
 (صنعت و فن)  7از گروه                                               های رشته  کامپیوتر و فناوری اطالعاتجدول صالحیت

 

 3 از 1 صفحه 

 سوابق تجربی مورد نیاز پیش نیاز شرح صالحیت عنوان صالحیت کدصالحیت ردیف
 1(جایگسین سوابق)سوابق مورد نیاز 

 آصهَى دٍسُ واسٍسصی دٍسُ آهَصضی

1.  2-1 
 سسیذگی ٍ اسصیاتی 

 سخت افضاسّای سایاًِ ای

، اس سایاًِ ای ٍ دستگاُ ّای جاًثیاسصش گزاسی تجْیضات سخت افض

تشسسی ٍ تشآٍسد خذهات آى اص لثیل ًصة ٍ ساُ اًذاصی ، تعویشات ، 

پطتیثاًی ٍ سسیذگی تِ اختالفات ٍ تشآٍسد واس اًجام ضذُ یا 

 خساست ٍاسدُ دس ایي صهیٌِ

تشاساس :  2صالحیت اٍلیِ 

ساتمِ ٍ  هذسن تحصیلی ،

 ی فشد اعغا هی ضَدواس تجشتِ

- - - - 

2.  2-2 
سسیذگی ٍ اسصیاتی ًشم افضاسّای 

 سایاًِ ای

، هحتَای الىتشًٍیىی، اسصش گزاسی اًَاع ساهاًِ ّای واستشدی 

تستِ ّای ًشم افضاسی ٍ تاًه ّای اعالعاتی سایاًِ ای ٍ ّوچٌیي 

آهَصش ،  ، تَسعِ، ساخت  عشاحی، اسصیاتی خذهات ضٌاخت ،

      هستٌذساصی ، استمشاس، پطتیثاًی ٍ ساّثشی ولیِ هحصَالت 

هحتَای الىتشًٍیىی ٍ ساهاًِ ّای واستشی سایاًِ ای ،  ًشم افضاسی ،

ی هشتَط تِ هَضَع واس، سن ٍ هستٌذات فٌی ٍ لشاسداداتشسسی هذ

ضوائن فٌی آى ، ٍ هتي لشاسداد ( ٍ ًِ هحذٍد تِ)ضاهل 

ای ضوي واس ٍ گضاسش ّا ٍ فشآٍسدُ ّای صَستجلسات ٍ تَافك ُ

هشاحل هختلف چشخِ حیات ضاهل ضٌاخت ، تحلیل ، عشاحی ، 

تشًاهِ ساصی ٍ ساخت ، تثذیل ٍ اًتمال اعالعات ، استمشاس ٍ 

ٍ هطاّذُ ( source code)عولیاتی ساصی ، هتي تشًاهِ ّا 

عولىشد ٍ هیضاى لاتلیت ّای ًسخ ًوًَِ ساصی ضذُ 

(prototype )هَضَع لشاسداد ،خذهات ( ّای)سایی سیستن ٍ اج

ساّثشی ، پطتیثاًی ٍ استماء هحصَل ّوچٌیي تشسسی هَضَع اص 

 هٌظش هتذلَطی ٍ استاًذاسدّای هٌْذسی ٍ حشفِ ای هَسد استفادُ

ٍ سعایت ضذُ دس عشاحی ، ساخت ٍ هستٌذساصی هحصَالت ٍ 

 .خذهات هَضَع لشاسداد ضشٍسی است

لشاسدادی فی هاتیي  جضئیات تَافك ّایتش ف اضشادس هجوَع پس اص 

عشفیي ٍ دسن هیضاى ٍ ویفیت خذهات اًجام ضذُ ٍ سعایت 

استاًذاسدّای هٌْذسی اص سَی هجشی لشاسداد، اظْاسًظش دستاسُ 

چگًَگی اجشای لشاسداد ٍ سسیذگی تِ اختالف حادث ضذُ ٍ 

تعْذات لشاسدادی ٍ تعییي اسصش واس  عولىشد عشفیي دس ایفای

اًجام ضذُ ٍ هیضاى علة ّشیه اص عشفیي ٍ ًظایش آى ،دسچاسچَب 

 .لشاس واسضٌاسی هیسش هی ضَد

تشاساس : صالحیت اٍلیِ 

هذسن تحصیلی، ساتمِ ٍ 

 تجشتِ واسی فشد اعغا هی ضَد

- - - - 

3.  3-2 
سسیذگی ٍ اسصیاتی ضثىِ ّای 

 سایاًِ ای  ٍ خذهات ایٌتشًتی

اسصش گزاسی تجْیضات ضثىِ ّای سایاًِ ای ٍخذهات هشتثظ ضثىِ 

دس ایٌتشًت ، هحذٍد تِ هَضَعاتی ًظیش پٌْای تاًذ ، هیضتاًی سایت 

    ٍ ًام ّای داهٌِ ایٌتشًتی ّوچٌیي تشسسی ٍ تشآٍسد خذهات

ای سایاًِ ای اص لثیل ًصة ٍ ساُ اًذاصی ، تعویشات ، ُضثىِ 

اختالفات ٍ تشآٍسد واس اًجام ضذُ یا پطتیثاًی ٍ سسیذگی تِ 

 .خساست ٍاسدُ دس ایي صهیٌِ

تشاساس : صالحیت اٍلیِ 

هذسن تحصیلی، ساتمِ ٍ 

 تجشتِ واسی فشد اعغا هی ضَد

 سال ساتمِ واس هشتثظ 3
ساعت ٍ  50

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى هاُ 6

       

 .هَسد دسخَاست تِ هتماضی وافی استتشای اعغاء صالحیت  تشآٍسدُ ضذى یىی  اص ضشایظ چْاسگاًِ ،-1

 . تجشتی هتماضی، لاتل اعغا هی تاضذ  ُاٍلیِ ، تا سعایت پیص ًیاص ٍ ساتك( ّای) تِ عٌَاى صالحیت  3-2ٍ  2-2،  1-2حذاوثش سِ صالحیت  دس ضشٍع واسضٌاسی ،-2

 



 (صنعت و فن)  7از گروه                                               های رشته  کامپیوتر و فناوری اطالعاتجدول صالحیت

 

 3 از 2 صفحه 

 سوابق تجربی مورد نیاز پیش نیاز شرح صالحیت عنوان صالحیت کدصالحیت ردیف
 (جایگسین سوابق)مورد نیاز سوابق 

 آصهَى دٍسُ واسٍسصی دٍسُ آهَصضی

4.  2-4 
تعییي اجاسُ تْا ٍ اجشت الوثل 

 ُدس اهَس تخصص هشتَط

   الوثل تجْیضات سخت افضاس ٍ تتْا ٍ اجش سُاتعییي هیضاى اج

     ضثىِ سایاًِ ای ، ساهاًِ ّا ٍ هحصَالت ایٌتشًتی ٍ ًشم افضاس

خذهات آًْا اص لثیل عشاحی ، ایجاد ، ٍ  ویالىتشًٍیسایاًِ ای ، ًطش 

    .ًصة ٍساُ اًذاصی ، ساّثشی ، تعویش ٍ ًگْذاسی ٍ پطتیثاًی هشتَعِ

داسا تَدى حذالل یىی اص 

  صالحیت ّای

 3-2یا  2-2،  2-1 

 هشتثظ  سسال ساتمِ وا 2
ٍ ساعت  20

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى هاُ 6

5.  2-5 
ّای سسیذگی ٍ اسصیاتی سیستن 

 سایاًِ ای یىپاسچِ ٍ پیَستِ

خذهات ٍ ساهاًِ ّای سایاًِ ای یىپاسچِ ، پیَستِ  اسصش گزاسی

(online ) تالدسًگ(Real Time ) هثتٌی تش ایٌتشًت ، تشسسی ٍ

هَاسد اختالف ٍ تشآٍسد خساست دس صهیٌِ خذهات اًفَسهاتیىی 

هتٌَع دس حَصُ ّای ًَیي وسة ٍ واس دس فضای هجاصی ، اص لثیل 

ٍ تیوِ  ًیىی ، تجاست الىتشًٍیىی ، تاًىذاسیسٍخذهات آهَصش الىت

وتشًٍیىی ، خذهات دٍلت الىتشًٍیىی ، الىتشًٍیىی ، سالهت ال

ٍ خذهات هشتَط تِ ( ASP) عشضِ خذهات ساهاًِ ّای واستشدی 

    E-Lifeدیگش حَصُ ّای هَسَم تِ 

 داسا تَدى صالحیت ّای

 2-3  ،2-4 
 سال ساتمِ واس هشتثظ  3

ساعت ٍ  50

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى هاُ 6

6.  2-6 

سسیذگی تِ اسٌاد ٍ حمَق 

هالىیت پذیذآٍسًذگاى آثاس  

 سایاًِ ای ٍ ًطش الىتشًٍیىی

( ٍ ًِ هحذٍد تِ )  جولِ صاسضٌاسی ااًجام تشسسی ّای دلیك ن

ٍ عولىشد سیستن ساختاس  تشسسی لاتلیت ّای عولىشدی ، هٌغك

اجضاء هختلف، ًحَُ پیادُ ساصی ٍ ساخت دٍ یا چٌذ اثش  عشاحی

سایاًِ ای ، تِ هٌظَس تعییي ایٌىِ آیا تِ ًحَی دس ایجاد یه اثش ، 

حك  ،وپی تشداسی اص سٍی اثش دیگشی صَست پزیشفتِ ٍ تٌا تِ هَسد

، ب اثش سایاًِ ای اعن اص آثاس ًشم افضاسیوپی سایت یاحك اختشاع صاح

ًمض ضذُ یا  یس الىتشًٍیىی تَسظ دیگشًص یا تاًىْای اعالعاتی

خیش ٍ اگش چٌیي تاضذ، اص هٌظش فٌی دسچِ صهیٌِ ای ٍ تِ چِ 

 اتفاق افتادُ است  سایاًِ ای هیضاًی ًمض حمَق پذیذ آٍسًذُ اثش

 داسا تَدى صالحیت ّای

 2-2  ،2-5 
 سال ساتمِ واس هشتثظ  5

 ساعت ٍ 60

 هَفمیت دس آصهَى 
 آصهَى سال یه

7.  2-7 
واسضٌاسی دس صهیٌِ جشاین 

 سایاًِ ای ٍ فضای هجاصی

تْذیذات ٍ حوالت علیِ سیستن ّای    : واسضٌاسی دس صهیٌِ 

سایاًِ ای، ٍیشٍس ّا، سهضًگاسی، تطخیص هیضاى ایوٌی ، تاصسسی ٍ 

اهٌیت ضثىِ ٍ سشٍیس ّای ایٌتشًتی ٍ اهَس هشتَط تِ حفاظت 

ٍ ایٌتشًت ، سیستن ّای سایاًِ ای دس ضثىِ ّای اختصاصی  

پشٍتىل ّای اهٌیت سایاًِ ای ، گَاّی تطخیص َّیت ٍاهضاء 

 . دیجیتالی ٍ ًظایش ایٌْا 

 داسا تَدى صالحیت 

 2-3  ،2-5 
 سال ساتمِ واس هشتثظ  3

ساعت ٍ  50

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى یه سال

8.  2-8 
سسیذگی تِ اهَس اهٌیت ٍ 

 حفاظت سیستن ّای سایاًِ ای 

سشلت : سایاًِ ای ٍ فضای هجاصی سایثش اص لثیل واسضٌاسی جشائن 

دادُ ّا ٍ سیستن ّا ، تخشیة اعالعات،جعل واهپیَتشی ، ًفَر ٍ 

اًجام ( ًفیاً ٍ اثثاتاً)دستشسی غیشهجاص ، ضٌَد واهپیَتشی ، تشسسی 

 ایي لثیل هَاسد ٍ ًظایش ایي ّا

 داسا تَدى صالحیت ّای

 2-7   
 سال ساتمِ واس هشتثظ  7

ٍ ساعت  120

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى یه سال

9.  2-9 

اسصیاتی ٍ تشآٍسد خذهات 

هطاٍسُ، ًظاست ٍ هذیشیت   

 عشح ّای فٌاٍسی اعالعات

واسضٌاسی ٍ تشآٍسد اسصش خذهات لشاسدادّای هطاٍسُ ، ًظاست ٍ 

وِ ّذف اص آى دسیافت خذهات ( عاهل چْاسم)هذیشیت اجشای عشح 

هذیشیت تش اجشا تِ هٌظَس هطاٍسُ، تشًاهِ سیضی والى، ًظاست ٍ 

دس هَضَعات هختلف اًفَسهاتیىی اص لثیل ( اصلی)اًجام عشح ّای  

عشاحی، ایجاد ٍ پیادُ ساصی ًشم افضاس ٍ      ( ٍ ًِ هحذٍد تِ) 

ساهاًِ ّای واستشدی ٍ اعالع سساًی، خشیذ تجْیضات سخت افضاسی 

خت ّای ٍ ًشم افضاسی ، تَلیذ سخت افضاس سایاًِ ای ، ایجاد صیش سا

 .اعالعاتی ٍ ضثىِ استثاعی ٍ ًظایش ایي ّا تاضذ

 داسا تَدى صالحیت ّای

2-5 
 دُ سال ساتمِ واس هشتثظ 

ساعت ٍ  80

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى یه سال
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 3 از 3 صفحه 

 سوابق تجربی مورد نیاز پیش نیاز شرح صالحیت عنوان صالحیت کدصالحیت ردیف
 (جایگسین سوابق)سوابق مورد نیاز 

 آصهَى دٍسُ واسٍسصی آهَصضیدٍسُ 

10.  2-10 
اسصش ّشگًَِ داسایی تعییي 

 ًاهطَْد اًفَسهاتیىی

واسضٌاسی ٍ تشآٍسد اسصش داسایی ّای ًاهطَْد اًفَسهاتیىی 

حك وپی سایت ٍ حك اختشاع     ( ٍ ًِ هحذٍد تِ)ضشوتْا ضاهل 

اعالعاتی ٍ ی ًشم افضاس ٍ سخت افضاس سایاًِ ای ، اسصش تاًه ّا

الىتشًٍیىی ، ًیشٍی اًساًی هتخصص اهَس سایاًِ ای ، هحتَای 

عالئن ٍ اسشاس تجاسی، تاصاس دس اختیاس ٍ سغح هذیشیت سٍاتظ تا 

ٍ هیضاى تشخَسداسی ضشوت اص استاًذاسدّای ( CRM)هطتشیاى 

دس عشصِ (  CMMًظیش ) ای ٍ سغح تَاًایی ٍ تلَغ فشایٌذیحشفِ 

 .خذهات اًفَسهاتیىی تَلیذ ٍ عشضِ هحصَالت سایاًِ ای ٍ اسائِ

 سال ساتمِ واس هشتثظ  10 6-2  داسا تَدى صالحیت 
ساعت ٍ  80

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى یىسال

 


