
خروجتهرانشهريه حرفه هاي آموزشي كارآموزان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان 1396در سال   (مركز استان  )

(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

43/32/1/110140245930000-8تعمير سيستم كولر خودرو گروه هاي پژو و سمند شایستگی- اتومکانيک 1

127180454230000-069-01-7231(تنظيم موتور پراید)تون آپ  شغل-اتومکانيک 2

55/42/1/1/13690454120000-8برق و تزئينات پراید شغل-اتومکانيک 3

43/24/1/1/1118270454120000-8موتور و گيربکس ریو شغل-اتومکانيک 4

43/24/1/1/1018270454120000-8موتور و گيربکس پراید شغل-اتومکانيک 5

43/24/1/1/720250454230000-8سيستم سوخت رسانی انژكتوري زانتيا شغل-اتومکانيک 6

49/81/2/34411601604700000-8سرویس و نگهداري خودرو شغل-اتومکانيک 7

43/95/2/312535504809016000-28درجه  (تنظيم كار موتور)تون آپ  شغل-اتومکانيک 8

127180454120000-071-01-7231تهویه مطبوع پراید و زانتيا شغل-اتومکانيک 9

43/24/1/1/427180455290000-8تکنولوژي خودرو شغل-اتومکانيک 10

43/23/2/1/760132019211620000-8تعميركار موتورهاي بنزینی شغل-اتومکانيک 11

31/98/2/22320902325450000-28تعميركار كمک فنر درجه  شغل-اتومکانيک 12

31/98/1/21319102046220000-18تعميركار كمک فنر درجه  شغل-اتومکانيک 13

CNG7231-01-072-11890272472000تعميركار سيستم سوخت رسانی  شغل-اتومکانيک 14

43/24/1/1/127180454120000-8تعمير كار سيستم تعليق، فرمان و ترمز پراید شغل-اتومکانيک 15

110200307850000-041-01-7231نصاب دزدگير خودرو شغل-اتومکانيک 16



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

43/24/1/1/620250459685000-8سيستم سوخت رسانی انژكتوري پراید شغل-اتومکانيک 17

43/23/2/2/17920102805255000-8تعميركار سيستم انتقال قدرت خودروي سبک شغل-اتومکانيک 18

55/42/1/1/325200454510000-8برق و تزئينات زانتيا شغل-اتومکانيک 19

43/24/1/1/227180454120000-8تعمير كار سيستم تعليق، فرمان و ترمز ریو شغل-اتومکانيک 20

1202518072014930000-056-01-27231تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزینی درجه  شغل-اتومکانيک 21

43/20/1/1289626091512190000-8تعمير كار خودروهاي سبک شغل-اتومکانيک 22

43/23/1/3214586080014990000-18تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزینی درجه  شغل-اتومکانيک 23

43/24/1/1/327180454510000-8تعمير كار سيستم تعليق، فرمان و ترمز زانتيا شغل-اتومکانيک 24

55/42/2/3118362048010870000-28تعميركار برق خودرو درجه  شغل-اتومکانيک 25

55/42/1/1/225200454120000-8برق و تزئينات ریو شغل-اتومکانيک 26

55/42/1/2221419064012000000-18تعميركار برق خودروهاي سواري درجه  شغل-اتومکانيک 27

52/32/1/2/2144149029316950000-8تعمير دستگاه هاي آزمایشگاهی پزشکی ورادیولوژي آموزش در صنایع- الکترونيک 28

52/32/1/2/1139152029124790000-8تعمير وراه اندازي یونيت دندانپزشکی آموزش در صنایع- الکترونيک 29

52/32/1/1/2356501285960000-8نگهداري پيش گيرانه و عيب یابی و تجهيزات پژشکی اتاق عمل شایستگی- الکترونيک 30

ICU,CCU,NICU,PICU 8-52/32/1/1/1356501286130000نگهداري پيش گيرانه و عيب یابی و تجهيزات پژشکی بخش هاي ویژه شایستگی- الکترونيک 31

54/25/1/4287353064010810000-8تعميركار رادیو وضبط صوت شغل-الکترونيک 32

56/35/1/3528601382810000-8تعميركار تلفن روميزي وارتباطات داخلی شغل-الکترونيک 33



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

52/19/1/3115200031510880000-8امنيتی و ارتباطی‘نصاب و عيب یاب سيستم هاي حفاظتی شغل-الکترونيک 34

52/19/1/2324407612490000-8 (دزدگير)تعميركار سيستم هاي ایمنی و حفاظتی  شغل-الکترونيک 35

52/98/1/2162434059634300000-8تعميركار دستگاه وتجهيزات دندانپزشکی شغل-الکترونيک 36

52/18/1/19514502409200000-8(دوربين مداربسته)تعميركار سيستم هاي نظارت تصویري شغل-الکترونيک 37

52/47/1/28018402647500000-8تعميركار دستگاه هاي تکثير شغل-الکترونيک 38

52/32/1/25756060118161433000-8تعميركار دستگاه هاي پزشکی وبيمارستانی شغل-الکترونيک 39

8-54/28/1/1468401303740000(CD)تعميركار دستگاه هاي پخش لوح فشرده  شغل-الکترونيک 40

54/23/1/324429105359890000-8تعميركار تلویزیون رنگی شغل-الکترونيک 41

52/11/1/1497501246690000-8تعميركار دستگاههاي آزمایشگاهی الکترونيک  شغل-الکترونيک 42

54/27/1/214224003827800000-8(فکس)تعميركار دستگاه هاي دورنگار شغل-الکترونيک 43

52/48/1/29822203208890000-8تعميركار دستگاه فتوكپی شغل-الکترونيک 44

MBA –  21221080802408001207480000سطح شایستگی- امور مالی و بازرگانی 45

MBA12210907014080012010660000-1سطح  شایستگی- امور مالی و بازرگانی 46

MBA12210709034080012014930000پيشرفته  شایستگی- امور مالی و بازرگانی 47

2411090403325608813000000حسابداري پيشرفته شایستگی- امور مالی و بازرگانی 48

22/23/1/233610943200000-4مامور خرید شغل-امور مالی و بازرگانی 49

32/93/1/17159013011500000-4مدیر كسب و كار الکترونيک شغل-امور مالی و بازرگانی 50



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

00/25/1/311644016014930000-4صنایع (عمده فروش  )مدیر فروش  شغل-امور مالی و بازرگانی 51

10/21/1/2/382166024810660000-1مدیر حسابرسی شغل-امور مالی و بازرگانی 52

21/95/1/1/110456016013860000-4مدیر بازاریابی بين المللی شغل-امور مالی و بازرگانی 53

21/92/1/110545015012800000-4مدیر بازاریابی شغل-امور مالی و بازرگانی 54

51/35/1/251190702580000-4متصدي سوپر فروشگاه شغل-امور مالی و بازرگانی 55

31/24/1/275139021417060000-3مسئول فروش  شغل-امور مالی و بازرگانی 56

10/91/1/27013002008533000-1(بررسی قيمت تمام شده  )كاست كنترل  شغل-امور مالی و بازرگانی 57

22/24/1/2449701415340000-4كارمند امور خرید داخلی شغل-امور مالی و بازرگانی 58

19/97/1/231710704242670000-2كارشناس اقتصاد بهداشت و درمان شغل-امور مالی و بازرگانی 59

41/98/1/226390659400000-4كارشناس ارزیابی خسارت بيمه هاي اشخاص شغل-امور مالی و بازرگانی 60

41/23/1/251350864270000-4متصدي صدور بيمه هاي مسئوليت شغل-امور مالی و بازرگانی 61

00/28/1/310268017022220000-4مسئول صادرات و واردات شغل-امور مالی و بازرگانی 62

39/34/1/4804001203210000-3حسابدار حقوق و دستمزد شغل-امور مالی و بازرگانی 63

32/28/1/226420689600000-4مسئول قراردادها  شغل-امور مالی و بازرگانی 64

10/21/1/2/282154023614220000-1معاون حسابرسی  شغل-امور مالی و بازرگانی 65

21/24/1/2159177033615470000-4مهندس فروش  شغل-امور مالی و بازرگانی 66

32/25/1/220130335400000-4(صنایع  )نماینده فروش  شغل-امور مالی و بازرگانی 67



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

41/28/1/2373106811300000-4نماینده فروش بيمه شغل-امور مالی و بازرگانی 68

91/35/1/3337701108550000-3مسئول سفارشات شغل-امور مالی و بازرگانی 69

MBA 1219-45-005-2122378050075650000مدیر ارشد كسب و كار  شغل-امور مالی و بازرگانی 70

14120162460000-006-45-5243بازاریاب شبکه اي شغل-امور مالی و بازرگانی 71

1420/01/1/4459001359600000مدیر فروشگاه شغل-امور مالی و بازرگانی 72

22/29/1/3328801202564000-4مسئول سفارشات خارجی شغل-امور مالی و بازرگانی 73

41/27/1/2130320045021330000-4كارشناس ارزیابی خسارت بيمه خودرو شغل-امور مالی و بازرگانی 74

33/31/1/282120020217070000-3 (صنایع  )مسئول خرید خارجی  شغل-امور مالی و بازرگانی 75

41/45/1/24070011018650000-4تحليل گر بورس شغل-امور مالی و بازرگانی 76

41/24/1/345113015811110000-4كارشناس ارزیاب بيمه آتش سوزي شغل-امور مالی و بازرگانی 77

41/21/1/2/13763010014500000-4كارشناس ارزیابی خسارت بيمه هاي باربري شغل-امور مالی و بازرگانی 78

41/29/1/375150909100000-4بازار یاب بيمه شغل-امور مالی و بازرگانی 79

00/29/1/231490809600000-4بازاریاب شغل-امور مالی و بازرگانی 80

41/25/1/27446012010660000-4بيمه گر بيمه هاي بازرگانی شغل-امور مالی و بازرگانی 81

41/48/1/13763010012730000-4تحليلگر بازارهاي مالی بين المللی شغل-امور مالی و بازرگانی 82

22/26/1/2165310047539100000-4تداركات خارجی شغل-امور مالی و بازرگانی 83

00/27/1/360200808550000-4ترخيص كار گمركات  شغل-امور مالی و بازرگانی 84



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

10/16/1/26911501845130000-1حسابدار دولتی شغل-امور مالی و بازرگانی 85

10/12/1/3559501504810000-1 1حسابدار صنعتی درجه  شغل-امور مالی و بازرگانی 86

10/12/2/3509001404510000-21حسابدار صنعتی درجه  شغل-امور مالی و بازرگانی 87

10/15/1/4/2608001404510000-1حسابدار عمومی پيشرفته شغل-امور مالی و بازرگانی 88

10/15/1/3/1599101504810000-1حسابدار عمومی تکميلی شغل-امور مالی و بازرگانی 89

1369401304210000-001-45-2411حسابدار عمومی مقدماتی شغل-امور مالی و بازرگانی 90

41/20/1/25169012012800000-4بيمه هاي مهندسی (تکنسين  )فن ورز  شغل-امور مالی و بازرگانی 91

41/21/1/294154024812440000-4كارشناس ارزیابی بيمه باربري شغل-امور مالی و بازرگانی 92

41/26/1/192178027016000000-4كارشناس ارزیابی بيمه خودرو شغل-امور مالی و بازرگانی 93

10/14/1/1723801104270000-1حسابدار مالياتی شغل-امور مالی و بازرگانی 94

31/49/1/2144136028011950000-3كاربر امور بانکی شغل-امور مالی و بازرگانی 95

41/99/1/2347001044270000-4كارشناس ارزیابی بيمه هاي اشخاص شغل-امور مالی و بازرگانی 96

51/35/1/1805001304290000-4فروشنده شغل-امور مالی و بازرگانی 97

41/22/1/2653009513650000-4كارشناس ارزیابی خسارت بيمه آتش سوزي شغل-امور مالی و بازرگانی 98

21/24/1/2/122100325635000-4صنایع (عمده فروش  )رئيس فروش  شغل-امور مالی و بازرگانی 99

10/16/1/3507001204270000-1 (تجهيزات ، اموال و ماشين آالت  )حسابداري دارائی هاي ثابت  شغل-امور مالی و بازرگانی 100

22/24/1/2/1697101408000000-4سرپرست خرید داخلی شغل-امور مالی و بازرگانی 101



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

91/29/1/213750886060000-3سرپرست ترخيص محصول شغل-امور مالی و بازرگانی 102

10/21/1/2/18216602485990000-1 (امور توليد و كنترل كاال  )حسابرس ارشد  شغل-امور مالی و بازرگانی 103

22/58/1/218360547900000-0رئيس تداركات شغل-امور مالی و بازرگانی 104

39/36/1/140300703415000-3صندوق دار فروشگاه شغل-امور مالی و بازرگانی 105

95/36/2/2/1387201108640000-1مکاتبات خارجی آموزش در صنایع- اموراداري 106

95/36/2/2/1235708011340000-1نگارنده نامه به زبان انگليسی شایستگی- اموراداري 107

11/16/2/167230902700000-2مدیر صنف شغل-اموراداري 108

93/30/1/26615802244320000-3مسئول آمار و اطالعات پرسنلی شغل-اموراداري 109

29/19/1/245110561810000-1مسئول امور حقوق پزشکی شغل-اموراداري 110

91/33/1/2447601203610000-1مسئول بایگانی و بانک اطالعاتی شغل-اموراداري 111

93/55/1/2539401474510000-3مسئول بيمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بيمه شغل-اموراداري 112

93/25/1/218520702700000-3مسئول دبيرخانه و بایگانی شغل-اموراداري 113

99/55/1/215390541575000-3مسئول تکثير اوراق شغل-اموراداري 114

39/91/1/1574301002024000-3مسئول حضور و غياب شغل-اموراداري 115

02/14/1/1842601103145000-2مدیر ميانی شغل-اموراداري 116

93/39/1/210160262415000-3كارمند امور اداري شغل-اموراداري 117

91/31/1/24610601523375000-3مسئول كاردكس و كنترل موجودي شغل-اموراداري 118



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

93/34/1/248140621565000-3مسئول رفاه و درمان شغل-اموراداري 119

93/38/1/245300751955000-8مسئول طبقه بندي مشاغل و صدور احکام شغل-اموراداري 120

93/32/1/225517504304163000-3مسئول ترفيعات و خدمات پرسنلی شغل-اموراداري 121

94/38/1/224380622932000-3 1منشی پزشکی درجه  شغل-اموراداري 122

91/35/1/21289202203145000-1بایگان و مسئول اطالعات و آمار آموزشی شغل-اموراداري 123

92/27/1/210280383605000-8تحصيل دار شغل-اموراداري 124

120500702346000-001-43-3343مسئول دفتر شغل-اموراداري 125

18240321430000-002-43-5153سرایدار شغل-اموراداري 126

00/98/1/2968001763865000-3سرپرست دبيرخانه شغل-اموراداري 127

52/29/1/27190261320000-5سرویس و نگهدار منازل شغل-اموراداري 128

21/22/1/334570912737000-3منشی انتظامات شغل-اموراداري 129

25/42/2/3854501303970000-29كارمند تکثير و آرشيو فنی درجه  شغل-اموراداري 130

93/35/1/211430541587000-3كارگزین امور رفاهی شغل-اموراداري 131

2/16/1/11053501403600000-2مدیر پایه شغل-اموراداري 132

19/87/1/2416001012010000-2كارگزین و مسئول امور پرسنلی شغل-اموراداري 133

93/33/2/225260513145000-23كارمند اداري و دبيرخانه درجه  شغل-اموراداري 134

25/42/1/337230601590000-19كارمند تکثير و آرشيو فنی درجه  شغل-اموراداري 135



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

95/31/1/248408962346000-3بایگان شغل-اموراداري 136

81/25/1/234330672700000-8متصدي آتش نشانی فروشگاه شغل-اموراداري 137

59/50/1/2613901002254000-5متصدي خدمات حفاظت و تامينی شغل-اموراداري 138

02/12/1/1922801203600000-2مدیر ارشد شغل-اموراداري 139

19/42/1/2497101203600000-2مدیر امور اداري شغل-اموراداري 140

39/31/1/240100501370000-3مسئول كنترل و بازرسی كاركنان شغل-اموراداري 141

52/24/1/31648481122130000-5پيشخدمت اداري شغل-اموراداري 142

117330501370000-006-47-23257منشی پزشکی درجه  شغل-اموراداري 143

19/61/1/3604001002346000-2مسئول نقليه شغل-اموراداري 144

21/22/1/2407401141310000-3منشی انتظامات شغل-اموراداري 145

70/15/1/218520701565000-3نامه رسان شغل-اموراداري 146

94/491/1/15518/5073/52930000-1كارشناس طبقه بندي مشاغل شغل-اموراداري 147

52/25/1/182448801565000-5كارگر خدماتی شغل-اموراداري 148

28/18/1/3307301033610000-0مدیر منابع انسانی شغل-اموراداري 149

93/37/1/4499101402930000-3كارشناس امور اداري شغل-اموراداري 150

93/38/1/3308001103145000-3كارمند دبيرخانه شغل-اموراداري 151

51/25/1/16018002404700000-1(آیين نگارش  )نگارنده متون فارسی  شغل-اموراداري 152



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

55/12/1/3/36400644600000-8بکارگيري زبان فنی برق آموزش در صنایع- برق 153

1507001206650000-016-05-7412 (3پایه )راه اندازي آسانسور  شایستگی- برق 154

1406001005300000-018-05-7412 2نصب مکانيکی آسانسور پایه  شایستگی- برق 155

1524801004940000-015-05-7412نگهداري آسانسور  شایستگی- برق 156

124460703850000-014-05-7412 (2پایه )نصب درب و ریل آسانسور  شایستگی- برق 157

15012501758125000-014-05-7512كمک نصاب آسانسور  شایستگی- برق 158

57/52/1/15012015032011465000-8مامور نظارت و خدمات فنی مشتركين برق شغل-برق 159

57/51/1/1327001029350000-8ضابط برق شغل-برق 160

53/47/1/42707500102024210000-18تعميركار ماشين هاي الکتریکی درجه  شغل-برق 161

57/53/1/13278011010120000-8مسئول خدمات مشتركين برق شغل-برق 162

51/65/1/2184536072029820000-8نصاب و تعميركار آسانسور شغل-برق 163

55/16/2/2215559077420470000-8برقکار ماشين آالت شغل-برق 164

53/47/2/4360560092021900000-28تعميركار ماشين هاي الکتریکی درجه  شغل-برق 165

55/28/1/411927103906700000-18برقکار ساختمان درجه  شغل-برق 166

55/77/2/1298402070021910000-28تعميركار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه  شغل-برق 167

55/28/2/4290410070010120000-28برقکار ساختمان درجه  شغل-برق 168

55/77/1/3144278042224220000-18تعميركار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه  شغل-برق 169



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

55/13/1/4220400062022735000-18برقکار صنعتی درجه  شغل-برق 170

51/46/2/3175275045011470000-8مونتاژ كار و نصاب تابلوهاي برق شغل-برق 171

55/15/2/44486420109021574000-28برقکار صنعتی درجه  شغل-برق 172

MATLAB0-32/35/1/150100017012100000كارور شغل-برق 173

127/522/50502265000-023-47-3257مشاوره استفاده صحيحی از محصوالت بهداشتی و كرم ها شایستگی- بهداشت و ایمنی 174

51/62/1/118220403700000-5آمادگی در مقابله با بالیاي طبيعی و انسان ساخت شایستگی- بهداشت و ایمنی 175

HSE2-11/11/12/132580907650000مسئول  شایستگی- بهداشت و ایمنی 176

12337107016160000-002-47-3257زیبایی و تناسب اندام‘ مو‘مشاوره در مراقبت پوست شایستگی- بهداشت و ایمنی 177

120500803910000-001-47-3257(بخش خدمات)بکارگيري الزامات بهداشت و ایمنی در محيط كار شایستگی- بهداشت و ایمنی 178

3123/123370602840000مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی شایستگی- بهداشت و ایمنی 179

133913004698530000-002-47-3257مشاور مهارتهاي سبک زندگی سالم شغل-بهداشت و ایمنی 180

51/63/1/1853101163513000-5امدادگر حوادث شغل-بهداشت و ایمنی 181

10/11/12460361208800000-3پایشگر زیست محيطی آالینده هاي محيطی شغل-بهداشت و ایمنی 182

10/12/12460361208797000-3پایشگر زیست محيطی مراكز دفن زباله شغل-بهداشت و ایمنی 183

99/40/1/216313202955310000-5(مقدماتی و پيشرفته)مهارت هاي سالم زیستن  شغل-بهداشت و ایمنی 184

10/10/1/210422603304255000-3مسئول بهداشت كار شغل-بهداشت و ایمنی 185

71/97/1/37013002005830000-0مسئول حفاظت و ایمنی  شغل-بهداشت و ایمنی 186



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

79/49/1/268120101985244000-0مسئول دفع زباله بيمارستان  شغل-بهداشت و ایمنی 187

81/39/1/248120817613330000-5تکنسين عمليات امداد و نجات آتش نشانی شغل-بهداشت و ایمنی 188

84/95/1/3681482424027400000-5آتش نشان صنعتی  شغل-بهداشت و ایمنی 189

18793202006060000-001-47-3230كاربر ماساژ شغل-بهداشت و ایمنی 190

60/14/1/232480803726000-5(رختشوي خانه بيمارستان)كارگر لنرژي  شغل-بهداشت و ایمنی 191

273137026068860000-024-99-2131آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتيک شغل-بيوتکنولوژي 192

32/11/1/1107336044364966000-7آزمایشگر ارشد تشخيص مولکولی شغل-بيوتکنولوژي 193

410217310483105000-7127(ویژه شركت ایران رادیاتور)نصب و راه اندازي پکيج شوفاژ دیواري گازي شایستگی- تاسيسات 194

Carrier Hap7127-09-008-126340603881000طراحی و محاسبه تهویه مطبوع با نرم افزار  شایستگی- تاسيسات 195

112280402670000-032-09-7127سرویس و نگهداري و تعمير انواع كولرهاي گازي شایستگی- تاسيسات 196

410313/534/50483105000-7127(ویژه شركت ایران رادیاتور)سرویس و نگهداري و تعمير پکيج شوفاژ دیواري گازي  شایستگی- تاسيسات 197

128480764910000-064-09-7127(گازوئيلی  –گازي ،گازوئيلی و گازي )سرویس و نگهداري، عيب یابی و رفع عيوب مشعل هاي تکفاز یک مرحله اي  شایستگی- تاسيسات 198

71/22/1/38921103008510000-8لوله كش گاز خانگی و تجاري شغل-تاسيسات 199

71/13/1/36612401909800000-8تعمير كار آبگرمکن دیواري شغل-تاسيسات 200

71/06/2/2100400050020380000-28لوله كش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  شغل-تاسيسات 201

71/06/1/270279036916125000-18لوله كش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  شغل-تاسيسات 202

71/08/1/397415051220550000-18لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتی و برودتی درجه شغل-تاسيسات 203



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

71/08/2/392404049619950000-28لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه  شغل-تاسيسات 204

71/14/1/285315040016300000-18لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارت مركزي درجه  شغل-تاسيسات 205

71/40/1/1114837095138640000-8لوله كش و نصاب تاسيسات گاز رسانی ساختمان شغل-تاسيسات 206

41/92/1/15114101929660000-8تعميركار وسایل گاز سوز خانگی شغل-تاسيسات 207

71/41/1/1146435058123670000-8لوله كش و نصاب تاسيسات آب رسانی ساختمان شغل-تاسيسات 208

71/14/2/285635072028900000-28لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارت مركزي آب گرم درجه شغل-تاسيسات 209

32043110901404900000-7127تعميركار كولر آبی شغل-تاسيسات 210

8-71/10/1/1/130500803260000(PUSH FIT)لوله كش فاضالب نصب فشاري  شغل-تاسيسات 211

Carrier 0-28/20/1/16015502158763000طراح و محاسب تهویه مطبوع با نرم افزار  شغل-تاسيسات 212

73/10/1/173312038515700000-8طراح و سازنده كانال هاي هدایت هوا  شغل-تاسيسات 213

69/30/1/18916102508120000-9تعميركار مشعل گازي شغل-تاسيسات 214

41/90/1/24517902249002000-8تعميركار كولر گازي خودرو شغل-تاسيسات 215

3203136314045016810000-7172تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگی و تجاري شغل-تاسيسات 216

71/12/1/2111261037214300000-8تعميركار پکيج شوفاژ گازي شغل-تاسيسات 217

71/43/1/1162525068727950000-8لوله كش و نصاب تاسيسات تهویه مطبوع ساختمان شغل-تاسيسات 218

71/42/1/1120471059124100000-8لوله كش و نصاب تاسيسات حرارتی ساختمان شغل-تاسيسات 219

59/15/1/1116001164670000-1خبرنگار اقتصادي شغل-تکنولوژي فرهنگی 220



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

63/40/1/1957301687500000-1عکاس خبري شغل-تکنولوژي فرهنگی 221

19/90/1/11858002659315000-2متصدي روابط عمومی شغل-تکنولوژي فرهنگی 222

32/20/1/17360793795000-14مدیر تبليغات و بازاریابی درجه  شغل-تکنولوژي فرهنگی 223

39/39/1/24710101485635000-1مسئول سمعی و بصري و روابط عمومی شغل-تکنولوژي فرهنگی 224

59/55/1/11281501436570000-1ویراستار كتاب و مطبوعات شغل-تکنولوژي فرهنگی 225

110150251850000-005-73-2641مسئول اطالع رسانی شغل-تکنولوژي فرهنگی 226

59/30/1/11001101114450000-1خبرنگار ورزشی شغل-تکنولوژي فرهنگی 227

59/56/1/17060763070000-1بازاریاب مطبوعاتی شغل-تکنولوژي فرهنگی 228

251185402768150000-001-73-2641خبرنگاري شغل-تکنولوژي فرهنگی 229

59/16/1/113949018814740000-1دبيري خبر شغل-تکنولوژي فرهنگی 230

72/12/1/234286032010300000-8جوشکار گاز محافظ آرگون شغل-جوشکاري و بازرسی جوش 231

72/17/1/24223602786440000-18جوشکار گاز درجه  شغل-جوشکاري و بازرسی جوش 232

72/17/2/270468053812650000-28جوشکار گاز درجه  شغل-جوشکاري و بازرسی جوش 233

SMAW8-72/26/1/180415049511500000جوشکار لوله هاي فوالدي با فرایند شغل-جوشکاري و بازرسی جوش 234

21641005012200225280000(حمل و نقل  )كاربرد اصول ترافيک معابر و تقاطع ها  شایستگی- حمل ونقل 235

59/26/1/117310646220000-5تحليلگر ترافيک شغل-حمل ونقل 236

59/25/1/116320646130000-5مميز ایمنی معابر شغل-حمل ونقل 237



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

72/07/1/276220029625650000-9(ریگر جرثقال)سيم بکسل انداز جرثقال  شغل-حمل ونقل 238

39/29/2/2/120110312350000-1برنامه ریزي آموزشی آموزش در صنایع- خدمات آموزشی 239

20/12/1/3/124110353655000-7حقوق خانواده آموزش در صنایع- خدمات آموزشی 240

51/24/1/2/36460526552000-1نگارنده متون اداري انگليسی آموزش در صنایع- خدمات آموزشی 241

1701102020012580000-002-49-1343(پيشرفته)مراقبت و نگهداري از سالمندان شایستگی- خدمات آموزشی 242

110220323250000-004-49-2359كاربينی  شایستگی- خدمات آموزشی 243

132051250000-008-49-2351بکارگيري خدمات مشاوره و هدایت آموزشی شایستگی- خدمات آموزشی 244

126410679985000-001-49-1343(مقدماتی)مراقبت و نگهداري از سالمندان شایستگی- خدمات آموزشی 245

16180242420000-002-49-2632بکارگيري مهارت جامع برقراري ارتباط شایستگی- خدمات آموزشی 246

41/31/1/136540903840000-4مشاور خرید وفروش امالک در اینترنت شایستگی- خدمات آموزشی 247

2643/148420908100000مترجم زبان فنی و تخصصی  شایستگی- خدمات آموزشی 248

110260362920000-100-49-2320كارآفرین پروري مادران شایستگی- خدمات آموزشی 249

1315108220830000-001-49-2269توسعه و تقویت مهارت هاي هوش حركتی شایستگی- خدمات آموزشی 250

116240403730000-001-49-2632كار گروهی شایستگی- خدمات آموزشی 251

115300453340000-005-49-2359آمادگی شغلی شایستگی- خدمات آموزشی 252

5329/26112501867890000مددیار خانواده معتاد شغل-خدمات آموزشی 253

39/28/1/18320403840000-1آزمونگر شغل-خدمات آموزشی 254



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

2511/1/9406201027344000متخصص زبان انگليسی در فناوري اطالعات شغل-خدمات آموزشی 255

93/11/1/1459001355670000-1كارشناس آسيب هاي اجتماعی شغل-خدمات آموزشی 256

49/95/1/35412601802430000-1تربيت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن كریم شغل-خدمات آموزشی 257

20/12/1/31206401845380000-7مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده شغل-خدمات آموزشی 258

99/95/1/352125017712744000-1كاربر زبان فنی و حرفه اي خارجی شغل-خدمات آموزشی 259

51/24/1/280240032037630000-1 (آیين نگارش  )نگارنده متون خارجی  شغل-خدمات آموزشی 260

21/11/1/18122703083440000-1مشاور حقوقی در اینترنت شغل-خدمات آموزشی 261

40/36/1/228614004267650000-5( سال7 تا 1)مراقبت و نگهداري از كودكان شغل-خدمات آموزشی 262

93/13/1/1971801154875000-1مدرس پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعی شغل-خدمات آموزشی 263

31/99/1/259370963845000-1پداگوژي عمومی شغل-خدمات آموزشی 264

21/12/1/1267401005330000-1مشاور امور قضایی خانواده شغل-خدمات آموزشی 265

40/36/1/112715802859870000-5مراقبت و نگهداري ازكودكان شغل-خدمات آموزشی 266

71/11/1/16712201898350000-0مراقبت و نگهداري از سالمندان شغل-خدمات آموزشی 267

21/12/1/14310801517060000-1الیحه نویس قضایی شغل-خدمات آموزشی 268

39/59/2/29620002962460000-1مدیر آموزش شغل-خدمات آموزشی 269

91/98/2/226540802220000-1كتابدار شغل-خدمات آموزشی 270

35/92/1/23515201876120000-1تند خوان  شغل-خدمات آموزشی 271



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

94/31/1/1117132202693420000-1مشاور مشاغل شغل-خدمات آموزشی 272

15012401747860000-001-49-2342مربی نقاشی كودک شغل-خدمات آموزشی 273

19/11/1/214560703350000-2مدیر آموزشگاه فنی و حرفه اي شغل-خدمات آموزشی 274

5329/17816202406360000مددیار بازپروري اعتياد شغل-خدمات آموزشی 275

12/37/1/150250035017600000-18خراط درجه  شغل-صنایع چوب و كاغذ 276

12/32/2/3103337047012800000-28منبت كار درجه  شغل-صنایع چوب و كاغذ 277

19/68/2/487373046026485000-8خاتم كار به روش مقدماتی شغل-صنایع چوب و كاغذ 278

12/32/1/454306039013650000-18منبت كار درجه  شغل-صنایع چوب و كاغذ 279

19/48/2/58141905508075000-28معرق كار درجه  شغل-صنایع چوب و كاغذ 280

19/48/1/585485062011250000-18معرق كار درجه  شغل-صنایع چوب و كاغذ 281

19/49/2/2209201126330000-28درجه  (بدون قالب  )معرق كار چوب  شغل-صنایع چوب و كاغذ 282

12/06/1/4136424068022950000-18درودگر درجه  شغل-صنایع چوب و كاغذ 283

12/69/1/326144020023520000-18مشبک كار درجه  شغل-صنایع چوب و كاغذ 284

12/08/1/264144020827300000-8گره چين شغل-صنایع چوب و كاغذ 285

39/26/2/470280040016150000-9(مقدماتی)رنگ كار چوب شغل-صنایع چوب و كاغذ 286

39/26/1/460260037018700000-9(پيشرفته)رنگ كار چوب شغل-صنایع چوب و كاغذ 287

12/06/2/4160670083024000000-28درودگر درجه  شغل-صنایع چوب و كاغذ 288



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

19/68/1/465261032619320000-8خاتم كار به روش پيشرفته شغل-صنایع چوب و كاغذ 289

19/45/2/290310040014633000-28منبت معرق كار درجه  شغل-صنایع چوب و كاغذ 290

147183042019550000-007-19-7317پيکر تراش چوب شغل-صنایع چوب و كاغذ 291

54/56/1/2/121320531255000-7تابلو بافی آموزش در صنایع- (بافت)صنایع دستی  292

54/52/1/2/17130204030000-7چله كشی دارهاي حجمی آموزش در صنایع- (بافت)صنایع دستی  293

62/93/1/2/13280311793000-1نقطه چين نقشه فرش آموزش در صنایع- (بافت)صنایع دستی  294

54/57/1/3/55620671630000-7بافت فرش دورو آموزش در صنایع- (بافت)صنایع دستی  295

62/93/2/3/118470651740000-1طراحی نقوش گردان آموزش در صنایع- (بافت)صنایع دستی  296

54/57/1/3/45650701790000-7بافت فرش برجسته آموزش در صنایع- (بافت)صنایع دستی  297

54/56/1/2/26220283135000-7بافت فرش هاي تکنيکی شغل-(بافت)صنایع دستی  298

54/57/2/12442604508283000-27قالی باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  299

54/54/2/19327403678162000-27گليم باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  300

62/93/2/13314701806350000-1طراح نقشه فرش شغل-(بافت)صنایع دستی  301

62/93/1/12112901506300000-1رنگ آميز نقشه فرش شغل-(بافت)صنایع دستی  302

57/91/1/14918602356336000-7پرداخت كار قالی شغل-(بافت)صنایع دستی  303

54/57/1/110025003507392000-7بافنده تركيبی قالی و گليم شغل-(بافت)صنایع دستی  304

54/96/1/26416802324380000-7گبه باف شغل-(بافت)صنایع دستی  305



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

42/39/1/210180282310000-3كاربر نقشه خوان فرش دست باف شغل-(بافت)صنایع دستی  306

54/93/2/314680824740000-7 2رفوگر فرش درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  307

54/54/1/15219002428162000-17گليم باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  308

43/39/1/2515501062343000-4ارزیاب فرش شغل-(بافت)صنایع دستی  309

56/23/1/2389801366270000-7رنگرز الياف قالی شغل-(بافت)صنایع دستی  310

55/33/1/37119902707370000-7جاجيم باف شغل-(بافت)صنایع دستی  311

54/93/1/31615201687326000-17رفوگر فرش درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  312

62/92/1/224560803245000-1طراح نقشه فرش با كامپيوتر شغل-(بافت)صنایع دستی  313

62/94/1/24222302654950000-1طراح نقشه گليم شغل-(بافت)صنایع دستی  314

54/56/1/236400763290000-7قالی باف تابلویی شغل-(بافت)صنایع دستی  315

54/52/1/22424002646050000-7قالی باف حجمی شغل-(بافت)صنایع دستی  316

54/57/1/32430603309262000-17قالی باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  317

17517402497425000-020-75-7318زیلوباف شغل-(بافت)صنایع دستی  318

94/11/1/236520883916000-7مدل ساز فلزات قيمتی شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 319

25/12/1/2306009012320000-7ریخته گر فلزات قيمتی شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 320

80/10/1/1100380048024640000-8طال ساز شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 321

80/85/1/156201025732582000-8(زاویه)گوهر تراش سنگ هاي قيمتی و نيمه قيمتی شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 322



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

80/86/1/1109239034816390000-8(دامله)گوهر تراش سنگ هاي قيمتی و نيمه قيمتی شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 323

80/93/1/164106017050510000-8 طال CNCتراشکار فلزات قيمتی با دستگاه  شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 324

59/31/1/330300601230000-8نورد كار فلزات قيمتی شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 325

80/15/1/219370562930000-8النگو و حلقه ساز و تراش كار فلزات قيمتی شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 326

80/12/1/220400603674000-8مليله كار و زنجير باف شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 327

39/53/1/226700962200000-8مرصع كار شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 328

32/78/1/39014202327315000-0طراح طال و جواهر شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 329

80/19/1/2284707519300000-8بازیاب طال از خاک شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 330

80/21/1/2426301057073000-8تعميركار فلزات قيمتی و جواهرآالت شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 331

80/51/1/239560952190000-8ذوب كار فلزات قيمتی شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 332

32/77/1/17914102209262000-0طراح طال و جواهر با رایانه شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 333

80/13/1/363137020012661000-8مخراج كاري،قلم زنی و جواهر نشانی روي فلزات قيمتی شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 334

36/11/1/24078011851150000-0عيار سنج فلزات قيمتی شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 335

31/35/1/2728201545610000-4فروشنده طال و نقره و جواهر شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 336

80/86/1/27432604005357000-8گوهر تراش شغل-(طال و جواهرسازي)صنایع دستی 337

95/64/1/12112301444163000-7كتيبه دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  338

95/73/1/189391048011410000-7شک و زري باف شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  339



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

95/68/1/317630803575000-7مهره هاي تزیينی و پولک و منجوق دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  340

59/34/2/3208001005260000-27هویه كار پارچه درجه  شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  341

59/34/1/3208001004961000-17هویه كار پارچه درجه  شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  342

95/61/1/3259501206842000-7گالبتون دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  343

59/31/1/38029003703993000-7مکرمه باف شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  344

95/93/1/115510661960000-7یراق و نوار دوز‘مغزي‘قيطان شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  345

95/71/1/16531703827326000-7(نقده)خوس دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  346

62/29/1/213620752123000-1معرق كار پارچه شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  347

55/94/1/22116101822068000-7مروارید باف شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  348

59/42/1/34210801501793000-7گيپورباف شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  349

95/74/1/411124903606600000-7گلدوز ماشينی شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  350

95/73/1/324560802035000-7گلدوز دستی شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  351

95/66/1/213520652277000-7كانوا و گوبلن دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  352

95/31/1/22622602525710000-7قالب دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  353

138530915700000-016-81-7318پارچه ساز تزیينی شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  354

119750943586000-002-81-7318تکه دوزي با دست شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  355

49/42/1/38423603203916000-9عروسک دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  356



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

95/69/2/3488301313916000-7تکه دوزي با چرخ شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  357

95/67/1/21910101203200000-7شبکه دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  358

59/41/1/35915102103146000-7قالب باف شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  359

95/75/1/115590743256000-7صدف دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  360

29/32/1/24013901796523000-9چاپ باتيک شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  361

95/62/1/25014201925544000-7پته دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  362

95/94/1/14216802104609000-7روبان دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  363

95/90/1/312600722630000-7سرمه دوز تزئينی شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  364

95/93/1/1104206031011088000-7سازنده دوخت هاي سنتی تلفيقی شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  365

95/91/2/24814401925390000-7سوزن دوز و سکه دوز بلوچ شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  366

95/66/2/31712501425225000-7سوزندوز سنتی شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  367

95/74/1/123670902442000-7آیينه دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  368

95/72/1/1736401373090000-7(درویش دوز)تفرشی دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  369

95/99/1/3158501003025000-7ابریشم و خامه دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  370

59/43/1/3239901224070000-7سوزن باف شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  371

95/65/1/32811701455214000-7سوزندوز سنتی خاص مناطق شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  372

95/76/1/115750902453000-7ده یک و نقده دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  373



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

95/98/1/13013001604741000-7(خمک دوزي)خامه دوز سيستان شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  374

95/71/1/1667601422937000-7پریواردوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  375

95/73/1/1637601392464000-7(الیه دوز‘پنبه دوز)آجيده دوز شغل-(دوختهاي سنتی)صنایع دستی  376

3267401006204000-3131نصب پانلهاي خورشيدي شایستگی- صنایع شيميایی 377

117730905874000-8211نصب توربين هاي بادي شایستگی- صنایع شيميایی 378

119710905874000-3131مدیریت عمليات توربين هاي بادي شایستگی- صنایع شيميایی 379

1297901086402000-2149مدیریت پيل سوختی شایستگی- صنایع شيميایی 380

28/22/1/211230404169680000-17آبکار درجه - پوشش گر الکتریکی شغل-صنایع شيميایی 381

28/22/2/2145405055014080000-27آبکار درجه - پوشش گر الکتریکی شغل-صنایع شيميایی 382

02/96/1/2178701045650000-9تعمير كار تيوب شغل-صنایع شيميایی 383

02/34/2/24414801928470000-28پستایی ساز درجه شغل-صنایع نساجی 384

02/34/1/144144018814652000-18پستایی ساز درجه  شغل-صنایع نساجی 385

22/39/1/26656206286149000-9ماشين چی چاپ اسکرین شغل-صنایع چاپ 386

29/91/1/226460722750000-9ناظر فنی چاپ شغل-صنایع چاپ 387

21/43/1/21672088816200-3ماشين نویس التين  شغل-صنایع چاپ 388

21/05/1/27725603333443000-9(كامپيوتري  )حروفچين رایانه اي  شغل-صنایع چاپ 389

84/59/1/234380728503000-0(تایپ رایانه اي)صفحه آرا و حروفچين رایانه اي  شغل-صنایع چاپ 390



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

26/31/1/28541805034950000-8صحاف شغل-صنایع چاپ 391

21/42/1/21660076869000-3ماشين نویس فارسی شغل-صنایع چاپ 392

42/98/1/2488001287680000-3كارور اسکنر  شغل-صنایع چاپ 393

17320393300000-053-28-7318دوخت و تکميل كيف زنانه  شایستگی- (سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  394

1258701123542000-022-28-7531دوزنده دستکش چرمی شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  395

2218201034059000-023-28-7531دوزنده كاله چرمی شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  396

91/66/1/29244405367788000-18تراشکار شيشه و كریستال درجه  شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  397

91/66/2/24224002823971000-28تراشکار شيشه و كریستال درجه  شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  398

80/55/1/23613201687007000-8مليله ساز نقره شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  399

16523503007315000-001-89-7318(مقدماتی)طراح قالی شغل-(فرش)صنایع دستی  400

17422603008723000-012-79-7318(پيشرفته)قاليباف شغل-(فرش)صنایع دستی  401

17013502055808000-013-89-7318ناظر فنی قالی شغل-(فرش)صنایع دستی  402

14511501604950000-001-89-5211دار و ابزار قالی- فروشنده مواد اوليه شغل-(فرش)صنایع دستی  403

5120/1/3181820563750000كنترل ایمنی و بهداشت در آشپزخانه شایستگی- صنایع غذایی 404

76/39/1/214600746940000-7نانواي نان هاي حجيم و نيمه حجيم با تخصص خميرساز ماهر شغل-صنایع غذایی 405

31/98/1/22773010010275000-5طباخ آبزیان شغل-صنایع غذایی 406

76/36/1/2246609011950000-7كيک ساز و تر ساز شغل-صنایع غذایی 407



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

76/67/1/13610001367790000-7شيرینی پز شيرینی هاي خشک شغل-صنایع غذایی 408

31/33/1/2325008213290000-5(قهوه سرا)متصدي كافی شاپ شغل-صنایع غذایی 409

76/66/1/118420606400000-7(اجاق كار)شيرینی پز بدون فر  شغل-صنایع غذایی 410

76/38/1/211390503625000-7نانواي نان هاي حجيم و نيمه حجيم با تخصص فردار ماهر شغل-صنایع غذایی 411

49/89/1/235150501400000-8مدیر در صنایع غذایی شغل-صنایع غذایی 412

76/65/1/42296011811200000-17شيرینی پز درجه  شغل-صنایع غذایی 413

76/65/2/445145019010550000-27شيرینی پز درجه  شغل-صنایع غذایی 414

5120/5/3121121012426375000آشپز غذاهاي بين الملل شغل-صنایع غذایی 415

76/37/1/13411601509350000-7دسر ساز بين المللی شغل-صنایع غذایی 416

76/96/1/224660905560000-8گز سازي شغل-صنایع غذایی 417

31/31/1/23173010410000000-5روز- آشپز مخصوص  شغل-صنایع غذایی 418

31/34/1/226480745690000-5كباب زن و تخته كار شغل-صنایع غذایی 419

31/94/1/110300404737000-5آشپزي با مایکروویو شغل-صنایع غذایی 420

72/10/1/124680925000000-7سازنده نقل و نبات و شکر پنير شغل-صنایع غذایی 421

165139020413050000-091-68-27512آشپز درجه  شغل-صنایع غذایی 422

1297601058050000-090-68-17512آشپز درجه  شغل-صنایع غذایی 423

31/99/1/28340427787000-5ساالدساز و اردورساز شغل-صنایع غذایی 424



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

31/95/1/3144806210275000-5آشپز غذاهاي فوري شغل-صنایع غذایی 425

133480815220000-072-67-7512آشپز غذاهاي گياهی  شغل-صنایع غذایی 426

18560644750000-071-67-7512آشپز غذاهاي تركيه اي  شغل-صنایع غذایی 427

225520778340000-066-67-7512نانواي نانهاي حجيم و نيمه حجيم شغل-صنایع غذایی 428

76/35/1/219770966400000-7دسر ساز سنتی شغل-صنایع غذایی 429

31/32/1/41511001259730000-5آشپز سنتی شغل-صنایع غذایی 430

91/44/1/1316901006864000-7الگو ساز لباس با رایانه  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 431

91/40/1/14613401803432000-7مانتو دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 432

91/41/2/416030004609085000-7نازک دوز زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 433

91/43/1/25425303075880000-7بچه گانه و دخترانه دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 434

94/20/1/17516002359000000-7طراح لباس ورزشی زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 435

95/10/1/25412101757250000-7دوزنده چادر و مقنعه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 436

91/96/1/311821203304910000-7خياط لباس زیر زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 437

7/91/45/1/3/178222030062480000طراحی لباس مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 438

91/41/1/4/3110430054075735000-7طراحی لباس زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 439

91/45/2/211439205067116000-7نازک دوز مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 440

91/45/1/3/294294038811040000-7الگوساز و برشکار لباس مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 441



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

1309001208250000-042-51-8153تعميركار لباس شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 442

91/46/1/152358041011532000-7الگو ساز لباس به روش حجمی شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 443

91/41/2/3/15343704909312000-7(تکدوزي  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 444

15918602456500000-001-51-7433دوزنده كيف پارچه اي شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 445

91/41/1/5/510933604456384000-7ضخيم دوز زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 446

91/48/1/26313401974416000-7راسته دوز  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 447

91/41/1/3/27025303239085000-7الگوساز و برشکار لباس زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 448

95/97/1/16014002006750000-7پرده دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 449

91/97/1/3/14617002169084000-7خياط لباس شب و عروس  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 450

91/36/1/1446601102700000-7دوزنده لباس مبل شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 451

91/47/1/26415402184908000-7روپوش و ربدوشامبر دوز ، كت و پيژاما ، سربند و پيش بند شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 452

51/55/1/2138701005250000-8سرویس كار ماشين هاي دوخت خانگی شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 453

91/31/1/1317901106144000-7سري دوز سرویس خواب شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 454

91/34/1/3228601082700000-7شلوار دوز  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 455

91/45/1/258151020911772000-7ضخيم دوز مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 456

91/41/1/3/42912301527116000-7طراحی لباس با رایانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 457

91/41/1/3/354210026413200000-7طراحی لباس زنانه و دخترانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 458



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

91/42/1/25417002243684000-7كاپشن دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 459

91/37/1/22810401325533000-7دوزنده پوشاک حمام شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 460

3D Home Architect214213040114260402240000طراحی با نرم افزار  شایستگی- عمران 461

PINNACLE0-31/21/2/2/12363908020286000 با نرم افزار GPSتحليل و پردازش داده هاي  شایستگی- عمران 462

SDRMAP214213050110300403700000تحليل با نرم افزار  شایستگی- عمران 463

Autocad land development3432-29-003-18240325540000طراحی پروژه راه سازي با نرم افزار  شایستگی- عمران 464

Excel3112/0210200302290000برآورد و تهيه صورت وضعيت به كمک  شایستگی- عمران 465

31/24/1/13852501508800000-0نقشه بردار معدن شایستگی- عمران 466

31/23/1/1395401038372000-0نقشه بردار مسير شایستگی- عمران 467

31/22/1/13855501538257000-0نقشه بردار كارگاهی شایستگی- عمران 468

31/21/2/2/1134220025911362000-0(پيشرفته) Land Developmentكار با نرم افزار شایستگی- عمران 469

31/21/2/2/74275012710350000-0(مقدماتی) Autodesk map 3Dكار با نرم افزار  شایستگی- عمران 470

Auto desk Survey0-31/21/2/2/921270535071000 كار با نرم افزار شایستگی- عمران 471

Auto desk Civil Design 3D0-31/21/2/2/1028510829775000 مسيربعدي طراحیافزار سهكاربا نرم شایستگی- عمران 472

Autodesk Civil Design 2D0-31/21/2/2/15315909310472000كار با نرم افزار نقشه بردار مسير  شایستگی- عمران 473

31/21/2/2/617500825820000-0(پيشرفته) Autodesk Map3D كاربا نرم افزار شایستگی- عمران 474

2142/0318340524255000طراحی مقاطع فلزي شایستگی- عمران 475



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

31/21/2/2/146115202189706000-0(مقدماتی) Land Developmentكار با نرم افزار شایستگی- عمران 476

SAP 0-22/19/1/2427801209170000طراح و آناليز سازه با  شغل-عمران 477

51/43/1/3/13410301379522000-19سنگ كار درجه  شغل-عمران 478

55/30/1/246250029610626000-9سيمانکار شغل-عمران 479

3D - HOMEINTERIORS0-32/54/2/2/214420564680000طراح داخل منازل مسکونی با  شغل-عمران 480

Ream – house0-32/54/2/2/120400606475000با  (هتل و فروشگاه  )طراح فضاهاي بزرگ  شغل-عمران 481

3DMAX0-32/54/2/1/650100016011880000طراح معماري با نرم افزار  شغل-عمران 482

74/45/1/1351402520011810000-8سرپرست گروه داربست بند شغل-عمران 483

ME-DESIGN-and0-32/54/2/2/58120208775000طراح نماي ساختمان به كمک نرم افزار  شغل-عمران 484

74/44/1/229184021311776000-8داربست بند شغل-عمران 485

21/28/1/16288502008150000-0طراح و سازنده آبنما و محوطه شغل-عمران 486

59/27/1/213350486510000-9طراح و نصاب شيشه سکوریت شغل-عمران 487

21/25/1/2104624072858295000-0طراح معماري داخلی شغل-عمران 488

51/23/1/2/355245030017975000-9سرپرست بنایی شغل-عمران 489

31/21/2/2/11012034034419450000-0سرپرست اكيپ نقشه برداري  شغل-عمران 490

53/59/1/23813801767820000-9سازنده سقف شيروانی شغل-عمران 491

74/95/1/1/137149018611776000-18در و پنجره ساز پروفيل آهنی درجه  شغل-عمران 492



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

ARCHICAD0-32/54/2/2/428520804730000طراحی معماري به كمک  شغل-عمران 493

22/68/1/21051794032415930000-0تکنسين آزمایشگاه مکانيک خاک شغل-عمران 494

31/22/1/190130302509775000-0ترازیاب شغل-عمران 495

ETABS0-22/18/1/3535901124900000تحليلگر و طراح سازه هاي سه بعدي با برنامه  شغل-عمران 496

STAAD1110-22/17/1/2486401129130000تحليلگر و طراح سازه هاي بتنی و فلزي  شغل-عمران 497

0-22/14/1/224400645220000 (P3) و كنترل پروژه با نرم افزار CPMبرنامه ریزي  شغل-عمران 498

74/41/1/3/147100014710787000-19اسکلت ساز درجه  شغل-عمران 499

22/77/1/2821102421612860000-0تکنسين آزمایشگر قير و آسفالت شغل-عمران 500

51/41/1/165924320010810000-9دیوار چينی سنگی شغل-عمران 501

32/54/1/31502502442411340000-0نقشه كشی معماري شغل-عمران 502

59/11/1/133520855660000-19مجري اجراي مقاوم سازي درجه  شغل-عمران 503

19/27/1/21201283228014270000-2مدیر دفتر فنی  شغل-عمران 504

19/28/1/15832301209048000-12مدیریت اجرایی كارهاي ساختمانی درجه  شغل-عمران 505

19/25/1/222418404402047000-2مدیر پروژه شغل-عمران 506

32/86408401248545000-1مربی اجراي مقاوم سازي  شغل-عمران 507

19/29/1/15040301207245000-2مسئول گودبرداري و ایمن سازي خاكبرداري  شغل-عمران 508

32/31/1/2145145032019700000-0مسئول متره و برآورد راهسازي شغل-عمران 509



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

19/26/1/21161402428014270000-2معاون كارگاه  شغل-عمران 510

52/28/1/2104192243202070000-9معمار عمليات بتنی شغل-عمران 511

59/28/1/21610101175645000-9نصاب كاغذ دیواري ، موكت و پاركت شغل-عمران 512

31/25/1/4/160193025311247000-10نقاش ساختمان درجه  شغل-عمران 513

41/39/1/26415202168625000-4متصدي معامالت امالک شغل-عمران 514

31/21/1/2/153157021011465000-10نقشه بردار درجه  شغل-عمران 515

32/56/1/1150254040411210000-0نقشه كشی سازه شغل-عمران 516

32/62/1/1111897027012190000-0نيولر  شغل-عمران 517

V_RAY0-32/56/1/213320453070000نور پردازي و متریال دهی با قابليت رندر باال با نرم افزار  شغل-عمران 518

Google Lay Out0-23/21/1/19370462950000نقشه كشی و طراحی ساختمان با نرم افزار  شغل-عمران 519

52/31/1/229590884635000-9شومينه ساز شغل-عمران 520

55/13/1/37432604008763000-19گچ بر درجه شغل-عمران 521

55/30/3/229640933025000-38كارگر عمومی برق ساختمان درجه  شغل-عمران 522

52/34/3/1/214210352495000-9كارگر عمومی آرماتوربندي وقالب بندي شغل-عمران 523

74/41/3/1/325650903818000-9(3درجه)كارگر عمومی جوشکاري شغل-عمران 524

AUTOCAD0-23/45/1/1/1115200-3157912000نقشه كشی ساختمان با شغل-عمران 525

ARCHICAD0-32/54/2/2/428520804945000طراحی معماري به كمک  شغل-عمران 526



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

74/77/1/2931392425614200000-9تکنسين آزمایشگاه بتن شغل-عمران 527

31/21/1/1/420250456865000-0(نقشه بردار ماهر)Total Stationنقشه بردار با دستگاه هاي الکترونيکی  شغل-عمران 528

31/28/2/128420701780000-20 درجه SDR MAPكارور  شغل-عمران 529

21/28/1/2301461768671000-0تزئين كننده فضاي داخلی شغل-عمران 530

39/59/1/3/1407501157730000-18عایق كار رطوبتی و آسفالت كار ابنيه درجه  شغل-عمران 531

71/06/3/1/119290483070000-38كارگر عمومی لوله كش و نصاب وسایل بهداشتی درجه شغل-عمران 532

52/25/1/4/1469801448670000-19قالب بند و كفراژ بند درجه  شغل-عمران 533

31/25/3/1/116120283025000-39كارگر عمومی نقاش ساختمان درجه  شغل-عمران 534

31/22/3/1/125120372576000-30كارگر عمومی نقشه برداري درجه  شغل-عمران 535

33/29/2/2367001067084000-20متصدي متره و برآورد درجه  شغل-عمران 536

31/28/1/140450857130000-10 درجه SDR MAPكارور  شغل-عمران 537

39/59/3/1/116120282700000-38كارگر عمومی عایق كار رطوبتی و آسفالت كار ابنيه درجه  شغل-عمران 538

Arclew0-31/28/1/2/120280485555000 با نرم افزار GISكارور اطالعات جغرافيایی  شغل-عمران 539

51/52/1/3/15412301779548000-19كاشی كار درجه  شغل-عمران 540

74/41/2/3/15613701939300000-29كمک اسکلت ساز درجه  شغل-عمران 541

55/13/1/268426049413740000-9گچ بر شغل-عمران 542

33/29/1/2347001046960000-10متصدي متره و برآورد درجه  شغل-عمران 543



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

GPS0-31/29/2/1404501004820000كارور  شغل-عمران 544

33/28/1/229480775270000-0متصدي تعيين صورت وضعيت شغل-عمران 545

74/95/2/1/17117702488625000-28كمک در و پنجره ساز پروفيل آهنی درجه  شغل-عمران 546

71/06/1/3/153161021411040000-18لوله كش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  شغل-عمران 547

99/15/1/2110194403442450000-9مباشر عمليات خاكی راهسازي شغل-عمران 548

31/21/2/3/128420704290000-20كمک نقشه بردار درجه  شغل-عمران 549

31/25/2/1/14513201778073000-29كمک نقاش ساختمان درجه  شغل-عمران 550

71/06/2/3/165162022710235000-28كمک لوله كش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  شغل-عمران 551

55/13/2/3/13712501625704000-29كمک گچ كار درجه  شغل-عمران 552

51/52/2/3/122380605083000-29كمک كاشی كار درجه  شغل-عمران 553

52/25/2/4/1327801107650000-29كمک قالب بند و كفراژ بند درجه  شغل-عمران 554

Latex for Zombies For Zombies for Computer Games & Virtual Make-up2513-53-163-130600904950000 شایستگی- فناوري اطالعات 555

Chignon Zombies For Computer Games & Virtual Make –up2513-53-161-130600904950000 شایستگی- فناوري اطالعات 556

Tatto For Zombies for Computer Games & Virtual Make-up2513-53-164-130600904950000 شایستگی- فناوري اطالعات 557

Zombie Nail Artist For Computer Games & Virtual Make-up2513-53-165-130600904950000 شایستگی- فناوري اطالعات 558

MikroTik Certified Traffic Engineer (MTCTCE) Occupational group information Technology (IT)2523-53-103-124400643520000 شایستگی- فناوري اطالعات 559

MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) Occupational group information Technology (IT)2523-53-104-124400643520000 شایستگی- فناوري اطالعات 560



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE) Occupational group information Technology (IT)2523-53-105-124400643520000 شایستگی- فناوري اطالعات 561

Haircuts for Zombies For Zombies for Computer Games & Virtual Make-up2513-53-162-130600904950000 شایستگی- فناوري اطالعات 562

Zombies for Computer Games & Virtual Make-up2513-53-166-130600904950000 شایستگی- فناوري اطالعات 563

Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center 2523-53-111-110220321760000 شایستگی- فناوري اطالعات 564

Excel 2013Occupational group information Technology (IT)2513-53-158-110300401860000 شایستگی- فناوري اطالعات 565

ACCESS 2013Occupational group information Technology (IT)2513-53-159-110300402730000 شایستگی- فناوري اطالعات 566

Word 2013 Occupational group information Technology (IT)2513-53-167-110300401860000 شایستگی- فناوري اطالعات 567

Inkscape  2513-53-149-130600903600000كارور   شایستگی- فناوري اطالعات 568

Iclone Pro  2513-53-150-1328001126160000كارور  شایستگی- فناوري اطالعات 569

Ulead Video Studio2513-53-154-130500802800000ویرایش حرفه اي ویدئو با   شایستگی- فناوري اطالعات 570

Camtasia Studio 2513-53-152-112360481920000توليد محتواي آموزشی با  شایستگی- فناوري اطالعات 571

Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And Switching ICND22513-53-129-16012001809900000 شایستگی- فناوري اطالعات 572

NetApp Certified Data Administrator(NCDA)NS0-1572523-53-157-112400522860000 شایستگی- فناوري اطالعات 573

Captivate2513-53-145-115330481920000كارور  شایستگی- فناوري اطالعات 574

Developing Activity-Based Intelligence (ABI) Applications Occupational group Information Technology2529-53-103-115350502750000 شایستگی- فناوري اطالعات 575

70-247: Configuring and Deploying a Private Cloud2523-53-150-110300402200000 شایستگی- فناوري اطالعات 576

MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE) Occupational group information Technology (IT)2523-53-101-124400643520000 شایستگی- فناوري اطالعات 577



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

CXD-300: Deploying App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.62523-53-152-114600542970000 شایستگی- فناوري اطالعات 578

Executive Overview of Activity-Based Intelligence(ABI) Occupational group Information Technology2529-53-101-110200301650000 شایستگی- فناوري اطالعات 579

1208001003700000-050-53-2513(ویژه افراد خاص با نيازهاي ویژه)WORDكارور  شایستگی- فناوري اطالعات 580

CXD-203: Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop7.62523-53-151-110380482640000 شایستگی- فناوري اطالعات 581

After Effects2513-53-130-14814201906650000كارور  شایستگی- فناوري اطالعات 582

116390552460000-052-53-2513روش تحقيق در شبکه هاي اجتماعی شایستگی- فناوري اطالعات 583

Autoplay Media S tudio2513-53-058-115600753080000كاربر  شایستگی- فناوري اطالعات 584

MMB2513-53-057-123570903700000طراحی و پياده سازي چند رسانه اي با  شایستگی- فناوري اطالعات 585

MATLAB2511-53-013-114710854680000كارشناسی ارشد سيستم فازي در  شایستگی- فناوري اطالعات 586

MATLAB2511-53-014-1217901005500000كارشناس ارشد شبکه هاي عصبی در  شایستگی- فناوري اطالعات 587

IC3 Occupational group Information Technology2513-53-101-13609500000 شایستگی- فناوري اطالعات 588

Web Design fundamental (HTML5,CSS3)  Occupational group Information Technology(IT)2513-53-120-120340542430000 شایستگی- فناوري اطالعات 589

Getting Results without Direct Authority 2523-53-124-112230252000000 شایستگی- فناوري اطالعات 590

19180271350000-002-53-1330 (كامپيوترها و لپ تاپ هاي شركت اپل) Macintoshكاربر  شایستگی- فناوري اطالعات 591

Essentials of Activity-Based Intelligence(ABI) Occupational group Information Technology2529-53-102-110200301650000 شایستگی- فناوري اطالعات 592

Applying Activity-Based Intelligence (ABI) Methods Occupational group Information Technology2529-53-105-115350502750000 شایستگی- فناوري اطالعات 593

Activity-Based Intelligence(ABI) Programming in the Field Occupational group Information Technology2529-53-104-115350502750000 شایستگی- فناوري اطالعات 594



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

Activity-Based Intelligence(ABI) Analysis in the Field Occupational group Information Technology 2529-53-106-115350502750000 شایستگی- فناوري اطالعات 595

126500763800000-106-53-2523امنيت شبکه هاي مبتنی بر تجهيزات ميکروتيک شایستگی- فناوري اطالعات 596

141230643520000-107-53-2523مهندسی شبکه هاي مبتنی بر ميکروتيک  شایستگی- فناوري اطالعات 597

Windows 7 Configuring Occupational group Information Technology 2523-53-110-120400603000000 شایستگی- فناوري اطالعات 598

Compelling Speeches & Presentations 2523-53-125-18160241320000 شایستگی- فناوري اطالعات 599

Communicating with Authority & Impact 2523-53-126-18160241320000 شایستگی- فناوري اطالعات 600

Business and Reort Writing Introduction 2523-53-127-18160241320000 شایستگی- فناوري اطالعات 601

Avid Liqid2513-53-056-18320402220000كارور  شایستگی- فناوري اطالعات 602

Microsoft Visio 20162519-53-106-120300502500000 شایستگی- فناوري اطالعات 603

Creative Cloud for Production2513-53-142-1307001005500000 شایستگی- فناوري اطالعات 604

After Effects 101: Yellow  Belt2513-53-137-110200302000000 شایستگی- فناوري اطالعات 605

After Effects 301Black Belt2513-53-139-118300482400000 شایستگی- فناوري اطالعات 606

After Effects 201: Green Belt2513-53-138-110300402000000 شایستگی- فناوري اطالعات 607

After Effects Creative License2513-53-140-12810001283250000 شایستگی- فناوري اطالعات 608

After Effects Jumpstart: Zero to HERO2513-53-141-110300402000000 شایستگی- فناوري اطالعات 609

Microsoft Publisher 20162519-53-105-120300503000000 شایستگی- فناوري اطالعات 610

Microsoft Power point  20162519-53-103-115350501000000 شایستگی- فناوري اطالعات 611



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

Microsoft Access  20162523-53-120-110300403000000 شایستگی- فناوري اطالعات 612

18160241200000-010-53-2511 در نظریه هاي جدید اندازه گيري در آزمون هاي توانایی BILOGكاربر نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 613

Microsoft Word 20162519-53-101-120300502000000 شایستگی- فناوري اطالعات 614

18160241200000-006-53-2511 (پيشرفته) در تحليل آماري SPSSكاربر نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 615

2511-53-007-18160241200000(SEM) در الگو یابی معادالت ساختاري Lisrelكاربر نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 616

Management Skills2512-53-103-112300422310000 شایستگی- فناوري اطالعات 617

2511-53-008-18160241200000(SEM) در مدل یابی معادالت ساختاري AMOSكاربر نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 618

Emotional Intelligence Achieving Leadership Success2512-53-102-18160241320000 شایستگی- فناوري اطالعات 619

Developing  your Leadership Voice for Presence and Impact2513-53-136-112160281540000 شایستگی- فناوري اطالعات 620

112200321560000-040-53-22513 درجه ICDLرایانه كار  شایستگی- فناوري اطالعات 621

118800983320000-041-53-12513 درجه ICDLرایانه كار  شایستگی- فناوري اطالعات 622

19180271080000-001-53-1330 (تلفن ها، ت تبلت ها و سایر دستگاههاي هوشمند) IOSكاربر  شایستگی- فناوري اطالعات 623

LATEX 2513-53-086-120400603000000كارور نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 624

113270401850000-045-53-2513برنامه نویسی مقدماتی جاوا شایستگی- فناوري اطالعات 625

Microsoft Excel  20162519-53-102-120400602000000 شایستگی- فناوري اطالعات 626

MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE) Occupational group information Technology (IT) 2523-53-102-124400643520000 شایستگی- فناوري اطالعات 627

Anime Studio Pro2523-53-146-118620803200000كارور   شایستگی- فناوري اطالعات 628



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

Graphic design technology skills in international competitions2523-53-144-1100240034011900000 شایستگی- فناوري اطالعات 629

Design and implementation of multimedia with Adobe Captivate2523-53-143-1307001004000000 شایستگی- فناوري اطالعات 630

MikroTik Certified Networking Associate (MTCNA) Occupational group information Technology (IT)2523-53-100-124400643520000 شایستگی- فناوري اطالعات 631

Carver Prezi2523-53-141-1308001106050000 شایستگی- فناوري اطالعات 632

NetApp Certified Storage Associate(NCSA)2523-53-158-120400603300000 شایستگی- فناوري اطالعات 633

210-451: Cisco cloud Fundamentals (CLDFND)2523-53-153-118300482640000 شایستگی- فناوري اطالعات 634

NetApp Certified Data Administrator (NCDA) NS0-1552523-53-156-120400603300000 شایستگی- فناوري اطالعات 635

210-455: Introducing cisco Cloud Administration (CLDADM)2523-53-16-118300482640000 شایستگی- فناوري اطالعات 636

640-916: Introducing Cisco Data center Technologies (DCICT)2523-53-155-110300402200000 شایستگی- فناوري اطالعات 637

18160241200000-011-53-2511 در نظریه هاي جدید اندازه گيري در آزمون هاي غير تواناییMULTLOGكاربر نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 638

640-911: Introduction Cisco Data Center Networking (DCICN)2523-53-153-118300481650000 شایستگی- فناوري اطالعات 639

1511016800000-009-53-2511 در تحليل هاي چندسطحی HLMكاربر نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 640

Advanced Web Application Development using Microsoft R ASP.NET (Occupational group information Technology (IT)2513-53-119-120400603300000 شایستگی- فناوري اطالعات 641

Microsoft Certified Solutions Associate Supporting  Windows 8.12523-53-109-110300401800000 شایستگی- فناوري اطالعات 642

Microsoft Certified Solutions Associate configuring Windows 8.1 2523-53-108-110300401800000 شایستگی- فناوري اطالعات 643

Image Processing Matlab2511-53-012-12612601527600000كارشناس ارشد  شایستگی- فناوري اطالعات 644

PHP,MYSQL,APACHE2513-53-078-17140211160000نصب و پيکربندي  شایستگی- فناوري اطالعات 645



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

130600904500000-118-53-2515(تبلت و سایر دستگاه هاي اندرویدي  –تلفن همراه ) Basic4 Androidبرنامه نویسی  شایستگی- فناوري اطالعات 646

IIS2513-53-077-110200301650000نصب و پيکربندي  شایستگی- فناوري اطالعات 647

18220301500000-085-53-2513كارور امنيت فناوري اطالعات  شایستگی- فناوري اطالعات 648

18160241200000-005-53-2511 (مقدماتی ) در تحليل آماري SPSSكاربر نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 649

Microsoft Outlook 20162519-53-100-110300401530000 شایستگی- فناوري اطالعات 650

Deploy And Manage OpenStack2523-53-159-110300402200000 شایستگی- فناوري اطالعات 651

115250402000000-130-53-2523 (بازي سازي و شبيه سازي كامپيوتري) Scratchبرنامه نویسی  شایستگی- فناوري اطالعات 652

1330/10318601174900000(هوش تجاري) در فناوري اطالعاتBIمدیر شایستگی- فناوري اطالعات 653

138520903150000-003-53-1330(ویژه نفت)كاربرد رایانه و اینترنت در محيط كار  شایستگی- فناوري اطالعات 654

Word  20102523-53-121-110300401860000 شایستگی- فناوري اطالعات 655

Power point2513/871958077990000كارور شایستگی- فناوري اطالعات 656

116480643080000-044-53-2513بازاریابی الکترونيکی شایستگی- فناوري اطالعات 657

20122511/14182530834310000نصب و پيکر بندي ویندوز سرور  شایستگی- فناوري اطالعات 658

123470703500000-137-53-2523 (شبيه سازي سيستم هاي كامپيوتري)  در فرایندهاي شيميایی Aspen Hysysكاربر نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 659

21349/0110200301850000سطح  (P3E)دوره پریماورا  شایستگی- فناوري اطالعات 660

SngIt 2523-53-129-19150241000000كاربر نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 661

Technical Writing Introduction2523-53-122-110220321760000 شایستگی- فناوري اطالعات 662



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

Excel 20102523-53-119-110300401860000 شایستگی- فناوري اطالعات 663

Power point 20102523-53-118-11020030840000 شایستگی- فناوري اطالعات 664

Power point 20102523-53-118-11020030840000 شایستگی- فناوري اطالعات 665

Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications 2533-53-117-110300502750000 شایستگی- فناوري اطالعات 666

Developing Windows Azure and Web Services2523-53-116-110300502750000 شایستگی- فناوري اطالعات 667

Essentials of Developing Windowes Store APPs using HTML 5 and JavaScript2523-53-115-110300502250000 شایستگی- فناوري اطالعات 668

2523-53-114-1814022770000(Parental Control)كنترل والدین بر كودكان در ویندوز  شایستگی- فناوري اطالعات 669

112500622480000-113-53-2523كارور عمومی رایانه شخصی  شایستگی- فناوري اطالعات 670

121540753000000-131-53-2523 در كنترل پروژه Primaveraكاربر  شایستگی- فناوري اطالعات 671

1615021800000-135-53-2513 ویژه افراد خاص 7كاربري ویندوز  شایستگی- فناوري اطالعات 672

Results through Collaboration2523-53-123-17130201100000 شایستگی- فناوري اطالعات 673

Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician 2523-53-112-110300401600000 شایستگی- فناوري اطالعات 674

1349/50478301304690000(ویژه طرح مشاغل دانش بنيان) در كسب و كار دانش بنيانICTانجام مهارت هاي عمومی  شایستگی- فناوري اطالعات 675

J2EE0-84/76/1/2/8316101124290000مهندس برنامه نویس   شایستگی- فناوري اطالعات 676

332213060216240401630000تجارت الکترونيک و كاربردهاي آن در كسب و كار سازمان شایستگی- فناوري اطالعات 677

Access 20102523-53-120-110300402730000 شایستگی- فناوري اطالعات 678

116320482460000-001-53-2513(تلفن ها و سایر دستگاه هاي هوشمند)    androidكاربر  شایستگی- فناوري اطالعات 679



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

TABLET 1349/0610200301470000كاربر شایستگی- فناوري اطالعات 680

Minitab212013060110300402460000تحليل ریاضی با نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 681

Maple212013050118220402460000تحليل ریاضی با نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 682

1618024840000-134-53-2513مبانی فناوري اطالعات  شایستگی- فناوري اطالعات 683

17270341850000-044-53-2513مهارت هاي زندگی آنالین شایستگی- فناوري اطالعات 684

11115026910000-133-53-2513ویژه افراد خاص  –كاربر اینترنت  شایستگی- فناوري اطالعات 685

149013500000-132-53-2513ویژه افراد خاص  – (Email)كاربر پست الکترونيک  شایستگی- فناوري اطالعات 686

Matrix Structural analysis & Dynamics using SAP 20002532-53-132-130600904950000 شایستگی- فناوري اطالعات 687

Adobe captivate  2523-53-136-117730903600000كاربر نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 688

Comfar2523-53-134-119310502500000كاربر نرم افزار  شایستگی- فناوري اطالعات 689

ASP.NET251313050115250401710000طراحی وب سایت با تکنولوژي  شایستگی- فناوري اطالعات 690

11349/0210200301850000سطح  (P3E)دوره پریماورا  شایستگی- فناوري اطالعات 691

0310400504520000-2513كامپيوتر كودكان مساله محور- فناوري اطالعات 692

23/95/1/25672802887190000-0مهندس مدیریت پيکربندي نرم افزار  شغل-فناوري اطالعات 693

UML 0-84/99/1/248112803208770000 و طراحی با ooمهندس تحليگر  شغل-فناوري اطالعات 694

SQL Server 3-42/29/1/252108803208770000 با ADO.NETمهندس توسعه دهنده  شغل-فناوري اطالعات 695

XML 0-84/25/1/22892802807190000مهندس توسعه سيتمها با  شغل-فناوري اطالعات 696



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

ASP.NET 0-84/27/1/2402008040014388000 با Enterpriseمهندس در توسعه وب هاي  شغل-فناوري اطالعات 697

Java Script 0-84/84/1/244100803048770000مهندس توسعه دهنده وب با  شغل-فناوري اطالعات 698

Linux 0-23/98/1/2802008044015520000 در Open Sourceمهندس پشتيبان نرم افزار  شغل-فناوري اطالعات 699

PHP 0-85/81/1/259101803208620000برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 700

PERL 0-84/26/1/248112803208770000مهندس برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 701

ORACLE 3-42/28/1/232128803207190000  در PORTALمهندس  شغل-فناوري اطالعات 702

SOLARIS 0-23/81/1/22892802807190000 براي ORACLE DBAمهندس  شغل-فناوري اطالعات 703

LINUX 3-42/30/1/252124803369890000 براي ORACLE DBAمهندس  شغل-فناوري اطالعات 704

84/80/1/3/45127403259895000-0مهارت عمومی برنامه نویسی شغل-فناوري اطالعات 705

IT 3-42/22/1/24896803048760000مدیر عمومی پروژه هاي كامپيوتر و  شغل-فناوري اطالعات 706

Commerce E -0-84/86/1/252116803288770000 هاي   Web Siteمهندس سازنده  شغل-فناوري اطالعات 707

SQL SERVER 0-23/82/1/24896803048770000مدیر  شغل-فناوري اطالعات 708

23/86/1/26496803207190000-0مهندس كامپيوتر در مدیریت كيفيت پروژه  شغل-فناوري اطالعات 709

0-23/83/1/24468802724940000(SCM)مدیر زنجيره پشتيبان  شغل-فناوري اطالعات 710

WEB2513/7029510903730000طراح مقدماتی صفحات  شغل-فناوري اطالعات 711

23/85/1/22681328056018300000-0مهندس كامپيوتر در مدیریت دانش  شغل-فناوري اطالعات 712

84/79/1/2/105416202165690000-0برنامه نویسی بازي هاي رایانه اي شغل-فناوري اطالعات 713



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

WEB 1-84/75/1/36011001705400000 براي طراحی صفحات HTMLبرنامه نویس زبان  شغل-فناوري اطالعات 714

84/80/1/3/17015002405090000-0برنامه نویسی ویژوال بيسيک مقدماتی  شغل-فناوري اطالعات 715

Dreamweaver 1-61/48/1/320500702080000كارور  شغل-فناوري اطالعات 716

2513/21366401004930000(DRUPAL)طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا شغل-فناوري اطالعات 717

IT3-42/17/1/21201528043215520000مدیر مهندسی بهره وري نيروي انسانی كامپيوتر و  شغل-فناوري اطالعات 718

PHOTOSHOP2513/7121510822950000كارور شغل-فناوري اطالعات 719

42/24/1/530500802950000-3كارور عمومی رایانه شخصی شغل-فناوري اطالعات 720

DELPHI2513/774010001405860000برنامه نویس زبان  شغل-فناوري اطالعات 721

NOVEL- NETWARE2513/82307001003380000مدیریت شبکه  شغل-فناوري اطالعات 722

12513/79100200030014850000توليد كننده چندرسانه اي درجه شغل-فناوري اطالعات 723

Acess2513/85458701322730000كارور  شغل-فناوري اطالعات 724

C# -- Windows Application3512/48336701009490000-- برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 725

VB.NET( Web Application3512/50336701002820000)برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 726

C# (web Application3512/51307001007270000 )برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 727

FREEHAND2513/7325470722950000كارور  شغل-فناوري اطالعات 728

GUI 0-84/95/1/252128803409890000مهندس كامپيوتر در طراحی  شغل-فناوري اطالعات 729

WEB 0-24/88/1/22852802404280000مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي  شغل-فناوري اطالعات 730



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

84/93/1/254146803608770000-0مهندس طراح تجارت الکترونيک  شغل-فناوري اطالعات 731

Oracle 0-84/96/1/2831418038412820000مهندس طراح سيستمهاي  شغل-فناوري اطالعات 732

ORACEL 3-42/26/1/2831418038412820000مهندس طراح فرم در  شغل-فناوري اطالعات 733

84/91/1/2811838042414388000-0مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب  شغل-فناوري اطالعات 734

23/97/1/22381802647190000-0مهندس كامپيوتر در امنيت كسب و كار الکترونيکی  شغل-فناوري اطالعات 735

23/96/1/256104803208778000-0مهندس كيفيت نرم افزار شغل-فناوري اطالعات 736

SAN 0-23/99/1/23684802807194000مهندس كامپيوتر در شبکه هاي  شغل-فناوري اطالعات 737

84/94/1/2721288036011460000-0 رابطه اي DBمهندس طراح  شغل-فناوري اطالعات 738

ORACEL 3-42/25/1/252132803449890000مهندس كامپيوتر در مدیریت  شغل-فناوري اطالعات 739

42/18/1/24080802805170000-3مهندس كامپيوتر در مدیریت زمان و اولویت  شغل-فناوري اطالعات 740

PREMIERE1-61/44/1/416320482950000كارور  شغل-فناوري اطالعات 741

84/98/1/24492802965630000-0مهندس كامپيوتر در مهندسی مجدد پردازش كسب و كار  شغل-فناوري اطالعات 742

84/23/1/21182588053614390000-0مهندس كامپيوتر در نفوذگري شغل-فناوري اطالعات 743

52/92/1/324560803270000-8مونتاژ كار و ارتقاء كامپيوترهاي شخصی شغل-فناوري اطالعات 744

52/92/1/1/3507201227190000-8ميکروكنترلرها در روبوتيک شغل-فناوري اطالعات 745

23/84/1/25268802807194000-0مهندس كامپيوتر در سرپرستی تيمهاي مجازي و راه دور  شغل-فناوري اطالعات 746

VISUAL-BASIC0-84/80/1/3488401323610000برنامه نویس شغل-فناوري اطالعات 747



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

cold fusion  2513-53-061-120600804310000توسعه دهنده وب با  شغل-فناوري اطالعات 748

PHP 0-24/81/1/23264802564050000 با WEBتوسعه دهنده  شغل-فناوري اطالعات 749

Multimedia  2513-53-060-120600804930000 با webتوسعه دهنده  شغل-فناوري اطالعات 750

41/21/1/32753802403377000-0تکنسين عمومی شبکه هاي كامپيوتري  شغل-فناوري اطالعات 751

42/24/1/21763802403377000-0تکنسين عمومی امنيت شبکه  شغل-فناوري اطالعات 752

42/23/1/22258802403377000-0تکنسين شبکه هاي كامپيوتري بيسيم  شغل-فناوري اطالعات 753

42/22/1/24896803045853000-0تکنسين تجهيزات شبکه هاي كوچک  شغل-فناوري اطالعات 754

0-41/24/1/23676802724510000 (ms)تکنسين پشتيبانی سيستم عامل كاربران  شغل-فناوري اطالعات 755

0-42/26/1/22543802282960000 (ms)تکنسين پشتيبانی برنامه هاي كاربردي كاربران  شغل-فناوري اطالعات 756

c ++0-42/27/1/22060802403380000 با ooتکنسين برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 757

Linux0-42/25/1/248160803687520000تکنسين امنيت سيستمهاي  شغل-فناوري اطالعات 758

ABAQUS0-32/22/1/120400603700000تحليلگر شغل-فناوري اطالعات 759

42/97/1/414460601800000-3كارور شبکه اینترنت شغل-فناوري اطالعات 760

ANSYS0-32/21/1/125500754900000تحليلگر  شغل-فناوري اطالعات 761

CIW0-26/57/1/39518503007660000رایانه كار  شغل-فناوري اطالعات 762

VISUAL- C0-84/78/1/26412001844050000برنامه نویس زبان  شغل-فناوري اطالعات 763

JAVA 0-84/76/1/2367201083520000برنامه نویس زبان  شغل-فناوري اطالعات 764



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

VHDL1-62/61/1/1/534560905630000برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 765

UNIX- SHELL0-84/82/1/26018002403720000برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 766

PASCAL 0-84/83/1/3408001202340000برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 767

Directx1-62/61/1/1/4184216040017080000برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 768

0-84/80/1/3/310635404603320000(DELPHI، VB)برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 769

42/90/2/3366801047820000-3 2اتوماسيون اداري درجه  شغل-فناوري اطالعات 770

AJAX2513-53-073-132640964800000برنامه  نویس  شغل-فناوري اطالعات 771

MySQL , XAMPP2513-53-079-120400603000000طراح و توسعه دهنده پایگاه داده با  شغل-فناوري اطالعات 772

MySQL, MariaDB2513-53-067-120400603000000طراح و توسعه دهنده سيستم هاي پایگاه داده با  شغل-فناوري اطالعات 773

Share Point2513-53-066-120400603000000طراح و توسعه دهنده وب سيستم ها با  شغل-فناوري اطالعات 774

PC-Laptop2513-53-88-168104302028600000تعميركار ماهر  شغل-فناوري اطالعات 775

DEFORMS0-32/19/1/122180402460000تحليلگر  شغل-فناوري اطالعات 776

3-42/24/1/5/215320772343000(E-Citizen)شهروند الکترونيکی  شغل-فناوري اطالعات 777

SERVER Apache Tomcat Web 0-23/89/1/22456802404310000مدیر شغل-فناوري اطالعات 778

WEB 0-84/21/1/272168804009890000 براي توسعه PERLمتخصص  شغل-فناوري اطالعات 779

52/92/1/1/1587801368780000-8مبانی روبوتيک شغل-فناوري اطالعات 780

3512/39307001003700000اسمبل و ارتقاء دهنده كامپيوترهاي شخصی شغل-فناوري اطالعات 781



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

UNIX0-84/22/1/224320562460000كارور  شغل-فناوري اطالعات 782

AUTO CAD2513/76408801282950000كارور  شغل-فناوري اطالعات 783

Flash MX1-61/46/1/332640962950000كارور  شغل-فناوري اطالعات 784

EXCEL2-19/83/1/420500701860000كارور  شغل-فناوري اطالعات 785

CORELDRAW1-62/54/1/420400603170000كارور  شغل-فناوري اطالعات 786

3DMAX1-62/50/1/67515502304910000كارور  شغل-فناوري اطالعات 787

42/24/1/457/5157/502304910000-3كاربر نرم افزار اداري شغل-فناوري اطالعات 788

42/24/1/0/383/5201/503007194000-3كاربر رایانه شغل-فناوري اطالعات 789

SQL Server، Access 0-84/80/1/3/26911101804620000كاربر بانک اطالعاتی  شغل-فناوري اطالعات 790

84/20/2/2216264048010570000-20توليد كننده چند رسانه اي درجه  شغل-فناوري اطالعات 791

Visual Interdev1-61/45/1/2406401044280000رایانه كار  شغل-فناوري اطالعات 792

UNIX/ LINUX 3-42/16/1/28240322950000 تحت IT مراكز ISPمدیر  شغل-فناوري اطالعات 793

DIRECTOR1-61/47/1/228520802950000رایانه كار  شغل-فناوري اطالعات 794

FIREWORK1-61/49/1/216560722080000رایانه كار  شغل-فناوري اطالعات 795

MS-OUTLOOK3-42/13/1/267013990000رایانه كار  شغل-فناوري اطالعات 796

19/86/1/28160241010000-12 درجه SPSSرایانه كار  شغل-فناوري اطالعات 797

23/94/1/227109802964050000-0طراح و تحليگر عمومی سيستمها  شغل-فناوري اطالعات 798



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

TCP/IP3-42/14/1/28160241010000رایانه كار  شغل-فناوري اطالعات 799

66/51/1/35015002004910000-1طراح گرافيک رایانه اي شغل-فناوري اطالعات 800

SSP1-63/51/1/25213201845630000رایانه كار تدوین فيلم و صدا با  شغل-فناوري اطالعات 801

19/79/2/28160241410000-22 درجه MS-PROJECTرایانه كار نرم افزار كنترل پروژه  شغل-فناوري اطالعات 802

ORACLE(ORACLE OPERATOR0-84/28/1/224480722950000)رایانه كار شغل-فناوري اطالعات 803

19/79/1/28160242650000-12 درجه MS-PROJECTرایانه كار نرم افزار كنترل پروژه  شغل-فناوري اطالعات 804

52/92/1/1/251390905632000-8سخت افزار روبوتيک شغل-فناوري اطالعات 805

Authorware0-84/87/1/2247601002950000توليد كننده چند رسانه اي با  شغل-فناوري اطالعات 806

19/86/2/28160241010000-22 درجه SPSSرایانه كار  شغل-فناوري اطالعات 807

122630853400000-135-53-2523(آهنگ سازي)  CUBASEسازنده چند رسانه اي با  شغل-فناوري اطالعات 808

Joomla2513-53-065-130600904500000طراح و توسعه دهنده سيستم هاي مدیریت محتواي با  شغل-فناوري اطالعات 809

122480702343000-055-53-2513شهري و جهانی‘تکنسين پياده سازي و راه اندازي شبکه هاي محلی شغل-فناوري اطالعات 810

Perl2514-53-110-0348001146270000برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 811

SEO2513-53-157-140100802209900000مدیر  شغل-فناوري اطالعات 812

INDESIGN3513/84259001153270000كارور  شغل-فناوري اطالعات 813

128680964320000-147-53-2513 براي تدوینEDIUSسازنده چند رسانه اي با  شغل-فناوري اطالعات 814

MAYA 2513-53-075-120400603000000انيميشن ساز فيلم و بازي هاي كامپيوتري با  شغل-فناوري اطالعات 815



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

DHML 2523-53-128-130600904000000طراح سایت با  شغل-فناوري اطالعات 816

Fedora2513-53-068-130600904500000مدیر  شغل-فناوري اطالعات 817

Ubuntu2513-53-069-130600904950000مدیر  شغل-فناوري اطالعات 818

Cinema 4D2513-53-070-130600904000000طراح و سازنده فيلم و بازي با  شغل-فناوري اطالعات 819

2515-53-117-123520753750000(Beginning Game Development with unity 3d)بازي ساز مقدماتی با موتور یونيتی  شغل-فناوري اطالعات 820

Android 14513501808010000-002-53-2513  برنامه نویس برنامه هاي كاربردي شغل-فناوري اطالعات 821

Debian2513-53-080-125500754000000مدیر  شغل-فناوري اطالعات 822

2513/20456501104080000(CMS)طراح وتوسعه دهنده سامانه هاي مدیریت محتوا شغل-فناوري اطالعات 823

MS3512-53-100-125700954750000تکنيسين پشتيبانی سيستم عامل  شغل-فناوري اطالعات 824

20122511/16152730823960000پيکربندي سرویس هاي پيشرفته ویندوز سرور  شغل-فناوري اطالعات 825

Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) Routing and Switching2523-53-140-16012001809000000 شغل-فناوري اطالعات 826

114260402590000-046-53-2513برنامه نویس پيشرفته جاوا شغل-فناوري اطالعات 827

120400604930000-047-53-2513برنامه نویس ارشدجاوا شغل-فناوري اطالعات 828

1408001206780000-049-53-2513(خاص افراد با نيازهاي ویژه)برنامه نویس كامپيوتر شغل-فناوري اطالعات 829

117330505540000-053-53-2513فبلت و ساعت هوشمند‘تعميركار تبلت شغل-فناوري اطالعات 830

1386201003550000-100-53-2512توليد كننده محتواي الکترونيکی در فرآیند آموزش  شغل-فناوري اطالعات 831

Red Hat2513-53-081-120400603300000مدیر  شغل-فناوري اطالعات 832



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

PHP 2513-53-131-1557501306500000توسعه دهنده وب با  شغل-فناوري اطالعات 833

After Effects  2513-53-148-15615602129540000طراح انيمشن ساز   شغل-فناوري اطالعات 834

After Effects2513-53-151-15615602128480000طراح جلوه هاي ویژه با  شغل-فناوري اطالعات 835

GREEN IT  2512-53-101-1761648032014400000مهندسی كامپيوتر در  شغل-فناوري اطالعات 836

Make-up  Artist for Computer Games & Virtual Make-up 2523-53-128-130600904950000 شغل-فناوري اطالعات 837

Rapid Miner 2523-53-133-1218401054200000متخصص داده كاوي با  شغل-فناوري اطالعات 838

Silver Light2513-53-048-15011001608010000برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 839

3513/3628670957390000(Lap Top)تعميركار لپ تاپ شغل-فناوري اطالعات 840

ILLUSTRATOR2513/62327601083275000كارور  شغل-فناوري اطالعات 841

wpf3512/44368401206160000برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 842

LINQ2513-53-074-124480724310000برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 843

CAFE NET3512/4730600903270000مدیر  شغل-فناوري اطالعات 844

110200301500000-087-53-2513مدیر وبالگ  شغل-فناوري اطالعات 845

ASP.NET3512/4627630903550000برنامه نویس  شغل-فناوري اطالعات 846

Red Hat Linux Enterprise Editiion2513-53-076-130600904950000مدیر  شغل-فناوري اطالعات 847

3512/4123470702450000مدیر فروشگاه اینترنتی شغل-فناوري اطالعات 848

3512/4260.529.50903270000(GAME NET)مدیر بازیهاي شبکه اي شغل-فناوري اطالعات 849



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

20122511/15162830843700000مدیر ویندوز سرور شغل-فناوري اطالعات 850

3512/403070010013230000تعميركار عمومی رایانه شخصی شغل-فناوري اطالعات 851

ITIL V3 FOUNDATION LEVEL2513-53-100-1000606160000 شغل-فناوري اطالعات 852

2431/1/930/545/50763700000بازاریاب فروشگاه مجازي شغل-فناوري اطالعات 853

WordPress2513-53-064-130600904000000طراح و توسعه دهنده سيستم هاي مدیریت محتواي  شغل-فناوري اطالعات 854

1285508347448000-001-91-13422بکارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال شایستگی-فناوري انرژي 855

6112/134/170160864300000بکارگيري اصول مقدماتی طب سنتی شایستگی-طب ایرانی و گياهان داروئی-فناوري سالمت 856

6112/81/137/51110148/54752000توليد كننده گياهان دارویی ریشه اي شغل-طب ایرانی و گياهان داروئی-فناوري سالمت 857

6112/138/13861501495940000زالو انداز شغل-طب ایرانی و گياهان داروئی-فناوري سالمت 858

6112/151/18060602008400000حجام شغل-طب ایرانی و گياهان داروئی-فناوري سالمت 859

6112/137/153107402009600000دستيار پزشک طب سنتی شغل-طب ایرانی و گياهان داروئی-فناوري سالمت 860

6112/133/14081802018870000محقق و مترجم متون طب سنتی شغل-طب ایرانی و گياهان داروئی-فناوري سالمت 861

6112/170/1128235036315500000فرموالتور توليد فراورده هاي آرایشی و بهداشتی گياهی شغل-طب ایرانی و گياهان داروئی-فناوري سالمت 862

6112/112/127921002196853000انباردار گياهان دارویی شغل-طب ایرانی و گياهان داروئی-فناوري سالمت 863

6112/139/1631131002769875000(ماساژور)دلک شغل-طب ایرانی و گياهان داروئی-فناوري سالمت 864

49/95/1/246107015311990000-8تعميركار پنوماتيک شغل-كنترل و ابزار دقيق 865

49/78/1/324360609295000-8كنترلر مدارهاي هيدروليک شغل-كنترل و ابزار دقيق 866



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

49/79/1/123/526/50508030000-8كنترلر مدارهاي پنوماتيک شغل-كنترل و ابزار دقيق 867

32/36/1/113570708030000-0(پنوماتيک,هيدروليک)AUTOMATION STUDIOكارور شغل-كنترل و ابزار دقيق 868

84/55/2/48615602728624000-20 درجه PLCكارور  شغل-كنترل و ابزار دقيق 869

84/55/1/4100/5131/502728624000-10 درجه PLCكارور  شغل-كنترل و ابزار دقيق 870

49/91/1/240117015713255000-8تعميركار هيدروليک شغل-كنترل و ابزار دقيق 871

42/32/1/249010500154044963000-8تعميركار ابزار دقيق شغل-كنترل و ابزار دقيق 872

91/37/1/12464201082210000-5راهنماي گردشگري سالمت شغل-گردشگري 873

91/95/1/35217402262730000-5راهنماي گردشگري فرهنگی شغل-گردشگري 874

91/31/1/3113187303304728000-5راهنماي عمومی گردشگري شغل-گردشگري 875

91/35/1/3439801414788000-5مدیر تور شغل-گردشگري 876

91/32/1/14991014012600000-5راهنماي زبان تخصصی گردشگري شغل-گردشگري 877

94/41/1/2112208032012036000-3مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي شغل-گردشگري 878

91/36/1/2194164303885076000-5 (اكوتوریسم )راهنماي طبيعت گردي  شغل-گردشگري 879

91/94/1/27644201403408000-5راهنماي محلی  شغل-گردشگري 880

91/30/1/12245602804620000-5راهنماي موزه  شغل-گردشگري 881

94/52/1/13580433060000-3مدیر فنی فروش بليط پروازهاي داخلی و خارجی شغل-گردشگري 882

19/38/1/220744192704980000-2كارمند بازاریابی و فروش در آژانس هاي جهانگردي  شغل-گردشگري 883



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

E0-23/41/1/1/415450605472000 نوع NECتعمير و نگهداري یکسو كننده سوئيچ مد  شایستگی- مخابرات 884

56/20/1/3377201098424000-8فن ورز شبکه هوایی شغل-مخابرات 885

56/36/1/3587201307950000-8تعميركار تلفن همراه شغل-مخابرات 886

10/18/1/2/311210321650000-4خالقيت در كارآفرینی آموزش در صنایع- مدیریت صنایع 887

28/15/1/2/128620905090000-2برنامه ریزي توليد آموزش در صنایع- مدیریت صنایع 888

122112040317230402386000مدیریت توليد و عمليات شایستگی- مدیریت صنایع 889

121310070319410603420000تهيه برنامه استراتژیک شایستگی- مدیریت صنایع 890

12210040322330553280000مدیریت بهره وري شایستگی- مدیریت صنایع 891

TOPSIS0-83/10/1/1/310230333670000تصميم گيري به روش  شایستگی- مدیریت صنایع 892

ICB0-83/10/1/1/523370607420000مدیریت پروژه بر اساس استاندارد شایستگی- مدیریت صنایع 893

214910050218460643950000برنامه ریزي پروژه شایستگی- مدیریت صنایع 894

AHP0-83/10/1/1/415330485336000تصميم گيري به روش  شایستگی- مدیریت صنایع 895

00/18/1/23494012812225000-7مدیر ساخت قطعات خارج از كارخانه  شغل-مدیریت صنایع 896

41/30/1/21447002141900000-8برنامه ریز تعمير ماشين آالت توليد شغل-مدیریت صنایع 897

00/17/1/267141020818676000-7 (نت  )سرپرست سيستم نگهداري تعميرات  شغل-مدیریت صنایع 898

49/86/1/219240433460000-9سرپرست قسمت كنترل شغل-مدیریت صنایع 899

24/19/1/218360544703000-0(صنایع)طراحی كارخانه  شغل-مدیریت صنایع 900



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

49/87/1/274146022018676000-8فن ورز تضمين كيفيت شغل-مدیریت صنایع 901

10/18/1/240560967130000-4كارآفرین شغل-مدیریت صنایع 902

49/99/1/25990014912225000-8كنترلر قابليت اطمينان شغل-مدیریت صنایع 903

49/88/1/2644001048150000-9كنترلر كيفيت شغل-مدیریت صنایع 904

49/85/1/2459401397740000-8مدیر تضمين كيفيت شغل-مدیریت صنایع 905

92/20/1/219450644692000-3مسئول برنامه ریزي و پخش قطعات شغل-مدیریت صنایع 906

91/99/1/213440574485000-3(صنایع  )مسئول حمل و پخش قطعات و مواد  شغل-مدیریت صنایع 907

25/97/1/297142023920378000-0معاون تحقيقات و توسعه شغل-مدیریت صنایع 908

28/12/1/29317302662450000-0مهندس صنایع و سيستم شغل-مدیریت صنایع 909

39/22/1/1405709712225000-0مسئول برنامه ریزي توليد شغل-مدیریت صنایع 910

28/14/1/3426301054360000-02مدیر توليد شغل-مدیریت صنایع 911

49/85/1/34566011112225000-8مدیر تضمين كيفيت شغل-مدیریت صنایع 912

91/43/1/2/37015002205922000-3سرپرست انبار عمومی شغل-مدیریت صنایع 913

11/78/1/31111715033218340000-2مدیر مهندسی توليد شغل-مدیریت صنایع 914

28/11/1/180130021016295000-0مدیرامور مهندسی و تعميرات شغل-مدیریت صنایع 915

49/92/1/26290352852000-8كنترلر محصول شغل-مدیریت صنایع 916

28/89/1/23872011010615000-0زمان سنج شغل-مدیریت صنایع 917



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

45698015420378000-002-37-2421كارشناس تضمين كيفيت شغل-مدیریت صنایع 918

1394610953380000-001-57-5142چهره پردازي كودک شایستگی- مراقبت زیبایی 919

118420603000000-043-57-5142(زنانه)بافت مو  شایستگی- مراقبت زیبایی 920

127350623360000-042-57-5142رنگ كردن موي زنانه شایستگی- مراقبت زیبایی 921

110330431290000-046-57-5142(زنانه)طراحی با حنا روي بدن  شایستگی- مراقبت زیبایی 922

127430702316000-041-57-5141(دخترانه)پيرایشگر كودک شایستگی- مراقبت زیبایی 923

122410631890000-045-57-5142استفاده از رنگهاي سنتی و گياهی در آرایش زنانه  شایستگی- مراقبت زیبایی 924

126500765000000-047-57-5142 (زنانه)دكلراسيون یا بی رنگ كردن مو شایستگی- مراقبت زیبایی 925

133590824008000-041-57-5142خودآرایی زنانه شایستگی- مراقبت زیبایی 926

121/543064/53924000-040-57-5142پاكسازي پوست صورت زنانه شایستگی- مراقبت زیبایی 927

1509001404608000-040-57-5142پيرایش موي زنانه از روي عکس و تصویر شایستگی- مراقبت زیبایی 928

161144020510200000-003-57-5142آرایشگر دائم صورت زنانه شغل-مراقبت زیبایی 929

70/90/1/1/14813601843348000-5(زنانه)كاله گيس باف با موي طبيعی شغل-مراقبت زیبایی 930

70/34/1/15032703776432000-5آرایشگر موي زنانه شغل-مراقبت زیبایی 931

120500703540000-002-57-5141پيرایشگر موهاي زائد با موم شغل-مراقبت زیبایی 932

70/32/1/1448301273096000-5پيرایشگر ابرو و صورت زنانه شغل-مراقبت زیبایی 933

70/30/1/5569401508880000-15پيرایشگر مردانه درجه  شغل-مراقبت زیبایی 934



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

18012302037000000-044-57-5142آرایشگر عروس شغل-مراقبت زیبایی 935

70/30/2/461123018410668000-25پيرایشگر مردانه درجه  شغل-مراقبت زیبایی 936

70/31/1/24215601986180000-5پيرایشگر موي زنانه شغل-مراقبت زیبایی 937

70/98/1/192220031213332000-5(مردانه)ترميم كننده مو شغل-مراقبت زیبایی 938

70/97/1/16112301849336000-5چهره پردازي مردانه شغل-مراقبت زیبایی 939

70/33/1/115725604139768000-5كار بر مواد و محصوالت شيميایی در آرایش زنانه شغل-مراقبت زیبایی 940

70/36/1/25623402908220000-5متعادل ساز چهره زنانه شغل-مراقبت زیبایی 941

70/94/1/1419201338880000-5متعادل ساز چهره مردانه شغل-مراقبت زیبایی 942

70/35/1/220570772328000-5آرایشگر ناخن شغل-مراقبت زیبایی 943

70/23/1/38324003236696000-5آرایش و پيرایش زنانه شغل-مراقبت زیبایی 944

11/90/1/2164806427621000-7كارگر تخریب كارگاه معدن شغل-معدن 945

11/49/1/242180022218106000-7كارگر استخراج زغال شغل-معدن 946

20/99/1/2252468072016577000-8فرآور سنگ ها شغل-معدن 947

11/69/1/22793012022176000-7چوب بست كار معدن شغل-معدن 948

11/12/1/2266208816555000-7كوه بر شغل-معدن 949

13/12/1/2346209623540000-0(زغال و آب  )چاه پيما  شغل-معدن 950

81/36/1/256112016820647000-0آمارگير آب و هواشناسی شغل-معدن 951



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

11/99/1/2295908819470000-7ژئوفون گذار در معادن شغل-معدن 952

11/98/1/22186010718700000-7لق گير شغل-معدن 953

11/97/1/2227409619481000-7واگن كش شغل-معدن 954

11/08/1/2100300040017930000-7معدن كار عمومی شغل-معدن 955

13/89/1/251195024617490000-7كارور دستگاه حفاري شغل-معدن 956

11/59/1/2325608820845000-7مامور حمل مواد ناریه در معدن شغل-معدن 957

12/35/1/23842169617142000-7كارور سنگ شکن شغل-معدن 958

11/13/1/2483208023540000-7انباردار مواد ناریه شغل-معدن 959

11/06/1/254234028816555000-7كارور چکش بادي پيکو  شغل-معدن 960

11/54/2/256801616031702000-7كارور آتشکاري در معدن شغل-معدن 961

11/30/1/23197012818700000-7متصدي ارابه چاله زنی معدن شغل-معدن 962

28117902607020000-002-41-3118نقشه كش و طراح به كمک رایانه شغل-مکانيک 963

33/51/1/328380663936000-8دریل كار و اره كار شغل-مکانيک 964

32/12/1/3178542072014040000-10نقشه كشی صنعتی درجه  شغل-مکانيک 965

32/12/2/3205606081112756000-20نقشه كشی صنعتی درجه  شغل-مکانيک 966

32/20/1/125400654680000-5زبان تخصصی هتلداري شایستگی- هتلداري 967

13348181002139000-001-59-5151معاون خانه داري هتل شغل-هتلداري 968



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

1396151151495000-001-59-5123ميز آراي هتل شغل-هتلداري 969

40/54/1/266841002505336000-5اتاق دار هتل شغل-هتلداري 970

94/27/1/34413201765336000-3كارمند پذیرش هتل شغل-هتلداري 971

60/16/1/24545101001495000-5متصدي البسه در هتل شغل-هتلداري 972

31/23/1/2252510601495000-5معاون كل آشپزخانه و قنادي هتل شغل-هتلداري 973

14265131201495000-002-59-5131ميزبان رستوران شغل-هتلداري 974

1233215701288000-001-59-9112نظافتچی هتل شغل-هتلداري 975

10/41/1/352158021013006000-5مدیر هتل شغل-هتلداري 976

00/46/1/3935901522346000-3مدیر خانه داري هتل شغل-هتلداري 977

40/29/1/248621002104485000-5متصدي طبقات در هتل شغل-هتلداري 978

92/33/1/2/1226809017480000-8برجسته كاري روي سفال شایستگی- هنرهاي تجسمی 979

14617502217440000-071-83-2651نقاش با ميخ شغل-هنرهاي تجسمی 980

61/40/1/37122402958556000-1نقاشی روي سفال شغل-هنرهاي تجسمی 981

14615001965230000-001-83-2163طراح سنتی  شغل-هنرهاي تجسمی 982

124700942300000-001-83-7315دكوراتور داخلی شيشه اي مقدماتی  شغل-هنرهاي تجسمی 983

13714501824899000-072-83-2651حجم ساز با سيم مفتولی شغل-هنرهاي تجسمی 984

14713801855175000-002-83-7315دكوراتور داخلی شيشه اي پيشرفته  شغل-هنرهاي تجسمی 985



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

165240030511500000-074-83-2651نقاش مقدماتی شغل-هنرهاي تجسمی 986

13018002105646000-070-83-2651حجم ساز و نقش برجسته كار با گچ  شغل-هنرهاي تجسمی 987

112870992530000-073-83-2615چاپ و نقاش با استنسيل  شغل-هنرهاي تجسمی 988

62/47/1/14217002126141000-1صفحه آرا یا صفحه بند شغل-هنرهاي تجسمی 989

61/31/1/13912101604312000-1سازنده پاپيه ماشه شغل-هنرهاي تجسمی 990

61/92/1/112819203208600000-1نقاشی روي چوب شغل-هنرهاي تجسمی 991

61/95/1/3169501067019420000-1مينياتور ساز شغل-هنرهاي تجسمی 992

61/37/1/123570802150000-1بوم ساز سنتی شغل-هنرهاي تجسمی 993

61/34/1/116440601620000-1بوم ساز مدرن شغل-هنرهاي تجسمی 994

61/93/1/13012701574232000-1حاشيه نگار دور صفحه شغل-هنرهاي تجسمی 995

61/38/1/13916902085600000-1تشعيركار شغل-هنرهاي تجسمی 996

61/41/1/13213801704577000-1نقاش كاشی و سراميک تزئينی با رنگ ویتراي شغل-هنرهاي تجسمی 997

61/42/1/13514301784795000-1نقاش كاشی و سراميک تزئينی با رنگ سراميکی شغل-هنرهاي تجسمی 998

62/31/1/12718302105658000-1طراح كاشی شغل-هنرهاي تجسمی 999

61/43/1/1279801253370000-1تذهيب كار پشت شيشه شغل-هنرهاي تجسمی 1000

61/15/1/194346044012750000-1نقاش رنگ وروغن كار شغل-هنرهاي تجسمی 1001

62/41/1/14220702497222000-1كارور گرافيک مقدماتی شغل-هنرهاي تجسمی 1002



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

61/14/1/16018002406960000-1نقاش گواش كار شغل-هنرهاي تجسمی 1003

62/45/1/121700912450000-1(كارتوناژ)سازنده وسایل وجعبه هاي تزئينی وكاربردي شغل-هنرهاي تجسمی 1004

61/36/1/22410701318993000-1نقاشی روي چرم شغل-هنرهاي تجسمی 1005

61/39/1/21612801445002000-1تذهيب كار شغل-هنرهاي تجسمی 1006

92/33/1/23912101603150000-8نقش برجسته كار روي سفال شغل-هنرهاي تجسمی 1007

62/46/1/16521302788060000-1تصویرساز كتاب كودک شغل-هنرهاي تجسمی 1008

13310701403795000-066-83-2651خوشنویسی با خودكار به شيوه خط نستعليق شغل-هنرهاي تجسمی 1009

1409401345175000-054-83-2651نقاش مدادرنگی كار شغل-هنرهاي تجسمی 1010

15016002108490000-059-83-2651(زیر الكی)نقاشی الكی  شغل-هنرهاي تجسمی 1011

17325703309568000-056-83-2651طراح  و نقاش سياه قلم شغل-هنرهاي تجسمی 1012

19111402055520000-83068-2651فرهنگی-  مرمتگر آثار تاریخی شغل-هنرهاي تجسمی 1013

95/24/1/22711701444175000-8ایر براش كار شغل-هنرهاي تجسمی 1014

62/44/1/151294034510005000-1كارور گرافيک پيشرفته شغل-هنرهاي تجسمی 1015

61/33/1/288480056816470000-11نقاش درجه  شغل-هنرهاي تجسمی 1016

Delu Adobe Photo1-61/32/1/2337801112930000چهره پردازي و گرافيک با نرم افزار  شغل-هنرهاي تجسمی 1017

61/25/1/24028003208640000-1حجار سنگ هاي تزئينی شغل-هنرهاي تجسمی 1018

61/24/1/280464054415778000-11حجم ساز درجه  شغل-هنرهاي تجسمی 1019



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

61/24/2/2104552065619020000-21حجم ساز درجه  شغل-هنرهاي تجسمی 1020

94/91/1/22311301363945000-18حکاک شيشه درجه  شغل-هنرهاي تجسمی 1021

94/91/2/13520002356820000-28حکاک شيشه درجه  شغل-هنرهاي تجسمی 1022

61/37/1/22010001203477000-1(عالی و ممتاز  )خوشنویس پيشرفته  شغل-هنرهاي تجسمی 1023

61/37/2/219690882553000-1(متوسط و خوش  )خوشنویس مقدماتی  شغل-هنرهاي تجسمی 1024

62/40/1/35015002005382000-1طراح بسته بندي محصوالت صنعتی و تجاري شغل-هنرهاي تجسمی 1025

62/24/1/21710301203230000-1(فلکسی فيس  )طراح تصاویر تبليغاتی  شغل-هنرهاي تجسمی 1026

61/91/1/176269034511600000-1(نقاش دیواري)نقاشی روي نماي مفيد داخل ساختمان  شغل-هنرهاي تجسمی 1027

95/26/1/2329601283450000-8(قلم زن شيشه  )نقاش پشت شيشه  شغل-هنرهاي تجسمی 1028

61/16/1/1458501303772000-1نقاش پاستل كار شغل-هنرهاي تجسمی 1029

95/28/1/16625903258750000-8نقاشی و برجسته كاري روي چوب شغل-هنرهاي تجسمی 1030

1-61/26/1/135105014021330000(wax)با موم  (حجم سازي)تندیس تراشی   شغل-هنرهاي تجسمی 1031

99/95/1/211727703945730000-7هنر در خانه شغل-هنرهاي تجسمی 1032

61/98/1/39821903178540000-1نقاش با لعاب بر روي كاشی  شغل-هنرهاي تجسمی 1033

95/27/1/27419202667160000-8نقاشی روي شيشه كریستال و سراميک با آب طال شغل-هنرهاي تجسمی 1034

61/33/2/3118345046313300000-21نقاش درجه  شغل-هنرهاي تجسمی 1035

61/31/1/22210801303496000-1نقاش طرح هاي تذهيب ساختمانی شغل-هنرهاي تجسمی 1036



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

1409001303496000-078-83-2651(ویتراي  )نقاش شيشه هاي تزئينی  شغل-هنرهاي تجسمی 1037

12617802045865000-053-83-2651نقاش آبرنگ كار شغل-هنرهاي تجسمی 1038

12413001544150000-062-83-2651برجسته كار و نقاش روي مس شغل-هنرهاي تجسمی 1039

15614702035888000-052-83-2651نقاش آكروليک كار شغل-هنرهاي تجسمی 1040

95/92/1/218780962930000-8نماكاري روي سفال شغل-هنرهاي تجسمی 1041

27/94/1/3439301364460000-6گل آرایی گل هاي خشک شغل-هنرهاي تزئينی 1042

95/94/1/23213801704588000-8نماكاري با آیينه و مواد تزئينی شغل-هنرهاي تزئينی 1043

61/96/1/32818502136220000-1سازنده تزئينات عروس شغل-هنرهاي تزئينی 1044

99/02/1/32127903002369000-5سفره آراي مجالس شغل-هنرهاي تزئينی 1045

27/97/1/210800902130000-6گل آرایی گياهان تزئينی شغل-هنرهاي تزئينی 1046

61/83/1/216430591485000-1سازنده گياهان مصنوعی شغل-هنرهاي تزئينی 1047

61/86/1/36514502104715000-1سازنده عروسک هاي خمير چينی و اشياي تزئينی شغل-هنرهاي تزئينی 1048

14324802912576000-004-85-7549عقد و ازدواج. دكوراتيو مجالس حنابندان شغل-هنرهاي تزئينی 1049

61/82/2/219640831886000-1سازنده گل هاي چرمی شغل-هنرهاي تزئينی 1050

61/84/1/37727303503800000-1گلساز عمومی شغل-هنرهاي تزئينی 1051

61/88/1/39310401265000-1سازنده ميوه هاي خمير چينی شغل-هنرهاي تزئينی 1052

27/93/1/214823803868910000-6گل آرایی گل هاي آپارتمانی شغل-هنرهاي تزئينی 1053



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

61/81/2/320600801690000-1سازنده گل هاي بلندر شغل-هنرهاي تزئينی 1054

49/65/1/226400661415000-9شمع ساز شغل-هنرهاي تزئينی 1055

95/92/1/24819202407110000-7سوزن دوزي بر روي طلق یا جسم شيشه اي شغل-هنرهاي تزئينی 1056

118100011811020000-007-87-2652نوازنده تار شغل-هنرهاي نمایشی 1057

110110012011200000-006-87-2652نوازنده گيتار فالمنگو شغل-هنرهاي نمایشی 1058

25312701809380000-010-87-2652نوازنده ساز كوبه اي دف  شغل-هنرهاي نمایشی 1059

74/99/1/268208027617150000-1سرپرست دوبالژ شغل-هنرهاي نمایشی 1060

73/29/1/2131324045519492000-1بازیگر تئاتر شغل-هنرهاي نمایشی 1061

63/64/1/388324041213244000-1تصویر بردار شغل-هنرهاي نمایشی 1062

127173020017355000-004-87-2652نوازنده گيتار كالسيک شغل-هنرهاي نمایشی 1063

59/15/1/1507001202178000-1فيلنمامه نویس شغل-هنرهاي نمایشی 1064

143520959735000-001-87-5142گریمور سينما و تئاتر و تلویزیون شغل-هنرهاي نمایشی 1065

63/63/1/2150390054013552000-1تدوین گر تصویر پيشرفته شغل-هنرهاي نمایشی 1066

8-62/23/1/131124015512412000(Live)فن ورز صدابرداري اجراي زنده  شغل-هنرهاي نمایشی 1067

112108012011200000-005-87-2652نوازنده پيانو شغل-هنرهاي نمایشی 1068

63/63/2/2146234038010846000-1تدوین گر تصویر مقدماتی شغل-هنرهاي نمایشی 1069

62/39/1/2489601448965000-1طراح صحنه شغل-هنرهاي نمایشی 1070



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

62/22/1/145145019011850000-1طراح مراسم و جشن شغل-هنرهاي نمایشی 1071

63/21/1/1368401205456000-1عکاس دیجيتال شغل-هنرهاي نمایشی 1072

Mix Mastering8-62/93/1/17316202354830000فن ورز تركيب كننده و نهایی ساز صدا  شغل-هنرهاي نمایشی 1073

73/39/1/2152288044010230000-1كارگردان تئاتر شغل-هنرهاي نمایشی 1074

62/22/2/114629404401520000-28كارور استودیوي صدابرداري درجه  شغل-هنرهاي نمایشی 1075

79/29/1/26496016011693000-1گوینده شغل-هنرهاي نمایشی 1076

51/29/1/28227203548228000-1نمایشنامه نویس شغل-هنرهاي نمایشی 1077

71/44/1/212600721562000-1نوازنده ارگ شغل-هنرهاي نمایشی 1078

63/20/1/14713001777568000-1نورپرداز  شغل-هنرهاي نمایشی 1079

63/17/1/24711301605819000-1عکاس عمومی شغل-هنرهاي نمایشی 1080

43/98/1/46012001807986000-6كاربر گياهان دارویی شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1081

27/39/1/23010401344010000-6كشتکار گلخانه هاي هيدروپونيک  شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1082

16310201653852000-063-61-6113پرورش دهنده قارچ دكمه اي  شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1083

27/41/1/34611101574140000-6باغبان شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1084

27/96/1/34471011510320000-6پرورش دهنده قارچ صدفی شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1085

92/96/1/33220802406752000-6پرورش دهنده گياهان دارویی شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1086

27/38/1/35418602408460000-6كشتکار گلخانه هاي خاكی شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1087



(ريال  )شهريه مصوبجمع كل ساعاتساعت كارورزيساعت عمليساعت تئوريكد استاندارد نام حرفه  نام رشته  رديف

32/17/1/4368401205100000-6طراح فضاي سبز شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1088

22/18/1/216740903100000-6كارگر فضاي سبز شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1089

92/93/1/36811801867584000-6كاربر اسانس هاي گياهی شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1090

92/97/1/112812802567256000-6فروشندگی گياهان دارویی شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1091

6113/44/14812701753924000مدیر پروژه فضاي سبز شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1092

22/29/1/3609401542916000-6سبزي كار شغل-(زراعی- باغی )كشاورزي 1093

1312/16/1436701105700000پرورش دهنده ماهيان گرم آبی شغل-(دامی و آبزیان )كشاورزي 1094

12/91/1/1618901507308000-6پرورش دهنده پرندگان زینتی  شغل-(دامی و آبزیان )كشاورزي 1095

24/49/1/2809001707656000-6پرورش دهنده گوسفند شغل-(دامی و آبزیان )كشاورزي 1096

49/29/1/2458301285532000-6پرورش دهنده ماهيان سرد آبی شغل-(دامی و آبزیان )كشاورزي 1097

12/69/1/17015002208845000-6مدیر واحد پرورش بلدرچين شغل-(دامی و آبزیان )كشاورزي 1098

12/90/1/2458001256564000-6مدیر واحد پرورش شتر مرغ شغل-(دامی و آبزیان )كشاورزي 1099

12/60/1/18411602008340000-6مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی شغل-(دامی و آبزیان )كشاورزي 1100

1366701035305000-113-63-6122پرورش دهنده كبک شغل-(دامی و آبزیان )كشاورزي 1101

2447601206036000-001-63-1312پرورش دهنده ماهيان آكواریومی شغل-(دامی و آبزیان )كشاورزي 1102

12/40/1/170100201908160000-6مدیر واحد پرورش گاو شيري شغل-(دامی و آبزیان )كشاورزي 1103


