
خروجاصفهانشهریه 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

43/23/1/3214586080014730000-8تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 1 اتومکانیک-شغل 1

49/81/2/34411601602860000-8سرویس و نگهداري خودرو اتومکانیک-شغل 2

49/83/2/1367401102000000-8تعویض کار روغن خودروهاي سبک  اتومکانیک-شغل 3

55/42/2/311836204808870000-8تعمیرکار برق خودرو درجه 2 اتومکانیک-شغل 4

43/23/2/3189531072013160000-8تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 2 اتومکانیک-شغل 5

43/94/2/26117902404430000-8تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه 2 اتومکانیک-شغل 6

55/42/1/2221419064011800000-8تعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه 1 اتومکانیک-شغل 7

Altium Designer با نرم افزار PCB 23/10/1/1/113690825410000-0طراحی نقشه هاي الکترونیک- شایستگی 8

54/23/1/3/166/535/501024110000-8تعمیرکار تلویزیون هاي پیشرفته (LCD و پالسما)  الکترونیک-شغل 9

54/23/1/324429105359830000-8تعمیرکار تلویزیون رنگی الکترونیک-شغل 10

52/32/1/25756060118146690000-8تعمیرکار دستگاه هاي پزشکی وبیمارستانی الکترونیک-شغل 11

52/98/1/2162434059623600000-8تعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکی الکترونیک-شغل 12

52/19/1/3115200031520160000-8نصاب و عیب یاب سیستم هاي حفاظتی‘امنیتی و ارتباطی الکترونیک-شغل 13

Pspice 32/39/1/28160241770000-0طراح مدارات الکترونیک به کمک الکترونیک-شغل 14

32/90/1/3203297050015300000-0طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال  الکترونیک-شغل 15

52/53/1/5330385071513870000-8الکترونیک کار صنعتی الکترونیک-شغل 16



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

54/25/1/4287353064011040000-8تعمیرکار رادیو وضبط صوت الکترونیک-شغل 17

56/35/1/3528601387870000-8تعمیرکار تلفن رومیزي وارتباطات داخلی الکترونیک-شغل 18

MBA – 1 1221090701408001209800000سطح امور مالی و بازرگانی- شایستگی 19

241109040332560882640000حسابداري پیشرفته امور مالی و بازرگانی- شایستگی 20

MBA 1221070903408001209800000پیشرفته امور مالی و بازرگانی- شایستگی 21

MBA – 2 1221080802408001209800000سطح امور مالی و بازرگانی- شایستگی 22

011140051830000-1221بورس و تجارت الکترونیک امور مالی و بازرگانی- مساله محور 23

41/46/1/1279101186660000-4تحلیلگر تکنیکال بورس امور مالی و بازرگانی-شغل 24

41/25/1/2744601202340000-4بیمه گر بیمه هاي بازرگانی امور مالی و بازرگانی-شغل 25

41/24/1/34511301583080000-4کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزي امور مالی و بازرگانی-شغل 26

41/45/1/2407001106260000-4تحلیل گر بورس امور مالی و بازرگانی-شغل 27

39/34/1/4804001201720000-3حسابدار حقوق و دستمزد امور مالی و بازرگانی-شغل 28

41/48/1/1376301005640000-4تحلیلگر بازارهاي مالی بین المللی امور مالی و بازرگانی-شغل 29

41/22/1/265300951890000-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزي امور مالی و بازرگانی-شغل 30

10/16/1/26911501842840000-1حسابدار دولتی امور مالی و بازرگانی-شغل 31

10/12/2/3509001402200000-1حسابدار صنعتی درجه 2 امور مالی و بازرگانی-شغل 32

10/15/1/3/1599101502350000-1حسابدار عمومی تکمیلی امور مالی و بازرگانی-شغل 33



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

10/15/2/5607001302020000-1حسابدار عمومی مقدماتی امور مالی و بازرگانی-شغل 34

10/14/1/1723801103300000-1حسابدار مالیاتی  امور مالی و بازرگانی-شغل 35

10/21/1/2458601312720000-1حسابرس درجه 1 امور مالی و بازرگانی-شغل 36

10/18/1/556400962270000-1رایانه کار حسابداري مالی امور مالی و بازرگانی-شغل 37

39/36/1/140300701130000-3صندوق دار فروشگاه امور مالی و بازرگانی-شغل 38

41/21/1/29415402484730000-4کارشناس ارزیابی بیمه باربري امور مالی و بازرگانی-شغل 39

41/29/1/375150901850000-4بازاریاب بیمه امور مالی و بازرگانی-شغل 40

41/99/1/2347001042020000-4کارشناس ارزیابی بیمه هاي اشخاص امور مالی و بازرگانی-شغل 41

41/49/1/1267801045860000-4تحلیلگر فاندامنتال بورس امور مالی و بازرگانی-شغل 42

41/21/1/2/1376301001930000-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي باربري امور مالی و بازرگانی-شغل 43

41/27/1/213032004508730000-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو امور مالی و بازرگانی-شغل 44

41/98/1/226390651240000-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي اشخاص امور مالی و بازرگانی-شغل 45

22/23/1/233610941380000-4مامور خرید امور مالی و بازرگانی-شغل 46

41/23/1/251350861650000-4متصدي صدور بیمه هاي مسئولیت امور مالی و بازرگانی-شغل 47

00/28/1/31026801707250000-4مسئول صادرات و واردات امور مالی و بازرگانی-شغل 48

41/28/1/237310681320000-4نماینده فروش بیمه امور مالی و بازرگانی-شغل 49

41/30/1/128620901720000-4کارشناس بیمه خودرو امور مالی و بازرگانی-شغل 50



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

00/29/1/231490802400000-4بازاریاب  امور مالی و بازرگانی-شغل 51

41/26/1/19217802705230000-4کارشناس ارزیابی بیمه خودرو امور مالی و بازرگانی-شغل 52

95/31/1/248408961980000-3بایگان اموراداري-شغل 53

21/20/1/456140701440000-3مسئول دفتر اموراداري-شغل 54

00/98/1/2968001763630000-3سرپرست دبیرخانه اموراداري-شغل 55

MATLAB)DSEM  23/94/1/1/2379101307540000-0 سازي دینامیکی ماشین-هاي -الکتریکی- مقدماتی برق- شایستگی 56

E-PLANE 23/32/1/11422/50382090000-0نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار برق- شایستگی 57

PLS-CADD  23/30/1/1/918/5650854680000-0کار با نرم افزار برق- شایستگی 58

23/30/1/2/431/561/50955230000-0کار با نرم افزار ETAP Power Station مقدماتی برق- شایستگی 59

23/30/1/1/528/544/50754130000-0کار با نرم افزار ETAP Power Station پیشرفته برق- شایستگی 60

Dialux 23/30/1/1/85150251380000-0طراحی و شبیه-سازي روشنایی مکان-هاي باز و بسته با نرم-افزار برق- شایستگی 61

MATLAB)DSEM  23/94/1/1/3307301055780000-0 سازي دینامیکی ماشین-هاي -الکتریکی- پیشرفته برق- شایستگی 62

55/13/1/4220400062010180000-8برقکار صنعتی درجه 1 برق-شغل 63

55/28/1/411927103909020000-8برقکار ساختمان درجه 1 برق-شغل 64

51/46/2/317527504507610000-8مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق برق-شغل 65

MATLAB32/35/1/15010001707290000-0کارور برق-شغل 66

53/47/1/42707500102016290000-8تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه 1 برق-شغل 67



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

55/28/2/4290410070011340000-8برقکار ساختمان درجه 2 برق-شغل 68

55/77/1/314427804226490000-8تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1 برق-شغل 69

53/47/2/4360560092014640000-8تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه 2 برق-شغل 70

55/77/2/1298402070010180000-8تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 برق-شغل 71

99/40/1/216313202953960000-5مهارت هاي سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته) بهداشت و ایمنی-شغل 72

10/10/1/36827103395610000-3مسئول بهداشت کار بهداشت و ایمنی-شغل 73

71/97/1/37013002003300000-0مسئول حفاظت و ایمنی  بهداشت و ایمنی-شغل 74

94/38/1/32054721465280000-3منشی پزشکی درجه 1 بهداشت و ایمنی-شغل 75

94/38/2/318340521880000-3منشی پزشکی درجه 2 بهداشت و ایمنی-شغل 76

187932020015300000-001-47-3230کاربر ماساژ بهداشت و ایمنی-شغل 77

99/40/1/38935604455940000-5مشاورمهارت هاي سالم زیستن بهداشت و ایمنی-شغل 78

Cdna و سنتزDNA‘RNA2131/4/111180292300000تخلیص بیوتکنولوژي- شایستگی 79

E.Coli 32/12/1/1/29310403800000-7ارزیابی بیان پروتئین نو ترکیب در باکتري بیوتکنولوژي- شایستگی 80

real time pcr2131/2/113210343400000کاربري دستگاه بیوتکنولوژي- شایستگی 81

PCR 2131/1/116250412880000طراحی پرایمر واصول بیوتکنولوژي- شایستگی 82

173192026516680000-001-65-2133فن ورز تکنیکهاي نوین علوم زیستی بیوتکنولوژي-شغل 83

PCR-RT,PCR 32/12/1/1/117330503340000-7فن ورز آزمایشگاه آزمایشگر بیوتکنولوژي-شغل 84



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

112400522880000-003-65-2131فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه بیوتکنولوژي-شغل 85

160131520611500000-002-65-2133تکنسین آزمایشگاه ژنتیک بیوتکنولوژي-شغل 86

32/13/1/296195029117250000-7آزمایشگر ارشد استحصال کشت و تمایز سلول هاي بنیادي (جنینی  بالغ ) و آنالیزهاي مولکولی بیوتکنولوژي-شغل 87

125250502300000-001-65-2131فن ورز پذیرش و نمونه گیري در آزمایشگاه بیوتکنولوژي-شغل 88

112280402300000-002-65-2131فن ورز آزمایشگاه الکتروفورز بیوتکنولوژي-شغل 89

2141/0610200301650000طراحی تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier سطح 2 تاسیسات- شایستگی 90

3119/4810200301650000چیلرهاي جذبی سطح 1 تاسیسات- شایستگی 91

2141/0310200301650000برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات (PM) در تاسیسات حرارتی و برودتی تاسیسات- شایستگی 92

3119/1410200301650000استخر سونا جکوزي تاسیسات- شایستگی 93

3119/2210200301650000کاربرد بخار در صنایع تاسیسات- شایستگی 94

2141/0920400603300000مقررات ملی تاسیسات ساختمان تاسیسات- شایستگی 95

3119/4110200301650000نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات تاسیسات- شایستگی 96

2141/1210200301650000طراحی و محاسبات کانال هوا تاسیسات- شایستگی 97

2141/1210200301650000طراحی سیستم هاي بخار و کندانس تاسیسات- شایستگی 98

3119/4710200301650000چیلرهاي جذبی سطح 2 تاسیسات- شایستگی 99

2141/0510200301650000طراحی تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier سطح 1 تاسیسات- شایستگی 100

2141/0210200301650000مدیریت انرژي سطح 1 تاسیسات- شایستگی 101



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

2141/0110200301650000مدیریت انرژي سطح 2 تاسیسات- شایستگی 102

71/22/1/389211030016500000-8لوله کش گاز خانگی و تجاري تاسیسات-شغل 103

41/91/1/15013001805940000-8تعمیرکار پمپ هاي صنعتی(کمرچاهی‘سرچاهی‘شناور) تاسیسات-شغل 104

71/13/1/36612401904180000-8تعمیر کار آبگرمکن دیواري تاسیسات-شغل 105

41/80/1/15016002106930000-8تعمیرکار کولر آبی تاسیسات-شغل 106

71/12/1/2111261037212280000-8تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي تاسیسات-شغل 107

71/23/1/1338301166380000-8لوله کش گاز خانگی و تجاري- درجه1 (صنعت ساختمان) تاسیسات-شغل 108

59/15/1/1116001163190000-1خبرنگار اقتصادي تکنولوژي فرهنگی-شغل 109

2431/6408601263470000طراح بیلبورد تکنولوژي فرهنگی-شغل 110

32/20/1/17360792170000-4مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1   تکنولوژي فرهنگی-شغل 111

59/30/1/11001101113050000-1خبرنگار ورزشی تکنولوژي فرهنگی-شغل 112

59/15/2/11179502125830000-1خبرنگاري تکنولوژي فرهنگی-شغل 113

59/56/1/17060762090000-1بازاریاب مطبوعاتی تکنولوژي فرهنگی-شغل 114

59/55/1/11281501433930000-1ویراستار کتاب و مطبوعات تکنولوژي فرهنگی-شغل 115

28/17/1/21014024720000-0مسئول اطالع رسانی تکنولوژي فرهنگی-شغل 116

59/16/1/11394901885170000-1دبیري خبر تکنولوژي فرهنگی-شغل 117

63/40/1/1957301684620000-1عکاس خبري تکنولوژي فرهنگی-شغل 118



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

19/90/1/11858002657290000-2متصدي روابط عمومی تکنولوژي فرهنگی-شغل 119

(ET) 39/98/2/35210001528360000-0آزمایشگر قطعات صنعتی با جریان گردابی جوشکاري و بازرسی جوش-شغل 120

(MT) 39/95/2/1437701206600000-0آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی جوشکاري و بازرسی جوش-شغل 121

(UT) 39/96/2/368116018410120000-0آزمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی جوشکاري و بازرسی جوش-شغل 122

(PT) 39/99/2/3406001005500000-0آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ جوشکاري و بازرسی جوش-شغل 123

(RT) 39/97/2/3409201327260000-0آزمایشگر قطعات صنعتی با پرتونگاري جوشکاري و بازرسی جوش-شغل 124

91/33/1/127380651430000-3متصدي انبار توشه شرکتهاي حمل و نقل باربري حمل ونقل-شغل 125

59/26/1/111060902605720000-3ناظر تخلیه و بارگیري حمل ونقل-شغل 126

79/35/1/1376301002200000-9راننده وسایط نقلیه باري مواد سوزا (مواد منفجره) حمل ونقل-شغل 127

49/85/1/15560351503300000-9مسئول حفاظت بارهاي ترافیکی حمل ونقل-شغل 128

43/21/1/14658261302860000-8مسئول تعمیرگاه حمل ونقل-شغل 129

91/34/1/125450701540000-3متصدي انبار توشه مسافر حمل ونقل-شغل 130

85/62/1/122380601320000-9راننده بونکرهاي حمل سیمان، گچ، آهک، گندم، ... حمل ونقل-شغل 131

100010507001202640000آمادگی شغلی خدمات آموزشی- شایستگی 132

2643/148420904950000مترجم زبان فنی و تخصصی  خدمات آموزشی- شایستگی 133

2511/1/9406201025610000متخصص زبان انگلیسی در فناوري اطالعات خدمات آموزشی-شغل 134

51/24/1/28024003206530000-1نگارنده متون خارجی ( آیین نگارش )  خدمات آموزشی-شغل 135



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

20/12/1/31206401842340000-7مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده خدمات آموزشی-شغل 136

19/11/1/214560701650000-2مدیر آموزشگاه فنی و حرفه اي خدمات آموزشی-شغل 137

49/95/1/255010190000-1روخوانی و روانخوانی قرآن کریم خدمات آموزشی-شغل 138

35/92/1/23515201873860000-1تند خوان  خدمات آموزشی-شغل 139

31/99/1/259370962270000-1پداگوژي عمومی خدمات آموزشی-شغل 140

99/95/1/35212501773960000-1کاربر زبان فنی و حرفه اي خارجی خدمات آموزشی-شغل 141

92/26/1/37230003726050000-8سفالگر با چرخ پایی و برقی سرامیک-شغل 142

59/94/1/342166020811440000-9غواص سطح 3 صنایع دریایی-شغل 143

59/94/2/34212601689240000-9غواص سطح 2 صنایع دریایی-شغل 144

59/94/2/2/24812001689240000-9غواص سطح 1 صنایع دریایی-شغل 145

55/33/1/37119902702980000-7جاجیم باف صنایع دستی (بافت)-شغل 146

011035045830000-7319گیوه بافی صنایع دستی (بافت)-شغل 147

54/54/1/37619902753170000-7گلیم باف درجه 1 صنایع دستی (بافت)-شغل 148

42/39/1/21018028360000-3کاربر نقشه خوان فرش دست باف  صنایع دستی (بافت)-شغل 149

54/54/2/39023003203510000-7گلیم باف درجه 2 صنایع دستی (بافت)-شغل 150

54/57/2/32442604505210000-7قالی باف درجه 2 صنایع دستی (بافت)-شغل 151

54/52/1/22424002643300000-7قالی باف حجمی صنایع دستی (بافت)-شغل 152



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

54/56/1/236400761060000-7قالی باف تابلویی صنایع دستی (بافت)-شغل 153

54/93/2/314680821120000-7رفوگر فرش درجه 2  صنایع دستی (بافت)-شغل 154

54/93/1/31615201682240000-7رفوگر فرش درجه 1 صنایع دستی (بافت)-شغل 155

54/57/1/32430603303720000-7قالی باف درجه 1 صنایع دستی (بافت)-شغل 156

62/92/1/224560801760000-1طراح نقشه فرش با کامپیوتر صنایع دستی (بافت)-شغل 157

13/98/1/37112902007130000-0گوهر شناس صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 158

80/21/1/2426301053170000-8تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآالت صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 159

25/12/1/230600902720000-7ریخته گر فلزات قیمتی صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 160

32/78/1/39014202326600000-0طراح طال و جواهر صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 161

36/11/1/2407801183630000-0عیار سنج فلزات قیمتی صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 162

31/35/1/27282015410890000-4فروشنده طال و نقره و جواهر صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 163

80/13/1/36313702008580000-8مخراج کاري،قلم زنی و جواهر نشانی روي فلزات قیمتی صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 164

80/12/1/220400601780000-8ملیله کار و زنجیر باف صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 165

80/15/1/219370561650000-8النگو و حلقه ساز و تراش کار فلزات قیمتی صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 166

32/77/1/179141022012950000-0طراح طال و جواهر با رایانه صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 167

80/10/1/1100380048014730000-8طال ساز صنایع دستی(طال و جواهرسازي)-شغل 168

95/75/1/11559074660000-7صدف دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 169



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

55/87/1/23112901603170000-7قالب باف چرم و جیر صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 170

95/66/1/21352065660000-7کانوا و گوبلن دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 171

62/29/1/21362075660000-1معرق کار پارچه صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 172

62/42/1/131590902200000-1پارچه ساز تزیینی صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 173

95/93/1/11551066660000-7قیطان‘مغزي‘یراق و نوار دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 174

95/64/1/12112301441320000-7کتیبه دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 175

95/68/1/31763080830000-7مهره هاي تزیینی و پولک و منجوق دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 176

95/66/2/31712501421320000-7سوزندوز سنتی صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 177

95/90/1/31260072830000-7سرمه دوز تزئینی صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 178

95/91/2/31248060660000-7سرمه دوز سنتی صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 179

95/65/1/32811701451400000-7سوزندوز سنتی خاص مناطق صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 180

95/94/1/14216802102110000-7روبان دوز صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 181

29/32/1/24013901794090000-9چاپ باتیک صنایع دستی (دوختهاي سنتی)-شغل 182

012070090830000-3140ساخت قطعات پالستیکی و کامپوزیتی صنایع شیمیایی- مساله محور 183

3/12/1/34018802284490000-8کیف دوز  صنایع نساجی-شغل 184

8252/1/4110220033013200000محاسب فنی چاپ صنایع چاپ-شغل 185

8252/1/36012001807200000ناظر بر امور پس از چاپ(امور تکمیلی) صنایع چاپ-شغل 186



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

8252/1/26012001807200000ناظر بر امور چاپ(فرایندچاپ) صنایع چاپ-شغل 187

42/98/1/2488001283200000-3کارور اسکنر  صنایع چاپ-شغل 188

26/31/1/285418050312575000-8صحاف صنایع چاپ-شغل 189

29/91/1/226460722880000-9ناظر فنی چاپ صنایع چاپ-شغل 190

8252/1/18016002409600000ناظر بر امور پیش از چاپ صنایع چاپ-شغل 191

24/17/1/2128352048019200000-9لیتوگراف صنایع چاپ-شغل 192

03/12/1/14711601633360000-8سوخت نگار چرم صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 193

91/66/2/242240028212410000-8تراشکار شیشه و کریستال درجه 2 صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 194

92/17/1/21910101202230000-8کنده کار روي سفال صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 195

19/42/2/23510101362600000-8معرق منبت کار صدف و چوب درجه 2 صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 196

94/31/1/13515501904180000-8قلم زنی و کنده کاري روي شیشه صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 197

03/48/1/1239101141960000-8معرق کار چرم صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 198

91/66/1/292444053617690000-8تراشکار شیشه و کریستال درجه 1 صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 199

80/55/1/33815001884510000-8ملیله ساز نقره صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 200

03/11/1/18420102855490000-8سراج سنتی صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 201

29/92/1/3115400051512170000-7مینا کار صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 202

03/49/1/22910701362340000-8حکاك چرم صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)-شغل 203



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

5120/1/5679201053300000سبزي آرا‘میوه آرا و سفره آرا صنایع غذایی-شغل 204

5120/1/10106710873830000کیک سازي و تزئین آن صنایع غذایی-شغل 205

31/32/2/35416202167470000-5آشپز درجه 2 صنایع غذایی-شغل 206

31/95/1/228500782940000-5آشپز غذاهاي فوري صنایع غذایی-شغل 207

31/32/1/3318101124490000-5آشپز درجه 1 صنایع غذایی-شغل 208

31/31/1/2317301045660000-5آشپز مخصوص - روز صنایع غذایی-شغل 209

31/94/1/110300401320000-5آشپزي با مایکروویو صنایع غذایی-شغل 210

31/32/1/22011001304980000-5آشپز سنتی صنایع غذایی-شغل 211

5120/1/23254301164260000قناد پایه صنایع غذایی-شغل 212

76/37/1/13411601504290000-7دسر ساز بین المللی صنایع غذایی-شغل 213

7511/1/1270660093013750000قصاب صنایع غذایی-شغل 214

76/66/1/118420601900000-7شیرینی پز بدون فر (اجاق کار) صنایع غذایی-شغل 215

76/35/1/219770962640000-7دسر ساز سنتی صنایع غذایی-شغل 216

5120/1/9124210642110000قهوه سراي مدرن صنایع غذایی-شغل 217

5120/1/9123610582510000متصدي کافی شاپ صنایع غذایی-شغل 218

76/67/1/13610001364420000-7شیرینی پز شیرینی هاي خشک صنایع غذایی-شغل 219

76/37/1/232460782070000-7نانواي نانهاي حجیم و نیمه حجیم صنایع غذایی-شغل 220



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

31/98/1/2277301004090000-5طباخ آبزیان صنایع غذایی-شغل 221

31/34/1/226480743260000-5کباب زن و تخته کار صنایع غذایی-شغل 222

76/36/1/224660903630000-7کیک ساز و تر ساز صنایع غذایی-شغل 223

76/96/1/224660902380000-8گز سازي صنایع غذایی-شغل 224

011040050830000-2163عروسک سازي طراحی و دوخت(پوشاك)- مساله محور 225

91/41/2/416030004606010000-7نازك دوز زنانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 226

91/35/1/41911601351790000-7دوزنده پیراهن شومیز مردانه،زنانه و لباس راحتی طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 227

91/97/1/4/112737305009900000-7خیاط لباس شب و عروس طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 228

91/41/1/5/510933604455500000-7ضخیم دوز زنانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 229

91/48/1/36820702753160000-7راسته دوز طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 230

95/97/1/310030004004950000-7پرده دوز طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 231

91/47/1/26415402182480000-7روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 232

91/41/1/3/27025303233720000-7الگوساز و برشکار لباس زنانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 233

7/91/45/1/3/17822203003400000طراحی لباس مردانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 234

41/70/1/1239032330000-5فروشنده پوشاك طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 235

91/41/1/4/311043005405500000-7طراحی لباس زنانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 236

91/34/1/3228601081410000-7شلوار دوز  طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 237



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

91/43/1/34420202462750000-7بچه گانه و دخترانه دوز طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 238

91/40/1/14613401802270000-7مانتو دوز طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 239

91/49/1/25128903404470000-7خیاطی با اندازه گذاري مستقیم روي پارچه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 240

91/37/1/22810401321760000-7دوزنده پوشاك حمام طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 241

91/36/1/1446601101280000-7دوزنده لباس مبل طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 242

91/96/1/311821203303780000-7خیاط لباس زیر زنانه طراحی و دوخت(پوشاك)-شغل 243

MATLAB  2142/0915450603300000پردازش تصاویر رقومی با نرم افزار عمران- شایستگی 244

Surfer3112/1415450603300000تهیه نقشه با نرم افزار  نقشه برداري عمران- شایستگی 245

31/21/2/2/617500824510000-0کاربا نرم افزار Autodesk Map3D (پیشرفته) عمران- شایستگی 246

Autodesk Civil Design 2D 31/21/2/2/1531590935120000-0کار با نرم افزار نقشه بردار مسیر عمران- شایستگی 247

Auto desk Civil Design 3D 31/21/2/2/1028510824510000-0کاربا نرم-افزار سه-بعدي طراحی-مسیر عمران- شایستگی 248

31/21/2/2/7427501274190000-0کار با نرم افزار Autodesk map 3D (مقدماتی) عمران- شایستگی 249

31/21/2/2/1134220025911400000-0کار با نرم افزارLand Development (پیشرفته) عمران- شایستگی 250

31/21/2/2/146115202187190000-0کار با نرم افزارLand Development (مقدماتی) عمران- شایستگی 251

Excel 3112/0210200301650000برآورد و تهیه صورت وضعیت به کمک عمران- شایستگی 252

011040050830000-3112سازه هاي ماکارونی 1 عمران- مساله محور 253

32/56/1/115025404045860000-0نقشه کشی سازه عمران-شغل 254



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

ARCHICAD 32/54/2/2/428520801970000-0طراحی معماري به کمک عمران-شغل 255

32/54/1/514827104196580000-0نقشه کشی معماري عمران-شغل 256

32/54/2/413626604026010000-0نقشه کش عمومی ساختمان عمران-شغل 257

  Autocad 32/54/1/1/111520003157610000-0نقشه کشی ساختمان با عمران-شغل 258

31/21/1/2/15315702105860000-0نقشه بردار درجه 1 عمران-شغل 259

31/21/1/1/420250452100000-0نقشه بردار با دستگاه هاي الکترونیکی Total Station(نقشه بردار ماهر) عمران-شغل 260

31/21/2/3/128420701960000-0کمک نقشه بردار درجه 2 عمران-شغل 261

3DMAX 32/54/2/1/65010001604920000-0طراح معماري با نرم افزار عمران-شغل 262

21/25/1/2104624072811300000-0طراح معماري داخلی عمران-شغل 263

32/54/2/2/329510801220000-0طراحی مسکن مطلوب ( ویالیی و آپارتمانی ) عمران-شغل 264

21/28/1/2301461762720000-0تزئین کننده فضاي داخلی عمران-شغل 265

11632048990000-001-53-2513کاربر android     (تلفن ها و سایر دستگاه هاي هوشمند) فناوري اطالعات- شایستگی 266

2511/1210500601900000کارور عمومی رایانه شخصی فناوري اطالعات- شایستگی 267

2513/8912200321050000رایانه کار ICDL درجه2 فناوري اطالعات- شایستگی 268

2513/9018800983300000رایانه کار ICDL درجه1 فناوري اطالعات- شایستگی 269

Microsoft Office Project 2007 1349/0310200301650000آموزش پیشرفته نرم افزار فناوري اطالعات- شایستگی 270

332213060216240401680000تجارت الکترونیک و کاربردهاي آن در کسب و کار سازمان فناوري اطالعات- شایستگی 271



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

TABLET 1349/601020030990000کاربر فناوري اطالعات- شایستگی 272

1349/50478301301680000انجام مهارت هاي عمومی ICT در کسب و کار دانش بنیان(ویژه طرح مشاغل دانش بنیان فناوري اطالعات- شایستگی 273

17270341190000-044-53-2513مهارت هاي زندگی آنالین فناوري اطالعات- شایستگی 274

WORD2513/8611590701650000کارور فناوري اطالعات- شایستگی 275

2511/1312480601790000کارور شبکه اینترنت فناوري اطالعات- شایستگی 276

113270402200000-045-53-2513برنامه نویسی مقدماتی جاوا فناوري اطالعات- شایستگی 277

116480641680000-044-53-2513بازاریابی الکترونیکی فناوري اطالعات- شایستگی 278

011830048830000-2513طراحی سایت و هک فناوري اطالعات- مساله محور 279

021440054830000-2513انیمیشن و پویا نمایی فناوري اطالعات- مساله محور 280

031040050830000-2513کامپیوتر کودکان فناوري اطالعات- مساله محور 281

Authorware 84/87/1/2247601002940000-0تولید کننده چند رسانه اي با فناوري اطالعات-شغل 282

1349/0110200302400000دوره پریماورا (P3E) سطح 2 فناوري اطالعات-شغل 283

SSP 63/51/1/25213201845430000-1رایانه کار تدوین فیلم و صدا با فناوري اطالعات-شغل 284

Visual Interdev 61/45/1/2406401043300000-1رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 285

MS-OUTLOOK 42/13/1/267013360000-3رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 286

23/85/1/22681328056028000000-0مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش  فناوري اطالعات-شغل 287

FIREWORK 61/49/1/216560722280000-1رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 288



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

DIRECTOR 61/47/1/228520802340000-1رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 289

 GUI 84/95/1/2521288034017000000-0مهندس کامپیوتر در طراحی فناوري اطالعات-شغل 290

CIW 26/57/1/39518503008800000-0رایانه کار فناوري اطالعات-شغل 291

84/91/1/2811838042421200000-0مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب  فناوري اطالعات-شغل 292

84/20/2/221626404806000000-0تولید کننده چند رسانه اي درجه 2 فناوري اطالعات-شغل 293

84/20/1/223041006409000000-0تولید کننده چند رسانه اي درجه 1 فناوري اطالعات-شغل 294

  cold fusion 84/30/1/24872802802800000-0توسعه دهنده وب با فناوري اطالعات-شغل 295

23/86/1/264968032016000000-0مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه  فناوري اطالعات-شغل 296

84/98/1/244928029614800000-0مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار  فناوري اطالعات-شغل 297

84/23/1/21182588053626800000-0مهندس کامپیوتر در نفوذگري فناوري اطالعات-شغل 298

52/92/1/1/3507201225490000-8میکروکنترلرها در روبوتیک فناوري اطالعات-شغل 299

IT 42/17/1/21201528043211880000-3مدیر مهندسی بهره وري نیروي انسانی کامپیوتر و فناوري اطالعات-شغل 300

42/18/1/240808028014000000-3مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت  فناوري اطالعات-شغل 301

52/92/1/1/251390902480000-8سخت افزار روبوتیک فناوري اطالعات-شغل 302

23/95/1/25672802887920000-0مهندس مدیریت پیکربندي نرم افزار  فناوري اطالعات-شغل 303

 UML و طراحی با oo 84/99/1/248112803208800000-0مهندس تحلیگر فناوري اطالعات-شغل 304

 XML 84/25/1/22892802809800000-0مهندس توسعه سیتمها با فناوري اطالعات-شغل 305



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

42/97/1/4/1156501002950000-3کارور پیشرفته اینترنت فناوري اطالعات-شغل 306

PREMIERE 61/44/1/416320481380000-1کارور فناوري اطالعات-شغل 307

3DMAX 62/50/1/67515502307360000-1کارور فناوري اطالعات-شغل 308

42/24/1/457/5157/502304830000-3کاربر نرم افزار اداري فناوري اطالعات-شغل 309

42/24/1/0/383/5201/503006300000-3کاربر رایانه فناوري اطالعات-شغل 310

23/84/1/252688028014000000-0مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهاي مجازي و راه دور  فناوري اطالعات-شغل 311

(E-Citizen) 42/24/1/5/215320771830000-3شهروند الکترونیکی فناوري اطالعات-شغل 312

 SAN 23/99/1/236848028014000000-0مهندس کامپیوتر در شبکه هاي فناوري اطالعات-شغل 313

 ASP.NET با Enterprise 84/27/1/2402008040014000000-0مهندس در توسعه وب هاي فناوري اطالعات-شغل 314

 -Commerce E   هاي Web Site 84/86/1/2521168032811480000-0مهندس سازنده فناوري اطالعات-شغل 315

84/94/1/2721288036012600000-0مهندس طراح DB رابطه اي  فناوري اطالعات-شغل 316

 WEB 24/88/1/22852802408400000-0مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازي فناوري اطالعات-شغل 317

84/93/1/2541468036012600000-0مهندس طراح تجارت الکترونیک  فناوري اطالعات-شغل 318

2513/7225470801890000طراحی گرافیک رایانه اي فناوري اطالعات-شغل 319

23/97/1/22381802647260000-0مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی  فناوري اطالعات-شغل 320

84/79/1/2/105416202166600000-0برنامه نویسی بازي هاي رایانه اي فناوري اطالعات-شغل 321

 SQL Server، Access 84/80/1/3/26911101805310000-0کاربر بانک اطالعاتی فناوري اطالعات-شغل 322



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

42/90/2/3366801042450000-3اتوماسیون اداري درجه 2  فناوري اطالعات-شغل 323

 Dreamweaver 61/48/1/320500702450000-1کارور فناوري اطالعات-شغل 324

2513/83298601252500000کارور نرم افزار حقوق و دستمزد فناوري اطالعات-شغل 325

Acess 2513/85458701323090000کارور فناوري اطالعات-شغل 326

EXCEL2513/8825320571350000کارور فناوري اطالعات-شغل 327

C# -- Windows Application  -- 3512/48336701003850000برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 328

 PASCAL 84/83/1/3408001203440000-0برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 329

(DELPHI، VB) 84/80/1/3/3106354046013040000-0برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 330

WEB 2513/7029510902670000طراح مقدماتی صفحات فناوري اطالعات-شغل 331

VB.NET( Web Application) 3512/50336701003160000برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 332

84/80/1/3/45127403259220000-0مهارت عمومی برنامه نویسی فناوري اطالعات-شغل 333

C# (web Application ) 3512/51307001005500000برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 334

2431/1/930/545/50762660000بازاریاب فروشگاه مجازي فناوري اطالعات-شغل 335

(Lap Top)3513/3628670955230000تعمیرکار لپ تاپ فناوري اطالعات-شغل 336

3512/40307001002830000تعمیرکار عمومی رایانه شخصی فناوري اطالعات-شغل 337

3512/4123470702240000مدیر فروشگاه اینترنتی فناوري اطالعات-شغل 338

ASP.NET 3512/4627630904950000برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 339



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

3512/4524460702450000آنالیزگر نیازمندیها(از طریق تولید نرم افزار) فناوري اطالعات-شغل 340

VB.NET( Windows Application) 3512/49336701002830000برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 341

2511/14182530834570000نصب و پیکربندي ویندوز سرور 2012 فناوري اطالعات-شغل 342

AUTO CAD 2513/76408801283030000کارور فناوري اطالعات-شغل 343

FREEHAND 2513/7325470721710000کارور فناوري اطالعات-شغل 344

Android 14513501806300000-002-53-2513  برنامه نویس برنامه هاي کاربردي فناوري اطالعات-شغل 345

1349/0210200302400000دوره پریماورا (P3E) سطح 1 فناوري اطالعات-شغل 346

 PHP با WEB 24/81/1/23264802568960000-0توسعه دهنده فناوري اطالعات-شغل 347

NOVEL- NETWARE 2513/82307001001900000مدیریت شبکه فناوري اطالعات-شغل 348

PHOTOSHOP2513/7121510821930000کارور فناوري اطالعات-شغل 349

 WEB براي طراحی صفحات HTML 84/75/1/36011001705020000-1برنامه نویس زبان فناوري اطالعات-شغل 350

FLASH 2513/7512300581740000کارور فناوري اطالعات-شغل 351

52/92/1/1/1587801362990000-8مبانی روبوتیک فناوري اطالعات-شغل 352

23/87/1/2961608041610590000-0مدیر سرویس دهنده هاي مایکروسافت  فناوري اطالعات-شغل 353

COREL DRAW 2513/7418340701650000کارور فناوري اطالعات-شغل 354

  Multimedia با web 24/89/1/23882802802800000-0توسعه دهنده فناوري اطالعات-شغل 355

41/21/1/32753802404400000-0تکنسین عمومی شبکه هاي کامپیوتري  فناوري اطالعات-شغل 356



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

  VISUAL-BASIC84/80/1/3488401323740000-0برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 357

VISUAL- C 84/78/1/26412001845230000-0برنامه نویس زبان فناوري اطالعات-شغل 358

 JAVA 84/76/1/2367201084320000-0برنامه نویس زبان فناوري اطالعات-شغل 359

 PHP 85/81/1/259101803206600000-0برنامه نویس فناوري اطالعات-شغل 360

6112/126/110200302085000ماساژ ورزشکاران در طب سنتی(دلک) 361فناوري سالمت-طب ایرانی و گیاهان داروئی-شایستگی

6112/134/170160863039000بکارگیري اصول مقدماتی طب سنتی 362فناوري سالمت-طب ایرانی و گیاهان داروئی-شایستگی

6112/142/1921481003408940000مجبر(شکسته بند) 363فناوري سالمت-طب ایرانی و گیاهان داروئی

6112/138/13861501494257000زالو انداز 364فناوري سالمت-طب ایرانی و گیاهان داروئی

6112/141/143891202525133000فصاد 365فناوري سالمت-طب ایرانی و گیاهان داروئی

6112/139/1631131002765226000دلک(ماساژور) 366فناوري سالمت-طب ایرانی و گیاهان داروئی

6112/124/110/5224072/53352500کارمند داروخانه طب سنتی 367فناوري سالمت-طب ایرانی و گیاهان داروئی

6112/123/11425801194611000دستیار داروساز طب سنتی 368فناوري سالمت-طب ایرانی و گیاهان داروئی

6112/137/153107402005100000دستیار پزشک طب سنتی 369فناوري سالمت-طب ایرانی و گیاهان داروئی

6112/151/18060602005400000حجام 370فناوري سالمت-طب ایرانی و گیاهان داروئی

053060090830000-2152زیر دریایی مدل 1 کنترل و ابزار دقیق- مساله محور 371

071035045830000-2152ربات جنگجو کنترل و ابزار دقیق- مساله محور 372

081040050830000-2152ربات مسیریاب کنترل و ابزار دقیق- مساله محور 373



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

063060090830000-2152کیمیکار(ماشین هاي شیمیایی) 1 کنترل و ابزار دقیق- مساله محور 374

42/40/1/3175425060014730000-8ابزار دقیق کار کنترل و ابزار دقیق-شغل 375

84/55/1/4100/5131/5027211730000-0کارور PLC درجه 1 کنترل و ابزار دقیق-شغل 376

84/55/2/486156027211440000-0کارور PLC درجه 2 کنترل و ابزار دقیق-شغل 377

AVR 23/93/1/114013202728350000-0طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده کنترل و ابزار دقیق-شغل 378

23/91/1/312417603009210000-0طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر خانواده 8051 کنترل و ابزار دقیق-شغل 379

42/32/1/249010500154035750000-8تعمیرکار ابزار دقیق کنترل و ابزار دقیق-شغل 380

19/38/1/220744192703850000-2کارمند بازاریابی و فروش در آژانس هاي جهانگردي  گردشگري-شغل 381

91/95/1/221075453304800000-5راهنماي تخصصی فرهنگی   گردشگري-شغل 382

51/28/1/2269101304005680000-5راهنماي دفاتر اطالع رسانی گردشگري  گردشگري-شغل 383

91/33/1/224450363304750000-5راهنماي عمومی گردشگري گردشگري-شغل 384

94/53/1/22814042630000-3سرپرست فروش بلیط پروازهاي داخلی و خارجی گردشگري-شغل 385

94/56/1/25238401301900000-3کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی گردشگري-شغل 386

94/56/2/2174361003104360000-3کارمند مقدماتی فروش خدمات مسافرتی گردشگري-شغل 387

94/52/1/1358043670000-3مدیر فنی فروش بلیط پروازهاي داخلی و خارجی گردشگري-شغل 388

94/41/1/211220803204090000-3مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي گردشگري-شغل 389

91/36/1/3156184483885610000-5راهنماي طبیعت گردي(اکوتوریسم) گردشگري-شغل 390



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

91/30/1/211216802804090000-5راهنماي موزه گردشگري-شغل 391

91/35/1/21715902303300000-5مدیر تور گردشگري-شغل 392

91/94/1/27644201401980000-5راهنماي محلی  گردشگري-شغل 393

56/36/1/3587201307610000-8تعمیرکار تلفن همراه مخابرات-شغل 394

Project Risk Management Software 83/10/1/1/715300451980000-0مدیریت ریسک با نرم افزار مدیریت صنایع- شایستگی 395

TQM 83/10/1/1/125500752890000-0پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع مدیریت صنایع- شایستگی 396

83/13/1/1438701304290000-0ممیز داخلی سیستم  مدیریت کیفیت مدیریت صنایع-شغل 397

83/15/1/17611801947700000-0مدیر ممیزي داخلی مدیریت صنایع-شغل 398

49/85/1/3456601114290000-8مدیر تضمین کیفیت مدیریت صنایع-شغل 399

28/14/1/3426301054290000-02مدیر تولید مدیریت صنایع-شغل 400

83/14/1/133490822640000-0سرممیز داخلی مدیریت صنایع-شغل 401

39/92/1/1396101003300000-0مسئول بازنگري طرح ها مدیریت صنایع-شغل 402

39/91/1/138560943100000-0مسئول صحه گذاري مدیریت صنایع-شغل 403

91/43/1/2/37015002207870000-3سرپرست انبار عمومی مدیریت صنایع-شغل 404

28/11/1/1/1409701375500000-0مدیر فرآیندهاي ویژه تولید مدیریت صنایع-شغل 405

28/90/1/3120240404004470000-0زمان سنج مدیریت صنایع-شغل 406

23/91/1/1/136540903960000-0مدیر پایش واندازه گیري فرآیندها مدیریت صنایع-شغل 407



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

49/88/1/3588901475400000-9کنترلر کیفیت مدیریت صنایع-شغل 408

28/15/1/35011001608980000-2سرپرست برنامه ریزي و کنترل تولید مدیریت صنایع-شغل 409

28/13/1/27515502308940000-0مدیر برنامه ریزي و کنترل تولید مدیریت صنایع-شغل 410

11/78/1/3111171503328940000-2مدیر مهندسی تولید مدیریت صنایع-شغل 411

83/10/1/1567901355200000-0تحلیلگر سیستم مدیریت صنایع-شغل 412

28/12/1/31352395843214260000-0مهندسی صنایع و سیستم مدیریت صنایع-شغل 413

00/18/1/2349401285370000-7مدیر ساخت قطعات خارج از کارخانه  مدیریت صنایع-شغل 414

00/17/1/3761486629012440000-7سرپرست سیستم نگهداري و تعمیرات مدیریت صنایع-شغل 415

49/87/1/3130190503708940000-8فن ورز تضمین کیفیت مدیریت صنایع-شغل 416

49/86/1/3129204473809830000-8کارشناس تضمین کیفیت مدیریت صنایع-شغل 417

28/11/1/18013002108150000-0مدیرامور مهندسی و تعمیرات مدیریت صنایع-شغل 418

COQ-28/14/1/1801364426010010000-0ارزیابی و تحلیل هزینه هاي کیفیت مدیریت صنایع-شغل 419

10/18/1/240560963580000-4کارآفرین مدیریت صنایع-شغل 420

25/97/1/29714202397890000-0معاون تحقیقات و توسعه مدیریت صنایع-شغل 421

24/19/1/218360541610000-0طراحی کارخانه (صنایع) مدیریت صنایع-شغل 422

39/22/1/140570973200000-0مسئول برنامه ریزي تولید مدیریت صنایع-شغل 423

49/99/1/2599001495370000-8کنترلر قابلیت اطمینان مدیریت صنایع-شغل 424



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

49/92/1/26290351250000-8کنترلر محصول مدیریت صنایع-شغل 425

91/99/1/213440571880000-3مسئول حمل و پخش قطعات و مواد ( صنایع ) مدیریت صنایع-شغل 426

39/20/2/131540853270000-0تکنسین گروه کیفی  مدیریت صنایع-شغل 427

23/91/1/1416501063500000-0طرح ریز واحدهاي تولیدي و صنعتی مدیریت صنایع-شغل 428

92/30/1/138530913000000-3مسئول برنامه ریزي ماشین آالت مدیریت صنایع-شغل 429

39/32/1/1437101143760000-0مسئول کنترل پروژه مدیریت صنایع-شغل 430

39/31/1/138560943100000-0مسئول برنامه ریزي پروژه مدیریت صنایع-شغل 431

28/91/1/126520783000000-0ارزیاب طرح هاي توجیهی فنی - اقتصادي- مالی  مدیریت صنایع-شغل 432

49/86/1/219240431610000-9سرپرست قسمت کنترل مدیریت صنایع-شغل 433

70/34/1/27430603806160000-5آرایشگر موي زنانه مراقبت زیبایی-شغل 434

70/31/1/24215601983200000-5پیرایشگر موي زنانه مراقبت زیبایی-شغل 435

70/30/2/46112301843710000-5پیرایشگر مردانه درجه 2 مراقبت زیبایی-شغل 436

70/30/1/4569401503060000-5پیرایشگر مردانه درجه 1 مراقبت زیبایی-شغل 437

70/23/1/38324003235190000-5آرایش و پیرایش زنانه مراقبت زیبایی-شغل 438

70/94/1/1419201332670000-5متعادل ساز چهره مردانه مراقبت زیبایی-شغل 439

70/32/1/22810001281850000-5پیرایشگر ابرو و صورت مراقبت زیبایی-شغل 440

70/33/1/281332041310400000-5کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه مراقبت زیبایی-شغل 441



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

70/36/1/25623402907130000-5متعادل ساز چهره زنانه مراقبت زیبایی-شغل 442

70/35/1/220570771550000-5آرایشگر ناخن مراقبت زیبایی-شغل 443

Solid Works 2144/0110200301320000طراحی سطوح و قالب سازي اولیه با مکانیک- شایستگی 444

3115/03816024790000نقشه خوانی جامع رشته جوشکاري با کامپیوتر مکانیک- شایستگی 445

Mechanical Desktop 2144/115250301320000طراحی سطوح پیشرفته با نرم افزار مکانیک- شایستگی 446

CAD/CAM3 ( فرز کاري و تراشکاري در محیط CATIA )3115/2210500602640000 مکانیک- شایستگی 447

powershape 24/10/1/1/415450602640000-0ترسیم مدل هاي سه بعدي  مکانیکی با نرم افزار مکانیک- شایستگی 448

CAD/CAM5 ( طراحی در نرم افزار Power Shad )3115/235250301320000 مکانیک- شایستگی 449

CAD/CAM6 ( ماشین کاري در نرم افزار Power Mill )3115/3210500602640000 مکانیک- شایستگی 450

CAD/CAM8 ( ماشین کاري با نرم افزار MASTE CAM )3115/2610500602640000 مکانیک- شایستگی 451

MATLAB32/30/1/126440803520000-0طراحی-و حل-مسائل مکانیکی با استفاده از سیمولینک نرم-افزار مکانیک- شایستگی 452

CAD/CAM1 ( طراحی قطعات سه بعدي در محیط CATIA )3115/2110500602640000 مکانیک- شایستگی 453

ADAMS 32/23/1/13012001657260000-0کار با نرم افزار مکانیک- شایستگی 454

2144/2910200301320000طراحی سطوح پیشرفته به روش مهندسی معکوس با نرم افزار CATIA سطح  مکانیک- شایستگی 455

Solid Work 2144/0920400602640000طراحی و مدلسازي پیشرفته با مکانیک- شایستگی 456

Solid Work  2144/1615450602640000طراحی و تحلیل مکانیزم ها با مکانیک- شایستگی 457

2144/2810200301320000طراحی نرم افزار Solid Work سطح 1 مکانیک- شایستگی 458



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

2144/2210200301320000طراحی و محاسبات قطعات استاندارد با Solid Work سطح 1 مکانیک- شایستگی 459

2144/1010200301320000طراحی و تحلیل مدل هاي تزریق پالستیک با نرم افزار Mod Flow سطح  مکانیک- شایستگی 460

Mechanical Desktop 2144/077230301320000طراحی و مدلسازي پیشرفته مکانیک- شایستگی 461

CAD/CAM2 ( طراحی سطوح پیچیده در محیط  CATIA )3115/1210500602640000 مکانیک- شایستگی 462

Auto desk - Inventor 2144/0410230331450000طراحی و مدلسازي با مکانیک- شایستگی 463

Mechanical Desktop 2144/2310200301320000طراحی و محاسبات قطعات استاندارد با مکانیک- شایستگی 464

2144/2710200301320000طراحی با نرم افزار Mechanical Desktop سطح 1 مکانیک- شایستگی 465

Inventor 2144/0818420602640000طراحی و مدلسازي پیشرفته با مکانیک- شایستگی 466

Inventor 2144/0310200301320000طراحی و محاسبات قطعات استاندارد با مکانیک- شایستگی 467

CATIA 2144/1315450602640000طراحی سطوح پیشرفته با مکانیک- شایستگی 468

CAD/CAM4 ( ماشین کاري پیشرفته در محیط CATIA )3115/135180231010000 مکانیک- شایستگی 469

Auto desk  Inventor 2144/1710450552420000طراحی و تحلیل مکانیزم ها با مکانیک- شایستگی 470

3115/018160241090000نقشه خوانی جامع قالب هاي فلزي به کمک کامپیوتر مکانیک- شایستگی 471

Auto CAD 2144/0515450602640000طراحی و مدلسازي با مکانیک- شایستگی 472

Auto pipe 24/10/1/1/615450602640000-0طراحی و آنالیز پایپینگ با نرم افزار مکانیک- شایستگی 473

2144/1510200301320000طراحی قالب هاي فلزي و پالستیک با نرم افزار CATIA (سطح 1) مکانیک- شایستگی 474

CATIA V532/26/1/1406001155060000-0طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با استفاده از نرم-افزار مکانیک- شایستگی 475



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

2144/246210271230000طراحی و تحلیل و مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیله ANSYS سطح  مکانیک- شایستگی 476

Caesar II با نرم افزار PIPING 24/10/1/1/1415450602640000-0طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم هاي مکانیک- شایستگی 477

Adina system 24/10/1/2/115450602640000-0آنالیز سازهها و سیاالت با نرم افزار مکانیک- شایستگی 478

Deform3D 24/10/1/1/915450602640000-0آنالیز و شبیه سازي جریان فلز در قالب هاي شکل دهی بانرم افزار مکانیک- شایستگی 479

Qualify 24/10/1/1/1115450602640000-0تحلیل و شبیه سازي کنترل کیفیت  محصوالت تولیدي مکانیکی با نرم--افزار مکانیک- شایستگی 480

3115/021020030990000نقشه خوانی جامع قالب هاي پالستیک مکانیک- شایستگی 481

011035045830000-3136هواپیماي مدل مکانیک- مساله محور 482

32/13/2/18413602209440000-0کاربر Mechanical Desktop درجه 2 مکانیک-شغل 483

32/18/1/3539101442360000-0نقشه خوان صنعتی مکانیک-شغل 484

32/97/1/3224256048011800000-0نقشه کش و طراح به کمک رایانه  مکانیک-شغل 485

 CATIA 32/14/2/173257033014010000-0نقشه کش و طراح صنعتی با مکانیک-شغل 486

32/12/1/3178542072011300000-0نقشه کشی صنعتی درجه 1 مکانیک-شغل 487

32/12/2/3205606081112660000-0نقشه کشی صنعتی درجه 2 مکانیک-شغل 488

32/37/1/2608401442610000-5سرپرست رستوران هتلداري-شغل 489

94/27/1/34413201762510000-3کارمند پذیرش هتل هتلداري-شغل 490

32/26/2/2646001242240000-5میزبان رستوران هتلداري-شغل 491

32/19/1/241390801410000-3میز آراي هتل هتلداري-شغل 492



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

31/24/1/35215602083830000-5مدیر غذا و نوشابه هتل هتلداري-شغل 493

32/24/1/41118401953460000-5کمک میزبان رستوران هتلداري-شغل 494

32/33/1/2648001442610000-5سر میزبان روم سرویس هتلداري-شغل 495

40/54/1/266841002503630000-5اتاق دار هتل هتلداري-شغل 496

32/26/1/230400701240000-5سر میزبان رستوران هتلداري-شغل 497

91/48/1/340300701170000-3انبار دار هتل هتلداري-شغل 498

40/29/1/248621002103100000-5متصدي طبقات در هتل  هتلداري-شغل 499

61/95/1/3169501067012240000-1مینیاتور ساز هنرهاي تجسمی-شغل 500

95/24/1/22711701442430000-8ایر براش کار هنرهاي تجسمی-شغل 501

61/36/1/36724303105540000-1نقاشی روي چرم هنرهاي تجسمی-شغل 502

62/41/1/14220702495680000-1کارور گرافیک مقدماتی هنرهاي تجسمی-شغل 503

61/39/1/33615001862510000-1تذهیب کار هنرهاي تجسمی-شغل 504

99/95/1/211727703945410000-7هنر در خانه هنرهاي تجسمی-شغل 505

61/40/1/37122402954750000-1نقاشی روي سفال هنرهاي تجسمی-شغل 506

95/25/1/24013001702970000-8نقاش شیشه هاي تزئینی ( ویتراي ) هنرهاي تجسمی-شغل 507

61/33/1/28848005689640000-1نقاش درجه 1 هنرهاي تجسمی-شغل 508

61/24/1/28046405449900000-1حجم ساز درجه 1 هنرهاي تجسمی-شغل 509



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

61/98/1/39821903175210000-1نقاش با لعاب بر روي کاشی  هنرهاي تجسمی-شغل 510

61/81/2/320600801980000-1سازنده گل هاي بلندر هنرهاي تزئینی-شغل 511

61/84/1/377273035010300000-1گلساز عمومی هنرهاي تزئینی-شغل 512

27/97/1/210800902030000-6گل آرایی گیاهان تزئینی هنرهاي تزئینی-شغل 513

27/94/1/3439301363130000-6گل آراي گلهاي خشک هنرهاي تزئینی-شغل 514

27/93/1/214823803867920000-6گل آرایی گل هاي آپارتمانی هنرهاي تزئینی-شغل 515

49/65/1/226400661850000-9شمع ساز هنرهاي تزئینی-شغل 516

61/88/1/39310401160000-1سازنده میوه هاي خمیر چینی هنرهاي تزئینی-شغل 517

61/85/1/36811201804750000-1سازنده گل هاي چینی هنرهاي تزئینی-شغل 518

61/86/2/15515502104750000-1سازنده عروسک ها و میوه هاي بلندر هنرهاي تزئینی-شغل 519

46/13/1/29510601450000-9سازنده ظروف و وسایل اکریلیکی هنرهاي تزئینی-شغل 520

61/89/1/328700982770000-1سازنده ظروف حجمی با خمیر چینی  هنرهاي تزئینی-شغل 521

49/61/1/1468401303230000-8سازنده بطري هاي تزئینی   هنرهاي تزئینی-شغل 522

61/86/1/36514502105890000-1سازنده عروسک هاي خمیر چینی و اشیاي تزئینی هنرهاي تزئینی-شغل 523

63/21/1/13684012010360000-1عکاس دیجیتال هنرهاي نمایشی-شغل 524

63/64/1/38832404129070000-1تصویر بردار هنرهاي نمایشی-شغل 525

36/19/1/1389201304810000-1عکاس صنعتی و تبلیغاتی(شاخه جواهرات و اشیاي درخشنده) هنرهاي نمایشی-شغل 526



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

63/18/1/16211801806600000-1عکاس پرتره و آتلیه هنرهاي نمایشی-شغل 527

63/17/1/334360701490000-1عکاس عمومی(آنالوگ) هنرهاي نمایشی-شغل 528

63/16/1/23615601925680000-1متصدي البراتوار عکاسی هنرهاي نمایشی-شغل 529

11/28/1/2268401102420000-6پرورش دهنده توت فرنگی کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 530

22/70/1/25414602004400000-6زرشک کار کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 531

27/96/1/3447101152530000-6پرورش دهنده قارچ صدفی کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 532

92/96/1/45212301753850000-6پرورش دهنده گیاهان دارویی کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 533

27/97/1/2338101142510000-6پرورش دهنده خرما کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 534

12/30/1/2307001002200000-6پرورش دهنده کیوي کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 535

27/38/1/47517502505500000-6کشتکارگلخانه هاي خاکی کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 536

43/98/1/46012001803960000-6کاربر گیاهان دارویی کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 537

12/29/1/3268901152530000-6زعفران کار کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 538

12/32/1/24211501573450000-6پرورش دهنده گل در فضاي آزاد کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 539

92/93/1/36811801864090000-6کاربر اسانس هاي گیاهی کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 540

92/85/1/2287201002200000-6پرورش دهنده زیتون کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 541

22/61/1/26616002264970000-6پرورش دهنده سبزي و صیفی به روش هیدروپونیک کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 542

27/90/1/3699601653630000-6پرورش دهنده قارچ دکمه اي کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 543



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

23/30/1/229570861890000-6پرورش دهنده مرکبات کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 544

27/42/1/228530811560000-6پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 545

28/98/1/230620922020000-6پرورش دهنده گل محمدي کشاورزي( باغی- زراعی)-شغل 546

6121/30/137590962110000پرورش دهنده مرغ بومی کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 547

1/12/131234.554.50891960000مدیر پرورش کارگاه آبزیان زینتی کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 548

49/20/1/1406001002200000-6پرورش دهنده ماهی قزل آال با آب چاه کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 549

49/26/1/2507001202640000-6پرورش دهنده ماهیان آکواریومی کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 550

12/69/1/17015002204840000-6مدیر واحد پرورش بلدرچین کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 551

5164/1/16810001683700000پرورش دهنده اسب کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 552

49/33/1/1426301052310000-6پرورش دهنده توام اردك و ماهی کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 553

6122/4/121420631390000پرورش دهنده اردك کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 554

6121/1/1379501322900000پرورش دهنده شتر کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 555

1312/16/1436701102420000پرورش دهنده ماهیان گرم آبی کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 556

1312/9/1476101082380000پرورش دهنده ماهیان سرد آبی کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 557

6121/36/1287201002200000پرورش دهنده بوقلمون کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 558

6121/38/1709001603520000پرورش دهنده گوسفند کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 559

6121/39/136540901980000پرورش دهنده غاز کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 560



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

6122/5/1408501252750000پرورش دهنده پرندگان زینتی کشاورزي( دامی و آبزیان)-شغل 561


