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 استانداردهای مهارت با رویکرد دانش بنیان

 مقدمه

های مختلف پرداختند که یکی از آنها مربوط ، به نکات مهمی در زمینه1۴01رهبر انقالب در پیام نوروزی سال 

تولید، دانش بنیان، اشتغال »شد. ایشان ضمن نامگذاری سال به نام به پیشرفت علم و فناوری کشور می

ها راه دستیابی به پیشرفت عادالنه و حل مشکل فقرا را حرکت به سمت ، در تبیین شعار امسال تن«آفرینی

حرکت در  انداز چشمبرای رسیدن به تحقق شعار سال می بایست در این راستا  .بنیان خواندنداقتصاد دانش

 ارتی در حوزه های دانش بنیان را ترسیم نمود . آموزش های مهمسیر 

 اقتصاد دانش بنیان

اسالمی، برای اولین بار یب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در مجلس شورای با تصو 1389از سال 

 .به طور رسمی در میان محافل اقتصادی و صنعتی به گوش رسیددانش بنیان اصطالح  در ایران

آل اقتصادی در دوران پساصنعتی می شود که به عنوان ساختار ایده اقتصاد دانش بنیان به چهارچوبی اطالق 

، با استفاده از علم و دانش و نیروی زبده و انواع شرکت های دانش بنیان رح شده است. در این چهارچوب،مط

ای پاسخگویی به نیازهای اساسی می تحصیل کرده دانشگاهی، اقدام به ارائه محصوالت با فناوری روز و بر

نمایند. این ساختار اولین چهارچوب اقتصادی است که در کنار سود و درآمدزایی، به کیفیت نیروی کار خود 

در پایین ترین سطوح اهمیت می دهد و معتقد است که یک جامعه ماهر و زبده، به اقتصادی چاالک و منعطف 

 .ن های منطقه ای و بین المللی را از سر بگذراندمنجر می شود که قادر است انواع بحرا

اقتصاد دانش بنیان نه تنها قادر است نقشه راه مناسبی از چگونگی پاسخگویی به عرضه و تقاضا بر اساس 

فناوری ترسیم کند، بلکه می تواند زمینه ساز به کارگیری نیروی کار تحصیل کرده ای باشد که در غیر این 

ها و استعدادهایش د یا مجبور است در محیطی مشغول به کار شود که مهارتکنصورت یا مهاجرت می

بالاستفاده باقی می مانند. بنابراین از این طریق حوزه دانش بنیان به اشتغال زایی برای جوانان می پردازد که 

 .مدرک دانشگاهی بدست آورده اند اما قادر نیستند در صنعت تخصصی خود مشغول به کار شوند

 ها و موسسات دانش بنیان شرکت

در سال « ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانشحمایت از شرکت»تصویب قانون 

های اخیر بنیان در سالها و مؤسسات دانشترین برنامه دولت برای حمایت از شرکتسرآغاز گسترده 1389

بنیان، تشکیل صندوق های دانشکارگروه ارزیابی شرکت بوده است. در این قانون موضوعات مهمی نظیر تشکیل

بنیان مورد تاکید قرار گرفته های دانشهای مالیاتی و گمرکی به شرکتنوآوری و شکوفایی و ارائه معافیت

https://irkbn.com/knowledge-based-companies-types/
https://irkbn.com/knowledge-based-companies-types/


 
 

 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

بنیان به ریاست معاون علمی و فناوری رییس جمهور و عضویت های دانشاست. کارگروه ارزیابی شرکت

های مشمول استفاده از مزایای این های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی، شرکتهها و دستگاوزارتخانه

 کند. قانون را تایید می

موسسات  شرکت های دانش بنیان، به موجب آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان،        

ایه دانش و تحقق اهداف خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پ

علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل 

 .شودیم تشکیل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان

بوده و  یدگی فنیپیچن نیز عبارت است از: دارای طبق آیین نامه، معیارهای سه گانه محصوالت دانش بنیا

فناوری های در حوزه  ،توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد، تحقیق و توسعه ی هدفمندتولید آن نیاز به 

تحقیق و توسعه برای حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار ، به صورت   باشد، همچنینباال و متوسط به باال 

 نوآوری فناورانه باشد. ی  آن کاال، خدمات ناشی از دانش فنی و ..ده ارزش افزودهمداوم انجام شود و عم
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 شرط های الزم برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان

مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان "بر اساس 

یکی از شرط های الزم برای شرکت های تولید "بر اجرا صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت

 این محصوالت مشخص شده است: طبق دو رویکرد، تولید کاالهای دانش بنیان می باشد. کننده و دانش بنیان،

را دارد و متوسط فعالیتهای  وجود کاالهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب( حوزه هایی که 1

نظیر حوزه های فناوری  ه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است.تحقیق و توسع

صنعتی و محیط زیست(، فناوری نانو )محصوالت و مواد(، فوتونیک و اپیتک )مواد  زیستی)پزشکی،کشاورزی،

ته ای و تجدید ی های نو )هسقطعات و سامانه ها(، فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ

 )پرنده ها، ماهواره ها و موشکها(پذیر( دارو، الکترونیک، مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا 

اما رسوخ فناوری های برتر (سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کاالهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد، 2

عمران و حمل و نقل، برق، معدن،  . )نظیر نفت و گاز،شود و ظهور محصوالت دانش بنیان در آن ها مشاهده می

   کشاورزی ،آب و هوا(

 

      
 

 



 
 

 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

 حوزه های فناوری

بر اساس تقسیم بندی مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حوزه فناوری  

 ها در نه گروه تقسیم می شود.

 ناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذاییف -1

 های پیشرفته تشخیص و درماندارو و فرآورده -2

 های شیمیاییمواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری -3

 آالت و تجهیزات پیشرفتهماشین -۴

 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی -5

 برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات -6

 ایافزارهای رایانهفناوری اطالعات و نرم -7

 ات تجاری سازیخدم -8

 صنایع فرهنگی، خالق، علوم انسانی -9

 استانداردهای مهارت در حوزه دانش بنیان

رفت با تعاریفی که مراجع برای شرکتهای دانش بنیان و محصوالت دانش بنیان داشته اند می توان نتیجه گ

استانداردهای مهارت که در راستای تحقق اهداف شرکتهای دانش بنیان به طراحی و تولید محصول با فناوری 

 باال و متوسط به باال تدوین شده اند، استانداردهای دانش بنیان محسوب می شوند. 

 الف( استانداردهای شغل و شایستگی موجود در حوزه دانش بنیان

در عنوان استاندارد شغل و شایستگی در حوزه دانش بنیان  1237شده تعداد با توجه به معیارهای ذکر 

 موجود می باشد.به شرح ذیل  روی سامانه ملی استاندارد مهارت ورزی و خدمات بر اهای صنعت، کشخوشه

 مجموع تعداد استاندارد شایستگی تعداد استاندارد شغل خوشه

 815 2۴7 118 صنعت

 93 5۴ 39 کشاورزی

 329 198 131 تخدما

 1237 مجموع

 

 

https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%8C-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 تعداد استاندارد گروه خوشه

 30 الکترونیک صنعت

 2۴ برق

 26 پتروشیمی

 16 ساختمان

 9 صنایع چوب

 ۴23 صنعت گاز

 ۴ فناوری ارتباطات

 92 های نو و تجدیدپذیرفناوری انرژی

 36 فناوری نانو

 95 کنترل و ابزاردقیق

 3 متالورژی

 1 ت آبمدیری

 18 مدیریت صنایع

 36 مکانیک

 815 مجموع صنعت

 ۴ امور مالی و بازرگانی خدمات

 11 خدمات آموزشی

 31۴ فناوری اطالعات

 329 مجموع خدمات

 3 امور باغی کشاورزی

 7 امور دام و ماکیان

 3 امور زراعی

 5 امور شیالت و آبزی پروری

 33 زیست فناوری



 
 

 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

 تعداد استاندارد گروه خوشه

 1 صنایع غذایی

 9 فناوری محیط زیست

 8 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

 1 ماشین االت کشاورزی

 2۴ منابع طبیعی

 93 مجموع کشاورزی

 1237 مجموع

به منظور  طرح نخلستانعنوان از عناوین استانداردهای دانش بنیان از گروه فناوری اطالعات در  21۴تعداد 

 یدر حوزه مشاغل و کسب وکارها یآموزش عالدانشگاهها و مراکز ختگان دانش آمو ییمهارت افزااجرای طرح 

  می باشد. نیز مشترک نینو

 ب( برنامه تدوین استانداردهای حوزه دانش بنیان

 هیتجز "پژوهشی با عنوانقرارداد در حوزه دانش بنیان، شایستگی و ارزشیابی در راستای تدوین استانداردهای 

برافکن بر  یها یآثار فناور ی)بررسی حرفه ا تیبر صالح یمبتن یستگیشا یاحرف و استاندارده لیو تحل

تجزیه و تحلیل حرفه ها بایست می که مطابق آن با دانشگاه تهران منعقد گردیده است.   "( رانیبازار کار ا

وش هاین حرفه ها با توجه به بررسی اولیه )گردد. ستگی مربوطه تدوین انجام شده و استانداردهای شای

 ،یابر انشیرا ن،یبدون سرنش یهاهوشمند مانند خودرو هینقل لی، وساایاش نترنتیا ن،یماش یریادگی ،یمصنوع

ی( استخراج گردیده است و با )رمز ارز ها(، پردازش کوانتوم یمجاز یپول ها ل،یموبا یکاربرد یبرنامه ها

رونده آن، یافته ها و دستاوردهای حاصل  توجه به ماهیت فناوری های برافکن و نو بودن تحقیق و رویکرد پیش

از مطالعات در بخش های اولیه تحقیق که باید توسط خبرگان حرفه ای انجام شود، منجر به تعیین دقیق تر 

 نمونه ای از کدها در ذیل آمده است.  .حرف می گردد 

 (2008)مطابق با ایسکو  حرفعناوین 

 عنوان حرفه کدحرفه ردیف

  ها ای چندرسانه و وب ختسا متخصصان 2513 1

 رایانه ای کاربردی های برنامه نویسان برنامه 251۴ 2
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 استانداردهای مهارت با رویکرد دانش بنیان

نشده  یسازندگان و تحلیل گران نرم افزار و برنامه های کاربردی رایانه ای، طبقه بند 2519 3

 گرید یدر جا

 طراحان و مدیران پایگاه داده ها  2521 ۴

 افزار سازندگان و طراحان نرم 2512 5

 وب تکنسین های 351۴ 6

 فناوری ارتباطات و اطالعات تکنسین های پشتیبانی عملیات 3511 7

 تکنسین های پشتیبانی کاربران فناوری اطالعات و ارتباطات 3512 8

 متخصصان پایگاه داده ها و شبکه های رایانه ای طبقه بندی نشده در جای دیگر 2529 9

 ن سرمایهواسطه های اوراق بهادار و تامی 3311 10

 مهندسان الکترونیک 2152 11

 الکترونیک های تکنسین 311۴ 12

 تکنسین های کنترل فرایندها )کنترل کننده روبات صنعتی( 3139 13

 برافکن یها یفناورسایر استانداردهای شایستگی و ارزشیابی مرتبط با  - 1۴

 

) کد حرفه های حوزه فناوری  ش بنیاندر حوزه دانو ارزشیابی همچنین تدوین استانداردهای شایستگی  

  گرفته است. قرار تعهد ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها  1۴01در برنامه (  اطالعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

 جدول عناوین استانداردهاپیوست : 

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 الکترونیک  .1
 حی مداراتطرا

 ELECTRONIC WORKBENCH  الکترونیک 
 شایستگی 24 311430030010011

 شایستگی ORCAD 311430030010021 24طراحی مدارات الکترونیک به کمک  الکترونیک  .2

 شایستگی Pspice 311430030010031 24طراحی مدارات الکترونیک به کمک  الکترونیک  .3

 الکترونیک  .4
 Altiumنرم افزار  با PCBطراحی نقشه های 

Designer 
 شایستگی 82 311430030010041

 شایستگی PCB Navigator 311430030010051 50کار با نرم افزار   الکترونیک  .5

 شایستگی Aspice 311430030010061 40تحلیل الکترونیکی با نرم افزار  الکترونیک  .6

 شایستگی Circuit Maker 311430030010071 40تحلیل الکترونیکی با نرم افزار  الکترونیک  .7

 شایستگی Proteus 311430030010081 40تحلیل الکترونیکی با نرم افزار  الکترونیک  .8

 الکترونیک  .9
نرم افزار  راحی و شبیه سازی مدارات چاپی باط

BluePrint- PCB 
 شایستگی 26 311430030010091

 الکترونیک  .10
طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک با نرم 

 HSPICEفزار ا
 شایستگی 85 311430030010101

 الکترونیک  .11
طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم 

 Proteusافزار 
 شایستگی 75 311430030010111

 شایستگی Logic Works 311430030020011 30کار با نرم افزار  الکترونیک  .12

 شغل 314 311930030020001 تهاطراح و تحلیلگرسازه های مکانیکی موبایل ربا الکترونیک  .13

 الکترونیک  .14
الکترونیکی موبایل  –طراح سیستم های برقی 

 ها ربات
 شغل 182 311930030030001

 الکترونیک  .15
نگهداری پیشگیرانه و تعمیر تجهیزات 

 دندانپزشکی
 شایستگی 76 311930030100011

 الکترونیک  .16
تکنسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و 

 بیمارستانی
 شغل 137 311930030110001

 شغل 964 311930030130001 مکاترونیک کار الکترونیک  .17

 شغل 500 311430030020001 طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال الکترونیک  .18

 شغل 100 215240030010001 طراح و عیب یاب منابع تغذیه الکترونیک  .19

 الکترونیک  .20
در مبدل های سوئیچینگ  EMIطراحی و تحلیل 

 نس باالفرکا
 شایستگی 94 215240030010011

 الکترونیک  .21
طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال با بردهای 

 آردوینو
 شغل 201 311430030030001

 شایستگی MATLAB 311930030120021 156پردازش سیگنال با نرم افزار  الکترونیک  .22



 

11 
 

 استانداردهای مهارت با رویکرد دانش بنیان

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 تگیشایس 40 313930030000011 اپراتوری بازوهای ربات صنعتی الکترونیک  .23

 شایستگی 126 313930030000021 برنامه نویسی بازوهای ربات صنعتی الکترونیک  .24

 الکترونیک  .25
برنامه نویسی بازوهای ربات صنعتی در فرآیند 

 GMAWجوشکاری 
 شایستگی 58 313930030000031

 الکترونیک  .26
شبیه سازی بازوهای ربات صنعتی با استفاده از 

Robot Studio 
 شایستگی 64 313930030000061

 الکترونیک  .27
برنامه نویسی بازوهای ربات صنعتی در فرآیند 

 resistance spotجوشکاری 
 شایستگی 48 313930030000051

 شایستگی 70 313930030000081 عیب یابی و تعمیر برق بازوهای ربات صنعتی الکترونیک  .28

 الکترونیک  .29
برنامه نویسی بازوهای ربات صنعتی در فرآیند 

pick & place 
 شایستگی 48 313930030000041

 شایستگی 60 313930030000071 عیب یابی و تعمیر مکانیکی بازوهای ربات صنعتی الکترونیک  .30

 شغل 135 314230610050001 تکنسین تولید گلخانه های آئروبونیک )هوا کشت( امور باغی  .31

 امور باغی  .32
کنترل هوشمند آبیاری با استفاده از برنامه نرم 

 یافزار
 شایستگی 45 611320610150211

 شغل 120 611320611270001 )معطر و شفابخش( طراح باغ های آروماتیک امور باغی  .33

 شایستگی 83 131140630130041 آنالیز خوراک دام امور دام و ماکیان  .34

 شایستگی 89 131140630300021 جیره نویسی دام وطیور امور دام و ماکیان  .35

 شغل 98 612120630680001 صالحگر نژاد اسب های سواریا امور دام و ماکیان  .36

 شغل 108 612320630380001 استحصال کننده زهر زنبور عسل امور دام و ماکیان  .37

 شایستگی 49 612320630430011 تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل امور دام و ماکیان  .38

 شغل 101 612320630660001 فراوری و استخراج پروتئین از کرم امور دام و ماکیان  .39

 شغل 116 612920630270001 پرورش دهنده زنبور پارازیت هابر و براکون امور دام و ماکیان  .40

 شغل 135 314230620020001 تکنسین کنترل و گواهی بذر امور زراعی  .41

 شایستگی 159 611220620030011 طراحی گلخانه هیدروپونیک امور زراعی  .42

 شغل 100 611320620980001 الت کشاورزیارزیابی حسی محصو امور زراعی  .43

44.  
امور شیالت و آبزی 

 پروری

تکنسین تغذیه و جیره نویسی آبزیان به روش 

 دستی و رایانه ای
 شغل 244 314230650080001

45.  
امور شیالت و آبزی 

 پروری

متصدی کشت و پرورش جلبک دریایی 

Gracilariopsis Persica  در سایت های

 پرورش میگو

 شغل 100 633120650390001

46.  
امور شیالت و آبزی 

 پروری

انتخاب محل، طراحی و احداث مرکز تکثیر و 

 پرورش ماهیان دریایی
 سند حرفه 30 000001312100001



 
 

 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

47.  
امور شیالت و آبزی 

 پروری
 سند حرفه 30 000001312100021 کنترل و نظارت بر تغذیه صدفچه ها

48.  
امور شیالت و آبزی 

 پروری
 سند حرفه 30 000001312100022 رورش صدفچه هاکنترل و نظارت بر پ

 شایستگی 80 243140450010011 کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان امور مالی و بازرگانی  .49

 شایستگی 70 331130450020031 تحلیلگری بنیادی) فاندامنتال( امور مالی و بازرگانی  .50

 شایستگی 30 331130450020051 استخراج ارز های دیجیتال امور مالی و بازرگانی  .51

 شایستگی 30 331130450020061 معامله گری ارز های دیجیتال امور مالی و بازرگانی  .52

 برق  .53
طراحی روشنایی فضای باز با نرم افزار 

Calculux Area 
 شایستگی 27 215140050020041

 برق  .54
تحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار  تجزیه و

MATLAB 
 شایستگی 85 311330050040011

 برق  .55
پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار 

MATLAB 
 شایستگی 150 311330050040021

 برق  .56
پردازش تصویر و بینایی ماشین با نرم افزار 

Open CV 
 شایستگی 100 311330050040031

 برق  .57
 GUIبرنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی 

 matlabدر 
 یشایستگ 50 311330050040041

 برق  .58
 سازی آسانسور با استفاده از نرمشبیه  و طراحی

 LIFT Designerافزار
 شایستگی 60 311330050050011

 برق  .59
الکترونیکی  ترسیم نقشه هاومدارات الکتریکی و

 profi cadبانرم افزار
 شایستگی 40 311330050060021

 شایستگی 48 311330050060081 طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی برق  .60

 برق  .61
برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 

 KNXبا پروتکل 
 شایستگی 64 741120050020031

 برق  .62
با دستورات  LOGOبرنامه نویسی رله برنامه پذیر 

 پایه
 شایستگی 80 741220050010121

 شایستگی ZEN 741220050010131 32برنامه نویسی با رله برنامه پذیر  برق  .63

 شایستگی Zelio 741220050010141 48نامه نویسی با رله برنامه پذیر بر برق  .64

 شایستگی ATech 741220050010151 60برنامه نویسی رله برنامه پذیر  برق  .65

 برق  .66
طراحی و شبیه سازی درایو ماشین های الکتریکی 

 MATLABبا نرم افزار 
 شایستگی 135 215140050000021

 شایستگی LOGO   SMART 741220050010161 76یسی راه اندازی و برنامه نو برق  .67
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 استانداردهای مهارت با رویکرد دانش بنیان

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 برق  .68
برنامه ریزی پلتفرم اینترنت اشیا و مدیریت 

 R.SAهوشمند ساختمان مبتنی بر پروتکل 
 شایستگی 64 741120050020041

 شایستگی 103 311330050000011 طراحی بینایی ماشین برق  .69

 برق  .70
نقشه کشی تأسیسات الکتریکی ساختمان با نرم 

 AutoCAD Electricalزار اف
 شایستگی 64 311330050000021

 شایستگی GEMO 741220050010171 60برنامه نویسی رله برنامه پذیر  برق  .71

 برق  .72
های قدرت سازی سیستمسازی و بهینهمدل

 GAMSافزار الکتریکی با نرم
 شایستگی 153 215140050000051

 برق  .73
-کنندهافزار کنترلبندی و تنظیمات سختپیکر

 (PLCپذیر )های منطقی برنامه
 سند حرفه 30 000007412200017

 برق  .74
های منطقی کنندهمونتاژ و تعمیر تابلو کنترل

 (PLCپذیر )برنامه
 سند حرفه 30 000007412200018

 شایستگی TECO 741220050010191 40برنامه نویسی با رله برنامه پذیر  برق  .75

 برق  .76

ن مبتنی بر پروتکل بی مدیریت هوشمند ساختما

با برنامه نویسی در پلتفرم اینترنت  Zigbeeسیم 

 (IOTاشیا )

 شایستگی 114 741120050020051

 پتروشیمی  .77
بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی و انرژی 

 ASPEN_Pinchمصرفی با نرم افزار 
 شایستگی 60 214640230020011

 پتروشیمی  .78
رم افزار طراحی مبدل های حرارتی صنعتی با ن

ASPEN B- JAC 
 شایستگی 60 214640230020021

 پتروشیمی  .79
شبیه سازی فرایندها در حالت دینامیکی با نرم 

 ASPEN- DYNAMICSافزار 
 شایستگی 60 214640230020031

 پتروشیمی  .80
طراحی مکانیکی مبدل های پوسته لوله و مخازن 

 ASPEN-Teamsتحت فشار با نرم افزار
 شایستگی 60 214640230020041

 پتروشیمی  .81
طراحی و تحلیل واحدهای تقطیر با نرم افزار 

ASPEN SPLIT 
 شایستگی 60 214640230020051

 پتروشیمی  .82
طراحی کولرهای حرارتی صنعتی با نرم افزار 

ASPEN AROTRAN 
 شایستگی 60 214640230020061

 پتروشیمی  .83
مدل سازی فرایندهای جذب سطحی در حالت 

 ASPEN- ADSIMزار دینامیک با نرم اف
 شایستگی 60 214640230020071

 پتروشیمی  .84
طراحی و برآورد اقتصادی پروژه های صنایع 

 ASPEN-ICARUSشیمیایی با 
 شایستگی 60 214640230020081



 
 

 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 پتروشیمی  .85
 HYSYS-OILشبیه سازی برش نفتی با نرم افزار 

MANAGER 
 شایستگی 60 214640230020091

 پتروشیمی  .86

بیه سازی حالت دینامیکی مدل سازی و ش

 HYSYSفرایندهای شیمیایی با نرم افزار 

DYNAMICS 

 شایستگی 60 214640230020101

 پتروشیمی  .87
مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با 

 ASPEN PLUSنرم افزار 
 شایستگی 60 214640230020111

 پتروشیمی  .88
 PE (Phaseمحاسبات تعادل فازی با نرم افزار )

Equilibrium 
 شایستگی 60 214640230020121

 پتروشیمی  .89
طراحی فرآیندهای پایه محیط های آبی 

 ASPEN OILالکترولیتی با نرم افزار 
 شایستگی 60 214640230020131

 پتروشیمی  .90
 CFDشبیه سازی و تحلیل جریان سیال به روش 

 FLUENTبا نرم افزار 
 شایستگی 60 214640230020141

 پتروشیمی  .91
سیاالت  Pvtخواص ترمودینامیک  پیش بینی

 مخازن نفت و گاز
 شایستگی 169 214640230020151

 شایستگی 85 214640230020161 مدیریت ریسک اقتصادی صنعت نفت پتروشیمی  .92

 شغل 113 214640230030001 طراح مخازن گازی پتروشیمی  .93

 پتروشیمی  .94
طراحی و آنالیز مخازن ذخیره نفت با نرم افزار 

TANK 
 شایستگی 60 214640230030011

 پتروشیمی  .95
تکنسین سیستم های تولید گاز متان)نیروگاه 

 گازی(
 شغل 265 313130230010001

 شغل 313330230010001 130 (Gaugerمسئول صفحه گیج ها) پتروشیمی  .96

 شغل 98 313330230020001 کنترلر کیفیت لوله های پی وی سی سخت پتروشیمی  .97

 شایستگی 60 313330230020011 درصنایع شیمیایی PIPEPHASEزار کارور نرم اف پتروشیمی  .98

 پتروشیمی  .99
آنالیز و شبیه سازی پایپینگ درصنایع شیمیایی با 

 AUTO PIPEنرم افزار
 شایستگی 59 313330230020021

 شایستگی 104 813120230100011 آزمایش راکتورهای بیوشیمیایی پتروشیمی  .100

 پتروشیمی  .101
مخازن نفت و گاز با نرم  مدلسازی پتروفیزیکی

 petrelافزار 
 شایستگی 24 313430230030011

 پتروشیمی  .102
کار با نرم افزارهای طراحی ، آنالیز و ساخت 

(CAD-CAM-CAE) 
 سند حرفه 30 000003115100023

 سند حرفه 30 000002641100001 انجام پژوهش با استفاده از روش های ترکیبی خدمات آموزشی  .103

 سند حرفه 30 000002641100002 تدوین پروپوزال یخدمات آموزش  .104

 سند حرفه 30 000002641100003 تدوین مقاله مروری،ترویجی،علمی پژوهشی خدمات آموزشی  .105
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 سند حرفه 30 000002641100004 توصیف و تحلیل داده ها خدمات آموزشی  .106

 سند حرفه 30 000002641100005 جستجوی اطالعات و گردآوری داده ها خدمات آموزشی  .107

 سند حرفه 30 000002641100006 مدیریت پژوهش خدمات آموزشی  .108

 سند حرفه 30 000002641100007 ارزیابی پژوهش خدمات آموزشی  .109

 سند حرفه 30 000002641100008 انتشار یافته ها خدمات آموزشی  .110

 د حرفهسن 30 000002641100009 انجام پژوهش با استفاده از روش های کمی خدمات آموزشی  .111

 سند حرفه 30 000002641100010 انجام پژوهش با استفاده از روش های کیفی خدمات آموزشی  .112

 سند حرفه 30 000002641100011 تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار خدمات آموزشی  .113

 شغل 91 213140990010001 کنترل کننده خط تولید پروتئین تک سلولی زیست فناوری  .114

 ریزیست فناو  .115
مبانی مقدماتی ریز ازدیادی و کشت بافت تجاری 

 گیاهان باغبانی
 شایستگی 17 213140990010011

 شغل 206 213140990020001 تکنسین آزمایشگاه ژنتیک زیست فناوری  .116

 شایستگی CDNA 213140990020011 67و سنتز  RNA‘ DNAتخلیص   زیست فناوری  .117

 شایستگی 50 213140990020021 ی در آزمایشگاهفن ورز پذیرش و نمونه گیر زیست فناوری  .118

 شایستگی 60 213140990020031 کاربری پایگاه های علوم زیستی زیست فناوری  .119

 زیست فناوری  .120
 asp-tarmapcr touchفن ورز ازمایشگاه 

down pcr.pcr 
 شغل 101 213140990110001

 شغل 265 213140990030001 فن ورز تکنیک های نوین علوم زیستی زیست فناوری  .121

 شغل 102 213140990040001 فن ورز آزمایشگاه الکتروفورز زیست فناوری  .122

 شغل 107 213140990050001 فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه زیست فناوری  .123

 زیست فناوری  .124
آزمایشگر ارشد استحصال و کشت سلولهای 

 بنیادی)جنینی و بالغ( و آنالیزهای مولکولی
 شغل 255 213140990070001

 شغل 186 213140990080001 فن ورز کشت بافت گیاهی زیست فناوری  .125

 شایستگی Real time PCR 213140990110011 62کاربری دستگاه زیست فناوری  .126

 شایستگی PCR-RT.PCR 213140990110021 50آزمایشگر زیست فناوری  .127

 تگیشایس PCR 213140990110031 73طراحی پرایمر واصول  زیست فناوری  .128

 زیست فناوری  .129
آزمایشگر انتقال ژن به گیاهان زراعی از طریق 

 آکروباکتریوم
 شغل 187 213140990120001

 شغل 107 213140990130001 کارور کشت بافت حبوبات زیست فناوری  .130

 زیست فناوری  .131
آنالیز مقدماتی متابولیت های ثانویه در گیاهان 

 دارویی
 شغل 177 213140990140001

 ناوریزیست ف  .132
تولید کننده واکسن های نوترکیب در گیاهان 

 ترانس ژن
 شغل 100 213140990150001
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 زیست فناوری  .133
 SSP-PCR (Hla Typingفن ورز آزمایشگر 

PCR) 
 شغل 101 213140990160001

 شغل 110 213140990170001 آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی زیست فناوری  .134

 شغل 106 213140990180001 میزان پروتئین های گیاهیآزمایشگر سنجش  زیست فناوری  .135

 زیست فناوری  .136
تحلیلگر آزمایشات علوم زیستی و بیوتکنولوژی با 

 Minitabنرم افزار 
 شغل 93 213140990190001

 شغل 260 213140990200001 آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک زیست فناوری  .137

 شغل 243 213140990220001 ماتیآزمایشگرارشدتشخیص مولکولی مقد زیست فناوری  .138

 شغل 167 213140990230001 تکثیرکننده حیوانات آزمایشگاهی )موش ورات( زیست فناوری  .139

 زیست فناوری  .140
استراتژی بکارگیری نانوبیوتکنولوژی در علوم 

 زیستی
 شایستگی 139 213140990000011

 تگیشایس 213140990000021 84 (ELISAکاربری دستگاه) زیست فناوری  .141

 شایستگی 72 213140990000031 کاربری دستگاه فلوسایتومتر زیست فناوری  .142

 زیست فناوری  .143
ارزیابی بیان پروتئین نوترکیب در باکتری 

 اشریشیاکلی
 شایستگی 63 213140990020051

 زیست فناوری  .144
تکنسین محاسبات آزمایشگاهی و سنجش روش 

 های زیستی
 شغل 231 213140990240001

 شایستگی 45 213140990080011 ریزازدیادی و کشت بافت تجاری گیاهان آبزی اوریزیست فن  .145

 زیست فناوری  .146
با استفاده   PCRشبیه سازی مراحل کلونینگ و 

 SnapGeneاز نرم افزار 
 شایستگی 26 213140990110041

 ساختمان  .147
 Auto CADطراحی پروژه راه سازی با نرم افزار 

Land Development 
 شایستگی 32 214240290000041

 ساختمان  .148
طراحی و مدل سازی سازه های فوالدی و بتنی به 

 Revit Structureوسیله نرم افزار 
 شایستگی 70 214240290000061

 ساختمان  .149
طراحی اتصاالت سازه های فوالدی )پیچی و 

 جوشی(
 شایستگی 30 214240290030011

 ساختمان  .150
س طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اسا

 ضوابط مقررات ملی ساختمان
 شایستگی 150 214240290030021

 شایستگی Safe 214240290030031 56تحلیلگر و طراح پی با برنامه  ساختمان  .151

 شایستگی 60 214240290030041 طراحی سازه های بتن مسلح ساختمان  .152

 ساختمان  .153
تحلیلگر و طراح سازه های بتنی و 

 111STAADفلزی
 شغل 112 214240290040001

 شغل SAP 214240290080001 120طراح و آنالیز سازه با  ساختمان  .154
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 شغل 200 214240290120001 طراح و برنامه ریز حفاری چاه های عمیق آب ساختمان  .155

 ساختمان  .156
طراح لوله های آبرسانی با مخازن ثابت و متغیر 

WESENT 
 شغل 112 214240290130001

 شایستگی HEC – RAS 214240290130011 48رنامه طراح هیدرولیکی با ب ساختمان  .157

 شایستگی MIKE 214240290130021 48- 11طراح هیدرولیکی با برنامه  ساختمان  .158

 شایستگی EHC-HMS 214240290130031 48طراح هیدرولیکی با برنامه  ساختمان  .159

 ساختمان  .160
طراح آنالیز اجزای سازه ای با استفاده از نرم افزار 

ABUQUS 
 شغل 100 214240290220001

 ساختمان  .161
 TEKLAطراح سازه های فوالدی با نرم افزار 

STRUCTURE(XSTEEL) 
 شغل 100 214240290230001

 ساختمان  .162
تحلیگر و طراحی سازه های فوالدی،بتنی و 

 Robot Structureصنعتی به کمک نرم افزار 
 شغل 80 216140290210001

 صنایع چوب  .163
رشکاری، سوراخ چوب )ب CNCکارور دستگاه 

 کاری، فرزکاری(
 شغل 550 752320190060002

 شغل 300 752320190210001 چوبcncفرز کار  صنایع چوب  .164

 سند حرفه 30 000007523100024 تنظیم ماشین های سی ان سی چوب صنایع چوب  .165

 سند حرفه 30 000007523100025 کار با ماشین سی ان سی خراطی چوب صنایع چوب  .166

 سند حرفه 30 000007523100026 کار با ماشین سی ان سی قطع کن)سر اره( صنایع چوب  .167

 سند حرفه 30 000007523100027 کار با ماشین سی ان سی چوب سه محوره صنایع چوب  .168

 سند حرفه 30 000007523100028 کار با ماشین سی ان سی چوب چهار محوره صنایع چوب  .169

 سند حرفه 30 000007523100029 پنج محورهکار با ماشین سی ان سی چوب  صنایع چوب  .170

 سند حرفه 30 000007523100030 عیب یابی اولیه ماشین های سی ان سی چوب صنایع چوب  .171

 شغل 120 214940680010001 طراح پروسه مواد غذائی در نانو تکنولوژی صنایع غذایی  .172

 یستگیشا 59 214241110000161 ارزیابی اولیه پروژه های عمرانی صنعت گاز  .173

 صنعت گاز  .174
ارزیابی و پیشنهاد بهبود زیر ساخت های مورد 

 نیاز پایگاه داده های شرکت های گازرسانی
 شایستگی 325 214241110000241

 شایستگی 257 214241110000251 استقرار پایگاه داده مکانی شرکت های گازرسانی صنعت گاز  .175

 صنعت گاز  .176
 انجام اقدامات اصالحی جهت رفع نواقص و

 انحرافات اجرایی پروژه های ساختمانی گازرسانی
 شایستگی 36 214241110000031

 صنعت گاز  .177
انجام اقدامات اصالحی و بازطراحی طرح های 

 ساختمانی
 شایستگی 44 214241110000201

 شایستگی 212 214241110000071 انجام امور نظارتی واحد ژئودزی و کارتوگرافی صنعت گاز  .178

 شایستگی 140 215141110000071 های گازرسانیگیری و محاسبات گاز شرکتزهاندا صنعت گاز  .179
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 صنعت گاز  .180
بازرسی از تأسیسات و تجهیزات برق و ابزار دقیق  

 برداریدر حال بهره
 شایستگی 242 215141110000041

 صنعت گاز  .181
بازرسی از تاسیسات و تجهیزات در حال بهره 

 برداری  در خوردگی
 شایستگی 317 214641110000031

 صنعت گاز  .182
های گیری شرکتبازرسی فنی تجهیزات اندازه

 گازرسانی
 شایستگی 242 215141110000051

 صنعت گاز  .183
بازرسی فنی فرآیند جوش پلی اتیلن در پروژه 

 های  در حال اجرا و بهره برداری
 شایستگی 165 214641110000101

 صنعت گاز  .184
روژه های  بازرسی فنی فرآیند جوش فوالدی در پ

 در حال اجرا و بهره برداری
 شایستگی 183 216441110000081

 صنعت گاز  .185
بازرسی فنی کاالی برق و ابزار دقیق در مراحل 

 خرید، حمل و نقل و نگهداری
 شایستگی 229 215141110000031

 صنعت گاز  .186
بازرسی فنی کاالی پلی اتیلن مراحل خرید، حمل 

 و نقل و نگهداری
 شایستگی 192 214641110000091

 صنعت گاز  .187
بازرسی فنی کاالی مکانیک و جوش در مراحل 

 خرید، حمل و نقل و نگهداری
 شایستگی 194 214441110000031

 صنعت گاز  .188
پروژه های درحال اجرا در  بازرسی وکنترل فنی

 خوردگی
 شایستگی 167 214641110000021

 صنعت گاز  .189
حال  های مکانیک دربازرسی و کنترل فنی پروژه

 اجرا
 شایستگی 116 214441110000041

 صنعت گاز  .190
های مکانیک در حال  بازرسی و کنترل فنی پروژه

 بهره برداری
 شایستگی 240 214441110000051

 صنعت گاز  .191
های برق و ابزار بازرسی و کنترل فنی سیستم

 های در حال اجرادقیق پروژه
 شایستگی 200 215141110000021

 شایستگی 40 214241110000091 صحت و دقت اطالعات مکانی بررسی صنعت گاز  .192

 صنعت گاز  .193
بررسی مستندات طرح ها و نقشه های فنی 

 ساختمان
 شایستگی 62 214241110000181

 صنعت گاز  .194
بررسی ویژگی های محیطی مرتبط با طراحی 

 ساختمان
 شایستگی 148 214241110000171

 صنعت گاز  .195
د سازی بررسی، یکپارچه سازی و هوشمن

 اطالعاتی مکانی
 شایستگی 142 214241110000131

 صنعت گاز  .196
بکارگیری تجهیزات شبکه و ایستگاه ها در فرآیند 

 طراحی
 شایستگی 148 214441110000081
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 صنعت گاز  .197
بهره برداری، نگهداری و تعمیرات زیرساخت های 

 مخابراتی و ارتباطی شرکت های گازرسانی
 گیشایست 238 215341110000021

 صنعت گاز  .198
بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های 

 های گازرسانیتلفنی شرکت
 شایستگی 200 215341110000041

 صنعت گاز  .199
بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه رادیویی 

VHF شرکت های گازرسانی 
 شایستگی 240 215341110000031

 صنعت گاز  .200
داده مکانی   پایش، کنترل و اصالح اطالعات پایگاه

 شرکت های گازرسانی
 شایستگی 275 214241110000261

 صنعت گاز  .201
پردازش و تحلیل داده های مکانی برداشت شده و  

 تولید نقشه به روش فتوگرامتری برد کوتاه
 شایستگی 118 214241110000081

 شایستگی 205 214241110000141 تحلیل و توسعه مدل های تحلیل مکانی صنعت گاز  .202

 صنعت گاز  .203
تطبیق اطالعات مکانی و توصیفی با دستورالعمل 

 GISهای  کمیته تخصصی و راهبردی 
 شایستگی 250 214241110000101

 شایستگی 238 311531110000011 تعمیر شبکه و انشعابات شرکت های گازرسانی صنعت گاز  .204

 صنعت گاز  .205
گیری  تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات اندازه

 انیهای گازرسشرکت
 شایستگی 124 215141110000061

 شایستگی 220 214441110000021 تعمیر و نگهداری ایستگاه های گازرسانی صنعت گاز  .206

 صنعت گاز  .207
تفسیر فیلم های رادیوگرافی شرکت های 

 گازرسانی
 شایستگی 209 311731110000041

 شایستگی GIS 251341110000011 323تولید و توسعه نرم افزارهای دسکتاپ  صنعت گاز  .208

 شایستگی GIS 251341110000031 180تولید و توسعه نرم افزارهای موبایل  صنعت گاز  .209

 شایستگی GIS 251341110000021 333تولید و توسعه نرم افزارهای وب  صنعت گاز  .210

 صنعت گاز  .211
های های عملیات وپروژهمستندات و ارائه گزارش

 ساختمانی
 شایستگی 47 214241110000051

 نعت گازص  .212
های جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن شرکت

 گازرسانی
 شایستگی 179 721221110000021

 صنعت گاز  .213
جوشکاری شبکه، انشعابات و تجهیزات فوالدی  

 شرکت های گازرسانی
 شایستگی 321 721221110000031

 شایستگی 165 721221110000041 رادیو گرافی شرکت های گازرسانی صنعت گاز  .214

 صنعت گاز  .215
های ساختمانی  شناسایی و ارزیابی اولیه پروژه

 شرکت های گازرسانی
 شایستگی 70 214241110000011

 صنعت گاز  .216
شناسایی و بکارگیری تجهیزات گازرسانی  در 

 فرآیند طراحی شبکه
 شایستگی 144 214441110000061
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 یستگیشا 360 214441110000091 طراحی ایستگاه های گازرسانی صنعت گاز  .217

 صنعت گاز  .218
طراحی سیستم های برق و حفاظت از زنگ 

 گازرسانی
 شایستگی 266 215141110000111

 شایستگی 262 214441110000071 طراحی شبکه های گازرسانی صنعت گاز  .219

 شایستگی 167 214241110000231 طراحی مدل تحلیل فرآیند مکانی صنعت گاز  .220

 صنعت گاز  .221
ت مکانی و طراحی مدل جمع آوری اطالعا

 توصیفی
 شایستگی 400 214241110000211

 صنعت گاز  .222
طراحی و اجرای زیرساخت های مخابراتی و 

 ارتباطی شرکت های گازرسانی
 شایستگی 214 215341110000051

 صنعت گاز  .223
طراحی و اجرای شبکه های تلفنی شرکت های 

 گازرسانی
 شایستگی 212 215341110000011

 شایستگی 181 712421110000011 های گازرسانیهای فوالدی شرکتلهعایق کاری لو صنعت گاز  .224

 شایستگی 84 311231110000031 کارتوگرافی در شرکت های گازرسانی صنعت گاز  .225

 صنعت گاز  .226
کدگذاری عوارض و تجهیزات براساس 

 دستورالعمل  کمیته مدیریت دارایی فیزیکی
 شایستگی 69 214241110000111

 صنعت گاز  .227
ی اطالعات مکانی و توصیفی جهت گویاساز

 استفاده در پایگاه داده مکانی
 شایستگی 130 214241110000121

 شایستگی 390 215141110000011 مانیتورینگ و توزیع گاز شرکت های گازرسانی صنعت گاز  .228

 شایستگی 214241110000151 152 (BIMمدل سازی اطالعات ساختمان) صنعت گاز  .229

 صنعت گاز  .230
یند و تحلیل اطالعات کاربردی مکانی مدیریت فرآ

 ذینفعان
 شایستگی 122 214241110000221

 شایستگی 245 712621110000011 نشت یابی شرکت های گازرسانی صنعت گاز  .231

 صنعت گاز  .232
نصب و تعویض کنتور و رگوالتور شرکت های 

 گازرسانی
 شایستگی 207 723321110000011

 صنعت گاز  .233
ی برق و حفاظت از نظارت بر اجرای سیستم ها

 زنگ
 شایستگی 165 215141110000091

 صنعت گاز  .234
نظارت بر اجرای شبکه، انشعابات و تجهیزات 

 شرکت های گازرسانی
 شایستگی 345 214441110000011

 شایستگی 55 214241110000021 های ساختمانینظارت بر عملیات اجرای پروژه صنعت گاز  .235

 صنعت گاز  .236
ص های استراتژیک و تعیین و نظارت بر شاخ

 فرایندی بهره برداری
 سند حرفه 30 000001322200002

 سند حرفه HSE 000001322200003 30نظارت بر اجرای الزامات  صنعت گاز  .237

 سند حرفه 30 000001322200004 نظارت بر تهیه آمار تولید صنعت گاز  .238
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 سند حرفه 30 000001322200005 نظارت بر عملکرد تجهیزات فرایندی صنعت گاز  .239

 سند حرفه 30 000001322200006 هماهنگی در برنامه ریزی تولید و تعمیرات صنعت گاز  .240

 سند حرفه 30 000001322200007 نظارت بر مصرف انرژی مطابق الزامات صنعت گاز  .241

 سند حرفه 30 000001322200008 نظارت بر مصرف مواد شیمیایی و کاالهای مصرفی صنعت گاز  .242

 سند حرفه 30 000001322200009 ظارت و تایید طرح های اصالحین صنعت گاز  .243

 سند حرفه 30 000001322200013 نظارت بر اجرای مدیریت تغییر صنعت گاز  .244

 سند حرفه 30 000001322100001 تائید مطالعات امکان سنجی طرح ها صنعت گاز  .245

 سند حرفه 30 000001322100002 نظارت بر اجرای پروژه های پژوهشی و مشاوره ای صنعت گاز  .246

 سند حرفه HSE 000001322100003 30نظارت بر اجرای دقیق الزامات  صنعت گاز  .247

 سند حرفه 30 000001322100004 نظارت بر آمارهای کمی و کیفی فرآیندها صنعت گاز  .248

 صنعت گاز  .249
نظارت بر تائید نهایی فعالیت های تعمیرات 

 اساسی
 سند حرفه 30 000001322100005

 سند حرفه 30 000001322100006 نظارت بر تحویل و نصب تجهیزات جدید نعت گازص  .250

 صنعت گاز  .251
نظارت بر رعایت الزامات استانداردها و 

 دستورالعملها
 سند حرفه 30 000001322100007

 سند حرفه 30 000001322100008 نظارت بر صحت نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی صنعت گاز  .252

 سند حرفه 000001322100010 30 (R&Dبا واحد تحقیق و توسعه )همکاری  صنعت گاز  .253

 سند حرفه 30 000001322100011 ارائه راهکارهای افزایش کمی و کیفی تولید صنعت گاز  .254

 سند حرفه 30 000001322100012 بررسی و تصویب طرح ها صنعت گاز  .255

 سند حرفه 30 000001322100016 کنترل کیفی و کمی محصوالت عملیات صنعت گاز  .256

 سند حرفه 30 000001322100017 مدیریت بهره وری انرژی پاالیشگاه صنعت گاز  .257

 سند حرفه 30 000001322100018 نظارت بر بهای تمام شده صنعت گاز  .258

 سند حرفه 30 000001322100019 نظارت بر گزارش ارسالی روزانه صنعت گاز  .259

 صنعت گاز  .260
 نظارت بر هدر رفت محصوالت در توقفات

 اضطراری
 سند حرفه 30 000001322100020

 سند حرفه 30 000001322100023 نظارت بر اولویت بندی شاخص های استراتژیک صنعت گاز  .261

 صنعت گاز  .262
تائید نهایی انطباق ظرفیت واقعی دستگاه با 

 طراحی
 سند حرفه 30 000001322100024

 ند حرفهس 30 000001322100025 تعامل با واحد دیسپچینگ صنعت گاز  .263

 صنعت گاز  .264
مدیریت بر تدوین دستورالعمل های اجرایی)راه 

 اندازی، راهبری و توقف( فرآیندی
 سند حرفه 30 000001322100026

 صنعت گاز  .265
مدیریت تعیین میزان مواد مصرفی و پیگیری 

 معادل یابی مواد شیمیایی
 سند حرفه 30 000001322100027
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 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 سند حرفه 30 000002145100001 مواد شیمیایی ارزیابی فنی و پایش مصرف صنعت گاز  .266

 سند حرفه 30 000002145100002 بررسی داده های عملیاتی صنعت گاز  .267

 سند حرفه 30 000002145100003 بررسی و تحلیل نتایج آزمایشگاه صنعت گاز  .268

 صنعت گاز  .269
بررسی و تدوین گزارشات کمی کیفی و تحلیلی 

 محصوالت
 رفهسند ح 30 000002145100004

 سند حرفه 30 000002145100005 پیش بینی تولید صنعت گاز  .270

 سند حرفه 30 000002145100006 جمع آوری و طبقه بندی داده های فرایندی صنعت گاز  .271

 سند حرفه 30 000002145100007 شبیه سازی واحدهای فرایندی توسط نرم افزارها صنعت گاز  .272

 سند حرفه 30 000002145100008 زانهمحاسبه باالنس جرم و انرژی رو صنعت گاز  .273

 سند حرفه 30 000002145100009 محاسبه راندمان تجهیزات کاری فرایندی صنعت گاز  .274

 صنعت گاز  .275
مطابقت داده های طراحی و استاندارد با 

 پارامترهای فرایندی
 سند حرفه 30 000002145100010

 حرفه سند 30 000002145100011 آنالیز شکست ریشه ای صنعت گاز  .276

 صنعت گاز  .277
و تدوین دستورالعمل های  Process Noteارائه 

 اجرایی
 سند حرفه 30 000002145100012

 سند حرفه 000002145100013 30 (M.Rارائه و امکان سنجی اقدامات اصالحی ) صنعت گاز  .278

 سند حرفه 30 000002145100014 انجام تست های میدانی صنعت گاز  .279

 سند حرفه 30 000002145100015 در فرآیند پاالیش HAZOPت انجام مطالعا صنعت گاز  .280

 سند حرفه 30 000002145100016 تدوین فعالیت های تعمیراتی در مهندسی فرآیند صنعت گاز  .281

 سند حرفه 30 000002145100017 تشخیص مشکالت عملیاتی صنعت گاز  .282

 صنعت گاز  .283
نظارت بر مراحل اجرای دستورالعمل های 

 فرایندی
 سند حرفه 30 000002145100020

 صنعت گاز  .284
ارائه برنامه های بهبود عملکرد و نظارت بر اجرایی 

 شدن آنها
 سند حرفه 30 000002145100021

 سند حرفه 30 000002145100022 پایش و تحلیل شاخص ها و محاسبه انحراف صنعت گاز  .285

 صنعت گاز  .286
تعیین شاخص های استراتژیک حوزه مهندسی 

 فرآیند
 سند حرفه 30 000002145100023

 صنعت گاز  .287
اجرای برنامه های تولید و نظارت بر فعالیت های 

 تعمیراتی
 سند حرفه 30 000002145200001

 سند حرفه 30 000002145200002 ارائه و پایش آمار تولید واحد صنعت گاز  .288

 سند حرفه 30 000002145200003 ارزیابی ریسک های فرایندی صنعت گاز  .289

 سند حرفه 30 000002145200004 پایش و تحلیل شاخص های استراتژیک صنعت گاز  .290

 سند حرفه 30 000002145200005 تشخیص مشکالت و تنگناهای واحد صنعت گاز  .291
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 سند حرفه 30 000002145200006 تصمیم گیری جهت توقف های برنامه ریزی نشده صنعت گاز  .292

 سند حرفه 30 000002145200007 صدور مجوزهای مهم صنعت گاز  .293

 صنعت گاز  .294
(   Anomalyنظارت بر اصالح موارد ناایمن )

 واحد
 سند حرفه 30 000002145200008

 سند حرفه 30 000002145200010 ارائه، تایید و پیگیری طرح های اصالحی صنعت گاز  .295

 سند حرفه 30 000002145200011 پیگیری و رفع مشکالت تجهیزات فرایندی صنعت گاز  .296

 سند حرفه 30 000002145200012 یگیری و نظارت بر کار های تعمیراتی حساسپ صنعت گاز  .297

 سند حرفه 30 000002145200014 راهبری الزامات مدیریت مصرف انرژی صنعت گاز  .298

 سند حرفه 30 000002145200015 راهبری مصرف مواد شیمیایی و کاالهای مصرفی صنعت گاز  .299

 سند حرفه 30 000002145200025 رنظارت بر اجرای مدیریت تغیی صنعت گاز  .300

 سند حرفه 30 000003119100001 راه اندازی و پایش وضعیت فرایندی انواع برج صنعت گاز  .301

 صنعت گاز  .302
راه اندازی و پایش وضعیت فرایندی انواع 

 جداکننده های چندفازی
 سند حرفه 30 000003119100002

 صنعت گاز  .303
ع راه اندازی و پایش وضعیت فرایندی انوا

 شیرآالت
 سند حرفه 30 000003119100003

 سند حرفه 30 000003119100004 راه اندازی و پایش وضعیت فرایندی انواع فیلتر صنعت گاز  .304

 سند حرفه 30 000003119100005 راه اندازی و پایش وضعیت فرایندی انواع مخازن صنعت گاز  .305

 سند حرفه 30 000003119100006 راه اندازی و پایش انواع پمپ صنعت گاز  .306

 صنعت گاز  .307
راه اندازی و پایش وضعیت فرایندی توربو 

 اکسپندر
 سند حرفه 30 000003119100007

 سند حرفه 30 000003119100008 راه اندازی و پایش وضعیت فرایندی توربین صنعت گاز  .308

 رفهسند ح 30 000003119100009 راه اندازی و پایش وضعیت فرآیندی انواع کوره صنعت گاز  .309

 سند حرفه 30 000003119100010 راه اندازی و پایش وضعیت فرایندی کمپرسور صنعت گاز  .310

 صنعت گاز  .311
راه اندازی و پایش وضعیت فرایندی مبدل های 

 حرارتی
 سند حرفه 30 000003119100011

 سند حرفه 30 000003119100012 راه اندازی و پایش وضعیت انواع مشعل صنعت گاز  .312

 سند حرفه 30 000003119100013 جرای دستورالعمل های فرایندیا صنعت گاز  .313

 سند حرفه 30 000003119100014 ارایه راه کارهای بهبود صنعت گاز  .314

 سند حرفه 30 000003119100015 ارائه موارد غیر نرمال فرایندی صنعت گاز  .315

 هسند حرف 30 000003119100021 انجام فرآیند سرمایش)سیکل تبرید( صنعت گاز  .316

 سند حرفه 30 000003119100022 انجام فرایند محلول گالیکول صنعت گاز  .317

 سند حرفه 30 000003119100023 انجام فرآیند مرتبط با مشعل وحوضچه سوزان صنعت گاز  .318

 سند حرفه 30 000003119100024 بازیافت و فراورش گوگرد صنعت گاز  .319
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 سند حرفه 30 000003119100025 تصفیه پساب و آبهای صنعتی صنعت گاز  .320

 سند حرفه 30 000003119100026 تولید آب، برق و بخار صنعت گاز  .321

 سند حرفه 30 000003119100027 تولید هوای فشرده و نیتروژن صنعت گاز  .322

 سند حرفه 30 000003119100028 دریافت و تثبیت میعانات گازی صنعت گاز  .323

 ند حرفهس 30 000003119100029 شیرین سازی گاز صنعت گاز  .324

 سند حرفه 30 000003119100030 فراورش و صادرات گاز صنعت گاز  .325

 سند حرفه 30 000003119100031 بهره برداری از مخازن ذخیره سازی صنعت گاز  .326

 سند حرفه 30 000003119100032 نم زدایی گاز صنعت گاز  .327

 صنعت گاز  .328
شناسائی فرآیند اکتشاف، استخراج، پاالیش، 

 تجهیزات گازرسانی انتقال، توزیع و
 سند حرفه 30 712621110000021

 صنعت گاز  .329
جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن شرکت 

 های گازرسانی
 سند حرفه 30 721221110000021

 صنعت گاز  .330
جوشکاری شبکه، انشعابات و تجهیزات فوالدی 

 شرکت های گازرسانی
 سند حرفه 30 721221110000031

 سند حرفه 30 721221110000041 شرکت های گازرسانیرادیوگرافی  صنعت گاز  .331

 سند حرفه 30 811321110000011 های گازرسانیهای فوالدی شرکت عایقکاری لوله صنعت گاز  .332

 صنعت گاز  .333
نصب و تعویض کنتور و رگوالتور شرکت های 

 گازرسانی
 سند حرفه 30 723321110000011

 سند حرفه 30 712621110000011 نشت یابی شرکت های گازرسانی صنعت گاز  .334

 صنعت گاز  .335
طراحی و اجرای شبکه های تلفنی شرکت های 

 گازرسانی
 سند حرفه 30 215341110000011

 صنعت گاز  .336
بهره برداری، نگهداری و تعمیرات زیرساختهای 

 مخابراتی و ارتباطی شرکت های گازرسانی
 سند حرفه 30 215341110000021

 صنعت گاز  .337
داری و تعمیرات شبکه رادیویی بهره برداری، نگه

VHF شرکت های گاز رسانی 
 سند حرفه 30 215341110000031

 صنعت گاز  .338
بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های 

 تلفنی شرکت های گازرسانی
 سند حرفه 30 215341110000041

 صنعت گاز  .339
طراحی و اجرای زیرساخت های مخابراتی و 

 ارتباطی شرکت های گازرسانی
 سند حرفه 30 215341110000051

 صنعت گاز  .340
اپراتوری برداشت داده های مکانی و توصیفی 

 شرکت های گازرسانی
 سند حرفه 30 311231110000011

 سند حرفه 30 215141110000011 مانیتورینگ و توزیع گاز شرکت های گازرسانی صنعت گاز  .341
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 صنعت گاز  .342
نظارت بر اجرای شبکه، انشعابات و تجهیزات 

 شرکت های گازرسانی
 سند حرفه 30 214441110000011

 سند حرفه 30 214441110000021 تعمیر و نگهداری ایستگاه های گازرسانی صنعت گاز  .343

 صنعت گاز  .344
بازرسی فنی کاالی مکانیک و جوش در مراحل 

 خرید ،حمل و نقل و نگهداری
 سند حرفه 30 214441110000031

 صنعت گاز  .345
پروژه های درحال اجرا در  بازرسی وکنترل فنی

 خوردگی
 سند حرفه 30 214641110000021

 صنعت گاز  .346
بازرسی از تاسیسات وتجهیزات درحال بهره 

 برداری در خوردگی
 سند حرفه 30 214641110000031

 صنعت گاز  .347
های ساختمانی شناسایی و ارزیابی اولیه پروژه

 شرکت های گازرسانی
 سند حرفه 30 214241110000011

 سند حرفه 30 214241110000021 های ساختمانینظارت بر عملیات اجرای پروژه نعت گازص  .348

 صنعت گاز  .349
انجام اقدامات اصالحی جهت رفع نواقص و 

 انحرافات اجرایی پروژه های ساختمانی گازرسانی
 سند حرفه 30 214241110000031

 سند حرفه 30 214241110000041 های ساختمانینهایی سازی عملیات و پروژه صنعت گاز  .350

 سند حرفه 30 214241110000071 انجام امور نظارتی واحد ژئودزی و کارتوگرافی صنعت گاز  .351

 صنعت گاز  .352
پردازش و تحلیل داده های مکانی برداشت شده و 

 تولید نقشه به روش فتوگرامتری برد کوتاه
 سند حرفه 30 214241110000081

 سند حرفه 30 214241110000091 مکانی بررسی صحت و دقت اطالعات صنعت گاز  .353

 صنعت گاز  .354
تطبیق اطالعات مکانی و توصیفی با دستورالعمل 

 GISهای کمیته تخصصی و راهبردی 
 سند حرفه 30 214241110000101

 صنعت گاز  .355
کدگذاری عوارض و تجهیزات براساس 

 دستورالعمل کمیته مدیریت دارایی فیزیکی
 سند حرفه 30 214241110000111

 صنعت گاز  .356
گویاسازی اطالعات مکانی و توصیفی جهت 

 استفاده در پایگاه داده مکانی
 سند حرفه 30 214241110000121

 صنعت گاز  .357
بررسی، یکپارچه سازی و هوشمند سازی 

 اطالعاتی مکانی
 سند حرفه 30 214241110000131

 ند حرفهس 30 214241110000141 تحلیل و توسعه مدل های تحلیل مکانی صنعت گاز  .358

 سند حرفه 214241110000151 30 (BIMمدل سازی اطالعات ساختمان) صنعت گاز  .359

 سند حرفه GIS 251341110000011 30تولید و توسعه نرم افزارهای دسکتاپ  صنعت گاز  .360

 سند حرفه GIS 251341110000021 30تولید و توسعه نرم افزارهای وب  صنعت گاز  .361

 سند حرفه GIS 251341110000031 30افزارهای موبایل تولید و توسعه نرم  صنعت گاز  .362
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 صنعت گاز  .363
های  مکانیک در حال بازرسی و کنترل فنی پروژه

 اجرا
 سند حرفه 30 214441110000041

 صنعت گاز  .364
های مکانیک در حال بازرسی و کنترل فنی پروژه

 بهره برداری
 سند حرفه 30 021444110000051

 صنعت گاز  .365
ی برق و ابزار دقیق در مراحل بازرسی فنی کاال

 خرید، حمل و نقل و نگهداری
 سند حرفه 30 215141110000031

 صنعت گاز  .366
های برق و ابزار بازرسی و کنترل فنی سیستم

 های در حال اجرادقیق پروژه
 سند حرفه 30 215141110000021

 صنعت گاز  .367
بازرسی از تأسیسات و تجهیزات برق و ابزار دقیق 

 برداریدر حال بهره
 سند حرفه 30 215141110000041

 سند حرفه 30 214241110000161 ارزیابی اولیه پروژه های عمرانی صنعت گاز  .368

 صنعت گاز  .369
بررسی ویژگی های محیطی مرتبط با طراحی 

 ساختمان
 سند حرفه 30 214241110000171

 صنعت گاز  .370
بررسی مستندات طرح ها و نقشه های فنی 

 ساختمان
 سند حرفه 30 214241110000181

 صنعت گاز  .371
نهایی سازی مجموعه اسناد پیمانی طرح های 

 ساختمانی
 سند حرفه 30 214241110000191

 صنعت گاز  .372
انجام اقدامات اصالحی و بازطراحی طرح های 

 ساختمانی
 سند حرفه 30 214241110000201

 صنعت گاز  .373
های گیری شرکتبازرسی فنی تجهیزات اندازه

 گازرسانی
 سند حرفه 30 215141110000051

 صنعت گاز  .374
گیری تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات اندازه

 های گازرسانیشرکت
 سند حرفه 30 215141110000061

 سند حرفه 30 215141110000071 های گازرسانیگیری و محاسبات گاز شرکتاندازه صنعت گاز  .375

 سند حرفه 30 311531110000011 تعمیر شبکه و انشعابات شرکت های گازرسانی صنعت گاز  .376

 صنعت گاز  .377
طراحی مدل جمع آوری اطالعات مکانی و 

 توصیفی
 سند حرفه 30 214241110000211

 صنعت گاز  .378
مدیریت فرآیند و تحلیل اطالعات کاربردی مکانی 

 ذینفعان
 سند حرفه 30 214241110000221

 سند حرفه 30 214241110000231 طراحی مدل تحلیل فرآیند مکانی صنعت گاز  .379

 صنعت گاز  .380
ارزیابی و پیشنهاد بهبود زیر ساخت های مورد 

 نیاز پایگاه داده مکانی شرکت های گازرسانی
 سند حرفه 30 214241110000241

 سند حرفه 30 214241110000251 استقرار پایگاه داده مکانی شرکت های گازرسانی صنعت گاز  .381
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 صنعت گاز  .382
ایگاه داده مکانی پایش، کنترل و اصالح اطالعات پ

 شرکت های گازرسانی
 سند حرفه 30 214241110000261

 صنعت گاز  .383
ارزیابی وضعیت موجود سازمان و منابع خارجی و 

 تعیین روش انجام کار شرکت های گازرسانی
 سند حرفه 30 311231110000021

 سند حرفه 30 311231110000031 کارتوگرافی در شرکت های گازرسانی صنعت گاز  .384

 سند حرفه 30 311231110000041 آرشیو و بایگانی فنی کارتوگرافی صنعت گاز  .385

 صنعت گاز  .386
بازرسی فنی فرآیند جوش فوالدی در پروژه های 

 در حال اجرای بهره برداری
 سند حرفه 30 214641110000081

 صنعت گاز  .387
شناسایی و به کارگیری تجهیزات گازرسانی در 

 فرآیند طراحی شبکه
 سند حرفه 30 214441110000061

 سند حرفه 30 214441110000071 طراحی شبکه های گازرسانی صنعت گاز  .388

 صنعت گاز  .389
بکارگیری تجهیزات شبکه و ایستگاهها در فرآیند 

 طراحی
 سند حرفه 30 214441110000081

 سند حرفه 30 214441110000091 طراحی ایستگاههای گازرسانی صنعت گاز  .390

 صنعت گاز  .391
ای سیستم های برق و حفاظت از نظارت بر اجر

 زنگ
 سند حرفه 30 215141110000091

 صنعت گاز  .392
تفسیر فیلم های رادیوگرافی شرکت های 

 گازرسانی
 سند حرفه 30 311731110000041

 صنعت گاز  .393
طراحی سیستم های برق و حفاظت از زنگ 

 گازرسانی
 سند حرفه 30 215141110000111

 صنعت گاز  .394
ی اتیلن مراحل خرید ،حمل بازرسی فنی کاالی پل

 و نقل و نگهداری
 سند حرفه 30 214641110000091

 صنعت گاز  .395
بازرسی فنی فرآیند جوش پلی اتیلن در پروژه 

 های در حال اجرا و بهره برداری
 سند حرفه 30 214641110000101

 سند حرفه 30 000003119300001 انجام تعمیرات ماشین آالت دوار الکتریکی صنعت گاز  .396

 سند حرفه 30 000003119300002 انجام تعمیرات ترانسفورماتور صنعت گاز  .397

 سند حرفه 30 000003119300003 انجام تعمیرات تابلوهای برق صنعت گاز  .398

 صنعت گاز  .399
انجام تعمیر و نگهداری سیستم های زمین و 

 صاعقه
 سند حرفه 30 000003119300004

 سند حرفه 30 000003119300005 ابل کشیانجام تعمیرات شبکه هوایی و ک صنعت گاز  .400

 سند حرفه 30 000003119300006 انجام تعمیر و نگهداری باطری ها صنعت گاز  .401

 صنعت گاز  .402
انجام سرویس و نگهداری تجهیزات برقی کارگاه و 

 غیر صنعتی
 سند حرفه 30 000003119300007
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 سند حرفه 30 000003119300008 سرویس و نگهداری جرثقیل و باالبرهای برقی صنعت گاز  .403

 صنعت گاز  .404
انجام تعمیرات بخش الکتریکال سیستم تهویه و 

 هیتر
 سند حرفه 30 000003119300009

 صنعت گاز  .405
انجام تعمیرات سیستم های روشنایی و برق 

 ساختمان
 سند حرفه 30 000003119300010

 صنعت گاز  .406
نگهداری از تجهیزات تخصصی و عمومی کارگاه 

 برق
 سند حرفه 30 000003119300011

 سند حرفه 30 000003119300015 کار با ابزارآالت تعمیرات برقی صنعت گاز  .407

 صنعت گاز  .408
انجام بازدید دوره ای تجهیزات برقی و تهیه 

 گزارش
 سند حرفه 30 000003119300016

 سند حرفه 30 000003113100001 همکاری در اجرای تعمیرات الکتروموتور صنعت گاز  .409

 سند حرفه 30 000003113100002 همکاری در اجرای تعمیرات ژنراتور گاز صنعت  .410

 سند حرفه 30 000003113100003 همکاری در اجرای تعمیرات ترانسفورماتور صنعت گاز  .411

 صنعت گاز  .412
 VFD ،SOFTهمکاری در اجرای تعمیرات 

STATER  و برشگرAC 
 سند حرفه 30 000003113100004

 سند حرفه 30 000003113100005 ، شارژر،  باطریUPSرای تعمیرات همکاری در اج صنعت گاز  .413

 صنعت گاز  .414
همکاری در اجرای تعمیرات تابلوهای تهویه، هیتر 

 و روشنایی
 سند حرفه 30 000003113100006

 سند حرفه LV   ,MV 000003113100007 30همکاری در اجرای تعمیرات تابلوهای  صنعت گاز  .415

 صنعت گاز  .416
جرای تعمیرات سیستم زمین و همکاری در ا

 حفاظت در برابر صاعقه
 سند حرفه 30 000003113100008

 صنعت گاز  .417
همکاری در اجرای تعمیرات سیستم حفاظت 

 الکتریکی
 سند حرفه 30 000003113100009

 صنعت گاز  .418
همکاری در اجرای تعمیرات سیستم حفاظت در 

 برابر صاعقه
 سند حرفه 30 000003113100010

 گازصنعت   .419
همکاری در اجرای تعمیرات  شبکه توزیع هوایی و 

 کابلی
 سند حرفه 30 000003113100011

 سند حرفه 30 000003113100012 نقشه خوانی و مطالعه دستورالعمل های تعمیراتی صنعت گاز  .420

 سند حرفه 30 000003113100014 همکاری در زمینه بهینه سازی مصرف انرژِی صنعت گاز  .421

 صنعت گاز  .422
ع آوری اطالعات و شناسایی اشکاالت و کمبود جم

 قطعات
 سند حرفه 30 000003113100015

 صنعت گاز  .423
پایش شاخص های الکتریکی کیفیت توان، تهیه 

 گزارش و مستندات کاال قطعات
 سند حرفه 30 000003113100016
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 صنعت گاز  .424

استخراج و بازنگری تنظیمات حفاظتی،  

ی حفاظتی پیکربندی تنظیمات و تست رله ها

 الکتروموتور و نظارت بر فعالیت های تعمیراتی

 سند حرفه 30 000002151200001

 صنعت گاز  .425

استخراج و بازنگری تنظیمات حفاظتی،  

پیکربندی تنظیمات و تست رله های حفاظتی 

 ترانسفورماتور و نظارت بر فعالیت های تعمیراتی

 سند حرفه 30 000002151200002

 صنعت گاز  .426

و بازنگری تنظیمات حفاظتی،  استخراج 

پیکربندی تنظیمات و تست رله های حفاظتی 

و نظارت بر فعالیت های  MV/LVفیدرهای 

 تعمیراتی

 سند حرفه 30 000002151200003

 صنعت گاز  .427

استخراج و بازنگری تنظیمات حفاظتی،  

پیکربندی تنظیمات و تست رله های حفاظتی و 

 نظارت بر فعالیت های تعمیراتی

 سند حرفه 30 000002151200004

 صنعت گاز  .428
عیب یابی، پیکربندی و اعمال تنظیمات تخصصی 

 روی درایوها
 سند حرفه 30 000002151200005

 صنعت گاز  .429
عیب یابی، پیکربندی و اعمال تنظیمات تخصصی 

 هاUPSروی 
 سند حرفه 30 000002151200006

 صنعت گاز  .430
صی عیب یابی، پیکربندی و اعمال تنظیمات تخص

 روی شارژرها
 سند حرفه 30 000002151200007

 صنعت گاز  .431
عیب یابی ، پیکربندی و اعمال تنظیمات تخصصی 

 ACروی برشگرهای 
 سند حرفه 30 000002151200008

 صنعت گاز  .432
عیب یابی ، پیکربندی و اعمال تنظیمات تخصصی 

 روی اینورترها
 سند حرفه 30 000002151200009

 صنعت گاز  .433
نظارت بر انجام تعمیرات برق توربین  عیب یابی و

 Siemensهای زیمنس 
 سند حرفه 30 000002151200010

 صنعت گاز  .434
عیب یابی و نظارت بر انجام تعمیرات برق توربین 

 (Nuovo Pignoneهای نئوپینیون )
 سند حرفه 30 000002151200011

 صنعت گاز  .435
عیب یابی و نظارت بر انجام تعمیرات برق توربین 

 Zorya (DJ59)اریا های ز
 سند حرفه 30 000002151200012

 صنعت گاز  .436
عیب یابی و نظارت بر انجام تعمیرات برق توربین 

 Zorya (DU80)های زاریا 
 سند حرفه 30 000002151200013

 صنعت گاز  .437
عیب یابی و نظارت بر انجام تعمیرات برق توربین 

 Nevskyهای نفسکی 
 سند حرفه 30 000002151200014
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 صنعت گاز  .438
عیب یابی و نظارت بر انجام تعمیرات برق توربین 

 MANهای مان 
 سند حرفه 30 000002151200015

 صنعت گاز  .439
نظارت بر انجام فعالیتهای تعمیراتی و عیب یابی 

 PMSسیستم مدیریت توان تاسیسات 
 سند حرفه 30 000002151200016

 صنعت گاز  .440
نه سازی بازنگری طراحی، تست و راه اندازی و بهی

 سیستم زمین و صاعقه گیر تاسیسات
 سند حرفه 30 000001321100001

 صنعت گاز  .441
بازنگری طراحی، تست و راه اندازی و بهینه سازی 

 تابلوهای برق
 سند حرفه 30 000001321100002

 صنعت گاز  .442
بازنگری طراحی، تست و راه اندازی و بهینه سازی 

 سیستم روشنایی
 حرفه سند 30 000001321100003

 صنعت گاز  .443
ینه سازی راه اندازی و بهبازنگری طراحی، تست و

 عملکرد رله هاسیستم حفاظت الکتریکی و
 سند حرفه 30 000001321100004

 سند حرفه 30 000001321100005 بازنگری و بهینه سازی کیفیت توان شبکه صنعتی صنعت گاز  .444

 صنعت گاز  .445
ئه تحلیل و بررسی عیوب الکتروموتورها و ارا

 راهکارهای رفع عیب
 سند حرفه 30 000001321100006

 صنعت گاز  .446
تحلیل و بررسی عیوب ترانسفورماتورها و ارائه 

 راهکارهای رفع عیب
 سند حرفه 30 000001321100007

 صنعت گاز  .447
تحلیل و بررسی عیوب ژنراتورهای اضطراری و 

 ارائه راهکارهای رفع عیب
 سند حرفه 30 000001321100008

 عت گازصن  .448
و ارائه  PMSتحلیل و بررسی عیوب سیستم 

 راهکارهای رفع عیب
 سند حرفه 30 000001321100009

 صنعت گاز  .449
تحلیل و بررسی عیوب مبدلهای سوئیچینگ و 

 ارائه راهکارهای رفع عیب
 سند حرفه 30 000001321100010

 صنعت گاز  .450
توربین  ESDمدیریت و راهبری شرایط اضطراری 

 بر اثر عوامل برقی SIEMENSهای زیمنس 
 سند حرفه 30 000001321100011

 صنعت گاز  .451

توربین  ESDمدیریت و راهبری شرایط اضطراری 

بر اثر  (NUOVO PIGNONEهای نئوپینیون )

 عوامل برقی

 سند حرفه 30 000001321100012

 صنعت گاز  .452
توربین  ESDمدیریت و راهبری شرایط اضطراری 

 اثر عوامل برقی بر ZORYA (DJ59)های زاریا 
 سند حرفه 30 000001321100013

 صنعت گاز  .453
توربین  ESDمدیریت و راهبری شرایط اضطراری 

 بر اثر عوامل برقی ZORYA (DU80)های زاریا 
 سند حرفه 30 000001321100014
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 صنعت گاز  .454
توربین  ESDمدیریت و راهبری شرایط اضطراری 

 بر اثر عوامل برقی NEVSKYهای نفسکی 
 سند حرفه 30 000001321100015

 صنعت گاز  .455
توربین  ESDمدیریت و راهبری شرایط اضطراری 

 بر اثر عوامل برقی MANهای مان 
 سند حرفه 30 000001321100016

 صنعت گاز  .456
ای و انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات دوره

 ها و تجهیزات جانبی آنهااضطراری توربین
 سند حرفه 30 000008211100001

 صنعت گاز  .457

ای و انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات دوره

اضطراری کمپرسورهای گاز و تجهیزات جانبی 

 آنها

 سند حرفه 30 000008211100002

 صنعت گاز  .458

ای و های نگهداری و تعمیرات دورهانجام فعالیت

اضطراری کمپرسورهای هوا و تجهیزات جانبی 

 آنها

 سند حرفه 30 000008211100003

 صنعت گاز  .459
ای و انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات دوره

 هااضطراری پمپ
 سند حرفه 30 000008211100004

 صنعت گاز  .460

ای و انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات دوره

اضطراری موتورهای احتراق داخلی و تجهیزات 

 جانبی آنها

 سند حرفه 30 000008211100005

 صنعت گاز  .461
یتهای نگهداری و تعمیرات دوره ای و انجام فعال

 اضطراری مبدلهای حرارتی
 سند حرفه 30 000008211100006

 صنعت گاز  .462

ای و انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات دوره

اضطراری انواع مخازن تحت فشار ) اسکرابر، 

مخزن ذخیره هوای فشرده، درایر، فیلتر، مخازن 

 تامین پاور (

 سند حرفه 30 000008211100007

 صنعت گاز  .463

ای و انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات دوره

اضطراری هیترهای گازی، هیترهای برقی و 

 بویلرهای مراکز تقلیل فشار

 سند حرفه 30 000008211100008

 صنعت گاز  .464

انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات جرثقیل 

های کشویی های سقفی، باالبرهای نفربر، نردبان

 دار، باربردارها و بکارگیری آنها چرخ

 سند حرفه 30 000008211100009

 صنعت گاز  .465
ای و انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات دوره

 اضطراری انواع شیرها
 سند حرفه 30 000008211100010

 صنعت گاز  .466
انجام فعالیت های مربوط به پایپینگ و عایق 

 کاری آنها
 سند حرفه 30 000008211100011
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 صنعت گاز  .467
استفاده از تجهیزات کارگاه و ارائه خدمات عمومی 

 مکانیک
 سند حرفه 30 000008211100012

 صنعت گاز  .468
ای و مشارکت در نگهداری و تعمیرات دوره

 ها و تجهیزات جانبی آنهااضطراری توربین
 سند حرفه 30 000003115200001

 صنعت گاز  .469
ای و مشارکت در نگهداری و تعمیرات دوره

 اضطراری کمپرسور گاز و تجهیزات جانبی آن
 سند حرفه 30 000003115200002

 صنعت گاز  .470

ای و مشارکت در نگهداری و تعمیرات دوره

اضطراری کمپرسورهای هوا و تجهیزات جانبی 

 آنها

 سند حرفه 30 000003115200003

 صنعت گاز  .471
ای و مشارکت در نگهداری و تعمیرات دوره

 هااضطراری پمپ
 سند حرفه 30 000003115200004

 صنعت گاز  .472

ای و مشارکت در نگهداری و تعمیرات دوره

اضطراری موتورهای احتراق داخلی )انجین( و 

 تجهیزات جانبی آنها

 سند حرفه 30 000003115200005

 صنعت گاز  .473
مشارکت در انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات 

 دوره ای و اضطراری مبدل های حرارتی
 سند حرفه 30 000003115200006

 صنعت گاز  .474

ای و مشارکت در نگهداری و تعمیرات دوره

اضطراری انواع مخازن تحت فشار )اسکرابر، مخزن 

ذخیره هوای فشرده، درایر، فیلتر، مخازن تامین 

 پاور(

 سند حرفه 30 000003115200007

 صنعت گاز  .475

های نگهداری و مشارکت در انجام فعالیت

و اضطراری هیترهای گازی، ای تعمیرات دوره

 هیترهای برقی و بویلرهای مراکز تقلیل فشار

 سند حرفه 30 000003115200008

 صنعت گاز  .476
ای و مشارکت در نگهداری و تعمیرات دوره

 اضطراری انواع شیرها
 سند حرفه 30 000003115200009

 صنعت گاز  .477

مشارکت در نگهداری و تعمیرات جرثقیل های 

های کشویی چرخ نفربر، نردبانسقفی، باالبرهای 

 دار، باربردارها و بکارگیری آنها

 سند حرفه 30 000003115200010

 صنعت گاز  .478
مشارکت در استفاده از تجهیزات کارگاه و ارائه 

 خدمات عمومی مکانیک
 سند حرفه 30 000003115200011

 صنعت گاز  .479
های پایپینگ و عایق مشارکت در انجام فعالیت

 کاری آنها
 سند حرفه 30 000003115200012
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 صنعت گاز  .480
مشارکت در داربست بندی و عملیات کار در 

 های مورد نیازارتفاع در محل
 سند حرفه 30 000003115200013

 صنعت گاز  .481
مشارکت در انجام تمیزکاری صنعتی، حمل 

 ابزارآالت، تجهیزات و قطعات و انبارش آنها
 سند حرفه 30 000003115200014

 صنعت گاز  .482
انجام فرایند نگهداری و تعمیرات تجهیزات دوار و 

 متعلقات آن ها
 سند حرفه 30 000003115300001

 صنعت گاز  .483
انجام نگهداری و تعمیرات تجهیزات ثابت و 

 متعلقات آنها
 سند حرفه 30 000003115300002

 صنعت گاز  .484
افزارهای مکانیک در کشی و بکارگیری نرمنقشه

 مواقع مورد نیاز
 سند حرفه 30 000003115300003

 صنعت گاز  .485
ثبت اقدامات تعمیراتی و پاسخ به دستور کارها در 

 افزار نگهداری و تعمیراتنرم
 سند حرفه 30 000003115300005

 سند حرفه 30 000003115300006 های عمومی مکانیکنظارت بر فعالیت صنعت گاز  .486

 صنعت گاز  .487
 کنترل ابزارآالت و تجهیزات کارگاه عمومی

 مکانیک و اطمینان از صحت عملکرد آنها
 سند حرفه 30 000003115300007

 صنعت گاز  .488
بندی مدارک، گزارشات و حفظ، نگهداری و طبقه

 مستندات فنی
 سند حرفه 30 000003115300013

 صنعت گاز  .489
مدیریت فعالیت های نگهداری و تعمیرات کلیه 

 تجهیزات مکانیکی و تایید نهایی
 سند حرفه 30 000002144200001

 صنعت گاز  .490
بررسی و تحلیل روند تغییرات پارامترهای اساسی 

 تجهیزات و عیب یابی آنها
 سند حرفه 30 000002144200002

 سند حرفه 30 000002144200003 همکاری در تحویل و تحول تجهیزات جدید صنعت گاز  .491

 صنعت گاز  .492
کنترل و تایید قطعات ساخت یا تعمیر شده جهت 

 نصب
 سند حرفه 30 000002144200006

 صنعت گاز  .493
و  HSEبکارگیری و ارائه مدارک وثبت سوابق 

 های مدیریتیسیستم
 سند حرفه 30 000002144200007

 صنعت گاز  .494
سپاری و نظارت بر اجرای تنظیم مستندات پیمان

 پیمان
 سند حرفه 30 000002144200008

 سند حرفه 30 000002144200009 پیگیری و انجام فرآیند تامین کاال صنعت گاز  .495

 صنعت گاز  .496
های تعمیراتی ساالنه )مکانیک( و بینی برنامهپیش

 اقدام جهت فراهم نمودن مقدمات آن
 سند حرفه 30 000002144200013

 صنعت گاز  .497
تکمیل الگ شیت های سایت و گزارش موارد غیر 

 نرمال فرآیندی
 سند حرفه 30 000008131100001
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 صنعت گاز  .498
لیت های مربوط به آماده سازی ایستگاه، انجام فعا

 اندازی، توقف و ایزوله نمودن تجهیزاتراه
 سند حرفه 30 000008131100002

 صنعت گاز  .499
های حفاظتی، اعالن و اطفاء بازدید از سیستم

 حریق
 سند حرفه 30 000008131100004

 صنعت گاز  .500
بازدید از ولوهای رابط و اقدام جهت تغییر وضعیت 

 گی مافوقبا هماهن
 سند حرفه 30 000008131100005

 سند حرفه 30 000008131100008 بازدید از توربین و متعلقات آن صنعت گاز  .501

 سند حرفه 30 000008131100009 بازدید از کمپرسورگاز و متعلقات آن صنعت گاز  .502

 سند حرفه 30 000008131100010 بازدید از اسکرابرها و متعلقات آن صنعت گاز  .503

 سند حرفه 30 000008131100011 بازدید از خنک کننده های گاز و متعلقات آن ت گازصنع  .504

 سند حرفه 30 000008131100012 بازدید از پایپینگ اصلی ایستگاه صنعت گاز  .505

 صنعت گاز  .506
بازدید از سیستم های هوای فشرده و نیتروژن ساز 

 و متعلقات آن
 سند حرفه 30 000008131100013

 سند حرفه 30 000008131100014 دید از مولدهای برق ایستگاه و متعلقات آنباز صنعت گاز  .507

 سند حرفه 30 000008131100015 بازدید از باتری ها، یو پی اس و شارژرها صنعت گاز  .508

 صنعت گاز  .509
بازدید از تجهیزات موجود در ساختمان های برق 

 فشار متوسط و ضعیف
 سند حرفه 30 000008131100016

 سند حرفه 30 000008131100017 بازدید از مرکز تقلیل فشار و متعلقات آن صنعت گاز  .510

 صنعت گاز  .511
بازدید از محوطه النچر، رسیور، شبکه های ونت و 

 درین و مسیرهای تردد عمومی
 سند حرفه 30 000008131100018

 سند حرفه 30 000007311100001 کار با ابزارآالت عمومی صنعت گاز  .512

 سند حرفه 30 000007311100002 ا دستگاه های مرجع کالیبراسیونکار ب صنعت گاز  .513

 سند حرفه 30 000007311100003 خدمات تعمیرات ابزاردقیق صنعت گاز  .514

 سند حرفه 30 000007311100004 ساماندهی ابزارآالت، قطعات یدکی و مواد مصرفی صنعت گاز  .515

 سند حرفه 30 000007311100006 کابل کشی و فعالیت های مربوطه صنعت گاز  .516

 سند حرفه 30 000007311100007 مشارکت در انجام کالیبراسیون عمومی صنعت گاز  .517

 سند حرفه 30 000007311100008 تیوب کشی و فعالیت های مربوطه صنعت گاز  .518

 سند حرفه 30 000007311100009 کار با انواع حسگرها صنعت گاز  .519

 صنعت گاز  .520

ای تعمیر و کار با نقشه ها و دستورالعمل ه

نگهداری)نقشه های الکتریکی پنوماتیکی و 

 کتابچه های راهنمای سازندگان (-منطقی

 سند حرفه 30 000003119200001

 سند حرفه 30 000003119200002 مشارکت در عیب یابی توربوکمپرسورهای گازی صنعت گاز  .521

 ند حرفهس 30 000003119200003 مشارکت در عیب یابی تجهیزات جانبی صنعت گاز  .522



 

35 
 

 استانداردهای مهارت با رویکرد دانش بنیان

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 سند حرفه 30 000003119200005 تعمیر الکترونیکی عمومی صنعت گاز  .523

 سند حرفه 30 000003119200006 انجام کالیبراسیون عمومی صنعت گاز  .524

 صنعت گاز  .525
تعمیر و نگهداری تنظیم کننده های پارامترهای 

 سیال
 سند حرفه 30 000003119200007

 سند حرفه 30 000003119200008 های خودکارتعمیر و نگهداری عملگر شیر صنعت گاز  .526

 صنعت گاز  .527
تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم های اعالن و 

 اطفاء حریق
 سند حرفه 30 000003119200009

 صنعت گاز  .528
مشارکت در تعمیر و نگهداری سیستم های 

 PLCو  DCSمبتنی بر 
 سند حرفه 30 000003119200010

 صنعت گاز  .529
هداری تجهیزات مشارکت در تعمیر و نگ

 (BOTارتباطی)ویژه 
 سند حرفه 30 000003119200013

 سند حرفه 30 000003114100001 تعمیر و نگهداری تجهیزات ابزاردقیقی پیشرفته صنعت گاز  .530

 سند حرفه 30 000003114100002 عیب یابی ابزاردقیق توربین های گازی صنعت گاز  .531

 سند حرفه 30 000003114100003 انبیعیب یابی ابزار دقیق تجهیزات ج صنعت گاز  .532

 سند حرفه 30 000003114100004 عیب یابی ابزاردقیق کمپرسور های گازی صنعت گاز  .533

 سند حرفه 30 000003114100005 تعمیر و نگهداری کنترل کننده های هوشمند صنعت گاز  .534

 صنعت گاز  .535
و  DCSتعمیر و نگهداری سیستم های کنترلی 

ESD 
 سند حرفه 30 000003114100006

 سند حرفه TCU 000003114100007 30تعمیر و نگهداری سیستم های کنترلی صنعت گاز  .536

 سند حرفه F&G 000003114100008 30تعمیر و نگهداری سیستم های کنترلی  صنعت گاز  .537

 صنعت گاز  .538
تعمیر و نگهداری سیستم های اندازه گیری 

 جریان گاز
 سند حرفه 30 000003114100009

 سند حرفه 000003114100012 30 (BOTتعمیر و نگهداری تجهیزات ارتباطی )ویژه  گاز صنعت  .539

 صنعت گاز  .540
مدیریت اجرای دستورکارهای تعمیراتی بر مبنای 

 IPCMMSالزامات نرم افزار 
 سند حرفه 30 000003114100013

 سند حرفه 30 000003114100014 تعمیر بردهای الکترونیکی صنعت گاز  .541

 صنعت گاز  .542
مدیریت عملیات تعمیرات ابزاردقیق در شرایط 

 عملیاتی اضطراری
 سند حرفه 30 000002152100001

 سند حرفه 30 000002152100002 مدیریت پشتیبانی عملیات تعمیر و نگهداری صنعت گاز  .543

 صنعت گاز  .544

مشارکت در تشخیص علت خرابی/ توقف و 

استارت ناموفق در فرآیندهای تاسیسات با رویکرد 

RCA 

 سند حرفه 30 000002152100003
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 صنعت گاز  .545
نظارت بر تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی 

 (BOTو مخابراتی )ویژه 
 سند حرفه 30 000002152100005

 صنعت گاز  .546
مدیریت توسعه و بهبود سیستم های کنترل و 

 ابزاردقیق
 سند حرفه 30 000002152100006

 صنعت گاز  .547
ز حمالت سایبری حفاظت سیستم های صنعتی ا

 و بدافزارها
 سند حرفه 30 000002152100007

 صنعت گاز  .548
مدیریت تحویل و تحول تجهیزات و سیستم ها با 

 پیمانکار
 سند حرفه 30 000002152100008

 صنعت گاز  .549
بازبینی فعالیت های تعمیر ونگهداری با 

 RCMرویکردهای 
 سند حرفه 30 000002152100009

 سند حرفه 30 000002152100011 امور پرسنلی کارکنان ابزاردقیق سرپرستی بر صنعت گاز  .550

 سند حرفه 30 000002152100012 مدیریت استقرار استانداردهای سازمانی صنعت گاز  .551

 سند حرفه 30 000002152100013 مدیریت دانش صنعت گاز  .552

 سند حرفه IPCMMS 000002152100014 30مدیریت استقرار  صنعت گاز  .553

 سند حرفه 30 000003134100003 بازدید و ثبت اطالعات تجهیزات سایت صنعت گاز  .554

 سند حرفه 30 000003134100004 واکنش مناسب در شرایط عملیاتی و اضطراری صنعت گاز  .555

 سند حرفه 30 000003134100005 مشارکت در ایزوالسیون فرایندی و ارائه گزارش صنعت گاز  .556

 صنعت گاز  .557
ای خطوط و انجام مشارکت در تعویض رابط ه

 عملیات درین و ونت با هماهنگی مافوق
 سند حرفه 30 000003134100006

 سند حرفه 30 000003134100007 عملیات هوازدایی و گازدار نمودن ایستگاه صنعت گاز  .558

 سند حرفه F&G 000003134100008 30آماده سازی سیستم   صنعت گاز  .559

 سند حرفه 30 000003134100009 آماده سازی اسکرابرها صنعت گاز  .560

 سند حرفه 30 000003134100010 آماده سازی مرکز تقلیل فشار صنعت گاز  .561

 سند حرفه 30 000003134100011 آماده سازی برق ایستگاه صنعت گاز  .562

 سند حرفه 30 000003134100012 های گازکننده آماده سازی خنک صنعت گاز  .563

 سند حرفه 30 000003134100013 و نیتروژن ساز آماده سازی سیستم تامین هوا صنعت گاز  .564

 سند حرفه 30 000003134100014 آماده سازی توربین ها صنعت گاز  .565

 سند حرفه 30 000003134100015 آماده سازی کمپرسور گاز صنعت گاز  .566

 صنعت گاز  .567
راه اندازی، بهره برداری و توقف تجهیزات 

 الکتریکی و مولدهای برق
 سند حرفه 30 000003134100016

 صنعت گاز  .568
راه اندازی، بهره برداری و توقف سیستم هوای 

 فشرده و نیتروژن ساز
 سند حرفه 30 000003134100017
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 صنعت گاز  .569
راه اندازی، بهره برداری و از سرویس خارج کردن 

 مرکز تقلیل فشار
 سند حرفه 30 000003134100018

 سند حرفه 30 000003134100019 های گازراه اندازی و توقف سیستم خنک کننده  صنعت گاز  .570

 صنعت گاز  .571
در سرویس قراردادن، بهره برداری و از سرویس 

 خارج کردن اسکرابرها
 سند حرفه 30 000003134100020

 صنعت گاز  .572
راه اندازی، بهره برداری و توقف توربین و 

 کمپرسورگاز
 سند حرفه 30 000003134100021

 سند حرفه 30 000003134200001 ت ایستگاهکنترل و بررسی وضعی صنعت گاز  .573

 صنعت گاز  .574
ثبت و بررسی الگشیت داده ها و ساعت کارکرد 

 تجهیزات
 سند حرفه 30 000003134200002

 سند حرفه 30 000003134200003 ونت و درین کنترل و مشارکت بر عملیات صنعت گاز  .575

 صنعت گاز  .576
های کنترلی تسلط و توانایی کار با سیستم

 گاهایست
 سند حرفه 30 000003134200004

 صنعت گاز  .577
سازی، کنترل و مشارکت در انجام فرایند آماده

 اندازی و توقف تجهیزاتراه
 سند حرفه 30 000003134200006

 صنعت گاز  .578
پایش و بررسی شرایط خط و کنترل مناسب 

 تجهیزات آن
 سند حرفه 30 000003134200007

 صنعت گاز  .579
های حفاظتی ایستگاه و پایش و بررسی سیستم

 ها و ارائه گزارشبررسی آالرم
 سند حرفه 30 000003134200008

 صنعت گاز  .580
های کنترلی ایستگاه و پایش و بررسی سیستم

 ها و ارائه گزارشبررسی آالرم
 سند حرفه 30 000003134200009

 صنعت گاز  .581
کنترل بر اجرای ایمن مجوزهای صادر شده و ارایه 

 گزارش
 سند حرفه 30 000003134200010

 صنعت گاز  .582
نظارت و بررسی وضعیت ایستگاه، تجهیزات فعال، 

 آماده به کار و غیر آماده و ارائه گزارش
 سند حرفه 30 000002145300001

 صنعت گاز  .583

نظارت و مشارکت در عملیات ونت و درین 

ها و تخلیه گاز اسکرابر و فیلترها، تعویض رابط

 ایستگاه

 سند حرفه 30 000002145300002

 صنعت گاز  .584
صدور و نظارت بر مجوزهای انجام کار و ارائه 

 گزارش به مافوق
 سند حرفه 30 000002145300003

 صنعت گاز  .585

-سازی، راهنظارت و مشارکت در هواگیری، آماده

اندازی و توقف تجهیزات و ایستگاه و مدیریت 

 مناسب در زمان قطع برق

 سند حرفه 30 000002145300006
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 صنعت گاز  .586
های کنترلی ایستگاه و نظارت و بررسی سیستم

 هاتحلیل آالرم
 سند حرفه 30 000002145300007

 صنعت گاز  .587
های حفاظتی ایستگاه و نظارت و بررسی سیستم

 هاتحلیل آالرم
 سند حرفه 30 000002145300008

 صنعت گاز  .588
های کمی و کیفی جهت تشخیص تحلیل داده

 گیری بر اساس آنیماشکاالت تجهیزات و تصم
 سند حرفه 30 000002145300009

 صنعت گاز  .589
تحلیل شرایط خط و اقدام بر پایداری مناسب آن 

 با توجه به شرایط ایستگاه
 سند حرفه 30 000002145300010

 صنعت گاز  .590
دریافت، پایش و ارائه گزارش های بهره برداری و 

 عملیاتی به واحدهای مربوطه
 ند حرفهس 30 000002145400001

 صنعت گاز  .591
و پایش و  HSEنظارت بر حسن انجام الزامات 

 برداریتحلیل حوادث بهره
 سند حرفه 30 000002145400002

 صنعت گاز  .592
پیگیری و نظارت بر انجام کارهای تعمیرات 

 اساسی و تحویل آنها
 سند حرفه 30 000002145400003

 صنعت گاز  .593
ام مدیریت بر چگونگی تحویل تجهیزات به هنگ

 نصب و راه اندازی
 سند حرفه 30 000002145400004

 صنعت گاز  .594
نظارت بر عملکرد تجهیزات فرایندی و جانبی 

 ایستگاه
 سند حرفه 30 000002145400010

 صنعت گاز  .595
راهبری الزامات مدیریت انرژی و مصرف بهینه 

 منابع موجود و تفهیم و تفسیر خط مشی سازمان
 سند حرفه 30 000002145400012

 شغل 207 352230350020001 طراح شبکه های ارتباطی بیسیم فناوری ارتباطات  .596

 شغل 242 352230350030001 طراح شبکه های ارتباطی خارج از ساختمان فناوری ارتباطات  .597

 شغل 217 352230350040001 طراح شبکه های فیبر نوری فناوری ارتباطات  .598

 شایستگی 150 352230350000011 کز دادهطراحی و راه اندازی مر فناوری ارتباطات  .599

600.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شایستگی 100 313130070010011 نصب پانلهای خورشیدی

601.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 520 132140070010001 مدیر تامین و کنترل مواد در ساخت  پیل سوختی

602.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 653 132140070020001 مدیر راهبری نیروگاه های زیست توده

603.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

زمین شناس مطالعات سطح االرضی منابع انرژی 

 زمین گرمایی
 شغل 408 211440070010001
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604.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 412 211440070020001 ژئوشیمیست منابع انرژی زمین گرمایی

605.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 559 214440070010001 طراح سیستم خنک کننده استک پیل سوختی

606.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 116 214440070020001 طراح پره ها و روتور توربین بادی

607.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

اولیه ساخت پیل اپراتور ترکیب و فرآوری مواد 

 سوختی
 شغل 465 214540070040001

608.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 309 214540070050001 اپراتور ساخت سل پیل سوختی اکسید جامد

609.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 228 214540070060001 اپراتور ساخت الیه کاتد و الکترولیت پیل سوختی

610.  
رژی های نو و فناوری ان

 تجدید پذیر

سرپرست واحد ساخت و مونتاژ استک پیل 

 سوختی
 شغل 421 214540070070001

611.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 217 214540070080001 طراح سیستم های تولید گاز سنتز از زیست توده

612.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 418 214540070090001 سوختیطراح سیستم های سوخت رسانی پیل 

613.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 319 214540070100001 طراح سیستم های هاضم تولید بیوگاز

614.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

طراح قطعات استک و صفحات اتصال دهنده پیل 

 سوختی
 شغل 525 214540070110001

615.  
فناوری انرژی های نو و 

 پذیر تجدید
 شغل 432 214540070120001 طراح واحد تولید توان استک پیل سوختی

616.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 585 214540070130001 مشاور نصب سیستم مولد نیرو پیل سوختی

617.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 662 214540070140001 تحلیلگر عملکرد سیستم های پیل سوختی

618.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شایستگی 108 214540070140011 مدیریت عملکرد پیل سوختی

619.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شایستگی 108 214540070140021 طراحی پیل سوختی
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620.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 165 214640070010001 بازرس کیفیت تجهیزات پیل سوختی

621.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 167 214940070010001 طراح متمرکزکننده خورشیدی

622.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 302 215140070010001 طراح سیستم های فتوولتائیک

623.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 391 215140070020001 طراح سامانه مدیریت هوشمند پیل سوختی

624.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

طراح واحد اتصاالت الکتریکی و سامانه 

DC/ACپیل سوختی 
 شغل 413 215140070030001

625.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 126 215240070010001 مسئول ساخت آرایه های فتوولتاییک

626.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

فیت قطعات مکانیکی توربین بازرس کنترل کی

 بادی
 شغل 180 311530070010001

627.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

سازنده سیستمهای تولید پلت سوختی و 

 از زائدات جامد شهری (RDFسوختهای جامد )
 شغل 171 311530070020001

628.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 150 311730070010001 بازرس کنترل کیفیت جوش توربین بادی

629.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

بازرس کنترل کیفیت قطعات کامپوزیتی توربین 

 بادی
 شغل 150 311730070020001

630.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 1300 313130070010001 تکنسین سیستم های خورشیدی و فتوولتائیک

631.  
فناوری انرژی های نو و 

 پذیرتجدید 
 شایستگی 118 313130070010021 طراحی استخر خورشیدی

632.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 600 313130070020001 تکنسین توربین های بادی

633.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شایستگی 90 313130070020011 مدیریت عملیات توربین های بادی

634.  
فناوری انرژی های نو و 

 پذیر تجدید
 شایستگی 98 313130070020021 آزمایش توربین های بادی

635.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شایستگی 120 313130070020031 طراحی مزرعه بادی
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636.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شایستگی 118 313130070020041 مشاوره مکان یابی احداث مزرعه بادی

637.  
 فناوری انرژی های نو و

 تجدید پذیر
 شغل 488 313130070040001 نصاب توربین بادی

638.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شایستگی 90 313130070040011 نصب توربین های بادی

639.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 153 313130070050001 نصاب آینه های نیروگاه های حرارتی خورشیدی

640.  
و  فناوری انرژی های نو

 تجدید پذیر
 شغل 232 313130070060001 بازرس عملکرد مکانیکی توربین باد

641.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 298 313130070070001 ارزیاب سیستم های انرژی خورشیدی خانگی

642.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 لشغ 108 313130070080001 بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی

643.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 290 313130070090001 مشاور انرژی

644.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 377 313130070100001 کاربر بهره بردار و نگهدار نیروگاه فتوولتائیک

645.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

کاربر بهره برداری و نگهداری نیروگاه حرارتی 

 ورشیدیخ
 شغل 347 313130070110001

646.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 339 313130070130001 پتانسیل سنج و ارزیاب سایت نیروگاه خورشیدی

647.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 281 313130070140001 راهبر سیستم های هاضم تولید بیوگاز

648.  
فناوری انرژی های نو و 

 ذیرتجدید پ

متصدی برنامه ریزی و افزایش راندمان نیروگاه 

 زمین گرمایی
 شغل 373 313130070330001

649.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 620 313130070340001 متصدی بهره برداری نیروگاه زمین گرمایی

650.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شایستگی CHP 313130070340011 97اپراتوری 

651.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شایستگی 70 313130070340021 اپراتوری میکروتوربین ها
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652.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 418 313130070400001 محاسب سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی

653.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 446 313130070410001 مونتاژکار پیل سوختی

654.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 180 313130070450001 تکنسین سوخت های زیستی

655.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شایستگی 113 313130070450011 طراحی سیستم های بیومس

656.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 غلش 370 313130070460001 آزمایشگر سنجش کیفیت هیدروژن

657.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 420 313130070470001 آزمایشگر سیستم های پیل سوختی

658.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 2470 313130070480001 آزمایشگر چاه های زمین گرمایی

659.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر
 شغل 295 821220070010001 کاربر خط تولید ماژول خورشیدی

660.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

مدیریت بهینه توان در سیستم هیبریدی تولید 

مجزا  PV/FC/Wind/Batteryتوان الکتریکی 

 از شبکه قدرت

 شایستگی 125 313130070000011

661.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

طراحی و شبیه سازی سیستم های فتوولتائیک با 

 PVsystنرم افزار 
 شایستگی 140 215140070010011

662.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

طراحی و اجرای سیستم های پمپاژ آب 

 خورشیدی
 شایستگی 60 215140070010021

663.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

طراحی و مدل سازی سیستم های فتوولتائیک در 

 MATLABنرم افزار   
 یشایستگ 40 215140070010031

664.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

های تراکینگ نور خورشید در طراحی سیستم

 های فتوولتائیکپنل
 شایستگی 155 215140070010041

665.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

ارزیاب و مشاور احداث سیستم های تولید انرژی 

 جریان های دریایی(-جزر و مد-دریایی)موج
 شغل 160 215140070040001

666.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

طراح نیروگاه خورشیدی )فتوولتائیک( متصل به 

 شبکه
 شغل 320 215140070050001
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667.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

نصب سیستم اتصال به زمین و حفاظت در برابر 

صاعقه در نیروگاه های فتوولتاییک متصل به 

 شبکه

 ستگیشای 120 215140070050061

668.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

طراحی و شبیه سازی سیستم های فتوولتائیک با 

 Pvsolنرم افزار 
 شایستگی 120 215140070010051

669.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

ارزیابی و تحلیل مالی نیروگاه خورشیدی 

 RETScreenفتوولتاییک با نرم افزار 
 تگیشایس 150 215140070050091

670.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

ارزیابی وتحلیل مالی نیروگاه خورشیدی 

های ¬فتوولتاییک بانرم افزارمدل مشاورسیستم

 System Advisor Modelانرژی 

 شایستگی 140 215140070050081

671.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

اجرای سیستم های حفاظت از سقوط در احداث 

 توولتائیک خانگی و صنعتیهای ف¬سیستم
 شایستگی 120 325730070000011

672.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

بازاریاب سیستم های فتوولتائیک خانگی و 

 صنعتی
 شغل 132 332230070010001

673.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

بهره بردار و نگهدار سیستم های فتوولتائیک 

 خانگی و صنعتی
 شغل 150 313130070500001

674.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

پتانسیل سنج و ارزیاب سایت در احداث سیستم 

 های فتوولتائیک خانگی و صنعتی
 شغل 108 313130070510001

675.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

طراحی و اجرای سیستم های اعالم  و اطفاء 

 حریق سیستم های فتوولتائیک خانگی و صنعتی
 شایستگی 120 325730070000021

676.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

نصاب پنل سیستم های فتوولتائیک خانگی و 

 صنعتی
 شغل 222 313130070520001

677.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

نصاب تجهیزات الکتریکی سیستم های 

 فتوولتائیک خانگی و صنعتی
 شغل 228 313130070530001

678.  
انرژی های نو و فناوری 

 تجدید پذیر

مسئول پیاده سازی و نظارت بر اجرای الزامات 

HSE سیستم های فتوولتائیک خانگی و صنعتی 
 شغل 198 214940070020001

679.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

طراحی سامانه های تامین انرژی در ساختمان 

 (ZEBانرژی صفر )
 شایستگی 145 313130070000021

680.  
ری انرژی های نو و فناو

 تجدید پذیر

طراحی و شبیه سازی سیستم آبگرم کن های 

 T*SOLخورشیدی با نرم افزار 
 شایستگی 95 313130070000031

681.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

طراحی و شبیه سازی سیستم پمپ حرارتی با 

 Geo*TSOLنرمافزار 
 شایستگی 85 313130070000041
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682.  
نو و  فناوری انرژی های

 تجدید پذیر

های هیبرید تولید مدل سازی و طراحی سیستم

 HOMERبا نرم افزار   انرژی
 شایستگی 110 313130070000051

683.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

 HSEسازی و نظارت بر اجرای الزامات پیاده

 های فتوولتائیک خانگی و صنعتیسیستم
 سند حرفه 60 000002149100001

684.  
ری انرژی های نو و فناو

 تجدید پذیر

اجرای سیستم های حفاظت از سقوط در احداث 

 های فتوولتائیک خانگی و صنعتیسیستم
 سند حرفه 60 000003257100001

685.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

طراحی و اجرای سیستم های اعالم و اطفا حریق 

 هوشمند ویژه نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک
 سند حرفه 60 000003257100002

686.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

بازاریابی و فروش سیستم های فتوولتائیک خانگی 

 و صنعتی
 سند حرفه 60 000003322100001

687.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

نصب تجهیزات الکتریکی سیستم های فتوولتائیک 

 خانگی و صنعتی
 سند حرفه 90 000003131100001

688.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

نصب پنل سیستم های فتوولتائیک خانگی و 

 صنعتی
 سند حرفه 60 000003131100002

689.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

پتانسیل سنجی و ارزیابی سایت در احداث 

 سیستم های فتوولتائیک خانگی و صنعتی
 سند حرفه 60 000003131100003

690.  
های نو و  فناوری انرژی

 تجدید پذیر

بهره برداری و نگهداری در احداث سیستم های 

 فتوولتائیک خانگی و صنعتی
 سند حرفه 60 000003131100004

691.  
فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

های فتوولتائیک کاربری ثبت و امور اداری سیستم

 خانگی و صنعتی
 سند حرفه 60 000004132100001

 فناوری محیط زیست  .692
تحلیل داده های آماری هواشناسی با نرم 

 MINITAB RELEASEافزار
 شایستگی 47 131141070080051

 شایستگی 60 131141070080061 تحلیل پتانسیل اقلیمی محصوالت کشاورزی فناوری محیط زیست  .693

 شغل 120 214341070010001 طراح فضای سبز فناوری محیط زیست  .694

 فناوری محیط زیست  .695
 Realtimeبز با کمک نرم افزار طراحی فضای س

Landscaping Pro 
 شایستگی 97 214341070010021

 فناوری محیط زیست  .696
طراحی ومحوطه سازی فضای سبز با کمک نرم 

 DEUXEافزار
 شایستگی 117 214341070010031

 فناوری محیط زیست  .697
مجری فناوری سیستمهای سبز ساختمان )باغ بام 

 و دیوار سبز(
 شایستگی 220 621021070110001

 فناوری محیط زیست  .698
 Realtimeطراحی فضای سبز با نرم افزار 

Landscaping Architect 2018 
 شایستگی 153 214341070010012

 شایستگی 100 213341070100041 طراحی فضاهای سبز شهری فناوری محیط زیست  .699
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 فناوری محیط زیست  .700
بکارگیری سامانه هوشمند آبیاری تحت فشار 

 م های سبزسیست
 شایستگی 115 621021070110021

 شغل 115 311730950040001 کارور دستگاه نانو لیتوگرافی پروب روبشی فناوری نانو  .701

 شغل 112 311730950050001 فن ورز آندایزینگ آلومینیوم فناوری نانو  .702

 شغل 123 311730950060001 خالء کار فناوری نانو  .703

 شغل 130 311730950070001 ه نشانی به روش انباشت اتمیکارور سیستم الی فناوری نانو  .704

 فناوری نانو  .705
متصدی کاربری نانو فناوری درتولید و استخراج 

 نفت وگاز
 شغل 150 214640950010001

 شغل 116 214940950010001 طراح سیستم های نانو الکترومکانیکی فناوری نانو  .706

 شغل 120 214940950020001 نالوگطراح مدارات نانو الکترونیکی آ فناوری نانو  .707

 شغل 156 311130950010001 متصدی خنک کاری قطعات با نانو سیاالت فناوری نانو  .708

 شغل CVD 311130950020001 124متصدی تولید نانو لوله های کربنی با روش فناوری نانو  .709

 فناوری نانو  .710
متصدی تولید نانو کامپوزیت های پایه پلیمری 

 گرما نرم
 شغل 108 311130950030001

 فناوری نانو  .711
متصدی پوشش دهی نانو کامپوزیتی فلزات با 

 فرایند آبکاری الکتریکی
 شغل 202 311130950040001

 فناوری نانو  .712
متصدی تولید نانو ذرات نقره وطال به روش شیمی 

 تر
 شغل 136 311130950050001

 فناوری نانو  .713
 متصدی تولید نانو کامپوزیت های پودری پایه

 فلزی با روش آلیاژسازی مکانیکی
 شغل 140 311730950010001

 فناوری نانو  .714
متصدی تولید نانو کامپوزیت زمینه فلزی به روش 

 ریخته گری اغتشاشی
 شغل 150 311730950020001

 شغل 106 311930950010001 متصدی اتاق تمیز فناوری نانو  .715

 شایستگی 110 214940950020011 تالطراحی مدارات نانو الکترونیکی دیجی فناوری نانو  .716

 شایستگی 75 311130950000011 الیه نشانی دورانی فناوری نانو  .717

 شایستگی 76 311130950000021 الکتروریسی فناوری نانو  .718

 شایستگی 92 311130950000031 الیه نشانی پالسی فناوری نانو  .719

 شایستگی 72 311130950000041 وبهبود عملکرد پیل های سوختی  با فناوری نان فناوری نانو  .720

 فناوری نانو  .721
بهبود عملکرد باتری های لیتیم یونی با فناوری 

 نانو
 شایستگی 104 311130950000051

 شایستگی 118 311130950000061 تولید نانو ذرات به روش سل ژل فناوری نانو  .722

 شایستگی 118 311130950000071 تولید نانو ذرات به روش هیدروترمال فناوری نانو  .723
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 فناوری نانو  .724
بهبود عملکرد سلول های خورشیدی حساس شده 

 با نقاط کوانتومی با فناوری
 شایستگی 121 311130950000081

 شایستگی 96 311130950000091 تولید نانو ذرات به روش آسیاب گلوله ای فناوری نانو  .725

 فناوری نانو  .726
بهبود کارایی سوخت های بنزینی و دیزلی با 

 ری نانوفناو
 شایستگی 80 311130950000101

 فناوری نانو  .727
روش به ت قطعاروی  بر TiNهی دپوشش 

PACVD 
 شایستگی 76 311130950000111

 شایستگی 91 311130950000121 تولید نانو ذرات به روش میکروامولسیون فناوری نانو  .728

 فناوری نانو  .729
بهبود عملکرد عایق های حرارتی ساختمان با 

 نوفناوری نا
 شایستگی 49 311230950000011

 شایستگی 38 311230950000021 بهبود کیفیت آسفالت با فناوری نانو فناوری نانو  .730

 شایستگی 135 311530950000011 نانو پوشش دهی قطعات توربو ماشین ها فناوری نانو  .731

 شایستگی 38 314230950000011 بهبود حاصلخیزی خاک با فناوری نانو فناوری نانو  .732

 شایستگی 90 311130950000131 الیه نشانی کندوپاش مگنترونی فناوری نانو  .733

 فناوری نانو  .734
آب بندی استخر، سونا، جکوزی، آبنما و مخازن 

 آب با فناوری نانو عایق
 شایستگی 140 311230950000031

 فناوری نانو  .735
ضدآب سازی نمای ساختمان ها با فناوری نانو 

 عایق
 شایستگی 90 311230950000051

 فناوری نانو  .736
آب بندی نقاط آبریز ساختمان ها با فناوری نانو 

 عایق
 شایستگی 160 311230950000041

 شغل 206 723220320010001 سازنده هواپیماهای مدل قابل پرواز فناوری هوایی  .737

 فناوری اطالعات  .738
طراح و پیاده ساز انیمیشن های   سه بعدی با 

3ds Max 
 شغل 230 216640531050001

 شغل 450 351330530590001 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری فناوری اطالعات  .739

 شغل Mysql 732120530030001 370و  phpتوسعه دهنده صفحات وب با  فناوری اطالعات  .740

 شغل 520 732120530040001 تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی فناوری اطالعات  .741

 شغل 450 732120530060001 نده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتیتولید کن فناوری اطالعات  .742

 شغل 650 732120530070001 تولید کننده چند رسانه ای سه بعدی فناوری اطالعات  .743

 شغل Corel Draw 732120530110001 200کاربر گرافیک رایانه ای با  فناوری اطالعات  .744

 شغل PhotoShop 732120530120001 420 کاربر گرافیک رایانه ای با فناوری اطالعات  .745

 فناوری اطالعات  .746
توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با 

WordPress 
 شغل 340 732120530020001

 شغل 250 732120530100001 محتوا ساز آموزش الکترونیکی فناوری اطالعات  .747
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 شغل Adobe Illustrator 732120530010001 300کاربر گرافیک رایانه ای با   فناوری اطالعات  .748

 شغل InDesign 732120530080001 250کاربر گرافیک رایانه ای با  فناوری اطالعات  .749

 شغل 350 732120530090001 کاربر گرافیکی محتوای آموزشی فناوری اطالعات  .750

 شغل 570 732120530050001 تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی فناوری اطالعات  .751

 شغل SQL SERVER 351230530010001 165پیاده سازی بانک اطالعاتی با  العاتفناوری اط  .752

 شغل IT 121240531480001 304مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و  فناوری اطالعات  .753

 فناوری اطالعات  .754
مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و 

IT 
 شغل 432 121240531500001

 فناوری اطالعات  .755
کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و  مهندس

 راه دور
 شغل 280 121240531760001

 شایستگی 64 133020530590221 مستند سازی امنیت شبکــه و اطالعات فناوری اطالعات  .756

 شایستگی 133030530590191 64 (ISMSمدیریت استانداردهای امنیت اطالعات) فناوری اطالعات  .757

 فناوری اطالعات  .758
و محتوای الکترونیکی برای آموزش تولیدویدئ

 وارائه
 شایستگی 56 216620530660011

 شایستگی FIREWORK 216620530710011 72استفاده از  فناوری اطالعات  .759

 شایستگی Snagit 216620530770011 24کاربری نرم افزار  فناوری اطالعات  .760

 شایستگی After Effects 101: Yellow Belt 216620530850011 30 فناوری اطالعات  .761

 شایستگی After Effects 301 Black Belt 216620530850021 48 فناوری اطالعات  .762

 شایستگی After Effects 201: Green Belt 216620530850031 40 فناوری اطالعات  .763

 فناوری اطالعات  .764
After Effects Jumpstart: zero to 

HERO 
 شایستگی 40 216620530850051

 شایستگی Microsoft Power Point 2016 216620531040031 50 العاتفناوری اط  .765

 شایستگی FLASH 216620531130011 58کاروری  فناوری اطالعات  .766

 شایستگی Avid Liquid 216620531200021 40تدوین گری با نرم افزار  فناوری اطالعات  .767

 فناوری اطالعات  .768
انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با 

MAYA 
 شایستگی 60 216630530040011

 شغل 75 216630530060001 بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی فناوری اطالعات  .769

 شغل AFTER EFFECTS 216630530850001 212طراح انیمیشن ساز با  فناوری اطالعات  .770

 شایستگی After Effects Creative License 216630530850041 128 فناوری اطالعات  .771

 شایستگی After Effects 216630530850061 190کارور   فناوری اطالعات  .772

 شغل AFTER EFFECTS 216630530860001 212طراح جلوه های ویژه فناوری اطالعات  .773

 شایستگی Captivate 216630530960021 48کاروری فناوری اطالعات  .774

 یشایستگ ECDL CAD 216630531120011 48کاروری  فناوری اطالعات  .775
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 شایستگی FREEHAND 216630531150011 72کاروری  فناوری اطالعات  .776

 شغل Directx 216640530230001 400برنامه نویس  فناوری اطالعات  .777

 شغل 216 216640530400001 برنامه نویسی بازی های رایانه ای فناوری اطالعات  .778

 غلش DIRECTOR  * 216640530700001 80رایانه کار  فناوری اطالعات  .779

 فناوری اطالعات  .780
آهنگ ) CUBASEسازنده چند رسانه ای با 

 سازی(
 شغل 85 216640530820001

 شغل CINEMA 4D 216640530960001 90طراح و سازنده فیلم و بازی با  فناوری اطالعات  .781

 شایستگی Anime Studio Pro 216640530960011 80کارور  فناوری اطالعات  .782

 شایستگی Iclone Pro 216640530960031 112کارور  فناوری اطالعات  .783

 فناوری اطالعات  .784
Graphic design technology skills in 

international competitions 
 شایستگی 340 216640530990021

 شغل AUTO CAD 216640531080001 128کارور  فناوری اطالعات  .785

 فناوری اطالعات  .786
 Ulead Videoویرایش حرفه ای ویدئو با 

Studio 
 شایستگی 80 216640531200011

 شایستگی 44 235630531540011 مربی آموزش الکترونیکی فناوری اطالعات  .787

 شغل 70 251140530030001 آنالیزگر نیازمندیها)از طریق تولید نرم افزار( فناوری اطالعات  .788

 شغل ANSYS 251140530420001 75تحلیلگر  فناوری اطالعات  .789

 شایستگی DEFORMS 251140530430011 40لیل تح فناوری اطالعات  .790

 شایستگی ABAQUS 251140530440011 60تحلیل  فناوری اطالعات  .791

 شایستگی 24 251140530730011 1درجه  SPSSاستفاده از نرم افزار  فناوری اطالعات  .792

 شایستگی 24 251140530740011 2درجه  SPSSاستفاده ازنرم افزار  فناوری اطالعات  .793

 ی اطالعاتفناور  .794
-MSاستفاده از نرم افزار کنترل پروژه 

PROJECT  2درجه 
 شایستگی 24 251140530780011

 فناوری اطالعات  .795
-MSاستفاده از نرم افزار کنترل پروژه 

PROJECT  1درجه 
 شایستگی 24 251140530790011

 شغل 296 251140530900001 طراح و تحلیگر عمومی سیستمها فناوری اطالعات  .796

 شایستگی Matlab 251140530900031 45برنامه نویسی با  اوری اطالعاتفن  .797

 فناوری اطالعات  .798
-MYSQLطراحی و توسعه پایگاه داده با 

XAMPP 
 شایستگی 60 251140530910011

 فناوری اطالعات  .799
طراحی و توسعه سیستم های پایگاه داده با 

MARIADB-MYSQL 
 شایستگی 60 251140530920011

 شغل UML 251140531610001 320و طراحی با  ooمهندس تحلیگر  العاتفناوری اط  .800

 فناوری اطالعات  .801
Matrix Structural Analysis @ 

Dynamics Using SAP2000 
 شغل 90 251140531940001
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 استانداردهای مهارت با رویکرد دانش بنیان

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 شغل 90 251230531890001 2008نصاب و پیکر بندی سرور  فناوری اطالعات  .802

 شغل C 251240530540001 240با ++ OOتکنسین برنامه نویس  فناوری اطالعات  .803

 شایستگی UNIX 251240531220011 56کاروری  فناوری اطالعات  .804

 شایستگی DEBIAN 251240531330011 70مدیریت  فناوری اطالعات  .805

 شغل FEDORA 251240531340001 90مدیر  فناوری اطالعات  .806

 گیشایست RED HAT 251240531350011 60مدیریت  فناوری اطالعات  .807

 فناوری اطالعات  .808
 RED HAT LINUX ENTERPRISEمدیر 

EDITION 
 شغل 90 251240531360001

 شغل UBUNTU 251240531380001 90مدیر  فناوری اطالعات  .809

 شایستگی 251240531420011 47 (LPIC-1لینوکس ) فناوری اطالعات  .810

 شایستگی UNIX/ LINUX 251240531430011 32تحت  ITمراکز  ISPمدیریت فناوری اطالعات  .811

 شغل 416 251240531470001 مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت فناوری اطالعات  .812

 شایستگی IIS 251240531470011 30نصب و پیکربندی  فناوری اطالعات  .813

 شغل SERVER Apache Tomcat Web 251240531520001 240مدیر فناوری اطالعات  .814

 شایستگی PHP,MYSQL,APACHE 251240531520011 21نصب و پیکربندی  فناوری اطالعات  .815

 شغل NETWARE - NOVELL 251240531530001 100مدیریت شبکه  فناوری اطالعات  .816

 فناوری اطالعات  .817
در  Open Sourceمهندس پشتیبان نرم افزار 

Linux 
 شغل 440 251240531600001

 شغل Green it 251240531740001 320مهندس کامپیوتر در فناوری اطالعات  .818

 شغل 288 251240531860001 مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار فناوری اطالعات  .819

 شغل AJAX 251340530070001 96برنامه نویس  فناوری اطالعات  .820

 شایستگی LINQ 251340530090011 72برنامه نویسی با  فناوری اطالعات  .821

 شغل perl 251340530110001 114برنامه نویس  فناوری اطالعات  .822

 شغل Silver Light 251340530120001 160برنامه نویس  فناوری اطالعات  .823

 شغل 80 251340530130001 برنامه نویس ارشدجاوا فناوری اطالعات  .824

 شغل Android 251340530140001 180برنامه نویس برنامه های کاربردی  فناوری اطالعات  .825

 فناوری اطالعات  .826
 -تلفن همراه) Basic 4 Androidبرنامه نویسی 

 تبلت وسایر دستگاه های اندرویدی(
 شایستگی 90 251340530140011

 شایستگی 251340530150011 40 (Java EE/J2EEبرنامه نویسی پیشرفته جاوا )  فناوری اطالعات  .827

 شغل 120 251340530160001 برنامه نویس کامپیوتر)خاص افراد با نیازهای ویژه( فناوری اطالعات  .828

 ری اطالعاتفناو  .829
 C# (Windows Applicationبرنامه نویس ) 

* 
 شغل 100 251340530170001

 شغل C# (Web Application * 251340530180001 100برنامه نویس )  فناوری اطالعات  .830



 
 

 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 شغل 251340530190001 460 * (DELPHI ،VBبرنامه نویس ) فناوری اطالعات  .831

 شغل Web Application) VB.NET) 251340530200001 100برنامه نویس  فناوری اطالعات  .832

 فناوری اطالعات  .833
 (Windows Applicationبرنامه نویس 

VB.NET) 
 شغل 100 251340530210001

 شغل ASP.NET 251340530220001 90برنامه نویس  فناوری اطالعات  .834

 فناوری اطالعات  .835
Advanced Web Application 

Development using Microsoft® 

ASP.NET 

 شایستگی 60 251340530220011

 شغل PASCAL 251340530240001 120برنامه نویس  فناوری اطالعات  .836

 شغل WPF 251340530280001 120برنامه نویس  فناوری اطالعات  .837

 شغل DELPHI 251340530290001 140برنامه نویس زبان  فناوری اطالعات  .838

 فناوری اطالعات  .839
رای طراحی صفحات ب HTMLبرنامه نویس زبان 

WEB p * 
 شغل 170 251340530320001

 فناوری اطالعات  .840
(Web Design fundamental (HTML5, 

CSS3 
 شایستگی 54 251340530320011

 شغل JAVA 251340530330001 108برنامه نویس زبان  فناوری اطالعات  .841

 شغل VISUAL- C 251340530340001 184برنامه نویس زبان  فناوری اطالعات  .842

 شغل VISUAL-FOXPRO 251340530360001 150برنامه نویس زبان  فناوری اطالعات  .843

 شغل VISUAL-BASIC   * 251340530390001 132برنامه نویس فناوری اطالعات  .844

 شغل 240 251340530410001 برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی * فناوری اطالعات  .845

 شغل Multimedia 251340530600001 80ا ب webتوسعه دهنده  فناوری اطالعات  .846

 شغل PHP 251340530610001 130توسعه دهنده وب با  فناوری اطالعات  .847

 شایستگی Camtasia Studio 251340530620011 48تولید محتوای آموزشی با  فناوری اطالعات  .848

 شغل Authorware  * 251340530630001 100تولید کننده چندرسانه ای با  فناوری اطالعات  .849

 شایستگی Inkscape 251340530650011 90کارور  فناوری اطالعات  .850

 شایستگی Auto play Media Studio 251340530650021 75کاربری  فناوری اطالعات  .851

 شایستگی MMB 251340530650031 90طراحی و پیاده سازی چندرسانه ای با  فناوری اطالعات  .852

 شغل Visual Interdev 251340530760001 104رایانه کار  فناوری اطالعات  .853

 شغل DHTML 251340530870001 90طراح سایت با  فناوری اطالعات  .854

 شغل WEB 251340530890001 90طراح مقدماتی صفحات  فناوری اطالعات  .855

 فناوری اطالعات  .856
طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت 

 JOOMLAمحتوای با
 شغل 90 251340530940001

 ی اطالعاتفناور  .857
 SHAREطراحی و توسعه وب سیستم ها با 

POINT 
 شایستگی 60 251340530950011
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 استانداردهای مهارت با رویکرد دانش بنیان

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 فناوری اطالعات  .858
طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت 

 (DRUPALمحتوا)
 شغل 100 251340530970001

 فناوری اطالعات  .859
طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت 

 (CMSمحتوا)
 شغل 110 251340530980001

 شغل poser 251340531010001 220کاربر  ناوری اطالعاتف  .860

 شایستگی Dreamweaver * 251340531110011 70کاروری  فناوری اطالعات  .861

 شغل WEB 251340531310001 400برای توسعه  PERLمتخصص  فناوری اطالعات  .862

 شغل seo 251340531370001 220مدیر  فناوری اطالعات  .863

 شغل PERL 251340531590001 320رنامه نویس مهندس ب فناوری اطالعات  .864

 شغل Java Script 251340531630001 304مهندس توسعه دهنده وب با  فناوری اطالعات  .865

 فناوری اطالعات  .866
 / Core Javaبرنامه نویسی مقدماتی جاوا )

J2SE ) 
 شایستگی 40 251340531630011

 شغل XML 251340531640001 280مهندس توسعه سیستم ها با  فناوری اطالعات  .867

 فناوری اطالعات  .868
با  Enterpriseمهندس در توسعه وب های 

ASP.NET 
 شغل 400 251340531650001

 فناوری اطالعات  .869
-Eهای  Web Siteمهندس سازنده 

Commerce 
 شغل 328 251340531660001

 شغل WEB 251340531680001 240مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی  فناوری اطالعات  .870

 شغل 360 251340531690001 مهندس طراح تجارت الکترونیک فناوری اطالعات  .871

 شایستگی 132 251340531690011 در فناوری اطالعات )هوش تجاری(  BIمدیر  فناوری اطالعات  .872

 شغل 424 251340531720001 مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب فناوری اطالعات  .873

 شغل GUI 251340531780001 340مپیوتر در طراحی مهندس کا فناوری اطالعات  .874

 شغل J2EE 251340531950001 112مهندس برنامه نویس   فناوری اطالعات  .875

 شغل 325 251430531550001 مهارت عمومی برنامه نویسی * فناوری اطالعات  .876

 شغل Entity Framework 251440530080001 84برنامه نویس  فناوری اطالعات  .877

 شغل MVC 251440530100001 115برنامه نویس  طالعاتفناوری ا  .878

 شایستگی 64 251440530590081 برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا فناوری اطالعات  .879

 شغل Rapid Miner 251940531320001 105متخصص داده کاوی با  فناوری اطالعات  .880

 شغل 560 251940531800001 مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش فناوری اطالعات  .881

 شغل 280 251940531810001 مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت فناوری اطالعات  .882

 شغل 320 251940531820001 مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه فناوری اطالعات  .883

 فناوری اطالعات  .884
مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش 

 کسب و کار
 شغل 296 251940531830001



 
 

 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 شایستگی Comfar 251940531830021 50استفاده از نرم افزار  فناوری اطالعات  .885

 شغل 320 251940531850001 مهندس کیفیت نرم افزار فناوری اطالعات  .886

 شایستگی ITIL V3 Foundation Level 251940531920011 60 فناوری اطالعات  .887

 شایستگی Microsoft Access 2016 252130531040041 70 فناوری اطالعات  .888

 شغل ORACLE(ORACLE OPERATOR 252140530800001 72رایانه کار) فناوری اطالعات  .889

 شغل SQL Server ،Access  * 252140531020001 180کاربر بانک اطالعاتی  فناوری اطالعات  .890

 شغل ACCESS 252140531060001 132کارور  فناوری اطالعات  .891

 شایستگی EXCEL 252140531290011 57کاروری فناوری اطالعات  .892

 شغل SQL SERVER 252140531430001 304مدیر  فناوری اطالعات  .893

 شغل LINUX 252140531560001 336برای  ORACLE DBAمهندس  فناوری اطالعات  .894

 شغل SOLARIS 252140531570001 280برای  ORACLE DBAمهندس  فناوری اطالعات  .895

 شغل ORACLE 252140531580001 80در   PORTALمهندس  فناوری اطالعات  .896

 فناوری اطالعات  .897
 SQLبا  ADO.NETمهندس توسعه دهنده 

Server 
 شغل 320 252140531620001

 شغل 360 252140531670001 رابطه ای DBمهندس طراح  فناوری اطالعات  .898

 شغل Oracle 252140531700001 384مهندس طراح سیستمهای  فناوری اطالعات  .899

 شغل ORACEL 252140531710001 384مهندس طراح فرم در  اطالعاتفناوری   .900

 شغل ORACEL 252140531730001 320مهندس کارآرایی سیستمهای  فناوری اطالعات  .901

 شغل ORACEL 252140531790001 344مهندس کامپیوتر در مدیریت  فناوری اطالعات  .902

 شغل UNIX- SHELL 252340530260001 240برنامه نویس  فناوری اطالعات  .903

 فناوری اطالعات  .904
پیاده سازی و راه اندازی شبکه های محلی شهری 

 و جهانی
 شایستگی 70 252340530500011

 شغل 140 252340530510001 تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم فناوری اطالعات  .905

 فناوری اطالعات  .906
پیاده سازی و نگهداری شبکه ‘تکنسین طراحی

 کهای مبتنی بر میکروتی
 شغل 80 252340530520001

 شغل 304 252340530570001 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک فناوری اطالعات  .907

 شایستگی 64 252340530590031 ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه ویندوز فناوری اطالعات  .908

 ستگیشای 64 252340530590041 ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه لینوکس فناوری اطالعات  .909

 شایستگی 64 252340530590051 و جاوا JSPاسکریپت نویسی  فناوری اطالعات  .910

 شایستگی 64 252340530590071 ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بیسیم فناوری اطالعات  .911

 شایستگی 64 252340530590101 پیاده سازی سخت افزار ارتباطی فناوری اطالعات  .912

 شایستگی 64 252340530590111 یستم های ذخیره سازیپیاده سازی س فناوری اطالعات  .913

 شایستگی 64 252340530590121 پیاده سازی شبکه فناوری اطالعات  .914
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 استانداردهای مهارت با رویکرد دانش بنیان

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی
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 شایستگی 64 252340530590131 تحلیل امنیت شبکه فناوری اطالعات  .915

 شایستگی 64 252340530590141 راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه فناوری اطالعات  .916

 شایستگی 64 252340530590151 طراحی امنیت شبکــه عاتفناوری اطال  .917

 شایستگی 64 252340530590181 کنترل نرم افزاری نفوذ و مقابله فناوری اطالعات  .918

 شایستگی 64 252340530590201 مدیریت تنظیمات کاربری شبکه فناوری اطالعات  .919

 شایستگی 64 252340530590211 مدیریت ساختار های اختصاصی نرم افزار فناوری اطالعات  .920

 شایستگی CompTIA Network 252340530590341 30+ فناوری اطالعات  .921

 شایستگی 64 252340530600011 مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک فناوری اطالعات  .922

 شایستگی TCP/IP 252340530750011 24پروتکل  فناوری اطالعات  .923

 شغل SAN 252340531770001 280ه های مهندس کامپیوتر در شبک فناوری اطالعات  .924

 فناوری اطالعات  .925
(MikroTik Certified Inter-networking 

Engineer (MTCINE 
 شایستگی 64 252340531770011

 فناوری اطالعات  .926
(MikroTik Certified Network 

Associate (MTCNA 
 شایستگی 64 252340531770021

 فناوری اطالعات  .927
(MikroTik Certified Routing Engineer 

(MTCRE 
 شایستگی 64 252340531770031

 فناوری اطالعات  .928
(MikroTik Certified Traffic Control 

Engineer (MTCTCE 
 شایستگی 64 252340531770041

 فناوری اطالعات  .929
(MikroTik Certified User 

Management Engineer (MTCUME 
 شایستگی 64 252340531770051

 اطالعاتفناوری   .930
(MikroTik Certified Wireless 

Engineer (MTCWE 
 شایستگی 64 252340531770061

 فناوری اطالعات  .931
Installing and Configuring Windows 

Server 2012 
 شایستگی 40 252340531870011

 فناوری اطالعات  .932
Configuring Advanced Windows 

Server 2012 Services 
 شایستگی 30 252340531870021

 فناوری اطالعات  .933
(VMware vSphere: Install, 

Configure, Manage [V6] (VCP6-DCV 
 شایستگی 40 252340531870031

 فناوری اطالعات  .934
Server Virtualization with Windows 

Server Hyper-V and System Center 
 شایستگی 32 252340531870041

 شایستگی Administering Windows Server 2012 252340531870051 40 فناوری اطالعات  .935

 فناوری اطالعات  .936
Cisco Certified Entry Networking 

Technician (CCENT)Routing And 

Switching 

 شغل 180 252340531910001

 شغل MS 252940530490001 95تکنسین پشتیبانی سیستم عامل فناوری اطالعات  .937

 شغل Linux 252940530530001 368یت سیستمهای تکنسین امن فناوری اطالعات  .938

 شغل 252940530560001 272 (msتکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران ) فناوری اطالعات  .939
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 شغل 240 252940530580001 تکنسین عمومی امنیت شبکه فناوری اطالعات  .940

 شایستگی 64 252940530590011 آماده سازی امنیت فناوری اطالعات  .941

 شایستگی 64 252940530590021 آماده سازی و تست نفوذ در شبکه ی اطالعاتفناور  .942

 شایستگی 64 252940530590061 ارزیابی ریسک امنیت شبکه فناوری اطالعات  .943

 شایستگی 64 252940530590091 پیاده سازی امنیت شبکــه فناوری اطالعات  .944

 شایستگی 64 252940530590161 طراحی امنیت شبکه های بی سیم فناوری اطالعات  .945

 شایستگی 64 252940530590171 کارآگاهی امنیت شبکه فناوری اطالعات  .946

 شایستگی 64 252940530590321 نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم فناوری اطالعات  .947

 شایستگی CompTIA Security 252940530590331 30+ فناوری اطالعات  .948

 شایستگی 76 252940530600011 های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک امنیت شبکه فناوری اطالعات  .949

 فناوری اطالعات  .950
مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار 

 الکترونیکی
 شغل 264 252940531750001

 شغل 536 252940531840001 مهندس کامپیوتر در نفوذگری فناوری اطالعات  .951

 شغل PREMIERE 265420531200001 48کارور  فناوری اطالعات  .952

 شغل SSP  * 265440530770001 184رایانه کار تدوین فیلم و صدا با  فناوری اطالعات  .953

 شغل 96 265440530810001 برای تدوین (EDIUSسازنده چند رسانه ای با ) فناوری اطالعات  .954

 شایستگی LOGICWORK 311430531190011 24کارور  فناوری اطالعات  .955

 شایستگی PROTEL 311430531210011 24کارور  فناوری اطالعات  .956

 شغل 90 311930530830001 سخت افزار روبوتیک فناوری اطالعات  .957

 شغل 122 311930531880001 میکروکنترلرها در روبوتیک فناوری اطالعات  .958

 شایستگی MS-OUTLOOK 351130530720011 13رایانه کار  فناوری اطالعات  .959

 شایستگی iOS 351130531030091 27کاربر  فناوری اطالعات  .960

 شایستگی 30 351130531030151 کارور امنیت فناوری اطالعات فناوری اطالعات  .961

 شایستگی Microsoft Word 2016 351130531040011 50 فناوری اطالعات  .962

 شایستگی Microsoft Excel 2016 351130531040021 60 فناوری اطالعات  .963

 شایستگی Microsoft Visio 2016 351130531040051 50 فناوری اطالعات  .964

 شایستگی Microsoft publisher 2016 351130531040081 50 فناوری اطالعات  .965

 شایستگی Microsoft Outlook 2016 351130531240021 40 فناوری اطالعات  .966

 شغل VHDL 351140530270001 90برنامه نویس  فناوری اطالعات  .967

 شایستگی CompTIA A 351230530460011 60+ فناوری اطالعات  .968

 شایستگی Macintosh 351230530470011 27کاربری  فناوری اطالعات  .969

 شغل Photoshop 732120530160001 90کارور  فناوری اطالعات  .970

 شغل Illustrator 732120530170001 90کارور  فناوری اطالعات  .971
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 شغل 351430530010001 174 (CIWطراح وب ) فناوری اطالعات  .972

 شایستگی Matlab 251140530900041 100برنامه نویسی شبکه های عصبی در  وری اطالعاتفنا  .973

 شایستگی Matlab 251140530900051 152برنامه نویسی پردازش تصویر در  فناوری اطالعات  .974

 شایستگی Matlab 251140530900061 85برنامه نویسی سیستم فازی در  فناوری اطالعات  .975

 شغل Storyline 732120530180001 110ید و محتوا با نرم افزار تول فناوری اطالعات  .976

 فناوری اطالعات  .977
طراح و پیاده سازی شبکه های اینترنت اشیا 

 LR-WPANمبتنی بر 
 شغل 210 252340530610001

 فناوری اطالعات  .978
 Network simulatorشبیه سازی شبکه ها با

2 (NS-2) 
 شایستگی 85 252330530600101

 شایستگی 351130530000011 42 (VBAماکرونویسی در اکسل ) اطالعاتفناوری   .979

 شایستگی GIMP 732120530090011 99کار با نرم افزار  فناوری اطالعات  .980

 فناوری اطالعات  .981
-NS)شبیه سازی شبکه با استفاده از شبیه ساز 

3) Network Simulator3 
 شایستگی 100 252340530600121

 شایستگی JavaScript 732120530190011 90مه نویسی زبان برنا فناوری اطالعات  .982

 فناوری اطالعات  .983

ایمن سازی، امنیت اطالعات و ارتباط کاربر 

CSCU (Certificate Secure Computer 

User) 

 شایستگی 70 732120530210011

 فناوری اطالعات  .984
 Kerioنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با  

Control 
 شایستگی 70 732120530200011

 شایستگی 732120530000011 85 (Scratchبازی سازی با نرم افزار اسکرچ) فناوری اطالعات  .985

 شایستگی c++ 251340531960011 110برنامه نویسی  فناوری اطالعات  .986

 شایستگی 351330530130011 50 (Helpdeskپشتیبانی شبکه) فناوری اطالعات  .987

 شایستگی Network plus 351330530120011 40کار با + فناوری اطالعات  .988

 شایستگی VOIP 732120530210021 85نصب و راه اندازی سیستم  فناوری اطالعات  .989

 شایستگی 75 351230530600011 پیکربندی شبکه سیسکو فناوری اطالعات  .990

 شایستگی SAS 252330530000011 84تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار فناوری اطالعات  .991

 اطالعاتفناوری   .992

 Ciscoاجرا و پیکربندی شبکه های سیسکو  

Certified Network Associate (CCNA 

Routing and Switching) 

 شایستگی 65 351130530000021

 شایستگی 81 251340530000011 برای توسعه اندروید Kotlinبرنامه نویسی فناوری اطالعات  .993

 فناوری اطالعات  .994

سیسکو  VoIPاجرا و پیکربندی شبکه های 

Cisco Certified Network Associate 

Collaboration  (CCNA Collaboration 

210-60) 

 شایستگی 85 351130530000031
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 فناوری اطالعات  .995

 Ciscoاجرای امنیت شبکه های سیسکو  

Certified Network Associate 

Security CCNA Security 210-260) 

 شایستگی 55 351130530000041

 وری اطالعاتفنا  .996

 Ciscoمسیریابی شبکه های سیسکو 

Certified Network Professional 

(CCNP Routing) 

 شایستگی 40 351130530000051

 فناوری اطالعات  .997

پیاده سازی سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

Cisco Certified Network 

Professional-Switching 

 شایستگی 50 351130530000071

 تفناوری اطالعا  .998

 Ciscoهای سیسکو پیکربندی امنیت در شبکه

Certified Network Professional-

Security  (CCNP Security 300-206) 

 شایستگی 40 351130530000061

 شایستگی Google Analytics 351330530140011 130تحلیل سایت با  فناوری اطالعات  .999

 فناوری اطالعات  .1000

 پیاده سازی شبکه های مایکروسافت

Microsoft Certified Solutions Expert 

(MCSE 70-740) 

 شایستگی 100 253440530590351

 شایستگی Prezi 351330531040011 44افزار ارائه مطلب با نرم فناوری اطالعات  .1001

 فناوری اطالعات  .1002

پیاده سازی شبکه های مایکروسافت 

Networking with Windows Server 

2016 (MSCE 70-741) 

 شایستگی 60 351130530000371

 شایستگی BusinessCards MX 732120530000021 60کار با نرم افزار  فناوری اطالعات  .1003

 فناوری اطالعات  .1004

 Identityپیاده سازی شبکه های مایکروسافت 

in Windows Server 2016 (MCSE 70-

742) 

 شایستگی 50 351130530000381

 فناوری اطالعات  .1005

شبکه های مایکروسافت پیاده سازی امنیت 

Securing Windows Server 2016  

(MSCE 70-744) 

 شایستگی 65 351130530000411

 فناوری اطالعات  .1006
 Cyber Link Powerکار با نرم افزار 

Director 
 شایستگی 78 732120530000031

 شایستگی 732120530000041 170 (MSپشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران ) فناوری اطالعات  .1007

 شایستگی ADOBE ANIMATE 732120530000131 90کارور  فناوری اطالعات  .1008

 شایستگی python 351230530000111 110برنامه نویسی  فناوری اطالعات  .1009

 شایستگی css 251340530000021 140طراحی قالب سایت با  فناوری اطالعات  .1010

 شایستگی 34 732120530000051 شی هوشمندتولید محتوای الکترونیکی با گو فناوری اطالعات  .1011

 شایستگی VMware Workstation 732120530230011 85مجازی سازی با  فناوری اطالعات  .1012
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 فناوری اطالعات  .1013
 Processمدل سازی فرایند های کسب و کار با 

Maker 
 شایستگی 90 732120530250011

 فناوری اطالعات  .1014
فاده از هوش با است Excelایجاد داشبورد بر پایه 

 تجاری
 شایستگی 105 732120530270011

 شایستگی Django framework 732120530260011 120توسعه دهنده وب  با  فناوری اطالعات  .1015

 شایستگی 130 351330530280011 پشتیبانی شبکه و سیستم های رایانه فناوری اطالعات  .1016

 فناوری اطالعات  .1017
 Qlikviewبکارگیری هوش تجاری با نرم افزار 

Desktop 
 شایستگی 86 413220530000011

 شایستگی Swish Max 351130530690011 72ساخت انیمیشن با نرم افزار  فناوری اطالعات  .1018

 شایستگی Flutter 732120530290011 100برنامه نویسی  فناوری اطالعات  .1019

 رفهسند ح 30 000002511100001 هدف گذاری و تببین استراتژی فناوری اطالعات  .1020

 سند حرفه 000002511100002 30 (Big Dataهای حجیم )تحلیل داده فناوری اطالعات  .1021

 سند حرفه 30 000002511100003 گردآوری اطالعات سیستم فناوری اطالعات  .1022

 سند حرفه 30 000002511100004 شناسایی منابع سیستم فناوری اطالعات  .1023

 سند حرفه 30 000002511100005 رافزاامکان سنجی و تخمین نرم فناوری اطالعات  .1024

 سند حرفه 30 000002511100006 بندی اطالعاتطبقه فناوری اطالعات  .1025

 سند حرفه 30 000002511100007 شناسایی ریسک و خطر احتمالی فناوری اطالعات  .1026

 سند حرفه 30 000002511100008 افزاریی نرمهابکارگیری مهارت فناوری اطالعات  .1027

 سند حرفه 30 000002511100009 ارائه مدل اولیه تفناوری اطالعا  .1028

 سند حرفه 30 000002511100010 بکارگیری روش حل مسئله فناوری اطالعات  .1029

 سند حرفه 30 000002511100011 طراحی معماری و مدل سیستم فناوری اطالعات  .1030

 هسند حرف 30 000002511100012 افزارسازی متدولوژی نرمپیاده فناوری اطالعات  .1031

 سند حرفه 30 000002511100013 افزارهای مدل سازیبکارگیری نرم فناوری اطالعات  .1032

 فناوری اطالعات  .1033
افزار شبیه ساز  های توزیع شده با نرمنصب سیستم

Cloudsim 
 سند حرفه 30 000002511100014

 سند حرفه Scrum 000002511100015 30افزارهای بکارگیری نرم فناوری اطالعات  .1034

 سند حرفه Teamwork 000002511100016 30افزارهای استفاده از نرم اوری اطالعاتفن  .1035

 سند حرفه Github 000002511100017 30و Gitlabافزار های نرممدیریت نسخه فناوری اطالعات  .1036

 سند حرفه 30 000002511100018 سازیافزار پیادهتعیین نرم فناوری اطالعات  .1037

 سند حرفه 30 000002511100019 افزارر استقرار نرمنظارت ب فناوری اطالعات  .1038

 سند حرفه 30 000002511100020 نظارت بر اجرای پروژه فناوری اطالعات  .1039

 سند حرفه 30 000002511100021 نویسی و کدنویسیتست برنامه فناوری اطالعات  .1040

 سند حرفه 30 000002511100022 تست عملکرد و کارایی سیستم فناوری اطالعات  .1041
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 سند حرفه 30 000002511100023 تست امنیت سیستم فناوری اطالعات  .1042

 سند حرفه 30 000002511100024 مانیتورینگ سیستم فناوری اطالعات  .1043

 فناوری اطالعات  .1044
شبیه سازی شبکه ها و تکنولوژی های بی سیم  

 OPNETبا نرم افزار 
 شایستگی 125 732120530310011

 شایستگی ActivePresenter 732120530300011 100ا با نرم افزار  تولید محتو فناوری اطالعات  .1045

 فناوری اطالعات  .1046
هوشمند سازی داده های کسب و کار با 

Tableau 
 شایستگی 60 732120530340011

 شایستگی 732120530330011 40 (VBAماکرونویسی در اکسس ) فناوری اطالعات  .1047

 شایستگی Dart 732120530320011 100برنامه نویسی  فناوری اطالعات  .1048

 شایستگی Bootstrap 732120530000361 120توسعه دهنده وب با  فناوری اطالعات  .1049

 شایستگی 85 732120530000351 برنامه نویسی بالک چین فناوری اطالعات  .1050

 فناوری اطالعات  .1051
در نرم افزارهای   Motion Graphicکاربری

Illustrator   وAfter effect 
 شایستگی 150 732120530000371

 شغل PLC 313930310040001 312کارور  کنترل و ابزار دقیق  .1052

 کنترل و ابزار دقیق  .1053
طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده 

AVR 
 شغل 272 311430310050001

 شغل FATEK 313930310070001 336اتوماسیون کار صنعتی  کنترل و ابزار دقیق  .1054

 شایستگی 32 313930310050011 ر با اجزای سیستم های کنترل صنعتیکا کنترل و ابزار دقیق  .1055

 شایستگی 80 313930310040021 با دستورات پایه PLC S7-300برنامه نویسی  کنترل و ابزار دقیق  .1056

 کنترل و ابزار دقیق  .1057
با دستورات  PLC S7-300برنامه نویسی 

 پیشرفته
 شایستگی 64 313930310040031

 شایستگی 64 313930310070011 با دستورات پایه PLC FATEKبرنامه نویسی  قیقکنترل و ابزار د  .1058

 شایستگی 64 313930310070021 با دستورات پیشرفته PLC FATEKبرنامه نویسی  کنترل و ابزار دقیق  .1059

 شایستگی HMI FATEK 313930310070031 48مانیتورینگ با  کنترل و ابزار دقیق  .1060

 کنترل و ابزار دقیق  .1061
 DRIVEبا  ACرل دور موتورهای الکتریکی کنت

FATEK 
 شایستگی 48 313930310070041

 شایستگی MODBUS FATEK 313930310070061 32کار با شبکه صنعتی  کنترل و ابزار دقیق  .1062

 شایستگی servo FATEK 313930310070051 48راه اندازی موتور و درایو  کنترل و ابزار دقیق  .1063

 کنترل و ابزار دقیق  .1064
و ماژول های  AVRکارگیری میکروکنترلرهای ب

 اینترنت اشیاء( )IOTمرتبط در 
 شایستگی 100 311430310050031

 کنترل و ابزار دقیق  .1065
اینترفیس و مدارات پردازشی با ‘طراح کنترلر

FPGA 
 شغل 330 311430310010001

 شغل PIC 311430310020001 250طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر  کنترل و ابزار دقیق  .1066



 

59 
 

 استانداردهای مهارت با رویکرد دانش بنیان

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 کنترل و ابزار دقیق  .1067
بیتی  16طراحی مدارات میکرو کنترلری 

DSPIC ()تکمیلی 
 شایستگی 80 311430310020011

 کنترل و ابزار دقیق  .1068
بیتی  16طراحی مدارات میکرو کنترلری 

DSPIC ()مقدماتی 
 شایستگی 84 311430310020021

 کنترل و ابزار دقیق  .1069
کرو کنترلر خانواده طراح و تحلیلگر مدارات می

8051 
 شغل 300 311430310030001

 کنترل و ابزار دقیق  .1070
طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده 

ARM 
 شغل 300 311430310040001

 کنترل و ابزار دقیق  .1071
طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده 

AVR 
 شایستگی 60 311430310050011

 کنترل و ابزار دقیق  .1072
ثابت با نرم افزار  LEDح و سازنده تابلوهای طرا

CorelDraw 
 شغل 120 311430310060001

 کنترل و ابزار دقیق  .1073
اتوماسیون و کنترل سیستم های الکتریکی با نرم 

 AUTOMATION STUDIOافزار 
 شایستگی 90 311530310010021

 شایستگی 64 313930310040041 با دستورات پایه PLC-S7-200برنامه نویسی  کنترل و ابزار دقیق  .1074

 شایستگی PLC-S7-400 313930310040051 80برنامه نویسی  کنترل و ابزار دقیق  .1075

 شایستگی PLC S7-1200 313930310040061 80اتوماسیون و برنامه نویسی با  کنترل و ابزار دقیق  .1076

 شغل 511 313930310050001 اتوماسیون کار صنعتی کنترل و ابزار دقیق  .1077

 و ابزار دقیق کنترل  .1078
های اشنایدر با  plcاتوماسیون و برنامه نویسی 

 twido softنرم افزار 
 شایستگی 50 313930310050021

 کنترل و ابزار دقیق  .1079
های اشنایدر با  plcاتوماسیون و برنامه نویسی 

 twido suitنرم افزار 
 شایستگی 46 313930310050031

 کنترل و ابزار دقیق  .1080
 ITS PLCمه نویسی اتوماسیون و برنا

Professional Edition 
 شایستگی 50 313930310050041

 شایستگی 64 313930310050051 با دستورات پایه PLC LSبرنامه نویسی   کنترل و ابزار دقیق  .1081

 کنترل و ابزار دقیق  .1082
شبیه سازی محیط های صنعتی با نرم افزار 

FACTORY I/O 
 شایستگی 80 313930310050061

 شایستگی HMI KINCO 313930310050071 24برنامه نویسی  و ابزار دقیقکنترل   .1083

 شایستگی PLC KINCO 313930310050081 32برنامه نویسی  کنترل و ابزار دقیق  .1084

 شایستگی SimuPLC 313930310050141 52با نرم افزار    plcبرنامه نویسی  کنترل و ابزار دقیق  .1085

 شایستگی 60 313930310050151 و پیکر بندی شبکه اترنتبرنامه نویسی  کنترل و ابزار دقیق  .1086

 شایستگی AS-INTERFACE 313930310050161 70راه اندازی شبکه صنعتی  کنترل و ابزار دقیق  .1087

 شایستگی PROFIBUS 313930310050171 60راه اندازی شبکه صنعتی  کنترل و ابزار دقیق  .1088

 شایستگی WinCC Flexible 313930310050181 64 مانیتورینگ با نرم افزار کنترل و ابزار دقیق  .1089
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 کنترل و ابزار دقیق  .1090
مانیتورینگ وراه اندازی پنلهای صنعتی بانرم افزار 

protool 
 شایستگی 51 313930310050191

 شایستگی WINCC 313930310050201 90مانیتورینگ با  کنترل و ابزار دقیق  .1091

 شایستگی PLC 313930310050211 40و تکنولوژی  OCRفزار مخابره داده با نرم ا کنترل و ابزار دقیق  .1092

 کنترل و ابزار دقیق  .1093
 Proficyافزار  کنترل و مانیتورینگ صنعتی بانرم

HMI/SCADA 
 شایستگی 60 313930310050221

 کنترل و ابزار دقیق  .1094
طراحی و مونیتورینگ صنعتی با استفاده از نرم 

 GENIEDAQافزار 
 ستگیشای 90 313930310050231

 شایستگی 60 313930310050241 کار با درایورهای صنعتی کنترل و ابزار دقیق  .1095

 کنترل و ابزار دقیق  .1096
 و نظارت بر طرح و تجهیزات با نرمکنترل 

 Citect HMI/SCADAافزار
 شایستگی 73 313930310050251

 شایستگی CITECT HMI - SCADA 313930310050261 61کار با نرم افزار  کنترل و ابزار دقیق  .1097

 شایستگی LABVIEW 313930310050271 90کار با نرم افزار  کنترل و ابزار دقیق  .1098

 شایستگی CFCS7 313930310050281 60کار با نرم افزار  کنترل و ابزار دقیق  .1099

 شایستگی PCS7 313930310050291 110کار با نرم افزار  کنترل و ابزار دقیق  .1100

 شایستگی PSIM 313930310050301 47نرم افزار  کار با کنترل و ابزار دقیق  .1101

 شایستگی S7-Graph 313930310050311 48برنامه نویسی به زبان  کنترل و ابزار دقیق  .1102

 شغل Delta 313930310110001 336اتوماسیون کار صنعتی  کنترل و ابزار دقیق  .1103

 شایستگی 64 313930310110011 با دستورات پایه  PLC Deltaبرنامه نویسی  کنترل و ابزار دقیق  .1104

 شایستگی 64 313930310110021 با دستورات پیشرفته  PLC Deltaبرنامه نویسی  کنترل و ابزار دقیق  .1105

 شایستگی servo Delta 313930310110031 48راه اندازی موتور و درایو  کنترل و ابزار دقیق  .1106

 کنترل و ابزار دقیق  .1107
 Driveبا   ACکنترل دور موتورهای الکتریکی

Delta 
 شایستگی 48 313930310110041

 شایستگی HMI Delta 313930310110051 48مانیتورینگ با  کنترل و ابزار دقیق  .1108

 شایستگی MODBUS Delta 313930310110061 32کار با شبکه صنعتی  کنترل و ابزار دقیق  .1109

 شغل DCS 313930310080001 148فن ورز تعمیر سیستم کنترل گسترده  کنترل و ابزار دقیق  .1110

 شغل 272 313930310090001 1درجه  PLCکارور  کنترل و ابزار دقیق  .1111

 کنترل و ابزار دقیق  .1112
طراح سیستم های کنترلی با استفاده از الگوریتم 

 های هوشمند
 شغل 216 313930310120001

 شایستگی 68 313930310120011 های کنترل دینامیکیطراحی و تحلیل سیستم کنترل و ابزار دقیق  .1113

 کنترل و ابزار دقیق  .1114
های هوشمند و کنترلی به روش تحلیل سیستم

 منطق فازی
 شایستگی 48 313930310120021
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 کنترل و ابزار دقیق  .1115
طراحی و تحلیل شبکه های عصبی مصنوعی و 

 فازی -شبکه های عصبی 
 شایستگی 30 313930310120031

 شایستگی 38 313930310120041 ریتم های هوشمندبا الگو PIDطراحی کنترلر  کنترل و ابزار دقیق  .1116

 کنترل و ابزار دقیق  .1117
کنترل سیستم های هوشمند با استفاده از کنترل 

 تطبیقی و کنترل بهینه
 شایستگی 32 313930310120051

 کنترل و ابزار دقیق  .1118
شبیه سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی با 

 SIMITنرم افزار 
 یشایستگ 51 313930310050321

 شغل BECKHOFF 313930310130001 296اتوماسیون کار صنعتی  کنترل و ابزار دقیق  .1119

 کنترل و ابزار دقیق  .1120
طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت 

 (IOTاشیاء)
 شغل 256 215240310010001

 یستگیشا AVR 311430310050041 40راه اندازی ماژول بلوتوث با میکروکنترلر  کنترل و ابزار دقیق  .1121

 کنترل و ابزار دقیق  .1122
با میکروکنترلر  RFIDراه اندازی مدار کارتخوان 

AVR 
 شایستگی 50 311430310050051

 کنترل و ابزار دقیق  .1123
طراحی شبکه های عصبی پرسپترون با نرم افزار 

MATLAB 
 شایستگی 40 311330050040061

 شایستگی BECKHOFF 313930310130061 32مانیتورینگ با  کنترل و ابزار دقیق  .1124

 کنترل و ابزار دقیق  .1125
پیکربندی سخت افزاری و نرم افزاری 

BECKHOFF 
 شایستگی 32 313930310130011

 کنترل و ابزار دقیق  .1126
 Twincat3برنامه نویسی با نرم افزار 

BECKHOFF  
 شایستگی 60 313930310130031

 کنترل و ابزار دقیق  .1127
 Twincat2برنامه نویسی با نرم افزار 

BECKHOFF 
 شایستگی 60 313930310130021

 شایستگی BECKHOFF 313930310130041 32راه اندازی شبکه های ارتباطی  کنترل و ابزار دقیق  .1128

 کنترل و ابزار دقیق  .1129
راه اندازی سیستم های کنترل حرکتی با 

BECKHOFF 
 شایستگی 50 313930310130051

 شایستگی FPGA 311430310000021 186حی و تحلیل مدارات کنترلی طرا کنترل و ابزار دقیق  .1130

 کنترل و ابزار دقیق  .1131
برنامه نویسی و راه اندازی میکروکنترلر با نرم افزار 

Flowcode 
 شایستگی 199 311430310000031

 کنترل و ابزار دقیق  .1132
طراحی و شبیه سازی مدارات الکتروپنوماتیک با 

 FESTO FluidSIMنرم افزار
 شایستگی 55 313930310000021

 کنترل و ابزار دقیق  .1133
مبتنی   (IOTطراح سیستم های اینترنت اشیاء )

 (RASPBERRY PIبر مینی کامپیوتر)
 شغل 376 215240310020001

 کنترل و ابزار دقیق  .1134
امن سازی و مقاوم سازی سیستم های کنترل و 

 اتوماسیون صنعتی
 شایستگی 272 313930310000031
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 شایستگی SCL 313930310000051 80با  PLCبرنامه نویسی  و ابزار دقیق کنترل  .1135

 شایستگی PCS7 313930310000071 72نویسی و تبادل اطالعات در ¬تابع کنترل و ابزار دقیق  .1136

 شایستگی PCS7 313930310000061 96مانیتورینگ و کنترل با  کنترل و ابزار دقیق  .1137

 شایستگی PCS7 313930310000091 80با بالک های کتابخانه  برنامه نویسی کنترل و ابزار دقیق  .1138

 شایستگی PCS7 313930310000081 60برنامه نویسی با بالک های پایه  کنترل و ابزار دقیق  .1139

 شایستگی 72 313930310000101 سیم صنعتیراه اندازی شبکه های بی کنترل و ابزار دقیق  .1140

 کنترل و ابزار دقیق  .1141
ای کنترل حرکتی با نرم اتوماسیون سیستم ه

 SIMOTION SCOUTافزار  
 شایستگی 95 313930310000111

 کنترل و ابزار دقیق  .1142
سازی سیستم در واقعیت مجازی بر اساس شبیه

 VRMLاستاندارد 
 شایستگی 100 313930310000121

 گیشایست PLC S7-1500 313930310040071 96پیکربندی و برنامه نویسی  کنترل و ابزار دقیق  .1143

 کنترل و ابزار دقیق  .1144
طراحی سیستم های پردازش تصویر هوشمند 

 مبتنی بر روش های غیر عمیق
 شایستگی 80 313930310000131

 کنترل و ابزار دقیق  .1145
های  PLCاتوماسیون و برنامه نویسی 

Mitsubishi 
 شایستگی 96 313930310000151

 کنترل و ابزار دقیق  .1146
وشمند طراحی سیستم های پردازش تصویر ه

 مبتنی بر روش های عمیق
 شایستگی 90 313930310000141

1147.  
گیاهان دارویی و داروهای 

 گیاهی
 شغل 235 122341050550001 متصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی

1148.  
گیاهان دارویی و داروهای 

 گیاهی

متصدی تحقیق و توسعه داروهای گیاهی 

 دامپزشکی
 شغل 172 122341050560001

1149.  
هان دارویی و داروهای گیا

 گیاهی

در حوزه داروهای گیاهی و فراورده  GMPمشاور 

 ها
 شغل 96 213241050670001

1150.  
گیاهان دارویی و داروهای 

 گیاهی
 شایستگی 196 226941050130041 طراح سیستم های اسانس گیری

1151.  
گیاهان دارویی و داروهای 

 گیاهی
 شغل 212 226941050310001 طرح ریزی واحد فرآورده های گیاهان دارویی

1152.  
گیاهان دارویی و داروهای 

 گیاهی
 شغل 200 226941050330001 فرموالتور تولید داروهای گیاهی

1153.  
گیاهان دارویی و داروهای 

 گیاهی

کارشناس انالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان 

 دارویی
 شغل 426 226941050390001

1154.  
گیاهان دارویی و داروهای 

 گیاهی

السیون تولید فرآورده های آرایشی انجام فرمو

 بهداشتی گیاهی
 شایستگی 205 226941050330012
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 شایستگی 60 723320690020011 سم پاشی هوایی ماشین آالت کشاورزی  .1155

 شایستگی Clemex 311730330020011 33آنالیز تصاویر ساختار مواد با نرم افزار متالورژی  .1156

 متالورژی  .1157
گری با نرم افزار شبیه سازی فرآیندهای ریخته 

PROCAST 
 شایستگی 46 311730330000011

 متالورژی  .1158
آنالیز و پردازش تصویر ساختار مواد با نرم 

 MIPافزار
 شایستگی 34 311730330020021

 شایستگی PLC 313231070010071 64راه اندازی سیستم های آکواترونیک توسط  مدیریت آب  .1159

 مدیریت صنایع  .1160
با نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه 

PRIMAVERA ENTERPRISE 
 شایستگی 40 214140370060011

 مدیریت صنایع  .1161
مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار 

PRIMAVERA EXPEDITION 
 شایستگی 40 214140370060021

 مدیریت صنایع  .1162
مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار 

PRIMAVERA PROJECT PLANNER 
 تگیشایس 40 214140370060031

 شایستگی ICB 214140370060041 60مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  مدیریت صنایع  .1163

 مدیریت صنایع  .1164
 PROJECT RISKمدیریت ریسک با نرم افزار 

MANAGEMENT SOFTWARE 
 شایستگی 45 214140370060061

 شایستگی 55 214140370080031 شش سیگما مدیریت صنایع  .1165

 شغل 214140370110001 260 (COQتحلیلگر  هزینه های کیفیت )ارزیاب و  مدیریت صنایع  .1166

 شایستگی AHP 242140370010031 48تصمیم گیری به روش  مدیریت صنایع  .1167

 شایستگی TOPSIS 242140370010041 33تصمیم گیری به روش  مدیریت صنایع  .1168

 ایستگیش ARENA 242140370010061 44شبیه سازی سیستم با نرم افزار  مدیریت صنایع  .1169

 شایستگی SIMUL8 242140370010071 45شبیه سازی سیستم با نرم افزار  مدیریت صنایع  .1170

 شایستگی Weka 242140370010091 110داده کاوی با نرم افزار  مدیریت صنایع  .1171

 مدیریت صنایع  .1172
داده کاوی و کشف دانش با استفاده از نرم افزار 

SPSS Modeler 
 شایستگی 75 242140370010101

 شایستگی ERP 242140370010111 80طرح ریزی سیستم  مدیریت صنایع  .1173

 شایستگی ELECTRE I 242140370010121 24تصمیم گیری به روش  مدیریت صنایع  .1174

 شایستگی pmbok 214140370060052 42مدیریت پروژه بر اساس الگوی  مدیریت صنایع  .1175

 مدیریت صنایع  .1176
 MSPزار برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم اف

(Microsoft Project) 
 شایستگی 40 214140370060081

 شایستگی 170 242140370010131 تجزیه وتحلیل داده به روش یاد گیری ماشین مدیریت صنایع  .1177

 مکانیک  .1178
طراحی و تحلیل مدل ها به روش اجزاء محدود به 

 ANSYSوسیله 
 شایستگی 27 214440410000011
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 مکانیک  .1179
 Adinaیاالت با نرم افزار آنالیز سازه ها و س

system 
 شایستگی 60 214440410000021

 شایستگی Algor design check 214440410000031 60آنالیزالمان محدود با  مکانیک  .1180

 مکانیک  .1181
 Machiningتولید مسیر ابزار بهینه با نرم افزار 

Strategist 
 شایستگی 60 214440410000041

 مکانیک  .1182
و پالستیکی با نرم افزار  طراحی قالب های فلزی

catia 
 شایستگی 30 214440410010021

 مکانیک  .1183
طراحی و تحلیل مدل های تزریق پالستیک با نرم 

 MoLd Flowافزار 
 شایستگی 30 214440410010031

 شایستگی CNC 311530410010021 30مهندسی ساخت ماشین کاری دقیق  مکانیک  .1184

 مکانیک  .1185
زاد با  نرم طراحی سطوح پیچیده و سطوح آ

 CATIAافزار
 شایستگی 115 311830410010021

 شایستگی catia 311830410010041 60طراحی سطوح پیشرفته با  مکانیک  .1186

 شایستگی COSMOS WORKS 311830410100031 95کار با نرم افزار  مکانیک  .1187

 شایستگی ADAMS 311830410100041 165کار با نرم افزار  مکانیک  .1188

 مکانیک  .1189
 ADVANCE SOLIDWORKSبا طراحی 

GEARTRAX 
 شایستگی 20 311830410100091

 شایستگی MASTER CAM 311830410100101 48کار با نرم افزار  مکانیک  .1190

 مکانیک  .1191
 Solidطراحی سطوح و قالب سازی اولیه با 

Works 
 شایستگی 30 311830410100111

 شایستگی Solid Works 311830410100131 30طراحی با نرم افزار  مکانیک  .1192

 مکانیک  .1193
 Solidطراحی و تحلیل مکانیزم ها با نرم افزار 

Works 
 شایستگی 60 311830410100141

 شایستگی Inventor 311830410100151 33طراحی و مدلسازی با  مکانیک  .1194

 شایستگی Auto Cad 311830410100161 60طراحی و مدلسازی با  مکانیک  .1195

 شایستگی Inventor 311830410100171 60فته با طراحی و مدلسازی پیشر مکانیک  .1196

 شایستگی Solid Works 311830410100181 60طراحی و مدلسازی پیشرفته با  مکانیک  .1197

 شایستگی Power Shad 311830410100191 30طراحی با نرم افزار   مکانیک  .1198

 مکانیک  .1199
بعدی ¬های سه¬سازی مدل¬ترسیم و شبیه

 top solidافزار ¬مکانیکی با  نرم
 شایستگی 60 311830410110011

 مکانیک  .1200
ترسیم مدل های سه بعدی  مکانیکی با نرم افزار 

powershape 
 شایستگی 60 311830410110021

 شایستگی SOLID WORKS 311830410110031 100کار با نرم افزار مکانیک  .1201

 شایستگی CATIA 311830410110041 92کار با نرم افزار  مکانیک  .1202



 

65 
 

 استانداردهای مهارت با رویکرد دانش بنیان

 ردیف
 گروه

 برنامه ریزی درسی

 عنوان

 استاندارد

 کد

 استاندارد

جمع 

 ساعات

نوع 

 استاندارد

 مکانیک  .1203
رسیم و شبیه سازی مدل های سه بعدی ت

 Vari cadمکانیکی با نرم افزار 
 شایستگی 60 311830410110051

 شایستگی CNC 722320410130011 120برنامه نویسی  مکانیک  .1204

 شغل Rhino 311830410120001 210طراح و مدل ساز با نرم افزار  مکانیک  .1205

 شغل Artcam 311830410130001 190طراح و مدل ساز با نرم افزار  مکانیک  .1206

 شایستگی pro engineer 311830410100201 90طراحی با  نرم افزار  مکانیک  .1207

 شغل SOLID WORKS 214440410040001 230طراح موتور خودرو با نرم افزار  مکانیک  .1208

 مکانیک  .1209
تحلیل مسائل چندفیزیک با نرم افزار 

COMSOL Metaphysics 
 شایستگی 60 214440410000051

 شایستگی Simplify 311830410000011 80با نرم افزار  3Dمدل سازی درپرینتر  مکانیک  .1210

 مکانیک  .1211
به کمک  FabLabطراح و سازنده دیجیتال در 

 Rhino 3Dنرم افزار 
 شغل 280 311830410150001

 مکانیک  .1212
اصالح عیوب رایج پرینت سه بعدی به روش 

FDM 
 شایستگی 78 311530410010061

 مکانیک  .1213
شده به روش پرداخت سطوح قطعات ساخته

 بعدیپرینت سه
 شایستگی 130 311530410010071

1214.  
 منابع طبیعی

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

کاربرد نرم افزار طراحی کانالهای آبیاری و زهکش 

CSDP 
 شایستگی 60 213340710070011

1215.  
 منابع طبیعی

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

رهای دینامیکی وانتقال سازی رفتاآنالیزو شبیه 

 Epanetافزار   کیفیتی آب بانرم
 شایستگی 60 213340710070021

1216.  
 منابع طبیعی

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

شبیه سازی ، کنترل و نگهداری منابع آب با نرم 

 Saltmedافزار 
 شایستگی 60 213340710070051

1217.  
 منابع طبیعی

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

 با نرم EFHهای آبریز سبه حوضه آنالیز  و محا

 افزار کامپیوتری
 شایستگی 35 213340710070061

1218.  
 منابع طبیعی

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

با  Flow Proهای روباز آنالیز  و محاسبه کانال

 افزار کامپیوتری نرم
 شایستگی 60 213340710070071

1219.  
 منابع طبیعی

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

های سازی سازه  بیهآنالیز و ش

 افزارآب با نرم Hydraulicsهیدرولیکی
 شایستگی 60 213340710070081

1220.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

تجزیه وتحلیل داده های هیدروژئوشیمی آب با 

 AQQAنرم افزار 
 شایستگی 51 213340710070091

1221.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

 های حوضه رش وتحلیل رودخانهشبیه سازی با

 HEC-HMSنرم افزار کامپیوتری  با های آبریز
 شایستگی 60 213340710070101
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1222.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

با نرم افزار   شبیه سازی کمی و کیفی آب

SMADA 
 شایستگی 60 213340710070111

1223.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

یه سازی سیستم های آبیاری تحت طراحی و شب

 NETAFIMفشار با نرم افزار 
 شایستگی 60 213340710070121

1224.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

کارور نرم افزار سیستم اطالعات جامع زمین و 

 ILWISآب
 شایستگی 54 213340710070131

1225.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

نرم افزار  بیاری گیاه باکنترل و شبیه سازی آ

 crop watکامپیوتری 
 شایستگی 60 213340710070141

1226.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

طراحی و آنالیز شبکه های آبرسانی با نرم افزار  

Water Gems 
 شایستگی 54 213340710070151

1227.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

با نرم افزار  GISفیایی کارور سیستم اطالعات جغرا

ArcGIS در کشاورزی 
 شایستگی 49 213340710070281

1228.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

با نرم افزار  (Remote sensingسنجش از دور)

Envi 
 شایستگی 95 213340710070291

1229.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل
 شغل 161 213340710080001 طراح سیستم های بیابان زدایی

1230.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل
 شغل 135 213340710090001 اپراتور انفورماتیک اطالعات آبخیزداری

1231.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

تحلیل و مدل سازی مدل های خاک با نرم افزار 

Hydro’s 
 شایستگی 60 314330710140011

1232.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

تحلیل وشبیه سازی مدل های کشاورزی و 

 CLIMGENاقلیمی با نرم افزار 
 شایستگی 45 314330710190011

1233.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

سازی فرسایش و رسوب حوضه تحلیل و مدل

 SWATآبخیز با استفاده از مدل 
 شایستگی 110 213340710070301

1234.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

تبدیل و ویرایش نقشه ها و تصاویر ماهواره ای با 

 Global Mapperنرم افزار 
 شایستگی 33 314330710210011

1235.  
 منابع طبیعی

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل

درعلوم   Google Earthاستفاده از نرم افزار 

 کشاورزی و منابع طبیعی
 شایستگی 32 314330710210021

1236.  
یعی منابع طب

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل
 شایستگی R 314330710210031 37تحلیل داده های آماری کشاورزی با نرم افزار 

1237.  
منابع طبیعی 

 بیابان(‘آبخیز‘مرتع‘)جنگل
 شایستگی 178 213340710070311 های سبز مدیریت هوشمند سامانه آبیاری سیستم
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