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 کد: 

 
 

 B.1.3کد شرح وظیفه: 
 شناسنامه شغل 

 
  

 UI/UXکارشناس   عنوان شغل: PMO :سازمانیواحد 

های مورد نیاز  سایر صالحیت  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سابقه کار مرتبط 

ط
شرای

 
ل 

احراز شغ
 مشابه   ینقش  ای UI / UX عنوان طراحبه    یتجربه کارداشتن   • 

 ی شده طراح  یهاکار پروژه   نمونهداشتن   •

 به عنوان مثال)Wireframe های  ابزار  دانش •

Wireframe.cc و In Vision )  

  family Adobe  یطراح  یروز نرم افزارها   دانش •
 

سال 3  

در رشته    یمدرک کارشناس •

  ای  وتریعلوم کامپ  ،یطراح

 رشته مربوطه 

 

 
 

 ی کارشناس

 

 های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش 

  UX,UI  فرآیند طراحی •

 تجربه و رابط کاربری مهارت های یک طراح   •

 فرضیه های طراحی و تجزیه و تحلیل داده •

 بصری   هدایت  – روانشناسی تخصصی تجربه کاربری   •

 :شرح شغل

 بورد   یبا استفاده از استور ،  یطراح  یهاده یابه تصویر کشیدن   •

 ها  تینحوه عملکرد و شکل ساو نشان دادن   UI هیاول  یهاها و نمونه ماک   جادیا •

 ، طرح ها و جداول( ری)به عنوان مثال تصاو  یاصل  یکیگراف  یهاطرح ایجاد   •

   UX  مشکالتیابی  عیب  •

 د یجد  یهاطرح   یو اجرا   یطراح •

 و کاربر محور    یبصر  یهاارائه راه حل   و  یو تجار  یفن  الزاماتتالش در جهت رعایت   •

   یبا عناصر طراح  تیخالقترکیب   •

 

 ها:مسئولیت

 محصوالت جدید   یهاده یا  یبرا ها  ایجاد پروتوتایپ  •

 و مهندسان محصول    رانی مد  یبا همکار ارزیابی نیازهای کاربر   •

 هاها و ابزارک مانند منوها، برگه  یکی رابط کاربر گراف  عناصرطراحی   •

 موجود    یکاربر  هایرابط   یطراحسازی  بهینه •

 
 

 های رفتاری: خصوصیت 
 روحیه خالق  •

 

 مختلف  نفعانیبا ذ  یهمکار  یبرا   یقو   یارتباط  یهامهارت   ؛یمیت  هیروح •

 زمان   تیری خوب مد  مهارت •

 سازمان دهی عالی  •

 توجه به جزئیات  •
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 گیرد. صورت می   عاملاختیارات : تفویض اختیارات بنا به اقتضاء از جانب مدیر  

 باشد. پاسخگویی : همکار متعهد به پاسخگویی در موارد مسئولیت ها به سلسله مراتب شرکت می 

 : )مدیر عامل( تصویب کننده
 تاریخ و امضا 

 : (منابع انسانی )مدیر   تاییدکننده
 تاریخ و امضا 

 : )مدیر منابع انسانی(  تهیه کننده
 تاریخ و امضا 

 


