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 مقدمه

 آزمون اولین گذاریسیاست شورای مصوبات اساس بر متعال، خداوند درگاه به سپاس و حمد با 
 فرادا، انتخاب هاشرکتاین  انسانی سرمایه تأمین منظوربه بنیان،دانش و خصوصی هایشرکت تخداماس

این آزمون صورت  گذاریسیاستو  ریزیطرح، داوطلبان برای مناسب شرایط ایجادشایسته و همچنین 
، مستعد افراد به شغلی امکانات تخصیص و مناسب هایشغلداوطلبان به  هدایتپذیرفت. لذا در راستای 

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

 تعاریف

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

 هب شغلی حوزه اساس بر بنیاندانش و خصوصی هایشرکت موردنیاز مشاغل :شغلی دسته  -1
 این عناوین نامند.می «شغلی دسته» یک را بخش هر است، شدهتقسیم مستقل بخش 8

 :باشدمی ذیل شرح به شغلی هایدسته

 فنی و اجرایی  -1

 مراقبت و درمان بهداشت،  -2

 یآموزش و رفاهی خدماتی،  -3

 فروش و بازاریابی ای،رسانه طراحی،  -4

 اطاعات آوریفن  -5

 مهندسی و کارشناسی  -6

 اداری و حقوقی مالی،  -7

 مدیریتی  -8

 و خصوصی هایشرکت در موجود شغلی هایموقعیت از نوع هر برای :یشغل عنوان  -2
 شغلی عنوان 266 ارزیابی شامل آزمون است. شدهگرفته نظر در شغلی عنوان یک بنیاندانش
 داشت. خواهد وجود گوناگون هایشرکت در شغلی موقعیت چندین عنوان، هر برای که بوده
 است. آمده همین دفترچه 45تا  13 صفحات ولاجد در هاآن تعاریف و عناوین این

 را غیردولتی هایسازمان و هامجموعه اقتصادی، هایبنگاه نهادها، کلیه خصوصی: شرکت  -3
 امند.نمی خصوصی شرکت کنند،می فعالیت غیرتجاری یا تجاری اهداف با قانون اساس بر که

 لمع افزاییهم منظوربه که است تعاونی یا خصوصی مؤسسه یا شرکت ان:بنیدانش شرکت  -4
 کاربرد و گسترش )شامل اقتصادی و علمی اهداف تحقق محور،دانش اقتصاد توسعه ثروت، و

 (خدمات و کاا تولید و طراحی )شامل توسعه و تحقیق نتایج سازیتجاری و نوآوری( و اختراع
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 تشکیل مربوط افزارهاینرم تولید در ویژهبه فراوان افزودهارزش با و برتر هایفناوری حوزه در
 مؤسسات و هاشرکت تشخیص و ارزیابی نامهآیین» موردنظر معیارهای اساس بر و شودمی

 نبنیادانش مؤسسات و هاشرکت صاحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه» تأیید به ،«بنیاندانش
 .رسدمی «رااج بر نظارت و

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

o شغل در «عمومی دانش» سؤاات وجود عدم یا وجود از اطاع برای: 1 تبصره 
 نمایید مراجعه ضرایب به مربوط جدول به ضریبشان و سؤاات تعداد و تانموردنظر

o به جدول مربوط  «عمومیدانش » سؤاات: جهت اطاع از کتب پیشنهادی 2 تبصره
 در ابتدای قسمت منابع آزمون توجه نمایید.

 هوش و اجتماعی روابط انگلیسی، زبان اطاعات، فناوری فهم دروس به :تخصصی رفتاري  -6
 حلهمر آزمون در سؤااتی مشاغل از بعضی برای آنان از برخی میان از که شودمی گفته ریاضی

 .داشت خواهد وجود اینترنتی

o شغل در «تخصصی رفتاری» سؤاات وجود عدم یا وجود از اطاع برای: 1 تبصره 
 .نمایید مراجعه ضرایب به مربوط جدول به ضریبشان و سؤاات تعداد و تانموردنظر

o مربوط جدول به دانشی و رفتاری سؤاات پیشنهادی کتب از اطاع جهت: 2 تبصره 
 .نمایید توجه آزمون منابع قسمت در شغل هر به

 اختصاصی و ویژه صورتبه شغل هر برای که است سؤاات از ایمجموعه :اختصاصی سؤاات  -7
 در سؤاات این همه ضریب. بسنجد متمرکز طوربه را شغل هر موردنیاز دانش تا شدهطراحی

 .باشدمی 6 شغل هر

o ماهر کارگر» ،«کامیونت و خودرو راننده» ،«موتوری پیک» مشاغل برای: تبصره 
 گرکار» ،«ساده کارگر» ،«مونتاژکار ماهر کارگر» ،«سازقالب ماهر کارگر» ،«بندیبسته
 و کودک دارندهنگه» ،«آزمایشگاه تکنسین» ،«کنپخشتراکت» ،«ساختمان ماهر

 علت به «تلفنی پاسخگوی» و «نظافتچی و آبدارچی» ،«پیچنسخه» ،«سالمند
 فتهگر نظر در اختصاصی سؤاات غیر تئوریک و عملی مسائل بر تمرکز و ماهیتشان

 .شودنمی

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

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

 یاسام جمهوری اساسی قانون در شدهتصریح ادیان از یکی یا و اسام مبین دین به اعتقاد  -1
 ایران

 ایران اسامی جمهوری اساسی قانون به التزام  -2

 ایران تابعیت داشتن  -3

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

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

 سن سال (18) هجده حداقل داشتن  -6

 مهم: نکات
 هایدرزمینه و پویا عمدتاً دولتی هایدستگاه برخاف بنیاندانش و خصوصی هایمجموعه  -1

 هب. کندمی پیروی قاعده همین از نیز استخدامشان و جذب نحوه و هستند پیشرو مختلف
 ادامه همچنان www.inre.ir سایت در کار نیروی درخواست ثبت فرایند دلیل همین
 روعش از قبل تا کمدست کار، نیروی متقاضی هایشرکت اسامی و دقیق تعداد ذکر لذا. دارد

 هب ازم. نیست مقدور بنیاندانش و خصوصی هایشرکت استخدام آزمون اینترنتی مرحله
 فرصت 5000 حداقل موجود هایدرخواست بر اساس و کنونی برآوردهای طبق است ذکر

 این پراکندگی و دارد وجود آزمون این طریق از استخدام برای شغلی عنوان 266 در شغلی
 .شد خواهد مجاورشان استان یا و هااستان همه در هاآن اکثر پوشش به منجر مشاغل

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

  :اوراق و ازم مجوزات اخذ نیازمند استخدام جهت آزمون مشاغل از تعدادیتذکر 
 پرستاران به هاآن ازجمله توانمی که باشندمی مربوطه نهادهای سوی از رسمی

 .نمود اشاره...  و

 رد با تا است نیاز ،باشندمی مشاغل این در شرکت به مندعاقه که داوطلبانی
 مونآز و نمایند اقدام نامثبت به نسبت مشاغل، از دسته این شرایط گرفتن نظر
 .داشت نخواهد عهده بر افراد این استخدام قبال در مسئولیتی گونههیچ

 شهریور 26 شنبهیکروز  24ساعت  لغایت شهریور 14 شنبهسه روز صبح 8 از نامثبت زمان  -3
صورت خواهد  www.inre.ir نشانی به آزمون سایت طریق از منحصراً  نامخواهد بود و ثبت

 .پذیرفت

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

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

 شوید. آزمون در نامثبت

 در راست به چپ از است رقم ده که را خود ملی کد باید داوطلب ملی، کد به مربوط قسمت در -
 تاکنون که داوطلبانی ضمناً کند. خودداری تیره خط یا و ممیز درج از و نماید درج مربوط محل
 گویای تلفن شماره با خود ملی کد شماره از اطاع برای اندنشده ملی کارت اخذ به موفق

 0123456789 مثالعنوانبه نمایند. حاصل تماس 66707131

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

 یا حرف) کاراکتر 6 شامل حداقل بایستمی رمز عبور .گرددمی انتخاب داوطلب توسط رمز عبور -
 باشد. (هاآن از ترکیبی یا عدد

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

o مراحل پایان تا و نموده یادداشت را خود انتخابی رمز عبور بایستمی داوطلب :2 تبصره 
 که گردد انتخاب نحوی به باید عبور رمز لذا باشد. کوشا آن نگهداری و حفظ در آزمون

 نشود. فراموش

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

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

 نماید. گذاریعامت را «نیستم ربات من» مربع بایستمی داوطلب امنیتی، در بخش -

o دقت با را سؤال متن شدید، مواجه دیگری سؤال با قسمت این در کهدرصورتی :1 تبصره 
 نمایید. گذاریعامت را درست انتخابی هایگزینه و نموده مطالعه

 به رقمی 6 تائید کد ،واردشده اطاعات بودن صحیح صورت در ،«نامثبت» دکمه روی کلیک با  -
 شود.می منتقل بعد یمرحله به نامثبت فرایند و شدهارسال ینامثبت همراه تلفن شماره

 ردهک وارد تائید کد با مرتبط قسمت در را، پیامک طریق از شده دریافت رقمی 6 کد بعد مرحله در -
 نمایید. کلیک «ورود و تائید» دکمه روی بر و

o کد مجدد ارسال» دکمه ،شدهتعیین زمان در ،تائید کد دریافت عدم صورت در :1 تبصره 
 همراه تلفن شماره صحت از شرایط، این در بایستمی داوطلب شود.می فعال «تائید

 تنسب مجدداً «تائید کد مجدد ارسال» دکمه بر کلیک با و نماید حاصل اطمینان واردشده
 نماید. اقدام تائید کد دریافت به

http://www.inre.ir/
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o یدیگر زمان به را خود نامثبت پیامک، طریق از تائید کد دریافت عدم صورت در :2 تبصره 
 فرمایید. حاصل تماس 021-35095500 شماره با یا و نمایید موکول

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

 مربع گذاریعامت از پس و نموده مطالعه دقت با را مقررات و قوانین باید، پس از ورود داوطلب -
 د.نمای کلیک «نامثبت شروع» دکمه روی بر «هستم موافق هاآن با و امخوانده را ترامقر و نیقوان»

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

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

 رطوبه شناسنامه با مطابق را خود پدر نام و خانوادگی نام ،نام موردنظر محل در باید داوطلب 
 هب حروف تکرار همچنین و الفبا حروف از غیر عامت هرگونه بردن کار به از) نماید وارد کامل
 (.شود خودداری تشدید داشتن دلیل

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

 .نماید خودداری گردیده درج

 نماید. وارد را خود تولد محل شناسنامه با مطابق بایستمی داوطلب تولد، محل بخش در 

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

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

 نماید انتخاب را مؤنث یا مذکر هایگزینه از یکی باید داوطلب جنسیت، بخش در. 

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

o معافیت» گزینه بایستمی معافیت یا خدمت پایان کارت فاقد دانشجویان :1 تبصره 
 نمایند. انتخاب وظیفهنظام وضعیت برای را «تحصیلی

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

o توانید از جدول صفحه بعد بیابید.می ی خود راهااستان: کد 1 تبصره 
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 استان کد
 تهران 021

 البرز 026

 قم 025

 مرکزی 086

 زنجان 024

 سمنان 023

 همدان 081

 قزوین 028

 اصفهان 031

 آذربایجان غربی 044

 مازندران 011

 و بویر احمد کهگیلویه 074

 کرمانشاه 083

 خراسان رضوی 051

 اردبیل 045

 گلستان 017

 آذربایجان شرقی 041

 سیستان و بلوچستان 054

 کردستان 087

 فارس 071

 لرستان 066

 کرمان 034

 خراسان جنوبی 056

 گیان 013

 بوشهر 077

 هرمزگان 076

 خوزستان 061

 چهارمحال و بختیاری 038

 خراسان شمالی 058

 یزد 035

 ایام 084
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 مندرج همراه و ثابت تلفن شماره با متفاوت ایشماره تا است ازم اضطراری شماره قسمت در 
 09123456789 مثالعنوانبه گردد. ثبت قبل هایقسمت در

o رد تا باشد شما نزدیکان یا و آشنایان از یکی شماره بایستمی شماره این :1 تبصره 
 باشند. دسترس در رسانیاطاع منظوربه اضطرار شرایط

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

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

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

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

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

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

 نمایید. کلیک «ادامه و ثبت» دکمه روی بر فرم تکمیل از پس -

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

 سوابق تحصیلی، سوابق یدسته پنج در را خود شغلی و علمی سوابق توانیدمی سوابق قسمت در -
 نمایید. وارد خارجی هایزبان و تخصصی هایدوره بیمه، سوابق کاری،

 یلتکم را شدهخواسته موارد و نموده انتخاب را افزودن گزینه دسته هر در است کافی کار این برای
 هسابق افزودن» گزینه تا است ازم تحصیلی سابقه کردن اضافه برای مثالعنوانبه نمایید.

 د.یاینم اقدام هاآن تکمیل به نسبت مربوط، هایگزینه نمایش از پس و گردد انتخاب «تحصیلی

o کسی مثال برای نمود. اضافه سابقه چندین توانمی سوابق، از دسته هر در :1 تبصره 
 سپس و نموده وارد را خود دیپلم مشخصات ابتدا است، کارشناسی مدرک دارای که
 مدرک اطاعات درج به بتنس «تحصیلی سوابق افزودن» گزینه ددمج فشردن با

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

o قرمزرنگ کلید فشردن با را موجود سوابق از یک هر توانمی ،دسته هر در :2 تبصره 
 نمود. حذف نیاز صورت در ،«حذف»

 است: زیر شرح به بخش هر سوابق تکمیل نحوه -
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 ربوطم قسمت ،«تحصیلی سابقه افزودن» کلید فشردن از پس «تحصیلی سوابق» قسمت در 
 قسمت بر کلیک از پس بایستمی داوطلب .شودمی داده نمایش تحصیلی سوابق درج به
 .نماید انتخاب لیست از را خود موردنظر گزینه «تحصیلی مقطع»

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

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

 در را مذکور مقطع که یآموزش مرکز نام بایستمی داوطلب ،«یآموزش مرکز نام» قسمت در 
 نماید. درج کامل طوربه را است گذرانده آن

 گردد. وارد مدرک اخذ سال بایستمی ،«مدرک اخذ سال» قسمت در 

o گزینه هستید ذکرشده مقطع در تحصیل به ولمشغ همچنان کهدرصورتی :1 تبصره 
 .نمایید انتخاب را تحصیل حال در

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

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

o آخرین معدل مقطع قبلی دارید قرار مقطعی اول نیمسال در کهدرصورتی :2 تبصره ،
 .وارد نماییدرا 

 رجد به مربوط قسمت ،«کاری سابقه افزودن» کلید فشردن زا پس «کاری سوابق» قسمت در 
 «شغل عنوان» قسمت بر کلیک از پس بایستمی داوطلب .شودمی داده نمایش کاری سوابق
 نماید. وارد را آن عنوان

 به مشغول آن در که را ایمجموعه یا شرکت نام است ازم «شرکت نام» به مربوط کادر در 
 نماید. وارد کامل صورتبه اید،بوده کار

 وارد «ریال به» را بردهنام شغل از دریافتی حقوق میزان آخرین دریافتی، حقوق قسمت در 
 تومان هزار هفتادوپنج و سیصدو  میلیونیک معادل فردی حقوق اگر مثالعنوانبه .نمایید
 نماید. وارد را 13،750،000 عدد باید است

 د.نمای وارد را مذکور شغلی عنوانبه ورود سال ،«سال از» قسمت در 

 دنمای وارد را شغلی عنوان آن تحت مذکور شرکت با همکاری اتمام سال ،«سال تا» قسمت در. 

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

 افزودن» کلید فشردن از پس «بیمه سوابق» قسمت در بیمه، سابقه بودن دارا صورت در 
 سپ تواندمی داوطلب .شودمی داده نمایش بیمه سوابق درج به مربوط قسمت ،«بیمه سابقه
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 انتخاب را خود موردنظر بیمه نوع موجود هایگزینه بین از ،«بیمه نوع» قسمت بر کلیک از
 نماید.

 ید.نما انتخاب را است آغازشده موردنظر بیمه که ماهی ،«ماه از» قسمت در کلیک با 

 ید.نما انتخاب را موردنظر بیمه شروع سال ،«سال» قسمت در 

 د.نمای انتخاب ،رسدمی اتمام به موردنظر بیمه که را ماهی ،«ماه تا» قسمت در کلیک با 

 نماید. انتخاب را موردنظر بیمه اتمام سال ،«سال» نام به قسمت دومین در 

 هایقسمت در ترتیب به راسال پایان دوره مذکور  و دوره نام تخصصی، هایدوره قسمت در 
 .نمایید وارد «سال گذراندن» و «دوره نام»

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

 انتخاب را «دارم را دوره گواهینامه» گزینه ،اختیاردارید در را دوره گواهینامه کهدرصورتی 
 نمایید.

 زبان ،«خارجی زبان» قسمت روی کلیک با بایستمی داوطلب خارجی هایزبان قسمت در 
 اید.نم انتخاب را خود موردنظر

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

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

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

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

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

o شرکت آزمون، شغلی عنوان پنج در حداکثر توانمی شغلی دسته هر ازای به :1 تبصره 
 خابانت اجازه هستید مندعاقه مدیریتی دسته شغلی عناوین به اگر مثال برای کرد.
 دارید. را دسته این در شغلی عنوان پنج تنها

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

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

o یک است قادر داوطلب است. شغلی دسته یک ازای در فوق، دریافتی مبلغ :4 تبصره 
 تخابان را شغل پنج حداکثر نیز دسته آن در و نماید اضافه نیز را دیگر شغلی دسته
 نماید. پرداخت نیز را دیگر ریال 000,375 مبلغ بایستمی صورت، این در کند.
 پنج حداکثر و مدیریتی دسته از شغلی عنوان پنج حداکثر داوطلبی اگر مثالعنوانبه
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 ریال 000,945 مجموعاً بایستمی نماید انتخاب نیاجرایی و ف دسته از شغلی عنوان
 نماید. پرداخت

 ارفش را صفحه پایین در «ادامه و ثبت» سبزرنگ دکمه ،موردنظر شغلی عناوین انتخاب از پس -
 شوید. بعدی صفحه در مرحله خرینآ وارد و دهید

o مهر ماه  20نموده اند می توانند تا  ثبت نام خود را ثبت یا تکمیل: داوطلبانی که 1تبصره
اقدام به اصاح اطاعات خود و تغییرعنوان شغلی یا  انصراف از آزمون نمایند. در صورت 

مبلغ دریافتی عودت داده  ،پس از بررسی و تایید دبیرخانه آزمون ،ثبت انصراف از آزمون
 خواهد شد.

 بررسی از پس ،«حسابصورت پرداخت و خاصه» قسمت «پرداخت وضعیت» صفحه در -
 حصول و خارجی هایزبان و تخصصی هایدوره بیمه، شغلی، تحصیلی، سوابق و فردی مشخصات
 یدتائ مورد و بوده صحیح باا موارد تمام» گزینه شده،منتخب شغلی عناوین درستی از اطمینان

 .نمایید انتخاب را «باشدمی

 نمایید. انتخاب را پرداخت شیوه یدتوانمی باا گزینه تائید از پس

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

 شتاب شبکه عضو هایکارت وسیلهبه بانکی درگاه طریق از واریز: 

 پرداخت هب نسبت شتاب شبکه عضو بانکی هایکارتکلیه  وسیلهبه یدتوانمی روش این در
 نمایید. اقدام وجه اینترنتی
o بانکی را  موردنظرکارت : برای پرداخت از این روش ازم است رمز دوم 1 تبصره

 داشته باشید.

o توانید بانک پذیرنده را انتخاب نمایید. : پس از انتخاب این گزینه، شما می2 تبصره
های و با کلیه کارت باشدمیکارت شما  صادرکنندهاین گزینه مستقل از بانک 
 های پذیرنده پرداخت نمایید.توانید در همه بانکبانکی عضو شبکه شتاب می

o بیشتر از دو روش دیگر پرداخت، این روش  هایروش: از میان دیگر 3 تبصره
 .گرددمیتوصیه 

 واریز مشخصات اعام و کارت به کارت طریق از واریز: 

ا ب شریف گستران میزان موسسه کارت به مذکور وجه تا است ازم گزینه این انتخاب با
 شماره» شامل کنشترا جزئیات سپس اریز وو 5022-2970-0000-1607شماره کارت 

 گردد. ثبت «)ساعت( زمان» و «تاریخ» ،«/پیگیریمرجع

o عابر های بایست به دستگاهپرداخت از این طریق داوطلب می منظوربه :1 تبصره
 .های معتبر متصل به شبکه شتاب مراجعه نمایدبانک بانک
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o مشاهده خودپرداز دستگاه از دریافتی برگه از را پیگیری / مرجع شماره :2 تبصره 
 نمایید. وارد مربوطه قسمت در و

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

 واریز مشخصات اعام و بانکی حسابشماره طریق از واریز: 

موسسه میزان گستران شریف نزد  حساببه مذکور وجه تا است ازم گزینه این انتخاب با
 و واریزشده 307.8100.12458682.1بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی به شماره 

 حساب فیش مطابق «زمان» و «تاریخ» ،«فیش شماره» شامل نشتراک جزئیات سپس
 گردد وارد مربوطه قسمت در دقتبه بانکی
o بانک تریننزدیکتواند به پرداخت از این طریق، داوطلب می منظوربه :1 تبصره 

 .محل اقامت خود مراجعه نمایدپاسارگاد 
 وجود شدهانتخاب شغلی هایدسته تغییر امکان وجه واریز از پس :1 مهم تذکر 

 .داشت نخواهد

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

 در «ثبت»یا  «پرداخت» سبزرنگ گزینه پرداخت، روش و ینامثبت اطاعات از اطمینان از پس -
 نمایید. انتخاب را صفحه پایین

 کاربری صفحهورود به 
نام در ثبت»)زیر گزینه  «ورود به صفحه کاربری»سمت راست سایت آزمون، روی گزینه در  -

کد ملی و رمز عبور خود )رمزی که هنگام  موردنظرپس از باز شدن صفحه ( کلیک کنید. «آزمون
ی نامکاربری، اطاعات ثبت صفحهپس از وارد شدن به اید( را وارد نمایید. نام انتخاب نمودهثبت
 است. مشاهدهقابل در باای صفحه شما

عکس و  بارگذاریرده و اقدام به اری مدارک کلیک کذدر سمت راست صفحه روی گزینه بارگ -
است که روی گزینه انتخاب عکس کلیک  صورتبدین بارگذاریایید. فرآیند کارت ملی خود نم

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

 منطبق بر قوانین جمهوری اسامی ایران باشد.
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 است. شدهمشخصنمونه عکس درست در تصویر 

 است. مشاهدهقابلقسمت وضعیت پرداخت شما  سمت راست صفحه، در -
پس از خواندن توضیحات آن، روی گزینه شروع آزمون، قسمت پیشسمت راست صفحه، در  -

آن اقدام نمایید. ازم به ذکر است که  سؤااتنسبت به پاسخ به آزمون کلیک کرده و پیش
 .است ایدوگزینه صورتبه سؤاات

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

)زیر منوی مشخصات فردی(،  «هاوضعیت»های فوق، در منوی پس از تکمیل هر یک از قسمت 
 است. مشاهدهقابلآزمون مدارک، پرداخت و پیش بارگذاریوضعیت 

شده باشد وگرنه شرکت در آزمون برای  تائیدها در منوی وضعیت تمامی فعالیتم است که از 
 پذیر نخواهد بود.شما امکان
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 آزمون: بندیزمان جدول
 

 تاریخ موضوع
 1396 شهریورماه 14 آزمون نامثبتشروع 

 1396 شهریورماه 26 آزمون نامثبتپایان مهلت 
 1396 مهرماههفته آخر  برای دسته اول مشاغل اینترنتی مرحلهشروع 

 1396 ماه آبان 20 هادر تمامی دسته اینترنتی مرحلهپایان 
 1396 آذرماه اعام نتایج

 1396 ماهبهمندی و  برگزاری مرحله حضوری
 1396 اسفندماه اعام نتایج نهایی و فرایند جذب

 

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

o تواند از هر می : در مشاغلی که منبع مطالعاتی خاصی پیشنهاد نگردیده است داوطلب1 تبصره
 منبع مطالعاتی مرتبط استفاده نماید.

 

 
 

 

 

 

 

  

 آزمون مفاد
 اختصاصی زمونآ عناوین عمومی آزمون عناوین

 ریاضی هوش ریاضی

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

 تعاریف عناوین شغلی دسته اجرایی و فنی
 

 اجرایی و فنی

 و پرونده در آن ثبت و انبار در تجهیزات و مواد سازیذخیره و دریافت وظیفه انباردار
 .دارد عهده بر را گزارش ارسال

 .دهدمی انجام را گیاهان از نگهداری و داشت کاشت، عملیات که است کسی باغبان

 برشکار پوشاک

 گو،ال رسم گیری،اندازه عهده از بتواند که است کسی لباس برشکار و الگوساز
 احاص و کنترل و شده پیاده الگو اساس بر پارچه انواع برش و الگو کردن پیاده

 و ایمنی نکات با همچنین و برآید خورده برش هایپارچه در حاصله عیوب
 .باشد داشته آشنایی کار ضمن حوادث از پیشگیری و کار محیط بهداشت

 شهر سطح در مکی زمان در را مشتریان سفارش هایبسته که است کسی پیک موتوری
 کندمی جابجا

 انجام ار صنعتی آاتماشین نگهداری یا تنظیم نصب، تعمیرات، که است کسی آات صنعتیتعمیر ماشین
 .دهدمی

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

 .دهدیم انجام را الکتریکی لوازم انواع نصب یا و تنظیم تعمیرات، که است کسی الکترونیکی

 .دهدمی انجام را لباس دوخت و تعمیر تغییر، ساخت، طراحی، که است کسی خیاط

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

 
کشاورزی و  هایماشینراننده 

 ،لیفتراک)جرثقیل،  صنعتی
 و...( تراکتور

 بر ار کشاورزی و صنعتی آاتماشین جابجایی و رانندگی وظیفه که است کسی
 .دارد عهده

 کارسنگ
 رب را...  و پله ساختمان، نمای نصب و سنگ برش وظیفه که است کسی

 دارد عهده

         

 (کاربهآمادهکارگر ساده )
 حقوق، مزد، از اعم السعی حق دریافت مقابل در عنوان هر به که است کسی

 کندمی کار کارفرما درخواست به مزایا سایر و سود سهم

 

http://www.inre.ir/


18    www.inre.ir  

 

 کاررنگ کارگر ماهر
 تجهیزات سایر و سقف دیوار، نقاشی عملیات که است کسی ساختمان نقاش

 دهدمی انجام را ساختمانی

 

 مونتاژکار کارگر ماهر
 ای کاریپتک توسط مرحله چند یا یک طی فلز روی بر کار با که است کسی

 کندمی ایجاد را نهایی مطلوب شکل کاریپرس

 

 ای کاریپتک توسط مرحله چند یا یک طی فلز روی بر کار با که است کسی کارگر ماهر آهنگر
 .کندمی ایجاد را نهایی مطلوب شکل کاریپرس

 .دهدمی انجام برش یهادستگاه وسیلهبه فلزات برش وظیفه که است کسی کارگر ماهر برشکار

 کاربرقکارگر ماهر 
 یالکتریک تجهیزات ،برق کشیسیم تعمیر و نگهداری نصب، که است کسی

 دهدمی انجام را هاخیابان مواقع بعضی در و هاساختمان

 

 باشد دارا خوبیبه را بندیبسته مهارت که است کسی بندبستهکارگر ماهر 

 

 ی،تراش رو مانند تراشکاری کارهای انجام تراش، دستگاه تنظیم که است کسی کارگر ماهر تراشکار
 .دهدمی انجام تراش ماشین وسیلهبه را...  و کردن سوراخ تراشی، کف

 لزیف قطعات اتصال برای شعله برش دستگاه یا دستی جوش از که است کسی کارگر ماهر جوشکار
 کندمی استفاده فلزی قطعات درزهای و هاسوراخ کردن پر یا

 .است چاپ کارگاه در نشریات و کتاب صحافی و چاپ مسئول که است کسی کارگر ماهر چاپ و صحافی
 .کندمی سرو را هاآن سفارش و کرده دریافت مشتریان از را هاسفارش که کسی کارگر ماهر رستورانی

 جامان ساختمانی هایسایت در را فیزیکی کار به مربوط وظایف که است کسی کارگر ماهر ساختمانی
 .دهدمی

 هانساختما در شیشه تعویض و نصب برش، گیری،اندازه وظیفه که است کسی و نصب بریشیشهکارگر ماهر 
 .دارد عهده بر را دارند شیشه نصب به نیاز که مراکزی و

 .سازدمی شدهطراحی قبل از طرح و الگو از را جواهرات و طا که است کسی کارگر ماهر طا و جواهرسازی

 کردن پر قالب، قطعات آوریجمع مواد، کردن مخلوط وظیفه که است کسی سازقالبکارگر ماهر 
 .دهدمی انجام قالب انبوه تولید برای را بندیقالب و قالب

و  کشلولهکارگر ماهر 
 تأسیسات

 تی،بهداش تأسیسات تعمیر و نصب سازی،پیاده طراحی، وظیفه که است کسی
 بر ار مختلف هایساختمان گازرسانی و مطبوع تهویه فاضاب، برودتی، حرارتی،

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

 .دهدمی انجام را چوبی تجهیزات نصب و تعمیر ساخت، عملیات که است کسی کارگر ماهر نجار و درودگر
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 امانج را...  و فریزر و یخچال کولر، مانند خانگیلوازم انواع نصب که است کسی خانگیلوازمنصاب 
 .دهدمی

 الکتریکی، آسانسورهای نگهداری یا و تعمیر نصب، مونتاژ، که است کسی نصاب و تعمیرکار آسانسور
 .دهدمی انجام را هیدرولیکی

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

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

 مراقبت و درمان بهداشت،

 توضیحات مشاغل

اولیه و  هایکمک اپراتور
 های پزشکیفوریت

 یبحران شرایط در مصدومان و بیماران به اولیه هایامدادرسانی وظیفه که فردی
 دارد را

 امدادگر
 و جستجو و یابیموقعیت جهت مخصوص هایمهارت دارای که شخصی

 باشدمی بایا و سوانح در پزشکی اقدامات

 

 دارد شرکت بیماران درمان و مراقبت امر در که پزشکی گروه در عضوی بهیار

 

 پرستار
 بیماران درمان مراقبت، ایحرفه هایمهارت و علمی اصول ٔ  ینهدرزم که فردی

 باشد داشته کافی مهارت

 

 تکنسین آزمایشگاه
 درمان و تشخیص برای آزمایشگاه در جهت پزشکی معمول یهاآزمایش انجام

 بیماری از پیشگیری و

 

 انجام را ایکس اشعه توسط بدن یهااندام از تصویربرداری عمل که فردی تکنسین رادیولوژی
 دهدمی

 تکنسین فیزیوتراپی

 اصاح جهت بدن مفاصل سایر و فقرات ستون تنظیم به فیزیوتراپی تکنسین
 ،اختال میزان و ماهیت تشخیص برای بیمار معاینه ،غیرطبیعی یهاناهنجاری

 و نوردرمانی ،درمانیآب استراحت، ورزش، مانند تکمیلی اقدامات کارگیریبه
 .پردازدمی درمانی گرما

 ترینمتداول عنوانبه بیمار یک مداوای برای دارودرمانی ٔ  ینهدرزم که ایحرفه داروساز
 گرددمی بیماران با دنیا در شیوه

 انسان غیر به حیوانات هایبیماری پیشگیری و درمان شناخت، به که فردی دامپزشک
 پردازدمی

 پردازدمی روانی فرآیندهای و رفتاری مباحث به که فردی شناسروان

 

 ار شغلیآمیز مخاطره عوامل و کنترل حذف و یابیارزش شناسایی، که شخصی ایکارشناس بهداشت حرفه
 دارد عهده بر
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 کارشناس
 محیطیزیست معضات اصاح و یابیارز شناسایی، بهداشت محیط 

 دارد بر عهده را بینایی و سامت حفظ مسئولیت که فردی سنجیبیناییکارشناس 

 

 شناسیکارشناس شنوایی
 اییشنو دستگاه پایش و بخشیتوان ،درمان ،یصتشخ شناسایی، در که فردی

 دارد تخصص

 
 تولید فرآیند در غذایی مواد کیفی کنترل کارشناس صنایع غذایی

 کارشناس علوم آزمایشگاهی
 تشخیص هدف با انسان بدن بافت ،ادرار خون، آزمایشگاهی آنالیز با که فردی

 دارد سروکار بیماری

 

 ،ارتباطی اختاات درمان و تشخیص بررسی به که کارشناسی کارشناس گفتاردرمانی
 پردازدمی صوت اختاات و ادراکی

  
 رساندن حداقل به برای مناسب راهکارهای یابیارز شناسایی، وظیفه مشاور ایمنی

 دارد را بهداشتی و ایمنی بالقوه یهاریسک

 سبک در گیریتصمیم منظوربه افراد به کمک برای خود از دانش که فردی مشاور تغذیه
 کندمی استفاده شانتغذیه

 دکتر مستقیم نظارت تحت و داروخانه در که درمانی خدمات دهندگانارائه از پیچنسخه
 کندمی فعالیت داروساز

 دارندهنگه
 سالمندان و کودکان از نگهداری و مراقبت خدمات دهندهارائه کودک یا سالمند
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 یآموزشتعاریف عناوین شغلی دسته خدماتی، رفاهی و 
 

 آموزشی و رفاهی خدماتی،

 توضیحات مشاغل

 نظافتچیآبدارچی و 
/ خانهمهمان شرکت، عمومی هایمحوطه نظافت و رسانیخدمات که شخصی
 کار که است فردی آبدارچی. دارد عهده بر را بَرآسان و سرسرا قبیل از هتل،
 .شودمی سپرده او به آشپزخانه اسباب و دارد عهده به را...  و قهوه چای، تهیه

 پیرایشگرآرایشگر و 
 )مردانه و زنانه(

 سیک بنابراین است؛ کردن کم معنای به پیرایش و کردن اضافه معنی به آرایش
 و ریمگ به که کسی و پیرایشگر ،پردازدمی مو کردن اصاح و کوتاه به تنها که

 .دارد نام آرایشگر ،پردازدمی فرد یچهره و مو رنگ تغییر
 .گیردمی عهده به را غذا سازیآماده و تهیه کار که است فردی آشپز آشپز

 آمارگر
 ،آوریجمع به تحقیقات و مطالعات طراحی در ریاضی دانش بردن بکار با آمارگر

 تشرک علمی هایپژوهش در نتایج تفسیر و اطاعات وتحلیلتجزیه و پردازش
 .کنندمی

 به رسیدن درصدد علمی هایروش از استفاده با که است فردی پژوهشگر پژوهشگر
 .است مختلف مفاهیم و مسائل از تازه شناختی

 تایپیست

 شتارنو انواع بتواند تندخوانی مهارت برداشتن عاوه که است کسی تایپیست
 و نوشتار انواع تایپ عهده از و خوانده غیره و شکسته حروف در را فارسی خطی
 موارد سایر و بازرگانی -تجاری( سازمانیبرون و سازمانیدرون) -اداری هاینامه

 .برآید

 کارترخیص

 نجاما یتمسئول کاا، صادرکننده یا و کاا واردکننده از نیابت به که فردی به
 ای فیزیکی صورتبه اسناد ثبت و سازیآماده شامل کاا ترخیص یهافعالیت

 سود گمرکی، تعرفه مأخذ مالیات، شامل هاپرداختی محاسبه و الکترونیک
 و واردکنندگان به دولت توسط شدهارائه تسهیات و گمرکی حقوق بازرگانی،

 .شودمی گفته کارترخیص عهده بر را کاا صادرکنندگان

 راهنمای گردشگری
 راهنمای ،کندمی مدیریت و اجرا را گردشگری یبرنامه یک که کسی به

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

 کارشناسی علوم دینی
 بینش و دینی حوزه شناخت و تسلط و کافی عمومی اطاعات دارای که فردی

 با جوابگویی و مواجهه و برخورد حداقل توان و دینی روزمره شبهات از حداقلی
 .دارد را هاآن
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 کتابدار

 شامل آن و است کرده کسب را کتابداری هنر و علم که است کسی کتابدار
 اطاعات اشاعه و شناسیدانش بندی،رده نویسی،فهرست ،دهیسازمان مدیریت،

 ناآش رسانیاطاع و کتابداری علوم حوزه در روز هایدانش با باید کتابدار. است
 .باشد

 مترجم اسپانیولی
 زبان از را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی اسپانیولی مترجم
 افراد ینشب گسترش باعث و گرداندبرمی( برعکس یا و) دیگر زبان به اسپانیولی

 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیای و مختلف علوم به نسبت

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

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

 مترجم ایتالیایی
 اییایتالی زبان از را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی ایتالیایی مترجم

 به سبتن افراد بینش گسترش باعث و گرداندبرمی (برعکس یا و) دیگر زبان به
 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیای و مختلف علوم

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

 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیای و مختلف علوم

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

 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیای و مختلف علوم

 مترجم عربی
 انزب به عربی زبان از را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی عربی مترجم
 علوم به نسبت افراد بینش گسترش باعث و گرداندبرمی( برعکس یا و) دیگر

 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیای و مختلف

 مترجم فرانسوی
 فرانسوی زبان از را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی فرانسوی مترجم

 به سبتن افراد بینش گسترش باعث و گرداندبرمی( برعکس یا و) دیگر زبان به
 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیای و مختلف علوم

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

 ودموج امکانات و منابع از استفاده با و ببرد پی خود هایتوانایی به و شناخته
 .برآید خود مشکل حل جهت در

 گران،دی به زبان این تعلیم و تدریس به که است کسی انگلیسی زبان مدرس مدرس زبان انگلیسی
 .است مشغول

 ،دیگران به زبان این تعلیم و تدریس به که است کسی فرانسه زبان مدرس مدرس زبان فرانسوی
 .است مشغول

 و تندرستی جهت را رشته این ورزشکاران بر نظارت و تربیت نقش که فردی TRXمربی 
 .دارد عهده بر اندام پرورش
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 و جسمی ازنظر) این رشته بازیکنان دهیسازمان و تربیت نقش که فردی مربی اسکواش
 .دارد عهده بر را مسابقات در کامیابی جهت( روحی

 و تندرستی جهت را رشته این ورزشکاران بر نظارت و تربیت نقش که فردی مربی ایروبیک
 .دارد عهده بر اندام پرورش

 رانندگی آموزشمربی 

 که رانندگی تعلیم امر در ماهر و دیدهآموزش است شخصی رانندگی مربی
 سبک برای را صحیح رانندگی به مربوط ایمنی اصول و مقررات و قوانین ،فنون

 آموزدمی افراد به رانندگی مربی. دهدمی آموزش هنرآموز به ازم، هایمهارت
 موفق گذراندن برای ازم هایمهارت همچنین. کنند رانندگی ایمن چگونه که

 .دهدمی آموزش هاآن به نیز را رانندگی آزمون

 دستیصنایع آموزشمربی 
 تفادهاس با تنها کاربردی و تزئینی لوازم آن در که است کار نوعی دستیصنایع

 مهارت این آموزش به دستی،صنایع مربی. شودمی ساخته ساده ابزار یا دست از
 .پردازدمی

 .است مشغول دیگران به آن آموزش به و داندمی را نقاشی فنون که کسی نقاشی آموزشمربی 

 جهت( روحی و جسمی ازنظر) بازیکنان دهیسازمان و تربیت نقش که فردی مربی تنیس
 .دارد عهده بر را مسابقات در کامیابی

 تجه( روحی و ذهنی ازنظر) تیم بازیکنان دهیسازمان و تربیت نقش که فردی مربی شطرنج
 .دارد عهده بر را مسابقات در کامیابی

 جهت( روحی و جسمی ازنظر) شناگران دهیسازمان و تربیت نقش که فردی مربی شنا و غریق نجات
 .دارد عهده بر را مسابقات در کامیابی

( روحی و جسمی ازنظر) تیم بازیکنان دهیسازمان و تربیت نقش که فردی مربی فوتبال
 .دارد عهده بر را مسابقات در کامیابی جهت

 مربی مهدکودک
 هوشی، جسمی، عاطفی، پرورش استعدادها، شناخت مراقبت، به که فردی
 دبستان از پیش سن در کودکان خاقیت رشد و گفتاری( اجتماعی) رفتاری

 .پردازدمی

( روحی و جسمی ازنظر) تیم بازیکنان دهیسازمان و تربیت نقش که فردی مربی والیبال
 .دارد عهده بر را مسابقات در کامیابی جهت

 و تندرستی جهت را رشته این ورزشکاران بر نظارت و تربیت نقش که فردی مربی ورزش و آمادگی جسمانی
 .دارد عهده بر اندام پرورش

 و تندرستی جهت را رشته این ورزشکاران بر نظارت و تربیت نقش که فردی مربی یوگا
 .دارد عهده بر جسم و ذهن پرورش

 انتخاب ٔ  ینهدرزم آموزاندانش و دانشجویان راهنمایی و کمک به که فردی مشاور تحصیلی
 از طاعا دانشگاهی، تحصیلی رشته انتخاب دبیرستان، دوره در تحصیلی رشته
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 رد که مشکلی و مسئله هر یا و دانشگاه یا مدرسه قوانین و شرایط و مقررات
 .پردازدمی بیاید، پیش است ممکن هاآن برای تحصیل محیط

 مشاور شغلی
 ها،توانمندی و استعداد شخصیتی، هایویژگی دقیق بررسی به شغلی مشاور
 به و تحصیلی رشته ،هاآن به توجه با و پرداخته فرد خانوادگی شرایط و عایق
 .دهدمی قرار مناسب جهت در را او و تشخیص را فرد مناسب شغل آن دنبال

 و ریلی و هوایی مسافران آسایش و ایمنی تضمین برای که است فردی مهماندار مهماندار
 .شودمی گرفته کار به ها،هتل نیز

 نگهبان
 ژهوی فردی گماشتن وسیلهبه که افراد یا هادارایی از حراست و حفاظت عمل به

 مورمأ که فردی. شودمی گفته حراست یا نگهبانی بگیرد صورت امر این برای
 .گویندمی نگهبان را شده جایی یا چیزی از نگهداری و پاسداری

 ویراستار
 و کلمات امای نگارشی، هایغلط ها،ناهماهنگی فنی، خطاهای ویراستار
 :کندمی دنبال را اصلی هدف چهار و کندمی اصاح را محتوایی خطاهای

 متن و صحت. در هماهنگی و متنی، ثباتدرون منطقی   وضوح، ارتباط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای، بازاریابی و فروشتعاریف عناوین شغلی دسته طراحی، رسانه
 

 فروش و بازاریابی ای،رسانه طراحی،

http://www.inre.ir/


26    www.inre.ir  

 

 توضیحات مشاغل

 ودموج امکانات از بهینه یاستفاده و هزینه سرمایه، سود، کنترل چگونگی به اپراتور ارتباط با مشتری
 پردازدمی

 آوریجمع را اطاعات بازرگانی هایسازمان اساسی وظایف حوزه در که شخصی بازاریاب تلفنی
 کند وتحلیلتجزیه و

 آوریجمع را اطاعات بازرگانی هایسازمان اساسی وظایف حوزه در که شخصی بازاریاب حضوری )ویزیتور(
 کند وتحلیلتجزیه و

 ،تئاتر مختلف یهاحوزه در بدن جنبش ژست، گفتار، طرق از نقش ایفای بازیگر
 ...و سینما

 متحرک تصویر یا پویانمایی یهازمینه از یک هر در ک است کسی پویانما پویانما
 کندمی فعالیت

 است فیلم در نماها ترتیب و بندیزمان گزینش، مسئول گر تدوین
 دارد شهر سطح در را تبلیغاتی تراکت توزیع مسئولیت که شخصی کنپخشتراکت 

 تصویرساز
 هک کندمی خلق را تصویریی خاقانه اثر از نوعی که است کسی تصویرساز

 شنمای به بصری فرم با را ...و تبلیغات حتی یا و شعر داستان، همچون روایتی
 .گذاردمی

 را مسائل و کندمی تهیه مصاحبه و گزارش مختلف موضوعات از که شخصی نگار و خبرنگارروزنامه
 کندمی بازنویسی و تحلیل

 کندمی مدیریت را صدا خاص، ابزاری با صدابردار صدابردار

 خریدار به فیش دادن و خریدار از کاا پول گرفتن اشپیشه که است کسی دارصندوق
 است

 از ایمجموعه بتواند باید هنر و ابزار علم، از استفاده با داخلی دکوراسیون طراح طراح داخلی و دکوراسیون
 برسد مبلمان و داخلی معماری اجرای به و داده انجام را فعالیت

 مختلف هایحوزه در کلیپ ساخت جهت در سناریونویس و پرداز ایده طراح کلیپ

 لمع از استفاده با پوشش قالب در را فرهنگ بتواند کامل آگاهی با که شخصی طراح مد و لباس
 کند سازیپیاده روز

 پردازدمی گرافیک هویت بخش به اختصاصاً بصری هویت طراح طراح هویت بصری

 اجرا و طراحی را تبلیغاتی کمپین جامعه مسائل از آگاهی با که خاق فردی طراح و مجری کمپین تبلیغاتی
 کندمی

 ابزار از استفاده با و اششخصی دیدگاه با مختلف یهاحوزه در را حقایق عکاس عکاس
 رساندمی ثبت به مخصوص

 مشتری به محصول عرضه و دقیق معرفی فروشنده
 کندمی بندیقاب را مختلف رویدادهای خاص ابزار از استفاده با تصویربردار بردارفیلم
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.. . و داستان هاشخصیت شامل که را فیلم یک دستورالعمل که است شخصی نویسنامهفیلم
 نویسدمی را است

 جهانی بازار به تولیدکننده ارتباطی پل کارشناس بازرگانی خارجی
 داخلی بازار به تولیدکننده ارتباطی پل کارشناس بازرگانی داخلی

 دهد ارائه و طراحی برند سوددهی و پیشرفت جهت در را مسیری که شخصی کارشناس برندینگ

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

 ٔ  هیندرزم محصوات قیمت ترینمناسب و ترینباکیفیت خرید و مشاوره ارائه کارشناس خرید
 تخصصی

 رسانه در منتشرشده اطاعات و اخبار تحلیل و مطالعه مدیریت، کارشناس رسانه
 تخصصی ٔ  ینهدرزم محصول ارائه نحوه و فروش مشاوره ارائه کارشناس فروش و بازاریابی

 گرافیست
 و مفهوم بیان برای تصویری عوامل سلسله خلق معنای به گرافیک طراحی
 و انتشارات هویت، دسته سه به که تبلیغاتی؛ یا تجاری نیازهای به پاسخ

 .شودمی تقسیم چاپی تبلیغات

 اراد را پیام و حس بیان برای و صدا لحن از درست استفاده توانایی که شخصی گوینده و صداپیشه
 باشد

 دباش دارا را مطلب نوشتن توانایی مختلف موضوعات هبع راج که است شخصی ند(بلنویسنده )داستان کوتاه و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاریف عناوین شغلی دسته فناوری اطاعات
 دسته فناوری اطاعات

 توضیحات مشاغل

 پردازش برای پردازداده جانبی الکترونیکی ابزار و کامپیوترها کنترل و بازبینی اپراتور رایانه
 موظف افراد است ممکن. دستورالعمل طبق فنی و علمی تجاری، هایداده
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 ای کامپیوتر با عملیات انجام بر و وارد کامپیوتری هایپایانه به را دادها باشند
 پاسخ را( عملیاتی هایپیام یا خطا از اعم) هاپیام و کنند نظارت جانبی ابزار

 .دهند

هوشمند  هایتلفن نویسبرنامه
 /Androi d 

 از که را چیزی آن تمام. نویسدمی را افزارینرم هایبرنامه کدهای نویس،برنامه
 مثل هاییعاملسیستم تا گرفته بازی از دید توانمی موبایل و کامپیوتر طریق
Of مثل هاییبرنامه اندروید و ویندوز f i ce است افزارینرم محصوات ازجمله 

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هاآن از توجهیقابل بخش که

هوشمند  هایتلفن نویسبرنامه
 /i OS 

 از که را چیزی آن تمام. نویسدمی را افزارینرم هایبرنامه کدهای نویس،برنامه
 مثل هاییعاملسیستم تا گرفته بازی از دید توانمی موبایل و کامپیوتر طریق
Of مثل هاییبرنامه اندروید و ویندوز f i ce است افزارینرم محصوات ازجمله 

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هاآن از توجهیقابل بخش که

fنویس برنامه ul l st ack 

 یک. باشد تی یا هایینهزم تمامی در عمومی دانش یک دارای که کسی
 ملزومات یهمه از قبولی قابل درک که است کسی استک فول دهندهتوسعه
 نای همچنین و کندمی کار چگونه افزارنرم یک داندمی داشته، افزارنرم تولید
. ندک عرضه بازار به و طراحی صد صفرتا از را افزارنرم یک تا است دارا را توانایی
f یک شودمی داده توسعه PHP با که وب تحت برنامه یک در مثال برای ul l -

st ack devel oper داده، پایگاه با کار توانایی باید PHP، اسکریپت، جاوا 
CSS، HTML خرد برای فتوشاپ با کار حتی و باشد داشته را عاملسیستم و 
f در استفاده برای شدهطراحی هایعکس کردن ront -end باشد داشته را .
f یک ul l -st ack devel oper هایتکنولوژی تمام به که نیست نیازی 

 در دانشی داشتن و( نیست هم پذیرامکان البته که) باشد داشته کامل تسلط
 .کندمی کفایت کند کار خوب هاآن با بتواند که سطحی

 نویس تحت ویندوزبرنامه

 از که را چیزی آن تمام. نویسدمی را افزارینرم هایبرنامه کدهای نویس،برنامه
 مثل هاییعاملسیستم تا گرفته بازی از دید توانمی موبایل و کامپیوتر طریق
Of مثل هاییبرنامه اندروید و ویندوز f i ce است افزارینرم محصوات ازجمله 

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هاآن از توجهیقابل بخش که
نویس و مجری رابط برنامه

 ,HTML, CSSکاربری )

J query, J avascri pt) 

 زا استفاده با را کاربری تجربه و رابط طراحان گرافیکی هایطراحی که کسی
HTML, CSS, J مثل گرافیک تبدیل مختص نویسیبرنامه هایزبان query, 

J avascri p کندمی تبدیل کد به. 

 نویس وببرنامه

 از که را چیزی آن تمام. نویسدمی را افزارینرم هایبرنامه کدهای نویس،برنامه
 مثل هاییعاملسیستم تا گرفته بازی از دید توانمی موبایل و کامپیوتر طریق
Of مثل هاییبرنامه اندروید و ویندوز f i ce است افزارینرم محصوات ازجمله 

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هاآن از توجهیقابل بخش که
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 پژوهشگر علوم کامپیوتر

 جدید کاربردهای یافتن و نو هایفناوری کشف به کامپیوتر پژوهشگر یک
 محاسباتی پیچیده مشکات او. پردازدمی کامپیوتر حوزه در موجود هایفناوری
. کندمی حل و بررسی را هاحوزه سایر و پزشکی علم، تجارت، هایحوزه در

 گفته هاییرشته و فنون مجموعه به کامپیوتر علوم یا رایانه علوم درمجموع
 استفاده چگونگی و ساخت طراحی، هایروش نظری، زیربناهای به که شودمی
 چیزی چه: که است این کامپیوتر علوم در اساسی پرسش. پردازندمی رایانه از

 شود؟ انجام خودکار( کارآمد نحوی به) تواندمی

های پشتیبان سیستم
 کامپیوتری

 یهاپرسش به پاسخ و کامپیوتری سیستم برای فنی هایکمک کردن فراهم
 رینتمهم از دور راه از یا و تلفن با هاآن کامپیوتری مشکات رفع یا و مشتریان
 افراد این. است کامپیوتر پشتیبانی کارشناس یک موردنیاز هایمهارت و وظایف
 شامل کامپیوتری افزارهاینرم و افزارهاسخت از استفاده در است ممکن حتی

 اربرانک به نیز عامل هایسیستم و الکترونیک پست پردازها،واژه نصب، پرینت،
 .کنند کمک

 افزارینرم هایسامانهت ستر 

 و اشکاات کردن پیدا باهدف کاربردی برنامه یک اجرای فرآیند افزارنرم تست
 در دیکلی فرایند یک عنوانبه افزارنرم تست. است آن کیفیت بهبود متعاقباً
 ستت حاضر حال در. کندمی نقش ایفاء افزارینرم هایسیستم کیفیت تضمین

 اخیر هایسال در. شودمی محسوب افزارنرم حوزه در صنعت یک عنوانبه
 در. است شدهارائه افزارینرم هایسیستم شکست درباره آوریشگفت آمارهای
 اقتصاد به دار میلیارد 59.5 حدود سالیانه هاشکست این متحده،ایاات کشور
 رد تست کارگیریبه با شدهانجام هایبررسی طبق. زندمی صدمه کشور این
 کاهش توانمی را خسارت این از دار میلیارد 22.2 افزارنرم تولید فازهای تمام
 آن تست صرف افزارهانرم بودجه از درصد چهل شده،ارائه آمارهای طبق. داد

 .گرددمی

 گر دادهتحلیل
 دهش گیریگزارش کارایی کاهش باعث که است مشکاتی حل پی در که کسی
 لیلتح و هاداده کیفیت افزایش ها،داده از معتبرتری منبع یافتن همچنین است

 .است داده تحلیلگر وظایف از مشتریان اطاعات

 ای رایانه عملکرد و قطعات در نقص و مشکل آمدن وجود به صورت در که کسی تعمیرکار تلفن همراه
 .دارد عهده بر را تعمیر وظیفه موبایل

 ای رایانه عملکرد و قطعات در نقص و مشکل آمدن وجود به صورت در که کسی تعمیرکار رایانه
 .دارد عهده بر را تعمیر وظیفه موبایل

 طراح رابط و تجربه کاربری

 سازیبهینه بر متمرکز وظایف از ایمجموعه ،(UX) کاربری تجربه طراح
 رابط طراحی است، کارایی افزایش و کاربر لذت با همراه استفاده برای محصول
 در را محصول جذابیت و حس ظاهر، و شکل و است آن مکمل( UI) کاربری
. باشندمی افزارهانرم و وب صفحات محصول، از منظور عمدتاً که گیردبرمی
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 و نیازها اساس بر طراحی است، محور کاربر طراحی کاربری، تجربه طراحی
 !موردنظر محصول هدف کاربران انتظارات

 افزارطراح نرم

 افزاریمنر برنامه یک توسعه فرایند تمامی مسئول افزارنرم طراح و تحلیلگر یک
 هب را آن سپس کند، درک خوبیبه را مشتری نیاز کندمی سعی ابتدا او. است
 ارائه سنویبرنامه به تست و نویسی کد برای و کرده تبدیل کامپیوتری هایمدل
 اینکه ای و باشد ساختاری یا تحلیلی اشکال دارای شدهتهیه افزارنرم اگر. کندمی

 عرف و رسیدگی مسئول شوند، مواجه خطا با افزارنرم آن با کار حین در کاربران
 پایه هایسیستم هاآن از برخی-1.است افزارنرم دهندهتوسعه هم هاآن
 برای یدرواند عاملسیستم مثل. کنندمی تولید و طراحی را افزارینرم

 کاربردی هایبرنامه تولید به دیگر گروهی-2 تبلت یا موبایل هایگوشی
(Appl i cat i on )روی هایبرنامه انواع مثل. اندمشغول همراه تلفن برای 

 در دیگر ایدسته-3.شوندمی عرضه بازار به هرروزه که هوشمند هایگوشی
 مختلف هایرشته از متخصصان سایر با همراه و افزارینرم بزرگ هایگروه قالب

. کنندمی اقدام سازمانی یکپارچه افزارهاینرم تولید و طراحی به نسبت
 و انسانی منابع دستمزد، و حقوق انبارداری، حسابداری، افزارینرم هایسیستم

 .باشندمی هاسیستم این ترینمهم ازجمله فروش سیستم یا

 افزارکارشناس استقرار نرم

 ندباشمی افزارینرم هایشرکت استخدام در معمواً افزارنرم استقرار کارشناسان
 در را شرکت آن تولیدی افزارهاینرم آموزش و اجرا سازی،پیاده نصب، وظیفه و

. دارند عهده بر افزارهانرم آن کننده خریداری هایسازمان و هاشرکت
 منابع انبارداری، دستمزد، و حقوق پرداخت، و دریافت حسابداری، افزارهاینرم

 ترینمعروف ازجمله فروش افزارنرم و مکاتبات گردش شده،تمام بهای انسانی،
 هاشرکت و هاسازمان از زیادی تعداد در حاضر حال در که است هاییسیستم
 طورکلیبه. شودمی داده آموزش و اجراشده افزارنرم استقرار کارشناسان توسط
MI همچون مفاهیمی قالب در مذکور افزارهاینرم S، ERP این از عناوینی و 

 از ایمجموعه معنای به کل در و باشندمی مطرح متخصصین بین در قبیل
 ای شرکت یک فرایندهای و عملکرد که است سازمانی و تخصصی افزارهاینرم

 .نمایندمی الکترونیکی و مکانیزه را سازمان

 کارشناس امنیت
 برای ازم امنیتی ابزارهای و هاتکنیک ها،روش اطاعات، امنیت متخصص
 برابر در دولت یا سازمان شرکت، یک مهم اطاعات و هاداده از حفاظت

 .کندمی ایجاد را دزدی و عمدی حمات غیرمجاز، هایدسترسی

 کارشناس پایگاه داده

Dat) داده پایگاه متخصص a Base Admi ni st rat or یا DBA) استفاده با 
 اطاعات مالی، اطاعات مانند ییهاداده نگهداری و دهیسازمان به افزارنرم از

 د،دارن را بندیطبقه و حفظ ارزش که اطاعاتی سایر و انبار اطاعات مشتریان،
 برخی برای و دسترسقابل کاربران، از برخی برای را هاداده او. پردازدمی
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 نتلف یهاشماره اطاعات که یافزارنرم مثالعنوانبه. کندمی دسترسغیرقابل
 شما نظر اساس بر را هاآن نیاز زمان در و کندمی نگهداری را شما همراه

 .کندمی استفاده قدرتمند داده پایگاه یک از قطعاً ،دهدمی نمایش

 افزارکارشناس سخت

 آزمایش و تعمیر توسعه، طراحی، تحقیق، به کامپیوتر افزارسخت مهندس
 .پردازدمی روترها یا مونیتورها مدارها، صفحه ،هاچیپ مانند کامپیوتر تجهیزات
 هایپیشرفت آخرین با افزارسخت اجزای بودن متناسب افزارسخت مهندس

 افزارهاسخت قابلیت و قدرت ارتقای جهت در و کندمی کنترل را افزارینرم
 اطارتب در افزارنرم طراحان و دهندگانتوسعه با اغلب او بنابراین ؛کندمی تاش

 .است

 کارشناس شبکه

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

 یک از طبقه یک تواندمی کار این محدوده. کنندمی پشتیبانی و ایجاد
 فیبرهای ازجمله مختلف هایفنّاوری از و بوده کشور چندین یا و ساختمان

 کارشناس یک عنوانبه. کرد استفاده توانمی ماکروویوی هایفنّاوری یا و نوری
 گوییخپاس ظرفیت شبکه باشید مطمئن که است این شما اصلی وظیفه شبکه

 .است ازم امنیت دارای و داشته را مشتریان نیازهای به

 کارشناس فناوری اطاعات

 و دارد نظارت اطاعاتی شبکه با هاسیستم هماهنگی بر که است کسی
 به اطاعاتی سیستم کارکرد بهبود جهت در را ازم هایمشاوره چنینهم

 .دهدمی سازمان

 کارشناس هوش مصنوعی

 دستورات که هستند ماشینی تولید به مندعاقه مصنوعی هوش محققین
 کنترل، قابلیت مثالعنوانبه. دهد انجام هوشمندانه صورتبه را موردنیاز
 کننده،مصرف سؤال به جواب تشخیص توانایی بندی،زمان و ریزیبرنامه

 عهمطال. باشد داشته را چهره شناسایی و سخنرانی شناسی،زبان ها،نویسدست
 مشروط کانون که شودمی تبدیل مهندسی رشتهیک به دارد AI یک روی بر

 کاربردی، افزارهاینرم کاری، معدن علم واقعی، زندگی مشکات حل بر است
 ترینبزرگ از یکی ویدئویی هایبازی و شطرنج بازی مثل هابازی استراتژی

 .است هاآن درک یقوه ،هاAI با( هاسختی) مشکات

 مدیر پروژه فناوری اطاعات

 و رهبری و اطاعات فناوری هایپروژه مدیریت و استارت ریزی،برنامه که کسی
 کردن برقرار ارتباط. دارد عهده بر را پروژه اجرای عامان و کارمندان هدایت

 یارزیاب پروژه، مراحل ریزیبرنامه تجاری، و مالی مسائل و پروژه فنی ابعاد بین
 لهمرح هر در پیشرفت گرفتن نظر زیر مرحله، هر در مالی مسائل بینیپیش و
 پایان یفرجه به رسیدن و استانداردها و معیارها درستی از اطمینان جهت به

 .است اطاعات فناوری یپروژه مدیر وظایف دیگر از پروژه

http://www.inre.ir/


32    www.inre.ir  

 

 وب مستر

. باشندمی هاسایتوب نگهداری مسئول مسترها وب همان یا سایت مدیران
 هب و کنندمی کار درستیبه نظارتشان تحت هایسایتوب اینکه از اطمینان

 شغلی اهداف ترینمهم از کنند،می ارائه را مطلوب سرویس مخاطبین و کاربران
 بودن دسترس در و سایتوب به دسترسی سرعت مرتباً هاآن. است مسترها وب
 کردن برطرف به اقدام سرعتبه مشکل ایجاد صورت در و کرده بررسی را آن
 سایتوب نگهداری و بازاریابی توسعه، طراحی، مسئول که فردی. کنندمی آن

 نویسی، کد گرافیکی، طراحی وفنفوت تمام با وبمستر یک معمواً. است
 ای و ناظر نقش وبمستر. آشناست مدیریتی اصول همچنین و نویسیبرنامه

 قبیل از خود زیردست هایبخش و کارمندان و کرده ایفا را سرپرست
 اهفروشگ کارشناس سایت،وب عمومی روابط مسئول پشتیبانی، کارشناسان

 را روهگ عوامل سایر و نویسیبرنامه گروه گرافیک، و طراحی مسئول اینترنتی،
 .کندمی هماهنگ و رهبری

 و جوما کار پرس ورد

 هاوباگ و هاسایت برای محتوا مدیریت هایسیستم جوما و وردپرس
 کاناتام که بودند نویسی وباگ رایگان سیستم یک تنها ابتدا در. باشندمی
 یا CMS یک صورتبه سپس و دادندمی قرار نویسان وباگ اختیار در را خوبی

 .شدند معرفی هاسایت محتوای مدیریت برای کدباز افزارنرم
 

 

 

 

 

 

 

 اریف عناوین شغلی دسته کارشناسی و مهندسیتع
 

 کارشناسی و مهندسی

 توضیحات مشاغل

 کارشناس اقتصادی
 مدیریت یفیتبهبود ک جهت در که گویندمی فردی به اقتصادی کارشناس
 ،اجتماعیو  اقتصادی هایسازمان و گیریتصمیم ستادی مراکز در اقتصادی

 د،رش جهت در اقتصاد پیچیده مسائل حل و اقتصادی مدیریت کیفیت بهبود
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 یننو تحوات شرایط در پویا اقتصادی سیستم یک هدایت و کنترل توسعه،
 .بردارد قدم جهانی اقتصاد

 کارشناس آمار
کارشناس آمار شخصی است که با آمارهای نظری یا کاربردی سروکار دارد و 

 کارشناسان دو بخش دولتی یا خصوصی کشوری کار کند. ممکن است در هر
 .پردازندمی کرده و به تحلیل آن آوریجمعآمار اطاعات را در یک زمینه 

 کارشناس تحقیق و توسعه

 ، در اینپردازدمیدر واحد تحقیق و توسعه به کار  کارشناس تحقیق و توسعه
های مربوط به امی فعالیتواحد انتظار بر این است که تمام افراد در انجام تم

  .طراحی و توسعه محصوات توانمند باشند

توان به تحقیق در مورد وظایف کارشناس تحقیق و توسعه می ازجمله
محصوات شرکت، طراحی و ایجاد محصوات جدید مناسب با خواسته بازار و 

یا حتی فراتر از دید بازار، توجه به اصل تمایز و نوآوری، اباغ تغییرات 
 اشاره کرد. …ها و سازی فرآیندها، انتقال و جذب فناوریمهندسی، بهینه

 شناسیجامعهکارشناس 

قوانین و فرایندهای ی فردی است که به مطالعه شناسیجامعهکارشناس 
افراد و اشخاص بلکه  عنوانبه تنهانهکه در آن مردم  پردازدمی اجتماعی

شوند و می و نهادهای اجتماعی شناسانده ها، گروههااعضای انجمن عنوانبه
العه مط شناسیجامعهاصلی یک کارشناس ی گیرند. وظیفهمی قرار موردبررسی

 .باشدمی هاعملکرد مردم در جوامع و گروهی و بررسی نحوه

 کارشناس جهانگردی
ی علمی، تاریخی و اجتماعی ازم هاگویند که با داشتن بینشمی به افرادی

مرتبط با صنعت توریسم را مدیریت  هایسازمانبتوانند با مدیریت اثربخش 
 کنند.

 کارشناس روابط عمومی

تصویر عمومی مطلوبی برای  (مدیر روابط عمومی)کارشناس روابط عمومی 
س شنارکا دیگرعبارتبه .کندمی کارفرمایان یا مشتریان شرکت یا سازمان ایجاد

ق و مدیریت ارشد شرکت مافوم مقارت ست که تحت نظادی ابط عمومی فرروا
 هایفعالیتای جرو احی اظیفه طروعلمی  هایروشاز  گیریبهرهبا / سازمان 
و  هامصاحبهای جرو احی اطرو عمومی ر فکااتحلیل و سی رقبیل براز مختلف 

به ط مربوت تبلیغات و ین مطالب نشریاوتدو تهیه ، مطبوعاتی میزگردهای
 .ه داردبر عهدسازمان خود را  هایبرنامهاف و هدا

 شناسیزمینکارشناس 
 

های تهیه و استفاده از نقشهتوان به می شناسیزمیناز وظایف کارشناسان 
 و هاآندر  تأملقابلشناسی، تحلیل این نقشه و شناسایی نکات زمین

ساختمانی است.  ازجملههای یک منطقه برای مقاصدی سنگ وتحلیلتجزیه
ی هاشناس در تمام پروژهآنچه نباید فراموش شود، نقش اساسی یک زمین

عی های شدید بایای طبیساختمانی، اکتشافی و پیشگیری از آسیب ریزودرشت
 وتحلیلتجزیهاند که برای هاییشناسان، مشاوران امین شرکتزمین .است

 .احتیاج دارند هاآنشرایط کار در یک منطقه ناشناخته به نظرات تخصصی 
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 کارشناس علوم تربیتی

 هافردی است که به بررسی مبانی، اصول، اهداف، روش تربیتیکارشناس علوم 
ی هاو از روش عقلی و بحث پردازدمی و عوامل تعلیم و تربیت هاو حل زمینه

ی روانشناسی، هاعلمی و یافته هایروشفلسفی در تعلیم و تربیت و نیز 
 برد.می و ... در مباحث نظری و کاربردی سود شناسیجامعه

 ریاضیکارشناس علوم 

آن هدایت و پیش بردن تحقیق ی کارشناس علوم ریاضی فردی است که وظیفه
ی ریاضی در علوم مختلف، مدیریت هایا استفاده از تکنیک ایپایهدر ریاضیات 

ی هادرزمینهو مشکات  مسائلحل کردن ی و وظیفه است هاو سایر زمینه
 .دارد عهدهبر را  ی ریاضیهادمختلف با استفاده از مت

 کارشناس علوم زیست

ه از مفاهیم کلى و کارشناسان علوم زیست افرادی هستند متعهد و متخصص ک
ى نظرى و کاربردى این علم هاآگاهى کافى داشته، جنبه شناسیزیستاساسى 

 ى وآموزشرا با گذرانیدن واحدهاى نظرى و کاربردى بشناسند و نیازهاى مراکز 
 .ى مذکور مرتفع سازندهادرزمینهپژوهشی، تولیدى و خدماتى را 

 کارشناس علوم شیمی

شیمی   کسی است که بر دانش (یک شیمیدان )محقق و کارشناس شیمی
کارشناس شیمی، مطالعه و  . کارکندمیتسلط داشته و یا روی آن مطالعه 

 .شرایط مختلف است تحت هاآنو رفتار  العملعکسبررسی انواع مواد، خواص، 
محقق و کارشناس شیمی باید ذهنی پویا و جستجوگر داشته و برای حل 

، رویکردی منطقی را اتخاذ کند. همچنین باید بسیار صبور و دقیق باشد. مسائل
کار کارشناس شیمی مبتنی بر تحقیق و آزمایش است لذا  ازآنجاکههمچنین 

کارهای پژوهشی و تحقیقاتی ، باید به کندمی کسی که این شغل را انتخاب
 ی مختلف را داشته باشدهاعاقه زیاد داشته و توانایی کار در آزمایشگاه

 کارشناس علوم فیزیک
یکی، ی فیزهاکارشناس علوم فیزیک فردی است که تحقیقات را به سمت پدیده

یی برای هاو درست کردن متد هاآزمایشبر اساس مشاهدات و  تئوریی توسعه
 .کندمی ی فیزیکی هدایتهاتئورید قوانین و ایجا

 شناسیخاک -کارشناس عمران

خاکشناسی فردی است که عاوه بر تسلط بر دانش شیمی )شیمی  کارشناس
شیمی خاک(،  خصوصاًشیمی، شیمی تجزیه و عمومی، شیمی آلی، زیست

و بررسی تصاویر هوایی و تصاویر  بردارینقشه ٔ  ینهدرزمدارای دانش فنی کافی 
میزان مواد غذایی موجود در  شناسخاک کارشناسان .باشدمیای ماهواره

کنند و بهترین راه افزایش میزان مواد های مناطق مختلف را بررسی میخاک
و کاهش آثار سوء موادی که میزان آن از حد طبیعی بیشتر است را  یازموردن

مواد غذایی متعدد دچار کمبود  ازلحاظخاک  کهدرصورتیکنند و بیان می
 .دهندمی ارائهترکیبی  هایحلراهباشد، 

 کارشناس کنترل کیفیت
یک کارشناس کنترل کیفیت بررسی محصوات و  عنوانبهظیفه شما و

 المللیبینی کیفیت ملی و هافرآیندهای صنعتی برای مطابق بودن با استاندارد
و مدیریت  اندازیراهاست. همچنین ممکن است در   Iso 9000 مانند
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اگر شما دانش فنی یک  .کمک کنید های کنترل کیفیت شرکتهاسیستم
صنعت را داشته و به جزئیات توجه زیادی داشته باشید، این شغل برای 

یک متخصص کنترل کیفیت شما  عنوانبهاست. برای موفق شدن  آلایده شما 
فکر و عمل کنید. شما نیاز به داشتن  مندنظامو  افتهیسازمانهمچنین باید 

به  شدنیلتبدبرای  .وظایف دارید بندیاولویتمدیریت پروژه و  هایمهارت
 وردنظرمیک متخصص کنترل کیفیت باید تجربه و یا مدارک مرتبط با صنعت 

برخی از دروس مرتبط مانند مدیریت کیفیت،  هارا داشته باشید. در دانشگاه
 .شود که در کار بسیار مفید استمی رل و اطمینان تدریسکنت

کارشناس مرمت و احیای 
 بناهای تاریخی

کارشناسان مرمت و احیای بناهای تاریخی، معماران و مهندسینی هستند که 
ی هاو بافت ها، محوطههامطالعه، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعهبه 

 پردازند.می ی مسکونی کشورهاتاریخی عرصه

معماران و مهندسینی که در این امر فنی، فرهنگی و هنری مهارت دارند باید 
مانند یک معمار و هنرمند اشراف و تسلط ازم را بر ابعاد تخصصی و مفاهیم 

 .امروزی حرفه خود داشته باشند

 کارشناس نشر و تولید محتوا

نی نسبت به زمینه کارشناس محتوا فردی است که با برخورداری از دانش ضم
و دانش صریح جستجو، اقتباس، انشاء و نگارش خود نسبت به  انتخابی خاص

در بستر  موردنظرشناسایی تقاضای فعال برای نوع، قالب و متن محتوای 
آوری و ارائه ترکیب اطاعات و متون اینترنت اقدام نموده و با جمع

سایت اقدام ، نسبت به جذب مخاطب و بازدیدکننده برای وبفردمنحصربه
سایت، افزایش نرخ  بازدیدکنندهافزایش  باهدفنماید. تمامی این اقدامات می

قابل توجیه   درآمد واحد اقتصادی مربوطه یحداکثر سازفروش آگهی و نهایتاً 
 بوده و متضمن ارتقای رضایتمندی مشتریان خواهد بود.

 سازیتجاریمشاور 
فرآیند معرفی یک محصول و یا خدمت فردی است که در  سازیتجاریمشاور 

جدید به بازار تجارت و در دسترس قرار دادن آن در بازار مشارکت دارد و 
 .دهدمی مشاوره

 وکارکسبمشاور 

هر سازمان به  وریبهرهکمک به بهبود عملکرد و  منظوربه وکارکسبمشاور 
ه و پرداخت وکارکسب. این متخصصان به تحلیل پردازدمیارائه مشاوره مدیریت 

زمانی که صاحبان  دهند.می برای بهبود و بازسازی ساختار ارائه هاییحلراه
بازار و  بینیپیشدر خصوص مسیر انتخابی خود و یا  وکارکسب

ی تخصصی و یا جایگاه سازی دارند هارقابتی نیاز به مشاوره هایسنجیامکان
و استراتژی خود به خدمات مشاور  مشیخطبه یک تحلیلگر برای تعیین 
 نیاز خواهند داشت. وکارکسب

حفاظت و -مواد  مهندس
 خوردگی مواد

موجود برای مقابله با  هایروشمهندسین این رشته همواره در تاش هستند تا 
نوینی برای این کار  هایروشخوردگی را بهبود بخشیده و یا  بارزیاناثرات 
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یی مانند اصاح و هااین رشته مهندسی باید توانایی آموختگاندانش .بیابند
در صنعت، حفاظت فلزات و آلیاژها در  مورداستفادهبهبود خواص آلیاژهای 

ی هادر مورد لوله خصوصاً، حفاظت کاتدی و آندی مورداستفادهی هامحیط
ایع و در صن غیرفلزیی مختلف هادریایی، کاربرد پوشش تأسیساتو  زیرزمینی

 خوردگی داشته باشند. یدهندهکاهشتهیه مواد 

 گریریخته-مواد  مهندس

 توان بهمی است این گرایش آموختگاندانشی وظایفی که بر عهده ازجمله
و  گریریختهکشور، طراحی قطعات  گریریختهی هاواحد وریبهرهافزایش 

 ریزیبرنامه، طراحی و هاآنمناسب برای تولید  گریریختهانتخاب مواد و روش 
در جهت  ریزیبرنامهی پیشرفته و جدید مهندسی، هاآلیاژ گریریختهذوب و 

ی صنعتی هادر کشور و طراحی واحد گریریختهی صنعتی هاسطح علمی واحد
 کرد.اشاره  گریریخته

 سرامیک-مواد  مهندس

ی هاو پروسه آاتماشینمهندس سرامیک ارزیابی مواد و توسعه ی وظیفه
ی هاویژگی هاآنکه طراحی و عملکرد  است تولید مواد برای تولید محصواتی

بردن اشیاء  کارطورکلی دانش تولید و ببهمهندسی سرامیک خاص دارد. 
و  غیرآلیمواد  هاآندهنده اصلی و عمده جامدی است که اجزاء تشکیل

نواع ها شامل امهندسی سرامیک عاوه بر سفالینه دیگرعبارتبهغیرفلزی است. 
های ، لعابمواد سایندههای رسی ساختمانی، ، فراوردههایرگدازیدها، چینی
 هایبلورتک، هایکفرو الکتر، مواد مغناطیس غیرفلزی، شیشه، سیمانچینی، 

 .شودتر دیگر نیز میمصنوعی و محصوات پیچیده

 شکل دادن-مواد  مهندس
 فلزات

تغییر شکل  هایروشعلم شکل دادن فلزات علمی است که در آن اصول و 
گرایش شکل دادن  .شودمی نیرو به آن بررسی، با اعمال پذیرشکلفلزات 
گرایش مجموعه مهندسی مواد به مجموعه مهندسی  تریننزدیکفلزات 
توان به تحلیل و می این گرایش آموختگاندانشی هااز توانایی .است مکانیک

طراحی فرآیندهای شکل دادن از قبیل آهنگری، نورد، اکستروژن، شکل دادن 
فلزات، تحلیل  دهیشکل بر فرآیندهایورق، تحلیل اثر پارامترهای مختلف 

رفتار میکرو و ماکرو فلزات به هنگام شکل دادن و کنترل ساختار و بهبود 
لزات و ف رپذیری سرد و گرمپذیری و کاخواص مکانیکی، تحلیل قابلیت شکل
 اشاره کرد. آلیاژها

شناسایی و -مواد  مهندس
 انتخاب مواد مهندسی

این گرایش قابلیت شناسایی مواد مهندسی، انتخاب مواد برای  آموختگاندانش
از  شوند.کاربرد و طراحی فرایند تولید برای تهیه مواد مهندسی را دارا می

، طراحی جنسیی مانند هارود که قابلیتمی این گرایش انتظار آموختگاندانش
 منظوربهساخت  هایروشانتخاب مواد، توسعه و نوآوری مواد، تحقیق در 

 یهاروشسازی خواص فیزیکی و مکانیکی، تحلیل تخریب مواد و ارائه بهینه
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های آموزشی و تحقیقاتی در مراکز مناسب برای جلوگیری از آن، انجام فعالیت
 تحقیقاتی کشور را نیز داشته باشند. مؤسساتآموزش عالی و 

 مهندس انرژی

ی مرتبط با هاو برنامه هامهندس انرژی طراحی، توسعه و ارزیابی پروژهی وظیفه
انرژی در طی  وریبهرهکاهش هزینه انرژی و بهبود  باهدفبحث انرژی 

. مهندس انرژی باشدمی از ساختار ایمرحلهطراحی، ساختن و یا تغییر دادن 
ی گرمایشی، های برقی، سیستمهای سیستمهااز زمینه یکیدرممکن است 

ا و ی نورپردازیی سبز، سیستم هاسیستم تهویه، سیستم طراحی ساختمان
 کیفیت هوا تخصص داشته باشد.

 کنترل -مهندس برق

یک متخصص کنترل باید با علوم متنوعی سروکار داشته باشد. از این رهگذر، 
 سازیشبیهبرای یک سیستم و  کنندهکنترل هایروش، هاسیستمبررسی انواع 
که مهندسین این گرایش در آن  باشدمیای اولیه هایبحثاز  هاسیستم
ممکن است برقی، مکانیکی، شیمیایی و حتی  هاسیستمیابند. این می تخصص

 هایروشاین رشته فارغ از نوع سیستم به  آموختگاندانشاقتصادی باشند. 
 آشنایی با خصوصیات این شرطبهو بدین ترتیب  پردازندمیبررسی سیستم 

در شرایط  .و کنترل آن خواهند بود وتحلیلتجزیهقادر به  موردنظرسیستم 
کنترل بیشتر در جوامع صنعتی دارای بازار کار مناسب  فعلی جهان، مهندسین

یعنی خودکار کردن  یخودکارساز سویبهگرایش نوین،  حالبااینهستند، 
آن را بیشتر نموده است،  آموختگاندانشنیاز   به این سیستم و  هاسیستم

ه دارد که در مورد یک حوز هاییسیاستبنابراین بازار کار این رشته بستگی به 
 .آیددرمیاجرا  به

 الکترونیک -مهندس برق 

مهندس برق الکترونیک تحقیق، طراحی، توسعه و یا تست اجزا و ی وظیفه
تجاری، صنعتی، نظامی و یا علمی با ی ی الکترونیکی برای استفادههاسیستم

. طراحی مدارات و عناصر الکترونیکی برای باشدمی استفاده از دانش الکترونیک
ی صوتی از دیگر هاو سیستم هوافضایی مانند مخابرات، هادرزمینهاستفاده 

 .باشدمی وظایف مهندس الکترونیک

های سیستم -مهندس برق 
 دیجیتال

و همچنین طراحی مدارها و  وتحلیلتجزیهبا این گرایش  آموختگاندانش
تالی، دیجی درنگیبی نهفته و های دیجیتال در سطح تراشه، سیستمهاسیستم
ر کاربردهای د مغز افزار یریکارگبهبر  یدتأکی کامپیوتری پیشرفته با هاسیستم

 باشند.می مختلف مهندسی برق مسلط

 قدرت -مهندس برق 

 یژهوبهقدرت  هاییستمسگویند که با می مهندسین برق قدرت به افرادی
دیگر  یهاکلشبه  الکتریکیتوان الکتریکی، تبدیل انرژی  تولید، انتقال، توزیع

 سروکار دارند. از دیگر وظایف این مهندسین انرژی و تجهیزات الکترومکانیکی
ی حرارتی، برودتی و هااندازی و تعمیر و نگهداری سیستمراه توان بهمی

و دیگر تجهیزات  هامانند ژنراتورها، پست تجهیزات تولید توان الکتریکی
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ی بزرگ نیز اشاره کرد. هاایع و یا ساختماندر صن مورداستفادهالکتریکی 
نیز از وظایف مهندسین این  شناسایی دیگر منابع جدید انرژی الکتریکی

 باشند.می گرایش

 مخابرات -مهندس برق 

، طرح و پیاده کردن ریزیبرنامهی هادرزمینهاین رشته  آموختگاندانش
ی مخابراتی و طرح و ساخت تجهیزات و مدارات مخابراتی باید تخصص هاشبکه

یا  یکارآموزشعاوه بر  توانندیماین دوره  یانالتحصفارغداشته باشند. 
، در سطح مراکز تحقیقاتی، صنایع مخابراتی هادانشگاهپژوهشی در 

، وزارت نفت، راه و یماصداوسلکترونیکی، شرکت مخابرات، ارتش و سپاه، او
که در سطح وسیع با مسائل مخابراتی روبرو هستند.  ییهاارگانترابری و دیگر 

 .فعالیت نمایند

 مهندس پزشکی

 یشناسزیستمهندس پزشکی استفاده از دانش و معلومات مهندسی، ی وظیفه
 و محصوات هاو اصول بیومکانیکی برای طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم

ی اطاعات هاپروتز، ابزار، سیستم ی مصنوعی،هازیستی و سامت مانند ارگان
 .باشدمی پزشکی و مدیریت سامت

و  هامهندس رباتیک تحقیق، توسعه، طراحی و یا تست کردن کاربردی وظیفه مهندس رباتیک
 ی رباتیک استهابرنامه

 مهندس شیات
، یشناسبوم شناسایی،مهندس شیات فردی است که به مجموعه علومی که 

و  ماهیان و فرآوری یآورعمل، نگهداری، یبرداربهرهو  و پرورش، صید تکثیر
 تسلط کافی داشته باشد. پردازدمی هاآنو یا محصوات حاصل از  سایر آبزیان

شیمیایی  -مهندس شیمی 
 سلولزی

تبدیل چوب به کاغذ  ٔ  ینهدرزمیک مهندس شیمی گرایش شیمیایی سلولزی 
آن بیشتر در مورد خمیرگیری و یا تبدیل چوب به کاغذ  تمرکزتخصص دارد و 

 .باشدمی

صنایع  -مهندس شیمی 
 پاایش

ی این کشور که نفت خام را هااین رشته در انتها در پاایشگاه آموختگاندانش
ی کنند مشغول به کار شده و در اصل وظیفهمی ی نفتی تبدیلهافراورده به

شیوه . مهندسین این گرایش باید دارندعهدهرا نیز به  هاطراحی پاایشگاه
جداکننده مایعات از  یهادستگاهتقطیر،  یهابرجمثل  ییهادستگاهطراحی 

 مایعات و گازها از مایعات را مسلط باشند.

صنایع  - مهندس شیمی
 پتروشیمی

و فرآیند تولید مواد مختلف  هادستگاهوظیفه مهندسی پتروشیمی طراحی 
های پلیمری )مواد اولیه ها و فرآوردهکودهای شیمیایی، شوینده ازجمله
( هاحالها و الیاف مصنوعی( و مواد شیمیایی )اسیدها، ها، استیکپاستیک

 .نفتی است یهابرشاز نفت و 

 صنایع پلیمر -شیمی مهندس 
 یهارنگ ازجملههای پلیمری مصنوعی مهندس پلیمر وظیفه ساخت فرآورده

 دهبر عهها را از مواد نفتی ها و پاستیک، استیکهاکابلشیمیایی، پوشش 
 .دارد
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این گرایش افرادی هستند که بر تمام فرایندهایی که بر روی  آموختگاندانش صنایع گاز -مهندس شیمی 
 گردد تسلط دارند. مصرفقابلشود تا می گاز انجام

طراحی  -مهندس شیمی 
 فرایندهای صنایع نفت

یا  خام نفت به وابسته یرمستقیمغیا  مستقیم طوربه که صنایعی طراحی
 گرایش شیمی مهندس به است میپتروشی یا صنایع پاایشگاه هایفرآورده

 طراحی گرایش شیمی مهندس شود. یکمی فرآیندها مربوط طراحی
 گیرد و با توجهها میرا از شیمیست خاصی های، واکنشنفت صنایع فرآیندهای

و  تولید مواد شیمیایی روش و ... بهترین ، اقتصادیمحیطی شرایط به
 .کندمی و پیاده یداکردهپرا  هاآن سازیخالص

 

 فناوری نانو -مهندس شیمی 

ی هدرزمین ینکهامهندس شیمی گرایش نانو فناوری فردی است که با توجه به 
یمر، سوخت، پلی مختلفی مانند هادرزمینهتواند می یابدمی فناوری نانو تخصص

که به شیمی و  هرآن چهطورکلی وساز، پوشاک، دارو، غذا و بهرنگ، ساخت
توان از این فناوری بهره جست می شود و در آنمهندسی شیمی مربوط می

 مشغول شود.

 

 نفت -مهندس شیمی 

استخراج نفت و گاز از  هایروشتوان به طراحی می از وظایف مهندسین نفت
مختلف جهت استخراج  هایروش، مدیریت عملیات حفاری، استفاده از یرزمینز

 هایروشامور تحقیقاتی و گسترش فناوری و منابع هیدروکربنی و انجام 
 .باشدمی افزایش کشف منابع نفتی منظوربه کارآمدتر

 

 مهندس صنایع

کوشد با تلفیق دانش مهندسی، ریاضیات، اقتصاد و مدیریت، میمهندس صنایع 
مهندسی  .را بهبود دهد هاسازمانو  های تولیدی، فرایندهاکارایی سیستم

ای از انسان، مواد، های یکپارچهو بهبود سیستم سازیپیادهصنایع به طراحی، 
 .پردازدمی اطاعات، تجهیزات و انرژی

 

 مهندس صنایع غذایی

تولید مواد این رشته کار کردن در  آموختگاندانش هایمهارتو  هااز تخصص
مانند میکروبیولوژی غذا، شیمی غذا و کنترل  های صنایع غذاییغذایی و بخش

که فرآیند  ییهادستگاههمچنین طراحی  کیفی صنایع غذایی است.
شود پودر تهیه می صورتبهدهند مثل غذاهای بچه که را انجام می کردنخشک

بر عهده  منجمدکنندهاستریلیزه، پاستوریزه و یا  یهادستگاهو طراحی 
 .باشدمیمتخصصین همین رشته 

 مهندس عمران
ریزی، یک مهندس عمران فردی است که به کار مهندسی عمران، برنامه

ها، حفاظت از سامت عمومی و ، حفظ و ایجاد زیرساختوسازساختطراحی، 
مهندس عمران، شما  عنوانبه .پردازدمیهای کنونی محیطی و بهبود زیرساخت
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ساختمانی از تعمیر پل گرفته تا ساخت ی هابه طراحی و مدیریت انواع پروژه
 پردازید.می یک استادیوم ورزشی جدید

 

 آب -مهندس عمران

با آب  ینوعبههایی که تحلیل و طراحی سازهاین گرایش به  آموختگاندانش
شوند، فعالیت می کاربردهبههای هیدرولیکی سروکار داشته و در ساختمان

ا مرتبط ب یهامحاسبه سازهتأکید بیشتر این گرایش بر روی طراحی و  دارند.
 .باشدمیآب 

 

 ریزبرنامه -مهندس عمران
 شهری

. باشدمی شهری گرایشی از مهندسی شهرسازی ریزیبرنامه: مهندسی 
ی شهر ریزیبرنامهکارشناسی ارشد  خصوصاً رشته شهرسازی و  آموختگاندانش

و  هاطرحو تهیه و ارزیابی  هاسکونتگاهو طراحی شهری، توانایی طراحی 
 یهاطرحتفصیلی،  یهاطرحجامع شهری،  یهاطرحی شهری در قالب هابرنامه

مربوط به  یهاطرحزمین و خاصه تمام  سازیآماده یهاطرحجزئیات شهری، 
 یهاطرحانسانی را خواهند داشت. عاوه بر این تهیه و ارزیابی  یهاسکونتگاه

و ملی مانند طرح آمایش سرزمین، طرح کالبدی ملی و ای کان منطقه
 هایییتواناروستایی از  یهاسکونتگاه، استانی و یامنطقه یهاطرح
 .باشدمی در مقطع کارشناسی ارشد خصوصاًرشته شهرسازی  آموختهدانش

 

 آهنراه -عمرانمهندس 

، توسعه، بهبود و حفاظت و اندازیراهطراحی،  آهنراهمهندس ی وظیفه
. از دیگر وظایف مهندس باشدمی ریلی کشور ونقلحملنگهداری از سیستم 

 آاتماشین، مدیریت و طراحی خطوط ریلی و ریزیبرنامهتوان به می آهنراه
 ریلی اشاره کرد.

 زیستمحیط -مهندس عمران

ی ازم جهت طراحی و نظارت هااین گرایش افرادی با توانایی آموختگاندانش
-ی مختلف مهندسی محیطهادرزمینهی تخصصی هابر حسن اجرای پروژه

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

 بردارینقشه -مهندس عمران

دقیق و تعیین مرزهای مناسب،  یریگاندازه بردارنقشهمهندس ی وظیفه
ی مرتبط با شکل، لبه، گرانش، محل، ارتفاع، یا هاهمچنین فراهم کردن داده

 معدن  ی زمین دریا برای مقاصد مهندسین نقشه سازی،هاابعاد زمین و ویژگی
توان به می . از وظایف دیگرباشدمی و غیره وسازساختکاری، ارزیابی زمین، 

و تعیین طول و عرض  بردارینقشه، هدایت بردارینقشهی هاوارسی صحت داده
 .باشدمی جغرافیایی

 آاتماشینتوسعه استفاده از توان به می وظایف مهندس کشاورزی ازجمله مهندس کشاورزی
 فرآیندهای صحیح و علمی کشاورزی اشاره کرد. سازیپیادهکشاورزی و 
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، امن و باثباتتا کشاورزی هرچه بیشتر،  کندمی کمک مهندس کشاورزی
 منظوربهمختلف را  هاییآورفنو  هاشود. او روش زیستیطمحسازگار با 

افزایش محصول، بهبود استفاده از زمین و مراقبت از منابع و مواد اولیه مثل 
. مهندس کندمی و بررسی وتحلیلتجزیهو سوخت،  هاکشآفتبذر، کود، آب، 

حفظ سامت و امنیت کشاورزان،  منظوربهی مناسب را هاکشاورزی استراتژی
 .دهدمی کشاورزی پیشنهاد یدشدهتولجانوران محیطی و محصوات 

 مهندس معدن

این گرایش افرادی هستند که به چگونگی رفتار سنگ در برابر  آموختگاندانش
 آوریجمعتسلط کافی داشته و با  هاآنعوامل بیرونی و درونی و تغییرات 
 های مناسب در داخل یا به روی سنگهااطاعات مناسب به ساخت سازه

 پردازند.می

مکانیک  -مهندس معدن 
 سنگ

این گرایش افرادی هستند که به چگونگی رفتار سنگ در برابر  آموختگاندانش
 آوریجمعتسلط کافی داشته و با  هاآنعوامل بیرونی و درونی و تغییرات 
 های مناسب در داخل یا به روی سنگهااطاعات مناسب به ساخت سازه

 پردازند.می

صنایع  -مهندس معدن 
 شیمیایی معدنی

ه را ب یآل یرغمواد معدنی و مهندس شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی، 
همچنین  .کندتبدیل می ... هایی مثل سیمان، لعاب، آجرهای نسوز وفرآورده

ها، ، نمکهاکشحشرهتولید هر ماده معدنی مثل کودهای شیمیایی معدنی، 
ها در حیطه کار مهندسی شیمی های معدنی و حتی لعاب روی کاشیرنگ

 .گرایش شیمیایی معدنی قرار دارد

 فرآوری -مهندس معدن 

 و استحصال ییارسازپرعاین رشته توانایی طراحی فرایندهای  آموختگاندانش
همچنین طراحی کنند. می و همچنین بازیافت مواد معدنی را کسب

 هایمهارتهای فرآوری نیز از نیازهای ازم برای طراحی کارخانهپیش
 .باشدمی این رشته آموختگاندانش

 مهندس معماری

از ای مجموعه یریقرارگترکیب و نحوه  ریزیطرح مهندس معمار ی وظیفه
علم  بریهتکاو این کارها را با   .باشدمی نیز هاآنو فضاهای اطراف  هاساختمان

، جغرافیای انسانی ورسومآدابمهندسی، ذوق هنری و شناختی که از فرهنگ، 
 .دهدمی خود دارد، انجام موردنظرو طبیعی محل 

 شهرسازی -مهندس معماری 

مطالعه روابط شود که با تحلیل و می به فردی اطاق شهر سازمهندس 
جامع و ای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم در شهر، طرح و برنامه

 یک شهر باشد.ی آینده یدهندهنشانمطلوب برای یک شهر مطرح کند که 

 
طراح  -مهندس معماری 
 صنعتی

ی ی هنرهابا تسلط به طراحی با توجه به جنبه هستند افرادیطراحان صنعتی 
ی جدیدی هاو ایده هابا طرح، آگاهی کافی نسبت به سایر علوم و همچنین آن
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آرزو( به بهترین شکل ممکن به )دهند، جواب نیازها را از تصور می که ارائه
 کنند.می واقعیت تبدیل

 مهندس معماری داخلی

توان به طراحی فضای ساختمان می از وظایف مهندس معماری داخلی
توان می ی مطابق نیازهار مورد طرح و استفادهکردن د یدنظرتجد، شدهساخته

فرایندی است که در آن قسمت داخلی  درواقعمعماری داخلی نام برد. 
های انسانی و استفاده از فضاها، طراحی جنبه ها با توجه به همهساختمان

ی های معمارساختمان با توجه به قید شرط طراحی داخلی درواقعشود و می
 است.

 مکاترونیکمهندس 

مهندسی ی درزمینهآوردن تخصص ازم  به دستمهندسان این گرایش با 
ین ا سازییکپارچهی کنترل و هامکانیک، الکترونیک، کامپیوتر و سیستم

بهتر و قابلیت اعتماد بااتر با هزینه کمتر  یفیتباکبه خلق محصواتی  هاحوزه
 پردازند.می و در زمان کمتر

 مهندس مکانیک

ا و ب کاربردهبهمهندسان مکانیک، اصول اساسی نیرو، انرژی، حرکت و گرما را 
ها و فرآیندهای گرمایی را های مکانیکی و دستگاهدانش تخصصی خود، سیستم

ها، سازند. مهندسان مکانیک، گستره وسیعی از دستگاهطراحی کرده و می
 .کنندها و فرآیندها را تولید میفرآورده

حرارت و  -ک مهندس مکانی
 سیاات

و  یساتتأسبیشتر در طراحی  تخصص اصلی مهندسین مکانیک گرایش سیاات
در  یتدرنهااست و  هاکارخانهو  هاساختمانگرمایشی و سرمایشی  مسائل
توانند کار کنند که در این قسمت با مهندس می ایرودینامیکی مسائلبعضی از 

همچنین انتقال مایعات صنعتی  هوا و فضا گرایش ایرودینامیک مشترک هستند
 از .شودمی به نقطه دیگر در این گرایش از علم مکانیک بحثای از نقطه

انتقال حرارت و ی درزمینهکه  رودمی مهندسین مکانیک گرایش سیاات انتظار
 تخصص داشته باشند. هاو پمپ های دوار مانند توربینهاماشین ٔ  ینهدرزم

 خودرو -مهندس مکانیک 

یک مهندس خودرو توسعه و یا بهبود طراحی ساختاری قسمتی از ی وظیفه
ه نقلیه با ی وسیلهاوسیله نقلیه، موتور، سیستم انتقال حرکت و یا بقیه سیستم

استفاده از طراحی کامپیوتری، ساخت مستقیم، اصاح و یا تست کردن وسیله 
 .باشدمی نقلیه و یا عناصر آن

 دریا -مهندس مکانیک 
نصب و  مسئولیتمهندس دریا طراحی، توسعه و به عهده گرفتن ی وظیفه

دریایی و تجهیزات مرتبط با آن مانند نیروی پیشرانه و  آاتماشین اندازیراه
 .باشدمی سیستم منبع انرژی آن

ساخت و  -مهندس مکانیک 
 تولید

مهندس ساخت و تولید فردی است که به تحصیات و تجربیاتی دست یابد که 
ی های تولید و شیوههاپروسه دری مهندسی را هاآن بتواند رویهی وسیلهبه

تولید درک کند، به کار گیرد و کنترل کند. همچنین از دیگر وظایف یک 
برای تولید  اهتوان به بهبود امکانات و سیستممی مهندس ساخت و تولید
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ها از تمامی فراوردهکمتر اشاره کرد. ی بااتر و هزینه یفیتباکی هافراورده
باید تولید شوند. مهندسی ساخت و  یبازاسبابو  تا رایانه و خودرو هواپیما

با هزینه منطقی است. ساخت  یفیتباکهای تولید دانش و هنر ساختن فراورده
و  و تولید شامل اجزایی از مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی مواد

های اصلی ساخت و تولید روندهای تولید، است. بخش مهندسی صنایع
، کنترل کیفیت، طراحی ابزار، رباتیک، طراحی به کمک کامپیوتر و ریزیبرنامه

 .شودتولید به کمک کامپیوتر را شامل می

طراح  -مهندس مکانیک 
 جامدات

مهندس طراح جامدات باید تمام نیروها و گشتاورهایی را که به هر عضو ماشین 
را برای تمامی آن  موردنظرشود بررسی کرده و بهترین حالت قطعه می وارد

نیروها و گشتاورها و همچنین برای داشتن بهترین کارایی به دست آورد کارایی 
، سیستم طراحی همچنینمناسب آن قطعه را در زمان طوانی تضمین کند. 

 انتقال های، سیستمتعلیق هایو قسمت ، فرز، چاپتراش هایماشین طراحی
شود. در می طراحی گرایش این مهندسین توسط خودرو، یک و دینامیک قدرت
 نحوی پرواز به فرود، پرواز، کنترل به مربوط هایهواپیما قسمت در یک ضمن

 .گرددمی جامدات طراحی به مربوط

 استخراج -مهندس مواد 

با انجام یکسری فرآیندها مانند این گرایش افرادی هستند که  آموختگاندانش
شکن، تغلیظ سنگ موسوم به سنگ یهادستگاهسنگ معدن با  دنخرد کر

و عملیات ذوب و  یشناورسازمغناطیسی و  هایروشمعدن با استفاده از 
ست خالص ا یباًتقرشمش که  صورتبهو سنگ را  باابردهپاایش، عیار سنگ را 

نظری و عملی متالورژی  به یاری دانش ازآنپسدهند تا می تحویل صنعت
 .مستقیم یا غیرمستقیم تولید گردد طوربه مصرفقابلصنعتی، محصول فلزی 

 جوشکاری -مهندس مواد 
اتصاات مواد مختلف  ٔ  ینهدرزماین گرایش افرادی هستند که  آموختگاندانش

ماده پایه که خواص اتصال برابر با خواص  یاگونهبهاعم از فلزی و غیرفلزی 
 باشد مهارت دارند.

 مهندس نساجی
مسئولیت تولید انواع منسوجات اعم از انواع این گرایش  آموختگاندانش

در صنایع  مورداستفادهو منسوجات  و موکت ها مثل فرشپوشپوشاک، کف
 .دارندعهدهدیگر را بر 

تکنولوژی  -مهندس نساجی 
 نساجی

، تولید نخ افرادی هستند که با نحوه نساجی تکنولوژی گرایش آموختگاندانش
 آاتماشین با طراحی آشنایی کامل داشته و تا حدودی و موکت ، قالیپارچه
 ریسندگی هایباشند. همچنین به شیوهآشنا می هاآن مختلف و قطعات نساجی

 آشنا هستند. و بافندگی بافندگی ها، مقدماتنخ
شیمی  -مهندس نساجی 

 نساجی و علوم الیاف
، تولید الیاف ٔ  ینهدرزمشیمی نساجی و علوم الیاف فردی است که  مهندس
 مواد نساجی تکمیل و نحوه هاآن و خصوصیات زارنگ، مواد الیاف خواص
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کاربرد مواد  و نحوه الیاف با طرز تهیه درواقعاطاعات کافی داشته باشد و 
 آشنا باشد. نساجی در صنایع شیمیایی

مدیریت  -مهندس نساجی 
 صنایع نساجی

این رشته تلفیقی از مهندسی صنایع و مهندسی نساجی و  آموختگاندانش
 شوند و در صنایع به کارمی ترکیبی از فنون مدیریتی و مهندسی را مسلط

 گیرند.می

 آیرودینامیک -س هوافضا مهند

های پیچیده در اطراف جسم پرنده را مهندسین هوافضا در این گرایش جریان
آوردن نیروهای آیرودینامیکی به بررسی پایداری  به دستکنند و با تحلیل می

بیشتر هوای اطراف زمین که در ارتفاعات  - و طراحی سازه شناور در سیال
تحلیل،  جزبهپردازند. می -است  موردبحثمختلف فاکتورهای متفاوت دارد، 

ها و های مهندسین آیرودینامیک، طراحی بالترین دغدغههمواره یکی از اصلی
 .هایی با بیشترین کاربرد و کمترین هزینه استبدنه

 پیشرانش -مهندس هوافضا 
طراحی و تعیین میزان عملکرد انواع  توان بهمی از وظایف مهندسین پیشرانش

و  این رشته آموختگاندانشهای جلوبرنده اشاره کرد. عمده سامانه
 .پردازندمی سازی عددی رفتار سیالاین گرایش به شبیه یانالتحصفارغ

دینامیک  -مهندس هوافضا 
 پرواز و کنترل

، هندسی و وزنی، به مطالعه یشیهوا پوهای گیری از دادهدینامیک پرواز با بهره
مهندس ی وظیفه طور خاصه. بهپردازدمیو بررسی رفتار و حرکات هواپیما 

تحلیل نحوه حرکت یک وسیله در هوا یا فضا و ارائه دینامیک پرواز و کنترل 
. این گرایش بسیار مهم به باشدمی سازی این حرکتمنظور بهینههایی بهطرح

 متناسب با نوع هاآنهوایی و فضایی و بهبود کیفیت  های موتوریمطالعه سازه
 .پردازدمیسازه 

های سازه -مهندس هوافضا 
 هوافضایی

 یهاسازه سازیینهبهاین گرایش مطالعه، بررسی و  آموختگاندانشاز وظایف 
ی هاو هدف اصلی مهندسان سازه باشدمی هواپیما و دیگر وسایل پرنده

یی باشد که عاوه بر استواری کافی در هاتحلیل سازههوافضایی باید طراحی و 
مقابل بارهای آیرودینامیکی و دیگر بارهای استاتیکی وارد بر وسایل پرنده، 

 کمترین وزن ممکن را نیز داشته باشند.

 فضایی -مهندس هوافضا 

به طراحی و تحلیل سیستمی وسایل این رشته  آموختگاندانشحوزه کاری 
فضایی،  هاییتمأمورطراحی  ،. فرایندهای نجومیباشدمی جوپرنده خارج از 

مکانیک مدارهای فضایی و اکتشافات فضایی نیز جزو دیگری از کارهای گرایش 
 مهندسی فضایی است

 مهندسی صنایع چوب
ی مهندس صنایع چوب فردی است که به انواع چوب و کیفیت آن، نحوه

برش و شکل بخشی و طراحی  حفاظت و اصاح آن، اقدامات مکانیکی نظیر
 ی مربوطه آن تسلط کافی داشته باشد.هاو فراورده هاسازه

در شهرها و  یژهوبه زیستیطمحهبود توانند به بمی مهندسین فضای سبز فضای سبز -مهندسی عمران
 ،هادر استفاده صحیح و بیشتر از منابع طبیعی مانند رودخانه ریزیبرنامه
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باشند، بطوریکه رابطه انسان با محیطش را بهبود  مؤثر هاکوهپایهو  زارهایشهب
مهندسین فضای سبز با ایجاد و حفظ  بخشند و زیبایی محیط را افزایش دهند.

یعنی شهر و اطراف آن،  تریعوسمناظر طبیعی در اطراف منازل و در سطوح 
 برند.می کیفیت زندگی را در شهرها باا
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 دسته مالی، حقوقی و اداری تعاریف عناوین شغلی
 

 مالی، حقوقی و اداري

 توضیحات مشاغل

 تلفنی پاسخگوي
 یاهسیستم تجهیزات کاربریی وظیفه که است شخصی تلفنی پاسخگوی

. داخلی و خروجی ورودی، یهاتماس اداره برای هاخانهتلفن یا هاشرکت تلفنی
 .دارد را هاپیام ضبط و یرندگانگتماس به اطاعات ارائه

 دارتحصیل
 گرفتن تحویل به مربوط امور انجام عهده از بتواند که است کسی تحصیلدار

 و شرکت حساببه هاآن گذاشتن و هابانک به هاآن بردن و بهادار اوراق وجوه
 .برآید هاآن نظایر

 تحلیلگر بورس

 ادی،اقتص اوضاع وتحلیلتجزیه عهده از بتواند که است کسی بورس گرتحلیل
 میزان تشخیص سهام، بازار وتحلیلتجزیه منطقه، کشور، اجتماعی سیاسی،
 م،سها سبد پرتفوی، تشکیل و همچنین دارائی صنایع، بازار، بازده و ریسک

 از سهم شرکت، انتخاب مالی وضعیت وتحلیلتجزیه برتر، صنعت انتخاب
 افزارهاینرم کارگیریبه بازار، جو وتحلیلتجزیه برتر، صنایع و های رایجمدل

 مسها سبد کردن اداره کارگزار، اطاعات، انتخاب و آمار و ریاضیات کامپیوتری،
 .برآید عملی هایفعالیت با جدید هایتئوری تطبیق و

 گر مالیتحلیل
 صنعتی تجاری شرایط آماری، اطاعات وتحلیلتجزیه با که است کسی
 یگیرتصمیم گذاریسرمایه هایزمینه مورد در و کرده بینیپیش را اقتصادی

 کندمی

 حسابدار
 وتحلیلتجزیه یا و بررسی سازی،آماده یوظیفه که است شخصی حسابدار

 ارزیابی برای مالی هایگزارش سایر یا و مالی هایصورت حسابداری، سوابق
 .دهدمی انجام رایانه کمک به را استانداردها با انطباق و بودن کامل صحت،

 باشدمی مالی مبادات ثبت مسئول دفتردار متصدي دبیرخانه -دفتردار 

کارشناس امور کارگزینی و 
 منابع انسانی

 کلیه مسئولیت که است کسی انسانی منابع و کارگزینی امور کارشناس
 کارکنان استخدام همچون سازمان کارکنان به مربوط هایمشیخط و هافعالیت

 .دارد بر عهده را...  و کارکنان عملکرد یابیارز کارکنان، آموزش جدید،

 کارشناس بیمه

 رائها به و شودمی محسوب بیمه شرکت اصلی نماینده عنوانبه بیمه کارشناس
 و هادرخواست او. پردازدمی مربوطه شرایط و مقررات با مطابق ایبیمه خدمات
 هانآ بیمه حق و ایبیمه پوشش مقدار و کرده ارزیابی را بیمه متقاضیان شرایط

 .کندمی تعیین را
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کارشناس تدارکات و 
 پشتیبانی

 مقایسه با بعد یمرحله در و تجهیزات و ملزومات مصرف میزان بینیپیش
 نتأمی برای را هاآن ارزشمندترین و بهترین خدمات، و کااها کیفیت و هاقیمت

 .دهدمی درخواست شرکت انبار

 اصول با هاآن سازگاری بررسی و اسناد و اطاعات ارزیابی یوظیفه که کسی کارشناس حسابرسی
 دارد عهده بر را قوانین و حسابداری

 کارشناس حقوقی

 امور هکلی دارد، حقوقی اصول و قوانین به که کاملی تسلط با حقوقی کارشناس
 ها،دستورالعمل و هانامهآیین تنظیم و تهیه ازجمله شرکت یا سازمان حقوقی
 و حقوقی هایپرونده پیگیری و رسیدگی خارجی، و داخلی قراردادهای انعقاد
 سازمان، حق از دفاع و دادرسی جلسات در شرکت استخدامی، و اداری دعاوی
 به مربوط حقوقی امور انجام لزوم، صورت در کارکنان به حقوقی مشاوره ارائه

 دارد عهده بر را … و مزایده مناقصه،

 و سیبرر و تغییرات انجام و کنترل توانایی که است کسی رفاهی امور کارگزین کارگزین امور رفاهی
 .باشد داشته را اداری هایدستورالعمل پیگیری

 امور انجام وظیفه و است باجه پشت که است فردی بانکی امور متصدی متصدي امور بانکی
 .دارد را...(  و چک قبوض، پرداخت) مشتریان

 کندمی ساماندهی هاآن به آسان دسترسی برای را سازمان اسناد که کسی متصدي بایگانی

 مسئول دفتر

 و مدیریت مفاهیم سازمان، و اصول تشخیص با که است کسی دفتر مسئول
 و ناداس بایگانی سازمان، و همکاران افراد، با ارتباط توانایی برقراری منشیگری،

 را...  و جلسات برگزاری جهت همکاری و مدیر هایفعالیت ها، هماهنگینامه
 باشد. داشته

 مسئول قراردادها
 مربوطه، اوراق و اطاعات اخذ عهده از بتواند که است کسی قراردادها مسئول

 مزاید و مناقصه انواع برگزاری و قراردادها هایفرجه جدول تهیه قراردادها، امور
 .برآید مربوطه قراردادهای عقد و

 مشاور حقوقی
 حقیقی، یا حقوقی از اعم اشخاص) یانمشتر به که است کسی حقوقی مشاور
 عنوانبه موارد برخی در و دهدمی حقوقیی مشاوره ( خودهاشرکت و هاگروه

 کندمی عمل هاآن نماینده

 منشی
 ،نگارینامه مسئول، روزانه برنامه تنظیم چون وظایفی که است فردی منشی
 و بودجه مدیریت برخی اوقات و مختلف هایفعالیت از هاگزارش انواع تنظیم

 است دارعهده را حسابداری
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 تعاریف عناوین شغلی دسته مدیریتی
 

 مدیریتی

 توضیحات مشاغل

 هایسازمان عملیات سازیهماهنگ یا هدایت ریزی،برنامه که است کسی مدیر اجرایی
 دارد عهده بر را خصوصی یا دولتی

 مدیر اداری

 با دارد، عهده بر را موسسه مالی یا و اداری و دفتری امور تصدی که کسی
 کنار در و مجموعه فضای در مدیر این. است مستقیم ارتباط در مدیریت

 هب دهد رخ اشتباهی اگر و کندمی مشاهده را آنان کار نحوه و باشدمی کارکنان
 .دهدمی تذکر مقابل فرد

 مدیر انفورماتیک

I) اطاعات فناوری یهاپروژه مدیریت و ایجاد طرح، که است کسی T)، 
 مراحل ریزیبرنامه فنی، کارکنان کار راهنمایی و رهبری اطاعات، مدیریت

 ایبر پیشرفت بر نظارت مرحله، هر برای وکارکسب پیامدهای ارزیابی و پروژه
 .دهدمی انجام را شده برآورده هزینه اهداف و استانداردها مهلت، از اطمینان

 یخارج یبازرگان ریمد

ا ب یدوفروشخرعقد قرارداد  یهاتیمجموعه فعال تیریمد فهیاست که وظ یکس
، صدور المللینب یابیو بازار غاتی( و تبلیحقوق ای یقیحق) یشخص خارج

perf) سینویپرفرم ا orm i nvoi ce) یفاکتور، بررس شیهمان پ ای 
 یبه کشور، بررس هاآنوارد نمودن  ایو  یخارج یبه کشورها یباربر یهانهیهز

 یکاا، اجرا صیترخ مه،یمسائل مرتبط با ب یمسائل مرتبط با گمرک، بررس
 L/C (نقد) T/Tاعم از  یبانک یها، مسائل مرتبط با پرداختونقلحمل

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

 

 

 مدیر بازرگانی داخلی

 مانند بازاریابی یهابرنامه هاسیاست ریزیبرنامه و هماهنگی که است کسی
 و رقبا و سازمان توسط شدهارائه خدمات و محصوات برای تقاضا تعیین
 ریگذایمتق یهااستراتژی همچنین. دارد عهده بر را بالقوه مشتریان شناسایی

 کهیدرحال ،کندمی تضمین بازار سهم یا شرکت سود حداکثر باهدف را
 عهتوس بر نظارت و هستند راضی شرکت مشتریان که کندمی حاصل اطمینان
 جدید خدمات و محصوات به نیاز دهندهنشان که روند بر نظارت یا محصول

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

 تبلیغات عمومی، روابط مانند تجارت یک مختلف هایبخش کمک با و مختلف
 .کند تبدیل شدهشناخته برند یک به را خود برند …و

 مدیر پروژه

 از سانیان و مادی منابع از بتواند کارآمد فرایند یک یریکارگبه با که است کسی
 و امکانات به توجه با جامع و کامل و صحیح ریزیبرنامه یک طریق
 تاریخ در را شدهیفتعر پیش از هاییتفعال از ایمجموعه یشهامحدودیت
 در بودجه با توجه با شدهیینتع پیش از را مطلوب یفیتباک و موردنظر

 برساند انجام به اختیارش

 تبلیغات مدیر
 

 برای تقاضا تعیین مانند بازاریابی یهاسیاست و هابرنامه که است کسی
 وهبالق مشتریان شناسایی و رقبا و سازمان توسط شدهارائه خدمات و محصوات

 کندمی اجرا را

 عهده بر را سازمان توسعه و تحقیق بخش هماهنگی و ریزیبرنامه که کسی مدیر تحقیق و توسعه
 .دارد

 مدیر توسعه بازار

 و برندینگ هایفعالیت و بازاریابی تحقیقات بازار، توسعه مدیر کلی وظایف
 ذبج برای سازیزمینه. است بازاریابی پیشرفته ابزارهای از گیریبهره و ترویج

 ویقلمر گسترش فروش، هایفعالیت برای بسترسازی فروش،( جدید) مخاطبان
 هحسن مناسبات و روابط برقراری و تازه مشتریان به خدمات و محصوات فروش
 است بازار توسعه مدیر شغلی اهداف ازجمله قدیمی و جدید مشتریان با کاری

 مدیر تولید
 عمناب و کاری یهافعالیت هماهنگی یا ریزیبرنامه مسئولیت که است کسی
 بر ار کمیت و کیفیت هزینه، مشخصات به توجه با محصوات تولید برای ازم

 دارد عهده

 مدیر خرید و تدارکات
 مسئوان خریداران، هایفعالیت کردن هماهنگ و ریزیبرنامه که است کسی

 مدیران شامل. خدمات و محصوات مواد، خرید با مرتبط کارگران و خرید
 .دارد عهده بر را خرید مدیران و فروشیخرده و فروشیعمده فروش

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

 .دارد عهده

 روابط عمومیمدیر 

 از گیریبهره با سازمان/  شرکت ارشد مدیریت رتنظا تحت که ستا دیفر
 و سیربر قبیل از مختلف هایفعالیت اجرای و حیاطر ظیفهو علمی هایروش

 مطبوعاتی، میزگردهای و هامصاحبه اجرای و حیطرا و عمومی افکار تحلیل
 سازمان هایبرنامه و اهداف به مربوط تبلیغات و نشریات مطالب تدوین و تهیه

 .دارد دهعه بر را خود

 الانتق یا توزیع کردن هماهنگ یا مستقیم هدایت ریزی،برنامه که است کسی مدیر فروش
 فروش، مناطق ایجاد با هماهنگ فروش توزیع مشتری، به خدمات یا محصول
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 و فروش نمایندگان برای یآموزش هایبرنامه ایجاد و اهداف و مقررات
 یلپتانس تعیین برای کارکنان توسط شدهآوریجمع فروش آمار وتحلیلتجزیه

 .دارد عهده بر را مشتریان تنظیمات بر نظارت و موجودی نیازهای و فروش

 هایسیاست کیفیت، تضمین هایبرنامه هماهنگی و ریزیبرنامه مسئولیت مدیر کنترل کیفیت
 .دارد عهده بر را کیفیت کنترل هایآزمایشگاه و کیفیت کنترل

 مدیر گردشگری

 از گیریبهره با سازمان/  شرکت ارشد مدیریت رتنظا تحت که ستا دیفر
 و سیربر قبیل از مختلف هایفعالیت اجرای و حیاطر ظیفهو علمی هایروش

 مطبوعاتی، میزگردهای و هامصاحبه اجرای و حیطرا و عمومی افکار تحلیل
 سازمان هایبرنامه و اهداف به مربوط تبلیغات و نشریات مطالب تدوین و تهیه

 .دارد دهعه بر را خود

 نتأمیمدیر لجستیک / زنجیره 
 ونقل،حمل ریزیبرنامه توزیع، انبارداری، خرید، هماهنگی که است کسی

 و کلجستی پرسنل مدیریت ریزی،برنامه خدمات یا مشتری خدمات بینی،پیش
 .کنید مدیریت را روزانه عملیات و تدارکات هایسیستم

 مدیر مالی
 مه،بی بانکی، امور گذاری،سرمایه حسابداری، هماهنگی و ریزیبرنامه که کسی
 عهده بر را تجاری واحد یا اداره شعبه، یک مالی هایفعالیت دیگر و بهادار اوراق

 .دارد

 منابع هایفعالیت کردن هماهنگ یا و هدایت ریزی،برنامه که است کسی مدیر منابع انسانی
 دارد عهده بر را سازمان یک کارکنان و انسانی

 را ورزشکاران هایفعالیت هماهنگی و تنظیم ریزی،برنامه وظیفه که است کسی مدیر ورزشی
 دارد عهده بر

 مدیرعامل

 ای شرکت گیریجهت کلی ارائه و هاسیاست تدوین و تعیین که است کسی
 ودشمی تصویب مدیرههیئت توسط که هاییدستورالعمل به توجه با را سازمان
 هایفعالیت کارکنان، مدیریت و زیردست مدیران کمک با. کندمی اجرا

 .کندمی مدیریت سطح بااترین در را عملیاتی
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 ضرایب عناوین شغلی

 ضرایب عناوین شغلی دسته بهداشت، درمان و مراقبت
 

 
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 اولیه هايکمک اپراتور
 هاي پزشکیو فوریت

 20 3 زیست دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 20 3 زبان

 10 2 روابط اجتماعی

 45 6 تخصصی

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 امدادگر

 20 3 زیست دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 15 3 هوش ریاضی
 15 3 زبان

 15 2 روابط اجتماعی
 45 6 تخصصی

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بهیار

 دانش عمومی
 20 3 زیست
 10 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 20 3 زبان
 10 2 روابط اجتماعی
 10 1 تست هوش

 IT 2 10فهم 
 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پرستار

 20 3 زیست دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 20 3 زبان
 15 2 روابط اجتماعی
 10 2 تست هوش

 IT 1 10فهم 
 45 6 تخصصی

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آزمایشگاه تکنسین

 دانش عمومی
 15 2 شیمی
 15 3 زیست

 رفتاری تخصصی
 15 2 هوش ریاضی

 20 4 زبان
 IT 2 10فهم 

 45 6 تخصصی
 

 

       
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رادیولوژي تکنسین

 10 4 زیست دانش عمومی
 10 3 فیزیک

 رفتاری تخصصی
 10 2 هوش ریاضی

 20 4 زبان
 IT 2 15فهم 

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 فیزیوتراپی تکنسین

 دانش عمومی
 10 4 زیست
 10 3 فیزیک

 رفتاری تخصصی
 10 2 هوش ریاضی

 20 4 زبان
 IT 2 15فهم 

 45 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 داروساز

 دانش عمومی
 20 4 شیمی
 20 3 زیست

 رفتاری تخصصی
 10 2 هوش ریاضی

 20 4 زبان
 IT 1 10فهم 

 45 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 دامپزشک

 دانش عمومی
 10 2 شیمی
 25 4 زیست

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 20 4 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 روانشناس

 15 3 زیست دانش عمومی

 رفتاری تخصصی
 15 2 هوش ریاضی

 20 3 زبان
 20 3 روابط اجتماعی

 55 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ايحرفه بهداشتکارشناس  

 دانش عمومی
 10 2 شیمی
 15 3 فیزیک

 رفتاری تخصصی
 20 3 زبان

 10 2 روابط اجتماعی
 IT 2 10فهم 

 45 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 محیط بهداشتکارشناس 

 دانش عمومی

 15 3 شیمی

 10 2 فیزیک

 10 3 زیست

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 20 3 زبان

 IT 1 10فهم 

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 سنجییناییبکارشناس  

 دانش عمومی
 20 3 زیست
 5 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی
 10 2 هوش ریاضی

 20 3 زبان
 IT 2 10فهم 

 50 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شناسیییشنواکارشناس 

 دانش عمومی

 10 3 شیمی

 5 2 فیزیک

 20 4 زیست

 رفتاری تخصصی

 IT 1 10فهم 

 20 4 زبان

 10 2 روابط اجتماعی

 45 6 تخصصی

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 غذایی صنایع کارشناس

 دانش عمومی
 10 3 شیمی

 20 4 زیست

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 20 3 زبان

 IT 2 10فهم 

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 علومکارشناس 
 آزمایشگاهی

 دانش عمومی
 10 3 شیمی

 20 4 زیست

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 20 4 زبان

 IT 2 15فهم 

 45 6 تخصصی

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 گفتار درمانکارشناس 

 دانش عمومی
 15 3 زیست

 5 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 20 3 زبان

 10 2 روابط اجتماعی

 IT 1 10فهم 

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ایمنی مشاور

 دانش عمومی

 10 2 شیمی

 10 3 فیزیک

 10 3 ریاضی

 رفتاری تخصصی

 5 2 هوش ریاضی

 20 3 زبان

 10 2 روابط اجتماعی

 IT 1 10فهم 

 45 6 تخصصی

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تغذیه مشاور

 دانش عمومی
 20 4 زیست

 10 3 شیمی

 رفتاری تخصصی

 20 3 زبان

 10 2 روابط اجتماعی

 IT 1 10فهم 

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کودک دارندهنگه
 یا سالمند

 10 2 زیست دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 20 2 هوش ریاضی

 20 3 زبان

 20 2 روابط اجتماعی

 45 6 تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پیچنسخه

 

 دانش عمومی
 15 3 شیمی

 15 3 زیست

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 20 4 زبان

 10 1 روابط اجتماعی

 45 6 تخصصی
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 فنی و اجراییضرایب عناوین شغلی دسته 

 
    

 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تخصصی مهارتی، انباردار

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تخصصی مهارتی، پوشاکبرشکار 
 10 2 هوش ریاضی

 IT 1 5فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

 

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی، باغبان
 10 1 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پیک
 تخصصی مهارتی، موتوري

 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 5فهم 
 15 2 روابط اجتماعی

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آاتماشین کارتعمیر
 صنعتی

 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تخصصی مهارتی، تعمیرکار خودرو
 10 2 هوش ریاضی

 IT 2 10فهم 
 10 2 اجتماعی روابط

 40 6 تخصصی
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 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی، خیاط
 15 2 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کامیونت و خودرو راننده

 15 2 ادبیات دانش عمومی

 رفتاری تخصصی
 10 1 هوش ریاضی

 IT 2 10فهم 
 15 2 روابط اجتماعی

     
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

تعمیرکار وسایل 
 الکترونیکی

 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کشاورزي هايماشینراننده 
 صنعتیو 

 ،لیفتراکجرثقیل، 
 و... تراکتور

 تخصصی مهارتی،
 10 1 هوش ریاضی

 IT 2 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 هوش ریاضی رفتاري تخصصی سادهکارگر 
 10 2 روابط اجتماعی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی کاررنگماهر کارگر 
 10 1 روابط اجتماعی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مونتاژکارماهر کارگر 

 10 1 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

     
 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تخصصیرفتاری  کارسنگ

 10 2 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 1 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاری تخصصی ماهر برشکارکارگر 
 

 10 2 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

     
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاری تخصصی کاربرقماهر کارگر 
 10 2 هوش ریاضی

 IT 2 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

     
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تخصصی مهارتی، آهنگرکارگر ماهر 

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاری تخصصی بندبستهماهر کارگر 
 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 10فهم 
 10 1 روابط اجتماعی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 تراشکار

 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 جوشکار

 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 10 1 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تخصصی مهارتی، کارگر ماهر چاپ و صحافی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 
 10 1 اجتماعیروابط 

 10 1 زبان
 40 6 تخصصی

     
 

 

 

    
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر
 تخصصی مهارتی، ساختمانی

 10 1 هوش ریاضی
 10 1 روابط اجتماعی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر

 تخصصی مهارتی، و نصب بريشیشه
 10 1 هوش ریاضی
 10 2 روابط اجتماعی

     
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 رستورانی

 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
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 سؤال تعداد ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

ماهر طا و کارگر 
 يجواهرساز

 10 2 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 تخصصی مهارتی، سازقالب

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 تأسیساتو  کشلوله

 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 10 1 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی، سازمبلکارگر ماهر 
 10 2 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر ماهر
 نجار و درودگر

 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 10 2 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

 

    
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نصاب
 خانگیلوازم

 تخصصی مهارتی،

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نقاش
 ساختمان کار و گچ

 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 10 1 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی
     

  

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تخصصی مهارتی، آسانسورنصاب و تعمیرکار 

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
     

http://www.inre.ir/


68    www.inre.ir  

 

 یآموزششغلی دسته خدماتی، رفاهی و ضرایب عناوین 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، نظافتچیو  آبدارچی
 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 10 3 روابط اجتماعی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ه(زنان) پیرایشگرآرایشگر و 
 مهارتی،
 تخصصی

 IT 1 10فهم 
 15 3 روابط اجتماعی

 10 1 زبان
 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پیرایشگرآرایشگر و 
 مردانه()

 مهارتی،
 تخصصی

Iفهم  T 1 10 
 15 3 روابط اجتماعی

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

 آشپز
 مهارتی،
 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آمارگر

 25 4 ریاضی دانش عمومی
 15 1 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
Iفهم  T 3 10 

 10 1 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی شغلعنوان 

 پژوهشگر

 25 3 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
Iفهم  T 3 10 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تایپیست

 25 1 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 4 15 فهم

 10 1 روابط اجتماعی

 15 3 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارترخیص
 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 3 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 15 3 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 راهنماي گردشگري

 دانش عمومی
 20 2 هنر

 10 1 ادبیات

 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 3 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 15 3 زبان

 70 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 دینیکارشناس علوم 

 15 2 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 2 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 50 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کتابدار
 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 3 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 10 3 زبان

 25 6 تخصصی

     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم اسپانیولی

 25 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 3 10 فهم

 10 1 روابط اجتماعی

 10 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم انگلیسی

 25 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 4 15 فهم

 10 1 روابط اجتماعی

 10 4 زبان

 50 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم ایتالیایی

 25 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 ریاضیهوش 

 IT 3 10 فهم

 10 1 روابط اجتماعی

 10 3 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

 

 

    

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم چینی

 25 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 3 10 فهم

 10 1 روابط اجتماعی

 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم روسی

 25 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 3 10 فهم

 10 1 روابط اجتماعی

 10 3 زبان

 80 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم عربی

 15 4 ادبیات عمومیدانش 

 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 3 10 فهم

 10 1 روابط اجتماعی

 10 3 زبان

 25 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مترجم فرانسوي

 15 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 4 10 فهم

 10 1 روابط اجتماعی

 10 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مددکار اجتماعی

 25 2 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 2 10 فهم

 10 4 روابط اجتماعی

 10 2 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدرس انگلیسی

 25 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 3 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 15 4 زبان

 50 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدرس فرانسوي

 10 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 3 10 فهم

 10 4 روابط اجتماعی

 10 4 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 TRXمربی 

 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 10 فهم

 10 4 روابط اجتماعی

 15 1 زبان

 20 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی اسکواش
 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 10 فهم

 10 4 روابط اجتماعی

 15 1 زبان

 30 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی ایروبیک
 مهارتی،
 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 30 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رانندگی آموزشمربی 
 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 1 10 فهم

 10 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب امتحانیموارد  عنوان شغل

 دستیصنایع آموزشمربی 

 25 4 هنر دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 10 فهم

 10 4 روابط اجتماعی

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نقاشی آموزشمربی 

 20 4 هنر دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

   

 IT 3 10 فهم

 10 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی تنیس
 مهارتی،
 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی شغل عنوان

 مربی شطرنج
 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی

 IT 3 10 فهم

 15 3 روابط اجتماعی

 10 2 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 غریقنجاتمربی شنا و 
 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 1 10 فهم

 10 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی فوتبال
 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 1 10 فهم

 10 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی مهدکودک

 10 3 هنر دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 2 10 فهم

 10 4 روابط اجتماعی

 10 2 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی والیبال
 مهارتی،

 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی

 IT 1 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

مربی ورزش و آمادگی 
 جسمانی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 30 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مربی یوگا
 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 30 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مشاور تحصیلی
 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 3 15 فهم

 20 4 روابط اجتماعی

 10 2 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مشاور شغلی
 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 3 15 فهم

 20 4 روابط اجتماعی

 10 2 زبان

 40 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهماندار
 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 2 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 10 3 زبان

 20 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نگهبان
 مهارتی،

 تخصصی

 IT 2 10 فهم

 10 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب امتحانیموارد  عنوان شغل

 ویراستار

 30 4 ادبیات دانش عمومی

 مهارتی،

 تخصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 4 15 فهم

 10 1 روابط اجتماعی

 15 3 زبان

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

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مشتري با ارتباط اپراتور

 10 3 ادبیات دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تلفنی یاببازار

 10 3 ادبیات دانش عمومی

 تخصصیرفتاری 

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 30 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 حضوري یاببازار
 )ویزیتور(

 10 3 ادبیات دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 30 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بازیگر

 15 4 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 یانماپو

 20 4 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 گر تدوین

 20 4 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 
 10 2 اجتماعیروابط 

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

ریاضی هوش رفتاری، تخصصی کنپخش تراکت  2 10 

اجتماعی روابط  2 10 

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 یرسازتصو

 15 4 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 خبرنگار و نگارروزنامه

 15 4 ادبیات دانش عمومی
 5 1 هنر

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاری تخصصی صدابردار

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 5فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 5 1 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاری، تخصصی دارصندوق

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 طراح
 و داخلی 

 دکوراسیون 

 10 3 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کلیپ طراح

 10 4 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 5فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 لباس و مد طراح

 20 4 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 5فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بصري هویت طراح

 15 4 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کمپین مجري و طراح
 تبلیغاتی

 10 2 ادبیات دانش عمومی
 10 1 هنر

 رفتاری تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 30 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 عکاس

 20 4 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 2 5فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاری تخصصی فروشنده

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 برداریلمف

 15 3 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویسنامهیلمف

 10 4 ادبیات دانش عمومی
 15 4 هنر

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 خارجی بازرگانی کارشناس

 10 2 ادبیات دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 15 4 زبان

 30 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 داخلی بازرگانی کارشناس

 10 2 ادبیات دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 30 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 برندینگ کارشناس

 10 2 هنر دانش عمومی
 10 2 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 30 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاری تخصصی بازار تحقیقات کارشناس

 15 3 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 30 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاری تخصصی کارشناس خرید

 10 2 ریاضیهوش 
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 30 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس رسانه

 10 3 ادبیات دانش عمومی
 10 2 هنر

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 یابیبازار و فروش کارشناس

 10 2 ادبیات دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 15 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 30 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 گرافیست

 15 4 هنر دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 صداپیشه و گوینده

 15 4 ادبیات دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 5فهم 

 15 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویسنده
 )داستان کوتاه و بلند(

 10 4 ادبیات دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 20 6 تخصصی
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 فناوری اطاعاتضرایب عناوین شغلی دسته 
     

 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 اپراتور رایانه
 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 یهاتلفن یسنوبرنامه

Androiهوشمند /  d 

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 یهاتلفن یسنوبرنامه

iهوشمند /  OS 

 15 4 ریاضی عمومیدانش 

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
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 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویسبرنامه
f ul l st ack 

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 30 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویس تحتبرنامه
 ویندوز

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویسبرنامه
 رابط کاربری و مجری

HTML, 

CSS, J query, 
J avascri pt 

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویس وببرنامه

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پژوهشگر
 علوم کامپیوتر

 25 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پشتیبان
 هایسیستم

 کامپیوتری

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 یهات ستر سامانه
 یافزارنرم

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب امتحانیموارد  عنوان شغل

 گر دادهتحلیل

 20 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تعمیرکار تلفن همراه
 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 30 6 تخصصی
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 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تعمیرکار رایانه

 10 1 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 طراح

 رابط و تجربه

 کاربری

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 5 2 هنر

 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 افزارطراح نرم

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
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 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 افزارنرمکارشناس استقرار 
 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس

 امنیت

 20 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس

 پایگاه داده

 20 4 ریاضی دانش عمومی
 10 2 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
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 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس
 افزارسخت

 15 4 ریاضی دانش عمومی
 10 3 فیزیک

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس

 هشبک

 20 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس فناوری
 اطاعات

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس
 مصنوعی هوش

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 8 3 زبان

 20 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر پروژه
 اطاعات فناوری

 15 4 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

     
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 وب مستر

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 20 6 تخصصی
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 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 و جوما کار ورد پرس

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 25 6 تخصصی
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 ناوین شغلی دسته کارشناسی و مهندسیضرایب ع
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 اقتصادي کارشناس

 20 3 ریاضی دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 65 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آمار کارشناس

 25 3 ریاضی دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 65 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 توسعه و تحقیق کارشناس

عمومی دانش  

 5 1 ریاضی

 5 1 فیزیک

 5 1 شیمی

 5 1 ادبیات

تخصصی رفتاری  

ریاضی هوش  2 10 

I فهم T 3 10 

اجتماعی روابط  3 10 

 15 3 زبان

 55 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شناسیجامعه کارشناس

 15 2 ادبیات دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 15 2 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 15 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 55 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاری تخصصی جهانگردي کارشناس

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 15 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 65 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب امتحانیموارد  عنوان شغل

 عمومی روابط کارشناس

 دانش عمومی
 10 1 ریاضی
 20 3 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شناسیزمین کارشناس

 دانش عمومی

 10 1 ریاضی
 10 1 فیزیک
 10 1 شیمی
 10 1 زیست

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 60 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تربیتی علوم کارشناس

 15 2 ادبیات دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 60 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 - زیست علوم کارشناس
 علوم

 مولکولی سلولی

 15 3 زیست دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 55 6 تخصصی
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ریاضی علوم کارشناس

 25 5 ریاضی دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 65 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 فیزیک علوم کارشناس

 دانش عمومی
 10 3 ریاضی
 15 6 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شیمی علوم کارشناس

 دانش عمومی

 5 1 ریاضی
 5 1 فیزیک
 15 5 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 -عمران  کارشناس
 یشناسخاک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 65 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کیفیت کنترل کارشناس

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مرمت کارشناس

 تاریخی بناهاي احیاي و 

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب امتحانیموارد  عنوان شغل

 نشر کارشناس

 محتوا تولید و

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 15 2 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاری تخصصی سازيتجاري مشاور

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 وکارکسب مشاور

 15 2 ریاضی دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 حفاظت- مواد مهندس
 مواد خوردگی و

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 5 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 گريریخته- مواد مهندس

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 5 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 سرامیک- مواد مهندس

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 5 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شکل دادن- مواد مهندس
 فلزات

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 5 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شناسایی- مواد مهندس
 مهندسی مواد انتخاب و

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 5 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 ریاضیهوش 
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 انرژي مهندسی

 دانش عمومی

 15 4 ریاضی
 15 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کنترل -برق مهندس

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 15 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 الکترونیک - برق مهندس

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 15 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 هايسیستم - برق مهندس
 دیجیتال

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 15 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 قدرت - برق مهندس

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 15 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مخابرات - برق مهندس

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 15 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 25 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پزشکی مهندسی

 دانش عمومی
 20 4 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رباتیک مهندسی

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شیات مهندسی

 دانش عمومی

 10 2 ریاضی
 10 1 فیزیک
 10 1 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شیمیایی - شیمی مهندس
 سلولزي

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 صنایع - شیمی مهندس
 پاایش

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 صنایع - شیمی مهندس
 پتروشیمی

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 صنایع - شیمی مهندس
 پلیمر

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 گاز صنایع - شیمی مهندس

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 طراحی - شیمی مهندس
 نفت صنایع فرایندهاي

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

نانو  - شیمی مهندس
 يفناور

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نفت - شیمی مهندس

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 صنایع مهندسی

 25 3 ریاضی دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 ی صنایع غذاییمهندس

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 عمران مهندسی

 دانش عمومی
 20 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آب - عمران مهندسی

 دانش عمومی
 20 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 یزربرنامه – عمران مهندسی
 شهري

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 15 1 هنر

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آهنراه -عمران  مهندسی

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 10 3 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 محیط -عمران مهندسی
 زیست

 دانش عمومی
 20 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نقشه– عمران مهندسی
 برداري

 دانش عمومی
 20 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفتاری تخصصی کشاورزي مهندسی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 60 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 معدن مهندسی

 عمومی 

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 معدن مهندسی

 مکانیک گرایش
 سنگ

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 صنایع -معدن مهندس
 شیمیایی معدنی

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
     

 

    
 سؤال تعداد ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 معدن مهندسی

 فراوري گرایش

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 معماري مهندسی

 دانش عمومی

 10 2 ریاضی
 10 3 فیزیک
 15 3 هنر

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 معماري مهندسی
 شهرسازي

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 15 1 هنر

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهندسی معماري
 صنعتی طراح

 دانش عمومی

 15 3 ریاضی
 10 3 فیزیک
 10 2 هنر

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 
 10 2 اجتماعیروابط 

 15 3 زبان
 50 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 معماري مهندسی
 داخلی

 دانش عمومی

 10 2 ریاضی
 10 3 فیزیک
 15 3 هنر

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مکاترونیک مهندسی

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 15 3 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 35 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مکانیک مهندس

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 حرارت - مکانیک مهندس
 سیاات و

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 خودرو - مکانیک مهندس

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 دریا - مکانیک مهندس

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مکانیک مهندسی

 گرایش ساخت و تولید

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 1 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

طراح  – مکانیک مهندس
 جامدات

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 استخراج -مواد  مهندس

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 5 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 جوشکاري- مواد مهندس

 

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 5 2 فیزیک

 تخصصیرفتاری 

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نساجی مهندسی
 عمومی

 دانش عمومی

 10 3 ریاضی
 10 2 فیزیک
 10 3 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 55 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تکنولوژي مهندسی
 نساجی

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 55 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نساجی شیمی مهندس
 الیاف علوم و 

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 15 4 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 55 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیریت - نساجی مهندس
 نساجی صنایع

 15 3 ریاضی دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 - هوافضا مهندس
 آیرودینامیک

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 1 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پیشرانش - هوافضا مهندس

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 1 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inre.ir/


136    www.inre.ir  

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 دینامیک - هوافضا مهندس
 پرواز

 کنترل و

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 1 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 هايسازه - هوافضا مهندس
 هوافضایی

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 1 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 فضایی -مهندس هوافضا 

 

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 1 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب امتحانیموارد  عنوان شغل

 صنایع مهندسی
 چوب

 دانش عمومی
 15 2 فیزیک
 15 2 شیمی

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 55 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

فضاي  – عمران مهندسی
 سبز

 دانش عمومی
 20 3 ریاضی
 10 2 فیزیک

 رفتاری تخصصی

 10 1 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 مالی، اداری و حقوقیضرایب عناوین شغلی دسته 
    

 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تلفنی پاسخگوي

 20 3 ادبیات دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 داریلتحص

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 15 2 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 20 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بورس گریلتحل

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 60 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مالی گریلتحل

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 60 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 حسابدار

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 60 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 دبیرخانه متصدي - دفتردار

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 20 3 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس
 کارگزینی امور

 انسانی منابع و 

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 15 3 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 60 6 تخصصی
 

 

    
 سؤال تعداد ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بیمه کارشناس

عمومی دانش  
 10 2 ریاضی

 20 3 ادبیات

تخصصی رفتاری  

ریاضی هوش  2 10 

IT فهم   2 10 

اجتماعی روابط  4 15 

 10 2 زبان

 75 6 تخصصی

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تدارکات کارشناس
 پشتیبانی و

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 10 3 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 75 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 حسابرسی کارشناس

 20 4 ریاضی دانش عمومی

 رفتاری تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 60 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 حقوقی کارشناس

 دانش عمومی
 10 1 ریاضی
 20 4 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 
 

    
 سؤالتعداد  ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 رفاهی امور کارگزار

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 20 3 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 60 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بانکی امور متصدي

 دانش عمومی
 20 3 ریاضی
 15 2 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 75 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بایگانی متصدي

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 20 4 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 
 10 3 اجتماعیروابط 

 10 1 زبان
 20 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 دفتر مسئول

 دانش عمومی

 10 3 ریاضی
 15 3 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 3 15فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 75 6 تخصصی

  
    

 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 قراردادها مسئول

 دانش عمومی
 15 3 ریاضی
 15 4 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 حقوقی مشاور

 دانش عمومی
 10 1 ریاضی
 25 4 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 75 6 تخصصی
 

http://www.inre.ir/


145    www.inre.ir  

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 منشی

 دانش عمومی
 10 2 ریاضی
 20 4 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 5 1 هوش ریاضی
 IT 3 15فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 20 6 تخصصی
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 مدیریتیضرایب عناوین شغلی دسته 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر اجرایی

 دانش عمومی

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

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10 فهم

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 اداريمدیر 

 دانش عمومی

 15 3 ریاضی
 5 1 فیزیک
 15 3 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 15 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

 35 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 انفورماتیکمدیر 

 دانش عمومی
 15 4 ریاضی
 10 3 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 4 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بازرگانی خارجیمدیر 

 دانش عمومی

 20 4 ریاضی
 5 1 فیزیک
 10 4 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 20 6 زبان

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 بازرگانی داخلی مدیر

 دانش عمومی

 15 4 ریاضی
 5 1 فیزیک
 10 4 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر برندینگ

 دانش عمومی

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

 مهارتی،
 تخصصی

 15 3 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پروژهمدیر 

 دانش عمومی
 20 4 ریاضی
 10 3 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 4 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 غاتیتبل ریمد

 دانش عمومی

 15 3 ریاضی
 5 1 فیزیک
 10 4 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 50 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر تحقیق و توسعه

 دانش عمومی

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

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 3 15فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 توسعه بازارمدیر 

 دانش عمومی

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

 رفتاری تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب امتحانیموارد  عنوان شغل

 تولیدمدیر 

 دانش عمومی

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

 رفتاری تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 15فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 50 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تدارکاتمدیر خرید و 

 دانش عمومی
 10 3 ریاضی
 5 1 شیمی
 15 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی

 IT 3 10فهم 
 15 4 روابط اجتماعی

 10 2 زبان
 40 6 تخصصی
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 عنوان شغل

 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی 

 مدیر رسانه

 دانش عمومی
 5 2 ریاضی
 20 3 ادبیات
 10 2 هنر

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 35 6 تخصصی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر روابط عمومی

 10 2 ریاضی دانش عمومی
 20 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 35 6 تخصصی
     

 

 

 

 

 

 

http://www.inre.ir/


153    www.inre.ir  

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر فروش

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 15 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 3 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر کنترل کیفیت

 دانش عمومی

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

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 35 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر گردشگري

 دانش عمومی

 10 3 ریاضی
 20 3 ادبیات

 رفتاری تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
     

 

     
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر لجستیک / زنجیره
 تأمین

 دانش عمومی

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

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر مالی

 25 4 ریاضی دانش عمومی
 5 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر منابع انسانی

 10 3 ریاضی دانش عمومی
 20 4 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر ورزشی

 دانش عمومی
 10 3 ریاضی
 5 2 فیزیک
 10 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 3 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 45 6 تخصصی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیرعامل

 دانش عمومی

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

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

 40 6 تخصصی
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 منابع عناوین شغلی

 

 یاز موارد امتحان یجزو اتیو ادب یشناسستیز ،یمیش ک،یزیف ،یاضیاز دروس ر یکه برخ یمشاغل یبرا
 :باشدمی ریهستند منابع آن دروس به شرح ز

 سؤاات و تخصصی رفتاری دروس عمومی، دانش دروس برای که تذکر: منابعی 
 متقاضیان بهترچه هر آمادگی برای صرفاً اندذکرشده مربوطه جداول در اختصاصی

 منابع این از لزوماً شغل، هر علمی کمیته طرف از شدهتهیه سؤاات و است آمده
 ونآزم شروع روز تا و نکرده تمرکز منابع این بر فقط شودمی توصیه لذا. بود نخواهد
 دهید. ارتقا فوق مباحث ٔ  درزمینه را خود آمادگی

 

 

 منابع عمومی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 آدامز و توماس 2و  1ریاضی عمومی -ریاضی متوسطه  ریاضیات

 2 و 1 هالیدی فیزیک -فیزیک متوسطه  فیزیک

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

 هنر )پرویز مرزبان(ی تاریخ ( و خاصهکمبریجزمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر ) درگذرهنر  هنر

 (علی رستمهنر )احمد  یـ درک عموم

 
 

 

o این رد مهارت بر تمرکز لزوم و ماهیتشان دلیل به اجرایی و فنی دسته مشاغل کلیه برای: تبصره 
 .گرددنمی ذکر منبعی مشاغل،
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 منابع دسته بهداشت، درمان و مراقبت
 

o دلیل به سالمند و کودک دارندهنگه و پیچنسخه آزمایشگاه تکنسین مشاغل برای: تبصره 
 .گرددنمی ذکر منبعی مشاغل، این در مهارت بر تمرکز لزوم و ماهیتشان

 

 پزشکیی هافوریتی اولیه و هااپراتور کمک

 کتب پیشنهادي
 مصباح اردکانی فیتأل–آناتومی 

 خاصه گایتون-فیزیولوژی
 پیش بیمارستانی یهاکتابداروشناسی جدیدترین رفرنس -فارماکولوژی

phtls جدیدترین رفرنس تروما   

 جدیدترین رفرنس احیای قلبی ریوی انجمن قلب آمریکا-احیای قلبی ریوی
 

 

 

 

 امدادگر

 کتب پیشنهادي
 جدیدترین رفرنس احیای قلبی ریوی انجمن قلب آمریکا

 مصباح اردکانی فیتأل–آناتومی 
 خاصه گایتون-فیزیولوژی

 عبداللطیف حویزی-ی پزشکیهای اولیه و مراقبتهاکمک
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 بهیار

 کتب پیشنهادي
 دمثلیتولبهیاری در دستگاه  یهامراقبت
 بهیاری در دستگاه ادراری یهامراقبت
 بهیاری در دستگاه تنفسی یهامراقبت

 ی درمانیهاتغذیه و رژ یم
 بهیاری در دستگاه قلب و عروق یهامراقبت

 بهیاری در دستگاه عضانی یهامراقبت
 اختصاصی شناسیزیست

 بهیاری دستگاه گوارش یهامراقبت
 بهداشت روانی
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 پرستاری

 کتب پیشنهادي
 انتشارات بشری. - 2004سودارث سال  -جراحی، برونر -پرستاری داخلی 

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

 ، حامد مرتضوی، انتشارات سالمی.(2) و( 1) کودک نامهدرس
 صدیقه خنجری. -، انتشارات سنجش تکمیلی نویسنده فروزان زیانی (1کودکان )

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

 پرستاری بهداشت جامعه، رخشنده محمدی، نشر نی
 های بهداشت جامعه خاتونیمجموعه سؤاات و تست

 جلد 2واقعی و کوشان، 
 دانشگاه علوم پزشکی ایران نیمترجمپزشکی ترجمه گروه در اختاات روان یپرستار روان

 2003پزشکی کاپان روان
اسدی نوقابی. انتشارات  یاحمدعل، یذوالفقار ترایم. 82پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، چاپ اول، سال 

 بشری.
 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، فرنوش خجسته، انتشارات گلبان.

English for students of nursing 

ESM1 

ESM2 

 Developing Reading skills (سه جلد)

 

Mosaic one 

 Reading and thinking in English (جلد دو)

 Developing Reading skills (سه جلد)

Mosaic one 

 Reading and thinking in English (دو جلد)

 آموزشهای کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات کانون فرهنگی گرامر زبان عمومی کلیه رشته

504 absolutely essntial words, TOFEL flash (vocabulary) 

TOFEL flash (Reading) 

 آموزشدرک مطلب(، انتشارات کانون فرهنگی ) 2زبان انگلیسی عمومی 
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 تکنسین فیزیوتراپی

 کتب پیشنهادي
 فیزیولوژ ی پزشکی گایتون

 امیرکبیر(-چاپ یازدهم-رده بندی جانوری/ابوالقاسم امین-سلولی شناسیزیست) یشناسزیستمبانی 
 یمحمدمهد/طلعت حبیبی دارانمهرهجانورشناسی عمومی 

 بیوشیمی لنینگر
 

 رادیولوِژیتکنسین 

 کتب پیشنهادي
 ترجمه دکتر حسین مزدارانی-لهاپروفسور اریک-هارادیولوژ ی برای رادیولوژیست

 ترجمه دکتر حسین مزدارانی -دکتر استیفن داود-تشعشع و رادیوبیولوژ یحفاظت عملی در برابر 
 دکتر احمد مجد-بیولوژی سلولی و مولکولی

 فیزیولوژ ی پزشکی گایتون
 دکتر احمد رستمی-شناخت اعمال و وظایف اعضا مختلف بدن

 

 داروساز

 کتب پیشنهادي
 لنینگر-بیوشیمی پایه

 دکتر وجگانی-ایمونولوژی
 فیزیولوژی گایتون

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

 جاوتز یشناسکروبیم
 براون و نووا-انگل شناسی
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 دامپزشک

 کتب پیشنهادي
 فصل اول 7 بخشتاجدکتر حسن  یشناسیباکترکتاب 

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

 دکتر موسی توسلی دانشگاه ارومیه هااختهیتک یشناسانگلکتاب 
 سمنان دامپزشکی دکتر عماد چنگیزی دانشگاه یشناسانگلکتاب 

 حیوانات اهلی دکتر حملی دانشگاه تبریز یکالبدشناسکتاب تشریح و 
 دکتر جواد ضمیریکتاب فیزیولوژی دامپزشکی 

 جانوران اهلی دکتر بیژن رادمهر و حمزه شهراسبیای کتاب تشریح مقایسه
 

 روانشناس

 کتب پیشنهادي
 فیست و فیست ترجمه یحیی سید محمدی فیتألی شخصیت هانظریه

 ترجمه یحیی سید محمدی-کری فیتأل یدرمانروانکاربست مشاوره و 
 دکتر براهنیترجمه -زمینه روانشناسی هیلگارد

 کاپان و سادوک یپزشکروانخاصه 
 روانشناسی فیزیولوژ یکی جیمز کاات

 دکتر داود معظمی فیتألمقدمات نوروسایکولوژ ی 
 روانشناسی بالینی جعفری

 پوریشمسدمتر دیوید سون ترجمه حمید  فیتأل– 2و  1روانی جلد  یشناسبیآس
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 ایحرفهبهداشت کارشناس 

 کتب پیشنهادي
 504تافل 

 ویژه علوم پزشکی-لزگی
 جلد 3دکتر بهرامی -ی هواهااز آاینده یبردارنمونه

 دکتر حسین کاکوئی-مهندسی روشنایی
 ترجمه دکتر فام-ایمنی برای مهندسین بهداشت

 دکتر گلمحمدی-ی حرارتیهاانسان و تنش
 نیل استیسی-صنعتی یشناسسم

 گلمحمدیدکتر -صدا و ارتعاش
 

 بهداشت محیطکارشناس 

 کتب پیشنهادي
-handbook of solid waste management 

Enrironmental engineering’’fifth edition 

-Reading and thinking in English1،2،3 

-Developing Reading skills 

-Reading  through Interaction 

 آب و فاضاب هیدرولیک

 فاضاب یآورجمعانتقال و توزیع آب 
 تصفیه آب

 تصفیه فاضاب
 شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضاب

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

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

Butterworth-Heinemann 2002. 

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

lippincot Williamw & Wilkins 2008 

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

Heinemann 

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

1997 

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

Heinemann 2002 

Primary care in optometry 2007 

Clinical Opthalmology Kanski Jack J 4th edition, Butterworth – Heinemann 2008 

Clinical Manual of Contact Lenses edited by Bennett Edwards – Henty Vintia Allee 

th edition, LippincotWilliams & Wilkins  

System for ophalmic dispensing Clifford W.Brooks Irvin M Borish 3th edition 2007 
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 یشناسییشنواکارشناس 

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

Singular; 1 st edition, 2007. 

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

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

chapter 230.pp. 3207-3245. 

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

Ed edition, 2009. 

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

Dillon H. Hearing Aids. Thieme Medical Publisher, 2001 

Tye-Murra N. Foundation of Aural Rehabilitation. Singular publication. 2009 

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

Wilkins. 5th edition 2002 

 

 صنایع غذاییکارشناس 

 کتب پیشنهادي
 فاطمیدکتر -شیمی مواد غذایی

 زاده قنبرشیمی مواد غذایی دکتر بابک 
 دکتر علی مرتضوی-تکنولوژ ی لبنیات

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

 کنسرو و اصول نگهداری دکتر فاطمی
 دکتر شاهدی-اصول طراحی کارخانجات
 دکتر کلباسی-اصول طراحی کارخانجات
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 آزمایشگاهیعلوم کارشناس 

 کتب پیشنهادي
 بیوشیمی لنینجر و دولین

 لودیش و همکاران-سلولی مولکولی شناسیزیست
 ایوان رویت-ایمنی شناسی

 انتشارات-دکتر فریده زینی و دکتر امیر سید علی مهبد و دکتر امامی-پزشکی جامع یشناسقارچ
 دانشگاه تهران

Walker & et al- یشناسروسیوو  یشناسیباکتر  
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 گفتاردرمانیکارشناس 

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

physiological perspectivefor diagnosis and treatment.baltimore: Williams & 

Wilkins 

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

speech.Mosby 

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

Disorders.Plural Publishing 

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

Mosby 

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

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

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

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

Thimeme. 

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

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

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

pathologist.Mosby 

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

treatment, Lippincott William & Wilkins 

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

and Treatment. 

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

disorder USA. 

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

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

 کتب پیشنهادي
 دکتر مجید عباسپور-2 و 1جلد  ستیزطیمحمهندسی 

 فریده گلبابایی-ی حرارتی محیط کارهاانسان و تنش
 دکتر آرام تیرگر و همکاران-ایحرفهمبانی بهداشت 

 دکتر علیرضا چوبینه ایحرفهکلیات بهداشت 
 دکتر ایرج محمد فام-مهندسی ایمنی

 انتشارات چهر-پریوش حلم سرشت و همکاران-بهداشت کار
 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی-آشنایی با فیزیک بهداشت

 صدا و ارتعاش دکتر گلمحمدی
 نیل استیسی یشناسسم

 

 مشاور تغذیه

 کتب پیشنهادي
 فیزیولوژی پزشکی گایتون
 بیوشیمی عمومی لنینگر

Modern nutrition in health & disease 2006- 

Krauses food,nutrition & diet therapy 2008- 

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

 آبدارچی و نظافتچی

 کتب پیشنهادي
 پیشخدمت( جابر مرتضایی-نظافتچی-)آبدارچیکتاب نیروهای خدماتی 

 

 آرایشگر و پیرایشگر )زنانه(

 کتب پیشنهادي
 کتاب اطهر -فاطمه باستانی -پیرایشگر موی زنانه

 کتاب اطهر -فاطمه باستانی -تست متعادل ساز چهره زنانه
 

 مردانه() شگریرایپآرایشگر و 

 کتب پیشنهادي
 کشور ایحرفه و یفن آموزشسازمان  -محمدرضا سلیمانی -فن آرایشگری مردانه آموزش

 

 آشپز

 کتب پیشنهادي

 تورنگ ،کشور، تعاونی کارکنان ایحرفهفنی و  آموزشسازمان  -شهرزاد منصوری -2آشپزی درجه 

 کشور ایحرفهفنی و  آموزشسازمان  -شهرزاد منصوری -1آشپزی درجه 
 

 آمارگر

 پیشنهادي کتب
 سمت -فر منصورهال، ایمن اوت، کریم ریچارد شیفر، ویلیام مندن -ایآمارگیری نمونه

 

 پژوهشگر

 کتب پیشنهادي
 (1394جامعه شناسان ) -خلیل میرزایی -پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی
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 تایپیست

 کتب پیشنهادي
 فیزیک یا تجربیزبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و 

 مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران -سپیده افتخاری دوست -ایحرفهتایپ  آموزش
 

 کارترخیص

 کتب پیشنهادي
 (90اجرایی آن )مصوب  نامهنییآقانون امور گمرکی و 
 کاا یبندطبقهاجرایی آن و اصول  نامهنیآئمقررات صادرات و واردات و 

 واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع امور گمرکیمباحث مرتبط با پنجره 
 

 راهنمای گردشگری

 کتب پیشنهادي
 ، دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته هنر2و  1، کارگاه هنر 2و  1سیر هنر در تاریخ 

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

 وزرا -نرگس علی مردانی  -راهنمای گردشگری ایران
 

 کارشناس علوم دینی

 کتب پیشنهادي

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

 -موحد ابطحی، مهدی علی پور یمحمدتقسید حمیدرضا حسنی، سید  -و ماحظات هاعلم دینی؛ دیدگاه
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 ققنوس -براتی عبدالعلیکریستوفر بارتریج،  -سیری در ادیان جهان
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 کتابدار

 کتب پیشنهادي
سه موس -محسن فاح، غامعلی رودی، مجید شیرزاد -شناسی با رویکرد کتاب، کتابداری و کتابخانهاصول علم

 علم معمار رویال
حسن  -پور کاظمزهرا  -کیبرونالدبی مک -کتابداری مدنی: بازنگری در رسالت اجتماعی کتابخانه عمومی

 معمارحسین مختاری -ریزیاشرفی
 

 مترجم اسپانیولی

 کتب پیشنهادي

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

 ر پارستفک -کوبزاده، مونا نخ، مولود عبدالعلیریشه کوکارینترانه قطب، سحر  -موضوعی زبان اسپانیایی آموزش

 رهنما -کامروز پارسای -و کاربرد دستور زبان اسپانیایی آموزش
 

 مترجم انگلیسی

 کتب پیشنهادي

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

 ابرون -مصطفی امیری -اصول و مبانی نظری ترجمه
 

 مترجم ایتالیایی

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

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

La Lingua Italiana Per Stranieri – نویسنده: Katerinov – ناشر: Guerra Edizioni Guru 
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 مترجم چینی

 کتب پیشنهادي

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

 رهنما -صنوبر دوستعلی ،آزاده باقری ،محمد رحمانی دوست -2راه موفقیت 
 نسل نوین -اشرف صالحیان -روز 60زبان چینی در  آموزش

 

 مترجم روسی

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

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

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

 

 مترجم عربی

 کتب پیشنهادي

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

 نسل نوین -رضا ناظمیان -روز  60زبان عربی در  آموزش
 اندیشه موانا -بکمجید صالح -زبان عربی آموزشروش نوین در 

 

 مترجم فرانسوی

 کتب پیشنهادي

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

 سمت -محمدجواد کمالی -(فرانسه به فارسی)کتاب اصول فن ترجمه 
 شونار -پاندورا لسانی -دستور زبان فرانسه: گرامر برای همه آموزش
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 مددکار اجتماعی

 کتب پیشنهادي

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

 علم -عزت اله سام آرام -ی کاربردی در مددکاری اجتماعیهانظریه
 علم -محمدحسین فرجاد -مبانی مددکاری اجتماعی

 

 مدرس انگلیسی

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

 آبرنگ -پورامیرهوشنگ اقبال -زبان انگلیسی اصول و روش تدریس آموزشکارشناسی ارشد 
 محمد آذروش -تدریس زبان انگلیسی هایروشاصول و 

 

 مدرس فرانسوی

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

 سمت -محمدجواد کمالی -(فرانسه به فارسی)کتاب اصول فن ترجمه 
 شونار -پاندورا لسانی -دستور زبان فرانسه: گرامر برای همه آموزش

 

 TRXمربی 

 کتب پیشنهادي
 نشر علم و حرکت –سجاد عارفی نیا  – TRXمجموعه تمرینات  نیترکامل

 

 مربی اسکواش

 کتب پیشنهادي

 انتشارات پیام فردوسی –ترجمه حمید طباطبایی  –اسکواش )فیلیپ یارو(  گامبهگام آموزش
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 مربی ایروبیک

 کتب پیشنهادي
 نشر بامداد کتاب –کوروش ویسی، دکتر محمد کشتی دار  –و فواید آن  آموزشایروبیک، 

 

 رانندگی آموزشمربی 

 کتب پیشنهادي
 کاتوزی -حسن پوده -های رانندگی کشورگاهآموزشراهنمای مربیان رانندگی: کانون 

 

 یدستعیصنا آموزشمربی 

 کتب پیشنهادي
 ، دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته هنر2و  1، کارگاه هنر 2و  1سیر هنر در تاریخ 

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

 چهارخونه -ادریس ابن عباسی - یدستعیصناکاردانی به کارشناسی  سؤااتمجموعه 
 

 نقاشی آموزشمربی 

 کتب پیشنهادي
 ، دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته هنر2و  1، کارگاه هنر 2و  1سیر هنر در تاریخ 

 سوره مهر -پرویز اسکندرپور خرمی -نقاشی ایرانی آموزشآیین هنر و  5کتاب نگارگری 
 

 تنیس مربی

 کتب پیشنهادي
 نشر آوای آبیز –ترجمه: محمدرضا عنبری عطار  –تنیس )کرول متسازاکی(  آموزش

 انشر امید دان –ترجمه: مهندس کوروش امامی  –)فدراسیون تنیس آلمان(  هاو تاکتیک هاتنیس، تکنیک آموزش

 

 مربی شطرنج

 کتب پیشنهادي
 فرزین -دلجورحیم  -طرح درس برای مربیان شطرنج 
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 قیغرنجاتمربی شنا و 

 کتب پیشنهادي
 آرامیس -طوفانی نیکو ،هدایت پرویز -قهرمانی تا نوزادی از شنا آموزش

 

 مربی فوتبال

 کتب پیشنهادي
 ورزش -رولف مایر، فرهاد غروی -تمرینات گلزنی در فوتبال مدرن

 مجید جالی -فوتبال آموزش
 استوار -اسماعیل خرسندی، مجید مرتضاییریچارد بیت،  -کتابچه مربی

 

 مهدکودکمربی 

 کتب پیشنهادي
 ، دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته هنر2و  1، کارگاه هنر 2و  1سیر هنر در تاریخ 

 آگاه -توران میرهادی -و کودکستان( مهدکودککتاب کار مربی کودک )برنامه کار ساانه مربی در 

نرگس  -نرگس عطریان -باید بدانند هامهدکودکخود را اداره کنیم: آنچه مدیران و مربیان  مهدکودکچگونه 
 عطریان

 فراانگیزش -حسین سلیمان پورمقدم -سال( 7)اصاح رفتار کودکان زیر  یخطخطکودک 
 

 مربی والیبال

 کتب پیشنهادي

 رسانه تخصصی -و بهنام محمودی پاپاجورجیا، علی فتاحی، محمود افشاردوست -تمرینات جامع والیبال

 دانا -کارل مک گاون -علم مربیگری والیبال
 نوعی، نسترن غریب، شیوا آزادفدا،کیندا لینبرگ، فرشته قلعه -تمرین موفق والیبال 101هنر و علم مربیگری: 

 بامداد کتاب -ابراهیم خسرو
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 مربی ورزش و آمادگی جسمانی

 کتب پیشنهادي
 (ایحرفهی آمادگی جسمانی )متوسطه فنی و آموزشکتاب 

 انتشارات سمت –عباسعلی گائینی و حمید رجبی  –آمادگی جسمانی 
 

 مربی یوگا

 کتب پیشنهادي
ترجمه: سایه ابولحسنی، مهدیس مقدمی،  –یوگا )آنگارای گانشا موهان، ایندرا موهان(  3درجه  یگریمرب

 ناشر: آکادمی یوگا، پیروزان دانش –آفرودیت عدیلی 

 نشر سمیر –احمد هنرور، پیام رحیمی فر، پیام طحانی، مشهود محمدی  –( گامبهگامیوگا )مصور و  آموزش

 

 مشاور تحصیلی

 کتب پیشنهادي
 ورای دانش -محمد مصطفوی -ی تحصیلیایجاد انگیزه هایروش

 پلیکان -محمدرضا ذاکر، امیرحسین جوانفر، مهیار رئیسی -مشاوره تحصیلی المعارفدائره
 اصغریعل -درسی ریزیبرنامهمطالعه و  هایروشمشاوره تحصیلی: اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی، 

 فراانگیزش -سرایی
 

 مشاور شغلی

 کتب پیشنهادي
 رشد -آبادیعبداه شفیع -انتخاب شغلهای ای و نظریهراهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه

 رشد و توسعه -ابوالقاسم اکبری -راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی
جهاد دانشگاهی  -زهرا یوسفی ،محمدرضا عابدی ،ورنون جی زونکر -مسیر شغلی با رویکرد کل نگری مشاوره

 واحد اصفهان
 

 مهماندار

 کتب پیشنهادي
 جهانتاب -و پژوهش شرکت قطارهای مسافری رجا آموزشمرکز  -مهمانداری قطار
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 نگهبان

 کتب پیشنهادي
 عادل شیرازی، عارف شیرازی -حفاظت، حراست و نگهبانی

 وبسایت کارکنان -جابر مرتضایی -اصول نگهبانی حراست وزارت علوم آموزشخاصه کتاب 
 

 ویراستار

 کتب پیشنهادي

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

 نشر علم -حسن ذوالفقاری -یسینودرستویراستاری و  آموزش
 سمت -عبدالحسین آذرنگ -آشنایی با ویراستاری و نشر
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 ، بازاریابی و فروشیارسانهمنابع دسته طراحی، 
 

o لزوم و ماهیتشان دلیل به «دارصندوق» و «کنپخشتراکت» ،«فروشنده» مشاغل برای: تبصره 
 .گرددنمی ذکر منبعی مشاغل، این در مهارت بر تمرکز

 

 اپراتور ارتباط با مشتری

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

 فارسی عمومی
 

 تلفنی ابیبازار

 کتب پیشنهادي
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

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

 

 ویزیتور() یحضوربازاریاب 

 کتب پیشنهادي
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 3زبان فارسی 
 ومیمفارسی ع

 2و  1زبان و ادبیات فارسی 
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 بازیگر

 کتب پیشنهادي
ی (: رشته2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )تجسمی: رشتهمبانی هنرهای 

گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و انسان، فضا، 
(: سال چهارم هنر و کارگاه 2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )

 های نقاشی و هنررشته نقاشی:
 ادموند بورک فلدمن() تجسمیرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب 

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 شریف(خاقیت نمایشی )افسانه نسل 
 بیان بدنی

 ینفرتکبازیگری 
 بدن و حرکت

 شیوه نمایش ایرانی
 

 انمایپو

 کتب پیشنهادي
ی گرافیک و طراحی(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته - ی رشته :(2) 

فضا،  هنر و انسان، گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی
(: سال چهارم هنر و1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر ) (: سال چهارم هنر و 2کارگاه هنر ) 

های نقاشی و هنرکارگاه نقاشی: رشته  

 ادموند بورک فلدمن() تجسمیرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب 

 آناهیتا صفی خانی( خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف(
 منابع آزاد
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 تدوین گر

 کتب پیشنهادي
ی گرافیک و آشنایی با بناهای تاریخی: ی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2( سیر هنر در تاریخ )1) و سیر هنر در تاریخ کشی معمارینقشهی رشته
 ی تاریخ هنر )پرویز مرزبان(زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه درگذرهنر 

 (یعل رستمدرک عمومی هنر )احمد 
ی رشته(: 2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته

گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و انسان، فضا، 
(: سال چهارم هنر و کارگاه 2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )

 های نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 ادموند بورک فلدمن() تجسمیحلیمی( و تنوع تجارب رنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر 

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 4 و 3 و 2 و 1تدوین 
 ی تدوینهاتئوری

 شاخت تحلیلی تدوین
 تصویر یبندبیترک

 2 و 1فیلم ابراتوار 
 مترجم: پیروز سیار( رالد مانتههانویسنده:)در عکاسی  یبندبیترک

 ی تجسمی )دکتر حلیمی(هامبانی هنر
 رالد مانته مترجم: پیروز سیار(هارنگ در عکاسی )نویسنده:

 رنگ )ایتن(
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 رسازیتصو

 کتب پیشنهادي
ی گرافیک و آشنایی با بناهای تاریخی: ایران: رشته ی گرافیک و تاریخ هنرتاریخ هنر جهان: رشته

 (2( سیر هنر در تاریخ )1) و سیر هنر در تاریخ کشی معماریی نقشهرشته
 ی تاریخ هنر )پرویز مرزبان(هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه

 (یعل رستمدرک عمومی هنر )احمد 
یرشته مبانی هنرهای تجسمی: - ی (: رشته2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1گرافیک و طراحی ) 

 تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و انسان، فضا، گرافیک و مبانی
(: سال2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر ) چهارم هنر و  

ای نقاشی و هنرهکارگاه نقاشی: رشته  

 ادموند بورک فلدمن() تجسمیرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب 

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 

 و خبرنگار نگارروزنامه

 پیشنهاديکتب 
 هنر عمومی

 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 
 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 

 فارسی عمومی
 

 صدابردار

 کتب پیشنهادي
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 

 دارصندوق

 کتب پیشنهادي
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 
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 طراح داخلی و دکوراسیون

 کتب پیشنهادي
ی گرافیک و آشنایی با بناهای تاریخی: ی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2( سیر هنر در تاریخ )1) و سیر هنر در تاریخ کشی معماریی نقشهرشته
 ی تاریخ هنر )پرویز مرزبان(گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصههنر در 

 (یعل رستمدرک عمومی هنر )احمد 
ی (: رشته2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته

ا، تحصیلی هنر و انسان، فضگرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه 
(: سال چهارم هنر و کارگاه 2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )

 های نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 ادموند بورک فلدمن() تجسمیرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب 

 )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(خاقیت تصویری تجسمی 
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتخش 

 (5 و 4 و 3 و 2 و 1طرح ساختمان )
 

 طراح کلیپ

 کتب پیشنهادي
ی گرافیک و طراحی(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته - ی رشته :(2) 

تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی گرافیک و مبانی هنر و انسان، فضا،  
(: سال چهارم هنر و1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر ) (: سال چهارم هنر و 2کارگاه هنر ) 

های نقاشی و هنرکارگاه نقاشی: رشته  

 ادموند بورک فلدمن() تجسمیرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب 

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف(
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 طراح مد و لباس

 کتب پیشنهادي
ی گرافیک و آشنایی با بناهای تاریخی: هنر ایران: رشتهی گرافیک و تاریخ تاریخ هنر جهان: رشته

 (2( سیر هنر در تاریخ )1) و سیر هنر در تاریخ کشی معماریی نقشهرشته
 ی تاریخ هنر )پرویز مرزبان(هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه

 (یعل رستمدرک عمومی هنر )احمد 
ی (: رشته2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )رشته مبانی هنرهای تجسمی:

گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و انسان، فضا، 
(: سال چهارم هنر و کارگاه 2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )

 های نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 ادموند بورک فلدمن() تجسمیرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب 

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 1و دوخت پیشرفته  1الگو پیشرفته 
 1 یعال دوخت و 1الگو عالی 

 لباس کودک
 

 طراح هویت بصری

 کتب پیشنهادي
ی گرافیک و آشنایی با بناهای تاریخی: ی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2( سیر هنر در تاریخ )1) و سیر هنر در تاریخ کشی معماریی نقشهرشته
 ی تاریخ هنر )پرویز مرزبان(و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه هنر در گذر زمان )هلن گاردنر(

 (یعل رستمدرک عمومی هنر )احمد 
ی (: رشته2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته

 ،گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و انسان، فضا
(: سال چهارم هنر و کارگاه 2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )

 های نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 ادموند بورک فلدمن() تجسمیرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب 
 آناهیتا صفی خانی(خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و 

 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتـ بخش 
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 طراح و مجری کمپین تبلیغاتی

 کتب پیشنهادي
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 
 ومیمفارسی ع

 

 عکاس

 پیشنهاديکتب 
ی گرافیک و آشنایی با بناهای تاریخی: ی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2( سیر هنر در تاریخ )1) و سیر هنر در تاریخ کشی معماریی نقشهرشته
 ی تاریخ هنر )پرویز مرزبان(هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه

 (یعل رستمدرک عمومی هنر )احمد 
ی (: رشته2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته

گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و انسان، فضا، 
(: سال چهارم هنر و کارگاه 2ارگاه هنر )(: سال چهارم هنر و ک1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )

 های نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 ادموند بورک فلدمن() تجسمیرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب 

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 کاربردی عکاسی دیجیتال )اسکات کلبی( آموزش
 مترجم: پیروز سیار( رالد مانتههانویسنده:)در عکاسی  یبندبیترک

 ی تجسمی )دکتر حلیمی(هامبانی هنر
 رالد مانته مترجم: پیروز سیار(هارنگ در عکاسی )نویسنده:

 رنگ )ایتن(
 

 فروشنده

 کتب پیشنهادي
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 
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 بردارلمیف

 کتب پیشنهادي
ی (: رشته2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته

 گروه تحصیلی هنر و انسان، فضا،گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: 
(: سال چهارم هنر و کارگاه 2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )

 های نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 ادموند بورک فلدمن() تجسمیرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب 

 ی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(خاقیت تصویری تجسم
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 مترجم: پیروز سیار( رالد مانتههانویسنده:)در عکاسی  یبندبیترک
 ی تجسمی )دکتر حلیمی(هامبانی هنر

 رالد مانته مترجم: پیروز سیار(هارنگ در عکاسی )نویسنده:
 ـرنگ )ایتن(

 

 سینونامهلمیف

 کتب پیشنهادي
ی گرافیک و آشنایی با بناهای تاریخی: ی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2( سیر هنر در تاریخ )1) و سیر هنر در تاریخ کشی معماریی نقشهرشته
 ی تاریخ هنر )پرویز مرزبان(خاصه هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و

 (یعل رستمدرک عمومی هنر )احمد 
 4 3و  2و  1متون داستانی معاصر 

 2و  1ادبیات داستانی غرب 
 2و  1نوشتاری  هایمهارت

 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف(
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 2و  1زبان و ادبیات فارسی و  3زبان فارسی 
 ومیمفارسی ع
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 کارشناس بازرگانی خارجی

 کتب پیشنهادي
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 
 عمومیفارسی 

 

 کارشناس بازرگانی داخلی

 کتب پیشنهادي
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 
 عمومیفارسی 

 

 کارشناس برندینگ

 کتب پیشنهادي
 هنر عمومی

 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 
 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 

 عمومیفارسی 
 

 کارشناس تحقیقات بازار

 کتب پیشنهادي
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 
 

 

 کارشناس خرید

 کتب پیشنهادي
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 
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 کارشناس رسانه

 کتب پیشنهادي
 هنر عمومی

 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 
 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 

 عمومیفارسی 
 

 یابیبازارکارشناس فروش و 

 کتب پیشنهادي
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی  
 عمومیفارسی 

 

 گرافیست

 کتب پیشنهادي
ی گرافیک و آشنایی با بناهای تاریخی: ی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2( سیر هنر در تاریخ )1) و سیر هنر در تاریخ کشی معماریی نقشهرشته
 هنر )پرویز مرزبان(ی تاریخ هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه

 (یعل رستمدرک عمومی هنر )احمد 
ی (: رشته2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته

گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و انسان، فضا، 
(: سال چهارم هنر و کارگاه 2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )

 های نقاشی و هنرنقاشی: رشته
 ادموند بورک فلدمن() تجسمیرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب 

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 
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 گوینده و صداپیشه

 کتب پیشنهادي
ی گرافیک و آشنایی با بناهای تاریخی: ی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته

 (2( سیر هنر در تاریخ )1) و سیر هنر در تاریخ کشی معماریی نقشهرشته
 ی تاریخ هنر )پرویز مرزبان(زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصههنر در گذر 

 (یعل رستمدرک عمومی هنر )احمد 
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 خاقیت موسیقی )کیوان جعفری نژاد. پرند زهدی(
 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی 

 عمومی فارسی
 

 )داستان کوتاه و بلند( نویسنده

 کتب پیشنهادي
 4 3و  2و  1متون داستانی معاصر  

 2و  1ادبیات داستانی غرب  
 2و  1نوشتاری  هایمهارت

 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف(
 (2 و 1و هندسه )  (2 و 1ریاضی )
 (3و  2، 1فیزیک ) 

 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( 
 هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( سؤااتبخش 

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3زبان فارسی  
 عمومیفارسی  
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 فناوری اطاعاتی منابع دسته
 

 اپراتور رایانه

 کتب پیشنهادي
علیرضا  -: میثم مزگی نژاد مؤلف - تاپلپمرجع تخصصی تعمیرات کامپیوتر و  نیترکامل

 ناشر: نبض دانش -کشاورزباحقیقت
: محمدرضا یمقانی، مؤلف، ایحرفهفنی و  آموزشکامپیوتر شاخه ی مبانی رایانه سال دوم رشته

 محمدرضا موحدی صفت
 

 Android/  هوشمند یهاتلفن سینوبرنامه

 پیشنهاديکتب 
 تسلط به زبان جاوا

 ANDROID یسینوبرنامهمرجع کامل 
 اعظم میرزایی -منفرد  رفتارخوش: حسین نیمؤلف

 

 iOS/  هوشمند یهاتلفن سینوبرنامه

 کتب پیشنهادي
 iOSمرجع کاربردی برنامه نویسان 

Vandad Nahavandipoor 

 آرمان اسد سنگابی: مترجم
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 fullstackنویس برنامه

 کتب پیشنهادي
 (html,css) ایحرفهفنی و  آموزشی ( رشته کامپیوتر شاخه3) یافزارنرمی هابسته

 CSS,HTML تیساوببرای طراحی  مرجع کاربردی
Craig Grannell ،Victor Sumner ،Dionysios Synodinos 

 فاطمه فاتحی: مترجم

php manual 

 ، نویسنده: محمد بشیریPHP آموزشمرجع کامل 

 ها تألیف دیتپایگاه داده
 اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز

 مرجع جیبی جاوا اسکریپت نوشته دیوید فاناگان و ترجمه دکتر قاسم کیانی مقدم
 Pythonتسلط به 

 

 نویس ویندوزبرنامه

 کتب پیشنهادي
 C,Python,Javaی هایکی از زبان

 

 نویس و مجری رابط کاربریبرنامه

 کتب پیشنهادي
 html,cssفنی و  آموزشی ( رشته کامپیوتر شاخه3) یافزارنرمی هابسته

 CSS,HTML تیساوببرای طراحی  مرجع کاربردی
Craig Grannell ،Victor Sumner ،Dionysios Synodinos 

 فاطمه فاتحی مترجم:

 نوشته دیوید فاناگان و ترجمه دکتر قاسم کیانی مقدممرجع جیبی جاوا اسکریپت 
 هیمن حسین پنا و آرمان فیضی فیتأل، گردآوری و JQueryمرجع کامل 

Richard York- JavaScript and CSS Development with jQuery 

 ، نویسنده: حسین بادپیJQuery آموزشمرجع 

 
 
 
 

http://www.inre.ir/


191    www.inre.ir  

 

 نویس وببرنامه

 کتب پیشنهادي
 (html,css) ایحرفهفنی و  آموزشی ( رشته کامپیوتر شاخه3) یافزارنرمی هابسته

 CSS,HTML تیساوببرای طراحی  مرجع کاربردی
Craig Grannell ،Victor Sumner ،Dionysios Synodinos 

 فاطمه فاتحی: مترجم

 

 پژوهشگر علوم کامپیوتر

 کتب پیشنهادي
یوفنگ لین و شووینگ لین، مترجم عمید رسولیان،  مؤلفانو کاربردهای آن،  هاکتاب نظریه مجموعه

 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
عالم زاده، انتشارات نگارنده  اکبریعلفمن، مترجم هاری الدن کنزی و کنت فیتألکتاب جبر خطی، 

 دانش.
هری لویس و کریستوز پاپادیمیترو،  مؤلفان(، هاو ماشین هاکتاب مبانی نظریه محاسبات )نظریه زبان

 مترجمان فاطمه آقایی و حسن تفضلی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
ر مرکز نش انتشارات کندل اتکینسون، ترجمه علی دانایی، فیتأل کتاب آشنایی با آنالیز عددی،

 دانشگاهی.
رونالد والپول، مترجمان میربهادرقلی آریانژاد و محمد  فیتألبر: احتماات و آمار کاربردی، ای مقدمه

 ذهبیون، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 حبیب اذانچیلر، انتشارات حفیظ. فیتألکتاب ریاضیات گسسته، 

 جزوه ساختمان داده دکتر قدسی دانشگاه صنعتی شریف
توماس کورمن، چارلز لیزرسون، رونالد ریوست و کلیفورد  فیتأل، (CLRSبر طراحی الگوریتم )ای مقدمه

 استین، مترجم علی دهقان طرزه، انتشارات نص
 علوم رایانه انتشارات جعفرنژادقمی، اهنیع فیتأل ،Cبه زبان  یسینوبرنامه

 مازیار زاهدی سرشت فیتأل، 1تحقیق در عملیات 
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 های کامپیوتریپشتیبان سیستم

 پیشنهاديکتب 
علیرضا  -: میثم مزگی نژاد مؤلف - تاپلپمرجع تخصصی تعمیرات کامپیوتر و  نیترکامل

 ناشر: نبض دانش -کشاورزباحقیقت
: محمدرضا یمقانی، مؤلف، ایحرفهفنی و  آموزشکامپیوتر شاخه ی مبانی رایانه سال دوم رشته

 محمدرضا موحدی صفت
 

 یافزارنرمی هاتِستر سامانه

 کتب پیشنهادي
 انتشارات سینا بخشایشی -ترجمه: حسن فرزانه جف افت -: پل امنفیتأل افزارنرمبر آزمون ای مقدمه

 بعثت
 افزارمهندسی آزمون امنیت، اعتبارسنجی و تست نرم

 مهرگان قلم
 فردطاهره نیری ،ناصر مدیری

 

 داده گرلیتحل

 کتب پیشنهادي
 هوو ساختمان داده تألیف ای هاتمیالگور
 کامپیوتر تألیف هرویتز یهاتمیالگوراصول 

 ها تألیف دیتپایگاه داده
 اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز

 Rو زبان  pythonکار با متلب،
 

 تعمیرکار تلفن همراه

 کتب پیشنهادي
 1386 تهران گاه پل،آموزش: ناشر تعمیرات تلفن همراه با طعم پرتقال، نویسنده: مهرگان روحی، آموزش

 اول چاپ
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 تعمیرکار رایانه

 کتب پیشنهادي
علیرضا  -: میثم مزگی نژاد مؤلف - تاپلپمرجع تخصصی تعمیرات کامپیوتر و  نیترکامل

 ناشر: نبض دانش -کشاورزباحقیقت
 

 رابط کاربریطراح تجربه و 

 کتب پیشنهادي
 Photoshop,corell باکار  

 

 افزارنرمطراح 

 کتب پیشنهادي
Photoshop 

 C,python,javaتحت ویندوز  یسینوبرنامهی هایکی از زبان

: محمدرضا یمقانی، مؤلف، ایحرفهفنی و  آموزشکامپیوتر شاخه ی مبانی رایانه سال دوم رشته
 محمدرضا موحدی صفت

CLRS بر طراحی الگوریتمای مقدمه، ، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریفهاساختمان دادهی جزوه   

 

 افزارنرمکارشناس استقرار 

 کتب پیشنهادي
 officeکار با 

: محمدرضا یمقانی، مؤلف، ایحرفهفنی و  آموزشکامپیوتر شاخه ی مبانی رایانه سال دوم رشته
 محمدرضا موحدی صفت

 

 کارشناس امنیت

 کتب پیشنهادي
 ملکیان، زارع پور و پدرام.ی ی کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمههاشبکه

 ی کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگزهاشبکه
Security protocols 

Bruce Christianson, Bruno Crispo, James A. Malcolm, Michael Roe 

 سیمون یرمزنگارمرجع 
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 کارشناس پایگاه داده

 کتب پیشنهادي
 ها تألیف دیتپایگاه داده

 اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز 
 …,Oracle,MySQL,Microsoft SQL Serverکار با  

 

 افزارسختکارشناس 

 اردجبه، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: پرویز هانظریه اساسی مدارها و شبکه ـ 1  کتب پیشنهادي
 3در مدارهای الکتریکی تألیف محمود دیانی  مسئلهرهیافت حل  ـ 2ماراانی انتشارات دانشگاه تهران 
 ویلیام هیت فیتألمدارهای الکتریکی  ـ

اصول طراحی مدارات  ـ 2نوشته کامران شریف اشراقیان )ناشر: شیخ بهایی(  VLSI اصول طراحی ـ 1
VLSI دانشگاه امیرکبیر ،یالزمانصاحب، دکتر 

اصول  ـ 2  تکنیک()انتشارات پلی پور یمهدالکترونیک دیجیتال تألیف مهدی صدیقی ـ والیزاده و  ـ 1
اصول و مبانی طراحی مدارات دیجیتال  ـ 3 زاده محبتپوپک  و مبانی الکترونیک دیجیتال ترجمه

های کامپیوتری تننباوم ترجمه شبکه ـ 2های کامپیوتری دکتر فروزان و شبکه هاکتاب انتقال داده ـ 1  نوشته صالح و جکسون
 های کامپیوتری تألیف مانوکتاب طراحی سیستم ـ 1   پیدفاس اه قدرتهای کامپیوتری تألیف ویلیام استالینگز ترجمه انتقال داده و شبکه ـ 3دکتر پدرام 

 

 کارشناس شبکه

 کتب پیشنهادي
 ، استالینگزعاملستمیس
 ، سیلبرشاتسعاملستمیس

 ، تننباومعاملستمیس
 ملکیان، زارع پور و پدرام.ی ی کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمههاشبکه

 ویلیام استالینگزی کامپیوتری و انتقال داده، هاشبکه
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 کارشناس فناوری اطاعات

 کتب پیشنهادي
 ، استالینگزعاملستمیس
 ، سیلبرشاتسعاملستمیس

های کامپیوتری تننباوم ترجمه شبکه ـ 2های کامپیوتری دکتر فروزان و شبکه هاکتاب انتقال داده ـ 1  ، تننباومعاملستمیس
 پیدفاس اه قدرتهای کامپیوتری تألیف ویلیام استالینگز ترجمه انتقال داده و شبکه ـ 3دکتر پدرام 

Security protocols 

Bruce Christianson, Bruno Crispo, James A. Malcolm, Michael Roe 

 سیمون یرمزنگارمرجع 

 پدرام.ملکیان، زارع پور و ی ی کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمههاشبکه
 ی کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگزهاشبکه

 

 کارشناس هوش مصنوعی

 تألیف ریچ ـ پرولوگ تألیف براتکو یمصنوعهوش -هوش مصنوعی تألیف راسل    کتب پیشنهادي
CLRS طراحی الگوریتم،ی جزوه و   دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف 

 دکتر مقسمی، درس و کنکور، هاکتاب تست ساختمان داده

 دارجبه، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: پرویز هانظریه اساسی مدارها و شبکه
-در مدارهای الکتریکی تألیف محمود دیانی  مسئلهرهیافت حل -ماراانی انتشارات دانشگاه تهران 

کتر د گریمالدی ـ ریاضی گسسته نوشته ترمبلی، گراسمن، ریاضیات عمومیریاضیات گسسته،    ویلیام هیت فیتألمدارهای الکتریکی 
 مهندسی پاپولیس آمار شهشهانی،
 یمهااپن هاو سیستم هاسیگنال
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 مدیر پروژه فناوری اطاعات

 کتب پیشنهادي
 ، استالینگز.عاملستمیس
 ، سیلبرشاتس.عاملستمیس

 ، تننباومعاملستمیس
 ملکیان، زارع پور و پدرام.ی کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمه یهاشبکه

 ی کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگزهاشبکه
Security protocols 

Bruce Christianson, Bruno Crispo, James A. Malcolm, Michael Roe 

 سیمون یرمزنگارمرجع 

و شرکت  مرو کتاب نشراحدی، ک. راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه: استاندارد مدیریت پروژه. 
 ،ناقوس اندیشه

های فناوری اطاعات. نشر دانشگاه موانا پور، ر. و حبیبی پور، ف. )مترجمین(. مدیریت و کنترل پروژه 
 پیام نور،

 Brewer, J. L. and Dittman, K.C. Methods of IT Project Management. 

Prentice Hall 

 و اصول پایگاه داده Microsoft SQL Serverتسلط به 

 

 وب مستر

 کتب پیشنهادي
 تیساوببرای طراحی  CSS,HTMLمرجع کاربردی 

Craig Grannell ،Victor Sumner، Dionysios Synodinos 

 فاطمه فاتحی: مترجم 

 دیوید فاناگان و ترجمه دکتر قاسم کیانی مقدممرجع جیبی جاوا اسکریپت نوشته 
 Joomla افزارنرمطراحی صفحات وب با 

 مؤلفسمیه رهنما، زینب عباسی: 
wordpress plugin development – Brad Williams, Ozh Richard, Justin 

Tadlock 

محمدرضا یمقانی، : مؤلف، ایحرفهفنی و  آموزشکامپیوتر شاخه ی مبانی رایانه سال دوم رشته
 محمدرضا موحدی صفت
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 و جوما کار پرس ورد

 کتب پیشنهادي
 ، نویسنده: امیررضا تهرانی2.5دایره المعارف جوما 

 نویسنده: نوید زراعتی 2.5راهنمای استفاده از جوما 
Joomla  افزارنرمطراحی صفحات وب با مؤلفسمیه رهنما، زینب عباسی:  :نویسنده   

 نویسنده: مایا - wordpressوباگ نویسی شیرین با 

wordpress plugin development – Brad Williams, Ozh Richard, Justin 

Tadlock 

 html,css ایحرفهفنی و  آموزشی ( رشته کامپیوتر شاخه3) یافزارنرمی هابسته

 مرجع کاربردی CSS,HTML تیساوببرای طراحی 
Craig Grannell ،Victor Sumner، Dionysios Synodinos 

 مترجم: فاطمه فاتحی

 نویسنده: محمد بشیری PHP آموزشمرجع کامل 
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 منابع دسته کارشناسی و مهندسی
 

 کارشناس اقتصادی
 کتب پیشنهادي

ویژه مدیریت، ) یاضیرپور کاظمی،  نیمحمدحسکتاب ریاضیات عمومی و کاربرد آن تألیف     -1
 و اقتصاد(حسابداری 

و آمار در اقتصاد و بازرگانی  یمؤمنآمار و کاربرد آن تألیف دکتر عادل آذر و منصور  یهاکتاب    -1
 تألیف محمد نوفرستی، آمار و احتماات )ویژه مدیریت، حسابداری و اقتصاد( انتشارات مدرسان شریف

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:      -3

 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1
 

 آمارکارشناس 
 کتب پیشنهادي

و  1ریاضی عمومی آقاسی  کتاب مدرسان شریف، کتاب پارسه،  : 2 و 1ریاضی عمومی      -1
 2و  1عمومی آدامز   یاضیر ریاضی جورج توماس، ، 2

 مدرسان شریف، کتاب لین ولینمبانی علوم ریاضی: کتاب  -2
 فمن، کتاب مدرسان شریفهاجبر خطی: جبر خطی      -3

 : آنالیز ریاضی رودین، آنالیز ریاضی مدرسان شریف، آنالیز ریاضی پارسه1آنالیز ریاضی   -4
 مبانی احتمال: مبانی احتمال شلدون راس، آمار و احتمال پارسه   -5

 آنالیز عددی: محاسبات عددی کتاب پیام نور    -6
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی پارسه و مدرسان شریفهای گذشته، کتابهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
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 کارشناس تحقیق و توسعه
 کتب پیشنهادي

 آقاسی 1ریاضی عمومی     -1
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 

 شناسیجامعهکارشناس 
 کتب پیشنهادي

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 آخری هوشمند گزینه افزارنرم ی گذشته،هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
 

 کارشناس جهانگردی
 کتب پیشنهادي

کنکور  سؤااتهمراه با (: 2و  1: ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )2 و 1ریاضیات کاربردی     -1
)صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، جهانگردی( از ی: مدیریت هاکارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته

 جمشید صالحی صدقیانی
 انتشارات کتاب دانشگاهی –پژوهش عملیاتی: محمدرضا مهرگان     -2

کنکور کارشناسی ارشد برای  سؤااتهمراه با  (2 و 1آمار کاربردی: آمار و کاربرد آن در مدیریت )   -3
بازرگانی، دولتی، بیمه، جهانگردی( از جمشید صالحی  ی مدیریت )صنعتی،هادانشجویان رشته

 صدقیانی
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، واژگان تخصصی فراغت، گردشگری و هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 tourism planningهتلداری، 
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 کارشناس روابط عمومی
 کتب پیشنهادي

 مبانی احتماات و آمار مهندسی انتشارات ترمه    -1
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 

 شناسیزمینکارشناس 
 کتب پیشنهادي

ضی سی  عمومی ری  آق
سیزمین  سیزمین معتمد، احمد دکتر عمومی شن رات فیزیکی شن ه انتش  ینس بوعلی دانشگ
فل، ضروری واژه  کت ضروری، واژه  کت ید که واژه  کت ت  بدانید، ب

ن  بینذره زیر ارشد عمومی زب
English grammer in use، Understanding and using English grammer، Toefl 

grammer flash 
ل کنکور سؤاات ن ،physical geology، understanding earthگذشته، یهس  زب

سیزمین تخصصی  Essential geology، sedimentary پیروز، مرتضی شن
 

 کارشناس علوم تربیتی
 کتب پیشنهادي

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1
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 کارشناس علوم ریاضی
 کتب پیشنهادي

هولد، مارون، دمدوویچ،  تیل آقاسی، توماس، آدامیز، 2 و 1ریاضی عمومی: کتاب ریاضی عمومی     -1
 سیلورمن و در بعضی مباحث کتاب آپوستل

 مبانی علوم ریاضی: کتاب مبانی علوم ریاضی مدرسان شریف    -2
 : کتاب مبانی آنالیز ریاضی مدرسان شریف2 و 1مبانی آنالیز ریاضی     -3

 جبر خطی: کتاب جبر خطی مدرسان شریف    -4
 مبانی احتمال: کتاب مبانی احتمال مدرسان شریف    -5

 آنالیز عددی: آنالیز عددی مدرسان شریف    -6
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 

 علوم سلولی و مولکولی -کارشناس علوم زیست 
 کتب پیشنهادي

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی موسسه مدرسان هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 شریف
 مرکز نشر دانشگاهی -مؤلفانهیئت  -عمومی شناسیزیست   -1
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 کارشناس علوم شیمی
 کتب پیشنهادي

و دکتر ریاض خراط، کاربرد  آذر یکنکتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر 
ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدی رفیع زاده، کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی 

 انتشارات مدرسان شریف
واژه که باید بدانید، زبان عمومی  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504کتاب 

 بینذره زیرارشد 
English grammer in use ،Understanding and using English grammer ، Toefl 

grammer flash 

 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی پارسههاکنکور سال سؤاات
 

 کارشناس علوم فیزیک
 کتب پیشنهادي

 آقاسی 2 و 1: ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 2 و 1، ترمودینامیک زیمانسکی، فیزیک اُهانیان، فیزیک یدیهال کیزیف: 3 و 2 و 1فیزیک پایه     -1

 انتشارات مدرسان شریف 3 و
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 

 یشناسخاک -عمران کارشناس 
 کتب پیشنهادي

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 منابع زبان تخصصی: زبان تخصصی علوم خاک مدرسان شریف    -3
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 کارشناس کنترل کیفیت
 کتب پیشنهادي

 آمار و احتمال: مبانی احتماات و آمار مهندسی مجید ایوزیان    -1
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 کنترل کیفیتی تخصصی هامنابع زبان تخصصی: متن    -3

 

 کارشناس مرمت و احیای بناهای تاریخی
 کتب پیشنهادي

 فیتألوالیول، مبانی احتمال  فیتألمبانی احتماات و آمار مهندسی انتشارات ترمه، آمار ریاضی    -1
 شلدون راس

 سازه برای معماران از گابچی یمبان از گابچی، هارفتار سازه درک سازه در معماری از گابچی،    -1
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مدرسان شریف، هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:      -3

ل فص مطالعه کتاب زبان تخصصی پیشرفته برای دانشجویان و متخصصان )محمدجواد مهدوی نژاد(،
 آخر

 

 کارشناس نشر و تولید محتوا
 کتب پیشنهادي

کنکور کارشناسی ارشد  سؤااتهمراه با ( 2 و 1آمار کاربردی: آمار و کاربرد آن در مدیریت )    -1
ی مدیریت )صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، جهانگردی( از جمشید صالحی هابرای دانشجویان رشته

 صدقیانی
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینذرهزیر زبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
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 سازیتجاریمشاور 
 کتب پیشنهادي

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینذرهزیر زبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
بان دکتر حسینی، ز فیتألمنابع زبان تخصصی: زبان تخصصی مدیریت مقطع کارشناسی ارشد     -3

 آخری تخصصی مدیریت مجموعه گزینه
 

 وکارکسبمشاور 
 کتب پیشنهادي

کنکور کارشناسی ارشد  سؤااتهمراه با ( 2 و 1آمار کاربردی: آمار و کاربرد آن در مدیریت )    -1
ی مدیریت )صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، جهانگردی( از جمشید صالحی هابرای دانشجویان رشته

 صدقیانی
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 

 حفاظت و خوردگی مواد –د مهندسی موا
 پیشنهاديکتب 

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مواد فاحی مقیمیهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
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 گریریخته –د مهندسی موا
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مواد فاحی مقیمیهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
 

 سرامیک -د مهندسی موا
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مواد فاحی مقیمیهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
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 شکل دادن فلزات –د مهندسی موا
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مواد فاحی مقیمیهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
 

 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی –د مهندسی موا
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1عمومی : کتاب توماس، آدامز، ریاضی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مواد فاحی مقیمیهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
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 انرژیمهندسی 
 کتب پیشنهادي

 مهندسی انتشارات ترمه آمار وآمار و احتمال: کتاب آمار مدرسان شریف، کتاب مبانی احتماات     -1
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -2

 معادات دیفرانسیل: کتاب بویس، کتاب سیمونز، معادات دیفرانسیل مدرسان شریف    -3
 واژه که باید بدانید 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
، زبان تخصصی برق مهندس امین رضایی بینذرهمنابع زبان تخصصی: زبان عمومی ارشد زیر     -3

انتشارات پوران پژوهش، زبان تخصصی برق مهندس مصطفی تقوی کنی انتشارات راهیان ارشد، زبان 
 انتشارات پارسه دکتر سعید مظفری تخصصی برق

 استعداد و آمادگی تحصیلی مدرسان شریف    -1
 

 کنترل - مهندسی برق
 کتب پیشنهادي

 مهندسی انتشارات ترمه آمار وآمار و احتمال: کتاب آمار مدرسان شریف، کتاب مبانی احتماات     -1
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -2

 معادات دیفرانسیل: کتاب بویس، کتاب سیمونز، معادات دیفرانسیل مدرسان شریف    -3
 واژه که باید بدانید 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
، زبان تخصصی برق مهندس امین رضایی بینذرهمنابع زبان تخصصی: زبان عمومی ارشد زیر     -3

انتشارات پوران پژوهش، زبان تخصصی برق مهندس مصطفی تقوی کنی انتشارات راهیان ارشد، زبان 
 انتشارات پارسه دکتر سعید مظفری تخصصی برق

 استعداد و آمادگی تحصیلی مدرسان شریف    -1
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 الکترونیک - مهندسی برق
 کتب پیشنهادي

 مهندسی انتشارات ترمه و آمارآمار و احتمال: کتاب آمار مدرسان شریف، کتاب مبانی احتماات     -1
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -2

 معادات دیفرانسیل: کتاب بویس، کتاب سیمونز، معادات دیفرانسیل مدرسان شریف    -3
 واژه که باید بدانید 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
، زبان تخصصی برق مهندس امین رضایی بینذرهمنابع زبان تخصصی: زبان عمومی ارشد زیر     -3

انتشارات پوران پژوهش، زبان تخصصی برق مهندس مصطفی تقوی کنی انتشارات راهیان ارشد، زبان 
 انتشارات پارسه دکتر سعید مظفری تخصصی برق

 استعداد و آمادگی تحصیلی مدرسان شریف    -1
 

 ی دیجیتالهاسیستم – مهندسی برق
 کتب پیشنهادي

 مهندسی انتشارات ترمه و آمارآمار و احتمال: کتاب آمار مدرسان شریف، کتاب مبانی احتماات     -1
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -2

 معادات دیفرانسیل: کتاب بویس، کتاب سیمونز، معادات دیفرانسیل مدرسان شریف    -3
 واژه که باید بدانید 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
، زبان تخصصی برق مهندس امین رضایی بینذرهمنابع زبان تخصصی: زبان عمومی ارشد زیر     -3

انتشارات پوران پژوهش، زبان تخصصی برق مهندس مصطفی تقوی کنی انتشارات راهیان ارشد، زبان 
 انتشارات پارسه ق دکتر سعید مظفریتخصصی بر

 استعداد و آمادگی تحصیلی مدرسان شریف    -1
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 قدرت - مهندسی برق
 کتب پیشنهادي

 مهندسی انتشارات ترمه و آمارآمار و احتمال: کتاب آمار مدرسان شریف، کتاب مبانی احتماات     -1
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -2

 معادات دیفرانسیل: کتاب بویس، کتاب سیمونز، معادات دیفرانسیل مدرسان شریف    -3
 واژه که باید بدانید 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
، زبان تخصصی برق مهندس امین رضایی بینذرهمنابع زبان تخصصی: زبان عمومی ارشد زیر     -3

انتشارات پوران پژوهش، زبان تخصصی برق مهندس مصطفی تقوی کنی انتشارات راهیان ارشد، زبان 
 انتشارات پارسه دکتر سعید مظفری تخصصی برق

 استعداد و آمادگی تحصیلی مدرسان شریف    -1
 

 مخابرات - مهندسی برق
 کتب پیشنهادي

 مهندسی انتشارات ترمه و آمارآمار و احتمال: کتاب آمار مدرسان شریف، کتاب مبانی احتماات     -1
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -2

 معادات دیفرانسیل: کتاب بویس، کتاب سیمونز، معادات دیفرانسیل مدرسان شریف    -3
 واژه که باید بدانید 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
، زبان تخصصی برق مهندس امین رضایی بینذرهمنابع زبان تخصصی: زبان عمومی ارشد زیر     -3

انتشارات پوران پژوهش، زبان تخصصی برق مهندس مصطفی تقوی کنی انتشارات راهیان ارشد، زبان 
 انتشارات پارسه دکتر سعید مظفری تخصصی برق

 استعداد و آمادگی تحصیلی مدرسان شریف    -1
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 مهندسی پزشکی
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 

 مهندسی رباتیک
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
والیول، مبانی  فیتألآمار و احتمال: مبانی احتماات و آمار مهندسی انتشارات ترمه، آمار ریاضی    -3

 شلدون راس فیتألاحتمال 
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، متون تخصصی مهندسی رباتیکهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3
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 مهندسی شیات
 کتب پیشنهادي

 مسعود 1 یاضیرمدرسان شریف،  1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 1ریاضی عمومی     -1
 آقاسی نشر نگاه دانش

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، زبان تخصصی مهندسی شیات از صابر هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 دوستوطن
 

 شیمیایی سلولزی – مهندس شیمی
 کتب پیشنهادي

 کینعددی: کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر -ریاضیات کاربردی    -1
و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدی رفیع زاده،  آذر

 کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی انتشارات مدرسان شریف
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 پارسه
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 صنایع پاایش – مهندس شیمی
 کتب پیشنهادي

 کینعددی: کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر -ریاضیات کاربردی    -1
و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدی رفیع زاده،  آذر

 کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی انتشارات مدرسان شریف
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400 واژه ضروری، کتاب 504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 شیمی ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسیهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 پارسه
 

 صنایع پتروشیمی – مهندس شیمی
 کتب پیشنهادي

 کینعددی: کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر -ریاضیات کاربردی    -1
و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدی رفیع زاده،  آذر

 کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی انتشارات مدرسان شریف
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 پارسه
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 صنایع پلیمر – مهندس شیمی
 کتب پیشنهادي

 کینعددی: کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر -ریاضیات کاربردی    -1
و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدی رفیع زاده،  آذر

 کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی انتشارات مدرسان شریف
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400 واژه ضروری، کتاب 504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 شیمی ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسیهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 پارسه
 

 صنایع گاز – مهندس شیمی
 کتب پیشنهادي

 کینعددی: کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر -ریاضیات کاربردی    -1
و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدی رفیع زاده،  آذر

 کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی انتشارات مدرسان شریف
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 پارسه
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 ی نفتهاطراحی فرایند – مهندس شیمی
 کتب پیشنهادي

 کینعددی: کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر -ریاضیات کاربردی    -1
و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدی رفیع زاده،  آذر

 کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی انتشارات مدرسان شریف
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400 واژه ضروری، کتاب 504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 شیمی ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسیهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 پارسه
 

 نانو فناوری – مهندس شیمی
 کتب پیشنهادي

 کینعددی: کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر -ریاضیات کاربردی    -1
و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدی رفیع زاده،  آذر

 کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی انتشارات مدرسان شریف
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 پارسه
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 نفت - مهندس شیمی
 کتب پیشنهادي

 کینعددی: کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر -ریاضیات کاربردی    -1
و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدی رفیع زاده،  آذر

 کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی انتشارات مدرسان شریف
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 پارسه
 

 مهندسی صنایع
 کتب پیشنهادي

 آقاسی 2 و 1: ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
والیول، مبانی  فیتألآمار و احتمال: مبانی احتماات و آمار مهندسی انتشارات ترمه، آمار ریاضی    -2

 شلدون راس فیتألاحتمال 
: تحقیق در عملیات مازیار زاهدی سرشت انتشارات نگاه دانش، تحقیق 2 و 1 اتیعملتحقیق در     -3

 در عملیات از امیر ایمن پور انتشارات کتابخانه فرهنگ
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، زبان تخصصی مهندسی صنایع از مهندس هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 محسن شایان
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 مهندسی صنایع غذایی
 کتب پیشنهادي

 کینعددی: کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر -ریاضیات کاربردی    -1
و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدی رفیع زاده،  آذر

 کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی انتشارات مدرسان شریف
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 پارسه
 

 مهندسی عمران
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 دیفرانسیل مدرسان شریفی سیمونز و بویس، کتاب معادات هامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتبان تخصصی: منابع ز    -3
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 آب - مهندسی عمران
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفی هامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 

 شهری زیربرنامه –مهندسی عمران 
 کتب پیشنهادي

 ریاضیاترنجبران، آمار و کاربرد آن در مدیریت از جمشید صالحی صدقیانی،  هادی احتمالآمار و  
 رنجبران هادی

 از هلن گاردنر، تاریخ هنر غرب هنر در گذر زمان
واژه که باید بدانید، زبان عمومی  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504کتاب 

 بینزیر ذرهارشد 
English grammer in use ،Understanding and using English grammer ، Toefl 

grammer flash 

ی شهرسازی از حسین فرهادی، ی گذشته، انگلیسی برای دانشجویان رشتههاکنکور سال سؤاات
 شهرسازی نغمه خسروی ارشد کارشناسیی درس زبان عمومی کنکور جزوه

 

 آهنراه –مهندسی عمران 
 کتب پیشنهادي

 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2 و 1 ریاضیمدرسان شریف،  2 و 1ریاضی عمومی 
 بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفی سیمونز و هاکتاب

 بینزیر ذرهواژه که باید بدانید، زبان عمومی ارشد  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504کتاب 
English grammer in use ،Understanding and using English grammer ، Toefl grammer flash 

 از دکتر محمود رضا کی منش آهنراهی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسی هاکنکور سال سؤاات
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 ستیزطیمح – مهندسی عمران
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفی هامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 

 بردارینقشه – مهندسی عمران
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 

 مهندسی کشاورزی
 کتب پیشنهادي

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
و  Agriculture 1ی گذشته، کتاب زبان تخصصی هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:      -3

Agriculture 2کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی ، 
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 مهندسی معدن عمومی
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینذرهزیر زبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی اکتشاف و استخراج هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 )انتشارات سمت(
 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1

 

 سنگ مکانیک -معدن مهندسی 
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی اکتشاف و استخراج هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 )انتشارات سمت(
 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1
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 صنایع شیمیایی معدنی –مهندس معدن 
 کتب پیشنهادي

 کینعددی: کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر منوچهر -ریاضیات کاربردی    -1
و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تألیف دکتر مهدی رفیع زاده،  آذر

 کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی انتشارات مدرسان شریف
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 پارسه
 

 فراوری -مهندسی معدن 
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 معادات دیفرانسیل مدرسان شریفی سیمونز و بویس، کتاب هامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، کتاب زبان تخصصی اکتشاف و استخراج هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 )انتشارات سمت(
 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1
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 مهندسی معماری
 کتب پیشنهادي

 هندسه: هندسه در معماری از زهره بزرگمهری، فلسفه هندسه و معماری از حسن بلخاری    -1
سازه برای معماران  یمبان از گابچی، هارفتار سازه درک ایستایی: سازه در معماری از گابچی،     -1

 از گابچی
 معماری ایرانی از پیرنیا، هنر در گذر زمان از هلن گاردنر، تاریخ هنر غرب یشناسسبک    -1

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 

 شهرسازی – مهندسی معماری
 کتب پیشنهادي

 ریاضیاترنجبران، آمار و کاربرد آن در مدیریت از جمشید صالحی صدقیانی،  هادی احتمالآمار و 
 رنجبران هادی

 هنر در گذر زمان از هلن گاردنر، تاریخ هنر غرب 
واژه که باید بدانید، زبان عمومی  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504کتاب 
 بینزیر ذرهارشد 

English grammer in use ،Understanding and using English grammer، Toefl 

grammer flash 
ی شهرسازی از حسین فرهادی، ی گذشته، انگلیسی برای دانشجویان رشتههاکنکور سال سؤاات

 شهرسازی نغمه خسروی ارشد کارشناسیی درس زبان عمومی کنکور جزوه
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 طراح صنعتی – مهندسی معماری
 کتب پیشنهادي

 آقاسی 1ریاضی عمومی 
 غربهنر در گذر زمان از هلن گاردنر، تاریخ هنر     

واژه که باید بدانید، زبان عمومی  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504کتاب 
 بینزیر ذرهارشد 

English grammer in use ،Understanding and using English grammer، Toefl 

grammer flash 
 English for students of visual artsی گذشته، هاکنکور سال 

 

 داخلی مهندسی معماری
 کتب پیشنهادي

 هندسه: هندسه در معماری از زهره بزرگمهری، فلسفه هندسه و معماری از حسن بلخاری    -1
سازه برای معماران  یمبان از گابچی، هارفتار سازه درک ایستایی: سازه در معماری از گابچی،     -1

 از گابچی
 معماری ایرانی از پیرنیا، هنر در گذر زمان از هلن گاردنر، تاریخ هنر غرب یشناسسبک    -1

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3
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 مهندسی مکاترونیک
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته،هاکنکور ارشد و دکتری سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
 

 مهندسی مکانیک
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفی هامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته،هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1
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 حرارت و سیاات – مهندسی مکانیک
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1آدامز، ریاضی عمومی : کتاب توماس، 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته،هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1
 

 خودرو - مهندسی مکانیک
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 معادات دیفرانسیل مدرسان شریف ی سیمونز و بویس، کتابهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته،هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1
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 دریا - مهندسی مکانیک
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته،هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1
 

 ساخت و تولید – مهندسی مکانیک
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفی سیمونز و هامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته،هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1
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 طراح جامدات – مهندسی مکانیک
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1عمومی  : کتاب توماس، آدامز، ریاضی2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته،هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1
 

 استخراج –د مهندسی موا
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 معادات دیفرانسیل مدرسان شریف ی سیمونز و بویس، کتابهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مواد فاحی مقیمیهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
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 جوشکاری –د مهندسی موا
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی : 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 نیبذره ریززبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، کتاب زبان تخصصی مواد فاحی مقیمیهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
 

 مهندسی نساجی
 کتب پیشنهادي

 آقاسی، کتاب توماس، آدامز 2 و 1: ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 سیمونز و بویس، کتابی هامعادات دیفرانسیل: معادات دیفرانسیل جزوه استاد نصیری، کتاب    -2

 معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
قسمت ) انیوزیاآمار و: آمار مهندسی جزوه استاد مرادی، مبانی آمار و احتماات مهندسی مجید     -3

 آمار فقط(
 استاتیک و مقاومت مصالح: کتاب پوران پژوهش    -2

یحیی  2یحیی زاده، شیمی آلی  1شیمی عمومی: شیمی عمومی برای مهندسی، شیمی آلی     -1
 زاده، اصول شیمی پلیمر و شیمی تجزیه کتاب بسپارش جزوه صنعتی کبیر

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 ینبزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

، هاشو رو هامباحث، نکته، خاصه و چکیده ریزیبرنامهزبان تخصصی مهندسی نساجی شامل: تکنیک 
 سنجش امیرکبیر مؤلفاناز گروه  یسنج خودی هاتست
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 مهندسی تکنولوژی نساجی
 کتب پیشنهادي

 آقاسی، کتاب توماس، آدامز 2 و 1: ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 سیمونز و بویس، کتابی هامعادات دیفرانسیل: معادات دیفرانسیل جزوه استاد نصیری، کتاب    -2

 معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
آمار و احتماات: آمار و احتمال مهندسی جزوه استاد مرادی، مبانی آمار و احتماات مهندسی     -3

 مجید ایوزیان
 استاتیک و مقاومت مصالح: کتاب پوران پژوهش    -2

واژه که باید بدانید،  1100ری تافل، کتاب واژه ضرو 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

، هاشو رو ها، خاصه و چکیده مباحث، نکتهریزیبرنامهزبان تخصصی مهندسی نساجی شامل: تکنیک 
 سنجش امیرکبیر مؤلفاناز گروه  یسنج خودی هاتست

 

 مهندس شیمی نساجی و علوم الیاف
 کتب پیشنهادي

 آقاسی، کتاب توماس، آدامز 2 و 1ریاضی عمومی : 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 ی سیمونز و بویس، کتابهامعادات دیفرانسیل: معادات دیفرانسیل جزوه استاد نصیری، کتاب    -2

 معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
آمار و احتماات: آمار و احتمال مهندسی جزوه استاد مرادی، مبانی آمار و احتماات مهندسی     -3

 مجید ایوزیان
یحیی  2یحیی زاده، شیمی آلی  1شیمی عمومی: شیمی عمومی برای مهندسی، شیمی آلی     -1

 زاده، اصول شیمی پلیمر و شیمی تجزیه کتاب بسپارش جزوه صنعتی کبیر
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504: کتاب واژگان    -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

، هاشو رو ها، خاصه و چکیده مباحث، نکتهریزیبرنامهزبان تخصصی مهندسی نساجی شامل: تکنیک 
 سنجش امیرکبیر مؤلفاناز گروه  یسنج خودی هاتست
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 مهندس مدیریت صنایع نساجی
 کتب پیشنهادي

 آقاسی، کتاب توماس، آدامز 2 و 1عمومی : ریاضی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 ی سیمونز و بویس، کتابهامعادات دیفرانسیل: معادات دیفرانسیل جزوه استاد نصیری، کتاب    -2

 معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
قسمت ) انیوزیاآمار و: آمار مهندسی جزوه استاد مرادی، مبانی آمار و احتماات مهندسی مجید     -3

 فقط( آمار
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

، هاشو رو ها، خاصه و چکیده مباحث، نکتهریزیبرنامهزبان تخصصی مهندسی نساجی شامل: تکنیک 
 سنجش امیرکبیر مؤلفاناز گروه  یسنج خودی هاتست

 

 آیرودینامیک - مهندسی هوافضا
 کتب پیشنهادي

ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف، هامعادات دیفرانسیل: کتاب    -1
 معادات دیفرانسیل دکتر نیکوکار

ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف، ریاضیات مهندسی      -2
 دکتر صادق معتمدی

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفی هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی: 

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
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 پیشرانش - مهندسی هوافضا
 کتب پیشنهادي

ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف، هامعادات دیفرانسیل: کتاب    -1
 معادات دیفرانسیل دکتر نیکوکار

ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف، ریاضیات مهندسی      -2
 دکتر صادق معتمدی

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی: 

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
 

 دینامیک پرواز و کنترل – مهندسی هوافضا
 کتب پیشنهادي

و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف،  ی سیمونزهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -1
 معادات دیفرانسیل دکتر نیکوکار

ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف، ریاضیات مهندسی      -2
 دکتر صادق معتمدی

بدانید،  واژه که باید 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی: 

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
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 ی فضاییهاسازه – مهندسی هوافضا
 کتب پیشنهادي

ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف، هامعادات دیفرانسیل: کتاب    -1
 معادات دیفرانسیل دکتر نیکوکار

ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف، ریاضیات مهندسی      -2
 دکتر صادق معتمدی

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی: 

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
 

 فضایی - مهندسی هوافضا
 کتب پیشنهادي

معادات دیفرانسیل مدرسان شریف، ی سیمونز و بویس، کتاب هامعادات دیفرانسیل: کتاب    -1
 معادات دیفرانسیل دکتر نیکوکار

ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف، ریاضیات مهندسی      -2
 دکتر صادق معتمدی

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهعمومی ارشد زبان 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی: 

 و آمادگی تحصیلی شریف استعداد    -1
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 مهندسی چوب
 پیشنهاديکتب 

واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1
 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
ی گذشته، جزوه زبان تخصصی چوب و کاغذ سنجش هاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

چوب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، جزوه  –امیرکبیر، جزوه زبان تخصصی مهندسی منابع طبیعی 
 چوب موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر –زبان تخصصی مهندسی منابع طبیعی 

 

 فضای سبز – مهندسی عمران
 کتب پیشنهادي

 2 و 1 یاضیرمدرسان شریف،  2 و 1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2 و 1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش

 ی سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریفهامعادات دیفرانسیل: کتاب    -2
واژه که باید بدانید،  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان: کتاب     -1

 بینزیر ذرهزبان عمومی ارشد 
 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر:     -2

grammer، Toefl grammer flash 
 ی گذشته، زبان تخصصی مدرسان شریفهاکنکور سال سؤااتمنابع زبان تخصصی:     -3

 

 

  

http://www.inre.ir/


233    www.inre.ir  

 

 منابع دسته مالی، اداری و حقوقی
 

o مهارت رب تمرکز لزوم و ماهیتشان دلیل به دارتحصیل و «تلفنی پاسخگوی» مشاغل برای: تبصره 
 .گرددنمی ذکر منبعی مشاغل، این در

 تحلیلگر بورس

 کتب پیشنهادي
 مورفی ترجمه کامیار فراهانی وآرمان قاسمیاندربازار سرمایه ازجان  تحلیل تکنیکال

 ازچارلزپارکرجونز ترجمه محمدشاه علیزاده سهام سبدمدیریت 
 حسین عبده تبریزی وپرویزمشیرزاده مدیریت مالی

 ( غامحسین دوانییگذارمتیقنحوه ) سهام بورس،
 

 تحلیلگر مالی

 کتب پیشنهادي
 مدیریت مالی )دکتر تهرانی(

 )ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوری( 2و  1نوین مدریت مالی 
 (افتخارو  کریمی) یمالریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 
 کان )محسن نظری( اقتصاد رنجبرانهادی  آمار و احتمال: کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

 خرد )محسن نظری( اقتصاد
 و ابوالفضل جعفری(ترجمه مجید شریعت پناهی -شارپ) یگذارهیسرمامدیریت 

 رضا راعی و احمد تلنگی() شرفتهیپ یگذارهیسرمامدیریت 
 سهیل ذوقی() یگذارهیسرمامدیریت ریسک و 

 وافی(-مرادی-کرمی-نوروش) یصنعتمروری جامع بر حسابداری مالی و 
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 حسابدار

 کتب پیشنهادي
 Grammar for toefl() فرزامعباس  –مسعود آریا نیا 

Essential words for toefl 504 

 کتاب ریاضی عمومی

 ()امید محمودیان یحسابدار وریاضیات در مدیریت 
 دی رنجبران(هاریاضی کارشناسی ارشد ) یهاتست

 و سعید جعفری یمؤمنآمار و کاربرد آن در مدیریت، دکتر عادل آذر و منصور  ـ 1
 (دی رنجبرانهادر مدیریت کارشناسی ارشد ) ی آمار و کاربرد آنهاتست

 تخصصی:
 (انتشارات کیومرث –عبدالرضا تاانه ) –( 2و  1زبان تخصصی حسابداری )

 (انتشارات سمت –داوود اقوامی ) –زبان تخصصی حسابداری 
 (دکتر باقر زاده)کارشناسی ارشد زبان تخصصی حسابداری  یهاتست

 دکتر تاری وردیجلد اول حسابداری مالی 
 تلفیقی حسابداری دکتر تاری وردی 2 شرفتهیپ

 حسابداری مالی دکتر نوروش مروری جامع بر حسابداری مالی
جمشید ) رانیای مالی هااساس استاندارد بر حسابداری میانه: یانهیچهارگزی هامجموعه پرسش

 اسکندری(
 کرمی و همکاران( دکتر) یمالحسابداری  یانهیچهارگزی هاپرسش 2000

 )جمشید اسکندری(3-2-1 صنعتیحسابداری 
 مروری جامع بر حسابداری صنعتی دکتر کرمی و وافی

 علی مصدر( CPA 2002) یصنعتحسابداری  یانهیچهارگزی هامجموعه پرسش
 جمشید اسکندری() یصنعتحسابداری  یانهیچهارگزی هامجموعه پرسش

 ی حسابرسی ایران )حامد آراد(هااساس استانداردمروری جامع بر حسابرسی بر 
 های حسابرسی )کیهان مهام(تست

 

 متصدی دبیرخانه-دفتردار

 کتب پیشنهادي
 ()در حد مقدماتی(یاسکندر کرمی،_نوروش) یحسابداراصول 
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 کارشناس امور کارگزینی و مدیریت منابع انسانی

 کتب پیشنهادي
 Barron's 1100 Words you Need to Know 

Barron's essential words for the TOEFL 

 انتشارات نگاه دانش –آرمان اشراقی  –زبان تخصصی مدیریت 

 -دهدشتی  اشاری محمدرضا ناصر زاده، –ی درک مطلب هابر استراتژی دیتأکزبان تخصصی مدیریت با 
 انتشارات نگاه دانش

Essential Words 504 

 ار،انتشارات صف–الوانی و دانائی فرد ی ترجمه استیفن رابینز، –و طرح سازمانی  ساختار تئوری سازمان:
 یاشراق

 انتشارات راه دان –سید محمد مقیمی  –مبانی سازمان و مدیریت 
 انتشارات سمت –علی رضائیان  –مبانی سازمان و مدیریت 
 نشر نی –مهدی الوانی  –مدیریت عمومی 

 انتشارات سمت –علی رضائیان  –مبانی مدیریت رفتار سازمانی 
 انتشارات نگاه دانش -محسن نظری  –اقتصاد خرد
 انتشارات نگاه دانش -محسن نظری  –اقتصاد کان 

 انتشارات اثبات –دی رنجبران ها–آن در مدیریت و حسابداری  کاربردریاضیات و 
 -یمؤمن عادل آذر، –( جلد 2) تیریمدآمار و کاربرد آن در 

 انتشارات اثبات-هادی رنجبران-آن در مدیریت و حسابداری کاربرد وآمار و احتمال 
 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسام:

 انتشارات راه دان –سید محمد مقیمی  –اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسام
 الباغهنهجبنیاد -علی اصغر پورعزت-مدیریت ما

 دانشگاه پیام نور-رضانجاری-مبانی مدیریت اسامی
 انتشارات سمت-آزین قلی پور-(کاربردها ،هایتئور مفاهیم،) یانسانمدیریت منابع 

 انتشارات سمت-اسفندیار سعادت-مدیریت منابع انسانی
 انتشارات سمت-یمیابراه ،ونوس روستا،-مدیریت بازاریابی

 نش آموخته-بهمن فروزنده ترجمه فیلیپ کاتلر،-بازاریابیاصول 
-ترجمه حسین نوروزی و نیما سلطانی نژاد-مسینگهام لستر جف لنکستر،-اصول مدیریت بازاریابی

 انتشارات مهربان
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 کارشناس بیمه

 کتب پیشنهادي
 مجموعه قوانین و مقررات بیمه

 گلچینیان(عباس ) بازرگانی یهامهیباصول و کلیات 
  فرایند ارزیابی خسارت بیمه

ی دیگر مورد آموزشانتشارات پژوهشکده بیمه )کتب و جزوات  2و جلد  1بیمه جلد  آموزشکتاب جامع 
 (.باشدینم تائید
 ی مرتبط:هاسرفصل

ی بازرگانیهامجموعه قوانین و مقررات بیمه -  

 اصول، کلیات بیمه و ریسک -
ازجملهای بیمهی مختلف هارشته -  ( ، باربری، اتومبیل، یسوزآتشی عمر، حادثه، درمان، هابیمه

 (مسئولیت و مهندسی
 حقوق بیمه -

 سیتأسقانون بیمه و قانون  

  قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث )از سایت بیمه مرکزی دانلود شود( -
 بازاریابی بیمه -

،74، 79، 84، 81، 75، 54، 83، 71: ازجمله)مصوب شورای عالی بیمه  یهانامهنیآئ -  68  و 21، 53، 
92) 

 

 کارشناس تدارکات و پشتیبانی

 کتب پیشنهادي
 زبان تخصصی

 استیفن رابینز() تیریمدتئوری سازمان و  
 انواری رستمی( اصغریعل) عیتوزخرید، انبارداری و  یهاستمیس 

 - دکتر تهرانی() یمالمدیریت   

فیلیپ کاتلر() یابیبازار مدیریت-  

 جمشید اسکندری() شدهتمامحسابداری بهای  
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 کارشناس حسابرسی

 کتب پیشنهادي
 و مروری جامع بر حسابرسی )دکتر نوروش و همکاران( 2و  1حسابرسی 

 )اسکندری(2 و 1اصول حسابرسی 
 حسابرسی داخلی )ارجمندی(
 حسابداری مالیحسابداری مالی دکتر نوروش مروری جامع بر 

 .، انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایرانایحرفهآیین رفتار 

 استانداردهای حسابرسی ایران، سازمان حسابرسی 

استانداردهای حسابرسی ایران، کوروش امانی و احمد فاصلی، انتشارات  ایچهارگزینه هایپرسشمجموعه 
 .کیومرث

 پرسش و پاسخ فنی کمیته فنی
 

 امور رفاهیکارگزین 

 کتب پیشنهادي
 آرین قلی پور() یانسانمدیریت منابع 
 اسفندیار سعادت() یانسانمدیریت منابع 

 کتاب حقوق اداری )دکتر طباطبایی(
 کتاب حقوق اداری )دکتر امامی(

 کتاب حقوق اداری )دکتر موسی زاده(
 دکتر رضائیان() تیریمدکتاب اصول 

 آمار
 

 متصدی امور بانکی

 کتب پیشنهادي
 اقتصاد کان )محسن نظری(
 اقتصاد خرد )محسن نظری(

 رابینز(-3طاهره فیضی،-2علی رضائیان*،-1) تیریمدمبانی سازمان و 
 محمد لشکری(-2جمشید پژویان،-1) یبانکدارو  ارز مدیریت مالی پول،

 2و  1اصول حسابداری 
 

 متصدی امور بایگانی
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 کتب پیشنهادي
 و پژوهش گزینش کشور( آموزشمرکز ) یگانیبامدریت اسناد، مدارک و فن 

 بایگانی )سید ابراهیم علن(
 دکتر معتمد نژاد، انتشارات عامه طباطبایی( فیتأل) یجمعارتباطوسایل 

 دکتر مهدی محسنیان، انتشارات سروش( فیتألارتباط شناسی )
 روانشناسی اجتماعی )رابرت بارون(

 هدایت اه ستوده() یاجتماعروانشناسی 
 روانشناسی اجتماعی )یوسف کریمی(

 رضائیان() تیریمداصول 
 رفتار سازمانی استیفن رابینز

 )دکتر ایرج نوروش(1 یحسابداراصول 
 

 مسئول دفتر 

 کتب پیشنهادي
 و پژوهش گزینش کشور( آموزشمرکز ) یگانیبامدریت اسناد، مدارک و فن 

 بایگانی )سید ابراهیم علن(
 دکتر معتمد نژاد، انتشارات عامه طباطبایی( فیتأل) یجمعارتباطوسایل 

 دکتر مهدی محسنیان، انتشارات سروش( فیتألارتباط شناسی )
 روانشناسی اجتماعی )رابرت بارون(

 هدایت اه ستوده() یاجتماعروانشناسی 
 روانشناسی اجتماعی )یوسف کریمی(

 رضائیان() تیریمداصول 
 رفتار سازمانی استیفن رابینز

 )دکتر ایرج نوروش(1 یحسابداراصول 
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 هامسئول قرارداد

 کتب پیشنهادي
 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف دکتر ناصر کاتوزیان

ی هابا حذف بخشاین منبع ی حقوق اداری، دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، انتشارات سمت )مطالعه
 مربوط به قانون استخدام کشوری انجام شود(

 حقوق اداری، دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوار سنگری، نشر میزان
 ، دکتر رضا موسی زاده، نشر میزان2 و 1حقوق اداری 

 حقوق ثبت و اماک )غامرضا شهری(
 بهمن کشاورز() قراردادهاآیین تنظیم 

 

 مشاور حقوقی

 کتب پیشنهادي
 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف دکتر ناصر کاتوزیان

قانون اجرای  و 1378ی عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب هامتن مواد قانون آیین دادرسی دادگاه
 احکام مدنی.

 شمس عبداهآیین دادرسی مدنی تألیف دکتر  یجلدسهدوره 
 ریمدکتر حسین  یجلدسهحقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی و حقوق جزای اختصاصی دوره 

 )منطبق با قانون مجازات جدید( یمحمدصادق
ی مشورتی اداره حقوقی قوه هاو آراء وحدت رویه و نظریه 1392متن قانون مجازات اسامی مصوب 

و قانون احیای  1378مصوب   انقاب در امور کیفریی عمومی و هامتن قانون آیین دادرسی دادگاه  قضاییه
 و قانون اجرای احکام در امور کیفری 1381دادسرا مصوب 

 ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییههاآراء وحدت رویه و نظریه
 آیین دادرسی کیفری )دکتر علی خالقی(

 حقوقی قوه قضاییهی مشورتی اداره هامتن قانون تجارت و آراء وحدت رویه و نظریه
 (دکتر ربیعا اسکینی)حقوق تجارت  یجلدپنجدوره 

 اصول فقه تألیف دکتر ابوالحسن محمدی
 غامرضا شهری() ثبتحقوق 

 دکتر سلیمان قدوی() یثبتقوانین و مقررات 
 ره(() ینیخمحضرت امام ) لهیالوستحریر 
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 منشی 

 کتب پیشنهادي
 و پژوهش گزینش کشور( آموزشمرکز ) یگانیبامدریت اسناد، مدارک و فن 

 بایگانی )سید ابراهیم علن(
 دکتر معتمد نژاد، انتشارات عامه طباطبایی( فیتأل) یجمعارتباطوسایل 

 دکتر مهدی محسنیان، انتشارات سروش( فیتألارتباط شناسی )
 روانشناسی اجتماعی )رابرت بارون(

 ستوده(هدایت اه ) یاجتماعروانشناسی 
 روانشناسی اجتماعی )یوسف کریمی(

 رضائیان() تیریمداصول 
 رفتار سازمانی استیفن رابینز

 )دکتر ایرج نوروش(1 یحسابداراصول 
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 منابع دسته مدیریتی
 

 مدیر اجرایی

 کتب پیشنهادي
 و سعید جعفری یمؤمنآمار و کاربرد آن در مدیریت، دکتر عادل آذر و منصور 

 انتشارات اثبات-دی رنجبران ها-ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری 
 انتشارات نگاه دانش -امید محمودیان  -ریاضیات عمومی 

 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت
 الوانی یمهد دیسمدیریت عمومی، 

 منابع انسانی، اسفندیار سعادت
 ، علی رضائیانهاسیستم وتحلیلتجزیه

 طراحی و ساختار، رابینز
 رفتار سازمانی، علی رضائیان
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 
 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 

 الوانی، دانایی فرد ترجمهتئوری سازمان، تألیف رابینز، 
 یسپاس ریممدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر 

 ، تألیف دکتر رضائیانهاو طراحی سیستم وتحلیلتجزیه
 الباغهعزت، بنیاد نهج پور اصغرالباغه امامعلی، علی نهجمدیریت ما، مدیریت اسامی در پرتو 

 مدیریت اسامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت
 ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه عامه طباطباییاکبر افجهمدیریت اسامی، علی

 پیام نوراه فروزنده دهکری، دانشگاه مدیریت اسامی و الگوهای آن، لطف
 مدیریت دولتی آموزشپورفر، مرکز نقی اهیولاصول مدیریت اسامی و الگوهای آن، 

  

 مدیریت در اسام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

 انتشارات نگاه دانش -آرمان اشراقی، امیرحسام بهروز، حسین درگاهی -دانش مسائل روز 
 سیدمحمد مقیمی -و مدیریتمبانی سازمان 

 عمرانی یهاطرحتولیدی، خدماتی و  مؤسساتمدیریت  ٔ  نهیدرزمدانش مسائل روز: 
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 انتشارات نگاه دانش -سیدجوادین  رضا دیس
ی اقتصادی، مدیریتی و آماری، قانون اساسی و قوانین کار و تجارت، تجارت ها، مجات و سایتهاروزنامه

 و ... اجتماعی تأمینالکترونیک، بیمه و رفاه و 
 انتشارات کتابخانه فرهنگ -دی مسیح خواه، شهریار محسنین ها-روز  مسائلدانش 

 مدیریت تولید و عملیات هایده متقی
 عملیات احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی باسمنجمفاهیم اساسی مدیریت تولید و 

 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(
 پژوهش عملیاتی، تألیف دکتر مهرگان

 تحقیق در عملیات بازارا
 تحقیق در عملیات حمدی طه
 تحقیق در عملیات دکتر مهرگان
 تحقیق در عملیات دکتر آریانژاد

 تألیف دکتر نظریدرس و تست اقتصاد خرد، 
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری

 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادی  -کرمی  -نوروش  -مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی 
شر ن -علیرضا ابراهیم قزوینی  -کنکور حسابداری، کاردانی به کارشناسی  شدهیبندطبقه سؤااتمجموعه 

 چهارخونه
 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداری صنعتی 

 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی 
 انتشارات کیومرث -جمشید اسکندری  -حسابداری صنعتی ای ی چهارگزینههامجموعه پرسش

 دانشانتشارات نگاه  -محمد جواد زینلی  -زبان و ادبیات فارسی *
 سرااخیر آزمون  یهاسال یهاتستزبان فارسی رشته مدیریت اجرایی شامل شرح درس و نکات تستی، 

 یسر
 نشر کوی کوثر -مصطفی علیزاده 

 گاج - یسر سراسال کنکور  10 -ادبیات فارسی 
انسانی (، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب عمومی 1386سعادت، اسفندیار )

 ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.دانشگاه
(، مدیریت منابع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: دفتر 1378دسلر، گری )

 های فرهنگی.پژوهش
اعرابی، (، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل، مترجم: سیدمحمد 1385آرمسترانگ، مایکل )

 های فرهنگی.داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش
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مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: انتشارات  یکاربردها(، مبانی و 1382سیدجوادین، سیدرضا )
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 (، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی.1378جزنی، نسرین )
ریزی نیروی انسانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه (، برنامه1388)سیدجوادین، سیدرضا 

 تهران.
(، مبانی رفتار سازمانی، )ترجمه: علی پارسائیان ـ سید محمد اعرابی(، چاپ 1377استیفن رابینز )

 های فرهنگی.ونهم، تهران: دفتر پژوهشبیست
های سازمان و مدیریت )ترجمه: گوئل کهن(، انتشارات تئوری(، 1376جی. هیکس )گولت و هربرتریسی

 دوران. جلد اول.
پردازان و مشاهیر مدیریت، (، نظریه1384، علی )زاده ینیحسمیرزایی، وحید، اکبر، شاهفرهنگی، علی

 تهران: نشر فراندیش.
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 مدیر اداری

 کتب پیشنهادي
 مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمتمبانی سازمان و اصول 

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ، علی رضائیانهاسیستم وتحلیلتجزیه
 طراحی و ساختار، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
و تدوین کتب عمومی انسانی (، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مطالعه 1386سعادت، اسفندیار )

 ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانیدانشگاه
(، مدیریت منابع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: دفتر 1378دسلر، گری )

 های فرهنگیپژوهش
مترجم: سیدمحمد اعرابی، (، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل، 1385آرمسترانگ، مایکل )

 های فرهنگیداود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش
مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: انتشارات  یکاربردها(، مبانی و 1382سیدجوادین، سیدرضا )

 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 (، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی1378جزنی، نسرین )

ریزی نیروی انسانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه (، برنامه1388سیدجوادین، سیدرضا )
 تهران
 

مهندس عباس -اقتصاد مهندسی  - انتشارات نگاه دانش -زاده    

امیرکبیر انتشارات -اسکو نژاد  یمحمدمهددکتر  -اقتصاد مهندسی  -  

 انتشارات نگاه دانش -امیری، مهندس زند دکتر  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 
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 مدیر بازرگانی خارجی

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 
 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 

 الوانی، دانایی فرد ترجمهتئوری سازمان، تألیف رابینز، 
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 ، تألیف دکتر رضائیانهاو طراحی سیستم وتحلیلتجزیه
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری

 : وارن جی کیگان، ترجمه: دکتر عبد المجید ابراهیمیمؤلفبازاریابی جهانی، 
 International Marketing ،Philip Cateora ،McGraw-Hill، المللیبینبازاریابی 

 جزوات تدریس شده در دانشگاه تهران
 ع() صادقجزوه دکتر باقری در دانشگاه امام 

 : دکتر حقیقیمؤلف، المللیبینبازرگانی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inre.ir/


246    www.inre.ir  

 

 مدیر بازرگانی داخلی

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 
 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 

 الوانی، دانایی فرد ترجمهتئوری سازمان، تألیف رابینز، 
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 ، تألیف دکتر رضائیانهاو طراحی سیستم وتحلیلتجزیه
 تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظریدرس و 

 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری
روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 

 1386یازدهم، 
 ـ انتشارات آموخته ـکاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن ـ اصفهان 

 1386چاپ هشتم، 
ریزی، اجرا و کنترل ـ ترجمه فروزنده، بهمن ـ ، برنامهوتحلیلتجزیهکاتلر، فیلیپ ـ مدیریت بازاریابی: 

 1382تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول 
گی فرا ازمان فرهننژاد ـ تهران ـ انتشارات سکاتلر، فیلیپ ـ کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی

 1385ـ چاپ سوم، 
، ترجمه ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهرانی، هرمز؛ درخشان، Zتا  Aبازاریابی از  المعارفرةیداکاتلر، فیلیپ ـ 

 1385احمد تهران ـ انتشارات همای دانش ـ چاپ اول،
مه گشا در بازاریابی، ترجهای راهکشف ایده هایروشکاتلر، فیلیپ؛ تریاس دبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق 

 1386حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات کساکاوش ـ چاپ دوم، 
کیگان، وارن جی ـ مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ـ تهران ـ انتشارات دفتر 

 1387های فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش
 1382المللی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ سوم، محمدعلی ـ بازاریابی بینبابایی زکلیکی، 

ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 
 1384دهم، 

 1388سوم، صنایعی، علی ـ بازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی اصفهان ـ چاپ 
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های فناوری اطاعات و آمارهای بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی: مفاهیم و کاربردها ـ تهران معاونت پژوهش
 1383های بازرگانی ـ چاپ اول، ـ مؤسسه مطالعات پژوهش

ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، کاربردها ـ تهران ـ انتشارات 
 1385ای دانش ـ چاپ اول، هم

مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات ترمه ـ زاده، پیام؛ رضایی، حنفی
 1389چاپ سوم، 

 1387فتحیان، محمد؛ مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات آتی نگر ـ چاپ اول، 
، ترجمه مسعود طارم سری ـ تهران ـ مؤسسه مطالعات 2010المللی، اینکوترمز بیناتاق بازرگانی 

 .1391های بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش
 دهد، ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر،کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می پیلیفکاتلر، 

 1386رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول، 
 کامبیز ـ تهران، ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلها و راهفیلیپ ـ ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانهکاتلر، 

 1384کساکاوش ـ چاپ اول،  نشر
)ترجمه عباس صالح اردستانی، محمدرضا سعدی(، تهران:  کنندهمصرف(، رفتار 1392موون، جان ) 

 انتشارات آیار.
کننده )ترجمه مسعود کرمی، شهرزاد پوریان(، تهران: -(، رفتار مصرف1391لئون شیفمن، لزلی کانوک )

 مؤسسه کتاب مهربان نشر.
(، روانشناسی اجتماعی )ترجمه یوسف کریمی(، تهران: نشر 1388بارون، رابرت، برسکامب، ران بیرن نایا )

 روان.
، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، «گرایی-پیامدهای سیاسی مصرف»(، 1386علی خواه، فردین ) 

 .231 ـ 256، صص 1شماره 
)ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده(، تهران: انتشارات  کنندهمصرف(، رفتار 1392مایکل آر، سولومون )

 بازاریابی.
فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، تهران: انتشارات (، مطالعات فرهنگی، مصرف 1387کاظمی، عباس )

 جهاد دانشگاهی.
، مجله «یا مصرف تظاهری در ارتباطات سیار کنندهمصرفباراندیشی »(، 1384سعیدی، علی اصغر )

 .95 ـ 79، صص 4مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 
دراتی، تهران: مؤسسه مطالعات و کااهای صا بندیبسته(، راهنمای 1373بلوریان تهرانی، محمد ) 

 ی بازرگانی.هاپژوهش
، «بندی، بخشی از زندگی امروزه، نورانی، مانلی-در بسته Tampering»(، 1380بنتلی، دیوید جی ) 

 .34، تهران، شماره بندیبستهمجله صنعت 
 بازرگانی.(، بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و نشر 1378رنجبریان، بهرام )
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 ، تهران: انتشارات کارین.بندیبسته(، نگاهی به طراحی 1385کرمانی نژاد، فرزان )
ره ، شماتهران ، مجله پیام مدیر موفق،«کنندهمصرفتحلیل سیستماتیک رفتار »(، 1383ملکی، علیرضا )

 .29و  28
 .198تدبیر، تهران، شماره ، مجله «خرید ناگهانی»(، 1387نیه، نجفی پیراسته، مریم )هامنافی، 
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 مدیر برندینگ

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 
 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 

 الوانی، دانایی فرد ترجمهتئوری سازمان، تألیف رابینز، 
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 ، تألیف دکتر رضائیانهاو طراحی سیستم وتحلیلتجزیه
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری

روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 
 1386یازدهم، 

کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن ـ اصفهان ـ انتشارات آموخته ـ 
 1386چاپ هشتم، 

ریزی، اجرا و کنترل ـ ترجمه فروزنده، بهمن ـ ، برنامهوتحلیلتجزیهکاتلر، فیلیپ ـ مدیریت بازاریابی: 
 1382تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول 

 نژاد ـ تهران ـ انتشارات سازمان فرهنگی فراکاتلر، فیلیپ ـ کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی
 1385ـ چاپ سوم، 

، ترجمه ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهرانی، هرمز؛ درخشان، Zتا  Aبازاریابی از  المعارفرةیداکاتلر، فیلیپ ـ 
 1385احمد تهران ـ انتشارات همای دانش ـ چاپ اول،

مه گشا در بازاریابی، ترجهای راهکشف ایده هایروشکاتلر، فیلیپ؛ تریاس دبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق 
 1386حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات کساکاوش ـ چاپ دوم، 

کیگان، وارن جی ـ مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ـ تهران ـ انتشارات دفتر 
 1387های فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش

 
 1382المللی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ سوم، محمدعلی ـ بازاریابی بینبابایی زکلیکی، 

ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 
 1384دهم، 

 1388سوم، صنایعی، علی ـ بازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی اصفهان ـ چاپ 
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های فناوری اطاعات و آمارهای بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی: مفاهیم و کاربردها ـ تهران معاونت پژوهش
 1383های بازرگانی ـ چاپ اول، ـ مؤسسه مطالعات پژوهش

ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، کاربردها ـ تهران ـ انتشارات 
 1385همای دانش ـ چاپ اول، 

مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات ترمه ـ زاده، پیام؛ رضایی، حنفی
 1389چاپ سوم، 

 1387فتحیان، محمد؛ مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات آتی نگر ـ چاپ اول، 
، ترجمه مسعود طارم سری ـ تهران ـ مؤسسه مطالعات 2010المللی، اینکوترمز بیناتاق بازرگانی 

 .1391های بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش
 دهد، ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر،کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می پیلیفکاتلر، 

 1386رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول، 
 کامبیز ـ تهران، ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلها و راهفیلیپ ـ ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانهکاتلر، 

 1384کساکاوش ـ چاپ اول،  نشر
)ترجمه عباس صالح اردستانی، محمدرضا سعدی(، تهران:  کنندهمصرف(، رفتار 1392موون، جان )

 انتشارات آیار.
کننده )ترجمه مسعود کرمی، شهرزاد پوریان(، تهران: -، رفتار مصرف(1391لئون شیفمن، لزلی کانوک )

 مؤسسه کتاب مهربان نشر.
(، روانشناسی اجتماعی )ترجمه یوسف کریمی(، تهران: نشر 1388بارون، رابرت، برسکامب، ران بیرن نایا )

 روان.
فرهنگی، سال اول، ، فصلنامه تحقیقات «گرایی-پیامدهای سیاسی مصرف»(، 1386علی خواه، فردین )

 .231 ـ 256، صص 1شماره 
)ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده(، تهران: انتشارات  کنندهمصرف(، رفتار 1392مایکل آر، سولومون )

 بازاریابی.
(، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، تهران: انتشارات 1387کاظمی، عباس )

 جهاد دانشگاهی.
، مجله «یا مصرف تظاهری در ارتباطات سیار کنندهمصرفباراندیشی »(، 1384سعیدی، علی اصغر )

 .95 ـ 79، صص 4مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 
کااهای صادراتی، تهران: مؤسسه مطالعات و  بندیبسته(، راهنمای 1373بلوریان تهرانی، محمد )

 ی بازرگانی.هاپژوهش
، «بندی، بخشی از زندگی امروزه، نورانی، مانلی-در بسته Tampering»(، 1380جی )بنتلی، دیوید 

 .34، تهران، شماره بندیبستهمجله صنعت 
 (، بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.1378رنجبریان، بهرام )
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 انتشارات کارین.، تهران: بندیبسته(، نگاهی به طراحی 1385کرمانی نژاد، فرزان )
ره ، شماتهران ، مجله پیام مدیر موفق،«کنندهمصرفتحلیل سیستماتیک رفتار »(، 1383ملکی، علیرضا )

 .29و  28
 .198، مجله تدبیر، تهران، شماره «خرید ناگهانی»(، 1387نیه، نجفی پیراسته، مریم )هامنافی،

 

 مدیر پروژه

 کتب پیشنهادي
ویلن، تامس، مبانی مدیریت استراتژیک )ترجمه داود ایزدی، سید محمد اعرابی(، دفتر هانگر. جی، دیوید. 

 ی فرهنگی.هاپژوهش
ی هادیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک )ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی(، دفتر پژوهش

 فرهنگی.
و مدیریت استراتژیک )ترجمه سهراب خلیلی شورینی(،  ریزیبرنامهپیرس، جان. برادن رابینسون، ریچارد، 

 و کنترل پروژه ریزیبرنامه انتشارات: یادواره کتاب.
 و کنترل پروژه علی حاج شیرمحمدی ریزیبرنامه

 انتشارات دانشگاه تهران-محمود گابچی-مبانی مدیریت پروژه 
 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -اقتصاد مهندسی 

 امیرکبیر انتشارات -دکتر محمد مهدی اسکو نژاد  -اقتصاد مهندسی 
 انتشارات نگاه دانش -دکتر امیری، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 
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 مدیر تبلیغات

 کتب پیشنهادي
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری

 نظریدرس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر 
روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 

 1386یازدهم، 
کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن ـ اصفهان ـ انتشارات آموخته ـ 

 1386چاپ هشتم، 
ریزی، اجرا و کنترل ـ ترجمه فروزنده، بهمن ـ ، برنامهوتحلیلتجزیهکاتلر، فیلیپ ـ مدیریت بازاریابی: 

 1382تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول 
 نژاد ـ تهران ـ انتشارات سازمان فرهنگی فراکاتلر، فیلیپ ـ کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی

 1385ـ چاپ سوم، 
، ترجمه ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهرانی، هرمز؛ درخشان، Zتا  Aبازاریابی از  المعارفرةیداتلر، فیلیپ ـ کا

 1385احمد تهران ـ انتشارات همای دانش ـ چاپ اول،
مه گشا در بازاریابی، ترجهای راهکشف ایده هایروشکاتلر، فیلیپ؛ تریاس دبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق 

 1386حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات کساکاوش ـ چاپ دوم، 
کیگان، وارن جی ـ مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ـ تهران ـ انتشارات دفتر 

 1387های فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش
 1382المللی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ سوم، محمدعلی ـ بازاریابی بینبابایی زکلیکی، 

ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 
 1384دهم، 

 1388سوم، صنایعی، علی ـ بازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی اصفهان ـ چاپ 
های فناوری اطاعات و آمارهای بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی: مفاهیم و کاربردها ـ تهران معاونت پژوهش

 1383های بازرگانی ـ چاپ اول، ـ مؤسسه مطالعات پژوهش
ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، کاربردها ـ تهران ـ انتشارات 

 1385ای دانش ـ چاپ اول، هم
مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات ترمه ـ زاده، پیام؛ رضایی، حنفی

 1389چاپ سوم، 
 1387فتحیان، محمد؛ مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات آتی نگر ـ چاپ اول، 

، ترجمه مسعود طارم سری ـ تهران ـ مؤسسه مطالعات 2010المللی، اینکوترمز بیناتاق بازرگانی 
 .1391های بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش
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 دهد، ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر،کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می پیلیفکاتلر، 
 1386رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول، 

 کامبیز ـ تهران، ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلها و راهفیلیپ ـ ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانهکاتلر، 
 1384کساکاوش ـ چاپ اول،  نشر
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 مدیر تحقیق و توسعه

 کتب پیشنهادي
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ، علی رضائیانهاسیستم وتحلیلتجزیه
 طراحی و ساختار، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
 مدیریت تولید و عملیات )هایده متقی(

 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی باسمنج(
 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(

هانگر. جی، دیوید. ویلن، تامس، مبانی مدیریت استراتژیک )ترجمه داود ایزدی، سید محمد اعرابی(، دفتر 
 ی فرهنگی.هاپژوهش

ی هادیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک )ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی(، دفتر پژوهش
 فرهنگی.

و مدیریت استراتژیک )ترجمه سهراب خلیلی شورینی(،  ریزیبرنامهپیرس، جان. برادن رابینسون، ریچارد، 
 انتشارات: یادواره کتاب.

ارنست براون، عقیل ملکی فر )مترجم(، علیرضا بوشهری )مترجم( نشر  -تکنولوژی  بینیپیشارزیابی و 
 کرانه علم
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 مدیر توسعه بازار

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 
 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 

 الوانی، دانایی فرد ترجمهتئوری سازمان، تألیف رابینز، 
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 مدیریت تولید و عملیات )هایده متقی(
 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی باسمنج(

 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(
احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ  روستا،

 1386یازدهم، 
کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن ـ اصفهان ـ انتشارات آموخته ـ 

 1386چاپ هشتم، 
ریزی، اجرا و کنترل ـ ترجمه فروزنده، بهمن ـ ، برنامهوتحلیلتجزیهکاتلر، فیلیپ ـ مدیریت بازاریابی: 

 1382تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول 
 نژاد ـ تهران ـ انتشارات سازمان فرهنگی فراکاتلر، فیلیپ ـ کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی

 1385ـ چاپ سوم، 
، ترجمه ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهرانی، هرمز؛ درخشان، Zتا  Aابی از بازاری المعارفرةیداکاتلر، فیلیپ ـ 

 1385احمد تهران ـ انتشارات همای دانش ـ چاپ اول،
مه گشا در بازاریابی، ترجهای راهکشف ایده هایروشکاتلر، فیلیپ؛ تریاس دبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق 

 1386حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات کساکاوش ـ چاپ دوم، 
کیگان، وارن جی ـ مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ـ تهران ـ انتشارات دفتر 

 1387های فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش
 1382المللی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ سوم، محمدعلی ـ بازاریابی بینبابایی زکلیکی، 

ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ 
 1384دهم، 

 1388سوم، صنایعی، علی ـ بازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی اصفهان ـ چاپ 
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های فناوری اطاعات و آمارهای بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی: مفاهیم و کاربردها ـ تهران معاونت پژوهش
 1383های بازرگانی ـ چاپ اول، ـ مؤسسه مطالعات پژوهش

ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، کاربردها ـ تهران ـ انتشارات 
 1385ای دانش ـ چاپ اول، هم

مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات ترمه ـ زاده، پیام؛ رضایی، حنفی
 1389چاپ سوم، 

 1387فتحیان، محمد؛ مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارات آتی نگر ـ چاپ اول، 
، ترجمه مسعود طارم سری ـ تهران ـ مؤسسه مطالعات 2010المللی، اینکوترمز بیناتاق بازرگانی 

 .1391های بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش
 دهد، ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر،کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می پیلیفکاتلر، 

 1386رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول، 
 کامبیز ـ تهران، ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلها و راهفیلیپ ـ ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانهکاتلر، 

 1384کساکاوش ـ چاپ اول،  نشر
)ترجمه عباس صالح اردستانی، محمدرضا سعدی(، تهران:  کنندهمصرف(، رفتار 1392موون، جان )

 انتشارات آیار.
کننده )ترجمه مسعود کرمی، شهرزاد پوریان(، تهران: -، رفتار مصرف(1391لئون شیفمن، لزلی کانوک )

 مؤسسه کتاب مهربان نشر.
(، روانشناسی اجتماعی )ترجمه یوسف کریمی(، تهران: نشر 1388بارون، رابرت، برسکامب، ران بیرن نایا )

 روان.
فرهنگی، سال اول، ، فصلنامه تحقیقات «گرایی-پیامدهای سیاسی مصرف»(، 1386علی خواه، فردین )

 .231 ـ 256، صص 1شماره 
)ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده(، تهران: انتشارات  کنندهمصرف(، رفتار 1392مایکل آر، سولومون )

 بازاریابی.
(، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، تهران: انتشارات 1387کاظمی، عباس )

 جهاد دانشگاهی.
، مجله «یا مصرف تظاهری در ارتباطات سیار کنندهمصرفباراندیشی »(، 1384سعیدی، علی اصغر )

 .95 ـ 79، صص 4مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 
کااهای صادراتی، تهران: مؤسسه مطالعات و  بندیبسته(، راهنمای 1373بلوریان تهرانی، محمد )

 ی بازرگانی.هاپژوهش
، «بندی، بخشی از زندگی امروزه، نورانی، مانلی-در بسته Tampering»(، 1380جی )بنتلی، دیوید 

 .34، تهران، شماره بندیبستهمجله صنعت 
 (، بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.1378رنجبریان، بهرام )
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 انتشارات کارین.، تهران: بندیبسته(، نگاهی به طراحی 1385کرمانی نژاد، فرزان )
ره ، شماتهران ، مجله پیام مدیر موفق،«کنندهمصرفتحلیل سیستماتیک رفتار »(، 1383ملکی، علیرضا )

 .29و  28
 .198، مجله تدبیر، تهران، شماره «خرید ناگهانی»(، 1387نیه، نجفی پیراسته، مریم )هامنافی،

استراتژیک )ترجمه داود ایزدی، سید محمد اعرابی(، دفتر هانگر. جی، دیوید. ویلن، تامس، مبانی مدیریت 
 ی فرهنگی.هاپژوهش

ی هادیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک )ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی(، دفتر پژوهش
 فرهنگی.

و مدیریت استراتژیک )ترجمه سهراب خلیلی شورینی(،  ریزیبرنامهپیرس، جان. برادن رابینسون، ریچارد، 
 انتشارات: یادواره کتاب.
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 مدیر تولید

 کتب پیشنهادي
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ، علی رضائیانهاسیستم وتحلیلتجزیه
 طراحی و ساختار، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
 مدیریت تولید و عملیات )هایده متقی(

 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی باسمنج(
 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(

 (2و  1جلد ) یریبصی صنعتی، دکتر مهدی هاطراحی سیستم
 واحدهای صنعتی، دکتر رضا زنجیرانی فراهانی و دکتر نسرین عسگری یزیرطرح

 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری
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 و تدارکات مدیر خرید

 کتب پیشنهادي
 سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمتمبانی 

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ، علی رضائیانهاسیستم وتحلیلتجزیه
 طراحی و ساختار، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادی  -کرمی  -نوروش  -مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی* 

شر ن -علیرضا ابراهیم قزوینی  -کنکور حسابداری، کاردانی به کارشناسی  شدهیبندطبقه سؤااتمجموعه 
 چهارخونه

 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداری صنعتی 
 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی 

 انتشارات کیومرث -جمشید اسکندری  -حسابداری صنعتی ای ی چهارگزینههامجموعه پرسش
 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -اقتصاد مهندسی 

 امیرکبیر انتشارات -دکتر محمد مهدی اسکو نژاد  -اقتصاد مهندسی 
 انتشارات نگاه دانش -دکتر امیری، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 

 انتشارات نگاه دانش -زاده و محمدهادی نیکوفکر  عبداهوحید  -کنترل تولید و موجودی 
 انتشارات راهیان ارشد - پورحسنجواد  -کنترل تولید و موجودی 
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 مدیر رسانه

 کتب پیشنهادي
 ناشر: انتشارات دانشگاه عامه طباطبایی -دکتر کاظم معتمدنژاد  -)جلد یکم(  یجمعارتباطوسایل 
ر: راد ناش، گروهی، جمعی( نویسنده: دکتر مهدی محسنیانیفرد انیمشناسی: ارتباطات انسانی )ارتباط

 سروشانتشارات 
های ارتباطات نویسندگان: ورنر سورین، جیمز تانکارد، مترجم: دکتر علیرضا دهقان ناشر: انتشارات نظریه

 دانشگاه تهران
نویسنده: ژان کازنو، مترجمان: دکتر باقر ساروخانی، دکتر منوچهر  یجمعارتباطشناسی وسایل جامعه

 محسنی ناشر: انتشارات اطاعات
نویسنده: فرانک وبستر، مترجم: دکتر اسماعیل قدیمی ناشر: انتشارات  یاطاعات جامعههای نظریه

 سراقصیده
 شناسی ارتباطات نویسنده: دکتر باقر ساروخانی ناشر: انتشارات اطاعاتجامعه

دکتر کاظم معتمد نژاد با همکاری دکتر ابوالقاسم  فیتألبا فصلی جدید در بازنگری معاصر،  ینگارروزنامه
 منصفی، نشر سپهر

 نعیم بدیعی و حسین قندی، انتشارات دانشگاه عامه طباطبایی دکتر :فیتألنوین،  ینگارروزنامه
 حسین قندی، انتشارات دانشگاه عامه طباطبایی فیتأل، یسینومقاله

 شادروان حسین عماد افشار، انتشارات دانشگاه عامه طباطبایی فیتألشیوه نگارش فارسی در مطبوعات، 

 شادروان حسین عماد افشار، انتشارات دانشگاه عامه طباطبایی فیتألشیوه نگارش فارسی در مطبوعات، 

 ها، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهخواه شکردکتر یونس  فیتألخبر، 

 هادکتر مهدی محسنیان راد، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه فیتألمصاحبه خبری،  هایروش

 سید فرید قاسمی فیتأل، ایحرفه ینگارروزنامهمجموعه مقاات 

 سوزان دان، ترجمه علی ایثاری کسمایی، انتشارات موسسه ایران فیتألی مصاحبه در مطبوعات، هاشیوه

 ، انتشارات موسسه ایرانزادهیقاض اکبریعل فیتألویراستاری و مدیریت خبر، 
 کامران افشار مهاجر، انتشارات سمت فیتألگرافیک مطبوعاتی، 

 نشر نی-دکتر مهدی الوانی  -مدیریت عمومی 
 انتشارات سمت -دکتر علی رضاییان  -مبانی سازمان و مدیریت 
 انتشارات سمت -دکتر علی رضاییان  -مدیریت رفتار سازمانی 

 راهیان ارشد )آزاده( -احسان آقامیری  -ویژه رشته مدیریت رسانه  -مدیریت و تئوری سازمان اصول 
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 مدیر روابط عمومی

 کتب پیشنهادي
 ناشر: انتشارات دانشگاه عامه طباطبایی -دکتر کاظم معتمدنژاد  -)جلد یکم(  یجمعارتباطوسایل 
ر: راد ناشگروهی، جمعی( نویسنده: دکتر مهدی محسنیان، یفرد انیمشناسی: ارتباطات انسانی )ارتباط

 انتشارات سروش
های ارتباطات نویسندگان: ورنر سورین، جیمز تانکارد، مترجم: دکتر علیرضا دهقان ناشر: انتشارات نظریه

 دانشگاه تهران
نویسنده: ژان کازنو، مترجمان: دکتر باقر ساروخانی، دکتر منوچهر  یجمعارتباطشناسی وسایل جامعه

 محسنی ناشر: انتشارات اطاعات
نویسنده: فرانک وبستر، مترجم: دکتر اسماعیل قدیمی ناشر: انتشارات  یاطاعات جامعههای نظریه

 سراقصیده
 طاعاتشناسی ارتباطات نویسنده: دکتر باقر ساروخانی ناشر: انتشارات اجامعه

 مدیریت عمومی، دکتر الوانی
 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 
 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 

 الوانی، دانایی فرد ترجمهتئوری سازمان، تألیف رابینز، 
 نشر نی-دکتر مهدی الوانی  -مدیریت عمومی 
 انتشارات سمت -دکتر علی رضاییان  -مبانی سازمان و مدیریت 
 انتشارات سمت -دکتر علی رضاییان  -مدیریت رفتار سازمانی 

 راهیان ارشد )آزاده( -احسان آقامیری  -انه ویژه رشته مدیریت رس -اصول مدیریت و تئوری سازمان 
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 مدیر فروش

 کتب پیشنهادي
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ، علی رضائیانهاسیستم وتحلیلتجزیه
 طراحی و ساختار، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
 انتشارات نگاه دانش -رضا تهرانی -مدیریت مالی 

 انتشارات سمت -ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوری  -* 2 و 1مدیریت مالی نوین جلد 
 انتشارات سمت -ترجمه جهانخانی و پارسائیان  -ریموند پی.نوو  - 2 و 1مدیریت مالی جلد 

 مناجاتیرضا  -مدیریت مالی 
 کتابخانه فرهنگ -، مهروش محقق پور میکر، یاسمن یاله اسدعلی  -مدیریت مالی  سؤااتمجموعه 

 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادی  -کرمی  -نوروش  -مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی* 
 -علیرضا ابراهیم قزوینی  -کنکور حسابداری، کاردانی به کارشناسی*  شدهیبندطبقه سؤااتمجموعه 

 نشر چهارخونه
 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداری صنعتی 

 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی 
 انتشارات کیومرث - جمشید اسکندری -حسابداری صنعتی ای ی چهارگزینههامجموعه پرسش

 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -اقتصاد مهندسی 
 امیرکبیر انتشارات -دکتر محمد مهدی اسکو نژاد  -اقتصاد مهندسی 

 انتشارات نگاه دانش -دکتر امیری، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 
 هاو کنترل موجودی ریزیبرنامه

 انتشارات نگاه دانش -زاده و محمدهادی نیکوفکر  عبداهوحید  -موجودی کنترل تولید و 
 انتشارات راهیان ارشد - پورحسنجواد  -کنترل تولید و موجودی 
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 مدیر کنترل کیفیت

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 رضائیان مدیریت رفتار سازمانی، دکتر

 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت
 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 

 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 
 الوانی، دانایی فرد ترجمهتئوری سازمان، تألیف رابینز، 

 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی
 ، تألیف دکتر رضائیانهاو طراحی سیستم وتحلیلتجزیه

 شجاعی رعباسیامدکتر  - یوربهرهمدیریت کیفیت و 
 کنترل کیفیت آماری
 موسسه پژوهش -جزوه کنترل کیفیت آماری دکتر ایوزیان 

 انتشارات علم و صنعت -مترجم: دکتر رسول نورالسنا  -داگاس سی مونتگومری  -کنترل کیفیت 
 دکتر عباس سقایی و مهندس مریم شکاری -کیفیت آماری  مروری بر کنترل

 ریرکبیامانتشارات دانشگاه  -دکتر فاطمی قمی  -کنترل کیفیت آماری 
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 مدیر گردشگری

 کتب پیشنهادي
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ، علی رضائیانهاسیستم وتحلیلتجزیه
 طراحی و ساختار، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
دیوید ال اجل، ماریا دل ماسترو آلن، گینگر  فیتألگذاری در صنعت گردشگری،  مشیخطکتاب 

اسمیت، جیسون آر. سوانسون، ترجمه حمید ضرغام بروجنی و مرتضی بذرافشان، انتشارات دفتر 
 فرهنگی. یهاپژوهش

و  مشیخطپایدار: ضوابط اخاقی، اساسنامه،  یگردعتیطبکتاب گردشگری جهانی، گردشگری و 
 پرابهاس چاندرا سینها، ترجمه محمد جمال قلی پور، انتشارات مرندیز. فیتأل، هاقطعنامه

 محمد سلطانی فر و غامحسین بیابانی، انتشارات رهروان پویش. فیتألکتاب اصول و مبانی گردشگری، 
 ر محمدرضا ایروانی و محسن پورخسروانی، انتشارات آسمان نگار. فیتألکتاب مبانی گردشگری، 

 حمید ضرغام بروجنی، انتشارات فیتألو پایدار،  وندیپ همتوسعه جهانگردی رویکردی  ریزیبرنامهکتاب 
 .کامه مه

ود مسع فیتأل، یامنطقهتوسعه گردشگری محلی، شهری و  ریزیبرنامهکتاب درآمدی بر رویکردها در 
 معصومی، انتشارات سمیرا.

 .کامه همسعید داغستانی، انتشارات  فیتأل، ریزیبرنامهی گردشگری: مفاهیم، مدیریت و هاکتاب جاذبه
گلن بدین، جانی آلن، ترجمه مریم محمدجعفر و  فیتألکتاب مدیریت جامع رویدادهای گردشگری، 

 .کامه مهزهره عباسی، انتشارات 
جان اسواربروک، ترجمه محمود سبزی و غامحسین  فیتألکتاب مدیریت گردشگری پایدار، 

 خورشیدی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
نیگل ایوانز و دیوید کمپبل، ترجمه محمد اعرابی،  فیتألکتاب مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری، 

 .کامه مهفاطمه اعرابی و فائزه اعرابی، انتشارات 
پیتر میسون، ترجمه روزبه میرزائی، انتشارات  فیتألو مدیریت،  ریزیبرنامهکتاب گردشگری: اثرات، 

 ترمه.
حسین یاوری، ملیسا فربودی جهرمی،  فیتألکتاب مدیریت بازاریابی گردشگری و خدمات جهانگردی، 

 انتشارات سیمای دانش.
 مهدی کاظمی، انتشارات سمت. فیتألکتاب مدیریت گردشگری، 
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 ریچارد شارپلی، ترجمه علی پورقیومی، فیتأل: فراتر از پایداری، ستیزطیمحکتاب توسعه گردشگری و 
 .کامه مهانتشارات 

دیوید جی. تلفر، ریچارد  فیتأل، توسعهدرحالگردشگری در کشورهای ی توسعه ریزیبرنامهکتاب 
 .کامه مهشارپلی، ترجمه حمید ضرغام بروجنی، انتشارات 

 محمدرضا بستانی، انتشارات آرنا. فیتألکتاب توسعه پایدار گردشگری، 
 فیألتو توسعه گردشگری،  ریزیبرنامهگردشگری: رویکردی یکپارچه و پایدار به  ریزیبرنامهکتاب 

 .کامه مه، انتشارات پورحسنادوارد اینسکیپ، ترجمه محمود 
 هملیا وثوقی، انتشارات  فیتألگردشگری،  ریزیبرنامهی هاکتاب مروری بر مبانی، رویکردها و مدل

 .کامه
محمدحسین ایمانی خوشخو، انتشارات  فیتألتوسعه گردشگری رویکرد راهبردی،  ریزیبرنامهکتاب 

 سازمان جهاد دانشگاهی.
 رحیم حیدری چیانه، انتشارات سمت. فیتألصنعت گردشگری،  ریزیبرنامهکتاب مبانی 
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 تأمینمدیر لجستیک/زنجیره 

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 
 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 

 الوانی، دانایی فرد ترجمهتئوری سازمان، تألیف رابینز، 
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 ، تألیف دکتر رضائیانهاو طراحی سیستم وتحلیلتجزیه
 (2و  1جلد ) یریبصی صنعتی، دکتر مهدی هاطراحی سیستم

 واحدهای صنعتی، دکتر رضا زنجیرانی فراهانی و دکتر نسرین عسگری یزیرطرح
 مدیریت تولید و عملیات )هایده متقی(

 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی باسمنج(
 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(
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 مدیر مالی

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 
 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 

 نشر اتحاد -ترجمه مجید شریعت پناهی و ابوالفضل جعفری  -شارپ  -یگذارهیسرمامدیریت 
 انتشارات سمت -رضا راعی و احمد تلنگی  -پیشرفته  یگذارهیسرمامدیریت 

 سهیل ذوقی - یگذارهیسرمامدیریت ریسک و 
 انتشارات نگاه دانش -ترجمه تهرانی و نوربخش  –جونز چارلز  - یگذارهیسرمامدیریت 
 انتشارات سمت -علی سعیدی و رضا راعی  -مهندسی مالی و مدیریت ریسک مبانی 

 مهربان نشر -و ریسک امیر صفوی  یگذارهیسرمامدیریت 
 

 و ریسک رضا مناجاتی، محمد گرجی آرا نگاه دانش یگذارهیسرمامدیریت  یانهیچهارگز سؤال 2000

 انتشارات نگاه دانش -رضا تهرانی -مدیریت مالی 
 انتشارات سمت -ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوری  - 2 و 1مدیریت مالی نوین جلد 

 انتشارات سمت -ترجمه جهانخانی و پارسائیان  -ریموند پی.نوو  - 2 و 1مدیریت مالی جلد 
 رضا مناجاتی -مدیریت مالی 

 کتابخانه فرهنگ -، مهروش محقق پور میکر، یاسمن یاله اسدعلی  -مدیریت مالی  سؤااتمجموعه 
 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادی  -کرمی  -نوروش  -مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی* 

 
 -علیرضا ابراهیم قزوینی  -کنکور حسابداری، کاردانی به کارشناسی*  شدهیبندطبقه سؤااتمجموعه 

 نشر چهارخونه

 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداری صنعتی 
 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی 

 انتشارات کیومرث -جمشید اسکندری  -حسابداری صنعتی ای ی چهارگزینههامجموعه پرسش
 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -اقتصاد مهندسی 

 امیرکبیر انتشارات -دکتر محمد مهدی اسکو نژاد  -اقتصاد مهندسی 
 انتشارات نگاه دانش -دکتر امیری، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 
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 مدیر منابع انسانی

 کتب پیشنهادي
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 دکتر رضائیانمدیریت رفتار سازمانی، 

 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت
 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 

 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 
 الوانی، دانایی فرد ترجمهتئوری سازمان، تألیف رابینز، 

 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی
 ، تألیف دکتر رضائیانهاو طراحی سیستم وتحلیلتجزیه

(، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب عمومی انسانی 1386سعادت، اسفندیار )
 ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.دانشگاه

و علی پارسائیان، تهران: دفتر (، مدیریت منابع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی 1378دسلر، گری )
 های فرهنگی.پژوهش

(، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل، مترجم: سیدمحمد 1385آرمسترانگ، مایکل )
 های فرهنگی.اعرابی، داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش

رکنان، تهران: مدیریت منابع انسانی و امور کا یکاربردها(، مبانی و 1382سیدجوادین، سیدرضا )
 انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 (، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی.1378جزنی، نسرین )
ریزی نیروی انسانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه (، برنامه1388سیدجوادین، سیدرضا )

 تهران.
)ترجمه: علی پارسائیان ـ سید محمد اعرابی(، چاپ (، مبانی رفتار سازمانی، 1377استیفن رابینز )

 های فرهنگی.ونهم، تهران: دفتر پژوهشبیست
های سازمان و مدیریت )ترجمه: گوئل کهن(، (، تئوری1376جی. هیکس )گولت و هربرتریسی

 انتشارات دوران. جلد اول.
پردازان و مشاهیر مدیریت، نظریه(، 1384، علی )زاده ینیحسمیرزایی، وحید، اکبر، شاهفرهنگی، علی

 تهران: نشر فراندیش
 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادی  -کرمی  -نوروش  -مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی* 

 -علیرضا ابراهیم قزوینی  -کنکور حسابداری، کاردانی به کارشناسی*  شدهیبندطبقه سؤااتمجموعه 
 نشر چهارخونه

 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداری صنعتی 
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 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی 
 انتشارات کیومرث -جمشید اسکندری  -حسابداری صنعتی ای ی چهارگزینههامجموعه پرسش

 

 مدیر ورزشی

 کتب پیشنهادي
 و علوم ورزشی دکتر شیخ یبدنتیتربدر  یریگاندازهسنجش و 
 دویهادکتر یبدنتیتربو ارزشیابی در  یریگاندازه

 طلبتیحمادکتر  یریگاندازهسنجش و 
 مدیریت اماکن ورزشی، دکتر جالی فراهانی، انتشارات دانشگاه تهران

 مدیریت اماکن ورزشی، دکتر اسدی، انتشارات دانشگاه تهران
 سجادی، انتشارات آوای ظهورمدیریت اماکن ورزشی، دکتر 

 مدیریت اماکن ورزشی، دکتر مظفری
راینز، استیفن. اصول و مبانی مدیریت، )ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی(، انتشارات دفتر 

 های فرهنگی.پژوهش
رات انتشاپردازان و مشاهیر مدیریت، ، علی. نظریهزاده ینیحسمیرزایی، وحید، اکبر، شاهفرهنگی، علی

 نشر فراندیش.
های سازمان و مدیریت، )ترجمه: گوئل کهن(، انتشارات تئوریگولت، هکیل، جی، هربرت. رسیسی

 دوران.
 .یباشمیحکجاسبی، عبداه. اصول و مبانی مدیریت، انتشارات 

 مدیریت عمومی، دکتر الوانی
 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان

 سازمانی، دکتر رضائیانمدیریت رفتار 
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 
 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 

 الوانی، دانایی فرد ترجمهتئوری سازمان، تألیف رابینز، 
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 ، تألیف دکتر رضائیانهاو طراحی سیستم وتحلیلتجزیه
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری
 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری
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 رعاملیمد

 کتب پیشنهادي
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 انسانی، اسفندیار سعادتمنابع 

 ، علی رضائیانهاسیستم وتحلیلتجزیه
 طراحی و ساختار، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان
 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 اعرابی، پارسائیان ترجمهرفتار سازمانی، تألیف رابینز، 
 مندعاقه ترجمهرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، 

 الوانی، دانایی فرد ترجمهتئوری سازمان، تألیف رابینز، 
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 ، تألیف دکتر رضائیانهاو طراحی سیستم وتحلیلتجزیه
 تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظریدرس و 

 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری
 انتشارات کتاب نو -وافی  –مرادی  -کرمی  -نوروش  -مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی 

شر ن -علیرضا ابراهیم قزوینی  -کنکور حسابداری، کاردانی به کارشناسی  شدهیبندطبقه سؤااتمجموعه 
 رخونهچها

 انتشارات ترمه -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداری صنعتی 
 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی 

 انتشارات کیومرث -جمشید اسکندری  -حسابداری صنعتی ای ی چهارگزینههامجموعه پرسش
سازمان مطالعه و تدوین کتب عمومی انسانی  (، مدیریت منابع انسانی، تهران:1386سعادت، اسفندیار )

 ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.دانشگاه
(، مدیریت منابع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: دفتر 1378دسلر، گری )

 های فرهنگی.پژوهش
راهنمای عمل، مترجم: سیدمحمد اعرابی،  (، مدیریت استراتژیک منابع انسانی:1385آرمسترانگ، مایکل )

 های فرهنگی.داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش
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مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: انتشارات  یکاربردها(، مبانی و 1382سیدجوادین، سیدرضا )
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 شر نی.(، مدیریت منابع انسانی، تهران: ن1378جزنی، نسرین )
ریزی نیروی انسانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه (، برنامه1388سیدجوادین، سیدرضا )

 تهران.
(، مبانی رفتار سازمانی، )ترجمه: علی پارسائیان ـ سید محمد اعرابی(، چاپ 1377استیفن رابینز )

 های فرهنگی.ونهم، تهران: دفتر پژوهشبیست
های سازمان و مدیریت )ترجمه: گوئل کهن(، انتشارات (، تئوری1376جی. هیکس )هربرتگولت و ریسی

 دوران. جلد اول.
پردازان و مشاهیر مدیریت، (، نظریه1384، علی )زاده ینیحسمیرزایی، وحید، اکبر، شاهفرهنگی، علی

 ش تهران: نشر فراندیش.
 

 

  

http://www.inre.ir/


272    www.inre.ir  

 

 تصویری در ادامه خواهد آمد: صورتبهبه ترتیب و  نامثبتمراحل 
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