
خروجآذربايجان غربيشهريه حرفه هاي آموزشي كارآموزان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان 1394در سال   (مركز استان  )

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

43/23/2/318953107208450000-28تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  شغل-اتومکانیک 1

43/23/1/321458608006700000-18تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  شغل-اتومکانیک 2

55/42/2/311836204805350000-28تعمیرکار برق خودرو درجه  شغل-اتومکانیک 3

52/48/1/29822203204400000-8تعمیرکار دستگاه فتوکپی شغل-الکترونیک 4

54/27/1/214224003825000000-8(فکس)تعمیرکار دستگاه های دورنگار شغل-الکترونیک 5

32/90/1/320329705008500000-0طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال  شغل-الکترونیک 6

56/35/1/3528601382500000-8تعمیرکار تلفن رومیزی وارتباطات داخلی شغل-الکترونیک 7

10/18/1/556400961300000-1رایانه کار حسابداری مالی شغل-امور مالی و بازرگانی 8

10/12/2/3509001401350000-21حسابدار صنعتی درجه  شغل-امور مالی و بازرگانی 9

10/15/1/3/1599101501400000-1حسابدار عمومی تکمیلی شغل-امور مالی و بازرگانی 10

10/15/2/5607001301300000-1حسابدار عمومی مقدماتی شغل-امور مالی و بازرگانی 11

39/34/1/4804001201300000-3حسابدار حقوق و دستمزد شغل-امور مالی و بازرگانی 12

95/31/1/248408961290000-3بایگان شغل-اموراداری 13

00/98/1/2968001761800000-3سرپرست دبیرخانه شغل-اموراداری 14

21/20/1/456140701200000-3مسئول دفتر شغل-اموراداری 15

55/77/2/129840207007500000-28تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه  شغل-برق 16



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

55/28/1/411927103904200000-18برقکار ساختمان درجه  شغل-برق 17

55/28/2/429041007007500000-28برقکار ساختمان درجه  شغل-برق 18

55/15/2/44486420109011000000-28برقکار صنعتی درجه  شغل-برق 19

55/12/1/335638007367300000-8برقکار صنعتی ماهر  شغل-برق 20

55/77/1/314427804225000000-18تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه  شغل-برق 21

51/46/2/317527504505000000-8مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق شغل-برق 22

53/47/2/436056009209200000-28تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه  شغل-برق 23

53/47/1/42707500102010000000-18تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه  شغل-برق 24

55/13/1/422040006206200000-18برقکار صنعتی درجه  شغل-برق 25

71/97/1/37013002003100000-0مسئول حفاظت و ایمنی  شغل-بهداشت و ایمنی 26

18793202005900000-001-47-3230کاربر ماساژ شغل-بهداشت و ایمنی 27

99/96/1/4475701041500000-5دستیار قفسه چینی دارو شغل-بهداشت و ایمنی 28

99/40/1/38935604454000000-5مشاورمهارت های سالم زیستن شغل-بهداشت و ایمنی 29

71/12/1/211126103726000000-8تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی شغل-تاسیسات 30

41/85/1/17822203005000000-8نصب  وتعمیر کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت  شغل-تاسیسات 31

31/99/1/259370961500000-1پداگوژی عمومی شغل-خدمات آموزشی 32

35/92/1/23515201871800000-1تند خوان  شغل-خدمات آموزشی 33



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

39/30/1/1408001201000000-1آموزش حقوق شهروندی شغل-خدمات آموزشی 34

19/11/1/316640801500000-2مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای بخش خصوصی شغل-خدمات آموزشی 35

95/36/2/27211401861200000-1نگارنده مکاتبات عمومی به زبان بیگانه  شغل-خدمات آموزشی 36

12/69/1/32614402004000000-18مشبک کار درجه  شغل-صنایع چوب و کاغذ 37

12/69/2/25019002704500000-28مشبک کار درجه  شغل-صنایع چوب و کاغذ 38

19/48/1/58548506208500000-18معرق کار درجه  شغل-صنایع چوب و کاغذ 39

19/48/2/58141905507500000-28معرق کار درجه  شغل-صنایع چوب و کاغذ 40

12/32/1/45430603906800000-18منبت کار درجه  شغل-صنایع چوب و کاغذ 41

12/32/2/310333704707200000-28منبت کار درجه  شغل-صنایع چوب و کاغذ 42

54/52/1/22424002643800000-7قالی باف حجمی شغل-(بافت)صنایع دستی  43

54/57/1/32430603303400000-17قالی باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  44

54/93/1/31615201682800000-17رفوگر فرش درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  45

62/94/1/14222302652600000-1طراح نقشه گلیم شغل-(بافت)صنایع دستی  46

42/27/1/34820202502800000-9حصیر باف شغل-(بافت)صنایع دستی  47

55/33/1/37119902702200000-7جاجیم باف شغل-(بافت)صنایع دستی  48

54/93/2/314680822000000-7 2رفوگر فرش درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  49

54/57/2/32442604504000000-27قالی باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  50



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

54/57/1/110025003503400000-7بافنده ترکیبی قالی و گلیم شغل-(بافت)صنایع دستی  51

54/96/1/26416802322500000-7گبه باف شغل-(بافت)صنایع دستی  52

54/54/2/39023003202800000-27گلیم باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  53

54/54/1/37619902753800000-17گلیم باف درجه  شغل-(بافت)صنایع دستی  54

54/56/1/236400762200000-7قالی باف تابلویی شغل-(بافت)صنایع دستی  55

36/11/1/2407801183800000-0عیار سنج فلزات قیمتی شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 56

13/98/1/37112902006400000-0گوهر شناس شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 57

80/10/1/1100380048011000000-8طال ساز شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 58

80/11/1/1100380048013000000-8جواهر ساز شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 59

80/15/1/219370562800000-8النگو و حلقه ساز و تراش کار فلزات قیمتی شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 60

80/12/1/220400602800000-8ملیله کار و زنجیر باف شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 61

31/35/1/2728201543800000-4فروشنده طال و نقره و جواهر شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 62

32/77/1/17914102203700000-0طراح طال و جواهر با رایانه شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 63

32/78/1/39014202323700000-0طراح طال و جواهر شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 64

25/12/1/230600905500000-7ریخته گر فلزات قیمتی شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 65

80/51/1/239560952300000-8ذوب کار فلزات قیمتی شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 66

80/21/1/2426301053600000-8تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآالت شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 67



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

94/11/1/236520883600000-7مدل ساز فلزات قیمتی شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی 68

95/69/2/3488301311600000-7تکه دوزی با چرخ شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  69

61/35/1/25323202853200000-1نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  70

95/69/1/12317702002300000-7تکه دوزی با دست شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  71

95/93/1/110420603103300000-7سازنده دوخت های سنتی تلفیقی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  72

95/90/1/23612801641600000-17سرمه دوز درجه  شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  73

95/90/1/312600721700000-7سرمه دوز تزئینی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  74

95/90/2/22611801441600000-27سرمه دوز درجه  شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  75

49/42/1/38423603203600000-9عروسک دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  76

95/74/1/411124903604500000-7گلدوز ماشینی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  77

95/94/1/14216802103000000-7روبان دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  78

59/34/1/3208001001800000-17هویه کار پارچه درجه  شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  79

59/34/2/3208001001800000-27هویه کار پارچه درجه  شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  80

62/42/1/131590901500000-1پارچه ساز تزیینی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  81

95/68/1/218570751700000-7پولک و منجوق دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  82

95/31/1/22622602522700000-7قالب دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  83

95/64/1/12112301442200000-7کتیبه دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  84



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

95/68/1/317630801700000-7مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  85

95/91/2/312480601500000-7سرمه دوز سنتی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  86

95/99/1/3158501001600000-7ابریشم و خامه دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  87

95/73/1/324560801700000-7گلدوز دستی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی  88

55/41/1/45920602655000000-7بافنده پوشاك با دستگاه بافندگی خانگی شغل-صنایع نساجی 89

55/41/1/36427003345300000-7کاموا بافی با ماشین دستباف خانگی شغل-صنایع نساجی 90

54/42/2/24719202393700000-7بافنده ماشینهای بافندگی چند ماکویی و ژاکارد شغل-صنایع نساجی 91

3/12/1/34018802283700000-8کیف دوز  شغل-صنایع نساجی 92

22/39/1/26656206285700000-9ماشین چی چاپ اسکرین شغل-صنایع چاپ 93

21/42/1/216600761200000-3ماشین نویس فارسی شغل-صنایع چاپ 94

21/41/1/2149801122300000-3ماشین نویس فارسی و التین برقی و دستی شغل-صنایع چاپ 95

8252/1/411022003304000000محاسب فنی چاپ شغل-صنایع چاپ 96

22/98/1/2610016900000-7کارور چاپ سیلک و اسکرین دستی شغل-صنایع چاپ 97

26/31/1/28541805035500000-8صحاف شغل-صنایع چاپ 98

80/55/1/33815001886000000-8ملیله ساز نقره شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  99

91/23/2/19927603758500000-28شیشه گر دستی درجه  شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  100

91/23/1/2112528064015000000-18شیشه گر دستی درجه  شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  101



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

91/66/2/24224002825000000-28تراشکار شیشه و کریستال درجه  شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  102

91/66/1/29244405369000000-18تراشکار شیشه و کریستال درجه  شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  103

91/91/1/17814002184500000-8لحیم کاری تزئینی شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  104

03/48/1/1239101142000000-8معرق کار چرم شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی  105

5120/1/23254301164000000قناد پایه شغل-صنایع غذایی 106

31/34/1/226480742000000-5کباب زن و تخته کار شغل-صنایع غذایی 107

76/36/1/224660902400000-7کیک ساز و تر ساز شغل-صنایع غذایی 108

76/65/1/4229601183000000-17شیرینی پز درجه  شغل-صنایع غذایی 109

76/65/2/44514501903600000-27شیرینی پز درجه  شغل-صنایع غذایی 110

7514/5/1329001223000000تولیدکننده عرقیات گیاهی شغل-صنایع غذایی 111

7511/2/3307701072500000تولیدکننده ترشیجات وشور شغل-صنایع غذایی 112

7514/5/726410672000000تولیدکننده خانگی سبزی های خشک شغل-صنایع غذایی 113

5120/5/281170302818500000آشپز پایه شغل-صنایع غذایی 114

5120/5/125270521500000پذیرایی کننده شغل-صنایع غذایی 115

76/66/1/118420602000000-7(اجاق کار)شیرینی پز بدون فر  شغل-صنایع غذایی 116

5120/5/430159302197000000آشپز ایرانی شغل-صنایع غذایی 117

76/67/1/13610001363000000-7شیرینی پز شیرینی های خشک شغل-صنایع غذایی 118



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

5120/1/11475301195400000شیرینی پز سنتی شغل-صنایع غذایی 119

5120/1/812135101574000000دسرساز دسرهای بین المللی شغل-صنایع غذایی 120

5120/5/378210997000000آشپز غذاهای بین المللی شغل-صنایع غذایی 121

5120/1/9123610582700000متصدی کافی شاپ شغل-صنایع غذایی 122

5120/1/10106710873000000کیک سازی و تزئین آن شغل-صنایع غذایی 123

5120/1/7183310613000000نانوای نان خانگی و فانتزی شغل-صنایع غذایی 124

5120/1/1175310705000000شیرینی پز شیرینی های مدرن شغل-صنایع غذایی 125

5120/5/12942538042710000000سر آشپز طالیی شغل-صنایع غذایی 126

5120/1/5679201053000000میوه آرا و سفره آرا‘سبزی آرا شغل-صنایع غذایی 127

31/32/1/3318101123600000-15آشپز درجه  شغل-صنایع غذایی 128

31/99/1/120500702000000-5ساالد ساز و اردور ساز شغل-صنایع غذایی 129

31/32/1/41511001254200000-5آشپز سنتی شغل-صنایع غذایی 130

76/35/1/219770962200000-7دسر ساز سنتی شغل-صنایع غذایی 131

76/37/1/13411601503000000-7دسر ساز بین المللی شغل-صنایع غذایی 132

31/94/1/110300401500000-5آشپزی با مایکروویو شغل-صنایع غذایی 133

31/31/1/2317301044200000-5روز- آشپز مخصوص  شغل-صنایع غذایی 134

5120/1/9124210644000000قهوه سرای مدرن شغل-صنایع غذایی 135



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

31/98/1/2277301002500000-5طباخ آبزیان شغل-صنایع غذایی 136

31/95/1/314480622400000-5آشپز غذاهای فوری شغل-صنایع غذایی 137

91/45/1/310332704305100000-7ضخیم دوز مردانه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 138

91/96/1/311821203305900000-7خیاط لباس زیر زنانه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 139

7/91/45/1/3/17822203003820000طراحی لباس مردانه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 140

91/42/1/39427103654550000-7کاپشن دوز شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 141

91/44/1/1316901001520000-7الگو ساز لباس با رایانه  شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 142

91/40/1/14613401802780000-7مانتو دوز شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 143

95/10/1/25412101752050000-7دوزنده چادر و مقنعه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 144

91/41/1/4/311043005406450000-7طراحی لباس زنانه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 145

91/45/2/311531504305100000-7نازك دوز مردانه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 146

91/48/1/36820702753900000-7راسته دوز شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 147

91/41/1/5/510933604455220000-7ضخیم دوز زنانه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 148

91/35/1/41911601351920000-7دوزنده پیراهن شومیز مردانه،زنانه و لباس راحتی شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 149

91/41/2/416030004605500000-7نازك دوز زنانه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 150

91/41/1/3/27025303233900000-7الگوساز و برشکار لباس زنانه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 151

95/97/1/310030004005000000-7پرده دوز شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 152



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

91/46/1/15235804105000000-7الگو ساز لباس به روش حجمی شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 153

91/41/1/3/42912301522200000-7طراحی لباس با رایانه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 154

91/34/1/3228601081760000-7شلوار دوز  شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 155

91/31/1/1317901101860000-7سری دوز سرویس خواب شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 156

91/30/1/13812601642320000-7سری دوز حرفه ای شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 157

91/45/1/4/26118402453430000-7الگوساز و برشکار لباس مردانه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 158

91/49/1/25128903404500000-7خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 159

91/41/2/3/15343704904200000-7(تکدوزی  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه  شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 160

91/43/1/34420202463220000-7بچه گانه و دخترانه دوز شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت 161

ETABS0-22/18/1/3535901124500000تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه  شغل-عمران 162

51/23/1/4/16920102702360000-19بنای سفت کار درجه  شغل-عمران 163

3DMAX0-32/54/2/1/65010001604000000طراح معماری با نرم افزار  شغل-عمران 164

21/25/1/210462407286960000-0طراح معماری داخلی شغل-عمران 165

51/23/2/4/15611801742110000-29کمک بنای سفت کار درجه  شغل-عمران 166

32/54/1/514827104194000000-0نقشه کشی معماری شغل-عمران 167

32/56/1/115025404044000000-0نقشه کشی سازه شغل-عمران 168

AUTOCAD0-23/45/1/1/1115200-3153500000نقشه کشی ساختمان با شغل-عمران 169



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

32/54/2/315025004004000000-20نقشه کش عمومی ساختمان درجه  شغل-عمران 170

ORACEL 3-42/26/1/283141803843190000مهندس طراح فرم در  شغل-فناوری اطالعات 171

PREMIERE1-61/44/1/41632048960000کارور  شغل-فناوری اطالعات 172

42/97/1/4/115650100910000-3کارور پیشرفته اینترنت شغل-فناوری اطالعات 173

52/92/1/1/1587801361240000-8مبانی روبوتیک شغل-فناوری اطالعات 174

IT 3-42/22/1/24896803043590000مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و  شغل-فناوری اطالعات 175

84/80/1/3/45127403252700000-0مهارت عمومی برنامه نویسی شغل-فناوری اطالعات 176

Dreamweaver 1-61/48/1/32050070800000کارور  شغل-فناوری اطالعات 177

ORACLE 3-42/28/1/232128803202660000  در PORTALمهندس  شغل-فناوری اطالعات 178

CORELDRAW 1-62/54/1/420400601200000کارور  شغل-فناوری اطالعات 179

PHP 0-85/81/1/259101803203060000برنامه نویس  شغل-فناوری اطالعات 180

Linux 0-23/98/1/280200804403660000 در Open Sourceمهندس پشتیبان نرم افزار  شغل-فناوری اطالعات 181

84/80/1/3/17015002401990000-0برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی  شغل-فناوری اطالعات 182

Oracle 0-84/96/1/283141803843190000مهندس طراح سیستمهای  شغل-فناوری اطالعات 183

84/91/1/281183804243520000-0مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب  شغل-فناوری اطالعات 184

ORACEL 0-23/80/1/232128803202660000مهندس کارآرایی سیستمهای  شغل-فناوری اطالعات 185

52/92/1/1/3507201221120000-8میکروکنترلرها در روبوتیک شغل-فناوری اطالعات 186



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

WEB 1-84/75/1/36011001702115000 برای طراحی صفحات HTMLبرنامه نویس زبان  شغل-فناوری اطالعات 187

PHOTOSHOP1-26/56/1/42050070975000کارور  شغل-فناوری اطالعات 188

19/79/1/2816024700000-12 درجه MS-PROJECTرایانه کار نرم افزار کنترل پروژه  شغل-فناوری اطالعات 189

WEB 1-66/43/1/34514501901025000طراح مقدماتی صفحات  شغل-فناوری اطالعات 190

84/93/1/254146803602990000-0مهندس طراح تجارت الکترونیک  شغل-فناوری اطالعات 191

19/86/2/2816024700000-22 درجه SPSSرایانه کار  شغل-فناوری اطالعات 192

42/15/2/31418032880000-23 درجه ICDLرایانه کار  شغل-فناوری اطالعات 193

DELPHI2513/774010001403820000برنامه نویس زبان  شغل-فناوری اطالعات 194

84/89/1/3325648168910000-0 1 درجه VB.VET(web Application)برنامه نویس شغل-فناوری اطالعات 195

84/89/2/2488801361050000-0  2درجه  (Windows Application)VB.VETبرنامه نویس  شغل-فناوری اطالعات 196

JAVA 0-84/76/1/236720108990000برنامه نویس زبان  شغل-فناوری اطالعات 197

Linux  0-42/25/1/248160803683060000تکنسین امنیت سیستمهای  شغل-فناوری اطالعات 198

42/24/1/21763802401990000-0تکنسین عمومی امنیت شبکه  شغل-فناوری اطالعات 199

PHP 0-24/81/1/23264802562130000 با WEBتوسعه دهنده  شغل-فناوری اطالعات 200

84/20/1/223041006402490000-10تولید کننده چند رسانه ای درجه  شغل-فناوری اطالعات 201

3-42/24/1/5/215320771000000(E-Citizen)شهروند الکترونیکی  شغل-فناوری اطالعات 202

19/86/1/2816024700000-12 درجه SPSSرایانه کار  شغل-فناوری اطالعات 203



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

Flash MX1-61/46/1/332640961400000کارور  شغل-فناوری اطالعات 204

Visual Interdev1-61/45/1/240640104946000رایانه کار  شغل-فناوری اطالعات 205

SSP1-63/51/1/25213201841680000رایانه کار تدوین فیلم و صدا با  شغل-فناوری اطالعات 206

19/79/2/2816024700000-22 درجه MS-PROJECTرایانه کار نرم افزار کنترل پروژه  شغل-فناوری اطالعات 207

52/92/1/1/25139090920000-8سخت افزار روبوتیک شغل-فناوری اطالعات 208

66/51/1/35015002002125000-1طراح گرافیک رایانه ای شغل-فناوری اطالعات 209

SQL Server، Access 0-84/80/1/3/26911101801575000کاربر بانک اطالعاتی  شغل-فناوری اطالعات 210

42/24/1/0/383/5201/503002490000-3کاربر رایانه شغل-فناوری اطالعات 211

42/24/1/457/5157/502301910000-3کاربر نرم افزار اداری شغل-فناوری اطالعات 212

ACCESS0-84/97/1/332640961210000کارور  شغل-فناوری اطالعات 213

EXCEL 2-19/83/1/42050070650000کارور  شغل-فناوری اطالعات 214

42/15/1/423750981120000-13 درجه ICDLرایانه کار  شغل-فناوری اطالعات 215

C# (web Application3512/51307001003000000 )برنامه نویس  شغل-فناوری اطالعات 216

3513/3628670954000000(Lap Top)تعمیرکار لپ تاپ شغل-فناوری اطالعات 217

3512/40307001003500000تعمیرکار عمومی رایانه شخصی شغل-فناوری اطالعات 218

Freehand1-62/58/1/430600901300000کارور  شغل-فناوری اطالعات 219

NOVEL- NETWARE2513/8230700100910000مدیریت شبکه  شغل-فناوری اطالعات 220



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

49/57/1/213458607209000000-8مکانیک تراکتور و تیلر شغل-(ماشین آالت)کشاورزی  221

49/54/1/14514001852170000-8کارور و نصاب سیستم های آبیاری قطره ای شغل-(ماشین آالت)کشاورزی  222

49/59/1/216080009602800000-8تعمیرکار کمباین شغل-(ماشین آالت)کشاورزی  223

28/97/1/114360501400000-6سرویسکار و نگهدار تراکتور و تیلر شغل-(ماشین آالت)کشاورزی  224

11/15/1/218740921900000-6سرویسکار و نگهدار سم پاش ها شغل-(ماشین آالت)کشاورزی  225

84/55/2/48615602724500000-20 درجه PLCکارور  شغل-کنترل و ابزار دقیق 226

84/55/1/4100/5131/502724000000-10 درجه PLCکارور  شغل-کنترل و ابزار دقیق 227

AVR0-23/93/1/114013202724000000طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده  شغل-کنترل و ابزار دقیق 228

91/33/1/224450363302680000-5راهنمای عمومی گردشگری شغل-گردشگری 229

91/30/1/39718302802270000-5راهنمای موزه شغل-گردشگری 230

91/36/1/3156184483883150000-5(اکوتوریسم)راهنمای طبیعت گردی شغل-گردشگری 231

91/94/1/27644201401140000-5راهنمای محلی  شغل-گردشگری 232

94/41/1/211220803203000000-3مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شغل-گردشگری 233

91/35/1/3439801412900000-5مدیر تور شغل-گردشگری 234

54/30/1/36512701922500000-8تعمیرکار تلفن های همگانی شغل-مخابرات 235

56/36/1/3587201303300000-8تعمیرکار تلفن همراه شغل-مخابرات 236

10/18/1/240560961100000-4کارآفرین شغل-مدیریت صنایع 237



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

70/30/2/46112301843000000-25پیرایشگر مردانه درجه  شغل-مراقبت زیبایی 238

70/90/1/1/14813601842000000-5(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعی شغل-مراقبت زیبایی 239

70/31/1/24215601983000000-5پیرایشگر موی زنانه شغل-مراقبت زیبایی 240

70/36/1/25623402905000000-5متعادل ساز چهره زنانه شغل-مراقبت زیبایی 241

70/32/1/22810001281500000-5پیرایشگر ابرو و صورت شغل-مراقبت زیبایی 242

70/30/1/5569401502000000-15پیرایشگر مردانه درجه  شغل-مراقبت زیبایی 243

70/35/1/220570771500000-5آرایشگر ناخن شغل-مراقبت زیبایی 244

70/33/1/28133204136000000-5کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه شغل-مراقبت زیبایی 245

62/90/1/15513701928000000-1(میکرو پیگمنتیشن)آرایشگر دائم صورت شغل-مراقبت زیبایی 246

70/34/1/27430603805000000-5آرایشگر موی زنانه شغل-مراقبت زیبایی 247

70/23/1/38324003236000000-5آرایش و پیرایش زنانه شغل-مراقبت زیبایی 248

Auto CAD2144/0515450601750000طراحی و مدلسازی با  شایستگی- مکانیک 249

ABAQUS2144130403260261950000تحلیل مکانیکی با نرم افزار  شایستگی- مکانیک 250

CATIA0-24/28/1/1316901001950000کارور  شایستگی- مکانیک 251

84/52/2/2596101203350000-20 درجه CNCبرنامه نویس  شغل-مکانیک 252

SOLID WORKS0-32/17/1/1307001001800000کارور شغل-مکانیک 253

1-61/26/1/135105014015000000 (wax)با موم  (حجم سازی)تندیس تراشی   شغل-هنرهای تجسمی 254



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

99/95/1/211727703944000000-7هنر در خانه شغل-هنرهای تجسمی 255

95/24/1/22711701444600000-8ایر براش کار شغل-هنرهای تجسمی 256

61/25/1/24028003202650000-1حجار سنگ های تزئینی شغل-هنرهای تجسمی 257

61/24/1/280464054419000000-11حجم ساز درجه  شغل-هنرهای تجسمی 258

61/24/2/210455206565500000-21حجم ساز درجه  شغل-هنرهای تجسمی 259

94/91/1/22311301361350000-18حکاك شیشه درجه  شغل-هنرهای تجسمی 260

61/39/1/33615001864000000-1تذهیب کار شغل-هنرهای تجسمی 261

61/33/2/311834504638100000-21نقاش درجه  شغل-هنرهای تجسمی 262

62/41/1/14220702494600000-1کارور گرافیک مقدماتی شغل-هنرهای تجسمی 263

61/13/1/17325703302900000-1طراح سیاه قلم کار  شغل-هنرهای تجسمی 264

61/95/1/316950106708200000-1مینیاتور ساز شغل-هنرهای تجسمی 265

61/43/1/1279801253300000-1تذهیب کار پشت شیشه شغل-هنرهای تجسمی 266

62/44/1/15129403456600000-1کارور گرافیک پیشرفته شغل-هنرهای تجسمی 267

94/91/2/13520002352300000-28حکاك شیشه درجه  شغل-هنرهای تجسمی 268

61/83/1/216430591700000-1سازنده گیاهان مصنوعی شغل-هنرهای تزئینی 269

27/94/1/3439301362250000-6گل آرایی گل های خشک شغل-هنرهای تزئینی 270

61/81/2/320600801450000-1سازنده گل های بلندر شغل-هنرهای تزئینی 271



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

49/65/1/226400662200000-9شمع ساز شغل-هنرهای تزئینی 272

61/86/2/15515502103400000-1سازنده عروسک ها و میوه های بلندر شغل-هنرهای تزئینی 273

61/87/1/31714901662100000-1حکاك میوه و سبزی آرا شغل-هنرهای تزئینی 274

61/85/1/36811201802450000-1سازنده گل های چینی شغل-هنرهای تزئینی 275

61/93/1/1208001002450000-1سازنده گل های شیشه ای شغل-هنرهای تزئینی 276

61/88/1/39310401250000-1سازنده میوه های خمیر چینی شغل-هنرهای تزئینی 277

27/93/1/214823803864300000-6گل آرایی گل های آپارتمانی شغل-هنرهای تزئینی 278

27/97/1/210800901450000-6گل آرایی گیاهان تزئینی شغل-هنرهای تزئینی 279

61/84/1/37727303505700000-1گلساز عمومی شغل-هنرهای تزئینی 280

99/01/1/14624402903700000-5دکوراتیو مجالس عقد و ازدواج شغل-هنرهای تزئینی 281

99/02/1/32127903003700000-5سفره آرای مجالس شغل-هنرهای تزئینی 282

61/94/1/24815202003750000-1تابلو ساز تزئینی شغل-هنرهای تزئینی 283

92/97/1/112812802564320000-6فروشندگی گیاهان دارویی شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 284

27/39/1/23010401343100000-6کشتکار گلخانه های هیدروپونیک  شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 285

29/50/1/14812401722480000-6باغی- مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 286

6113/44/14812701752160000مدیر پروژه فضای سبز شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 287

32/17/1/4368401202990000-6طراح فضای سبز شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 288



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

27/47/1/317580751725000-6هرس کار شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 289

29/99/1/319360552300000-6کارور کشت بافت گیاهی شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 290

27/91/1/218580761580000-6سرپرست سالن های پرورش قارچ خوراکی شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 291

12/28/1/120270471200000-6 در علوم کشاورزی و منابع طبیعی GPSکارور دستگاه  شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 292

92/96/1/33220802404140000-6پرورش دهنده گیاهان دارویی شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 293

23/90/1/224460702160000-6تولیدکننده نهال مثمر و غیر مثمر شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 294

27/39/1/18440521560000-6تولید کننده ورمی کمپوست  شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 295

27/98/1/2277301001520000-6پیوند زن درختان باغی شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 296

27/42/1/1209201121400000-6پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 297

27/90/1/24810201503450000-6پرورش دهنده قارچ دکمه ای  شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 298

27/41/1/34611101572110000-6باغبان شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 299

27/96/1/2257501002070000-6پرورش دهنده قارچ صدفی شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 300

22/60/1/1329201241450000-6تولید کننده تراریوم  شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 301

22/18/1/11411001241580000-6کارگر فضای سبز شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 302

22/11/1/29638404802400000-16زراعتکار درجه  شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 303

22/11/2/28627003561800000-26زراعتکار درجه  شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 304

12/29/1/23613401702610000-6زعفران کار  شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 305



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

72/13/1/13511701522810000-6طراح و مجری احداث گلخانه شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 306

23/32/1/118330511560000-6فروشنده سموم دفع آفات نباتی شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 307

92/93/1/17413402084420000-6کاربر اسانس های گیاهی  شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 308

43/98/1/3459701424140000-6کاربر گیاهان دارویی شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 309

27/89/1/117610782370000-6کارگر سالنهای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای شغل-(زراعی- باغی )کشاورزی 310

49/29/1/2458301282300000-6پرورش دهنده ماهیان سرد آبی شغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی 311

49/27/1/2489901471800000-6پرورش دهنده ماهیان گرم آبی شغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی 312

6121/30/137590961580000پرورش دهنده مرغ بومی شغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی 313

29/26/1/37212802003500000-6پرورش دهنده زنبور عسل شغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی 314


