
خروجتهرانشهریه حرفه هاي آموزشی کارآموزان آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد استان ( مرکز استان )   در سال 1394

شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

CNG 43/94/2/2/11890271920000-8تعمیرکار سیستم سوخت رسانی اتومکانیک-شغل 1

55/42/1/1/13690453200000-8برق و تزئینات پراید اتومکانیک-شغل 2

43/24/1/1/1118270453200000-8موتور و گیربکس ریو اتومکانیک-شغل 3

43/24/1/1/1018270453200000-8موتور و گیربکس پراید اتومکانیک-شغل 4

43/24/1/1/720250453280000-8سیستم سوخت رسانی انژکتوري زانتیا اتومکانیک-شغل 5

43/24/1/1/620250457520000-8سیستم سوخت رسانی انژکتوري پراید اتومکانیک-شغل 6

49/81/2/34411601603650000-8سرویس و نگهداري خودرو اتومکانیک-شغل 7

43/24/1/1/527180453280000-8تون آپ (تنظیم موتور پراید) اتومکانیک-شغل 8

43/95/2/312535504807000000-8تون آپ (تنظیم کار موتور) درجه 2 اتومکانیک-شغل 9

2/227180453200000/ خ/ 55/43-8تهویه مطبوع پراید و زانتیا اتومکانیک-شغل 10

43/23/2/1/76013201929800000-8تعمیرکار موتورهاي بنزینی اتومکانیک-شغل 11

43/23/2/2/17920102804080000-8تعمیرکار سیستم انتقال قدرت خودروي سبک اتومکانیک-شغل 12

55/42/2/311836204807520000-8تعمیرکار برق خودرو درجه 2 اتومکانیک-شغل 13

43/24/1/1/227180453200000-8تعمیر کار سیستم تعلیق، فرمان و ترمز ریو اتومکانیک-شغل 14

55/42/1/1/225200453200000-8برق و تزئینات ریو اتومکانیک-شغل 15

43/24/1/1/427180454100000-8تکنولوژي خودرو اتومکانیک-شغل 16



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

43/24/1/1/127180453200000-8تعمیر کار سیستم تعلیق، فرمان و ترمز پراید اتومکانیک-شغل 17

43/24/1/1/327180453500000-8تعمیر کار سیستم تعلیق، فرمان و ترمز زانتیا اتومکانیک-شغل 18

43/20/1/128962609159450000-8تعمیر کار خودروهاي سبک اتومکانیک-شغل 19

43/23/1/3214586080011645000-8تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 1 اتومکانیک-شغل 20

43/23/2/3189531072011140000-8تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 2 اتومکانیک-شغل 21

55/42/1/222141906409315000-8تعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه 1 اتومکانیک-شغل 22

55/42/1/1/325200453500000-8برق و تزئینات زانتیا اتومکانیک-شغل 23

52/32/1/2/1139152029119240000-8تعمیر وراه اندازي یونیت دندانپزشکی الکترونیک- آموزش در صنایع 24

52/32/1/2/2144149029313160000-8تعمیر دستگاه هاي آزمایشگاهی پزشکی ورادیولوژي الکترونیک- آموزش در صنایع 25

52/32/1/1/2356501284620000-8نگهداري پیش گیرانه و عیب یابی و تجهیزات پژشکی اتاق عمل الکترونیک- شایستگی 26

,NICU,PICU52/32/1/1/1356501284760000-8نگهداري پیش گیرانه و عیب یابی و تجهیزات پژشکی بخش هاي ویژه الکترونیک- شایستگی 27

52/47/1/28018402645820000-8تعمیرکار دستگاه هاي تکثیر الکترونیک-شغل 28

54/25/1/428735306408400000-8تعمیرکار رادیو وضبط صوت الکترونیک-شغل 29

52/32/1/25756060118147700000-8تعمیرکار دستگاه هاي پزشکی وبیمارستانی الکترونیک-شغل 30

(CD) 54/28/1/1468401302900000-8تعمیرکار دستگاه هاي پخش لوح فشرده الکترونیک-شغل 31

52/48/1/29822203206900000-8تعمیرکار دستگاه فتوکپی الکترونیک-شغل 32

54/27/1/214224003826050000-8تعمیرکار دستگاه هاي دورنگار(فکس) الکترونیک-شغل 33



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

52/98/1/2162434059626600000-8تعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکی الکترونیک-شغل 34

52/18/1/19514502407150000-8تعمیرکار سیستم هاي نظارت تصویري(دوربین مداربسته) الکترونیک-شغل 35

52/19/1/232440769700000-8تعمیرکار سیستم هاي ایمنی و حفاظتی (دزدگیر)  الکترونیک-شغل 36

52/11/1/1497501245200000-8تعمیرکار دستگاههاي آزمایشگاهی الکترونیک  الکترونیک-شغل 37

52/19/1/311520003158450000-8نصاب و عیب یاب سیستم هاي حفاظتی‘امنیتی و ارتباطی الکترونیک-شغل 38

56/35/1/3528601382180000-8تعمیرکار تلفن رومیزي وارتباطات داخلی الکترونیک-شغل 39

54/23/1/324429105358600000-8تعمیرکار تلویزیون رنگی الکترونیک-شغل 40

MBA – 1 1221090701408001208280000سطح امور مالی و بازرگانی- شایستگی 41

MBA – 2 1221080802408001205800000سطح امور مالی و بازرگانی- شایستگی 42

MBA 12210709034080012011590000پیشرفته امور مالی و بازرگانی- شایستگی 43

41/27/1/2130320045016560000-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو امور مالی و بازرگانی-شغل 44

41/98/1/226390657300000-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي اشخاص امور مالی و بازرگانی-شغل 45

41/21/1/2/13763010011260000-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي باربري امور مالی و بازرگانی-شغل 46

22/24/1/2449701414140000-4کارمند امور خرید داخلی امور مالی و بازرگانی-شغل 47

41/20/1/2516901209940000-4فن ورز ( تکنسین ) بیمه هاي مهندسی امور مالی و بازرگانی-شغل 48

19/97/1/231710704242070000-2کارشناس اقتصاد بهداشت و درمان امور مالی و بازرگانی-شغل 49

41/22/1/2653009510600000-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزي امور مالی و بازرگانی-شغل 50



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

41/99/1/2347001043312000-4کارشناس ارزیابی بیمه هاي اشخاص امور مالی و بازرگانی-شغل 51

41/26/1/192178027012420000-4کارشناس ارزیابی بیمه خودرو امور مالی و بازرگانی-شغل 52

31/49/1/214413602809274000-3کاربر امور بانکی امور مالی و بازرگانی-شغل 53

51/35/1/1805001303330000-4فروشنده امور مالی و بازرگانی-شغل 54

39/36/1/140300702650000-3صندوق دار فروشگاه امور مالی و بازرگانی-شغل 55

22/24/1/2/1697101406210000-4سرپرست خرید داخلی  امور مالی و بازرگانی-شغل 56

41/24/1/34511301588630000-4کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزي امور مالی و بازرگانی-شغل 57

41/21/1/29415402489660000-4کارشناس ارزیابی بیمه باربري امور مالی و بازرگانی-شغل 58

91/35/1/2238101046630000-3مسئول سفارشات امور مالی و بازرگانی-شغل 59

22/23/1/233610942480000-4مامور خرید امور مالی و بازرگانی-شغل 60

22/29/1/3328801201990000-4مسئول سفارشات خارجی امور مالی و بازرگانی-شغل 61

91/29/1/213750884700000-3سرپرست ترخیص محصول امور مالی و بازرگانی-شغل 62

32/25/1/220130334195000-4نماینده فروش ( صنایع ) امور مالی و بازرگانی-شغل 63

21/24/1/2159177033612006000-4مهندس فروش  امور مالی و بازرگانی-شغل 64

10/21/1/2/282154023611040000-1معاون حسابرسی  امور مالی و بازرگانی-شغل 65

32/28/1/226420687452000-4مسئول قراردادها  امور مالی و بازرگانی-شغل 66

41/28/1/237310688765000-4نماینده فروش بیمه امور مالی و بازرگانی-شغل 67



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

00/28/1/310268017017250000-4مسئول صادرات و واردات امور مالی و بازرگانی-شغل 68

10/91/1/27013002006620000-1کاست کنترل ( بررسی قیمت تمام شده ) امور مالی و بازرگانی-شغل 69

33/31/1/282120020213248000-3مسئول خرید خارجی ( صنایع )  امور مالی و بازرگانی-شغل 70

32/93/1/1715901308970000-4مدیر کسب و کار الکترونیک امور مالی و بازرگانی-شغل 71

00/25/1/311644016011590000-4مدیر فروش ( عمده فروش ) صنایع  امور مالی و بازرگانی-شغل 72

10/21/1/2/38216602488280000-1مدیر حسابرسی امور مالی و بازرگانی-شغل 73

21/95/1/1/110456016010764000-4مدیر بازاریابی بین المللی  امور مالی و بازرگانی-شغل 74

21/92/1/11054501509936000-4مدیر بازاریابی  امور مالی و بازرگانی-شغل 75

51/35/1/251190702000000-4متصدي سوپر فروشگاه امور مالی و بازرگانی-شغل 76

22/23/1/233610941324800-4مامور خرید امور مالی و بازرگانی-شغل 77

31/24/1/275139021413248000-3مسئول فروش  امور مالی و بازرگانی-شغل 78

41/45/1/24070011010350000-4تحلیل گر بورس امور مالی و بازرگانی-شغل 79

39/34/1/4804001202490000-3حسابدار حقوق و دستمزد امور مالی و بازرگانی-شغل 80

21/24/1/2/122100323650000-4رئیس فروش ( عمده فروش ) صنایع امور مالی و بازرگانی-شغل 81

41/23/1/251350863312000-4متصدي صدور بیمه هاي مسئولیت امور مالی و بازرگانی-شغل 82

41/29/1/375150907060000-4بازار یاب بیمه امور مالی و بازرگانی-شغل 83

1420/01/1/4459001357450000مدیر فروشگاه امور مالی و بازرگانی-شغل 84



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

41/25/1/2744601208280000-4بیمه گر بیمه هاي بازرگانی امور مالی و بازرگانی-شغل 85

41/48/1/1376301009880000-4تحلیلگر بازارهاي مالی بین المللی امور مالی و بازرگانی-شغل 86

22/26/1/2165310047530360000-4تدارکات خارجی امور مالی و بازرگانی-شغل 87

00/27/1/360200806630000-4ترخیص کار گمرکات  امور مالی و بازرگانی-شغل 88

10/16/1/26911501843980000-1حسابدار دولتی امور مالی و بازرگانی-شغل 89

10/14/1/1723801103312000-1حسابدار مالیاتی  امور مالی و بازرگانی-شغل 90

00/29/1/231490807452000-4بازاریاب  امور مالی و بازرگانی-شغل 91

10/12/1/3559501502490000-1حسابدار صنعتی درجه 1  امور مالی و بازرگانی-شغل 92

10/21/1/2/18216602484650000-1حسابرس ارشد ( امور تولید و کنترل کاال )  امور مالی و بازرگانی-شغل 93

10/16/1/3507001203310000-1حسابداري دارائی هاي ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آالت )  امور مالی و بازرگانی-شغل 94

10/15/2/5607001302490000-1حسابدار عمومی مقدماتی امور مالی و بازرگانی-شغل 95

10/15/1/3/1599101502490000-1حسابدار عمومی تکمیلی امور مالی و بازرگانی-شغل 96

10/15/1/4/2608001402150000-1حسابدار عمومی پیشرفته امور مالی و بازرگانی-شغل 97

22/58/1/218360546130000-0رئیس تدارکات امور مالی و بازرگانی-شغل 98

10/12/2/3509001402490000-1حسابدار صنعتی درجه 2 امور مالی و بازرگانی-شغل 99

93/55/1/2539401473500000-3مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارك بیمه اموراداري-شغل 100

91/33/1/2447601202800000-1مسئول بایگانی و بانک اطالعاتی اموراداري-شغل 101



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

93/33/2/225260512440000-3کارمند اداري و دبیرخانه درجه 2 اموراداري-شغل 102

02/12/1/1922801202800000-2مدیر ارشد اموراداري-شغل 103

93/30/1/26615802243352000-3مسئول آمار و اطالعات پرسنلی اموراداري-شغل 104

02/14/1/1842601102440000-2مدیر میانی اموراداري-شغل 105

93/32/1/225517504303225000-3مسئول ترفیعات و خدمات پرسنلی اموراداري-شغل 106

2/16/1/11053501402800000-2مدیر پایه اموراداري-شغل 107

19/42/1/2497101202800000-2مدیر امور اداري اموراداري-شغل 108

29/19/1/245110561400000-1مسئول امور حقوق پزشکی اموراداري-شغل 109

59/50/1/2613901001750000-5متصدي خدمات حفاظت و تامینی اموراداري-شغل 110

81/25/1/234330672100000-8متصدي آتش نشانی فروشگاه اموراداري-شغل 111

91/35/1/21289202202440000-1بایگان و مسئول اطالعات و آمار آموزشی اموراداري-شغل 112

92/27/1/210280382800000-8تحصیل دار اموراداري-شغل 113

19/87/1/2416001011562000-2کارگزین و مسئول امور پرسنلی اموراداري-شغل 114

93/35/1/211430541230000-3کارگزین امور رفاهی اموراداري-شغل 115

25/42/2/3854501303080000-9کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 2 اموراداري-شغل 116

94/49/1/172230952270000-1کارشناس طبقه بندي مشاغل اموراداري-شغل 117

52/29/1/27190261020000-5سرویس و نگهدار منازل اموراداري-شغل 118



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

95/31/1/248408961820000-3بایگان اموراداري-شغل 119

00/98/1/2968001763000000-3سرپرست دبیرخانه اموراداري-شغل 120

25/42/1/337230601230000-9کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 1 اموراداري-شغل 121

21/22/1/2407401142125000-3منشی انتظامات اموراداري-شغل 122

99/55/1/215390541224000-3مسئول تکثیر اوراق اموراداري-شغل 123

11/16/2/225650902100000-2مدیر صنف اموراداري-شغل 124

93/38/1/3308001102442000-3کارمند دبیرخانه اموراداري-شغل 125

39/31/1/3369601322620000-3مسئول کاردکس و کنترل موجودي اموراداري-شغل 126

93/37/1/3499101402270000-3کارشناس امور اداري اموراداري-شغل 127

28/18/1/2307301032800000-0مدیر منابع انسانی اموراداري-شغل 128

70/15/1/218520701215000-3نامه رسان اموراداري-شغل 129

93/39/1/210160261873000-3کارمند امور اداري اموراداري-شغل 130

93/34/1/248140621214000-3مسئول رفاه و درمان اموراداري-شغل 131

39/91/1/1574301001570000-3مسئول حضور و غیاب اموراداري-شغل 132

51/25/1/16018002403645000-1نگارنده متون فارسی ( آیین نگارش ) اموراداري-شغل 133

21/20/1/456140701820000-3مسئول دفتر اموراداري-شغل 134

21/21/2/310140241060000-3منشی درجه 2 اموراداري-شغل 135



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

93/38/1/245300751518000-8مسئول طبقه بندي مشاغل و صدور احکام اموراداري-شغل 136

39/31/1/240100501063000-3مسئول کنترل و بازرسی کارکنان اموراداري-شغل 137

19/61/1/3604001001822000-2مسئول نقلیه اموراداري-شغل 138

21/21/1/3396901082277000-3منشی درجه 1 اموراداري-شغل 139

93/25/1/218520702100000-3مسئول دبیرخانه و بایگانی اموراداري-شغل 140

51/65/1/2184536072023150000-8نصاب و تعمیرکار آسانسور برق-شغل 141

57/53/1/1327801107850000-8مسئول خدمات مشترکین برق برق-شغل 142

55/77/1/3144278042218800000-8تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1 برق-شغل 143

55/28/1/411927103905200000-8برقکار ساختمان درجه 1 برق-شغل 144

55/28/2/429041007007850000-8برقکار ساختمان درجه 2 برق-شغل 145

57/51/1/1327001027260000-8ضابط برق برق-شغل 146

55/13/1/4220400062017650000-8برقکار صنعتی درجه 1 برق-شغل 147

57/52/1/1501201503208900000-8مامور نظارت و خدمات فنی مشترکین برق برق-شغل 148

51/46/2/317527504508900000-8مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق برق-شغل 149

55/15/2/44486420109016750000-8برقکار صنعتی درجه 2 برق-شغل 150

55/16/2/2215559077415900000-8برقکار ماشین آالت برق-شغل 151

55/77/2/1298402070017000000-8تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 برق-شغل 152



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

53/47/1/42707500102018800000-8تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه 1 برق-شغل 153

53/47/2/4360560092017000000-8تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه 2 برق-شغل 154

MATLAB32/35/1/15010001709400000-0کارور برق-شغل 155

HSE 11/11/12/132580905930000-2مسئول بهداشت و ایمنی- شایستگی 156

51/62/1/118220402870000-5آمادگی در مقابله با بالیاي طبیعی و انسان ساخت بهداشت و ایمنی- شایستگی 157

10/12/12460361206830000-3پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله بهداشت و ایمنی-شغل 158

84/95/1/3681482424021275000-5آتش نشان صنعتی  بهداشت و ایمنی-شغل 159

10/11/12460361206830000-3پایشگر زیست محیطی آالینده هاي محیطی بهداشت و ایمنی-شغل 160

99/40/1/38935604454210000-5مشاورمهارت هاي سالم زیستن بهداشت و ایمنی-شغل 161

99/40/1/216313202953835000-5مهارت هاي سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته) بهداشت و ایمنی-شغل 162

10/10/1/210422603303300000-3مسئول بهداشت کار بهداشت و ایمنی-شغل 163

71/97/1/37013002004528000-0مسئول حفاظت و ایمنی  بهداشت و ایمنی-شغل 164

94/38/2/318340522260000-3منشی پزشکی درجه 2 بهداشت و ایمنی-شغل 165

94/38/1/224380622560000-3منشی پزشکی درجه 1  بهداشت و ایمنی-شغل 166

60/14/1/232480802890000-5کارگر لنرژي (رختشوي خانه بیمارستان) بهداشت و ایمنی-شغل 167

81/39/1/248120817610350000-5تکنسین عملیات امداد و نجات آتش نشانی بهداشت و ایمنی-شغل 168

32/12/1/1113377049055900000-7آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک بیوتکنولوژي-شغل 169



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

32/11/1/1107336044352730000-7آزمایشگر ارشد تشخیص مولکولی بیوتکنولوژي-شغل 170

71/22/2/215454607006600000-8لوله کش گاز خانگی و تجاري تاسیسات-شغل 171

71/08/2/392404049615482000-8لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه 2 تاسیسات-شغل 172

69/30/1/18916102506300000-9تعمیرکار مشعل گازي تاسیسات-شغل 173

71/06/2/2100400050015820000-8لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 تاسیسات-شغل 174

71/06/1/270279036912520000-8لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 تاسیسات-شغل 175

71/08/1/397415051215950000-8لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی و برودتی درجه1 تاسیسات-شغل 176

71/13/1/36612401907600000-8تعمیر کار آبگرمکن دیواري تاسیسات-شغل 177

71/14/1/285315040012650000-8لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي درجه 1 تاسیسات-شغل 178

71/14/2/285635072022440000-8لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي آب گرم درجه2 تاسیسات-شغل 179

71/40/1/1114837095130000000-8لوله کش و نصاب تاسیسات گاز رسانی ساختمان تاسیسات-شغل 180

71/42/1/1120471059118700000-8لوله کش و نصاب تاسیسات حرارتی ساختمان تاسیسات-شغل 181

71/43/1/1162525068721700000-8لوله کش و نصاب تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان تاسیسات-شغل 182

71/41/1/1146435058118371000-8لوله کش و نصاب تاسیسات آب رسانی ساختمان تاسیسات-شغل 183

(PUSH FIT) 71/10/1/1/130500802530000-8لوله کش فاضالب نصب فشاري تاسیسات-شغل 184

 Carrier 28/20/1/16015502156800000-0طراح و محاسب تهویه مطبوع با نرم افزار تاسیسات-شغل 185

41/92/1/25114101927500000-8تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی تاسیسات-شغل 186



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

41/90/1/24517902247000000-8تعمیرکار کولر گازي خودرو تاسیسات-شغل 187

41/80/1/15016002103800000-8تعمیرکار کولر آبی تاسیسات-شغل 188

71/12/1/2111261037211085000-8تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي تاسیسات-شغل 189

3203136314045013052000-7127تعمیر کار دستگاه هاي سردکننده خانگی و تجاري تاسیسات-شغل 190

73/10/1/173312038512180000-8طراح و سازنده کانال هاي هدایت هوا  تاسیسات-شغل 191

39/39/1/24710101484370000-1مسئول سمعی و بصري و روابط عمومی تکنولوژي فرهنگی-شغل 192

59/16/1/113949018811442000-1دبیري خبر تکنولوژي فرهنگی-شغل 193

28/17/1/210140241437500-0مسئول اطالع رسانی تکنولوژي فرهنگی-شغل 194

59/30/1/11001101113450000-1خبرنگار ورزشی تکنولوژي فرهنگی-شغل 195

59/55/1/11281501435100000-1ویراستار کتاب و مطبوعات تکنولوژي فرهنگی-شغل 196

59/15/1/1116001163622000-1خبرنگار اقتصادي تکنولوژي فرهنگی-شغل 197

59/56/1/17060762380000-1بازاریاب مطبوعاتی تکنولوژي فرهنگی-شغل 198

19/90/1/11858002657230000-2متصدي روابط عمومی تکنولوژي فرهنگی-شغل 199

59/15/2/11179502126325000-1خبرنگاري تکنولوژي فرهنگی-شغل 200

63/40/1/1957301685820000-1عکاس خبري تکنولوژي فرهنگی-شغل 201

32/20/1/17360792950000-4مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1   تکنولوژي فرهنگی-شغل 202

72/17/1/24223602785000000-8جوشکار گاز درجه 1 جوشکاري و بازرسی جوش-شغل 203



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

72/17/2/27046805389820000-8جوشکار گاز درجه 2 جوشکاري و بازرسی جوش-شغل 204

SMAW 72/23/1/19640004968912000-8جوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند جوشکاري و بازرسی جوش-شغل 205

72/12/1/23428603208000000-8جوشکار گاز محافظ آرگون جوشکاري و بازرسی جوش-شغل 206

21641005012200224100000کاربرد اصول ترافیک معابر و تقاطع ها ( حمل و نقل ) حمل ونقل- شایستگی 207

59/25/1/116320644760000-5ممیز ایمنی معابر حمل ونقل-شغل 208

72/07/1/276220029615275000-9سیم بکسل انداز جرثقال (ریگر جرثقال) حمل ونقل-شغل 209

59/26/1/117310644830000-5تحلیلگر ترافیک حمل ونقل-شغل 210

1315108215500000-001-49-2269توسعه و تقویت مهارت هاي هوش حرکتی خدمات آموزشی- شایستگی 211

35/92/1/23515201874550000-1تند خوان  خدمات آموزشی-شغل 212

91/98/2/226540801653000-1کتابدار خدمات آموزشی-شغل 213

39/59/2/29620002961830000-1مدیر آموزش خدمات آموزشی-شغل 214

19/11/1/214560701870000-2مدیر آموزشگاه فنی و حرفه اي خدمات آموزشی-شغل 215

20/12/1/31206401843735000-7مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده خدمات آموزشی-شغل 216

51/24/1/28024003205750000-1نگارنده متون خارجی ( آیین نگارش )  خدمات آموزشی-شغل 217

49/95/1/35412601801800000-1تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم خدمات آموزشی-شغل 218

31/99/1/259370961850000-1پداگوژي عمومی خدمات آموزشی-شغل 219

19/49/2/2209201123160000-8معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 2 صنایع چوب و کاغذ-شغل 220



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

39/26/1/46026003707600000-9رنگ کار چوب(پیشرفته) صنایع چوب و کاغذ-شغل 221

39/26/2/47028004005150000-9رنگ کار چوب(مقدماتی) صنایع چوب و کاغذ-شغل 222

12/32/1/45430603902450000-8منبت کار درجه 1 صنایع چوب و کاغذ-شغل 223

19/48/2/58141905503650000-8معرق کار درجه 2 صنایع چوب و کاغذ-شغل 224

12/69/1/326144020018257000-8مشبک کار درجه 1 صنایع چوب و کاغذ-شغل 225

61/21/1/22136303847280000-1پیکر تراش چوب صنایع چوب و کاغذ-شغل 226

12/37/1/15025003508050000-8خراط درجه 1 صنایع چوب و کاغذ-شغل 227

12/06/1/4136424068010140000-8درودگر درجه 1 صنایع چوب و کاغذ-شغل 228

12/06/2/4160670083011800000-8درودگر درجه 2 صنایع چوب و کاغذ-شغل 229

12/08/1/26414402087970000-8گره چین صنایع چوب و کاغذ-شغل 230

19/68/1/465261032615000000-8خاتم کار به روش پیشرفته صنایع چوب و کاغذ-شغل 231

19/68/2/487373046020560000-8خاتم کار به روش مقدماتی صنایع چوب و کاغذ-شغل 232

19/45/2/290310040011360000-8منبت معرق کار درجه 2 صنایع چوب و کاغذ-شغل 233

12/32/2/310333704706980000-8منبت کار درجه 2 صنایع چوب و کاغذ-شغل 234

19/48/1/58548506205320000-8معرق کار درجه 1 صنایع چوب و کاغذ-شغل 235

54/93/1/31615201685945500-7رفوگر فرش درجه 1 صنایع دستی (بافت)-شغل 236

54/57/1/32430603307514000-7قالی باف درجه 1 صنایع دستی (بافت)-شغل 237



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

54/56/1/236400762670000-7قالی باف تابلویی صنایع دستی (بافت)-شغل 238

62/94/1/24222302654014000-1طراح نقشه گلیم صنایع دستی (بافت)-شغل 239

54/93/2/314680823850000-7رفوگر فرش درجه 2  صنایع دستی (بافت)-شغل 240

62/93/2/34213801805110000-1طراح نقشه فرش صنایع دستی (بافت)-شغل 241

54/52/1/22424002644904000-7قالی باف حجمی صنایع دستی (بافت)-شغل 242

54/57/2/32442604506720000-7قالی باف درجه 2 صنایع دستی (بافت)-شغل 243

54/96/1/26416802323552000-7گبه باف صنایع دستی (بافت)-شغل 244

54/54/2/39023003206624000-7گلیم باف درجه 2 صنایع دستی (بافت)-شغل 245

54/54/1/15219002426624000-7گلیم باف درجه 1 صنایع دستی (بافت)-شغل 246

62/93/1/21710301205110600-1رنگ آمیز نقشه فرش صنایع دستی (بافت)-شغل 247

39/53/1/226700961780000-8مرصع کار صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 248

59/31/1/330300601000000-8نورد کار فلزات قیمتی صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 249

80/10/1/1100380048020000000-8طال ساز صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 250

80/85/1/156201025726450000-8گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی(زاویه) صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 251

80/86/1/1109239034813300000-8گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی(دامله) صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 252

80/15/1/219370562380000-8النگو و حلقه ساز و تراش کار فلزات قیمتی صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 253

80/93/1/164106017041000000-8تراشکار فلزات قیمتی با دستگاه CNC طال  صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 254



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

80/12/1/220400602980000-8ملیله کار و زنجیر باف صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 255

94/11/1/236520883180000-7مدل ساز فلزات قیمتی صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 256

80/86/1/27432604004350000-8گوهر تراش صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 257

80/19/1/2284707515650000-8بازیاب طال از خاك صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 258

36/11/1/2407801184152000-0عیار سنج فلزات قیمتی صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 259

32/77/1/17914102207520000-0طراح طال و جواهر با رایانه صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 260

32/78/1/39014202325940000-0طراح طال و جواهر صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 261

25/12/1/2306009010000000-7ریخته گر فلزات قیمتی صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 262

80/51/1/239560951780000-8ذوب کار فلزات قیمتی صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 263

80/21/1/2426301055740000-8تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآالت صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 264

31/35/1/2728201544550000-4فروشنده طال و نقره و جواهر صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 265

80/13/1/363137020010280000-8مخراج کاري،قلم زنی و جواهر نشانی روي فلزات قیمتی  صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 266

95/67/1/21910101202910000-7شبکه دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 267

95/91/2/24814401924370000-7سوزن دوز و سکه دوز بلوچ صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 268

59/43/1/3239901223300000-7سوزن باف صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 269

95/90/1/312600722130000-7سرمه دوز تزئینی صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 270

95/93/1/110420603109000000-7سازنده دوخت هاي سنتی تلفیقی صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 271



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

95/94/1/14216802103740000-7روبان دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 272

95/69/2/3488301313175000-7تکه دوزي با چرخ صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 273

29/32/1/24013901795290000-9چاپ باتیک صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 274

95/31/1/22622602524630000-7قالب دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 275

95/62/1/25014201924500000-7پته دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 276

95/69/1/12317702002910000-7تکه دوزي با دست صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 277

95/93/1/115510661590000-7قیطان‘مغزي‘یراق و نوار دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 278

95/74/1/123670901980000-7آیینه دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 279

95/72/1/1736401372510000-7تفرشی دوز(درویش دوز) صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 280

95/73/1/1637601392000000-7آجیده دوز(پنبه دوز‘الیه دوز) صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 281

95/71/1/1667601422380000-7پریواردوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 282

95/98/1/13013001603850000-7خامه دوز سیستان(خمک دوزي) صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 283

95/76/1/115750901990000-7ده یک و نقده دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 284

95/99/1/3158501002450000-7ابریشم و خامه دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 285

95/65/1/32811701454232000-7سوزندوز سنتی خاص مناطق صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 286

95/91/2/312480602590000-7سرمه دوز سنتی صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 287

95/66/2/31712501424240000-7سوزندوز سنتی صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 288



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

95/71/1/16531703825950000-7خوس دوز(نقده) صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 289

95/73/1/18939104809260000-7شک و زري باف صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 290

49/42/1/38423603203180000-9عروسک دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 291

95/64/1/12112301443380000-7کتیبه دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 292

59/41/1/35915102102550000-7قالب باف صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 293

95/61/1/3259501205550000-7گالبتون دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 294

62/42/1/131590904630000-1پارچه ساز تزیینی صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 295

59/34/2/3208001004270000-7هویه کار پارچه درجه 2 صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 296

59/34/1/3208001004030000-7هویه کار پارچه درجه 1 صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 297

61/35/1/25323202854700000-1نقاشی و رنگ آمیزي روي پارچه صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 298

59/31/1/38029003703240000-7مکرمه باف صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 299

62/29/1/213620751720000-1معرق کار پارچه صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 300

55/94/1/22116101821680000-7مروارید باف صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 301

59/42/1/34210801501455000-7گیپورباف صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 302

95/74/1/411124903605360000-7گلدوز ماشینی صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 303

95/73/1/324560801650000-7گلدوز دستی صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 304

95/66/1/213520651850000-7کانوا و گوبلن دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 305



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

95/75/1/115590742645000-7صدف دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 306

95/68/1/317630802900000-7مهره هاي تزیینی و پولک و منجوق دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 307

1297901085189000-2149مدیریت پیل سوختی صنایع شیمیایی- شایستگی 308

3267401005023000-3131نصب پانلهاي خورشیدي صنایع شیمیایی- شایستگی 309

119710904816000-3131مدیریت عملیات توربین هاي بادي صنایع شیمیایی- شایستگی 310

117730904816000-8211نصب توربین هاي بادي صنایع شیمیایی- شایستگی 311

28/22/1/211230404167860000-7پوشش گر الکتریکی- آبکار درجه 1 صنایع شیمیایی-شغل 312

28/22/2/2145405055011430000-7پوشش گر الکتریکی- آبکار درجه 2 صنایع شیمیایی-شغل 313

02/34/1/144144018811900000-8پستایی ساز درجه 1 صنایع نساجی-شغل 314

02/34/2/24414801926880000-8پستایی ساز درجه2 صنایع نساجی-شغل 315

26/31/1/28541805034015000-8صحاف صنایع چاپ-شغل 316

21/43/1/21672088663000-3ماشین نویس التین  صنایع چاپ-شغل 317

29/91/1/226460722230000-9ناظر فنی چاپ صنایع چاپ-شغل 318

21/05/1/27725603332790000-9حروفچین رایانه اي ( کامپیوتري ) صنایع چاپ-شغل 319

22/39/1/26656206285590000-9ماشین چی چاپ اسکرین صنایع چاپ-شغل 320

84/59/1/234380726900000-0صفحه آرا و حروفچین رایانه اي (تایپ رایانه اي) صنایع چاپ-شغل 321

21/42/1/21660076703800-3ماشین نویس فارسی صنایع چاپ-شغل 322



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

80/55/1/23613201685690000-8ملیله ساز نقره صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 323

91/66/2/24224002823220000-8تراشکار شیشه و کریستال درجه 2 صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 324

91/66/1/29244405366320000-8تراشکار شیشه و کریستال درجه 1 صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 325

5120/1/3181820562680000کنترل ایمنی و بهداشت در آشپزخانه صنایع غذایی- شایستگی 326

5120/1/232543011610140000قناد پایه صنایع غذایی-شغل 327

31/31/1/2317301047150000-5آشپز مخصوص - روز صنایع غذایی-شغل 328

31/95/1/314480627340000-5آشپز غذاهاي فوري صنایع غذایی-شغل 329

31/32/1/3318101125750000-5آشپز درجه 1 صنایع غذایی-شغل 330

31/32/2/35416202169320000-5آشپز درجه 2 صنایع غذایی-شغل 331

31/32/1/22011001306950000-5آشپز سنتی صنایع غذایی-شغل 332

5120/5/12942538042724650000سر آشپز طالیی صنایع غذایی-شغل 333

5120/1/11753107013770000شیرینی پز شیرینی هاي مدرن صنایع غذایی-شغل 334

5120/1/7183310618700000نانواي نان خانگی و فانتزي صنایع غذایی-شغل 335

5120/5/3782109918840000آشپز غذاهاي بین المللی صنایع غذایی-شغل 336

5120/1/91242106412320000قهوه سراي مدرن صنایع غذایی-شغل 337

5120/1/114753011911600000شیرینی پز سنتی صنایع غذایی-شغل 338

5120/5/4301593021918830000آشپز ایرانی صنایع غذایی-شغل 339



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

31/34/1/226480744060000-5کباب زن و تخته کار صنایع غذایی-شغل 340

31/94/1/110300403380000-5آشپزي با مایکروویو صنایع غذایی-شغل 341

76/37/1/13411601506670000-7دسر ساز بین المللی صنایع غذایی-شغل 342

76/35/1/219770964570000-7دسر ساز سنتی صنایع غذایی-شغل 343

72/10/1/124680923580000-7سازنده نقل و نبات و شکر پنیر صنایع غذایی-شغل 344

31/99/1/120500705560000-5ساالد ساز و اردور ساز صنایع غذایی-شغل 345

76/67/1/13610001365560000-7شیرینی پز شیرینی هاي خشک صنایع غذایی-شغل 346

5120/1/8121351015713040000دسرساز دسرهاي بین المللی صنایع غذایی-شغل 347

31/98/1/2277301007340000-5طباخ آبزیان صنایع غذایی-شغل 348

5120/1/5679201059220000سبزي آرا‘میوه آرا و سفره آرا صنایع غذایی-شغل 349

76/36/1/224660908540000-7کیک ساز و تر ساز صنایع غذایی-شغل 350

76/96/1/224660903970000-8گز سازي صنایع غذایی-شغل 351

76/37/1/232460785950000-7نانواي نانهاي حجیم و نیمه حجیم صنایع غذایی-شغل 352

76/66/1/118420604570000-7شیرینی پز بدون فر (اجاق کار) صنایع غذایی-شغل 353

76/65/2/44514501907540000-7شیرینی پز درجه 2 صنایع غذایی-شغل 354

5120/5/125270523625000پذیرایی کننده صنایع غذایی-شغل 355

49/89/1/23515050995000-8مدیر در صنایع غذایی صنایع غذایی-شغل 356



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

5120/5/2811703028122460000آشپز پایه صنایع غذایی-شغل 357

76/38/1/211390502590000-7نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص فردار ماهر صنایع غذایی-شغل 358

76/39/1/214600744960000-7نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص خمیرساز ماهر صنایع غذایی-شغل 359

31/33/1/232500829490000-5متصدي کافی شاپ(قهوه سرا) صنایع غذایی-شغل 360

76/65/1/4229601188000000-7شیرینی پز درجه 1 صنایع غذایی-شغل 361

91/45/1/25815102098760000-7ضخیم دوز مردانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 362

91/41/1/4/56524103064570000-7ضخیم دوز زنانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 363

91/41/1/3/42912301525290000-7طراحی لباس با رایانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 364

91/41/1/3/35421002643840000-7طراحی لباس زنانه و دخترانه  طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 365

91/97/1/3/14617002166757000-7خیاط لباس شب و عروس  طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 366

91/42/1/25417002242740000-7کاپشن دوز طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 367

91/46/1/15235804108580000-7الگو ساز لباس به روش حجمی طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 368

91/41/2/3/15343704906930000-7الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزي ) طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 369

91/41/1/3/27025303236760000-7الگوساز و برشکار لباس زنانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 370

91/41/2/416030004606760000-7نازك دوز زنانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 371

91/44/1/1316901005104000-7الگو ساز لباس با رایانه  طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 372

91/45/2/211439205065290000-7نازك دوز مردانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 373



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

7/91/45/1/3/17822203004940000طراحی لباس مردانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 374

91/45/1/3/29429403888210000-7الگوساز و برشکار لباس مردانه  طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 375

91/40/1/14613401802550000-7مانتو دوز طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 376

91/43/1/34420202464380000-7بچه گانه و دخترانه دوز طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 377

91/37/1/22810401323280000-7دوزنده پوشاك حمام طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 378

91/96/1/26022402843650000-7خیاط لباس زیر زنانه  طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 379

91/48/1/26313401973280000-7راسته دوز  طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 380

91/47/1/26415402183650000-7روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 381

91/31/1/1317901104570000-7سري دوز سرویس خواب طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 382

91/36/1/1446601102010000-7دوزنده لباس مبل طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 383

91/34/1/3228601082010000-7شلوار دوز  طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 384

31/21/2/2/7427501278050000-0کار با نرم افزار Autodesk map 3D (مقدماتی) عمران- شایستگی 385

31/21/2/2/617500824520000-0کاربا نرم افزار Autodesk Map3D (پیشرفته) عمران- شایستگی 386

Autodesk Civil Design 2D 31/21/2/2/1531590938350000-0کار با نرم افزار نقشه بردار مسیر عمران- شایستگی 387

Auto desk Survey 31/21/2/2/921270533940000-0کار با نرم افزار عمران- شایستگی 388

31/21/2/2/113422002598820000-0کار با نرم افزارLand Development (پیشرفته) عمران- شایستگی 389

31/21/2/2/146115202187530000-0کار با نرم افزارLand Development (مقدماتی) عمران- شایستگی 390



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

PINNACLE با نرم افزار GPS 31/21/2/2/12363908015750000-0تحلیل و پردازش داده هاي عمران- شایستگی 391

31/22/1/13855501536410000-0نقشه بردار کارگاهی عمران- شایستگی 392

31/23/1/1395401036530000-0نقشه بردار مسیر عمران- شایستگی 393

31/24/1/13852501506830000-0نقشه بردار معدن عمران- شایستگی 394

3D Home Architect 214213040114260401740000طراحی با نرم افزار عمران- شایستگی 395

Excel 3112/0210200301780000برآورد و تهیه صورت وضعیت به کمک عمران- شایستگی 396

2142/0318340523300000طراحی مقاطع فلزي عمران- شایستگی 397

Auto desk Civil Design 3D 31/21/2/2/1028510827590000-0کاربا نرم-افزار سه-بعدي طراحی-مسیر عمران- شایستگی 398

31/22/3/1/125120372000000-0کارگر عمومی نقشه برداري درجه 3 عمران-شغل 399

52/25/2/4/1327801105940000-9کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 2 عمران-شغل 400

21/28/1/16288502006330000-0طراح و سازنده آبنما و محوطه عمران-شغل 401

59/27/1/213350485050000-9طراح و نصاب شیشه سکوریت عمران-شغل 402

ARCHICAD 32/54/2/2/428520803840000-0طراحی معماري به کمک عمران-شغل 403

39/59/1/3/1407501156000000-8عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 1 عمران-شغل 404

52/25/1/4/1469801446730000-9قالب بند و کفراژ بند درجه 1 عمران-شغل 405

ME-DESIGN-and 32/54/2/2/5812020675000-0طراح نماي ساختمان به کمک نرم افزار عمران-شغل 406

31/25/3/1/116120282350000-9کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه 3 عمران-شغل 407



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

21/25/1/2104624072833060000-0طراح معماري داخلی عمران-شغل 408

GPS 31/29/2/1404501003740000-0کارور عمران-شغل 409

31/28/1/140450855540000-0کارور SDR MAP درجه 1 عمران-شغل 410

31/28/2/1284207013830000-0کارور SDR MAP درجه 2 عمران-شغل 411

Arclew با نرم افزار GIS 31/28/1/2/120280484310000-0کارور اطالعات جغرافیایی عمران-شغل 412

51/52/1/3/15412301777430000-9کاشی کار درجه 1 عمران-شغل 413

74/41/2/3/15613701937220000-9کمک اسکلت ساز درجه 2 عمران-شغل 414

74/41/3/1/325650902960000-9کارگر عمومی جوشکاري(درجه3) عمران-شغل 415

71/06/3/1/119290482380000-8کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه3 عمران-شغل 416

31/21/2/2/11012034034415100000-0سرپرست اکیپ نقشه برداري  عمران-شغل 417

74/41/1/3/14710001478370000-9اسکلت ساز درجه 1 عمران-شغل 418

 (P3) و کنترل پروژه با نرم افزار CPM 22/14/1/224400644050000-0برنامه ریزي عمران-شغل 419

STAAD111 22/17/1/2486401127090000-0تحلیلگر و طراح سازه هاي بتنی و فلزي عمران-شغل 420

31/22/1/190130302507590000-0ترازیاب عمران-شغل 421

74/44/1/22918402139140000-8داربست بند عمران-شغل 422

74/95/1/1/13714901869140000-8در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 1 عمران-شغل 423

 SAP 22/19/1/2427801207120000-0طراح و آنالیز سازه با عمران-شغل 424



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

53/59/1/23813801766070000-9سازنده سقف شیروانی عمران-شغل 425

51/52/2/3/122380604120000-9کمک کاشی کار درجه 2 عمران-شغل 426

51/23/1/2/355245030013950000-9سرپرست بنایی عمران-شغل 427

74/45/1/135140252009200000-8سرپرست گروه داربست بند عمران-شغل 428

51/43/1/3/13410301377390000-9سنگ کار درجه 1 عمران-شغل 429

55/30/1/24625002968250000-9سیمانکار عمران-شغل 430

3D - HOMEINTERIORS 32/54/2/2/214420563630000-0طراح داخل منازل مسکونی با عمران-شغل 431

Ream – house 32/54/2/2/120400605020000-0طراح فضاهاي بزرگ ( هتل و فروشگاه ) با عمران-شغل 432

3DMAX 32/54/2/1/65010001607230000-0طراح معماري با نرم افزار عمران-شغل 433

51/41/1/16592432008390000-9دیوار چینی سنگی عمران-شغل 434

32/62/1/111189702709460000-0نیولر  عمران-شغل 435

74/95/2/1/17117702486700000-8کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 2 عمران-شغل 436

52/28/1/2104192243201600000-9معمار عملیات بتنی عمران-شغل 437

59/28/1/21610101174385000-9نصاب کاغذ دیواري ، موکت و پارکت عمران-شغل 438

31/25/1/4/16019302538730000-0نقاش ساختمان درجه 1 عمران-شغل 439

31/21/1/1/420250455330000-0نقشه بردار با دستگاه هاي الکترونیکی Total Station(نقشه بردار ماهر) عمران-شغل 440

31/21/1/2/15315702108900000-0نقشه بردار درجه 1 عمران-شغل 441



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

32/31/1/2145145032015295000-0مسئول متره و برآورد راهسازي عمران-شغل 442

32/54/1/3150250244248850000-0نقشه کشی معماري عمران-شغل 443

19/29/1/15040301205620000-2مسئول گودبرداري و ایمن سازي خاکبرداري  عمران-شغل 444

V_RAY 32/56/1/213320452380000-0نور پردازي و متریال دهی با قابلیت رندر باال با نرم افزار عمران-شغل 445

52/31/1/229590883600000-9شومینه ساز عمران-شغل 446

55/13/1/3/25214101936800000-9گچ کار درجه1 عمران-شغل 447

55/30/3/229640932350000-8کارگر عمومی برق ساختمان درجه 3 عمران-شغل 448

52/34/3/1/214210351940000-9کارگر عمومی آرماتوربندي وقالب بندي عمران-شغل 449

32/56/1/115025404048700000-0نقشه کشی سازه عمران-شغل 450

39/59/3/2/131630942100000-8کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 3 عمران-شغل 451

  Autocad 32/54/1/1/111520003156140000-0نقشه کشی ساختمان با عمران-شغل 452

33/28/1/229480774090000-0متصدي تعیین صورت وضعیت عمران-شغل 453

55/13/2/3/13712501624430000-9کمک گچ کار درجه 2 عمران-شغل 454

71/06/2/3/16516202277950000-8کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 عمران-شغل 455

31/25/2/1/14513201776270000-9کمک نقاش ساختمان درجه 2 عمران-شغل 456

31/21/2/3/128420703320000-0کمک نقشه بردار درجه 2 عمران-شغل 457

55/13/1/268426049410670000-9گچ بر عمران-شغل 458



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

71/06/1/3/15316102148570000-8لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 عمران-شغل 459

19/26/1/21161402428011080000-2معاون کارگاه  عمران-شغل 460

33/29/1/2347001045400000-0متصدي متره و برآورد درجه 1 عمران-شغل 461

21/28/1/2301461766730000-0تزئین کننده فضاي داخلی عمران-شغل 462

33/29/2/2367001065500000-0متصدي متره و برآورد درجه 2 عمران-شغل 463

41/39/1/26415202166700000-4متصدي معامالت امالك عمران-شغل 464

59/11/1/133520854390000-9مجري اجراي مقاوم سازي درجه 1 عمران-شغل 465

19/27/1/21201283228011080000-2مدیر دفتر فنی  عمران-شغل 466

19/28/1/15832301206730000-2مدیریت اجرایی کارهاي ساختمانی درجه 1 عمران-شغل 467

19/25/1/2224184044015900000-2مدیر پروژه عمران-شغل 468

32/86408401246630000-1مربی اجراي مقاوم سازي  عمران-شغل 469

99/15/1/2110194403441900000-9مباشر عملیات خاکی راهسازي عمران-شغل 470

1349/05317020400000تایپ سریع و ده انگشتی فناوري اطالعات- شایستگی 471

MMB 123570903000000-057-53-2513طراحی و پیاده سازي چند رسانه اي با فناوري اطالعات- شایستگی 472

Avid Liqid 18320401800000-056-53-2513کارور فناوري اطالعات- شایستگی 473

332213060216240401320000تجارت الکترونیک و کاربردهاي آن در کسب و کار سازمان فناوري اطالعات- شایستگی 474

116390552000000-052-53-2513روش تحقیق در شبکه هاي اجتماعی فناوري اطالعات- شایستگی 475



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

1208001003000000-050-53-2513کارور WORD(ویژه افراد خاص با نیازهاي ویژه) فناوري اطالعات- شایستگی 476

113270401500000-045-53-2513برنامه نویسی مقدماتی جاوا فناوري اطالعات- شایستگی 477

116480642500000-044-53-2513بازاریابی الکترونیکی فناوري اطالعات- شایستگی 478

17270341500000-044-53-2513مهارت هاي زندگی آنالین فناوري اطالعات- شایستگی 479

116320482000000-001-53-2513کاربر android     (تلفن ها و سایر دستگاه هاي هوشمند) فناوري اطالعات- شایستگی 480

TABLET 1349/6010200301200000کاربر فناوري اطالعات- شایستگی 481

Autoplay Media S tudio 115600752500000-058-53-2513کاربر فناوري اطالعات- شایستگی 482

2513/8912200321270000رایانه کار ICDL درجه2 فناوري اطالعات- شایستگی 483

2511/1312480601460000کارور شبکه اینترنت فناوري اطالعات- شایستگی 484

1330/10318601173970000مدیرBI در فناوري اطالعات(هوش تجاري) فناوري اطالعات- شایستگی 485

Portal 23/93/1/28240321500000-0کاربر فناوري اطالعات- شایستگی 486

WORD2513/8611590702390000کارور فناوري اطالعات- شایستگی 487

1349/50478301303800000انجام مهارت هاي عمومی ICT در کسب و کار دانش بنیان(ویژه طرح مشاغل دانش بنیان فناوري اطالعات- شایستگی 488

Power point2513/871958077800000کارور فناوري اطالعات- شایستگی 489

2511/1210500602390000کارور عمومی رایانه شخصی فناوري اطالعات- شایستگی 490

2513/9018800982700000رایانه کار ICDL درجه1 فناوري اطالعات- شایستگی 491

Authorware 84/87/1/2247601002390000-0تولید کننده چند رسانه اي با فناوري اطالعات-شغل 492



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

CIW 26/57/1/39518503006210000-0رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 493

MS-OUTLOOK 42/13/1/267013800000-3رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 494

19/79/1/28160241090000-2رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1 فناوري اطالعات-شغل 495

DIRECTOR 61/47/1/228520801821000-1رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 496

FIREWORK 61/49/1/216560721650000-1رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 497

TCP/IP 42/14/1/2816024815000-3رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 498

42/15/1/423750982700000-3رایانه کار ICDL درجه 1 فناوري اطالعات-شغل 499

Visual Interdev 61/45/1/2406401043465000-1رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 500

19/86/1/2816024815000-2رایانه کار SPSS درجه 1 فناوري اطالعات-شغل 501

SSP 63/51/1/25213201844570000-1رایانه کار تدوین فیلم و صدا با فناوري اطالعات-شغل 502

19/79/2/28160241200600-2رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2 فناوري اطالعات-شغل 503

ORACLE(ORACLE OPERATOR)84/28/1/224480722390000-0رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 504

19/86/2/2816024815000-2رایانه کار SPSS درجه 2 فناوري اطالعات-شغل 505

  ++c با oo 42/27/1/22060802402740000-0تکنسین برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 506

PROTEL 23/93/1/28160241290000-0کارور فناوري اطالعات-شغل 507

PREMIERE 61/44/1/416320482390000-1کارور فناوري اطالعات-شغل 508

PHOTOSHOP 26/56/1/420500702390000-1کارور فناوري اطالعات-شغل 509



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

FREEHAND 62/58/1/330600902390000-1کارور فناوري اطالعات-شغل 510

Flash MX 61/46/1/332640962390000-1کارور فناوري اطالعات-شغل 511

 EXCEL 19/83/1/420500702390000-2کارور فناوري اطالعات-شغل 512

42/24/1/457/5157/502303980000-3کاربر نرم افزار اداري فناوري اطالعات-شغل 513

ACCESS 84/97/1/332640962390000-0کارور فناوري اطالعات-شغل 514

52/92/1/1/251390904570000-8سخت افزار روبوتیک فناوري اطالعات-شغل 515

3DMAX 62/50/1/67515502303980000-1کارور فناوري اطالعات-شغل 516

84/20/2/221626404808583000-0تولید کننده چند رسانه اي درجه 2 فناوري اطالعات-شغل 517

 SQL Server، Access 84/80/1/3/26911101804200000-0کاربر بانک اطالعاتی فناوري اطالعات-شغل 518

23/94/1/227109802963290000-0طراح و تحلیگر عمومی سیستمها  فناوري اطالعات-شغل 519

66/51/1/35015002003980000-1طراح گرافیک رایانه اي فناوري اطالعات-شغل 520

(E-Citizen) 42/24/1/5/215320771900000-3شهروند الکترونیکی فناوري اطالعات-شغل 521

ECDL CAD 63/60/1/216320481650000-1کارور فناوري اطالعات-شغل 522

Silver Light 15011001606500000-048-53-2513برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 523

  VHDL 62/61/1/1/534560904570000-1برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 524

  UNIX- SHELL 84/82/1/26018002403023000-0برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 525

 PASCAL 84/83/1/3408001201900000-0برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 526



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

  Directx 62/61/1/1/4184216040013870000-1برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 527

(DELPHI، VB) 84/80/1/3/310635404602700000-0برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 528

 (ms) 41/24/1/23676802723660000-0تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران فناوري اطالعات-شغل 529

122480701900000-055-53-2513تکنسین پیاده سازي و راه اندازي شبکه هاي محلی‘شهري و جهانی فناوري اطالعات-شغل 530

84/85/1/220400602200000-0برنامه نویس زبان FOXPRO درجه1  فناوري اطالعات-شغل 531

1408001205500000-049-53-2513برنامه نویس کامپیوتر(خاص افراد با نیازهاي ویژه) فناوري اطالعات-شغل 532

120400604000000-047-53-2513برنامه نویس ارشدجاوا فناوري اطالعات-شغل 533

114260402100000-046-53-2513برنامه نویس پیشرفته جاوا فناوري اطالعات-شغل 534

Android 14513501806500000-002-53-2513  برنامه نویس برنامه هاي کاربردي فناوري اطالعات-شغل 535

 Linux در Open Source 23/98/1/2802008044012600000-0مهندس پشتیبان نرم افزار فناوري اطالعات-شغل 536

UNIX 84/22/1/224320562000000-0کارور فناوري اطالعات-شغل 537

42/90/2/3366801046350000-3اتوماسیون اداري درجه 2  فناوري اطالعات-شغل 538

  Linux 42/25/1/248160803685880000-0تکنسین امنیت سیستمهاي فناوري اطالعات-شغل 539

  cold fusion 84/30/1/24872802804000000-0توسعه دهنده وب با فناوري اطالعات-شغل 540

 PHP با WEB 24/81/1/23264802563290000-0توسعه دهنده فناوري اطالعات-شغل 541

  Multimedia با web 24/89/1/23882802804000000-0توسعه دهنده فناوري اطالعات-شغل 542

41/21/1/32753802402740000-0تکنسین عمومی شبکه هاي کامپیوتري  فناوري اطالعات-شغل 543



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

42/24/1/21763802402740000-0تکنسین عمومی امنیت شبکه  فناوري اطالعات-شغل 544

42/23/1/22258802402740000-0تکنسین شبکه هاي کامپیوتري بیسیم  فناوري اطالعات-شغل 545

 DELPHI 84/79/1/232640964760000-0برنامه نویس زبان فناوري اطالعات-شغل 546

 (ms) 42/26/1/22543802282400000-0تکنسین پشتیبانی برنامه هاي کاربردي کاربران فناوري اطالعات-شغل 547

84/85/2/220280481820000-0برنامه نویس زبان FOXPRO درجه 2  فناوري اطالعات-شغل 548

  ANSYS 32/21/1/125500753970000-0تحلیلگر فناوري اطالعات-شغل 549

  VISUAL-BASIC84/80/1/3488401322930000-0برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 550

VISUAL-FOXPRO 84/77/1/2408001202860000-0برنامه نویس زبان فناوري اطالعات-شغل 551

VISUAL- C 84/78/1/26412001843290000-0برنامه نویس زبان فناوري اطالعات-شغل 552

 JAVA 84/76/1/2367201082860000-0برنامه نویس زبان فناوري اطالعات-شغل 553

84/20/1/2230410064012050000-0تولید کننده چند رسانه اي درجه 1 فناوري اطالعات-شغل 554

42/22/1/24896803044750000-0تکنسین تجهیزات شبکه هاي کوچک  فناوري اطالعات-شغل 555

Asp.Net 2513/6027630902880000برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 556

23/86/1/26496803205840000-0مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه  فناوري اطالعات-شغل 557

84/98/1/24492802964570000-0مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار  فناوري اطالعات-شغل 558

84/23/1/21182588053611675000-0مهندس کامپیوتر در نفوذگري فناوري اطالعات-شغل 559

52/92/1/324560802650000-8مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهاي شخصی فناوري اطالعات-شغل 560



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

52/92/1/1/3507201225840000-8میکروکنترلرها در روبوتیک فناوري اطالعات-شغل 561

IT 42/17/1/21201528043212600000-3مدیر مهندسی بهره وري نیروي انسانی کامپیوتر و فناوري اطالعات-شغل 562

23/96/1/256104803207120000-0مهندس کیفیت نرم افزار فناوري اطالعات-شغل 563

84/79/1/2/105416202164620000-0برنامه نویسی بازي هاي رایانه اي فناوري اطالعات-شغل 564

 WEB براي طراحی صفحات HTML 84/75/1/36011001704380000-1برنامه نویس زبان فناوري اطالعات-شغل 565

84/80/1/3/17015002404130000-0برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی  فناوري اطالعات-شغل 566

52/91/1/215632404807460000-8تعمیرکار عمومی رایانه شخصی  فناوري اطالعات-شغل 567

 WEB 66/43/1/34514501903025000-1طراح مقدماتی صفحات فناوري اطالعات-شغل 568

 CORELDRAW 62/54/1/420400602570000-1کارور فناوري اطالعات-شغل 569

42/18/1/24080802804200000-3مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت  فناوري اطالعات-شغل 570

VB.NET( Web Application) 3512/50336701002380000برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 571

 ORACLE در  PORTAL 42/28/1/232128803205840000-3مهندس فناوري اطالعات-شغل 572

42/97/1/4/1156501001825000-3کارور پیشرفته اینترنت فناوري اطالعات-شغل 573

42/24/1/0/3366801045840000-3کاربر رایانه فناوري اطالعات-شغل 574

CAFE NET 3512/4730600902650000مدیر فناوري اطالعات-شغل 575

(GAME NET)3512/4260.529.50902650000مدیر بازیهاي شبکه اي فناوري اطالعات-شغل 576

 Dreamweaver 61/48/1/320500701650000-1کارور فناوري اطالعات-شغل 577



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

C# (web Application ) 3512/51307001006610000برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 578

(CMS)2513/20456501103310000طراح وتوسعه دهنده سامانه هاي مدیریت محتوا فناوري اطالعات-شغل 579

VB.NET( Windows Application) 3512/49336701002290000برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 580

C# -- Windows Application  -- 3512/48336701008630000برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 581

2513/83298601252390000کارور نرم افزار حقوق و دستمزد فناوري اطالعات-شغل 582

NOVEL- NETWARE 2513/82307001002740000مدیریت شبکه فناوري اطالعات-شغل 583

AUTO CAD 2513/76408801282390000کارور فناوري اطالعات-شغل 584

3512/4123470701990000مدیر فروشگاه اینترنتی فناوري اطالعات-شغل 585

INDESIGN 3513/84259001152650000کارور فناوري اطالعات-شغل 586

 (SCM) 23/83/1/24468802724010000-0مدیر زنجیره پشتیبان فناوري اطالعات-شغل 587

 SQL Server با ADO.NET 42/29/1/252108803207120000-3مهندس توسعه دهنده فناوري اطالعات-شغل 588

 UML و طراحی با oo 84/99/1/248112803207120000-0مهندس تحلیگر فناوري اطالعات-شغل 589

23/95/1/25672802885840000-0مهندس مدیریت پیکربندي نرم افزار  فناوري اطالعات-شغل 590

 PERL 84/26/1/248112803207120000-0مهندس برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 591

 SOLARIS براي ORACLE DBA 23/81/1/22892802805840000-0مهندس فناوري اطالعات-شغل 592

 Java Script 84/84/1/244100803047120000-0مهندس توسعه دهنده وب با فناوري اطالعات-شغل 593

23/87/1/2961608041611680000-0مدیر سرویس دهنده هاي مایکروسافت  فناوري اطالعات-شغل 594



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

 LINUX براي ORACLE DBA 42/30/1/252124803368032000-3مهندس فناوري اطالعات-شغل 595

 SQL SERVER 23/82/1/24896803047120000-0مدیر فناوري اطالعات-شغل 596

 UNIX/ LINUX تحت IT مراکز ISP 42/16/1/28240322390000-3مدیر فناوري اطالعات-شغل 597

52/92/1/1/1587801367120000-8مبانی روبوتیک فناوري اطالعات-شغل 598

 WEB براي توسعه PERL 84/21/1/272168804008032000-0متخصص فناوري اطالعات-شغل 599

23/85/1/22681328056013870000-0مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش  فناوري اطالعات-شغل 600

ILLUSTRATOR 2513/62327601082650000کارور فناوري اطالعات-شغل 601

84/80/1/3/45127403258032000-0مهارت عمومی برنامه نویسی فناوري اطالعات-شغل 602

 ORACEL 42/26/1/2831418038410400000-3مهندس طراح فرم در فناوري اطالعات-شغل 603

23/84/1/25268802805840000-0مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهاي مجازي و راه دور  فناوري اطالعات-شغل 604

 IT 42/22/1/24896803047120000-3مدیر عمومی پروژه هاي کامپیوتر و فناوري اطالعات-شغل 605

 XML 84/25/1/22892802805840000-0مهندس توسعه سیتمها با فناوري اطالعات-شغل 606

 SAN 23/99/1/23684802805840000-0مهندس کامپیوتر در شبکه هاي فناوري اطالعات-شغل 607

 ORACEL 23/80/1/232128803207120000-0مهندس کارآرایی سیستمهاي فناوري اطالعات-شغل 608

84/91/1/2811838042411680000-0مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب  فناوري اطالعات-شغل 609

23/97/1/22381802645840000-0مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی  فناوري اطالعات-شغل 610

 Oracle 84/96/1/2831418038410400000-0مهندس طراح سیستمهاي فناوري اطالعات-شغل 611



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

 ORACEL 42/25/1/252132803448030000-3مهندس کامپیوتر در مدیریت فناوري اطالعات-شغل 612

84/93/1/254146803607120000-0مهندس طراح تجارت الکترونیک  فناوري اطالعات-شغل 613

 WEB 24/88/1/22852802403470000-0مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازي فناوري اطالعات-شغل 614

84/94/1/272128803609300000-0مهندس طراح DB رابطه اي  فناوري اطالعات-شغل 615

 -Commerce E   هاي Web Site 84/86/1/252116803287120000-0مهندس سازنده فناوري اطالعات-شغل 616

 ASP.NET با Enterprise 84/27/1/2402008040011680000-0مهندس در توسعه وب هاي فناوري اطالعات-شغل 617

 GUI 84/95/1/252128803408030000-0مهندس کامپیوتر در طراحی فناوري اطالعات-شغل 618

84/55/2/48615602727000000-0کارور PLC درجه 2 کنترل و ابزار دقیق-شغل 619

42/32/1/249010500154036280000-8تعمیرکار ابزار دقیق کنترل و ابزار دقیق-شغل 620

84/55/1/4100/5131/502727000000-0کارور PLC درجه 1 کنترل و ابزار دقیق-شغل 621

91/30/1/39718302803440000-5راهنماي موزه گردشگري-شغل 622

94/52/1/13580432280000-3مدیر فنی فروش بلیط پروازهاي داخلی و خارجی گردشگري-شغل 623

19/38/1/220744192703710000-2کارمند بازاریابی و فروش در آژانس هاي جهانگردي  گردشگري-شغل 624

91/94/1/27644201402530000-5راهنماي محلی  گردشگري-شغل 625

91/36/1/2194164303883770000-5راهنماي طبیعت گردي ( اکوتوریسم)  گردشگري-شغل 626

91/35/1/3439801413560000-5مدیر تور گردشگري-شغل 627

94/41/1/211220803208960000-3مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي گردشگري-شغل 628



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

91/33/1/224450363303520000-5راهنماي عمومی گردشگري گردشگري-شغل 629

E نوع NEC 23/41/1/1/41545060-0تعمیر و نگهداري یکسو کننده سوئیچ مد مخابرات- آموزش در صنایع 630

56/36/1/3587201305120000-8تعمیرکار تلفن همراه مخابرات-شغل 631

56/20/1/3377201096270000-8فن ورز شبکه هوایی مخابرات-شغل 632

AHP 83/10/1/1/415330484140000-0تصمیم گیري به روش مدیریت صنایع- شایستگی 633

ICB83/10/1/1/523370605030000-0مدیریت پروژه بر اساس استاندارد مدیریت صنایع- شایستگی 634

TOPSIS 83/10/1/1/310230332850000-0تصمیم گیري به روش مدیریت صنایع- شایستگی 635

00/18/1/2349401289490000-7مدیر ساخت قطعات خارج از کارخانه  مدیریت صنایع-شغل 636

28/89/1/2387201108240000-0زمان سنج مدیریت صنایع-شغل 637

41/30/1/214470021414700000-8برنامه ریز تعمیر ماشین آالت تولید مدیریت صنایع-شغل 638

91/43/1/2/220322004234600000-3سرپرست انبار عمومی مدیریت صنایع-شغل 639

28/12/1/3135239584321900000-0مهندسی صنایع و سیستم مدیریت صنایع-شغل 640

25/97/1/297142023915820000-0معاون تحقیقات و توسعه مدیریت صنایع-شغل 641

91/99/1/213440573480000-3مسئول حمل و پخش قطعات و مواد ( صنایع ) مدیریت صنایع-شغل 642

92/20/1/219450643640000-3مسئول برنامه ریزي و پخش قطعات مدیریت صنایع-شغل 643

11/87/1/274134020814240000-2مدیر مهندسی تولید مدیریت صنایع-شغل 644

49/86/1/282158024015820000-8کارشناس تضمین کیفیت  مدیریت صنایع-شغل 645



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

49/86/1/219240432690000-9سرپرست قسمت کنترل مدیریت صنایع-شغل 646

00/17/1/267141020814500000-7سرپرست سیستم نگهداري تعمیرات ( نت )  مدیریت صنایع-شغل 647

24/19/1/218360543650000-0طراحی کارخانه (صنایع) مدیریت صنایع-شغل 648

19/12/1/2379101289490000-2مسئول برنامه ریزي تولید  مدیریت صنایع-شغل 649

10/18/1/240560965530000-4کارآفرین مدیریت صنایع-شغل 650

28/14/1/28217402563380000-0مدیر تولید مدیریت صنایع-شغل 651

49/99/1/2599001499490000-8کنترلر قابلیت اطمینان مدیریت صنایع-شغل 652

49/88/1/2644001046330000-9کنترلر کیفیت مدیریت صنایع-شغل 653

49/92/1/26290352210000-8کنترلر محصول مدیریت صنایع-شغل 654

11/88/1/264120018412650000-2مدیر امور مهندسی و تعمیرات  مدیریت صنایع-شغل 655

49/85/1/2459401399490000-8مدیر تضمین کیفیت  مدیریت صنایع-شغل 656

49/87/1/274146022014500000-8فن ورز تضمین کیفیت  مدیریت صنایع-شغل 657

70/31/1/24215601984600000-5پیرایشگر موي زنانه مراقبت زیبایی-شغل 658

62/90/1/15513701927600000-1آرایشگر دائم صورت(میکرو پیگمنتیشن) مراقبت زیبایی-شغل 659

16114402058000000-003-57-5142آرایشگر دائم صورت زنانه مراقبت زیبایی-شغل 660

70/90/1/1/14813601842490000-5کاله گیس باف با موي طبیعی(زنانه) مراقبت زیبایی-شغل 661

70/94/1/1419201336612000-5متعادل ساز چهره مردانه مراقبت زیبایی-شغل 662



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

70/36/1/25623402906120000-5متعادل ساز چهره زنانه مراقبت زیبایی-شغل 663

70/33/1/115725604137270000-5کار بر مواد و محصوالت شیمیایی در آرایش زنانه مراقبت زیبایی-شغل 664

70/98/1/19222003129920000-5ترمیم کننده موي سر مراقبت زیبایی-شغل 665

70/30/2/46112301847935000-5پیرایشگر مردانه درجه 2 مراقبت زیبایی-شغل 666

70/30/1/4569401506612000-5پیرایشگر مردانه درجه 1 مراقبت زیبایی-شغل 667

70/32/1/1448301272300000-5پیرایشگر ابرو و صورت زنانه مراقبت زیبایی-شغل 668

70/23/1/38324003234980000-5آرایش و پیرایش زنانه مراقبت زیبایی-شغل 669

70/35/1/124360601730000-5آرایشگر ناخن مراقبت زیبایی-شغل 670

70/34/1/27430603804790000-5آرایشگر موي زنانه مراقبت زیبایی-شغل 671

70/97/1/16112301846950000-5چهره پردازي مردانه مراقبت زیبایی-شغل 672

11/98/1/22186010715180000-7لق گیر معدن-شغل 673

11/90/1/2164806422420000-7کارگر تخریب کارگاه معدن معدن-شغل 674

11/59/1/2325608816920000-7مامور حمل مواد ناریه در معدن معدن-شغل 675

11/12/1/2266208813440000-7کوه بر معدن-شغل 676

11/69/1/22793012018000000-7چوب بست کار معدن معدن-شغل 677

12/35/1/23842169613915000-7کارور سنگ شکن معدن-شغل 678

13/89/1/251195024614200000-7کارور دستگاه حفاري معدن-شغل 679



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

11/08/1/2100300040014550000-7معدن کار عمومی معدن-شغل 680

11/54/2/256801616025730000-7کارور آتشکاري در معدن معدن-شغل 681

11/30/1/23197012815180000-7متصدي ارابه چاله زنی معدن معدن-شغل 682

11/49/1/242180022214700000-7کارگر استخراج زغال معدن-شغل 683

20/99/1/2252468072013450000-8فرآور سنگ ها معدن-شغل 684

11/99/1/2295908815800000-7ژئوفون گذار در معادن معدن-شغل 685

81/36/1/256112016816760000-0آمارگیر آب و هواشناسی معدن-شغل 686

11/13/1/2483208019100000-7انباردار مواد ناریه معدن-شغل 687

13/12/1/2346209619100000-0چاه پیما ( زغال و آب ) معدن-شغل 688

11/06/1/254234028813440000-7کارور چکش بادي پیکو  معدن-شغل 689

11/97/1/2227409615812000-7واگن کش معدن-شغل 690

33/51/1/328380662930000-8دریل کار و اره کار مکانیک-شغل 691

32/12/1/3178542072010450000-0نقشه کشی صنعتی درجه 1 مکانیک-شغل 692

32/97/1/322425604805220000-0نقشه کش و طراح به کمک رایانه  مکانیک-شغل 693

32/12/2/320560608119490000-0نقشه کشی صنعتی درجه 2 مکانیک-شغل 694

40/21/1/25238601501000000-5نظافتچی هتل هتلداري-شغل 695

40/54/1/266841002504140000-5اتاق دار هتل هتلداري-شغل 696



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

94/27/1/34413201764140000-3کارمند پذیرش هتل هتلداري-شغل 697

60/16/1/334102201561660000-5متصدي البسه در هتل هتلداري-شغل 698

40/29/1/248621002103480000-5متصدي طبقات در هتل  هتلداري-شغل 699

31/23/1/2252510601660000-5معاون کل آشپزخانه و قنادي هتل هتلداري-شغل 700

32/19/1/241390801160000-3میز آراي هتل هتلداري-شغل 701

32/26/2/2646001241660000-5میزبان رستوران هتلداري-شغل 702

20/13/1/233470801660000-5معاون خانه داري هتل هتلداري-شغل 703

00/46/1/3935901521820000-3مدیر خانه داري هتل هتلداري-شغل 704

10/41/1/2240480072010100000-5مدیر هتل هتلداري-شغل 705

61/95/1/3169501067015080000-1مینیاتور ساز هنرهاي تجسمی-شغل 706

62/44/1/15129403457770000-1کارور گرافیک پیشرفته هنرهاي تجسمی-شغل 707

62/41/1/14220702495610000-1کارور گرافیک مقدماتی هنرهاي تجسمی-شغل 708

62/47/1/14217002124770000-1صفحه آرا یا صفحه بند هنرهاي تجسمی-شغل 709

61/11/1/15614702034570000-1نقاش آکرولیک کار هنرهاي تجسمی-شغل 710

1409401344020000-054-83-2651نقاش مدادرنگی کار هنرهاي تجسمی-شغل 711

61/33/1/288480056812790000-1نقاش درجه 1 هنرهاي تجسمی-شغل 712

95/24/1/22711701443240000-8ایر براش کار هنرهاي تجسمی-شغل 713



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

Delu Adobe Photo 61/32/1/2337801112275000-1چهره پردازي و گرافیک با نرم افزار هنرهاي تجسمی-شغل 714

61/24/1/280464054412250000-1حجم ساز درجه 1 هنرهاي تجسمی-شغل 715

61/24/2/2104552065614770000-1حجم ساز درجه 2 هنرهاي تجسمی-شغل 716

94/91/1/22311301363060000-8حکاك شیشه درجه 1 هنرهاي تجسمی-شغل 717

94/91/2/13520002355290000-8حکاك شیشه درجه 2 هنرهاي تجسمی-شغل 718

61/15/1/19434604409900000-1نقاش رنگ وروغن کار هنرهاي تجسمی-شغل 719

61/37/2/219690881980000-1خوشنویس مقدماتی ( متوسط و خوش ) هنرهاي تجسمی-شغل 720

61/14/1/16018002405400000-1نقاش گواش کار هنرهاي تجسمی-شغل 721

61/33/2/3118345046310425000-1نقاش درجه 2 هنرهاي تجسمی-شغل 722

61/36/1/36724303106980000-1نقاشی روي چرم هنرهاي تجسمی-شغل 723

61/40/1/37122402956640000-1نقاشی روي سفال هنرهاي تجسمی-شغل 724

99/95/1/211727703944350000-7هنر در خانه هنرهاي تجسمی-شغل 725

 (wax) 61/26/1/135105014016560000-1تندیس تراشی  (حجم سازي) با موم هنرهاي تجسمی-شغل 726

61/13/1/17325703307430000-1طراح سیاه قلم کار  هنرهاي تجسمی-شغل 727

61/17/1/12617802044550000-1نقاش آبرنگ کار هنرهاي تجسمی-شغل 728

62/46/1/16521302786260000-1تصویرساز کتاب کودك هنرهاي تجسمی-شغل 729

61/16/1/1458501302930000-1نقاش پاستل کار هنرهاي تجسمی-شغل 730



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

61/37/1/22010001202700000-1خوشنویس پیشرفته ( عالی و ممتاز ) هنرهاي تجسمی-شغل 731

27/94/1/3439301363460000-6گل آرایی گل هاي خشک هنرهاي تزئینی-شغل 732

99/01/1/14624402902000000-5دکوراتیو مجالس عقد و ازدواج هنرهاي تزئینی-شغل 733

61/96/1/32818502134830000-1سازنده تزئینات عروس هنرهاي تزئینی-شغل 734

99/02/1/32127903001840000-5سفره آراي مجالس هنرهاي تزئینی-شغل 735

61/81/2/320600801311000-1سازنده گل هاي بلندر هنرهاي تزئینی-شغل 736

27/97/1/210800901650000-6گل آرایی گیاهان تزئینی هنرهاي تزئینی-شغل 737

27/93/1/214823803866920000-6گل آرایی گل هاي آپارتمانی هنرهاي تزئینی-شغل 738

61/83/1/216430591150000-1سازنده گیاهان مصنوعی هنرهاي تزئینی-شغل 739

61/88/1/3931040900000-1سازنده میوه هاي خمیر چینی هنرهاي تزئینی-شغل 740

61/86/1/36514502103660000-1سازنده عروسک هاي خمیر چینی و اشیاي تزئینی هنرهاي تزئینی-شغل 741

95/92/1/24819202405520000-7سوزن دوزي بر روي طلق یا جسم شیشه اي هنرهاي تزئینی-شغل 742

49/65/1/226400661100000-9شمع ساز هنرهاي تزئینی-شغل 743

61/82/2/219640831460000-1سازنده گل هاي چرمی هنرهاي تزئینی-شغل 744

61/84/1/37727303502950000-1گلساز عمومی هنرهاي تزئینی-شغل 745

51/29/1/28227203546680000-1نمایشنامه نویس هنرهاي نمایشی-شغل 746

63/17/1/334360704720000-1عکاس عمومی(آنالوگ) هنرهاي نمایشی-شغل 747



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

71/44/1/212600721270000-1نوازنده ارگ هنرهاي نمایشی-شغل 748

63/63/1/2150390054011000000-1تدوین گر تصویر پیشرفته هنرهاي نمایشی-شغل 749

70/61/1/1406001007900000-5گریمور سینما و تئاتر و تلویزیون هنرهاي نمایشی-شغل 750

59/15/1/1507001201770000-1فیلنمامه نویس هنرهاي نمایشی-شغل 751

63/20/1/14713001776140000-1نورپرداز  هنرهاي نمایشی-شغل 752

63/64/1/388324041210750000-1تصویر بردار هنرهاي نمایشی-شغل 753

63/63/2/214623403808800000-1تدوین گر تصویر مقدماتی هنرهاي نمایشی-شغل 754

73/29/1/2131324045515820000-1بازیگر تئاتر هنرهاي نمایشی-شغل 755

79/29/1/2649601609490000-1گوینده هنرهاي نمایشی-شغل 756

74/99/1/268208027613920000-1سرپرست دوبالژ هنرهاي نمایشی-شغل 757

62/39/1/2489601447274000-1طراح صحنه هنرهاي نمایشی-شغل 758

63/21/1/1368401204430000-1عکاس دیجیتال هنرهاي نمایشی-شغل 759

Mix Mastering 62/93/1/17316202353920000-8فن ورز ترکیب کننده و نهایی ساز صدا هنرهاي نمایشی-شغل 760

(Live) 62/23/1/131124015510750000-8فن ورز صدابرداري اجراي زنده هنرهاي نمایشی-شغل 761

73/39/1/215228804408300000-1کارگردان تئاتر هنرهاي نمایشی-شغل 762

62/22/2/1146294044012330000-8کارور استودیوي صدابرداري درجه 2 هنرهاي نمایشی-شغل 763

62/22/1/14514501909620000-1طراح مراسم و جشن هنرهاي نمایشی-شغل 764



شهریه مصوب(  ریال )جمع کل ساعاتساعت کارورزيساعت عملیساعت تئوريکد استاندارد نام حرفه  نام رشته  ردیف

27/39/1/3479501422980000-6کشتکار گلخانه هاي هیدروپونیک کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 765

27/38/1/35418602406300000-6کشتکار گلخانه هاي خاکی کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 766

27/96/1/2257501007680000-6پرورش دهنده قارچ صدفی کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 767

6121/28/138540923950000پرورش دهنده کبک کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 768

12/91/1/1618901505440000-6پرورش دهنده پرندگان زینتی  کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 769

24/49/1/2809001705700000-6پرورش دهنده گوسفند کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 770

49/26/1/2507001204800000-6پرورش دهنده ماهیان آکواریومی کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 771

49/29/1/2458301284120000-6پرورش دهنده ماهیان سرد آبی کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 772

12/69/1/17015002206580000-6مدیر واحد پرورش بلدرچین کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 773

12/90/1/2458001254880000-6مدیر واحد پرورش شتر مرغ کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 774

12/40/1/170100201906070000-6مدیر واحد پرورش گاو شیري کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 775

1312/16/1436701104240000پرورش دهنده ماهیان گرم آبی کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 776

12/60/1/18411602006200000-6مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 777


