
 احزاس طیشزا ي یبالتصذ یتعذادپستُب

 شمبرٌ حًسٌ پست عىًان احزاس طیشزا

 پست

 فیرد

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 یّب رؽتِ اس یىی در ارؽذ یوبرؽٌبع/یوبرؽٌبع: یلیتحق هذرن ثَى دارا

 ٍ یگزیهٌؾ بی تیزیهذ ٍ یادار ػلَم  -ّب رؽتِ یتوبه - یاًغبً ػلَم گزٍُ: یلیتحق

 یبعیع ػلَم ٍ حمَق داًؾىذُ ثب هزتجظ یّب رؽتِ اس یىی بی یتیتزث ػلَم

 (بسیً حغت ثز اعتخذام يیح بی اثتذا) بسیً هَرد یآهَسؽ یدٍرّْب یع

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 : مُبرتُب

 ICDL ّفتگبًِ یهْبرتْب داؽتي

 یادار یافشارّب ًزم ٍ هىبتجبت ٍ پیتب یافشارّب ًزم ثب ییآؽٌب

 : یآهَسؽ یّب دٍرُ

 یادار هىبتجبت ٍ  ًگبرػ يییآ

 یگبًیثب ٍ زخبًِیثد غتنیع

 دفتز هغئَل یرفتبر بتیخقَف ٍ تْبیهغئَل ٍ فیٍظب

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در داوشگبٌ یىذگیومب مسئًل کبرشىبس
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 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

رؽتِ اس یىی در غبًظیل فَق بی غبًظیل داًؾٌبهِ بی پلنید فَق ٌبهِیگَّ ثَدى دارا-

 یشیرثزًبهِ ،یرٍاًؾٌبع حمَق، ،یاجتوبػ ػلَم ت،یزیهذ ٍ یادار اهَر: گزٍُ یّب

 دعتگبُ یتخقق یلیتحق یّب رؽتِ اس یىی در بی ٍ یبعیع ػلَم ٍ حمَق ،یآهَسؽ

 احزاس ظیؽزا جذٍل عجك هزثَط تجبرة حقَل ٍ داًؾگبُ ییاجزا أتیّ ذییتأ ثب

 یغیًَ گشارػ دٍرُ یع ٍ icdl ٍ ؽجىِ ،یحزاعت ٍ یحفبظت ٍ یوٌیا یّبدٍرُ یع

 ػضَ ؽغل ثب هزتجظ یآهَسؽ یّبدٍرُ زیعب ٍ ثبالتز یّبرتجِ ثِ ارتمب یثزا

 جذٍل عجك هزثَط رةتجب حقَل ٍ دوتزا بی ارؽذ یوبرؽٌبع بی یوبرؽٌبع داًؾٌبهِ-

 احزاس ظیؽزا

 :مُبرتُب

 هَرد حغت ؽغل يیا بسیً هَرد یآهَسؽْب گذراًذى-

 ICDL یآهَسؽْب دٍرُ یع-

 یخبرج یّبسثبى اس یىی ثِ تغلظ-

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

  42 حزاست ادارٌ اوتظبمبت مسئًل کبرشىبس
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 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی وبرؽٌبعی، تحقیلی هذرن داؽتي

 :تحقیلی

 ،یثزدار ًمؾِ ،یهؼوبر ،(ؾْبیگزا ِیول)عبختوبى ٍ راُ ،(ؾْبیگزا ِیول)ػوزاى یهٌْذع

 ظیهح یعزاح عبخت، ٍ ُ پزٍص تیزیهذ

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  وکتٍ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 :َبمُبرت

 .هزتجظ افشارّبی ًزم ثب آؽٌبیی

 بز وظبرت ي یفى دفتز زیمذ معبين

 یعمزاو یطزحُب
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 ػلوی هٌبثغ اس اعتفبدُ عغح در اًگلیغی سثبى ثِ تغلظ

 فٌی شاتتجْی اس ثزداری ثْزُ ٍ  ًقت ثز تغلظ

 :آهَسؽی ّبی دٍرُ

 یجْبً یاعتبًذاردّب ٍ همزرات ٍ يیهَاس ثب ییآؽٌب

 .ّب پزٍصُ در ریغه هذیزیت

 . پزٍصُ تیزیهذ

 (عزپزعتی ٍ هذیزیت هؾبغل هَرد در)تىویلی ٍ پبیِ هذیزیت آهَسؽی دٍرُ

 هغىي ػزضِ ٍ ذیتَل تیزیهذ

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 ٍ هزثَعِ حَسُ در عبل 10 حذالل ثِتجز داؽتي

 ادارُ ظییر پغت داؽتي

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی وبرؽٌبعی، تحقیلی هذرن داؽتي

 :تحقیلی

 ،یثزدار ًمؾِ ،یهؼوبر ،(ؾْبیگزا ِیول)عبختوبى ٍ راُ ،(ؾْبیگزا ِیول)ػوزاى یهٌْذع

 ظیهح یعزاح عبخت، ٍ ُ پزٍص تیزیهذ

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 :َبمُبرت

 .هزتجظ افشارّبی ًزم ثب یآؽٌبی

 ػلوی هٌبثغ اس اعتفبدُ عغح در اًگلیغی سثبى ثِ تغلظ

 فٌی تجْیشات اس ثزداری ثْزُ ٍ  ًقت ثز تغلظ

 :آهَسؽی ّبی دٍرُ

 یجْبً یاعتبًذاردّب ٍ همزرات ٍ يیهَاس ثب ییآؽٌب

 .ّب پزٍصُ در ریغه هذیزیت

 . پزٍصُ تیزیهذ

 (.عزپزعتی ٍ هذیزیت هؾبغل هَرد در)تىویلی ٍ پبیِ هذیزیت آهَسؽی دٍرُ

 هغىي ػزضِ ٍ ذیتَل تیزیهذ

 بز وظبرت ي یفى دفتز یفى امًر مسئًل کبرشىبس

 یعمزاو یطزحُب
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:تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط  

 رؽتْْبی اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی وبرؽٌبعی، تحقیلی هذرن داؽتي

 تحقیلی

 ،یثزدار ًمؾِ ،یهؼوبر ،(ؾْبیگزا ِیول)عبختوبى ٍ راُ ،(ؾْبیگزا ِیول)ػوزاى یهٌْذع

ظیهح یعزاح عبخت، ٍ ُ پزٍص تیزیهذ  

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق  

 مُبرتُب

هزتجظ فشارّبیا ًزم ثب آؽٌبیی  

ػلوی هٌبثغ اس اعتفبدُ عغح در اًگلیغی سثبى ثِ تغلظ  

فٌی تجْیشات اس ثزداری ثْزُ ٍ  ًقت ثز تغلظ  

آهَسؽی ّبی دٍرُ  

یجْبً یاعتبًذاردّب ٍ همزرات ٍ يیهَاس ثب ییآؽٌب  

ّب پزٍصُ در ریغه هذیزیت  

پزٍصُ تیزیهذ  ٍ زیتهذی هؾبغل هَرد در)تىویلی ٍ پبیِ هذیزیت آهَسؽی دٍرُ 

هغىي ػزضِ ٍ ذیتَل تیزیهذ(. عزپزعتی  

 بز وظبرت ي یفى دفتز یوگُذار ي زيتعم ادارٌ مسئًل کبرشىبس

 یعمزاو یطزحُب
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                                              :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 حمَق ٍ یهبل ٍ ی،ادار یحغبثذار رؽتِ در یوبرؽٌبع حذالل

 یحغبثذار یول افَل ثب ییآؽٌب

 ّب وبىیپ ٍ ّب هٌبلقِ ثب ییآؽٌب

 یحغبثذار یافشارّب ًزم ثب ییآؽٌب

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 6 58 یحقًق امًر قزاردادَب امًر مسئًل کبرشىبس

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

: یلیتحق یّب رؽتِ اس یىی در ارؽذ یوبرؽٌبع/یوبرؽٌبع هذرن َدىث دارا

 ٍ یالتقبد یّبغتنیع ؼیگزا) غیفٌب یهٌْذع آهبر، ،یحغبثذار التقبد، ت،یزیهذ

 (ّبغتنیع یشیر ثزًبهِ ،یٍر ثْزُ ٍ غتنیع تیزیهذ ،یاجتوبػ

 هَرد حغت ؽغل يیا بسیً هَرد یآهَسؽْب گذراًذى-

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب ؿخقَ در یزیگ نیتقو:  وکتٍ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 :مُبرتُب

 ICDL گبًِّفت هْبرتْبی داؽتي

 ریشی ثَدجِ افَل ثِ تغلظ

 :آهَسؽی ّبی دٍرُ

 دٍلت در ػولیبتی ریشی ثَدجِ

 ػوَهی تهحبعجب ٍ هبلی همزرات ٍ لَاًیي

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 ٍ هزثَعِ حَسُ در عبل 10 حذالل تجزثِ داؽتي

 ادارُ ظییر پغت داؽتي

 7 62 بًدجٍ ي بزوبمٍ دفتز معبين

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

: یلیتحق یّب رؽتِ اس یىی در ارؽذ یوبرؽٌبع/یوبرؽٌبع هذرن ثَدى دارا

 ٍ یالتقبد یغتوْبیع ؼیگزا) غیفٌب یهٌْذع آهبر، ،یحغبثذار التقبد، ت،یزیهذ

 (غتوْبیع یشیر ثزًبهِ ،یٍر ثْزُ ٍ غتنیع تیزیهذ ،یاجتوبػ

 هَرد حغت ؽغل يیا بسیً هَرد یآهَسؽْب گذراًذى-

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  وکتٍ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز قفَ

 :مُبرتُب

 ICDL ّفتگبًِ هْبرتْبی داؽتي

 ریشی ثَدجِ افَل ثِ تغلظ

 :آهَسؽی ّبی دٍرُ

 دٍلت در ػولیبتی ریشی ثَدجِ

 ػوَهی هحبعجبت ٍ هبلی همزرات ٍ لَاًیي

 جلل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 8 66 يبًدجٍ بزوبمٍ گزيٌ بًدجٍ ي بزوبمٍ مسئًل کبرشىبس

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی وبرؽٌبعی، تحقیلی هذرن داؽتي

 :تحقیلی

 حغبثذاری، تؼبٍى تیزیهذ ٍ یادار ػلَم ،یالتقبد ػلَم ،یهبل اهَر ، هذیزیت

 (تقذی هَرد ؽغل ثب هزتجظ تخققی گزایؾْبی ولیِ)التقبد

 هَرد حغت ؽغل يیا بسیً هَرد یآهَسؽْب گذراًذى-

 9 76 یىیکبرگش ادارٌ یعلم أتيَ مسئًل کبرشىبس



 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 :مُبرتُب

 تخققی خذهت ضوي ّبی دٍرُ

 ICDLگبًِ ّفت هْبرتْبی داؽتي

 حغبثذاری افَل ثِ تغلظ

 :آهَسؽی ّبی دٍرُ

 (ّبدارایی توله ٍ ایّشیٌِ اػتجبرات)دٍلتی حغبثذاری

 ػوَهی هحبعجبتی ٍ هبلی همزرات ٍ لَاًیي

 حغبثذاری در وبرثزدی افشارّبی ًزم

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط : 

 در حبًیتزج یدوتز بی ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي

رؽتِ اس یىی  ػلَم هؾبٍرُ، تزثیتی، ػلَم بعی،رٍاًؾٌ هذیزیت،: تحقیلی ّبی رؽتِ

(تقذی هَرد ؽغل ثب هزتجظ تخققی گزایؾْبی ولیِ)اجتوبػی . 

آهَسػ گذراًذى خذهت يیح در بی اثتذا در بسیً هَرد یّب  

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق  

َب مُبرت   

   گبوٍ َفت یمُبرتُب داشته
هؤثز اجتوبػی ٍ ارتجبعی هْبرت  

.                                                                         هٌبعت ّیجبًی َّػ اس ثزخَرداری

ٍیضگی ثَدى دارا اعتزط ثب همبثلِ هْبرت ٍ سهبى هذیزیت گیزی تقوین    اخاللی ّبی

                                       .                                                                             هٌبعت

آهشهَى ٍ ػوَهی عالهت هْبرت   GHQ 

                               .                                             اًتمبدی ٍ خالق تفىز ّبی هْبرت

ػوَهی ثْذاؽت آهَسػ  

 .                                                                             ّب دؽَاری عبیز ثب عبسگبری تَاًبیی

 بنیداوشجًامًر  دارٌا ثبرگزیا ي شبَذ مسئًل کبرشىبس

 ثبرگزیا ي شبَذ
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 :تجزبٍ ي يالتتحص وظز اس احزاس شزایط

 یّبرؽتِ اس یىی در یدوتز ٍ ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي

 حقَل هزثَط ٌِیسه در یآهَسؽ یّبدٍرُ یع ػٌذالشٍم ٍ یثذً تیتزث ثِ هزثَط

 :تحقیلی ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب تجزثِ

 ٍرسؽی ػلَم ٍ ثذًی تزثیت

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 :مُبرتُب

 عبثمِ ٍ اجتوبػی رؽتِ یه ٍ اًفزادی ّبی رؽتِ اس یىی در گزیهزثی وبرت داؽتي

 (ؽغلی ّبی رؽتِ ولیِ ثزای)هلی اعتبًی، داًؾگبّی، ٍرسؽی ّبی تین در حضَر

 :آهَسؽی ّبیدٍرُ

 ٍرسؽی رٍاًؾٌبعی

 ٍرسؽی حمَق

 ٍرسػ در عبسهبًی رفتبر هذیزیت

 ٍرسؽی ّبیًبهِ آییي ٍ همزرات ثب آؽٌبیی

 11 148 یبذو تيتزب معبين



 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 ٍ هزثَعِ حَسُ در عبل 10 حذالل تجزثِ داؽتي

 ادارُ ظییر پغت داؽتي

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي

 ٍ یفٌ -تیزیهذ ،یهٌْذع ،یوؾبٍرس ِ،یپب ػلَم - یاًغبً ػلَم گزٍُ: تحقیلی

 یهٌْذع

 

 :مُبرتُب

 ICDL گبًِ ّفت هْبرتْبی گذراًذى

 .اعالػبتی پبیگبُ ٍ هٌبثغ هبّیت ثب آؽٌبیی

 .ارتجبعی جذیذ اثشارّبی ثب آؽٌبیی

 .الىتزًٍیه ًؾز ثب آؽٌبیی

 ...(.ٍ عٌجی وتبة عٌجی،ٍة)عٌجی ػلن اثشارّبی ٍ افَل ثب آؽٌبیی

 .گیزی تقوین ٍ هغألِ حل هْبرت

 .هذت ثلٌذ ٍ هذت وَتبُ اّذاف تؼییي ٍ راّجزدی ریشیثزًبهِ هْبرتْبی

 .گشارؽبت تذٍیي ٍ ىزدػول ارسیبثی ٍ عٌجؼ

 .هؾی خظ تذٍیي ٍظبیف، ؽزح تؼییي ثٌذی، ثَدجِ ٍ اًغبًی هٌبثغ هذیزیت

 (.اًگلیغی تزجیحبً)خبرجی سثبى یه ثِ هغلظ

 :آهَسؽی ّبیدٍرُ

 .ایحزفِ اخالق ثب آؽٌبیی

 .هزاجؼبى ًیبس ؽٌبخت ٍ هؤثز ارتجبط

 .آهبری افشارّبی ًزم ٍ پضٍّؼ فزآیٌذ ثب آؽٌبیی

 .ریشی ثزًبهِ ٍ ارتجبعی هْبرتْبی

 (.هذیزاى)پضٍّؾی آیٌذُ

 (.هذیزاى)راّجزدی هذیزیت

 (.هذیزاى)تحَل هذیزیت

 (.هذیزاى)عبسهبًی هذیزیت

 (.هذیزاى)سهبى هذیزیت

 .تحمیك رٍػ

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 ٍ هزثَعِ حَسُ در عبل 10 حذالل تجزثِ داؽتي

 ادارُ ظییر پغت يداؽت

 14 121 یپژيَش امًر زیمذ معبين

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 یّب رؽتِ اس یىی در ارؽذ یوبرؽٌبع/یوبرؽٌبع: یلیتحق هذرن ثَدى دارا

 اعالػبت یفٌبٍر یهٌْذع َتز،یوبهپ ػلَم َتز،یوبهپ یهٌْذع: یلیتحق

 السم یتجزث عٌَات حقَل

 ًزم ّبی غتنیع َتز،یوبهپ ّبی غتنیع هؼوبری افشار، ًزم) ؼیگزا َتزیوبهپ یهٌْذع

 هحبعجبت، ٍ تنیٍالگَر افشاری ًزم ّبی غتنیع ه،یرثبت ٍ یهقٌَػ َّػ افشاری،

 ػلَم ،(یهقٌَػ َّػ تن،یالگَر ٍ هحبعجبت ّبی ِیًظز هحبعجبت، ٍ تنیالگَر

 عالػبتا آٍری في یهٌْذع افشار، ًزم- َتزیوبهپ افشار، ًزم یهٌْذع َتز،یوبهپ

 ّبی غتنیع تیزیهذ ،یعبسهبً هؼوبری افشار، ًزم ذیتَل ٍ یعزاح) ّبی ؼیگزا

 هؼوبری ،(اهي هخبثزات ای، رعبًِ چٌذ ّبی غتنیع َتزی،یوبهپ ّبی ؽجىِ ،یاعالػبت

 ٍ غتنیع تیزیهذ ّب، غتنیع لیتحل ٍ شییر ثزًبهِ) ؼیگزا غیفٌب یهٌْذع َتز،یوبهپ

 غتن،یع شیآًبل ٍ َتزیوبهپ وبرثزد ،(َىیاتَهبع غتن،یع یهٌْذع ٍری، ثْزُ

 13 151 یا بوٍیرا خذمبت مزکش یا بوٍیرا خذمبت مسئًل کبرشىبس



 . َتزیوبهپ ػلَم ٍ یبضیر َتز،یٍوبهپ آهبر ه،یاًفَرهبت

 هَرد حغت ؽغل يیا بسیً هَرد یآهَسؽْب گذراًذى-

 ICDL یآهَسؽْب دٍرُ یع-

 یخبرج یسثبًْب اس یىی ثب ییآؽٌب-

 

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  وکتٍ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 : َب مُبرت

 اعالػبت یبتیػول گزدػ ِیتْ ٍ غتنیع لیتحل ٍ یعزاح در ییتَاًب

 ٍ ِیتجش ٍ یثٌذ عجمِ ،یآٍر جوغ یّب هیتىٌ ٍ ّب رٍػ اس یزیگ ثْزُ ییتَاًب

 اعالػبت لیتحل

 غتنیع یفیو ٍ یوو یبثیارس ٍ ًظبرت ییتَاًب

 ثِ ًحَُ ٍ هزثَعِ ٍاحذ یافشار ًزم ٍ یافشار عخت یّب بسیً ییؽٌبعب ییتَاًب

 آًْب یزیوبرگ

 یغیاًگل سثبى ثِ تغلظ

 : یآهَسؽ یّب دٍرُ

 UML افشار ًزم یعزاح ٍ لیتحل

 ITIL خذهبت تیزیهذ یعبس اعتبًذارد

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل زثِتج داؽتي

                     :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 یّب رؽتِ اس یىی در ارؽذ ی،وبرؽٌبع یوبرؽٌبع یلیتحق هذرن اؽتيد

                                                            یوتبثذار یشیر ثزًبهِ ٍ یرعبً اعالع ٍ یوتبثذار ،ػلَمیوتبثذار

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 ٍ هزثَعِ حَسُ در عبل 10 حذالل تجزثِ داؽتي

 ادارُ ظییر پغت داؽتي

 مزکش ي یمزکش کتببخبوٍ معبين

 یعلم مذارک ي اسىبد

158 12 

:                                                   تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 یّب رؽتِ اس یىی در ارؽذ ی،وبرؽٌبع یوبرؽٌبع یلیتحق هذرن داؽتي

                      یوتبثذار یشیر ثزًبهِ ٍ یرعبً اعالع ٍ یوتبثذار ،ػلَمیوتبثذار

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 ٍ هزثَعِ حَسُ در عبل 10 حذالل تجزثِ داؽتي

  

 مزکش ي یمزکش کتببخبوٍ  اوتشبرات ي چبپ مسئًل کبرشىبس

 یعلم مذارک ي اسىبد

159 15 

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیِرؽت اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي

 :تحقیلی

 ارتجبعبت، حمَق ای، هٌغمِ یب ٍ خبرجی سثبًْبی هتزجوی خبرجی، ادثیبت ٍ سثبى

 يیث رٍاثظ الولل، يیث حمَق ،یبعیع ػلَم ،یبعیع رٍاثظ رعبًِ، هذیزیت ثؾز، حمَق

 خیتبر ،یػوَه الولل يیث حمَق الولل،

 احزاس ظیزاؽ در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 : َب مُبرت

 .رایج خبرجی سثبًْبی اس یىی ثِ تغلظ

 هؤثز ارتجبط یثزلزار هغبلت،.  نیهفبّ اًتمبل بى،یث في ،یغیًَ گشارػ

 : یآهَسؽ یّب دٍرُ

 الولل يیث عغح در هذاوزُ فٌَى ثب ییآؽٌب

 هيب ي یعلم یُبیَمکبر گزيٌ مسئًل کبرشىبس

 یالملل
 هيب یُبیَمکبر گزيٌ

 الملل
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 یالولل يیث یّب پزٍتىل ٍ ّب ًبهِ هَافمت لزاردادّب، هفبد ثب ییبآؽٌ

 ًظبم یفزٌّگ ٍ یبعیع ،یاجتوبػ ،یالتقبد یّب بعتیع ثب ییآؽٌب

:تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط  

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یرؽٌبعوب تحقیلی هذرن داؽتي

                                       سًبى هغبلؼبت ٍ حمَق ، یاجتوبػ ػلَم گزٍُ: تحقیلی

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 بب ارتببط ي یىیکبرآفز مسئًل کبرشىبس

 جبمعٍ

 17 175 یىیآفز کبر مزکش

: تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط  

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي

                                      سًبى هغبلؼبت ٍ حمَق ، یاجتوبػ ػلَم گزٍُ: تحقیلی

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 بب ارتببط ي یىیکبرآفز مسئًل کبرشىبس

 جبمعٍ

 18 178 یىیآفز کبر مزکش

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

: تحقیلی ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي

 ػلَم بی َتزیوبهپ ػلَم -یتیتزث ػلَم -یهٌْذع داًؾىذُ ؾْبیگزا ِیول -یاًغبً ػلَم ٍ بتیادث

 یوؾبٍرس -یبضیر

 یاًغبً هٌبثغ اجزایی ّیأت تؾخیـ حغت ًیبس هَرد تخققی

 :مُبرتُب

 ICDL گبًِّفت هْبرتْبی گذراًذى

 آهَسؽی عزاحی تَاًبیی

 آهَسؽی عٌجی ًیبس تَاًبیی

 :آهَسؽی ّبی دٍرُ

 آهَسؽی ارسؽیبثی

 وبروٌبى ٌذعبسیتَاًو

 آهَسؽی ریشی ثزًبهِ

 آهَسؽی عٌجی ًیبس

لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت  

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 19 183 یآمًسش امًر زیمذ یآمًسش یشیر بزوبمٍ گزيٌ سيرئ

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ بعیوبرؽٌ ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي

 ػلَم -یتیتزث ػلَم -یهٌْذع داًؾىذُ ؾْبیگزا ِیول -یاًغبً ػلَم ٍ بتیادث: تحقیلی

 یوؾبٍرس -یبضیر ػلَم بی َتزیوبهپ

 یاًغبً هٌبثغ اجزایی ّیأت تؾخیـ حغت ًیبس هَرد تخققی

 :مُبرتُب

 ICDL گبًِّفت هْبرتْبی گذراًذى

 َسؽیآه عزاحی تَاًبیی

 آهَسؽی عٌجی ًیبس تَاًبیی

 :آهَسؽی ّبی دٍرُ

 آهَسؽی ارسؽیبثی

 وبروٌبى تَاًوٌذعبسی

 آهَسؽی ریشی ثزًبهِ

 آهَسؽی عٌجی ًیبس

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 41 188 وبم ثبت ي زشیپذ ادارٌ وبم ثبت ي زشیپذ مسئًل کبرشىبس

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 یهٌْذع: یلیتحق یّب رؽتِ اس یىی در ارؽذ یوبرؽٌبع/یوبرؽٌبع: یلیتحق هذرن ثَدى دارا
 یآمًسشُب آساد مزکش یا بوٍیرا ذمبتخ مسئًل کبرشىبس

 کيالکتزيو
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 اعالػبت یفٌبٍر یهٌْذع َتز،یوبهپ ػلَم َتز،یوبهپ

 السم یتجزث عٌَات حقَل

 افشاری، ًزم ّبی غتنیع َتز،یوبهپ ّبی غتنیع هؼوبری افشار، ًزم) ؼیگزا َتزیوبهپ یهٌْذع

 هحبعجبت، ٍ تنیالگَر هحبعجبت، ٍ تنیٍالگَر افشاری ًزم ّبی غتنیع ه،یرثبت ٍ یهقٌَػ َّػ

 َتزیوبهپ افشار، ًزم یهٌْذع َتز،یوبهپ ػلَم ،(یهقٌَػ َّػ تن،یالگَر ٍ هحبعجبت ّبی ِیًظز

 هؼوبری افشار، ًزم ذیتَل ٍ یعزاح) ّبی ؼیگزا اعالػبت آٍری في یهٌْذع افشار، ًزم-

 ای، رعبًِ چٌذ ّبی غتنیع َتزی،یوبهپ ّبی ؽجىِ ،یاعالػبت ّبی غتنیع تیزیهذ ،یعبسهبً

 ّب، غتنیع لیتحل ٍ شییر ثزًبهِ) ؼیگزا غیفٌب یهٌْذع َتز،یوبهپ هؼوبری ،(اهي هخبثزات

 غتن،یع شیآًبل ٍ َتزیوبهپ وبرثزد ،(َىیاتَهبع غتن،یع یهٌْذع ٍری، ثْزُ ٍ غتنیع تیزیهذ

 . َتزیوبهپ ػلَم ٍ یبضیر َتز،یٍوبهپ آهبر ه،یهبتاًفَر

 هَرد حغت ؽغل يیا بسیً هَرد یآهَسؽْب گذراًذى-

 ICDL یآهَسؽْب دٍرُ یع-

 یخبرج یسثبًْب اس یىی ثب ییآؽٌب-

 الذوز فَق احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  وکتٍ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییجزاا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ

 : َب مُبرت

 اعالػبت یبتیػول گزدػ ِیتْ ٍ غتنیع لیتحل ٍ یعزاح در ییتَاًب

 اعالػبت لیتحل ٍ ِیتجش ٍ یثٌذ عجمِ ،یآٍر جوغ یّب هیتىٌ ٍ ّب رٍػ اس یزیگ ثْزُ ییتَاًب

 غتنیع یفیو ٍ یوو یبثیارس ٍ ًظبرت ییتَاًب

 آًْب یزیوبرگ ثِ ًحَُ ٍ هزثَعِ ٍاحذ یافشار ًزم ٍ یافشار عخت یّب بسیً ییؽٌبعب ییتَاًب

 یغیاًگل سثبى ثِ تغلظ

 : یآهَسؽ یّب دٍرُ

 UML افشار ًزم یعزاح ٍ لیتحل

 ITIL خذهبت تیزیهذ یعبس اعتبًذارد

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي

 ػلَم -یتیتزث ػلَم -یهٌْذع داًؾىذُ ؾْبیگزا ِیول -یاًغبً ػلَم ٍ بتیادث: تحقیلی

 یوؾبٍرس -یبضیر ػلَم بی َتزیوبهپ

 یاًغبً هٌبثغ اجزایی ّیأت تؾخیـ حغت ًیبس هَرد تخققی

 :مُبرتُب

 ICDL گبًِّفت هْبرتْبی گذراًذى

 آهَسؽی عزاحی تَاًبیی

 آهَسؽی عٌجی ًیبس تَاًبیی

 :آهَسؽی ّبی دٍرُ

 آهَسؽی ارسؽیبثی

 وبروٌبى تَاًوٌذعبسی

 آهَسؽی ریشی ثزًبهِ

 آهَسؽی عٌجی ًیبس

 آهَسؽی ارسؽیبثی تَاًبیی

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 یآمًسشُب آساد مزکش یآمًسش خذمبت مسئًل کبرشىبس

 کيالکتزيو

417 44 

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیتِرؽ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي

 ػلَم -یتیتزث ػلَم -یهٌْذع داًؾىذُ ؾْبیگزا ِیول -یاًغبً ػلَم ٍ بتیادث: تحقیلی

 یوؾبٍرس -یبضیر ػلَم بی َتزیوبهپ

 43 341 مُزان یآمًسش مشرعٍ یآمًسش خذمبت مسئًل کبرشىبس



 یاًغبً هٌبثغ اجزایی ّیأت تؾخیـ حغت ًیبس هَرد تخققی

 :مُبرتُب

 ICDL گبًِّفت هْبرتْبی گذراًذى

 آهَسؽی عزاحی تَاًبیی

 آهَسؽی عٌجی ًیبس تَاًبیی

 :آهَسؽی ّبی ُدٍر

 آهَسؽی ارسؽیبثی

 وبروٌبى تَاًوٌذعبسی

 آهَسؽی ریشی ثزًبهِ

 آهَسؽی عٌجی ًیبس

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

: تحقیلی ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي

 ػلَم بی َتزیوبهپ ػلَم -یتیتزث ػلَم -یهٌْذع داًؾىذُ ؾْبیگزا ِیول -یاًغبً ػلَم ٍ بتیادث

 یوؾبٍرس -یبضیر

 یاًغبً هٌبثغ اجزایی ّیأت تؾخیـ حغت ًیبس هَرد تخققی

 :مُبرتُب

 ICDL گبًِّفت تْبیهْبر گذراًذى

 آهَسؽی عزاحی تَاًبیی

 آهَسؽی عٌجی ًیبس تَاًبیی

 :آهَسؽی ّبی دٍرُ

 آهَسؽی ارسؽیبثی

 وبروٌبى تَاًوٌذعبسی

 آهَسؽی ریشی ثزًبهِ

 آهَسؽی عٌجی ًیبس

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 12 654 گبس ي وفت داوشکذٌ یآمًسش خذمبت مسئًل کبرشىبس

تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط : 

ارؽذ یوبرؽٌبع/ یوبرؽٌبع: یلیتحق هذرن ثَدى دار  

 یتیتزث ػلَم التقبد، ت،یزیهذ - یاًغبً ػلَم گزٍُ: یلیتحق یّبرؽتِ اس یىی در

 تجظهز یّبرؽتِ -یدٍلت تیزیهذ -یاًغبً هٌبثغ تَعؼِ ٍ یآهَسؽ تیزیهذ ؼیگزا

 45 655 گبس ي وفت داوشکذٌ یعمًم امًر ادارٌ سيرئ

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي

 ػلَم -یتیتزث ػلَم -یهٌْذع داًؾىذُ ؾْبیگزا ِیول -یاًغبً ػلَم ٍ بتیادث: تحقیلی

 یوؾبٍرس -یبضیر ػلَم بی َتزیوبهپ

 یاًغبً هٌبثغ اجزایی ّیأت تؾخیـ حغت ًیبس هَرد تخققی

 :مُبرتُب

 ICDL گبًِّفت هْبرتْبی گذراًذى

 آهَسؽی عزاحی تَاًبیی

 آهَسؽی عٌجی ًیبس تَاًبیی

 :آهَسؽی ّبی دٍرُ

 آهَسؽی ارسؽیبثی

 وبروٌبى تَاًوٌذعبسی

 آهَسؽی ریشی ثزًبهِ

 آهَسؽی عٌجی ًیبس

 46 755 دَلزان یفى آمًسشکذٌ یآمًسش خذمبت مسئًل کبرشىبس



 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت رفذد 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 :تحقیلی ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ وبرؽٌبعی تحقیلی هذرن داؽتي

 هَرد ؽغل ثب هزتجظ گزایؾْبی ولیِ) ثذاری،حغب اجتوبػی، ػلَمالتقبد، هذیزیت،

 (تقذی

 حمَق، ت،یزیهذ ،یادار ػلَم یّبرؽتِ اس یىی در حبًیتزج یوبرداً ٌبهِیگَاّ-1

 ظیؽزا جذٍل عجك هزثَط تجبرة حقَل ٍ یهبل اهَر ،یالتقبد ػلَم ،یاجتوبػ ػلَم

 احزاس

 حقَل ٍ لذوزافَق یّبرؽتِ اس یىی در حبًیتزج یوبرؽٌبع داًؾٌبهِ حذاوثز-2

 احزاس ظیؽزا جذٍل عجك هزثَط تجبرة

 هَرد حغت ؽغل يیا بسیً هَرد یآهَسؽْب گذراًذى-3

 

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 :مُبرتُب

 ICDL گبًِ ّفت تْبیهْبر داؽتي

 :آهَسؽی ّبی دٍرُ

 .ثبیگبًی ٍ دثیزخبًِ عیغتن ٍ یادار هىبتجبت ٍ ًگبرػ يییآ

 :تجزثِ ٍ تحقیالت ًظز اس احزاس ؽزایظ

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ وبرؽٌبعی ،یوبرداً تحقیلی هذرن داؽتي

 :تحقیلی

 (تقذی دهَر ؽغل ثب هزتجظ تخققی گزایؾْبی ولیِ)حغبثذاری ، هذیزیت

 ،یالتقبد ػلَم ،یهبل یحغبثذار یّبرؽتِ اس یىی در حبًیتزج یوبرداً ٌبهِیگَاّ-

 احزاس ظیؽزا جذٍل عجك هزثَط تجبرة حقَل ٍ تؼبٍى ٍ تیزیهذ ٍ یادار ػلَم

 ٍ الذوزفَق یلیتحق یّبرؽتِ اس یىی در حبًیتزج یوبرؽٌبع داًؾٌبهِ حذاوثز-

 حزاسا ظیؽزا جذٍل عجك هزثَط تجبرة حقَل

 هَرد حغت ؽغل يیا بسیً هَرد یآهَسؽْب گذراًذى-

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 : یآمًسش یَب ديرٌ

 وبرپزداسی آهَسؽی ّبی دٍرُ

 اهَال جوؼذاری

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 47 761 دَلزان یفى آمًسشکذٌ یمبل ي یادار امًر مسئًل کبرشىبس

 :يتجزبٍ تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی وبرؽٌبعی، تحقیلی هذرن داؽتي

 :تحقیلی

 فٌبیغ ٍ ػلَم هٌْذعی آسهبیؾگبّی، ػلَم داهپشؽىی، آسهبیؾگبّی ػلَم: برؽٌبعیو

 هَلىَلی، ٍ علَلی ؽٌبعی سیغت غذایی، فٌبیغ عزاحی ٍ هَاد هٌْذعی غذایی،

 سیغت، هحیظ گزایؼ ؽیوی اعالػبت، فٌبٍری گزایؼ ؽیوی ػوَهی، ؽٌبعی سیغت

 ،(ثْذاؽتی ٍ ویفی وٌتزل گزایؼ)غذایی فٌبیغ ٍ ػلَم ،دارٍیی ؽیوی گزایؼ ؽیوی

 .تغذیِ ػلَم

 ؽٌبعی، لبرچ داهپشؽىی، ؽٌبعی ثبفت داهپشؽىی، ؽٌبعی اًگل: ارؽذ وبرؽٌبعی

 هٌْذعی داهپشؽىی، فیشیَلَصی، ثبلیٌی، ثیَؽیوی ؽٌبعی، ثبوتزی ؽٌبعی، ایوٌی

 48 814 یمزکش شگبٌیآسمب شگبٌیآسمب مسئًل کبرشىبس



 سیغت غذایی، فٌبیغ عزاحی ٍ هَاد هٌْذعی غذایی، فٌبیغ ٍ ػلَمـ وؾبٍرسی

 ؽٌبعی سیغت اوَلَصی، عیغتوبتیه -2تىَیٌی ؽٌبعی سیغت -1ؼگزای ثب ؽٌبعی

 گزایؼ ثب ثیَؽیوی جبًَری، فیشیَلَصی جبًَری، عیغتوبتیه تىَیٌی، علَلی

 ٍ ؽٌبعی ثبفت گزایؼ جبًَری ػلَم صًتیه، ثیَفیشیه هیىزٍثیَلَصی ثیَؽیوی،

 ـ( ثیَتىٌَلَصی)فٌبٍری سیغت دریب، سیغت سیغت، هحیظ ػلَم ؽٌبعی، جٌیي

 سیغت ًبًَ ؽٌبعی، عن آثشیبى، ؽٌبعی ثبفت گزایؼ جبًَری ػلَم هیىزٍثی، گزایؼ

 آهَسػ وبرثزدی، ٍ فیشیه ـ تجشیِـ هؼذًی ـ آلی ّبی گزایؼ ؽیوی فٌبٍری،

 دریب، ؽیوی ـ ؽیوی پلیوز، ؽیوی ـ ؽیوی ،(ؽیوی ًبًَ)ًبًَ فٌبٍری ٍ ػلَم ؽیوی،

 هَاد ؽیوی تخققی یىزدرٍ ثب)ؽیوی اعبًظ، فٌبٍری ٍ ؽیوی گزایؼ ؽیوی

 ؽٌبعی، اًگل پشؽىی، ؽٌبعی هیىزٍة ،(ثیَالىتزیه) پشؽىی هٌْذعی ،(پزاًزصی

 ٍ ثحزاى در تغذیِ ػلَم پشؽىی، ؽٌبعی ٍیزٍط تغذیِ، ػلَم پشؽىی، ؽٌبعی ایوٌی

 فیشیه خَى، ثبًه ٍ آسهبیؾگبّی ؽٌبعی خَى ثبلیٌی، ثیَؽیوی غیزهتزلجِ، حَادث

 پشؽىی، ؽٌبعی لبرچ پشؽىی، ؽٌبعی ثبفت غذایی، ادهَ ؽٌبعی هیىزٍة پشؽىی،

 ػوَهی دارٍعبسی پشؽىی، ثیَتىٌَلَصی تؾزیحی، ػلَم اًغبًی، صًتیه

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 :تُبمُبر

 ICDL گبًِ ّفت هْبرتْبی گذراًذى

 اختقبفی ٍ رٍتیي آسهبیؾگبّی تؾخیـ هْبرتْبی

 ثبلیٌی آسهبیؾگبّْبی در ویفی وٌتزل رٍؽْبی اػوبل هْبرت

 آسهبیؼ دّی گشارػ هْبرت

 ثیوبر ثِ آهَسػ هْبرت

 دعتگبّْب وزدى تویش ٍ وبلیجزاعیَى داری، ًگِ عبسی، آهبدُ هْبرت

 آسهبیؾبت وَتبُ ٍ لوبه ًبم خَاًذى هْبرت

 :آهَسؽی ّبیدٍرُ

 آسهبیؾگبُ در ویفیت تضویي ٍ عبسی اعتبًذارد

 آسهبیؾگبُ در ایوٌی

 آسهبیؾگبُ پبیِ اثشارّبی ویفی وٌتزل

 اعتبًذارد احتیبعبت

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 :يتجزبٍ تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی وبرؽٌبعی، تحقیلی هذرن داؽتي

 :تحقیلی

 فٌبیغ ٍ ػلَم هٌْذعی آسهبیؾگبّی، ػلَم داهپشؽىی، آسهبیؾگبّی ػلَم: وبرؽٌبعی

 هَلىَلی، ٍ علَلی ؽٌبعی غتسی غذایی، فٌبیغ عزاحی ٍ هَاد هٌْذعی غذایی،

 سیغت، هحیظ گزایؼ ؽیوی اعالػبت، فٌبٍری گزایؼ ؽیوی ػوَهی، ؽٌبعی سیغت

 ،(ثْذاؽتی ٍ ویفی وٌتزل گزایؼ)غذایی فٌبیغ ٍ ػلَم دارٍیی، ؽیوی گزایؼ ؽیوی

 .تغذیِ ػلَم

 ؽٌبعی، لبرچ داهپشؽىی، ؽٌبعی ثبفت داهپشؽىی، ؽٌبعی اًگل: ارؽذ وبرؽٌبعی

 هٌْذعی داهپشؽىی، فیشیَلَصی، ثبلیٌی، ثیَؽیوی ؽٌبعی، ثبوتزی ی،ؽٌبع ایوٌی

 سیغت غذایی، فٌبیغ عزاحی ٍ هَاد هٌْذعی غذایی، فٌبیغ ٍ ػلَمـ وؾبٍرسی

 ؽٌبعی سیغت اوَلَصی، عیغتوبتیه -2تىَیٌی ؽٌبعی سیغت -1گزایؼ ثب ؽٌبعی

 گزایؼ ثب ثیَؽیوی جبًَری، فیشیَلَصی جبًَری، عیغتوبتیه تىَیٌی، علَلی

 49 815 یمزکش شگبٌیآسمب شگبٌیآسمب مسئًل کبرشىبس



 ٍ ؽٌبعی ثبفت گزایؼ جبًَری ػلَم صًتیه، ثیَفیشیه هیىزٍثیَلَصی ثیَؽیوی،

 ـ( ثیَتىٌَلَصی)فٌبٍری سیغت دریب، سیغت سیغت، هحیظ ػلَم ؽٌبعی، جٌیي

 سیغت ًبًَ ؽٌبعی، عن آثشیبى، ؽٌبعی ثبفت گزایؼ جبًَری ػلَم هیىزٍثی، گزایؼ

 آهَسػ وبرثزدی، ٍ فیشیه ـ تجشیِـ هؼذًی ـ آلی ّبی گزایؼ ؽیوی فٌبٍری،

 دریب، ؽیوی ـ ؽیوی پلیوز، ؽیوی ـ ؽیوی ،(ؽیوی ًبًَ)ًبًَ فٌبٍری ٍ ػلَم ؽیوی،

 هَاد ؽیوی تخققی رٍیىزد ثب)ؽیوی اعبًظ، فٌبٍری ٍ ؽیوی گزایؼ ؽیوی

 ؽٌبعی، اًگل پشؽىی، ؽٌبعی هیىزٍة ،(ثیَالىتزیه) پشؽىی هٌْذعی ،(پزاًزصی

 ٍ ثحزاى در تغذیِ ػلَم پشؽىی، ؽٌبعی ٍیزٍط تغذیِ، ػلَم پشؽىی، ؽٌبعی ایوٌی

 فیشیه خَى، ثبًه ٍ آسهبیؾگبّی ؽٌبعی خَى ثبلیٌی، ثیَؽیوی غیزهتزلجِ، حَادث

 پشؽىی، ؽٌبعی لبرچ پشؽىی، ؽٌبعی ثبفت غذایی، هَاد ؽٌبعی هیىزٍة پشؽىی،

 ػوَهی دارٍعبسی پشؽىی، ثیَتىٌَلَصی تؾزیحی، ػلَم اًغبًی، صًتیه

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 :مُبرتُب

 ICDL گبًِ ّفت هْبرتْبی گذراًذى

 اختقبفی ٍ رٍتیي آسهبیؾگبّی تؾخیـ هْبرتْبی

 ثبلیٌی بیؾگبّْبیآسه در ویفی وٌتزل رٍؽْبی اػوبل هْبرت

 آسهبیؼ دّی گشارػ هْبرت

 ثیوبر ثِ آهَسػ هْبرت

 دعتگبّْب وزدى تویش ٍ وبلیجزاعیَى داری، ًگِ عبسی، آهبدُ هْبرت

 آسهبیؾبت وَتبُ ٍ وبهل ًبم خَاًذى هْبرت

 :آهَسؽی ّبیدٍرُ

 آسهبیؾگبُ در ویفیت تضویي ٍ عبسی اعتبًذارد

 آسهبیؾگبُ در ایوٌی

 آسهبیؾگبُ پبیِ بیاثشارّ ویفی وٌتزل

 اعتبًذارد احتیبعبت

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 هزتجظ ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 :يتجزبٍ تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 ّبیرؽتِ اس یىی در ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی وبرؽٌبعی، تحقیلی هذرن داؽتي

 :تحقیلی

 فٌبیغ ٍ ػلَم هٌْذعی آسهبیؾگبّی، ػلَم داهپشؽىی، آسهبیؾگبّی ػلَم: وبرؽٌبعی

 هَلىَلی، ٍ علَلی ؽٌبعی سیغت غذایی، فٌبیغ عزاحی ٍ هَاد هٌْذعی غذایی،

 سیغت، هحیظ گزایؼ ؽیوی اعالػبت، فٌبٍری گزایؼ ؽیوی ػوَهی، ؽٌبعی سیغت

 ،(ثْذاؽتی ٍ ویفی وٌتزل گزایؼ)غذایی فٌبیغ ٍ ػلَم ی،دارٍی ؽیوی گزایؼ ؽیوی

 .تغذیِ ػلَم

 ؽٌبعی، لبرچ داهپشؽىی، ؽٌبعی ثبفت داهپشؽىی، ؽٌبعی اًگل: ارؽذ وبرؽٌبعی

 هٌْذعی داهپشؽىی، فیشیَلَصی، ثبلیٌی، ثیَؽیوی ؽٌبعی، ثبوتزی ؽٌبعی، ایوٌی

 سیغت غذایی، یغفٌب عزاحی ٍ هَاد هٌْذعی غذایی، فٌبیغ ٍ ػلَمـ وؾبٍرسی

 ؽٌبعی سیغت اوَلَصی، عیغتوبتیه -2تىَیٌی ؽٌبعی سیغت -1گزایؼ ثب ؽٌبعی

 گزایؼ ثب ثیَؽیوی جبًَری، فیشیَلَصی جبًَری، عیغتوبتیه تىَیٌی، علَلی

 ٍ ؽٌبعی ثبفت گزایؼ جبًَری ػلَم صًتیه، ثیَفیشیه هیىزٍثیَلَصی ثیَؽیوی،

 ـ( ثیَتىٌَلَصی)فٌبٍری سیغت دریب، سیغت سیغت، هحیظ ػلَم ؽٌبعی، جٌیي

 سیغت ًبًَ ؽٌبعی، عن آثشیبى، ؽٌبعی ثبفت گزایؼ جبًَری ػلَم هیىزٍثی، گزایؼ
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 آهَسػ وبرثزدی، ٍ فیشیه ـ تجشیِـ هؼذًی ـ آلی ّبی گزایؼ ؽیوی فٌبٍری،

 دریب، ؽیوی ـ ؽیوی پلیوز، ؽیوی ـ ؽیوی ،(ؽیوی ًبًَ)ًبًَ فٌبٍری ٍ ػلَم ؽیوی،

 هَاد ؽیوی تخققی رٍیىزد ثب)ؽیوی اعبًظ، فٌبٍری ٍ یؽیو گزایؼ ؽیوی

 ؽٌبعی، اًگل پشؽىی، ؽٌبعی هیىزٍة ،(ثیَالىتزیه) پشؽىی هٌْذعی ،(پزاًزصی

 ٍ ثحزاى در تغذیِ ػلَم پشؽىی، ؽٌبعی ٍیزٍط تغذیِ، ػلَم پشؽىی، ؽٌبعی ایوٌی

 فیشیه خَى، ثبًه ٍ آسهبیؾگبّی ؽٌبعی خَى ثبلیٌی، ثیَؽیوی غیزهتزلجِ، حَادث

 پشؽىی، ؽٌبعی لبرچ پشؽىی، ؽٌبعی ثبفت غذایی، هَاد ؽٌبعی هیىزٍة پشؽىی،

 ػوَهی دارٍعبسی پشؽىی، ثیَتىٌَلَصی تؾزیحی، ػلَم اًغبًی، صًتیه

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  ًىتِ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 :مُبرتُب

 ICDL گبًِ ّفت هْبرتْبی گذراًذى

 اختقبفی ٍ رٍتیي آسهبیؾگبّی تؾخیـ هْبرتْبی

 ثبلیٌی آسهبیؾگبّْبی در ویفی وٌتزل رٍؽْبی اػوبل هْبرت

 آسهبیؼ دّی گشارػ هْبرت

 ثیوبر ثِ آهَسػ هْبرت

 عتگبّْبد وزدى تویش ٍ وبلیجزاعیَى داری، ًگِ عبسی، آهبدُ هْبرت

 آسهبیؾبت وَتبُ ٍ وبهل ًبم خَاًذى هْبرت

 :آهَسؽی ّبیدٍرُ

 آسهبیؾگبُ در ویفیت تضویي ٍ عبسی اعتبًذارد

 آسهبیؾگبُ در ایوٌی

 آسهبیؾگبُ پبیِ اثشارّبی ویفی وٌتزل

 اعتبًذارد احتیبعبت

 لجل عبل 2 یبثیارس بسیاهت درفذ 00 يیبًگیه وغت

 زتجظه ؽغل در عبل 5 حذالل تجزثِ داؽتي

 :تجزبٍ ي تحصيالت وظز اس احزاس شزایط

 حبًیتزج یدوتز بی ّوتزاس یب ٍ ارؽذ وبرؽٌبعی ،یوبرؽٌبع تحقیلی هذرن داؽتي-1

 ولیِ)جتوبػیا ػلَم هؾبٍرُ، تزثیتی، ػلَم رٍاًؾٌبعی،: تحقیلی ّبیرؽتِ اس یىی در

 (.تقذی هَرد ؽغل ثب هزتجظ تخققی گزایؾْبی

 خذهت يیح در بی اثتذا در بسیً هَرد یّبآهَسػ گذراًذى-2

 احزاس ظیؽزا در وِ یلیتحق همبعغ ٍ ّب زرؽتِیعب خقَؿ در یزیگ نیتقو:  وکتٍ

 .ثبؽذ یه داًؾگبُ یاًغبً هٌبثغ ییاجزا بتیّ ثب اعت، ًؾذُ یٌیث ؼیپ الذوز فَق

 : َب مُبرت

                                                                ICDL گبًِّفت هْبرتْبی داؽتي-

 .ثحزاى هذیزیت

.                                                                                     هؤثز اجتوبػی ٍ ارتجبعی هْبرت-

 .هغألِ حل هْبرت  -

.                                                                              هٌبعت ّیجبًی َّػ اس یثزخَردار-

 .اعتزط ثب همبثلِ هْبرت ٍ سهبى هذیزیت گیزی تقوین  -

      .                                                                       هٌبعت اخاللی ّبیٍیضگی ثَدى دارا-

 GHQ آهشهَى ٍ ػوَهی عالهت هْبرت  -

.                                                                                 اًتمبدی ٍ خالق تفىز ّبی هْبرت-

 .ػوَهی ثْذاؽت آهَسػ  -

 .                                                                             ّب دؽَاری عبیز ثب عبسگبری تَاًبیی-
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 .ببشىذ یم خًد خبص طیشزا یدارا ثبرگزانیا -1

  ذيشُ فزسوذ ي جبوببس – ببال بٍ مبٌ 6 رسمىذٌ: ثبرگزیا


