و تمام تالش خود را بر صحیح انجام دادن این امر به کار میبرد و میتواند با افراد خاطی بر اساس قوانین
بسکتبال برخورد کند.
دارا بودن دانش و مهارت کافی درزمینه قوانین فوتبال و نظارت بر روند اجرای قوانین فوتبال ،به عبارتی او مجری قانون
است و تمام تالش خود را بر صحیح انجام دادن این امر به کار میبرد و میتواند با افراد خاطی بر اساس قوانین فوتبال
برخورد کند.
دارا بودن دانش و مهارت کافی درزمینه قوانین هندبال و نظارت بر روند اجرای قوانین هندبال ،به عبارتی او مجری قانون
است و تمام تالش خود را بر صحیح انجام دادن این امر به کار میبرد و میتواند با افراد خاطی بر اساس قوانین هندبال
برخورد کند.
دارار بودن دانش و مهارت کافی درزمینه قوانین والیبال و نظارت بر روند اجرای قوانین والیبال ،به عبارتی او مجری قانون
است و تمام تالش خود را بر صحیح انجام دادن این امر به کار میبرد و میتواند با افراد خاطی بر اساس قوانین والیبال
برخورد کند.
آشنایی با قرائت روان قرآن ،مفاهیم و ترجمه آیات ،داستانها و حکایتهای قرآنی ،شخصیتهای قرآنی ،شأن نزول آیات
و شناخت تفاسیر است.
آشنایی مقدماتی با انواع رشتههای تخصصی ازجمله برق ،شیمی ،مواد و متالورژی  ،فناوری اطالعات ،مال و  ....میباشد.
شناخت در بهکارگیری مجموعه قوانین و ضوابط حاکم بر ساختار واژهها ،جملهها ،واجها ،آواها و معناها در زبان
فارسی است.
دانش و مهارت بهکارگیری دوربین نقشهبرداری در عملیات نقشهبرداری میباشد و انواع گوناگونی دارد .مانند :ترازیاب،
تئودولیت و توتال استیشن.
دانش و مهارت درک قوی از استراتژیها و ابزارهای بازاریابی فعلی و هدایت کمپینهای دیجیتال مارکتینگ یکپارچه (با
هدف مشترک) از زمان شروع کار تا زمان اجرا با در نظر گرفتن بودجه اختصاصی است.
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راهنمای گردشگری
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راهنمای گردشگری داخلی
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روابط عمومی
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روانشناسی کودک
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تعریف
آشنایی و شناخت جاذبههای طبیعی ،تاریخی و فرهنگی هر کشور و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن و نیز درک خاصی
از مسائل ،مقتضیات ،آدابورسوم و مقررات مرتبط با آن کشور و توانایی انتقال اطالعات به زبان قابلدرک برای
گردشگران است.
آشنایی و شناخت جاذبههای طبیعی ،تاریخی و فرهنگی هر یک از شهرهای ایران و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن و
نیز درک خاصی از مسائل ،مقتضیات ،آدابورسوم آن شهر و توانایی انتقال اطالعات به زبان قابلدرک برای گردشگران
است.
دانش و مهارت ارتباط با مطبوعات ،برگزاری سخنرانی و کنفرانسها ،پوششهای خبری ،استفاده از شبکههای مجازی،
تحقیقات بازار ،پوشش تبلیغات و ...است که میان جامعه و سازمانها روابط سودمند دوسویه ایجاد میکند.
دانش توجه به فرایندهای رشد روانی کودکان(اعم از فرایندهای شناختی و اجتماعی) از زمان تولد تا دوران بلوغ و مهارت
بهکارگیری آن در آموزش ،پرورش ،شناسایی و حل مشکالت کودکان میباشد.
دانش و مهارت بررسی همزمان چگونگی تأثیر عوامل روانشناختی بر عملکرد و چگونگی تأثیر تمرینهای ورزشی بر
ذهن و عوامل روانشناختی است.
مهارت و دانش گردآوری ،تجزیهوتحلیل ،تأیید و ارائه خبر مربوط به حوادث جاری ،روندها ،مسائل دولت و مردم و...
میباشد.
دانش و مهارت مطالعهی مجموعهی اصول و قوانین و جستوجوهایی که ما را به شناخت علمی هدایت میکند.
دانش و مهارت تعیین کردن ارزش جاری یک دارایی یا شرکت ،شناخت مدلهای ارزشگذاری ،تحلیل ارزشگذاری
شرکت ،سهام سرمایه ،داراییهای نامشهود ،ترکیب ساختار سرمایهای شرکت (بدهی ،اوراق قرضه و حقوق صاحبان
سهام) ،دورنمای درآمد آتی شرکت و ارزش بازار داراییهای شرکت است.
دانش و مهارت در شناخت روشهای استریلیزاسیون و توانایی استریلیزه کردن محیط و تجهیزات پزشکی جهت پیشگیری
از انتقال بیماریها میباشد.
متدهایی برای سنجش رفتار مخاطبان وبسایت یا اپلیکیشن ازجمله روش تست کاربردپذیری ،تست گروههای متمرکز،
تست بتا ،تست  A/Bو نظرسنجی است.
دانش و مهارتی است که مواد مذاب تحتفشار به داخل قالب تزریق میشود .در این سیستم برخالف روشهای دیگر
ریختهگری که مواد مذاب تحت نیروی وزن خود به داخل قالب میرود ،مواد مذاب با فشار داخل قالب تزریق میشود و
در همان حالت یعنی تحتفشار مواد مذاب منجمد میشود و امکان تولید قطعات با استحکام باال را میدهد .ریختهگری
تحتفشار کوتاهترین راه تولید یک محصول از فلز میباشد.
تسلط بر چهار مهارت خواندن ،نوشتن،گوش کردن و صحبت کردن با بهرهگیری از لغات ،دستور زبان و درک مطلب
زبان انگلیسی میباشد.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی ادبیات و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی اقتصاد و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی آمار و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی بازرگانی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی تاریخ و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی تربیتبدنی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
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ردیف
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535

شایستگی
زبان انگلیسی تخصصی
حقوق
زبان انگلیسی تخصصی
دامپزشکی
زبان انگلیسی تخصصی
روانشناسی
زبان انگلیسی تخصصی
ریاضی
زبان انگلیسی تخصصی
زمینشناسی
زبان انگلیسی تخصصی
زیستشناسی
زبان انگلیسی تخصصی
شیمی
زبان انگلیسی تخصصی
صنایع غذایی
زبان انگلیسی تخصصی
فناوری اطالعات
زبان انگلیسی تخصصی
فیزیک
زبان انگلیسی تخصصی
مترجمی
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی انرژی
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی برق
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی پزشکی
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی رباتیک
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی شهرسازی
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی شیمی
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی صنایع
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی صنایع غذایی
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی عمران
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی فضای سبز

تعریف
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی حقوق و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی دامپزشکی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی روانشناسی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی ریاضی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی زمینشناسی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی زیستشناسی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی شیمی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی صنایع غذایی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی فناوری اطالعات و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی فیزیک و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مترجمی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی انرژی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی برق و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی پزشکی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی رباتیک و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی شهرسازی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی شیمی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی صنایع و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی صنایع غذایی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی عمران و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی فضای سبز و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
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ردیف
536

537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

شایستگی

تعریف

زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی کامپیوتر -
سختافزار
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی کامپیوتر -
نرمافزار
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی کشاورزی
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی معدن
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی معماری
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی نفت
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی نقشهبرداری
زبان انگلیسی تخصصی
مهندسی هوافضا
زبان ترکی استانبولی
زبان روسی
زبان عربی
زبان فرانسه

تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی کامپیوتر -سختافزار و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی
است.

550

ژنتیک حیوانی

551

ساخت قالبهای صنعتی

552

ساختار سازمانی

553

ساختمان داده

554
555
556

سرویس
Google Hangouts
سرویس ارتباط تصویری
Skype
سرویس ذخیرهسازی در
فضای ابری DropBox

تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی کامپیوتر -نرمافزار و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.

تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی کشاورزی و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی متالورژی و مواد و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی معدن و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی معماری و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی مکانیک و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی نفت و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی نقشهبرداری و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی مهندسی هوافضا و دستور زبان و درک مطلب در زبان انگلیسی است.
تسلط به لغات و اصطالحات تخصصی و دستور زبان و درک مطلب در زبان ترکی استانبولی میباشد.
تسلط به لغات ،دستور زبان و درک مطلب زبان روسی میباشد.
تسلط به لغات ،دستور زبان و درک مطلب زبان عربی میباشد.
تسلط به لغات ،دستور زبان و درک مطلب زبان فرانسه میباشد.
دانشی است که به وراثت و تفاوتهای جانداران میپردازد و با استفاده از قوانین و مفاهیم موجود در آن میتوان به
همانندی یا ناهمانندی دو جاندار نسبت به یکدیگر ،تغییر در ساختار ژنتیکی و  ...پرداخت.
مهارت ساخت قالبهای صنعتی ،قالب تزریق پالستیک ،قالب دایکاست ،قالب بادی ،تولید قطعات پالستیکی و فلزی،
کار با دستگاه  ،CNCکار با دستگاه حکاکی لیزری ازجمله مهارتهای ساخت قالبهای صنعتی میباشد.
دانش شناخت روشهایی است که در آن نقشها ،قدرت ،اختیار و مسئولیتها ،تعیین و مدیریت میشوند و نحوه انتقال
اطالعات بین سطوح مختلف سلسلهمراتب در یک سازمان را نشان میدهد.
به دانش ساماندهی دادهها اطالق میشود که ساختمان داده مجموعهای از مقادیر دیتا ،ارتباطات میان آنها و اعمالی که
میتوان بر روی دادهها انجام داد را در برمیگیرد.
دانش و مهارت استفاده از پیامرسان  Google Hangoutsکه پیامرسانی با امکان چت ویدئویی است .این شایستگی
در شرایط دورکاری اهمیت دوچندان دارد.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Skypeکه بهمنظور تماس صوتی ،تصویری و ایجاد جلسات بهصورت آنالین است.
این شایستگی در شرایط دورکاری اهمیت دوچندان پیدا میکند.
دانش و مهارت کار با  DropBoxکه یک سرویس ذخیرهسازی ابری اطالعات است و امکان اشتراکگذاری فایلها
با چندین نفر و کار کردن همزمان آنها روی فایلها را دارا است .این شایستگی در شرایط دورکاری اهمیت دوچندان
مییابد.
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ردیف

شایستگی

تعریف

557

سرویس ذخیرهسازی در
فضای ابری
Google Drive

558

سوئیچینگ

559

سیستم حقوق و دستمزد

560

سیستم عامل پیشرفته

561

سیستم مدیریت یکپارچه
IMS

562

سیستمهای
Embedded

563

سیستمهای اطالعاتی

564

سیستمهای دینامیکی

565

سینتیک پلیمر

566

شبکه هوایی برق

567

شبکههای مخابراتی

568

شناخت انواع رسانه

569

شناخت چرخه عمر
محصول

570

شناخت نقشه سفر مشتری

دانش و مهارت استفاده از  Google Driveکه یک سرویس ذخیرهسازی ابری است و به کاربر آن اجازه میدهد
اطالعات و فایلهای موردنیازشان را در فضای ابری ذخیره کنند و به اشتراک بگذارند .این شایستگی در شرایط دورکاری
اهمیت دوچندان پیدا میکند.
دانش و مهارت کار با منبع تغذیه سوئیچینگ که یک منبع تغذیه الکترونیکی است و شامل یک تنظیمکننده جریان برای
داشتن کارایی خیلی باال در هنگام تغییر توان الکتریکی است.
دانش و مهارت شناخت و آشنایی با مفاهیمی مانند :نام کارمند یا کارگر ،شماره پرسنلی یا شماره بیمه تأمین اجتماعی،
ساعات یا روزهای کارکرد ،نرخ دستمزد ،میزان اضافهکاری و ...در سازمان میباشد.
دانش و مهارت تخصصی در طراحی و پیادهسازی برنامههای مخصوص سیستمعامل و انجام فعالیتهایی ازجمله  :ساختار
سیستمعامل ،همگامسازی ،ارتباط و زمانبندی در سیستمهای موازی  ،برنامههای  shellو همچنین پشتیبانی سیستم
برای عملیات در platformهای اینترنتی میباشد.
دانش و مهارتی است که تمام اجزای یک کسبوکار را بهصورت یک سیستم واحد در میآورد تا فرآیند مدیریت و اجرای
عملیات سازمانی را سادهتر سازد .سیستمهای مدیریت کیفیت ( ،)QMSمدیریت محیطزیست ( )EMSو مدیریت
ایمنی ( )OHSبهصورت یک سیستم واحد درآمده و در قالب مدیریت سیستم یکپارچه یا همان  IMSمدیریت میشوند.
دانش و مهارت کار با سیستمهای  Embeddedاست که این سیستمها در واقع رایانههایی هستند که برای کنترل
یک سیستم بزرگ و مشخص طراحیشدهاند و مخصوصاً در زمانهایی که محدودیتهایی در مورد پردازش همزمان
وجود دارد به کار میروند.
دانش و مهارت کار با سیستمهای اطالعاتی است که مجموعهای از مؤلفههای وابسته به هم است که با گردآوری،
پردازش ،ذخیره و توزیع دادههای اطالعاتی ،از تصمیمگیری و کنترل در سازمانها پشتیبانی میکند .این سیستم عالوه
بر کمک کردن به ایجاد هماهنگی در انجام عملیات سازمانی ،به مدیران و کارکنان سازمانها کمک میکند تا مسائل
سازمان را تحلیل یا شبیهسازی نمایند.
دانش و مهارت استفاده از سیستم دینامیکی در ریاضیات و حل مسائل صنعتی-اجتماعی و مدیریتی ،است که حالت آنها
با زمان تغییر میکند .بهعبارت دیگر ،در آن یک تابع نحوه وابستگی نقاطی از یک فضای هندسی را به زمان توصیف
می کند .مثل تابعی که وابستگی زمانی نقاط مختلف یک آونگ متحرک یا آب جاری در یک لوله را توصیف میکند.
برای هر زمان معین ،یک سیستم دینامیک ،یک «حالت» دارد که میتوان آن را با مجموعهای از اعداد حقیقی (یک
بردار) که بهوسیله یک نقطه در یک «فضای حالت» مناسب (یک منیفلد هندسی) نشان داده میشود بیان کرد.
دانش پلیمریزاسیون در شیمی پلیمر میباشد که در واقع فرآیند واکنش مولکولهای مونومر با هم در یک واکنش شیمیایی
برای تشکیل شبکههای سهبعدی یا زنجیرههای پلیمری است.
دانش و مهارت مرتبط با شبکه هوایی برق که نوعی از خط انتقال برق است و در آن از دکلها و تیرها برای نگهداشتن
کابلها ،باالی سطح زمین استفاده میشود و برای انتقال برق در فواصل زیاد و متوسط کاربرد دارد.
آشنایی با روشهای پردازش سیگنال و آمادهسازی سیگنالها برای ارسال در یک کانال مخابراتی ،انواع سیستمهای
مخابراتی ،کانالهای مخابراتی ،سیگنالهای مخابراتی و ابزارهای الزم برای تحلیل آنها و همچنین آشنایی با انواع
روشهای مدوالسیون و دمدوالسیون سیگنالهای پیام ،که اساس انتقال پیام در بسیاری از سیستمهای مخابراتی است،
میباشد.
دانش و شناخت انواع رسانه که واسطه عینی و عملی در فرآیند برقراری ارتباط هستند .از مصادیق رسانه میتوان به
موارد زیر اشاره کرد :روزنامهها ،مجالت ،رادیو ،تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت و ...
آشنایی با چرخهی مورد انتظار عمر یک محصول از زمان طراحی اولیه تا خارج شدن از رده است که شامل چهار مرحلهی
عرضه ،رشد ،بلوغ و افول محصول است و شرکت تولیدکننده میتواند با مدیریت درست هر یک از این مراحل ،به سود
باالیی دست یابد.
نقشه سفر مشتری ( ،)Customer Journeyفرآیند تجربهی کاربر از یک محصول را تعریف میکند .از ارتباط اولیه،
فرآیند مشارکت و درگیری او تا رابطه بلندمدت او با یک کسبوکار را شامل میشود.
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ردیف

شایستگی

571

شهرسازی

572

صفحه آرایی

573

صندوقداری

574

طراحی (معماری)

575

طراحی الگوریتم

576
577

طراحی بردهای
الکترونیکی
طراحی بستهبندی

578

طراحی دکوراسیون داخلی

579

طراحی کمپین تبلیغاتی

580

طراحی گرافیک

581

طراحی گرافیک وبسایت

582

طراحی لوگو

583

طراحی مدارات الکترونیک

584

طراحی معماری

585

طراحی میکروکنترلر
طراحی و اجرای
سیستمهای آبیاری
طراحی و تزریق قالبهای
پالستیک

588

طراحی و محاسبه

589

عکاسی

590

عکاسی پیشرفته

591

عکاسی صنعتی
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تعریف
دانش و مهارت بیان طرح و برنامهای جامع و مطلوب جهت نشان دادن آینده یک شهر با تحلیل و مطالعه روابط اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی حاکم در شهر با حضوری مؤثر در انجام پروژههای معماری با همکاری سایر تیمهای مستقر
در دفاتر فنی میباشد.
دانش و مهارت ایجاد روابط مناسب و موزون بصری بین عناصر نوشتاری و تصویری که باعث جلب توجه مخاطب شود.
دانش و مهارت دریافت و توزیع پول در مراکزی غیر از مؤسسات مالی است که معموالً شامل استفاده از اسکنرهای
الکترونیکی ،صندوقهای فروشگاهی یا تجهیزات مرتبط نیز میشود .پردازش عملیات کارتهای اعتباری و نقدی و تأیید
چکها نیز ازجمله وظایف محوله برای صندوقدار است.
دانش و مهارت الزم جهت ارزیابی اقلیم منطقه ،نمونههای مشابه ،ترسیم و طراحی طرحی مناسب بر اساس درخواست
کارفرما است.
دانش ساخت الگوریتمها برای حل مسئله است که در بسیاری از راهحلهای تئوری تحقیق در عملیات مانند برنامهنویسی
پویا ،تقسیم و غلبه گنجانده شده است.
دانش و مهارت طراحی بردهای الکترونیکی با استفاده از نرمافزارهای مربوطه میباشد.
دانش و مهارت ایجاد طرحی معنادار و متناسب با نوع کاال جهت رساندن پیام تولیدکننده و جذب مصرفکنندگان میباشد.
دانش و مهارت هماهنگسازی برای به جلوه درآوردن رنگها ،اثاثیه و سایر اشیا در یک اتاق یا ساختمان بهصورت
هنرمندانه میباشد.
دانش و مهارت طراحی مجموعه از فعالیتهای چندجانبه با در نظر گرفتن عواملی مانند هدف ،مخاطب ،زمان و بودجه
و ...برای ایجاد تبلیغ مناسب میباشد.
دانش و مهارت طراحی هنرمندانه و خالقانه پوستر ،جلد ،نشان ( ،)Logoصفحات وب ،تصویرسازی برای کتابهای
کودک ،کتابهای علمی و آموزشی ،نشریات ،طراحی نقشه و ...است.
دانش و مهارت طراحی قالب ،الیه و چیدمان صفحه است که میتوان توسط نرمافزارهای  Photoshopو Corel
و ...انجام داد.
دانش و مهارت طراحی لوگوی گرافیکی بهصورت عالمت ،سمبل ،نوشتار و یا ترکیبی از آنها است .طوری که بهوسیله
لوگو نوع خدمات ،اهداف ،شغل و محصوالت سریعتر به مخاطب معرفی شود.
دانش و مهارت طراحی مدار در دامنه وسیعی همچون طراحی سیستمهای الکترونیکی پیچیده ،ترانزیستورها و یا مدارهای
مجتمع میباشد.
دانش و مهارت طراحی ساختمانهای مسکونی ،اداری ،تجاری و ...طراحی نما و دیگر فضاهای شهری است که در اصل
مهارت استفاده خالقانه از توده ،فضا ،بافت ،نور ،سایه ،مصالح ،برنامه و عناصر برنامهریزی است.
دانش و مهارت طراحی آیسیهایی که قابلبرنامهریزی هستند و عملکرد آنها از قبل تعیینشده میباشد.
دانش و مهارت طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری بهمنظور آبیاری با بیشترین میزان بازدهی و بهینهترین حالت ممکن
میباشد.
دانش و مهارت طراحی نوعی از قالب که محصول خروجی آن از جنس پالستیک است .برای مثال جاروبرقی ،خودکار،
اسباببازی و ...که این نوع قالبها به دلیل نوع استفاده محصول میبایست از زیبایی و کیفیت برخوردار باشد.
توانایی طراحی و محاسبه اعضای سازهای یک ساختمان اعم از فونداسیون ،تیر ،ستون ،مهاربندهای جانبی ،بهینهسازی
وزن سازه با استفاده از دانش و نرمافزارهای مخصوص این زمینه است.
دانش و مهارت ثبت تصاویر با استفاده از انواع دوربینهای عکاسی و بهکارگیری مهارتها و ذوق هنری شخص عکاس
شامل سوژه یابی ،تنظیم نور و کنتراست تصاویر ،کادر و زاویهبندی تصاویر و ...است.
دانش و مهارت تخصصی ثبت حرفهای تصاویر با استفاده از انواع دوربینهای عکاسی پیشرفته و بهکارگیری مهارتها و
ذوق هنری شخص عکاس شامل سوژه یابی ،تنظیم نور و کنتراست تصاویر ،کادر و زاویهبندی تصاویر و ...است.
دانش و مهارت بهکارگیری شاخه ای از عکاسی که وظیفه آن به نمایش گذاردن دقیق و کامل و باکیفیت محصول یا
خدمات میباشد .عکاسی صنعتی هم میتواند از محصول باشد و هم از محل مانند کارخانهها یا سازمانها .در این شاخه
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تعریف
از عکاسی ،عکاس با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب نورهای دقیق و کامل تالش میکند تا حد امکان تصوری با
کیفیت و دقیق از کاال ثبت کند که در آن تمامی خصوصیات ظاهری کاال به نمایش گذارده شود.
دانش و مهارتی است که به آمارهای نظری یا کاربردی پرداخته و آمار اطالعات یک سازمان یا شرکت را در یک یا چند
زمینه جمعآوری کرده و به تحلیل آن میپردازد.
دانش و مهارتی که به جنبههای آموزشوپرورش انسان و دانشهای مربوط به آن پرداخته و شامل آموزش عمومی،
آموزش عالی ،آموزش کارکنان ،سوادآموزی بزرگساالن ،خودآموزی ،آموزش الکترونیکی و مجازی است.
دانش و مهارت در تفهیم (نشر) مباحث مربوط به حوزه دین مبین اسالم ،اصول ،احکام و شعائر آن میباشد.
دانش و مهارت در تفهیم مباحث مربوط به حوزههای مختلف علم ریاضی و رشتههای زیرمجموعه آن میباشد.
دانش و مهارت در تفهیم مباحث مربوط به پیدایش زمین ،تشکیالت ،ساختمان و مواد تشکیلدهنده زمین ،کوهها ،دشتها
و اقیانوس و تحوالتی که در زمین صورت گرفته و میگیرد ،میباشد.
دانشی است که به بررسی ویژگیها و رفتار جانداران ،چگونگی پیدایش گونهها و نیز بررسی تعامل جانداران با یکدیگر و
محیط پیرامونشان میپردازد.
دانش و مهارت در تفهیم مباحث مربوط به مطالعه و بررسی ساختار ،خواص ،ترکیبات و دگرگونی مواد است .این علم به
عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها ،مولکولها ،و برهمکنش میان آنهاست مربوط میشود.
آشنایی با مراحل مختلف تولید مواد غذایی در کارخانهها ،کنترل کیفی آن و هر آنچه که سبب بهبود کیفیت و بهینهسازی
فعالیت کارخانهها میشود.
دانش و مهارت گرم کردن و سرد کردن زمانبندیشده فلزات ،سرامیکها و آلیاژها بهمنظور به دست آوردن خواص
مکانیکی و فیزیکی مطلوب که برای تغییر خواص فیزیکی ،شیمیایی ،مکانیکی و بهویژه متالورژیکی مواد استفاده میشود.
دانش و مهارتی است که فرآیندهای سنتی سازمان را با استفاده از ابزارهای مختلف به فرآیندی الکترونیکی تبدیل میکند.
 ERPیک راهحل نرمافزاری است که تمام فعالیتهای واحدهای مختلف سازمان را بهطور یکپارچه در یک سیستم
نرمافزاری واحد تعریف و ایجاد میکند.
آشنایی با علم واکنش شیمیایی که فرآیندی است که در آن ساختار ذرههای تشکیلدهندهی مواد اولیه دچار تغییر میشود.
یعنی طی آن یک یا چند ماده شیمیایی به یک یا چند ماده شیمیایی دیگر تبدیل میشود.
مهارت بهکارگیری مراحل قالبسازی برای تولید قطعات صنعتی میباشد که در آن فرآیند براده برداری و ماشینکاری
نهایی روی قطعه صنعتی انجام میشود .
مهارتی که فروشنده بهصورت تلفنی با مشتریان ارتباط برقرار میکند و سعی میکند نظر مشتری را برای خرید کاال یا
خدمت جلب کند.
مهارت تسلط بر کلمات ،صدا ،لحن و شیوه بیان بهمنظور ارائه شفاهی بهتر است.
دانش و مهارت درک و تفسیر موضوعات ،معانی و مفاهیم پدید آمده در یک زبان (زبان مبدأ) ،و سپس انتقال ،معادلیابی
و بازسازی آنها در زبانی دیگر (زبان مقصد) است.
دانش مطالعهی خواص طبیعت است .این علم را عموماً علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان میدانند .هدف
اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون
درک و پیشبینی کند.
دانش و مهارت مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده ،اندامها ،بافتها ،سلول و عناصر آن است.
دانش و مهارت کار با ابزار وسایل فیلمسازی مانند دوربین و متعلقات آن ،انواع نورافکنها و ...است.
آشنایی و شناخت با انواع بیمههای مسئولیت ،حوادث و توانایی دفاع از حقوق بیمهگذار یا بیمهشده میباشد.
آشنایی و شناخت قواعد و مقررات درزمینه ی حقوق تجارت است و مهمترین قانون درزمینه امور تجاری و امور مربوط
به بازرگانان بهحساب میآید.
آشنایی و شناخت با اصول و قواعد مبادلهی آسان و ایمن اطالعات در واسطهای الکترونیکی با استفاده از سیستمهای
ارتباطی جدید میباشد.
آشنایی و شناخت اصول و قواعد حقوقی پیرامون ثبت اختراعات جدید و کاربردی است.
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تعریف
آشنایی و شناخت اصول و قواعد حقوقی پیرامون ثبت طرحهای صنعتی است.
آشنایی و شناخت با قوانین و مقررات ثبت عالئم تجاری میباشد.
آشنایی و شناخت نسبت به مجموعه ای از حقوق انحصاری که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربهفرد تعلق
میگیرد و حقوقی از قبیل نشر ،تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل میشود.
آشنایی و شناخت قوانین مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا شرکتها به استناد قانون اخذ میشود و متمایز از
مالیاتی است که بر مصرف کاالها و خدمات (مالیات غیرمستقیم) وضع میشود.
آشنایی و شناخت قانون مسئولیت مدنی میباشد .این قانون شخصی را که بدون مجوز قانونی عمداً یا بهواسطه بیاحتیاطی
به جان ،سالمتی ،مال ،آزادی ،حیثیت ،شهرت تجارتی یا به هر حق دیگران صدمهای وارد کند ،چه آن صدمه مادی باشد
چه معنوی ،مسئول میداند و وی را ملزم به جبر آن خسارت میکند.
آشنایی و شناخت قواعد قانون کیفری و قانون مدنی است؛ قانون کیفری افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها
میکند و مجازات و کیفر برای متخلفین تعیین میکند .قانون مدنی اساسیترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص
با یکدیگر ،در جامعه است و وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است.
آشنایی و شناخت قوانین کار و تأمین اجتماعی است که قانون کار مناسبات بین کارگر ،مؤسسات استخدامکننده،
سندیکاهای کارگری و دولت را مشخص کرده و قانون تأمین اجتماعی یک سیستم همگانی از بیمههای اجباری است.
دانش و مهارت کار با فضای اینترنت ،جستجوی مطالب و استفاده از آن در حل مسائل روزمره است.
دانش و مهارت شناخت و استفاده از سیستمعاملهای مختلف تلفنهای همراه هوشمند و استفاده از برنامههایی مانند :
 Duo ،App Store ،Google Mapو ...میباشد.
دانش و مهارت کار با سیستمعامل ویندوز ،نحوه جستوجو ،ایجاد تغییر و انتقال فایلها ،اتصال به شبکه و ...است.
مهارتی که دو یا چند نفر به طور منظم و مرتب برای رسیدن به هدفی مشترک باهم تعامل داشته و کاری را انجام
میدهند.
دانش و مهارت کار با نرمافزار کامپایلر که کدهایی را که برنامهنویسان نوشتهاند ،به زبان ماشین (صفر و یک) تبدیل
میکند تا  CPUبتواند آنها را بفهمد و اجرا کند.
دانش و مهارت در بررسی ویژگیهای شیمیایی ،ساختار بلورین و ویژگیهای فیزیکی کانیها و همچنین پژوهش بر روی
فرایندهای پیدایش و نابودی کانیها میباشد.
دانش و مهارتی است که در آن سلولها در شرایط خاص و کنترلشدهای بیرون از محیط طبیعی خود رشد داده میشوند.
دانش و مهارت کار با نرمافزار کلید فوالد که با استفاده از آن میتوان به مشخصات هر فوالد از قبیل خواص فیزیکی و
مکانیکی ،ترکیب شیمیایی ،فوالدهای مشابه ،عملیات حرارتی و ...دسترسی پیدا کرد.
دانش و مهارتی است که در آن با استفاده از ابزارهای مختلف اندازهگیری و گرفتن بازخور از دیگران ،انحرافات احتمالی
در روند اجرای پروژه را نسبت به خط مبنایی از پیش تعیینشده شناسایی نموده و سپس تصمیمهای الزم جهت پیشبرد
پروژه گرفته میشود.
دانش و مهارت شناخت مواد غذایی ،راههای آلوده شدن غذاها ،روشهای نگهداری از آنها و اصول مبارزه با میکروبها
و عوامل بیماریزا میباشد.
دانش و مهارت شناخت دستگاه طیفسنج نوری یا کوانتومتر که ازجمله سیستمهای آنالیز دقیق برای اندازهگیری میزان
حضور عناصر مختلف در فلزات است و قابلیت تجزیه آلیاژها را با دقت زیاد دارد.
دانش و مهارت استفاده از طراحی ،نقاشی ،انیمیشن و ...در بخشهای مختلف برنامههای تلویزیونی مانند :طراحی آرم
شبکه ،نقشه ،نمودار ،تیتراژ ابتدا و انتها و ...جهت رساندن پیام نویسنده و تهیهکننده است.
دانش ارائه خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبوهوا ،امور پزشکی و  )...منجر
میشود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد به طول میانجامد.
دانش و مهارت تهیه و ارائه اطالعات سازمانیافته دربارهی اقدامات و رویدادهای انجام شده و یا در حال انجام که بر
مبنای آن ،گیرندهی گزارش میتواند تصمیمات دقیقتری اتخاذ کند.
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شایستگی

635

گزارشنویسی و
پروپوزالنویسی

636

التک

637

لولهکشی

638

لولهکشی صنعتی

639

لولهکشی گاز

640

ماژول انبارداری نرمافزار
حسابداری هلو

641

مانیتورینگ

642

مانیتورینگ سیستمهای
نرمافزاری

643

مبانی ارتباط با مشتری

644

مبانی اطفا حریق

645

مبانی اقتصاد

646

مبانی آمارگیری و
پرسشگری

647

مبانی حسابداری

648

مبانی رباتیک

649

مبانی رنگشناسی
مبانی کامپیوتر و برنامه
سازی
مبانی گویندگی
مبانی مدیریت اجرایی

653

مبانی مدیریت پروژه

654

مبانی مدیریت مالی

650
651
652

تعریف
دانش و مهارتی در تولید محتوا است که تسلط یا عدم تسلط بر آن ،میتواند سرنوشت فعالیتهای وابسته به تولید محتوا
(ازجمله حضور در فضای دیجیتال و شبکههای اجتماعی) را تغییر دهد .همچنین در پروپوزال نویسی تالش میشود یک
کاال یا خدمت را به مشتریان بالقوه معرفی کرده و آنها را به خریداری و استفاده از آن محصول و خدمت ترغیب کند.
دانش و مهارت کار با التک است Latex .یک زبان برچسبگذاری دقیقاً مثل  HTMLبهحساب میآید ،با این تفاوت
که با  HTMLمیتوان صفحات یک وبسایت و با التک میتوان صفحات یک کتاب ،مجله و مقاله را طراحی کرد.
مهارت و دانش الزم برای طراحی ،پیادهسازی ،نصب و تعمیرات لولهکشی آب و فاضالب ،سیستم حرارتی ،لولهکشی
ساختمان و  ...میباشد.
دانش و مهارت طراحی و نصب سیستم لولهکشی طبق استانداردهای موجود و قوانین ملی یا بینالمللی است .لولهکشی
صنعتی میتواند برای کارخانهها ،کارگاهها و تأسیسات ساختمانها و ...اجرا گردد.
مهارت و دانش الزم برای طراحی و پیادهسازی لولهکشی گاز که نوعی از لولهکشی است که با جوشکاری خاص و با
ظرافت باال انجام شده و بایستی تأییدیه سازمان نظاممهندسی و شرکت گاز را داشته باشد و قبل از آن جهت نشتیابی
تحت آزمایش فشار قرار میگیرد.
آشنایی با بخشها و امکانات انبارداری نرمافزار حسابداری هلو ،همچون امکانات تخصصی ثبت حواله ورود و خروج انبار
تا سیستم تولید و تجزیه ،گزارشات انبارداری کامل و حرفهای از موجودی انبار  ،کاردکس کاال ،رسید انبار و سایر گزارشات
میباشد.
دانش و مهارت نظارت و پایش المانهای شبکه است که میتوان از طریق عالئم بصری به عملکرد صحیح شبکه و
همچنین از مشکالت به وجود آمده اطالع پیدا کرد.
دانش و مهارت بررسی  ،نظارت و پایش مستمر بر سیستمهای نرمافزاری جهت شناسایی هرگونه ایراد یا نقص احتمالی
و اطمینان از اینکه سیستم درست به کار خود ادامه میدهد ،است.
دانش پایهای فرآیندها و فناوریهایی که در شرکتها و سازمانها برای شناسایی ،ترغیب ،گسترش و حفظ مشتریان و
ارائه خدمات بهتر به آنها نیاز است.
دانش پایهای اقداماتی است که برای مقابله با آتش بهوسیله خاموش کردن ،کنترل و یا هدایت آتشهای ناخواسته انجام
میگیرد .اهداف اطفای حریق حفاظت از سالمت افراد ،جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیطزیست است.
دانش پایهای در توانایی شناخت مشکالت اقتصادی سازمان یا شرکت و ارائه راهکارهای مناسب برای حل این مشکالت
با وجود منابع محدود مالی و همچنین آشنایی با مفاهیم پایهای اقتصاد و توانایی تحلیل اقتصادی است.
دانش پایهای بکار بردن مهارتهای مرتبط در جمعآوری میدانی ،تجزیهوتحلیل اطالعات و همچنین تهیه ،توزیع و
جمعآوری پرسشنامهها برای دستیابی به اطالعات با اهدافی خاص میباشد.
دانش پایهای در توانایی آمادهسازی ،بررسی و یا تجزیهوتحلیل فعالیتهای مالی و تهیه صورتهای مالی و یا سایر
گزارشهای مالی ،رویداد مالی ،ثبتاسناد مالی ،شناخت صورتهای مالی ،شناخت اصول حسابداری برای ارزیابی صحت،
کامل بودن و انطباق با استانداردها میباشد.
دانش پایهای در مهارت تلفیق رشتههایی مثل مهندسی مکانیک ،مهندسی برق و علوم رایانه جهت ساخت ربات برای
استفاده در صنایع مختلف میباشد.
دانش پایهای در رنگها و ترکیبات آنها برای انتخاب و استفاده صحیح از رنگها در هنرهای تجسمی و  ...میباشد.
دانش پایهای در طرز کار کامپیوتر و ارتباط اجزای مختلف تشکیلدهنده آنها با هم دیگر ،بررسی کلیات برنامهنویسی،
روش تولید نرمافزار و بررسی مراحل تولید آن و ...میباشد.
دانش پایهای در چگونگی انتقال افکار و مفاهیم به مخاطب از طریق صحبت کردن با رعایت اصول خاص میباشد.
دانش پایهای در برنامهریزی ،سازماندهی ،کنترل ،رهبری عملیات سازمان یا شرکت میباشد.
دانش پایهای در تخصیص ،پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص میباشد.
بهبیاندیگر مدیریت پروژه بهکارگیری دانش ،مهارتها ،ابزارها و تکنیکها برای فعالیتهای پروژه بهمنظور تحقق الزامات
پروژه است.
دانش پایهای در برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل فعالیتهای مالی از قبیل تأمین وجوه مالی سازمان و کاربرد
آن میباشد و در واقع بهرهگیری از اصول مدیریت عمومی در راستای منابع مالی سازمان است.
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655

مبانی هنرهای تجسمی

656

مبانی هوش مصنوعی

657

متالوگرافی

658

متدهای طراحی برنامه
موبایل

659

متدولوژی Scrum

660

متدولوژیهای امنیتی

661

متره و برآورد

662

محاسبات (عمران)

663

مخاطبشناسی

664

مدلسازی سه بعدی

665

مدلسازی قطعات

666

مدلهای ارزیابی بلوغ
فرایندهای منابع انسانی

667

مدلهای بازاریابی دیجیتال

668

مدلهای تعالی منابع
انسانی

669

مدیریت ارتباط با مشتری
()CRM

670

مدیریت استراتژیک

671

مدیریت استعداد و منابع
انسانی

تعریف
دانش پایهای در مباحثی ازجمله :تعریف دیدن و نگاه کردن ،تعریف انواع کادر در سینما و تلویزیون ،شناخت عناصر
تجسمی ،ذهنی و عینی در کادر ،تعریف نقطه ،خط ،سطح ،رنگ ،و بافت ،شناخت نیروهای مؤثر در ترکیببندی ،ریتم،
هارمونی و کنتراست ،مباحث رنگشناسی (فیزیک ،روانشناسی و نمادشناسی رنگ) و کار با رنگ (رنگ اصلی ،ثانویه و
مکمل) میباشد.
دانش پایهای در خودکارسازی رفتارهای هوشمندانه است .هدف آن استفاده از ماشینها برای تقلید و شبیهسازی هوش
انسانی و رفتارهای مرتبط با آن است .این هدف گاه ممکن است با استفاده از الگوریتمهای ساده و الگوهای از پیش
تعیینشده محقق شود ،ولی گاهی هم نیاز به الگوریتمها فوقالعاده پیچیده دارد.
دانش و مهارت آمادهسازی نمونهها برای بررسیهای میکروسکوپی و مطالعه زیرساختها بهمنظور تعیین خواص فیزیکی
و مکانیکی آن آلیاژ خاص میباشد .در واقع متالوگرافی اولین مرحله برای مشاهده سطح اجسام میباشد و سطح جسم را
برای مشاهده ،البته با چشم مسلح آماده میشود.
دانش و مهارت تولید و طراحی برنامههای موبایل میباشد که قابلاجرا بر روی پلتفرمهای مختلف موبایل ازجمله IOS
و اندروید است.
دانش و مهارت بهکارگیری روش گروهی برای تولید و توسعه نرمافزار است .این متدولوژی زیرمجموعهی متدولوژی
 Agileبرای حل مسائل پیچیده است که بهوسیله آن میتوان مدیریت تولید محصول را بهینه نمود.
دانش و مهارت بهکارگیری روشهایی است که در آن معیارهایی که برای امنتر شدن نرمافزارها باید بکار برد را تشریح
میکند.
دانش و مهارت اندازه گیری و محاسبه مقدار مصالح و خدمات مورد نیاز همراه با شرایط عمومی پیمان برای اجرای یک
پروژه ،محاسبه مقادیر و برآورد ،که جهت پیشبینی قیمت اجرای پروژههای عمرانی الزم است .این اندازهگیریها و
آنالیزها معموالً در جدولهایی خاص انجام میگیرند که به آنها صورتوضعیت میگویند.
دانش و مهارتی جهت اقدامات الزم برای طراحی و تهیه نقشههای مربوط به ساختمان ،منطبق با ضوابط نظاممهندسی
و شهرداری میباشد.
دانش شناخت علت استفاده مردم از رسانهها ،نحوه تعامل مخاطب با رسانه ،انتظارات ،توقعات ،احساسات و واکنشهای
مخاطب در برابر محصوالت رسانهای و نقش رسانه در زندگی روزانه مخاطبین میباشد.
مهارت و دانش تبدیل هندسی تمام سطوح جسم در صفحه مختصات سهبعدی با استفاده از نرمافزارهای تخصصی مانند:
 Printer 3D،Sketchup ،AutoCad ،Solidworkو ...یا بهصورت دستی میباشد.
دانش و مهارت در مدلسازی قطعات شامل نمونهسازی سریع (پرینت سهبعدی) ،ساخت مدلهای چدنی ،فوالدی،
آلومینیومی و چوبی برای قالبگیری خطوط اتوماتیک ،ساخت مدل برای خطوط ریختهگری دستی و نیمه اتوماتیک است.
دانش و مهارت بررسی نظاممند ،جامع و یکپارچه سیستم منابع انسانی با رویکرد علمی میباشد ،برای این منظور از
مدلهایی مانند :مدل تعالی منابع انسانی ،مدل منابع انسانی فیلیپس ،استانداردهای  34000استفاده میشود.
دانش و مهارت بهکارگیری انواع مدلهای بازاریابی دیجیتال ازجمله بهکارگیری از بازاریابی شبکههای اجتماعی ،محتوایی،
ایمیلی ،بهینهسازی موتور جستجوگر ،پرداخت به ازای کلیک و بازاریابی ویروسی در راستای به فروش رساندن محصوالت
و خدمات میباشد.
دانش و مهارت در بهکارگیری الگو و چارچوب معین جهت مشخص کردن شاخصها و معیارهای ابعاد منابع انسانی که
مدیران سازمانها را جهت ارزیابی فعالیت فرآیندها و نتایج سرمایه انسانی یاری میکند تا از این طریق نقاط ضعف و
قوت را شناسایی کنند و جهت بهبود آن برنامهریزی کنند.
دانش و مهارت در تصمیمگیری و سازماندهی فرآیندها و فناوریهایی که در شرکتها و سازمانها برای شناسایی،
ترغیب ،گسترش ،حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان بکار میرود.
دانش و مهارت در تصمیمگیری و سازماندهی و مشخص کردن مأموریت ،چشمانداز ،توسعه برنامهها و سیاستهای
سازمان و همه فعالیتهایی که برای نیل به آنها نیاز است ،میباشد.
دانش و مهارت در تصمیمگیری و سازماندهی استخدام ،آموزش ،تعلیم و حفظ بهترین و کارآمدترین همکاران میباشد.
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شایستگی

672

مدیریت امور رفاهی

673

مدیریت امور گردشگری

674

مدیریت بازاریابی

675

مدیریت بازرگانی

676

مدیریت پروژه

677

مدیریت پروژه آنالین
Asana

678

مدیریت پروژه آنالین
Trello

679

مدیریت پروژه آنالین
تسکولو

680

مدیریت رسانه

681

مدیریت سیستمهای
اطالعاتی MIS

682

مدیریت عملکرد

683

مدیریت عملیات

684

مدیریت فروش

685

مدیریت فناوری اطالعات

686

مدیریت کسب و کار

تعریف
دانش و مهارت در تصمیمگیری ،سازمان دهی ،اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور رفاهی و تسهیالت در نظر گرفته
شده برای کارکنان ،بیمه و اجرای برنامههای هماهنگ شده با سایر سازمانها در مورد امور رفاهی اطالق میگردد.
دانش و مهارت در تصمیمگیری ،سازماندهی ،بررسی و اتخاذ تصمیمات الزم برای بهبود شرایط اقتصادی یک منطقه
یا جاذبه خاص با استفاده از گردشگری و جذب گردشگر میباشد.
دانش و مهارت برای ایجاد هماهنگی و سازماندهی در شناخت نیاز مشتری ،مسائل مبتنی بر مدیریت و بازار ،جمعآوری
و تجزیهوتحلیل اطالعات مربوط به مشکالت مشتریان ،توسعه بازار ،به همراه مهارت تطبیق برنامههای سازمان با شرایط
جدید و ارزیابی راهحلهای مختلف میباشد.
دانش و مهارت در تصمیمگیری و سازماندهی کنترل سود ،سرمایه ،هزینه و استفاده بهینه از امکانات موجود ،همچنین
آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی ،مهارت و توانایی در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت ،جمعآوری
و تجزیهوتحلیل اطالعات مرتبط به هر یک از این مسائل ،ارزیابی راهحلهای مختلف در مورد هر مسئله و همچنین
تصمیمگیری و اجرای تصمیمات میباشد.
دانش و مهارت تخصیص ،پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص است.
بهبیاندیگر مدیریت پروژه بهکارگیری دانش ،مهارتها ،ابزارها و تکنیکها برای فعالیتهای پروژه بهمنظور تحقق الزامات
پروژه است.
دانش و مهارت کار با نرمافزار  Asanaکه امکان فعالیتهای مختلفی چون :اشتراک پروژهها با افراد مختلف ،تاریخنویسی
پروژهها ،اولویتبندی آنها و مدیریت کامل بر روی پروژهها را فراهم میکند .این شایستگی در شرایط دورکاری اهمیت
دوچندان پیدا میکند.
دانش و مهارت کار با  Trelloکه نرمافزاری تحت وب و برای ارتباط و همکاری آنالین است .این نرمافزار قابلیتهایی
چون مدیریت کارها و پروژهها ،مدیریت تیم ،زمانهای کاری ،چت گروهی و مشاهده پیشرفت کار را دارد .این شایستگی
در شرایط دورکاری اهمیت دوچندان پیدا میکند.
دانش و مهارت کار با تسکولو که نرمافزاری تحت وب ،برای ارتباط و همکاری آنالین است .این نرمافزار قابلیتهایی
چون مدیریت کارها و پروژهها ،مدیریت تیم ،زمانهای کاری ،چت گروهی و مشاهده پیشرفت کار را دارد .این شایستگی
در شرایط دورکاری اهمیت دوچندان پیدا میکند.
دانش و مهارت در تصمیمگیری و سازماندهی بهینهی منابع مادی و انسانی با استفاده از کارکردهایی چون برنامهریزی،
هدایت و کنترل بهمنظور تحقق اهداف سازمانهای رسانهای است.
 MISیا سیستمهای اطالعات مدیریت که گونهای از سیستمهای اطالعاتی رایانهای است و جمعآوری ،کنترل و
پاالیش دادههای موردنیاز سازمان را بر عهده داشته و با بهکارگیری روشهای مناسب هر سازمان ،اطالعات پاالیششده
را بهمنظور تصمیم ،برنامهریزی و کنترل کلیه فرایندها در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار میدهد.
دانش و مهارت ارائه آموزشهای الزم به نیروی کار و برقراری یک نظام منصفانه در ارزیابی عملکرد کارکنان و نظامهای
حقوق ،مزایا و پاداشهای مبتنی بر عملکرد بهمنظور ایجاد همدلی بین کارکنان و سرپرستان است تا بدینصورت اهداف
کارکنان با اهداف سازمان همسو شود.
دانش و مهارت دستیابی ،توسعه و استفاده از منابع و مواد اولیه ،تصمیمگیری و سازماندهی آنها ،بهمنظور دستیابی به
کاالها یا خدمات موردنیاز مشتریان است .مدیریت عملیات ،حوزهای از مدیریت مرتبط با فرایندها ،خدمات و زنجیره تأمین
است.
دانش و مهارت در تصمیمگیری و سازماندهی عملی تکنیکهای فروش و مدیریت عملیات فروش ،نحوه اداره فروش
محصوالت تولیدی یا خدمات قابلارائه شرکتها که شامل برنامهریزی ،اجرا و کنترل فروش ،همچنین بهکارگیری،
آموزش ،ایجاد انگیزش و ارزیابی کارکنان بخش فروش میباشد.
دانش و مهارت میانرشتهای است که در آن ،تمام منابع فناوری مانند نرمافزار  ،دادهها ،شبکه و امکانات مرکز داده ،که
توسط کارکنان از آن منابع نگهداری میشود ،مطابق با نیازها و اولویتها ،اداره میشود.
مدیریت (اداره کردن) میتواند بهصورت فرآیند سازماندهی مؤثر منابع جهت دستیابی به اهداف تعریف شود .مدیریت
کسبوکار ،بهکارگیری این فرآیند در یک سازمان مشخص است.
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688

مدیریت منابع انسانی
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703
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دانش و مهارت در تصمیمگیری و سازماندهی خرید ،انبارداری ،توزیع ،برنامهریزی حملونقل ،پیشبینی ،خدمات مشتری
یا خدمات برنامهریزی ،مدیریت پرسنل لجستیک و سیستمهای تدارکات و عملیات روزانه میباشد.
دانش و مهارت استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است همچنین سازماندهی و تصمیمگیری و فعالیتهایی
نظیر کارمند یابی و جذب ،آموزش ،حقوق و دستمزد و روابط سازمانی میشود .مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن
چگونگی مدیریت افراد در سازمانها ،با تمرکز بر سیاستها و سیستمها میباشد.
دانش و مهارت انجام فرآیندهای مدیریت منابع انسانی نظیر :جذب ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و ...بر اساس شایستگیهای
شخصی منابع انسانی میباشد.
مهارت آمادگی جسمانی ،آناتومی بدن ،تمرینات بدنی ،تمرینات قدرتی پایینتنه ،تمرینات قدرتی باالتنه ،تمرینات عضالت
مرکزی بدن ،تمرینات شدید و سنگین معلق ،تمرینات کششی و آرامشی است.
مهارت هدایت تمرینات ایروبیک با وزنه ،توپ بادی ،استپ ،با کش استرچ است.
مهارت آموزش قوانین و مقررات ،مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی ازجمله مهارت استفاده از راکت ،آموزش سرویس،
آمورش ضربات و حالت قسمتهای مختلف بدن ،مهارت حرکت در زمین و چگونگی بازی تکنفره و دونفره،آموختن
ضربه – حرکتها ( شیوه دیگر محور ) شیوه اصلی گرفتن راکت در فورهند و ...است.
مهارت آموزش قوانین و مقررات ،مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی ازجمله مهارت استفاده هوشمندانه از تمرینات ورزشهای
مقاومتی و قدرتی برای کنترل و توسعه عضالت و تمرینات با استفاده از دستگاهها و تجهیزات ورزشی مختلف به همراه
پیروی از رژیمهای غذایی علمی است که منجر به افزایش آمادگی جسمانی قدرتی و استقامتی در بدن افراد و همچنین
اندام ظاهری ورزیده میشود.
مهارت آموزش قوانین و مقررات ،تمرین فردی مهارت تعادل ،آموزش دریبل ،دریبل کنترلی ،دریبل قدرتی ،دریبل سرعتی،
پاس و دریافت ،پاس دودست سینهبهسینه ،پاس دودست زمینی ،دریافت کردن ،پاس یکدست سینهبهسینه و زمینی ،پاس
دودست باالی سر ،پاس هوک ،پاس بیسبالی ،شوت ثابت دودست ،شوت ثابت یکدست ،شوت جفت ،شوت سهگام است.
مهارت آموزش قوانین و مقررات ،مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی ازجمله مهارت استفاده از راکت ،آموزش سرویس زدن،
آموزش ضربات و حاالت قسمتهای مختلف بدن ،مهارت حرکت در زمین و کاربرد ضربات مختلف و مهارت فریب
حریف است.
مهارت آموزش قوانین و مقررات ،مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی ازجمله مهارت استفاده از راکت ،آموزش سرویس،
آمورش ضربات و حالت قسمتهای مختلف بدن ،مهارت حرکت در زمین و کاربرد ضربات مختلف ،مهارت فریب حریف
است.
مهارت آموزش قوانین و مقررات ،فرمهای پایه برای دویدن ،مراحل دوی 100متر ،استارت ،دوهای امدادی ،دوهای با
مانع ،دوهای نیمه استقامت و استقامت ،پرشهای عمودی (پرش ارتفاع) و پرشبانیزه ،پرشهای افقی (پرش طول)،
پرش سهگام ،پرتابها (پرتاب وزنه ،پرتاب دیسک ،پرتاب چکش ،پرتاب نیزه) ،پیادهروی و ...است.
مهارت آموزش مقررات اولیه ژیمناستیک ،گرم کردن ،حرکات مکثی ،فرود و حفظ تعادل ،جنبش ،حرکت و محورهای
چرخشی ،آموزش غلت ها ،باالنس ،چرخ فلک ،خرک حلقه ،پرش خرک ،دار حلقه ،مهتاب کوتاه ،کوربیت باز ،پارالل،
بارفیکس جزو ویژگیهای مهم مربی ژیمناستیک است.
مهارت آموزش تنفس ،شناور شدن در آب ،شیوههای مختلف شیرجه زدن در آب ،کرال سینه،کرال پشت ،شنای قورباغه،
شنای پروانه ،شنای زیرآبی ،بازیهای آبی ،کار با وسایل کمکآموزشی و نجاتغریق است.
مهارت در آشنایی با قوانین و مقررات ،تمرینات گرم کردن ،آموزش تکنیکها و روشهای مهار توپ ،پاس دادن،
تکنیکهای هد زنی ،دریبل ،شوت ،تاکتیک و استراتژی بازی ،آفسایدگیری ،ضربه ایستگاهی است.
دانش و مهارت در مراقبت ،شناخت استعدادها ،پرورش عاطفی ،جسمی ،هوشی ،رفتاری (اجتماعی) گفتاری و رشد خالقیت
کودکان در سن پیش از دبستان میباشد.
مهارت آشنایی با قوانین و مقررات ،گرم کردن و آشنایی با توپ ،دریافت توپ ،پاس دادن توپ ،شوت ،دریبل کردن ،توپ
ربایی ،تاکتیکهای دفاعی ،تاکتیکهای حمله میباشد.
مهارت در آشنایی با قوانین و مقررات توپ و تور ،آموزش دریافت توپ ،ساعد ،شیرجه ،پاس دادن توپ ،پنجه ،سرویس
زدن ،آبشار زدن ،دفاع روی تور ،تاکتیکهای دفاعی ،تاکتیکهای حمله است.
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تعریف
دانش و مهارت همراهی مداوم و حمایت از افراد برای ثابتقدم ماندن در اهداف و تعهدات ،تسهیل کردن اجرای فعالیتها،
توسعه و بهبود استعدادها و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه،آموزش پیشرفت فرد ،نظارت و ...در فعالیتهای ورزشی
است.
دانش و مهارت شناخت آناتومی انسان و فیزیولوژی در دو جنبه ایستاده و در حال حرکت ،تمرین تصحیح کردن بدن،
ذهن و سطح انرژی ،یوگا درمانی و چگونگی استفاده از حرکتها برای انواع بدن و مشکالت و بیماریهای ذهنی و
جسمی است.
دانش و مهارت تهیه سند عملکرد و چگونگی استفاده از نرمافزار برای افراد در نقشهای مختلف میباشد .سند مذکور
که نمایشدهنده  ،SRS،PMPتوصیف متدولوژی ،طرحهای پیکربندی ،تضمین کیفیت ،نظارت ،معماری ،نحوه تعامل
نرمافزار با محیط و ساختار و اجزای نرمافزار و روابط میان اجزای آن بوده و ممکن است الزم باشد بر اساس معماریهای
سنتی و یا  agileتهیه و نیز آشنایی الزم با زبانها ،مدلها و استانداردهای ملی و بینالمللی مستندسازی مانند UML
 RUP،و  Scrumو نماتن باشد.
دانش و مهارت بهبود وضعیت روحی–روانی و کیفیتبخشی به زندگی فرد مراجع از جهت روانی است.
مشاوره تحصیلی داشتن دانش کافی درزمینه علوم تربیتی و نیز تسلط بر شرایط و ضوابط مدارس و دانشگاهها بهمنظور
راهنمایی دانش آموزان و دانشجویان میباشد .این راهنماییها با توجه به استعداد ،هوش و تواناییهای هر فرد متغیر
است و حالت انفرادی دارد.
دانش و مهارت کافی درزمینه حل مشکالت خانوادگی و باال بردن مهارتهای افراد در زندگی است .ازجمله مباحث مطرح
در حوزه مشاوره خانواده :اصول زوجدرمانی ،آسیبشناسی خانواده ،نظریههای خانواده و  ...میباشد.
دانش و مهارتی که بهواسطه آن فرد مشاور ،احساسات ،باورها ،رفتار و انگیزه هر فرد را میشناسد و به افراد جهت دستیابی
به مهارتهای زندگی ،مانند :کنترل خشم و استرس ،افزایش اعتمادبهنفس ،غلبه بر مشکالت و ...کمک میکند.
دانش و مهارت طراحی مصاحبه بهصورت ساختاریافته و استفاده از سؤاالت از پیش تعیینشده و مشابه پرسشنامه
میباشد.
شناخت مصالح ساختمانی و کاربرد آنها شامل مصالح طبیعی مانند رس ،ماسه ،سنگ و ،...و مصالح غیر طبیعیِ ساخت
دست انسان که برای ساختوساز استفاده میشوند.
دانش و مهارت تجزیهوتحلیل است که کلیه عوامل مربوط به پروژه ازجمله مالحظات اقتصادی ،فنی ،حقوقی و برنامهریزی
را شامل میشود .مدیران و کارشناسان پروژه از مطالعات امکانسنجی برای تشخیص جوانب انجام یک پروژه قبل از
اینکه وقت و هزینه زیادی را در آن سرمایهگذاری کنند ،بهره میبرند.
دانش شناخت ،طراحی و ساخت اجزای کامپیوتر میباشد.
آشنایی با مفاهیم برنامه عملیاتی است که در چارچوب سازمان کار میکند و برای رسیدن به یک هدف خاص یا
مجموعهای از اهداف در یک زمان مشخص تعیینشده است .مدیریت استراتژیک ،فرآیند ایجاد قابلیتهایی است که به
شرکت اجازه میدهد تا برای مشتریان ،سهامداران و جامعه ارزش ایجاد کنند.
آشنایی با مفاهیم نیازسنجی ،تحلیل و ارائه راهکار جهت بهبود و توسعه وضع موجود سازمان و کار کارکنان میباشد.
آشنایی با مفاهیم اساسی و اولیه در فرآیند شناسایی ،پیشبینی و ارضای نیازها و خواستههای مشتریان میباشد.
آشنایی با مفاهیم مدیریت کردن شهرت کسبوکار نزد مشتریان است .بهطوریکه مشتریها تنها آن جنبههایی از
کسبوکار را بشناسند که شرکت میخواهد .برندینگ فعالیتی حیاتی برای کسبوکارها است ،زیرا این برند است که به
مشتریان میگوید باید چه انتظاری داشته باشند و این انتظار است که باعث ایجاد تفاوت بین برندهای مختلف میشود.
آشنایی با مفاهیم تعیین اهداف درست برای سازمان و رسیدن به اهداف(اثربخشی) و همچنین استفاده مناسب از منابع
برای رسیدن به هدف (کارایی) میباشد.
آشنایی با مفاهیم سختافزارهای کامپیوتر همچون مادربرد ،رام ،سی پی یو ،پاور و ،...شناسایی خطاهای سختافزاری از
طریق کدهای بوقی بایوس و ...و نیز سختافزارهای موبایل همچون صفحهنمایش میباشد.
آشنایی با مفاهیم انواع سیستمهای عامل کامپیوتر ،تفاوت و نحوه کارکرد آنها میباشد.
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تعریف
آشنایی با مفاهیم مجموعهای از سیستمهای مستقل از هم که بهوسیلهی یک رسانه انتقال با یکدیگر به تبادل داده
میپردازند و شبکه را تشکیل میدهند .مفاهیم شبکه میتواند شامل آشنایی با انواع شبکه ،اجزای تشکیلدهنده شبکهها،
انواع محیطهای انتقال و انواع توپولوژی و ...در شبکه باشد.
آشنایی با مفاهیم فناوری اطالعات است که به کلیه فناوریهایی اشاره میکند که در شش حوزه جمعآوری ،ذخیرهسازی،
پردازش ،حفاظت ،انتقال و نمایش اطالعات کاربرد داشته و اثرگذار هستند.
آشنایی با مفاهیم پایهای فنی ازجمله شناخت شبکه ،لوازم منزل و  ...میباشد.
آشنایی با مفاهیم ،انواع ،اصول و روشهای کسبوکار میباشد.
آشنایی با مفاهیم مربوط به لجستیک که عبارتاند از فرآیند برنامهریزی ،اجرا و نظارت بر خدمات و اطالعات مرتبط با
حمل و نگهداری کاال از مبدأ تا محل مصرف که با هدف تأمین نیاز مشتری ،شامل جریانهای درونی و بیرونی ،درونسو
و برونسو انجام میگیرد.
آشنایی با مفاهیم تکنیکهای ارتباطی کارآمد و مؤثر با افراد جامعه برای تبلیغ محصول ،خدمات و ایدهها است.
آشنایی با مفاهیم قوانین مالیاتی وظایف تخصصی این شغل و نیز توانایی کنترل مدارک و هزینهکردها و نگهداری اسناد
و مدارک سازمان میباشد.
آشنایی با مفاهیم ارتباطات غیرکالمی یا رفتاری است که فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود به دیگران بروز میدهد
مانند :حاالت چهره ،ژستها ،اشارات بدن و. ...
آشنایی با مفاهیم در استفاده از سیستم جهت مدیریت ساده محتوای وبسایت میباشد .با استفاده از این سیستمها
میتوان ،بدون نیاز به داشتن دانش برنامهنویسی و نوشتن کد محتوای سایت را تغییر داد.
آشنایی با مفاهیم تعاریف ،اصول و تکنیکهای صحیح و تخصصی عکاسی میباشد.
آشنایی با مفاهیم اجرای اولیه فروش که موجب افزایش بازدهی کاری و میزان فروش میشود .مفاهیمی چون:
اعتمادسازی در مشتری ،تنوع محصوالت ،اطالع کامل از نوع بازار ،شرکتهای رقیب ،قیمت کاالهای مشابه ،نوع
مشتریان ،شرایط فرهنگی جامعه و. ...
آشنایی با مفاهیم بازارها و انواع ابزارهای تأمین مالی ،مدیریت سرمایهگذاریها ،تحلیل و مدیریت ریسک و بازده سبدهای
سرمایهگذاری ،تجزیهوتحلیل صورتهای مالی است.
آشنایی با مفاهیم در حوزهی کاربرد و فرآیندهای مختلف منابع انسانی و نیز عملکرد و استراتژیهای مربوط به این
شایستگی میباشد.
دانش و مهارت به کارگیری از عناصر برند که با حس بینایی مشتریان و مخاطبان برند در ارتباط است و باعث افزایش
آگاهی و تقویت ویژگیهای برند میشود .بنابراین تمام عناصر هویت بصری بهمنظور ایجاد یک تصویر واحد در ذهن
کاربر آن یک کسبوکار طراحی میشوند.
آشنایی با مفاهیم ،اصول و مبانی نظرسنجی ،شیوههای عملیاتی اجرای آن ،روشهای نظرسنجی( ایمیل ،تماس تلفنی،
آنالین ،حضوری و )...و روشهای طراحی فرم نظرسنجی میباشد.
آشنایی با مفاهیم روشهای حقوقی و کیفری برای تسویهحساب بستانکار با بدهکار میباشد.
دانش و مهارت تعمیر در بخشهایی شامل موتور ،گیربکس ،جلوبندی ،کمکفنرها و سایر اجزای مکانیکی وسایل نقلیه
است.
مهارت نوشتن منابع درون یا انتهای یک متن با هدف اینکه خواننده مطالب بتواند بهراحتی به منابع اصلی پژوهش
دسترسی داشته باشد و عالوه بر تأیید نتایج ،نوع نوشته را از نظر کیفیت قضاوت کند .روشهای منبع نویسی شامل:
روش ونکوور ،apa ،هاروارد و شیکاگو میباشد.
مهارتهای یک ارائه مؤثر و جذاب برای مخاطبان بوده و زمینههای مختلفی چون ساختار ارائه ،طراحی اسالیدها ،تُن
صدا و زبان بدن را پوشش میدهد .این مهارتها شامل آمادگی کامل قبل از اجرا ،شفافیت موضوع مورد ارائه ،فراتر
نرفتن از زمان اختصاص داده شده ،کنترل بحث و تغییر آن در صورت لزوم و ...میباشد.
دانش و مهارت بهکارگیری مجموعه اعمالی است سنجیده ،منطقی و پیوسته که بهمنظور ارائه درس از طرف معلم صورت
میگیرد و شامل طراحی برنامه تدریس ،زمانبندی و  ...میباشد.
مهارت فروش ،توانایی ترغیب و فروش محصول یا خدمات به مشتریان و همچنین دریافت سفارش میباشد.
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شایستگی

توانایی انتقال اطالعات به دیگران بهطور مؤثر و کارآمد که میتواند ارتباطات فردی و تجاری فرد را بهبود بخشیده و
مهارتهای ارتباطی
موجب رضایت از زندگی و کیفیت زندگی فرد شود.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در طراحی ،توسعه و ارزیابی پروژهها و برنامههای مرتبط با بحث انرژی با هدف کاهش
مهندسی انرژی
هزینه انرژی و بهبود بهرهوری آن در طی طراحی ،ساختن و یا تغییر دادن مرحلهای از ساختار است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در جهت رفع مشکالت صنعت با فراگیری علوم و مهارتهای مختلف در حوزههای
مهندسی برق
مهندسی برق نظیر الکترونیک ،مخابرات ،قدرت ،کنترل و ...است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در تحقیق ،طراحی ،توسعه و یا تست اجزا و سیستمهای الکترونیکی برای استفادههای
مهندسی برق  -الکترونیک تجاری ،صنعتی ،نظامی و یا علمی و همچنین طراحی مدارات و عناصر الکترونیکی برای استفاده درزمینه هایی مانند
مخابرات ،هوافضا و سیستمهای صوتی از دیگر زمینههای کاری مهندس الکترونیک است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در تجزیهوتحلیل و همچنین طراحی مدارها و سیستمهای دیجیتال در سطح تراشه،
مهندسی برق -
سیستمهای نهفته دیجیتالی و سیستمهای کامپیوتری پیشرفته ،با تأکید بر بهکارگیری مغز افزار در کاربردهای مختلف
سیستمهای دیجیتال
مهندسی برق است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در سیستمهای قدرت بهویژه تولید ،انتقال ،توزیع توان الکتریکی ،تبدیل انرژی الکتریکی
به شکلهای دیگر انرژی و تجهیزات الکترومکانیکی و راهاندازی و تعمیر و نگهداری سیستمهای حرارتی ،برودتی و
مهندسی برق  -قدرت
تجهیزات تولید توان الکتریکی مانند ژنراتورها ،پستها و دیگر تجهیزات الکتریکی مورداستفاده در صنایع و یا
ساختمانهای بزرگ است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در بررسی انواع سیستمها ،روشهای کنترلکننده برای یک سیستم و شبیهسازی
مهندسی برق  -کنترل
سیستمها که شامل سیستمهای برقی ،مکانیکی ،شیمیایی و حتی اقتصادی است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در طراحی سیستمهای مخابراتی جهت ارتباط اطالعاتی (مانند شبکههای ارتباطی
بانکها) ،سیستمهای رادار و جنگ الکترونیک (بهخصوص درزمینه های نظامی) و نصب و راهاندازی شبکههای ارتباط
مهندسی برق  -مخابرات
از راه دور (مانند موبایل) ،طراحی اجزای فرستنده – گیرندههای مخابراتی مانند طراحی آنتنها ،طراحی موجبر و شبیهسازی
آنها ،تهیه پروتکلهای مخابرات امن ،تست و ارزیابی میزان امنیت شبکههای مخابراتی میباشد.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در معلومات مهندسی ،زیستشناسی و اصول بیومکانیکی ،بیوشیمیایی و ...برای طراحی،
توسعه و ارزیابی سیستمها و محصوالت زیستی و سالمت مانند ارگانهای مصنوعی ،پروتز ،ابزار ،سیستمهای اطالعات
مهندسی پزشکی
پزشکی و مدیریت سالمت میباشد.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در طراحی ،محاسبه ،اجرا ،راهاندازی ،سرویس و نگهداری تأسیسات بهداشتی ،تأسیسات
گرمایی ،تأسیسات گازرسانی ساختمانهای مسکونی ،راهاندازی و سرویس و تعمیر تأسیسات برودتی خانگی و تجاری،
مهندسی تاسیسات
نقشهخوانی و نقشهکشی تأسیسات بهداشتی ،حرارتی ،گازرسانی و برودتی و ...است.
به کارگیری علمی دانش و مهارت در تحقیق ،توسعه ،طراحی و یا تست کردن کاربردها و برنامههای رباتیک است و
ارتباط زیادی با مهندسی مکانیک،کامپیوتر ،الکترونیک و علوم کامپیوتر دارد .تسلط بر برنامهنویسی و تنظیم الگوریتم
بهینه ،طراحی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی ،طراحی کامپیوتری مدارها ،طراحی سیستم آیرودینامیکی و ...از شروط
مهندسی رباتیک
الزم این دانش بوده و هدف آن ارائه راهحلهای خودکار و اتوماتیک به کسبوکارهای مختلف و رفع مشکالت نرمافزاری
و سختافزاری موجود در رباتها است.
بهکارگیری دانش و مهارتیافتههای شیمیدانها بهصورت عملی و کاربردی در صنایع مختلف و اخذ مسئولیتهای
مهندسی شیمی
گوناگون از مدیریت فرایند تا مدیریت کارخانه است.
مهندسی شیمی  -شیمیایی به کارگیری علمی دانش و مهارت در شناسایی ساختار مواد دارای سلولز و تبدیل آن به چوب و ...همچنین طراحی و
ساخت دستگاههای مربوطه است.
سلولزی
مهندسی شیمی  -صنایع بهکارگیری علمی دانش و مهارت در طراحی پاالیشگاهها و تسلط بر شیوه طراحی دستگاههایی مثل برجهای تقطیر،
دستگاههای جداکننده مایعات از مایعات و گازها از مایعات میباشد.
پاالیش
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در طراحی دستگاهها و فرآیند تولید مواد مختلف ازجمله کودهای شیمیایی ،شویندهها
مهندسی شیمی  -صنایع
و فرآوردههای پلیمری (مواد اولیه پالستیکها ،الستیکها و الیاف مصنوعی) و مواد شیمیایی (اسیدها ،حاللها) از نفت
پتروشیمی
و برشهای نفتی است.
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758

مهندسی شیمی  -صنایع
پلیمر

759

مهندسی شیمی  -صنایع
شیمیایی معدنی

760

مهندسی شیمی  -صنایع
گاز

بهکارگیری علمی دانش و مهارت در ساخت فرآوردههای پلیمری مصنوعی ازجمله رنگهای شیمیایی ،پوشش کابلها،
الستیکها و پالستیکها از مواد نفتی است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در تبدیل مواد معدنی و غیرآلی به فرآوردههایی مثل سیمان ،لعاب ،آجرهای نسوز و...
همچنین تولید هر ماده معدنی مثل کودهای شیمیایی معدنی ،حشرهکشها ،نمکها ،رنگهای معدنی و حتی لعاب روی
کاشیها است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت درزمینه بهرهبرداری از صنایع گاز میباشد ،مهارتهایی چون تخمین عمق چاهی که
برای استخراج گاز زده میشود ،قطر لولهای که گاز را از چاه به پاالیشگاه یا از پاالیشگاه به شبکههای شهری منتقل
میکند ،نحوه شیرین کردن گازترش (گاز اولیهای که از چاه استخراج میشود و قابل مصارف شهری نیست) و  ...میباشد.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در طراحی صنایعی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نفت خام یا فرآوردههای
پاالیشگاه یا صنایع پتروشیمی است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در فناوری نانو درزمینه های مختلفی مانند سوخت ،پلیمر ،رنگ ،ساختوساز ،پوشاک،
دارو ،غذا و بهطورکلی هرآن چه که به شیمی و مهندسی شیمی مربوط میشود.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت به جهت بهبود کارایی سیستمهای تولیدی ،فرایندها و سازمانها با تلفیق دانش
مهندسی ،ریاضیات ،اقتصاد و مدیریت و همچنین طراحی ،پیادهسازی و بهبود سیستمهای یکپارچهای از انسان ،مواد،
اطالعات ،تجهیزات و انرژی است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در صنایع تولید مواد غذایی و بخشهای صنایع غذایی مانند میکروبیولوژی غذا ،شیمی
غذا و کنترل کیفی صنایع غذایی و همچنین طراحی دستگاههای خشککن ،استریلیزه ،پاستوریزه و یا منجمدکننده است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در طراحی ،محاسبه ،اجرا و نظارت درزمینه های ساختمانسازی ،راهسازی ،پلسازی،
برجسازی ،سازهها و بناهای آبی ،جمعآوری و دفع فاضالب و همچنین ارائه بیشترین بازدهی با حداقل هزینه و آسیب
زیستمحیطی با مدیریت صحیح میباشد.
بکارگیری علمی دانش و مهارت در جهت کنترل کیفیت منابع آب ،فرآیندهای مختلف تصفیه آب و فاضالب ،شبکههای
انتقال و توزیع و تصفیهخانههای آب ،شبکههای جمعآوری آبهای سطحی و فاضالب و تصفیهخانه فاضالب ،هیدرولوژی
و برآورد سیالب طرح ،استفاده از فاضالبهای تصفیه شده و تجزیه و تحلیل اثرات زیستمحیطی ناشی از آن و مدیریت
ادارات آب و فاضالب شهرها میباشد.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در شناخت خصوصیات و مشخصات خاک ،فونداسیون و دینامیک خاک است که مباحث
مربوط به تونلها ،سدهای خاکی ،آزمایشگاههای مکانیک خاک ،نشست زمین و ...در زمرهی فعالیتهای مهندسی عمران
 خاکشناسی قرار میگیرد.بهکارگیری علمی دانش و مهارت در طراحی ،راهاندازی ،توسعه ،بهبود ،حفاظت و نگهداری از سیستم حملونقل ریلی و
همچنین برنامهریزی ،مدیریت و طراحی خطوط و ماشینآالت ریلی است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت به جهت نظارت بر اجرای پروژههای زیستمحیطی ازجمله شناخت و کنترل آلودگی
منابع آب ،خاک و هوا ،طراحی تأسیسات آب و فاضالب ،کنترل آلودگیهای حاصل از مواد زائد و جامد کارخانهها و
برنامهریزی و مدیریت طرحهای زیستمحیطی است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت طراحی فضاهای شهری و محوطههای ویژه مثل محوطههای صنعتی ،دانشگاهی،
شهرکهای مسکونی و اتوبانها با تلفیق هنر معماری ،رشته باغبانی و مهندسی عمران است.
به کارگیری علمی دانش و مهارت تحقیق ،طراحی ،توسعه ،تعمیر و آزمایش تجهیزات کامپیوتر مانند چیپها ،صفحه
مدارها ،مانیتورها یا روترها و همچنین کنترل و ارتقای قدرت و قابلیت سختافزارها متناسب با آخرین پیشرفتهای
نرمافزاری است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت استفاده بهینه از اطالعات برای کاربردهای مختلف و مطالعه ،طراحی ،ساخت ،راهاندازی،
نگهداری سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری ،جمعآوری ،سازماندهی ،طبقهبندی و انتقال اطالعات میباشد.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت توسعه ،ایجاد و تغییر برنامههای نرمافزاری کامپیوتر یا برنامههای تخصصی ،تحلیل
نیازهای کاربردی ،طراحی نرمافزار و ایجاد راهحلهای نرمافزاری و اصالح آن ایجاد کارایی در حد مطلوب و همچنین
تحلیل و طراحی پایگاه دادههای برنامههای کاربردی است.
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مهندسی شیمی  -طراحی
فرایندهای صنایع نفت
مهندسی شیمی -
نانوفناوری

763

مهندسی صنایع

764

مهندسی صنایع غذایی

765

مهندسی عمران

766

مهندسی عمران  -آب و
فاضالب

767

مهندسی عمران -
خاکشناسی

768

مهندسی عمران  -راهآهن

769

مهندسی عمران  -محیط
زیست

770

مهندسی فضای سبز

771

مهندسی کامپیوتر -
سختافزار

772

مهندسی کامپیوتر -
فناوری اطالعات

773

مهندسی کامپیوتر -
نرمافزار
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774

مهندسی کشاورزی

775

مهندسی متالورژی و مواد

776

مهندسی متالورژی و مواد
 -استخراج

777

مهندسی متالورژی و مواد
 -جوشکاری

778

مهندسی متالورژی و مواد
 -حفاظت و خوردگی مواد

779

مهندسی متالورژی و مواد
 -ریختهگری

780

مهندسی متالورژی و مواد
 -سرامیک

781

مهندسی متالورژی و مواد
 -شکل دادن فلزات

782

مهندسی متالورژی و مواد
 شناسایی و انتخاب موادمهندسی

783

مهندسی معدن

784

مهندسی معدن  -فرآوری

785

مهندسی معدن  -مکانیک
سنگ

786

مهندسی معماری

787

مهندسی معماری -
معماری داخلی

788

مهندسی مکانیک

789

مهندسی مکانیک -
حرارت و سیاالت

تعریف
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در توسعه استفاده از ماشینآالت کشاورزی و پیادهسازی فرآیندهای صحیح و علمی
کشاورزی جهت ثبات ،ایمنسازی و سازگاری آن با محیطزیست و همچنین یافتن راهحلهایی جهت افزایش محصول،
بهبود استفاده از زمین و مراقبت از منابع و مواد اولیه مثل بذر ،کود ،آب ،آفتکشها و سوخت است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت استخراج ،عملآوری ،و امتحان موادی است که در تولید فرآوردههای گوناگون بکار
میروند و همچنین به وجود آوردن مواد با خصوصیات خاص مکانیکی ،الکتریکی و شیمیایی با استفاده از فلزات،
سرامیکها ،مواد پالستیکی ،نیمههادیها ،و ترکیباتی از مواد کامپوزیت است.
به کارگیری علمی دانش و مهارتی است که با انجام فرآیندهایی مانند خرد کردن سنگ معدن ،تغلیظ سنگ معدن و
شناورسازی و عملیات ذوب و پاالیش ،عیار سنگ را باالبرده و سنگ را بهصورت شمش تحویل صنعت میدهند.
به کارگیری علمی دانش و مهارت اتصال مواد مختلف اعم از فلزی و غیرفلزی و توانایی طراحی و ارائه روشهای
اتصاالت مواد در ساخت و تولید ،بررسی علل تخریب در اتصاالت و روشهای جلوگیری از آن ،انجام آزمایشهای کنترل
کیفی و بهینهسازی شرایط جوشکاری است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت مقابله با اثرات زیانبار خوردگی با استفاده از روشهای نوین و تواناییهایی مانند
اصالح و بهبود خواص آلیاژهای مورداستفاده در صنعت ،حفاظت فلزات و آلیاژها در محیطهای مورداستفاده ،حفاظت
کاتدی و آندی ،کاربرد پوششهای مختلف غیرفلزی در صنایع و تهیه مواد کاهشدهندهی خوردگی است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت افزایش بهرهوری واحدهای ریختهگری ،طراحی قطعات ریختهگری و انتخاب مواد و
روش ریختهگری مناسب برای تولید آنها ،طراحی و برنامهریزی ذوب و ریختهگری آلیاژهای پیشرفته و جدید مهندسی
است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت طراحی و تولید فرآوردههای گوناگونی همچون آجر و کاشی ،آجرنسوز ،ظروف چینی
و سفالی ،لعابها ،شیشه ،سیمان و ...با کنترل نوع و نسبت ترکیب مواد اولیه میباشد.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت تحلیل و طراحی فرآیندهای شکل دادن ،تحلیل اثر پارامترهای مختلف بر فرآیندهای
شکل دهی فلزات ،تحلیل رفتار میکرو و ماکرو فلزات به هنگام شکل دادن و کنترل ساختار و بهبود خواص مکانیکی،
تحلیل قابلیت شکلپذیری و کارپذیری سرد و گرم فلزات و آلیاژها است.
به کارگیری علمی دانش و مهارت انتخاب مواد برای کاربرد و طراحی فرایند تولید برای تهیه مواد مهندسی ،طراحی
جنس ،انتخاب مواد ،توسعه و نوآوری مواد ،تحقیق در روشهای ساخت بهمنظور بهینهسازی خواص فیزیکی و مکانیکی،
تحلیل تخریب مواد و ارائه روشهای مناسب برای جلوگیری از آن و درنهایت انجام فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی
است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت شناخت کانیها و سنگها ،اکتشاف و استخراج آنها و برآوردهای الزم جهت بهصرفه
بودن ادامه دادن یا ندادن استخراج است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت طراحی فرایندهای پرعیارسازی ،استحصال و ساخت کارخانههای فرآوری و همچنین
بازیافت مواد معدنی است.
به کارگیری علمی دانش و مهارت در چگونگی رفتار سنگ در برابر عوامل بیرونی و درونی و تغییرات آنها و همچنین
جمعآوری اطالعات مناسب به ساخت سازههای مناسب در داخل یا روی سنگها است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت طراحی و بهینهسازی فضاهای داخلی ساختمان ،نماهای ساختمانی ،شهری و خلق
آثار خاص سازهای ازلحاظ ظاهری است.
به کارگیری علمی دانش و مهارت طراحی فضای داخلی ساختمان قبل از ساخت ،تجدیدنظر کردن در مورد طرح و
استفادههای مطابق نیاز با توجه به همه جنبههای انسانی ،استفاده از فضاها و نیز ترکیببندی و بازسازی ساختمان پس
از ساخت است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت طراحی سیستمهای مکانیکی ،دستگاهها و فرآیندهای گرمایی و همچنین تولید،
نگهداری و تعمیر گستره وسیعی از دستگاهها ،فرآوردهها و فرآیندهای مکانیکی است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت طراحی تأسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمانها و کارخانهها و آشنایی با مسائل
آیرودینامیکی و انتقال مایعات صنعتی از نقطهای به نقطه دیگر ،انتقال حرارت ،ترمودینامیک و ماشینهای دوار مانند
توربینها و پمپها است.
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شایستگی

بهکارگیری علمی دانش و مهارت توسعه یا بهبود طراحی ساختاری قسمتی از وسیله نقلیه ،موتور ،سیستم انتقال حرکت
مهندسی مکانیک  -خودرو و یا بقیه سیستمها ی وسیله نقلیه با استفاده از طراحی کامپیوتری ،ساخت مستقیم ،اصالح و یا تست کردن وسیله نقلیه
و یا عناصر آن است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت طراحی ،توسعه ،نصب و راهاندازی ماشینآالت دریایی و تجهیزات مرتبط با آن مانند
مهندسی مکانیک –
نیروی پیشرانه و سیستم منبع انرژی آن است.
دریا
مهندسی مکانیک  -ساخت بهکارگیری علمی دانش و مهارت درک ،بهکارگیری و کنترل رویههای مهندسی پروسهها و شیوههای تولید و همچنین
بهبود امکانات و سیستمها برای تولید فرآوردههایی باکیفیت باالتر و هزینهی کمتر است.
و تولید
به کارگیری علمی دانش و مهارت در طراحی جامدات که رفتار مواد جامد تحت اثر هرگونه بارگذاری خارجی را موردمطالعه
مهندسی مکانیک –
قرار میدهد .این بارگذاری میتواند از نوع نیروی مکانیکی ،حرارتی ،الکتریکی و یا ترکیبی از آنها باشد.
طراح جامدات
بهکارگیری علمی دانش و مهارت طراحی روشهای استخراج نفت و گاز از زیر زمین ،مدیریت عملیات حفاری ،استفاده
از روش های مختلف جهت استخراج منابع هیدروکربنی ،انجام امور تحقیقاتی و گسترش فناوری و روشهای کارآمدتر
مهندسی نفت
بهمنظور افزایش کشف منابع نفتی است.
بهکارگیری علمی نقشهبرداری یا مهندسی نقشهبرداری ،شاخهای از علوم مهندسی است که به جمعآوری ،آمادهسازی،
مهندسی نقشهبرداری
ذخیرهسازی ،پردازش ،مدیریت ،تحلیل ،تلفیق ،بازیابی و انتقال دادههای مکان مرجع میپردازد.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت طراحی هواپیما ،فضاپیما ،ماهواره ،ماهوارهبرها و مسائل و موضوعات وابسته به آنها
و همچنین طراحی سیستمهای با تکنولوژی باال مانند خودروهای کممصرف و تجهیزات نفت و گاز و سیستمهای تولید
مهندسی هوافضا
توان است.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت تحلیل جریانهای پیچیده در اطراف جسم پرنده با به دست آوردن نیروهای
مهندسی هوافضا -
آیرودینامیکی و بررسی پایداری و طراحی سازه شناور در سیال است.
آیرودینامیک
بهکارگیری علمی پیشرانش در مهندسی هوافضا دانش و مهارت توانایی طراحی و تعیین میزان عملکرد انواع سامانههای
جلوبرنده است .این دانش همچنین درزمینه سامانههای جلوبرنده (موتور) ،اعم از موتورهای هوازی و غیر هوازی ،نحوهی
مهندسی هوافضا -
تولید نیروی رانش و همچنین ساختار کلی انواع موتورهای هوافضایی و طراحی و تعیین میزان عملکرد انواع سامانههای
پیشرانش
جلوبرنده میباشد.
بهکارگیری علمی دانش و مهارتی است که با بهرهگیری از دادههای هوا پویشی ،هندسی وزنی به مطالعه و بررسی رفتار
مهندسی هوافضا -
و حرکات هواپیما پرد اخته و با تحلیل نحوه حرکت یک وسیله در هوا یا فضا ،به ارائه طرحهایی جهت بهینهسازی این
دینامیک پرواز و کنترل
حرکات میپردازد.
بهکارگیری علمی دانش مطالعه ،بررسی و بهینهسازی سازههای هواپیما و دیگر وسایل پرنده است که هدف اصلی آن
مهندسی هوافضا -
طراحی و تحلیل سازههایی است که عالوه بر استواری کافی در مقابل بارهای آیرودینامیکی و دیگر بارهای استاتیکی
سازههای هوافضایی
وارد بر وسایل پرنده ،کمترین وزن ممکن را نیز داشته باشند.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت طراحی و تحلیل سیستمی وسایل پرنده خارج از جو همچنین فرایندهای نجومی،
مهندسی هوافضا -
طراحی مأموریتهای فضایی ،مکانیک مدارهای فضایی و اکتشافات فضایی است.
مهندسی فضایی
دانش و مهارت بررسی و تحلیل فرایندهای مختلف در تجهیزات مورداستفاده در صنایع ،مانند :پمپ ،کمپرسور ،توربین،
مبدل حرارتی ،برج تقطیر ،راکتورهای شیمیایی و… است .رسالت اصلی این مبحث آشنایی با مفاهیم و تعاریف اولیه و
موازنه مواد و انرژی
همچنین شناخت اصول و قوانین حاکم بر این فرآیندهاست و همچنین این مبحث شامل چهار بخش اصول محاسبات
در مهندسی شیمی ،موازنه ماده ،خواص سیاالت و موازنه انرژی میباشد.
دانش و مهارت ادغام تصاویر و حرکت آنها به همراه صدا که در ساخت تیزر تبلیغاتی ،انیمیشنهای دوبعدی ،برنامههای
آموزشی و...کاربرد دارد ،میباشد .موشن گرافیک از تصاویری همچون وکتورها و تصاویری که عموماً با برنامههای
موشن گرافیک
گرافیکی همچون  Photoshopو ...ساخته میشوند ،تشکیلشده است .موشنگرافیکها همچنین به همراه صدا توسط
برنامههای مالتی مدیا همچون  Adobe After Effectساخته میشوند.
میکروکنترلرهای  ARMدانش و مهارت طراحی و ساخت میکروکنترلرهای  ARMمیباشد.
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805

میکروکنترلرهای AVR

806

نانوفناوری

807

نرخهای تبدیل

808

نرمافزار NVivo

809

نرمافزار SPSS

810
811

نرمافزار Tableau
نرمافزار حسابداری پارسیان

812

نرمافزار حسابداری سپیدار

813

نرمافزار حسابداری هلو

814

نرمافزار مدیریت و کنترل
پروژه Jira

815

نرمافزار همکاران سیستم

816

نصاب وسایل الکترونیکی
نصب ،راهاندازی و خطایابی
سختافزار
نصب ،راهاندازی و خطایابی
سیستم عامل

819

نظارت (عمران)

820

نظارت (معماری)

821

نظریه زبانها و ماشینها

822

نظریههای روانشناسی و
مشاوره

823

نقشهبرداری

817
818

تعریف
دانش و مهارت کار با میکروکنترلرهای  AVRکه خانوادهای از میکروکنترلرها میباشند و به خاطر دارا بودن قابلیت
برنامهنویسی توسط کامپایلر زبانهای برنامهنویسی سطح باال ،موردتوجه قرارگرفتهاند .این میکروکنترلرها از معماری
ریسک برخوردارند و یکی از مشخصاتشان دارا بودن  32ثبات همهمنظوره است .همچنین در آنها از حافظههای
کممصرف و غیر فرار فلش و  EEPROMاستفاده میشود.
بهکارگیری علمی دانش و مهارت در خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی
 عمدتاً متأثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کالسیک از خود نشان میدهند.دانش و مهارت محاسبه و روشهای افزایش نرخ تبدیل به مشتری در وبسایت میباشد .در واقع نرخ تبدیل فرایند
تبدیل یک بازدیدکننده به یک خریدار است.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار  Nvivoبرای تجزیهوتحلیل متون در تحقیقات کیفی به کار میرود .بهاینترتیب که
دادهها و متونی که از مصاحبههای انجام شده و یا پاسخهای تشریحی به پرسشنامههای جمعآوریشده ،وارد این نرمافزار
میشوند ،سپس امکان کدگذاری متن وجود دارد و درنهایت از نرمافزار برای بررسی کدهای موجود و ارتباط آنها با
خصوصیات افراد شرکتکننده استفاده میشود.
دانش و مهارت کار با نرمافزار آماری  SPSSاست که برای تجزیهوتحلیل آماری ،خصوصاً تحلیل نتایج پرسشنامههای
تحقیقات میدانی و همچنین آزمون فرضیات تحقیق در پایاننامهها استفاده میشود.
دانش و مهارت استفاده از نرمافزار هوش تجاری  Tableauجهت تحلیل دادهها و اخذ تصمیمات بهموقع میباشد.
دانش و مهارت کار با نرمافزار نرمافزار حسابداری پارسیان است.
دانش و مهارت کار با نرمافزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم است که با چهار بسته تولیدی ،خدماتی ،بازرگانی و
پیمانکاری ،برای مدیریت چابکتر شرکتهای کوچک طراحیشده و بخشهای عملیاتی حسابداری و مالی ،تأمین ،خرید،
فروش و مشتریان را پوشش میدهد.
دانش و مهارت کار با نرمافزار حسابداری هلو است که توانایی صدور فاکتورهای خریدوفروش ،تعیین ماندهحساب ،تنظیم
اسناد حسابداری و ...را دارا است.
دانش و مهارت کار با نرمافزار مدیریت و کنترل پروژه  Jiraاست که به تیمها جهت پیگیری فعالیتهایی از قبیل :اجرای
یک پروژه ،مدیریت یک فرآیند ،انجام وظایف دورهای و روزانه ،ایجاد مستندات و ...کمک میکند.
دانش و مهارت کار با نرمافزار حسابداری همکاران سیستم شامل بخشهای حسابداری ،دریافت و پرداخت ،حسابداری
حقوق و دستمزد ،دارایی و ...است.
مهارت تعمیر ،تنظیم یا نصب تجهیزات الکترونیکی است.
دانش و شناخت اجزا و نحوه کارایی و عملکرد سختافزار رایانهها جهت نصب ،راهاندازی و تست عیبیابی میباشد.
دانش و شناخت اجزا و نحوه کارایی و عملکرد سیستمعاملها جهت نصب ،راهاندازی و تست عیبیابی میباشد.
دانش و مهارت اقدامات الزم در جهت انطباق عملیات عمرانی با نقشههای طراحی و اجرایی عمرانی تأیید شده از طرف
نظاممهندسی و پروانه صادره از سوی شهرداری است.
دانش و مهارت جهت انطباق عملیات معماری با نقشههای طراحی و اجرایی معماری تأیید شده از طرف نظاممهندسی و
پروانه صادره از سوی شهرداری میباشد.
دانش و مهارت آشنایی با نظریه زبانها و ماشینها که هدف آن آشنایی با نظریه محاسبات است که با ارائه مدلهای
انتزاعی از ماشینها و کامپیوترها ،مسائل نظری جالبی را موردبررسی قرار میدهد که اغلب معماگونه بوده و در علوم
کامپیوتر کاربردهای فراوانی دارند .زبانها ،گرامرها و ماشینها سه موضوع اساسی در این دانش و مهارت بوده و با بررسی
زبانهای مختلف ،گرامرهای مربوطه و ماشینهای انتزاعی مورداستفاده برای پردازش آنها معرفی میگردد.
دانش و مهارت بهکارگیری مجموعهای از مفاهیم ،اصول و قوانین نظامیافتهای گفته میشود که با هدف بهبود کیفیت
زندگی انسان در مسیر توصیف ،تبیین ،پیشبینی و کنترل رفتارهای انسانی حرکت میکند.
دانش و مهارت برداشت نقاط ،تهیه نقشه توپوگرافی با دقت موردنظر ،نقشهبرداری زمینی ،زیرزمینی ،هوایی و
هیدروگرافی میباشد.
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دانش و مهارت خواندن و درک عالئم و اطالعات موجود در نقشه و بازگو کردن آن میباشد.
دانش و مهارت خواندن و درک نقشه جهت مدلسازی ،اجرا و نظارت سازه میباشد.
دانش و مهارت خواندن و درک اطالعات حاشیه نقشه و اطالعات متن نقشه بوده و کار با  GPSنیز شامل آشنایی با
 GPSو توانایی نقطهیابی و نقطهخوانی میباشد.
دانش و مهارت استفاده از ابزارها و روشها جهت ترسیم انواع طرحها و نقشهها گفته میشود.
دانش و مهارت استفاده از ابزارها و روشها جهت ترسیم انواع طرحها و نقشههای صنعتی جهت ساخت قطعات گفته
میشود.
دانش و مهارت استفاده از هوای فشرده برای انتقال انرژی است .بدین ترتیب که هوا بهوسیلهی یک کمپرسور فشرده
شده و در سیستم پنوماتیک مصرف میشود .به علت مزایای خواص نیوماتیک ازجمله بازده باال ،قابلکنترل بودن ،سادگی
تعمیر و نگهداری و  ....در صنعت رواج بسیاری دارد.
دانش و مهارت کار با سیستمهایی با هدف استفاده از ماشینها برای تقلید و شبیهسازی هوش انسانی و رفتارهای مرتبط
با آن میباشد .این هدف گاه ممکن است با استفاده از الگوریتمهای ساده و الگوهای از پیش تعیینشده محقق شود ،ولی
گاهی هم نیاز به الگوریتمهای فوقالعاده پیچیده دارد.
دانش و مهارت تخصصی طراحی و بهبود ماشینهایی که دستورات موردنیاز را بهصورت هوشمندانه انجام میدهند.
دانش و مهارت کار با روشهای انتقال انرژی با استفاده از سیاالت تحتفشار که نسبت به انتقال انرژی مکانیکی و
الکتریکی ،قابلیت افزایش نیرو در حین انتقال و تغییر سریع جهت حرکت دارد ،میباشد.
دانش و مهارت در مباحث مربوط به قوانین اساسی حاکم بر جریانهای آزاد ،جریانهای دائمی در کانالهای باز ،طراحی
کانال ،هیدرولیک سازههای مرتبط با جریانهای آزاد و جریانهای غیردائمی در کانالهای باز را شامل میشود.
دانش و مهارت انتخاب و آمادهسازی محصوالت نوشتاری برای انتقال اطالعات میگویند .در فرآیند ویرایش ممکن است
تصحیح ،تلخیص (خالصهسازی) ،ساماندهی و بسیاری از تغییرات دیگر به قصد تولید اثری منسجم ،یکدست ،درست،
دقیق و کامل صورت گیرد.
دانش و شناخت بررسی شکل ،ساختمان ،ژنتیک و سایر خصوصیات ویروسها میباشد.
مهارت و دانشی که فراگیر را در جریان یادگیری مشارکت دهد و او را برای عمق بخشیدن به یادگیری خود توانا سازد.

76

