ردیف

های

طول دوره

نام استاندارد

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
بازاریاب

بازاریاب سی است که عالوه برآشنایی به زبان انگلیسی و توانایی کار با کامپیوتر
بتواند از عهده تشخیص مفهوم بازاریابی ،اندازه گیری و پیش بینی تقاضا ،تشخیص

1

دوره عمر کاال –توزیع کاال –برقراری ارتباط –تعیین قیمت برقراری بازاریابی بین

80ساعت

المللی برآید .
بازاریاب بیمه کسی است که بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاریابی –
2

بازاریاب بیمه

3

بازاریاب شبکه ای

تشخیص اصول بیمه – بررسی عوامل فنی بیمه –تشخیص اصول معامالت بیمه ای و

 90ساعت

انواع بیمه نامه ها برآید
این شغل شامل شایستگی هایی از قبیل:بررسی تاریخچه و مفاهیم اولیه و قوانین و
قررات بازاریابی شبکه ای –انتخاب شرکت مناسب –انتخاب تیم مناسب در شرکت
مورد نظر-انجام عملیات ثبت نام اولیه و استفاده از وب سایت شرکت –انتخاب
نفرات اولیه جهت ارائه محصوالت /خدمات شرکت – انتخاب نفرات اولیه جهت
تشکیل تیم فروش –انجام بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات شرکت –دعوت

 16ساعت

از افراد واجد شرایط برای جلسه عرفی شرکت –معرفی امکانات شرکت به افراد
واجد شرایط -انجام پشتیبانی های اولیه از فرد یا افراد وارد به تیم فروش می
باشد و با مشاغل فروش و بازاریابی در ارتباط است
ویزیتوری شغلی است که وظایفی چون :تجزیه و تحلیل بازار هدف –جذب و
4

بازاریاب و فروشنده

برقراری ارتباط موثر با مشتری-انجام مذاکرات فروش –بازاریابی و فروش

حضوری (ویزیتور)

بوسیله تلفن-نامه و اینترنت-مدیریت مشتریان شاکی ،معترض و عصبانی –اجرای

 116ساعت

فرایند کامل فروش
5

بیمه گر بیمه های
بازرگانی

بیمه گر بیمه های بازرگانی کسی است که بتواند از عهده تشخیص شریان اجتماعی
،نشر و ترویج خدمات بیمه ،برقراری ارتباط،تنظیم فرم های بیمه ای و تهیه

 120ساعت

گزارشات و ترسیم نمودارهای الزم برآید .
این استاندارد شامل عناوین شناخت بورس و مزیت های آن و آسنایی با
کارگزاران ،شناخت تاالر بورس مجازی و ثبت نام در آن ،شرکت در انواع
مسابقات تاالر بورس مجازی ،خرید و فروش در تاالر بورس مجازی و آشنایی با
سبد سهام ،تشخیص مفهوم گوش به زنگ بودن و نوسانات بورس ،تجزیه و تحلیل

بورس و تجارت
6

الکترونیک(مهندسین
فردا)

عملرد خود و یرایش اطالعات کاربری دریافت حق تقدم در بورس اضافه نمودن
در خواست به صف ،شناخت تجارت الکترونیک و آشنایی با کارت های خرید
،شناخت cvv2و رمز دوم (اینترنتی )و فعال سازی آنها ،ثبت سفارش یک خرید
آنالین جدید ،انجام عملی یک خرید آنالین موفق ،انجام خرید های ایمن با کارت
های اعتباری ،پرداخت خرید الکترونیک بواسطه بانک های ایرانی ،انجام خری
پستی موفق،انجام خرید آنالین شارژ موبایل ،پرداخت قبوض به صورت
الکترونیکی ،افتتاح حساب بین المللی و شارژ آن بوسیله کارت های شتاب ،انجام
یک خرید اینترنتی و انتقال آن به داخل کشور می باشد .

 51ساعت

ردیف

های

طول دوره

نام استاندارد

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
این استاندارد شامل وظایفی  :شناسایی مفاهیم و چارچوب تحلیل گری ،تجزیه و
7

تحلیل گر بورس اوراق

تحلیل مقدماتی اقتصاد کالن در بازار سرمایه ،تجزیه و تحلیل بازار اوراق بهادار

بهادار

،تجزیه و تحلیل مقدماتی شرکت ،تجزیه و تحلیل صورت های مالی ،بررسی روش

130ساعت

های ارزش گذاری اوراق بهادار می باشد.
8

تحلیل گر بازار های

کسی است که بتواند انواع بازار های مالی (بورس ،ارز و  )...را تجزیه و تحلیل

مالی بین المللی

نموده و از طریق سکو های معامالتی اینترنتی و طرق دیگر به معامله بپردازد

 100ساعت

این استاندارد با استفاده از ابزارهای تکنیکی و علوم وابسته (انواع تئوری ها
،اندیکاتورها و چاپ ها و کندل ها )به آن وضعیت گذشته و فعل تمام بازارهای
9

تحلیل گر تکنیکال

مالی در برس را بسته به زمنهای مختلف تحلیل نماید .همچنین توانایی کاربرد این

بورس

علوم را در بازار های بورس و انواع تاالرهای بورس اعم از داخلی و بین الملل را

 118ساعت

با استفاده از انواع نرم افزار های رایج بازار و سایر سخت افزارهای مرتبط
داراست .
10

11

ترخیص کار گمرکات

حسابدار حقوق و
دستمزد

کسی است که بتواند تشریفات گمرکیکاالی متعلق به شخص دیگری را به وکالت از
طرف آن شخص یا به وکالت از طرف حق العمل کار انجام دهد

80ساعت

کسی است که توانایی الزم برای محاسبه حقوق و دستمزد و تنظیم گزارشات الزم
را با توجه به اصول و مفاهیم حسابداری ،قوانین جاری و اطالعات فردی کارکنان

120ساعت

داشته باشد
حسابدار دولتیکسی است که عالوه بر داشتن مهارت در حسابداری تکمیلی از
عهده انجام امور مربوط به تشخیص حساب ها ،تنظیم اسناد مالی –بودجه –عملیات

12

حسابداری دولتی

حسابداری سپرده ها – بانک و تهیه صورت مغایرت ها – تنظیم حساب درآمد و

184

درجه 1

هزینه های اختصاصی ،بستن حساب ها و تنظیم حساب های نهایی –تهیه انواع

ساعت

صورت های مالی مهم در موسسات دولتی –انجام عملیان مالی طرح های عمرانی
ادارات دولتی شهرستان ها ،شهرداری ها و و تهیه الیحه تفریق بودجه برآید
-1توانایی محاسبه ،ثبت و تفکیک حسابداری صنعتی -2توانایی ترسیم نمودار
سازمانی و مسئولیت های مدیران در واحدهای اقتصادی  -3توانایی محاسبه
قیمت تمام شده -4توانایی طرح و تنظیم فرم های حسابداری صنعتی-5توانایی
13

حسابدار صنعتی درجه
1

تهیه و تنظیم بودجه برای برقراری مدل های کنترل و برنامه ریزی -6توانایی
تسهیم هزینه ها بر حسب مراکز هزینه -7توانایی تنظیم هزینه های حسابداری
صنعتی و فرم های مربوطه -8توانایی محاسبه هزینه ها بهروش سفارش کار -9
توانیی ثبت عملیات حسابداری -10توانایی طبقه بندی ومحاسبه حسابداری
پیمانی -11توانایی محاسبه ساخت محصول برای محاسبه کل هزینه  -12توانایی
ثبت و محاسبه حسابداری صنعتی استاندارد

 150ساعت

ردیف

های

طول دوره

نام استاندارد

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
کسی است که بتواند از عهده درک مفاهیم حسابداری صنعتی ،طبقه بندی هزینه ها
14

حسابداری صنعتی

و گزارشات مربوطه ،روش ثبت حسابداری مواد در دفاتر ،ثبت حقوق و دستمزد در

درجه 2

حسابداری صنعتی ،هزینه یابی در موسسات تولیدی ،شناخت هزینه یابی سربار در

 140ساعت

موسسات تولیدی برآید

15

حسابداری عمومی
پیشرفته

کسی است که بتواند از عهده تشخیص انوع شرکت ها و انجام عملیات حسابداری
شرکت هی سهامی ،غیر سهامی ،تعاونی و تنظیم و نگهداری حساب های شرکت

 140ساعت

سهامی ،تنظیم ترازنامه و حساب تصفیه در مواقع انحالل شرکت برآید
شامل :شناسایی مفاهیم و تعاریف حسابداری –تشخیص مفروضات و اصول
حسابداری –کاربرد معادله حسابداری –شناسایی رویدادهای مالی و ثبت در

16

حسابداری عمومی

دفاتر اسناد حسابداری –هیه گزارش های مالی و صورت های مالی اساسی – ثبت

مقدماتی

حسابداری بازرگانی –انجام حسابداری موجودی کاال-عملیات حسابداری وجوه

130ساعت

نقد –ثبت اسناد تجاری –اصالح حساب ها و اشتباهات حسابداری و بستن حساب ها
–به کار گیری رایانه و نرم افزار  excelدر حسابداری است .
کسی است که بتواند از عهده به کارگیری مفاهیم نظری حسابداری ،انجام عملیات
17

حسابداری عمومی
تکمیلی

مربوط به مطالبات ،سفارشات و پیش پرداخت ها ،موجودی ها و دارایی ها ی ثابت
مشهود ،دارایی های نامشهود ،سایر داراییها و تشخیص سرمایه گذاری و انجام

 150ساعت

عملیات مربوط به بدهی ها و تعهدات و تهیه و تنظیم صورت های مالی و تجزیه و
تحلیل آن و نسبت های مالی برآید .
این شغل شایستگی هایی از قبیل ثبت و صدور فاکتورهای فروش و صدور اسناد

18

حسابدار فروش

19

حسابداری مالیاتی

حسابداری مربوط به فروش های داخلی و خارجی ،کنترل تراز مشتریان و وصول

 88ساعت

مطالبات مشتریان را دارد
کسی است که در یک واحد اقتصادی مسئولیت انجام امور مالیاتی مربوط به آن
واحد اقتصای شامل  :محسبات مربوط به مالیات بر درآمد ،مالیات حقوق و سایر
مالیات های تکلیفی ،کنترل و بررسی مدارک و مستندات حسابداری از دیدگه

110ساعت

مالیاتی و محاسبه و پاسخگویی به مراجع مالیاتی را بر عهده داشته باشد .
حسابداری دارایی
20

های ثابت (اثاثیه و
اموال)

کسی که بتواند از عهده طبقه بندی،کد بندی و ثبت و نگهداری اثاثیه و اموال
،اموال گردانی ،تشخیص مستهلک شدن دارایی ها ،طبقه بدی و کد بندی وسایل
نقلیه و ماشین آالت و هم چنین ثبت و نگهداری حساب های مربوطه ،کار با برنامه

120ساعت

اموال و ثبت و عملکرد حساب ها با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی برآید
وظیفه آن بررسی اثبات وجود ،اثبات مالکیت  ،اثبات تمامیت و صحت انعکاس در

21

حسابرس ارشد

صورت های مالی می باشد که در قالب گزارش نویسی و کنترل کلیه اسناد
حسابداری سازمان صورت می گیرد .

 102ساعت

ردیف

های

طول دوره

نام استاندارد

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
حسابرس ارشد(امور
22

تولید و کنترل
موجودی )

وظیفه اصلی آن عمدتا اظهار نظر نسبت به رعایت تمام جنبه های با اهمیت
استاندارد های حسابداری و حسابرسی رخداد ها مالی صورت پذیرفته شده است
و در طول دوره زمانی مورد رسیدکی منتج به تهیه صورت های مالی واحد مورد
رسیدگی می گردد ،می باشد.
این استاندارد مسئول بررسی وضع قراردادها از نظر کیفیت و زمان تحویل نمونه و

23

رئیس تدارکات

تولید انبوه و گزارش مراتب به مدیر مربوطه و برآورد و تنظیم صورت های خرید

 108ساعت

های مورد نیاز ساالنه کارخانه و پیمانکاران را دارد
این استاندارد وظایفی چون:
ایجاد دوره مالی و دسترسی کاربراندر حسابداری مکانیزه،بکارگیری کدینگ
حسابداری مناسب با فعالیت شرکت ،طبقه بندی حساب های تفصیلی در نرم افزار
24

رایانه کار حسابداری
مالی

،انجام عملیات مربوطه به چک های دریافتی و پرداختی ،تهیه صورت مغایرت
بانکی ،انجام عملیات گردش کاال در انبار،انبارگردانی ،انجام عملیات فروش

 110ساعت

محصوالت و خدمات شرکت  ،تهیه انوع گزارش های فروش و انبار ،،انجام
محاسبات حقوق ماهانه،بازخرید مانده مرخصی،باز خرید سنوات ،عیدی،ثبت و
نگهداری داریی ثابت و محاسبات استهالک و فروش دارایی ،انجام عملیات پایان
سال مالی ،تهیه گزارش مورد نیاز پایان سال مالی و تحریر دفاتر می باشد.
این شغل وظایفی:تحلیل و بررسی قوانین،عوارض و هزینه های گمرکی ،تعیین
روش های خرید و ترخیص موفق ،کنترل و نظارت بر تجارت اینترنتی در ترخیص

25

سرپرست ترخیص کاال

26

سرپرست خرید داخلی

27

صندوق دار فروشگاه

28

فروشنده

کاالها ،آنالیز منابع خرید و ترخیص کاال،برنامه ریزی و نظارت بر ترخیص

 96ساعت

کاالهای مورد نیاز از بازار های جهانی ،نظارت و همکاری برای مل االی ترخیص
شده  ،کنترل ترخیص کاالها تنظیم قرارداد و ارائه گزارش را دارد .
کسی است که بتواند از عهده بکارگیری کامپیوتر ،برنامه ریزی ،بررسی قراردادها
و حک و اصالح قرار دادها و نهایی کردن آن ها ،نظارت بر خرید ها و تحویل و
تحول کاال از فرشنده و شمن تحویل ان به انبار و پاسخگویی به مغایرت های خرید

 140ساعت

برآید.
شامل وظایف :تحویل گرفتن صندوق و کار با آن ،استفاده از تجهیزات و ابزار
جانبی ،دریافت وجوه از مشتری ،برخورد مناسب با مشتری ،بکارگیری قوانین و

 77ساعت

مقررات اداری و تحویل صدوق می باشد .
کسی است که بتواند با جذب مشتریان احتمالینسبت به فوش محصول یا خدمات
مورد نظر شخص یا سازمان در طی فرآیند فروش اقدام کند

 130ساعت

ردیف

های

طول دوره

نام استاندارد

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
امور مربوط به تجزیه و تحلیل و بررسی نیاز های جامعه به لوازم خانگی ،تهیه و
تدار اقالم مورد نظر ،طراحی و جاسازی اجناس موجود در فروشگاه با توجه به
29

فروشنده لوازم خانگی

حجم دستگاه ا و امکانات موجود ،سعی ر درک درخواست مشتری هنگام ورود

176

مشتری و براساس آن ارائه وضیحات الزم جهت معرفی اجناس موجود ،متقاعد

ساعت

ساختن مشتری جهت انجام معامله ،تکمیل فروش ،تعامل با ارگان های دولتی و
غیر دولتی و همچنین مدیریت امور مالی و اداری فروشگاه را عهده دار است.

30

فروشنده لوازم
ورزشی

شاغل در این شغل بر اساس شرایط موجود جامعه و به ویژه گرایش جوانان به
ورزش های گوناگون و تجزیه و تحلیل نیاز ها اقدام به تهیه و تدارک لوازم ورزشی

 196ساعت

نموده و آن ها را با طراحی متناسب در فروشگاه به معرض فروش می گذارد
امور مربوط به تجزیه و تحلیل و بررسی نیاز های جامعه به قطعات و لوازم یدکی
برای اتومبیلشان –تهیه و تدارک قطعا و لوازم یدکی مورد نیاز پیش بینی شده –

31

فوشنده لوازم یدکی

طراحی و قفسه بندی چیدمان فروشگاه –درک درخواست مشتری هنگام ورود او

اتومبیل

به فروشگاه –معرفی ویژگی های لوازم موجود -متقعد ساختن مشتری و انجام

 130ساعت

معامله و کامل نمودن فروش و تعامل با ارگان های دولتی و غیر دولتی به ویژه
اتحادیه صنفی را عهداه دار می باشد
امور مربوط به دریافت سفارش مشتری در خصوص اقالم مورد نظر –ارائه
توضیحات الزم در مورد مصالح موجود در مصالح فروشی و تشویق مشتری نسبت به
32

فروشنده مصالح

خرید –صدور فاکتور و آماده کردن مصالح مورد نظر جهت تحویل به مشتری –

184

ساختمانی

چیدمان اجناس موجود در مصالح فروشی که این کار با توجه به حجم آن و

ساعت

امکانات موجو د طراحی و جاسازی می شود و نهایتا تحویل اجناس فروخته شده
مجموعه وظایف این شغل را تشکیل می دهد .
کسی است که بتواند از عهده بررسی پرسش نامه های بیمه گذار ،راهنمای آن ها ،
33

فن ورز(تکنسین)بیمه

محاسبه نرخ های بیمه های مهندسی ،صدور بیمه نامه بایگانی کردن اسناد و

های مهندسی

مدارک و به کار گیری زبان فنی و تخصصی خارجی استاندارد های تضمین کیفیت

 120ساعت

و آئین نامه و مقررات بیمه براید .
کسی است که از عهده تشخیص عوامل موثر کار ،مفاهیم و اصول بانک داری ،اصول
حقوق حاکم بر معامالت ،تشخیص اصول و مفاهیم حسابداری،تشخیص انواع
34

کاربر امور بانکی

چک،سفته ،برات ،افتتاح ،انسداد و ماسبه سود انواع سپرده ها ،مفاهیم تسهیالت
اعطائی،نجام امور تحویلداری در صندوق و برقراری ارتباط موثر بر مشتریان
برآید .

280
ساعت

ردیف

های

طول دوره

نام استاندارد

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
این شغل وظایفی از قبیل :انجام تشریفات استعالم انجام تشریفات اجرایی –تهیه و
35

کارپرداز

تنظیم صورت جلسه-انجام بازاریابی-اجرای دریاف تنخواه گردان –اجرای

 44ساعت

مقررات مربوط به کارپرداز را در بردارد .
به کارگیری قوانین و مقررات بیمه آتش سوزی و دستورالعمل های اجرایی ،تعیین
عوامل و شرایط اثرگذار بر محیط ،بکارگیری اصول بیمه ،ارزیابیموارد تحت پوشش
بیمه آتش سوزی و تهیه گزارش بازدید ،برآورد میزان ریسک و عوامل خطر زای
موجود در مورد ویا محل بیمه و میزان حساسیت آنها در برابر خطرات ،تعیین
مراحل تعیین مواد اولیه ،تولید و توزیع در هر یک از واحد های تحت پوشش و
36

کارشناس ارزیاب بیمه
آتش سوزی

تعیین میزان حساسیت آنها در برابر خطرات ،تعیین میزان خطر و ریسک در
ساختمان ها و دستگاهها سایر موارد تحت پوشش ،تعیین سیستم هی عالم و لطفاء
حریق و سیستم های هوشمند کنترل مرکزی با توجه به خطراتی که موارد بیمه با

158
ساعت

آن مواجه هستند ،ارزیابی و تعیین میزان ریسک و صدور بیمه نامه بر مبنای
دستورالعمل اجرایی ،ارائه توصیه نامه های ایمنی بر حسب مورد به بیمه گذار در
خصوص اصالح روش های موجود در شبکه های آب و برق ،اطفاء حریق ،تعمیر و
نگهداری ،تهیه تنظیم گزارش ها و آمار های مرتبط و با مشاغل کارشناس ارزیابی
خسارت آتش نشانی در ارتباط است.
کسی است که بتواند از عده تشخیص عوامل موثر بر محیط کار ،تشخیص رشته بیمه
37

کارشناس ارزیابی بیمه
باربری

باربری ،پول  ،بیمه شنورهای دریایی ،ثبت بیمه نامه ها ،محاسبه حق بیمه
کاال،استخراج آما از دفاتر ثبت ،به کار گیری کامپیوتر ،بروشورهای زبان خارجی و
همچنین برقراری ارتباط با سیستم های ذیربط و اجرای مقررات و آیین نامه های

248
ساعت

شغلی برآید .
کسی است که بتواند از عهده انعقاد قرارداد انواع بیمه عمر ،انواع بیمه
38

کارشناس ارزیابی بیمه

حوادث،بیمه درمانی ،بیمه درمانی مسافرین اعزام به خارج از کشور،بکارگیری

های اشخاص

کامپیوتر ،اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی و برقراری ارتباط با سیستم های

 104ساعت

ذیربط برآید.
کارشناس ارزیابی
39

خسارت بیمه های
آتش سوزی

کسی است که عالوه بر داشتن مهارت در ارزیابی بیه های آتش نشانی (صدور)
بتواند از عهده تعیین نوع خسارت ،تشخیص علت حادثه ،تعیین هزینه خسارت و
همچنین تهیه گزارش هزینه های خسارت از بخش های مختلف واحدهای صنعتی و
غیر صنعتی برآید

 95ساعت

ردیف

های

طول دوره

نام استاندارد

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل

40

41

کارشناس ارزیابی
خسارت بیمه باربری

کارشناس ارزیابی
خسارت بیمه خودرو
کارشناس ارزیابی

42

خسارت بیمه های
اشخاص

کسی است که بتواند از عهده تعیین نوع خسارت ،انجام امور رسیدگی به خسارت
،ارزیابی از خسارت ،محاسبه میزان خسارت و استخراج آمار از دفاتر ثبت مربوطه

 100ساعت

برآید.
کسی است که بتواند از عهده تشخیص انواع خودرو ،تعیین نوع خسارت ،هزینه
یابی از خسارت خودرو ،تهیه گزارش بر اساس مقررات جاری در قوانین بیمه
،بکارگیری کامپیوتر و آرشیو کردن اسناد و همکاری با فرآیندهای بیمه برآید.
کسی است که بتواند از عهده اجرای تعهدات قراردادهای بیمه عمر ،حوادث و
درمانی برآید.

450
ساعت

 65ساعت

کسی است که عالوه بر داشتن مهارت کاروری ریانه درجه 2بتواند از عهده استفاده
43

کارشناس اقتصاد
بهداشت و درمان

بهینه ار منابع موجود ،تعیین اولویت های برنامه ریزی ،تجزیه و تحلیل های
کاربردی اقتصادی و بهداشتی و به کارگیری تکنیک های مقداری در مسائل

424ساعت

اقتصادی برآید و قادر و قادر به سیاست سازی روند اجرایی بهداشت و درمان
باشد.
این استاندارد شامل وظایفی چون :محاسبه و تعیین نرخ حق بیمه بدنه اتومبیل

44

کارشناس بیمه خودرو

45

کارشناس سفارشات

،بررسی آیین نامه ها های مربوط به بیمه شخص ثالث ،تعیین نوع خسارت و هزینه
یابی خسارت خودرو ها و بررسی روابط حقوقی اشخاص در تعیین اصالت خودرو

90ساعت

و مالکیت آن می باشد.
کسی است که توانایی های از قبیل به کارگیری آیین نامه های شغلی ،بکارگیری
دستورالعمل های ساختار سازمانی ،انجام مکاتبات اداری ،تشکیل جلسه و مذاکره
،انعقاد قرارداد،شرکت در مناقصات و مزایده ها و برقراری ارتباط با واحد برنامه

163

ریزی و سفارش مواد و تجهیزات را در بر دارد
جایگاهی است که با اطالع کامل از قیمت کاالها ،منابع خرید اجناس ،شناخت
46

کارمند امور خرید

مراکز تامین کاال و اگاهی از آیین نامه های شغلی و نکات ایمنی و حفاظتی،وظیفه

داخلی

تامین درخواست های مورد نیاز سازمان /موسسه را با مناسب تین زمان و قیمت و

 92ساعت

کیفیت به عهده دارد
کسی است که عالوه بر حسابداری مقدماتی بتواند از عهده تشخیص مقدمات
47

کاست کنترل(بررسی

هتلداری ،انبارداری ،مواد اولیه غذا و نوشابه،قیمت گذاری کاال،کنترل برگذاری

قیمت تمام شده)

مهمانی ها ،صورت حساب های رستوران ها ،فروش بر اساس بن های دریافتی،ثبت
و کنترل کارت کاردکس ها ،تهیه گزارشات مربوطه هزینه ها برآید

200ساعت

ردیف

های

طول دوره

نام استاندارد

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
این استاندارد شایستگی هایی از قبیل :پیش بینی نیازمندی های شرکت ،در
خواست نیازمندی ها تا آن حد تا از رکود سرمایه جلوگیری کند ،ذخیره کردن
48

مامور خرید ارشد

49

مامور خرید درجه 1

اقالم ،بررسی کنترل موجودی ها ،تعیین نقطه سفارش و میزان سفارش بر اساس

 100ساعت

مقدار مصرف ،کنترل حساب اقالم و ایجاد تسهیالت برای انبار گردانی و واگذاری
به موقع اقالم رسیده و ذخیره شده را دارد
کسی است که بتواند از عهده بررسی و کنتر کیفی کاالهای خریداری شده
،برآورد قیمت و تهیه پیش فاکتور ،انتخاب کاال و قیمت مناسب ،خرید و نظارت بر
حمل و نقل کاالی خریداری شده و تحویل آن به انبار و محاسبه قیمت خریدها و

94ساعت

تحویل آن به انبار و محاسبه قیمت خرید ها و تسویه حساب باب امور مالی برآید
وظایفی چون:انجام حسابداری در انواع واحدهای اقتصادی ،استفاده ازسرفصل
50

متصدی تنظیم اسناد
مالی

مناسب حساب ها درمعامالت ،انتال ارقام به دفاتر مالی ،تنظیم و تهیه اسناد مالی
،تهیه اسناد دارایی ،تهیه اسناد بدهی و سرمایه ،تهیه اسناد درآمد و هزینه و خرید

 192ساعت

و فروش فتنظیم صورت های مالی ،به کارگیری نرم افزار های حسابداری در تهیه
و تنظیم اسناد مالی می باشد.
وظایفی چون  :شناسایی و معرفی برخی مفاهیم پایه و کاربردی
اقتصادی،بکارگیری برخی مفاهیم ریاضی و آمار مورد نیاز ،شناسایی مفاهیم مالی

51

متصدی پذیرش

و سرمایه گذاری ،بررسی و طبقه بندی بازارها ،بررسی بورس ها و کارکرد آنها

سفارش خرید و

،تشخیص ابزارهای مالی در سرمایه گذاری ،تشخیص نهادها مالی و کارکرد آنها

فروش اوراق بهادار

،بکارگیری قوانین و مقررات الزم برای فعالیت در بورس ،بررسی صورت های

 900ساعت

مالی ،تشخیص مفاهیم و اصطالحات رایج رد بازار سرمایه ،کار با سامانه ها و سایت
های مرتبط با بازار سرمایه را داراست.
کسی است که نیاز و خواسته های مشتری را می شناسد شناخت کامل نسبت به
52

متصدی سوپر فروشگاه

انواع کاالها را دارد و بر نوع چیدمان کاالها در قفسه احاطه کامل داشته و در

70ساعت

عین حال بتواند با افراد تحت امر خود تعامل کاری خوبی برقرار نماید

53

54

55

متصدی صدور بیمه
های مسئولیت

متصدی فروش بازی
های رایانه ای

کسی است که بتواند از عهده به کار گیری قوانین و مقررات بیمه های مسئولیت
بیمه گذار و فرم های پرسش نامه ،محاسبه حق بیمه مسئولیت ،صدور و ارائه کارت

 86ساعت

بیمه مسئولیت به بیمه گذار و بایگانی کردن اسناد و مدارکمربوطه برآید.
وظایفی چون :تجزیه و تحلیل بازی های رایانه ای،تهیه و تدارک جدیدترین و
مناسب ترین بازی ها ،برقراری ارتباط با مشتری ،مدیریت فروشگاه،برقراری ارتبا

 195ساعت

شفاف و سازنده با ارگانهای دولتی را دارا می باشد

متصدی فروش رنگ

این استاندارد امور مربوط به تزیه و تحلیل نیاز های مشتریان و اقدام به

168

های صنعتی

سفارش و تهیه رنگ های مورد نیاز و درخواست آنها،طراحی چیدمان مناسب

ساعت

ردیف

های

طول دوره

نام استاندارد

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
قوطی های رنگ در فروشگاه با توجه به شکل و حجم آن ها و هم چنین سهولت در
ارائه آسان و هم چنین رعایت اصول ایمنی ،درک درخواست مشتری ،ارائه
توضیحات الزم جهت معرفی رنگ های موجود در فروشگاه ،سعی بر اثر گذاری بر
مشتری و تقویت تصمیم گیری بر او بر اساس بیان ویژگی های محصول ،انجام امور
اجرائی فروش و تویل کاال به مشتری
کسی است که بتواند از تجزیه و تحلیل ،طرح ریزی  ،اجراءو کنترل برنامه های
56

مدیر بازاریابی

بازاریابی ،زمینه انجام مبادالت مطلوب را با بازار های مورد نظر جهت دستیابی به

150ساعت

اهداف سازمان فراهم کند.
57

58

مدیر بازاریابی بین
الملی
مدیر حسابداری
فروش

کسی است که بتواند با تجزیه و تحلیل بازار های داخلی و خارجی و تشخیص
فرصت ها و تهیدات محیط بازار های بین المللی ،برنامه بازار یابی مناسبی را جهت

160ساعت

عرضه محصوالت و خدمات به این بازار ها طرح ریزی کند .
این استاندارد شایستگی هایی از قبیل بکارگیری آیین نامه های شغلی ،تجزیه و
تحلیل صورت های مالی ،تهیه و تنظیم قراردادهای فروش ،تنظیم صورت حساب

 142ساعت

فروش ،کنترل قیمت محصول فروش رفته و گزارش نویسی را دارا می باشد .
شایستگی هایی از قبیل  :بازرسی و تحلیل جستجوگرانه مدارک حسابداری ،

59

مدیر حسابرسی

بازرسی مدارک ،مشاهده د ارایی ها ،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و

 110ساعت

اجرای سایر روش های رسیدگی را دارد .
60

مدیر فروش (عمده

کسی است که با تجزیه و تحلیل ،برنامه ریزی ،ساماندهی ،اجرا و کنترل فعالیت

فروش )صنایع

های فروش ،بتواند نیروهی فروش را در جهت تحقق هدف سازمان هدایت کند .

160ساعت

این استاندارد وظایفی چون  :نظارت و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های
واحد اقتصادی ،تعیین خط مشی بازاریابی و فروش ،نظارت و کنترل بر امور
61

مدیر فروشگاه

اداری و پرسنلی فروشگاه ،نظارت بر دکوراسیون و زیبا سازی فروشگاه،مدیریت

135

رباط موثر با مشتری ،پیش بینی تقاضا و برنامه ریزی فروش ،نظارت و کنترل امور

ساعت

مالی فروشگاه ،نظارت بر انبار و کنترل موجودی ،اجرای روش های نوین مکانیزه
و الکترونیکی امور فروشگاه را داراست.

62

مدیر کسب و کار

کسی است که بتوان با اجرای یک برنامه کسب و کار الکترونیکی به انجام فعالیت

الکترونیکی

های بازاریابی الکترویکی جه کسب درآمد بپردازد

 130ساعت

ردیف

های

طول دوره

نام استاندارد

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
این استاندارد شامل:عملیاتی نمودن تئوری های سزمان و اصول مدیریت در کسب
و کار /به کار گیری اصول بازاریابی در کسب و کار  /به کار گیری اصول
حسابداری/به کار گیری راهبردها و مفاهیم رفتار سازمانی در مدیریت منابع
63

مدیر کسب و کار
MBA

64

مدیر مالی

انسانی /به کار گیری اصول مدیریت مالی در کسب و کار/عملیاتینمودن مدیریت
راهبردی در کسب و کار /طرح ریزی یده کسب و کار و پیاده سازی آن/عملیاتی

400ساعت

نمودن اصول و فرآیندهای تبلیغات ،بازاریابی و فروش در کسب و کار /به کار
گیری اصول مدیریت پروژه در سب و کار/تبیین و کاربست اصول و موازین حقوقی
کسب و کار /بکارگیری فناوی اطالات در مدیریت  /بکارگیری اصول و نون
مذاکرات در کسب و کار
این شغل دارای شایستگی هایی از جمله تصمیم گیری و فعالیت های مالی –تجزیه
و تحلیل صورت های مالی و جریان نقدی-پیش بینی مالی ،برنامه ریزی و بودجه
بندی-اتخاذ تصمیمات مالی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول –بودجه بندی

165

سرمایه-مدیریت سرمایه در گردش –تامین مالی کوتاه مدت-ریسک،بازده و

ساعت

ارزیابی اوراق بهادار –کاربرد دارایی ها و وجوه ایجاد کننده هزیه ثابت و ساختار
سرمایه می باشد
این شغل توانایی هایی از قبیل  :بکارگیری آیین نامه های شغلی،بکارگیری قوانین
65

مسئول استعالمات و

و شرایط عمومی و اقتصادی پیمان ،جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات ،انتخاب

155

مناقصات

و شناسایی تامین کنندگان ،اطالع رسانی ،جمع آوری پاکات و اعالم نتایج و تهیه

ساعت

گزارش را دارا می باشد.
66

مسئول خرید خارجی
(صنایع)

کسی است که بتواند از عهده تشخیص سیاست و خط مشی خرید های خارجی
،تهیه کلیه اسناد مربوطه،خرید و انتقال و بیمه کردن کاالهای خریداری شده و

 202ساعت

ترخیص از گمرک و تحویل به انبار برآید.
این استاندارد شایستگی هایی از قبیل :بررسی،اصالح و نهایی کردن قرار دادها

67

مسئول خرید داخلی

68

مسئول سفارشات

،نظارت بر خریدا و کنترل کیفی و تحویل کاالبه انبار و پاسخگویی به مغایرت های

 110ساعت

خرید را دارد .
کسی است که بتواند از عهده تنظیم درخواست سفارش کاال ،صدور حواله های
الزم جهت سفارش ،ثبت درخواست سفارش اجناس و کاالهای سفارش شده

 110ساعت

،بایگانی درخواست های سفارش کاال و درخواست های صادر شده از انبار برآِید
69

مسئول سفارشات
خارجی

کسی است که بتواند از عهده تعیین منبع سفارش و خرید ،تشخیص کیفیت و ارزش
کاالی سفارش شده ،اخذ مجوزهای الزم ،ثبت سفارش کاال ،انجام مذاکرات و
مکاتبات الزم جهت سفارش برآید.

120ساعت

ردیف

های

طول دوره

نام استاندارد

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل

70

مسئول صادرات و
واردات کاال

کسی است که بتواند با شناخت مبانی بازرگانی خارجی و مراحل و قوانین مربوط
به واردات و صادرات کاال ،فعالیت های مربوط به صدور و ورود کاال را برنامه

 170ساعت

ریزی ،اجرا و هدایت کند .
کسی که بتواند از عهده عهده تشخیص سیاست و خط مشی فروش های شرکت

71

مسئول فروش

72

مسئول قراردادها

،تکمیل کلیه اسناد بانکی ،بیمه ،فروش و بررسی سفارشات و همکاری در کمیسیون

 214ساعت

های مناقصه ،مزایده و کنترل و اظهار نظر بر امور برآید.
مسئول قرار دادها کسی است که بتواند از عهده اخذ اطالعات و اوراق مربوطه
،امور قراردادها ،تهیه جدول فرجه های قراردادها و برگزاری انواع مناقصه و

 68ساعت

مزاید و عقد قراردادهای مربوطه برآید.
این شغل شامل وظایفی :بررسی ساز و کار مقرراتی معامالت اوراق
73

معامله گر بورس اوراق

بهادار،شناسایی ساز و کار عملیاتی معامالت اوراق بهادار ،شناسایی و به کار گیری

بهادار

مهارت های ویژه شغلی ،شناسایی مفاهیم انجام معامالت در سامانه معامالتی می

 54ساعت

باشد .
این شغل شامل وظایفی  :بررسی روند شکل گیری بورس کاالیی در جهان و ایران
74

معامله گر بورس
کاالیی

و مفاهیم مرتبط ،شناسایی مقررات و ساز و کار عملیاتی بازار معامالت کاال
،شناسایی مقررات و ساز و کار عملیاتی بازار معامالت اوراق بهادار بر کاال

 46ساعت

،شناسایی مقررات و ساز و کار عملیاتی بازار فرعی و شناسایی مهارت های شغلی
می باشد
این شغل شایستگی هایی از قبیل  :برنامه ریزی حسابرسی ،آنالیز شواهد ،چه نوع

75

معاون حسابرس

و چه مقدار ،نمونه گیری در حسابرسی ،آنالیز کاربرگ های حسابرسی و کنترل

(داخلی)

کیفیت حسابرسی ها ،تحلیل آیین رفتار حرفه ای حسابرسی داخلی و آنالیز

 110ساعت

فرآیند های حسابرسی صورت های مالی را دارا می باشد
کسی است که بتوند از عهده تشخیص ویژگی های محصوالت تولیدی ،مشتریان و
برقراری ارتباط با آن ها ،مذاکره و مشاوره با آن ها ،فراهم کرن زمینه های
76

مهندس فروش

حقوقی عقد قراردادها ،تطبیق محصوالت تولید با درخواست ها ،همکاری در
تحویل و تحول محصول به مشتریان ،پاسخگویی به شکایات مشتریان و همکاری با
بازاریابی و زمینه سازی سیستم تبلیغات برآید

336
ساعت

ردیف

مشخصات عمومی

های

طول دوره

نام استاندارد

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
این شغل شامل وظایفی :بررسی شرایط دریافت نمایندگان ،بررسی به کارگیری
منابع اطالعاتی مرتبط با بازار یابی در نمایندگی ها ،تحقیق در مورد تمایالت
77

نماینده فروش

مشتریان و خریداران ،فروش محصوالت به مشتریان ،پیگیری نهایی نمودن فرآیند

 83ساعت

فروش ،ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان ،بررسی و پیش بینی تقاضای کاال و
محصوالت ،بررسی بازار منطقه ای می باشد .

78

نماینده فروش بیمه
درجه 1

کسی است که بتواند از عهده تشخیص اصول بیمه ،بررسی وامل فنی بیمه ،اصول
معامالت بیمه ای ،حقوق بیمه  ،قوانین و مصوبات مربوط به بیمه و فروش بیمه

 68ساعت

برآید .

دوره های فنی و حرفه ای امور اداری
اپراتور پاسخگوی مشترکین

-1تحویل کابین،آماده سازی تجهیزات و ابزار موجود

1

خدمات تلفن همراه ،کسی است که

در کابین اپراتور برای شروع کار

از عهده انجام پاسخگویی به

-2گوشدادن به درخواست تماس گیرندگان

درخواست های تماس گیرندگان

-3مراجعه به منابع اطالعاتی خاص مربوطه در

در خصوص اطالعات خاص از

صورت نیاز

طریق دسترسی به منابع اطالعاتی

 -4ارائه پاسخ مناسب و راهنمایی به تماس گیرندگان

اپراتور پاسخگوی

مختلف و ثبت و ارجاع خدمات

در خصوص خدمات

مشترکین تلفن همراه

مورد نیاز به سایر واحد های

 -5ارجاع درخواست و مشکالت احتمالی به واحد

ذیربط برآید.

مربوطه از طریق ارسال تیکت یا()CRM
-6ارتباط با ناظران فنی (سوپروایزرها)،سرپرستان و
همکاران

 96ساعت

ردیف

مشخصات عمومی

های

طول دوره

نام استاندارد

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
2

بایگان

3

بایگان امور اداری کسی است که

-1توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار

بتواند ار عهده تشکیل پرونده های

-2توانایی تشخیص سیستم بایگانی و کاربرد

مختلف اداری ،تحویل و تحول آن

ان

ها و بایگانی اسناد و مدارک
،پرونده ها و اسناد خریدها و ...
کدگذاری آن ها با روش های
مختلف اعم از دستی و کامپیوتری
براید

 96ساعت

 -3توانایی جمع آوری اسناد و مدارک و
اطالعات جمع آوری شده
-4توانایی طبقه بندی اسناد و مدارک و
اطالعات جمع آوری شده
 -5توانایی بایگانی انوع نامه
-6توانایی بایگانی اسناد و مدارک
-7توانایی بایگانی اسناد و خریدها
-8توانایی تشکیل پرونده های اداری
-9توانایی کدگذاری انواع پرونده در
کامپیوتر
-10توانایی تهیه خالصه پرونده
-11توانایی تحویل و تحول پرونده
-12توانایی گزارش محا اسناد پرونده ها به
واحدهای ذیربط
-13توانایی امحاء پرونده ها
-14توانایی تشخیص انواع مهرهای اداری
-15توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های
شغلی
-16توانایی تهیه گزارش کار
-17توانایی تعیین مراحل و زمان انجام کار
-18توانایی تعیین ابزار کار
-19توانایی رعایت نکات حفاظت و ایمنی و
بهداشت کار

بایگان و مسئول

بایگان و مسئول اطالعات و امار

-1توانایی تهیه پیش نویس و مکاتبات اداری

اطالعات و آمار

کسی است که از عهده انجام تهیه

-2توانایی ثبت در دفاتر و شماره گذاری ،دسته بندی

آموزشی

پیش نویس مکاتبات اداری و

و بایگانی

ارسال نامه ها به واحد های مختلف

-3توانایی ثبت در دفاتر و شماره گذاری ،دسته بندی

–ثبت در دفاتر و شماره گذاری

بایگانی سوسایل سمعی بصری

،دسته بندی و بایگانی وسایل

-4توانایی تهیه جداول ،آمار و نمودارهای مربوط به

سمعی بصری –تهیه جداول و آمار

اموزش

و نمودارهای مربوط به آموزش-

 -5توانایی تهیه گزارش و خالصه پرونده

 220ساعت

ردیف

مشخصات عمومی

های

طول دوره

نام استاندارد

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
تهیه گزارش و خالصه پرونده –

 -6توانایی انجام امور مربوط به کتابداری

انجام امور مربوط به کتاباری
برآید

4

پیک

5

پیشخدمت اداری

بیانیه ای شامل مهم ترین عناصر

-1بازدید و آماده سازی وسایل نقلیه

یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان

 -2دریافت سفارش از سرپرست مستقیم یا حوزه

شغل ،کارها یا ارتباط شغل با

پشتیبانی

 96ساعت

مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی -3هماهنگی قبلی با سفارش دهنده محصول یا خدمات
،مسئولیت ها،شرایط کاری و

-4مراجعه به نشانی سفارش دهنده یا مشترک

استاندارد عملکرد موردنیاز شغل

 -5احراز هویت مشتری یا سفارش دهنده
-6تحویل محصول مورد سفارش به مشتری و اخذ
مدارک و مستندات و دریافت و هزینه مربوطه
-7مراجعه به شرکت و تحویل کلیه اسناد و
مدارک دریافتی و تحویل وجوه اخذ شده

پیشخدمت اداری در حوزه خدمات

-1سرو انواع خوراکی و پذیرایی در جلسات اداری

،از مشاغل گروه شغلی امور اداری

-2جمع آوری و شستشوی ظروف پذیرایی

بوده و وظایف آن شامل :سرو

-3انجام نظاف و چیدمان وسایل در آبدارخانه

انواع خوراکی و پذیرایی در

-4استفاده بهینه از انرژی و تفکیک مواد دور ریختنی

جلسات اداری –جمع آوری و

-5رعایت اصول بهدشت فردی و اجتماعی

شستشوی ظروف پذیرایی –انجام

 -6رعایت مقررات اداری و آداب اجتماعی در برقرار

نظافت و چیدمان وسایل در

ارتباط با پرسنل و ارباب رجوع

آبدارخانه –استغاده بهینه از

-7پیشگیری از حوادث ضمن کار و به کارگیری اصول

انرژی (برق-گاز-آب)و تفکیک

ایمنی

زباله-رعایت اصول بهداشت

 -8انجام امور مربوط به توزیع نامه های اداری و

فردی و اجتماعی –رعات مقررت

انواع جابه جایی

اداری و آداب اجتماعی در
برقراری ارتباط با پرسنل و ارباب
رجوع –پیشگیری از حوادث ضمن
کار و به کار گیری اصول ایمنی –

 112ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی
شغل

انجام امور مربوط به توزیع نامه
های اداری و انواع جابه جایی می
باشد و مشاغل میزبان رستوران و
کارگر خدماتی در ارتباط است

6

پیشخدمت مراسم و

استاندارد پیشخدمت مراسم و

تشریفات در سازمان ها

تشریفات در سازمان ها از مشاغل

()1393

حوزه خدمات گروه امور ادرای
بوده و شامل شایستگی های
:شناسایی ساختار انواع اجالس و
ضیافت ها در سازمان ها،بکارگیری
اصول بهداشت فردی و پوشش
مناسب د رارائه سرویس
ها،برقراری ارتباط کالمی و
غیرکالمی در انواع مراسم و
جلسات رسمی  ،به کارگیری روش
های سرویس دهی و پذیرایی در
انواع مراسم ،پذیرایی و تشریفات
و ، VIPانجام پذیرایی در مراسم
بین المللی /دیپلماتیک و رسمی
،پیشگیری از خحوادث و کمک های
اولیه و نحوه به کار گیری جعبه
کمک های اولیه است ،و با مشاغل
پیشخدمت اداری ،میزبان و مسئو
تشریفات در ارتباط است .

60

آموزش

فهرست

ردیف

مشخصات عمومی

های

طول دوره

نام استاندارد

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
7

تحصیل دار

8

رئیس کارگزینی

9

رئیس مرکز آموزش

این استاندارد شامل وظایفی از

فنی و حرفه ای

قبیل :

 105ساعت

تحصیل دار شغلی است در حوزه
امور اداری و شایستگی هایی از
قبیل دریافت  ،تحویل اسناد و
مدارک درون شرکتی ،رسیدگی به
امور صندوق های پستی تحویل
نامه ها به اشخاص مربوطه ،انجام
امور بانکی ،انجام امور پستی
،انجام امور بیمه و گزارش نویسی
را دارد و این شغل با و تحصیل
دارانی که با کارکنان و روسای
شرکت و ادارجات و کارمندان بیمه
و بانک و پست در ارتباطند در
تعامل می باشند
رئیس کارگزینی کسی است که

-1توانایی نهایی کردن مراسالت بر اساس گزارشات و

عالوه بر مهارت کارمند کارگزینی

مشتندات ارسالی از واحدها

بتواند از عهده جمع بندی و

-2توانایی کنترل و نظارت بر جابه جایی اسناد و

محاسبه کارکرد پرسنل با توجه به

مدارک کارگزینی

گزارشات دریافتی ،کنترل ،نظارت

-3توانایی کنترل لیست ها مرتبط با امور اداری

بر تحویل و تحول پرونده ها و

 -4توانایی همکاری در برنامه ریزی و ایجاد

تنظیم آن ها ،همکاری در برنامه

هماهنگی در سیستم امور اداری و ارزشیابی از آن ها

ریزی و ایجاد هماهنگی در سیستم

 -5توانایی سرپرستی و سازمان دهی سیستم جاری

جاری برآید .

 -6توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی

 93ساعت

 -7توانایی آموزش نیروی انسانی
 -8توانایی به کار گیری استانداردهای تضمین کیفیت
-9توانایی همکاری ب واحدهای مختلف سیستم جاری

شناسایی ساختار و اهداف و قوانین
مربوط به آموزش در مراکز دولتی
و غیردولتی فنی و حرفه ای
/انجاام نیاز سنجی آموزشی و
تعامالت بیرونی مرکز اموزش فنی
و حرفه ای /برنامه ریزی فعالیت
های مرکز آموزش فنی و حرفه ای

 44ساعت

ردیف

مشخصات عمومی

های

طول دوره

نام استاندارد

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
/اجرای برنامه های آموزش های
فنی و حرفه ای در مرکز/نظارت و
ارزیابی عملکرد در مرکز آموزش
فنی و حرفه ای /مدیریت منابع
انسانی مرکز آموزش فنی و حرفه
ای/مدیریت منابع مالی و فیزیکی
مرکز آموزش فنی و حرفه ای
/تجزیه و تحلیل فرآیندها و ارائه
گزارش و راهکارها فعالیت های
مرکز آموزش فنی و حرفه ای می
باشد و با مشاغل مربی آموزش
فنی و حرفه ای ،کارشناس
آموزش فنی و حرفه ای  ،مدیر کل
آموزش فنی و حرفه ای در
ارتباط است .
10

سرپرست دبیرخانه

سرپرست دبیرخانه کسی است که

-1توانایی تشخیص عوامل موثر در کار

176

بتواند از عهده برنامه ریزی تقسیم

-2توانایی برنامه ریزی واحد مربوطه

ساعت

کار و تامین نیاز های مربوطه

-3توانایی کنترل و نظارت فعالیت های نیروی انسانی

،ایجاد هماهنگی و سازمان دهی و

-4توانایی حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دبیرخانه

رهبری سیستم دبیرخانه برآید

-5توانایی برقراری ارتباط با واحدهای سیستم جاری
 -6توانایی همکای در انجام امور فنی واحد مربوطه
 -7توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی
 -8توانایی تهیه گزارش و ترسیم نمودار فعالیت ها
 -9توانایی آموزش نیروی انسانی
-10توانایی به کارگیری نظام تضمین کیفیت
-11توانایی پیشگیری ازحوادث و رعایت نکات ایمنی و
حفاظتی و بهداشت کار

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
11

سرویس و نگهدار

سرویس و نگهدار منازل کسی است

منازل(درجه )1

که بتواند از عهده تمیز کاری و

 26ساعت

شستشوی واحدهای مختلف
(شستشو و خشک کردن لباس و
پرده ،فرش،موکت،مبلمان ،در و
پنجره  ،دکواسیون ،تمیزکاری و
گردگیری از کتابخانه  ،اتو زنی و
لکه گیری از البسه ،تمیزکاری و
شستشوی استخر،حوض،راه پله ،
حیاط  ،گلخانه و حفظ و نگهداری
اسرار حقیقی و حقوقی افراد
برآید
12

طراح سیستم های انبار

طراح سیستم انبار از حوزه امور
اداری است که توانایی طراحی
سیستم ایجاد انبارهای جدید و
اصالح انبار های موجود طراحی
اسناد انبار ،طراحی سیستم
کدینگ ،طراحی سیستم کترل
موجودی ،طراحی سیستم های
تجزیه و تحلیل انبار ،طراحی
سیستم های مختلف در نگهداری و
دپو کردن موجودی ها ،طراحی
سیستم تفکیک موجودی ها
،طراحی سیستم کاردکس انبار ،
طراحی سیستم های چیدمان
موجودی های انبار و طراحی
سیستم های جدید و پیشنهادات
بهینه برای ارتقاء سیستم انبار را
داراست .
این شغل با صنایع بزرگ و کوچک
در ارتبغاط است .طراح سیستم
های انبار توان اشتغال در بخش
های مهم صنعتی به ویژه صنایع
بزرگ را داراست

 117ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
13

کارشناس امور اداری

این استاندارد به عنوان رکن اصلی
یک اداره وظیفه بررسی انواع
سیستم ها ،روابط رسمی و غیر
رسمی و راه های ایجاد روابط
انسانی مطلوب در سازمان ،
بررسی و پیاده سازی قوانین و
مقررات کار و تامین اجتماعی
مرتبط با امور کارکنان ،دقت نظر
در نگرش مکاتبات اداری و آمار و
گزارشات عملکرد کارکنان طبق
دستورالعملها و آیین نامه های
اجرایی ،تجزیه و تحلیل شغل و
طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ،
بررسی شرایط احراز پست و
تغییرات ان ،اعمال روش های
مدیریت عملکرد کارکنان سازمان
و تشخیص نقاط ضعف و تالش در
جهت رفع آن ها ،دریافت
گزارشات نیاز سنجی آموزشی از
واحدهای مختلف سازمان جهت
اجرای آموزش ،برنامه ریزی و
هماهنگی در سازمان را برعهده
دارد .و با مشاغلی چون مسئول
کنترل و بازرسی کارکنان ،رئیس
کارگزینی ،مدیر امور اداری
،مسئول طبقه بندی مشاغل و
صدور احکام  ،مسئول رفاه و
درمان ،مسئول ترفیعات و خدمات
پرسنلی ،مسئول بیمه و بایگانی
اسناد و مدارک ،مدیر منابع
انسانی در ارتباط است.

 140ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
14

کارشناس طبقه بندی

ارشناس طبقه بندی مشاغل کسی

مشاغل

است که پس از گذراندن دوره

 95ساعت

های آموزشی الزم بتواند با تجزیه
و تحلیل شغل و به کارگیری تحلیل
های آماری به اجرای طرح
ازشیابی و طبقه بندی مشاغل
سیستم بپردازد و از عهده طراحی
سیستم ارتقای شغلی برآید.
15

کارگر خدماتی

16

کارگزین امور رفاهی

کارگر دماتی فردی است که انجام

 80ساعت

مربوط به امور نظافت و جمع
آوری زباله ها و شستشوی سالن
های راهرو ها و راه پله ها ،اتاقها و
محوطه و دربو پنجره ها و سرویس
های بهداشتی و حمل و جابه جایی
بار ،همکاری با واحد تاسیسات
،روابط عمومی و دفع حشرات و
موجودات موذی و رسیدگی به
گیاهان را بر عهده دارد .
این شغل شامل شایستگی هایی از
قبیل بررسی قوانین مربوط به رفاه
و تامین اجتماعی ،بررسی عملکرد
و کارگردو بن کارگری
،بررسی آیین نامه ها و قوانین بیمه
و تهیه لیست امور بیمه کارکنان و
بررسی آئین نامه ها و قوانین
مربوط به امور پزشکی و رفاهی
است این شغل بامدیران امور
اداری و مدیر امور عمومی و
مسئول رفاه و درمان در ارتباط
است.

 90ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
17

کارگزین و مسئول

کارگزین و مسئول امور پرسنلی

امور پرسنلی

کسی است که بتواند از عهده

 101ساعت

رسیدگی به احکام ماموریت حضور
و غیاب و پیش نویس و احکام
استخدامی ،بازنشستگی و
بازخریدی ،تهیه آرشیو کلیه اسناد
و مدارک مربوط به امور کارگزینی
و پرسنلی و تهیه و تدوین کلیه
مدارک مربوط به امور رفاهی و
بایگانی کردن اسناد مربوط طبق
ضوابط جاری سیستم برآید.
این شغل شامل شایستی هایی از قبیل

18

کارمند امور اداری

19

کارمند تکثیر و آرشیو

کسی است که بتواند از عهده

فنی درجه 1

سرپرستی ،آموزش پرسنل ،حفظ و

 130ساعت

ارتباط موثر با واحد های سیستم جاری
و ارباب رجوع ،استفاده از قوانین و
مقررات کار و تامین اجتماعی ،صدور
احکام و اجرای طرح طبقه بندی
مشاغل ،گزارش نویسی و مکاتبات
اداری ،تهیه آمار و اطالعات پرسنلی
،کنترل ورود و خروج نیروی انسانی
،حفظ اسناد و امحاء اوراق زائد را
دارا می باشد و با مشاغلی نظیر
کارگزین و مسئول امور پرسنلی
،مسئول امور اداری ،کارشناس امور
اداری ،مسئول و کارمند دبیرخانه
،مسئول امور مالی و مسئول حقوق و
دستمزد در ارتباط می باشد .

بهینه سزی آرشیو فنی ،کنترل
اسناد و مدارک و دستگاههای تکثیر
،تحویل و تحول اسناد و مدارک و
نیاز و مواد و اقالم واحد تکثیر
برآید .

 60ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
20

کارمند تکثیر و آرشیو

کسی است که بتواند از عهده

فنی درجه 2

وظایفی چون تکثیر انواع اوراق

 130ساعت

،سرویس و عیب یابی جزئی
دستگاه تکثیر ،صحافی انواع اوراق
و نقشه و آرشیو آن ها برآید و
گزارش عملکرد خود را برای
مافوق ارائه دهد.
کارمند دبیرخانه در حوزه امور

21

کارمند دبیرخانه

22

متصدی آتش نشانی

متصدی آتش نشانی کسی است که

فروشگاه

قادر باشد از تجهیزات اطفاء حریق

 110ساعت

اداری بوده و شایستگی هایی از
رزشیابی اسناد ،گزارش نویسی
،ثبت و بایگانی انواع اسناد و
پرونده ها ،تنظیم و ترسیم نمودار
فعالیت ها ،تنظیم امور مربوط به
نامه های اداری توسط دبیرخانه و
نگارش ،تایپ ،ثبت و ارسال نامه
های اداری را داشته و با مشاغل
دفتر داری ،بایگانی ،ارتباط با
رئیس دبیرخانه ،نامه رسان
،کارشناسان امور اداری در ارتباط
است .
 67ساعت

بخوبی استفاده نماید و با ارائه
کمک های اولیه آشنا باشد و بتواند
کانون های خطر را شناسایی و
بازرسی نماید .
23

متصدی دفاتر اسناد

این شغل شامل وظایفی از قبیل

رسمی

تنظیم انواع سند ،محاسبه حق
الثبت و حق التحریر ،ثبت سند
،فسخ معامله ،تصدیق امضاء و
انجام کلیه وظایف مربوط به دفاتر
اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات
می باشد و با مشاغلی همچون
سردفتری و دفتریاری در ارتباط

 60ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
است .

24

مدیر ارشد

25

مدیر امور اداری

میر ارشد کسی است که با

 120ساعت

گذراندن دوره های آموزشی الزم
بتواند با به کار گیری مهارت
ادراکی و مفهومی به طراحی و
تجزیه و تحلیل مسائل ،سیاست و
روابط متقابل بین واحدهای
سازمان بپردازد و توانایی هماهنگ
نمودن و یکپارچه کردن فعالی ها
و منابع سازمان را داشته باشد .
میر امور اداری کسی است که
عالوه بر مهارت کار با رایانه
بتواند از عهده تشخیص عوامل
موثر محیط کار ،اعمال مدیریت در
بخش اداری و رعایت نکات
بهداشتی و ایمنی برآید.

 120ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
مدیر انبار کسی است که توانایی

26

مدیر انبار های صنعتی

27

مدیر پایه

28

مدیر ساختمان های

اسن شغل شامل وظایف :بکارگیری

تجاری و مسکونی

قوانین و مقررات عمومی و امور

 92ساعت

کدینگ گذاری ،به کار گیری اسناد
انبار ،سیستم کنترل موجودی
،چیدمان موجودی های انبار ،تهیه
آرشیو و حفاظت از اسناد انبار
،محاسبه مانده موجودی در پایان
دوره مالی ،کنترل ورود و خروج
موجودی های انبار ،جلوگیری از
نغایرت ها ،تجزیه و تحلیل سیستم
های انبار،تامین مواد اولیه و
موجودی به واحدهای تولید ،ارائه
پیشنهاد ات برای ارتقاءسیستم های
انبار و انبار گردانی را دارد .
دیر پایه کسی است که پس از

 140ساعت

گذراندن دوره آموزشی بتواند با
به کار گیری مهارت های فنی و
تخصصی و تشخیص مفاهیم و اصول
مدیریت –منابع مادی و انسانی
یک سیستم هدفمند را هدایت و
رهبری کند

حقوقی در مدیریت ساختمان –
تشکیل جلسات مجمع عمومی
ساختمان –بیمه ساختمان در برابر
آتش سوزی –دریافت و پرداخت
هزینه های ساختمان –استخدام
سرایدار و نظارت بر امور
سرایداری ساختمان –نظارت بر
امور نصب و راه اندازی –تعمیر و
تجهیزات تاسیسات عمومی و ایمنی
ساختمان –نظارت بر امور فضای
سبز ساختمان –هماهنگی با سایر

 65ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
مدیران و مشئولین ساختمان –
هماهنگی با سایر مدیران و
مسئولین ساختمان -خرید اقالم
مصرفی و سرمایه ای برای
ساختمان می باشد

29

مدیر صنف

30

مدیر منابع انسانی

31

مدیر میانی

این دوره شامل شایستگی هایی :

90ساعت

-1به کار گیری شیوه های مختلف
مدیریتی با رعایت سلساه مراتب
اداری -2بررسی و پیاده سازی
قوانینو مقررات نظام صنفی صدور
پروانه کسب -3بررسی و پیاده
سازی قوانین کار و تامین اجتماعی
مرتبط با اصناف-4به کار گیری
اصول بودجه بندی مالیاتی در
اصناف -5اعمال نظارت و بازرسی
بر واحد های صنفی جهت صدور و
تمدید پروانه کسب است
این شغل شایستگی هایی از قبیل

 103ساعت

تجزیه و تحلیل شغل-کارمند یابی
آموزش دادن به کارکنان –
ارزیابی عملکرد –تخصیص دستمزد
و پاداش و ایجاد محیطی سالم و
منصفانه برای کارکنان سازمان را
دارا می باشد
کسی است که بتواند با به کار
گیری موثر و کارآمد مهارت های
انسانی و دراکی بین درخواست ها
و انتظارات مدیران پایه و ارشد
نوعی تعادل و توازن برقرار کند

 110ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
32

مسئول آمار و

کسی است که بتواند از عهده انجام

224

اطالعات پرسنلی

تنظیم و تکمیل آمار پرسنلی –ثبت

ساعت

درجه 1

تغییرات پرسنلی –تهیه نمودارها و
فرم ههای مختلف آماری –دسته
بندی و کالسه نمودن آمار و
اطالعات وجمع آوری شده –
بایگانی کارت ها و گزارشات
ماهانه و کمیل نمودن دفترچه
شناسنامه کارکنان برآید

33

مسئول امور حقوق

کسی است که بتواند از عهده تامین

پزشکی

حقوق بیمارنسبت به ارائه دهنده

 56ساعت

خدمات پزشکی-مبانی حقوقی
مربوط به آژادی و حق انتخاب
بیمار –حقوق بیمار نسبت به جامعه
–حقوق جامعه نسبت به ارائه
دهنده خدمات پزشکی نسبن به
بیمار –حقوق بیمار نسبت به
موسسات بیمه درمان –حقوق ارائه
دهندگان خدمات پزشکی نسبت به
موسسا بیمه درمانی و حقوق
موسست بیمه درمانی نسبت که
ارائه دهندگان خدمات پزشکی
برآید
34

مسئول بایگانی و بانک

این مسئول شایستگی هایی از قبیل

اطالعات

تدوین و تشکیل رونده های اسمی
–تدوین و تشکیل پرونده های
موضوعی-درجه بندی و ارزشیابی
اسناد کد گذاری نامه ها و اسناد
اداری –ثبت اسناد در دفتر
دبیرخانه –بایگانی اسناد و گزارش
نویسی را داشته و با مشاغل دفتر
داری،بایگانی در ارتباط است .

100ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
35

مسئول بیمه و بایگانی

این مسئول به عنوان رکن اصلی –

اسناد مدارک بیمه

وظیفه تنظیم امور بیمه-تعیین

 110ساعت

مخارج پزشکی و ثبت –بایگانی
اسناد مربوطه و رسیدگی به امور
شخصی و نیازهای خانوادگی
حادثه دیده –تهیه گزارش حادثه –
تهیه فرم های اولیه بیمه و اجرای
مقررات و بخش نامه ها بر عهده
دارد و همچنین مسئول هماهنگی
بین واحد های مختلف حسابداری
و امور اداری جهت پردات حق
بیمه می باشد .
36

مسئول ترفیعات و

از مسئولیت های مسئول ترفیعات

خدمات پرسنلی

تشکیل پرونده با توجه به گزارشات

120ساعت

و مدارک و مستندات و گزارش
گیری از مسئولین فعالیت های
مربوط اداری -تنظیم برنامه در
جهت ترفیعات و برنامه های
حقوقی – انجام استعالمات و
بررسی روش های آموزش شغلی و
صدور احکام ویژه و ایجاد
امتیازات مربوط به خدمات پرسنلی
و رفاهی کارکنان می باشد.
37

مسئول تکثیر اوراق

این مسئول شایستگی هایی از قبیل
نصب و راه اندازی دستگاه تکثیرو
چاپگر –تکثیر اورا بوسیه ماشین
تکثیر –اجرای دستورات چاپ در
انواع شبکه –عیب یابی اولیه و راه
ندازی مجدد و سرویس ماشین
های تکثیر و چاپ بانک اطالعاتی
و صفحات گسترده را ب عهده
داشته است.

90ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
شغلی است در حیطه خدمات

38

مسئول حضور و غیاب

39

مسئول دبیرخانه و

این شغل شایستگی هایی از قبیل :

بایگانی

طبقه بندی انواع پرونده ها و

 108ساعت

اداری و دارای وظایفی از قبیل
کنترل ورود و خروج –محاسبه
کارکرد پرسنل و تهیه گزاش
کارکرد ماهانه و اضافه کاری و و
تهیه گزارش کار جهت ارسال به
امور مالی می باشد
 120ساعت

اسناد –نظارت بر بایگانی اسناد و
مدارک به روش الفبایی ساده و
روش ترکیبی حرف و عدد –روش
شماره گذاری محدود و روش
شماره گذاری متوالی و ثبت
اطالعات در برداشته است
40

مسئول دفتر

41

مسئول رفاه و درمان

مسئول دفتر کسی اس که بتواند با

 70ساعت

تشخیص اصول و مفاهیم اولیه
سازمان-مدیریت و منشیگری –
توانایی برقراری ارتباط با افراد –
همکاران و سازمان –بایگانی اسناد
و نامه ها –هماهنگی فعالیت های
مدیر و همکاری جهت برگزاری
جلسات و  ...را داشته باشد
این مسئول شایستگی هایی از قبیل
 :بررسی مراکز مختلف در مانی و
رفاهی و عقد قرار داد با این مرکز
–مکاتبه با مراکز رفاهی
،درمانی و خدماتی طرف قرار داد
–اخذ اطالعات فردی جهت تشکیل
پرونده مراکز درمانی و رفاهی –
مطالبه خسارت از بیمه حوادث و
عمر –نظارت بر خدمات مراکز
طرف قرار داد و ثبت و بایگانی
اسناد و مدارک مربوط به سازمان

 96ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
های اداری را داشته و این شغل با
مسئولین و کارشناسان رفاه و
درمان در ادارت دولتی در بخش
امور اداری ر ارتباط است.

42

مسئول طبقه بندی

این مسئول شایستگی هایی از قبیل

مشاغل

 :آنالیز و طرح انواع شغل –طبقه

 100ساعت

بندی –تهیه و پیاده سازی مشاغل و
تهیه گزارش را داشته است.
43

مسئول کاردکس و

کسی است که با صرف کمترین

143

کنترل موجودی

زمان و نیروی انسانی و طبق

ساعت

قوانین و مقررات و دستورالعمل
های سازمان ضمن انجام فعالیت
های مربوط با تهیه و نگهداری و
تحویل مواد و اقالم مورد نیاز
سازمان بتواند مقدار و زمان
مناسب جهت هر بار سفارش کاال ی
مورد نیاز را تعیین نماید
44

مسئول کنترل و

این مسئول دارا ی وظایفی از

بازرسی کارکنان

جمله -1:بررسی لیست حضور و
غیاب کارکنان -2بررسی امور
مربوط به جابه جایی ،ترک کار
،انضباط کاری و عوامل عدم
حضور کارکنان در ساعا کاری
مشخص شده-3بررسی ساعت
غیبت و در خواست انواع مرخصی
و احکام مربوط به آن -4محاسبه
ساعات اضافه کاری ،ماموریت و
حضور وغیاب کارکنان به واحد
اداری -5ارانه گزارش های
اداری مربوط به دریافت گزارش

130ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
های کاری کارکنان به واحد
اداری -6ارائه مستندات و
مدارک جهت ارزشیابی کارکنان به
مدیر ارشد -7اعمال قوانین
اداری مربوط به حضور و غیاب و
طبقه بندی مشاغل و مدیریت
خدمات کشوری و آیین نامه های
انضباطی
45

مسئول نقلیه

46

منشی انتظامات

47

منشی درجه 2

مسئول نقلیه کسی است که بتواند با

100ساعت

به کار گیری مهارت های مدیریتی
به نظارت بر امور بیمه ،قرارداد
سرویس های ایب و ذهاب و تعمیر
سرویس های خودرو بپردازد و
امور نقلیه سازمان را هدایت و
رهبری کند .
وظیفه اصلی این شغل هماهنگی به

91ساعت

منظور انجام امور انتظامی در
زمان و مکان مناسب می باشد که
به واسطه نگارش انواع متون
گزارشی ،برنامه ریزی امور
،تکمیل انواع فرم های سیستم
انجام پذیرد و با مشاغل سرپرست
انتظامات و مدیر سیستم در ار تباط
است
کسی است که عالوه بر روابط
عمومی قوی و توانایی برخورد
مطلوب با ارباب رجوع بتواند از
عهده بایگانی نامه و اسناد و
مدارک ،کار با کامپیوتر ،ارسال و
دریافت پیام بوسیله فکس و اجرای
مقررات و آیین نامه های اداری
برآید.

 24ساعت

ردیف

نام استاندارد

های

طول دوره

مشخصات عمومی

توانایی

آموزش

فهرست

شغل
مسئول دفتر یا منشی درجه  1کسی

48

منشی درجه 1

49

نامه رسان

50

نگارنده متون

نگارنده مون فارسی کسی است که

فارسی(آیین نگارش)

بتواند از عهده خواندن،درک

108

است که عالوه بر گذراندن مهارت
های منشی درجه  2از عهده
وظایفی چون تنظیم برنامه روزانه
مسئول ،توانایی تنظیم جلسات
،نامه نگاری ،تنظیم انواع گزارشات
از فعالیت های مختلف ،کار با
کامپیوتر و اینترنت و تایپ متون
فارسی و انگلیسی برآِید.
نامه رسان کسی است که از عهده

70ساعت

تحویل و تحول نامه ها و ارسال
محموالت و امانات از طریق حمل و
توزیع آن با وسیله نقلیه مناسب
برآید.
240ساعت

مطالب و نگارش کلیه متون فارسی
ویرایش و تصحیح تایپی آنها
برآید.
51

نگارنده متون خارجی

نگارنده مکاتبات عمومی به زبان

186

(آیین نگارش)

بیگانه کسی است که از عهده

ساعت

نگارش انواع پاراگراف ،نامه های
شخصی ،نامه های رسمی ،نامه
های حرفه ای ،نامه در خواست
شغل و تحصیل در دانشگاه برآید .

دوره های فنی و حرفه ای فناوری اطالعات

ردیف

نام استاندارد

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

اتوماسیون اداری کسی است که می تواند از عهده کار با نرم افزار های ms-word ,
1

اتوماسیون اداری
درجه 2

 ،access ,ms-excelبرنامه های نمایش به کمک ms-out look, ms-power point

 104ساعت

براید
این شغل دارای توانمندی هایی از قبیل  :مشاوره یا سفارش دهنده و انتخاب درست
کامپیوتر ،بررسی بردهای اصلی کامپیوتر ،بررسی و انتخاب پردازشگر مرکزی رایانه

2

اسمبل و ارتقاء دهنده
کامپیوتر هی شخصی

،انتخاب مناسب حافظه اصلی و عملکرد آن ،بررسی منابع تامین انرژی برای رایانه
،بررسی حافظه ها و انتخاب آن ،انتخاب و افزایش کارایی و عیب یابی سیستم عامل

 100ساعت

،بررسی و کار با انواع ورودی ها و خروجی ها ،انتخاب و نصب تجهیزات صدا و گرافیک
،کار با رایانه های قابل حمل ،بکارگیری چاپگر ،بکارگیری شبکه ،بکارگیری اینترنت و
بکارگیری امنیت را نام برد

3

انیمیشن و پویا
نمایی(مهندسین فردا)

این استاندارد شامل عناوین آشنایی با محیط و ابزار ،3dmaxمدلسازی مقدماتی
،مدلسازی پیشرفته آموزش ساخت خودرو ،اصول متحرک سازی،متحرک سازی خودرو

 54ساعت

،انیمیشن و  reactorمی باشد.
توانایی های این شغل عبارتند از :بررسی سیستم از نظر وضعیت موجود ،تطبیق و مقایسه

4

آنالیز نیازمندی ها (از
طریق تولید نرم افزار)

وضع موجود و تشیص نیازمندی های سیستم ،انجام برنامه ریزی ،مدلسازی و انجام
– business modeling ,object modelingتولید  UMLو تحلیل و طراحی سیستم با

70ساعت

استفاده از  – unified processتکمیل اطالعات و اصالحات مورد نیاز و تعریف مجدد
نیازمندی ها –مستند سازی نرم افزاری را نام برد .

5

بازاریابی فروشگاه

شغلی است که شامل توانایی های تبلیغ آنالین ،بازاریابی و بررسی و رسانه های

مجازی

اجتماعی طراحی وب سایت  CRMو  ..است .

 76ساعت

این دوره برای افرادی در نظر گرفته می شود که تمایل به تولید برنامه های کاربردی
عظیم چه تحت وب و چه تحت پلت فرم سیستم عامل های یونیکس –ویندوز –مکینتاش را
دارند  .از شایستگی های این میتوان وارد کار با apache tom enterprise
6

برنامه نویس ارشد جاوا

،application serverپیاده سازی پروژه ، java server facesارتباط با بانک های

 80ساعت

اطالعاتی بواسطه  I batisیا ،my batisمفاهیم و پیاده سازی پروژه منطبق بر open EJB
و ، EJB305ارسال و دریافت پیغام از طریق  ،java message serviceکار با oracle
 ADFو برنامه های منطبق بر  model view presentationرا عنوان داشت .
7

برنامه نویس پیشرفته

از محتوای این شغل می توان مواردی مانند برنامه نویسی برنامه های کاربردی تحت

جاوا

وب و کالن جاوا را نام برد

 40ساعت

ردیف

نام استاندارد

8

برنامه نویس کامپیوتر

9

برنامه نویس
entity framework

10

برنامه نویس
MVC

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

از شایستگی های این شغل می توان به مواردی مانند طراحی الگوریتم و فلوچارت  ،کار
با محیط و کار با متغیر ها و بررسی ساختار پروژه ،کار با دستورات حلقه و شروط ،کار با
مفاهیم شی گرایی،کار با collectionها و  genericها ،کار با مفاهیم thread , serialize
،,fileراه اندازی یک برنامه توسط یک تکنولوژی مانند ، RMIکار با مفاهیم ولیه بانک

 120ساعت

اطالعاتی و زبان ، SQLایجاد ارتباط با یک بانک اطالعاتی از طریق یک سیستم مانند
، JDBCایجاد اسطه کاربری برای سیستم عامل ویندوز و لینوکس و دیگر سیستم عامل ها
و گزارش گیری بواسطه  jasper reportیا مشابه ان را نام برد .
از شایستگی های این شغل می توان به بررسی اولیه ،نصب ،ایجاد یک پروژه ،ایجاد یک
 ،entity data modelایجاد diagramها در  query، EFنویسی با data ، entity EDM
 ،modelپیاده سازی الگوی  ،model firstپیاده سازی الگوی ، data base firstکار با

 84ساعت

انواع  loadداده ها در  ،EFکار با انواع دستکاری  entityدر  EFرا نام برد .
از شایستگی های این شغل می توان به بررسی اولیه ،نصب ،ایجاد یک پروژه ،کار با
انواع پوشه ها در MVCکار با layoutها ،کار با  controllerها کار با  ،viewپایگاه
داده در  ،MVCکار با  ،modelایجاد امنیت ،کار با  ،helperچند زبانه سازی در ،MVC

 115ساعت

اجرای تکنیک های  ajaxدر  MVCو مدیریت خطاها را نام برد
از شایستگی های این شغل می توان به بررسی اولیه و نصب و ایجاد پروژه ،برنامه
نویسی ، XAMLطرح بندی صفحات user interfaceکار با کنترل ها و رویدادها  ،کرا با
11

برنامه نویس
silver light

bind ،navigationکنترل ها و به کار گیری فرامین ،SQLبه کار گیری الگوی M-V-
 ،VMایجاد صفحات امن در  ،silver lightکار با تصاویر و فایل های چند رسانه ای و پویا

 160ساعت

نمایی ،ایجاد تعامل با کدهای  ، HTMLبه کار گیری  WCF RIA Serviceف به کار
گیری MEFدر silver lightرا نام برد

برنامه نویس برنامه
12

13

های کاربردی
Android

این شغل می تواند در زمینه های راه اندازی محیط برنامه نویسی ،ایجاد رابط کاربری
مناسب ،کار با منو ها ،کار با پایگاه داده ،SQ Liteاستفاده و مدیریت سنسورها ،ارسال
پیام کوتاه ،کار با بلوتوث  ،GPS ،Wifi،استفاده از  multimediaو بسیاری از زمینه های

 180ساعت

تخصصی دیگر فعالیت دارد .

برنامه نویس

هدف این دوره تربیت افراد جهت برنامه نویسی با

()VB,DELPHI

 VB,DELPHIدر رابطه با بانک های اطالعاتی در شرکت ها و مراکز و موسسات IT

ساعت460

ردیف

نام استاندارد

14

ASP.NETبرنامه نویس

15

WEBبرنامه نویس
APPLICATION

16

برنامه نویس
WINDOWS
APPLICATION

17

DIRECTXبرنامه نویس

18

برنامه نویس
LINQ

19

برنامه نویس
PASCAL

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

نصب و راه اندازی WEB SERVERهای  – PWS ، IISفرامین و دستورات پایه برنامه
نویسی  ،طراحی و تولید فرم های مختلف جهت برقراری ارتباط با کاربر ،استفاده قالب
بندی انواع کنترولر ها وب و کنترل های فرم و بکارگیری تگ های HTMLو رمز نگاری
روی صفحات  ،ASP.NETاستفاده از اشیاء  SESSION ،RESPONSEو پیکر بندی فایل

 90ساعت

،GLOBAL .ASAبرقراری ارتباط با پایگاه داده ،خواندن و نوشتن COOKIEو ساخت
برنامه های کاربردی APPLICATION STATE
از شایستگی های ای دوره می توان به بررسی NET.FRAMEWORKو VISUAL
 ،STUDIOبکارگیری اصولو مبانی فرم وب ،کار با کنترل های وب ،مدیریت خطا ،ثبت
وقایع ردیابی ،مدیریت حالت ،تایید اعتبار  ،کار با کنترل ها ،بکارگیری شیوه ها ،تم و
صفحات اصلی ،پیمایش وب سایت  ،بکارگیری اصول و مبانی ، ADO.NETکار با انقیاد

 100ساعت

داده ها کار با فایل ها و استریم ها ،کار با ،XMLبکارگیری اصول و مبانی امنیت و کار با
عضویت و پروفایل ها را نام برد .
ازتوانمندیهای برنامه نویس  C#میتوان بررسی محیط برای نوشتن برنامه ،بررسی
متغیرها و عبارات ،کنترل جریان ،طراحی و پیاده سازی توابع ،اشکال زدایی و میریت
خطا  ،برنامه نویسی شی گرا و نوشتن کالس ،کار با کلکسیون ها و ژنریک ها ،بررسی و

 100ساعت

بکارگیری فرم ها و کنترل ها ،استقرار برنامه های کاربردی ویندوز ،کار با داده سیستم
فایل و اسناد  XMLو طراحی و پیاده سازی با LINQرا بیان کرد
کسی است که بتواند عالوه بر داشتن مهارت برنامه نویسی بتواند با استفاده از توابع
 DIRECTXیک محیط بازی یا یک شهر و یا یک ساختمان را طراحی و سبیه سازی کند

400ساعت

از وظایف این شغل می توان به بررسی  ،LINQتعیین و ساخت سند XMLو ،W3C XML
استفاده از XMLدر DOMتوسط  ،LINQپایگاه داده ،SQLساخت QUREYهای ساده

60ساعت

در  ،LINQاستفاده از از LINQدر ساخت کالس های SOL
شخصی است که از عهده توانایی شناخت و بکارگیری الگوریتم ،نمودار گردشی،مفهوم و
کاربرد زبان های برنامه نویسی ،مفاهیم مقدماتی زبان  ،PASCALکار با محیط PASCAL
 ،دستورات پیش پردازنده در  ،PASCALدستورات رودی و خروجی ،دستورات کنترل
،توابع و زیر برنامه ها ،آرایه ها ،ساختارها ،فایلها  ،بکارگیری دستورات گرافیکی و
مفاهیم کلی شی گرایی برآید

 120ساعت

ردیف

نام استاندارد

20

برنامه نویس
PHP

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

کسی است که توانایی پیاده سازی PHPو توانایی دریافت USER INPUTاز  FORMSبا
 PHPو توانایی پیاده سازی  VARIABLEو  EXPRESSIONSدر  PHPو توانایی کار بت
PHP FLOE CONTRLو توانایی کار با  CONDITIONAL TESTSو EVENTها در PHP
و توانایی کاربا PHP FUNCTIONو توانایی ذخیره سازی داده در ARRAYSبا استفاده

 320ساعت

از  PHPو توانایی کنترل DATABASEبا PHPو توانایی استفاده از COOKIESبا PHPو
توانایی مدیریت SESSIONدر PHPو توانایی دسترسی به فایل و دایرکتوری با استفاده
از  PHPو ....را داشته باشد
از توانمندی های این نوع برنامه نویس می توان به مواردی چون :بررسی اصول و مبانی برنامه

21

برنامه نویس
VB.NET

،بکارگیری مدل رندر صفحه ،استفاده از کنترل رندر شده سفارشی ،استفاده از کنترل های
ترکیبی ،استفاده از مجموعه کنترل ها ،طراحی ظاهر و احساس یکپارچه  ،پیکربندی LOG IN ،

 100ساعت

کردن ،طراحی انقیاد داده و پیمایش وب سایت را نام برد

توانمندی هایی چون چگونگی کار با  ، VB10مدیریت داده ها  ،کنترل گردش برنامه ها
22

برنامه نویس تحت

و رویه ها  ،طرحی GUIو برنامه نویسی رویدادگرا ،طراحی و پیاده سازی اشیاء ،کار با

ویندوز
VB.NET

چارچوب کاری ،ذخیره سازی داده ها در کلکسیون ها  ،کار با XMLدر برنامه نویسی

 100ساعت

مدرن  ،بکارگیر  ،LINQبرنامه نویسی با  ،ADO.NETچگونگی استفاده از مدل داده ها
موجودیت را دارا می باشد .

23

برنامه نویس
VHDL

24

برنامه نویس
VISUAL BASIC

25

برنامه نویس
WPF

برنامه نویسی  VHDLدر صنعت و موارد دیگری به عنوان یک شغل در خصوص سیستم
عملیاتی برای اتوماسیون صنعتی در حیطه کامپیوتر مطرح است.

 90ساعت

کسی است که بتواند از عهده استفاده از امکانات VISUAL BASICبرنامه نویس زبان
این زبان برنامه های کاربردی و سیستم های مورد نیاز را تحت سیستم عامل ویندوز

 132ساعت

طراحی و پیاده سازی نماید
از وظایف این شغل میتوان به  :تعیین نوع سند و استفاده از LAYOUTها در -WPF
استفاده از کنترل ها و فونت ها در ساخت برنامه های کاربردی توسط - WPFرسم
اشکال مختلف -کار با براشها و ایجاد تغییر در ااشکال توسط براشها –استایل بندی و کار
با منابع در برنامه های -WPFساخت امکانات راهبری و سفارشی کردن-مقید سازی و
کار با داده ها در یک دیتابیس SQL SERVERدر برنامه  ،انجام امور ایمیشن و– 3D
امور برنامه سازیو نحوه انتشار برنامه های کاربردی –کار باداده ها از طریق WCF
DATA SERVICو ایجاد ارتباط با .WINDOWS FORMS

 120ساعت

ردیف

نام استاندارد

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

کسی است که عالوه بر مهارت کارور عمومی رایانه شخصی با استفاده از وب توانایی به
برنامه نویس زبان
26

HTMLبرای طراحی
صفحات WEB

کار گیری برنامه های قابل استفاده در وب با شناخت کاربرد نرم افزار های کمکی ،کار
با ساختار زبان برنامه نویسی  ،HTMLکار با متن ها و پیند ها ،کار با چندرسان ای در
صفحات وب ،دسته بندی اطالعات با استفاده از لیست ها و جداول ،بکارگیری زیر

 170ساعت

صفحات برقراری ارتباط با کاربران بوسیله پرسش نامه ها و برقراری ارتباط HTMLبا
کدهای دیگر.

27

برنامه نویس زبان
JAVA

28

برنامه نویس زبان
VISUAL-C

29

برنامه نویس
UNIX SHELL

30

برنامه نویس
VISUAL BASIC
مقدماتی

31

برنامه نویس
VISUAL-FOXPRO

32

برنامه نویس زبان
DELPHI

کسی است که عالوه بر مهار برنامه نویس زبان VISUAL Cبتواند از عهده طراحیو پیاده
سازی نرم افزار های تحت وب برآید

 108ساعت

کسی است که بتواند با استفاده از SOURCE,RESOURCE,DIALOG
 EDITOR,ASPPWIZARD,PROJECT,CONTROL,CODEو دیگر امکانات این زبان

 184ساعت

کاربردی و سیستم های نرم افزاری تحت ویندوز را پیاده سازی و اجرا نماید
کسی است که بتواند از عهده توانایی تشخیص و کار با ARGUMENTها ،کار با متغیر
های محیط ، SHELLساخت فایل توسط یک  ،PROCEDUREکار با فرمان های جانشینی
 ،کار با  INTEGER ARITHMETICDبکارگیری CONDIYIONها  ،کار با  ،LOOPکار با

 240ساعت

فرمان های  ،LINKو .......
تربیت افراد جهت برنامه نویسی  ،VBاشکال زدایی برنامه ها در موسسات ،مراکز و
شرکت های IT

 240ساعت

این شغل شایستگی هایی از قبیل آنالیز و اجرای برنامه های  VISUAL-FOXPROدر
شبکه ،تحلیل و به کار گیری زیر برنامه ها و آرایه ها ،تحلیل و به کار گیری توابع  ،تحلیل

 150ساعت

بانک های اطالعاتی را بر عهده دارد
شایستگی هایی از قبیل انالیز و به کار گیری رکورد ها و فایل ها ،تحلیل و به کار گیری
ساختار های کنترل  ،تحلیل و به کار گیری ساختارهای کنترل آنالیز و آنالیز و به کار

140ساعت

گیری آرایه ها و رشته ها و برنامه نویسی در محیط دلفی دارد .
برنامه نویس بازی های رایانه ای شغلی است که وظایف مدل سازی سه بعدی ،ساخت و
اعمال بافت و ماده ،طراحی و ساخت اسکلت ،شبیه سازی رخداد های فیزیکی ،شبیه

33

برنامه نویسی بازی
های رایانه ای

سازی سیستم ذره ای  ،متحرک سازی  ،نور پردازی های ثابت و نیز توانایی کار در
،طراحی مرحله و چیمان اشیاء،نور پردازی های SHIVA ENGINEمحیط نرم افزاری
متحرک ،طراحی واسط گرافیکی کاربر  ،فراخوانی انیمیشن ها و صداها  ،برنامه نویسی
رخدادها ،روابط و منطق  ،برنامه نویسی هوش مصنوعی و روند مرحله و در نهایت
آماده سازی و بهینه کردن بازی برای خروجی را دارد .

 216ساعت

ردیف

نام استاندارد

34

تحلیلگر
ABAQUS

35

تحلیل گر
ANSYS

36

تحلیل گر
DEFORM

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

کسی است که از عهده روشهای عددی و شناخت کافی از مسایل مربوط به طراحی و
انجام محاسبات مهندسی در مسایل پیچیده و استفاده از روش های تحلیل و تقریب های

 60ساعت

مهندسی برای مسایل مهندسی برآید
کسی است که از عهده به کار گیری ابزار ارائه شده در نرم فزار برای تحلیل قطعات و
سیستم های مکانیکی ،کاربر باید قادر به تشخیص و ایجاد خط ،سطح ،المان و شبکه
بندی و تشخیص نوع تحلیل و بارگذاری و سرایط بارگذاری و شرایط مرزی و استخراج

 75ساعت

نتایج و استفاده از نتایج برآید .
کسی است که بتواند از عهده تحلیل عددی در زمینه شکل دهی فلزات با روش های
مختلف و استفاده از روش های تحلیلی و تقریب مهندسی برای حل مسایل فوق برآید

 40ساعت

از وظایف این شغل می توان به راه اندازی  CASEو نصب و نگهداری و تعمیر منابع
تغذیه با تکنولوژی جدید،نگهداری –شناسایی و نصب نسلهای جدید پردازنده و
ساختمان آن –نصب ،نگهداری و تعمیرات عمومی مادر بردها و انواه  RAMها –نصب ،
نگهداری و تعمیر صفحه کلیدها  PS/2و  USBو  WIRELESSو نصب ،نگهدای و تعمیر
37

تعمیرکار عمومی رایانه

ماوس با فناوری گوی ،لیزری ،اپتیک -WIRELESS،نصب ،نگهداری و تعمیرات عمومی

های شخصی

دیسک سخت با تکنولوژی جدید –نصب کارت صوتی و کارت گرافیک و -TV

 100ساعت

نصب،نگهداری و تعمیرات عمومی پرینترها –نصب،نگهداری و تعمیرات عمومی مودم
های ADSLو ، DIAL UPنصب و ارتقای سیستم عامل و درایورهای سخت افزار و برخی
نرم افزار های کاربردی و راه اندازی و تهیه گزارشات و چک لیست ها و انجم سرویس
های دوره ای کامپیوتر و پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات با نرم فزار های رایج است
به دو صورت سخت افزاری و نرم افزاری می باشد در قسمت سخت افزار فرد توانایی
38

تعمیرکار لپ تاپ

کار با مدارات الکترونیکی لپ تاپ ،تعمیر و تعویض قطعات را بدست می آورد
،درقسمت نرم فزار نیز توانایی بازیابی اطالعات هارد دیسک ،نصب کامل درایورهای

 95ساعت

لپ تاپ،نصب ویندوز و نرم افزار های جانبی را بدست می آورد
کسی است که توانایی ایجاد شبکه های لینوکسی و امنیت لینوکس را داشته باشد و نحوه
تنظیم سرورهای لینوکس و سطوح دسترسی در ویندوز ،انجام روش های FILE
 ، SHARINGتوانایی ایجاد امنیت در لینوکس ،تنظیمات FIREWALLو ENCRYPTION

39

تکنسین امنیت سیستم

و NETWORK INTRUSION CONTROLرا داشته باشد همچنین توانایی شناخت مفاهیم

های
UNIX

اولیه و اساسی LINUX NETWORKINGو پیکر بندی آن ،پیکربندی CLIENT SERVICE
و کار با  NETWORK SERVICEنمونه و پیکربندی  FILE SHARING SEVICESو
پیکربندی  MAJOR NETWORK SERVICESو کار با  SECURITYو  ETHICSو
 PRIVACYو انجام  MAKING DATA SECUREو کار با USER SECURITYو کار با
 LINUX NETWORKING FUNDAMENTALSو انجام NETWORK INTRUSION
 DETECTIONرا داشته باشد.

 368ساعت

ردیف

40

نام استاندارد

مشخصات عمومی

تکنسین برنامه نویس

کسی است که می تواند به تولید برنامه ها و نرم افزار های سیستم و کاربردی زیر نظر

 OOیا C++

دیر برنامه نویسی تیم مربوطه انجام وظیفه کند

طول دوره
آموزش

 240ساعت

کسی است که دانش برطرف کردن عیوب اساسی ویندوز و تنظیم ،نصب و راه اندازی
نرم افزار های کاربردی را داشته باشد و تنظیم و نصب برنامه های پست الکترونیک
41

تکنسین پشتیبانی برنامه

،مرورگرهای اینترنت و تنظیمات امنیتی نرم افزار ها را انجام دهد .همچنین تکنسین

های کاربردی کاربران
MS

پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران ( )MSاز عهده کار با موارد کاری DESKTOP

 228ساعت

 ،APPLICATION SUPPORTانجام TROUBLESHOOTING APPLICATION
،پشتیبانی  ،MICROSOFT INTERNET EXPLORERپشتیبانی ،OUTLOOK EXPRESS
پشتیبانی برنامه های سازمان یک تا سه برنامه طبق ضوابط بر می آید .

تکنسین پشتیبانی
42

سیستم عامل کاربران
()MS

تکنسین پیاده سازی و
43

راه اندازی شبکه های
محلی ،شهری و جهانی

کسی است که توانایی شناخت مفاهیم اصلی و اساسی برای  SUPPORTING USERو
توانایی INSTALLATIONبرای موارد مورد نظر و توانایی برنامه ریزی و تصمیم برای
 DESKTOP MANAGEMENTو توانایی کار با HARDWAREو توانایی کار با  PRINTو

 272ساعت

توانایی کار با NETWORKرا توسط سیستم عامل های مایکروسافت را دشته باشد.
از شایستگی های این شغل مفاهیم اولیه شبکه ،نصب ویندوز به صورت خودکار ،کابل
کشی شبکه ،اتصال CLIENTها به سرور در  ،WORKGROUPاشنایی با ACTIVE
 ،DIRECTORYاتصال به  ،DHCP SERVER ،DNS SERVER ،DOMAINو مدیریت

 70ساعت

سرویس هاست .
از شایستگی های این شغل می توان به تنظیمات اولیه به تنظیمات اولیه مسیریاب

تکنسین طراحی ،پیاده
44

سازی و نگهداری شبکه
های مبتنی بر
میکروتیک

میکروتی،بررسی حوزه داده پراکنی و حوزه تصادم،مسیریابی در شبکه های مبتنی بر
مسیریاب میکروتیک ،بررسی الیه دو ،راه اندازی و تنظیمات شبکه های بی سیم ،مدیریت
شبکه توسط مسیریاب میکروتیک ،راه ندازی و نگهداری ،FIREWALLکنترل کیفیت

 80ساعت

سرویس در مسیریاب میکروتیک (، )QOSراه اندازی و نگهداری تونل ،راه اندازی و
نگهداری سرویس  ،PROXYراه اندازی و نگهداری سرویس  HOTSPOTو تقسیم بندی
 IPدر حالت بدون کالس اشاره کرد .

45

تکنسین تجهیزات شبکه
های کوچک

کسی است که توانیی انجام نصب و طراحی شبکه های محدود و کوچک در ادارات و
شرکت ها ( )SOHOو کار با  INTERNET WORK OPERATING SYSTEMو پیکربندی
TCP/IPو دیگر پروتکل ها و مسیریابی و امنیت شبکه و اتصال شبکه را داشته باشد.

 304ساعت

ردیف

مشخصات عمومی

نام استاندارد

طول دوره
آموزش

کسی است که وانایی شناخت زیر ساخت های اساسی WIRELESS COMMUNICATION
و شناخت کارکرد  WIRELESSو کار با ارتباطات فرکانس رادیویی و کار با سیستم های
46

تکنسین شبکه های

INFRAREDو کار با  ، BLUETOOTHو پیاده سازی LOW-SPEED WIRELESSو

کامپیوتری بی سیم

چگونگی پیاده سازی  HIGH-SPEED WLANو امنیت ان و کار با مخابره سلولی

 240ساعت

دیجیتال و کار با  FIXED WIRELESSو انجام WIRELESS COMMUNICATIONدر
یک BUSSINESSرا داشته باشد.
کسی است که سیستم امنیتی یک سازمان یا سیستم امنیت یک پایگاه داده را برای
جلوگیری از حمالت مهاجمین به طور کامال مناسبی طراحی نماید .حمالت افراد ،برنامه
47

تکنسین عمومی امنیت

ها و ویروس ها را با توسعه سیستم امنیتی مانند دیواره آتش ( ،)FIREWALLکد گذاری

شبکه

و کد برگرداندن دادها و دیگر اقدامات مقابله با دشمن کاهش دهد .اقدامات مخاطه

 240ساعت

آمیز درون سازمانی را مدیریت نماید .کاربران شبکه از دسترسی به برنامه های آلوده
و خطرناک و ویروس ها حفظ نماید.
کسی است که توانایی شناخت مفاهیم اساسی  NETWORKو عملکرد SERVERو
48

تکنسین عمومی شبکه
های کامپیوتری

CLIENTو بررسی عملکرد OSI MODELو بررسی عملکرد PHYSICAL MEDIAو
بررسی عملکرد DATA LINK LAYERو بررسی عملکرد DATA TRANSMISSIONو

240ساعت

بررسی عملکرد  NETWORK LAYERو بررسی عملکرد TRANSPORT LAYERو بررسی
عملکرد SESSION LAYERو  ...می باشد
از شایستگی های این شغل می توان به مواردی مانند بررسی و نیاز سنجی MULTI

49

توسعه دهنده وب با
MULTI MEDIA

50

توسعه دهنده وب با
COLD FUSION

51

توسعه دهنده وب با
PHP

 MEDIAبرای وب فایجاد  ، ANIMATED GRAGHICساخت DIRECTOR MOVIES
،برای ایجاد  ، SHOCKWAVE PRESENTATIONتوسعه یک FLASH INTERFACE

 80ساعت

برای وب  ،تولید  STREAMING-MEDIAو اجرای  TECHNOLOGIESباشد.
از شایستگی های این شغل میتوان موارد بررسی  ،COLDFUSIONایجاد
 ، INTERACTIVE WEB PAGESفراهم نمودن  DATA BASE SUPPORTبرای وب
سایت ،اجرای روش های تقویت سودمندی سیستم ،مدیریت ایمیل و نگهداری USER

 80ساعت

INFORMATIONرا نام برد .
توسعه دهنده وب با phpکسی است که توانایی
مدیریتMYSQLوتواناییDESIGNINGو QUERYINGپایگاه داده  MySQLو توانایی
کنترل ومدیریتMYSQL RDBMSتوانایی ساخت صفحات وب پویا باPHPو توانایی
قراردادن MYSQLبا WEB PAGESتوانایی بهینه سازیMYSQL CONFIGURATION
راداشته باشد.

256ساعت

ردیف

نام استاندارد

52

تولید چندرسانه ای با
Authorware

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

کسی است که عالوه برداشتن مهارت عمومی Authowareتولیدکننده چندرسانه ای با
،بررسی مفاهیم اولیه نرم Authowareرایانه شخصی ازعهده نصب نرم افزار
 Erase ، ، Movie، Sound، mapافزار،کارباآیکون نمایش وابزارها،کارباآیکون ها،
ایجاد ارتباط بصورت منوی  Buttonایجادارتباط بصورت ،Motion، Decision wait

100ساعت

 Installوقابل نصب کردن یک برنامه بانرم افزاربرآیدPull Down،Target Area .
Shild
تولیدکننده چندرسانه ای درجه یک درحوزه فناوری اطالعات بوده وشایستگی هایی
53

تولیدکننده چندرسانه
ای درجه یک

ازقبیل تحلیل و بکارگیری بانک اطالعاتی، EXCEL، ACCESSتحلیل و استفاده ازنرم
افزار ،PHOTOSHOP، PREMIERE PRO

300ساعت

SOUND FORGEراداردو این شغل درارتباط بامشاغل تولیدکننده های رسانه ای
وتبلیغاتی و صداوسیما درارتباط است.
تولیدکننده چندرسانه ای درجه دو در حوزه فناوری اطالعات بوده و شایستگی هایی از

54

تولیدکننده چندرسانه
ای درجه دو

قبیل تحلیل و بکارگیری مقدماتی نرم افزارهای ایجاد تصاویر گرافیکی  ،عکسبرداری و
فیلمبرداری از صفحه نمایش  ،برنامه نویسی گرافیکی با،VISUAL Cآنلیز مفاهیم و محیط

200ساعت

های چندر سانه ای و...راداردواین شغل با مشاغل تولیدکننده های رسانه ای وتبلیغاتی
و صداوسیما درارتباط است.
کارور ORACLEکسی است که عالوه برمهارت کارور عمومی رایانه شخصی ازعهده

55

رایانه کار ORACLE
(ORACLE
)OPERATOR

56

رایانه کارCIW

57

رایانه کار Director
MX

58

رایانه کار fire work
mx

توانایی طراحی و  Normalizingیک  DBو بررسی کلی  SQL* PLUS. SQLانجام
مفاهیم اساسی  SQL* PLUS. SQLتنظیمات فرمانها به صورت مورد نظرو دسترسی به

72ساعت

 SQL DBبرآید.
تربیت افراد جهت طراحی و تولدی صفحات  webدرشرکت ها و موسسات و مراکز IT

ساعت300

رایانه کار Director MXکسی است که بتواند ازعهده نصب نرم افزار،کار باچنجره های
اصلی،کارباتصاویر ومتن،ایجاد کنترل،کاربا اسپرایت،ایجاد انیمشن،نوشتن اسپاریت با
، Lingکار با ماکروها ،کارباصدا و فیلم های خارجی،ایجاد فیلم بافرمت های مختلف در

80ساعت

سطح اینترنت و ایجاد فیلم های سه بعدی برآید.
رایانه کار fire work mxکسی است که ازعهده توانایی مبانی و مفاهیم نرم افزار و
محیط آن SELECTو  Trans formاشیاء کاربا Bit mapو Vectorو متن Live effect
الیه ها-ماسک ها-تریب ها –سمبل ها Hotspot- Rollover– Slice- Urlساختن
دکمه ها و POP menu– Upانیمیشن بیهنه سازی و Automating -exporting
 Repetidtve Taskبر آید و با تیم های طراحی صفحات webیا ساخت سیستم های
چندرسانه ای همکاری کند.

72ساعت

ردیف

نام استاندارد

مشخصات عمومی

59

رایانه کارMS-
OUTLOOK

رایانه کار MS-OUTLOOKکسی است که عالوه بر مهارت کارور عمومی رایانه کار

60

رایانه کارSPSS

61

رایانه کار SPss

62

رایانه کارTCP/IP

63

رایانه کار VISUAL
INTERDEV

شخصی بتواند از عهده کار بانرم افزار برآید.

طول دوره
آموزش
13ساعت

رایانه کار درجه  1نرم افزار آماری  SPSSکسی است که عالوه برمهارت رایانه کار
درجه  2نرم افزار آمار  SPSSبتواند از عهده انجام عملیات آماری برروی داده ها

24ساعت

وترسیم و چاپ نمودارها برآید.
رایانه کار درجه 2نرم افزار آماری  SPSSکسی است که عالوه بر مهارت کارور عمومی
رایانه شخصی بتواند از عهده انجام عملیات آماری برروی داده های وارد شده برآید.

24ساعت

رایانه کار TCP/IPکسی است که عالوه برمهارت کارورعمومی رایانه شخصی ازعهده
شناخت ، TCP/IP
،Network Modelsبررسی مفاهیم، WAN، MAN،
، Internet layer client،Ethernet Interfac
،Transport laer، LAN، Routing، ARP،RARP

24ساعت

 Server Modeو چگونگی استفاده از
 Monitor Application performanceبرآید
رایانه کار  VISUAL INTERDEVکسی است که بتواند از عهده کاربامحیط  ، VIطراحی با
 Tool boxومنوی، HTML، Table، Formatایجاداساسی درنحوه نمایش اجزاباکمک

104ساعت

 CSSایجاد  CSSدر  ، VIایجاد  Scriptهای اجرایی در VIبرآید.
رایانه کار تدوین فیلم وصدا با SSPکسی است که عالوه برداشتن مهارت کارور عمومی

64

رایانه کارتدوین فیلم

رایانه شخصی بتواند ازعده بکارگیری  Snagitبرای تهیه انواع ،ویرایش صدا با Sound

وصدا با SSP

، Forgeایجاد فایل های صدای ، Realضبط و تنظیمات و پردازش و ترکیب صدا ،کاربا

184ساعت

 Premiereبرای تدوین تصاویر برآید
رایانه کار نرم
65

افزارکنترل پروژه MS-
PROJECT

رایانه کار درجه  1نرم افزار کنترل پروژه  MS- PROJECکسی است که عالوه بر مهارت
رایانه کار درجه 2نرم افزار کنترل پروژه  MS- PROJECبتواند از عهده ییاده سازی –
برنامه ریزی منابع -زمانبندی محاسبه و هزینه های یک پروژه برآید.

24ساعت

کارور نرم افراز کنترل پروژه  MS-PROJECTدرجه دو کسی است که عالوه برمهارت
66

رایانه کار نرم

کارور عمومی رایانه شخصی بتواند ازعهده درک مفاهیم کنترل پروژه ،تبدیل یه پروژه

افزارکنترل پروژه MS-
PROJECT

به اجزا کوچکتر ،توانایی نصب وکاربامحیط نرم افزار  MS-PROJECTوارد کردن
فعالیتها و پیکربندی پروژه –بهنگام کردن پروژه استفاده از تقویم ها و مرتب کردن
فعالیتها و چاپ گزارشات و برنامه ریزی مقدماتی یک پروژه برآید.

24ساعت

ردیف

نام استاندارد

67

سخت افزار روبوتیک

68

شهروند الکترونیکی E-
Citizen

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

این شغل ازمشاغل مهم خطوط تولید و کارخانجات و مراکز اتوماسیون صنعتی است
ازویژگی های این شغل این است که درهر محل تولیدو اتوماسیون صنعتی که سیستم
های ربات وجود داشته باشند گروهی برای کاربر روی سیستم های سخت افزاری

90ساعت

کامپیوتری دراین خصوص مشغول کارهستند.سخت افزار روبوتیک درحیطه فناوری های
نوین کامپیوتری قراردارد.
تربیت شهروندان که بتوانند از خدمات الکترونیکی بهره مند گردند

77ساعت

طراح و تحلیلگر عمومی سیستم ها به کارشناسی گفته می شود که برحسب نیازهای
سیستم  Designو  Object Modelراتولید نماید مفاهیم اساسی تولید شده توسط UML
رااستخراج نماید بااستفاده از  Unified Processتحلیل و طراحی ستندات نرم افزاری
69

طراحی و تحلیلگر
عمومی سسیتم ها

رانجام دهد و بامعرفی موقعیتها آنهاراطارحی نماید برای تعریف مجدد تحلیل ها و
طراحی مدلها نمونه های آزمایش شده راراجراکند و درنهایت طرح های قابل آزمایش

296ساعت

وسازکاری راتولیدنماید همچنین طراح و تحلیلگر عمومی سیستم ها باید باتیم های دیگر
مهندسی کامپیوتر نرم افزاروسخت افزار و  ITدرخصوص مراحل انجام پروژه های نرم
افزاری و سخت افزاری همکاری الزم راانجام دهد طراح و تحلیلگر عمومی سیستم ها
توانایی رهبری تیم های طراحی وتحلیلگر عمومی سیستم ها رادارد

طراح و توسعه دهنده
70

سامانه مدیریت
محتوای Drupal

طراحی وب سایت بااستفاده ازسامانه محتوای دروپال ازمشاغل مرتبط درحیطه فناوری
اطالعات محسوب می شود.شاغل توانایی طراحی و ارتقاءوب سایت با کاربردهای
مختلف (شخصی،خبری،سازمانی،تجاری و )...بااستفاده ازسامانه مدیریت محتوای

100ساعت

دروپال را دارد.
طراحی وب سایت باستفاده ازسامانه های مدیریت محتوا ازمشاغل مرتبط درحیطه

طرا و توسعه دهنده
71

سامانه های مدیریت
محتواCMS

فناوری اطالعات محسوب می شود شاغل توانایی کاردرفضای اینترنت ،ثبت وراه
اندازی دامنه ها و فضای میزبانی وب سایتها ،کاربا مرورگرهای اینترنت ،طراحی وب
سایت باتوجه به نیاز مشتری (نظیر وب سایت های شخصی،خبری،سلزمانی،تجاری و
)...انتخاب سامانه مدیریت محتوای بهینه و راه اندازی و بهره گیری از آن جهت تامین
انتظارات و امکانات موردنیاز مشتری را خواهد داشت

110ساعت

ردیف

مشخصات عمومی

نام استاندارد

طول دوره
آموزش

طراح و توسعه دهنده سیستم ها ی مدیریت محتوای با WordPressدرحوزه مشاغل
فناوری اطالعات می باشد.ازشایستگی های این شغل می توان مواردی مانند نصب و راه
طراح و توسعه دهنده
72

سیستم های مدیریت
محتوای باWordPress

ندازی ، WordPressکاربا بخش مدیریت پست،مدیریت برچسب ها،مدیریت گروه
هعا،مدیریت چندرسانه ای ،مدیریت پیوندها،مدیریت برگه ها،میریت دیدگاه
ها،کارباقالب ها،کار با افزونه ها و اجام تنظمیمات پیشرفته رانام برد.شغل طراح وتوسعه

90ساعت

دهنده سیستم های مدیریت محتوای  WordPressباکلیه مشاغل طراحی و توسعه وب در
ارتباط است.

طراح و توسعه دهنده سیستم ای مدیریت محتوای با Joomlaازمشاغل حوزه فاوری
73

طراح و توسعه دهنده

اطالعات می باشدازشایسنگی های این شغل میتوان نصب و پیکربندی جومال،ایجاد

سیستم های مدیریت

محتوا،مدیریت جومال،کارباالحاقات جومال،ساخت قالب دلخواه،ایجاد امنیت جومالو

محتوای باJoomla

انجام امور پیشرفته رانام برد.شغل طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا

90ساعت

 Joomlaباکلیه مشال طراحی و توسعه وب در ارتباط است.

74

طراحی سایت و هک

این استاندارد شامل عناوین ساخت یک وبالگ ،ساخت یک وب سایت ساده با html، css
،نفوذگری و هک می باشد.

48ساعت

طراحی گرافیک رایانه ای ازمشاغل حوزه فناوری اطالعات محسوب می شودوظایفی
75

طراحی گرافیگ رایانه
ای

ازقبیل کاربارایانه های شخصی،راه ادازی واستفاده ازسخت
افزارمربوطه،طراحی،ویرایش ترسیم های برداری و، Typography، Bitmapصفحه

80ساعت

آرایی و چاپ بااستفاده از رایانه را در بردارد.این شغل بامشاغل مدیر طراحی،مهندس
تجزیه و تحلیل ،طراحی رسانه های گرافیکی و طراحی چندرسانه ها در ارتباط است.

طراحی مقدماتی صفحات  Webازمشاغل حوزه فناوری اطالعات محسوب می
76

طراحی مقدماتی
صفحات Web

شودوظایفی ازقبیل استفاده از ترسیم،رنگ ،قلم CSS،وجداول در صفحات وب ،توسعه و
معرفی یک وب سایت ،بکارگیری تکنیک های مدیریتی و کار بادامنه ها رادربر

90ساعت

دارد.ارتباط این شغل بامشاغل مدیرطراحی،مهندس تجزیه و تحلیل،طارحی فروشگاه
های مجازی و طراحی چند رسانه ای درارتباط است.

77

کاربربانک اطالعاتی
SQL SERVER ,
ACCESS

تربیت افراد جهت تولید بانک اطالعاتی با SQL SERVER , ACCESSدرمراکز و شرکت
ها موسسات

180ساعت

ردیف

نام استاندارد

78

کاربر رایانه

79

کاربر نرم افزار اداری

80

کاربرposer

مشخصات عمومی

تربیت افراد درسطح باال جهت کاربری کامپیوتر درامورمربوط به ارتباط با کامپیوتر و IT
درمراکز  ،موسسات و مراکز IT
تربیت افراد جهت کار باسیستم های نرم افزار اداری درراستای کار و شرکت ها و
موسسات  ITجهت تهیه مستنداست

طول دوره
آموزش

300ساعت

230ساعت

کاربر  poserازمشاغل حوزه فناوری اطاعات محسوب می شود وظایفی ازقبیل نصب نرم افزار
،poserتنظیمات نرم افزار،استفاده از ابزار وامکانات نرم افزار جهت تنظیم ژست ها و حالت ها
،شکل دادن به بدن ،اشیاء،دوربین ،نورپردازی،تکنیک های متحرک سازی مدل ها و رندر کردن

220ساعت

را دربردارد.در استودیوهای فیلم سازی،انیمشین و همین طور صنعت بازی های رایانه ای
استفاده می شود.

رایانه کار نرم افزار 3D MAXکسی است که عالوه برداشتن مهارت کارور عمومی رایانه شخصی
از عهده توانایی بکار با  3D MAXشناهت و بکارگیری و مدیریت نمایش در ،3D MAXساخت

81

کارور3D MAX

82

کارور Access

83

کارور Adobe
Illustrato

 select، Objectکردن  odjectها  Edit،کردن  odjectها ،ایجاد  odjectهای  compoundکار

230ساعت

با، light، comeraکار با Render، Materrial، Mapکردن و بکارگیری  Effect Specialاولیه
و ذخیره کار نهایی بر روی  CDو شناخت انیشمن سازی در ICTو ITبرآید.

کارور Accessدرحوزه فاوری اطالعات می باشد.ازتوانمندی های کارورAccess
میتوان طراحی جداول]رکوردها وفیلدها ،پیمایش و اصالح جداول ،دستکاری جداول و
رکوردها،تعیین کلیدهای اصلی و ایندکس گذاری ،فیلتر گذاری،مرتب سازی و
جستجو،ایجاد روابط بین جداول ،طراحی و پیاده سازی پرس و جو،طراحی و پیاده

132ساعت

سازی گزارش،طراحی و پیاده ساز فرم ها رانام برد.کارور Accessبامدیران سیستم
،مهندسین پایگاه داده ،مدیران پایگاه داده ،کابران پایگاه داده،طراحان وب و کاربران
وب درارتباط است.
کارور  Adobe Illustratoدرحوزه فناوری اطالعات بوده و شاستگی هایی ازقبیل
گرافیک شبکه،تغییر شکل و ویرایش اشیاء ،سات انواع ماسک ها،ترسیم تصاویر
پرسپکتیو،رنگ آمیزی اشکال هندسی ،رسم مسیرهای بزیه ،انتخاب و جابحایی اشکال
ترسیم شد را دارا بوده واین شغل باافاراد شاغل درمراکز نشریات ،تبلیغات،مجالت و
چاپ درارتباط است.

108ساعت

ردیف

نام استاندارد

84

کارورAutoCAD

85

کارورCorelDRAW

86

کارور Dreamweaver
MX

87

کارورECDL CAD

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

کارور  AutoCADازمشاغل حوزه فناوری اطالعات محسوب می شودوظایفی ازقبیل
نصب و راه اندازی نرم افزار ،ترسیم و ویریش طرح ه و نقشه ها،اندازه گذاری،ترسیم
سه بعدی و چاپ را دربردارد.این شغل بامشاغل مدیر طراحی،مهندسی تجزیه و

128ساعت

تحلیل،معماران سیستم و مهندس ناظر درارتباط است.
کارور CorelDRAWازمشاغل حوزه فناوری اطالعات محسوب می شود وظایفی ازقبیل
فراخوانی و راه اندازی اسناد ،کاربااشیاء،تغییرخصوصیات اشیاء،کاربامتن،استفاد از الیه
ها،ایجاد و تغییراشکال،کاربا،effectsکاربا تصاویر،ذخیره و چاپ را دربردارد.این شغل

70ساعت

بامشاغل مدیر طراحی،مهندسی تجزیه و تحلیل،طراحی گرافیک و طراحی چندرسانه
ای درارتباط است.
کاور  Dreamweaver MXکسی است که بتواند از عهده توانایی شناخت مفاهیم پایه و
کاربااین نرم افزار،کار با سایتهای این نرم افزار،انجام  Layoutصفحات ،اضافه کردن
 Contentبه صفحات،کاربا ، Page codeتدارک برای ساخت سایت پویا ،تولید صفحات

70ساعت

پویا و توسعه  ARبرآید.
دوره مهارت کارور  ECDL CADیک مهارت از مهارت های بین المللی و مناسب  ITمی
باشد.این دوره توسط بنیان  ECDLتدوین شده است که درحال حاضر نسخه شماره یک
آن به عنوان  ECDL CAD V1.0مدنظراست که آخرین نسخه آن می باشد.مدل ECDL
 CADکاراموزرا قادرمی سازد تا توانایی های خود را در کاربرد ابعاد استانداردCAD
مانند ایجاد و خلق  Objectها و اجر و یا تغییر و اصالح آن به نمایش بگذارد.همچنین
کارآموز قادر به غییر ویژگی های  Objectها و اجراء است تا از این طریق بتواند چاپ و
پالت اسناد را انجام دهددر این مهارت الزم است کارآموزان مهارت خودرا در کاربرد
ابعاد پیشرفته  CADبا بکارگیری نرم افزارهای کابردی  CADمانند Insertکردن Object
ها از دیگر برنامه های کاربردی به نمایش بگذارد.این کارآموز پس از طی کردن دور
آمدگی درسطح طرح های اولیه  CADدر سطح دوبعدی راخواهد داشت و به عنوان یک
کاربر در شرکت ها،موسسات و کارخانجات درحد کاربر دوبعدی می تواند دراختیار تیم
های طراحی باشد.همچنین این کاربر می تواند امور مربوط به تهیه چاپ با پالت نقشه
ها اقدام به همکاری در تیم های مربوطه نمایدهمچنین آماده شرکت در دوره های
پیشرفته تا سطوح باال باشد

48ساعت

ردیف

نام استاندارد

88

کارور Excel

89

کارورFLASH

90

کارورFreeHand

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

کارور  Excelدرحوزه فناوری اطالعات می باشد.از توانمندی های کارور  Excelمی
توان استفاده از ، Excel 2010تکنیک های انتخاب،دستکاری ردیف ها و ستون
ها،دستکاری سلول ها ،کاربرگ ها،فرمت بندی فونت ها،فرمت بندی تراز کردن،فرمت
بندی اعاد،فریزکردن عنوان ستون ها و ردیف ها،فرمول ها،توابع،نمودارها،سفارشی

57ساعت

کردن ،Excelتنظیم وچاپ،مرتب سازی و فیلتر گذاری داده هارا میتون نام بر.کارور
 Excelبامشاغلی مانند انواع مدیریت ،تجزیه و تحلیل،امورمالی و بازرگانی درارتباط
است
کارور  FLASHازمشاغل مرتبط درحوزه فناوری اطالعات محسوب می شود وظایفی
ازقبیالیجاد و ویرایش اسناد FLASHکه شامل طرح ها،اشیا،خطوط،متون،دکمه ها
وتصاویر متحرک می باشد.کاربا  ActionScriptو ارائه خروجی  Flash Movieرا

58ساعت

دربردارد.ارتباط این شغل بامشاغل مدیر طراحی ،مهندسی تجزیه و تحلیل ،طراحی
گرافیک،طراحی وب طراحی چندرسانه ای در ارتباط است
کارور  FreeHandازمشاغل حوزه فناوری اطالعات می شود.وظایفی ازقبیل نصب راه
اندازی نرم افزار،ایجاد و ویرایش اسناد برداری که شامل طرح ها،اشیاءخطوط،متون
می باشد.ارائه خروجی اسنادگرافیکی و چاپ را دربردارد.این شغل باشماغل مدیر

72ساعت

طراحی ،مهندسی تجزیه و تحلیل،طراحی گرافیک رایانه ای در ارتباط است.
مدیر آموزش الکترونیکی شغلی است که درحوزه فناوری اطالعات تعریف می گردد و
وظایفی ازقبیل راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری LMSو بکارگیری امکانات آنرا به
91

مدیر آموزش
الکترونیکی

منظور تعریف دوره های آموزشی،ثبت نام کارآموزان،تعریف نقشهای مربیان و نظارت
برعملکرد آنها،نظارت برمحتوای آموزشی دوره ها،نظارت برجلسات آنالین و حضوری

64ساعت

درصورت نیاز)،تهیه گزارشات مدیریتی ازسیستم،مربیان وکارآموزان وتعامل با سازمان
های ناظر راداراست.این شغل بامشاغلی از قبیل مربی آموزش الکترونیکی
ومدیرآموزشگاههای فنی و حرفه ای در ارتباط است.
مربی آموزش الکترونیکی شغلی است از حوزه فناوری اطالعات که در یک موسسه
آموزش الکترونیکی به تدریس دوره در قالب فعالیتهای آموزشی آنالین،کالسای

92

مربی آموزش
الکترونیکی

مجازی و درصورت نیازآموزش حضوری اشتغال دارد.مربی آموزش الکترونیکی
درمحیط یک سیستم مدیریت یادگیری  LMSبه تدریس اشتغال دارد و وظایفی از قبیل
تهیه و بارگذاری منابع و محتوای آموزش،تعریف و راهبری فعالیتهای آموزشی فردی و
گروهی یاد گیرندگان ،نظارت برفرآیند یادگیری مخاطباهن و برگزاری آزمون های
میان دوره و پایانی به عهده دارد.

44ساعت

ردیف

نام استاندارد

93

مبانی روبوتیک

94

مدیر فروشگاه اینترنتی

95

مدیر وبالگ

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

این شغل درجایگاه مشاغل که مرتبط با سیستم هایکامپیوتری درخصوصسیستم های
کامپیوتری اتوماسیون صنعتی جای دارد.از ویژگی های این شغل این است که در

136ساعت

کارخانجات و کارگاه ها و خطوط تولید یکی از مهم ترین مشاغل است
مدیر فروشگاه اینترنتی از مشاغل حوزه فناوری اطالعات می باشد.وظایف مدیر
فروشگاه اینترنتی فروش هرنوع کاال و فایل و شارژ پس از پرداخت موفق-بازاریابی
بنری-فروش آنالین و ایجاد تمهیداتی جهت پرداخت وجه –روشهای مختلف پرداخت
وجه اعتباری  Creditویا پرداخت وجه بدهی  Debitو یا پرداخت وجه پستی-اعمال
تنظبمات جهت وب سایت فروشگاه جهت معرفی وب سایت به موتورهای جستجو تحت

70ساعت

استاندارد- SEOمدیریت کنترل پنل  Hostو کنترل پایگاه داده اقالم موجود جهت
فروش و معرفی در وب سایت تعیین اعتباربرای نمایندگان و پورسانت برای کاربران و
تخفیف برای مشتریان ویژه.
این شغل با برنامه نویسان محیط وب و بانکهای اطالعاتی ارتباط دارد.
مدیر وبالگ ازمشاغل حوزه فناوری اطالعات می باشدازشایستگی های شغل مدیر وبال
گ می توان مواردی مانندبکارگیری سرویس دهندگان،جهت ایجاد وبالگ رایگان و
اعمال کدهای ، HTMLایجاد و ثبت وبالگ جدید دروبالگفا،بکارگیری امکانات
میزکاروبالگ،مدل سازی و ابزارها،بکارگیری کدهای جاوا اسکریپت و کدهای
HTMLدر وبالگ،بکارگیری سایتهای سرویس دهنده جهت مشاهده آمار و اعمال استایل
بافرمت ، cssاعمال و استفاده از  RSSوبالگها و ثبت وبالگ به موتورهای جستجو،اعمال

30ساعت

امکانات اتصال دامنه به وبالگ ،تبدیل وبالگ به سایت و تهیه نسخه پشتیبان را مدنظر
قرار داد.کلیه مشاغل و شایستگی های شبکه ،اینترنت و شبکه های اجتماعی و تبلیغاتی
بااین شغل مرتبط میباشند.
مهندس کامپیوتردرامنیت کسب و کار الکترونیکی کسی است که روشهای بنیادین
مورداستفاده درکاهش مخاطرات امنیتی E-Businessرا بوجود آوردو ایمن سازی
کاربران تحت وب ،سرویس دهنده ها و ارتباطات و کنترل استفاده از فایروالها و تاییدیه
های دیجیتال را انجام می دهدهمچنین از عهده بررسی وشناخت Information
مهندس
96

کامپیوتردرامنیت کسب
و کار الکترونیکی

 Professional Issues، Securityدر، Information Securityکار با risk
، Managementکاربا Assessingو  Controlling Riskدر ، Risk Managementکاربا
 Blueprintبرای  Planning،Securityبرای، Continuityکاربا تکنولوژی های
،Securityکاربا ، Physical Securityپیاده سازی ،Securityانجام Security
Information
،Maintenanceکاربا Personnel، Securityبرخواهد آمد.مهندس کامپیوتر E-
 Securityمراکز کامپیوترو  itدرتیم های مهندسی نرم افزار برای طراحی و پیاده سازی
سیستم های مهندسی نرم افزاربرای امنیت M-Commerceو  E- Commerceو

264ساعت

ردیف

مشخصات عمومی

نام استاندارد

طول دوره
آموزش

E- Businessو ،E- Government
و e- Learningو موارد دیگر در مراکز می تواند انجام وظیفه کند.
مهندس کامپیوتر درسرپرستی تیم های مجازی و راه دور یک مدیر برای رهبری تیم های مهندسی
کامپیوتر ازراه دور می باشد همچنین مهندس کامپیوتر یک مدل رهبری برای VIRTUAL

مهندس کامپیوتر در
97

سرپرستی تیم های
مجازی راه دور

، WORLDساخت مدل مدیریت بافاصله ازمحل ومناسب بازمان محلی کار،انجام مدیریت
مشارکتی،کاربا impactدرخصوص ،separationکارباسطح تکنو لوژی های مجازی،کاربا فواید
، virtual toolsکاربا  Investingدر، virtual team effectivenessمدیریت انتقال به

280ساعت

، outsourcingکاربا ، cultural diversityکاربا اشتباهات فواصل،مدیریت تیم های مجازی
، dynamicانتخاب اعضای تیم برای operate remotelyو توسعه یک مجموعه از ابزار سفارشی
برآید.

کارور Photoshopازمشاغل حوزه فناوری اطالعات محسوب می شودوظایفی ازقبیل
نصب نرم افزار، Photoshopتنظیمات نرم افزار،استفاده از ابزار وامکانات نمر افزار
98

کارورPhotoshop

جهت ویرایش و مونتاز و روتوش تصاویر و ساخت الگوهای صفحات وب و چاپ را در

82ساعت

بردارد.ارتباط این شغل با مشاغل مدیر طراحی ،مهندس تجزیه و تحلیل و طراحی
گرافیک در ارتباط است.
مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و  ITکسی است که از عهده انجام  Discoveryو
 Analysisپروژه و Estimatingدرخصوص پروژه و قالب بندی  Projectو بررسی
99

مدیر عمومی پروژه
های کامپیوتر و IT

 Foundationو  Developکردن  Planساختن یک تیم مجرب و  Monitoringو
 Managingپروژه و مدیریت  Chaosوشناخت Tying Up Loose Endsبرآید.همچنین
این مدیر باید با تی های دیگر مهندسی کامپیوتر و  ITدرخصوص مراحل انجام پروژه
های نرم افزاری و سخت افزاری همکاری الزم را انجام دهد.این دوره در برخی از
موسسات و مراکز آموزشی با عنوان IT Project +برگزار می شود.
مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار ازعهده شناخت)business - BPR
 ، engineering)process reکاربا اهداف ، CUSTOMERمدلسازی ، BUSINESS PROCESS
آنالیز، BUSINESS PROCESS

100

مهندس کامپیوتر در

 REDESIGNINGدرخصوص  ،BUSINESS PROCESSانجام ROLLING OUTدرخصوص RE-

مهندسی مجدد

ENGINEERED PROCESSبرخواهد آمد.همچنین کسی است که توانایی انتخاب ،سازماندهی و

پردازش کسب و کار

پیاده سازی یک پروژه  business re- engineeringبااستفاده از CLAMBRE/UMLو افزایش
رضایت مشتری باطراحی پروسسهای هماهنگ بانیازهای مشتری و شناخت نشانه های ویژه عدم
کارایی پروژه بازرگانی ،دستیابی به فوائد قابل رقابت در مورد سرمایه گذاری روی فرصت های
فناوری ابزارهای UMLبرای برنامه های کاربردی را داشته باشد.

304ساعت

ردیف

نام استاندارد

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

مدیر ویندوز سرور  2012ازمشاغل حوزه فناوری اطالعات می باشد.ازشایستکی های
این شغل میتوان مواردی مانند گسترش و پیاده سازی زیرساخت های Group
،Policyمدیریت میزکاربران با  ،Group Policyمدیریت حساب های کاربران و سرویس
101

مدیر ویندوز سرور
2012

ها،نگهداری ، Active Directory Domain Servicesنگهداری و عیب یابی، DNS
نگهداری و عیب یابی دسترسی راه دور،نصب ،پیکربندی و عیب یابی نقش، NPSپیاده

84ساعت

سازی ،NAPبهینه سازی سرویس های فایل،پیکربندی رمزنگاری و auditکردن پیشرفته
،استقرار و نگهداری تصاویر سرور،پیاده سازی سیستم مدیریت به روز رسانی،مانیتور
کردن در ویندوزسرور  2012را مدنظر قرار داد.این شایستگی با کلیه شایستگی و
مشاغل انواع شبکه و سیستم عامل و اینترنت در ارتباط است.
مدیریت شبکه  NOVEL- NETWAREدرحوزه فناوری اطالعات بوده و شایستگی هایی

102

مدیریت شبکه
NOVELL- NETWARE

ازقبیل نصب سیستم عامل  NOVELL- NETWAREرا روی سرور مرکزی و سیستم های
گیرنده نصب ،راه اندازی و مدیریت کند و امنیت کاری شبکه عهده داردواین شغل

100ساعت

بامشاغل برنامه نویس رایانه ای در ارتباط است.
مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب کسی است که توانایی ایجاد تغییر و بهینه سازی وب
گرافیکی ، site mapایجاد htmlسایت های اینترنتی و اینترانتی ،توسعه و انتشار سایت های

103

مهندسی طراح و توسعه

،استفاده از DHTMLیک سایت ،توسعه وب بااستفاده از جلوه های ویژه ،Presentationطراحی

دهنده عمومی وب

برای مدیریت اسناد وب ،افزرودن گرافیک های پویا دروب،نوشتن و برطرف کردن خطاهای CSS

 424ساعت

و ایجاد فرم های تعاملی برای دریافت  Client-Side Java Scriptمرورگر های متعددبااستفاده از
SQL Severاطالعات کاربر ،ایجاد و ارتباط با پایگاه داده راداشته باشد.

مهندس کامپیوتر طراح تبلیغات و بهینه سازی  WEBدر مراکز کامپیوتر و  IKT، ICT،ITبه
عنوان یک عضو درتیم طراحی و ساخت  WEBبرای  E-Businessو  E-Commerceو
104

مهندس طراح تبلیغات
و بهینه سازی WEB

مشابه آن براساس آموخته های خود انجام وظیفه می کند.همچنین ازعهده شناخت
، Web Visibilityکارباموارد باعث پیشرفت، promotionانجام

240ساعت

( Search engine optimizationطراحی  siteومحتوا) وکاربا بهینه سازی Search
 external promotion)( engineبرخواهد آمد .و میتواند باتیم های طراحان سایتها و
صفحات  WEBپروژه های مربوطه و همچنین  Search engineها انجام وظیفه نماید.
این شغل از مهم ترین مشاغل وابسته به سیستم های کامپیوتری متکی دراتوماسیون

105

میکروکنترلر ها در

صنعتی می باشد.ازویژگی های این شغل این است که کارخانجات،خطوط تولید و مراکز

روبوتیک

تولیدی به شدت وابسته به گروهی است که دراین خصوص آموزش دیده باشند تابتوانند
باسیستم های کامپیوتری متکی بر میکروکنترلر هاو  AVRها کارکنند.

122ساعت

ردیف

106

نام استاندارد

مدیر  ISPمراکزIT
تحتUNIX/LINUX

مشخصات عمومی

طول دوره
آموزش

مدیر ISPمراکز ITتحت  UNIX/LINUXکسی است که عالوه برمهارت مدیر  Linuxیا
Unixازعهده انجام ، quid Proxy Server، DNS /bind، Mail Services،Samba

32ساعت

 FTP، HTTP /Apache، NIS Networking،DHCPبرآید.
مهندس کامپیوتر درمدیریت زمان و اولویت یک مهندس کامپیوتر است که درمراکز
کامپیوتر IKT، IC،IT ،وشرکتها و سازمان ها و پارک های تکنولوژی می تواند با تیم های

مهندس کامپیوتر در
107

مدیریت زمان و
اولویت

مهندسی مدیریت پروزه های مربوطه همکاری بازم را درراستای مدیریت زمان و
اولویت داشته باشد.همچنین مهندس کامپیوتردرمدیریت زمان و اولویت کسی است که
ازعهده شناخت مفاهیم اولیه و اساسی،تشخیص  RELATIONSHIPموردنظربرایTIME

280ساعت

،توسعه  PLANNING، BIG-PICTURE GOALSبرای، SUCCESSانجام
،OVERCOMING OVER-COMMITMENTساخت LIFE BALANCEوکارباTOOLSET
برای GOING FORWARDبرآید.

108

کارور پیشرفته اینترنت

تربیت افرادی که بتوانند بااینترنت کارکنند و اطالعات موردنیاز راجستجو و دریافت
کنند.

100ساعت

مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب کسی است که توانایی ایجاد تغییرو بهینه
سازی وب سایت های اینترنتی و اینترانتی،توسعه و انتشارسایت های ، htmlتوسعه وب
109

مهندس توسعه دهنده
وب با Java Scrip

بااستفاده از جلوه های ویژه ،DHTMLنوشتن و برطرف کردن خطاهای مرورگرهای
متعدد بااستفاده از Client-Side Java Scripو ActiveX Plug-inها،ساخت برنامه های

304ساعت

تحت وب بااستفاده از Client-Side Java Scriptپیشرفته،توانایی،خواندن و نوشتن و
خطایابی  Client-Sideو، Server-Side Scriptاستفاده از SQLبرای گرفتن  Queryو
بروز رسانی پایگاه داده بااستفاده از Java Scriptراداشته باشد.
رایانه کار نرم افزار طراحی مدارات الکترونیک  LOGIC WORKکسی است که عالوه

110

کارورLOGICWORK

برمهارت کارور عمومی رایانه شخصی بتواند بااستفاده از امکانات و ابزار موجود دراین
نرم افزار الکترونیکی مورد نظر راطراحی و پیاده سازی نماید.

24ساعت

