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

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

93/33/2/225260511070000-23کارمند اداری و دبیرخانه درجه  شغل-اموراداری 1

10/12/2/3509001402620000-21حسابدار صنعتی درجه  شغل-امور مالی و بازرگانی 2

1369401302240000-001-45-2411حسابدار عمومی مقدماتی شغل-امور مالی و بازرگانی 3

10/18/1/556400962016000-1رایانه کار حسابداری مالی شغل-امور مالی و بازرگانی 4

10/15/1/3/159911503002598000-1جسابداری عمومی تکمیلی شغل-امور مالی و بازرگانی 5

59/56/1/17060762500000-1بازاریاب مطبوعاتی شغل-تکنولوژی فرهنگی 6

59/15/2/11179502126500000-1خبرنگاری شغل-تکنولوژی فرهنگی 7

59/16/1/11394901889000000-1دبیری خبر شغل-تکنولوژی فرهنگی 8

63/40/1/1957301685500000-1عکاس خبری شغل-تکنولوژی فرهنگی 9

19/90/1/11858002657540000-2متصدی روابط عمومی شغل-تکنولوژی فرهنگی 10

28/17/1/210140241500000-0مسئول اطالع رسانی شغل-تکنولوژی فرهنگی 11

39/39/1/24710101484400000-1مسئول سمعی و بصری و روابط عمومی شغل-تکنولوژی فرهنگی 12

59/55/1/11281501435000000-1ویراستار کتاب و مطبوعات شغل-تکنولوژی فرهنگی 13

2432/220240442500000مسئول اندازه گیری رضایت مشتریان شغل-تکنولوژی فرهنگی 14

99/95/1/21922402167200000-1کاربر زبان فنی و حرفه ای خارجی شغل-خدمات آموزشی 15

19/11/1/214560701660000-2مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای شغل-خدمات آموزشی 16

34/25/1/21718902602500000-1مدیر مهد کودک شغل-خدمات آموزشی 17

20/12/1/31206401841890000-7مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده شغل-خدمات آموزشی 18

51/24/1/28024003207570000-1 (آیین نگارش  )نگارنده متون خارجی  شغل-خدمات آموزشی 19



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

2511/1/9406201024150000متخصص زبان انگلیسی در فناوری اطالعات شغل-خدمات آموزشی 20

93/12/1/14075351501500000-1مامور اورژانس اجتماعی شغل-خدمات آموزشی 21

93/11/1/1459001351700000-1کارشناس آسیب های اجتماعی شغل-خدمات آموزشی 22

40/37/1/16389482002500000-5مدیرکودکستان شغل-خدمات آموزشی 23

34/21/1/15512301782250000-1 سال5مربی مهدکودک زیر  شغل-خدمات آموزشی 24

31/99/1/259370962100000-1پداگوژی عمومی شغل-خدمات آموزشی 25

93/13/1/1971801153800000-1مدرس پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی شغل-خدمات آموزشی 26

40/36/1/228614004264500000-5( سال7 تا 1)مراقبت و نگهداری از کودکان شغل-خدمات آموزشی 27

54/57/2/32442604504800000-27قالی باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  28

54/96/1/26416802321884000-7گبه باف شغل-(بافت)صنایع دستی  29

54/54/2/39023003202735000-27گلیم باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  30

54/54/1/15219002422143000-17گلیم باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  31

91/43/1/34420202462808000-7بچه گانه و دخترانه دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 32

95/97/1/2349401282808000-11پرده دوز درجه  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 33

95/97/2/47018002502810000-27پرده دوز درجه  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 34

95/10/1/14612901752106720-7چادر دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 35

91/97/1/3/14617002164560000-7خیاط لباس شب و عروس  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 36

92/21/1/12510501304656000-7خیاط لباس های کشی شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 37

91/49/1/25128903405617000-7خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 38

91/36/1/1446601102316000-7دوزنده لباس مبل شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 39

91/48/1/26313401972600000-7راسته دوز  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 40



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

91/47/1/26415402182845000-7روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 41

91/34/1/3228601082242000-7شلوار دوز  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 42

91/41/1/4/56524103064213000-7ضخیم دوز زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 43

91/45/1/25815102093225000-7ضخیم دوز مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 44

91/41/1/3/35421002645617000-7طراحی لباس زنانه و دخترانه شایستگی- تکنولوژی فرهنگی 45

91/46/1/15235804104928000-7الگو ساز لباس به روش حجمی شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 46

91/41/2/3/15343704904928000-7(تکدوزی  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 47

91/40/1/14613401803520000-7مانتو دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 48

91/41/2/416030004606428000-7نازک دوز زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 49

91/45/2/211439205067795200-7نازک دوز مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 50

55/50/1/25618802441932000-7بافنده پوشاک دو میل  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 51

91/35/1/41911601351663000-7دوزنده پیراهن شومیز مردانه،زنانه و لباس راحتی شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 52

91/96/1/26022402844213440-7خیاط لباس زیر زنانه  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 53

91/44/1/1316901001848000-7الگو ساز لباس با رایانه  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 54

91/41/1/5/510933604454225000-7ضخیم دوز زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 55

91/41/2/4/18825203404188000-7(تکدوزی  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 56

91/45/1/4/26118402453774000-7الگوساز و برشکار لباس مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 57

91/45/1/4/26118402453774400-7الگوساز و برشکار لباس مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 58

95/97/1/310030004004299000-7پرده دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 59

91/45/2/311531504306630000-7نازک دوز مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 60

91/45/1/310332704306630000-7ضخیم دوز مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 61



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

95/10/1/25412101752106720-7دوزنده چادر و مقنعه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 62

91/42/1/39427103654928000-7کاپشن دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 63

92/21/1/28416102452808000-7تریکودوز شغل-برق 64

91/97/1/4/112737305006739000-7خیاط لباس شب و عروس شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 65

95/13/1/112325703802106720-7 سال9دوزنده لباس کودک نوزاد زیر  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 66

7240810010507070000-91/41/الف/2/4(گروه الف)نازک دوز ساده زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت 67

42/90/2/3366801042000000-3 2اتوماسیون اداری درجه  شغل-فناوری اطالعات 68

0-84/80/1/3/310635404607520000(DELPHI، VB)برنامه نویس  شغل-فناوری اطالعات 69

PASCAL 0-84/83/1/3408001202500000برنامه نویس  شغل-فناوری اطالعات 70

DELPHI 0-84/79/1/232640961950000برنامه نویس زبان  شغل-فناوری اطالعات 71

VISUAL- C0-84/78/1/26412001843770000برنامه نویس زبان  شغل-فناوری اطالعات 72

CIW0-26/57/1/39518503002800000رایانه کار  شغل-فناوری اطالعات 73

FIREWORK1-61/49/1/216560721600000رایانه کار  شغل-فناوری اطالعات 74

MS-OUTLOOK3-42/13/1/267013290000رایانه کار  شغل-فناوری اطالعات 75

19/86/1/28160241250000-12 درجه SPSSرایانه کار  شغل-فناوری اطالعات 76

19/86/2/2816024850000-22 درجه SPSSرایانه کار  شغل-فناوری اطالعات 77

Visual Interdev1-61/45/1/2406401042030000رایانه کار  شغل-فناوری اطالعات 78

SSP1-63/51/1/25213201842500000رایانه کار تدوین فیلم و صدا با  شغل-فناوری اطالعات 79

POWER POINT1-61/34/1/36100163600000رایانه کار نرم افزار  شغل-فناوری اطالعات 80

19/79/2/28160242000000-22 درجه MS-PROJECTرایانه کار نرم افزار کنترل پروژه  شغل-فناوری اطالعات 81

19/79/1/2816024800000-12 درجه MS-PROJECTرایانه کار نرم افزار کنترل پروژه  شغل-فناوری اطالعات 82



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

52/92/1/1/251390902000000-8سخت افزار روبوتیک شغل-فناوری اطالعات 83

3-42/24/1/5/215320771210000(E-Citizen)شهروند الکترونیکی  شغل-فناوری اطالعات 84

66/51/1/35015002003690000-1طراح گرافیک رایانه ای شغل-فناوری اطالعات 85

WEB1-66/43/1/34514501904030000طراحی مقدماتی صفحات  شغل-فناوری اطالعات 86

SQL Server، Access 0-84/80/1/3/26911101803160000کاربر بانک اطالعاتی  شغل-فناوری اطالعات 87

42/24/1/0/383/5201/503005170000-3کاربر رایانه شغل-فناوری اطالعات 88

42/24/1/457/5157/502303930000-3کاربر نرم افزار اداری شغل-فناوری اطالعات 89

3DMAX1-62/50/1/67515502305850000کارور  شغل-فناوری اطالعات 90

CORELDRAW1-62/54/1/420400603590000کارور  شغل-فناوری اطالعات 91

EXCEL2-19/83/1/420500701300000کارور  شغل-فناوری اطالعات 92

Flash MX1-61/46/1/332640961850000کارور  شغل-فناوری اطالعات 93

FREEHAND1-62/58/1/330600901700000کارور  شغل-فناوری اطالعات 94

PHOTOSHOP1-26/56/1/420500701730000کارور  شغل-فناوری اطالعات 95

PREMIERE1-61/44/1/416320481040000کارور  شغل-فناوری اطالعات 96

WORD0-84/57/1/520500701300000کارور  شغل-فناوری اطالعات 97

42/97/1/4/1156501003500000-3کارور پیشرفته اینترنت شغل-فناوری اطالعات 98

AUTO CAD1-62/60/1/540560962080000کارور شغل-فناوری اطالعات 99

0-23/83/1/24468802725110000(SCM)مدیر زنجیره پشتیبان  شغل-فناوری اطالعات 100

NOVELL-NETWARE3-42/11/1/22040060850000مدیریت شبکه  شغل-فناوری اطالعات 101

84/80/1/3/45127403255300000-0مهارت عمومی برنامه نویسی شغل-فناوری اطالعات 102

SOLARIS 0-23/81/1/22892802807460000 برای ORACLE DBAمهندس  شغل-فناوری اطالعات 103



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

PERL 0-84/26/1/248112803209090000مهندس برنامه نویس  شغل-فناوری اطالعات 104

23/95/1/25672802887450000-0مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار  شغل-فناوری اطالعات 105

UML 0-84/99/1/248112803209090000 و طراحی با ooمهندس تحلیگر  شغل-فناوری اطالعات 106

SQL Server 3-42/29/1/252108803207440000 با ADO.NETمهندس توسعه دهنده  شغل-فناوری اطالعات 107

Java Script 0-84/84/1/244100803049090000مهندس توسعه دهنده وب با  شغل-فناوری اطالعات 108

52/92/1/324560801500000-8مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی شغل-فناوری اطالعات 109

WEB 1-84/75/1/36011001703570000 برای طراحی صفحات HTMLبرنامه نویس زبان  شغل-فناوری اطالعات 110

84/80/1/3/17015002403570000-0برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی  شغل-فناوری اطالعات 111

52/91/1/215632404806310000-8تعمیرکار عمومی رایانه شخصی  شغل-فناوری اطالعات 112

Dreamweaver 1-61/48/1/320500701500000کارور  شغل-فناوری اطالعات 113

2513/20456501104220000(CMS)طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا شغل-فناوری اطالعات 114

FLASH2513/7512300581500000کارور  شغل-فناوری اطالعات 115

COREL DRAW2513/7418340703590000کارور  شغل-فناوری اطالعات 116

WEB2513/7029510901650000طراح مقدماتی صفحات  شغل-فناوری اطالعات 117

DELPHI2513/774010001403120000برنامه نویس زبان  شغل-فناوری اطالعات 118

NOVEL- NETWARE2513/82307001002500000مدیریت شبکه  شغل-فناوری اطالعات 119

2513/83298601253040000کارور نرم افزار حقوق و دستمزد شغل-فناوری اطالعات 120

Acess2513/85458701322460000کارور  شغل-فناوری اطالعات 121

C# -- Windows Application3512/48336701002830000-- برنامه نویس  شغل-فناوری اطالعات 122

VB.NET( Windows Application3512/49336701002100000)برنامه نویس  شغل-فناوری اطالعات 123

C# (web Application3512/51307001008430000 )برنامه نویس  شغل-فناوری اطالعات 124



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

3512/39307001003000000اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی شغل-فناوری اطالعات 125

INDESIGN3513/84259001153380000کارور  شغل-فناوری اطالعات 126

2431/1/930/545/50761600000بازاریاب فروشگاه مجازی شغل-فناوری اطالعات 127

3513/3628670953080000(Lap Top)تعمیرکار لپ تاپ شغل-فناوری اطالعات 128

3512/40307001002000000تعمیرکار عمومی رایانه شخصی شغل-فناوری اطالعات 129

3512/4123470702532000مدیر فروشگاه اینترنتی شغل-فناوری اطالعات 130

ILLUSTRATOR2513/62327601083000000کارور  شغل-فناوری اطالعات 131

91/95/1/221075453304550000-5راهنمای تخصصی فرهنگی شغل-گردشگری 132

91/95/1/221075453304560000-5راهنمای تخصصی فرهنگی شغل-گردشگری 133

91/36/1/2194164303884680000-5 (اکوتوریسم )راهنمای طبیعت گردی  شغل-گردشگری 134

91/94/1/27644201402090000-5راهنمای محلی  شغل-گردشگری 135

94/41/1/211220803203080000-3مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شغل-گردشگری 136

94/41/1/211220803203100000-3مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شغل-گردشگری 137

70/35/1/124360602240000-5آرایشگر ناخن شغل-مراقبت زیبایی 138

70/23/1/38324003237000000-5آرایش و پیرایش زنانه شغل-مراقبت زیبایی 139

70/32/1/1448301273270000-5پیرایشگر ابرو و صورت زنانه شغل-مراقبت زیبایی 140

70/30/1/4569401502500000-15پیرایشگر مردانه درجه  شغل-مراقبت زیبایی 141

70/30/2/46112301842800000-25پیرایشگر مردانه درجه  شغل-مراقبت زیبایی 142

70/31/1/24215601984780000-5پیرایشگر موی زنانه شغل-مراقبت زیبایی 143

70/33/1/115725604137180000-5کار بر مواد و محصوالت شیمیایی در آرایش زنانه شغل-مراقبت زیبایی 144

70/36/1/25623402906000000-5متعادل ساز چهره زنانه شغل-مراقبت زیبایی 145



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

70/31/1/13914901884600000-5پیرایشگر موی زنانه شغل-مراقبت زیبایی 146

70/32/1/22810001282560000-5پیرایشگر ابرو و صورت شغل-مراقبت زیبایی 147

70/35/1/220570772390000-5آرایشگر ناخن شغل-مراقبت زیبایی 148

70/34/1/15032703776500000-5آرایشگر موی زنانه شغل-مراقبت زیبایی 149

70/33/1/28133204139250000-5کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه شغل-مراقبت زیبایی 150

70/90/1/1/14813601842560000-5(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعی شغل-مراقبت زیبایی 151

70/34/1/27430603806060000-5آرایشگر موی زنانه شغل-مراقبت زیبایی 152

61/37/1/22010001202680000-1(عالی و ممتاز  )خوشنویس پیشرفته  شغل-هنرهای تجسمی 153

61/37/2/219690882000000-1(متوسط و خوش  )خوشنویس مقدماتی  شغل-هنرهای تجسمی 154

1409001302300000-078-83-2651(ویترای  )نقاش شیشه های تزئینی  شغل-هنرهای تجسمی 155

61/36/1/36724303101848000-1نقاشی روی چرم شغل-هنرهای تجسمی 156

61/40/1/37122402954400000-1نقاشی روی سفال شغل-هنرهای تجسمی 157

92/33/1/3250400065010800000-8نقش برجسته کار سفال شغل-هنرهای تجسمی 158

99/95/1/211727703943350000-7هنر در خانه شغل-هنرهای تجسمی 159

61/13/1/17325703304800000-1طراح سیاه قلم کار  شغل-هنرهای تجسمی 160

61/14/1/16018002403360000-1نقاش گواش کار شغل-هنرهای تجسمی 161

61/12/1/1409401342900000-1نقاش مدادرنگی کار شغل-هنرهای تجسمی 162

61/39/1/33615001862260000-1تذهیب کار شغل-هنرهای تجسمی 163

61/41/1/13213801702550000-1نقاش کاشی و سرامیک تزئینی با رنگ ویترای شغل-هنرهای تجسمی 164

62/44/1/15129403457000000-1کارور گرافیک پیشرفته شغل-هنرهای تجسمی 165

62/44/1/15129403454400000-1کارور گرافیک پیشرفته شغل-هنرهای تجسمی 166



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

62/41/1/14220702493500000-1کارور گرافیک مقدماتی شغل-هنرهای تجسمی 167

62/41/1/14220702495000000-1کارور گرافیک مقدماتی شغل-هنرهای تجسمی 168

62/47/1/14217002125340000-1صفحه آرا یا صفحه بند شغل-هنرهای تجسمی 169

62/46/1/16521302784460000-1تصویرساز کتاب کودک شغل-هنرهای تجسمی 170

61/94/1/24815202003067000-1تابلو ساز تزئینی شغل-هنرهای تزئینی 171

61/96/1/25015202022956000-1سازنده تاج و گل دست عروس شغل-هنرهای تزئینی 172

61/86/2/15515502103190000-1سازنده عروسک ها و میوه های بلندر شغل-هنرهای تزئینی 173

61/86/1/36514502103190000-1سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیای تزئینی شغل-هنرهای تزئینی 174

61/81/2/320600801416000-1سازنده گل های بلندر شغل-هنرهای تزئینی 175

61/85/1/36811201802747000-1سازنده گل های چینی شغل-هنرهای تزئینی 176

61/83/1/216430591096000-1سازنده گیاهان مصنوعی شغل-هنرهای تزئینی 177

95/93/2/1408001202131000-8سازنده نماها و تابلوهای روستایی با مواد بازیافت شغل-هنرهای تزئینی 178

61/87/1/216340503264000-1سبزی آرا و میوه آرا شغل-هنرهای تزئینی 179

99/02/1/2307201021207000-5سفره آرا شغل-هنرهای تزئینی 180

99/01/1/21610401201761000-5سفره آرای عقد شغل-هنرهای تزئینی 181

49/65/1/226400661071000-9شمع ساز شغل-هنرهای تزئینی 182

61/84/1/37727303503512000-1گلساز عمومی شغل-هنرهای تزئینی 183

19/40/1/328540823153000-8معرق کار ساقه گندم شغل-هنرهای تزئینی 184

61/88/1/2515020443000-1سازنده میوه های خمیر چینی شغل-هنرهای تزئینی 185

61/87/1/31714901663461000-1حکاک میوه و سبزی آرا شغل-هنرهای تزئینی 186

73/29/1/2131324045513600000-1بازیگر تئاتر شغل-هنرهای نمایشی 187



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

63/64/1/38832404129900000-1تصویر بردار شغل-هنرهای نمایشی 188

63/64/1/38832404126600000-1تصویر بردار شغل-هنرهای نمایشی 189

62/39/1/2489601449000000-1طراح صحنه شغل-هنرهای نمایشی 190

63/21/1/1368401206500000-1عکاس دیجیتال شغل-هنرهای نمایشی 191

63/17/1/24711301603000000-1عکاس عمومی شغل-هنرهای نمایشی 192

73/39/1/2152288044010000000-1کارگردان تئاتر شغل-هنرهای نمایشی 193

79/29/1/2649601607000000-1گوینده شغل-هنرهای نمایشی 194

51/29/1/28227203547000000-1نمایشنامه نویس شغل-هنرهای نمایشی 195

71/44/1/212600721700000-1نوازنده ارگ شغل-هنرهای نمایشی 196

63/20/1/14713001776000000-1نورپرداز  شغل-هنرهای نمایشی 197

63/22/1/14210801503000000-1عکاس وچاپگر دیجیتال سیار شغل-هنرهای نمایشی 198

63/63/2/214623403808500000-1تدوین گر تصویر مقدماتی شغل-هنرهای نمایشی 199

63/63/2/214623403808500000-1تدوین گر تصویر مقدماتی شغل-هنرهای نمایشی 200

63/17/1/334360702000000-1(آنالوگ)عکاس عمومی شغل-هنرهای نمایشی 201

63/63/1/2150390054011000000-1تدوین گر تصویر پیشرفته شغل-هنرهای نمایشی 202

18618202687000000-001-83-3431عکاس پرتره و آتلیه شغل-هنرهای نمایشی 203

36/19/1/1389201305000000-1(شاخه جواهرات و اشیای درخشنده)عکاس صنعتی و تبلیغاتی شغل-هنرهای نمایشی 204

143520956000000-001-87-5142گریمور سینما و تئاتر و تلویزیون شغل-هنرهای نمایشی 205

59/15/1/1507001202200000-1فیلنمامه نویس شغل-هنرهای نمایشی 206

51/63/1/1853101163000000-5امدادگر حوادث شغل-بهداشت و ایمنی 207

81/39/1/24812081764000000-5تکنسین عملیات امداد و نجات آتش نشانی شغل-بهداشت و ایمنی 208



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

51/61/1/1/1506001103000000-5فرماندهی سوانح و حریق شغل-بهداشت و ایمنی 209

10/10/1/36827103394500000-3مسئول بهداشت کار شغل-بهداشت و ایمنی 210

71/97/1/37013002004500000-0مسئول حفاظت و ایمنی  شغل-بهداشت و ایمنی 211

99/40/1/216313202953200000-5(مقدماتی و پیشرفته)مهارت های سالم زیستن  شغل-بهداشت و ایمنی 212

99/96/1/4475701044000000-5دستیار قفسه چینی دارو شغل-بهداشت و ایمنی 213

84/95/1/49170016120000000-5آتش نشان صنعتی شغل-بهداشت و ایمنی 214

81/55/1/3935201454000000-5سر آتش نشان صنعتی شغل-بهداشت و ایمنی 215

94/38/1/32054721462900000-13منشی پزشکی درجه  شغل-بهداشت و ایمنی 216

94/38/2/318340521680000-23منشی پزشکی درجه  شغل-بهداشت و ایمنی 217

10/11/12460361207500000-3پایشگر زیست محیطی آالینده های محیطی شغل-بهداشت و ایمنی 218

19/42/2/23510101363350000-28معرق منبت کار صدف و چوب درجه  شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  219

95/62/1/25014201921626000-7پته دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  220

95/69/2/3488301311897000-7تکه دوزی با چرخ شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  221

95/94/1/14216802103277000-7روبان دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  222

95/65/1/26417602402525000-17رودوز سنتی درجه  شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  223

95/90/1/312600724693000-7سرمه دوز تزئینی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  224

95/90/2/22611801441404000-27سرمه دوز درجه  شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  225

49/42/1/38423603202870000-9عروسک دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  226

59/41/1/35915102102242000-7قالب باف شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  227

95/73/1/324560801786000-7گلدوز دستی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  228

95/74/1/411124903603609000-7گلدوز ماشینی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  229



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

61/23/1/315539505505617000-1مانکن ساز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  230

62/29/1/21362075911000-1معرق کار پارچه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  231

61/35/1/25323202853240000-1نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  232

59/34/1/3208001001687000-17هویه کار پارچه درجه  شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  233

59/34/2/3208001001675000-27هویه کار پارچه درجه  شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  234

95/99/1/1249601202525000-7ابریشم دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  235

95/68/1/218570751576000-7پولک و منجوق دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  236

95/68/1/317630801466000-7مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  237

43/23/2/1/76013201929600000-8تعمیرکار موتورهای بنزینی شغل-اتومکانیک 238

43/23/2/1/76013201929610000-8تعمیرکار موتورهای بنزینی شغل-اتومکانیک 239

49/29/2/214952306728550000-28تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی درجه  شغل-اتومکانیک 240

49/81/2/34411601604250000-8سرویس و نگهداری خودرو شغل-اتومکانیک 241

55/28/1/411927103904928000-18برقکار ساختمان درجه  شغل-برق 242

55/28/2/429041007007400000-28برقکار ساختمان درجه  شغل-برق 243

55/15/2/4448642010909900000-28برقکار صنعتی درجه  شغل-برق 244

51/46/2/317527504504090000-8مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق شغل-برق 245

59/94/2/2/248120016827500000-19غواص سطح  شغل-صنایع دریایی 246

59/94/2/342126016820000000-29غواص سطح  شغل-صنایع دریایی 247

59/94/1/34216602082421000-39غواص سطح  شغل-صنایع دریایی 248

3/12/1/34018802284260000-8کیف دوز شغل-صنایع نساجی 249

52/34/1/4/14410901534350000-19آرماتور بند درجه  شغل-عمران 250



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

52/16/1/3/15511501704632320-19بتن ساز و بتن ریز درجه  شغل-عمران 251

55/30/1/1597801374100000-18برقکار ساختمان درجه  شغل-عمران 252

0-22/14/1/224400641900000 (P3) و کنترل پروژه با نرم افزار CPMبرنامه ریزی  شغل-عمران 253

Safe 0-22/15/1/223330561700000تحلیلگر و طراح پی با برنامه  شغل-عمران 254

ETABS0-22/18/1/3535901124970000تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه  شغل-عمران 255

51/43/1/3/13410301373560480-19سنگ کار درجه  شغل-عمران 256

3DMAX0-32/54/2/1/65010001604240000طراح معماری با نرم افزار  شغل-عمران 257

21/25/1/210462407289400160-0طراح معماری داخلی شغل-عمران 258

SAP 0-22/19/1/2427801203430000طراح و آنالیز سازه با  شغل-عمران 259

21/28/1/16288502004928000-0طراح و سازنده آبنما و محوطه شغل-عمران 260

21/24/2/14310701503800000-20طراحی معماری درجه  شغل-عمران 261

32/54/2/2/329510802000000-0(ویالیی و آپارتمانی  )طراحی مسکن مطلوب  شغل-عمران 262

39/59/1/3/1407501152587200-18عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه  شغل-عمران 263

52/25/1/4/1469801443646720-19قالب بند و کفراژ بند درجه  شغل-عمران 264

1816024750000-001-30-7113کارگر عمومی سنگ کاری شغل-عمران 265

52/34/3/1/11612028726880-39کارگر عمومی آرماتور بند درجه  شغل-عمران 266

74/41/3/1/11818036860000-39کارگر عمومی اسکلت ساز درجه  شغل-عمران 267

52/16/3/1/12018038950000-39کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه  شغل-عمران 268

179016510000-001-30-7112کارگر عمومی بنای سفت کار شغل-عمران 269

74/95/3/1/122300521232000-38کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه  شغل-عمران 270

39/59/3/1/11612028628320-38کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه  شغل-عمران 271



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

52/25/3/1/11612028710000-39کارگر عمومی قالب بندی و کفراژ بندی درجه  شغل-عمران 272

188016410000-004-30-7113کارگر عمومی کاشی کار شغل-عمران 273

1610016220000-004-30-7123کارگر عمومی گچ کار شغل-عمران 274

71/22/3/1/11719036936320-38کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه  شغل-عمران 275

71/06/3/1/11929048652960-38کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه شغل-عمران 276

31/25/3/1/11612028726880-39کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه  شغل-عمران 277

31/22/3/1/12512037370000-30کارگر عمومی نقشه برداری درجه  شغل-عمران 278

52/19/1/3/115550702390080-9کارگر نگهداری بتن شغل-عمران 279

GPS0-31/29/2/1404501003520000کارور  شغل-عمران 280

51/52/1/3/15412301774558400-19کاشی کار درجه  شغل-عمران 281

52/16/2/3/132530852242240-29کمک بتن ساز و بتن ریز درجه  شغل-عمران 282

55/30/2/1/111918403035063520-28کمک برقکار ساختمان درجه  شغل-عمران 283

51/23/2/4/15611801743104640-29کمک بنای سفت کار درجه  شغل-عمران 284

74/95/2/1/17117702483490000-28کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه  شغل-عمران 285

51/43/2/1/1369401302370000-29کمک سنگ کار درجه  شغل-عمران 286

39/59/2/3/1406701071490000-28کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه  درجه  شغل-عمران 287

52/25/2/4/1327801101983520-29کمک قالب بند و کفراژ بند درجه  شغل-عمران 288

51/52/2/3/122380601044000-29کمک کاشی کار درجه  شغل-عمران 289

55/13/2/3/13712501622094400-29کمک گچ کار درجه  شغل-عمران 290

71/22/2/3/1388801263314080-28کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه  شغل-عمران 291

71/06/2/3/16516202273110000-28کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  شغل-عمران 292



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

31/25/2/1/14513201772402400-29کمک نقاش ساختمان درجه  شغل-عمران 293

31/21/2/3/128420701466080-20کمک نقشه بردار درجه  شغل-عمران 294

55/13/1/3/13712501623100000-19گچ کار درجه  شغل-عمران 295

71/22/1/3/126640902340000-18لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه  شغل-عمران 296

71/06/1/3/15316102145617920-18لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  شغل-عمران 297

33/29/2/2367001062300000-20متصدی متره و برآورد درجه  شغل-عمران 298

19/28/1/15832301202464000-12مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه  شغل-عمران 299

19/28/2/16337501503880800-22مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه  شغل-عمران 300

19/22/1/2275032800000-2مدیر پیمانهای پیمانکاری شغل-عمران 301

51/24/1/26420802727194880-9معمار سنتی ابنیه های قدیمی شغل-عمران 302

59/28/1/21610101173116960-9نصاب کاغذ دیواری ، موکت و پارکت شغل-عمران 303

31/25/1/4/16019302534600000-10نقاش ساختمان درجه  شغل-عمران 304

31/21/1/2/15315702105704160-10نقشه بردار درجه  شغل-عمران 305

Autocad  0-32/54/1/1/111520003154960000نقشه کشی ساختمان با  شغل-عمران 306

32/54/1/415025004006800640-0نقشه کشی سازه شغل-عمران 307

32/54/1/3150250244245700000-0نقشه کشی معماری شغل-عمران 308

31/21/1/8/13/57/530511800000-0 تک فرکانسهGPSکارور گیرنده های  شغل-عمران 309

Google Lay Out0-23/21/1/19370461620000نقشه کشی و طراحی ساختمان با نرم افزار  شغل-عمران 310

41/30/2/1386301012500000-4مشاور خریدوفروش امالک شغل-عمران 311

55/30/3/229640931820000-38کارگر عمومی برق ساختمان درجه  شغل-عمران 312

32/54/2/413626604026812960-0نقشه کش عمومی ساختمان شغل-عمران 313



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

51/23/1/4/17617102476100000-9بنای سفت کار شغل-عمران 314

74/41/3/1/325650901540000-9(3درجه)کارگر عمومی جوشکاری شغل-عمران 315

52/34/1/4/13910101402350000-29کمک آرماتوربند درجه شغل-عمران 316

21/28/1/2301461764792480-0تزئین کننده فضای داخلی شغل-عمران 317

84/55/2/48615602726140000-20 درجه PLCکارور  شغل-کنترل و ابزار دقیق 318

56/36/1/3587201305170000-8تعمیرکار تلفن همراه شغل-مخابرات 319

33/51/1/328380661693000-8دریل کار و اره کار شغل-مکانیک 320

1297601052740000-090-68-17512آشپز درجه  شغل-صنایع غذایی 321

31/31/1/2317301042250000-5روز- آشپز مخصوص  شغل-صنایع غذایی 322

31/94/1/11030040890000-5آشپزی با مایکروویو شغل-صنایع غذایی 323

76/67/1/13610001362550000-7شیرینی پز شیرینی های خشک شغل-صنایع غذایی 324

76/66/1/118420601120000-7(اجاق کار)شیرینی پز بدون فر  شغل-صنایع غذایی 325

76/36/1/224660901740000-7کیک ساز و تر ساز شغل-صنایع غذایی 326

31/32/2/310528703923280000-25آشپزی درجه شغل-صنایع غذایی 327

95/36/2/2/123570803252480-1نگارنده نامه به زبان انگلیسی شایستگی- اموراداری 328

2643/148420903600000مترجم زبان فنی و تخصصی  شایستگی- خدمات آموزشی 329

2643/148420903660000مترجم زبان فنی و تخصصی  شایستگی- خدمات آموزشی 330

91/34/1/3/373138702000-7برشکار شلوار شایستگی- (پوشاک)طراحی و دوخت 331

92/21/1/1/1727034357000-7الگوساز لباسهای کشی شایستگی- (پوشاک)طراحی و دوخت 332

42/15/2/414180321410000-23 درجه ICDLرایانه کار  شایستگی- فناوری اطالعات 333

42/15/1/3/122720942810000-13 درجه ICDLرایانه کار  شایستگی- فناوری اطالعات 334



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

332213060216240402000000تجارت الکترونیک و کاربردهای آن در کسب و کار سازمان شایستگی- فناوری اطالعات 335

ASP.NET251313050115250404500000طراحی وب سایت با تکنولوژی  شایستگی- فناوری اطالعات 336

251113030123670903500000کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار شایستگی- فناوری اطالعات 337

Portal0-23/93/1/28240321200000کاربر  شایستگی- فناوری اطالعات 338

2511/131248060790000کارور شبکه اینترنت شایستگی- فناوری اطالعات 339

20122511/14182530836500000نصب و پیکر بندی ویندوز سرور  شایستگی- فناوری اطالعات 340

12513/90327601082800000درجه ICDLرایانه کار  شایستگی- فناوری اطالعات 341

HSE2-11/11/12/132580906500000مسئول  شایستگی- بهداشت و ایمنی 342

3257/117430602500000ارزیاب ریسک ایمنی وبهداشت شغلی شایستگی- بهداشت و ایمنی 343

94/36/1/3919201831900000-3مدیریت بهداشتی و سالمت دندان شایستگی- بهداشت و ایمنی 344

51/62/1/118220403000000-5آمادگی در مقابله با بالیای طبیعی و انسان ساخت شایستگی- بهداشت و ایمنی 345

59/94/2/3/121577831669600-9جوشکاری و برقکاری زیر آب شایستگی- صنایع دریایی 346

7511/5/120640841680000تهیه انواع ترشی و مربای خانگی شایستگی- صنایع غذایی 347

95/36/2/2/226340602400000-1مکاتبات خارجی پیشرفته آموزش در صنایع- خدمات آموزشی 348

51/24/1/2/36460522110000-1نگارنده متون اداری انگلیسی آموزش در صنایع- خدمات آموزشی 349

91/40/1/1/219310501055000-7برشکار مانتو آموزش در صنایع- (پوشاک)طراحی و دوخت 350

84/57/1/5/1718025700000-0 مقدماتیWORDکاربر  آموزش در صنایع- فناوری اطالعات 351

10/10/1/2/217480651000000-3امداد و کمک های اولیه آموزش در صنایع- بهداشت و ایمنی 352

19/25/1/2/1725501274500000-2برنامه ریز و کنترل کننده پروژه آموزش در صنایع- عمران 353

51/23/1/1/416230391260000-9کارگر ساده سفت کاری آموزش در صنایع- عمران 354

52/34/3/1/1/4911020710000-9کارگر ساده ارماتور بندی آموزش در صنایع- عمران 355



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

91/40/1/1/1227901012110000-7دوخت مانتو آموزش روستایی- (پوشاک)طراحی و دوخت 356

95/69/1/1/110660761601000-7چهل تکه دوزی آموزش روستایی- (دوختهای سنتی)صنایع دستی  357

91/48/3/218511200130527490000-7ویژه معلوالن جسمی و ذهنی- راسته دوز  معلوالن ذهنی و جسمی- (پوشاک)طراحی و دوخت 358

0110400501060000-2163عروسک سازی مساله محور- (پوشاک)طراحی و دوخت 359

0214400541500000-2513انیمیشن و پویا نمایی مساله محور- فناوری اطالعات 360

39/34/1/4804001202150000-3حسابدار حقوق و دستمزد شغل-امور مالی و بازرگانی 361

20122511/1516283084800000مدیر ویندوز سرور  شغل-فناوری اطالعات 362

20122511/16152730828000000پیکربندی سرویس های پیشرفته ویندوز سرور  شغل-فناوری اطالعات 363

20122511/16152730826500000پیکربندی سرویس های پیشرفته ویندوز سرور  شغل-فناوری اطالعات 364

42/27/1/34820202502800000-9حصیر باف شغل-(بافت)صنایع دستی  365

54/56/1/236400761182700-7قالی باف تابلویی شغل-(بافت)صنایع دستی  366

54/57/1/32430603302784000-17قالی باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  367

61/95/1/3169501067015300000-1مینیارتورساز شغل-هنرهای تجسمی 368

91/31/1/1/118490671410000-7روتختی و لحاف و روبالشتی- دوخت ملحفه آموزش در صنایع- (پوشاک)طراحی و دوخت 369

18793202006500000-001-47-3230کاربر ماساژ شغل-بهداشت و ایمنی 370

Android 14513501802500000-002-53-2513  برنامه نویس برنامه های کاربردی شغل-فناوری اطالعات 371

91/30/1/39718302802950000-5راهنمای موزه شغل-گردشگری 372

91/35/1/3439801413320000-5مدیر تور شغل-گردشگری 373

91/31/1/3113187303303800000-5راهنمای عمومی گردشگری شغل-گردشگری 374

16114402058030000-003-57-5142آرایشگر دائم صورت زنانه شغل-مراقبت زیبایی 375

16724303101840000-061-83-2651نقاشی روی چرم شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  376



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

15614702034400000-052-83-2651نقاش آکرولیک کار شغل-هنرهای تجسمی 377

12617802042960000-053-83-2651نقاش آبرنگ کار شغل-هنرهای تجسمی 378

1458501302830000-057-83-2651نقاش پاستل شغل-هنرهای تجسمی 379

19434604407720000-056-83-2651نقاش رنگ وروغن شغل-هنرهای تجسمی 380

1508101315500000-001-87-3431نورپرداز شغل-هنرهای نمایشی 381

12717302006000000-004-87-2652نوازنده گیتار کالسیک شغل-هنرهای نمایشی 382

31/32/1/41511001252570000-5آشپز سنتی شغل-صنایع غذایی 383

31/95/1/314480621270000-5آشپز غذاهای فوری شغل-صنایع غذایی 384

120500803000000-001-47-3257(بخش خدمات)بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار شایستگی- بهداشت و ایمنی 385

123170701300000-020-47-3257 بکارگیریHSE  (مقدماتی)در صنایع شایستگی- بهداشت و ایمنی 386

121350602000000-021-47-3257 بکارگیریHSE  (پیشرفته)در صنایع شایستگی- بهداشت و ایمنی 387

1349/05317020600000تایپ سریع و ده انگشتی شایستگی- فناوری اطالعات 388

TABLET 1349/0610200301120000کاربر شایستگی- فناوری اطالعات 389

17270341200000-044-53-2513مهارت های زندگی آنالین شایستگی- فناوری اطالعات 390

116480641500000-044-53-2513بازاریابی الکترونیکی شایستگی- فناوری اطالعات 391

113270402470000-045-53-2513برنامه نویسی مقدماتی جاوا شایستگی- فناوری اطالعات 392

116390552240000-052-53-2513روش تحقیق در شبکه های اجتماعی شایستگی- فناوری اطالعات 393

1394610952440000-001-57-5142چهره پردازی کودک شایستگی- مراقبت زیبایی 394

1509001403600000-040-57-5142پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر شایستگی- مراقبت زیبایی 395

121/543064/52530000-040-57-5142پاکسازی پوست صورت زنانه شایستگی- مراقبت زیبایی 396

133590822110000-041-57-5142خودآرایی زنانه شایستگی- مراقبت زیبایی 397



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

Google Sketch up3432-30-007-122740962000000طراحی داخلی و خارجی بصورت سه بعدی با - دکوراسیون  شایستگی- عمران 398

1840122000000-001-73-2632برقراری ارتباط اجتماعی و تجاری با استفاده از زبان بدن شایستگی- تکنولوژی فرهنگی 399

111013202429000000-005-47-3257(بهداشت، ایمنی و محیط زیست ) HSEافسر  شغل-بهداشت و ایمنی 400

111013202429000000-005-47-3257(بهداشت، ایمنی و محیط زیست ) HSEافسر  شغل-بهداشت و ایمنی 401

127/522/50501800000-023-47-3257مشاوره استفاده صحیحی از محصوالت بهداشتی و کرم ها شایستگی- بهداشت و ایمنی 402

39/90/1/1973301039000000-0 در پروژه های صنعت نفتHSEافسر  آموزش در صنایع- بهداشت و ایمنی 403

133913004694400000-002-47-3257مشاور مهارتهای سبک زندگی سالم شغل-بهداشت و ایمنی 404

TTTC 140/520/50613900000-001-49-2353تربیت مربی زبان انگلیسی کودکان شایستگی- خدمات آموزشی 405

170110202002500000-002-49-1343(پیشرفته)مراقبت و نگهداری از سالمندان شایستگی- خدمات آموزشی 406

126410671500000-001-49-1343(مقدماتی)مراقبت و نگهداری از سالمندان شایستگی- خدمات آموزشی 407

CCNA2513-53-102-130300608000000 شایستگی- فناوری اطالعات 408

CCNA Security certification2513-53-106-120200407500000 شایستگی- فناوری اطالعات 409

CCNP switching 2513-53-104-120200406500000 شایستگی- فناوری اطالعات 410

CCNP Routing 2513-53-103-120200406700000 شایستگی- فناوری اطالعات 411

CCNP TShoot2513-53-105-120200406500000 شایستگی- فناوری اطالعات 412

18160242000000-006-53-2511 (پیشرفته) در تحلیل آماری SPSSکاربر نرم افزار  شایستگی- فناوری اطالعات 413

18160241500000-005-53-2511 (مقدماتی ) در تحلیل آماری SPSSکاربر نرم افزار  شایستگی- فناوری اطالعات 414

Installing and configuring Windows Server 20122513-53-107-120200406000000 شایستگی- فناوری اطالعات 415

Administering Windows Server 20122513-53-108-120200406000000 شایستگی- فناوری اطالعات 416

Configuring Advanced windows Server 2012 services2513-53-109-120200406500000 شایستگی- فناوری اطالعات 417

VMware Vsphere: Install , Configure, Manage[V6] (VCP6-DCV)2513-53-111-120200409000000 شایستگی- فناوری اطالعات 418



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

18220301000000-085-53-2513کارور امنیت فناوری اطالعات  شایستگی- فناوری اطالعات 419

130600902500000-118-53-2515(تبلت و سایر دستگاه های اندرویدی  –تلفن همراه ) Basic4 Androidبرنامه نویسی  شایستگی- فناوری اطالعات 420

Microsoft Certified Solutions Associate configuring Windows 8.1 2523-53-108-110300406500000 شایستگی- فناوری اطالعات 421

Microsoft Certified Solutions Associate Supporting  Windows 8.12523-53-109-110300406750000 شایستگی- فناوری اطالعات 422

MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE) Occupational group information Technology (IT) 2523-53-102-124400646400000 شایستگی- فناوری اطالعات 423

MikroTik Certified Networking Associate (MTCNA) Occupational group information Technology (IT)2523-53-100-124400648000000 شایستگی- فناوری اطالعات 424

MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE) Occupational group information Technology (IT)2523-53-101-124400647500000 شایستگی- فناوری اطالعات 425

MikroTik Certified Traffic Engineer (MTCTCE) Occupational group information Technology (IT)2523-53-103-124400647500000 شایستگی- فناوری اطالعات 426

MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) Occupational group information Technology (IT)2523-53-104-124400647000000 شایستگی- فناوری اطالعات 427

MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE) Occupational group information Technology (IT)2523-53-105-124400647400000 شایستگی- فناوری اطالعات 428

Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center 2523-53-111-110220326500000 شایستگی- فناوری اطالعات 429

116320481612800-001-53-2513(تلفن ها و سایر دستگاه های هوشمند)   android    کاربر شغل-عمران 430

Matlab2513-53-082-115300453000000رایانه کار  شایستگی- فناوری اطالعات 431

SPSS2513-53-083-116440603000000رایانه کا ر  شایستگی- فناوری اطالعات 432

251185402767500000-001-73-2641خبرنگاری شغل-تکنولوژی فرهنگی 433

1759401699000000-004-73-2641دبیر سرویس خبر شغل-تکنولوژی فرهنگی 434

118420604000000-043-57-5142(زنانه)بافت مو  شایستگی- مراقبت زیبایی 435

127350621800000-042-57-5142رنگ کردن موی زنانه شایستگی- مراقبت زیبایی 436

127430701800000-041-57-5141(دخترانه)پیرایشگر کودک شایستگی- مراقبت زیبایی 437

16524003057000000-074-83-2651نقاش مقدماتی شغل-هنرهای تجسمی 438

11810001184000000-008-87-2652نوازنده سه تار شغل-هنرهای نمایشی 439



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

EDIUS3521-87-005-1287301015500000تدوین فیلم با نرم افزار  شغل-هنرهای نمایشی 440

1548201364500000-001-87-2655بازیگر پایه شغل-هنرهای نمایشی 441

Microsoft Word 20162519-53-101-120300501100000 شایستگی- فناوری اطالعات 442

Microsoft Excel  20162519-53-102-120400601100000 شایستگی- فناوری اطالعات 443

Microsoft Access  20162523-53-120-110300401000000 شایستگی- فناوری اطالعات 444

Microsoft Power point  20162519-53-103-11535050800000 شایستگی- فناوری اطالعات 445

640-911: Introduction Cisco Data Center Networking (DCICN)2523-53-153-118300487000000 شایستگی- فناوری اطالعات 446

640-916: Introducing Cisco Data center Technologies (DCICT)2523-53-155-110300409000000 شایستگی- فناوری اطالعات 447

210-455: Introducing cisco Cloud Administration (CLDADM)2523-53-16-1183004810000000 شایستگی- فناوری اطالعات 448

1386201002000000-100-53-2512تولید کننده محتوای الکترونیکی در فرآیند آموزش  شغل-فناوری اطالعات 449

2353-49-002-119420613900000(TTC)تربیت مربی زبان انگلیسی بزرگساالن شایستگی- خدمات آموزشی 450

138520904000000-003-53-1330(ویژه نفت)کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار  شایستگی- فناوری اطالعات 451

2523-53-114-1814022660000(Parental Control)کنترل والدین بر کودکان در ویندوز  شایستگی- فناوری اطالعات 452

121540753000000-131-53-2523 در کنترل پروژه Primaveraکاربر  شایستگی- فناوری اطالعات 453

1618024600000-134-53-2513مبانی فناوری اطالعات  شایستگی- فناوری اطالعات 454

16018002408500000-011-47-3257بازرس ایمنی ساختمان شغل-بهداشت و ایمنی 455

16024003008000000-009-47-3257مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی  شغل-بهداشت و ایمنی 456

126500765000000-047-57-5142 (زنانه)دکلراسیون یا بی رنگ کردن مو شایستگی- مراقبت زیبایی 457

Microsoft Project(MSP)3432-29-012-18320401500000برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار  شایستگی- عمران 458

1476701146500000-004-87-2655بازیگر سینما شغل-هنرهای نمایشی 459

131620931070000-040-75-7318حصیر باف بومی جنوب شغل-(بافت)صنایع دستی  460



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

14835504039000000-080-83-2651نقاش پیشرفته شغل-هنرهای تجسمی 461

18012302034500000-044-57-5142آرایشگر عروس شغل-مراقبت زیبایی 462

19170261230000-005-29-7214کارگر عمومی در وپنجره ساز پروفیل آهنی شغل-عمران 463

116480642240000-009-83-2651طراحی چهره درحالتهای مختلف با تکنیک سایه روشن شایستگی- هنرهای تجسمی 464


