
شهريهكل جمعكارورزي ساعتعملي ساعتتئوري ساعتاستاندارد كدحرفهرشتهرديف

43/23/2/318953107209300000-8 *2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه شغل-اتومکانیک1

55/42/2/311836204805900000-8 *2تعمیرکار برق خودرو درجه شغل-اتومکانیک2

43/23/1/421458608007400000-18تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزیني درجه شغل-اتومکانیک3

Proteus3114300300100811129040700000تحلیل الکترونیکی با نرم افزار شایستگی- الكترونین4

ELECTRONIC WORKBENCH311430030010011816024450000  طراحی مدارات الکترونیک شایستگی- الكترونین5

Altium Designer31143003001004113690821500000 بانرم افزار PCBطراحی نمشه های شایستگی- الكترونین6

Proteus31143003001011126490751350000طراحي برد مدارچاپي مدارات الکترونیک با نرم افزار شایستگی- الكترونین7

56/35/1/3528601383500000-8*تعمیرکار تلفن رومیزی وارتباطات داخلی شغل-الكترونین8

56/36/1/3587201305000000-8تعمیرکار تلفن همراهشغل-الكترونین9

52/48/1/29822203204800000-8*تعمیرکار دستگاه فتوکپی شغل-الكترونین10

54/27/1/214224003825500000-8(فکس)تعمیرکار دستگاه های دورنگارشغل-الكترونین11

742120030090001663601021500000(و پالسما LCD)تعمیرکار تلویزیون هاي پیشرفتهشغل-الكترونین12

32/90/1/320329705009000000-0*طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال  شغل-الكترونین13

31193003002000112219203145650000طراح و تحلیلگرسازه های مکانیکی موبایل رباتهاشغل-الكترونین14

215240030010001277301001800000طراح و عیب یاب منابع تغذیهشغل-الكترونین15

112210907014080012010000000سطح  – MBAشایستگی- امور مالي و بازرگاني16

21221080802408001208000000سطح  – MBAشایستگی- امور مالي و بازرگاني17

12210709034080012010000000پیشرفته MBAشایستگی- امور مالي و بازرگاني18

6/241115450601200000حسابداری داراییهای ثابت شهرداریهاشایستگی- امور مالي و بازرگاني19

Lnsie1000185616802244000000راه اندازي کسب و کار به روش شایستگی- امور مالي و بازرگاني20

100012/113370501750000(سطح تکمیلي)KABکارارفریني با رویکرد شایستگی- امور مالي و بازرگاني21
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100011/213370501600000(سطح ممدماتي)KABکارارفریني با رویکرد شایستگی- امور مالي و بازرگاني22

125550801450000-020-45-1223کارافریني در شرکت هاي دانش بنیانشایستگی- امور مالي و بازرگاني23

41/29/1/375150901600000-4بازار یاب بیمهشغل-امور مالي و بازرگاني24

00/29/1/231490801450000-4بازاریابشغل-امور مالي و بازرگاني25

41/45/1/2407001102000000-4(کار و دانش)تحلیل گر بورس شغل-امور مالي و بازرگاني26

1358501202150000-001-45-2413تحلیل گر بورس اوراق بهادارشغل-امور مالي و بازرگاني27

41/48/1/1376301001800000-4تحلیلگر بازارهای مالی بین المللیشغل-امور مالي و بازرگاني28

41/46/1/1279101182150000-4تحلیلگر تکنیکال بورسشغل-امور مالي و بازرگاني29

00/27/1/360200802500000-4*ترخیص کار گمرکات  شغل-امور مالي و بازرگاني30

39/34/1/4804001202400000-3*حسابدار حموق و دستمزد شغل-امور مالي و بازرگاني31

10/12/1/3559501502700000-11حسابدار صنعتی درجه شغل-امور مالي و بازرگاني32

10/12/2/3509001402800000-1 *2حسابدار صنعتی درجه شغل-امور مالي و بازرگاني33

10/15/1/4/2608001402500000-1*حسابدار عمومی پیشرفته شغل-امور مالي و بازرگاني34

10/15/1/3/1599101503000000-1*حسابدار عمومی تکمیلی شغل-امور مالي و بازرگاني35

10/15/2/5607001302600000-1(کار و دانش)حسابدار عمومی ممدماتی شغل-امور مالي و بازرگاني36

10/90/1/133500881500000-1حسابدار فروششغل-امور مالي و بازرگاني37

10/96/2/1508601362450000-1*حسابدار مالی شغل-امور مالي و بازرگاني38

10/14/1/1723801102000000-1*حسابدار مالیاتی شغل-امور مالي و بازرگاني39

10/12/1/3/38150234150000-1حسابداری بودجهشغل-امور مالي و بازرگاني40

10/21/1/2/18216602484600000-1(امور تولید و کنترل کاال  )حسابرس ارشد شغل-امور مالي و بازرگاني41

10/21/1/2458601312350000-11حسابرس درجه شغل-امور مالي و بازرگاني42

10/13/2/2/14212601683000000-21حسابرس درجه شغل-امور مالي و بازرگاني43

6267001102500000-010-45-2411رایانه کار حسابدار ماليشغل-امور مالي و بازرگاني44



022/58/1/3237501081750000رییس تدارکاتشغل-امور مالي و بازرگاني45

91/35/1/12910101302350000-3(کار و دانش) (مسیول سفارشات)سفارششغل-امور مالي و بازرگاني46

4211/01/1/223540771400000صندولدار فروشگاهشغل-امور مالي و بازرگاني47

51/35/1/1805001302350000-4*فروشنده شغل-امور مالي و بازرگاني48

91/42/2/16011401743150000-3(کار و دانش)کمک انبارداری شغل-امور مالي و بازرگاني49

22/23/1/133610941700000-4*مامور خرید شغل-امور مالي و بازرگاني50

21/92/1/11054501502700000-4مدیر بازاریابیشغل-امور مالي و بازرگاني51

10/21/1/2/4237701101800000-1مدیر حسابرسیشغل-امور مالي و بازرگاني52

00/25/1/31164401602900000-4صنایع (عمده فروش  )مدیر فروش شغل-امور مالي و بازرگاني53

10/11/1/2/25211301653000000-1مدیر مالیشغل-امور مالي و بازرگاني54

31/24/1/27513902143850000-3مسیول فروششغل-امور مالي و بازرگاني55

10/14/1/1/127580851500000-1مشاوره مالیات بر ارزش افزودهشغل-امور مالي و بازرگاني56

11234046850000-001-45-3324معامله گر بورس هاي کاالیيشغل-امور مالي و بازرگاني57

10/21/1/2/3237701101800000-1(داخلی)معاون حسابرسشغل-امور مالي و بازرگاني58

3322/05/1/426/357083/32450000نماینده فروششغل-امور مالي و بازرگاني59

95/31/1/248400881930000-3(کاردانش)بایگانشغل-اموراداری60

92/27/1/32565151052100000-8تحصیلدارشغل-اموراداری61

00/98/1/2968001762600000-3*سرپرست دبیرخانه شغل-اموراداری62

2619/1/223370601200000متصدی دفاتر اسناد رسمیشغل-اموراداری63

28/18/1/3307301032200000-0مدیر منابع انسانیشغل-اموراداری64

21/21/1/456140701930000-3(کاردانش)مسیول دفترشغل-اموراداری65

91/31/1/3598401432500000-3مسیول کاردکس و کنترل موجودیشغل-اموراداری66

21/21/2/31014024700000-23منشی درجه شغل-اموراداری67



51/25/1/16018002403100000-1(ایین نگارش  )نگارنده متون فارسی شغل-اموراداری68

55/28/1/411927103906000000-8 *1برلکار ساختمان درجه شغل-برق69

55/28/2/429041007008500000-8 *2برلکار ساختمان درجه شغل-برق70

55/15/2/44486420109012000000-8(کار و دانش) 2برلکار صنعتی درجه شغل-برق71

74122005017000135638007368000000برلکار صنعتی ماهرشغل-برق72

74122005001000117035005206500000برلکار صنعتيشغل-برق73

55/77/1/314427804225500000-8 *1تعمیرکار لوازم خانگی برلی حرارتی و گردنده درجه شغل-برق74

55/77/2/129840207008000000-8 *2تعمیرکار لوازم خانگی برلی حرارتی و گردنده درجه شغل-برق75

17412200500500012707500102011000000تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه شغل-برق76

53/47/2/4360560092011000000-8 *2تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه شغل-برق77

51/46/2/317527504507000000-8*مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق شغل-برق78

1/325717430603300000ارزیاب ریسک ایمنی وبهداشت شغلیشایستگی- بهداشت و ایمني79

1811019800000-044-47-3257انجام عملیات کمک های اولیهشایستگی- بهداشت و ایمني80

125350602500000-021-47-3257(پیشرفته)در صنایعHSEبکارگیري شایستگی- بهداشت و ایمني81

123170402000000-020-47-3257(ممدماتي)در صنایعHSEبکارگیري شایستگی- بهداشت و ایمني82

1357001053000000-073-47-3257پدافند غیر عامل در  صنایعشایستگی- بهداشت و ایمني83

124310552600000-049-47-3257بهداشت وایمني درمحیط کارحمل و نمل زمیني‘ رعایت الزامات سالمتشایستگی- بهداشت و ایمني84

123300532600000-048-47-3257بهداشت وایمني درمحیط کارصنعت ساختمان‘ رعایت الزامات سالمتشایستگی- بهداشت و ایمني85

124300542000000-054-47-3257بهداشت وایمني درمحیط کارمرالبت وزیبایي‘ رعایت الزامات سالمتشایستگی- بهداشت و ایمني86

124.530.50552500000-024-47-3257کاربرد تجهیزات و دستگاه هاي زیبایي و تناسب اندامشایستگی- بهداشت و ایمني87

hse-ms2-11/12/232580902700000مسیول پیاده سازی سامانه مدیریرتشایستگی- بهداشت و ایمني88

111013202425500000-005-47-3257(بهداشت و ایمني و محیط زیست) HSEافسر شغل-بهداشت و ایمني89

51/62/1/118220401500000-5امادگی در ممابله با بالیای طبیعی و انسان ساختشغل-بهداشت و ایمني90



71/97/1/2/625480731700000-0بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کارشغل-بهداشت و ایمني91

81/55/1/3935201455300000-5سر اتش نشان صنعتیشغل-بهداشت و ایمني92

71/96/1/219530722000000-0سرپرست خدمات و ضایعاتشغل-بهداشت و ایمني93

18793202008500000-001-47-3230کاربر ماساژشغل-بهداشت و ایمني94

5322204700100019314102344500000مرالب امور بهداشت و سالمت خانوادهشغل-بهداشت و ایمني95

117330502800000-006-47-23257منشی پزشکی درجه شغل-بهداشت و ایمني96

99/40/1/216313202956200000-5(کار و دانش) (ممدماتی و پیشرفته)مهارت های سالم زیستن شغل-بهداشت و ایمني97

71/13/1/36612401905500000-8تعمیر کار ابگرمکن دیواریشغل-تاسیسات98

71/13/1/28615402406000000-8(کار و دانش)تعمیرکار ابگرمکن دیواری شغل-تاسیسات99

71/12/1/211126103728500000-8*تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی شغل-تاسیسات100

71272009020000113631404508000000تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاریشغل-تاسیسات101

41/83/1/213334704808000000-8(کار و دانش)تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری شغل-تاسیسات102

41/80/1/15016002104500000-8(کار و دانش)تعمیرکار کولر ابی شغل-تاسیسات103

69/30/1/18916102506300000-9*تعمیرکار مشعل گازی شغل-تاسیسات104

7126200903600016114902105000000تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگیشغل-تاسیسات105

41/92/1/25114101925000000-8(کار و دانش)تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی شغل-تاسیسات106

32043110901404200000-7127تعمیرکار کولر ابيشغل-تاسیسات107

71/12/1/2/19280372000000-8توانایی مونتاژ لطعات پکیج شوفاژ گازیشغل-تاسیسات108

71/12/1/2/3219001113000000-8توانایی نصب و تعمیرات پکیج شوفاژ گازی دیواریشغل-تاسیسات109

71262009011000110040005007500000لوله کش و نصاب وسایل بهداشتیشغل-تاسیسات110

7126200902300017822203008000000نصاب  وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلتشغل-تاسیسات111

شغل-تاسیسات112
گازوییلي ‘ گازي )نصاب و تعمیر کارمشعل هاي تک فاز یک مرحله اي 

(گازوییلي -وگازي 
7127-09-105-1689201604000000

41/85/1/17822203008000000-8نصب  وتعمیر کولرهای گازی پنجره ای واسپیلتشغل-تاسیسات113



8-71/10/1/1/1/15170222400000(Pushhfit)تست و راه اندازی سیستم لوله کشی نصب فشاری‘نصبشغل-تاسیسات114

83227/456/15013/61000000-12-016-1(ویژه رانندگان برون شهري)اخالق حرفه اي و تكریم مسافران شغل-  حمل و نمل زمیني115

83221160171000000-12-019-1بكارگیري اصول و تكنین هاي مهار ایمن بارشغل-  حمل و نمل زمیني116

83225106300000-12-018-1بكارگیري اصول و ضوابط ابعاد و اوزان حمل و نمل بارشغل-  حمل و نمل زمیني117

8332201301700128140422500000(ممدماتي)رانندگي باري شغل- حمل و نمل زمیني 118

83312013003001128120402300000(ممدماتي)رانندگي مسافري شغل-  حمل و نمل زمیني119

1465601027450000-001-12-1324مدیر حمل و نملشغل- حمل و نمل زمیني 120

832211/312/3023/61700000-12-011-1مهارتهاي تكمیلي رانندگي پس از اخذ گواهینامهشغل-  حمل و نمل زمیني121

2353-49-002-119420612100000(TTC)تربیت مربي زبان انگلیسي بزرگساالنشایستگی- خدمات آموزشي122

2353-49-001-140.520.50611800000(TTC)تربیت مربي زبان انگلیسي کودکانشایستگی- خدمات آموزشي123

1357001052200000-012-49-2351(پداگوژي)روش ها و فنون تدریس شایستگی- خدمات آموزشي124

1425801002300000-001-49-2632سخنراني حرفه ايشایستگی- خدمات آموزشي125

123670902200000-011-49-2351پیشرفته (IQ MAS)محاسبات سریع ذهنيشایستگی- خدمات آموزشي126

14010001402500000-010-49-2351ممدماتي (IQ MAS)محاسبات سریع ذهنيشایستگی- خدمات آموزشي127

1515020500000-003-49-2632مدیریت اضطراب و بیان نافذشایستگی- خدمات آموزشي128

41/31/1/136540902000000-4مشاور خرید وفروش امالک در اینترنتشایستگی- خدمات آموزشي129

118320501250000-003-49-2359مشاوره و هدایت اموزشيشایستگی- خدمات آموزشي130

39/28/1/18320401000000-1ازمونگرشغل-خدمات آموزشي131

39/30/1/1408001201650000-1اموزش حموق شهروندیشغل-خدمات آموزشي132

53222049001000119413003243400000اجتماعی خانواده-برنامه ریز امور التصادی شغل-خدمات آموزشي133

39/29/2/2/12011031800000-1برنامه ریزی اموزشیشغل-خدمات آموزشي134

16313702002600000-005-49-2351تدوین کننده استاندارد اموزشيشغل-خدمات آموزشي135

49/95/1/35412601802500000-1تربیت مربی روخوانی و روانخوانی لران کریمشغل-خدمات آموزشي136



35/92/1/23515201872620000-1*تند خوان  شغل-خدمات آموزشي137

49/95/1/255010300000-1روخوانی و روانخوانی لران کریمشغل-خدمات آموزشي138

39/59/2/29620002963200000-1مدیر اموزششغل-خدمات آموزشي139

40/37/1/16389482002600000-5مدیرکودکستانشغل-خدمات آموزشي140

20/12/1/31206401842620000-7*مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده شغل-خدمات آموزشي141

19/11/1/316640802200000-2مدیر اموزشگاه ازاد فني و حرفه ايشغل-خدمات آموزشي142

49/96/1/16316602292900000-1مربی ترجمه و مفاهیم لران کریمشغل-خدمات آموزشي143

34/21/1/15512301782500000-1 سال5مربی مهدکودک زیر شغل-خدمات آموزشي144

15012401742400000-001-49-2342مربي نماشي کودکشغل-خدمات آموزشي145

51/24/1/2/3646052850000-1نگارنده متون اداری انگلیسیشغل-خدمات آموزشي146

26/31/1/28541805036300000-8صحافشغل-صنایع چاپ147

22/98/1/26100161150000-7کارور چاپ سیلک و اسکرین دستیشغل-صنایع چاپ148

22/39/1/26656206286800000-9ماشین چی چاپ اسکرینشغل-صنایع چاپ149

21/42/1/216600761900000-3ماشین نویس فارسیشغل-صنایع چاپ150

21/41/1/2149801123150000-3ماشین نویس فارسی و التین برلی و دستیشغل-صنایع چاپ151

8252/1/411022003304300000محاسب فنی چاپشغل-صنایع چاپ152

120400602400000-051-42-7318الگو ساز کیفشایستگی-صنایع چرم و پوست و خز153

120670872650000-052-42-7318اماده سازي و دوخت چرمشایستگی-صنایع چرم و پوست و خز154

110330431800000-050-42-7318برش چرم با ابزارهاي دستيشایستگی-صنایع چرم و پوست و خز155

17320391800000-053-28-7318دوخت و تکمیل کیف زنانهشایستگی-صنایع چرم و پوست و خز156

731819610802000000-28-015-1دوزنده زیر انداز چرميشایستگی-صنایع چرم و پوست و خز157

110500602400000-054-28-7318ساخت جا کلیدی چرم با دستشایستگی-صنایع چرم و پوست و خز158

14014001804400000-011-28-7536مردانه و بچگانه‘ پستایي ساز کفش زنانهشغل-صنایع چرم و پوست و خز159



3/16/1/35823202903500000-8توپ دوز چرمیشغل-صنایع چرم و پوست و خز160

1258701122700000-022-28-7531دوزنده دستکش چرميشغل-صنایع چرم و پوست و خز161

119610803500000-015-28-7318دوزنده زیراندازهاي چرميشغل-صنایع چرم و پوست و خز162

26314702105000000-021-28-7531دوزنده کت و کاپشن چرميشغل-صنایع چرم و پوست و خز163

2218201032200000-023-28-7531دوزنده کاله چرميشغل-صنایع چرم و پوست و خز164

1208201022000000-011-28-7318دوزنده کیف اداري و مردانه چرميشغل-صنایع چرم و پوست و خز165

16917102406000000-010-28-7318دوزنده کیف با چرم طبیعيشغل-صنایع چرم و پوست و خز166

7318202800300017219602685500000دوزنده کیف با چرم مصنوعيشغل-صنایع چرم و پوست و خز167

7318202800400015321502686000000دوزنده کیف چرمي با دستشغل-صنایع چرم و پوست و خز168

2287201002000000-020-28-7536سازنده کمربند چرميشغل-صنایع چرم و پوست و خز169

3/12/1/34018802284000000-8(کار دانش)کیف دوز  شغل-صنایع چرم و پوست و خز170

91/66/1/292444053613800000-18تراشکار شیشه و کریستال درجه شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 171

91/66/2/24224002828300000-28تراشکار شیشه و کریستال درجه شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 172

15010801586900000-001-77-7536سازنده تولیدات چرمي دست دوزشغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 173

1408001206900000-003-77-7318سازنده زیوراالت چرميشغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 174

14711601635300000-002-77-7318سوخت نگار چرمشغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 175

91/23/1/2112528064023500000-18شیشه گر دستی درجه شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 176

91/23/2/199276037513800000-28شیشه گر دستی درجه شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 177

87814002185400000-1/1/91/91لحیم کاری تزیینیشغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 178

1238601095000000-002-77-7536معرق کار چرمشغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 179

80/55/1/33815001889000000-8ملیله ساز نمرهشغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 180

80/55/1/23613201688000000-8(کار و دانش)ملیله ساز نمره شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 181

16523503003800000-001-89-7318(ممدماتي)طراح لاليشغل-(فرش)صنایع دستی 182



62/92/1/3297601051400000-1طراح نمشه لالي با رایانهشغل-(فرش)صنایع دستی 183

54/52/1/22424002644000000-7لالی باف حجمیشغل-(فرش)صنایع دستی 184

54/57/1/32430603304400000-7(کار و دانش) 1لالی باف درجه شغل-(فرش)صنایع دستی 185

54/57/2/12442604505250000-7(کار و دانش)2لالي باف درجه شغل-(فرش)صنایع دستی 186

54/38/1/16720302703200000-7لالیباف ترکيشغل-(فرش)صنایع دستی 187

54/36/1/16419602603000000-7لالیباف فارسيشغل-(فرش)صنایع دستی 188

54/96/1/26416802323000000-7گبه بافشغل-(فرش)صنایع دستی 189

1297601056200000-090-68-17512اشپز درجه شغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 190

22716901967600000-075-68-7512اشپز سنتيشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 191

31/95/1/228500784150000-5(کار و دانش)اشپز غذاهای فوری شغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 192

31/31/1/2317301047600000-5*روز - اشپز مخصوص شغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 193

31/94/1/110300402300000-5*اشپزی با مایکروویو شغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 194

31/31/2/110528703927500000-5(کار و دانش) 2اشپزی درجهشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 195

4/5/512035165302301200000آشپز ایراني حرفه ايشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 196

2/5/5120912533037412000000آشپز پایهشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 197

3/5/5120121121012410500000آشپز غذاهاي بین المللشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 198

1/5/51207942301513300000پذیرائي كنندهشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 199

7514/5/726410674000000تولیدکننده خانگی سبزی های خشکشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 200

1317401054000000-002-67-7514تولیدکننده ترشیجات و شورشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 201

1358501205300000-001-67-8160تولیدکننده عرلیات گیاهيشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 202

76/37/1/13411601506200000-7*دسر ساز بین المللی شغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 203

8/1/512015110101356900000دسر ساز دسرهاي بین الملليشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 204

76/35/1/219770963450000-7*دسر ساز سنتی شغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 205



114360504000000-065-67-7512ساالدساز و اردورسازشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 206

5120/1/126400505300000سفره ارا و میوه ارا‘سبزی اراشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 207

7347601106000000 /76 /96 /1 /2(انواع سوهان)سوهان پزشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 208

76/66/1/118420603000000-7 *(اجاق کار)شیرینی پز بدون فر شغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 209

76/65/2/18025203326200000-7(کار و دانش) 2شیرینی پز درجهشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 210

76/67/1/13610001365500000-7(کار و دانش)شیرینی پز شیرینی های خشک شغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 211

1/1/51201681301278000000شیریني پز سنتيشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 212

117460634800000-069-67-7512(پیشرفته)شیریني پز شیریني هاي خشکشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 213

112360484150000-070-67-7512(ممدماتي)شیریني پز شیریني هاي خشکشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 214

11/1/512084810668000000شیریني پز شیریني هاي مدرنشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 215

183318592000000-076-67-7512شیریني ترساز ممدماتيشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 216

31/98/1/2277301004000000-5طباخ ابزیانشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 217

4/1/51203667261293000000لناد پایهشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 218

31/34/1/226480744150000-5کباب زن و تخته کارشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 219

76/36/1/224660905500000-7*کیک ساز و تر ساز شغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 220

5120/1/15134220753750000(ممدماتي)کیک ساز شغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 221

10/1/5120106710875600000كین سازي و تزئین آنشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 222

124610855300000-001-68-5120(لهوه سرا)متصدي کافي شاپشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 223

76/12/1/237500875650000-7(کار و دانش)مدیر نانوایی شغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 224

7/1/5120183310614600000نانواي خانگي و فانتزيشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 225

225520775000000-066-67-7512نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیمشغل-(خدمات تغذیه اي)صنایع غذایی 226

7/95/99/1/1249501193000000ابریشم دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 227

731816690851850000-81-005-1آجیدوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 228



138530913000000-016-81-7318پارچه ساز تزیینیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 229

95/68/1/218570753500000-7(کار و دانش)پولک و منجوق دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 230

119750941650000-002-81-7318 تکه دوز با دستشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 231

95/69/1/12317702003500000-7 تکه دوز با دستشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 232

95/69/2/3488301313200000-7*تکه دوزی با چرخ شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 233

61/33/1/12017301935300000-1دوزنده و تزیین کار لباسشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 234

1188201002000000-013-81-7318ربان دوز ممدماتيشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 235

74216802104800000-1/1/94/95روبان دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 236

12710001273350000-014-81-7318روبان دوز پیشرفتهشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 237

95/93/1/110420603105500000-7سازنده دوخت های سنتی تلفیمیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 238

95/90/1/312600723500000-7سرمه دوز تزیینیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 239

95/90/1/23612801643500000-7(کار و دانش) 1سرمه دوز درجه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 240

95/90/2/22611801443500000-7(کار و دانش) 2سرمه دوز درجه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 241

116650814000000-021-81-7318سرمه دوز سنتیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 242

95/91/2/312480603000000-7سرمه دوز سنتیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 243

49/42/1/38423603205500000-9عروسک دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 244

72622602524150000-2/1/31/95لالب دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 245

95/66/1/213520652300000-7کانوا و گوبلن دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 246

72112301443500000-1/1/64/95كتیبه دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 247

95/61/1/46319702605200000-7(کمه دوز)گالبتون دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 248

95/73/1/324560803500000-7*گلدوز دستی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 249

12717502024350000-030-81-7318(برزیلی)گلدوز سه بعدیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 250

95/74/1/411124903608300000-7(کار و دانش)گلدوز ماشینی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 251



95/68/1/317630803500000-7مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 252

15323202855500000-2/1/35/61نماشي و رنگ آمیزي روي پارچهشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 253

59/34/1/3208001004150000-17هویه کار پارچه درجه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 254

59/34/2/3208001003500000-27هویه کار پارچه درجه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 255

54/61/1/110020003003250000-7بافنده ترکیبي لالي و گلیمشغل-(بافت)صنایع دستي 256

55/33/1/37119902702700000-7جاجیم بافشغل-(بافت)صنایع دستي 257

42/27/1/34820202503000000-9حصیر بافشغل-(بافت)صنایع دستي 258

71615201683400000-13/1/93/54رفوگر فرش درجه شغل-(بافت)صنایع دستي 259

714680822650000-23/2/93/54رفوگر فرش درجه شغل-(بافت)صنایع دستي 260

62/94/1/24222302653500000-1طراح نمشه گلیمشغل-(بافت)صنایع دستي 261

736400762650000-2/1/56/54لالي باف تابلویيشغل-(بافت)صنایع دستي 262

54/54/1/37619902754200000-7  *(کار و دانش) 1گلیم باف درجه شغل-(بافت)صنایع دستي 263

54/54/2/39023003204000000-7(کار و دانش) 2گلیم باف درجه شغل-(بافت)صنایع دستي 264

265
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
80/15/1/219370564100000-8النگو و حلمه ساز و تراش کار فلزات لیمتی

266
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
80/21/1/2426301055300000-8تعمیرکار فلزات لیمتی و جواهراالت

267
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
1101430053120000000-019-79-7313جواهر ساز

268
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
80/51/1/239560953400000-8ذوب کار فلزات لیمتی

269
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
25/12/1/230600908100000-7*ریخته گر فلزات لیمتی 

270
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
17012001904750000-004-79-2163طراح طال و جواهر با رایانه پیشرفته

271
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
1548601403500000-003-79-2163طراح طال و جواهر با رایانه ممدماتی

272
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
80/10/1/1100380048016000000-8طال ساز

273
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
80/10/1/2104376048017000000-8(کار و دانش)طال و جواهر ساز 

274
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
36/11/1/2407801185600000-0عیار سنج فلزات لیمتی



275
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
31/35/1/2728201545600000-4*فروشنده طال و نمره و جواهر 

276
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
80/86/1/1109239034812500000-8(دامله)گوهر تراش سنگ های لیمتی و نیمه لیمتی

277
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
80/85/1/156201025710500000-8(زاویه)گوهر تراش سنگ های لیمتی و نیمه لیمتی

278
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
1164271043520000000-001-79-2146گوهر شناس

279
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
94/11/1/236520885500000-7*مدل ساز فلزات لیمتی 

280
-(طال و جواهرسازي)صنایع دستي

شغل
80/12/1/220400604100000-8ملیله کار و زنجیر باف

15920602659000000-010-27-7318بافنده پوشاک با دستگاه بافندگي خانگيشغل-صنایع نساجي281

73182702216619402607500000 سال با دستگاه بافندگي خانگي10بافنده پوشاک نوزاد و کودکان زیر شغل-صنایع نساجي282

54/42/2/24719202397000000-7بافنده ماشینهای بافندگی چند ماکویی و ژاکاردشغل-صنایع نساجي283

76427003348000000-3/1/41/55كاموا باف با ماشین دسنباف خانگيشغل-صنایع نساجي284

753220510010001316901002750000الگو ساز لباس با رایانهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت285

7532205100200015235804107650000الگو ساز لباس به روش حجمیشغل-(پوشان)طراحي و دوخت286

7532205100300018825203405000000(تکدوزی  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه شغل-(پوشان)طراحي و دوخت287

91/41/2/3/15343704906900000-7(تکدوزی  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه شغل-(پوشان)طراحي و دوخت288

7532205100500016118402455250000الگوساز و برشکار لباس مردانهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت289

75618802446000000-2/1/50/55بافنده پوشان دو میلشغل-(پوشان)طراحي و دوخت290

91/43/1/34420202464400000-7*بچه گانه و دخترانه دوز شغل-(پوشان)طراحي و دوخت291

91/43/1/25425303075500000-7*بچه گانه و دخترانه دوز شغل-(پوشان)طراحي و دوخت292

753420510010001100300040014000000پرده دوزشغل-(پوشان)طراحي و دوخت293

95/97/1/16014002007000000-7پرده دوزشغل-(پوشان)طراحي و دوخت294

7531205102600018416102454600000تریکو دوزشغل-(پوشان)طراحي و دوخت295

75312051028000111821203308300000خیاط لباس زیر زنانهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت296

75312051030000112737305009600000خیاط لباس شب و عروسشغل-(پوشان)طراحي و دوخت297



91/97/1/3/14617002165400000-7(کار و دانش)خیاط لباس شب و عروس  شغل-(پوشان)طراحي و دوخت298

75128903407650000-2/1/49/91خیاطي با اندازه گیري مستمیم روي پارچهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت299

7531205100300011911601353500000دوزنده پیراهن شومیز مردانه ، زنانه،و لباس راحتیشغل-(پوشان)طراحي و دوخت300

7531205100200017611201883850000دوزنده چادر و ممنعهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت301

8153205100700019717802756000000دوزنده لباس بدون الگوشغل-(پوشان)طراحي و دوخت302

753420510020001446601102500000دوزنده لباس مبلشغل-(پوشان)طراحي و دوخت303

7531205101900018115902408000000دوزنده لباس محلی کردی زنانهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت304

8153205101000016820702758650000راسته دوزشغل-(پوشان)طراحي و دوخت305

91/48/1/26313401976200000-7راسته دوزشغل-(پوشان)طراحي و دوخت306

741220510010001138701003100000سرویس کار ماشین های دوخت خانگیشغل-(پوشان)طراحي و دوخت307

8153205101200013812601643600000سری دوز حرفه ایشغل-(پوشان)طراحي و دوخت308

753420510030001509001404500000سری دوز سرویس خوابشغل-(پوشان)طراحي و دوخت309

91/31/1/1317901103500000-7سری دوز سرویس خوابشغل-(پوشان)طراحي و دوخت310

753120510060001228601084150000شلوار دوزشغل-(پوشان)طراحي و دوخت311

75312051020000110933604458300000ضخیم دوز زنانهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت312

75312051021000110332704308300000ضخیم دوز مردانهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت313

216340510010001113427054010000000طراح لباس زنانهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت314

2163405100500017822203006000000طراح لباس مردانهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت315

2163405100400012912301523500000طراحی لباس با رایانهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت316

91/42/1/25417002247000000-7(کار و دانش)کاپشن دوز شغل-(پوشان)طراحي و دوخت317

7531205100500014613401803850000مانتو دوزشغل-(پوشان)طراحي و دوخت318

91/41/2/416030004609000000-7*2نازک دوز زنانه درجه شغل-(پوشان)طراحي و دوخت319

91/45/2/211439205069000000-7ناسک دوس مزدانهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت320



91/45/2/311531504307500000-7ناسک دوس مزدانهشغل-(پوشان)طراحي و دوخت321

8848110200303000000 زلزله2800بارگذاری زلزله بر اساس ایین نامه شایستگی- عمران322

شایستگی- عمران323
 microsoft)برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار

project(msp
3432-29-012-18320402000000

Photoshop3432-30-012-18320402000000پرزنته و شیت بندی معماری به کمک نرم افزار شایستگی- عمران324

119610803500000-015-30-3432ترسیم دیتیل های اجرایی و تهیه جدول لیستوفرشایستگی- عمران325

شایستگی- عمران326
 AUTO CAD LANDطراحي پروژه راه سازي با نرم افزار 

DEVELOPMENT
3432-29-003-18240322000000

revit structure3432-29-001-114560703600000مدل سازي سازه هاي فوالدي و بتني به وسیله نرم افزار شایستگی- عمران327

52/16/1/3/15511501702000000-9 *1بتن ساز و بتن ریز درجه شغل-عمران328

55/30/1/1597801371650000-18برلکار ساختمان درجه شغل-عمران329

51/23/1/4/16920102702700000-9(کار و دانش) 1بنای سفت کار درجه شغل-عمران330

95029603463300000-2/1/96/59بند كشي ساختمانشغل-عمران331

Safe0-22/15/1/223330562800000تحلیلگر و طراح پی با برنامه شغل-عمران332

ETABS0-22/18/1/3535901125600000تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه شغل-عمران333

51/43/1/3/13410301372650000-9(کار و دانش) 1سنگ کار درجه شغل-عمران334

55/30/1/24625002963250000-9*سیمانکار شغل-عمران335

PUMP8-71/95/1/27250322300000طراح پمپ برای ایستگاه پمپاژ با نرم افزار شغل-عمران336

3DMAX0-32/54/2/1/65010001604600000طراح معماری با نرم افزار شغل-عمران337

SAP0-22/19/1/2427801206700000طراح و انالیز سازه با شغل-عمران338

EHC-HMS8-74/45/1/216320482300000طراح هیدرولیکی با برنامه شغل-عمران339

HEC – RAS8-71/99/1/210380482300000طراح هیدرولیکی با برنامه شغل-عمران340

ARCHICAD0-32/54/2/2/428520802000000طراحی معماری به کمک شغل-عمران341

21/24/2/26023502955000000-0طراحی معماری داخلیشغل-عمران342

ABUQUS1-013-29-3432168403467000000طراحي آنالیز اجراي سازه اي با استفاده از نرم افزار  شغل-عمران343



Revit Architecture3432-029-003-120520943000000طراحي نمشه هاي ساختماني با نرم افزار شغل-عمران344

39/59/1/3/1407501151400000-18عایك کار رطوبتی و اسفالت کار ابنیه درجه شغل-عمران345

GPS0-31/29/2/1404501001600000کارور شغل-عمران346

GIS3112/0914.435.20503100000افزار - با نرمARC GISکارور سیستم اطالعات جغرافیایی شغل-عمران347

GIS0-31/28/1/232160482500000کارور سیستم اطالعات جغرافیایی شغل-عمران348

31/21/1/8/1406664067030514500000-0 تک فرکانسهGPSکارور گیرنده های شغل-عمران349

51/52/1/3/15412301772000000-9 *1کاشی کار درجه شغل-عمران350

51/23/2/4/15611801742400000-9 *2کمک بنای سفت کار درجه شغل-عمران351

74/95/2/1/17117702482700000-8 *2کمک در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه شغل-عمران352

51/43/2/1/1369401301550000-9 *2کمک سنگ کار درجه شغل-عمران353

39/59/2/3/1406701071250000-28کمک عایك کار رطوبتی و اسفالت کار ابنیه  درجه شغل-عمران354

51/52/2/3/122380601200000-9 *2کمک کاشی کار درجه شغل-عمران355

55/13/2/3/24712001671900000-29کمک گچ کار درجهشغل-عمران356

71/06/2/3/16516202272500000-28کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه شغل-عمران357

31/25/2/1/14513201772000000-9 *2کمک نماش ساختمان درجه شغل-عمران358

31/21/2/3/128420701150000-20کمک نمشه بردار درجه شغل-عمران359

71/22/1/3/126640901900000-18لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه شغل-عمران360

71/06/1/3/15316102142350000-18لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه شغل-عمران361

3112/109425603503700000ماکت ساز ساختمانشغل-عمران362

33/29/1/2347001043800000-10متصدی متره و براورد درجه شغل-عمران363

19/27/1/2120128322803500000-2مدیر دفتر فنیشغل-عمران364

19/28/1/15832301202900000-12مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه شغل-عمران365

D Studio Max33112/08599301522800000مرمتگر و احیاء و بازسازی ابنیه تاریخی با نرم افزار  شغل-عمران366



32/31/1/214514503203000000-0مسیول متره و براورد راهسازیشغل-عمران367

31/25/1/4/16019302532780000-0 *1نماش ساختمان درجه شغل-عمران368

31/21/1/1/420250455000000-0(نمشه بردار ماهر)Total Stationنمشه بردار با دستگاه های الکترونیکی شغل-عمران369

31/21/1/2/15315702103550000-10نمشه بردار درجه شغل-عمران370

Autocad31183030004000110220003224500000نمشه کش ساختمان با شغل-عمران371

32/54/2/315025004004600000-0(کار و دانش) 2نمشه کش عمومی ساختمان درجه شغل-عمران372

32/56/1/115025404044600000-0نمشه کشی سازهشغل-عمران373

32/54/1/3150250244245150000-0(کار و دانش)نمشه کشی معماری شغل-عمران374

V_RAY0-32/56/1/213320452400000نور پردازی و متلایر دهی با لابلیت رندر باال با نرم افزار شغل-عمران375

376
طب ایرانی و -فناوری سالمت

شغل-گیاهان داروئی
6112/92/195126102315700000بازاریاب گیاهان دارویي

377
طب ایرانی و -فناوری سالمت

شغل-گیاهان داروئی
6112/25/142/511060212/53100000تولید کننده بذر گیاهان دارویی

378
طب ایرانی و -فناوری سالمت

شغل-گیاهان داروئی
6112/61/153113402063000000تولید کننده گل های دارویی

379
طب ایرانی و -فناوری سالمت

شغل-گیاهان داروئی
6112/97/1396101102750000فروشنده عرلیات گیاهی

Administering Windows Server 20122513-53-108-120200404400000شایستگی- فناوري اطالعات380

CCNA1-102-53-251330300608000000شایستگی- فناوري اطالعات381

شایستگی- فناوري اطالعات382
CCNA Voice Introducing Cisco Voice and Unified  

Communications Administration (ICOMM v8.0)
1-110-53-251320200406800000

CCNP Routing 1-103-53-251320200408000000شایستگی- فناوري اطالعات383

CCNP switching 1-104-53-251320200408000000شایستگی- فناوري اطالعات384

CCNP TShoot1-105-53-251320200405700000شایستگی- فناوري اطالعات385

CompTIA A +102/2511000602300000شایستگی- فناوري اطالعات386

CompTIA Network +100/251110200302300000شایستگی- فناوري اطالعات387

CompTIA Security +101/2511000302750000شایستگی- فناوري اطالعات388

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services2513-53-109-120200404400000شایستگی- فناوري اطالعات389



Installing and Configuring Windows Server 20122513-53-107-120200408250000شایستگی- فناوري اطالعات390

Introduction cisco data center networking (DCICN)1-153-53-252318300487000000شایستگی- فناوري اطالعات391

شایستگی- فناوري اطالعات392
Microsoft Certified Solutions Associate Supporting 

Windows 8.1
2523-53-109-110300405000000

شایستگی- فناوري اطالعات393
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6] 

(VCP6-DCV)
2513-53-111-120200409000000

شایستگی- فناوري اطالعات394
Windows 7 Configuring Occupational group 

Information Technology
1-110-53-252320400603850000

شایستگی- فناوري اطالعات395
تبلت و سایر دستگاه – تلفن همراه ) Basic4 Androidبرنامه نویسی 

(های اندرویدی 
1-118-53-251530600905000000

android1-002-53-25134513501805500000برنامه نویس برنامه هاي كاربردي شایستگی- فناوري اطالعات396

1349/053170201350000تایپ سریع و ده انگشتيشایستگی- فناوري اطالعات397

ABAQUS1/1/22/32-020400602000000تحلیل گر شایستگی- فناوري اطالعات398

ANSYS1/1/21/32-025500752600000تحلیل گر شایستگی- فناوري اطالعات399

Matlab1-082-53-251315300453000000رایانه کار شایستگی- فناوري اطالعات400

118800982000000-041-53-12513 درجهICDLرایانه کار شایستگی- فناوري اطالعات401

112200321500000-040-53-22513 درجهICDLرایانه کار شایستگی- فناوري اطالعات402

PHOTOSHOP2513-53-115-121510821300000کارور شایستگی- فناوري اطالعات403

LPIC -1100/251323240474500000لینوكس شایستگی- فناوري اطالعات404

42/90/2/3366801041600000-23اتوماسیون اداری درجه شغل-فناوري اطالعات405

3512/39307001002500000اسمبل و ارتماء دهنده کامپیوترهای شخصیشغل-فناوري اطالعات406

C# -- Windows Application3512/48336701003450000-- برنامه نویس شغل-فناوري اطالعات407

84/89/2/2488801361300000-20 درجه VB.VET(Windows Application)برنامه نویس شغل-فناوري اطالعات408

DELPHI0-84/79/1/232640963000000برنامه نویس زبان شغل-فناوري اطالعات409

WEB1-84/75/1/36011001702450000 برای طراحی صفحات HTMLبرنامه نویس زبان شغل-فناوري اطالعات410

JAVA0-84/76/1/2367201081150000برنامه نویس زبان شغل-فناوري اطالعات411

84/89/1/33256481681000000-10 درجه VB.VET(web Application)برنامه نویسشغل-فناوري اطالعات412



84/80/1/3/17015002402500000-0برنامه نویسی ویژوال بیسیک ممدماتیشغل-فناوري اطالعات413

perl2514-53-100-1348001143500000برنامه نویس شغل-فناوري اطالعات414

3513/3628670956000000(Lap Top)تعمیرکار لپ تاپشغل-فناوري اطالعات415

PC-Laptop2513-53-88-168104302028500000تعمیرکار ماهر شغل-فناوري اطالعات416

117330503000000-053-53-2513فبلت و ساعت هوشمند‘تعمیرکار تبلتشغل-فناوري اطالعات417

Linux0-42/25/1/248160803683500000تکنسین امنیت سیستمهای شغل-فناوري اطالعات418

42/24/1/21763802402400000-0تکنسین عمومی امنیت شبکهشغل-فناوري اطالعات419

35133053059000116528504504500000تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتریشغل-فناوري اطالعات420

PHP0-24/81/1/23264802562450000 با WEBتوسعه دهنده شغل-فناوري اطالعات421

84/87/1/2247601002000000-0(کارودانش) autowareتولید کننده چندرسانه ای با شغل-فناوري اطالعات422

12513/7910020003002000000تولید کننده چندرسانه ای درجهشغل-فناوري اطالعات423

22513/805513302001500000تولید کننده چندرسانه ای درجهشغل-فناوري اطالعات424

FIREWORK1-61/49/1/216560721300000رایانه کار شغل-فناوري اطالعات425

19/86/2/28160241100000-22 درجه SPSSرایانه کار شغل-فناوري اطالعات426

Visual Interdev1-61/45/1/2406401041100000رایانه کار شغل-فناوري اطالعات427

SSP1-63/51/1/25213201841950000رایانه کار تدوین فیلم و صدا با شغل-فناوري اطالعات428

2816024900000-12/1/79/19 درجه MS-PROJECTرایانه كار نرم افزار كنترل پروژه شغل-فناوري اطالعات429

2816024900000-22/2/79/19 درجه MS-PROJECTرایانه كار نرم افزار كنترل پروژه شغل-فناوري اطالعات430

52/92/1/1/251390901200000-8سخت افزار روبوتیکشغل-فناوري اطالعات431

3-42/24/1/5/215320771700000 *(E-Citizen)شهروند الکترونیکی شغل-فناوري اطالعات432

66/51/1/35015002003300000-1(کار و دانش)طراح گرافیک رایانه ای شغل-فناوري اطالعات433

WORDPRESS2513-53-064-130600903000000طراح و توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي شغل-فناوري اطالعات434

JOOMLA2513-53-065-130600903000000طراح و توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي باشغل-فناوري اطالعات435



2513/7225470801500000طراحی گرافیک رایانه ایشغل-فناوري اطالعات436

66/43/1/34514501902550000-1(کار و دانش) WEBطراحی ممدماتی صفحات شغل-فناوري اطالعات437

SQL Server، Access*  0-84/80/1/3/26911101801800000کاربر بانک اطالعاتی شغل-فناوري اطالعات438

42/24/1/0/35503003500000-3(کار و دانش)کاربر رایانه شغل-فناوري اطالعات439

4132205310400016116902303000000*کاربر نرم افزار اداری شغل-فناوري اطالعات440

ACCESS0-84/97/1/332640961400000کارور شغل-فناوري اطالعات441

62/54/1/420400602000000-1(کار و دانش) CORELDRAWکارور شغل-فناوري اطالعات442

Dreamweaver1-61/48/1/320500701000000کارور شغل-فناوري اطالعات443

FLASH2513/7512300581200000کارور شغل-فناوري اطالعات444

62/58/1/430600902000000-1(کار و دانش) Freehandکارور شغل-فناوري اطالعات445

42/97/1/4/1156501001100000-3کارور پیشرفته اینترنتشغل-فناوري اطالعات446

EXCEL2513/882532057700000کارورشغل-فناوري اطالعات447

PRIMIERE4/1/44/61-116320481100000كارور شغل-فناوري اطالعات448

52/92/1/1/1587801361700000-8مبانی روبوتیکشغل-فناوري اطالعات449

IT3-42/22/1/24896803044150000مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و شغل-فناوري اطالعات450

NOVEL- NETWARE2513/82307001001100000مدیریت شبکه شغل-فناوري اطالعات451

52/92/1/324560802000000-8(کار و دانش)مونتاژ کار و ارتماء کامپیوترهای شخصی شغل-فناوري اطالعات452

05127403253100000-4/3/1/80/84مهارت عمومی برنامه نویسیشغل-فناوري اطالعات453

ORACLE2513-53-062-12060080750000  در PORTALمهندس شغل-فناوري اطالعات454

Linux0-23/98/1/280200804404200000 در Open Sourceمهندس پشتیبان نرم افزار شغل-فناوري اطالعات455

84/93/1/254146803603450000-0مهندس طراح تجارت الکترونیکشغل-فناوري اطالعات456

Oracle0-84/96/1/283141803843700000مهندس طراح سیستمهای شغل-فناوري اطالعات457

84/91/1/281183804244000000-0مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وبشغل-فناوري اطالعات458



84/23/1/2118258805367500000-0مهندس کامپیوتر در نفوذگریشغل-فناوري اطالعات459

52/92/1/1/3507201221500000-8میکروکنترلرها در روبوتیکشغل-فناوري اطالعات460

1311/6/1359501303150000ازمایشگر تجزیه خاک و گیاهشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی461

3/32231E+142214150000بازاریاب گیاهان داروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی462

27/41/1/4397701162700000-6باغبانشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی463

2/26941E+141754100000بهره بردار گیاهان دارویی مرتعشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی464

16310201654400000-063-61-6113پرورش دهنده لارچ دکمه ايشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی465

131360672000000-060-61-6113پرورش دهنده گیاهان اپارتمانی در منزلشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی466

92/96/1/45212301755250000-6پرورش دهنده گیاهان داروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی467

27/98/1/323550782000000-6پیوند زن درختان باغیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی468

6113206107400017613402102000000تکثیر کننده و پرورش دهنده گل های آپارتمانیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی469

3/14131E+141032150000تکنسین واحد خشک کن گیاهان داروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی470

27/93/1/126490751450000-6تولید کننده جوانه های خوراکی و علوفهشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی471

27/82/1/120750952600000-6تولید کننده لارچ شی تاکهشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی472

22/25/1/13113301642000000-6تولید کننده نباتات علوفه ایشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی473

29/60/1/2577901362000000-6تولیدکننده بذور سبزی وگلشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی474

22/12/1/2539901524150000-6تولیدکننده بونسایشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی475

61112062050000114490641800000تولیدکننده تراریومشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی476

6/11121E+141663200000تولیدکننده گلهای داروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی477

6/11121E+13902600000تولیدکننده نشا و للمه گیاهان داروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی478

23/90/1/224460702700000-6تولیدکننده نهال مثمر و غیر مثمرشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی479

27/39/1/233360692000000-6تولیدکننده ورمی کمپوستشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی480

6/11211E+131523100000تولیدکنندهبذرگیاهانداروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی481



15511401692400000-053-61-6113تولیدکننده گل هاي شاخه بریدهشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی482

22/11/1/35012001703000000-16زراعتکار درجه شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی483

22/11/2/3348001142300000-26زراعتکار درجهشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی484

14810201503300000-007-62-6111زعفران کارشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی485

3/13931E+131103850000سرپرست خط تولید دمنوش و تی بگشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی486

27/91/1/218580762000000-6سرپرست سالن های پرورش لارچ خوراکیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی487

32/17/1/4368401203800000-6طراح فضای سبزشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی488

6/11331E+14882800000طراح و احداث کننده باغات میوهشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی489

6/11221E+141593150000طراح و سازنده گلخانه هیدروپونیکشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی490

72/13/1/24512701723900000-6طراح و مجري احداث گلخانهشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی491

2/26941E+141113500000طرح ریزی واحد فرآورده های گیاهانشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی492

2/26941E+145406500000فرموالتور تولید داروهای گیاهیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی493

2/26941E+142633900000فرموالتور تولید فرآورده های آرایشیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی494

23/32/1/118330512200000-6فروشنده سموم دفع افات نباتیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی495

5/22321E+141002600000فروشنده عرلیات گیاهیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی496

92/97/1/28613002165600000-6فروشنده گیاهان داروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی497

92/93/1/36811801866150000-6کاربر اسانس های گیاهیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی498

3/14131E+141204800000کارشناس کشت بافت گیاهانشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی499

27/89/1/117610783000000-6کارگر سالنهای پرورش لارچ خوراکی دکمه ایشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی500

22/18/1/216740902000000-6کارگر فضای سبزشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی501

12/28/1/120270471750000-6 در علوم کشاورزی و منابع طبیعیGPSکارور دستگاه شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی502

1469201386000000-050-61-6113کارور کشت بافت درختان چوبيشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی503

29/99/1/319360552900000-6کارور کشت بافت گیاهیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی504



6/11121E+141755100000کشت هیدروپونیک گیاهان دارویی کمیابشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی505

6112206103800017517502503900000کشتکار گلخانه های خاکیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی506

27/39/1/3479501423900000-6کشتکار گلخانه های هیدروپونیکشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی507

6/11131E+141202900000کنترل کننده آفات و بیماری ها در مزرعهشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی508

1/44/61134812701752700000مدیر پروژه فضای سبزشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی509

3/14221E+141353150000مدیر تغذیه کودی گلخانه های هیدروپونیک صیفی و گلشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی510

1/43941E+142245350000مدیر تولید واحد داروسازیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی511

29/50/1/14812401723100000-6باغی- مدیر دفع افات و امراض گیاهان زراعیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی512

1/31141E+14601600000مدیریت آبیاری باغات و مزارعشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی513

6/11121E+14881800000مدیریت تولید گیاهان دارویی ارگانیکشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی514

216590752000000-002-61-6113مدیرتغذیه وبهداشت باغاتشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی515

2/13241E+14952750000 در حوسه داروهاي گیاهیCMPمشاور شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی516

2/13241E+141182550000مشاور اخذ مجوز تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و فرآورده هاشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی517

3/32231E+14821850000نماینده علمی شرکت داروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی518

121660872200000-062-61-6113هرس کارشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی519

6/12121E+13391150000استفاده از پس مانده های فیبری کشاورزی در تغذیه دامشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی520

6/12121E+14702300000پروار بندی برهشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی521

1578301404000000-212-63-6121پرورش دهنده بزشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی522

2486701152200000-002-63-6122پرورش دهنده بلدرچینشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی523

6121/36/1287201002500000پرورش دهنده بوللمونشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی524

6122/5/1408501252850000پرورش دهنده پرندگان زینتیشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی525

6112/135/16030201103000000پرورش دهنده زالوي طب سنتيشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی526

6123206305900017812202004400000پرورش دهنده زنبور عسلشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی527



6121/1/1379501323900000پرورش دهنده شترشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی528

6121/39/136540902600000پرورش دهنده غازشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی529

6121/28/138540922150000پرورش دهنده کبکشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی530

6121/24/1397401132000000پرورش دهنده کرم ابریشمشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی531

1427801202000000-002-65-6221پرورش دهنده گیاهان اکواریومیشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی532

6/22121E+141203000000پرورش دهنده ماهیان آلواریومیشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی533

1312/9/1476101082900000پرورش دهنده ماهیان سرد ابیشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی534

1312/16/1436701102300000پرورش دهنده ماهیان گرم ابیشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی535

1537101242100000-205-63-6121پرورش دهنده مرغ بوميشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی536

1427601183000000-002-63-6123پرورش دهنده ملکه زنبورعسلشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی537

6/22121E+14602000000پرورش ماهی لزل آال در لفسشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی538

3/24031E+141102900000تلمیح مصنوعی دامشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی539

1/31141E+14742600000تولید خوراک دام و طیورشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی540

1/31141E+14891950000جیره نویسی دام و طیورشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی541

15011501654800000-022-65-6221(سیستم تلفیك اکواریوم وتراریوم)طراح وسازنده پالوداریومشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی542

1/31141E+14903250000طراحمرغداریشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی543

1/31141E+14603100000طراحی و آماده سازی واحدهای مکانیزه دامپروریشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی544

2/13231E+14551900000کارآفرینی روستاییشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی545

1408801281300000-020-65-6221(پرورش توام ماهي وگیاه)کشت کاراکواپونیکشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی546

1/31241E+14891900000مدیر واحد آبزیان زنیكشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی547

6122/7/1507001203400000مدیر واحد پرورش بلدرچینشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی548

6122/8/1507501253400000مدیر واحد پرورش شتر مرغشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی549

6121/22/18215202343250000مدیر واحد پرورش گاو شیریشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی550



6120/30/16810401722500000مدیر واحد پرورش گاومیششغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی551

6122/6/19010801982300000مدیر واحد پرورش مرغ گوشتیشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی552

1/31141E+142003200000مدیر واحد مرغ گوشتی و تخمگذارشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی553

ARM0-32/33/1/19021003006000000طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده شغل-كنترل و ابزار دلیك554

AVR* 0-23/93/1/114013202726000000طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده شغل-كنترل و ابزار دلیك555

84/55/1/4100.5131.502726000000-0 *1 درجه PLCکارور شغل-كنترل و ابزار دلیك556

84/55/2/48615602725750000-0 *2 درجه PLCکارور شغل-كنترل و ابزار دلیك557

91/36/1/2194164303885000000-5(کار و دانش)  (اکوتوریسم )راهنمای طبیعت گردی شغل-گردشگري558

91/33/1/224450363304000000-5(کار و دانش)راهنمای عمومی گردشگری شغل-گردشگري559

91/94/1/27644201401800000-5*راهنمای محلی شغل-گردشگري560

91/30/1/12245602803500000-5(کار و دانش)راهنمای موزه  شغل-گردشگري561

91/37/1/12464201081500000-5راهنماي گردشگري سالمتشغل-گردشگري562

91/95/1/35217402262800000-5راهنماي گردشگري فرهنگيشغل-گردشگري563

1309001201500000-008-55-5113راهنماي محلي بوميشغل-گردشگري564

91/35/1/3439801413800000-5مدیر تورشغل-گردشگري565

14877201452600000-004-55-1439مدیز دفاتز خدمات مسافزتی و جهانگزديشغل-گردشگري566

567
- گیاهان دارویي و داروهاي گیاهي

شغل
3230210508500015612801845750000کاربر گیاهان دارویی

10/18/1/2/424330571700000-4اداره بنگاه التصادی کوچکشغل-مدیریت صنایع568

28/12/1/2/2918027550000-0ارزیابی کار و زمانشغل-مدیریت صنایع569

28/12/1/2/148012500000-0تحلیل گزارش اماریشغل-مدیریت صنایع570

91/43/1/2/37015002205300000-3سرپرست انبار عمومیشغل-مدیریت صنایع571

49/88/1/2/342320741850000-9سرپرست کنترل کیفیتشغل-مدیریت صنایع572

24/19/1/218360541700000-0(صنایع)طراحی کارخانه شغل-مدیریت صنایع573



10/18/1/240560961700000-4کارافرینشغل-مدیریت صنایع574

116820803764000000-001-37-2149(پلیمري)کارشناس بسته بنديشغل-مدیریت صنایع575

035480831600000-1/1/22/39کارشناس تولیدشغل-مدیریت صنایع576

028420701600000-2/1/20/39کارشناس گروه کیفیشغل-مدیریت صنایع577

91/43/1/2/2/4565201083600000-3کنترل انبارشغل-مدیریت صنایع578

49/88/1/2/1117018400000-9مبانی کیفیتشغل-مدیریت صنایع579

91/43/1/2/2/3777201491700000-3متصدی امور انبارشغل-مدیریت صنایع580

00/18/1/36513001954000000-7مدیر ساخت لطعات خارج از کارخانهشغل-مدیریت صنایع581

122410633000000-045-57-5142استفاده ازرنگهاي سنتي وگیاهي درارایش زنانهشایستگی- مرالبت زیبایی582

118420602000000-043-57-5142(زنانه)بافت موشایستگی- مرالبت زیبایی583

121.543064/52300000-040-57-5142پاکسازي پوست صورت زنانهشایستگی- مرالبت زیبایی584

127430701700000-041-57-5141(دخترانه)پیرایشگر کودکشایستگی- مرالبت زیبایی585

1394610951700000-001-57-5142چهره پردازي کودکشایستگی- مرالبت زیبایی586

123590823300000-041-57-5142خودارایي زنانهشایستگی- مرالبت زیبایی587

127350621500000-042-57-5142رنگ کردن موي زنانهشایستگی- مرالبت زیبایی588

110330431500000-046-57-5142(زنانه)طراحي باحنا برروي بدن شایستگی- مرالبت زیبایی589

70/23/1/38324003237000000-5ارایش وپیرایش زنانهشغل-مرالبت زیبایی590

57430603806000000-2/1/34/70ارایشگر موی زنانهشغل-مرالبت زیبایی591

70/35/1/220570772000000-5ارایشگر ناخنشغل-مرالبت زیبایی592

26114402058000000-003-57-5142ارایشگر دایم صورت زنانهشغل-مرالبت زیبایی593

18012302034000000-044-57-5142ارایشگرعروسشغل-مرالبت زیبایی594

70/31/1/24215601984000000-5پیرایشگر موی زنانهشغل-مرالبت زیبایی595

1509001403000000-040-57-5141پیرایش موي زنانه از روي عکس و تصویرشغل-مرالبت زیبایی596



70/32/1/22810001282500000-5پیرایشگر ابرو و صورت زنانهشغل-مرالبت زیبایی597

70/30/1/5569401503500000-15پیرایشگر مردانه درجه شغل-مرالبت زیبایی598

70/30/2/56112301845000000-25پیرایشگر مردانه درجهشغل-مرالبت زیبایی599

120500703000000-002-57-5141پیرایشگر موهاي زاید با مومشغل-مرالبت زیبایی600

70/33/1/28133204137500000-5کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانهشغل-مرالبت زیبایی601

70/90/1/1/14813601842500000-5(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعی شغل-مرالبت زیبایی602

70/36/1/25623402906000000-5متعادل ساز چهره زنانهشغل-مرالبت زیبایی603

DIPS0-27/10/1/1/17300375000000انالیز داده های زمین و امار با نرم افزار شایستگی- معدن604

114180324200000-051-39-9311بهداشتي و زیست محیطي در معادن زیر زمیني‘ رعایت نکات ایمنيشایستگی- معدن605

110140243800000-050-39-9311بهداشتي و زیست محیطي در معادن سطحي‘ رعایت نکات ایمنيشایستگی- معدن606

شایستگی- معدن607
مرتب کردن داده های ذخایر در حالت دو بعدی و سه بعدی و مدلسازی و 

Datamine Studioطراحی معادن با نرم افزار 
0-27/10/1/1/516500666000000

20/99/1/2252468072011000000-8*فراور سنگ ها شغل-معدن608

20/40/2/110530634200000-8کارگر سنگبریشغل-معدن609

1428601287100000-001-39-7542کارور اتشکاری در معدنشغل-معدن610

13/89/1/25119502467400000-7*کارور دستگاه حفاری شغل-معدن611

43/10/1/16914702167500000-7کارور دستگاه فلوتاسیونشغل-معدن612

20/26/2/1287901076400000-8کارور دستگاه فیلتر پرسشغل-معدن613

11/98/1/2218601076000000-7*لك گیر شغل-معدن614

28/11/1/15111501667500000-0مدیر تولید سنگبریشغل-معدن615

11/08/1/210030004008300000-7*معدن کار عمومی شغل-معدن616

ABAQUS21441304034000403500000تحلیل مکانیکی با نرم افزار شایستگی- مکانیک617

Auto CAD8924215450602100000طراحی و مدلسازی با شایستگی- مکانیک618

84/52/2/2596101204000000-0 *2 درجه CNCبرنامه نویس شغل-مکانیک619



CATIA0-24/28/1/232600922300000کارور شغل-مکانیک620

SOLID WORKS0-32/17/1/1307001002200000کارورشغل-مکانیک621

131540852500000-002-59-5132سر میزبان رستورانشغل-هتلداري622

76/62/1/233127201803000000-7*لناد هتل  شغل-هتلداري623

94/27/1/34413201763000000-3کارمند پذیرش هتلشغل-هتلداري624

346138242083500000-1/25/31/.1متصدی کافی شاپ در هتلشغل-هتلداري625

35215802103500000//10/41/1-5مدیر هتلشغل-هتلداري626

61/87/1/31714901663450000-1حکاک میوه و سبزی اراشغل-هنرهای تزئینی627

14324802916300000-004-85-7549دکوراتیو مجالس حنابندان عمد و ازدواجشغل-هنرهای تزئینی628

61/96/1/33017102014000000-1سازنده تزیینات عروسشغل-هنرهای تزئینی629

61/96/1/33017102014000000-1سازنده تزیینات عروسشغل-هنرهای تزئینی630

61/81/2/320600802500000-1سازنده گل های بلندرشغل-هنرهای تزئینی631

61/82/2/219640831650000-1سازنده گل های چرمیشغل-هنرهای تزئینی632

61/84/1/37727303508000000-1گلساز عمومیشغل-هنرهای تزئینی633

63/63/1/2150390054014000000-1تدوین گر تصویر پیشرفتهشغل-هنرهای نمایشی634

63/63/2/2146234038010000000-1تدوین گر تصویر ممدماتیشغل-هنرهای نمایشی635

EDIUS3521-87-005-1287301016200000تدوینگر فیلم با نرم افزار شغل-هنرهای نمایشی636

63/64/1/490290038013000000-1تصویربردارشغل-هنرهای نمایشی637

63/17/1/334360703500000-1(انالوگ)عکاس عمومیشغل-هنرهای نمایشی638

63/22/1/14210801506000000-1عکاس وچاپگر دیجیتال سیارشغل-هنرهای نمایشی639

1389201303750000-1/1/19/63عكاسي صنعتي و تبلیغاتيشغل-هنرهای نمایشی640

120300502300000-001-87-7321کاربر نرم افزار الیت رومشغل-هنرهای نمایشی641

1508101316000000-001-87-3431نورپردازشغل-هنرهای نمایشی642


