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 مقدمه

 مونآز اولین گذاری سیاست شورای مصوبات اساس بر متعال، خداوند درگاه به سپاس و حمد با 
 افراد، انتخاب هاشرکتاین  انسانی سرمایه تامین ظورمن به بنیان،دانش و خصوصی هایشرکت تخداماس

ورت ص، طرح ریزی و سیاست گذاری این آزمون داوطلبان برای مناسب شرایط ایجادشایسته و همچنین 
، ستعدم 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

 به شغلی حوزه اساس بر بنیاندانش و خصوصی هایشرکت نیاز مورد مشاغل :شغلی دسته  -1
 این عناوین نامند.می "شغلی دسته" یک را بخش هر است، شده تقسیم مستقل بخش 8

 باشد:می ذیل شرح به شغلی هایدسته

 فنی و اجرایی  -1

 مراقبت و درمان بهداشت،  -2

 آموزشی و رفاهی خدماتی،  -3

 فروش و بازاریابی ای،رسانه طراحی،  -4

 اطاعات آوریفن  -5

 مهندسی و کارشناسی  -6

 اداری و حقوقی مالی،  -7

 دیریتیم  -8

 و خصوصی هایشرکت در موجود شغلی هایموقعیت از نوع هر برای :یشغل عنوان  -2
 غلیش عنوان 266 ارزیابی شامل آزمون است. شده گرفته 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

 ار دولتی غیر هایسازمان و هامجموعه اقتصادی، هایبنگاه نهادها، کلیه خصوصی: شرکت  -3
 نامند.می خصوصی شرکت کنند،می فعالیت غیرتجاری یا تجاری اهداف با قانون اساس بر که

 علم افزاییهم منظور به که است عاونیت 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
 تشکیل مربوط افزارهای نرم تولید رد ویژه به فراوان افزوده ارزش با و برتر هایفناوری حوزه در
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 موسسات و هاشرکت تشخیص و ارزیابی نامه آیین" نظر مورد معیارهای اساس بر و شودمی
 بنیاندانش موسسات و هاشرکت صاحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه»  تأیید به ،"بنیاندانش

 .رسدمی «رااج بر نظارت و

 اد،آز دولتی، از اعم عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه از یکی در که است کسی :دانشجو  -5
 .باشد شدهنامثبت و پذیرفته ... و کاربردی علمی جامع نور، پیام انتفاعی،غیر

 .است شده التحصیلفارغ آن در آموز/دانشجودانش که است ایرشته عنوان :تحصیلی رشته  -6
 .است گردیده درج کارنامه باای کادر در هرشت عنوان این

 

 :شرایط

 سامیا جمهوری اساسی قانون در شده تصریح 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 ریبرخوردا  -5

 سن سال (18) هجده حداقل داشتن  -6

 :مونآز در آزمایشی صورت به توانندمی نیز سال 18 از کمتر سن با افراد تذکر 
 کنند. شرکت

 مهم: نکات
 است. بامانع تحصیلی مقطع هر در تحصیلی مدرک هر با آزمون این در نامثبت  -1

 26 شنبهروز یک  24ساعت  لغایت شهریور 14 سه شنبه روز صبح 8 از نامثبت زمان  -2
 www.inre.ir نشانی به آزمون سایت طریق از منحصراً نامخواهد بود و ثبت شهریور

 .صورت خواهد پذیرفت

 جداول ،متون) راهنما دفترچه دقیق مطالعه به نامثبت به اقدام از قبل بایستمی داوطلبان  -3
 نمایند. مبادرت آزمون، ضوابط و شرایط از آگاهی و (هاپیوست و

 مودنن موکول از و دهند انجام روزها اولین در را خود نامثبت داوطلبان، شودمی توصیه   -4
 .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

 استر به چپ از باشدمی رقم ده که را خود ملی کد باید داوطلب ملی، کد به مربوط قسمت در -
 تاکنون هک داوطلبانی ضمنا کند. خودداری تیره خط یا و ممیز درج از و نماید درج مربوط محل در

 یگویا تلفن شماره با خود ملی کد شماره از اطاع برای داننشده ملی کارت اخذ به موفق
 0123456789 مثال عنوان به نمایند. حاصل تماس 66707131

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

 ای حرف ) کاراکتر 6 شامل حداقل بایستمی رمزعبور گردد.می انتخاب داوطلب توسط بوررمزع -
 باشد. ها(آن از ترکیبی یا عدد

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

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

 نشود. فراموش

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

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

 نماید. عامتگذاری را "نیستم ربات من" مربع بایستمی داوطلب امنیتی، دربخش -

o قتد با را سوال متن شدید، مواجه دیگری سوال با قسمت این در که درصورتی :1تبصره 
 نمایید. عامتگذاری را درست انتخابی هایگزینه و نموده مطالعه

 به میرق 6 تایید کد شده، وارد اطاعات بودن صحیح صورت در ،"نام ثبت" دکمه روی کلیک با  -
 شود.می منتقل بعد یمرحله به نامثبت فرایند و شده ارسال نامی ثبت همراه تلفن شماره

 اردو تایید کد با مرتبط قسمت در را، پیامک طریق از شده دریافت رقمی 6 کد بعد مرحله در -
 یید.نما کلیک "ورود و تایید" دکمه  روی بر و کرده

o کد مجدد ارسال" دکمه شده، تعیین زمان در تایید، کد دریافت عدم صورت در :1تبصره 
 اردو همراه تلفن شماره صحت از شرایط، این در بایستمی داوطلب شود.می فعال "تایید
 بتنس مجددا  "تایید کد مجدد ارسال" دکمه بر کلیک با و نماید حاصل اطمینان شده
 نماید. داماق تایید کد دریافت به
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o دیگری نزما به را خود نام ثبت پیامک، طریق از تایید کد دریافت عدم صورت در :2تبصره 
 فرمایید. حاصل تماس 021-35095500 شماره با یا و نمایید موکول

مواجه  ".دیوارد شو دیتوانیشد، م دییتا تیشماره همراه شما با موفق"در مرحله بعد با پیغام  -
 یک کنید.کل "ورود"ت کد ملی و رمز عبور خود را وارد نموده و بر روی دکمه شوید که ازم اسمی

 مربع اریعامتگذ از پس و نموده مطالعه دقت با را مقررات و قوانین باید، پس از ورود داوطلب -
 نماید. کلیک "نام ثبت شروع" دکمه روی بر "هستم موافق آنها با و ام خوانده را مقرارت و نیقوان"

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

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

 بطور سنامهشنا با مطابق را خود پدر نام و خانوادگی نام ،نام نظر مورد محل در باید داوطلب 
 به حروف ارتکر همچنین و الفبا حروف از غیر متعا هرگونه بردن کار به از) نماید وارد کامل
 (.شود خودداری تشدید داشتن دلیل

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

 .ایدنم خودداری گردیده درج

 ید.نما وارد را خود تولد محل شناسنامه با مطابق بایست می داوطلب تولد، محل بخش در 

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

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

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

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

o معافیت" گزینه بایستمی معافیت یا خدمت پایان کارت فاقد دانشجویان :1تبصره 
 نمایند. انتخاب وظیفه نظام وضعیت برای را "تحصیلی

 شهر دک همراه به ثابت تلفن شماره ثبت به نسبت داوطلب تا است ازم ثابت تلفن قسمت در 
 021    12345678 مثال عنوان به ید.نما اقدام خود به مربوط مجزای محل در

 مندرج همراه و ثابت تلفن شماره با متفاوت ایشماره تا است ازم اضطراری شماره قسمت در 
 09123456789 مثال عنوان به گردد. ثبت قبل هایقسمت در

o در ات باشد شما نزدیکان یا و آشنایان از یکی شماره بایستمی شماره این :1تبصره 
 باشند. دسترس در رسانی اطاع منظور به راضطرا شرایط

o باشد. همراه یا و ثابت شماره تواندمی شماره این :2تبصره 
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 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 یاستان سکونت، محل ناستا از منظور :1تبصره 
 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 جدید آدرس است ازم کند تغییر داوطلب آدرس چنانچه آزمون مراحل طی :1تبصره 
 دهد. اطاع آزمون دبیرخانه به کتباً را خود

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

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

 بقسوا 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،

 را دهش خواسته موارد و نموده انتخاب را افزودن گزینه دسته هر در است کافی کار این برای
 سابقه زودناف" گزینه تا است ازم تحصیلی سابقه کردن اضافه برای مثال عنوان به نمایید. تکمیل

 د.ینمای اقدام هانآ تکمیل به نسبت مربوط، هایگزینه نمایش از پس و گردد انتخاب "تحصیلی

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

 اردد 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 نمود. حذف نیاز صورت در ،"حذف" نگر قرمز کلید فشردن با را موجود سوابق از یک هر توانمی ،دسته هر در :2تبصره 

 است: زیر شرح به بخش هر سوابق تکمیل نحوه -
 مربوط قسمت  ،"تحصیلی ابقهس افزودن" کلید فشردن از پس "تحصیلی سوابق" قسمت در 

 .نماید انتخاب لیست از را خود نظر مورد گزینه "تحصیلی مقطع" قسمت بر کلیک از پس بایستمی داوطلب .شودمی داده نمایش تحصیلی سوابق درج به

 رشته انتخابی، تحصیلی مقطع با متناسب بایستمی داوطلب ،"تحصیلی رشته" قسمت در 
 د.ینما وارد را خود یتحصیل
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o گذارید خالی را قسمت این دبیرستان از قبل مقاطع برای :1تبصره. 

 رد را مذکور مقطع که موزشیآ مرکز نام بایستمی داوطلب ،"اموزشی مرکز نام" قسمت در 
 نماید. درج کامل طور به را است گذرانده آن

 گردد. وارد مدرک اخذ سال بایستمی ،"مدرک اخذ سال" قسمت در 

o گزینه هستید شده ذکر مقطع در تحصیل به ولمشغ همچنان که صورتی در :1هتبصر 
 .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 که صورتی در :1تبصره 
 نمایید.

o بلی ، آخرین معدل مقطع قدارید رقرا مقطعی اول نیمسال در که صورتی در :2تبصره
 .را وارد نمایید

 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 ماز "شرکت نام" به مربوط کادر در 
 نماید. وارد کامل صورت به اید،بوده کار

 وارد "ریال به" را برده نام شغل از دریافتی حقوق میزان آخرین دریافتی، حقوق قسمت در 
 تومان هزار پنج و هفتاد و سیصد میلیون یک معادل فردی حقوق اگر مثال عنوان به .نمایید
 نماید. وارد را 13،750،000 عدد ایدب است

 د.نمای وارد را مذکور شغلی عنوان هب ورود سال ،"سال از" قسمت در 

 د.ماین وارد را شغلی عنوان آن تحت مذکور شرکت با همکاری اتمام سال ،"سال تا" قسمت در 

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

 سابقه افزودن" کلید فشردن از پس "بیمه سوابق" قسمت در بیمه، سابقه بودن دارا صورت در 
 کلیک از پس تواندمی داوطلب .شودمی داده نمایش بیمه سوابق درج به مربوط قسمت ،"بیمه
 ماید.ن انتخاب را خود نظر وردم بیمه نوع موجود هایگزینه بین از ،"بیمه نوع" قسمت بر

 یدنما انتخاب را است شده آغاز نظر مورد بیمه که ماهی ،"ماه از"قسمت در کلیک با. 

 ید.نما انتخاب را نظر مورد بیمه شروع سال ،"سال" قسمت در 

 د.ماین انتخاب ،رسد می اتمام به نظر مورد بیمه که را ماهی ،"ماه تا"قسمت در کلیک با 

 نماید. انتخاب را نظر مورد بیمه اتمام سال ،"سال" نام به قسمت دومین در 
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 نمایید وارد "سال گذراندن" و "دوره نام" هایقسمت در ترتیب به راسال پایان دوره مذکور  و دوره نام تخصصی، هایدوره قسمت در.  

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

 انتخاب را "مدار را دوره گواهینامه" گزینه دارید، اختیار در را دوره گواهینامه که یصورت در 
 نمایید.

 زبان ،"خارجی زبان" قسمت روی کلیک با بایستمی داوطلب خارجی هایزبان قسمت در 
 اید.نم انتخاب را خود نظر مورد

 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 نام ثبت فرآیند از مرحله هر در :1تبصره 
 نمایید. اقدام سوابق ویرایش به نسبت صفحه باای در سوابق به مربوط

 در دداری تصمیم که را مشاغلی موجود، شغلی دسته هشت از یدتوانمی ل،مشاغ انتخاب قسمت در -
 نمایید. انتخاب کنید، شرکت ها آن به مربوط ونآزم

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

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

o ا رهای خود، مشاغل مورد نظر مطابق عاقه و ظرفیت ندتوانمی داوطلبان :2تبصره
 .انتخاب نمایند شغلی دسته هشتحداکثر از دو دسته از 

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

o یک است قادر داوطلب است. شغلی دسته یک ازای در فوق، دریافتی مبلغ :4تبصره 
 نتخابا را شغل پنج حداکثر نیز دسته آن در و نماید اضافه نیز را دیگر شغلی دسته
 هب نماید. پرداخت نیز را دیگر ریال 000,375 مبلغ بایستمی صورت، این در کند.
 نجپ حداکثر و مدیریتی دسته از شغلی عنوان پنج حداکثر داوطلبی اگر مثال عنوان
 ریال 000,945 مجموعا بایستمی نماید انتخاب فنیواجرایی دسته از شغلی عنوان

 نماید. پرداخت

 فشار را صفحه پایین در "امهاد و ثبت" رنگ سبز دکمه ،نظر مورد شغلی عناوین انتخاب از پس -
 شوید. بعدی صفحه در مرحله خرینآ وارد و دهید

 بررسی از پس ،"حساب صورت پرداخت و خاصه" قسمت "پرداخت وضعیت" صفحه در -
 حصول و خارجی هایزبان و تخصصی هایدوره بیمه، شغلی، تحصیلی، سوابق و فردی مشخصات
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 تایید 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 تایید از پس

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

 شتاب شبکه عضو هایکارت وسیله به بانکی درگاه طریق از واریز:  

 ختپردا به نسبت شتاب شبکه عضو بانکی هایکارتکلیه  بوسیله یدتوانمی روش این در
 نمایید. اقدام وجه اینترنتی
o ی را کارت مورد نظر بانک: برای پرداخت از این روش ازم است رمز دوم 1تبصره

 داشته باشید.

o نمایید.  ا انتخابتوانید بانک پذیرنده ر: پس از انتخاب این گزینه، شما می2تبصره
های باشد و با کلیه کارتاین گزینه مستقل از بانک صادر کننده کارت شما می

 های پذیرنده پرداخت نمایید.توانید در همه بانکبانکی عضو شبکه شتاب می

o های پرداخت، این روش بیشتر از دو روش دیگر : از میان دیگر روش3تبصره
 گردد.توصیه می

 واریز مشخصات اعام و کارت به کارت طریق از واریز: 

با  فشری 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" ،"پیگیری/مرجع

o های بایست به دستگاهطریق داوطلب میبه منظور پرداخت از این  :1تبصره
 .های معتبر متصل به شبکه شتاب مراجعه نمایدعابربانک بانک

o شاهدهم خودپرداز دستگاه از دریافتی برگه از را پیگیری / مرجع شماره :2تبصره 
 نمایید. وارد مربوطه قسمت در و

o و دهمشاه ازخودپرد دستگاه از دریافتی برگه از را "زمان" و "تاریخ" :3تبصره 
 نمایید. وارد مربوطه قسمت در ترتیب همان طبق

 واریز مشخصات اعام و بانکی حساب شماره طریق از واریز: 

یف موسسه میزان گستران شر حساب به مذکور وجه تا است ازم گزینه این انتخاب با
 هدش واریز 307.8100.12458682.1نزد بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی به شماره 

 حساب فیش مطابق "زمان" و "تاریخ" ،"فیش شماره" شامل نشتراک جزئیات سپس و
 گردد وارد مربوطه قسمت در دقت به بانکی
o انک بتواند به نزدیک ترین به منظور پرداخت از این طریق، داوطلب می :1تبصره

 .محل اقامت خود مراجعه نمایدپاسارگاد 
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 دوجو شده انتخاب شغلی هایدسته یرتغی 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" رنگ سبز گزینه پرداخت، روش و نامی ثبت اطاعات از اطمینان از پس -
 نمایید. انتخاب را صفحه پایین

 ريورود به پنل کارب

نام در ثبت")زیر گزینه  "ورود به صفحه کاربری"سمت راست سایت آزمون، روی گزینه در  
نام م ثبتپس از باز شدن صفحه مورد نظر کد ملی و رمز عبور خود )رمزی که هنگا( کلیک کنید. "آزمون

 در باای صفحه شمانامی پس از وارد شدن به پنل کاربری، اطاعات ثبتاید( را وارد نمایید. انتخاب نموده
 قابل مشاهده است. 

کارت  رده و اقدام به بارگزاری عکس ودر سمت راست صفحه روی گزینه بارگزاری مدارک کلیک ک 
کس خود ملی خود نمایید. فرآیند بارگزاری بدین صورت است که روی گزینه انتخاب عکس کلیک کرده، ع

 . را انتخاب نموده و روی دکمه بارگزاری کلیک نمایید

 قسمت وضعیت پرداخت، وضعیت پرداخت شما قابل مشاهده است. سمت راست صفحه، در 

پس از خواندن توضیحات آن، روی گزینه شروع آزمون، قسمت پیشسمت راست صفحه، در  
اات به نسبت به پاسخ به سواات آن اقدام نمایید. ازم به ذکر است که سوآزمون کلیک کرده و پیش

 باشد.ی میاصورت دو گزینه

ایش توانید شماره همراه و رمز عبور خود را ویرقسمت تنظیمات نیز میسمت راست صفحه، در  
 نمایید.

)زیر منوی مشخصات فردی(،  "هاوضعیت"های فوق، در منوی پس از تکمیل هر یک از قسمت 
 آزمون قابل مشاهده است.وضعیت بارگزاری مدارک، پرداخت و پیش

رای ها تایید شده باشد وگرنه شرکت در آزمون بنوی وضعیت تمامی فعالیتدر مازم است که  
 پذیر نخواهد بود.شما امکان
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 آزمون: بندیزمان جدول
 
 

 تاریخ موضوع
 1396شهریور ماه  14 آزمون نام ثبتشروع 

 1396شهریور ماه  27 پایان مهلت ثبت نام آزمون
 1396هفته آخر مهر ماه  شروع مرحله اینترنتی برای دسته اول مشاغل
 1396آیان ماه  20 پایان مرحله اینترنتی در تمامی دسته ها

 1396آذر ماه  اعام نتایج
 1396دی و بهمن ماه  برگزاری مرحله حضوری

 1396اسفند ماه  اعام نتایج نهایی و فرایند جذب
 

ابع مطالعاتی ان امتحانی و مندر ادامه جداول مربوط به مفاد آزمون، تعاریف مشاغل، ضرایب هر عنو -
 آزمون آورده خواهد شد.

o ز هر : در مشاغلی که منبع مطالعاتی خاصی پیشنهاد نگردیده است داوطلب می تواند ا1تبصره
 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

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

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

 رسم گیری،اندازه عهده از بتواند که است کسی لباس برشکار و الگوساز برشکار پوشاک
 کنترل و دهش پیاده الگو اساس بر پارچه انواع برش و الگو کردن پیاده الگو،

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

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

آات تعمیر ماشین
 صنعتی

 را صنعتی آاتماشین نگهداری یا تنظیم نصب، تعمیرات، که است کسی
 .دهدمی انجام

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

 الکترونیکی
 نجاما را الکتریکی لوازم انواع نصب یا و تنظیم تعمیرات، که است کسی
 .دهدمی

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

 دارد عهده بر را خوردو با افراد جابجایی وظیفه که است کسی امیونت راننده خودرو و ک

 
 هایماشینراننده 

 صنعتیکشاورزی و 
، لیفتراک)جرثقیل، 

 و...( تراکتور

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

 رب را...  و پله ساختمان، نمای نصب و سنگ برش وظیفه که است کسی سنگ کار 
 دارد عهده
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کارگر ساده )آماده به 
 کار(  

 مزد، از اعم السعی حق دریافت مقابل در عنوان هر به که است کسی
 کند می کار کارفرما درخواست به مزایا سایر و سود سهم حقوق،

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

 میدهد انجام را ساختمانی تجهیزات

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

 کند می ایجاد را نهایی مطلوب شکل کاری پرس یا

 
 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 یا
 یالکتریک تجهیزات. برق کشی سیم تعمیر و نگهداری نصب، که است کسی کارگر ماهر برقکار 

 دهد می انجام را ها خیابان مواقع بعضی در و ها ساختمان

 
 باشد دارا خوبی به را بندی بسته مهارت که است کسی کارگر ماهر بسته بند 

 
 رو مانند تراشکاری کارهای انجام تراش، دستگاه تنظیم که است کسی رگر ماهر تراشکارکا

 مانجا تراش ماشین وسیلهبه را...  و کردن سوراخ تراشی، کف تراشی،
 .دهدمی

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

کارگر ماهر چاپ و 
 صحافی

 چاپ کارگاه در نشریات و کتاب صحافی و چاپ مسئول که است کسی
 .است

 سرو را هاآن سفارش و کرده دریافت مشتریان از را هاسفارش که کسی کارگر ماهر رستورانی
 .کندمی

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

و  بریشیشهکارگر ماهر 
 نصب

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

کارگر ماهر طا و 
 جواهرسازی

 شدهطراحی قبل از طرح و والگ از را جواهرات و طا که است کسی
 .سازدمی

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

 ساتتأسی تعمیر و نصب سازی،پیاده طراحی، وظیفه که است کسی
 گازرسانی و مطبوع تهویه فاضاب، برودتی، حرارتی، بهداشتی،
 .دارد عهده بر را مختلف هایساختمان

 است دارا را مبل تعمیر و ساخت مهارت که است کسی سازمبلکارگر ماهر 
کارگر ماهر نجار و 

 درودگر
 انجام را چوبی تجهیزات نصب و تعمیر ساخت، عملیات که است کسی
 .دهدمی

 توضیحات اغلمش

 را.. . و فریزر و یخچال کولر، مانند خانگیلوازم انواع نصب که است کسی خانگیلوازمنصاب 
 .دهدمی انجام

نصاب و تعمیرکار 
 آسانسور

 کی،الکتری آسانسورهای نگهداری یا و تعمیر نصب، مونتاژ، که است کسی
 .دهدمی انجام را هیدرولیکی

 کار و گچ نقاش
 ساختمان

 سایر و سقف دیوار، نقاشی عملیات که است کسی ساختمان نقاش
 تعملیا که است کسی نیز کار گچ. دهدمی انجام را ساختمانی تجهیزات

 .دهدمی انجام را سقف دیوار، کاری گچ
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 شت، درمان و مراقبتتعاریف عناوین شغلی دسته بهدا
 

 مراقبت و درمان بهداشت،

 توضیحات مشاغل

اولیه و  هایکمک توراپرا
 های پزشکیفوریت

 رایطش در مصدومان و بیماران به اولیه های رسانی امداد وظیفه که فردی
 دارد را بحرانی

 و جستجو و یابی موقعیت جهت مخصوص مهارتهای دارای که شخصی امدادگر
 میباشد بایا و سوانح در پزشکی اقدامات

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

 
 مارانبی مراقبت،درمان ای حرفه مهارتهای و علمی اصول زمینه در که فردی پرستار

 باشد داشته کافی مهارت

 
 و تشخیص برای آزمایشگاه در جهت پزشکی معمول های آزمایش انجام تکنسین آزمایشگاه

 بیماری از پیشگیری و درمان

 
 جامان را ایکس اشعه توسط بدن های اندام از تصویربرداری عمل که دیفر تکنسین رادیولوژی

 میدهد
 احاص جهت بدن مفاصل سایر و فقرات ستون تنظیم به فیزیوتراپی تکنسین تکنسین فیزیوتراپی

 میزان و ماهیت تشخیص برای بیمار معاینه طبیعی، غیر های ناهنجاری
 نور انی،درم آب استراحت، رزش،و مانند تکمیلی اقدامات کارگیری به اختال،

 .پردازد می درمانی گرما و درمانی
 عنوان به بیمار یک مداوای برای درمانی دارو زمینه در که ای حرفه داروساز

 میگردد بیماران با دنیا در شیوه متداولترین
 انانس غیر به حیوانات بیماریهای پیشگیری و شناخت،درمان به که فردی دامپزشک

 میپردازد
 میپردازد روانی فرآیندهای و رفتاری مباحث به که فردی شناسروان
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 ار آمیزشغلی مخاظره عوامل وکنترل حذف و شناسایی،ارزشیابی که شخصی ایکارشناس بهداشت حرفه
 دارد عهده بر

 محیطی زیست معضات اصاح و شناسایی،ارزیابی کارشناس بهداشت محیط
 دارد برعهده را بینایی و سامت حفظ سیولیتم که فردی سنجیبیناییکارشناس 

 
 شنوایی دستگاه پایش و شناسایی،تشخیص،درمان،توانبخشی در که فردی شناسیکارشناس شنوایی

 دارد تخصص

 
 تولید فرآیند در غذایی مواد کیفی کنترل کارشناس صنایع غذایی

 شخیصت هدف با انسان بدن ار،بافتخون،ادر آزمایشگاهی آنالیز با که فردی کارشناس علوم آزمایشگاهی
 دارد سروکار بیماری

 
 اختاات درمان و تشخیص بررسی به که کارشناسی کارشناس گفتاردرمانی

 میپردازد صوت اختاات و ارتباطی،ادراکی
  

 سکری رساندن حداقل به برای مناسب راهکارهای شناسایی،ارزیابی وظیفه مشاور ایمنی
 دارد را هداشتیب و ایمنی بالقوه های

 بکس در گیری تصمیم منظور به افراد به کمک برای خود ازدانش که فردی مشاور تغذیه
 میکند استفاده شان تغذیه

 یممستق نظارت تحت و داروخانه در که درمانی خدمات دهندگان ارائه از پیچنسخه
 میکند فعالیت داروساز دکتر

 سالمندان و کودکان از نگهداری و مراقبت دماتخ دهنده ارائه کودک یا سالمند دارندهنگه
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 تعاریف عناوین شغلی دسته خدماتی، رفاهی و آموزشی
 

 آموزشی و رفاهی خدماتی،

 توضیحات مشاغل

 نظافتچیآبدارچی و 
 از هتل، /خانهمهمان شرکت، عمومی هایمحوطه نظافت و رسانیخدمات که شخصی

...  و قهوه ای،چ تهیه کار که است فردی آبدارچی. دارد عهده رب را بَرآسان و سرسرا قبیل
 .شودمی سپرده او به آشپزخانه اسباب و دارد عهده به را

 آرایشگر و پیرایشگر
 )مردانه و زنانه(

 تنها که کسی بنابراین است؛ کردن کم معنای به پیرایش و کردن اضافه معنی به آرایش
 و مو رنگ تغییر و گریم به که کسی و پیرایشگر دازد،پرمی مو کردن اصاح و کوتاه به

 .دارد نام آرایشگر پردازد،می فرد یچهره
 .گیردمی عهده به را غذا سازیآماده و تهیه کار که است فردی آشپز آشپز

 پردازش آوری،جمع به تحقیقات و مطالعات طراحی در ریاضی دانش بردن بکار با آمارگر آمارگر
 .کنندمی شرکت علمی هایپژوهش در نتایج تفسیر و اطاعات یلوتحلتجزیه و

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

 تایپیست
 طیخ نوشتار انواع بتواند تندخوانی مهارت برداشتن عاوه که است کسی تایپیست
 هایامهن و نوشتار انواع تایپ عهده از و خوانده غیره و شکسته حروف در را فارسی

 .دبرآی موارد سایر و بازرگانی -تجاری( سازمانیبرون و سازمانیدرون) -اداری

  ترخیص کار

 فعالیت نجاما ،مسئولیت کاا صادرکننده یا و کاا کننده وارد از نیابت به که فردی به
 و یکالکترون یا فیزیکی صورت به اسناد ثبت و سازی آماده شامل کاا ترخیص های

 وقحق ، بازرگانی سود ، گمرکی تعرفه ماخذ ، مالیات شامل ها پرداختی محاسبه
 بر را اکا کنندگان صادر و واردکنندگان به دولت توسط شده ارائه تسهیات و گمرکی

 .شود می گفته کار ترخیص عهده

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

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

 قلیحدا بینش و دینی حوزه شناخت و تسلط و کافی عمومی اطاعات دارای که فردی کارشناسی علوم دینی
 .دارد را هاآن با جوابگویی و مواجهه و برخورد حداقل توان و دینی رهروزم شبهات از
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 کتابدار
 یت،مدیر شامل آن و است کرده کسب را کتابداری هنر و علم که است کسی کتابدار
 باید ارکتابد. است اطاعات اشاعه و شناسیدانش بندی،رده نویسی،فهرست دهی،سازمان

 .باشد آشنا رسانیاطاع و کتابداری علوم حوزه در روز هایدانش با

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

 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیای

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

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

  مترجم ایتالیایی

 زبان به ییلیاایتا زبان از را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی ایتالیایی مترجم
 و ختلفم علوم به نسبت افراد بینش گسترش باعث و گرداندمی بر(  برعکس یا و) دیگر

 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیای

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

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

  مترجم روسی

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

 .شودمی آنان پیرامون از خارج

 ترجم عربیم
 و) دیگر زبان به عربی زبان از را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی عربی مترجم

 یایدن و مختلف علوم به نسبت افراد بینش گسترش باعث و گرداندبرمی( برعکس یا
 .شودمی آنان پیرامون از خارج

 مترجم فرانسوی
 زبان هب فرانسوی زبان زا را موضوع یا مفهوم متن، یک که است کسی فرانسوی مترجم
 و تلفمخ علوم به نسبت افراد بینش گسترش باعث و گرداندبرمی( برعکس یا و) دیگر

 .شودمی آنان پیرامون از خارج دنیای

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

 مشکل حل هتج در موجود امکانات و منابع از ستفادها با و ببرد پی خود هایتوانایی به
 .برآید خود

 غولمش دیگران، به زبان این تعلیم و تدریس به که است کسی انگلیسی زبان مدرس مدرس زبان انگلیسی
 .است

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

  TRXمربی 
 رشپرو و تندرستی جهت را رشته این ورزشکاران بر نظارت و تربیت نقش که فردی

 .دارد عهده بر اندام

 مربی اسکواش 
 در ابیکامی جهت( روحی و جسمی نظر از) بازیکنان سازماندهی و تربیت نقش که فردی

 .دارد عهده بر را مسابقات
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 مربی آموزش رانندگی

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

 ندگیران ایمن چگونه که آموزدمی افراد به رانندگی مربی. دهدمی آموزش هنرآموز
 هاآن به نیز را ندگیران آزمون موفق گذراندن برای ازم هایمهارت همچنین. کنند

 .دهدمی آموزش
مربی آموزش 

 دستیصنایع
 دست از دهاستفا با تنها کاربردی و تزئینی لوازم آن در که است کار نوعی دستیصنایع
 .پردازدمی مهارت این آموزش به دستی،صنایع مربی. شودمی ساخته ساده ابزار یا

 .است مشغول دیگران به آن آموزش به و نددامی را نقاشی فنون که کسی مربی آموزش نقاشی

 مربی ایروبیک 
 رشپرو و تندرستی جهت را رشته این ورزشکاران بر نظارت و تربیت نقش که فردی

 .دارد عهده بر اندام

 مربی تنیس 
 در ابیکامی جهت( روحی و جسمی نظر از) بازیکنان سازماندهی و تربیت نقش که فردی

 .دارد عهده بر را مسابقات

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

مربی شنا و غریق 
 نجات

 یکامیاب جهت( روحی و جسمی ازنظر) شناگران دهیسازمان و تربیت نقش که فردی
 .دارد عهده بر را مسابقات در

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

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

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

مربی ورزش و آمادگی 
 جسمانی 

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

 مربی یوگا 
 رشپرو و تندرستی جهت را رشته این ورزشکاران بر نظارت و بیتتر نقش که فردی

 .دارد عهده بر جسم و ذهن

 مشاور تحصیلی

 هرشت انتخاب ٔ  درزمینه آموزاندانش و دانشجویان راهنمایی و کمک به که فردی
 و تمقررا از اطاع دانشگاهی، تحصیلی رشته انتخاب دبیرستان، دوره در تحصیلی

 برای یلتحص محیط در که مشکلی و مسئله هر یا و دانشگاه یا سهمدر قوانین و شرایط
 .پردازدمی بیاید، پیش است ممکن هاآن

 مشاور شغلی
 و عایق ها،توانمندی و استعداد شخصیتی، هایویژگی دقیق بررسی به شغلی مشاور
 لشغ آن دنبال به و تحصیلی رشته ها،آن به توجه با و پرداخته فرد خانوادگی شرایط

 .دهدمی قرار مناسب جهت در را او و تشخیص را فرد مناسب

http://www.inre.ir/


22    www.inre.ir  

 

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

 نگهبان
 این برای هویژ فردی گماشتن وسیلهبه که افراد یا هادارایی از حراست و حفاظت عمل به
 گهدارین و پاسداری مأمور که فردی. شودمی گفته حراست یا نگهبانی بگیرد صورت امر

 .گویندمی نگهبان را شده جایی یا چیزی از

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

 متن و صحت. در هماهنگی و متنی، ثباتدرون
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 ای، بازاریابی و فروشتعاریف عناوین شغلی دسته طراحی، رسانه
 

 فروش و بازاریابی ای،رسانه طراحی،
 توضیحات مشاغل

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

 بازاریاب تلفنی 
 تجزیه و آوری جمع را اطاعات بازرگانی سازمانهای اساسی وظایف حوزه در که شخصی

 کند تحلیل و
بازاریاب حضوری 

 )ویزیتور(  
 تجزیه و آوری جمع را اطاعات بازرگانی سازمانهای اساسی وظایف حوزه در که شخصی

 ندک تحلیل و
 ...و سینما تءاتر، مختلف های حوزه در بدن جنبش ژست، گفتار، طرق از نقش ایفای بازیگر

 الیتفع متحرک تصویر یا نمایی پویا های زمینه از یک هر در ک است کسی پویانما پویانما
 کندمی

 است فیلم در نماها ترتیب و بندیزمان گزینش، مسئول تدوینگر
 دارد شهر سطح در را تبلیغاتی تراکت توزیع سئولیتم که شخصی تراکت پخش کن 

 یتیروا که میکند خلق را تصویری ی خاقانه اثر از نوعی که است کسی تصویرساز تصویرساز
 .گذاردمی نمایش به بصری فرم با را...  و تبلیغات حتی یا و شعر داستان، همچون

 نگار و خبرنگار روزنامه
 و لتحلی را مسائل و کند می تهیه مصاحبه و زارشگ  مختلف موضوعات از که شخصی

 کند می بازنویسی
 کند می مدیریت را صدا خاص، ابزاری با بردار صدا صدابردار 
 است خریدار به فیش دادن و خریدار از کاا پول گرفتن اش پیشه که است کسی دارصندوق

طراح داخلی و 
 دکوراسیون 

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

 مختلف هایحوزه در کلیپ ساخت جهت در نویس سناریو و پرداز ایده طراح کلیپ

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

 پردازد می گرافیک هویت بخش به اختصاصا بصری هویت طراح طراح هویت بصری
طراح و مجری کمپین 

 کندیم اجرا و طراحی را تبلیغاتی کمپین جامعه مسائل از آگاهی با که خاق فردی تبلیغاتی

 زاراب از تفادهاس با و اش شخصی دیدگاه با مختلف های حوزه در را حقایق عکاس عکاس
 رساند می ثبت به مخصوص
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 مشتری به محصول عرضه و دقیق معرفی فروشنده
 کندمی بندی قاب را مختلف رویدادهای خاص ابزار از استفاده با بردار تصویر بردارفیلم

 نویس نامهفیلم
 را است...  و داستان ها شخصیت شامل که را فیلم یک العمل دستور که است شخصی

 سدمینوی
کارشناس بازرگانی 

 خارجی
 جهانی بازار به کننده تولید ارتباطی پل

کارشناس بازرگانی 
 داخلی بازار به کننده تولید ارتباطی پل داخلی

 دهد ارائه و طراحی برند دهی سود و پیشرفت جهت در را مسیری که شخصی کارشناس برندینگ
کارشناس تحقیقات 

 پردازدمی موجود امکانات از بهینه ٔ  استفاده و هزینه یه،سرما سود، کنترل چگونگی به بازار

 تخصصی زمینه در محصوات قیمت ترین مناسب و ترین کیفیت با خرید و مشاوره ارائه کارشناس خرید
 رسانه در شده منتشر اطاعات و اخبار تحلیل و مطالعه مدیریت، کارشناس رسانه

کارشناس فروش و 
 تخصصی زمینه در محصول ارائه نحوه و روشف مشاوره ارائه بازاریابی

 گرافیست

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

 .شود می
 باشد دارا را پیام و حس بیان برای وصدا لحن از درست استفاده توانایی که شخصی گوینده و صداپیشه
نویسنده )داستان 

 باشد دارا را مطلب نوشتن توانایی مختلف موضوعات راجب که است شخصی کوتاه و بلند(
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 تعاریف عناوین شغلی دسته فناوری اطاعات
 

 دسته فناوری اطاعات

 توضیحات مشاغل
 پردازش برای پردازداده جانبی الکترونیکی ابزار و یوترهاکامپ کنترل و بازبینی اپراتور رایانه

 شندبا موظف افراد است ممکن. دستورالعمل طبق فنی و علمی تجاری، هایداده
 جانبی ابزار یا ترکامپیو با عملیات انجام بر و وارد کامپیوتری هایپایانه به را دادها

 .دهند پاسخ را( اتیعملی هایپیام یا خطا از اعم) هاپیام و کنند نظارت
 یک. باشد تی آی هایزمینه تمامی در عمومی دانش یک دارای که کسی fullstackنویس برنامه

 تولید ملزومات یهمه از قبولی قابل درک که است کسی استک فول دهندهتوسعه
 را واناییت این همچنین و کندمی کار چگونه افزارنرم یک داندمی داشته، افزارنرم
 مثال برای. کند عرضه بازار به و طراحی صد صفرتا از را افزارنرم یک تا است دارا

 full-stack یک شودمی داده توسعه PHP با که وب تحت برنامه یک در

developer داده، پایگاه با کار توانایی باید PHP، اسکریپت، جاوا CSS، 
HTML کردن خرد ایبر فتوشاپ با کار حتی و باشد داشته را عاملسیستم و 

-full یک. باشد داشته را front-end در استفاده برای شدهطراحی هایعکس

stack developer داشته کامل تسلط هایتکنولوژی تمام به که نیست نیازی 
 با دبتوان که سطحی در دانشی داشتن و( نیست هم پذیرامکان البته که) باشد

 .کندمی کفایت کند کار خوب هاآن
 از که ار چیزی آن تمام. نویسدمی را افزارینرم هایبرنامه کدهای نویس،برنامه نویس تحت ویندوزبرنامه

 مثل هاییعاملسیستم تا گرفته بازی از دید توانمی موبایل و کامپیوتر طریق
 که است افزارینرم محصوات ازجمله Office مثل هاییبرنامه اندروید و ویندوز

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هانآ از توجهیقابل بخش
 هایتلفن نویسبرنامه

 Androidهوشمند / 
 از که ار چیزی آن تمام. نویسدمی را افزارینرم هایبرنامه کدهای نویس،برنامه
 مثل هاییعاملسیستم تا گرفته بازی از دید توانمی موبایل و کامپیوتر طریق
 که است افزارینرم محصوات ازجمله Office لمث هاییبرنامه اندروید و ویندوز

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هاآن از توجهیقابل بخش
 هایتلفن نویسبرنامه

 iOSهوشمند / 
 از که ار چیزی آن تمام. نویسدمی را افزارینرم هایبرنامه کدهای نویس،برنامه
 مثل هاییعاملسیستم تا تهگرف بازی از دید توانمی موبایل و کامپیوتر طریق
 که است افزارینرم محصوات ازجمله Office مثل هاییبرنامه اندروید و ویندوز

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هاآن از توجهیقابل بخش
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نویس و مجری برنامه
 ,HTMLرابط کاربری )

CSS, Jquery, 

Javascript) 

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

Javascrip کندمی تبدیل کد به. 

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

 .اندکرده تولید نویسان برنامه را هاآن از توجهیقابل بخش
 جدید کاربردهای یافتن و نو هایفناوری کشف به کامپیوتر پژوهشگر یک پژوهشگر علوم کامپیوتر

 باتیمحاس پیچیده مشکات او. پردازدمی کامپیوتر حوزه در موجود هاییفناور
. 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
 زا استفاده ونگیچگ و ساخت طراحی، هایروش نظری، زیربناهای به که شودمی

 یچیز چه: که است این کامپیوتر علوم در اساسی پرسش. پردازندمی رایانه
 شود؟ انجام خودکار( کارآمد نحوی به) تواندمی

های پشتیبان سیستم
 کامپیوتری

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

 ربرانکا به نیز عامل هایسیستم و الکترونیک پست پردازها،واژه نصب، پرینت،
 .نندک کمک

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

 .است داده تحلیلگر وظایف از مشتریان اطاعات
 هایسامانهت ستر 
 افزارینرم

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

 آمارهای اخیر هایسال در. شودمی محسوب افزارنرم حوزه در صنعت یک عنوانبه
 کشور در. است شدهارائه افزارینرم هایسیستم شکست درباره آوریفتشگ
 کشور این اقتصاد به دار میلیارد 59.5 حدود سالیانه هاشکست این متحده،ایاات

 یفازها تمام در تست کارگیریبه با شدهانجام هایبررسی طبق. زندمی صدمه
 طبق. داد کاهش توانمی را خسارت این از دار میلیارد 22.2 افزارنرم تولید

 .گرددمی آن تست صرف افزارهانرم بودجه از درصد چهل شده،ارائه آمارهای
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 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 ودوج به صورت در که کسی تعمیرکار رایانه
 .دارد عهده بر را تعمیر وظیفه موبایل

طراح رابط و تجربه 
 کاربری

 محصول سازیبهینه بر متمرکز وظایف از ایمجموعه ،(UX) کاربری تجربه طراح
 اربریک رابط طراحی است، کارایی افزایش و کاربر لذت با همراه استفاده برای

(UI )گیردبرمی در را محصول جذابیت و حس ظاهر، و شکل و است آن کملم 
 جربهت طراحی. باشندمی افزارهانرم و وب صفحات محصول، از منظور عمدتاً که

 ربرانکا انتظارات و نیازها اساس بر طراحی است، محور کاربر طراحی کاربری،
 !موردنظر محصول هدف

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

 رفع و یرسیدگ مسئول شوند، مواجه خطا با افزارنرم آن با کار حین در کاربران
 افزارینرم پایه هایسیستم هاآن از برخی-1.است افزارنرم دهندهتوسعه هم هاآن
 یا موبایل هایگوشی برای اندورید عاملسیستم مثل. کنندمی تولید و طراحی را

 فنتل برای( Application) کاربردی هایبرنامه تولید به دیگر گروهی-2 تبلت
 به هرروزه که هوشمند هایگوشی روی هایبرنامه انواع مثل. اندمشغول همراه

 همراه و افزارینرم بزرگ هایگروه قالب در دیگر ایدسته-3.شوندمی عرضه بازار
 افزارهایمنر تولید و طراحی به نسبت مختلف هایرشته از متخصصان سایر با

 داری،انبار حسابداری، افزارینرم هایسیستم. کنندمی اقدام سازمانی یکپارچه
 این ترینمهم ازجمله فروش سیستم یا و انسانی منابع دستمزد، و حقوق

 .باشندمی هاسیستم
کارشناس استقرار 

 افزارنرم
 و باشندمی زاریافنرم هایشرکت استخدام در معمواً افزارنرم استقرار کارشناسان
 در را شرکت آن تولیدی افزارهاینرم آموزش و اجرا سازی،پیاده نصب، وظیفه
 افزارهاینرم. دارند عهده بر افزارهانرم آن کننده خریداری هایسازمان و هاشرکت

 بهای انسانی، منابع انبارداری، دستمزد، و حقوق پرداخت، و دریافت حسابداری،
 هاییسیستم ترینمعروف ازجمله فروش افزارنرم و اتمکاتب گردش شده،تمام

 توسط هاشرکت و هاسازمان از زیادی تعداد در حاضر حال در که است
 طورکلیبه. شودمی داده آموزش و اجراشده افزارنرم استقرار کارشناسان

 قبیل این از عناوینی و MIS، ERP همچون مفاهیمی قالب در مذکور افزارهاینرم
 افزارهاینرم از ایمجموعه معنای به کل در و باشندمی مطرح متخصصین بین در
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 را سازمان یا شرکت یک فرایندهای و عملکرد که است سازمانی و تخصصی
 .نمایندمی الکترونیکی و مکانیزه

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

 .کندمی ایجاد را دزدی و عمدی حمات غیرمجاز، هایدسترسی
 آزمایش و تعمیر توسعه، طراحی، تحقیق، به کامپیوتر افزارسخت مهندس افزارکارشناس سخت

. ردازدپیم روترها یا مونیتورها مدارها، صفحه ها، چیپ مانند کامپیوتر تجهیزات
 هایپیشرفت آخرین با افزارسخت اجزای بودن متناسب افزارسخت مهندس

 تاش افزارهاسخت قابلیت و قدرت ارتقای جهت در و کندمی کنترل را افزارینرم
 .است ارتباط در افزارنرم طراحان و دهندگانتوسعه با اغلب او بنابراین کند؛می

 یپشتیبان و ایجاد را یکدیگر به کامپیوترها کنندهمتصل هایشبکه که کسی کارشناس شبکه
 را( LAN) محلی و( WAN) گسترده هایشبکه شبکه، کارشناسان. کنندمی
 و ختمانسا یک از طبقه یک تواندمی کار این محدوده. کنندمی پشتیبانی و ایجاد
 ای و نوری فیبرهای ازجمله مختلف هایفنّاوری از و بوده کشور چندین یا
 وظیفه شبکه کارشناس یک عنوانبه. کرد استفاده توانمی ماکروویوی هایریفنّاو

 نیازهای به گوییپاسخ ظرفیت شبکه باشید مطمئن که است این شما اصلی
 .است ازم امنیت دارای و داشته را مشتریان

کارشناس فناوری 
 اطاعات

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

 نیازمورد دستورات که هستند ماشینی تولید به مندعاقه مصنوعی هوش محققین کارشناس هوش مصنوعی
 و ریزیبرنامه کنترل، قابلیت مثالعنوانبه. دهد انجام هوشمندانه صورتبه را

 ها،نویسدست کننده،مصرف سؤال به جواب تشخیص توانایی ،بندیزمان
 AI کی روی بر مطالعه. باشد داشته را چهره شناسایی و سخنرانی شناسی،زبان

 حل بر است مشروط کانون که شودمی تبدیل مهندسی ٔ  رشتهیک به دارد
 هابازی استراتژی کاربردی، افزارهاینرم کاری، معدن علم واقعی، زندگی مشکات

 با( هاسختی) مشکات ترینبزرگ از یکی ویدئویی هایبازی و شطرنج بازی مثل
AI ،است هاآن درک یقوه ها. 

مدیر پروژه فناوری 
 اطاعات

 و ریرهب و اطاعات فناوری هایپروژه مدیریت و استارت ریزی،برنامه که کسی
 بین کردن اربرقر تباطار. دارد عهده بر را پروژه اجرای عامان و کارمندان هدایت
 و زیابیار پروژه، مراحل ریزیبرنامه تجاری، و مالی مسائل و پروژه فنی ابعاد
 به مرحله هر در پیشرفت گرفتن نظر زیر مرحله، هر در مالی مسائل بینیپیش
 پروژه پایان یفرجه به رسیدن و استانداردها و معیارها درستی از اطمینان جهت

 .است اطاعات فناوری یروژهپ مدیر وظایف دیگر از
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. باشندمی هاسایتوب نگهداری مسئول مسترها وب همان یا سایت مدیران وب مستر
 به 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 هانآ. است مسترها وب
 آن کردن برطرف به اقدام سرعتبه مشکل ایجاد صورت در و کرده بررسی را آن
. است سایتوب نگهداری و بازاریابی توسعه، طراحی، مسئول که فردی. کنندمی

 و نویسیبرنامه نویسی، کد گرافیکی، طراحی وفنفوت تمام با وبمستر یک معمواً
 و ردهک ایفا را سرپرست یا و ناظر نقش وبمستر. آشناست مدیریتی اصول همچنین
 وابطر مسئول پشتیبانی، کارشناسان قبیل از خود زیردست هایبخش و کارمندان
 وهگر گرافیک، و طراحی مسئول اینترنتی، فروشگاه کارشناس سایت،وب عمومی

 .کندمی هماهنگ و رهبری را گروه عوامل سایر و نویسیبرنامه
. باشندمی هاوباگ و هاسایت برای محتوا مدیریت هایسیستم جوما و وردپرس و جوما کار پرس ورد

 در ار خوبی امکانات که بودند نویسی وباگ رایگان سیستم یک تنها ابتدا در
 کدباز افزارنرم یا CMS یک صورتبه سپس و دادندمی قرار نویسان وباگ اختیار

 .شدند معرفی هاسایت محتوای مدیریت رایب
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 اریف عناوین شغلی دسته کارشناسی و مهندسیتع
 

 کارشناسی و مهندسی

 توضیحات مشاغل

 کارشناس اقتصادی

 ادیاقتص مدیریت بهبودکیفیت جهت در که گویند می فردی به اقتصادی کارشناس
 تکیفی بهبود واجتماعی، اقتصادی هایسازمان و گیریتصمیم ستادی مراکز در

 و کنترل توسعه، رشد، جهت در اقتصاد پیچیده مسائل حل و اقتصادی مدیریت
 قدم جهانی اقتصاد نوین تحوات شرایط در پویا اقتصادی سیستم یک هدایت

 .بردارد

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

عات است در هر دو بخش دولتی یا خصوصی کشوری کار کند.کارشناسان آمار اطا
 .را در یک زمینه جمع آوری کرده و به تحلیل آن می پردازند

 کارشناس تحقیق و توسعه

پردازد، در این واحد در واحد تحقیق و توسعه به کار می کارشناس تحقیق و توسعه
های مربوط به طراحی و انجام تمامی فعالیت انتظار بر این است که تمام افراد در

  .توسعه محصوات توانمند باشند

ات توان به تحقیق در مورد محصواز جمله وظایف کارشناس تحقیق و توسعه می
راتر از فشرکت، طراحی و ایجاد محصوات جدید مناسب با خواسته بازار و یا حتی 

سازی نهغ تغییرات مهندسی، بهیدید بازار، توجه به اصل تمایز و نوآوری، ابا
 اشاره کرد. …ها و فرآیندها، انتقال و جذب فناوری

 کارشناس جامعه شناسی

جتماعی کارشناس جامعه شناسی فردی است که به مطالعه ی قوانین و فرایندهای ا
نوان اعضای می پردازد که در آن مردم نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به ع

ی قرار می وه ها و نهادهای اجتماعی شناسانده می شوند و مورد بررسانجمن ها، گر
 یگیرند. وظیفه ی  اصلی یک کارشناس جامعه شناسی مطالعه و بررسی نحوه 

 عملکرد مردم در جوامع و گروه ها می باشد.

وانند زم بتبه افرادی می گویند که با داشتن بینش های علمی، تاریخی و اجتماعی ا کارشناس جهانگردی
 با مدیریت اثربخش سازمان های مرتبط با صنعت توریسم را مدیریت کنند.

 کارشناس روابط عمومی

کارشناس روابط عمومی ) مدیر روابط عمومی ( تصویر عمومی مطلوبی برای 
س شنارکابه عبارت دیگر  .کارفرمایان یا مشتریان شرکت یا سازمان ایجاد می کند

ق و مدیریت ارشد شرکت / مافوم مقارت ت نظاست که تحدی ابط عمومی فرروا
ی فعالیت هاای جرو احی اظیفه طروعلمی ی های از روش گیر  هبا بهرسازمان 
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و مصاحبه ها ای جرو احی اطرو عمومی ر فکااتحلیل و سی رقبیل براز مختلف 
اف و هدابه ط مربوت تبلیغات و ین مطالب نشریاوتدو تهیه ، مطبوعاتیی هاد میزگر

 .ه داردبر عهدی سازمان خود را ها برنامه

 شناسیکارشناس زمین

های تهیه و استفاده از نقشهاز وظایف کارشناسان زمین شناسی می توان به 
ها و  تجزیه و شناسی، تحلیل این نقشه و شناسایی نکات قابل تامل در آنزمین

د بایهای یک منطقه برای مقاصدی از جمله ساختمانی است. آنچه نتحلیل سنگ
های ریز و درشت شناس در تمام پروژهفراموش شود، نقش اساسی یک زمین

 .های شدید بایای طبیعی استساختمانی، اکتشافی و پیشگیری از آسیب

کار در  اند که برای تجزیه و تحلیل شرایطهاییشناسان، مشاوران امین شرکتزمین
 .ندها احتیاج داریک منطقه ناشناخته به نظرات تخصصی آن

 کارشناس علوم تربیتی

ها و  کارشناس علوم تریبتی فردی است که به بررسی مبانی، اصول، اهداف، روش
ای هحل زمینه ها و عوامل تعلیم و تربیت می پردازد و از روش عقلی و بحث 
جامعه  فلسفی در تعلیم و تربیت و نیز روش های علمی و یافته های روانشناسی،

 ظری و کاربردی سود می برد.شناسی و ... در مباحث ن

 کارشناس علوم ریاضی

در  کارشناس علوم ریاضی فردی است که وظیفه ی آن هدایت و پیش بردن تحقیق
ریت و سایر ریاضیات پایه ای یا استفاده از تکنیک های ریاضی در علوم مختلف، مدی

ف ختلزمینه ها می باشد و وظیفه ی حل کردن مسایل و مشکات در زمینه های م
 با استفاده از متود های ریاضی می باشد.

 کارشناس علوم زیست

 وه از مفاهیم کلى کارشناسان علوم زیست افرادی هستند متعهد و متخصص ک
لم را اساسى زیست شناسی آگاهى کافى داشته، جنبه هاى نظرى و کاربردى این ع

و  وزشىبا گذرانیدن واحدهاى نظرى و کاربردى بشناسند و نیازهاى مراکز آم
 .پژوهشی، تولیدى و خدماتى را در زمینه هاى مذکور مرتفع سازند

 کارشناس علوم شیمی

شیمی تسلط   یک شیمیدان )محقق و کارشناس شیمی ( کسی است که بر دانش
ی انواع کارشناس شیمی ، مطالعه و بررس کند. کارداشته و یا روی آن مطالعه می

محقق و  .ا تحت شرایط مختلف استمواد، خواص ، عکس العمل و رفتار آنه
کردی کارشناس شیمی باید ذهنی پویا و جستجوگر داشته و برای حل مسایل، روی

ز آنجا که منطقی را اتخاذ کند. همچنین باید بسیار صبور و دقیق باشد. همچنین ا
ا رکار کارشناس شیمی مبتنی بر تحقیق و آزمایش است لذا کسی که این شغل 

و توانایی  اید به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی عاقه زیاد داشتهانتخاب می کند، ب
 کار در آزمایشگاه های مختلف را داشته باشد

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

رای بر اساس مشاهدات و آزمایشات و درست کردن متد هایی ب   تئوریتوسعه ی 
 تئوری های فیزیکی هدایت می کند.ایجاد قوانین و 
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 -کارشناس عمران
 شناسیخاک

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

ای اهوارهمتصاویر  دانش فنی کافی در زمینه نقشه برداری و بررسی تصاویر هوایی و
های مناطق کارشناسان خاکشناس میزان مواد غذایی موجود در خاک. باشدمی

کاهش آثار  کنند و بهترین راه افزایش میزان مواد مورد نیاز ومختلف را بررسی می
کنند و در صورتیکه سوء موادی که میزان آن از حد طبیعی بیشتر است را بیان می

رایه های ترکیبی ای متعدد دچار کمبود باشد، راه حلخاک از لحاظ مواد غذای
 .دهندمی

 کارشناس کنترل کیفیت

های ظیفه شما به عنوان یک کارشناس کنترل کیفیت بررسی محصوات و فرآیندو
 Iso نندصنعتی برای مطابق بودن با استاندارد های کیفیت ملی و بین المللی ما

 زی و مدیریت سیستم های کنترلاست. همچنین ممکن است در راه اندا 9000
اگر شما دانش فنی یک صنعت را داشته و به  .کیفیت شرکت ها کمک کنید

ای موفق ایده آل است. بر جزئیات توجه زیادی داشته باشید، این شغل برای شما 
 شدن به عنوان یک متخصص کنترل کیفیت شما همچنین باید سازمان یافته و

ه و اولویت نیاز به داشتن مهارت های مدیریت پروژ نظام مند فکر و عمل کنید. شما
ربه و برای تبدیل شدن به یک متخصص کنترل کیفیت باید تج .بندی وظایف دارید

خی از دروس یا مدارک مرتبط با صنعت مورد نظر را داشته باشید. در دانشگاه ها بر
بسیار  مرتبط مانند مدیریت کیفیت، کنترل و اطمینان تدریس می شود که در کار

 .مفید است

کارشناس مرمت و احیای 
 بناهای تاریخی

ه به کارشناسان مرمت و احیای بناهای تاریخی، معماران و مهندسینی هستند ک
ای تاریخی ها و بافت ه ها، محوطهمطالعه، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه 

 های مسکونی کشور می پردازند . عرصه

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

 .حرفه خود داشته باشند

کارشناس نشر و تولید 
 محتوا

ه کارشناس محتوا فردی است که با برخورداری از دانش ضمنی نسبت به زمین
ه صریح جستجو، اقتباس، انشاء و نگارش خود نسبت بانتخابی خاص، و دانش 

اینترنت  شناسایی تقاضای فعال برای نوع، قالب و متن محتوای مورد نظر در بستر
نسبت به  آوری و ارائه ترکیب اطاعات و متون منحصربفرد،اقدام نموده و با جمع

مات با اقدانماید. تمامی این سایت اقدام میجذب مخاطب و بازدیدکننده برای وب
کثرسازی هدف افزایش بازدید کننده سایت، افزایش نرخ فروش آگهی و نهایتاً حدا

ندی قابل توجیه بوده و متضمن ارتقای رضایتم  درآمد واحد اقتصادی مربوطه
 مشتریان خواهد بود.
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 مشاور تجاری سازی
فرآیند معرفی یک محصول و یا خدمت مشاور تجاری سازی فردی است که در 

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

 مشاور کسب و کار

ن به ارائه مشاور کسب و کار به منظور کمک به بهبود عملکرد و بهره وری هر سازما
راه حل  مشاوره مدیریت میپردازد. این متخصصان به تحلیل کسب و کار پرداخته و

 سب و کارکزمانی که صاحبان  د و بازسازی ساختار ارائه می دهند.هایی برای بهبو
ابتی نیاز در خصوص مسیر انتخابی خود و یا پیش بینی بازار و امکان سنجی های رق
یین خط به مشاوره های تخصصی و یا جایگاه سازی دارند به یک تحلیلگر برای تع

 اهند داشت.مشی و استراتژی خود به خدمات مشاور کسب و کار نیاز خو

حفاظت و -مهندس  مواد 
 خوردگی مواد

ه با اثرات مهندسین این رشته همواره در تاش هستند تا روشهای موجود برای مقابل
دانش  .ابندزیانبار خوردگی را بهبود بخشیده و یا روشهای نوینی برای این کار بی
اص د خوآموختگان این رشته مهندسی باید توانایی هایی مانند اصاح و بهبو

مورد  آلیاژهای مورد استفاده در صنعت، حفاظت فلزات و آلیاژها در محیط های
اسیسات استفاده، حفاظت کاتدی و آندی خصوصا در مورد لوله های زیر زمینی و ت

دهنده  دریایی، کاربرد پوشش های مختلف غیر فلزی در صنایع و تهیه مواد کاهش
 ی خوردگی داشته باشند.

 گرییختهر-مهندس  مواد 

وان به  از جمله وظایفی که بر عهده ی دانش آموختگان این گرایش می باشد می ت
 افزایش بهره وری واحد های ریخته گری کشور، طراحی قطعات ریخته گری و

مه ریزی انتخاب مواد و روش ریخته گری مناسب برای تولید آن ها، طراحی و برنا
هت جید مهندسی، برنامه ریزی در ذوب و ریخته گری آلیاژ های پیشرفته و جد

 سطح علمی واحد های صنعتی ریخته گری در کشور و طراحی واحد های صنعتی
 ریخته گری اشاره کرد.

 سرامیک-مهندس  مواد 

تولید  وظیفه ی مهندس سرامیک ارزیابی مواد و توسعه ماشین آات و پروسه های
ارد می ویژگی های خاص د مواد برای تولید محصواتی که طراحی و عملکرد آن ها

دی است مهندسی سرامیک به طور کلی دانش تولید و به کاربردن اشیاء جام باشد.
ه عبارت بو غیرفلزی است.  دهنده اصلی و عمده آنها مواد غیرآلیکه اجزاء تشکیل

ها، دیرگدازها، ها شامل انواع چینیدیگر مهندسی سرامیک عاوه بر سفالینه
واد مهای چینی، سیمان، شیشه، ختمانی، موادساینده، لعابهای رسی سافراورده

تر هها، تک بلورهای مصنوعی و محصوات پیچیدمغناطیس غیرفلزی، فروالکتریک
 .شوددیگر نیز می

دادن شکل-مهندس  مواد 
 فلزات

علم شکل دادن فلزات علمی است که در آن اصول و روش های تغییر شکل فلزات 
گرایش شکل دادن فلزات نزدیک  .نیرو به آن بررسی می شودشکل پذیر، با اعمال 

از  .ترین گرایش مجموعه مهندسی مواد به مجموعه مهندسی مکانیک می باشد
توانایی های دانش آموختگان این گرایش می توان به تحلیل و طراحی فرآیندهای 
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شکل دادن از قبیل آهنگری، نورد، اکستروژن، شکل دادن ورق، تحلیل اثر 
رامترهای مختلف برفرآیندهای شکل دهی فلزات، تحلیل رفتار میکرو و ماکرو پا

فلزات به هنگام شکل دادن و کنترل ساختار و بهبود خواص مکانیکی، تحلیل 
 اشاره کرد.  فلزات و آلیاژها پذیری و کارپذیری سرد و گرمقابلیت شکل

شناسایی و -مهندس  مواد 
 انتخاب مواد مهندسی

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

نتخاب اطراحی جنس، آموختگان این گرایش انتظار می رود که قابلیت هایی مانند 
سازی منظور بهینههای ساخت به مواد، توسعه و نوآوری مواد، تحقیق در روش

ی های مناسب براخواص فیزیکی و مکانیکی، تحلیل تخریب مواد و ارائه روش
الی و عهای آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش جلوگیری از آن، انجام فعالیت

 موسسات تحقیقاتی کشور را نیز داشته باشند.

 مهندس انرژی

مرتبط با  ژه ها و برنامه هایوظیفه ی مهندس انرژی طراحی، توسعه و ارزیابی پرو
راحی، بحث انرژی با هدف کاهش هزینه انرژی و بهبود بهره وری انرژی در طی ط
کن است ساختن و یا تغییر دادن مرحله ای از ساختار می باشد. مهندس انرژی مم

یه، در یکی از زمینه های سیستم های برقی، سیستم های گرمایشی، سیستم تهو
ص های سبز، سیستم نور پردازی و یا کیفیت هوا تخص سیستم طراحی ساختمان

 داشته باشد.

 الکترونیک -مهندس برق 

یستم سوظیفه ی مهندس برق الکترونیک تحقیق، طراحی، توسعه و یا تست اجزا و 
ستفاده از های الکترونیکی برای استفاده ی تجاری، صنعتی، نظامی و یا علمی با ا

فاده در مدارات و عناصر الکترونیکی برای استدانش الکترونیک می باشد. طراحی 
مهندس  زمینه هایی مانند مخابرات، هوا فضا و سیستم های صوتی از دیگر وظایف

 الکترونیک می باشد.

 -مهندس برق 
 های دیجیتالسیستم

سیستم  با تجزیه و تحلیل و همچنین طراحی مدارها ودانش آموختگان این گرایش 
ستم شه، سیستم های نهفته و بی درنگ دیجیتالی، سیهای دیجیتال در سطح ترا

مختلف  های کامپیوتری پیشرفته با تاکید بر بکارگیری مغزافزار در کاربردهای
 مهندسی برق مسلط می باشند.

 قدرت -مهندس برق 

تولید،  های قدرت به ویژه مهندسین برق قدرت به افرادی می گویند که با سیستم
انرژی و  های دیگر به شکل ریکی، تبدیل انرژی الکتریکیتوان الکت انتقال، توزیع

توان به   سروکار دارند. از دیگر وظایف این مهندسین می تجهیزات الکترومکانیکی
ولید توان های حرارتی، برودتی و تجهیزات ت اندازی و تعمیر و نگهداری سیستمراه

اده در مورد استف و دیگر تجهیزات الکتریکی هامانند ژنراتورها، پست الکتریکی
ید انرژی های بزرگ نیز اشاره کرد. شناسایی دیگر منابع جد صنایع و یا ساختمان
 نیز از وظایف مهندسین این گرایش می باشند. الکتریکی
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 مخابرات -مهندس برق 

در زمینه های برنامه ریزی، طرح و پیاده کردن شبکه دانش آموختگان این رشته 
ت تجهیزات و مدارات مخابراتی باید تخصص داشته های مخابراتی و طرح و ساخ

باشند. فارع التحصیان این دوره میتوانند عاوه بر کار آموزشی یا پژوهشی در 
لکترونیکی، شرکت ادانشگاهها، در سطح مراکز تحقیقاتی، صنایع مخابراتی و

مخابرات، ارتش و سپاه، صدا و سیما، وزارت نفت، راه و ترابری و دیگر ارگانهایی که 
 .در سطح وسیع با مسائل مخابراتی روبرو هستند. فعالیت نمایند

 کنترل -مهندس برق

ذر، یک متخصص کنترل باید با علوم متنوعی سروکار داشته باشد. از این رهگ
ی کننده برای یک سیستم و شبیه سازبررسی انواع سیستمها، روشهای کنترل 

صص سیستمها از بحثهای اولیه ای می باشد که مهندسین این گرایش در آن تخ
ادی می یابند. این سیستمها ممکن است برقی، مکانیکی، شیمیایی و حتی اقتص
یستم سباشند. دانش آموختگان این رشته فارغ از نوع سیستم به روشهای بررسی 

ظر قادر نرتیب به شرط آشنایی با خصوصیات این سیستم مورد می پردازند و بدین ت
سین در شرایط فعلی جهان، مهند .به تجزیه و تحلیل و کنترل آن خواهند بود

ال گرایش کنترل بیشتر در جوامع صنعتی دارای بازار کار مناسب هستند، با این ح
تم و سیس نوین، به سوی اتوماسیون یعنی خودکار کردن سیستمها نیاز   به این
بستگی به  دانش آموختگان آن را بیشتر نموده است، بنابراین بازار کار این رشته
 .سیاستهایی دارد که در مورد یک حوزه به اجرا در می آید

 مهندس پزشکی

و  وظیفه ی مهندس پزشکی استفاده از دانش و معلومات مهندسی، زیست شناسی
یستی و زابی سیستم ها و محصوات  اصول بیومکانیکی برای طراحی، توسعه و ارزی

زشکی و سامت مانند ارگان های مصنوعی،  پروتز، ابزار، سیستم های اطاعات پ
 مدیریت سامت می باشد.

و  وظیفه ی مهندس رباتیک تحقیق، توسعه، طراحی و یا تست کردن کاربرد ها مهندس رباتیک
 برنامه های رباتیک است

 مهندس شیات
 شناسی، تکثیر بوم شناسایی،ی است که به مجموعه علومی که مهندس شیات فرد

 ایر آبزیانو س ماهیان و فرآوری و بهره برداری، نگهداری، عمل آوری و پرورش، صید
 تسلط کافی داشته باشد. پردازدو یا محصوات حاصل از آنها می

شیمیایی  -مهندس شیمی 
 سلولزی

زمینه تبدیل چوب به کاغذ یک مهندس شیمی گرایش شیمیایی سلولزی در 
غذ آن بیشتر در مورد خمیرگیری و یا تبدیل چوب به کا تمرکزتخصص دارد و 

 .باشدمی

صنایع  -مهندس شیمی 
 پاایش

خام را به   دانش آموختگان این رشته در انتها در پاایشگاه های این کشور که نفت
راحی طاصل وظیفه ی فراورده های نفتی تبدیل می کنند مشغول به کار شده و در 

راحی شیوه طپاایشگاه ها را نیز به عهده دارند . مهندسین این گرایش باید 
و گازها  دستگاههایی مثل برجهای تقطیر، دستگاههای جداکننده مایعات از مایعات

 از مایعات را مسلط باشند.
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صنایع  -مهندس شیمی 
 پتروشیمی

ز جمله آیند تولید مواد مختلف اوظیفه مهندسی پتروشیمی طراحی دستگاهها و فر
ها ، های پلیمری )مواد اولیه پاستیکها و فرآوردهکودهای شیمیایی، شوینده

و برشهای  ها و الیاف مصنوعی( و مواد شیمیایی )اسیدها ، حالها( از نفتاستیک
 .نفتی است

صنایع  -مهندس شیمی 
 پلیمر

صنوعی از جمله رنگهای های پلیمری ممهندس پلیمر وظیفه ساخت فرآورده
 .ه داردها را از مواد نفتی برعهدها و پاستیکشیمیایی، پوشش کابلها، استیک

صنایع  -مهندس شیمی 
 گاز

روی گاز  دانش آموختگان این گرایش افرادی هستند که بر تمام فرایندهایی که بر
 انجام می شود تا قابل مصرف گردد تسلط دارند.

طراحی  -مهندس شیمی 
 رایندهای صنایع نفتف

 هاییا فرآورده خام نفت به وابسته یا غیر مستقیم بطور مستقیم که صنایعی طراحی
فرآیندها  طراحی گرایش شیمی مهندس به است پتروشیمی یا صنایع پاایشگاه
، نفت صنایع فرآیندهای طراحی گرایش شیمی مهندس شود. یکمی مربوط
، محیطی شرایط به گیرد و با توجهها میرا از شیمیست خاصی هایواکنش
و  آنها را پیدا کرده سازیو خالص تولید مواد شیمیایی روش و ... بهترین اقتصادی

 .کندمی پیاده

 

 -مهندس شیمی 
 نانوفناوری

ی ینه مهندس شیمی گرایش نانو فناوری فردی است که با توجه به این که در زم
پلیمر،  سوخت،فناوری نانو تخصص می یابد می تواند در زمینه های مختلفی مانند 

هندسی چه که به شیمی و مطورکلی هرآنوساز، پوشاک، دارو، غذا و بهرنگ، ساخت
 د.شود و در آن می توان از این فناوری بهره جست مشغول شوشیمی مربوط می

 

 نفت -مهندس شیمی 

ز زیر امی توان به طراحی روش های استخراج نفت و گاز از وظایف مهندسین نفت 
نابع مزمین، مدیریت عملیات حفاری، استفاده از روش های مختلف جهت استخراج 

به  ترامور تحقیقاتی و گسترش فناوری و روشهای کار آمدهیدروکربنی و انجام 
 منظور افزایش کشف منابع نفتی می باشد.

 

 مهندس صنایع

ت، کوشد با تلفیق دانش مهندسی، ریاضیات، اقتصاد و مدیریمیمهندس صنایع 
نایع به مهندسی ص .را بهبود دهد هاو سازمان های تولیدی، فرایندهاکارایی سیستم

عات، ای از انسان، مواد، اطاهای یکپارچهطراحی، پیاده سازی و بهبود سیستم
 .تجهیزات و انرژی می پردازد

 

 مهندس صنایع غذایی

تولید مواد ها و مهارت های دانش آموختگان این رشته کار کردن در از تخصص 
های صنایع غذایی مانند میکروبیولوژی غذا، شیمی غذا و کنترل غذایی و بخش

همچنین طراحی دستگاههایی که فرآیند خشک کردن را  کیفی صنایع غذایی است.
طراحی  شود ودهند مثل غذاهای بچه که به صورت پودر تهیه میانجام می
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دستگاههای استریلیزه، پاستوریزه و یا منجمد کننده بر عهده متخصصین همین 
 .باشدرشته می

 مهندس عمران

ریزی، طراحی، یک مهندس عمران فردی است که به کار مهندسی عمران، برنامه
 وها، حفاظت از سامت عمومی و محیطی ساخت و ساز، حفظ و ایجاد زیرساخت

احی و به عنوان مهندس عمران، شما به طر .پردازدکنونی میهای بهبود زیرساخت
ادیوم مدیریت انواع پروژه های ساختمانی از تعمیر پل گرفته تا ساخت یک است

 ورزشی جدید می پردازید.

 

 آب -مهندس عمران

ب آهایی که به نوعی با تحلیل و طراحی سازهدانش آموختگان این گرایش به 
 دارند. شوند، فعالیتکار برده میهای هیدرولیکی بهانسروکار داشته و در ساختم

 .باشدیهای مرتبط با آب مسازهتأکید بیشتر این گرایش بر روی طراحی و محاسبه

 

برنامه ریز  -مهندس عمران
 شهری

دانش مهندسی برنامه ریزی شهری گرایشی از مهندسی شهرسازی می باشد. : 
شناسی ارشد برنامه ریزی شهری و آموختگان رشته شهرسازی و خصوصاً کار

نامه های طراحی شهری، توانایی طراحی سکونتگاهها و تهیه و ارزیابی طرحها و بر
شهری در قالب طرحهای جامع شهری، طرحهای تفصیلی، طرحهای جزئیات 

شهری، طرحهای آماده سازی زمین و خاصه تمام طرحهای مربوط به 
رحهای کان عاوه بر این تهیه و ارزیابی طسکونتگاههای انسانی را خواهند داشت. 

نطقه مای و ملی مانند طرح آمایش سرزمین، طرح کالبدی ملی و طرحهای  منطقه
هرسازی شای، استانی و سکونتگاههای روستایی از تواناییهای دانش آموخته رشته 

 .خصوصاً در مقطع کارشناسی ارشد می باشد

 

 آهنراه -مهندس عمران

نگهداری  راه آهن طراحی، راه اندازی، توسعه ، بهبود و حفاظت و وظیفه ی مهندس
هن می از سیستم حمل و نقل ریلی کشور می باشد . از دیگر وظایف مهندس راه آ
شاره اتوان به برنامه ریزی، مدیریت و طراحی خطوط ریلی و ماشین آات ریلی 

 کرد.

محیط  -مهندس عمران
 زیست

ظارت بر ادی با توانایی های ازم جهت طراحی و ندانش آموختگان این گرایش افر
و زیست -حسن اجرای پروژه های تخصصی در زمینه های مختلف مهندسی محیط

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

 -مهندس عمران
 بردارینقشه

یق و تعیین مرزهای مناسب، همچنین اندازه گیری دقوظیفه ی مهندس نقشه بردار 
فراهم کردن داده های مرتبط با شکل، لبه، گرانش، محل، ارتفاع، یا ابعاد زمین و 

معدن کاری، ارزیابی   ویژگی های زمین دریا برای مقاصد مهندسین نقشه سازی،
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زمین، ساخت وساز و غیره می باشد. از وظایف دیگر می توان به وارسی صحت داده 
 .ه برداری، هدایت نقشه برداری و تعیین طول و عرض جغرافیایی می باشدهای نقش

 مهندس کشاورزی

ت توسعه استفاده از ماشین آااز جمله وظایف مهندس کشاورزی می توان به 
ندس مه کشاورزی و پیاده سازی فرآیندهای صحیح و علمی کشاورزی اشاره کرد .

ا محیط ب، با ثبات، امن و سازگار کشاورزی کمک می کند تا کشاورزی هرچه بیشتر
، بهبود زیست شود. او روش ها و فن آوری های مختلف را به منظور افزایش محصول

 آفت کش ها و استفاده از زمین و مراقبت از منابع و مواد اولیه مثل بذر، کود، آب،
سوخت، تجزیه و تحلیل و بررسی می کند. مهندس کشاورزی استراتژی های 

صوات منظور حفظ سامت و امنیت کشاورزان، جانوران محیطی و محمناسب را به 
 .تولید شده کشاورزی پیشنهاد می دهد

 مهندس معدن
رابر دانش آموختگان این گرایش افرادی هستند که به چگونگی رفتار سنگ در ب

ری اطاعات عوامل بیرونی و درونی و تغییرات آن ها تسلط کافی داشته و با جمع آو
 .ساخت سازه های مناسب در داخل یا به روی سنگ ها می پردازند مناسب به

مکانیک   -مهندس معدن 
 سنگ

رابر دانش آموختگان این گرایش افرادی هستند که به چگونگی رفتار سنگ در ب
ری اطاعات عوامل بیرونی و درونی و تغییرات آن ها تسلط کافی داشته و با جمع آو

 .در داخل یا به روی سنگ ها می پردازند مناسب به ساخت سازه های مناسب

صنایع  -مهندس معدن 
 شیمیایی معدنی

مواد معدنی و غیرآلی را به مهندس شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی، 
همچنین تولید  .کندتبدیل می ... هایی مثل سیمان، لعاب، آجرهای نسوز وفرآورده

های ها ، رنگکشها، نمکهر ماده معدنی مثل کودهای شیمیایی معدنی، حشره
ی ها در حیطه کار مهندسی شیمی گرایش شیمیایمعدنی و حتی لعاب روی کاشی

 .معدنی قرار دارد

 فرآوری -مهندس معدن 

حصال و دانش آموختگان این رشته توانایی طراحی فرایندهای پرعیار سازی و است
نیازهای یشهمچنین طراحی پهمچنین بازیافت مواد معدنی را کسب می کنند . 

این  های فرآوری نیز از مهارت های دانش آموختگانازم برای طراحی کارخانه
 رشته می باشد.

 مهندس معماری

ز طرح ریزی ترکیب و نحوه قرار گیری مجموعه ای ا مهندس معماروظیفه ی  
کیه بر علم تاو این کارها را با   ساختمان ها و فضاهای اطراف آنها نیز می باشد.

انی و ی، ذوق هنری و شناختی که از فرهنگ، آداب و رسوم، جغرافیای انسمهندس
 .طبیعی محل مورد نظر خود دارد، انجام می دهد

 -مهندس معماری 
 شهرسازی

صادی، مهندس شهرساز به فردی اطاق می شود که با تحلیل و مطالعه روابط اقت
برای  امع و مطلوباجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم در شهر، طرح و برنامه ای ج

 یک شهر مطرح کند که نشان دهنده ی آینده ی یک شهر باشد.
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طراح  -مهندس معماری 
 صنعتی

نری هبا تسلط به طراحی با توجه به جنبه های  هستند  افرادیطراحان صنعتی 
دیدی که جبا طرح ها و ایده های ، آن، و همچنین آگاهی کافی نسبت به سایر علوم

کن به واقعیت واب نیازها را از تصور )یا آرزو( به بهترین شکل ممارائه می دهند، ج
 می کنند.تبدیل 

 مهندس معماری داخلی

از وظایف مهندس معماری داخلی می توان به طراحی فضای ساختمان ساخته 
 وشده، طراحی تجدی برای تغییر دادن طرح، تجدید نظر کردن در مورد طرح 

یندی است که معماری داخلی در واقع فرانام برد.  استفاده های مطابق نیاز می توان
ده از های انسانی و استفاجنبه ها با توجه به همهدر آن قسمت داخلی ساختمان

های رطشساختمان با توجه به قید  شود و در واقع طراحی داخلیفضاها، طراحی می
 معمار ی است.

 مهندس مکاترونیک

یک، ص ازم در زمینه ی مهندسی مکانمهندسان این گرایش با بدست آوردن تخص
به خلق  الکترونیک، کامپیوتر و سیستم های کنترل و یکپارچه سازی این حوزه ها

زمان کمتر می  محصواتی با کیفیت بهتر و قابلیت اعتماد بااتر با هزینه کمتر و در
 پردازند.

 مهندس مکانیک

ده و با ا را به کار برمهندسان مکانیک، اصول اساسی نیرو، انرژی، حرکت و گرم
ا ها و فرآیندهای گرمایی رهای مکانیکی و دستگاهدانش تخصصی خود، سیستم

ها ها، فرآوردهسازند. مهندسان مکانیک، گستره وسیعی از دستگاهطراحی کرده و می
 .کنندو فرآیندها را تولید می

حرارت  -مهندس مکانیک 
 و سیاات

سیاات  بیشتر در طراحی تاسیسات و  تخصص اصلی مهندسین مکانیک گرایش
عضی از بمسایل گرمایشی و سرمایشی ساختمانها و کارخانجات است و در نهایت در 
ا و فضا مسایل ایرودینامیکی می توانند کار کنند که در این قسمت با مهندس هو

ای به  گرایش ایرودینامیک مشترک هستند همچنین انتقال مایعات صنعتی از نقطه
یک از مهندسین مکان. گر در این گرایش از علم مکانیک بحث می شودنقطه دی

ه ماشین که در زمینه ی انتقال حرارت و در زمین   گرایش سیاات انتظار می رود
 های دوار مانند توربین ها و پمپ ها تخصص داشته باشند.

 خودرو -مهندس مکانیک 

سیله تاری قسمتی از ووظیفه ی یک مهندس خودرو توسعه و یا بهبود طراحی ساخ
ا استفاده از بنقلیه، موتور، سیستم انتقال حرکت و یا بقیه سیستم های وسیله نقلیه 

ا عناصر یطراحی کامپیوتری، ساخت مستقیم، اصاح و یا تست کردن وسیله نقلیه و 
 آن می باشد.

 دریا -مهندس مکانیک 
ه نصب و را  لیتمسئووظیفه ی مهندس دریا طراحی، توسعه و به عهده گرفتن 

نه و سیستم اندازی ماشین آات دریایی و تجهیزات مرتبط با آن مانند نیروی پیشرا
 منبع انرژی آن می باشد.

ساخت  -مهندس مکانیک 
 و تولید

مهندس ساخت و تولید فردی است که به تحصیات و تجربیاتی دست یابد که به 
سه های تولید و شیوه های وسیله ی آن بتواند رویه های مهندسی را در در پرو
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تولید درک کند، به کار گیرد و کنترل کند. همچنین از دیگر وظایف یک مهندس 
ساخت و تولید می توان به بهبود امکانات و سیستم ها برای تولید فراورده های با 

تا  و خودرو ها از هواپیماتمامی فراوردهکیفیت بااتر و هزینه ی کمتر اشاره کرد. 
باید تولید شوند. مهندسی ساخت و تولید دانش و هنر ساختن  اسباب بازیو  رایانه

های با کیفیت با هزینه منطقی است. ساخت و تولید شامل اجزایی از فراورده
های است. بخش و مهندسی صنایع مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی مواد

یت، طراحی ابزار، اصلی ساخت و تولید روندهای تولید، برنامه ریزی، کنترل کیف
 .شودرباتیک، طراحی به کمک کامپیوتر و تولید به کمک کامپیوتر را شامل می

طراح  -مهندس مکانیک 
 جامدات

اشین وارد ممهندس طراح جامدات باید تمام نیروها و گشتاورهایی را که به هر عضو 
وها و یرمی شود بررسی کرده و بهترین حالت قطعه مورد نظر را برای تمامی آن ن
اسب آن گشتاورها و همچنین برای داشتن بهترین کارایی به دست آورد کارایی من

 ، طراحیسیستم طراحی همچنینقطعه را در زمان طوانی تضمین کند . 
و  قدرت انتقال های، سیستمتعلیق هایو قسمت ، فرز، چاپتراش هایماشین
در  شود. در ضمنمی طراحی گرایش این مهندسین خودرو، توسط یک دینامیک

 به مربوط نحوی پرواز به فرود، پرواز، کنترل به مربوط هایهواپیما قسمت یک
 .گرددمی جامدات طراحی

 استخراج -مهندس مواد 

انند مبا انجام یکسری فرآیندها دانش آموختگان این گرایش افرادی هستند که 
 شکن، تغلیظ سنگ معدن باهای موسوم به سنگخردکردن سنگ معدن با دستگاه

یار سنگ استفاده از روشهای مغناطیسی و شناور سازی و عملیات ذوب و پاایش، ع
ی مرا باا برده و سنگ را به صورت شمش که تقریبا خالص است تحویل صنعت 

لزی فنظری و عملی متالورژی صنعتی، محصول  دهند تا پس از آن به یاری دانش
 .رف به طور مستقیم یا غیرمستقیم تولید گرددقابل مص

 جوشکاری -مهندس مواد 
تلف اعم دانش آموختگان این گرایش افرادی هستند که در زمینه اتصاات مواد مخ
یه باشد از فلزی و غیرفلزی به گونه ای که خواص اتصال برابر با خواص ماده پا

 مهارت دارند.

 مهندس نساجی
پوشاک،  مسئولیت تولید انواع منسوجات اعم از انواعش دانش آموختگان این گرای

ر و منسوجات مورد استفاده در صنایع دیگر را ب و موکت ها مثل فرشپوشکف
 .عهده دارند

 -مهندس نساجی 
 تکنولوژی نساجی

، تولید نخ افرادی هستند که با نحوه نساجی تکنولوژی دانش آموختگان گرایش
 آاتماشین با طراحی آشنایی کامل داشته و تا حدودی و موکت ، قالیپارچه
ها، نخ ریسندگی هایباشند. همچنین به شیوهآنها آشنا می مختلف و قطعات نساجی

 آشنا هستند . و بافندگی بافندگی مقدمات
شیمی  -مهندس نساجی 

 نساجی و علوم الیاف
 ، خواصتولید الیاف زمینهدر مهندش شیمی نساجی و علوم الیاف فردی است که 

اطاعات کافی  مواد نساجی تکمیل آنها و نحوه ، مواد رنگزا و خصوصیاتالیاف
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 در صنایع کاربرد مواد شیمیایی و نحوه الیاف داشته باشد و در واقع با طرز تهیه
 آشنا باشد. نساجی

مدیریت  -مهندس نساجی 
 صنایع نساجی

رکیبی تلفیقی از مهندسی صنایع و مهندسی نساجی و ت دانش آموختگان این رشته
 رند .از فنون مدیریتی و مهندسی را مسلط می شوند و در صنایع به کار می گی

 -مهندس هوافضا 
 آیرودینامیک

ا های پیچیده در اطراف جسم پرنده رمهندسین هوافضا در این گرایش جریان
ری و ینامیکی به بررسی پایداکنند و با بدست آوردن نیروهای آیرودتحلیل می

ختلف بیشتر هوای اطراف زمین که در ارتفاعات م - طراحی سازه شناور در سیال
واره یکی پردازند. به جز تحلیل، هممی -فاکتورهای متفاوت دارد، مورد بحث است 

هایی با ها و بدنههای مهندسین آیرودینامیک، طراحی بالترین دغدغهاز اصلی
 .د و کمترین هزینه استبیشترین کاربر

 -مهندس هوافضا 
 پیشرانش

نواع اطراحی و تعیین میزان عملکرد  از وظایف مهندسین پیشرانش می توان به 
لتحصیان او فارغ  دانش آموختگان این رشتههای جلوبرنده اشاره کرد. عمده سامانه

 .پردازندمی سازی عددی رفتار سیالاین گرایش به شبیه

 - مهندس هوافضا
 دینامیک پرواز و کنترل

طالعه و مهای هواپویشی، هندسی و وزنی، به گیری از دادهدینامیک پرواز با بهره
ه بررسی برد، بپردازد. در واقع علم دینامیک پرواز بررسی رفتار و حرکات هواپیما می

شود پرنده می مسافت نشست و برخاست )طول باند(، چگونگی تاف وسیله
حوه تحلیل نوظیفه ی مهندس دینامیک پرواز و کنترل  ور خاصهطپردازد. بهمی

سازی این حرکت منظور بهینههایی بهحرکت یک وسیله در هوا یا فضا و ارائه طرح
ایی و های موتوری هوایی و فضمی باشد. این گرایش بسیار مهم به مطالعه سازه

 .پردازدبهبود کیفیت آنها متناسب با نوع سازه می

 -وافضا مهندس ه
 های هوافضاییسازه

های  از وظایف دانش آموختگان این گرایش مطالعه، بررسی و بهینه سازی سازه
وافضایی هواپیما و دیگر وسایل پرنده می باشد و هدف اصلی مهندسان سازه های ه

ابل بارهای باید طراحی و تحلیل سازه هایی باشد که عاوه بر استواری کافی در مق
زن ممکن را ودیگر بارهای استاتیکی وارد بر وسایل پرنده، کمترین  آیرودینامیکی و

 نیز داشته باشند.

 فضایی -مهندس هوافضا 

رنده به طراحی و تحلیل سیستمی وسایل پحوزه کاری دانش آموختگان این رشته 
انیک های فضایی، مکخارج از جو می باشد . فرایندهای نجومی. طراحی ماموریت

دسی اکتشافات فضایی نیز جزو دیگری از کارهای گرایش مهنمدارهای فضایی و 
 فضایی است
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 تعاریف عناوین شغلی دسته مالی، حقوقی و اداری
 

 مالی، حقوقی و اداری

 توضیحات مشاغل

 پاسخگوی
 تلفنی

 یا ها شرکت تلفنی های سیستم تجهیزات کاربری ی وظیفه که است شخصی تلفنی پاسخگوی
 و گیرندگان استم به اطاعات ارایه. داخلی و خروجی، ورودی، های تماس اداره برای ها خانه تلفن

 .دارد را ها پیام ضبط

 و بهادار اقاور وجوه گرفتن تحویل به مربوط امور انجام عهده از بتواند که است کسی تحصیلدار دارتحصیل
 .رآیدب هاآن نظایر و شرکت حساببه هاآن گذاشتن و هابانک به هاآن بردن

تحلیلگر 
 بورس

 تماعیاج سیاسی، اقتصادی، اوضاع وتحلیلتجزیه عهده از بتواند که است کسی بورس گرتحلیل
و  دارائی صنایع، بازار، بازده و ریسک میزان تشخیص سهام، بازار وتحلیلتجزیه منطقه، کشور،

ت، شرک مالی وضعیت وتحلیلتجزیه برتر، صنعت انتخاب سهام، سبد پرتفوی، تشکیل همچنین
افزارهای نرم کارگیریبه بازار، جو وتحلیلتجزیه برتر، صنایع و های رایجمدل از سهم انتخاب
 هایتئوری طبیقت و سهام سبد کردن اداره کارگزار، اطاعات، انتخاب و آمار و ریاضیات کامپیوتری،

 .برآید عملی هایفعالیت با جدید
گر تحلیل
 مالی

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

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

 استانداردها اب انطباق و بودن کامل صحت، یارزیاب برای مالی هایگزارش سایر یا و مالی هایصورت
 .دهدمی انجام رایانه کمک به را

 -دفتردار 
متصدی 
 دبیرخانه 

 باشد می مالی مبادات ثبت مسئول دفتردار

کارشناس 
امور 

کارگزینی 
و منابع 
 انسانی 

 هایمشی خط و هافعالیت کلیه مسئولیت که است کسی انسانی منابع و کارگزینی امور کارشناس
 عملکرد کارکنان،ارزیابی ،آموزش جدید کارکنان استخدامک همچون سازمان کارکنان به مربوط

 .دارد برعهده را...  و کارکنان
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کارشناس 
 بیمه

 ایمهبی خدمات ارائه به و شودمی محسوب بیمه شرکت اصلی نماینده عنوانبه بیمه کارشناس
 ارزیابی را بیمه متقاضیان شرایط و هادرخواست او. پردازدمی مربوطه شرایط و مقررات با مطابق

 .کندمی تعیین را هاآن بیمه حق و ایبیمه پوشش مقدار و کرده
کارشناس 
تدارکات و 
 پشتیبانی

 کااها کیفیت و هاقیمت مقایسه با بعد یمرحله در و تجهیزات و ملزومات مصرف میزان بینیپیش
 .دهدمی درخواست شرکت انبار تأمین برای را اهآن ارزشمندترین و بهترین خدمات، و

کارشناس 
 حسابرسی 

 را قوانین و یحسابدار اصول با آنها سازگاری بررسی و اسناد و اطاعات ارزیابی ی وظیفه که کسی
 دارد عهده بر

کارشناس 
 حقوقی

 یا زمانسا حقوقی امور کلیه دارد، حقوقی اصول و قوانین به که کاملی تسلط با حقوقی کارشناس
 خارجی، و داخلی قراردادهای انعقاد ها،دستورالعمل و هانامهآیین تنظیم و تهیه ازجمله شرکت
 و رسیداد جلسات در شرکت استخدامی، و اداری دعاوی و حقوقی هایپرونده پیگیری و رسیدگی

 به مربوط یقوقح امور انجام لزوم، صورت در کارکنان به حقوقی مشاوره ارائه سازمان، حق از دفاع
 دارد عهده بر را … و مزایده مناقصه،

کارگزین 
 امور رفاهی

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

متصدی 
 امور بانکی

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

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

مسئول 
 دفتر

ایی توان منشیگری، و مدیریت مفاهیم سازمان، و اصول تشخیص با که است کسی دفتر مسئول
 و مدیر هایفعالیت ها، هماهنگینامه و اسناد بایگانی سازمان، و همکاران افراد، با ارتباط برقراری

 باشد. داشته را...  و جلسات برگزاری جهت همکاری
مسئول 
 قراردادها

 تهیه راردادها،ق امور مربوطه، اوراق و اطاعات اخذ عهده از بتواند که است کسی قراردادها مسئول
 .برآید طهمربو قراردادهای عقد و زایدم و مناقصه انواع برگزاری و قراردادها هایفرجه جدول

مشاور 
 حقوقی 

 تشرک و ها حقیقی،گروه یا حقوقی از اعم اشخاص)مشتریان به که است کسی حقوقی مشاور
 ندک می عمل آنها نماینده عنوان به موارد برخی در و دهد می حقوقی ی مشاوره خود(ها

 هاگزارش اعانو تنظیم نگاری،نامه مسئول، نهروزا برنامه تنظیم چون وظایفی که است فردی منشی منشی
 است دارعهده را حسابداری و بودجه مدیریت برخی اوقات و مختلف هایفعالیت از
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 تعاریف عناوین شغلی دسته مدیریتی
 

 مدیریتی

 توضیحات مشاغل

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

 مدیر اداری

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

 به دهد خر اشتباهی اگر و کند می مشاهده را آنان کار نحوه و باشد می کارکنان
 دهد. می تذکر مقابل فرد

 مدیر فناوری انفورماتیک

 یریتمد ،(IT) اطاعات فناوری های پروژه مدیریت و ایجاد طرح، که است کسی
 و وژهپر مراحل ریزی برنامه فنی، کارکنان کار راهنمایی و رهبری اطاعات،

 طمینانا برای پیشرفت بر نظارت مرحله، هر برای کار و کسب پیامدهای ارزیابی
 دهد می انجام را شده برآورده هزینه اهداف و ستانداردهاا مهلت، از

 مدیر بازرگانی خارجی

 شفرو و خرید قرارداد عقد هایفعالیت مجموعه مدیریت وظیفه که است کسی
 دورص الملل، بین بازاریابی و تبلیغات و( حقوقی یا حقیق) خارجی شخص با

 هزینه بررسی ور،فاکت پیش همان یا ( perform invoice ) اینویس پرفرم
 یبررس کشور، به ها آن نمودن وارد یا و خارجی کشورهای به باربری های
 ایاجر کاا، ترخیص بیمه، با مرتبط مسائل بررسی گمرک، با مرتبط مسائل
 ) L/C ( نقد ) T/T از اعم بانکی های پرداخت با مرتبط مسائل نقل، و حمل

 دارد عهده بر را. … و(  امانتی ) Deposite ( اعتباری

 مدیر بازرگانی داخلی

 انندم بازاریابی های برنامه ها سیاست ریزی برنامه و هماهنگی که است کسی
 و رقبا و سازمان توسط شده ارائه خدمات و محصوات برای تقاضا تعیین
 گذاری تقیم های استراتژی همچنین. دارد عهده بر را بالقوه مشتریان شناسایی

 که حالی در کند، می تضمین بازار سهم یا شرکت سود حداکثر هدف با را
 توسعه بر نظارت و هستند راضی شرکت مشتریان که کند می حاصل اطمینان
 یدجد خدمات و محصوات به نیاز دهنده نشان 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 انسانی و مادی منابع از بتواند کارآمد فرایند یک کارگیری به با که است کسی
 ودیتمحد و کاناتام به توجه با جامع و کامل و صحیح ریزی برنامه یک طریق
 با و رنظ مورد تاریخ در را شده تعریف پیش از فعالیتهای از ایمجموعه هایش
 نجاما به اختیارش در بودجه با توجه با شده تعیین پیش از را مطلوب کیفیت

 برساند

 مدیر تبلیغات
 ایبر تقاضا تعیین مانند بازاریابی های سیاست و ها برنامه که است کسی

 القوهب مشتریان شناسایی و رقبا و سازمان توسط شده ارائه اتخدم و محصوات
 کند می 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
 جذب برای سازیزمینه. است بازاریابی پیشرفته ابزارهای از گیریبهره و ترویج

 قلمروی گسترش فروش، هایفعالیت برای بسترسازی فروش،( جدید) مخاطبان
 سنهح مناسبات و روابط برقراری و تازه مشتریان به خدمات و محصوات فروش
 است ربازا عهتوس مدیر شغلی اهداف جمله از قدیمی و جدید مشتریان با کاری

 مدیر تولید
 بعمنا و کاری های فعالیت هماهنگی یا ریزی برنامه 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
 فروش مدیران شامل. خدمات و محصوات مواد، خرید با مرتبط کارگران و خرید

 .دارد عهده بر را خرید مدیران و فروشیخرده و فروشیعمده

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

 .دارد عهده

 مدیر روابط عمومی

 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 دوینت و تهیه

 .دارد دهعه بر را خود

 انتقال 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 آموزشی هایبرنامه ایجاد و اهداف و مقررات
 پتانسیل 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

 ،اتیمطبوع 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

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

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

 مدیر مالی
 یمه،ب 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

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

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

 مدیرعامل

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

 .کندمی مدیریت سطح بااترین در را
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 منابع عناوین شغلی
 

 اجرایی و منابع دسته فنی
 

 

 انبار دار

 

 

 

 هادیکتب پیشن موضوع
 متوسطهریاضی  ریاضی
 متوسطهادبیات  ادبیات

 کنترل موجودی

انتشارات راهیان  -حسن پور -کتاب کنترل موجودی 
 ارشد
وحید عبداله زاده و  -کنترل تولید و موجودی 
 انتشارات نگاه دانش -محمدهادی نیکوفکر 

 فقیهی کامران -کتاب انبارداری و مدیریت خرید  انبارداری
 آزمون های پیام نور

 
 

 

 

 باغبان

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

زبان عمومی و تخصصی
 کتاب های) عمومی و تخصصی(

 زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته باغبانی

 میوه کاری

کتاب میوه کاری در مناطق معتدله دکتر یوسف 
 زادگانرسول

 دکتر رسول جلیل مرندیکتاب میوه کاری 

 های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عبادیجزوه میوه
 و دکتر زمانی

کتاب مرکبات پرورش مرکبات در ایران دکتر فتوحی 
 قزوینی

 شناسی عمومی، دکتر شها محمودیخاک شناسیشناسی و گیاهخاک
 شناسی، دکتر الیاس آذرمبانی خاک
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 ، دکتر احمد قهرمان2و 1ی جلد شناسگیاه

 ارگانوژنز و مورفوژنز گیاهی، دکتر مرتضی عطری

 ازدیاد نباتات
 گیاه افزایی دکتر خوشخوی
 اصول باغبانی دکتر خوشخوی

 ازدیاد نبات دکتر رسول جلیل مرندی

فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد 
 از برداشت

 راحمی فیزیولوژی بعد از برداشت دکتر
 فیزیولوژی بعد از برداشت دکتر رسول جلیل مرندی

 ای بر فیزیولوژی گیاهی، هاپکینز، ترجمهکتاب مقدمه
 دکتر احمدی

 کتاب تایزوزایگر

 فیزیولوژی گیاهی )جلد اول(، دکتر احمدی

 کاریکاری و گلسبزی

 کتاب سبزیکاری دکتر غامعلی پیوست
اری علمی و عملی مسعود قاسمی قهساره و کتاب گلک

 محسن کافی

 کتاب گلکاری دکتر خلیقی

 
 

 

 

 آات صنعتیتعمیر ماشین

 

 

 
 کتب پیشنهادی موضوع

آات تعمیر ماشین
 صنعتی

 معتبر دانشگاهی کتب
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 کارگر ماهر برقکار
    

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 کاردانی و متوسطه های کتاب ماهر برقکارکارگر  

 
   

 
 

 

 تأسیساتو  کشلولهکارگر ماهر 

 

 

 
 کتب پیشنهادی موضوع
و  کشلولهکارگر ماهر 

 ساختمان ملی مقررات آزمون منابع تأسیسات
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 منابع دسته بهداشت، درمان و مراقبت
 

 

 امدادگر

 

 

 

 کتب پیشنهادی وعموض
 جدیدترین رفرنس احیای قلبی ریوی انجمن قلب آمریکا  حیای قلبی ریوی

 تالیف مصباح اردکانی–آناتومی  آناتومی

 خاصه گایتون-فیزیولوژی فیزیولوژی

 عبداللطیف حویزی-کمک های اولیه و مراقبت های پزشکی کمک های اولیه

 
 

 

 

 ای حرفه بهداشت

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 سه جلد هالیدی فیزیک
 جلد2-چارلزمورتیمر-شیمی عمومی شیمی

 کتاب حساب و دیفرانسیل و انتگرال نوشته جورج توماس ریاضی

 زبان

 504تافل 
 ویژه علوم پزشکی-لزگی

 سایر منابع

 جلد 3دکتر بهرامی -نمونه برداری از آاینده های هوا
 دکتر حسین کاکوئی-مهندسی روشنایی

 ترجمه دکتر فام-ایمنی برای مهندسین بهداشت

 دکتر گلمحمدی-انسان و تنش های حرارتی

 نیل استیسی-سم شناسی صنعتی

 دکتر گلمحمدی-صدا و ارتعاش

 
 

 

 

http://www.inre.ir/


51    www.inre.ir  

 

 

 

 

 محیط بهداشت

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 handbook of solid waste management- امدمواد زائد ج

کلیات بهداشت 
 محیط

E riro e tal e gi eeri g’’fifth editio 

 زبان عمومی

-Reading and thinking in English1،2،3 

-Developing Reading skills 

-Reading  through Interaction 

 سایر منابع

 یکآب و فاضاب هیدرول
 انتقال و توزیع آب جمع آوری فاضاب

 تصفیه آب

 تصفیه فاضاب

 شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضاب

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

 
 

 

 

 سنجی بینائی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
فیزیولوژی 

 کاپتی

Gemetrical, physical and Visual Optics Micheal p. Keating , 

ph.D . 2th edition, Butterworth-Heinemann 2002. 

آنومالی دید دو 
 چشمی

Clinical Management of Binocular Vision Schieman M- Bruce W 

2th edition lippincot Williamw & Wilkins 2008 

pickwell,s Binocular Vision Anomalies ( ) Bruce Evance, 

Butterworth – Heinemann 

Eye care for infants and young Children Moore Bruce D. 

butterwith-heinemann 1997 
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اپتومتری 
 کودکان

Binocular Anomalies Griffing john R Grisham j. David th 

edition, Butterworth- Heinemann  

کلیات 
 اپتومتری

Primary care in optometry 2007 

 بیماری چشمی

Clinical Opthalmology Kanski Jack J th edition, Butterworth – 

Heinemann  

عدسی های 
 تماسی

Clinical Manual of Contact Lenses edited by Bennett Edwards – 

Henty Vintia Allee 2th edition, LippincotWilliams & Wilkins 

2000 

 عینک طبی

System for ophalmic dispensing Clifford W.Brooks Irvin M 

Borish 3th edition 2007 

 
 

 

 

 پرستاری

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 .نتشارات بشریا - 2004سودارث سال  -جراحی، برونر -پرستاری داخلی  داخلی جراحی

 کودکان

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

 .(، حامد مرتضوی، انتشارات سالمی2(و)1کودک)نامهدرس

 .جریصدیقه خن -(، انتشارات سنجش تکمیلی نویسنده فروزان زیانی 1کودکان )

 بهداشت جامعه

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

 /1376تهران چهر، 

 پرستاری بهداشت جامعه، رخشنده محمدی، نشر نی

 های بهداشت جامعه خاتونیمجموعه سؤاات و تست

 پرستاریروان

 لدج 2واقعی و کوشان، 
وم پزشکی ترجمه گروه متجرمین دانشگاه علپرستاری در اختاات روانروان

 پزشکی ایران

 2003پزشکی کاپان روان

بهداشت مادران و 
 نوزادان

ری، احمد میتراذوالفقا.  82پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، چاپ اول، سال 
 .علی اسدی نوقابی. انتشارات بشری
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 .تاری بهداشت مادران و نوزادان، فرنوش خجسته، انتشارات گلبانپرس

 زبان تخصصی
English for students of nursing 

ESM 

ESM 

 زبان عمومی

 
 زبان عمومی

 
 )ادامه(

 Developing Reading skills)سه جلد( 
Mosaic one 

 Reading and thinking in English )دو جلد(

 Developing Reading skills( جلد سه)

Mosaic one 

 Reading and thinking in English( جلد دو)
 عسگری، وحید تألیف ارشد، کارشناسی هایرشته کلیه عمومی زبان گرامر

 آموزش فرهنگی کانون انتشارات
504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 

TOFEL flash (Reading) 
 آموزش فرهنگی کانون انتشارات ،(مطلب درک)2 عمومی انگلیسی زبان

 
 

 

 

 

 داروسازی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 داروسازی

 شیمی عمومی مورتیمر

 لنینگر-بیوشیمی پایه
 دکتر وجگانی-ایمونولوژی

 فیزیولوژی گایتون
 اسکوک)چاپ آخر(-شیمی تجزیه

 مک موری-شیمی آلی
 میکروبشناسی جاوتز

 براون و نووا-انگل شناسی
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 دامپزشکی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 دامپزشکی

 فصل اول 7شناسی دکتر حسن تاجبخش   کتاب باکتری

 کتاب بیوشیمی برای پرستار
 تهرانکتاب بیوشیمی دامپزشکی انتشارات دیباگران 

 کتاب بهداشت مواد غذایی دکتر رکنی دانشگاه تهران
 کتاب انگل شناسی تک یاخته ها دکتر موسی توسلی دانشگاه ارومیه

 سمنان  کتاب انگل شناسی دامپزشکی دکتر عماد چنگیزی دانشگاه
 کتاب تشریح و کالبد شناسی حیوانات اهلی دکتر حملی دانشگاه تبریز

 کتاب فیزیولوژی دامپزشکی دکتر جواد ضمیری
 کتاب تشریح مقایسه ای جانوران اهلی دکتر بیژن رادمهر و حمزه شهراسبی

 
 

 

 

 رادیولوژ ی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 رادیولوژی

 نیترجمه دکتر حسین مزدارا-پروفسور اریک هال-رادیولوژ ی برای رادیولوژیست ها

سین حترجمه دکتر  -دکتر استیفن داود-ظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژ یحفا
 مزدارانی
 دکتر احمد مجد-بیولوژی سلولی و مولکولی

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

 

 

 

 هادیکتب پیشن موضوع

 روانشناسی

 نظریه های شخصیت تالیف فیست و فیست ترجمه یحیی سید محمدی

 ترجمه یحیی سید محمدی-کاربست مشاوره و رواندرمانی تالیف کری
 ترجمه دکتر براهنی-زمینه روانشناسی هیلگارد

 خاصه روانپزشکی کاپان و سادوک
 تروانشناسی فیزیولوژ یکی جیمز کاا

 مقدمات نوروسایکولوژ ی تالیف دکتر داود معظمی
 روانشناسی بالینی جعفری

 تالیف دمتر دیوید سون ترجمه حمید شمسی پور– 2و  1آسیب شناسی روانی جلد 
 
 

 

 

 شنوایی شناسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

آناتومی و 
فیزیولوژی 

 شنوایی و تعادل

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. 

 تشخیصی
Katz J. Handbook of Clinical Audiology. Lippincott Williams & 

Wilkins , 6 Rev Ed edition, 2009. 
Reeser RJ,Valente M,Hosford –Dunn H,Audiology: Diagnosis 

.Thieme 

 توانبخشی
Dillon H. Hearing Aids. Thieme Medical Publisher,  

Tye-Murra N. Foundation of Aural Rehabilitation. Singular 

publication . 2009 

 Northern JL, Downs MP. Hearing in Children. Lippincott کودکان

Williams & Wilkins. 5th edition 2002 
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 غذایی صنایع

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 صنایع غذایی

 ر فاطمیدکت-شیمی مواد غذایی

 شیمی مواد غذایی دکتر بابک قنبرزاده
 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
 اسیدکتر کلب-اصول طراحی کارخانجات

 
 

 

 

 آزمایشگاهی علوم

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

علوم 
 آزمایشگاهی

 بیوشیمی لنینجر و دولین

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

کتر دکتر فریده زینی و دکتر امیر سید علی مهبد و د-قارچ شناسی پزشکی جامع
 انتشارات دانشگاه تهران-امامی

Walker  &et al-باکتری شناسی و ویروس شناسی 
 
 

 

 

 پزشکی فوریت

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 فوریت پزشکی

 تالیف مصباح اردکانی–آناتومی 

 خاصه گایتون-فیزیولوژی
 انیداروشناسی جدیدترین رفرنس کتابهای پیش بیمارست-فارماکولوژی

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

 

 

 فیزیولوژ ی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 فیزیولوژی

 فیزیولوژ ی پزشکی گایتون

چاپ -امین رده بندی جانوری/ابوالقاسم-مبانی زیست شناسی)زیست شناسی سلولی
 امیرکبیر(-یازدهم

 جانورشناسی عمومی مهره داران/طلعت حبیبی محمد مهدی
 بیوشیمی لنینگر

 
 

 

 

 گفتاردرمانی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 اختاات
 و صوت

 تشدید

Colton RH, CasperJK,HiranoM( ).UnderstandingVoice 

Problems: A physiological perspectivefor diagnosis and 

treatment.baltimore: Williams & Wilkins 

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

palate speech.Mosby 

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

Disorders.Plural Publishing 

 زبان اختال
 دوران در

 رشد

Paul R.( ). Language disorder from infancy through 

adolescent.Elsevier Mosby 

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

Snowling Mj,Stackhouse J.( ) .Dyslexia,speech and 

language:A practitioner handbook( th ed),London: Whurr 

publishers 

 اختال
 زبان اکتسابی

lapointe L L.( )-ApasiaAnd Related Neurogenic Language 

Disorders. Thimeme. 

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

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

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

pathologist.Mosby 

 روانی اختال
 گفتار

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

and treatment , Lippincott William & Wilkins 

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

Understanding and Treatment. 

 واج اختال
 آوا و شناختی

 شناختی

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

phonological disorder USA. 

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

diagnosis, and management( nd Ed) st.louis,Mo:Elsevier Mosby 

 
 

 

 

 ایمنی مشاور

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 مشاور ایمنی

 دکتر مجید عباسپور-2و1مهندسی محیط زیست جلد 

 فریده گلبابایی-انسان و تنش های حرارتی محیط کار
 رام تیرگر و همکاراندکتر آ-مبانی بهداشت حرفه ای

 کلیات بهداشت حرفه ای دکتر علیرضا چوبینه
 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 استیسیسم شناسی 

 
 

 

 

 تغذیه مشاور

 

 

 
 کتب پیشنهادی موضوع

 مشاور تغذیه
 فیزیولوژی پزشکی گایتون

 بیوشیمی عمومی لنینگر
Modern  nutrition in health & disease 2006- 
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Krauses food,nutrition & diet therapy 2008- 
Human nutrition & dietetics 2005- 
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 منابع دسته خدماتی، رفاهی و آموزشی
 

 

 نظافتچی و آبدارچی

 

 

 کتب پیشنهادی 
 پیشخدمت( جابر مرتضایی-نظافتچی-کتاب نیروهای خدماتی )آبدارچی

 
 

 

 

 (زنانه) پیرایشگر و آرایشگر

 

 

 
 کتب پیشنهادی

 کتاب اطهر -فاطمه باستانی -زنانه پیرایشگر موی
 کتاب اطهر -فاطمه باستانی -تست متعادل ساز چهره زنانه

 
 

 

 

 (مردانه)پیرایشگر و آرایشگر

 

 

 کتب پیشنهادی 
 کشور ایحرفه فنی وآموزشسازمان  -سلیمانی محمدرضا -مردانه یشگریآموزش فن آرا

 
 

 

 

 آشپز

 

 

 
 کتب پیشنهادی

 رنگکارکنان.تو یکشور، تعاون یو حرفه ا یسازمان آموزش فن -یشهرزاد منصور -2درجه  یآشپز

 کشور یو حرفه ا یسازمان آموزش فن -یشهرزاد منصور -1درجه  یآشپز
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 آمارگر

 

 

 

 کتب پیشنهادی
 زیکریاضی دوم، سوم و جهارم دبیرستان رشته ریاضی و فی

وم دبیرستان سادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(، زبان فارسی دوم و 
 رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 سمت -منصورفر میکر، اوت منیا، هالمندن امیلیو، فریش چاردیر -یانمونه یریآمارگ

 
 
 

 

 پژوهشگر

 

 

 

 کتب پیشنهادی
وم دبیرستان سیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(، زبان فارسی دوم و ادب

 رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 (1394جامعه شناسان ) -ییرزایم لیخل -یسیو پژوهشنامه نو یپژوهش، پژوهشگر
 
 
 

 

 تایپیست

 

 

 

 کتب پیشنهادی
 تجربییا دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک  ادبیات دوم، سوم و چهارم

 زبان فارسی دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک یا تجربی
 تهران باگرانید یهنر یمؤسسه فرهنگ  -دوست یافتخار دهیسپ -یحرفه ا پیآموزش تا
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 کار ترخیص

 

 

 

 کتب پیشنهادی
 (90 مصوب) آن اجرایی نامه آیین و گمرکی امور قانون

 بندی کاا طبقه اصول و آن اجرایی نامه آئین و واردات و صادرات مقررات
 گمرکی امور جامع سامانه و فرامرزی تجارت واحد پنجره با مرتبط مباحث

 
 
 

 

 گردشگری راهنمای

 

 

 

 کتب پیشنهادی
 وم، سوم و چهارم دبیرستان رشته هنر، د2و  1، کارگاه هنر 2و  1سیر هنر در تاریخ 

وم دبیرستان سادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(، زبان فارسی دوم و 
 رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 وزرا -ی مردان ینرگس عل -رانیا یگردشگر یراهنما

 
 
 

 

 دینی علوم کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی
وم دبیرستان سادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(، زبان فارسی دوم و 

 رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(
 یعل یمهد ی،موحد ابطح یمحمد تق دیس ی،حسن درضایحم دیس  -ها و ماحظات دگاهید ؛ینیعلم د

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -پور

 ققنوس -براتی عبدالعلی، کریستوفر بارتریج -ن جهانسیری در ادیا
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 کتابدار

 

 

 

 کتب پیشنهادی
 -د شیرزادمجی ،غامعلی رودی ،محسن فاح -و کتابخانه یکتاب، کتابدار کردیبا رو یشناساصول علم

 موسسه علم معمار رویال
حسن  -پورزهرا کاظم -بیکمک یرونالدب -یانه عمومکتابخ یدر رسالت اجتماع ی: بازنگریمدن یکتابدار

 معمارحسین مختاری -ریزیاشرفی

 
 

 

 

 اسپانیولی مترجم

 

 

 

 کتب پیشنهادی
وم دبیرستان سادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(، زبان فارسی دوم و 

 رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(
 -کوبمونا نخ ، زادهیمولود عبدالعل ، ریکوکارشهیسحر ن ،ترانه قطب -ییایزبان اسپان یش موضوعآموز

 تفکر پارس

 رهنما -یکامروز پارسا -ییایآموزش و کاربرد دستور زبان اسپان

 
 
 

 

 انگلیسی مترجم

 

 

 

 کتب پیشنهادی
وم دبیرستان سو فیزیک )تجربی(، زبان فارسی دوم و ادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی 

 رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(
 ابرون -یریام یمصطف -ترجمه ینظر یاصول و مبان
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 ایتالیایی مترجم

 

 

 

 کتب پیشنهادی
 ادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی( زبان فارسی دوم و
Nuovo Espresso , ,   - ناشر :ALMA Edizioni 

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

Guru 

 
 
 

 

 چینی مترجم

 

 

 

 کتب پیشنهادی
وم دبیرستان ستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(، زبان فارسی دوم و ادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرس

 رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(
 رهنما -ی. صنوبر دوستعلیدوست. آزاده باقر یمحمد رحمان -2 تیراه موفق

 نینسل نو -انیاشرف صالح -روز 60در  ینیآموزش زبان چ

 
 

 

 

 روسی مترجم

 

 

 

 کتب پیشنهادی
 ادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(
 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 
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 عربی مترجم

 

 

 

 کتب پیشنهادی
وم دبیرستان سادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(، زبان فارسی دوم و 

 رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(
 نینسل نو -انیرضا ناظم - روز 60در  یآموزش زبان عرب

 اندیشه موانا -بکمجید صالح -روش نوین در آموزش زبان عربی

 
 

 

 

 فرانسوی مترجم

 

 

 

 کتب پیشنهادی
وم دبیرستان سادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(، زبان فارسی دوم و 

 رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(
 سمت -یمحمدجواد کمال -( ینسه به فارسکتاب اصول فن ترجمه ) فرا

 شونار -یپاندورا لسان -همه یآموزش دستور زبان فرانسه: گرامر برا

 
 
 

 

 اجتماعی مددکار

 

 

 

 کتب پیشنهادی
وم دبیرستان سادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(، زبان فارسی دوم و 

 و فیزیک )تجربی(رشته ریاضی 
 علم -عزت اله سام آرام -یاجتماع یدر مددکار یکاربرد یها هینظر

 علم -فرجاد نیمحمدحس -یاجتماع یمددکار یمبان
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 انگلیسی مدرس

 

 

 

 کتب پیشنهادی
 ادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(

 و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی( زبان فارسی دوم
 آبرنگ -پورامیرهوشنگ اقبال -سیاصول و روش تدر یسیارشد آموزش زبان انگل یکارشناس

 محمد آذروش -یسیزبان انگل سیتدر یاصول و روش ها

 
 
 

 

 فرانسوی مدرس

 

 

 

 کتب پیشنهادی
 ن رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(ادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستا

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

 سمت -یمحمدجواد کمال -( یکتاب اصول فن ترجمه ) فرانسه به فارس
 شونار -یپاندورا لسان -همه یآموزش دستور زبان فرانسه: گرامر برا

 
 
 

 

 TRX مربی

 

 

 نهادیکتب پیش 
 نشر علم و حرکت –سجاد عارفی نیا  – TRX تمرینات مجموعه کاملترین
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 اسکواش مربی

 

 

 کتب پیشنهادی 
 دوسیانتشارات پیام فر –ترجمه حمید طباطبایی  –آموزش گام به گام اسکواش )فیلیپ یارو( 

 
 
 

 

 رانندگی آموزش مربی

 

 

 یکتب پیشنهاد 
 کاتوزی -حسن پوده -کشور یرانندگ یها: کانون آموزشگاهیرانندگ انیمرب یراهنما

 
 
 

 

 دستی صنایع آموزش مربی

 

 

 

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

 قهنر مشتا -خلیل مشتاق -ن و شناخت مواد و مصالحو جها رانیا یدست یدر هنرها ییهاپرسش
 چهارخونه -یابن عباس سیادر - یدست عیصنا یبه کارشناس یمجموعه سواات کاردان

 
 

 

 

 نقاشی آموزش مربی

 

 

 
 کتب پیشنهادی

 ، دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته هنر2و  1، کارگاه هنر 2و  1سیر هنر در تاریخ 
 سوره مهر -پرویز اسکندرپور خرمی -یرانیا یهنر و آموزش نقاش نییآ 5 یکتاب نگارگر
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 ایروبیک مربی

 

 

 کتب پیشنهادی 
 نشر بامداد کتاب –کوروش ویسی، دکتر محمد کشتی دار  –ایروبیک، آموزش و فواید آن 

 
 
 

 

 تنیس مربی

 

 

 

 کتب پیشنهادی
 نشر آوای آبیز –ترجمه: محمدرضا عنبری عطار  –زش تنیس )کرول متسازاکی( آمو

 –امی ترجمه: مهندس کوروش ام –آموزش تنیس، تکنیک ها و تاکتیک ها )فدراسیون تنیس آلمان( 
 نشر امید دانا

 
 

 

 

 شطرنج مربی

 

 

 کتب پیشنهادی 
 نیفرز -دلجو میرح - شطرنج انیمرب یطرح درس برا

 
 

 

 

 غریق نجات و شنا مربی

 

 

 کتب پیشنهادی 
 نشر بامداد کتاب –کوروش ویسی، دکتر محمد کشتی دار  –ایروبیک، آموزش و فواید آن 

 
 
 

 فوتبال مربی 
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 کتب پیشنهادی
 ورزش -یفرهاد غرو ،ریرولف ما -در فوتبال مدرن یگلزن ناتیتمر

 یجال دیمج -زش فوتبالآمو
 استوار  -ییمرتضا دیمجی، خرسند لیاسماع، تیب چاردیر -یکتابچه مرب

 
 

 

 

 کودک مهد مربی

 

 

 

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

 آگاه -یدتوران میرها -در مهد کودک و کودکستان( ینه مربکودک )برنامه کار ساا یکتاب کار مرب
 -انیرگس عطرن -ندبدان دیمهدکودکها با انیو مرب رانی: آنچه مدمیچگونه مهد کودک خود را اداره کن

 نرگس عطریان
 فراانگیزش -پورمقدم مانیسل نیحس -سال( 7 ری)اصاح رفتار کودکان ز یکودک خط خط

 
 

 

 

 والیبال مربی

 

 

 

 کتب پیشنهادی
 انه تخصصیرس -یمحمود افشاردوست و بهنام محمود ،یفتاح یعل، ایپاپاجورج -بالیجامع وال ناتیتمر

 دانا -کارل مک گاون -بالیوال یگریعلم مرب
 وایش ، بینسترن غر ، ینوعفرشته قلعه ، نبرگیل ندایک -بالیموفق وال نیتمر 101: یگریهنر و علم مرب

 بامداد کتاب -میخسرو ابراه،آزادفدا 
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 جسمانی آمادگی و ورزش مربی

 

 

 
 کتب پیشنهادی

 کتاب آموزشی آمادگی جسمانی )متوسطه فنی و حرفه ای(

 انتشارات سمت –عباسعلی گائینی و حمید رجبی  –آمادگی جسمانی 
 
 

 

 

 یوگا مربی

 

 

 

 نهادیکتب پیش
ی، مهدیس ترجمه: سایه ابولحسن –یوگا )آنگارای گانشا موهان، ایندرا موهان(  3مربی گری درجه 

 ناشر: آکادمی یوگا، پیروزان دانش –مقدمی، آفرودیت عدیلی 
نشر  –حمدی ماحمد هنرور، پیام رحیمی فر، پیام طحانی، مشهود  –آموزش یوگا )مصور و گام به گام( 

 سمیر

 
 

 

 

 تحصیلی مشاور
   

 

 کتب پیشنهادی

 

 دانش یورا -یمحمد مصطفو -یلیتحص یزهیانگ جادیا یها روش
 پلیکان -یسیرئ اریمه ،جوانفر  نیرحسیام، محمدرضا ذاکر -یلیمشاوره تحص المعارفرهیدا

 -یدرس یزیو برنامه ر مطالعه یروش ها ،یلیو مشاوره تحص یی: اصول و فنون راهنمایلیمشاوره تحص
 فراانگیزش -ییاصغر سرا یعل
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 شغلی مشاور
   

 

 کتب پیشنهادی

 

 رشد -یآبادعیعبداه شف -انتخاب شغل یهاهیو نظر یاو حرفه یو مشاوره شغل ییراهنما

 رشد و توسعه  -ابوالقاسم اکبری -راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

جهاد  -یوسفی. زهرا یزونکر. محمدرضا عابد یورنون ج -کل نگر کردیبا رو یشغل ریمس ی مشاوره
 واحد اصفهان یدانشگاه

 
 
 

 

 مهماندار

 

 

 کتب پیشنهادی 
 جهانتاب -مرکز آموزش و پژوهش شرکت قطارهای مسافری رجا -قطار یمهماندار

 
 

 

 

 نگهبان

 

 

 
 کتب پیشنهادی

 یرازیعارف ش ،یرازیعادل ش -یحفاظت، حراست و نگهبان
 کارکنان تیوبسا -ییمرتضا جابر -خاصه کتاب آموزش اصول نگهبانی حراست وزارت علوم

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.inre.ir/


72    www.inre.ir  

 

 

 ویراستار

 

 

 

 کتب پیشنهادی
وم دبیرستان وم و سادبیات دوم، سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(، زبان فارسی د

 رشته ریاضی و فیزیک )تجربی(
 نشر علم -یحسن ذوالفقار -یسیو درست نو یراستاریآموزش و
 سمت -آذرنگ نیعبدالحس -و نشر یراستاریبا و ییآشنا
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 منابع دسته طراحی، رسانه ای، بازاریابی و فروش
 

 

 مشتری با ارتباط اوپراتور

 

 

 
 کتب پیشنهادی موضوع

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

 فارسی عمومی
 
 

 

 

 تلفنی یاب بازار

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 هنر عمومی هنر

 ریاضی و فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )

 ریاضی عمومی
 2و1آمار و کاربرد آن در مدیریت 

 2و1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 
 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

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

 فارسی عومی
 
 

 

 

 حضوری یاب بازار

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 هنر عمومی هنر

 ریاضی و فیزیک
 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )

 ریاضی عمومی
 2و1آمار و کاربرد آن در مدیریت 
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 2و1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 
 )رحمت مشیدی( درک عمومی ریاضی و فیزیک

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 ادبیات

 3و  2ـ ادبیات فارسی 

 3زبان فارسی 
 ـ فارسی عومی
 2و  1زبان و ادبیات فارسی 

 
 

 

 

 بازیگر

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

خاقیت 
تصویری 
 تجسمی

(: 2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )انی هنرهای تجسمی: رشتهمب
 ی گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروهرشته

هارم هنر و چ(: سال 1تحصیلی هنر و انسان، فضا، طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )
 های نقاشی و هنررگاه نقاشی: رشته(: سال چهارم هنر و کا2کارگاه هنر )

وند رنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادم
 بورک فلدمن(

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(

درک عمومی 
ریاضی و 
 فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )

 (3و  2، 1فیزیک )

 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 
خاقیت 
 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف( نمایشی

 نمایش

 بیان بدنی

 بازیگری تک نفری
 بدن و حرکت

 شیوه نمایش ایرانی
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 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ادبیات فارسی  ادبیات

 فارسی عومی
 
 

 

 

 نما پویا

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

خاقیت 
تصویری 
 تجسمی

(: 2) ی گرافیک و طراحی(: رشته1ی گرافیک و طراحی )رشته :مبانی هنرهای تجسمی -
 تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه ی گرافیک و مبانیرشته

هارم هنر و چ(: سال 1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر ) تحصیلی هنر و انسان، فضا،
 های نقاشی و هنرچهارم هنر و کارگاه نقاشی: رشته (: سال2کارگاه هنر )

وند رب تجسمی) ادمرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجا
 بورک فلدمن(

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
درک عمومی 
ریاضی و 
 فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )

 (3و  2، 1فیزیک )
 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 می ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(بخش سواات هوش کتاب درک عمو هوش ریاضی
خاقیت 
 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف( نمایشی

تسلط بر نرم 
 منابع آزاد افزار

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

 فارسی عومی
 
 

 

 

 گر تدوین

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع 
ک عمومی در

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

 (2) خسیر هنر در تاری (1)  و سیر هنر در تاریخ کشی معماریی نقشهتاریخی: رشته
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ی تاریخ هنر )پرویز هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه
 ان(مرزب

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

خاقیت 
تصویری 
 تجسمی

(: 2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته
 ی گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروهرشته

هارم هنر و چ(: سال 1رگاه هنر )تحصیلی هنر و انسان، فضا، طراحی: سال چهارم هنر و کا
 های نقاشی و هنر(: سال چهارم هنر و کارگاه نقاشی: رشته2کارگاه هنر )

وند رنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادم
 بورک فلدمن(

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(

درک عمومی 
ریاضی و 
 فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )

 (3و  2، 1فیزیک )

 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 تدوین

 4و3و2و1تدوین 

 تئوری های تدوین
 شاخت تحلیلی تدوین
 ترکیب بندی تصویر

 2و1ابراتوار فیلم 

 مترجم: پیروز سیار(  ترکیب بندی در عکاسی ) نویسنده: هارالد مانته ترکیب بندی

 مبانی هنر های تجسمی )دکتر حلیمی(

 هارالد مانته مترجم: پیروز سیار( :رنگ در عکاسی )نویسنده رنگ

 رنگ )ایتن(

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ات فارسی ادبی ادبیات

 فارسی عومی
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 ساز تصویر

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

درک عمومی 
 هنر

ایی با ی گرافیک و آشنی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته
ر در ( سیر هن1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماریی نقشهبناهای تاریخی: رشته

 (2تاریخ )

ی تاریخ هنر )پرویز هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه
 مرزبان(

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

خاقیت تصویری 
 تجسمی

 طراحی ی گرافیک و(: رشته1ی گرافیک و طراحی )رشته:مبانی هنرهای تجسمی -
ک: تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافی ی گرافیک و مبانی(: رشته2)

(: سال 1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر ) گروه تحصیلی هنر و انسان، فضا،
های نقاشی و چهارم هنر و کارگاه نقاشی: رشته (: سال2چهارم هنر و کارگاه هنر )

 هنر

دموند های تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ارنگ )ایتن( و مبانی هنر
 بورک فلدمن(

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
 درک        ·

 و ریاضی عمومی
 فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )

 (3و  2، 1فیزیک )
 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

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

 فارسی عومی
 
 

 

 

 خبرنگار و نگار روزنامه

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع 
 هنر عمومی هنر

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی ) یکریاضی و فیز
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 ریاضی عمومی
 2و1آمار و کاربرد آن در مدیریت 

 2و1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 
 (3و  2، 1فیزیک )

 فیزیک عمومی
 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 فیزیک )رحمت مشیدی(بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و  هوش ریاضی

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

 فارسی عمومی
 
 

 

 

 بردار صدا

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

درک عمومی ریاضی و 
 فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )

 (3و  2، 1فیزیک )
 و فیزیک )رحمت مشیدی( درک عمومی ریاضی

بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت  هوش ریاضی
 مشیدی(

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

 فارسی عومی
 
 

 

 

 دار صندوق

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضی و فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )

 ریاضی عمومی
 2و1آمار و کاربرد آن در مدیریت 

 2و1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 
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 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

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

 فارسی عمومی
 
 

 

 

 دکوراسیون و داخلی طراح

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

درک عمومی 
 هنر

یی با بناهای ی گرافیک و آشنای گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته
 (2) یخسیر هنر در تار (1)  و سیر هنر در تاریخ کشی معماریی نقشهتاریخی: رشته

ی تاریخ هنر )پرویز هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه
 مرزبان(

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

خاقیت 
تصویری 
 تجسمی

(: 2)ی گرافیک و طراحی (: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته
ه روه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروی گرافیک و مبانی تصویرسازی: گرشته

چهارم هنر  (: سال1تحصیلی هنر و انسان، فضا، طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )
 های نقاشی و هنر(: سال چهارم هنر و کارگاه نقاشی: رشته2و کارگاه هنر )

وند مرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) اد
 بورک فلدمن(

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
درک عمومی 
ریاضی و 
 فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )

 (3و  2، 1فیزیک )
 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 یک )رحمت مشیدی(خش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیز هوش ریاضی
طرح 

 (5و4و3و2و1طرح ساختمان ) ساختمان

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

 فارسی عومی
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 کلیپ طراح

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

خاقیت 
تصویری 
 تجسمی

(: 2) ی گرافیک و طراحی(: رشته1طراحی ) ی گرافیک ورشته :مبانی هنرهای تجسمی -
 تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه ی گرافیک و مبانیرشته

هارم هنر و چ(: سال 1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر ) تحصیلی هنر و انسان، فضا،
 های نقاشی و هنرچهارم هنر و کارگاه نقاشی: رشته (: سال2کارگاه هنر )

وند رنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادم
 بورک فلدمن(

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(
رک عمومی د

ریاضی و 
 فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )

 (3و  2، 1فیزیک )
 فیزیک )رحمت مشیدی(درک عمومی ریاضی و 

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی
خاقیت 
 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف( نمایشی

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ـ ادبیات فارسی  ادبیات

 ـ فارسی عومی
 
 

 

 

 باسل و مد طراح

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

درک عمومی 
 هنر

ی با بناهای ی گرافیک و آشنایی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته
 (2خ )( سیر هنر در تاری1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماریی نقشهتاریخی: رشته

ی تاریخ هنر )پرویز بریج( و خاصههنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گم
 مرزبان(

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

(: 2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته
ی گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه رشته
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خاقیت 
تصویری 
 تجسمی

(: سال چهارم هنر و 1انسان، فضا، طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )تحصیلی هنر و 
 های نقاشی و هنر(: سال چهارم هنر و کارگاه نقاشی: رشته2کارگاه هنر )

وند رنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادم
 بورک فلدمن(

 لج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خ

درک عمومی 
ریاضی و 
 فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 (3و  2، 1فیزیک )

 ـدرک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( یهوش ریاض

 دوخت
 1پیشرفته و دوخت  1الگو پیشرفته 
 1ودوخت عالی 1الگو عالی 

 لباس کودک

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ادبیات فارسی  ادبیات
 فارسی عومی

 
 

 

 

 بصری هویت طراح

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

درک عمومی 
 هنر

ی با بناهای ی گرافیک و آشنایایران: رشته ی گرافیک و تاریخ هنرتاریخ هنر جهان: رشته
 (2خ )( سیر هنر در تاری1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماریی نقشهتاریخی: رشته

ی تاریخ هنر )پرویز هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه
 مرزبان(

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

(: 2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )ای تجسمی: رشتهمبانی هنره
 ی گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروهرشته

هارم هنر و چ(: سال 1تحصیلی هنر و انسان، فضا، طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )
 های نقاشی و هنرشی: رشته(: سال چهارم هنر و کارگاه نقا2کارگاه هنر )

خاقیت 
تصویری 
 تجسمی

وند رنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادم
 بورک فلدمن(

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
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درک عمومی 
ریاضی و 

 زیکفی

 
 (3و  2، 1فیزیک )

 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 ـ بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ـ ادبیات فارسی  ادبیات
 ـ فارسی عومی

 
 

 

 

 تبلیغاتی کمین ریمج و طراح

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضی

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 ریاضی عمومی

 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ادبیات فارسی  ادبیات
 فارسی عومی

 
 

 

 

 عکاس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

درک عمومی 
 هنر

یی با بناهای ی گرافیک و آشنای گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته
 (2خ )اری( سیر هنر در ت1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماریی نقشهتاریخی: رشته

ی تاریخ هنر )پرویز هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه
 مرزبان(

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

خاقیت 
تصویری 
 تجسمی

ی (: رشته2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته
نسان، فضا، یرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر و اگرافیک و مبانی تصو

ارم هنر و کارگاه (: سال چه2(: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )1طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )
 های نقاشی و هنرنقاشی: رشته
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وند جسمی) ادمرنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب ت
 بورک فلدمن(

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(

درک عمومی 
ریاضی و 
 فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 (3و  2، 1فیزیک )

 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 یاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ر هوش ریاضی
تئوری 
 آموزش کاربردی عکاسی دیجیتال )اسکات کلبی( عکاسی

 ترکیب بندی در عکاسی ) نویسنده: هارالد مانته  مترجم: پیروز سیار( ترکیب بندی
 مبانی هنر های تجسمی )دکتر حلیمی(

 سیار( رنگ در عکاسی )نویسنده: هارالد مانته مترجم: پیروز رنگ
 رنگ )ایتن(

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ادبیات فارسی  ادبیات
 فارسی عومی

 
 

 

 

 فروشنده

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 هنر عمومی رهن

 ریاضی و فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 ریاضی عمومی

 2و1رد آن در مدیریت آمار و کارب

 2و1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ادبیات فارسی  ادبیات
 فارسی عومی

 
 

 

http://www.inre.ir/


84    www.inre.ir  

 

 

 بردار فیلم

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

خاقیت 
تصویری 
 تجسمی

(: 2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته
 ی گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر و خط در گرافیک: گروهرشته

نر و هارم هچ(: سال 1تحصیلی هنر و انسان، فضا، طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )
 های نقاشی و هنر(: سال چهارم هنر و کارگاه نقاشی: رشته2کارگاه هنر )

وند رنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادم 
 بورک فلدمن(

 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی( 

درک عمومی 
ریاضی و 
 فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1یاضی )ر

 (3و  2، 1فیزیک ) 

 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( 

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی
 ترکیب بندی در عکاسی ) نویسنده: هارالد مانته  مترجم: پیروز سیار( ترکیب بندی

 های تجسمی )دکتر حلیمی(مبانی هنر  

 رنگ در عکاسی )نویسنده: هارالد مانته مترجم: پیروز سیار( رنگ
 ـرنگ )ایتن( 

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ـادبیات فارسی  ادبیات
 ـفارسی عومی 

 
 

 

 

 نویس نامه فیلم

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 عمومی هنردرک 

نایی با ی گرافیک و آشی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته
نر در ( سیر ه1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماریی نقشهبناهای تاریخی: رشته

 (2تاریخ )
ی تاریخ هنر )پرویز هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه

 (مرزبان
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 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

 خاقیت نمایشی

 4 3و  2و  1متون داستانی معاصر 
 2و  1ادبیات داستانی غرب 

 2و  1مهارت های نوشتاری 

 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف(

درک عمومی 
 ریاضی و فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 (3و  2، 1فیزیک )

 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ادبیات فارسی  ادبیات
 فارسی عومی

 
 

 

 

 خارجی بازرگانی کارشناس

 

 

 

 ب پیشنهادیکت موضوع

 ریاضی و فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 ریاضی عمومی

 2و1آمار و کاربرد آن در مدیریت 

 2و1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3فارسی  و زبان 3و  2ادبیات فارسی  ادبیات
 فارسی عومی

 
 

 

 

 داخلی بازرگانی کارشناس

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع 

 ریاضی و فیزیک
 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )

 ریاضی عمومی
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 2و1آمار و کاربرد آن در مدیریت 

 2و1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ادبیات فارسی  ادبیات
 فارسی عومی

 
 

 

 

 برندینگ کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 هنر عمومی هنر

 ریاضی و فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 ریاضی عمومی

 2و1آمار و کاربرد آن در مدیریت 

 2و1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 

 (3و  2، 1فیزیک )

 فیزیک عمومی

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

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

 
 

 

 

 بازار تحقیقات کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 هنر عمومیهنر

 ریاضی و فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 ریاضی عمومی

 (3و  2، 1فیزیک )

 فیزیک عمومی

http://www.inre.ir/


87    www.inre.ir  

 

 ی و فیزیک )رحمت مشیدی(درک عمومی ریاض

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

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

 
 

 

 

 خرید کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 هنر عمومی هنر

 ریاضی و فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 ریاضی عمومی

 2و1آمار و کاربرد آن در مدیریت 

 2و1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 2و  1ان و ادبیات فارسی و زب 3و زبان فارسی  3و  2ادبیات فارسی  ادبیات
 فارسی عومی

 
 
 

 

 رسانه کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 هنر عمومی هنر

 ریاضی و فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 ریاضی عمومی

 (3و  2، 1فیزیک )

 فیزیک عمومی

 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

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

 
 
 

 

 یابی بازار و فروش کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 هنر عمومی هنر

 زیکریاضی و فی

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 ریاضی عمومی

 2و1آمار و کاربرد آن در مدیریت 

 2و1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 2و  1فارسی و زبان و ادبیات  3و زبان فارسی  3و  2ادبیات فارسی  ادبیات
 فارسی عومی

 
 

 

 

 گرافیست

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

درک عمومی 
 هنر

ی با بناهای ی گرافیک و آشنایی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته
 (2خ )( سیر هنر در تاری1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماریی نقشهتاریخی: رشته

ی تاریخ هنر )پرویز هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه
 مرزبان(

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی(

خاقیت 
تصویری 
 تجسمی

(: 2ی گرافیک و طراحی )(: رشته1ی گرافیک و طراحی )مبانی هنرهای تجسمی: رشته
 حصیلی هنر و خط در گرافیک: گروهی گرافیک و مبانی تصویرسازی: گروه ترشته

هارم هنر و چ(: سال 1تحصیلی هنر و انسان، فضا، طراحی: سال چهارم هنر و کارگاه هنر )
 های نقاشی و هنر(: سال چهارم هنر و کارگاه نقاشی: رشته2کارگاه هنر )

وند رنگ )ایتن( و مبانی هنرهای تجسمی )دکتر حلیمی( و تنوع تجارب تجسمی) ادم
 ورک فلدمن(ب
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 خاقیت تصویری تجسمی )آتوسا خلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی(

درک عمومی 
ریاضی و 
 فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 (3و  2، 1فیزیک )

 درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی(

 رحمت مشیدی(بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک ) هوش ریاضی

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ادبیات فارسی  ادبیات
 فارسی عومی

 
 

 

 

 دوبلور و گوینده

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
درک 

 عمومی هنر

ی با بناهای ی گرافیک و آشنایی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهتاریخ هنر جهان: رشته
 (2خ )( سیر هنر در تاری1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماریی نقشهتاریخی: رشته

ی تاریخ هنر )پرویز هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه 
 مرزبان(

 درک عمومی هنر )احمد رستمعلی( 

هوش 
 ک )رحمت مشیدی(بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزی ریاضی

خاقیت 
 خاقیت موسیقی )کیوان جعفری نژاد . پرند زهدی( موسیقی

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

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 درک عمومی هنر

ی گرافیک و آشنایی با ی گرافیک و تاریخ هنر ایران: رشتهشتهـ تاریخ هنر جهان: ر
نر در ( سیر ه1و سیر هنر در تاریخ  ) کشی معماریی نقشهبناهای تاریخی: رشته

 (2تاریخ )
ی تاریخ هنر ـ هنر در گذر زمان )هلن گاردنر( و تاریخ هنر )گمبریج( و خاصه

 )پرویز مرزبان(

 د رستمعلی(درک عمومی هنر )احم

 خاقیت نمایشی

 4 3و  2و  1متون داستانی معاصر  
 2و  1ادبیات داستانی غرب  

 2و  1مهارت های نوشتاری 

 خاقیت نمایشی )افسانه نسل شریف(

درک عمومی 
 ریاضی و فیزیک

 (2و1و هندسه )  (2و 1ریاضی )
 (3و  2، 1فیزیک ) 

 ضی و فیزیک )رحمت مشیدی(درک عمومی ریا 

 بخش سواات هوش کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک )رحمت مشیدی( هوش ریاضی

 2و  1و زبان و ادبیات فارسی  3و زبان فارسی  3و  2ادبیات فارسی   ادبیات
 فارسی عومی 
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 منابع دسته فناوری اطاعات
 

 

 اپراتور رایانه

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
اپراتور 
 رایانه

علیرضا  -مولف: میثم مزگی نژاد  -کامل ترین مرجع تخصصی تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ 
 ناشر : نبض دانش -کشاورزباحقیقت

محمدرضا  :مبانی رایانه سال دوم رشته ی کامپیوتر شاخه آموزش  فنی و حرفه ای ، مولف  
 صفت یمقانی ، محمدرضا موحدی

 
 

 

 

i  نویسبرنامه os 

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 iosبرنامه نویس 

 iOSمرجع کاربردی برنامه نویسان 
Vandad Nahavandipoor 

 آرمان اسد سنگابی: مترجم
 
 

 

 

f نویسبرنامه ul l st ack 

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

برنامه نویس 
fullstack 

ی ( رشته کامپیوتر شاخه ی آموزش فنی و حرفه ا3افزاری) بسته های نرم
(html,css) 

 CSS,HTMLمرجع کاربردی  برای طراحی وب سایت 

Craig Grannell ،Victor Sumner ،Dionysios Synodinos 

 فاطمه فاتحی: مترجم

php manual 

 ، نویسنده : محمد بشیری PHPمرجع کامل آموزش

 ها تألیف دیتادهپایگاه د
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 اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز

یانی کمرجع جیبی جاوا اسکریپت نوشته دیوید فاناگان و ترجمه دکتر قاسم 
 مقدم

 Pythonتسلط به 

 
 

 

 

 اندروید نویسبرنامه

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 برنامه نویس اندروید

 تسلط به زبان جاوا
 ANDROIDمرجع کامل برنامه نویسی 

 اعظم میرزایی -مولفین: حسین خوش رفتار منفرد 

 
 

 

 

 کاربری رابط مجری و نویسبرنامه

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

مجری و برنامه نویس رابط 
 کاربری

( رشته کامپیوتر شاخه ی آموزش فنی و 3بسته های نرم افزاری)
html,css 

 CSS,HTMLجع کاربردی  برای طراحی وب سایت مر

Craig Grannell ،Victor Sumner ،Dionysios Synodinos 

 مترجم:  فاطمه فاتحی

اسم قمرجع جیبی جاوا اسکریپت نوشته دیوید فاناگان و ترجمه دکتر 
 کیانی مقدم

، گردآوری و تالیف هیمن حسین پنا و آرمان  JQueryمرجع کامل 
 فیضی

Richard York- JavaScript and CSS Development with 
jQuery 

 ، نویسنده : حسین بادپی JQueryمرجع آموزش 
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 وب نویسبرنامه

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

برنامه نویس تحت 
 وب

 ( رشته کامپیوتر شاخه ی آموزش فنی و حرفه ای3بسته های نرم افزاری)
(html,css) 

 CSS,HTMLمرجع کاربردی  برای طراحی وب سایت 

Craig Grannell ،Victor Sumner ،Dionysios Synodinos 

 فاطمه فاتحی: مترجم

 
 

 

 

 ویندوز نویسبرنامه

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع 
 C,Python,Javaیکی از زبان های  برنامه نویس تحت ویندوز

 
 

 

 

 کامپیوتر علوم پژوهشگر

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

پژوهشگر علوم 
 کامپیوتر

مترجم  کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن، مولفان یوفنگ لین و شووینگ لین،
 عمید رسولیان، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

ده، اکتاب جبر خطی، تالیف ری الدن کنزی و کنت هافمن، مترجم علی اکبر عالم ز
 انتشارات نگارنده دانش.

س و کتاب مبانی نظریه محاسبات )نظریه زبان ها و ماشین ها(، مولفان هری لوی
گاه صنعتی کریستوز پاپادیمیترو، مترجمان فاطمه آقایی و حسن تفضلی، انتشارات دانش

 اصفهان.

شارات مرکز ی،انتکتاب آشنایی با آنالیز عددی،تالیف کندل اتکینسون، ترجمه علی دانای
 نشر دانشگاهی.
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یربهادرقلی ممقدمه ای بر: احتماات و آمار کاربردی، تالیف رونالد والپول، مترجمان 
 آریانژاد و محمد ذهبیون، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

 کتاب ریاضیات گسسته، تالیف حبیب اذانچیلر، انتشارات حفیظ.

 دکتر قدسی دانشگاه صنعتی شریف جزوه ساختمان داده

، رونالد ، تالیف توماس کورمن، چارلز لیزرسون(CLRSمقدمه ای بر طراحی الگوریتم )
 ریوست و کلیفورد استین، مترجم علی دهقان طرزه، انتشارات نص

 انه،تالیف عین اه جعفرنژادقمی،انتشارات علوم رایCبرنامه نویسی به زبان 

 ، تالیف مازیار زاهدی سرشت1ر عملیات تحقیق د

 
 

 

 

 کامپیوتری هایسیستم پشتیبان

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

های پشتیبان سیستم
 کامپیوتری

گی مولف: میثم مز -کامل ترین مرجع تخصصی تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ 
 ناشر : نبض دانش -علیرضا کشاورزباحقیقت -نژاد 

، مولف  رایانه سال دوم رشته ی کامپیوتر شاخه آموزش  فنی و حرفه ایمبانی 
 : محمدرضا یمقانی ، محمدرضا موحدی صفت

 
 

 

 

 داده گر تحلیل

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 تحلیلگر داده

 هوالگوریتمها و ساختمان داده تألیف ای
 اصول الگوریتمهای کامپیوتر تألیف هرویتز

 ها تألیف دیتپایگاه داده

 اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز

 Rو زبان  pythonکار با متلب،
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 افزاری نرم های سامانه ت ستر

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

تستر سامانه های نرم 
 افزاری

 -فرزانه : حسنترجمه  جف افت  -تالیف : پل امن مقدمه ای بر آزمون نرم افزار 
 انتشارات بعثت  سینا بخشایشی 

 افزارمهندسی آزمون امنیت، اعتبارسنجی و تست نرم

 مهرگان قلم

 فردناصر مدیری. طاهره نیری

 
 

 

 

 رایانه تعمیرکار

 

 

 
 کتب پیشنهادی موضوع

تعمیرکار 
 رایانه

 -د مولف: میثم مزگی نژا -کامل ترین مرجع تخصصی تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ 
 ناشر : نبض دانش -علیرضا کشاورزباحقیقت

 
 

 

 

   همراه تلفن تعمیرکار

 

 

 
 کتب پیشنهادی موضوع

تعمیرکار تلفن 
 همراه

: آموزشگاه آموزش تعمیرات تلفن همراه با طعم پرتقال، نویسنده: مهرگان روحی،ناشر
 چاپ اول1386پل،تهران 
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 کاربری رابط و تجربه طراح

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع 
  Photoshop,corellکار با  طراح رابط و تجربه کاربری

 
 

 

 

 افزار نرم طراح

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 طراح
 

 نرمافزار

Photoshop 
 C,python,javaیکی از زبان های برنامه نویسی تحت ویندوز 

محمدرضا  مبانی رایانه سال دوم رشته ی کامپیوتر شاخه آموزش  فنی و حرفه ای ، مولف :
 یمقانی ، محمدرضا موحدی صفت

CLRS دانشگاه  ساختمان داده ها، دکتر محمد قدسی، مقدمه ای بر طراحی الگوریتم. جزوه ی
 شریف

 
 

 

 

 افزار نرم استقرار کارشناس

 

 

 

 یشنهادیکتب پ موضوع

کارشناس استقرار 
 نرم افزار

 officeکار با 
مولف :  مبانی رایانه سال دوم رشته ی کامپیوتر شاخه آموزش  فنی و حرفه ای ،

 محمدرضا یمقانی ، محمدرضا موحدی صفت

 
 

 

 

 امنیت کارشناس

 
 

 کتب پیشنهادی موضوع 
 درام.ندرو اس تننباوم، ترجمه ی ملکیان، زارع پور و پشبکه های کامپیوتری، ا
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کارشناس 
 امنیت

 شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگز

Security protocols 

Bruce Christianson, Bruno Crispo, James A. Malcolm, Michael 

Roe  

 مرجع رمز نگاری سیمون

 
 

 

 

 دهدا پایگاه کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 کارشناس پایگاه داده

 ها تألیف دیتپایگاه داده
 اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز 

 …, Oracle,MySQL,Microsoft SQL Server کار با 

 
 

 

 

 

 افزار سخت کارشناس

 

 

 

مدارهای     کتب پیشنهادی موضوع
 الکتریکی

ه و تکمیل: ظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمـ ن1 
مدارهای  ـ رهیافت حل مسأله در2پرویز جبه دار ماراانی انتشارات دانشگاه تهران 

 VLSI    ـ مدارهای الکتریکی تالیف ویلیام هیت3الکتریکی تألیف محمود دیانی 
صول اـ 2شریف اشراقیان )ناشر: شیخ بهایی(  نوشته کامران VLSI ـ اصول طراحی1

الکترونیک     دانشگاه امیرکبیر ، دکتر صاحب الزمانی،VLSIطراحی مدارات 
 دیجیتال

ت پور )انتشاراـ الکترونیک دیجیتال تألیف مهدی صدیقی ـ والیزاده و مهدی1
ـ اصول 3ه زادپوپک محبت ـ اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال ترجمه2  تکنیک(پلی

 و مبانی طراحی مدارات دیجیتال نوشته صالح و جکسون

 انتقال داده   
های کامپیوتری ـ شبکه2های کامپیوتری دکتر فروزان ـ کتاب انتقال داده ها و شبکه1 

یلیام های کامپیوتری تألیف وـ انتقال داده و شبکه3تننباوم ترجمه دکتر پدرام 
 سپیدفااه استالینگز ترجمه قدرت

http://www.inre.ir/


98    www.inre.ir  

 

معماری 
 های کامپیوتری تألیف مانوـ کتاب طراحی سیستم1   کامپیوتر

 
 

 

 

 شبکه کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 سیستم عامل

 سیستم عامل، استالینگز
 سیستم عامل، سیلبرشاتس

 سیستم عامل، تننباوم

 سایر منابع
 درام.اس تننباوم، ترجمه ی ملکیان، زارع پور و پشبکه های کامپیوتری، اندرو 

 شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگز

 
 

 

 

 اطاعات فناوری کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

سیستم 
 عامل

 سیستم عامل، استالینگز
 سیستم عامل، سیلبرشاتس

 سیستم عامل، تننباوم

انتقال 
 داده

های کامپیوتری ـ شبکه2های کامپیوتری دکتر فروزان ـ کتاب انتقال داده ها و شبکه1 
ام استالینگز های کامپیوتری تألیف ویلیـ انتقال داده و شبکه3تننباوم ترجمه دکتر پدرام 

 اه سپیدفاترجمه قدرت

سایر 
 منابع

Security protocols 

Bruce Christianson, Bruno Crispo, James A. Malcolm, Michael Roe  
 مرجع رمز نگاری سیمون

 .شبکه های کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمه ی ملکیان، زارع پور و پدرام

 شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگز
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 مصنوعی هوش کارشناس

 

 

 

 پیشنهادیکتب  موضوع

کارشناس   
 هوش مصنوعی:

 وهوش مصنوهی تألیف ریچ ـ پرولوگ تألیف براتک-هوش مصنوعی تألیف راسل   
CLRSقدسی، دانشگاه شریف و جزوه ی طراحی الگوریتم، دکتر محمد 

 کتاب تست ساختمان داده ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور

تکمیل:  تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه ونظریه اساسی مدارها و شبکه ها، 
دارهای مرهیافت حل مسأله در -پرویز جبه دار ماراانی انتشارات دانشگاه تهران 

 اضیاتریاضیات گسسته ، گریمالدی ـ ریاضی گسسته نوشته ترمبلی، گراسمن ، ری   مدارهای الکتریکی تالیف ویلیام هیت-الکتریکی تألیف محمود دیانی 
 عمومی  دکتر شهشهانی،آمار مهندسی پاپولیس

 سیگنال ها و سیستم ها اپن هایم

 
 

 

 

 اطاعات فناوری پروژه مدیر

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

سیستم 
 عامل

 سیستم عامل، استالینگز.
 سیستم عامل، سیلبرشاتس.

 سیستم عامل، تننباوم

 سایر منابع

 م.کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمه ی ملکیان، زارع پور و پدراشبکه های 

 شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگز
Security protocols 

Bruce Christianson, Bruno Crispo, James A. Malcolm, Michael Roe  
 مرجع رمز نگاری سیمون

کتاب مرو، و نمای پیکره دانش مدیریت پروژه: استاندارد مدیریت پروژه. نشراحدی، ک. راه
 شرکت ناقوس اندیشه،. 

های فناوری اطاعات. موانا پور، ر. و حبیبی پور، ف. )مترجمین(. مدیریت و کنترل پروژه  
 نشر دانشگاه پیام نور، 

  Brewer, J. L. and Dittman, K.C. Methods of IT Project 

Management. Prentice Hall 
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 و اصول پایگاه داده  Microsoft SQL Serverتسلط به 
 
 

 

 

 مستر وب

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

وب 
 مستر

 برای طراحی وب سایت CSS,HTMLمرجع کاربردی 
Craig Grannell ،Victor Sumner ،Dionysios Synodinos  

 فاطمه فاتحی: مترجم   
 ممرجع جیبی جاوا اسکریپت نوشته دیوید فاناگان و ترجمه دکتر قاسم کیانی مقد

 Joomlaطراحی صفحات وب با نرم افزار 

 سمیه رهنما، زینب عباسی: مولف

wordpress plugin development – Brad Williams , Ozh Richard , Justin 

Tadlock 

محمدرضا  بانی رایانه سال دوم رشته ی کامپیوتر شاخه آموزش  فنی و حرفه ای ، مولف :م
 یمقانی ، محمدرضا موحدی صفت

 
 

 

 

 کار جوما و وردپرس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

جوما کار و 
 وردپرس کار

 ، نویسنده : امیررضا تهرانی 2.5دایره المعارف جوما 
 نویسنده : نوید زراعتی 2.5ستفاده از جوما راهنمای ا

Joomla باسی: نویسنده : سمیه رهنما، زینب ع  طراحی صفحات وب با نرم افزار
 مولف

 نویسنده : مایا - wordpressوباگ نویسی شیرین با 

wordpress plugin development – Brad Williams , Ozh 

Richard , Justin Tadlock 

 ( رشته کامپیوتر شاخه ی آموزش فنی و حرفه ای3بسته های نرم افزاری)
html,css 
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 مرجع کاربردی CSS,HTMLبرای طراحی وب سایت 

Craig Grannell ،Victor Sumner ،Dionysios Synodinos 

 مترجم: فاطمه فاتحی

 نویسنده : محمد بشیری PHPمرجع کامل آموزش 
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 منابع دسته کارشناسی و مهندسی
 

 

 طراح صنعتی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 آقاسی  1: ریاضی عمومی  1ریاضی عمومی     -1 ریاضیات 
 2و1فیزیک هالیدی جلد     -1 فیزیک  
 هنر در گذر زمان از هلن گاردنر، تاریخ هنر غرب    -1 هنر 

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504اژگان : کتاب و    -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

 English for students ofکنکور سال های گذشته ، منابع زبان تخصصی: سواات     -3

visual arts 

 
 

 

 

 اقتصادی کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 
ضی) ویژه کتاب ریاضیات عمومی و کاربرد آن تألیف محمد حسین پور کاظمی، ریا    -1

 مدیریت، حسابداری و اقتصاد(

 آمار 
مار در اقتصاد و آر و کاربرد آن تألیف دکتر عادل آذر و منصور مومنی و کتابهای آما    -1

و اقتصاد(  بازرگانی تألیف محمد نوفرستی، آمار و احتماات )ویژه مدیریت، حسابداری
 انتشارات مدرسان شریف

 زبان 

واژه  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین که 

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

سان منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، زبان تخصصی مدر     -3
 شریف
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هوش و 
استعداد 
 ریاضی 

 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1

 
 

 

 

 امار کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات

ی ریاضی عموم کتاب مدرسان شریف، کتاب پارسه،  :  2و1ریاضی عمومی      -1
 2و  1عمومی آدامز  ریاضی جورج توماس،ریاضی  ، 2و  1آقاسی 

 سان شریف، کتاب لین ولینمبانی علوم ریاضی : کتاب مدر -2

 جبر خطی : جبر خطی هافمن ، کتاب مدرسان شریف      -3

نالیز ریاضی آ: آنالیز ریاضی رودین، آنالیز ریاضی مدرسان شریف، 1آنالیز ریاضی   -4
 پارسه

 مبانی احتمال : مبانی احتمال شلدون راس، آمار و احتمال پارسه   -5

 عددی : محاسبات عددی کتاب پیام نور آنالیز    -6

 زبان 

 1100 واژه ضروری تافل، کتاب 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 واژه که باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

و  منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، کتاب های پارسه    -3
 مدرسان شریف

هوش و استعداد 
 استعاد و آمادگی تحصیلی شریف    -1 ریاضی 

 
 

 

 

 توسعه و تحقیق کارشناس

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع 
 قاسیآ 1ریاضی عمومی     -1 ریاضیات 
 2و1فیزیک هالیدی     -1 فیزیک 
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 شیمی عمومی مورتیمر    -1 شیمی 

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

 
 

 

 

 شناسی جامعه کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 زبان 

 1100 واژه ضروری تافل، کتاب 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 واژه که باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

مند گزینه منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته،  نرم افزار هوش    -3
 ی آخر

هوش و استعداد 
 استعاد و آمادگی تحصیلی شریف    -1 ریاضی 

 
 

 

 

 جهانگردی شناسکار

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

با سواات  همراه(: 2و  1: ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ) 2و1ریاضیات کاربردی     -1
ولتی، بیمه، کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته های: مدیریت )صنعتی، بازرگانی، د

 جهانگردی( از جمشید صالحی صدقیانی 
 انتشارات کتاب دانشگاهی –پژوهش عملیاتی : محمدرضا مهرگان     -2

نکور کارشناسی همراه با سئواات ک( 2و1آمار کاربردی : آمار و کاربرد آن در مدیریت )   -3
گردی( از ارشد برای دانشجویان رشته های مدیریت )صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، جهان

 جمشید صالحی صدقیانی

http://www.inre.ir/


105    www.inre.ir  

 

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

 ن تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، واژگان تخصصی فراغت،منابع زبا    -3
 tourism planningگردشگری و هتلداری، 

 
 

 

 

 شناسی خاک کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 زبان

اژه که باید و 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 عمومی ارشد زیرذره بین  بدانید، زبان

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

 منابع زبان تخصصی: زبان تخصصی علوم خاک مدرسان شریف    -3

 
 

 

 

 عمومی روابط کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 مبانی احتماات و آمار مهندسی انتشارات ترمه    -1 اضیاتری

 زبان

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

 
 

 

 شناسی زمین کارشناس 
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 کتب پیشنهادی موضوع
 آقاسی 1: ریاضی عمومی  1ریاضی عمومی     -1 ریاضیات
 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک  
 شیمی مورتیمر جلد اول و دوم    -1 شیمی 

 زیست 
یزیکی ففیزیکی : زمین شناسی عمومی دکتر احمد معتمد، زمین شناسی زمین شناسی     -1

 انتشارات دانشگاه بو علی سینا

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

، physical geologyمنابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته،    -3
understanding earth ،زبان تخصصی زمین شناسی مرتضی پیروز ،Essential 

geology ،sedimentary 

 
 

 

 

 تربیتی علوم کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 زبان 

 1100 واژه ضروری تافل، کتاب 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 واژه که باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

ی منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، کتاب زبان تخصص    -3
 مدرسان شریف

هوش و استعداد 
 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1 ریاضی 
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 ریاضی علوم کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

ریاضیات 
 پایه 

لد، مارون، آقاسی، توماس، آدامیز ،لیت هو 2و1: کتاب ریاضی عمومی ریاضی عمومی     -1
 دمدوویچ، سیلورمن و در بعضی مباحث کتاب آپوستل

 مبانی علوم ریاضی : کتاب مبانی علوم ریاضی مدرسان شریف    -2

 : کتاب مبانی آنالیز ریاضی مدرسان شریف 2و1مبانی آنالیز ریاضی     -3

 ر خطی : کتاب جبر خطی مدرسان شریفجب    -4

 مبانی احتمال : کتاب مبانی احتمال مدرسان شریف    -5

 آنالیز عددی : آنالیز عددی مدرسان شریف    -6

 زبان:

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 زیرذره بین  باید بدانید، زبان عمومی ارشد

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

 شریف منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، زبان تخصصی مدرسان    -3

 
 

 

 

 مولکولی و سلولی علوم - زیست علوم کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 زبان 

اژه که باید و 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

ه منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، کتاب زبان تخصصی موسس    -3
 مدرسان شریف

 مرکز نشر دانشگاهی -هیئت مولفان -زیست شناسی عمومی   -1 زیست 
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 شیمی علوم کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 آقاسی 1ریاضی عمومی     -1 ریاضیات
 فیزیک هالیدی جلد اول     -1 فیزیک :
 مورتیمر 2و1شیمی عمومی      -1 شیمی 

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

 منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته،     -3

 
 

 

 

 فیزیک علوم کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 آقاسی 2و1: ریاضی عمومی  2و1ریاضی عمومی     -1 ریاضیات

انیان، فیزیک : فیزیک هالیدی، ترمودینامیک زیمانسکی ، فیزیک اُه 3و2و1پایه  فیزیک    -1 فیزیک 
 انتشارات مدرسان شریف 3و2و1

 زبان  

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

 ریفمنابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، زبان تخصصی مدرسان ش    -3
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 کیفیت کنترل کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 : مبانی احتماات و آمار مهندسی مجید ایوزیان  آمار و احتمال    -1 ریاضیات 

 زبان  

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

 منابع زبان تخصصی: متن های تخصصی کنترل کیفیت      -3

 
 

 

 

 تاریخی بناهای احیای و مرمت کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 آمار
ل، مبانی احتمال مبانی احتماات و آمار مهندسی انتشارات ترمه، آمار ریاضی تالیف والیو   -1

 الیف شلدون راست

برای معماران از  سازه در معماری از گابچی ،درک رفتار سازه ها از گابچی ،مبانی سازه    -1 ایستایی 
 گابچی

 زبان

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

رسان منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، کتاب زبان تخصصی مد     -3
شریف، کتاب زبان تخصصی پیشرفته برای دانشجویان و متخصصان )محمدجواد مهدوی 

 ژاد(،مطالعه فصل آخرن

 
 

 

 

 

 

http://www.inre.ir/


110    www.inre.ir  

 

 

 محتوا تولید و نشر کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

نکور کارشناسی کهمراه با سئواات ( 2و1آمار کاربردی : آمار و کاربرد آن در مدیریت )    -1
ردی( از انگارشد برای دانشجویان رشته های مدیریت )صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، جه

 جمشید صالحی صدقیانی

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash 

 
 

 

 

 سازی تجاری مشاور

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 زبان  

اژه که باید و 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

سینی، حمنابع زبان تخصصی: زبان تخصصی مدیریت مقطع کارشناسی ارشد تالیف دکتر     -3
 زبان تخصصی مدیریت مجموعه گزینه ی آخر
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 کار و کسب مشاور

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

نکور کارشناسی کهمراه با سئواات ( 2و1اربردی : آمار و کاربرد آن در مدیریت )آمار ک    -1
گردی( از ارشد برای دانشجویان رشته های مدیریت )صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، جهان

 جمشید صالحی صدقیانی

 زبان  

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash 

 
 

 

 

 شیمی مهندس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات

کتر د ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دعددی : کتاب کاربر-ریاضیات کاربردی    -1
ألیف دکتر آذر و دکتر ریاض خراط، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر تمنوچهر نیک

 مهدی رفیع زاده، کتاب ریاضیات کاربردی ـ عددی انتشارات مدرسان شریف
 شیمی عمومی مورتیمر    -1 شیمی

 زبان

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400روری، کتاب واژه ض 504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

دسی اب زبان تخصصی مهنمنابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، کت    -3
 شیمی پارسه
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 برق مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

مهندسی  آمار و احتمال : کتاب آمار مدرسان شریف، کتاب مبانی احتماات وآمار    -1
 انتشارات ترمه

 شریف ریاضی مهندسی : کتاب کرویت سیک، کتاب ریاضی مهندسی مدرسان    -2

 رسان شریفمعادات دیفرانسیل : کتاب بویس، کتاب سیمونز، معادات دیفرانسیل مد    -3

 فیزیک هالیدی جلد دوم     -1 فیزیک  

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

هندس امین منابع زبان تخصصی : زبان عمومی ارشد زیر ذره بین، زبان تخصصی برق م    -3
ات رضایی انتشارات پوران پژوهش، زبان تخصصی برق مهندس مصطفی تقوی کنی انتشار

 انتشارات پارسه ان تخصصی برق دکتر سعید مظفریراهیان ارشد، زب

هوش 
 استعداد و آمادگی تحصیلی مدرسان شریف    -1 ریاضی 

 
 

 

 

 پزشکی مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

مدرسان شریف،  2و1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2و1ریاضی عمومی     -1
 ی نشر نگاه دانشمسعود آقاس 2و1ریاضی

مدرسان  معادات دیفرانسیل: کتاب های سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل    -2
 شریف

 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

 2و1فیزیک هالیدی جلد    -1 فیزیک

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400ب واژه ضروری، کتا 504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  
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ان خصصی مدرسمنابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، کتاب زبان ت    -3
 شریف

 
 

 

 

 چوب مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک
 شیمی عمومی مورتیمر    -1 شیمی 

 زبان 

اژه که باید و 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 د زیرذره بین بدانید، زبان عمومی ارش

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

کاغذ  ومنابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، جزوه زبان تخصصی چوب     -3
د علوم چوب دانشگاه آزاد واح –سنجش امیرکبیر، جزوه زبان تخصصی مهندسی منابع طبیعی 

چوب موسسه سنجش تکمیلی  –تحقیقات، جزوه زبان تخصصی مهندسی منابع طبیعی 
 امیرکبیر

 
 

 

 

 

 دریا مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

مدرسان شریف،  2و1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2و1ریاضی عمومی     -1
 قاسی نشر نگاه دانشمسعود آ 2و1ریاضی

مدرسان  معادات دیفرانسیل: کتاب های سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل    -2
 شریف

 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک 
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 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400، کتاب واژه ضروری 504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

 هندسی دریامنابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته کنکور م    -3

 
 

 

 

 آهن راه مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

 مدرسان شریف، 2و1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی  2و1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1ریاضی

مدرسان  رانسیلمعادات دیفرانسیل : کتاب های سیمونز و بویس، کتاب معادات دیف    -2
 شریف

 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک  

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

دسی راه منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، کتاب زبان تخصصی مهن    -3
 آهن از دکتر محمود رضا کی منش

 
 

 

 

 رباتیک مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

مدرسان شریف،  2و1مز، ریاضی عمومی : کتاب توماس، آدا2و1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1ریاضی

مدرسان  معادات دیفرانسیل: کتاب های سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل    -2
 شریف
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یاضی تالیف رآمار و احتمال  : مبانی احتماات و آمار مهندسی انتشارات ترمه، آمار    -3
 نی احتمال تالیف شلدون راسوالیول، مبا

 هالیدی 2و1فیزیک عمومی     -1 فیزیک 

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

 باتیک منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، متون تخصصی مهندسی ر    -3

 
 

 

 

 شهرسازی مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
ریاضیات و 

 آمار 

د صالحی در مدیریت از جمشیآمار و احتمال هادی رنجبران، آمار و کاربرد آن      -1
 صدقیانی ، ریاضیات هادی رنجبران

 هنر در گذر زمان از هلن گاردنر، تاریخ هنر غرب    -1 هنر 

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

جویان منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، انگلیسی برای دانش    -3
ارشد ی درس زبان عمومی کنکور کارشناسیی شهرسازی از حسین فرهادی، جزوهرشته

 ی نغمه خسرویشهرساز

 
 

 

 

 شیات مهندسی

 

 

 
 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 
مدرسان شریف،  1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی  1ریاضی عمومی     -1

 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش1ریاضی
 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک 
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 شیمی عمومی مورتیمر    -1 شیمی 

 بانز

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

یات صی: سواات کنکور سال های گذشته، زبان تخصصی مهندسی شمنابع زبان تخص    -3
 از صابر وطن دوست

 
 

 

 

 صنایع مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

 آقاسی 2و1: ریاضی عمومی  2و1ریاضی عمومی     -1
اضی تالیف ار ریآمار و احتمال : مبانی احتماات و آمار مهندسی انتشارات ترمه، آم   -2

 والیول، مبانی احتمال تالیف شلدون راس

گاه دانش، : تحقیق در عملیات مازیار زاهدی سرشت انتشارات ن 2و1تحقیق در عملیات    -3
 تحقیق در عملیات از امیر ایمن پور انتشارات کتابخانه فرهنگ

 زبان 

واژه که  1100روری تافل، کتاب واژه ض 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

از  نایعمنابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، زبان تخصصی مهندسی ص    -3
 مهندس محسن شایان

 
 

 

 

 عمران مهندسی

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع 

 ریاضیات
مدرسان شریف،  2و1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2و1ریاضی عمومی     -1

 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1ریاضی
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درسان مت دیفرانسیل معادات دیفرانسیل: کتاب های سیمونز و بویس، کتاب معادا    -2
 شریف

 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک 

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

 ریفمنابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، زبان تخصصی مدرسان ش    -3

 
 

 

 

 کشاورزی مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 زبان 

اژه که باید و 1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته ، کتاب زبان تخصصی      -3
Agriculture 1  وAgriculture 2کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی ، 

 
 

 

 

 فراوری گرایش معدن مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات

ریف، مدرسان ش 2و1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2و1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1ریاضی

انسیل های سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرمعادات دیفرانسیل: کتاب     -2
 مدرسان شریف

 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک
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 زبان 

 1100 واژه ضروری تافل، کتاب 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 ید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین واژه که باید بدان

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

صی منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته ، کتاب زبان تخص    -3
 اکتشاف و استخراج )انتشارات سمت(

تعداد هوش و اس
 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1 ریاضی 

 
 

 

 

 مکانیک گرایش معدن مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات

ریف، مدرسان ش 2و1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2و1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1ریاضی

انسیل یل: کتاب های سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرمعادات دیفرانس    -2
 مدرسان شریف

 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک

 زبان

 1100 واژه ضروری تافل، کتاب 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 اید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین واژه که ب

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

صی منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته ، کتاب زبان تخص    -3
 اکتشاف و استخراج )انتشارات سمت(

هوش و استعداد 
 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1 ریاضی 
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 عمومی معدن مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات

ریف، مدرسان ش 2و1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2و1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1ریاضی

انسیل نسیل: کتاب های سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرمعادات دیفرا    -2
 مدرسان شریف

 ریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف    -3

 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک

 زبان 

 1100 واژه ضروری تافل، کتاب 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 ه باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین واژه ک

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

صی منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته ، کتاب زبان تخص    -3
 اکتشاف و استخراج )انتشارات سمت(

هوش و استعداد 
 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1 ریاضی 

 
 

 

 

 معماری مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 
حسن  هندسه : هندسه در معماری از زهره بزرگمهری، فلسفه هندسه و معماری از    -1

 بلخاری

رای مبانی سازه ب،ابچی ،درک رفتار سازه ها از گابچی ایستایی : سازه در معماری از گ     -1 فیزیک  
 معماران از گابچی

 ربتاریخ هنر غ سبک شناسی معماری ایرانی از پیرنیا، هنر در گذر زمان از هلن گاردنر،    -1 هنر  

 زبان 

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  
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سان منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، کتاب زبان تخصصی مدر    -3
 شریف

 
 

 

 

 ونیکمکاتر مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات

ریف، مدرسان ش 2و1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2و1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1ریاضی

انسیل معادات دیفرانسیل: کتاب های سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفر    -2
 مدرسان شریف

 مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریفریاضی     -3

 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک
 فیزیک هالیدی جلد دوم    -2

 زبان 

 1100 واژه ضروری تافل، کتاب 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 واژه که باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

 منابع زبان تخصصی: سواات کنکور ارشد و دکتری سال های گذشته،     -3

هوش و استعداد 
 استعاد و آمادگی تحصیلی شریف    -1 ریاضی 

 
 

 

 

 مکانیک مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات

ریف، مدرسان ش 2و1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2و1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1ریاضی

انسیل معادات دیفرانسیل: کتاب های سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفر    -2
 مدرسان شریف

 : کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریفریاضی مهندسی    -3
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 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک

 زبان 

 1100 واژه ضروری تافل، کتاب 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 واژه که باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

 منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته،     -3

هوش و استعداد 
 استعداد و آمادگی تحصیلی شریف    -1 ریاضی 

 
 

 

 

 متالوژی و مواد مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

ریف، مدرسان ش 2و1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2و1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1ریاضی

انسیل معادات دیفرانسیل: کتاب های سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفر    -2
 مدرسان شریف

 فریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شری    -3

 فیزیک هالیدی جلد اول    -1 فیزیک 

 زبان 

 1100 واژه ضروری تافل، کتاب 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 واژه که باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین

 English grammer in use ،Understanding and usingگرامر :     -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

ی منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، کتاب زبان تخصص    -3
 مواد فاحی مقیمی

هوش و استعداد 
 استعاد و آمادگی تحصیلی شریف    -1 ریاضی 

 
 

 

 

http://www.inre.ir/


122    www.inre.ir  

 

 

 الیاف علوم و نساجی شیمی مهندس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات

 آقاسی، کتاب توماس، آدامز 2و1: ریاضی عمومی  2و1ریاضی عمومی     -1
یمونز و سمعادات دیفرانسیل : معادات دیفرانسیل جزوه استاد نصیری، کتاب های     -2

 بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف

ر و احتماات انی آماآمار و احتماات : آمار و احتمال مهندسی جزوه استاد مرادی، مب    -3
 مهندسی مجید ایوزیان

 2لی یحیی زاده، شیمی آ 1شیمی عمومی : شیمی عمومی برای مهندسی، شیمی آلی     -1 شیمی
 یحیی زاده، اصول شیمی پلیمر و شیمی تجزیه کتاب بسپارش جزوه صنعتی کبیر

 زبان 

واژه که  1100ری تافل، کتاب واژه ضرو 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

د و سی ارشمنابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، آمادگی آزمون کارشنا    -3
احث، دکتری زبان تخصصی مهندسی نساجی شامل: تکنیک برنامه ریزی، خاصه و چکیده مب

 نکته ها و روش ها، تست های خودسنجی از گروه مولفان سنجش امیرکبیر

 
 

 

 

 نساجی تکنولوژی مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

 آقاسی، کتاب توماس، آدامز 2و1: ریاضی عمومی  2و1ریاضی عمومی     -1
یمونز و سمعادات دیفرانسیل : معادات دیفرانسیل جزوه استاد نصیری، کتاب های     -2

 بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف

ار و احتماات آمار و احتماات : آمار و احتمال مهندسی جزوه استاد مرادی، مبانی آم    -3
 وزیانمهندسی مجید ای

 : فیزیک هالیدی جلد اول و دوم  2و1فیزیک عمومی     -1 فیزیک 
 استاتیک و مقاومت مصالح : کتاب پوران پژوهش    -2

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1 زبان
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 
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 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

سی ارشد و منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، آمادگی آزمون کارشنا    -3
حث، مبا دکتری زبان تخصصی مهندسی نساجی شامل: تکنیک برنامه ریزی، خاصه و چکیده
 نکته ها و روش ها، تست های خودسنجی از گروه مولفان سنجش امیرکبیر

 
 

 

 

 نساجی صنایع مدیریت مهندس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

 آقاسی، کتاب توماس، آدامز 2و1: ریاضی عمومی  2و1ریاضی عمومی     -1
یمونز و سانسیل جزوه استاد نصیری، کتاب های معادات دیفرانسیل : معادات دیفر    -2

 بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف

سی مجید آمار و : آمار مهندسی جزوه استاد مرادی، مبانی آمار و احتماات مهند    -3
 ایوزیان)قسمت آمار فقط(

 زبان

واژه که  1100افل، کتاب واژه ضروری ت 400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

سی ارشد و منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، آمادگی آزمون کارشنا    -3
احث، دکتری زبان تخصصی مهندسی نساجی شامل: تکنیک برنامه ریزی، خاصه و چکیده مب

 نکته ها و روش ها، تست های خودسنجی از گروه مولفان سنجش امیرکبیر

 
 

 

 

 نساجی مهندسی

 

 

 
 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات 

 توماس، آدامزآقاسی، کتاب  2و1: ریاضی عمومی  2و1ریاضی عمومی     -1
یمونز و سمعادات دیفرانسیل : معادات دیفرانسیل جزوه استاد نصیری، کتاب های     -2

 بویس، کتاب معادات دیفرانسیل مدرسان شریف
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سی مجید آمار و : آمار مهندسی جزوه استاد مرادی، مبانی آمار و احتماات مهند    -3
 ایوزیان)قسمت آمار فقط(

 : فیزیک هالیدی جلد اول و دوم  2و1فیزیک عمومی     -1  فیزیک 
 استاتیک و مقاومت مصالح : کتاب پوران پژوهش    -2

 2لی یحیی زاده، شیمی آ 1شیمی عمومی : شیمی عمومی برای مهندسی، شیمی آلی     -1 شیمی 
 کبیریحیی زاده، اصول شیمی پلیمر و شیمی تجزیه کتاب بسپارش جزوه صنعتی 

 زبان

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2

grammer  ،Toefl grammer flash  

سی ارشد و ع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، آمادگی آزمون کارشنامناب    -3
احث، دکتری زبان تخصصی مهندسی نساجی شامل: تکنیک برنامه ریزی، خاصه و چکیده مب

 نکته ها و روش ها، تست های خودسنجی از گروه مولفان سنجش امیرکبیر

 
 

 

 

 

 نفت مهندسی

 

 

 

 هادیکتب پیشن موضوع

 ریاضیات

مدرسان شریف،  2و1: کتاب توماس، آدامز، ریاضی عمومی 2و1ریاضی عمومی     -1
 مسعود آقاسی نشر نگاه دانش 2و1ریاضی

مدرسان  معادات دیفرانسیل: کتاب های سیمونز و بویس، کتاب معادات دیفرانسیل    -2
 شریف

 ضی مهندسی مدرسان شریفریاضی مهندسی: کتاب کرویت سیک، ریا    -3

 1فیزیک هالیدی جلد    -1 فیزیک 
 شیمی عمومی مورتیمر    -1 شیمی 

 زبان

واژه که  1100واژه ضروری تافل، کتاب  400واژه ضروری، کتاب  504واژگان : کتاب     -1
 باید بدانید، زبان عمومی ارشد زیرذره بین 

 English grammer in use ،Understanding and using Englishگرامر :     -2
grammer  ،Toefl grammer flash  

از  منابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته، کتاب زبان تخصصی نفت    -3
 محمود فرخ پی
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 هوافضا مهندسی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 ریاضیات

 نسیلدیفرا معادات کتاب بویس، و سیمونز های تابک: دیفرانسیل معادات    -1
 نیکوکار دکتر دیفرانسیل معادات شریف، مدرسان

سیک، ریاضی مهندسی مدرسان شریف،  کرویت کتاب: مهندسی ریاضی     -2
 ریاضیات مهندسی دکتر صادق معتمدی

 1 جلد هالیدی فیزیک    -1 فیزیک 

 زبان 

 1100 کتاب تافل، ضروری واژه 400 کتاب ضروری، واژه 504 کتاب:  واژگان    -1
  بین زیرذره ارشد عمومی زبان بدانید، باید که واژه

 English grammer in use ،Understanding and using:  گرامر    -2

English grammer  ،Toefl grammer flash  

 یف، زبان تخصصی مدرسان شرمنابع زبان تخصصی: سواات کنکور سال های گذشته

هوش و استعداد 
 استعاد و آمادگی تحصیلی شریف    -1 ریاضی 
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 منابع دسته مالی، حقوقی و اداری
 

 

 تحلیلگر مالی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 تحلیلگر
 مالی

 مدیریت مالی )دکتر تهرانی(

 ی جهانخانی و مجتبی شوری()ترجمه عل 2و  1مدریت مالی نوین 
 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی)کریمی  و اافتخار(

ن )محسن )هادی رنجبراناقتصاد کا آمار و احتمال: کاربرد آن در مدیریت و حسابداری
 نظری(

 اقصاد خرد )محسن نظری(
 الفضل جعفری(ترجمه مجید شریعت پناهی و ابو-مدیریت سرمایه گذاری)شارپ

 مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته)رضا راعی و احمد تلنگی(
 مدیریت ریسک و سرمایه گذاری)سهیل ذوقی(

 وافی(-مرادی-کرمی-مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی)نوروش
 
 

 

 

 بورس تحلیلگر

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 بورس تحلیلگر

 ن قاسمیاندربازار سرمایه ازجان مورفی ترجمه کامیار فراهانی وآرما التحلیل تکنیک

 مدیریت سبدسهام ازچارلزپارکرجونز ترجمه محمدشاه علیزاده
 مدیریت مالی  حسین عبده تبریزی وپرویزمشیرزاده
 بورس،سهام)نحوه قیمت گذاری( غامحسین دوانی
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 حسابدار

 

 

 

 کتب پیشنهادی ضوعمو

 زبان عمومی
 Grammar for toeflعباس فرزام(( –مسعود آریا نیا 

Essential words for toefl  

 ریاضیات
 کتاب ریاضی عمومی

 ریاضیات در مدیریت وحسابداری )امید محمودیان (

 تستهای ریاضی کارشناسی ارشد ) هادی رنجبران(

 آمار
 )د جعفریعادل آذر و منصور مومنی و سعی ر و کاربرد آن در مدیریت، ) دکترـ آما1

 تستهای آمار و کاربرد ان در مدیریت کارشناسی ارشد ) هادی رنجبران (

 تخصصی:

 زبان تخصصی
 (انتشارات کیومرث  –عبدالرضا تاانه )  –( 2و  1زبان تخصصی حسابداری )

 انتشارات سمت ( –داوود اقوامی )  –ری زبان تخصصی حسابدا

 تستهای کارشناسی ارشد زبان تخصصی حسابداری ) دکتر باقر زاده (

 حسابداری مالی

 جلد اول حسابداری مالی دکتر تاری وردی
 تلفیقی حسابداری دکتر تاری وردی 2پیشرفتة 

 مالی) حسابداری مالی دکتر نوروش )مروری جامع بر حسابداری

مالی  مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری میانه:بر اساس استاندارد های
 ایران)جمشید اسکندری(

 پرسش های چهار گزینه ای حسابداری مالی)دکتر کرمی و همکاران( 2000

حسابداری 
 صنعتی

 )جمشید اسکندری(3-2-1حسابداری صىعنی 
 صنعتی )دکتر کرمی و وافی  )مروری جامع بر حسابداری 

 علی مصدر( CPA 2002مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی) 

 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی)جمشید اسکندری(

 اد(مروری جامع بر حسابرسی بر اساس استاندارد های حسابرسی ایران )حامد آر حسابرسی
 حسابرسی )کیهان مهام( هایتست
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 حسابرس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 حسابرس

 و مروری جامع بر حسابرسی )دکتر نوروش و همکاران( 2و  1حسابرسی 

 )اسکندری(2و1اصول حسابرسی 
 حسابرسی داخلی )ارجمندی(

 )مالیحسابداری مالی دکتر نوروش )مروری جامع بر حسابداری 
 .آیین رفتار حرفه ای، انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران

 استانداردهای حسابرسی ایران، سازمان حسابرسی 
حمد امجموعه پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابرسی ایران، کوروش امانی و 

 .فاصلی، انتشارات کیومرث
 پرسش و پاسخ فنی کمیته فنی

 
 

 

 

 دفتردار

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع 
 کرمی،اسکندری()در حد مقدماتی(_اصول حسابداری)نوروش دفتردار

 
 

 

 

 دفترخانه متصدی-دفتردار

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع 
 کرمی،اسکندری()در حد مقدماتی(_اصول حسابداری)نوروش دفترخانه متصدی-دفتردار
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 انسانی منابع مدیریت و کارگزینی امور کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 و عمومی زبان
 انگلیسی تخصصی

 Barron' s  1100 Words  you Need t o Know 

Barron' s essent i al  words  f or  t he TOEFL 

  دانش نگاه انتشارات – اشراقی آرمان – مدیریت تخصصی زبان

 اصرن محمدرضا – مطلب درک های استراتژی بر تاکید با مدیریت خصصیت زبان
 دانش نگاه انتشارات - دهدشتی ،یاشار زاده

Essent i al  Words  504 

 مدیریت های تئوری

 و نیالوا ی ،ترجمه رابینز استیفن – سازمانی طرح و ساختار:سازمان تئوری
 صفار،اشراقی انتشارات– فرد دانائی

 دان راه انتشارات – مقیمی محمد سید – مدیریت و سازمان نیمبا

 سمت انتشارات – رضائیان علی – مدیریت و سازمان مبانی

 نی نشر – الوانی مهدی – عمومی مدیریت

 سمت انتشارات – رضائیان علی – سازمانی رفتار مدیریت مبانی

 کان و خرد اقتصاد
 دانش نگاه انتشارات - نظری محسن –خرد اقتصاد

 دانش نگاه انتشارات - نظری محسن – کان اقتصاد

 آمار و ریاضی

 راتانتشا – رنجبران هادی – حسابداری و مدیریت در آن کاریرد و ریاضیات
 اثبات

 -آذر،مومنی عادل –( جلد2)مدیریت در آن کاربرد و آمار

 اراتانتش-رنجبران هادی-حسابداری و تمدیری در آن وکاربرد احتمال و آمار
 اثبات

 :اسام دیدگاه از مدیریت مبانی و اصول

 دان اهر انتشارات – مقیمی محمد سید –اسام دیدگاه از مدیریت مبانی و اصول

 الباغه نهج بنیاد-پورعزت اصغر علی-ما مدیریت

 ورن پیام دانشگاه-رضانجاری-اسامی مدیریت مبانی

 شاراتانت-پور قلی آزین-(ها،کاربردها ،تئوری مفاهیم)انسانی منابع مدیریت
 سمت

 سمت انتشارات-سعادت اسفندیار-انسانی منابع مدیریت

 بازاریابی

 سمت انتشارات-روستا،ونوس،ابراهیمی-بازاریابی مدیریت

 تهآموخ نش-فروزنده بهمن کاتلر،ترجمه فیلیپ-بازاریابی اصول

 و نوروزی حسین ترجمه-مسینگهام لنکستر،لستر جف-بازاریابی مدیریت اصول
 مهربان انتشارات-نژاد سلطانی نیما
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 بیمه کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 کارشناس
 بیمه

 مجموعه قوانین و مقررات بیمه

 های بازرگانی)عباس گلچینیان( اصول و کلیات بیمه
  فرایند ارزیابی خسارت بیمه

ات انتشارات پژوهشکده بیمه )کتب و جزو 2و جلد  1کتاب جامع آموزش بیمه جلد 
 آموزشی دیگر مورد تایید نمی باشد(.

 سرفصل های مرتبط:
 مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی -

 اصول، کلیات بیمه و ریسک -
وزی، جمله ) بیمه های عمر، حادثه، درمان، آتش سرشته های مختلف بیمه ای از  -

 باربری، اتومبیل، مسئولیت و مهندسی(
 حقوق بیمه -

 قانون بیمه و قانون تاسیس 
  قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث )از سایت بیمه مرکزی دانلود شود( -

 بازاریابی بیمه -

، 79، 84، 81، 75، 54، 83، 71آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه ) از جمله:  -
 (92و 21، 53، 68، 74

 
 

 

 

 پشتیبانی و تدارکات کارشناس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 تدارکات کارشناس
 پشتیبانی و 

 زبان تخصصی

 تئوری سازمان و مدیریت)استیفن رابینز( 
 تمی(سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع)علی اصغر انواری رس 

 مدیریت مالی)دکتر تهرانی(- 
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 مدیریت بازاریابی)فیلیپ کاتلر(-
 حسابداری بهای تمامشده)جمشید اسکندری( 

 
 

 

 

 رفاهی امور کارگزین

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 رفاهی امور کارگزین

 مدیریت منابع انسانی)آرین قلی پور(

 اسفندیار سعادت(مدیریت منابع انسانی)
 کتاب حقوق اداری )دکتر طباطبایی(
 کتاب حقوق اداری )دکتر امامی(

 کتاب حقوق اداری )دکتر موسی زاده(
 کتاب اصول مدیریت)دکتر رضائیان(

 آمار
 

 

 

 بانکی امور متصدی

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع

 بانکی امور متصدی

 محسن نظری(اقتصاد کان )

 اقتصاد خرد )محسن نظری(
 رابینز(-3طاهره فیضی،-2علی رضائیان*،-1مبانی سازمان و مدیریت)

 محمد لشکری(-2جمشید پژویان،-1مدیریت مالی پول،ارز و بانکداری)
 2و  1اصول حسابداری 

 
 

 

 

 منشی و دفتر مسئول و بایگانی امور متصدی

 
 

 کتب پیشنهادی وعموض 
 ر(مدریت اسناد، مدارک و فن بایگانی)مرکز آموزش و پژوهش گزینش کشو بایگانی امور متصدی
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 بایگانی )سید ابراهیم علن( منشی و دفتر مسئول و 
 اطبایی(وسایل ارتباط جمعی )تالیف دکتر معتمد نژاد ، انتشارات عامه طب

 مهدی محسنیان ، انتشارات سروش( ارتباط شناسی )تالیف دکتر
 روانشناسی اجتماعی )رابرت بارون(

 روانشناسی اجتماعی)هدایت اه ستوده(
 روانشناسی اجتماعی )یوسف کریمی( 

 اصول مدیریت)رضائیان(
 رفتار سازمانی استیفن رابینز

 )دکتر ایرج نوروش(1اصول حسابداری
 
 

 

 

 ها قرارداد ئولمس

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف دکتر ناصر کاتوزیان حقوق مدنی

سایر 
 موضوعات

نبع با محقوق اداری، دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، انتشارات سمت )مطالعه ی این 
 حذف بخش های مربوط به قانون استخدام کشوری انجام شود(

 حقوق اداری، دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوار سنگری، نشر میزان
 ، دکتر رضا موسی زاده، نشر میزان2و1حقوق اداری 

 حقوق ثبت و اماک )غامرضا شهری(
 آیین تنظیم قراردادها)بهمن کشاورز(

 
 

 

 

 حقوقی مشاور

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف دکتر ناصر کاتوزیان مدنی حقوق

آیین دادرسی 
 مدنی

صوب متن مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی م
 .و قانون اجرای احکام مدنی1378

 دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبداله شمس
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 حقوق جزا

ق جزای عمومی دکتر اردبیلی و حقوق جزای اختصاصی دوره سه جلدی دکتر حقو
 حسین میرمحمد صادقی )منطبق با قانون مجازات جدید(

تی اداره و آراء وحدت رویه و نظریه های مشور 1392متن قانون مجازات اسامی مصوب 
 حقوقی قوه قضاییه

آیین دادرسی 
 کیفری

و  1378 مصوب  ادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفریمتن قانون آیین دادرسی د 
 و قانون اجرای احکام در امور کیفری 1381دادسرا مصوب  قانون احیای

 آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

 آیین دادرسی کیفری )دکتر علی خالقی(

 قضاییه حدت رویه و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوهمتن قانون تجارت و آراء و حقوق تجارت
 دوره پنج جلدی حقوق تجارت ) دکتر ربیعا اسکینی (

 اصول فقه تألیف دکتر ابوالحسن محمدی اصول فقه

 حقوق ثبت
 حقوق ثبت)غامرضا شهری(

 قوانین و مقررات ثبتی)دکتر سلیمان قدوی(

 مام خمینی)ره((تحریر الوسیله)حضرت ا

 
 

 

 

 وکیل

 

 

 

 کتب پیشنهادی موضوع
 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف دکتر ناصر کاتوزیان قانون مدنی

 قانون فرعی

 76و  56قانون روابط موجر و مستاجر سال 
 39قانون مسولیت مدنی

 قانون اوقاف و امور خیریه

 رتمان هاقانون تملک آپا

آیین دادرسی 
 مدنی

 دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبداله شمس
 .1379قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 

 .1356قانون اجرای احکام مدنی 

 یا دادسرا(اح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقاب و آئین نامه اجرائی آن. )قانون

 .1385قانون دیوان عدالت اداری 

 .1388و آئین نامه اجرائی  1387قانون تشکیل شورای حل اختاف 

 قانون حمایت خانواده

 قانون اجرای احکام مدنی
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 قانون شورای حل اختاف

 حقوق جزاء

آزمون سال  واد(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟قانون مجازات اسامی. )آخرین چاپ با آخرین تغییرات م
 های مختلف قواانین عوض نشده؟

 دکتر ایرج گلدوزیان –محشای قانون مجازات اسامی 

 قیحقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی و حقوق جزای اختصاصی دکتر میرمحمد صاد

آیین دتدرسی 
 کیفری

 ری.قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیف
 سرا(قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقاب و آئین نامه آن. )قانون احیا داد

 .1388و آئین نامه اجرائی  1387قانون تشکیل شورای حل اختاف 

 مهم( 2. )ماده 1376قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

 3 . )ماده1373موارد معین قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در 
 مهم(

 آیین دادرسی کیفری )دکتر علی خالقی(

 حقوق تجارت

 .1311قانون تجارت 
 .1347ایحه اصاح قانون تجارت 

 قانون تصفیه امور ورشکستگی.

 قانون صدور چک با آخرین اصاحات.

 قانون بازار اوراق بهادار.

 1386یم و اختراعات قانون ثبت عا

 دوره پنج جلدی حقوق تجارت ) دکتر ربیعا اسکینی (

 اصول فقه تألیف دکتر ابوالحسن محمدی اصول فقه
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 منابع دسته مدیریت
 

 

  مدیریت اجرایی 

 

  

 

 کتب پیشنهادی دروس

 آن در کاربرد و آمار
 د جعفریریت، دکتر عادل آذر و منصور مومنی و سعیآمار و کاربرد آن در مدی مدیریت

 ریاضیات
رات انتشا-هادی رنجبران  -ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری 

 اثبات

 انتشارات نگاه دانش -امید محمودیان  -ریاضیات عمومی 

 و سازمان مبانی
 مدیریت

 ان، انتشارات سمتمبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهر

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان

 تئوری های مدیریت

 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 یریت، دکتر رضائیانمبانی سازمان و مد
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت
 پارسائیان رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی،

 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند
 فرد اییتئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دان

 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی
 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان

اصول و مبانی مدیریت  
 از دیدگاه اسام

 

اصغرپور عزت، الباغه امامعلی، علی مدیریت ما، مدیریت اسامی در پرتو نهج
 الباغهبنیاد نهج

 امی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمتمدیریت اس
 اطباییای، جهاد دانشگاهی دانشگاه عامه طباکبر افجهمدیریت اسامی، علی

 ام نوراه فروزنده دهکری، دانشگاه پیمدیریت اسامی و الگوهای آن، لطف
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اصول و مبانی مدیریت  
 از دیدگاه اسام

 )ادامه(

 

ش مدیریت پورفر، مرکز آموزمدیریت اسامی و الگوهای آن، ولی اه نقی اصول
 دولتی

 دانشگاه ومدیریت در اسام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه 

 در روز مسایل دانش
 زمینه

 موسسات مدیریت 
  ، تولیدی

 طرحهای و خدماتی
 عمرانی

نتشارات ا  -امیرحسام بهروز، حسین درگاهیآرمان اشراقی،  - دانش مسائل روز
 نگاه دانش

 سیدمحمد مقیمی -مبانی سازمان و مدیریت  
ی دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحها

 عمرانی
 انتشارات نگاه دانش -سیدرضا سیدجوادین 

ساسی و ایریتی و آماری، قانون روزنامه ها، مجات و سایت های اقتصادی، مد
 و ...  اعیقوانین کار و تجارت، تجارت الکترونیک، بیمه و رفاه و تامین اجتم

بخانه انتشارات کتا -هادی مسیح خواه، شهریار محسنین  -دانش مسایل روز 
 فرهنگ

  تولید مدیریت
 پیشرفته عملیات و

 )مدیریت تولید و عملیات )هایده متقی

ابی اساسی مدیریت تولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاری اهیممف
 )باسمنج

 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(

 پژوهش عملیاتی

 پژوهش عملیاتی، تألیف دکتر مهرگان

 تحقیق در عملیات بازارا
 تحقیق در عملیات حمدی طه

 گانمهر تحقیق در عملیات دکتر
 در عملیات دکتر آریانژاد تحقیق

 اقتصاد 
 خرد و کان

 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری

 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری

افی و –مرادی  -کرمی  -نوروش  -مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی  حسابداری
 انتشارات کتاب نو -

 حسابداری
 ادامه()

 -سی مجموعه سواات طبقه بندی شده کنکور حسابداری، کاردانی به کارشنا
 نشر چهارخونه -علیرضا ابراهیم قزوینی 

 رمهتانتشارات  -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداری صنعتی 

 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی 

 -جمشید اسکندری  -چهارگزینه ای حسابداری صنعتی  مجموعه پرسش های
 انتشارات کیومرث
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 زبان فارسی

 انتشارات نگاه دانش  -محمد جواد زینلی  -زبان و ادبیات فارسی *

ی زبان فارسی رشته مدیریت اجرایی شامل شرح درس و نکات تستی، تستها
 سالهای اخیر آزمون سراسری

 کوی کوثر نشر -مصطفی علیزاده 
 گاج -سال کنکور سراسری  10 -ادبیات فارسی 

 منابع انسانی پیشرفته

العه و (، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مط1386سعادت، اسفندیار )
وم ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علتدوین کتب عمومی انسانی دانشگاه

 .انسانی

و علی  ع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی(، مدیریت مناب1378دسلر، گری )
 .های فرهنگیپارسائیان، تهران: دفتر پژوهش

ای عمل، (، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنم1385آرمسترانگ، مایکل )
 .های فرهنگیمترجم: سیدمحمد اعرابی، داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش

ی و امور و کابردهای مدیریت منابع انسان(، مبانی 1382سیدجوادین، سیدرضا )
 .کارکنان، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 .(، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی1378جزنی، نسرین )
شارات ریزی نیروی انسانی، تهران: انت(، برنامه1388سیدجوادین، سیدرضا )

 .دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت رفتار سازمانی 
 پیشرفته

یان ـ سید (، مبانی رفتار سازمانی، )ترجمه: علی پارسائ1377استیفن رابینز )
 .های فرهنگیونهم ، تهران: دفتر پژوهشمحمد اعرابی(، چاپ بیست

های سازمان و مدیریت (، تئوری1376جی . هیکس )گولت و هربرتریسی
 .ارات دوران. جلد اول)ترجمه: گوئل کهن(، انتش

(، 1384زاده، علی )میرزایی، وحید، حسینیاکبر، شاهفرهنگی، علی
 پردازان و مشاهیر مدیریت، تهران: نشر فراندیش.نظریه

 
  

 

 

 مدیر اداری

 

  

 

 کتب پیشنهادی دروس

 مبانی
  سازمان
 و مدیریت

 سمت انتشارات تهران، رضائیان، علی مدیریت، اصول و سازمان مبانی
 الوانی سیدمهدی عمومی، مدیریت
 سعادت اسفندیار انسانی، منابع

 رضائیان علی ها،سیستم تحلیل و تجزیه
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 رابینز ، ساختار و طراحی
 رضائیان علی سازمانی، رفتار

 انسانی منابع

 کتب دوینت و مطالعه سازمان: انتهر انسانی، منابع مدیریت ،(1386) اسفندیار سعادت،
 انسانی علوم توسعه و تحقیق مرکز ،(سمت) هادانشگاه انسانی عمومی

 ان،یارسائپ یو عل یمحمد اعراب دیمترجم: س ،یمنابع انسان تیری(، مد1378) یدسلر، گر
 های فرهنگیتهران: دفتر پژوهش

ترجم: معمل،  ی: راهنمایع انسانمناب کیاستراتژ تیری(، مد1385) کلیآرمسترانگ، ما
 های فرهنگیتهران: دفتر پژوهش ،یزدیداود ا ،یاعراب دمحمدیس

 کارکنان، امور و انسانی منابع مدیریت کابردهای و مبانی ،(1382) سیدرضا سیدجوادین،
 تهران دانشگاه مدیریت دانشکده انتشارات: تهران

 تهران: نشر نی ،یسانمنابع ان تیری(، مد1378) نینسر ،یجزن

 انسانی منابع
 )ادامه(

 نشکدهدا انتشارات: تهران انسانی، نیروی ریزیبرنامه ،(1388) سیدرضا سیدجوادین،
 تهران دانشگاه مدیریت

 اقتصاد
 مهندسی

 دانش نگاه انتشارات - زاده عباس مهندس - مهندسی اقتصاد -
 امیرکبیر انتشارارت - نژاد واسک مهدی محمد دکتر - مهندسی اقتصاد -

 انشد نگاه انتشارات - زند مهندس امیری، دکتر -( جدید ویرایش) مهندسی اقتصاد
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 مدیر بازرگانی خارجی

 

  

 

 کتب پیشنهادی دروس

 های تئوری
 مدیریت

 یدکتر الوان ،یعموم تیریمد
 انیدکتر رضائ ت،یریسازمان و مد یمبان
 انیدکتر رضائ ،یرفتار سازمان تیریمد
 دکتر سعادت ،یمنابع انسان تیریمد
 انیپارسائ ،یترجمة اعراب نز،یراب فیتأل ،یرفتار سازمان

 بانچارد، ترجمة عاقه مند فیتأل ،یرفتار سازمان
 فرد ییدانا ،یترجمة الوان نز،یراب فیسازمان، تأل یتئور

 یرسپاسیدکتر م فیتأل ،یمنابع انسان تیریمد
 انیدکتر رضائ فیها، تأل ستمیس یو طراح لیو تحل هیتجز

 اقتصاد 
خرد و 
 کان

 یدکتر نظر فیدرس و تست اقتصاد خرد، تأل

 یدکتر نظر فیدرس و تست اقتصاد کان، تأل

  بازاریابی
 المللی بین

 یمیبراها دیترجمه: دکتر عبد المج ن،گایک یمولف: وارن ج ،یجهان یابیبازار
، International  Marketing ،Philip  Cateora ،یالملل نیب یابیبازار

McGraw-Hill 
 شده در دانشگاه تهران سیجزوات تدر
 (در دانشگاه امام صادق)ع یجزوه دکتر باقر

  بازرگانی
 المللی بین

 یقیحق مولف: دکتر ،یالملل نیب یبازرگان
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 مدیر بازرگانی داخلی

 

  

 

 کتب پیشنهادی دروس

تئوری های 
 مدیریت

 

 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 لیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیانرفتار سازمانی، تأ
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان
 و خرد اداقتص

 کان

 

 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری

 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری

 و بازاریابی 
 بازار مدیریت

هران ـ ت؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ  روستا، احمد
 1386چاپ یازدهم،  انتشارات سمت ـ

اصفهان ـ  ـسترانگ، گری ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن آرم کاتلر، فیلیپ؛
 1386آموخته ـ چاپ هشتم،  انتشارات

نترل ـ ترجمه کریزی، اجرا و مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه کاتلر، فیلیپ ـ
 1382بهمن ـ تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول  فروزنده،

نژاد ـ تهران ـ انتشارات اتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضاییک کاتلر، فیلیپ ـ
 1385فرهنگی فرا ـ چاپ سوم،  سازمان

دالحمید؛ مهرانی، ، ترجمه ابراهیمی، عبZ تا A دایرة المعارف بازاریابی از کاتلر، فیلیپ ـ
 1385درخشان، احمد تهران ـ انتشارات همای دانش ـ چاپ اول، هرمز؛

گشا های راههای کشف ایدهدبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق روش کاتلر، فیلیپ؛ تریاس
کساکاوش ـ چاپ  ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات در بازاریابی،

 1386دوم، 
تهران ـ  مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ـ کیگان، وارن جی ـ

 1387های فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش شارات دفترانت
 و بازاریابی
 بازار مدیریت

ـ چاپ سوم،  المللی ـ تهران ـ انتشارات سمتمحمدعلی ـ بازاریابی بین بابایی زکلیکی،
1382 
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 )ادامه(

 
هران ـ تابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ  ونوس، داور؛

 1384چاپ دهم،  سمت ـانتشارات 
صفهان ـ ابازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی  صنایعی، علی ـ

 1388چاپ سوم، 
ی: مفاهیم فناوری اطاعات و آمارهای بازرگانی ـ تجارت الکترونیک هایمعاونت پژوهش
 1383پ اول، های بازرگانی ـ چاتهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش و کاربردها ـ

اربردها ـ عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، ک ابراهیمی،
 1385انتشارات همای دانش ـ چاپ اول،  تهران ـ

رونیکی ـ تهران مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترضایی،  زاده، پیام؛حنفی
 1389ترمه ـ چاپ سوم،  ـ انتشارات

ت آتی نگر ـ مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارا فتحیان، محمد؛
 1387 چاپ اول،

ان ـ مؤسسه ، ترجمه مسعود طارم سری ـ تهر2010المللی، اینکوترمز بین اتاق بازرگانی
 .1391های بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش مطالعات

دهد، ترجمه تلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ میفیلیپ کا کاتلر، فیلیپ ـ
 1386کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول،  حیدرزاده،
 ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلها و راهاشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانه کاتلر، فیلیپ ـ ده

 1384ـ تهران،نشر کساکاوش ـ چاپ اول،  کامبیز

 مصرف رفتار
 کننده

رضا (، رفتار مصرف کننده )ترجمه عباس صالح اردستانی، محمد1392موون، جان ) 
 سعدی(، تهران: انتشارات آیار.

هرزاد شکننده )ترجمه مسعود کرمی، -(، رفتار مصرف1391لئون شیفمن، لزلی کانوک )
 پوریان(، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.

جمه یوسف (، روانشناسی اجتماعی )تر1388ابرت، برسکامب، ران بیرن نایا )بارون، ر
 کریمی(، تهران: نشر روان.

ات ، فصلنامه تحقیق«گرایی-پیامدهای سیاسی مصرف»(، 1386علی خواه، فردین ) 
 .231ـ256، صص 1فرهنگی، سال اول، شماره 

اده(، رجمه دکتر کامبیز حیدرز(، رفتار مصرف کننده )ت1392مایکل آر، سولومون )
 تهران: انتشارات بازاریابی.

 مصرف رفتار
 کننده
 )ادامه(

یران، (، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ا1387کاظمی، عباس )
 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

اطات ارتب باراندیشی مصرف کننده یا مصرف تظاهری در»(، 1384سعیدی، علی اصغر )
 .95ـ79، صص 4، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره «سیار

http://www.inre.ir/


142    www.inre.ir  

 

ران: مؤسسه (، راهنمای بسته بندی کااهای صادراتی، ته1373بلوریان تهرانی، محمد ) 
 مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

، زهبندی، بخشی از زندگی امرو-در بسته Tampering»(، 1380بنتلی، دیوید جی ) 
 .34، مجله صنعت بسته بندی، تهران، شماره «نورانی، مانلی

 نشر بازرگانی. (، بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و1378رنجبریان، بهرام )
 ت کارین.(، نگاهی به طراحی بسته بندی، تهران: انتشارا1385کرمانی نژاد، فرزان )

دیر م، مجله پیام «سیستماتیک رفتار مصرف کننده تحلیل»(، 1383ملکی، علیرضا )
 .29و  28موفق،تهران، شماره 

ر، تهران، ، مجله تدبی«خرید ناگهانی»(، 1387منافی، هانیه، نجفی پیراسته، مریم ) 
 .198شماره 

 
 

 

 

 برندینگمدیر 

 

  

 

 کتب پیشنهادی دروس

 های تئوری
 مدیریت

 الوانی مدیریت عمومی، دکتر

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان

 های تئوری
 مدیریت
 )ادامه(

 مندرفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه 
 تئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد

 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی
 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان

اقتصاد خرد و 
 کان

 

 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری

 یف دکتر نظریدرس و تست اقتصاد کان، تأل

بازاریابی و 
 مدیریت بازار

 

هران ـ انتشارات ت؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ  روستا، احمد
 1386چاپ یازدهم،  سمت ـ

اصفهان ـ  ـآرمسترانگ، گری ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن  کاتلر، فیلیپ؛
 1386شتم، آموخته ـ چاپ ه انتشارات
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نترل ـ ترجمه کریزی، اجرا و مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه کاتلر، فیلیپ ـ
 1382بهمن ـ تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول  فروزنده،

نژاد ـ تهران ـ انتشارات کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی کاتلر، فیلیپ ـ
 1385ـ چاپ سوم،  فرهنگی فرا سازمان

دالحمید؛ مهرانی، ، ترجمه ابراهیمی، عبZ تا A دایرة المعارف بازاریابی از کاتلر، فیلیپ ـ
 1385درخشان، احمد تهران ـ انتشارات همای دانش ـ چاپ اول، هرمز؛

گشا در های راههای کشف ایدهدبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق روش کاتلر، فیلیپ؛ تریاس
اکاوش ـ چاپ ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات کس ازاریابی،ب

 1386دوم، 
تهران ـ  مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ـ کیگان، وارن جی ـ

 1387های فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش انتشارات دفتر
 

ـ چاپ سوم،  المللی ـ تهران ـ انتشارات سمتبین محمدعلی ـ بازاریابی بابایی زکلیکی،
1382 

هران ـ انتشارات تابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ  ونوس، داور؛
 1384چاپ دهم،  سمت ـ

صفهان ـ ابازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی  صنایعی، علی ـ
 1388چاپ سوم، 

ی: مفاهیم فناوری اطاعات و آمارهای بازرگانی ـ تجارت الکترونیک هایمعاونت پژوهش
 1383های بازرگانی ـ چاپ اول، تهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش و کاربردها ـ

بازاریابی و 
 مدیریت بازار

 )ادامه(

اربردها ـ عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، ک ابراهیمی،
 1385انتشارات همای دانش ـ چاپ اول،  تهران ـ

رونیکی ـ تهران مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترضایی،  زاده، پیام؛حنفی
 1389ترمه ـ چاپ سوم،  ـ انتشارات

ـ ت آتی نگر مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارا فتحیان، محمد؛
 1387 چاپ اول،

ان ـ مؤسسه ، ترجمه مسعود طارم سری ـ تهر2010المللی، اینکوترمز بین اتاق بازرگانی
 .1391های بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش مطالعات

دهد، ترجمه فیلیپ کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می کاتلر، فیلیپ ـ
 1386ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول،  کامبیز؛ رادفر، رضا حیدرزاده،
 ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلها و راهاشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانه کاتلر، فیلیپ ـ ده

 1384ـ تهران،نشر کساکاوش ـ چاپ اول،  کامبیز
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رفتار مصرف 
 کننده

ا ، محمدرض(، رفتار مصرف کننده )ترجمه عباس صالح اردستانی1392موون، جان )
 سعدی(، تهران: انتشارات آیار.

هرزاد شکننده )ترجمه مسعود کرمی، -(، رفتار مصرف1391لئون شیفمن، لزلی کانوک )
 پوریان(، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.

جمه یوسف (، روانشناسی اجتماعی )تر1388بارون، رابرت، برسکامب، ران بیرن نایا )
 ر روان.کریمی(، تهران: نش

ت ، فصلنامه تحقیقا«گرایی-پیامدهای سیاسی مصرف»(، 1386علی خواه، فردین )
 .231ـ256، صص 1فرهنگی، سال اول، شماره 

اده(، (، رفتار مصرف کننده )ترجمه دکتر کامبیز حیدرز1392مایکل آر، سولومون )
 تهران: انتشارات بازاریابی.

یران، ت فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ا(، مطالعا1387کاظمی، عباس )
 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

باطات باراندیشی مصرف کننده یا مصرف تظاهری در ارت»(، 1384سعیدی، علی اصغر )
 .95ـ79، صص 4، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره «سیار

ان: مؤسسه بسته بندی کااهای صادراتی، تهر(، راهنمای 1373بلوریان تهرانی، محمد )
 مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

رفتار مصرف 
 کننده
 )ادامه(

ه، بندی، بخشی از زندگی امروز-در بسته Tampering»(، 1380بنتلی، دیوید جی )
 .34، مجله صنعت بسته بندی، تهران، شماره «نورانی، مانلی

 نشر بازرگانی. اریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و(، باز1378رنجبریان، بهرام )
 ت کارین.(، نگاهی به طراحی بسته بندی، تهران: انتشارا1385کرمانی نژاد، فرزان )

دیر م، مجله پیام «تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده»(، 1383ملکی، علیرضا )
 .29و  28موفق،تهران، شماره 

، تهران، ، مجله تدبیر«خرید ناگهانی»(، 1387ه، نجفی پیراسته، مریم )منافی، هانی
 .198شماره 
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 مدیر برندینگ

 

  

 

 کتب پیشنهادی دروس

تئوری های 
 مدیریت

 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 نمدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیا
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان
اقتصاد خرد و 

 کان
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری

 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری

بازاریابی و 
 مدیریت بازار

 

ران ـ انتشارات هت؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ  روستا، احمد
 1386چاپ یازدهم،  سمت ـ

اصفهان ـ  ـآرمسترانگ، گری ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن  کاتلر، فیلیپ؛
 1386آموخته ـ چاپ هشتم،  انتشارات

نترل ـ ترجمه کریزی، اجرا و مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه کاتلر، فیلیپ ـ
 1382تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول  بهمن ـ فروزنده،

نژاد ـ تهران ـ انتشارات کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی کاتلر، فیلیپ ـ
 1385فرهنگی فرا ـ چاپ سوم،  سازمان

دالحمید؛ مهرانی، ، ترجمه ابراهیمی، عبZ تا A دایرة المعارف بازاریابی از کاتلر، فیلیپ ـ
 1385درخشان، احمد تهران ـ انتشارات همای دانش ـ چاپ اول، هرمز؛

گشا در های راههای کشف ایدهدبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق روش کاتلر، فیلیپ؛ تریاس
اکاوش ـ چاپ ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات کس بازاریابی،

 1386دوم، 
تهران ـ  یریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ـمد کیگان، وارن جی ـ

 1387های فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش انتشارات دفتر
ـ چاپ سوم،  المللی ـ تهران ـ انتشارات سمتمحمدعلی ـ بازاریابی بین بابایی زکلیکی،

1382 
بازاریابی و 
 مدیریت بازار

هران ـ انتشارات تالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ ابراهیمی، عبد ونوس، داور؛
 1384چاپ دهم،  سمت ـ
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صفهان ـ ابازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی  صنایعی، علی ـ )ادامه(
 1388چاپ سوم، 

 ی: مفاهیمفناوری اطاعات و آمارهای بازرگانی ـ تجارت الکترونیک هایمعاونت پژوهش
 1383های بازرگانی ـ چاپ اول، تهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش و کاربردها ـ

اربردها ـ عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، ک ابراهیمی،
 1385انتشارات همای دانش ـ چاپ اول،  تهران ـ

رونیکی ـ تهران رها تجارت الکتمهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارضایی،  زاده، پیام؛حنفی
 1389ترمه ـ چاپ سوم،  ـ انتشارات

ت آتی نگر ـ مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارا فتحیان، محمد؛
 1387 چاپ اول،

ان ـ مؤسسه ، ترجمه مسعود طارم سری ـ تهر2010المللی، اینکوترمز بین اتاق بازرگانی
 .1391های بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش مطالعات

دهد، ترجمه فیلیپ کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می کاتلر، فیلیپ ـ
 1386کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول،  حیدرزاده،
 ـ ترجمه حیدرزاده،ها حلها و راهاشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانه کاتلر، فیلیپ ـ ده

 1384ـ تهران،نشر کساکاوش ـ چاپ اول،  کامبیز

 رفتار مصرف
 کننده

ضا (، رفتار مصرف کننده )ترجمه عباس صالح اردستانی، محمدر1392موون، جان )
 سعدی(، تهران: انتشارات آیار.

هرزاد شکننده )ترجمه مسعود کرمی، -(، رفتار مصرف1391لئون شیفمن، لزلی کانوک )
 پوریان(، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.

جمه یوسف (، روانشناسی اجتماعی )تر1388بارون، رابرت، برسکامب، ران بیرن نایا )
 کریمی(، تهران: نشر روان.

ت ، فصلنامه تحقیقا«گرایی-پیامدهای سیاسی مصرف»(، 1386علی خواه، فردین )
 .231ـ256، صص 1فرهنگی، سال اول، شماره 

اده(، (، رفتار مصرف کننده )ترجمه دکتر کامبیز حیدرز1392مایکل آر، سولومون )
 تهران: انتشارات بازاریابی.

 رفتار مصرف
 کننده
 )ادامه(

یران، (، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ا1387کاظمی، عباس )
 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

باطات باراندیشی مصرف کننده یا مصرف تظاهری در ارت»(، 1384علی اصغر ) سعیدی،
 .95ـ79، صص 4، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره «سیار

ان: مؤسسه (، راهنمای بسته بندی کااهای صادراتی، تهر1373بلوریان تهرانی، محمد )
 مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

http://www.inre.ir/


147    www.inre.ir  

 

ه، بندی، بخشی از زندگی امروز-در بسته Tampering»(، 1380ی )بنتلی، دیوید ج
 .34، مجله صنعت بسته بندی، تهران، شماره «نورانی، مانلی

 نشر بازرگانی. (، بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و1378رنجبریان، بهرام )
 ت کارین.تهران: انتشارا(، نگاهی به طراحی بسته بندی، 1385کرمانی نژاد، فرزان )

دیر م، مجله پیام «تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده»(، 1383ملکی، علیرضا )
 .29و  28موفق،تهران، شماره 

، تهران، ، مجله تدبیر«خرید ناگهانی»(، 1387منافی، هانیه، نجفی پیراسته، مریم )
 .198شماره 

 
 

  

 

 مدیر پروژه

 

  

 

 تب پیشنهادیک دروس

مدیریت 
 استراتژیک

زدی، سید هانگر. جی، دیوید. ویلن، تامس، مبانی مدیریت استراتژیک )ترجمه داود ای
 محمد اعرابی(، دفتر پژوهش های فرهنگی.

بی(، دفتر دیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک )ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرا
 پژوهش های فرهنگی.

ترجمه جان. برادن رابینسون، ریچارد، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ) پیرس،
 ژهسهراب خلیلی شورینی(، انتشارات: یادواره کتاب.برنامه ریزی و کنترل پرو

 برنامه ریزی و کنترل پروژه علی حاج شیرمحمدی
 انانتشارات دانشگاه تهر-محمود گابچی-مبانی مدیریت پروژه  مدیریت پروژه

اقتصاد 
 مهندسی

 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -اقتصاد مهندسی 

 انتشارارت امیرکبیر -دکتر محمد مهدی اسکو نژاد  -اقتصاد مهندسی 
 دانش انتشارات نگاه -دکتر امیری، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 
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 مدیر تبلیغات

 

  

 

 کتب پیشنهادی وسدر
اقتصاد خرد و 

 کان
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری

 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری

بازاریابی و 
 مدیریت بازار

هران ـ انتشارات ت؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ  روستا، احمد
 1386چاپ یازدهم،  سمت ـ

اصفهان ـ  ـآرمسترانگ، گری ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن  کاتلر، فیلیپ؛
 1386آموخته ـ چاپ هشتم،  انتشارات

نترل ـ ترجمه کریزی، اجرا و مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه کاتلر، فیلیپ ـ
 1382بهمن ـ تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول  فروزنده،

نژاد ـ تهران ـ انتشارات کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی کاتلر، فیلیپ ـ
 1385فرهنگی فرا ـ چاپ سوم،  سازمان

دالحمید؛ مهرانی، ، ترجمه ابراهیمی، عبZ تا A دایرة المعارف بازاریابی از کاتلر، فیلیپ ـ
 1385نش ـ چاپ اول،درخشان، احمد تهران ـ انتشارات همای دا هرمز؛

گشا های راههای کشف ایدهدبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق روش کاتلر، فیلیپ؛ تریاس
کساکاوش ـ چاپ  ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات در بازاریابی،

 1386دوم، 
هران ـ تابراهیمی ـ مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید  کیگان، وارن جی ـ

 1387های فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش انتشارات دفتر
ـ چاپ سوم،  المللی ـ تهران ـ انتشارات سمتمحمدعلی ـ بازاریابی بین بابایی زکلیکی،

1382 
هران ـ تابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ  ونوس، داور؛

 1384هم، چاپ د انتشارات سمت ـ
صفهان ـ ابازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی  صنایعی، علی ـ

 1388چاپ سوم، 
ی: مفاهیم فناوری اطاعات و آمارهای بازرگانی ـ تجارت الکترونیک هایمعاونت پژوهش
 1383های بازرگانی ـ چاپ اول، تهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش و کاربردها ـ

اربردها ـ عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، ک ابراهیمی،
 1385انتشارات همای دانش ـ چاپ اول،  تهران ـ

بازاریابی و 
 مدیریت بازار

رونیکی ـ تهران مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترضایی،  زاده، پیام؛حنفی
 1389ترمه ـ چاپ سوم،  تـ انتشارا
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ت آتی نگر ـ مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارا فتحیان، محمد؛ )ادامه(
 1387 چاپ اول،

ان ـ مؤسسه ، ترجمه مسعود طارم سری ـ تهر2010المللی، اینکوترمز بین اتاق بازرگانی
 .1391های بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش مطالعات

دهد، ترجمه فیلیپ کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می تلر، فیلیپ ـکا
 1386کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول،  حیدرزاده،
 ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلها و راهاشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانه کاتلر، فیلیپ ـ ده

 1384کساکاوش ـ چاپ اول، ـ تهران،نشر  کامبیز
 
 

 

 

 مدیر تحقیق و توسعه

 

  

 

 کتب پیشنهادی دروس

 مبانی سازمان
 و مدیریت 

 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانسیستم تجزیه و تحلیل
 طراحی و ساختار ، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان

 مدیریت
 تولید 

 (تولید و عملیات )هایده متقی مدیریت

 (اسمنجبتولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی  مفاهیم اساسی مدیریت
 رنژاد(مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعف

 مدیریت 
 استراتژیک

یزدی، سید اهانگر. جی، دیوید. ویلن، تامس، مبانی مدیریت استراتژیک )ترجمه داود 
 محمد اعرابی(، دفتر پژوهش های فرهنگی.

رابی(، دفتر دیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک )ترجمه علی پارساییان، سید محمد اع
 پژوهش های فرهنگی.

)ترجمه  . برادن رابینسون، ریچارد، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیکپیرس، جان
 سهراب خلیلی شورینی(، انتشارات: یادواره کتاب.
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 ارزیابی 
و پیش بینی 
 تکنولوژی

 

لیرضا عارنست براون، عقیل ملکی فر )مترجم(،  -ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی 
 بوشهری )مترجم( نشر کرانه علم
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 مدیر توسعه بازار

 

  

 

 کتب پیشنهادی دروس

ئوری های ت
 مدیریت

 

 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 بی، پارسائیانرفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرا
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 مدیریت تولید
و عملیات 
 پیشرفته

 (تولید و عملیات )هایده متقی مدیریت

 (سمنجتولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی با مدیریت مفاهیم اساسی
 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(

 بازاریابی
 و مدیریت بازار

هران ـ انتشارات ت؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ـ مدیریت بازاریابی ـ  روستا، احمد
 1386چاپ یازدهم،  سمت ـ

اصفهان ـ  ـآرمسترانگ، گری ـ اصول بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن  فیلیپ؛ کاتلر،
 1386آموخته ـ چاپ هشتم،  انتشارات

نترل ـ ترجمه کریزی، اجرا و مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه کاتلر، فیلیپ ـ
 1382بهمن ـ تهران انتشارات آتروپات ـ چاپ اول  فروزنده،

نژاد ـ تهران ـ انتشارات کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی ، فیلیپ ـکاتلر
 1385فرهنگی فرا ـ چاپ سوم،  سازمان

دالحمید؛ مهرانی، ، ترجمه ابراهیمی، عبZ تا A دایرة المعارف بازاریابی از کاتلر، فیلیپ ـ
 1385ل،درخشان، احمد تهران ـ انتشارات همای دانش ـ چاپ او هرمز؛

گشا در های راههای کشف ایدهدبس، فرناندو ـ بازاریابی خاق روش کاتلر، فیلیپ؛ تریاس
اکاوش ـ چاپ ترجمه حیدرزاده، کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات کس بازاریابی،

 1386دوم، 
تهران ـ  مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ـ کیگان، وارن جی ـ

 1387های فرهنگی ـ چاپ سوم، پژوهش انتشارات دفتر

 بازاریابی
 و مدیریت بازار

 )ادامه(

ـ چاپ سوم،  المللی ـ تهران ـ انتشارات سمتمحمدعلی ـ بازاریابی بین بابایی زکلیکی،
1382 

انتشارات  هران ـتابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ  ونوس، داور؛
 1384چاپ دهم،  سمت ـ
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صفهان ـ ابازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی  صنایعی، علی ـ
 1388چاپ سوم، 

ی: مفاهیم فناوری اطاعات و آمارهای بازرگانی ـ تجارت الکترونیک هایمعاونت پژوهش
 1383رگانی ـ چاپ اول، های بازتهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش و کاربردها ـ

اربردها ـ عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، ک ابراهیمی،
 1385انتشارات همای دانش ـ چاپ اول،  تهران ـ

رونیکی ـ تهران مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهکارها تجارت الکترضایی،  زاده، پیام؛حنفی
 1389پ سوم، ترمه ـ چا ـ انتشارات

ت آتی نگر ـ مواناپور، رامین ـ تجارت الکترونیکی ـ تهران ـ انتشارا فتحیان، محمد؛
 1387 چاپ اول،

ان ـ مؤسسه ، ترجمه مسعود طارم سری ـ تهر2010المللی، اینکوترمز بین اتاق بازرگانی
 .1391های بازرگانی ـ چاپ دوم، پژوهش مطالعات

دهد، ترجمه فیلیپ کاتلر به سؤاات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می ـکاتلر، فیلیپ 
 1386کامبیز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ نشر کساکاوش ـ چاپ اول،  حیدرزاده،
 ها ـ ترجمه حیدرزاده،حلها و راهاشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانه کاتلر، فیلیپ ـ ده

 1384اپ اول، ـ تهران،نشر کساکاوش ـ چ کامبیز

 رفتار
 مصرف کننده

ضا (، رفتار مصرف کننده )ترجمه عباس صالح اردستانی، محمدر1392موون، جان )
 سعدی(، تهران: انتشارات آیار.

هرزاد شکننده )ترجمه مسعود کرمی، -(، رفتار مصرف1391لئون شیفمن، لزلی کانوک )
 پوریان(، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.

جمه یوسف (، روانشناسی اجتماعی )تر1388بارون، رابرت، برسکامب، ران بیرن نایا )
 کریمی(، تهران: نشر روان.

ت ، فصلنامه تحقیقا«گرایی-پیامدهای سیاسی مصرف»(، 1386علی خواه، فردین )
 .231ـ256، صص 1فرهنگی، سال اول، شماره 

 رفتار
 مصرف کننده

 )ادامه(

اده(، (، رفتار مصرف کننده )ترجمه دکتر کامبیز حیدرز1392ومون )مایکل آر، سول
 تهران: انتشارات بازاریابی.

یران، (، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ا1387کاظمی، عباس )
 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

باطات ظاهری در ارتباراندیشی مصرف کننده یا مصرف ت»(، 1384سعیدی، علی اصغر )
 .95ـ79، صص 4، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره «سیار

ان: مؤسسه (، راهنمای بسته بندی کااهای صادراتی، تهر1373بلوریان تهرانی، محمد )
 مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
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، امروزهبندی، بخشی از زندگی -در بسته Tampering»(، 1380بنتلی، دیوید جی )
 .34، مجله صنعت بسته بندی، تهران، شماره «نورانی، مانلی

 نشر بازرگانی. (، بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و1378رنجبریان، بهرام )
 ت کارین.(، نگاهی به طراحی بسته بندی، تهران: انتشارا1385کرمانی نژاد، فرزان )

دیر م، مجله پیام «تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده»(، 1383ملکی، علیرضا )
 .29و  28موفق،تهران، شماره 

، تهران، ، مجله تدبیر«خرید ناگهانی»(، 1387منافی، هانیه، نجفی پیراسته، مریم )
 .198شماره 

مدیریت 
 استراتژیک

 

دی، سید ایز هانگر. جی، دیوید. ویلن، تامس، مبانی مدیریت استراتژیک )ترجمه داود
 محمد اعرابی(، دفتر پژوهش های فرهنگی.

بی(، دفتر دیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک )ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرا
 پژوهش های فرهنگی.

ترجمه پیرس، جان. برادن رابینسون، ریچارد، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک )
 : یادواره کتاب.سهراب خلیلی شورینی(، انتشارات
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 تولیدمدیر 

 

  

 

 کتب پیشنهادی دروس

 مبانی سازمان
 و مدیریت 

 تمبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سم

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 رضائیان ها، علیتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان

 مدیریت تولید 
 و عملیات پیشرفته

 متقی( هایده) عملیات و تولید مدیریت

 یابیفار محمد و جعفرنژاد احمد) عملیات و تولید مدیریت اساسی مفاهیم
 باسمنج(

 جعفرنژاد( احمد) نوین عملیات و تولید مدیریت

طراحی سیستم های 
 صنعتی

 (2و  1طراحی سیستم های صنعتی، دکتر مهدی بصیری)جلد 

رین طرح ریزی واحدهای صنعتی، دکتر رضا زنجیرانی فراهانی و دکتر نس
 عسگری

 تألیف دکتر نظری درس و تست اقتصاد خرد، اقتصاد خرد و کان

 تر نظریدرس و تست اقتصاد کان، تألیف دک
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 مدیر خرید

 

  

 

 کتب پیشنهادی دروس

 مبانی سازمان و مدیریت

 تمبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سم

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان

حسابداری )حسابداری 
 مالی و صنعتی(

 –مرادی  -کرمی  -نوروش  -مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی* 
 کتاب نو انتشارات - وافی

ناسی مجموعه سواات طبقه بندی شده کنکور حسابداری، کاردانی به کارش
 نشر چهارخونه -یرضا ابراهیم قزوینی عل -

 تانتشارا - زاده قاسم علی –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداری صنعتی 
 ترمه

 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی 

جمشید  -مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی 
 انتشارات کیومرث -اسکندری 

 یهندساقتصاد م

 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -اقتصاد مهندسی 

 یرانتشارارت امیرکب -دکتر محمد مهدی اسکو نژاد  -اقتصاد مهندسی 

ات انتشار -دکتر امیری، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 
 نگاه دانش

برنامه ریزی و کنترل 
 موجودی ها

 -وحید عبداله زاده و محمدهادی نیکوفکر  -دی کنترل تولید و موجو
 انتشارات نگاه دانش

 انتشارات راهیان ارشد -جواد حسن پور  -کنترل تولید و موجودی 

 
 

 

 

 
 مدیر رسانه

 کتب پیشنهادی دروس    
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 یکل یمبان
 یارتباط جمع

 دانشگاه انتشارات: ناشر - معتمدنژاد کاظم دکتر -( یکم جلد) جمعی ارتباط وسایل
 طباطبایی عامه

 دکتر: نویسنده (جمعی گروهی، فردی،میان) انسانی ارتباطات: شناسیارتباط
 سروش انتشارات: ناشر رادمحسنیان مهدی

 دکتر: مترجم ، تانکارد جیمز سورین، ورنر: نویسندگان ارتباطات هاینظریه
 تهران اهدانشگ انتشارات: ناشر دهقان علیرضا

 رباق دکتر: مترجمان کازنو، ژان: جمعی نویسنده ارتباط وسایل شناسیجامعه
 اطاعات انتشارات: ناشر محسنی منوچهر دکتر ساروخانی،

قدیمی اسماعیل دکتر: مترجم ، وبستر فرانک: نویسنده اطاعاتیجامعه هاینظریه
 سراقصیده انتشارات: ناشر 

 عاتاطا انتشارات: ساروخانی ناشر باقر دکتر: ارتباطات نویسنده شناسیجامعه

 اصول
 نگاری روزنامه

 با نژاد معتمد کاظم دکتر تالیف معاصر، بازنگری در جدید فصلی با نگاری روزنامه
 سپهر نشر منصفی، ابوالقاسم دکتر همکاری

 عامه نشگاهدا انتشارات قندی، حسین و بدیعی نعیم دکتر:تالیف نوین، نگاری روزنامه
 طباطبایی

 طباطبایی عامه دانشگاه انتشارات قندی، حسین تالیف نویسی، مقاله
 اتانتشار افشار، عماد حسین شادروان تالیف مطبوعات، در فارسی نگارش شیوه

 طباطبایی عامه دانشگاه
 اتانتشار شار،اف عماد حسین شادروان تالیف مطبوعات، در فارسی نگارش شیوه

 طباطبایی عامه دانشگاه
 ها هرسان تحقیقات و مطالعات مرکز انتشارات شکرخواه، یونس دکتر تالیف خبر،
 العاتمط مرکز انتشارات راد، محسنیان مهدی دکتر تالیف خبری، مصاحبه های روش

 ها رسانه تحقیقات و
 قاسمی فرید سید تالیف ای، حرفه نگاری روزنامه مقاات مجموعه

 اصول
 نگاری روزنامه

 )ادامه(

 یی،کسما ایثاری علی ترجمه دان، سوزان تالیف مطبوعات، در مصاحبه های شیوه
 ایران موسسه انتشارات

 یرانا موسسه انتشارات زاده، قاضی اکبر علی تالیف خبر، مدیریت و ویراستاری
 سمت انتشارات هاجر،م افشار کامران تالیف مطبوعاتی، گرافیک

 عمومی مدیریت
 نی نشر- الوانی مهدی دکتر - عمومی مدیریت

 سمت انتشارات - رضاییان علی دکتر - مدیریت و سازمان مبانی
 سمت انتشارات - رضاییان علی دکتر - سازمانی رفتار مدیریت
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 - یآقامیر احسان - رسانه مدیریت رشته ویژه - سازمان تئوری و مدیریت اصول
 (آزاده) ارشد راهیان
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 مدیر روابط عمومی

 

 

 

 کتب پیشنهادی دروس

 ارتباط کلی مبانی
 جمعی

ت دانشگاه ناشر: انتشارا -دکتر کاظم معتمدنژاد  -جمعی )جلد یکم(  وسایل ارتباط
 عامه طباطبایی

ر مهدی نویسنده: دکت گروهی، جمعی( فردی،شناسی: ارتباطات انسانی )میانارتباط
 راد ناشر: انتشارات سروشمحسنیان

تر علیرضا نویسندگان: ورنر سورین، جیمز تانکارد ، مترجم: دک های ارتباطاتنظریه
 دهقان ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

قر نویسنده: ژان کازنو، مترجمان: دکتر با جمعی شناسی وسایل ارتباطجامعه
 ساروخانی، دکتر منوچهر محسنی ناشر: انتشارات اطاعات

قدیمی  نویسنده: فرانک وبستر ، مترجم: دکتر اسماعیل اطاعاتیهای جامعهنظریه
 سراناشر: انتشارات قصیده

 اعاتنویسنده: دکتر باقر ساروخانی ناشر: انتشارات اط شناسی ارتباطاتجامعه

 های تئوری
 مدیریت

 ریت عمومی، دکتر الوانیمدی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت
 پارسائیان رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی،

 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند
 فرد تئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی

 عمومی مدیریت

 نشر نی-دکتر مهدی الوانی  -مدیریت عمومی 

 انتشارات سمت -دکتر علی رضاییان  -مبانی سازمان و مدیریت 
 انتشارات سمت -دکتر علی رضاییان  -مدیریت رفتار سازمانی 

 -ری احسان آقامی -ویژه رشته مدیریت رسانه  -سازمان اصول مدیریت و تئوری 
 راهیان ارشد )آزاده(

 
 

 

 

 مدیر عامل

 
 

 کتب پیشنهادی دروس 
 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت
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سازمان و  یمبان
 تیریمد

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 ، اسفندیار سعادتمنابع انسانی

 ها، علی رضائیانتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان

 تئوری های مدیریت

 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان

 یت منابع انسانی، دکتر سعادتمدیر
 پارسائیان رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی،

 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند
 فرد تئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 حلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیانتجزیه و ت

 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری اقتصاد خرد و کان

 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری

حسابداری )حسابداری 
 مالی و صنعتی(

افی و –مرادی  -کرمی  -نوروش  -مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی 
 رات کتاب نوانتشا -

 -سی مجموعه سواات طبقه بندی شده کنکور حسابداری، کاردانی به کارشنا
 نشر چهارخونه -علیرضا ابراهیم قزوینی 

 رمهتانتشارات  -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداری صنعتی 
 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی 

 -جمشید اسکندری  -ه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی مجموع
 انتشارات کیومرث

 منابع انسانی پیشرفته

العه و (، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مط1386سعادت، اسفندیار )
وم ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علتدوین کتب عمومی انسانی دانشگاه

 .انسانی

و علی  (، مدیریت منابع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی1378دسلر، گری )
 .های فرهنگیپارسائیان، تهران: دفتر پژوهش

ای عمل، (، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنم1385آرمسترانگ، مایکل )
 .های فرهنگیمترجم: سیدمحمد اعرابی، داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش

ی و امور (، مبانی و کابردهای مدیریت منابع انسان1382ضا )سیدجوادین، سیدر
 .کارکنان، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
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 .(، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی1378جزنی، نسرین )
شارات ریزی نیروی انسانی، تهران: انت(، برنامه1388سیدجوادین، سیدرضا )

 .یت دانشگاه تهراندانشکده مدیر

مدیریت رفتار سازمانی 
 پیشرفته

یان ـ سید (، مبانی رفتار سازمانی، )ترجمه: علی پارسائ1377استیفن رابینز )
 .های فرهنگیونهم ، تهران: دفتر پژوهشمحمد اعرابی(، چاپ بیست

های سازمان و مدیریت (، تئوری1376جی . هیکس )گولت و هربرتریسی
 .: گوئل کهن(، انتشارات دوران. جلد اول)ترجمه

(، 1384زاده، علی )میرزایی، وحید، حسینیاکبر، شاهفرهنگی، علی
 پردازان و مشاهیر مدیریت، تهران: نشر فراندیش.شنظریه
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 مدیر فروش

 

 

 

 کتب پیشنهادی دروس

 مبانی سازمان و مدیریت

 تیت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سممبانی سازمان و اصول مدیر

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 رفتار سازمانی، علی رضائیان

 مدیریت مالی

 ات نگاه دانشانتشار  -رضا تهرانی -مدیریت مالی 

 - ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوری -* 2و1مدیریت مالی نوین جلد 
 انتشارات سمت

 -ائیان ترجمه جهانخانی و پارس -ریموند پی.نوو  - 2و1مدیریت مالی جلد 
 انتشارات سمت

 رضا مناجاتی -مدیریت مالی 
وش اسمن کریمپور، مهرعلی اسدالهی، ی -مجموعه سواات مدیریت مالی 
 کتابخانه فرهنگ -محقق 

حسابداری )حسابداری 
 مالی و صنعتی(

 –مرادی  -کرمی  -نوروش  -مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی* 
 نو کتاب انتشارات - وافی

مجموعه سواات طبقه بندی شده کنکور حسابداری، کاردانی به 
 نشر چهارخونه -نی علیرضا ابراهیم قزوی -کارشناسی* 
 تانتشارا - زاده قاسم علی –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداری صنعتی 

 ترمه
 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی 

جمشید  -مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی 
 انتشارات کیومرث -اسکندری 

 اقتصاد مهندسی

 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -سی اقتصاد مهند

 یرانتشارارت امیرکب -دکتر محمد مهدی اسکو نژاد  -اقتصاد مهندسی 
ات انتشار -دکتر امیری، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 

 نگاه دانش

 اقتصاد مهندسی
 )ادامه(

 برنامه ریزی و کنترل موجودی ها
 -وحید عبداله زاده و محمدهادی نیکوفکر  -لید و موجودی کنترل تو

 انتشارات نگاه دانش
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 انتشارات راهیان ارشد -جواد حسن پور  -کنترل تولید و موجودی 
 
 

 

 

 

 انفورماتیک مدیر فناوری 

 

 

 

 کتب پیشنهادی دروس
سیستم های اطاعات 

 مدیریت پیشرفته
دکتر  –دانشگاه پیام نور  -یریت پیشرفتهسیستم های اطاعات مد

 محمدعلی سرلک و حسن فراتی

 مدیریت دانش

علی  -استراتژی های مدیریت دانش )مدیریت فناوری اطاعات( پیام نور 
 ربیعی و محمد مهدی پرهیزگار

محمدی فاتح اصغر ،سبحانی  -چارچوب نظری مدیریت دانش 
 محمدصادق انتشارات پیام پویا

 اقتصاد خرد و کان
 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری -

 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری-
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 کیفیت کنترل مدیر

 

 

 

 کتب پیشنهادی دروس

تئوری های 
 مدیریت

 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 یریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیانمد

 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت
 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 انسانی، تألیف دکتر میرسپاسیمدیریت منابع 

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان

 مدیریت کیفیت
 و بهره وری 

 دکتر امیر عباس شجاعی -مدیریت کیفیت و بهره وری 

 کنترل کیفیت آماری
 موسسه پژوهش -ایوزیان  جزوه کنترل کیفیت آماری دکتر

تشارات ان -مترجم: دکتر رسول نورالسنا  -داگاس سی مونتگومری  -کنترل کیفیت 
 علم و صنعت

 دکتر عباس سقایی و مهندس مریم شکاری -مروری بر کنترل کیفیت آماری 
 انتشارات دانشگاه امیر کبیر -دکتر فاطمی قمی  -کنترل کیفیت آماری 
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 گردشگری مدیر

 

 

 

 نهادیکتب پیش دروس

مبانی سازمان و 
 مدیریت

 مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

 مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 منابع انسانی، اسفندیار سعادت

 ها، علی رضائیانتجزیه و تحلیل سیستم
 طراحی و ساختار ، رابینز

 ضائیانرفتار سازمانی، علی ر

اصول و مبانی خط 
مشی گذاری در 

 گردشگری

ل کتاب خط مشی گذاری در صنعت گردشگری، تالیف دیوید ال اجل، ماریا د
روجنی ماسترو آلن، گینگر اسمیت، جیسون آر. سوانسون، ترجمه حمید ضرغام ب

 و مرتضی بذرافشان، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

 دشگری و طبیعت گردی پایدار: ضوابط اخاقی،کتاب گردشگری جهانی، گر
مه محمد اساسنامه، خط مشی و قطعنامه ها، تالیف پرابهاس چاندرا سینها، ترج

 جمال قلی پور، انتشارات مرندیز.
بانی، کتاب اصول و مبانی گردشگری، تالیف محمد سلطانی فر و غامحسین بیا

 انتشارات رهروان پویش.
شگری، تالیف محمدرضا ایروانی و محسن پورخسروانی، کتاب مبانی گرد

 انتشارات آسمان نگار.ر

منابع برنامه ریزی 
توسعه و مدیریت 

 گردشگری

ف حمید کتاب برنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار، تالی
 ضرغام بروجنی، انتشارات مهکامه.

ی و ی توسعه گردشگری محلی، شهرکتاب درآمدی بر رویکردها در برنامه ریز
 منطقه ای، تالیف مسعود معصومی، انتشارات سمیرا.

ید کتاب جاذبه های گردشگری: مفاهیم، مدیریت و برنامه ریزی، تالیف سع
 داغستانی، انتشارات مهکامه.

رجمه تکتاب مدیریت جامع رویدادهای گردشگری، تالیف گلن بدین، جانی آلن، 
 فر و زهره عباسی، انتشارات مهکامه.مریم محمدجع

بزی و کتاب مدیریت گردشگری پایدار، تالیف جان اسواربروک، ترجمه محمود س
 غامحسین خورشیدی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

منابع برنامه ریزی 
توسعه و مدیریت 

 گردشگری
 )ادامه(

کمپبل،  ایوانز و دیویدکتاب مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری، تالیف نیگل 
 ه.ترجمه محمد اعرابی، فاطمه اعرابی و فائزه اعرابی، انتشارات مهکام
رجمه کتاب گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت، تالیف پیتر میسون، ت

 روزبه میرزائی، انتشارات ترمه.
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ری، کتاب مدیریت بازاریابی گردشگری و خدمات جهانگردی، تالیف حسین یاو
 ملیسا فربودی جهرمی، انتشارات سیمای دانش.

 کتاب مدیریت گردشگری، تالیف مهدی کاظمی، انتشارات سمت.
شارپلی،  کتاب توسعه گردشگری و محیط زیست: فراتر از پایداری، تالیف ریچارد

 ترجمه علی پورقیومی، انتشارات مهکامه.
ف کشورهای در حال توسعه، تالی کتاب برنامه ریزی توسعه ی گردشگری در

ات دیوید جی. تلفر، ریچارد شارپلی، ترجمه حمید ضرغام بروجنی، انتشار
 مهکامه.

 .کتاب توسعه پایدار گردشگری، تالیف محمدرضا بستانی، انتشارات آرنا
یزی و کتاب برنامه ریزی گردشگری: رویکردی یکپارچه و پایدار به برنامه ر

ارات ی، تالیف ادوارد اینسکیپ، ترجمه محمود حسن پور، انتشتوسعه گردشگر
 مهکامه.

الیف لیا کتاب مروری بر مبانی، رویکردها و مدل های برنامه ریزی گردشگری، ت
 وثوقی، انتشارات مهکامه.

ن ، تالیف محمدحسی"رویکرد راهبردی"کتاب برنامه ریزی توسعه گردشگری 
 سازمان جهاد دانشگاهی.ایمانی خوشخو، انتشارات 

کتاب مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، تالیف رحیم حیدری چیانه، 
 انتشارات سمت.
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 لجستیک مدیر

 

 

 

 کتب پیشنهادی دروس

 تئوری های مدیریت

 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 تار سازمانی، دکتر رضائیانمدیریت رف

 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت
 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 تألیف دکتر میرسپاسی مدیریت منابع انسانی،

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان

 طراحی سیستم های صنعتی
 (2و  1طراحی سیستم های صنعتی، دکتر مهدی بصیری)جلد 

سرین نطرح ریزی واحدهای صنعتی، دکتر رضا زنجیرانی فراهانی و دکتر 
 عسگری

مدیریت تولید و عملیات 
 رفتهپیش

 (تولید و عملیات )هایده متقی مدیریت

تولید و عملیات )احمد جعفرنژاد و محمد  مفاهیم اساسی مدیریت
 (فاریابی باسمنج

 مدیریت تولید و عملیات نوین )احمد جعفرنژاد(
 
 

 

  

http://www.inre.ir/


167    www.inre.ir  

 

 

 انسانی منابع مدیر

 

 

 

 کتب پیشنهادی دروس

 تئوری های مدیریت

 ی، دکتر الوانیمدیریت عموم

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت
 پارسائیان رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی،

 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند
 فرد زمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، داناییتئوری سا

 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی
 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان

 منابع انسانی پیشرفته

العه و (، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مط1386سعادت، اسفندیار )
وم ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علانسانی دانشگاهتدوین کتب عمومی 

 .انسانی

و علی  (، مدیریت منابع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی1378دسلر، گری )
 .های فرهنگیپارسائیان، تهران: دفتر پژوهش

ای عمل، (، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنم1385آرمسترانگ، مایکل )
 .های فرهنگیحمد اعرابی، داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهشمترجم: سیدم

ی و امور (، مبانی و کابردهای مدیریت منابع انسان1382سیدجوادین، سیدرضا )
 .کارکنان، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 .(، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی1378جزنی، نسرین )
شارات ریزی نیروی انسانی، تهران: انت(، برنامه1388دین، سیدرضا )سیدجوا

 .دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیریت رفتار سازمانی 

 پیشرفته
یان ـ سید (، مبانی رفتار سازمانی، )ترجمه: علی پارسائ1377استیفن رابینز )

 .های فرهنگیونهم ، تهران: دفتر پژوهشمحمد اعرابی(، چاپ بیست

مدیریت رفتار سازمانی 
 پیشرفته
 )ادامه(

های سازمان و مدیریت (، تئوری1376جی . هیکس )گولت و هربرتریسی
 .)ترجمه: گوئل کهن(، انتشارات دوران. جلد اول

(، 1384زاده، علی )میرزایی، وحید، حسینیاکبر، شاهفرهنگی، علی
 فراندیشپردازان و مشاهیر مدیریت، تهران: نشر نظریه

حسابداری )حسابداری 
 مالی و صنعتی(

 –مرادی  -کرمی  -نوروش  - *مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی
 انتشارات کتاب نو -وافی 
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 - *سیمجموعه سواات طبقه بندی شده کنکور حسابداری، کاردانی به کارشنا
 نشر چهارخونه -علیرضا ابراهیم قزوینی 

 رمهتانتشارات  -علی قاسم زاده  –محمدقسیم عثمانی  - 1عتی حسابداری صن
 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی 

 -جمشید اسکندری  -مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی 
 انتشارات کیومرث
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 ورزشی مدیر

 

 

 

 کتب پیشنهادی دروس

جش و اندازه گیری آمار، سن
 در تربیت بدنی

 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر شیخ

 اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی دکتر هادوی
 سنجش و اندازه گیری دکتر حمایت طلب

مدیریت رویدادها و اماکن و 
 تأسیسات ورزشی

 هرانهانی، انتشارات دانشگاه تمدیریت اماکن ورزشی، دکتر جالی فرا

 مدیریت اماکن ورزشی، دکتر اسدی، انتشارات دانشگاه تهران
 مدیریت اماکن ورزشی، دکتر سجادی، انتشارات آوای ظهور

 مدیریت اماکن ورزشی، دکتر مظفری

اصول و مبانی مدیریت در 
 سازمان ورزشی

سید  و)ترجمه: علی پارسائیان راینز، استیفن. اصول و مبانی مدیریت، 
 های فرهنگی.محمد اعرابی(، انتشارات دفتر پژوهش

پردازان و زاده، علی. نظریهمیرزایی، وحید، حسینیاکبر، شاهفرهنگی، علی
 مشاهیر مدیریت، انتشارات نشر فراندیش.

های سازمان و مدیریت، تئوریگولت، هکیل، جی، هربرت. رسیسی
 گوئل کهن(، انتشارات دوران. )ترجمه:

 جاسبی، عبداه. اصول و مبانی مدیریت، انتشارات حکیم باشی.

 تئوری های مدیریت

 

 مدیریت عمومی، دکتر الوانی

 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 تئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
 مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی

 دکتر رضائیان تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف

 درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری اقتصاد خرد و کان

 درس و تست اقتصاد کان، تألیف دکتر نظری
 
 

 

 مالی مدیری 
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 کتب پیشنهادی دروس

 تئوری های مدیریت

 مدیریت عمومی، دکتر الوانی
 مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

 رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
 رفتار سازمانی، تألیف بانچارد، ترجمة عاقه مند

 مدیریت
سرمایه گذاری و  

 ریسک

شریعت پناهی و ابوالفضل  ترجمه مجید -شارپ  -مدیریت سرمایه گذاری
 نشر اتحاد -جعفری 

 متانتشارات س -رضا راعی و احمد تلنگی  -مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته 
 سهیل ذوقی -مدیریت ریسک و سرمایه گذاری 

 راتانتشا - نوربخش و تهرانی ترجمه –جونز چارلز  -مدیریت سرمایه گذاری 
 دانش نگاه

ت انتشارا -علی سعیدی و رضا راعی  -سی مالی و مدیریت ریسک مبانی مهند
 سمت
 مهربان نشر -امیر صفوی ک مدیریت سرمایه گذاری و ریس

 
سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک رضا مناجاتی، 2000

 نگاه دانش محمد گرجی آرا

 مدیریت مالی

 رات نگاه دانشانتشا  -رضا تهرانی -مدیریت مالی 

 -ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوری  - 2و1مدیریت مالی نوین جلد 
 انتشارات سمت

 -ن ترجمه جهانخانی و پارسائیا -ریموند پی.نوو  - 2و1مدیریت مالی جلد 
 انتشارات سمت

 رضا مناجاتی -مدیریت مالی 
حقق اسمن کریمپور، مهروش معلی اسدالهی، ی -مجموعه سواات مدیریت مالی 
 کتابخانه فرهنگ -

 حسابداری 
)حسابداری مالی و 

 صنعتی(

 فیوا –مرادی  -کرمی  -نوروش  -مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی* 
 نو کتاب انتشارات -

 حسابداری 
)حسابداری مالی و 

 صنعتی(

 -* کاردانی به کارشناسیمجموعه سواات طبقه بندی شده کنکور حسابداری، 
 نشر چهارخونه -علیرضا ابراهیم قزوینی 

 مهتر انتشارات - زاده قاسم علی –محمدقسیم عثمانی  - 1حسابداری صنعتی 
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 انتشارات حفیظ -جمشید اسکندری  - 1حسابداری صنعتی  )ادامه(
 -جمشید اسکندری  -مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی 

 شارات کیومرثانت

 اقتصاد مهندسی

 انتشارات نگاه دانش -مهندس عباس زاده  -اقتصاد مهندسی 

 انتشارارت امیرکبیر -دکتر محمد مهدی اسکو نژاد  -اقتصاد مهندسی 
گاه انتشارات ن -دکتر امیری، مهندس زند  -اقتصاد مهندسی )ویرایش جدید( 

 دانش
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 ضرایب عناوین شغلی
 

 

 ضرایب عناوین شغلی دسته بهداشت، درمان و مراقبت
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پیک
 موتوري 

 15 2 ادبیات دانش عمومی
 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،

 IT 1 5فهم 
 15 2 روابط اجتماعی

     
 

    
 تعداد سؤال ریبض موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ادبیات دانش عمومی خیاط
 10 3 هنر

 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 15 2 روابط اجتماعی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی انباردار
 10 2 ادبیات

 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 IT 2 10فهم 

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

 برشکار
 پوشاک 

 5 2 ریاضی دانش عمومی
2 5 

 5 2 هنر
 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،

 IT 1 5فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

     
 

    
 سؤال تعداد ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر

 چاپ و صحافی 
 5 2 ریاضی دانش عمومی

2 5 
 15 2 ادبیات

 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارگر 
 ماهر طا و جواهرسازي

 4 2 ریاضی دانش عمومی
2 3 
2 3 

 5 1 شیمی
 3 1 ادبیات

1 2 
 10 2 هنر

 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 IT 2 10فهم 
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 10 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر

 تأسیساتو  کشلوله 
 10 2 ریاضی دانش عمومی

 3 2 یزیکف
2 4 
2 3 

 5 1 شیمی
 3 1 ادبیات

1 2 
 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،

 10 1 روابط اجتماعی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر

 نجار و درودگر 
 10 2 ریاضی دانش عمومی

 10 2 ادبیات
 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،

 10 2 روابط اجتماعی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر

 تراشکار 
 6 3 ریاضی دانش عمومی

3 6 
3 3 

 5 2 هنر
 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
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 IT 2 10فهم 
 5 2 روابط اجتماعی

 10 2 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب امتحانی موارد عنوان شغل

  نقاش
 ساختمان کار و گچ

 10 1 ادبیات دانش عمومی
 5 2 هنر

 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 10 1 روابط اجتماعی

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر 

 سازقالب
 4 2 ریاضی دانش عمومی

2 2 
2 4 

 5 1 فیزیک
 10 2 شیمی
 10 2 هنر

 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 IT 2 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر

 و نصب بريشیشه 
 15 2 ریاضی دانش عمومی

 10 1 هنر
 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
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 10 2 روابط اجتماعی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر 

 سازمبل
 15 2 ریاضی دانش عمومی

 15 2 هنر
 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،

 10 2 روابط اجتماعی
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نصاب 
 خانگیلوازم

 6 2 فیزیک انش عمومید
2 4 

 10 1 ادبیات
 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،

 IT 2 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 10 1 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر 

 جوشکار
 5 2 ریاضی دانش عمومی

 10 3 فیزیک
 5 2 شیمی
 5 2 ادبیات

 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 10 1 روابط اجتماعی

     
 

http://www.inre.ir/


771    www.inre.ir  

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر 

 ساختمانی
 5 1 ریاضی دانش عمومی

 10 1 فیزیک
 10 1 ادبیات

 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 10 1 روابط اجتماعی

     
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر

 آهنگر 
 6 2 ریاضی دانش عمومی

2 4 
 10 2 هنر

 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 IT 2 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 آاتتعمیر ماشین
 صنعتی 

 4 3 ریاضی میدانش عمو
3 3 
3 3 

 10 2 فیزیک
 5 2 شیمی
 3 2 ادبیات

2 2 
 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،

 IT 2 10فهم 
 10 1 روابط اجتماعی
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 10 1 زبان
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 6 1 فیزیک دانش عمومی تعمیرکار وسایل الکترونیکی
1 4 

 10 2 ادبیات
 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،

 IT 2 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 10 1 زبان
     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 4 2 فیزیک دانش عمومی تعمیرکار خودرو
2 6 

 10 1 ادبیات
 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،

 IT 2 10هم ف
 10 2 روابط اجتماعی

     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 زیست دانش عمومی باغبان
 10 2 ادبیات

 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 10 1 روابط اجتماعی

     

http://www.inre.ir/


179    www.inre.ir  

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نصاب و تعمیرکار
 انسورآس 

 7 1 ریاضی دانش عمومی
1 3 

 3 2 فیزیک
2 3 
2 4 

 3 1 ادبیات
1 2 

 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کشاورزي هايماشینراننده 
 صنعتیو  
 ، لیفتراک)جرثقیل،  

 و...( تراکتور

 10 2 ادبیات دانش عمومی
 10 1 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،

 IT 2 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 کارگر ماهر

 رستورانی 
 20 3 ادبیات دانش عمومی

 10 2 هوش ریاضی تخصصی مهارتی،
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 1 زبان
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 ضرایب عناوین شغلی دسته بهداشت، درمان و مراقبت
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 3 زیست دانش عمومی امدادگر
 15 3 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 15 3 زبان
 15 2 روابط اجتماعی

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی ن شغلعنوا

 10 2 شیمی دانش عمومی اي حرفه بهداشت
 15 3 فیزیک
 10 2 ریاضی

 20 3 زبان رفتاری تخصصی
 10 2 روابط اجتماعی

 IT 2 10فهم 
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 3 زیست دانش عمومی بهیار
 10 2 شیمی

 20 3 زبان فتاری تخصصیر
 10 2 روابط اجتماعی

 10 1 تست هوش
 IT 2 10فهم 
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 3 زیست دانش عمومی سنجی بینایی
 5 2 فیزیک

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 20 3 زبان
 IT 2 10فهم 

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب متحانیموارد ا عنوان شغل

 20 3 زیست دانش عمومی پرستاري
 20 3 زبان رفتاری تخصصی

 15 2 روابط اجتماعی
 10 2 تست هوش

 IT 1 10فهم 
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 2 شیمی دانش عمومی آزمایشگاه تکنسین
 15 3 زیست

 15 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 20 4 زبان
 IT 2 10فهم 

 
 

 

 

 

http://www.inre.ir/


182    www.inre.ir  

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی رادیولوژي تکنسین
 10 4 زیست
 10 3 فیزیک

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 20 4 زبان
 IT 2 15فهم 

 
 

    
 ؤالتعداد س ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی فیزیوتراپی تکنسین
 10 4 زیست
 10 3 فیزیک

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 20 4 زبان
 IT 2 15فهم 

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 4 شیمی دانش عمومی داروسازي
 20 3 زیست

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 20 4 زبان
 IT 1 10فهم 
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 10 2 شیمی دانش عمومی دامپزشکی

 25 4 زیست
 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 20 4 زبان
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 15 3 زیست دانش عمومی روانشناسی

 15 2 هوش ریاضی صیرفتاری تخص
 20 3 زبان

 20 3 روابط اجتماعی
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 3 شیمی دانش عمومی سنجی شنوایی
 5 2 فیزیک
 20 4 زیست

 IT 1 10فهم  رفتاری تخصصی
 20 4 زبان

 10 2 روابط اجتماعی
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 تعداد سؤال ضریب حانیموارد امت عنوان شغل

 10 3 شیمی دانش عمومی آزمایشگاهی علوم
 20 4 زیست

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 20 4 زبان
 IT 2 15فهم 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 3 زیست دانش عمومی پزشکی فوریت
 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 20 3 زبان
 10 2 روابط اجتماعی

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 3 شیمی دانش عمومی غذایی صنایع کارشناس
 20 4 زیست

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 20 3 زبان
 IT 2 10فهم 
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 15 3 زیست ومیدانش عم گفتاردرمان

 5 2 فیزیک
 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 20 3 زبان
 10 2 روابط اجتماعی

 IT 1 10فهم 
 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 شیمی دانش عمومی ایمنی مشاور
 10 3 فیزیک
 10 3 ریاضی

 5 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 20 3 زبان

 10 2 روابط اجتماعی
 IT 1 10فهم 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 4 زیست دانش عمومی تغذیه مشاور
 10 3 شیمی

 20 3 زبان رفتاری تخصصی
 10 2 روابط اجتماعی

 IT 1 10فهم 
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 شیمی دانش عمومی محیط بهداشت مهندسی
 10 2 فیزیک
 10 3 زیست

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 20 3 زبان
 IT 1 10فهم 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 زیست دانش عمومی کودک نگهدارنده
 20 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 20 3 زبان
 20 2 روابط اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 شیمی دانش عمومی پیچ نسخه
 15 3 زیست

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 20 4 زبان

 10 1 روابط اجتماعی
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 یشزومآ و یهافر ،یتامدخدسته  شغلیضرایب عناوین 
 

    
 تعداد سؤال ضریب یموارد امتحان عنوان شغل

 مهارتی، ابدارچی و نظافت چی
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

روابط 
 اجتماعی

3 10 

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، آرایشگر و پیرایشگر)زنانه(
 تخصصی

 IT 1 10فهم 
روابط 

 اجتماعی
3 15 

 10 1 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب رد امتحانیموا عنوان شغل

 مهارتی، آرایشگر و پیرایشگر)مردانه(
 تخصصی

 IT 1 10فهم
روابط 

 اجتماعی
3 15 

 10 1 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، آشپز
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 2 10فهم 
روابط 

 اجتماعی
2 10 

 10 2 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 4 ریاضی دانش عمومی آمارگر
 15 1 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم
روابط 

 اجتماعی
1 10 

 10 2 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 3 ادبیات دانش عمومی پژوهشگر
 مهارتی،
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم
روابط 

 اجتماعی
2 10 

 10 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 1 ادبیات دانش عمومی تایپیست

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 4 15فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 15 3 ریاضی دانش عمومی ترخیص کار

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 2 هنر دانش عمومی راهنماي گردشگري

 10 1 بیاتاد

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 
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 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 2 ادبیات دانش عمومی کارشناس علوم دینی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 2 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 1 بانز

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، کتابدار

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 4 ادبیات دانش عمومی مترجم اسپانیولی

 مهارتی،

 خصصیت

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 4 ادبیات دانش عمومی مترجم انگلیسی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 4 15فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 4 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی ان شغلعنو

 25 4 ادبیات دانش عمومی مترجم ایتالیایی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 4 ادبیات دانش عمومی مترجم روسی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی ن شغلعنوا

 15 4 ادبیات دانش عمومی مترجم عربی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 3 زبان

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 4 ادبیات دانش عمومی مترجم چینی

 مهارتی،

 خصصیت

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 4 ادبیات دانش عمومی مترجم فرانسوي

 مهارتی،

 یتخصص

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 4 10فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 10 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 2 ادبیات دانش عمومی مددکار اجتماعی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 2 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی شغل عنوان

 25 4 ادبیات دانش عمومی مدرس انگلیسی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 15 4 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 4 ادبیات دانش عمومی مدرس فرانسوي

 مهارتی،

 یتخصص

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 4 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، TRXمربی 

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 15 1 زبان
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 سؤال تعداد ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، مربی اسکواش

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 15 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، مربی اموزش رانندگی

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 4 هنر دانش عمومی مربی اموزش صنایع دستی

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 4 هنر دانش عمومی مربی اموزش نقاشی

 مهارتی،
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

   

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، مربی ایروبیک
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب یموارد امتحان عنوان شغل
 مهارتی، مربی تنیس

 خصصی

 10 1 هوش ریاضی

 IT 1 10فهم

 15 4 روابط اجتماعی

 10 1 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، مربی شطرنج
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

4 10 

 IT 3 10فهم

روابط 
 اجتماعی

3 15 

 10 2 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، مربی شنا و نجات غریق
 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، مربی فوتبال

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 1 10فهم

ابط رو
 اجتماعی

4 10 

 10 1 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 3 هنر دانش عمومی مربی مهدکودک

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 2 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 2 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، والیبالمربی 

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

2 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، مربی ورزش و آمادگی جسمانی

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 1 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، مربی یوگا

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 1 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، مشاور تحصیلی

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 3 15فهم

روابط 
 اجتماعی

4 20 

 10 2 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، مشاور شغلی

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 3 15فهم

روابط 
 اجتماعی

4 20 

 10 2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، مهماندار

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 2 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 15 

 10 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مهارتی، نگهبان

 تخصصی
 IT 2 10فهم

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 30 4 ادبیات دانش عمومی ویراستار

 مهارتی،

 تخصصی

هوش 
 ریاضی

1 10 

 IT 4 15فهم

روابط 
 اجتماعی

1 10 

 15 3 زبان
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 ای، بازاریابی و فروشطراحی، رسانهضرایب عناوین شغلی دسته 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 3 ادبیات دانش عمومی مشتري با ارتباط اوپراتور
 10 1 هوش ریاضی ری تخصصیرفتا

 IT 1 10فهم 
روابط 

 اجتماعی

4 10 

 10 2 زبان 
     

  

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی تلفنی یاب بازار
 10 3 ادبیات

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی حضوري یاب بازار
 10 3 ادبیات

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 10 2 زبان
     

 

     
تعداد  ضریب توضیحات موارد امتحانی عنوان شغل

 سؤال
 5 1 درک عمومی ریاضی ریاضی دانش عمومی بازیگر

 5 1 درک فیزیک فیزیک
لغت، اما، آرایه های  ادبیات

ادبی، زبان فارسی و 
 قرابت معنایی

2 10 

درک عمومی هنر،  هنر
 خاقیت نمایشی

4 15 

هوش ریاضیات،  هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 خاقیت

2 5 

 IT - 2 10فهم 
داشتن روابط عمومی  اعیروابط اجتم

باا؛ استفاده بجا و 
صحیح از آن برای 

 رساندن پیام مورد نظر

2 10 

آشنایی کافی با زبان  زبان
 انگلیسی

3 15 
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی نما پویا
 5 1 فیزیک
 10 2 ادبیات
 20 4 هنر

 5 2 هوش ریاضی صصیرفتاری تخ
 IT 4 15فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 10 

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی گر تدوین
 5 1 فیزیک
 5 1 ادبیات
 20 4 هنر

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 4 15فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 10 

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

ش رفتاری،تخصصی کن پخش تراکت ریاضی ه  2 10 

ابط اجتماعی ر  2 10 
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی ساز تصویر
 5 1 فیزیک
 10 2 ادبیات
 15 4 هنر

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی خبرنگار و نگار روزنامه
 5 1 فیزیک
 15 4 ادبیات
 5 1 هنر

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی بردار صدا
 5 1 فیزیک
 5 1 ادبیات
 5 1 هنر

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 1 5فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 5 1 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی شغل عنوان

 15 3 ریاضی دانش عمومی دار صندوق
 10 1 هوش ریاضی رفتاری، تخصصی

 IT 1 10فهم 
روابط 

 اجتماعی
3 10 

 10 2 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 طراح
 و داخلی 
 دکوراسیون 

 10 3 ریاضی دانش عمومی
 10 2 یکفیز

   ادبیات

   هنر

هوش  رفتاری تخصصی
 ریاضی

2 10 

 IT 2 10فهم 
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روابط 
 اجتماعی

2 10 

 15 3 زبان
     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی کلیپ طراح
 5 1 فیزیک
  2 ادبیات

 10 4 هنر
 10 2 وش ریاضیه رفتاری تخصصی

 IT 2 5فهم 
روابط 

 اجتماعی

2 5 

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی لباس و مد طراح
 10 2 ادبیات
 20 4 هنر

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 1 5فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 10 

 10 2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی بصري هویت طراح
 5 1 فیزیک
 10 2 ادبیات
 15 4 هنر

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 4 15فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 10 

 15 3 زبان
     

 

    
 د سؤالتعدا ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 ریاضی دانش عمومی تبلیغاتی کمین مجري و طراح
 10 2 ادبیات
 10 1 هنر

هوش  رفتاری تخصصی
 ریاضی

3 10 

 IT 3 10فهم 
روابط 

 اجتماعی

3 10 

 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی عکاس
 5 1 فیزیک
 5 1 ادبیات
 20 4 هنر

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 5فهم 

روابط 
 اجتماعی

3 10 

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 2 ریاضی دانش عمومی فروشنده
 10 2 ادبیات

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 10فهم 
 10 3 اجتماعی روابط
 10 2 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی بردار فیلم
 5 1 فیزیک
 5 1 ادبیات
 15 3 هنر

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 1 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
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 10 1 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب ارد امتحانیمو عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی نویس نامه فیلم
 5 1 فیزیک
 10 4 ادبیات
 15 4 هنر

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 1 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

2 10 

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی ارجیخ بازرگانی کارشناس
 10 2 ادبیات

 10 3 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

4 10 

 15 4 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی داخلی بازرگانی کارشناس
 10 2 ادبیات

 تتعداد سواا ضریب 
هوش  رفتاری تخصصی

 ریاضی
3 10 

 IT 2 10فهم 
روابط 

 اجتماعی

4 10 

 10 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 ریاضی دانش عمومی برندینگ کارشناس
 10 2 ادبیات
 10 2 هنر

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 10فهم 

روابط 
 جتماعیا

2 10 

 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 3 ریاضی دانش عمومی بازار تحقیقات کارشناس
 15 3 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
روابط 

 اجتماعی

3 10 

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی خرید کارشناس
 10 2 ادبیات

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

3 10 

 10 2 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 ریاضی دانش عمومی رسانه کارشناس
 10 3 ادبیات
 10 2 هنر

 5 1 هوش ریاضی تخصصی رفتاری
 IT 2 10فهم 

روابط 
 اجتماعی

3 10 

 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی گرافیست
 5 1 فیزیک
 10 2 ادبیات
 15 4 هنر

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 4 ادبیات دانش عمومی دوبلور و گوینده
 15 2 هنر

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 1 5فهم 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی یابی بازار و فروش کارشناس
 10 2 ادبیات

هوش  رفتاری تخصصی
 ریاضی

2 15 

 IT 2 10فهم 
روابط 

 اجتماعی

3 10 

 15 3 زبان
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روابط 
 اجتماعی

3 15 

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 5 1 ریاضی دانش عمومی نویسنده
 5 1 فیزیک
 10 4 ادبیات

 15 4 نره
 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 1 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
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 فناوری اطاعاتضرایب عناوین شغلی دسته 
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 2 ریاضی دانش عمومی اپراتور رایانه
 10 1 ادبیات

 رتی،مها
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویسبرنامه
fullstack 

 15 4 ریاضی دانش عمومی
 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویس تحتبرنامه
 ویندوز

 15 4 ریاضی دانش عمومی
 5 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان
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 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 س تلفن هايبرنامه نوی

 Androidهوشمند / 
 15 4 ریاضی دانش عمومی

 5 2 ادبیات 
 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 برنامه نویس تلفن هاي

 iOSهوشمند / 
 15 4 ریاضی دانش عمومی

 5 2 ادبیات
 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نویسبرنامه
 رابط کاربري و مجري

(HTML, 

CSS, Jquery, 
Javascript) 

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 5 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 4 ریاضی دانش عمومی نویس وببرنامه
 5 2 ادبیات 
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 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

     
 

     
 تعداد سوال 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

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 پشتیبان
 هايسیستم

 يکامپیوتر

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 10 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 3 ریاضی دانش عمومی گر دادهتحلیل
 5 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
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 10 2 زبان
     

 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تِستر سامانه هاي
 افزاري نرم

 15 4 ریاضی دانش عمومی
 5 1 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 تعمیرکار
 تلفن همراه

 10 1 ریاضی دانش عمومی
 10 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 ریاضی دانش عمومی تعمیرکار رایانه
 10 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

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

 طراح

 رابط و تجربه

 کاربري

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 5 2 ادبیات
 5 2 هنر

 مهارتی،
 صیتخص

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی افزارطراح نرم
 5 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس
 افزارنرم استقرار

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 10 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان
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 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 سکارشنا

 امنیت
 20 3 ریاضی دانش عمومی

 5 1 ادبیات
 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس
 افزارسخت

 15 4 ریاضی دانش عمومی
 10 3 فیزیک
 5 1 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 1 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس

 هشبک
 20 3 ریاضی دانش عمومی

 5 2 ادبیات
 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان
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 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس فناوري
 اطاعات

 20 4 ریاضی دانش عمومی
 5 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 کارشناس
 مصنوعی هوش

 20 4 ریاضی دانش عمومی
 5 2 فیزیک
 5 1 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 4 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 8 3 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 مدیر پروژه

 اطاعات فناوري
 15 4 ریاضی دانش عمومی

 5 2 ادبیات
 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان
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 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی وب مستر
 5 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 5 2 هوش ریاضی
 IT 4 10فهم 

 5 2 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

     
 

     
 تعداد سوال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی وردپرس و جوما کار
 5 1 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی

 IT 4 10فهم  
 5 1 روابط اجتماعی

 10 2 زبان
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 یسدنهم و یسانشراک ناوین شغلی دستهضرایب ع
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی صنعتی طراح
 10 3 فیزیک

 10 2 هنر
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 3 ریاضی دانش عمومی قتصاديا کارشناس
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 3 ریاضی دانش عمومی امار کارشناس
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 2 اعیروابط اجتم

 15 2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

عمومی دانش توسعه و تحقیق کارشناس  5 1 ریاضی 

 5 1 فیزیک

 5 1 شیمی

 5 1 ادبیات

تخصصی رفتاری ریاضی هوش   2 10 

 IT 3 10 فهم

اجتماعی روابط  3 10 

 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی شغل عنوان

 15 2 ادبیات دانش عمومی شناسی جامعه کارشناس
 15 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 1 10فهم 
 15 3 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی جهانگردي کارشناس
 IT 1 10فهم 

 15 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     

http://www.inre.ir/


224    www.inre.ir  

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی شناسی خاک کارشناس
 IT 1 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 ریاضی دانش عمومی عمومی روابط کارشناس
 20 3 ادبیات

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 10فهم 

 10 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 ریاضی دانش عمومی شناسی زمین کارشناس
 10 1 فیزیک
 10 1 شیمی
 10 1 زیست

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 2 ادبیات دانش عمومی تربیتی علوم کارشناس
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 3 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
     

  

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 5 ریاضی دانش عمومی ریاضی علوم کارشناس
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 1 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 - زیست علوم کارشناس
  علوم

 مولکولی  سلولی

 15 3 زیست دانش عمومی
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 1 10فهم 
 10 1 روابط اجتماعی

 15 2 زبان
     

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 3 ریاضی دانش عمومی فیزیک علوم کارشناس
 15 6 فیزیک

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 شیمی علوم کارشناس

 دانش عمومی

 5 1 ریاضی
 5 1 فیزیک
 15 5 شیمی

 فتاری تخصصیر

 10 1 هوش ریاضی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی کیفیت کنترل کارشناس
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مرمت کارشناس

 تاریخی بناهاي احیاي و 
 10 2 ریاضی دانش عمومی

 10 2 فیزیک
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 1 روابط اجتماعی

 15 2 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

  نشر کارشناس

 محتوا تولید و
 10 2 ریاضی دانش عمومی

 15 2 ادبیات
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 4 15فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی سازي تجاري مشاور
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب رد امتحانیموا عنوان شغل

 15 2 ریاضی دانش عمومی کار و کسب مشاور
 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 3 10فهم 
 10 3 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی شیمی مهندس
 10 2 شیمی

 10 2 هوش ریاضی خصصیرفتاری ت
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 4 ریاضی دانش عمومی برق مهندسی
 15 2 فیزیک

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 4 ریاضی دانش عمومی پزشکی مهندسی
 10 2 فیزیک

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 2 زیکفی دانش عمومی چوب مهندسی
 15 2 شیمی

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 3 ریاضی دانش عمومی دریا مهندسی
 15 2 فیزیک

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 
 10 1 ط اجتماعیرواب
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 4 ریاضی دانش عمومی آهن راه مهندسی
 10 3 فیزیک

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 عداد سؤالت ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی رباتیک مهندسی
 10 2 فیزیک

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی شهرسازي مهندسی
 15 1 هنر

 10 1 هوش ریاضی صیرفتاری تخص
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی شیات مهندسی
 10 1 فیزیک
 10 1 شیمی

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 1 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 3 انزب

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 3 ریاضی دانش عمومی صنایع مهندسی
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 3 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 3 ریاضی دانش عمومی عمران مهندسی
 10 2 فیزیک

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی کشاورزي مهندسی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
 15 2 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

  معدن مهندسی

 فراوري گرایش
 15 3 ریاضی دانش عمومی

 10 2 فیزیک
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 1 روابط اجتماعی

 15 2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

  نمعد مهندسی

 مکانیک گرایش
 15 3 ریاضی دانش عمومی

 10 2 فیزیک
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 1 روابط اجتماعی

 15 2 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 معدن مهندسی

 عمومی 
 15 3 ریاضی دانش عمومی

 10 2 فیزیک
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 1 روابط اجتماعی

 15 2 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی معماري مهندسی
 10 3 فیزیک

 15 3 هنر
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 1 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
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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

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نیکمکا مهندسی

 گرایش ساخت و تولید
 15 3 ریاضی دانش عمومی

 10 1 فیزیک
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 2 10فهم 
 10 2 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مکانیک مهندسی
 سایر گرایش ها

 15 4 ریاضی دانش عمومی
 10 2 فیزیک

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نساجی شیمی مهندس
 الیاف علوم و 

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 15 4 شیمی

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال یبضر موارد امتحانی عنوان شغل

  تکنولوژي مهندسی
 نساجی

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 10 2 فیزیک

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 1 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مواد مهندسی
 متالوژي و 

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 5 2 فیزیک

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیریت مهندس
 نساجی صنایع 

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 1 10فهم 
 10 3 روابط اجتماعی

 15 3 زبان
     

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 نساجی مهندسی
 عمومی

 10 3 ریاضی دانش عمومی
 10 2 فیزیک
 10 3 شیمی

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 1 10فهم 
 10 2 اجتماعی روابط
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی نفت مهندسی
 10 1 فیزیک
 10 2 شیمی

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 10 1 روابط اجتماعی
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 15 3 زبان
     
 

    
 تعداد سؤال ضریب یموارد امتحان عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی هوافضا مهندسی
 10 1 فیزیک

 10 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان
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 مال؛ اداری و حقوقیضرایب عناوین شغلی دسته 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 3 ادبیات دانش عمومی تلفنی پاسخگوي
 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 3 10فهم 
 15 4 روابط اجتماعی

 10 2 زبان
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی دار تحصیل
 15 2 ادبیات

 10 3 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 
 15 4 ابط اجتماعیرو

 10 1 زبان
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 4 ریاضی دانش عمومی بورس گر تحلیل
 15 2 ادبیات

 15 4 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان
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 ؤالتعداد س ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 4 ریاضی دانش عمومی مالی گر تحلیل
 15 3 ادبیات

 15 4 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 10فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 4 ریاضی دانش عمومی حسابدار
 10 2 ادبیات

 10 3 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 4 15فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

  کارشناس
 کارگزینی امور

 انسانی منابع و 

 10 2 ریاضی دانش عمومی
 15 3 ادبیات

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 1 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

  تدارکات کارشناس
 پشتیبانی و

 15 3 ریاضی دانش عمومی
 5 1 فیزیک
 5 1 شیمی
 10 3 ادبیات

 10 3 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب نیموارد امتحا عنوان شغل

 20 4 ریاضی دانش عمومی حسابرسی کارشناس
 15 2 ادبیات

 10 3 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 ریاضی دانش عمومی حقوقی کارشناس
 20 4 ادبیات

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

می دانش بیمه کارشناش عم  10 2 ریاضی 

 20 3 ادبیات

تخصصی رفتاری ش  ریاضی ه  2 10 

IT م  ف  2 10 

ابط اجتماعی ر  4 15 

 10 2 زبان

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی رفاهی امور کارگزار
 20 3 ادبیات

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 20 3 ریاضی انش عمومید بانکی امور متصدي
 15 2 ادبیات

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 1 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی بایگانی متصدي
 20 4 ادبیات

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 4 15فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 1 زبان

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی دفتردار-دبیرخانه متصدي
 20 3 ادبیات

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 10 3 روابط اجتماعی
 10 2 زبان
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تعداد  ضریب د امتحانیموار عنوان شغل

 سؤال
 3 (5آمار و مدل سازی،حساب)هر کدام ریاضی دانش عمومی دفتر مسئول

 لغت، اما، زبان فارسی، قرابت معنایی)هر ادبیات
 (5کدام 

3 

درک روابط علیت معلولی وتوانایی حل  هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 مسئله و داشتن قدرت تصمیم گیری

3 

لی با تمامی اجزای آشنایی ک ITفهم 
کامپیوتر)سخت افزار و نرم افزار(و نرم 

افزارهای مرتبط با مدیریت اسناد،زمان و 
 ... 

3 

توانایی صحبت کردن با افراد سازمان  روابط اجتماعی
 مشتریان

3 

آگاهی از ساختار و محتوای زبان انگلیسی  زبان
از جمله معنای و تلفظ کلمات، قوانین 

 زبان در حد عمومیترکیب و دستور 

2 

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 3 ریاضی دانش عمومی قراردادها مسئول
 15 4 ادبیات

 10 2 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان

 
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 1 ریاضی دانش عمومی

http://www.inre.ir/


244    www.inre.ir  

 

 25 4 ادبیات حقوقی رمشاو
 10 3 هوش ریاضی رفتاری تخصصی

 IT 1 10فهم 
 15 4 روابط اجتماعی

 10 2 زبان
 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی منشی
 20 4 ادبیات

 5 1 هوش ریاضی رفتاری تخصصی
 IT 3 15فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 2 زبان
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 مدیریتیضرایب عناوین شغلی دسته 
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 4 ریاضی دانش عمومی مدیر اجرایی
 5 1 فیزیک
 5 1 شیمی
 10 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 3 10همف

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

     
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 مدیر لجستیک / زنجیره
 تامین

 15 4 ریاضی دانش عمومی
 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

     
 

 

 

 

 

http://www.inre.ir/


246    www.inre.ir  

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 15 4 ریاضی دانش عمومی مدیرعامل
 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

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب یموارد امتحان عنوان شغل

 10 3 ریاضی دانش عمومی مدیر برندینگ
 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
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 3 ریاضی دانش عمومی ع انسانیمدیر مناب
 20 4 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 15 3 ریاضی دانش عمومی مدیر فروش

 15 3 ادبیات
 مهارتی،
 تخصصی

 15 3 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 10 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 3 ریاضی دانش عمومی مدیر خرید و تدارکات
 5 1 شیمی
 15 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

  3 هوش ریاضی

  IT 3فهم 

 5 4 روابط اجتماعی

  2 زبان
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 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل
 5 2 ریاضی دانش عمومی مدیر رسانه

 20 3 ادبیات
 10 2 هنر

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 25 4 ریاضی دانش عمومی مالیمدیر 
 5 2 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 4 هوش ریاضی
 IT 4 15فهم 

 10 2 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 3 ریاضی دانش عمومی مدیر ورزشی
 5 2 فیزیک
 10 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 15 3 ریاضی هوش
 IT 3 10فهم 

 15 3 روابط اجتماعی
 15 3 زبان

     
 

http://www.inre.ir/


249    www.inre.ir  

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 3 ریاضی دانش عمومی مدیر تحقیق و توسعه
 5 1 فیزیک
 5 1 شیمی
 10 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 3 هوش ریاضی
 IT 3 15فهم 

 10 3 ماعیروابط اجت
 15 3 زبان

     
 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 ریاضی دانش عمومی مدیر روابط عمومی
 20 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 2 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان
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 تعداد سؤال ضریب یموارد امتحان عنوان شغل

 15 4 ریاضی دانش عمومی مدیر کنترل کیفیت
 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

     
 

 

 

 

 

    
 تعداد سؤال ضریب موارد امتحانی عنوان شغل

 10 2 یاضیر دانش عمومی مدیر گردشگري
 20 3 ادبیات

 مهارتی،
 تخصصی

 10 2 هوش ریاضی
 IT 3 10فهم 

 15 4 روابط اجتماعی
 15 3 زبان
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