
  
  صنايع چوب: رشته 

  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  ندارد  1/8/77  384  -  -  363  21  پايان دوره راهنمايي   1-2/1/21/61  پيكر تراش چوب  1
  2اتم كار درجه خ  1/1/88  330  -  -  260  70  پايان دوره راهنمايي   8-3/1/68/19  1خاتم كار درجه   2
  ندارد  1/1/88  700  -  -  580  120  پايان دوره راهنمايي   8-3/2/68/19  2خاتم كار درجه   3
  ندارد  1/6/80  216  -  -  177  39  پايان دوره راهنمايي   8-2/1/99/19  سازنده تار  4
  ندارد   1/4/81  174  -  -  146  28  پايان دوره راهنمايي  1-2/1/29/61  قلم زن روي چوب   5
  ندارد  1/9/78  208  -  -  144  64  پايان دوره راهنمايي   8-2/1/08/12  ه چين گر  6
  2مشبك كار درجه   1/1/87  200  30  -  144  26  پايان دوره راهنمايي   8-3/1/69/12  1مشبك كار درجه   7
  ندارد   1/2/87  270  30  -  190  50  پايان دوره راهنمايي   8-2/2/69/12  2مشبك كار درجه   8
  ندارد  1/4/81  112  -  -  92  20  پايان دوره راهنمايي   8-2/2/49/19  2درجه ) بدون قالب  ( معرق كار چوب  9
  ندارد  1/1/87  470  30  -  337  103  پايان دوره راهنمايي   8-3/2/32/12  2منبت كار درجه   10
  ندارد  1/5/80  400  -  -  310  90  پايان دوره راهنمايي   8-2/2/45/19  2منبت معرق كار درجه   11

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 صنايع غذايي: رشته 

  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
 ندارد  1/1/88  96  -  -  77  19  ديپلم  7-2/1/35/76  دسر ساز سنتي  1

 ندارد  1/1/88  92  -  -  68  24  پايان دوره راهنمايي   7-1/1/10/72  سازنده نقل و نبات و شكر پنير  2

 ندارد  1/1/88  136  -  -  100  36  پايان دوره راهنمايي   7-1/1/67/76  شيريني پز شيريني هاي خشك  3

شيريني پز شيريني هاي خشك بدون فر   4
  )اجاق كار(

 ندارد  1/1/88  60  -  -  42  18  پايان دوره راهنمايي   1/1/66/76-7

  ندارد  1/1/88  90  -  -  66  24  پايان دوره راهنمايي   8-2/1/96/76  گز سازي  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ) امور باغي و زراعي ( كشاورزي : رشته 

  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
 ندارد  1/1/88  100  -  -  75  25 پايان دوره راهنمايي  6-2/1/96/27  پرورش دهنده قارچ صدفي   1

  ندارد   1/1/88  150  -  -  102  48  پايان دوره راهنمايي   6-2/1/90/27  * قارچ دكمه اي پرورش دهنده  2

  پرورش دهنده گياهان آپارتماني   1/1/88  120  -  -  72  48 پايان دوره راهنمايي  6-1/1/12/22  *توليد كننده بونساي   3

  پرورش دهنده گياهان آپارتماني   1/1/88  124  -  -  92  32 پايان دوره راهنمايي  6-1/1/60/22  *توليد كننده تراريوم   4

  
  
  
  
  
  
  
 

 )  آبزيان -امور دامي ( كشاورزي : رشته 

  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  اردند  1/1/88  150  -  -  89  61  پايان دوره راهنمايي  6-1/1/91/12  *پرورش دهنده پرندگان زينتي   1
 ندارد   1/1/88  120  -  -  70  50  پايان دوره راهنمايي  6-2/1/26/49  پرورش دهنده ماهيان آكواريومي   2

  
  
 
  
  
  



  

 طراحي و دوخت  : رشته 

  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  ندارد  1/6/79  120  -  -  96  24  يي پايان دوره راهنما  7-1/1/99/95  ابريشم دوز   1
  ندارد  1/1/88  105  -  -  69  36  پايان دوره راهنمايي  9-1/1/44/49  بافنده عروسك هاي تزييني   2
  ندارد  1/8/84  36  -  -  28  8  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/64/95  بافنده فرشينه   3
  ندارد  1/11/83  246  -  -  202  44  پايان دوره راهنمايي   7-3/1/43/91  بچه گانه و دخترانه دوز   4
  ندارد  1/4/80  56  -  -  36  20  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/39/99  برشكار چترهاي پرسنلي   5
  ندارد   1/1/88  90  -  -  59  31  ديپلم  1-1/1/42/62  پارچه ساز تزييني   6
 ندارد  1/4/77  192  -  -  142  50 راهنماييپايان دوره   7-2/1/62/95  پته دوز  7

  2پرده دوز درجه   1/1/88  128  -  -  94  34  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/97/95  1ز درجه پرده دو  8
 ندارد  1/1/88  250  -  -  180  70  پايان دوره راهنمايي  7-4/2/97/95  2پرده دوز درجه   9

 ندارد  1/3/75  200  -  -  158  42  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/45/95  پوستين دوز   10

 ندارد  1/11/71  75  -  -  57  18  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/68/95  پولك و منجوق دوز   11

  ندارد  1/1/87  156  -  -  121  35  پايان دوره راهنمايي   7-3/1/35/91  پيراهن دوز مردانه و شوميزه زنانه و بچه گانه   12
 ندارد  1/6/79  136  -  -  102  34  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/60/95  تكه دوز با موكت   13

 ندارد  1/1/88  131  -  -  83  48  پايان دوره راهنمايي  7-3/2/69/95   دوزي با چرختكه  14

  ندارد   1/1/88  200  -  -  177  23  پايان دوره راهنمايي   7-1/1/69/95  تكه دوزي  با دست   15
  ندارد  1/1/88  175  -  -  129  46  پايان دوره راهنمايي  7-1/1/10/95  چادر دوز  16
 ندارد  1/6/78  48  -  -  37  11  پايان دوره راهنمايي  8-2/1/35/02  چاروق دوز   17

  ندارد  1/1/88  340  -  -  289  51  پايان دوره راهنمايي   7-2/1/49/91  خياطي با اندازه گذاري مستقيم روي پارچه   18



  
  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
 ندارد  1/3/80  188  -  -  124  64  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/93/91   و مردان بختياري خياط لباس زنان  19

  2نازك دوز زنانه درجه   15/2/83  284  -  -  224  60  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/96/91  خياط لباس زير زنانه   20
  2نازك دوز زنانه درجه   28/12/82  216  -  -  170  46  پايان دوره راهنمايي   7-1/3/1/97/91  *خياط لباس شب و عروس   21
 ندارد  1/1/88  160  -  -  129  31  پايان دوره راهنمايي  7-1/1/81/91  خياط لباس هاي سنتي بلوچ  22

 ندارد  1/6/78  84  -  -  62  22  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/92/91  خياط لباس هاي سنتي تركمن   23

 ندارد  1/6/77  80  -  -  60  20  ه راهنماييپايان دور  7-2/1/91/91  خياط لباس هاي سنتي لري   24

جوكه ، شاته   ( خياط لباس هاي سنتي مازندران        25
  ) ، تنگ ، تنبان 

 ندارد  1/8/78  76  -  -  56  20  پايان دوره راهنمايي  2/1/98/91-7

  ندارد  1/1/88  130  -  -  105  25  پايان دوره راهنمايي  7-1/1/21/92  خياط لباس هاي كشي   26
  ندارد  25/1/83  132  -  -  104  28  پايان دوره راهنمايي   7-2/1/37/91  ك حمام دوزنده پوشا  27
 ندارد  1/1/88  110  -  -  66  44  ديپلم  7-1/1/36/91  دوزنده لباس مبل  28

 ندارد  1/4/77  197  -  -  134  63  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/48/91  *راسته دوز   29

  ندارد  1/1/88  210  -  -  168  42  پايان دوره راهنمايي  7-1/1/94/95  روبان دوز  30
روپوش و ربدوشامبر دوز ، كت و پيژاما ، سـربند             31

  و پيش بند 
 ندارد  1/4/77  218  -  -  154  64  پايان دوره راهنمايي  2/1/47/91-7

  2رودوز سنتي درجه   1/6/69  240  -  -  176  64  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/65/95   1رودوز سنتي درجه   32
  ندارد  1/6/69  162  -  -  136  26  پايان دوره راهنمايي  7-2/2/65/95  2ي درجه رودوز سنت  33
  ندارد  1/1/88  310  -  -  206  104  پايان دوره راهنمايي  7-1/1/93/95  سازنده دوخت هاي سنتي تلفيقي   34
  2سرمه دوز درجه   1/12/84  164  -  -  128  36  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/90/95  1سرمه دوز درجه   35



 
  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  ندارد  1/8/81  144  -  -  118  26  پايان دوره راهنمايي  7-2/2/90/95  2سرمه دوز درجه   36
  ردندا  1/1/88  100  -  -  87  13  پايان دوره راهنمايي  8-2/1/55/51  سرويس كار ماشين هاي دوخت خانگي  37
  ندارد  1/1/88  110  -  -  79  31  پايان دوره راهنمايي  7-1/1/31/91  سري دوز سرويس خواب  38
  ندارد  1/1/83  122  -  -  99  23  پايان دوره راهنمايي  7-3/1/43/59  سوزن باف  39
  ندارد  1/1/85  192  -  -  144  48  پايان دوره راهنمايي  7-2/2/91/95  سوزن دوز و سكه دوز بلوچ   40
  ندارد  1/8/78  120  -  -  101  19 راهنماييپايان دوره   7-2/1/67/95  وزشبكه د  41
  ندارد  1/3/84  108  -  -  86  22  ديپلم  7-3/1/34/91  *شلوار دوز   42
  2نازك دوز زنانه درجه   1/1/87  306  -  -  241  65  پايان دوره راهنمايي   7-5/4/1/41/91  ضخيم دوز زنانه   43
  2نازك دوز مردانه درجه   1/5/77  209  -  -  151  58  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/45/91  ضخيم دوز مردانه   44
  ندارد  1/1/88  120  -  -  86  34  ديپلم  7-1/1/72/95  طراح نقوش گلدوزي با رايانه   45
 ، طراح لباس  طراح لباس زنانه      1/1/83  152  -  -  123  29  ديپلم  7-4/3/1/41/91  طراحي لباس با رايانه  46

  ي رايانه مردانه ، كارور عموم
  2نازك دوز زنانه درجه   28/12/82  264  -  -  210  54  ديپلم  7-3/3/1/41/91  *طراحي لباس زنانه و دخترانه   47
  ضخيم دوز مردانه  10/10/82  234  -  -  184  50  ديپلم  7-1/2/1/45/91  طراحي لباس مردانه   48
  ندارد  1/1/88  320  -  -  236  84  پايان دوره راهنمايي   9-3/1/42/49  عروسك دوز  49
 ندارد  1/1/88  32  -  -  9  23  پايان دوره راهنمايي   5-1/1/70/41  فروشنده پوشاك  50

  ندارد  1/4/76  100  -  -  76  24  پايان دوره راهنمايي   7-2/1/63/95  قبا دوز  51
  ندارد  1/1/88  210  -  -  151  59  پايان دوره راهنمايي   7-3/1/41/59  قالب باف  52
 ندارد  1/6/75  160  -  -  129  31  پايان دوره راهنمايي   7-2/1/87/55  قالب باف چرم و جير  53



 
  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
 ندارد  1/1/81  252  -  -  226  26  پايان دوره راهنمايي   7-2/1/31/95  قالب دوز   54

  ندارد  1/6/77  224  -  -  170  54  دوره راهنمايي پايان   7-2/1/42/91  كاپشن دوز   55
 ندارد  1/3/75  65  -  -  52  13  پايان دوره راهنمايي   7-2/1/66/95  كانوا و گوبلن دوز  56

 ندارد  1/10/83  70  -  -  56  14  پايان دوره راهنمايي   9-2/1/29/42  كپو باف  57

 ندارد  87//1/1  120  -  -  95  25  پايان دوره راهنمايي   7-3/1/61/95  گالبتون دوز   58

 ندارد  1/1/87  80  -  -  56  24  پايان دوره راهنمايي   7-3/1/73/95  گلدوز دستي   59

 ندارد  1/1/87  360  -  -  249  111  پايان دوره راهنمايي   7-4/1/74/95  گلدوز ماشيني  60

ــازك دوز زنانــه د  1/1/88  100  -  -  69  31  ديپلم  7-1/1/44/91  الگو ساز لباس با رايانه   61 ــا 2رجــه ن  ي
  كارور عمومي رايانه

  2نازك دوز زنانه درجه   1/1/88  410  -  -  358  52  ديپلم  7-1/1/46/91  الگو ساز لباس به روش حجمي   62
  2نازك دوز زنانه درجه   1/1/88  490  -  -  437  53  پايان دوره راهنمايي  7-1/3/2/41/91  )تكدوزي ( الگو ساز و برشكار لباس زنانه   63
  2نازك دوز زنانه درجه   1/1/83  323  -  -  253  70  ديپلم  7-2/3/1/41/91   برشكار لباس زنانه الگوساز و  64
  2نازك دوز مردانه درجه   1/1/83  388  -  -  294  94  ديپلم  7-2/3/1/45/91  الگوساز و برشكار لباس مردانه   65
 دندار  1/1/87  150  -  -  108  42  پايان دوره راهنمايي  7-3/1/42/59  *گيپورباف   66

 ندارد  1/6/74  164  -  -  116  48  پايان دوره راهنمايي  7-2/1/54/55  گيوه باف   67

  ندارد  1/1/88  180  -  -  134  46  پايان دوره راهنمايي  7-1/1/40/91  مانتو دوز  68
 ندارد  1/1/87  550  -  -  395  155  پايان دوره راهنمايي  1-3/1/23/61  *مانكن ساز   69

 ندارد  1/5/71  182  -  -  161  21  ايان دوره راهنماييپ  7-2/1/94/55  مرواريد باف  70

 ندارد  1/3/82  75  -  -  62  13  پايان دوره راهنمايي  1-2/1/29/62  معرق كار پارچه  71



 
  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
 ندارد  1/1/87  370  -  -  290  80  پايان دوره راهنمايي  7-3/1/31/59  مكرمه باف  72

  ندارد  1/1/88  460  -  -  300  160  پايان دوره راهنمايي  7-4/2/41/91  نازك دوز زنانه   73
 ندارد  1/5/77  506  -  -  392  114  پايان دوره راهنمايي  7-2/2/45/91  نازك دوز مردانه   74

  ندارد  1/3/83  285  -  -  232  53  پايان دوره راهنمايي  1-2/1/35/61  نقاشي و رنگ آميزي روي پارچه  75
  2هويه كار پارچه درجه   1/1/87  100  -  -  80  20  پايان دوره راهنمايي  7-3/1/34/59  1هويه كار پارچه درجه   76
  ندارد   1/1/87  100  -  -  80  20  پايان دوره راهنمايي  7-3/2/34/59  2هويه كار پارچه درجه   77

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ) بافت ( صنايع دستي : رشته 

  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  ندارد 1/1/88  270  -  -  199  71  راهنمايي   7-3/1/33/55  جاجيم باف  1
  ندارد 1/1/88  250  -  -  202  48  راهنمايي  9-3/1/27/42  حصير باف   2
  2رفوگر فرش درجه   1/7/77  168  -  -  152  16  ديپلم  7-3/1/93/54  1رفوگر فرش درجه   3
  ندارد  1/4/85  82  -  -  68  14  ديپلم  7-3/2/93/54   *2رفوگر فرش درجه   4
  طراح نقشه فرش  1/7/77  120  -  -  103  17  ديپلم  1-2/1/93/62  رنگ آميز نقشه فرش  5
  ندارد   1/6/77  136  -  -  98  38  راهنمايي  7-2/1/23/56  رنگرز الياف قالي  6
  ندارد  1/9/83  304  -  -  232  72  راهنمايي  7-2/1/55/54   باف زيلو  7
  ندارد  1/1/88  180  -  -  138  42  ديپلم  1-3/2/93/62  طراح نقشه فرش  8
  ندارد   1/1/83  80  -  -  56  24  راهنمايي  1-2/1/92/62  طراح نقشه فرش با كامپيوتر   9
  ندارد   1/1/88  265  -  -  223  42  ديپلم  1-1/1/94/62  طراح نقشه گليم   10
  ندارد   1/8/84  76  -  -  40  36  راهنمايي  7-2/1/56/54  قالي باف تابلويي   11
  ندارد   1/8/79  264  -  -  240  24  ديپلم  7-2/1/52/54  قالي باف حجمي   12
  2قالي باف درجه  1/1/88  330  -  -  306  24  راهنمايي  7-3/1/57/54  1قالي باف درجه   13
  ندارد  1/1/88  450  -  -  426  24  هنماييرا  7-3/2/57/54  2قالي باف درجه   14
  ندارد   1/6/81  28  -  -  18  10  راهنمايي  3-2/1/39/42 كاربر نقشه خوان فرش دست باف  15
  ندارد   1/3/74  232  -  -  168  64  راهنمايي  7-2/1/96/54  گبه باف  16
  2گليم باف درجه   1/6/74  195  -  -  152  43  راهنمايي  7-2/1/54/54  1گليم باف درجه   17
  ندارد   1/1/88  320  -  -  230  90  راهنمايي  7-3/2/54/54  2گليم باف درجه   18



  
  ) ، سفال ، فلزچوب ( صنايع دستي : رشته 

  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  دندار  1/7/78  144  -  -  128  16  ديپلم  1-2/1/39/61  تذهيب كار  1
ــستال    1/4/77  536  -  -  444  92  راهنمايي  8-2/1/66/91  1تراشكار شيشه و كريستال درجه   2 ــشه و كري ــكار شي تراش

  2درجه 
  ندارد   1/8/77  282  -  -  240  42 راهنمايي  8-2/2/66/91  2تراشكار شيشه و كريستال درجه   3
  ندارد  1/4/81  136  -  -  107  29 راهنمايي  8-2/1/49/03  حكاك چرم  4
  2شيشه گر دستي درجه   1/3/76  640  -  -  528  112 راهنمايي  8-2/1/23/91  1يشه گر دستي درجه ش  5
  ندارد  1/1/88  375  -  -  276  99  راهنمايي  8-1/2/23/91  2شيشه گر دستي درجه   6
  2قلم زن درجه   1/6/79  216  -  -  194  22 راهنمايي  7-2/1/94/29   1قلم زن درجه   7
  ندارد  1/1/88  240  -  -  210  30 راهنمايي  7-2/2/94/29  2قلم زن درجه   8
  ندارد  1/6/80  120  -  -  101  19 راهنمايي  8-2/1/17/92  كنده كار روي سفال  9
  ندارد  1/9/76  101  -  -  82  19 راهنمايي  8-2/1/46/19  معرق كار الياف گياهي  10
  دندار  1/1/88  90  -  -  50  40  راهنمايي   8-1/1/41/95  معرق كار كاشي و سراميك  11
  ندارد  1/1/88  700  -  -  447  253  ديپلم  8-1/1/46/94  )به روش فيوزينگ ( معرق كار شيشه   12
معرق منبت كار صدف و چوب        1/6/81  64  -  -  58  6 راهنمايي  8-2/1/42/19  1معرق منبت كار صدف و چوب درجه   13

  2درجه 
  ندارد  1/5/81  136  -  -  101  35 راهنمايي  8-2/2/42/19  2معرق منبت كار صدف و چوب درجه   14
  ندارد  1/11/75  168  -  -  132  36 راهنمايي  8-2/1/55/80  مليله ساز نقره  15
  ندارد  1/8/84  132  -  -  108  24  ديپلم  8-2/1/56/80  مليله كار ورق مسي و برنجي   16
  ندارد  1/8/70  1600  -  -  1548  52  ديپلم  7-2/1/92/29  ميناكار  17
  ندارد  1/1/88  670  -  -  501  169  اهنمايير  1-3/1/95/61  مينياتور ساز  18

  



  
  

 ) طال و جواهر سازي ( صنايع دستي : شته ر

  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
 ندارد   1/1/88  105  -  -  63  42  راهنمايي  8-2/1/21/80  تعميركار فلزات قيمتي و جواهرآالت  1

 ندارد   1/5/84  232  -  -  142  90  ديپلم  0-3/1/78/32  اح طال و جواهرطر  2

  ندارد  1/1/88  220  -  -  141  79  ديپلم  0-1/1/77/32  طراح طال و جواهر با رايانه  3
 ندارد   1/11/78  400  -  -  326  74  ديپلم  8-2/1/86/80  گوهر تراش  4

 د ندار  1/4/80  240  -  -  157  83  ديپلم  0-2/1/98/13  گوهر شناس  5

مخراج كاري،قلم زني و جواهر نشاني   6
  روي فلزات قيمتي 

 ندارد   1/1/88  200  -  -  137  63  راهنمايي  3/1/13/80-8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 هنرهاي تجسمي: رشته 

  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  ندارد  1/5/82  144  -  -  117  27  راهنمايي  8-2/1/24/95  اير براش كار  1
چهره پردازي و گرافيك با نرم افزار   2

Adobe Photo Delu   
  ندارد  1/2/81  111  -  -  78  33  ديپلم  2/1/32/61-1

  ندارد  1/1/83  320  -  -  280  40  راهنمايي  1-2/1/25/61  حجار سنگ هاي تزئيني   3
  ندارد   3/1/79  112  -  -  90  22  راهنمايي  1-2/1/22/61  حجم ساز با خمير سنگ   4
  2حجم ساز درجه   1/1/74  544  -  -  464  80  ديپلم  1-2/1/24/61  1حجم ساز درجه   5
  ندارد  1/1/74  656  -  -  552  104  راهنمايي   1-2/2/24/61  2حجم ساز درجه   6
  ندارد  1/1/82  192  -  -  163  29  راهنمايي  8-2/1/45/94  حجم ساز روي شيشه   7
  2حكاك شيشه درجه  1/10/82  136  -  -  113  23  راهنمايي  8-2/1/91/94   1 حكاك شيشه درجه  8
  ندارد  1/1/88  235  -  -  200  35  راهنمايي  8-1/2/91/94  2حكاك شيشه درجه   9
  خوشنويس مقدماتي   1/6/81  120  -  -  100  20  راهنمايي  1-2/1/37/61  ) عالي و ممتاز ( خوشنويس پيشرفته   10
  ندارد   1/6/81  88  -  -  69  19  راهنمايي  1-2/2/37/61  ) سط و خوش متو( خوشنويس مقدماتي   11
طراح بسته بندي محصوالت صنعتي و   12

  تجاري
  ندارد   1/1/88  200  -  -  150  50  ديپلم  3/1/40/62-1

  ندارد   1/5/80  120  -  -  103  17  راهنمايي  1-2/1/24/62  ) فلكسي فيس ( طراح تصاوير تبليغاتي   13
  ندارد   1/5/81  336  -  -  259  77  راهنمايي  1-2/1/49/62  ) گرافيست (كارور گرافيك   14
  ندارد   1/8/76  76  -  -  54  22  راهنمايي  8-2/1/51/39  مسگر تزئيني   15
 ندارد  1/1/88  317  -  -  219  98 راهنمايي  1-3/1/98/61  *نقاش با لعاب بر روي كاشي   16



 
  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  رورزيكا  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  ندارد   1/1/82  128  -  -  96  32  راهنمايي  8-2/1/26/95  )  قلم زن شيشه ( نقاش پشت شيشه   17
  2نقاش درجه   1/12/83  568  -  -  480  88  ديپلم  1-2/1/33/61  1نقاش درجه   18

 ندارد  1/1/83  463  -  -  345  118  راهنمايي  1-3/2/33/61  2نقاش درجه   19

 ندارد  1/9/81  170  -  -  130  40  راهنمايي  8-2/1/25/95  ) ويتراي ( نقاش شيشه هاي تزئيني   20

 ندارد  15/3/82  130  -  -  108  22  ديپلم  1-2/1/31/61  نقاش طرح هاي تذهيب ساختماني  21

 ندارد  1/5/75  131  -  -  107  24 راهنمايي  1-2/1/36/61  نقاشي روي چرم  22

 ندارد  1/1/88  295  -  -  224  71  ديپلم  1-3/1/40/61  نقاشي روي سفال  23

  ندارد  1/1/88  320  -  -  192  128  پايان دوره راهنمايي   1-1/1/92/61  نقاشي روي چوب   24

  ندارد  1/7/87  325  -  -  259  66  پايان دوره متوسطه  8-1/1/28/95  نقاشي و برجسته كاري روي چوب   25

نقاشي روي شيشه كريستال و سراميك با   26
  طالآب 

 ندارد  1/9/81  266  -  -  192  74 راهنمايي  2/1/27/95-8

نقاشي روي نماي مفيد داخل ساختمان   27
  ) نقاش ديواري(

  ندارد   1/1/88  345  -  -  269  76  راهنمايي   1/1/91/61-1

 ندارد  1/1/78  160  -  -  121  39 راهنمايي  8-2/1/33/92  نقش برجسته كار روي سفال  28

 ندارد  1/1/84  170  -  -  138  32 راهنمايي  8-2/1/94/95  مواد تزئيني نماكاري با آيينه و   29

 ندارد  1/3/82  96  -  -  78  18 راهنمايي  8-2/1/92/95  نماكاري روي سفال   30

  
  
  
  
  



 )... ، گلسازي و گل آرايي ( هنرهاي تزئيني : شته ر

  پيش نياز  عتبارشروع ا  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  ندارد   1/5/79  52  -  -  42  10  راهنمايي   1-2/1/97/62  ابرآرا  1
 ندارد   1/1/83  104  -  -  80  24  ديپلم  9-2/1/54/42  بامبوگر  2

  ندارد   1/1/88  370  -  -  325  45  راهنمايي   9-1/1/53/42  بامبوباف   3
  ندارد  1/1/88  88  -  -  77  11  راهنمايي  8-1/1/91/95  برجسته نويس با خمير رنگ   4
 ندارد   1/1/74  200  -  -  152  48  راهنمايي  1-2/1/94/61  تابلو ساز تزئيني  5

  ندارد   1/1/88  130  -  -  84  46  راهنمايي   8-1/1/61/49  **سازنده بطري هاي تزئيني    6
 ندارد   1/8/73  202  -  -  152  50  راهنمايي  1-2/1/96/61  سازنده تاج و گل دست عروس   7

  ندارد  1/1/88  160  -  -  99  61  راهنمايي  8-1/1/92/19  ر آالت چوبي سازنده زيو  8
سازنده زيورآالت و تزئينات با خمير طال و   9

  نقره
  ندارد 1/1/88  75  -  -  55  20  راهنمايي  1/1/91/80-8

 ندارد  1/1/88  98  -  -  70  28  راهنمايي  1-3/1/89/61  *سازنده ظروف حجمي با خمير چيني   10

 ندارد   1/3/80  60  -  -  51  9  راهنمايي  9-2/1/13/46   و وسايل اكريليكيسازنده ظروف  11

سازنده عروسك هاي خمير چيني و اشياي   12
  تزئيني 

 ندارد   1/1/80  210  -  -  145  65 راهنمايي  3/1/86/61-1

 ندارد   1/1/87  80  -  -  60  20 راهنمايي  1-3/2/81/61  سازنده گل هاي بلندر  13

  ندارد 1/1/88  90  -  -  60  30  راهنمايي   1-1/2/97/61  ه اي الگانسسازنده گل هاي پارچ  14
  ندارد 1/1/88  90  -  -  60  30  راهنمايي   1-1/1/97/61  سازنده گل هاي پارچه اي ديسكوزين   15
 ندارد   1/1/87  83  -  -  64  19 راهنمايي  1-2/2/82/61  سازنده گل هاي چرمي  16

 



  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  رينظ  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
 ندارد   1/1/88  180  -  -  112  68 راهنمايي  1-3/1/85/61  سازنده گل هاي چيني   17

  ندارد   1/1/88  100  -  -  80  20  راهنمايي  1-1/1/93/61  سازنده گل هاي شيشه اي   18
 ندارد   1/8/77  59  -  -  43  16 راهنمايي  1-2/1/83/61  سازنده گياهان مصنوعي  19

 ندارد   1/10/77  20  -  -  15  5 راهنمايي  1-2/1/88/61  سازنده ميوه هاي خمير چيني   20

  ندارد 1/1/88  115  -  -  85  30  راهنمايي   1-1/1/92/61  سازنده ميوه هاي سبك حجمي   21
سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد   22

  بازيافت
  ندارد 1/1/88  120  -  -  80  40  راهنمايي   1/2/93/95-8

 ندارد   1/4/80  50  -  -  34  16 راهنمايي  1-2/1/87/61  سبزي آرا و ميوه آرا   23

 ندارد   1/9/83  102  -  -  72  30 راهنمايي  5-2/1/02/99  سفره آرا  24

 ندارد   1/6/77  120  -  -  104  16 راهنمايي  5-2/1/01/99  سفره آراي عقد  25

 ندارد   1/1/83  128  -  -  108  20  راهنمايي  8-3/1/44/19  سوخت نگار چوب و ني   26

 ندارد   1/7/84  240  -  -  192  48 راهنمايي  7-2/1/92/95 سوزن دوزي بر روي طلق يا جسم شيشه اي   27

 ندارد   1/3/73  66  -  -  40  26 راهنمايي  9-2/1/65/49  شمع ساز   28

 ندارد   1/1/88  142  -  -  98  44 راهنمايي  1-1/1/99/61  *صدف ساز   29

 ندارد   1/8/77  196  -  -  136  60 راهنمايي  6-2/1/91/27  گل آراي گل هاي خشك   30

 ندارد   1/6/72  386  -  -  238  148 راهنمايي  6-2/1/93/27  گل آرايي گل هاي آپارتماني   31

 ندارد   1/6/72  800  -  -  544  256 راهنمايي  6-2/1/92/27  گل آرايي گل هاي تازه بدون ريشه   32

 ندارد   1/6/83  90  -  -  80  10 راهنمايي  6-2/1/97/27  هان تزئيني گل آرايي گيا  33

 ندارد   1/1/87  350  -  -  273  77 راهنمايي  1-3/1/84/61  گلساز عمومي   34

 



  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  2معرق كار با ني درجه   1/6/81  264  -  -  224  40 نماييراه  8-2/1/34/19   1معرق كار با ني درجه   35

 ندارد   1/6/81  176  -  -  140  36 راهنمايي  8-2/2/34/19  2معرق كار با ني درجه   36

 ندارد   1/1/87  82  -  -  54  28 راهنمايي  8-3/1/40/19  معرق كار ساقه گندم   37

  ندارد   1/1/88  100  -  -  70  30  راهنمايي  7-1/2/94/95  منجوق بافي روي چوب   38
  ندارد   1/1/88  210  -  -  155  55  راهنمايي   1-1/2/86/61  سازنده عروسك ها و ميوه هاي بلندر   39

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )       ، عكاسي ، سينما نمايش ( هنرهاي نمايشي : رشته 

  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  2تدوين گر تصوير درجه   1/1/88  620  -  -  406  214  ديپلم  1-1/1/63/63  1تدوين گر تصوير درجه   1
  ندارد   1/1/88  420  -  -  254  166  ديپلم  1-1/2/63/63  2تدوين گر تصوير درجه   2
 ندارد  1/3/81  144  -  -  96  48  راهنمايي  1-2/1/39/62  طراح صحنه  3

  ندارد   1/1/88  190  -  -  145  45  ديپلم  1-1/1/22/62  طراح مراسم و جشن  4
 ندارد  1/1/87  250  -  -  152  98  راهنمايي  9-3/1/43/49  عروسك ساز نمايشي   5

  ندارد  1/1/88  120  -  -  84  36  راهنمايي  1-1/1/21/63  عكاس ديجيتال   6
 ندارد  1/6/74  160  -  -  113  47  راهنمايي  1-2/1/17/63  عكاس عمومي  7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فناوري اطالعات : رشته 
  پيش نياز  شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف

 SQLكاربر بانك اطالعاتي   1/1/88  460  -  -  354  106  پايان دوره راهنمايي   3/3/1/80/84-0   *(DELPHI، VB)برنامه نويس   1

Server Access 
 web)برنامه نويس   2

Application)VB.VET 1 درجه*   
 Windows)برنامــه نــويس    1/7/83  168  32  48  56  32 ديپلم  3/1/89/84-0

Application)VB.VET 
  2درجه 

 Windows)برنامه نويس   3

Application)VB.VET 2 درجه *   
 كارور عمومي رايانه شخصي  1/2/82  136  -  -  88  48 ديپلم  2/2/89/84-0

  كارور عمومي رايانه شخصي  1/6/80  120  -  -  80  40 پايان دوره راهنمايي   PASCAL*   3/1/83/84-0برنامه نويس   3
  كارور عمومي رايانه شخصي  1/1/79  132  -  -  84  48  ديپلم  VISUAL-BASIC *   3/1/80/84-0برنامه نويس  4
  ندارد  1/1/79  96  -  -  64  32  ديپلم   DELPHI*   2/1/79/84-0برنامه نويس زبان   5
 كارور عمومي رايانه شخصي  1/3/79  48  -  -  28  20 پايان دوره راهنمايي   0-2/2/85/84   *2 درجه FOXPROنويس زبان برنامه   6

 FOXPROبرنامه نـويس زبـان       1/3/79  60  -  -  40  20 پايان دوره راهنمايي   0-2/1/85/84   *1درجه FOXPROبرنامه نويس زبان   7
  2درجه 

ي  براي طراحHTMLبرنامه نويس زبان   8
   WEBصفحات 

 كارور عمومي رايانه شخصي  1/6/80  170  -  -  110  60  ديپلم  3/1/75/84-1

 FOXPROبرنامه نـويس زبـان        1/2/79  120   -  -  80  40  ديپلم   VISUAL-FOXPRO   2/1/77/84-0برنامه نويس زبان   9
  1درجه 

ــا كــارور    1/1/88  240  20  -  150  70   پايان دوره راهنمايي  0-1/3/1/80/84  برنامه نويسي ويژوال بيسيك مقدماتي   10 كــاربر نــرم افــزار اداري ي
OFFICE 

ــاي      1/4/79  480  -  -  324  156  ديپلم   8-2/1/91/52  تعميركار عمومي رايانه شخصي   11 ــاء كامپيوتره ــار و ارتق ــاژ ك مونت
  شخصي

 



  نيازپيش   شروع اعتبار  جمع  پروژه  كارورزي  عملي  نظري  حداقل تحصيالت  كد  نام استاندارد  رديف
  2توليد كننده چند رسانه اي درجه   1/6/79  640  -  -  410  230  ديپلم  0-2/1/20/84  1توليد كننده چند رسانه اي درجه   12

 كارور عمومي رايانه شخصي  1/6/79  480  -  -  264  216  ديپلم   0-2/2/20/84   2توليد كننده چند رسانه اي درجه   13

 كارور عمومي رايانه شخصي  1/2/82  100  -  -  76  24  پايان دوره راهنمايي  Authorware  2/1/87/84-0اي با  توليد كننده چند رسانه  14

 كارور عمومي رايانه شخصي  1/2/82   184  -  -  132  52  پايان دوره راهنمايي  SSP  2/1/51/63-1رايانه كار تدوين فيلم و صدا با   15

 كارور عمومي رايانه شخصي  1/2/82  96  -  -  40  56 ماييپايان دوره راهن  1-5/1/18/10  رايانه كار حسابداري مالي   16

  كارور عمومي رايانه شخصي  1/2/82   200  -   -  150  50  پايان دوره راهنمايي  1-3/1/51/66  طراح گرافيك رايانه اي   17
  شخصيكارور عمومي رايانه  1/2/82  190  -  -  145  45  پايان دوره راهنمايي  WEB   3/1/43/66-1طراح مقدماتي صفحات   18

  كارور عمومي رايانه شخصي   1/1/88  250  20  -  155  75  پايان دوره راهنمايي   3DMAX 7/1/50/62-1كارور   19
   EXCELكارور   1/4/79  96   -  -  64  32 پايان دوره راهنمايي  ACCESS    3/1/97/84-0كارور   20

 مي رايانه شخصيكارور عمو  1/1/85  60  -  -  40  20  ديپلم  CORELDRAW   4/1/54/62-1كارور   21

 كارور عمومي رايانه شخصي  1/2/82  70  -  -  50  20  پايان دوره راهنمايي  Dreamweaver   3/1/48/61-1كارور   22

 كارور عمومي رايانه شخصي  1/2/82  96  -  -  64  32  پايان دوره راهنمايي  Flash MX  3/1/46/61-1كارور   23

 كارور عمومي رايانه شخصي 15/4/84  90  -  -  60  30  نماييپايان دوره راه  FREEHAND   3/1/58/62-1كارور   24

 كارور عمومي رايانه شخصي  1/2/82  70  -  -  50  20  پايان دوره راهنمايي  PHOTOSHOP   4/1/56/26-1كارور   25

 كارور عمومي رايانه شخصي  1/1/87  48  -  -  32  16  پايان دوره راهنمايي  PREMIERE   4/1/44/61-1كارور   26

 كارور عمومي رايانه شخصي  1/5/79  24  -  -  16  8 ديپلم  PROTEL    2/1/93/23-0كارور   27

 كارور عمومي رايانه شخصي  1/8/81  96  -  -  56  40 پايان دوره راهنمايي   AUTO CAD    5/1/60/62-1كارور  28

  


