جدول شماره  :1عناوين شغلي
كدوعنوان شغلي

تعداد

جنسیت
زن

مرد

دارابودن مدرک تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد در

كارشناس
پژوهشي(كد201

مقطع و رشته های تحصیلي مجاز

4

*

*

)

رشتههای پژوهشگری علوم اجتماعي(كد ، )2001برنامهریزی علوم
اجتماعي(كد ، )2002تحقیق در ارتباطات اجتماعي(كد،)2003
روابط بینالملل( ، )2004علمسنجي(كد)2005

مهارت ها و توانایي ها *

تسلط به زبان انگلیسي در سطح استفاده
از منابع علمي ،آشنایي با نرمافزارهای
مرتبط با تحلیل دادهها ،آشنایي با
مهارتها و روشهای تحقیق ،توان
تجزیهوتحلیل باال
آشنایي با حوزه های سازماندهي اطالعات
و دانش به ویژه منابع دیجیتالي  ،پایگاه

كتابدار(كد)202

3

*

*

دارابودن مدرک تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد در رشته
های علم اطالعات دانش شناسي(كد ، )2006كتابداری(كد)2007

های اطالعاتي و خدمات آنها ؛ كتابخانه
های دیجیتالي و خدمات آنها ،علم
سنجي ،نرمافزارهای كتابخانه ای ،آشنایي
با زبان انگلیسي یا عربي ،دارای مهارت
ارتباط با كاربران و مراجعه كنندگان

كارشناس
همكاریهای
بینالمللي(كد20

1

*

*

دارابودن مدرک تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد در

مسلط به زبان انگلیسي  ،مكاتبات بین

رشتههای روابط بین الملل(كد)2004

المللي و مجموعه ICDL

)3
كارشناسي ارشد مهندسي صنایع با
داشتن خبرگي و توانمندی در حوزه
تحلیل سیستم ها و طراحي فرایند و نیز

كارشناس
پژوهشي – ویژه
مراكز

2

*

*

جدیدالتاسیس

دارابودن مدرک تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد در رشته های

ارزیابي فني -اقتصادی طرح های كسب

مهندسي صنایع(كد ،)2008كارافریني(كد )2009یا مدیریت

و كار كارشناس ارشد كارآفریني و

تكنولوژی(كد)2010

مدیریت تكنولوژی با داشتن خبرگي و

(كد)204

تخصص در حوزه استراتژی تكنولوژی،
تامین مالي كسب و كارهای اقتصادی و
تدوین طرح كسب و كار
دارابودن مدرک تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد در رشته های علوم

كارشناس خدمات
آموزشي(كد)205

تربیتي(كد ، )2011مدیریت آموزشي(كد ، )2012مدیریت و برنامه ریزی
3

*

*

آموزشي(كد ، )2013برنامه ریزی آموزشي(كد ،)2014مدیریت آموزش
عالي(كد ،)2015برنامه ریزی درسي(كد ،)2016فلسفه و تاریخ تعلیم و

توانایي طراحي آموزشي  ،برنامه ریزی
آموزشي و توانایي ارزیابي آموزش

تربیت(كد ،)2017تكنولوژی آموزشي()2018

كارشناس خدمات
دانشجویي

*

2

(كد)206

كارشناس امور
مالي(كد)207

دارابودن مدرک تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد در رشته های علوم
تربیتي(كد، )2011روانشناسي(كد ، )2019مدیریت آموزشي(كد، )2012
مدیریت و برنامه ریزی آموزشي( كد ،)2013برنامه ریزی آموزشي(كد،)2014
مدیریت آموزش عالي(كد ،)2015برنامه ریزی درسي(كد ،)2016فلسفه و
تاریخ تعلیم و تربیت(كد ،)2017تكنولوژی آموزشي(كد ،)2018روانشناسي
تربیتي(كد ، )2020مشاوره و راهنمایي تحصیلي(كد ، )2021روانشناسي
بالیني(كد ،)2022روانشناسي عمومي(كد)2023
دارابودن مدرک تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد در یكي از

1

*

*

رشتههای حسابداری(كد ، )2024حسابرسي و امورمالي(كد، )2025مدیریت
مالي(كد ،)2026حسابداری مدیریت (كد)2027

1

توانایي برقراری روابط انساني با
دانشجویان ،مهارتهای مدیریتي ،نظم،
سرعت عمل ،انگیزش

آشنایي با سیستمها و نرمافزارهای
مربوطه ،آشنایي با قانون محاسبات،

قوانین كار و تأمین اجتماعي ،قانون
مالیاتهای مستقیم

ادامه جدول شماره  :1عناوين شغلي
جنسیت

كدوعنوان شغلي

تعداد

كارشناس امور
اداری(كد)208

1

كارشناس فناوری
اطالعات(كد)209

1

كارشناس امور
فرهنگي(كد)210

1

كارشناس سمعي
و بصری(كد)211

1

*

كارپرداز(كد)212

2

*

مهارت ها و توانایي ها *

رشته های تحصیلي مجاز

زن

مرد

*

*

دارابودن مدرک تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد در یكي از
رشتههای مدیریت دولتي(كد ،)2028مدیریت منابع انساني(كد،)2029
تشكیالت و روشها(كد، )2030مدیریت تحول(كد ، )2031سیستمهای
اطالعاتي(كد ، )2032مدیریت بازرگاني(كد ، )2033مهندسي صنایع
(برنامهریزی و تحلیل سیستمها(كد ، )2034مدیریت سیستمهای
اقتصادی اجتماعي(كد ،)2035مدیریت سیستم بهرهوری(كد، )2036
مدیریت اجرایي (كد)2037و (MBAكد)2038

*

دارا بودن مدرک تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد در یكي از رشته
های كامپیوتر(كد )2039و فناوری اطالعات(كد)2040

دارای  5سال سابقه كار آشنایي با
+network, introduction to Linux
, MCSA ,Cisco ICDL

*

دارا بودن مدرک تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد در یكي از رشته
های مدیریت امور فرهنگي(كد ، )2041برنامه ریزی امور
فرهنگي(كد ،)2042برنامه ریزی علوم اجتماعي(كد ،)2043پژوهشگری
علوم اجتماعي(كد ،)2044خدمات اجتماعي(كد ،)2045جامعه
شناسي(كد ،)2046علوم ارتباطات اجتماعي(كد ،)2047علوم سیاسي و
روابط بین الملل(كد ،)2048الهیات و معارف اسالمي(كد ، )2049فرهنگ
و معارف اسالمي(كد ،)2050علوم قران و حدیث(كد)2051

مهارت های ارتباطي و توانایي برقراری ارتباط
موثر ،توانایي تحلیل مسائل فرهنگي ،آشنایي
با تشكل های دانشجویي ،آشنایي با
فعالیتهای فرهنگي و برنامه

دارا بودن مدرک تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد در یكي از رشته
های تكنولوژی آموزشي(كد ،)2018مهندسي برق گرایش
الكترونیك(كد ،)2052مهندسي كامپوتر گرایش نرم افزار(كد)2053

آشنایي كامل و توانایي كار با تجهیزات
موزشي و كمك اموزشي

دارابودن مدرک تحصیلي كارداني یا كارشناسي در یكي از رشتههای
حسابداری(كد ،)2024مدیریت بازاریابي(كد ،)2054مدیریت مالي
(كد)2026

آشنا به نرم افزارهای حسابداری و انبارداری و
نیز تسلط بر امور بانكي و مقررات مالي
وحسابداری  ،داشتن روحیه انجام وظایف
كارپردازی

*

آشنایي با امور ادرای و استخدامي ،آشنایي با
برنامهریزی نیروی انساني ،نیازسنجي نیروی
انساني ،آشنایي با قوانین كار و تأمین اجتماعي،
بیمه و بازنشستگي ،توانایي تجزیهوتحلیل و
ارزیابي مشاغل ،توانایي تهیه آمار و گزارشهای
تحلیلي پرسنلي و آئین نگارش و مكاتبات
اداری

جدول شماره  :2مواد امتحاني آزمون عمومي ـ مشترك در كليه عناوين شغلي
مشترك بين عناوين رشتههاي شغلي

مواد آزمون

كارشناس پژوهشي (كد  ،)201كتابدار (كد  ،)202كارشناس همكاری های بین الملل (كد

1ـ فنّاوری اطالعات (مهارتهای 6 ،4 ،3

 ،)203كارشناس پژوهشي(مراكزجدیدالتاسیس) (كد  ،)204كارشناس خدمات آموزشي (كد
 ،)205كارشناس خدمات دانشجویي (كد  ،)206كارشناس امور مالي (كد  ،)207كارشناس امور
اداری (كد  ،)208كارشناس فناوری اطالعات (كد  ،)209كارشناس امورفرهنگي (كد ،)210
كارشناس سمعي وبصری (كد  ،)211كارپرداز (كد )212

و )I.C.D.L 7
2ـ زبان و ادبیات فارسي
3ـ زبان انگلیسي ـ عمومي
4ـ معارف اسالمي *
5ـ هوش و استعداد شغلي

*اقلیت های مذهبي از پاسخگویي به سواالت معارف اسالمي معاف هستند و امتیاز آن ،در سایر مواد آزمون عمومي توزیع خواهد شد.

2

جدول شماره  :3مواد امتحاني آزمون اختصاصي به تفکيک رشته هاي شغلي
رديف

عنوان شغلي

كد

1

كارشناس پژوهشي

201

2

كتابدار

202

3

كارشناس همكاریهای بینالمللي

203

مواد آزمون اختصاصي

1ـ آمار و روش تحقیق
2ـ تكنیكهای خاص تحقیق
3ـ نظریههای جامعهشناسي
4ـ جامعهشناسي ارتباطات
5ـ سنجش و اندازهگیری
 -1سازماندهي اطالعات و دانش (ذخیره و بازیابي اطالعات ـ
سازماندهي  2 ،1و  3ـ نمایهسازی و چكیدهنویسي ـ سازماندهي
رایانهای منابع ـ مدیریت دانش)
 -2فنّاوری اطالعات و ارتباطات (پایگاههای اطالعاتي و خدمات آنها
ـ جستوجوی اطالعات در اینترنت و وب ـ نظامهای اطالعات
مدیریت ـ ارزشیابي نظامها و خدمات اطالعاتي ـ بازاریابي خدمات
اطالعاتي)
 -3كتابخانههای دیجیتالي و خدمات آنها (دادهكاوی ـ خدمات
اطالعاتي تخصصي ـ طراحي و مدیریت وب مراكز اطالعرساني)
 -4علمسنجي (علمسنجي ،اطالعسنجي و وبسنجي ـ نمایههای
تخصصي انگلیسي)
 -5نرمافزارهای كتابخانهای
 -1اصول و نظریههای روابط بینالملل
 -2مطالعات منطقهای و مسایل سیاسي و اقتصادی جهان سوم
 -3سازمانهای بینالمللي
 -4حقوق بینالملل عمومي
 -1تحلیل سیستمها
4

كارشناس پژوهشي – ویژه مراكز
جدیدالتاسیس

 -2اقتصاد مهندسي
204

 -3مدیریت مالي
 -4بازاریابي
 -5تئوریهای پیشرفته مدیریت و سازمان
1ـ اصول مدیریت
2ـ مدیریت منابع انساني و رفتار سازماني

5

كارشناس خدمات آموزشي

205

6

كارشناس خدمات دانشجویي

206

7

كارشناس امور مالي

207

3ـ مباني مدیریت آموزشي
4ـ روش تحقیق و آمار
 -5ارزشیابي آموزشي
 -1آسیبشناسي اجتماعي
 -2روش تحقیق
 -3اصول و مباني مدیریت
 -4مباني روانشناسي
 -5مدیریت رفتار سازماني
 -6روابط عمومي
1ـ حسابداری مالي
2ـ مدیریت مالي
3ـ قانون محاسبات عمومي ،قانون كار و تأمین اجتماعي
4ـ اصول تنظیم و كنترل بودجه
3

ادامه جدول شماره  :3مواد امتحاني آزمون اختصاصي به تفکيک رشته هاي شغلي
رديف

عنوان شغلي

كد

8

كارشناس امور اداری

208

9

كارشناس فناوری اطالعات

209

10

كارشناس امور فرهنگي

210

11

كارشناس سمعي و بصری

211

12

كارپرداز

212

مواد آزمون اختصاصي

1ـ آمار و روش تحقیق
 -2قانون كار و تأمین اجتماعي
 -3مدیریت منابع انساني و رفتار سازماني
 -4اصول مدیریت
 -5تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها
 -1سیستمهای عامل
 -2طراحي الگوریتم و ساختمان دادهها
 -3پایگاه دادهها
 -4مهندسي نرمافزار
 -5شبكههای كامپیوتری و امنیت شبكه
 -6زبان تخصصي
 -1جامعهشناسي فرهنگي
 -2نظریههای فرهنگي
 -3مباني جامعهشناسي
 -4آمار و روش تحقیق
 -5نظریههای متفكرین اسالمي
 -1تكنولوژی آموزشي
 -2چندرسانهایهای آموزشي
 -3نرمافزارهای كاربردی آموزشي
 -4كاربرد تجهیزات دیجیتال فیلمبرداری و تدوین فیلم
 -5برنامهنویسي كامپیوتر
 -1اصول حسابداری و مدیریت مالي
 -2مالیه عمومي و بودجه
 -3مباني سازمان و مدیریت
 -4سیستمهای خرید ،انبارداری و توزیع
 -5بازاریابي و ارتباطات
 -6قانون محاسبات عمومي ،مناقصات و مزایدهها

4

