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3210717551,506,855مدیر هتلهتلداریخدمات1

3208717551,492,504مدیرغذا و نوشابه هتلهتلداریخدمات2

310071755717,550مدیر بوم خانه های گردشگریهتلداریخدمات3

3164717551,176,782کارمند فروش و بازاریابي هتلهتلداریخدمات4

312071755861,060برنامه ریز جشن ها و تشریفاتهتلداریخدمات5

3224717551,607,312متصدی خدمات مجالسهتلداریخدمات6

3180717551,291,590سرآشپز کل آشپزخانه و قنادی های هتلهتلداریخدمات7

36071755430,530معاون کل آشپزخانه و قنادی هتلهتلداریخدمات8

2250597961,494,900اتاق دار هتلهتلداریخدمات9

211059796657,756سر ميزبان روم سرویسهتلداریخدمات10

212259796729,511سرپرست رستوران هتلهتلداریخدمات11

212859796765,389صندوقدار هتلهتلداریخدمات12

212859796765,389کارمند اطالعات هتلهتلداریخدمات13

2176597961,052,410کارمند پذیرش هتلهتلداریخدمات14

214059796837,144کارمند راهنمای ميهمان و چمدانبرهتلداریخدمات15

216059796956,736کارمند رزرواسيون هتلهتلداریخدمات16

2168597961,004,573کارمند روابط عمومي هتلهتلداریخدمات17

24059796239,184رفتار با ميهمان در هتلهتلداریخدمات18

215659796932,818متصدی البسه در هتلهتلداریخدمات19

2210597961,255,716متصدی طبقات در هتلهتلداریخدمات20

26059796358,776انباردار هتلهتلداریخدمات21

1215459796920,858آشپز هتل درجه هتلداریخدمات22

22218597961,303,553آشپز هتل درجه هتلداریخدمات23

212059796717,552ميزبان رستورانهتلداریخدمات24

28559796508,266سر ميزبان رستورانهتلداریخدمات25

2208597961,243,757متصدی کافي شاپ درهتلهتلداریخدمات26

211559796687,654ميز آرای هتلهتلداریخدمات27
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212059796717,552(مدیر اقامت)مدیر خانه داری هتل هتلداریخدمات28

210059796597,960معاون خانه داری هتلهتلداریخدمات29

28059796478,368کمك ميزبان رستورانهتلداریخدمات30

2250597961,494,900قصاب هتلهتلداریخدمات31

2180597961,076,328قناد هتلهتلداریخدمات32

2190597961,136,124سرپرست قنادی هتلهتلداریخدمات33

27059796418,572متصدی لباسشویي در هتلهتلداریخدمات34

17054360380,520نظافتچي هتلهتلداریخدمات35

2323597961,931,411آرایشگر و پيرایشگر زنانهمراقبت و زیبایيخدمات36

2380597962,272,248آرایشگر موی زنانهمراقبت و زیبایيخدمات37

2125979671,755آلودگي زدایي محيطي حفاظت و بهداشت فردیمراقبت و زیبایيخدمات38

22859796167,429مشاوره و پذیرش مشتریمراقبت و زیبایيخدمات39

23259796191,347آماده سازی مو قبل از آرایش مومراقبت و زیبایيخدمات40

24059796239,184سشوار کشيدن مو مراقبت و زیبایيخدمات41

28059796478,368فرم دهي به موها با ابزارمراقبت و زیبایيخدمات42

24459796263,102(شنيون)آرایش مو مراقبت و زیبایيخدمات43

24859796287,021(هر اکستنشن)اضافه کردن مو به سر مراقبت و زیبایيخدمات44

22859796167,429بافت مومراقبت و زیبایيخدمات45

24859796287,021آرایش مو ی عروس مراقبت و زیبایيخدمات46

26059796358,776بافت مو مراقبت و زیبایيخدمات47

2290597961,734,084(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه مراقبت و زیبایيخدمات48

22459796143,510پاک سازی پوست جهت متعادل سازیمراقبت و زیبایيخدمات49

23059796179,388(پایه)آماده سازی اوليه آرایش مراقبت و زیبایيخدمات50

(فك غبغب و گردن . چانه. لب.گونه. بيني.ابرو.پيشاني)متعادل سازی اعضای چهرهمراقبت و زیبایيخدمات51 25459796322,898

23559796209,286آرایش چشم مراقبت و زیبایيخدمات52

22759796161,449خودآرایيمراقبت و زیبایيخدمات53

25459796322,898آرایش روز و شب و عروس مراقبت و زیبایيخدمات54
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2135979677,735شخصيت سازی کارتوني مراقبت و زیبایيخدمات55

2105979659,796آرایش خاص عکاسي مراقبت و زیبایيخدمات56

264.559796385,684پاکسازی پوست صورت زنانه مراقبت و زیبایيخدمات57

28259796490,327خود آرایي زنانه مراقبت و زیبایيخدمات58

29559796568,062(دخترانه)چهره پرداز کودک مراقبت و زیبایيخدمات59

2203597961,213,859ارایشگر عروسمراقبت و زیبایيخدمات60

2205597961,225,818(زنانه )آرایشگر دائم صورتمراقبت و زیبایيخدمات61

210059796597,960آرایشگر ناخنمراقبت و زیبایيخدمات62

2105979659,796(مانيکور)فرم دادن به ناخن دستمراقبت و زیبایيخدمات63

2105979659,796(پدیکور)فرم دهي به ناخن پامراقبت و زیبایيخدمات64

275979641,857طراحي و نصب ناخن مصنوعيمراقبت و زیبایيخدمات65

23059796179,388الک زدن ناخن ها و تزیين آنهامراقبت و زیبایيخدمات66

265979635,878مراقبت از پوست پا و ناخنمراقبت و زیبایيخدمات67

275979641,857طراحي با حنا روی دست وپامراقبت و زیبایيخدمات68

24359796257,123طراحي با حنا بر روی بدن مراقبت و زیبایيخدمات69

2198597961,183,961پيرایشگر موی زنانهمراقبت و زیبایيخدمات70

21859796107,633شستشوی موی سر مراقبت و زیبایيخدمات71

25159796304,960کوتاهي موی سر با زاویه مختلف مراقبت و زیبایيخدمات72

22759796161,449(پيتاژ)کم حجم کردن مو مراقبت و زیبایيخدمات73

23059796179,388(از روی عکس و تصویر )کوتاه کردن مو به روش ترکيبي مراقبت و زیبایيخدمات74

21859796107,633فرم دهي موها بعد از کوتاهي مراقبت و زیبایيخدمات75

2145979683,714ویتامينه کردن مو مراقبت و زیبایيخدمات76

214059796837,144پيرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر مراقبت و زیبایيخدمات77

27059796418,572(دخترانه )پيرایشگر کودکمراقبت و زیبایيخدمات78

212859796765,389پيرایشگر ابرو و صورت زنانهمراقبت و زیبایيخدمات79

22059796119,592صورت (دپيالسيون )موزدایي مراقبت و زیبایيخدمات80

2145979683,714اصالح صورت بابندمراقبت و زیبایيخدمات81
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2125979671,755مراقبت از پوست بعد از مو زدایيمراقبت و زیبایيخدمات82

23159796185,368غرم دادن به ابرو مراقبت و زیبایيخدمات83

2115979665,776رنگ کردن ابرو مراقبت و زیبایيخدمات84

27059796418,572پيرایشگر موهای زائد با موممراقبت و زیبایيخدمات85

2184597961,100,246(زنانه )کاله گيس باف با موی طبيعي مراقبت و زیبایيخدمات86

2413597962,469,575کار بر مواد شيميایي در آرایش زنانهمراقبت و زیبایيخدمات87

26259796370,735رنگ کردن موی زنانه مراقبت و زیبایيخدمات88

27659796454,450(زنانه  )دکلراسيون یا بيرنگ کردن مو  مراقبت و زیبایيخدمات89

26359796376,715استفاده از رنگهای سنتي و گياهي در آرایش زنانه مراقبت و زیبایيخدمات90

2180597961,076,328پيرایشگر مردانه مراقبت و زیبایيخدمات91

2125979671,755آلودگي زدایي محيط ، حفاظت و بهداشت فردیمراقبت و زیبایيخدمات92

2145979683,714مشاوره وپذیرش مشتریمراقبت و زیبایيخدمات93

21859796107,633شامپو کردن وشستشوی موی سرمراقبت و زیبایيخدمات94

23259796191,347کوتاه کردن موی سر با شانه و قيچيمراقبت و زیبایيخدمات95

23459796203,306کوتاه کردن موی سر با شانه و ماشينمراقبت و زیبایيخدمات96

23059796179,388ترسيم خطوط اطراف سر و گردن با قيچي و ماشين اصالحمراقبت و زیبایيخدمات97

22059796119,592کوتاه کردن ریش و مرتب کردن اطراف آن متناسب با اصالح سرمراقبت و زیبایيخدمات98

22059796119,592حالت دهي وخشك کردن مو با سشوارمراقبت و زیبایيخدمات99

2312597961,865,635(مردانه)ترميم کننده مو مراقبت و زیبایيخدمات100

24059796239,184بهداشت کار ناخن مردانهمراقبت و زیبایيخدمات101

214059796837,144کاربر مواد شيميایي در پيرایش مردانهمراقبت و زیبایيخدمات102

28859796526,205(رختشوی خانه بيمارستان)مسئول لنژری بهداشت و ایمنيخدمات103

28059796478,368(رختشوی خانه بيمارستان)کارگر لنژری بهداشت و ایمنيخدمات104

2176597961,052,410تکنسين عمليات امداد و نجات آتش نشانيبهداشت و ایمنيخدمات105

215059796896,940امدادگر حوادثبهداشت و ایمنيخدمات106

22059796119,592بکارگيری الزامات و آیين نامه های بهداشت و ایمني کاربهداشت و ایمنيخدمات107

22059796119,592مدیریت حادثهبهداشت و ایمنيخدمات108
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22059796119,592تخليه اضطراری در سوانحبهداشت و ایمنيخدمات109

21859796107,633حمایت رواني درصحنه حادثهبهداشت و ایمنيخدمات110

23759796221,245انجام کمکهای اوليه هنگام وقوع حادثهبهداشت و ایمنيخدمات111

23559796209,286ایمني واطفاء حریق با خاموش کننده های دستيبهداشت و ایمنيخدمات112

211059796657,756فرماندهي سوانح و حریقبهداشت و ایمنيخدمات113

24059796239,184آمادگي در مقابله با بالیای طبيعي و انسان ساخت بهداشت و ایمنيخدمات114

216159796962,716اتش نشان صنعتيبهداشت و ایمنيخدمات115

214559796867,042سر آتش نشان صنعتيبهداشت و ایمنيخدمات116

212059796717,552متصدی دستگاه شارژ آتش نشانيبهداشت و ایمنيخدمات117

2250597961,494,900آتش نشانبهداشت و ایمنيخدمات118

2270597961,614,492سر آتش نشانبهداشت و ایمنيخدمات119

25259796310,939ارزیابي آبرساني پمپ و محاسبات هيدروليك آتش نشانيبهداشت و ایمنيخدمات120

22159796125,572ارزیابي خطرات در محيط حریق و حادثه بهداشت و ایمنيخدمات121

23359796197,327عمليات تهویه در ساختمان و فضاهای بستهبهداشت و ایمنيخدمات122

210559796627,858رفتار شناسي حریق بهداشت و ایمنيخدمات123

26059796358,776طراح ایمني حریقبهداشت و ایمنيخدمات124

215659796932,818بازرس بررسي علل حریق بهداشت و ایمنيخدمات125

118054360978,480پاکبانبهداشت و ایمنيخدمات126

112054360652,320مسئول امحا و دفع زباله های بيمارستاني بهداشت و ایمنيخدمات127

17254360391,392سرپرست خدمات و ضایعاتبهداشت و ایمنيخدمات128

312071755861,060پایشگر زیست محيطي آالینده های صنعتيبهداشت و ایمنيخدمات129

312071755861,060پایشگر زیست محيطي مراکز دفن زبالهبهداشت و ایمنيخدمات130

235071755358,775منشي پزشکي درجه بهداشت و ایمنيخدمات131

13144717551,033,272منشي پزشکي درجه بهداشت و ایمنيخدمات132

3242717551,736,471(بهداشت ایمني و محيط زیست)HSEافسربهداشت و ایمنيخدمات133

313071755932,815درپروژه های نفتيHSEافسربهداشت و ایمنيخدمات134

3240717551,722,120بازرس ایمني تعميرگاه وسایل نقليه بهداشت و ایمنيخدمات135
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30717550بازرس ایمني ساختمان بهداشت و ایمنيخدمات136

3300717552,152,650مسئول مهندسي انساني یا ارگونومي بهداشت و ایمنيخدمات137

36071755430,530مسئول ارزیابي پوسچر در ارگونومي شغليبهداشت و ایمنيخدمات138

36071755430,530ارزیاب ریسك ایمني و بهداشت شغليبهداشت و ایمنيخدمات139

3200717551,435,100مسئول  حفاظت و ایمني بهداشت و ایمنيخدمات140

36271755444,881رعایت الزامات سالمت،بهداشت و ایمني کار با ليزربهداشت و ایمنيخدمات141

36271755444,881بهداشت وایمني درمحيط کارالکترونيك‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات142

35471755387,477بهداشت وایمني درمحيط کارامور زراعي‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات143

35471755387,477بهداشت وایمني درمحيط کاراموردام وماکيان‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات144

35471755387,477بهداشت وایمني درمحيط کاربرق‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات145

35471755387,477بهداشت وایمني درمحيط کاربهداشت وایمني‘رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات146

35571755394,653بهداشت وایمني درمحيط کارحمل و نقل زميني‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات147

35571755394,653بهداشت وایمني درمحيط کارحمل ونقل ریلي‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات148

35471755387,477بهداشت وایمني درمحيط کارخدمات تغذیه ای‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات149

35771755409,004بهداشت وایمني درمحيط کارزیست فناوری‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات150

(طال وجواهر)بهداشت وایمني درمحيط کارصنایع دستي ‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات151 30717550

(...فلز و‘ سفال‘چوب)بهداشت وایمني درمحيط کارصنایع دستي ‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات152 35471755387,477

(بافت)بهداشت وایمني درمحيط کارصنایع دستي‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات153 35471755387,477

(دوخت های سنتي)بهداشت وایمني درمحيط کارصنایع دستي‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات154 35471755387,477

35771755409,004بهداشت وایمني درمحيط کارصنایع غذایي‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات155

36371755452,057بهداشت وایمني درمحيط کارصنایع نساجي‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات156

35371755380,302بهداشت وایمني درمحيط کارصنایع پوشاک‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات157

35371755380,302بهداشت وایمني درمحيط کارصنعت ساختمان‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات158

35671755401,828بهداشت وایمني درمحيط کارفرش‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات159

34771755337,249بهداشت وایمني درمحيط کارفناوری اطالعات‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات160

35671755401,828کشاورزی بهداشت وایمني درمحيط کارماشين آالت‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات161

30717550بهداشت وایمني درمحيط کارمدیریت صنایع‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات162
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30717550بهداشت وایمني درمحيط کارمراقبت وزیبایي‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات163

35371755380,302بهداشت وایمني درمحيط کارمعماری‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات164

35571755394,653بهداشت وایمني درمحيط کارمکانيك‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات165

35671755401,828بهداشت وایمني درمحيط کارهتل‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات166

35471755387,477بهداشت وایمني درمحيط کارهنرهای تجسمي‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات167

35471755387,477بهداشت وایمني درمحيط کارهنرهای تزئيني‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات168

35471755387,477بهداشت وایمني درمحيط کارهنرهای نمایشي‘ رعایت الزامات سالمتبهداشت و ایمنيخدمات169

310571755753,428پدافند غير عامل در  صنایعبهداشت و ایمنيخدمات170

36071755430,530ایمني ومحيط زیست در امور پژوهشي و آزمایشگاهي,مدیریت سالمتبهداشت و ایمنيخدمات171

(بخش خدمات )بکارگيری الزامات بهداشت و ایمني در محيط کار بهداشت و ایمنيخدمات172 38071755574,040

34071755287,020(مقدماتي) در صنایع HSEبکارگيری بهداشت و ایمنيخدمات173

36071755430,530(پيشرفته) در صنایع HSEبکارگيری بهداشت و ایمنيخدمات174

hse-ms39071755645,795مسئول پياده سازی سامانه مدیریت بهداشت و ایمنيخدمات175

3339717552,432,495مسئول بهداشت کاربهداشت و ایمنيخدمات176

31671755114,808بازرسي و کنترل ایمني و بهداشت رواني در محيط کاربهداشت و ایمنيخدمات177

31971755136,335انجام عمليات کمك های اوليهبهداشت و ایمنيخدمات178

3200717551,435,100کاربر ماساژبهداشت و ایمنيخدمات179

34071755287,020ماساژ ایرانيبهداشت و ایمنيخدمات180

34871755344,424(فشاری)ماساژ شياتسوبهداشت و ایمنيخدمات181

34571755322,898ماساژ سنگبهداشت و ایمنيخدمات182

33571755251,143ماساژ سوئدیبهداشت و ایمنيخدمات183

33071755215,265ماساژ آروماتراپيبهداشت و ایمنيخدمات184

33271755229,616(دیپ تيشو)ماساژ بافت عمقيبهداشت و ایمنيخدمات185

39071755645,795ماساژ تایبهداشت و ایمنيخدمات186

34071755287,020ماساژ رفلکسولوژیبهداشت و ایمنيخدمات187

33271755229,616ماساژ شمعبهداشت و ایمنيخدمات188

33271755229,616ماساژ کمپرس گياهيبهداشت و ایمنيخدمات189
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3469717553,365,310مشاور مهارت های سبك زندگي سالم بهداشت و ایمنيخدمات190

39071755645,795سبك زندگي طبيعي و سبزبهداشت و ایمنيخدمات191

33671755258,318سياست های کلي سالمت بهداشت و ایمنيخدمات192

32471755172,212سياست های کلي جمعيتبهداشت و ایمنيخدمات193

37071755502,285زیبایي و تناسب اندام٬مو ٬مشاوره در مراقبت پوست بهداشت و ایمنيخدمات194

35571755394,653کاربرد تجهيزات و دستگاه های زیبایي و تناسب اندام بهداشت و ایمنيخدمات195

35071755358,775مشاوره استفاده صحيح از محصوالت بهداشتي و کر م هابهداشت و ایمنيخدمات196

3141717551,011,746مدیر تورگردشگریخدمات197

26059796358,776اجرا و راهنمایي تور با خودروهای شخصيگردشگریخدمات198

22459796143,510اصول و فنون مذاکرهگردشگریخدمات199

(سطح پيشرفته)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگليسيگردشگریخدمات200 29359796556,103

(سطح متوسطه)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگليسيگردشگریخدمات201 29359796556,103

(سطح مقدماتي)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگليسيگردشگریخدمات202 29659796574,042

(سطح پيشرفته)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربيگردشگریخدمات203 29359796556,103

(سطح متوسطه)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربيگردشگریخدمات204 29359796556,103

(سطح مقدماتي)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربيگردشگریخدمات205 29659796574,042

27059796418,572برگزاری اردوی آموزشيگردشگریخدمات206

(ویژه فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش)برگزاری و اجرای اردوگردشگریخدمات207 25059796298,980

28059796478,368برنامه ریزی و طراحي بسته سفرگردشگریخدمات208

(ویژه فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش)مدیریت و برنامه ریزی در اردوگردشگریخدمات209 24559796269,082

310871755774,954گردشگری-مدیر اماکن تفریحيگردشگریخدمات210

312071755861,060مدیر اکوکمپگردشگریخدمات211

312271755875,411مدیر باشگاه های گردشگری ورزشيگردشگریخدمات212

311571755825,183گردشگری ورزشي (تفرجگاه)مدیر کمپينگگردشگریخدمات213

3145717551,040,448مدیر دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردیگردشگریخدمات214

2280597961,674,288راهنمای موزهگردشگریخدمات215

3270717551,937,385کارمند بازاریابي و فروش در آژانس های جهانگردیگردشگریخدمات216
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312071755861,060مربي گردشگری کودکانگردشگریخدمات217

311471755818,007خبرنگار گردشگریگردشگریخدمات218

28059796478,368سرپرست کاروان های زیارتيگردشگریخدمات219

210859796645,797راهنمای گردشگری سالمتگردشگریخدمات220

24559796269,082امدادگری تورهای گردشگریگردشگریخدمات221

2226597961,351,390راهنمای گردشگری فرهنگيگردشگریخدمات222

215559796926,838(ژئوتوریسم)راهنمای تورهای زمين گردشگریگردشگریخدمات223

211359796675,695راهنمای دفاتر اطالع رساني گردشگریگردشگریخدمات224

2185597961,106,226راهنمای تورهای ماجراجویانهگردشگریخدمات225

214059796837,144راهنمای زبان تخصصي گردشگریگردشگریخدمات226

2380597962,272,248(اکوتوریسم)راهنمای طبيعت گردی گردشگریخدمات227

211059796657,756راهنمایي گردشگران در مناطق دارای پوشش گياهي ویژهگردشگریخدمات228

27059796418,572راهنمایي گردشگران کویر و بيابانگردشگریخدمات229

2330597961,973,268راهنمای عمومي گردشگریگردشگریخدمات230

(شيراز- قم- مشهد)راهنمایي زائرین شهرهای مذهبي ایرانگردشگریخدمات231 26059796358,776

24659796275,062عکاسي تورهای گردشگریگردشگریخدمات232

25359796316,919مسير یابي مناطق گردشگری طبيعيگردشگریخدمات233

215059796896,940به زبان انگليسي (شيراز- قم- مشهد)راهنمای زائرین شهرهای مذهبي ایرانگردشگریخدمات234

215059796896,940به زبان عربي (شيراز- قم- مشهد)راهنمای زائرین شهرهای مذهبي ایرانگردشگریخدمات235

2320597961,913,472راهنمای گردشگری مناطق روستایي وکوهستانيگردشگریخدمات236

213259796789,307راهنمای گردشگری ورزشيگردشگریخدمات237

212059796717,552راهنمای محلي بوميگردشگریخدمات238

212859796765,389مدیر اردوهای گردشگری ورزشيگردشگریخدمات239

2240597961,435,104سرپرست خدمات رفاهي قطارگردشگریخدمات240

2203597961,213,859مهماندار قطارگردشگریخدمات241

26259796370,735ميهماندار اتوبوسگردشگریخدمات242

25859796346,817کارمند پيشرفته فروش بليطگردشگریخدمات243
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214159796843,124کارمند متوسط فروش بليطگردشگریخدمات244

211559796687,654کارمند مقدماتي فروش بليطگردشگریخدمات245

26859796406,613راننده وسایل نقليه گردشگریگردشگریخدمات246

2460597962,750,616نازک دوز زنانه صنایع پوشاکخدمات247

2155979689,694رعایت ایمني و بهداشت در محيط کارصنایع پوشاکخدمات248

22359796137,531راه اندازی، سرویس و نگهداری ماشين های دوخت در کارگاه خانگيصنایع پوشاکخدمات249

22059796119,592انجام دوخت اوليه لباس نازک زنانهصنایع پوشاکخدمات250

214059796837,144ترسيم الگوی لباس نازک زنانهصنایع پوشاکخدمات251

28059796478,368برش لباس نازک زنانهصنایع پوشاکخدمات252

2172597961,028,491دوخت لباس نازک زنانهصنایع پوشاکخدمات253

2105979659,796اتوکاری لباس نازک زنانهصنایع پوشاکخدمات254

2188597961,124,165دوزنده چادر و مقنعهصنایع پوشاکخدمات255

2445597962,660,922ضخيم دوز زنانهصنایع پوشاکخدمات256

2365597962,182,554کاپشن دوز زنانهصنایع پوشاکخدمات257

2380597962,272,248دوزنده لباس ورزشي زنانهصنایع پوشاکخدمات258

2245597961,465,002تریکو دوزصنایع پوشاکخدمات259

2325597961,943,370دوزنده لباس کودکصنایع پوشاکخدمات260

23959796233,204راه اندازی ، سرویس ونگهداری ماشين های دوخت در کارگاه نيمه صنعتيصنایع پوشاکخدمات261

24359796257,123انجام دوخت اوليه لباس دخترانه و پسرانهصنایع پوشاکخدمات262

213759796819,205دوخت لباس دخترانه صنایع پوشاکخدمات263

25959796352,796دوخت لباس پسرانهصنایع پوشاکخدمات264

23259796191,347انجام تزئينات لباس دخترانه وپسرانهصنایع پوشاکخدمات265

2330597961,973,268خياط لباس زیر زنانهصنایع پوشاکخدمات266

2400597962,391,840پرده دوزصنایع پوشاکخدمات267

211059796657,756دوزنده لباس مبلصنایع پوشاکخدمات268

2400597962,391,840الگوساز و برشکار لباس ضخيم زنانهصنایع پوشاکخدمات269

210059796597,960الگوسازی و برشکاری کتصنایع پوشاکخدمات270
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28559796508,266الگوسازی و برشکاری پالتوصنایع پوشاکخدمات271

23059796179,388الگوسازی و برشکاری جليقهصنایع پوشاکخدمات272

26059796358,776الگوسازی و برشکاری بارانيصنایع پوشاکخدمات273

27059796418,572الگوسازی و برشکاری کاپشنصنایع پوشاکخدمات274

25559796328,878الگوسازی و برشکاری شنل و پانچوصنایع پوشاکخدمات275

25659796334,858برشکارچترهای پرسنليصنایع پوشاکخدمات276

212559796747,450(سفری)چادر دوزصنایع پوشاکخدمات277

2240597961,435,104دوزنده چترهای پرسنليصنایع پوشاکخدمات278

210059796597,960سرویس کار ماشين های دوخت خانگيصنایع پوشاکخدمات279

2800597964,783,680 ویژه بازارمحور1درجه - مکانيك ماشين های دوخت صنعتي پوشاکصنایع پوشاکخدمات280

2800597964,783,680 ویژه بازارمحور2درجه - مکانيك ماشين های دوخت صنعتي پوشاکصنایع پوشاکخدمات281

2800597964,783,680ویژه بازارمحور (2درجه )اپراتور ماشين های دوخت صنعتي پوشاک صنایع پوشاکخدمات282

2800597964,783,680ویژه بازارمحور (1درجه )اپراتور ماشين های دوخت صنعتي پوشاک صنایع پوشاکخدمات283

212059796717,552تعميرکار لباسصنایع پوشاکخدمات284

2765597964,574,394(خاص افراد بانيازهای ویژه)دوزنده پوشاک حمام صنایع پوشاکخدمات285

21050597966,278,580(خاص افراد با نيازهای ویژه)نازک دوز ساده مردانهصنایع پوشاکخدمات286

(خاص افراد با نيازهای ویژه )دوزنده لباس های ضخيم زنانهصنایع پوشاکخدمات287 2500597962,989,800

2275597961,644,390دوزنده لباس بدون الگوصنایع پوشاکخدمات288

2990597965,919,804راسته دوز گروه الف خاص افرادبا نيازهای ویژهصنایع پوشاکخدمات289

2990597965,919,804راسته دوز گروه ب خاص افراد با نيازهای ویژهصنایع پوشاکخدمات290

21050597966,278,580(خاص  افرادبا نيازهای ویژه)نازک دوز ساده زنانه  صنایع پوشاکخدمات291

216459796980,654سری دوز حرفه ایصنایع پوشاکخدمات292

2345597962,062,962مسئول کنترل کيفيت فرآیند توليد صنعتي پوشاک ویژه بازارمحورصنایع پوشاکخدمات293

2352597962,104,819(خاص افرادبا نيازهای ویژه)طراح ودوزنده لباس صنایع پوشاکخدمات294

4540896944,843,476طراح لباس زنانهصنایع پوشاکخدمات295

4235896942,107,809طراح لباس ورزشي زنانهصنایع پوشاکخدمات296

4800896947,175,520طراح صنعتي پوشاک مردانه ویژه بازارمحورصنایع پوشاکخدمات297
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4152896941,363,349طراح لباس با رایانهصنایع پوشاکخدمات298

4300896942,690,820طراح لباس مردانهصنایع پوشاکخدمات299

23259796191,347فروشنده پوشاکصنایع پوشاکخدمات300

28759796520,225اجاق کاریخدمات تغذیه ایخدمات301

214059796837,144انبار دار و سردخانه دار مواد غذایيخدمات تغذیه ایخدمات302

24559796269,082انبارداری قنادی خدمات تغذیه ایخدمات303

1210559796627,858آشپز درجه خدمات تغذیه ایخدمات304

2250597961,494,900آشپز خدمات تغذیه ایخدمات305

2196597961,172,002آشپز سنتيخدمات تغذیه ایخدمات306

29459796562,082طبخ کله پاچهخدمات تغذیه ایخدمات307

24459796263,102آشپزی غذاهای ایتاليایيخدمات تغذیه ایخدمات308

26459796382,694آشپزی غذاهای ترکيه ای خدمات تغذیه ایخدمات309

2339597962,027,084آشپز غذاهای رژیمي خدمات تغذیه ایخدمات310

26259796370,735آشپزی غذاهای فوریخدمات تغذیه ایخدمات311

26059796358,776پخت غذا با پوشش خميریخدمات تغذیه ایخدمات312

28159796484,348آشپزی غذاهای گياهي خدمات تغذیه ایخدمات313

28759796520,225آشپزی غذاهای محلي آذربایجان شرقي خدمات تغذیه ایخدمات314

23159796185,368انتخاب ادویه مناسب برای غذاخدمات تغذیه ایخدمات315

12190597961,136,124آشپز کشتي درجه خدمات تغذیه ایخدمات316

229059796538,164آشپز کشتي درجه خدمات تغذیه ایخدمات317

210459796621,878روز- آشپزی مخصوص خدمات تغذیه ایخدمات318

2194597961,160,042آشپزمللخدمات تغذیه ایخدمات319

24059796239,184آشپزی با مایکروویوخدمات تغذیه ایخدمات320

16054360326,160پستایي کار در آشپزخانهخدمات تغذیه ایخدمات321

25059796298,980(آذربایجان شرقي )حلوا پزیخدمات تغذیه ایخدمات322

215059796896,940دسر ساز بين الملليخدمات تغذیه ایخدمات323

29659796574,042دسر ساز سنتيخدمات تغذیه ایخدمات324
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27259796430,531تهيه و بسته بندی سمنوخدمات تغذیه ایخدمات325

25759796340,837تهيه دسرهای ژله ای و تزئينات آن خدمات تغذیه ایخدمات326

25059796298,980ساالد سازی و اردور سازیخدمات تغذیه ایخدمات327

22759796161,449تهيه سيني اردورخدمات تغذیه ایخدمات328

25059796298,980سبزی آرایي ، سفره آرایي و ميوه آرایيخدمات تغذیه ایخدمات329

310071755717,550سرآشپز خوابگاه های ورزشيخدمات تغذیه ایخدمات330

26059796358,776(اجاق کاری)شيریني پزی بدون فر خدمات تغذیه ایخدمات331

1211859796705,593شيریني پز درجه خدمات تغذیه ایخدمات332

22190597961,136,124شيریني پز درجه خدمات تغذیه ایخدمات333

28259796490,327شيریني پزی ترکمنخدمات تغذیه ایخدمات334

23559796209,286شيریني پزی سنتي آذربایجان شرقي خدمات تغذیه ایخدمات335

23159796185,368فروش محصوالت قنادی خدمات تغذیه ایخدمات336

212059796717,552فروشنده مواد غذایيخدمات تغذیه ایخدمات337

2930597965,561,028قصابخدمات تغذیه ایخدمات338

27459796442,490کباب زني و تخته کاریخدمات تغذیه ایخدمات339

26559796388,674تزئين کيكخدمات تغذیه ایخدمات340

25559796328,878کيك پزی بدون فرخدمات تغذیه ایخدمات341

28859796526,205 پيتزاپزیخدمات تغذیه ایخدمات342

23659796215,266تهيه نوشيدني هاخدمات تغذیه ایخدمات343

27059796418,572کلوچه پزی سنتيخدمات تغذیه ایخدمات344

37071755502,285سرپرستي اموربهداشتي بخش غذا،تغذیه و صنایع غذایيخدمات تغذیه ایخدمات345

210059796597,960طباخ آبزیانخدمات تغذیه ایخدمات346

2667597963,988,393دانش آموزان با نيازهای ویژه(گروه الف)کمك قنادخدمات تغذیه ایخدمات347

25959796352,796شيریني تر سازی مقدماتيخدمات تغذیه ایخدمات348

25059796298,980شيریني تر سازی پيشرفتهخدمات تغذیه ایخدمات349

29859796586,001شيریني پزی با خرماخدمات تغذیه ایخدمات350

24059796239,184انجام امور کمکي درفروشندگي محصوالت قنادی خدمات تغذیه ایخدمات351
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4150896941,345,410مشاور تغذیه اینترنتيخدمات تغذیه ایخدمات352

29659796574,042اپراتور پاسخگوی مشترکين تلفن همراهامور اداریخدمات353

22459796143,510سرپرست متصدیان پاسخگویي مرکز تماس امور اداریخدمات354

29659796574,042بایگانامور اداریخدمات355

285979647,837حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شدهامور اداریخدمات356

2220597961,315,512بایگان و مسئول اطالعات و آمار آموزشيامور اداریخدمات357

2213059796777,348کارمند تکثير و آرشيو فني درجه امور اداریخدمات358

126059796358,776کارمند تکثير و آرشيو فني درجه امور اداریخدمات359

29059796538,164مسئول تکثير اوراقامور اداریخدمات360

211059796657,756کارمند دبيرخانه امور اداریخدمات361

210059796597,960مسئول بایگاني و بانك اطالعاتامور اداریخدمات362

211259796669,715پيشخدمت اداریامور اداریخدمات363

26059796358,776پيشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان هاامور اداریخدمات364

4140896941,255,716کارشناس امور اداریامور اداریخدمات365

410089694896,940مسئول طبقه بندی مشاغلامور اداریخدمات366

29659796574,042پيكامور اداریخدمات367

210559796627,858تحصيل دارامور اداریخدمات368

4144896941,291,594رئيس مرکز آموزش فني و حرفه ایامور اداریخدمات369

23259796191,347سرایدارامور اداریخدمات370

12654360141,336سرویس و نگهدار منازلامور اداریخدمات371

211759796699,613طراح سيستم های انبارامور اداریخدمات372

18054360434,880کارگر خدماتيامور اداریخدمات373

29159796544,144منشي انتظاماتامور اداریخدمات374

36071755430,530متصدی دفاتر اسناد رسميامور اداریخدمات375

39071755645,795مدیر صنفامور اداریخدمات376

46089694538,164مدیریت رفتار سازمانيامور اداریخدمات377

44089694358,776توانمند سازی کارکنانامور اداریخدمات378
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46489694574,042ارتباطات سازمانيامور اداریخدمات379

3140717551,004,570مدیر پایهامور اداریخدمات380

411089694986,634مدیر ميانيامور اداریخدمات381

4120896941,076,328مدیر ارشدامور اداریخدمات382

29259796550,123مدیر انبارهای صنعتيامور اداریخدمات383

46589694583,011مدیر ساختمان های مسکوني و تجاریامور اداریخدمات384

211059796657,756مسئول بيمه ها و بایگاني اسناد و مدارک بيمهامور اداریخدمات385

210059796597,960مسئول نقليهامور اداریخدمات386

213059796777,348مسئول کنترل و بازرسي کارکنانامور اداریخدمات387

27059796418,572نامه رسانامور اداریخدمات388

3240717551,722,120(آیين نگارش)نگارنده متون فارسي امور اداریخدمات389

34071755287,020ویراستاری متونامور اداریخدمات390

38071755574,040نگارنده ی نامه به زبان انگليسيامور اداریخدمات391

3186717551,334,643(آئين نگارش)نگارنده ی متون خارجيامور اداریخدمات392

2224597961,339,430مسئول آمار و اطالعات پرسنليامور اداریخدمات393

29659796574,042مسئول رفاه و درمانامور اداریخدمات394

210159796603,940کارگزین و مسئول امور پرسنليامور اداریخدمات395

24059796239,184بکارگيری آیين نگارش و مکاتبات اداریامور اداریخدمات396

24059796239,184طراحي و تدوین فرم های اداری سازمانيامور اداریخدمات397

29359796556,103رئيس کارگزینيامور اداریخدمات398

29059796538,164کارگزین امور رفاهيامور اداریخدمات399

2165979695,674شناسایي و بکارگيری مقررات تعاوني توسط مدیرانامور اداریخدمات400

24059796239,184گزارش نویسيامور اداریخدمات401

24059796239,184دستياری اجرایي امور اداری و ماليامور اداریخدمات402

24059796239,184مهارت های فردی در محيط کارامور اداریخدمات403

22059796119,592اداره امور دفتریامور اداریخدمات404

210859796645,797مسئول حضور و غيابامور اداریخدمات405
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212059796717,552مسئول ترفيعات و خدمات پرسنليامور اداریخدمات406

39071755645,795بازار یاب بيمهامور مالي و بازرگانيخدمات407

36871755487,934نماینده فروش بيمهامور مالي و بازرگانيخدمات408

39571755681,673کارشناس ارزیابي خسارت بيمه های آتش سوزیامور مالي و بازرگانيخدمات409

3158717551,133,729کارشناس ارزیاب بيمه آتش سوزیامور مالي و بازرگانيخدمات410

310471755746,252کارشناس ارزیابي بيمه های اشخاصامور مالي و بازرگانيخدمات411

36571755466,408کارشناس ارزیابي خسارت بيمه های اشخاصامور مالي و بازرگانيخدمات412

3450717553,228,975کارشناس ارزیابي خسارت بيمه خودروامور مالي و بازرگانيخدمات413

310071755717,550کارشناس ارزیابي خسارت بيمه های باربریامور مالي و بازرگانيخدمات414

38671755617,093متصدی صدور بيمه های مسئوليتامور مالي و بازرگانيخدمات415

212059796717,552بيمه گر بيمه های بازرگانيامور مالي و بازرگانيخدمات416

23059796179,388تهيه و تنظيم گزارش های مالي در تعاوني هاامور مالي و بازرگانيخدمات417

22459796143,510کاربست مقدماتي قوانين و مقررات مالي دولتيامور مالي و بازرگانيخدمات418

4160896941,435,104مدیر بازاریابي بين الملليامور مالي و بازرگانيخدمات419

4336896943,013,718مهندس فروشامور مالي و بازرگانيخدمات420

22459796143,510بازاریابي تلفنيامور مالي و بازرگانيخدمات421

283.359796498,101نماینده فروشامور مالي و بازرگانيخدمات422

312071755861,060تحليل گر بورس اوراق بهادارامور مالي و بازرگانيخدمات423

410089694896,940تحليلگر بازارهای مالي بين الملليامور مالي و بازرگانيخدمات424

34071755287,020بهره وری واحدهای صنفيامور مالي و بازرگانيخدمات425

34071755287,020عارضه یابي واحدهای صنفيامور مالي و بازرگانيخدمات426

37071755502,285(فاندامنتال )تحليلگری بنيادیامور مالي و بازرگانيخدمات427

45089694448,470ارزیابي و خود ارزیابي مالي بر اساس مدل تعالي کيفيت                                                                                                                                                                                                                                                          امور مالي و بازرگانيخدمات428

311871755846,709تحليلگر تکنيکال بورسامور مالي و بازرگانيخدمات429

224059796239,184حسابداری واحدهای صنفي امور مالي و بازرگانيخدمات430

124059796239,184حسابداری واحدهای صنفي امور مالي و بازرگانيخدمات431

214059796837,144حسابدار عمومي پيشرفتهامور مالي و بازرگانيخدمات432
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26059796358,776حسابداری خزانهامور مالي و بازرگانيخدمات433

26059796358,776حسابداری دارایيهای ثابت شهرداریهاامور مالي و بازرگانيخدمات434

28859796526,205حسابداری پيشرفتهامور مالي و بازرگانيخدمات435

212059796717,552حسابدار حقوق و دستمزدامور مالي و بازرگانيخدمات436

4184896941,650,370حسابدار دولتيامور مالي و بازرگانيخدمات437

14150896941,345,410حسابدار صنعتي درجهامور مالي و بازرگانيخدمات438

28859796526,205حسابدار فروشامور مالي و بازرگانيخدمات439

4140896941,255,716مدیر حسابداری فروشامور مالي و بازرگانيخدمات440

411089694986,634حسابدار مالياتيامور مالي و بازرگانيخدمات441

38571755609,918مشاور ماليات بر ارزش افزودهامور مالي و بازرگانيخدمات442

410289694914,879حسابرس ارشدامور مالي و بازرگانيخدمات443

31671755114,808بررسي وظایف سازمانها و مراجع قانوني در مبارزه با پولشویيامور مالي و بازرگانيخدمات444

31471755100,457بررسي روش ها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشویيامور مالي و بازرگانيخدمات445

32071755143,510شناسایي اصول و مباني مبارزه با پولشویيامور مالي و بازرگانيخدمات446

410089694896,940مدیر حسابرسيامور مالي و بازرگانيخدمات447

411089694986,634(داخلي)معاون حسابرسامور مالي و بازرگانيخدمات448

23259796191,347(سطح مقدماتي)حسابرسي عملياتيامور مالي و بازرگانيخدمات449

214059796837,144سرپرست خرید داخليامور مالي و بازرگانيخدمات450

3170717551,219,835مسئول صادرات و وارداتامور مالي و بازرگانيخدمات451

34471755315,722کارپردازامور مالي و بازرگانيخدمات452

39271755660,146کارمند امور خرید داخليامور مالي و بازرگانيخدمات453

39471755674,497مامور خریدامور مالي و بازرگانيخدمات454

3214717551,535,557مسئول فروشامور مالي و بازرگانيخدمات455

312071755861,060مسئول سفارشات خارجيامور مالي و بازرگانيخدمات456

2202597961,207,879(صنایع  )مسئول خرید خارجي امور مالي و بازرگانيخدمات457

3155717551,112,203مسئول استعالمات و مناقصاتامور مالي و بازرگانيخدمات458

36871755487,934مسئول قراردادهاامور مالي و بازرگانيخدمات459
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34071755287,020مدیریت قراردادهاامور مالي و بازرگانيخدمات460

39671755688,848سرپرست ترخيص کاالامور مالي و بازرگانيخدمات461

34671755330,073معامله گر بورس های کاالیيامور مالي و بازرگانيخدمات462

27759796460,429صندوق دار فروشگاهامور مالي و بازرگانيخدمات463

213059796777,348فروشندهامور مالي و بازرگانيخدمات464

2176597961,052,410فروشنده لوازم خانگيامور مالي و بازرگانيخدمات465

213059796777,348فروشنده لوازم یدکي اتومبيلامور مالي و بازرگانيخدمات466

2184597961,100,246فروشنده مصالح ساختمانيامور مالي و بازرگانيخدمات467

2180597961,076,328متصدی فروش بازی های رایانه ایامور مالي و بازرگانيخدمات468

44089694358,776اقتصاد سنجي کاربردیامور مالي و بازرگانيخدمات469

41689694143,510شناسایي اصول اقتصاد مقاومتيامور مالي و بازرگانيخدمات470

478969462,786بررسي جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتيامور مالي و بازرگانيخدمات471

478969462,786بررسي رابطه اقتصاد مقاومتي و اشتغالامور مالي و بازرگانيخدمات472

3240717551,722,120(عمومي)مدیر گالری امور مالي و بازرگانيخدمات473

MBA4500896944,484,700مدیر  ارشد کسب و کار امور مالي و بازرگانيخدمات474

Lnsie2224597961,339,430راه اندازی کسب و کار به روش امور مالي و بازرگانيخدمات475

(SME)شناسایي اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچكامور مالي و بازرگانيخدمات476 22059796119,592

410089694896,940شناسایي اصول نوآوری بازدرکسب وکارهای نوآورانهامور مالي و بازرگانيخدمات477

25059796298,980(سطح تکميلي)KABکارآفریني با رویکرد امور مالي و بازرگانيخدمات478

25059796298,980(سطح مقدماتي)KABکارآفریني با رویکرد امور مالي و بازرگانيخدمات479

210059796597,960(سطح کامل)KABکارافریني با رویکرد امور مالي و بازرگانيخدمات480

48089694717,552کارآفریني در شرکت های دانش بنيانامور مالي و بازرگانيخدمات481

SYB45089694448,470کارآفرینيامور مالي و بازرگانيخدمات482

4130896941,166,022مدیر کسب و کار الکترونيکيامور مالي و بازرگانيخدمات483

4185896941,659,339مدیر ماليامور مالي و بازرگانيخدمات484

48889694789,307مدیریت ماليامور مالي و بازرگانيخدمات485

23059796179,388مدیریت مالي برای مدیران غير ماليامور مالي و بازرگانيخدمات486
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4352896943,157,229مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوریامور مالي و بازرگانيخدمات487

35471755387,477معامله گر بورس اوراق بهادارامور مالي و بازرگانيخدمات488

35571755394,653شناسایي اصول بازار سرمایهامور مالي و بازرگانيخدمات489

2187597961,118,185تند خوانخدمات آموزشيخدمات490

4296896942,654,942مدیر آموزشخدمات آموزشيخدمات491

42489694215,266مراقبت از آزمونخدمات آموزشيخدمات492

28059796478,368کتابدارخدمات آموزشيخدمات493

4260896942,332,044مدیر مهد کودکخدمات آموزشيخدمات494

3186717551,334,643مددیار خانواده معتادخدمات آموزشيخدمات495

3240717551,722,120مددیاربازپروری اعتيادخدمات آموزشيخدمات496

3150717551,076,325مامور اورژانس اجتماعيخدمات آموزشيخدمات497

3229717551,643,190مربي ترجمه و مفاهيم قرآن کریمخدمات آموزشيخدمات498

33671755258,318امر به معروف و نهي از منکرخدمات آموزشيخدمات499

31471755100,457امر به معروف و نهي از منکر در خانواده هاخدمات آموزشيخدمات500

3107175571,755روخواني و روان خواني قرآن کریمخدمات آموزشيخدمات501

3180717551,291,590مربي روخواني و روانخواني  قرآن کریمخدمات آموزشيخدمات502

31671755114,808تذکر لساني در امر به معروف و نهي از منکرخدمات آموزشيخدمات503

210459796621,878مسئول دوره ها و تجهيزات آموزشيخدمات آموزشيخدمات504

36471755459,232(ویژه مربيان قوه قضائيه)مدیریت مهارت و دانش رفتار خدمات آموزشيخدمات505

312471755889,762بکارگيری امور حقوقي کودکخدمات آموزشيخدمات506

210559796627,858مشاور خرید و فروش اتومبيلخدمات آموزشيخدمات507

4383896943,435,280مشاور مشاغلخدمات آموزشيخدمات508

45189694457,439خالقيت و نو آوری در محيط کارخدمات آموزشيخدمات509

41889694161,449بررسي نظام های آموزش فني و حرفه ایخدمات آموزشيخدمات510

34571755322,898آمادگي شغليخدمات آموزشيخدمات511

46989694618,889مشاوره تاسيس آموزشگاهخدمات آموزشيخدمات512

45089694448,470حل مسئله در محيط کارخدمات آموزشيخدمات513
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33271755229,616کاربينيخدمات آموزشيخدمات514

4135896941,210,869کارشناس آسيب های اجتماعيخدمات آموزشيخدمات515

410589694941,787کارشناس پرورش کودکان خالقخدمات آموزشيخدمات516

(سطح پيشرفته)تربيت مربي خالقيت و نخبه پروری کودک و نوجوانخدمات آموزشيخدمات517 410189694905,909

(سطح مقدماتي)تربيت مربي خالقيت و نخبه پروری کودک و نوجوانخدمات آموزشيخدمات518 47189694636,827

4282896942,529,371مربي پيشگيری از اعتياد و دیگر آسيب های اجتماعيخدمات آموزشيخدمات519

4270896942,421,738(ویژه افراد با نيازهای خاص و عام )مشاور هوش حرکتي خدمات آموزشيخدمات520

48289694735,491توسعه و تقویت مهارت های هوش حر کتيخدمات آموزشيخدمات521

310071755717,550مدیر آموزشگاه فني و حرفه ای آزادخدمات آموزشيخدمات522

33671755258,318کارآفرین پروری مادرانخدمات آموزشيخدمات523

4200896941,793,880تدوین کننده استاندارد آموزشيخدمات آموزشيخدمات524

3169717551,212,660دستيار پژوهشگرخدمات آموزشيخدمات525

4268896942,403,799پژوهشگرخدمات آموزشيخدمات526

4186896941,668,308مربي هوش حرکتي ویژه افراد با نيازهای خاص و عام خدمات آموزشيخدمات527

4401896943,596,729پژوهشگر ماهرخدمات آموزشيخدمات528

4148896941,327,471(IQ MAS)کارشناس آموزش محاسبات سریع ذهنيخدمات آموزشيخدمات529

4198896941,775,941(سطح یك)مربي سواد آموزیخدمات آموزشيخدمات530

4126896941,130,144(سطح دو)مربي سواد آموزیخدمات آموزشيخدمات531

48489694753,430(سطح سه)مربي سواد آموزیخدمات آموزشيخدمات532

4155896941,390,257کارشناس آموزشخدمات آموزشيخدمات533

43589694313,929ارزیابي دروني مراکز آموزشيخدمات آموزشيخدمات534

29059796538,164مشاوره خرید وفروش امالک در اینترنتخدمات آموزشيخدمات535

44089694358,776آزمونگرخدمات آموزشيخدمات536

3142717551,018,921 مسئول کارواشخدمات آموزشيخدمات537

2275597961,644,390راسته دوزصنایع پوشاکخدمات538

26159796364,756انجام دوخت اوّليه  درکارگاه نيمه صنعتيصنایع پوشاکخدمات539

24959796293,000دوخت دامن و شلوار درکارگاه نيمه صنعتيصنایع پوشاکخدمات540
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24659796275,062دوخت یقه و سجاف درکارگاه نيمه صنعتيصنایع پوشاکخدمات541

23759796221,245دوخت آستين و مچ درکارگاه نيمه صنعتيصنایع پوشاکخدمات542

22859796167,429دوخت جيب درکارگاه نيمه صنعتيصنایع پوشاکخدمات543

MVC4115896941,031,481برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات544

perl4114896941,022,512برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات545

Silver Light4160896941,435,104برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات546

48089694717,552برنامه نویس ارشدجاوافناوری اطالعاتخدمات547

Android4180896941,614,492برنامه نویس برنامه های کاربردی فناوری اطالعاتخدمات548

44089694358,776 (Java EE/J2EE )برنامه نویسي پيشرفته جاوا فناوری اطالعاتخدمات549

4120896941,076,328(خاص افراد با نيازهای ویژه)برنامه نویس کامپيوترفناوری اطالعاتخدمات550

C# (Windows Application* 410089694896,940 )برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات551

C# (Web Application* 410089694896,940 )برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات552

4460896944,125,924 *(DELPHI، VB)برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات553

Web Application) VB.NET)410089694896,940برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات554

Windows Application) VB.NET)410089694896,940برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات555

ASP.NET49089694807,246برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات556

Directx4400896943,587,760برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات557

PASCAL4120896941,076,328برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات558

UNIX- SHELL4240896942,152,656برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات559

VHDL49089694807,246برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات560

WPF4120896941,076,328برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات561

DELPHI4140896941,255,716برنامه نویس زبان فناوری اطالعاتخدمات562

WEB p* 4170896941,524,798 برای طراحي صفحات HTMLبرنامه نویس زبان فناوری اطالعاتخدمات563

JAVA410889694968,695برنامه نویس زبان فناوری اطالعاتخدمات564

VISUAL- C4184896941,650,370برنامه نویس زبان فناوری اطالعاتخدمات565

VISUAL-FOXPRO4150896941,345,410برنامه نویس زبان فناوری اطالعاتخدمات566

VISUAL-BASIC*   4132896941,183,961برنامه نویسفناوری اطالعاتخدمات567
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4216896941,937,390برنامه نویسي بازی های رایانه ای فناوری اطالعاتخدمات568

4240896942,152,656*برنامه نویسي ویژوال بيسيك مقدماتي فناوری اطالعاتخدمات569

ANSYS47589694672,705تحليلگر فناوری اطالعاتخدمات570

DEFORMS44089694358,776تحليل فناوری اطالعاتخدمات571

ABAQUS46089694538,164تحليل فناوری اطالعاتخدمات572

35071755358,775فبلت و ساعت هوشمند ‘تعمير تبلتفناوری اطالعاتخدمات573

310071755717,550تعميرکار عمومي رایانه شخصي فناوری اطالعاتخدمات574

39571755681,673(Lap Top)تعميرکار لپ تاپفناوری اطالعاتخدمات575

PC-Laptop 3202717551,449,451تعميرکار ماهر فناوری اطالعاتخدمات576

MS49589694852,093تکنسين پشتيباني سيستم عاملفناوری اطالعاتخدمات577

47089694627,858شهری و جهاني‘ پياده سازی و راه اندازی شبکه های محليفناوری اطالعاتخدمات578

4140896941,255,716تکنسين شبکه های کامپيوتری بي سيمفناوری اطالعاتخدمات579

48089694717,552پياده سازی و نگهداری شبکه های مبتني بر ميکروتيك‘تکنسين طراحيفناوری اطالعاتخدمات580

Linux4368896943,300,739تکنسين امنيت سيستمهای فناوری اطالعاتخدمات581

C4240896942,152,656++ با OOتکنسين برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات582

4228896942,045,023(ms)تکنسين پشتيباني برنامه های کاربردی کاربران فناوری اطالعاتخدمات583

4272896942,439,677(ms)تکنسين پشتيباني سيستم عامل کاربران فناوری اطالعاتخدمات584

4304896942,726,698تکنسين تجهيزات شبکه های کوچكفناوری اطالعاتخدمات585

4240896942,152,656تکنسين عمومي امنيت شبکهفناوری اطالعاتخدمات586

3450717553,228,975تکنسين عمومي شبکه های کامپيوتریفناوری اطالعاتخدمات587

Multimedia48089694717,552 با webتوسعه دهنده فناوری اطالعاتخدمات588

PHP 4130896941,166,022توسعه دهنده وب با فناوری اطالعاتخدمات589

Authorware*  410089694896,940توليد کننده چندرسانه ای با فناوری اطالعاتخدمات590

25659796334,858توليدویدئو محتوای الکترونيکي برای آموزش وارائهفناوری اطالعاتخدمات591

49489694843,124(ویژه نابينایان) 1درجه ICDLرایانه کار فناوری اطالعاتخدمات592

45089694448,470(ویژه نابينایان) 2 درجه ICDLرایانه کار فناوری اطالعاتخدمات593

DIRECTOR*  48089694717,552رایانه کار فناوری اطالعاتخدمات594
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FIREWORK27259796430,531استفاده از فناوری اطالعاتخدمات595

MS-OUTLOOK3137175593,282رایانه کار فناوری اطالعاتخدمات596

142489694215,266 درجه SPSSاستفاده از نرم افزار فناوری اطالعاتخدمات597

242489694215,266 درجه SPSSاستفاده ازنرم افزار فناوری اطالعاتخدمات598

TCP/IP42489694215,266پروتکل فناوری اطالعاتخدمات599

Visual Interdev410489694932,818رایانه کار فناوری اطالعاتخدمات600

SSP*  4184896941,650,370رایانه کار تدوین فيلم و صدا با فناوری اطالعاتخدمات601

2 درجه MS-PROJECTاستفاده از نرم افزار کنترل پروژه فناوری اطالعاتخدمات602 42489694215,266

1 درجه MS-PROJECTاستفاده از نرم افزار کنترل پروژه فناوری اطالعاتخدمات603 42489694215,266

ORACLE(ORACLE OPERATOR47289694645,797)رایانه کارفناوری اطالعاتخدمات604

49689694861,062برای تدوین (EDIUS)سازنده چند رسانه ای با فناوری اطالعاتخدمات605

48589694762,399(آهنگ سازی) CUBASEسازنده چند رسانه ای با فناوری اطالعاتخدمات606

39071755645,795سخت افزار روبوتيكفناوری اطالعاتخدمات607

28059796478,368 *(E-Citizen)استفاده از مهارت های شهروند الکترونيکي فناوری اطالعاتخدمات608

AFTER EFFECTS3212717551,521,206طراح انيميشن ساز با فناوری اطالعاتخدمات609

AFTER EFFECTS3212717551,521,206طراح جلوه های ویژهفناوری اطالعاتخدمات610

DHTML49089694807,246طراح سایت با فناوری اطالعاتخدمات611

WEB49089694807,246طراح مقدماتي صفحات فناوری اطالعاتخدمات612

4296896942,654,942طراح و تحليگر عمومي سيستمهافناوری اطالعاتخدمات613

MYSQL-XAMPP46089694538,164طراحي و توسعه پایگاه داده با فناوری اطالعاتخدمات614

MARIADB-MYSQL46089694538,164طراحي و توسعه سيستم های پایگاه داده با فناوری اطالعاتخدمات615

JOOMLA49089694807,246طراح و توسعه دهنده سيستم های مدیریت محتوای بافناوری اطالعاتخدمات616

SHARE POINT46089694538,164طراحي و توسعه وب سيستم ها با فناوری اطالعاتخدمات617

CINEMA 4D49089694807,246طراح و سازنده فيلم و بازی با فناوری اطالعاتخدمات618

410089694896,940(DRUPAL)طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوافناوری اطالعاتخدمات619

411089694986,634(CMS)طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوافناوری اطالعاتخدمات620

poser 4220896941,973,268کاربر فناوری اطالعاتخدمات621
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SQL Server، Access*  4180896941,614,492کاربر بانك اطالعاتي فناوری اطالعاتخدمات622

2300597961,793,880*کاربر رایانه فناوری اطالعاتخدمات623

2230597961,375,308کاربر اتوماسيون اداریفناوری اطالعاتخدمات624

3ds Max4230896942,062,962طراح و پياده ساز انيميشن های   سه بعدی با فناوری اطالعاتخدمات625

ACCESS4132896941,183,961کارور فناوری اطالعاتخدمات626

AUTO CAD4142896941,273,655کارور فناوری اطالعاتخدمات627

Dreamweaver* 47089694627,858کاروری فناوری اطالعاتخدمات628

ECDL CAD34871755344,424کاروری فناوری اطالعاتخدمات629

FLASH25859796346,817کاروری فناوری اطالعاتخدمات630

FREEHAND37271755516,636کاروری فناوری اطالعاتخدمات631

LOGICWORK32471755172,212کارور فناوری اطالعاتخدمات632

PREMIERE24859796287,021کارور فناوری اطالعاتخدمات633

PROTEL32471755172,212کارور فناوری اطالعاتخدمات634

UNIX45689694502,286کاروری فناوری اطالعاتخدمات635

310071755717,550کارور پيشرفته اینترنتفناوری اطالعاتخدمات636

3200717551,435,100کارور عمومي رایانه شخصي بریل و گویافناوری اطالعاتخدمات637

312571755896,938کارور نرم افزار حقوق و دستمزدفناوری اطالعاتخدمات638

EXCEL45789694511,256کاروریفناوری اطالعاتخدمات639

313671755975,868مباني روبوتيكفناوری اطالعاتخدمات640

WEB4400896943,587,760 برای توسعه PERLمتخصص فناوری اطالعاتخدمات641

Rapid Miner410589694941,787متخصص داده کاوی با فناوری اطالعاتخدمات642

DEBIAN47089694627,858مدیریت فناوری اطالعاتخدمات643

FEDORA49089694807,246مدیر فناوری اطالعاتخدمات644

RED HAT46089694538,164مدیریت فناوری اطالعاتخدمات645

RED HAT LINUX ENTERPRISE EDITION40896940مدیر فناوری اطالعاتخدمات646

seo4220896941,973,268مدیر فناوری اطالعاتخدمات647

UBUNTU49089694807,246مدیر فناوری اطالعاتخدمات648
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23059796179,388مدیریت وبالگفناوری اطالعاتخدمات649

CAFE NET29059796538,164مدیر فناوری اطالعاتخدمات650

UNIX/ LINUX43289694287,021 تحت IT مراکز ISPمدیریتفناوری اطالعاتخدمات651

SQL SERVER4304896942,726,698مدیر فناوری اطالعاتخدمات652

36471755459,232مدیریت آموزش الکترونيکيفناوری اطالعاتخدمات653

28959796532,184 (بازی های شبکه ای)GAME NETمدیر فناوری اطالعاتخدمات654

45089694448,470(SCM)مدیر یت زنجيره پشتيبان فناوری اطالعاتخدمات655

4416896943,731,270مدیر سرویس دهنده های مایکروسافتفناوری اطالعاتخدمات656

IT4304896942,726,698مدیر عمومي پروژه های کامپيوتر و فناوری اطالعاتخدمات657

27059796418,572مدیریت فروشگاه اینترنتيفناوری اطالعاتخدمات658

IT4432896943,874,781مدیر مهندسي بهره وری نيروی انساني کامپيوتر و فناوری اطالعاتخدمات659

201248489694753,430مدیر ویندوز سرورفناوری اطالعاتخدمات660

SERVER Apache Tomcat Web4240896942,152,656مدیرفناوری اطالعاتخدمات661

NETWARE - NOVELL410089694896,940مدیریت شبکه فناوری اطالعاتخدمات662

34471755315,722مربي آموزش الکترونيکيفناوری اطالعاتخدمات663

3325717552,332,038*مهارت عمومي برنامه نویسي فناوری اطالعاتخدمات664

LINUX4336896943,013,718 برای ORACLE DBAمهندس فناوری اطالعاتخدمات665

SOLARIS4280896942,511,432 برای ORACLE DBAمهندس فناوری اطالعاتخدمات666

ORACLE48089694717,552  در PORTALمهندس فناوری اطالعاتخدمات667

PERL4320896942,870,208مهندس برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات668

Linux4440896943,946,536 در Open Sourceمهندس پشتيبان نرم افزار فناوری اطالعاتخدمات669

UML4320896942,870,208 و طراحي با ooمهندس تحليگر فناوری اطالعاتخدمات670

SQL Server4320896942,870,208 با ADO.NETمهندس توسعه دهنده فناوری اطالعاتخدمات671

Java Script4304896942,726,698مهندس توسعه دهنده وب با فناوری اطالعاتخدمات672

XML4280896942,511,432مهندس توسعه سيستم ها با فناوری اطالعاتخدمات673

ASP.NET4400896943,587,760 با Enterpriseمهندس در توسعه وب های فناوری اطالعاتخدمات674

E-Commerce 4328896942,941,963 های Web Siteمهندس سازنده فناوری اطالعاتخدمات675
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4360896943,228,984 رابطه ایDBمهندس طراح فناوری اطالعاتخدمات676

WEB4240896942,152,656مهندس طراح تبليغات و بهينه سازی فناوری اطالعاتخدمات677

4360896943,228,984مهندس طراح تجارت الکترونيكفناوری اطالعاتخدمات678

Oracle4384896943,444,250مهندس طراح سيستمهای فناوری اطالعاتخدمات679

ORACEL4384896943,444,250مهندس طراح فرم در فناوری اطالعاتخدمات680

4424896943,803,026مهندس طراح و توسعه دهنده عمومي وبفناوری اطالعاتخدمات681

ORACEL4320896942,870,208مهندس کارآرایي سيستمهای فناوری اطالعاتخدمات682

Green it4320896942,870,208مهندس کامپيوتر درفناوری اطالعاتخدمات683

4264896942,367,922مهندس کامپيوتر در امنيت کسب و کار الکترونيکيفناوری اطالعاتخدمات684

4280896942,511,432مهندس کامپيوتر در سرپرستي تيمهای مجازی و راه دورفناوری اطالعاتخدمات685

SAN4280896942,511,432مهندس کامپيوتر در شبکه های فناوری اطالعاتخدمات686

GUI4340896943,049,596مهندس کامپيوتر در طراحي فناوری اطالعاتخدمات687

ORACEL4344896943,085,474مهندس کامپيوتر در مدیریت فناوری اطالعاتخدمات688

4560896945,022,864مهندس کامپيوتر در مدیریت دانشفناوری اطالعاتخدمات689

4280896942,511,432مهندس کامپيوتر در مدیریت زمان و اولویتفناوری اطالعاتخدمات690

4320896942,870,208مهندس کامپيوتر در مدیریت کيفيت پروژهفناوری اطالعاتخدمات691

4296896942,654,942مهندس کامپيوتر در مهندسي مجدد پردازش کسب و کارفناوری اطالعاتخدمات692

4536896944,807,598مهندس کامپيوتر در نفوذگریفناوری اطالعاتخدمات693

4320896942,870,208مهندس کيفيت نرم افزارفناوری اطالعاتخدمات694

4288896942,583,187مهندس مدیریت پيکربندی نرم افزارفناوری اطالعاتخدمات695

312271755875,411ميکروکنترلرها در روبوتيكفناوری اطالعاتخدمات696

200839071755645,795نصاب و پيکر بندی سرور فناوری اطالعاتخدمات697

47489694663,736نصب و راه اندازی شبکه های فيبر نوری و بي سيمفناوری اطالعاتخدمات698

Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And Switching4180896941,614,492فناوری اطالعاتخدمات699

ITIL V3 Foundation Level46089694538,164فناوری اطالعاتخدمات700

@ Matrix Structural Analysisفناوری اطالعاتخدمات701  Dynamics Using SAP200049089694807,246

J2EE4112896941,004,573مهندس برنامه نویس  فناوری اطالعاتخدمات702
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310071755717,550اسمبل و ارتقاء دهنده کامپيوترهای شخصي فناوری اطالعاتخدمات703

47089694627,858(از طریق توليد نرم افزار)آناليزگر نيازمندیهافناوری اطالعاتخدمات704

MAYA36071755430,530انيميشن سازی فيلم و بازی های کامپيوتری با فناوری اطالعاتخدمات705

37571755538,163بازاریابي فروشگاه مجازیفناوری اطالعاتخدمات706

37571755538,163بازی ساز مقدماتي با موتور یونيتي فناوری اطالعاتخدمات707

AJAX49689694861,062برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات708

Entity Framework48489694753,430برنامه نویس فناوری اطالعاتخدمات709

LINQ47289694645,797برنامه نویسي با فناوری اطالعاتخدمات710

44089694358,776 ( Core Java / J2SE)برنامه نویسي مقدماتي جاوا فناوری اطالعاتخدمات711

Snagit 22459796143,510کاربری نرم افزار فناوری اطالعاتخدمات712

Microsoft Word 2016    35071755358,775فناوری اطالعاتخدمات713

Microsoft Excel 2016    36071755430,530فناوری اطالعاتخدمات714

Microsoft Power Point 2016 25059796298,980فناوری اطالعاتخدمات715

Microsoft Access 2016  37071755502,285فناوری اطالعاتخدمات716

Microsoft Visio 201635071755358,775فناوری اطالعاتخدمات717

Word35071755358,775کاروری فناوری اطالعاتخدمات718

310071755717,550 (ویژه افراد خاص با نيازهای ویژه)  Wordکارور فناوری اطالعاتخدمات719

ICDL213059796777,348کاربر  فناوری اطالعاتخدمات720

36071755430,530کارور شبکه اینترنتفناوری اطالعاتخدمات721

( Parental Control)کنترل والدین بر کودکان در ویندوز فناوری اطالعاتخدمات722 32271755157,861

32471755172,212(ویژه افراد خاص) مباني فناوری اطالعات فناوری اطالعاتخدمات723

4132896941,183,961(هوش تجاری)  در فناوری اطالعات BIمدیر فناوری اطالعاتخدمات724

33471755243,967مهارت های زندگي آنالین فناوری اطالعاتخدمات725

22259796131,551مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانهفناوری اطالعاتخدمات726

46489694574,042مهندسي شبکه های مبتني بر ميکروتيك فناوری اطالعاتخدمات727

201248389694744,460نصب و پيکربندی ویندوز سرور فناوری اطالعاتخدمات728

IIS 43089694269,082نصب و پيکربندی فناوری اطالعاتخدمات729
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MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE)فناوری اطالعاتخدمات730  46489694574,042

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA 46489694574,042)فناوری اطالعاتخدمات731

MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE46489694574,042)فناوری اطالعاتخدمات732

MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE46489694574,042)فناوری اطالعاتخدمات733

MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME46489694574,042)فناوری اطالعاتخدمات734

MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE46489694574,042)فناوری اطالعاتخدمات735

(بازی سازی و شبيه سازی کامپيوتری) Scratchبرنامه نویسيفناوری اطالعاتخدمات736 34071755287,020

Macintosh32771755193,739کاربری فناوری اطالعاتخدمات737

Tablet33071755215,265کاربر فناوری اطالعاتخدمات738

iOS 32771755193,739کاربر فناوری اطالعاتخدمات739

After Effects 301 Black Belt24859796287,021فناوری اطالعاتخدمات740

After Effects 201: Green Belt24059796239,184فناوری اطالعاتخدمات741

After Effects Creative License312871755918,464فناوری اطالعاتخدمات742

After Effects Jumpstart: zero to HERO24059796239,184فناوری اطالعاتخدمات743

After Effects 101: Yellow Belt 23059796179,388فناوری اطالعاتخدمات744

PHP,MYSQL,APACHE42189694188,357نصب و پيکربندی فناوری اطالعاتخدمات745

Anime Studio Pro48089694717,552 کارور فناوری اطالعاتخدمات746

Captivate34871755344,424کاروریفناوری اطالعاتخدمات747

Iclone Pro4112896941,004,573کارور فناوری اطالعاتخدمات748

Camtasia Studio44889694430,531توليد محتوای آموزشي با فناوری اطالعاتخدمات749

Ulead Video Studio48089694717,552ویرایش حرفه ای ویدئو با فناوری اطالعاتخدمات750

Inkscape49089694807,246کارور فناوری اطالعاتخدمات751

Microsoft Outlook 201634071755287,020فناوری اطالعاتخدمات752

34871755344,424(تلفن ها و سایر دستگاههای هوشمند) Androidکاربری فناوری اطالعاتخدمات753

Portal23259796191,347کاربری فناوری اطالعاتخدمات754

47689694681,674امنيت شبکه های مبتني بر تجهيزات ميکروتيك فناوری اطالعاتخدمات755

36471755459,232 بازاریابي الکترونيکيفناوری اطالعاتخدمات756
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49089694807,246 (تبلت وسایر دستگاه های اندرویدی- تلفن همراه) Basic 4 Androidبرنامه نویسي فناوری اطالعاتخدمات757

201248289694735,491پيکر بندی سرویس های پيشرفته ویندوز فناوری اطالعاتخدمات758

کاربراینترنتفناوری اطالعاتخدمات759

‐

32671755186,563ویژه افراد خاص 

3137175593,282ویژه افراد خاص  - (Email)کاربر پست الکترونيك فناوری اطالعاتخدمات760

32171755150,686ویژه افراد خاص  - 7کاربر ویندوز فناوری اطالعاتخدمات761

Auto play Media Studio 47589694672,705کاربری فناوری اطالعاتخدمات762

Avid Liquid 24059796239,184تدوین گری با نرم افزار فناوری اطالعاتخدمات763

45589694493,317روش تحقيق در شبکه های اجتماعي فناوری اطالعاتخدمات764

Comfar45089694448,470استفاده از نرم افزار فناوری اطالعاتخدمات765

33071755215,265کارور امنيت فناوری اطالعات فناوری اطالعاتخدمات766

44789694421,562(LPIC-1)  لينوکس فناوری اطالعاتخدمات767

39071755645,795کاربرد رایانه و اینترنت در محيط کارفناوری اطالعاتخدمات768

Administering Windows Server 2012 44089694358,776فناوری اطالعاتخدمات769

Installing and Configuring Windows Server 201244089694358,776فناوری اطالعاتخدمات770

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services43089694269,082فناوری اطالعاتخدمات771

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6] (VCP6-DCV44089694358,776)فناوری اطالعاتخدمات772

Server Virtualization with Windows Server Hyper-Vفناوری اطالعاتخدمات773  and System Center43289694287,021

Microsoft publisher 201635071755358,775فناوری اطالعاتخدمات774

Graphic design technology skills in international competitions4340896943,049,596فناوری اطالعاتخدمات775

Advanced Web Application Development using Microsoft® ASP.NET 46089694538,164فناوری اطالعاتخدمات776

Web Design fundamental (HTML5, CSS345489694484,348) فناوری اطالعاتخدمات777

MMB 49089694807,246طراحي و پياده سازی چندرسانه ای با فناوری اطالعاتخدمات778

CompTIA Security43089694269,082+فناوری اطالعاتخدمات779

CompTIA Network43089694269,082+فناوری اطالعاتخدمات780

CompTIA A36071755430,530+فناوری اطالعاتخدمات781

46489694574,042آماده سازی امنيت فناوری اطالعاتخدمات782

46289694556,103آماده سازی و تست نفوذ در شبکه فناوری اطالعاتخدمات783
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46489694574,042ارتقا و نگهداری سيستم عامل شبکه ویندوزفناوری اطالعاتخدمات784

46489694574,042ارتقا و نگهداری سيستم عامل شبکه لينوکسفناوری اطالعاتخدمات785

46489694574,042ارزیابي ریسك امنيت شبکهفناوری اطالعاتخدمات786

46489694574,042 و جاوا JSPاسکریپت نویسي فناوری اطالعاتخدمات787

46489694574,042ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بيسيمفناوری اطالعاتخدمات788

46489694574,042برنامه نویسي کاربردی و سوکت با جاوافناوری اطالعاتخدمات789

46489694574,042پياده سازی امنيت شبکــهفناوری اطالعاتخدمات790

46489694574,042پياده سازی سخت افزار ارتباطي فناوری اطالعاتخدمات791

46489694574,042پياده سازی سيستم های ذخيره سازیفناوری اطالعاتخدمات792

46489694574,042پياده سازی شبکهفناوری اطالعاتخدمات793

46489694574,042تحليل امنيت شبکه فناوری اطالعاتخدمات794

46489694574,042راه اندازی و نگهداری دامنه شبکهفناوری اطالعاتخدمات795

46489694574,042طراحي امنيت شبکــهفناوری اطالعاتخدمات796

46489694574,042طراحي امنيت شبکه های بي سيم فناوری اطالعاتخدمات797

46489694574,042کارآگاهي امنيت شبکهفناوری اطالعاتخدمات798

46489694574,042کنترل نرم افزاری نفوذ و مقابله فناوری اطالعاتخدمات799

36471755459,232(ISMS) مدیریت استانداردهای امنيت اطالعاتفناوری اطالعاتخدمات800

46489694574,042مدیریت تنظيمات کاربری شبکهفناوری اطالعاتخدمات801

46489694574,042مدیریت ساختار های اختصاصي نرم افزارفناوری اطالعاتخدمات802

26459796382,694مستند سازی امنيت شبکــه و اطالعاتفناوری اطالعاتخدمات803

46489694574,042مونتاژ رایانه فناوری اطالعاتخدمات804

46489694574,042نصب تجهيزات و دستگاه های بي سيمفناوری اطالعاتخدمات805

46489694574,042نصب و تنظيم سيستم عامل ویندوزفناوری اطالعاتخدمات806

46489694574,042نصب و تنظيم سيستم عامل شبکه ویندوز فناوری اطالعاتخدمات807

46489694574,042نصب و نظارت سرویسهای ویندوزفناوری اطالعاتخدمات808

46489694574,042نصب و تنظيم سيستم عامل لينوکسفناوری اطالعاتخدمات809

46489694574,042نصب و تنظيم سيستم عامل شبکه لينوکس فناوری اطالعاتخدمات810
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46489694574,042نصب و نظارت سرویسهای لينوکسفناوری اطالعاتخدمات811

46489694574,042نصب و نگهداری ملزومات شبکهفناوری اطالعاتخدمات812

46489694574,042نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بي سيمفناوری اطالعاتخدمات813

Matlab 44589694403,623برنامه نویسي با فناوری اطالعاتخدمات814

2871597965,208,232(ویژه دانش آموزان با نيازهای ویژه)کمك کار آشپز خدمات تغذیه ایخدمات815

Python48089694717,552برنامه نویسي فناوری اطالعاتخدمات816

36171755437,706نظارت بر بهداشت و ایمني در واحد غذا و نوشيدنيخدمات تغذیه ایخدمات817

45089694448,470مدیریت بر حوزه آزمونخدمات آموزشيخدمات818

After Effects3190717551,363,345کارور  فناوری اطالعاتخدمات819

38071755574,040ترخيص کار گمرکاتامور مالي و بازرگانيخدمات820

34071755287,020تشریفات اخذ کارت بازرگانيامور مالي و بازرگانيخدمات821

2234597961,399,226مراقب امور بهداشت و سالمت خانوادهبهداشت و ایمنيخدمات822

2324597961,937,390اجتماعي خانواده-برنامه ریز امور اقتصادی خدمات آموزشيخدمات823

2380597962,272,248برنامه ریز امور تغذیه خانوادهخدمات تغذیه ایخدمات824

212059796717,552(اثا ثيه و اموال)حسابداری دارائي های ثابت امور مالي و بازرگانيخدمات825

2570597963,408,372توليد کننده محتوای الکترونيکي عموميفناوری اطالعاتخدمات826

2520597963,109,392توليد کننده چند رسانه ای دو بعدیفناوری اطالعاتخدمات827

2650597963,886,740توليد کننده چند رسانه ای سه بعدیفناوری اطالعاتخدمات828

2350597962,092,860کاربر گرافيکي محتوای آموزشيفناوری اطالعاتخدمات829

2250597961,494,900محتوا ساز آموزش الکترونيکيفناوری اطالعاتخدمات830

2450597962,690,820توليد کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتيفناوری اطالعاتخدمات831

Corel Draw2200597961,195,920کاربر گرافيك رایانه ای با فناوری اطالعاتخدمات832

Mysql2370597962,212,452 و phpتوسعه دهنده صفحات وب با فناوری اطالعاتخدمات833

WordPress2340597962,033,064توسعه دهنده سيستم های مدیریت محتوای با فناوری اطالعاتخدمات834

Adobe Illustrator 2300597961,793,880کاربر گرافيك رایانه ای با  فناوری اطالعاتخدمات835

InDesign2250597961,494,900کاربر گرافيك رایانه ای با فناوری اطالعاتخدمات836

PhotoShop2420597962,511,432کاربر گرافيك رایانه ای با فناوری اطالعاتخدمات837
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38871755631,444سرپرست ترخيص محصولامور مالي و بازرگانيخدمات838

215059796896,940متصدی خدمات حفاظتي و مراقبتيامور اداریخدمات839

38071755574,040ارزیابي اسناد بيمه ای امور مالي و بازرگانيخدمات840

26559796388,674زبان تخصصي هتلداریهتلداریخدمات841

137971755566,865مدیر تبليغات و بازاریابي درجه امور مالي و بازرگانيخدمات842

28559796508,266تلفنچيامور اداریخدمات843

410089694896,940سخنراني حرفه ایخدمات آموزشيخدمات844

42089694179,388مدیریت اضطراب و بيان نافذخدمات آموزشيخدمات845

4120896941,076,328آموزش حقوق شهروندیخدمات آموزشيخدمات846

45089694448,470مشاوره و هدایت آموزشيخدمات آموزشيخدمات847

49089694807,246آفرینشگرخدمات آموزشيخدمات848

310071755717,550مشاور امور قضائي خانوادهخدمات آموزشيخدمات849

3151717551,083,501الیحه نویس قضایيخدمات آموزشيخدمات850

34071755287,020دستياری اجرایي امور حقوقيخدمات آموزشيخدمات851

34371755308,547کارآفریني در گردشگریگردشگریخدمات852

35671755401,828مشاوره طراحي و راه اندازی کافي شاپ هتلهتلداریخدمات853

24059796239,184فنون پذیرایي و تشریفاتهتلداریخدمات854

38871755631,444      (ویژه مهارت آموزان)مدیریت مهارت و دانش رفتارخدمات آموزشيخدمات855

ISO  1001549889694879,001مدیریت اثربخش آموزش با پياده سازی  خدمات آموزشيخدمات856

45089694448,470(5S)ساماندهي محيط کار خدمات آموزشيخدمات857

118213059796777,348متصدی پاسخگوی امور اداریخدمات858

2576597963,444,250(خاص افراد با نيازهای ویژه )کمك تایپيست امور اداریخدمات859

2216597961,291,594(خاص افراد با نيازهای ویژه)کمك متصدی تکثيرامور اداریخدمات860

2585597963,498,066 (خاص افراد با نيازهای ویژه)کمك کار ساده خياطي صنایع پوشاکخدمات861

(خاص افراد با نيازهای ویژه)راه اندازی ماشين دوخت چندکاره خانگيصنایع پوشاکخدمات862 27259796430,531

(خاص افراد با نيازهای ویژه)دوخت اوليه باماشين دوخت چندکاره خانگي صنایع پوشاکخدمات863 29059796538,164

24859796287,021(خاص افراد با نيازهای ویژه)اتوکاری ساده صنایع پوشاکخدمات864
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2360597962,152,656(خاص افراد با نيازهای ویژه)تزیين البسه صنایع پوشاکخدمات865

2795597964,753,782(خاص افراد بانيازهای ویژه)کمك خياط دوخت شلوارصنایع پوشاکخدمات866

(خاص افراد با نيازهای ویژه  ) اوليه  با دست و ماشين دوخت صنعتي  دوختصنایع پوشاکخدمات867 215059796896,940

(خاص افراد با نيازهای ویژه )دوخت تکميلي با دست و ماشين دوخت چند کاره خانگي صنایع پوشاکخدمات868 2180597961,076,328

210559796627,858(خاص افراد با نيازهای ویژه )لبه دوزی شلوارصنایع پوشاکخدمات869

215059796896,940(خاص افراد با نيازهای ویژه  )دوخت زیپ شلوارصنایع پوشاکخدمات870

2210597961,255,716(خاص افراد با نيازهای ویژه  )دوخت شلوارصنایع پوشاکخدمات871

SQL SERVER3165717551,183,958پياده ساز بانك اطالعاتي  با      فناوری اطالعاتخدمات872

(خاص افراد بانيازهای ویژه)کمك خياط دوخت ملحفه و روتختيصنایع پوشاکخدمات873 2680597964,066,128

26059796358,776(خاص افراد با نيازهای ویژه)دوخت چين  صنایع پوشاکخدمات874

212059796717,552(خاص افراد با نيازهای ویژه)دوخت تور و روبان صنایع پوشاکخدمات875

213859796825,185(خاص افراد با نيازهای ویژه)اتوکاری ملحفه و روتختي  صنایع پوشاکخدمات876

2212597961,267,675(خاص افراد با نيازهای ویژه)دوخت ملحفه و روتختي صنایع پوشاکخدمات877

21065597966,368,274(خاص افرادبانيازهای ویژه)کمك خياط دوخت دامنصنایع پوشاکخدمات878

210559796627,858(خاص افرادبا نيازهای ویژه)لبه دوزی دامن صنایع پوشاکخدمات879

29059796538,164(خاص افرادبا نيازهای ویژه)دوخت زیپ دامن صنایع پوشاکخدمات880

26059796358,776(خاص افرادبا نيازهای ویژه)دوخت کش صنایع پوشاکخدمات881

215059796896,940(خاص افرادبا نيازهای ویژه)چسباندن الیيصنایع پوشاکخدمات882

2330597961,973,268(خاص افرادبا نيازهای ویژه)دوخت دامنصنایع پوشاکخدمات883

210459796621,878دستيار قفسه چيني داروبهداشت و ایمنيخدمات884

2175597961,046,430دوزنده کيف پارچه ایصنایع پوشاکخدمات885

29659796574,042کوتاه کردن مو با ماشين و تيغ در پيرایش مردانهمراقبت و زیبایيخدمات886

212059796717,552کوتاه کردن مو با زوایای مختلف با قيچي در پيرایش مردانهمراقبت و زیبایيخدمات887

31671755114,808بازاریابي شبکه ایامور مالي و بازرگانيخدمات888

34871755344,424مدیریت عموميامور اداریخدمات889

34071755287,020مدیریت تغيير و تحول سازمانيامور اداریخدمات890

34371755308,547تکنيکهای مدیریت و رهبریامور اداریخدمات891
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36671755473,583(CRM)مدیریت ارتباط با مشتری امور مالي و بازرگانيخدمات892

312071755861,060مدیریت فروشگاههای زنجيره ایامور مالي و بازرگانيخدمات893

313571755968,693مدیر فروشگاهامور مالي و بازرگانيخدمات894

39871755703,199رئيس تدارکاتامور مالي و بازرگانيخدمات895

44089694358,776تهيه و تدوین پروپوزالخدمات آموزشيخدمات896

45789694511,256های تدوین چشم انداز تکنيكخدمات آموزشيخدمات897

3228717551,636,014ثبت شرکتامور مالي و بازرگانيخدمات898

44089694358,776مدیریت زمانخدمات آموزشيخدمات899

38071755574,040بکارگيری نظام پيشنهاد ها در سازمانهاامور اداریخدمات900

2395597962,361,942کارگزار دفاتر خدمات بانکي روستایيامور مالي و بازرگانيخدمات901

215559796926,838سری دوزسرویس خوابصنایع پوشاکخدمات902

2210597961,255,716راهنمای گردشگری به زبان اسپانيایيگردشگریخدمات903

49589694852,093کارشناس طبقه بندی مشاغلامور اداریخدمات904

2192597961,148,083انباردارامور مالي و بازرگانيخدمات905

4200896941,793,880مربي مهد کودکخدمات آموزشيخدمات906

2170597961,016,532کاربر نرم افزار الگو سازی لباسصنایع پوشاکخدمات907

(خاص افراد با نيازهای ویژه)کمك خياط دوخت سرویس آشپزخانهصنایع پوشاکخدمات908 2888597965,309,885

2540597963,228,984 (خاص افراد با نيازهای ویژه)کمك خياط تکميل سازی و بسته بندی لباسصنایع پوشاکخدمات909

2810597964,843,476(خاص افراد با نيازهای ویژه)کمك خياط دوخت حولهصنایع پوشاکخدمات910

(خاص افراد با نيازهای ویژه)کمك خياط دوخت پرده ، واالن و کتيبهصنایع پوشاکخدمات911 2835597964,992,966

2340597962,033,064الگوساز و برشکار لباس نازک زنانهصنایع پوشاکخدمات912

2200597961,195,920الگوساز و برشکار لباس شب و عروسصنایع پوشاکخدمات913

2289597961,728,104کاربر امور بانکيامور مالي و بازرگانيخدمات914

2340597962,033,064حسابدار بهای تمام شدهامور مالي و بازرگانيخدمات915

2380597962,272,248حسابدارامور مالي و بازرگانيخدمات916

2300597961,793,880کمك حسابدارامور مالي و بازرگانيخدمات917

2320597961,913,472کاربر نرم افزار ماليامور مالي و بازرگانيخدمات918
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2255597961,524,798بازاریاب فضای مجازیامور مالي و بازرگانيخدمات919

Photoshop29059796538,164کارور فناوری اطالعاتخدمات920

Illustrator29059796538,164کارور فناوری اطالعاتخدمات921

2350597962,092,860کارمند امور اداریامور اداریخدمات922

2440597962,631,024الگوساز لباس به روش حجميصنایع پوشاکخدمات923

2300597961,793,880مسئول دفترامور اداریخدمات924

2350597962,092,860سرپرست دبيرخانه و بایگانيامور اداریخدمات925

2200597961,195,920مانتو دوزصنایع پوشاکخدمات926

2300597961,793,880دوزنده لباس شب و عروسصنایع پوشاکخدمات927

2530597963,169,188کمك متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادارامور مالي و بازرگانيخدمات928

3174717551,248,537  (CIW)طراح وب فناوری اطالعاتخدمات929

313571755968,693تشکيل شرکت های تعاوني  نوع جدیدامور مالي و بازرگانيخدمات930

2256597961,530,778متصدی بازاریابي  امور مالي و بازرگانيخدمات931

3160717551,148,080مسئول سفارشاتامور مالي و بازرگانيخدمات932

2643597963,844,883متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادارامور مالي و بازرگانيخدمات933

2190597961,136,124قناد خدمات تغذیه ایخدمات934

2310597961,853,676دسر سازخدمات تغذیه ایخدمات935

2260597961,554,696شيریني پز شيریني های خشكخدمات تغذیه ایخدمات936

2270597961,614,492کيك سازخدمات تغذیه ایخدمات937

213059796777,348متصدی کافي شاپخدمات تغذیه ایخدمات938

312071755861,060متخصص دعاوی اداریخدمات حقوقيخدمات939

3216717551,549,908متصدی معامالت امالکخدمات حقوقيخدمات940

210559796627,858چهره پرداز مردانهمراقبت و زیبایيخدمات941

210059796597,960متعادل ساز چهره مردانهمراقبت و زیبایيخدمات942

2200597961,195,920شلواردوز زنانهصنایع پوشاکخدمات943

212059796717,552شکالت سازخدمات تغذیه ایخدمات944

2200597961,195,920خياط لباس راحتي و پوشاک حمام زنانهصنایع پوشاکخدمات945

 www.Bazartvto.ir مهارت ایران تخصصی ناشر ای حرفه و فنی بازار



حرفه رشتهخوشهردیف
سطح

 ISC

کل 

ساعت

نفرساعت 

(ریال)

هزینه دوره 

(تومان)






مطابق
بخشنامه
کانون
کشوری98نرخ
خدمات
آموزش
مهارتی
در
سال

تهیه
و
تنظیم
واحد
پژوهش
بازار
فنی
و
حرفه
ای







@Bazartvtoمارا
دنبال
کنید

2250597961,494,900ضخيم دوز مردانهصنایع پوشاکخدمات946

2300597961,793,880نازک دوز مردانهصنایع پوشاکخدمات947

2260597961,554,696خياط پيراهن شوميز مردانه و زنانهصنایع پوشاکخدمات948

2240597961,435,104الگوساز و برشکار لباس ضخيم مردانهصنایع پوشاکخدمات949

215359796914,879متصدی کاردکس و کنترل موجودیامور مالي و بازرگانيخدمات950

4178896941,596,553مدیر بازاریابي و فروشامور مالي و بازرگانيخدمات951

26659796394,654بهبود کسب و کار نوآورانهامور مالي و بازرگانيخدمات952

25959796352,796راه اندازی کسب و کار نوآورانهامور مالي و بازرگانيخدمات953

24459796263,102آماده شدن برای راه اندازی کسب و کار نوآورانهامور مالي و بازرگانيخدمات954

25659796334,858توسعه کسب و کار نوآورانهامور مالي و بازرگانيخدمات955

42289694197,327برنامه ریزی استراتژیك توسعه توانمندی های شخصيخدمات آموزشيخدمات956

3150717551,076,325بازاریابامور مالي و بازرگانيخدمات957

49089694807,246پداگوژی خدمات آموزشيخدمات958

25359796316,919تهيه مهياوه سنتيخدمات تغذیه ایخدمات959

Matlab4152896941,363,349برنامه نویسي پردازش تصویر در فناوری اطالعاتخدمات960

Matlab48589694762,399برنامه نویسي سيستم فازی در فناوری اطالعاتخدمات961

Matlab410089694896,940برنامه نویسي شبکه های عصبي در فناوری اطالعاتخدمات962

Storyline211059796657,756توليد و محتوا با نرم افزار فناوری اطالعاتخدمات963

LR-WPAN4210896941,883,574طراح و پياده سازی شبکه های اینترنت اشيا مبتني بر فناوری اطالعاتخدمات964

2250597961,494,900متصدی فروشامور مالي و بازرگانيخدمات965

Network simulator 2 (NS-2) 38571755609,918شبيه سازی شبکه ها بافناوری اطالعاتخدمات966

310071755717,550( RBI)بازرسي بر مبنای ریسك بهداشت و ایمنيخدمات967

PHAST36771755480,759شبيه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار  بهداشت و ایمنيخدمات968

311071755789,305راننده امدادگربهداشت و ایمنيخدمات969

4200896941,793,880مدیر منابع انسانيامور اداریخدمات970

2340597962,033,064کمك متصدی تنظيم اسناد ماليامور مالي و بازرگانيخدمات971

37571755538,163حسابداری با رویکرد بانکيامور مالي و بازرگانيخدمات972
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