جدول عناوین شغلی مورد نیاز
ردیف

شرایط احراز شغل

جنسیت
واحد محل خدمت

1

کارشن ن اناو نننا ر ا
اطالعاتا اارتباطات

1

√ا

2

کارش اناشبکه

1

√ا

√ا

3

کارش اناتغذیه

1

√ا

√ا

معا نتادانشجویی

1

ا

√ا

دانشکدهامه دسیا
اعلمامواد

1

√ا

√ا

دانشکدهامه دسیا
شیمیا انفت

4

کارش اناآزمایشگاه ا
ا

2ا

√

√ا

1ا

√ا

√ا

زن

مرد

√ا

اطالعاتا اارتباطات

کارش اسیایااکارش اسنیاارشنداعلنوماتغذینها ایناا
ص ایعاغذایی،

مدرکاکارش اسیایااکارش اسنیاارشندامه دسنیا
مننواد-گرایش(کارش اسننیمامتننالورژ اصنن عتیا،اا وعالیتها او یا اآزمایشگاهی
کارش اسیاارشدماش اساییا اانتخابامواد)،ا

کارش اسیایااکارش اسیارشدامه دسیاکامپیوترا
مدیریتااموراادار اااااااا
(نرمااوزارا،اسختااوزارا)،او ا ر ااطالعات،

مرکزاو ا ر ا

دانشکدهامه دسیا
عمران

کارش اسیایااکارش اسیارشدامه دسیاکامپیوترا
(نرمااوزارا،اسختااوزارا)،او ا ر ااطالعات،ا

کارش اسیایااکارش اسیارشدامه دسیاشیمیایاا
مه دسیامکانیکایاامه دسیانفت،ا

کارش اسیارشدامه دسیاعمرانابااگنرایشاهنا ا
ژئوتک یک،اراها اترابر ،اهیدر لیک ،ا

1ا

د اسالاتجربهامفیدا امرتبط

تسلطابهاراهانداز ا انگهدار اسامانهها اسر ر ،اتسلطابهاونآ ر امجاز ساز ،اتسلطابهاشبکها اسامانهاها اپشتیبانادادها ا
ذخیرهساز  ،ا
تسلطابهاسیستماعاملالی وکسامزیتامحسوبامیاشود.

درازمی هاشبکه(اکتیوا اپسیوا)ا

تسلطابهار تی گا اسوئیچی گ،اتسلطابهاCiscoا اطیاد رهها اآموزشیاCCNA, CCNP,Network

حداقلاد اسنالاسناب هاکنار ا
مرتبط

درازمی ننهاآمننوزشامه دسننیا
شننیمیانریننراعملینناتا احنند،ا
مکانیکاسیاالت،اانت الاحرارتا
اک تننرلاورآی نندها،احفننار ا،ا
خواصاس گا

تجربهامرتبط

داشتنامهارتها اآموزشابهداشتا اتغذیهابرا ااوراد،امهارتاتجویزارژیمادرمنانیا اپیشنگیر ،اارزینابیا اتشنخیشامشنکالتا
تغذیه ا ،اپایشا اک ترلاعملکرداتجهیزاتا امحیطاطبخاغذا،ا اداراابودناسالمتاکامنلاسسنمانی،اداراابنودنامهنارتاارتبناطیا
م اسب .ا

دانشاعمومیادراخصوصامواردابهداشتی-اایم یادرامحیطها اآزمایشگاهی،ادانشاتخصصیامنرتبطابناادسنتگاههاا اتجهینزاتا
آزمایشگاهامربوطها امهارتادرابکارگیر اآن،ادانشاچگونگیااستفادهااازاکتابها امرسعااستانداردها اتخصصی ا

راهانداز ا اراهبر ا اادارهاآزمایشگاهها،اقدرتابیانا اتفهیمام اسب ا
ا
ا
ا
ا

ا

تجربهاکارادرااآزمایشگاهاآبا ا

مرکزاتح ی اتا

√

تجربه

واضالب

بیوشیمیا اک ترلا

مدرکاکارش اسیادرایکیاازارشتهاها اشیمیایاا
علوماآزمایشگاهی ،ا

دارا امهارتاانجاماآزمایشها اآبا اواضالبابهاطوراکاملا اآش اییابااص عتاآبا اواضالب ا

دانشکدهاشیمی ا

کارش اسیاشیمی ،ا

آش اییاباااستانداردها انگهدار ااموادشیمیاییا اعالقم د ا اتوانائیاانجاماامورااانباراآزمایشگاهها اشیمی

محیطازیست

ا

صفحه  1ا ز2

عنوان شغلی

تعداد

مدرک و رشته  /رشته های تحصیلی مجاز

مهارتها و تواناییها
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زن
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تجربه

مدرک و رشته  /رشته های تحصیلی مجاز

حننداقلا3اسننالاسنناب هاکننار ا
ترسیحا"درازمی هار ابطابنینا-
الملل

5

کارش ان اهمکاریها ا
بینالمللیادانشگاهیا

1

√ا

√ا

مدیریتار ابطاااااا
بینالمللادانشگاه

کارش اسیایااکارش اسیاارشدار ابطاعمومی

6

کارش انااموراادار

3

√ا

√ا

دوتراریاستا(ا1انفر)ا-
مدیریتااموراادار ا
(2نفر)ا

کارش اسیایااکارش اسیاارشندادرایکنیاازا
رشتهها امدیریتام ابعاانسانی،امدیریتا،MBAا
مدیریت(اگنرایشاهنا ام نابعاانسنانی،امندیریتا
سیستمها)ا،امدیریتااسرائی،امدیریتا ابرنامنها-
رینز اآموزشننی،امنندیریتاسیسننتما ابهننره ر ،ا
برنامهریز ا اتحلیلاسیستمها

7

حسابدار

1

√ا

√ا

مدیریتاامورامالی

کارش اسیایااکارش اسیاارشدادرایکیاازا رشنت اه
ها احسابدار ،امدیریتامالی،امدیریتابازرگانی

انجاماکاراحسابدار ابخصنوصا
حسابدار اتعهد

8

مسئولادوتر

1

√ا

ا

معا نتاادار ا امالیا

کارش اسیایااکارش اسیارشدادرایکیاازااارشته-
ها امدیریتاد لتی،امندیریت ا،MBAامندیریتا
اسرائی،امدیریتاسیستما ابهره ر ،

اموراادار ا ادوتر

9

کارش اناآموزش

1

√ا

√ا

دانشکدهامدیریتا ا
اقتصاد

کارش اسیامدیریتاآموزشی،امدیریتا اابرنامنها-
ریز اآموزشی،

تمامیامت اضیانابایداعال هابرامهارتها ااختصاصیاذکراشدها،ادارا امهارتاها اهفتاگانهاو ا ر ااطالعاتا()ICDLانیزاباش د .ا



تسلطابهازباناانگلیسیادراسطحاگفتارامزیتامحسوباخواهداشد .ا



مت اضیانیاکهادارا اسوابقاکار امفیدا امرتبطابااع واناشغلادرخواستیاباش د،ادراا لویتاقرارادارند .ا

تسلطابهازباناانگلیسی(نوشتارا اگفتار)االزامیااست.اآش اییاباایکازباناار پاییادیگرا ازباناعربیامزیتاخواهدابود .ا
آش ائیابااو ونامذاکرهادراسطحابینالملل،اآش ائیاباامفاداقراردادها،امواو تنامههاا اپر تکلها ابینالمللی.ا

اصولاگزارشنویسی،اقدرتاتجزیها اتحلیلا اارزیابیامشاغل،اآش اییاباااموراادار ا ااستخدامی،اآش اییابناابرنامنهارینز انینر ا
انسانی ،انیازس جیانیر اانسانی،ابیمها ابازنشستگی،اتواناییاتهیهاآمارا اگزارشها اتحلیلیاپرس لی .ا
تسلطابهازیانها اانگلیسیا اعربیامزیتامحسوباخواهداشد.

آش اییابااسیستمهاا انرماوزارها امربوطه،اآش اییاباااآییننامهها امالیا امعامالتیادانشگاهها،اقانوناتامیناستماعی،اقنانو ا
ن
مالیاتها امست یم،اآش اابهانرم اوزارها احسابدار ا اح وقا ادستمزد،اتسلطابراامورابانکیا ام رراتامالیا احسابدار ،اا ا
ترسیحااتسلطابهازباناانگلیسی،
ا
ا

ا

اتسلطابهااصولانگارش،اسیستمها ابایگانیا ااطالعاتی ،تسلطابهازباناانگلیسی.

تسلطابهااموراآموزشیا اتوانائیابرقرار اارتباطاموثراباادیگران،

صفحه  2ا ز2



داراابودناحداقلا2اسالاتجربها
مرتبطا

مهارتها و تواناییها

