جدول تطبیقی محتوی استانداردهای مهارت و آموزشی به منظور اجرایی مفاد دستورالعمل شماره  92/300/13269مورخ 1392/4/29
کد استاندارد

قابلیت

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد

عنوان حرفه

1

نقشه کشی معماری

0-32/54/1/3

نقشه کشی معماری

 0-32/54/1/5دارد

2

نقشه کشی سازه

0-32/54/1/4

نقشه کشی سازه

 0-32/56/1/1دارد

3

نقشه کشی عمومی ساختمان

0-32/54/2/3

نقشه کشی عمومی ساختمان

 0-32/54/2/4دارد

4

نقشه کشی ساختمان درجه 2

0-32/54/2/1

نقشه کشی عمومی ساختمان

 0-32/54/2/4دارد

5

طراحی معماری داخلی درجه 2

0-21/24/2/1

طراحی معماری داخلی درجه 2

0-21/24/2/2

ندارد

6

طراحی معماری درجه 2

0-21/24/2/1

طراحی معماری داخلی درجه 1

0-21/25/1/2

ندارد

7

بنای سفت کار

 9 -51/23و 72

بنای سفت کار

8

کاشی کار درجه 1

9-53/51/1/1

کاشی کار درجه 1

 9-51/23/1/1دارد
 9-52/51/1/3/1دارد

9

برقکار ساختمان درجه 2

8 -28/55

برقکار ساختمان درجه 2

8-28/55/2/4

ندارد

10

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/2

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/3

ندارد

11

برقکار صنعتی درجه 2

8-55/15/2/2

برقکار صنعتی درجه 2

8-55/15/2/4

ندارد

12

الگوساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/2/4/1

الگوساز و برشکار لباس زنانه (تکدوزی )

 7-91/41/2/3/1دارد

13

الگوساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/1/3/2

الگوساز و برشکار لباس زنانه (تکدوزی )

7-91/41/2/3/1

ندارد

14

خیاط لباس شب و عروس با  500ساعت آموزش

7-91/97/1/4/1

خیاط لباس شب و عروس با  216ساعت آموزش

7-91/97/1/4/1

ندارد

15

ضخیم دوز زنانه با  445ساعت آموزش

7-91/41/1/5/5

ضخیم دوز زنانه با  306ساعت آموزش

7-91/41/1/5/5

ندارد

16

کاپشن دوز

7-91/42/1/3

کاپشن دوز

7-91/42/1/2

ندارد

17

پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و بچه گانه

7-91/35/1/4

پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و بچه گانه

7-91/35/1/3

ندارد

18

نازک دوز زنانه

7-91/44/2/1

نازک دوز زنانه

7-91/41/2/4

ندارد

19

نازک دوز زنانه

7-41/91

نازک دوز زنانه

7-41/91/2/4

ندارد

20

الگو برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/2/4/1

الگوساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/2/3/1

ندارد

21

الگو برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/2/3/1

الگوساز و برشکار لباس زنانه

22

طراح گرافیک رایانه ای

1-66/51/1/3

طراح گرافیک رایانه ای

 2513/72دارد

23

کارور Corel draw

1-62/54/1/4

کارور Corel draw

 2513/76دارد

24

کارور Freehand

1-62/58/1/4

کارور Freehand

 2513/73دارد

25

کارور flash

2513/75

کارور Flash mx

 1-61/46/1/3دارد

26

کارور Corel draw

2513/76

رایانه کار Corel draw

 1-62/54/1/4دارد

27

کارور FreeHand

2513/73

رایانه کار FreeHand

 2513/73دارد

28

کارور Freehand

1-62/58/1/3

رایانه کارگرافیک Freehand

 1-62/58/1/4دارد

29

برنامه نویسی ویژوال بیسیک

0-84/80/1/1

برنامه نویسی ویژوال بیسیک

 0-84/80/1/3/1دارد

30

کارور عمومی رایانه شخصی

2511/12

کارور رایانه درجه 2

 3-42/24/1/2دارد

31

رایانه کار حسابدار مالی

81/2513

رایانه کار حسابدار مالی

 1-10/18/1/5دارد

32

مشاور مهارت های سالم زیستن

5-99/40/1/3

مهارت های سالم زیستن

 5-99/41/1/1دارد

33

مشاور مهارت های سالم زیستن

7-99/40/1/2

مهارت های سالم زیستن

5-99/41/1/1

ندارد

34

نگارنده مکاتبات انگلیسی

1-95/36/1/1

نگارنده متون خارجی ( آئین نگارش )

1-51/24/1/2

ندارد

35

کارمند پذیرش هتل

3-94/27/1/3

کارمند پذیره

 3-94/27/1/2دارد

36

تراشکار

8-34/22/2/2

تراشکار

 8-34/22/2/3دارد

37

قالی باف درجه 2

7-54/57/2/1

قالی باف درجه 2

 7-54/57/2/3دارد

38

طال و جواهر ساز

8-80/10/1/1

جواهر ساز

 8-80/11/1/1دارد

39

طال و جواهر ساز

8-80/10/1/1

طال ساز

 8-80/10/1/1دارد

40

بایگان ( بدون احتساب دوره کارورزی )

3-95/31/1/2

بایگان

 3-95/31/1/2دارد

7-91/41/1/3/2

ندارد

41

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/44

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/4

ندارد

42

نازکدوز زنانه

81-7-91/44/2/2

نازکدوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/4

ندارد

43

خیاطی (نازک دوز )

7-91/41

نازک دوز زنانه

7-91/41/2/4

ندارد

44

خیاط لباس شب و عروس

7-91/97/1/2/1

خیاط لباس شب و عروس

7-91/97/1/4/1

ندارد

45

گلدوز ماشینی

7-95/74/1/2

گلدوز ماشینی

 7-95/74/1/4دارد

46

گلدوز ماشینی

7-95/74

گلدوز ماشینی

 7-95/74/1/4دارد

47

گلدوز ماشینی

7-95/71

گلدوز ماشینی

 7-95/74/1/4دارد

48

کانوا باف ماشینی

7-55/41/1/1

کانوا باف ماشینی

 7-55/41/1/3دارد

49

گبه باف

7-54/96/1/1

گبه باف

 7-54/96/1/2دارد

50

معرق کار درجه 1

8-19/48/1/3

معرق کار درجه 1

 8-19/48/1/5دارد

51

معرق کار درجه 2

8-19/48

معرق کار درجه 2

 8-19/48/2/5دارد

52

معرق کار درجه 2

8-19/48/2/3

معرق کار درجه 2

 8-19/48/2/5دارد

53

منبت کار درجه 2

8-12/32/2/2

منبت کار درجه 2

 8-12/32/2/3دارد

54

قالی باف درجه 1

7-54/57/1/1

قالی باف درجه 1

 7-54/57/1/3دارد

55

فرش باف درجه 2

7-54/57/2/3

قالی باف درجه 2

 7-54/57/2/3دارد

56

فرش باف درجه 2

7-54/57/2/4

قالی باف درجه 2

 7-54/57/2/3دارد

57

آرایش زنانه و پیرایش زنانه

 5-70/23و 5-70/24

آرایش و پیرایش زنانه

 5-70/23/1/3دارد

58

تعمیر کار اتومبیل های سواری درجه 2

8-43/23

تعمیر کار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

 8-43/23/2/3دارد

59

تعمیر کار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

8-43/23/2/1

تعمیر کار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

 8-43/23/2/3دارد

60

تعمیر کار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/1

تعمیر کار برق خودرو درجه 2

 8-55/42/2/3دارد

61

تعمیر کار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/1

تعمیر کار برق خودرو درجه 2

 8-55/42/2/3دارد

62

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/1

لوله کش گاز خانگی و تجاری

 8-71/22/1/3دارد

63

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22

لوله کش گاز خانگی و تجاری

 8-71/22/1/3دارد

64

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی درجه 2

8-71/15

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2

 8-71/14/2/2دارد

65

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

8-71/06/2/1

لوله کش  .نصاب وسایل بهداشتی

 8-71/06/2/2دارد

66

لوله کش بهداشتی ( سرد و گرم ) درجه 2

8-71/07

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

 8-71/06/2/2دارد

67

برقکار صنعتی درجه 2

8-55/14

برقکار صنعتی درجه 2

68

گچ کار درجه 2

9-55/13/2/1

کمک گج کار درجه 2

8-55/15/2/4
 9-15/13/2/3/2دارد

ندارد

69

نقشه کش ساختمان درجه 2

0-32/54/2/4

نقشه کش عمومی ساختمان

 0-32-54/2/4دارد

70

نقشه کش ساختمان درجه 2

0-32/54

نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2

 0-32-54/2/4دارد

71

برق ساختمان درجه 2

8-55/28

برقکار ساختمان درجه 2

72

نقاش ساختمان درجه یک

9-31/25/1/2

نقاش ساختمان درجه یک

73

نقاش ساختمان درجه دو

9-31/25

کمک نقاش ساختمان درجه دو

74

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

0-32/97/1/1

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

0-32/97/1/3

75

برنامه نویس زبان visual-basic

0-84/80/1/1

برنامه نویس زبان visual-basic

 0-84/80/1/3دارد

76

حسابدار عمومی مقدماتی

1-10/15

حسابدار عمومی مقدماتی

 1-10/15/2/5دارد

77

چاپ باتیک

9-29/32

چاپ باتیک

 9-29/32/1/2دارد

8-55/28/2/4

ندارد

 9-31/25/1/4دارد
 9-31/25/2/1/1دارد
ندارد

78

پرده دوز درجه 2

7-95/97/2/4

پرده دوز

7-95/97/1/3

ندارد

79

آرایشگر صورت ( با تکنیک سایه روشن )

5-70/23/1/3/3

متعادل ساز چهره زنانه

5-70/36/1/2

ندارد

80

کارور رایانه درجه 1و2

 3-42/23و 3-42/24

کاربر رایانه

 3-42/24/1/0/3دارد

81

تراشکار درجه 2

8-34/20

تراشکار درجه 2

8-34/22/2/2

ندارد

82

تعمیر ماشین های الکتریکی درجه 2

8-53/48

تعمیر ماشین های الکتریکی درجه 2

8-53/47/2/4

ندارد

83

پیرایشگر ابرو و صورت

5-70/32/1/1

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

 5-70/32/1/2دارد

84

پیرایشگر موی زنانه

5-70/31/1/1

پیرایشگر موی زنانه

 50-70/31/1/2دارد

85

پیرایشگر موی مردانه

5-70/34/1/1

پیرایشگر مردانه درجه 2

5-70/30/2/4

ندارد

86

آرایشگر ناخن

5-70/35/1/1

آرایشگر ناخن

5-70/36/1/2

ندارد

87

تعمیر کار خانگی سرد کننده

8-49/91

تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

8-41/83/1/2

ندارد

88

الگوساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/1/3/2

الگوساز و برش کار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/2/3/1

ندارد

89

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

0-32/97/1/1

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

 0-32/197/1/3دارد

90

پیرایش مردانه درجه 2

5-70/30/2/2

پیرایش مردانه درجه 2

 5-70/30/2/4دارد

91

حسابدار عمومی مقدماتی

1-10/15/2/4

حسابدار عمومی مقدماتی

 1-10/15/2/5دارد

92

رایانه کار  ICDLدرجه 2

82-3-42/15/2/1

رایانه کار  ICDLدرجه 2

 3513/89دارد

93

نقاش درجه 2

1-61/33/2/2

نقاش درجه 2

 1-61/33/2/3دارد

94

گلیم باف درجه 2

7-54/54/2/1

گلیم باف درجه 2

 7-54/54/2/3دارد

95

فرش باف درجه 1

7-54/57/1/3

قالی باف درجه 1

 7-54/57/1/3دارد

96

جوشکاری با فرآیند قوس دستی الکتریکی ) SMAW(E3

8-72/22/2/3

جوشکاری سازه های فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/23/1/1

ندارد

97

جوشکاری با فرآیند قوس دستی الکتریکی ) SMAW(E6

8-72/22/1/3

جوشکاری مخازن فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/25/1/1

ندارد

98

جوشکاری با فرآیند قوس دستی الکتریکی ) SMAW(E8

8-72/22/1/3/1

جوشکار لوله های فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/26/1/1

ندارد

99

جوشکاری با فرآیند قوس دستی الکتریکی ) SMAW(E9

8-72/22/1/3/2

جوشکار لوله های فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/26/1/1

ندارد

100

جوشکاری لوله های گاز با فشار باال

8-72/24/1/2

جوشکار لوله های فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/26/1/1

ندارد

101

جوشکار گاز محافظ CO2

8-72/13/1/2

جوشکار قطعات فوالدی ( کربنی ) با فرآیند MAG

8-72/13/1/3

ندارد

102

آرایش مردانه

5-70/30

پیرایش مردانه درجه 2

 5-70/30/2/4دارد

103

رایانه کار Ms word

0-84/57/1/2

کاربر  Wordمقدماتی

 0-84/57/1/5/1دارد

104

کارور عمومی رایانه شخصی

3-42/24/1/3

کارور عمومی رایانه شخصی

 2511/12دارد

105

تراشکاری

8-22/20-2-58

تراشکار درجه 2

8-34/22/2/2

ندارد

106

فرزکاری

8-33/30-2-58

فرزکار درجه 2

8-34/32/2/3

ندارد

107

نقاش

1-61/33

نقاش درجه 2

108

صافکار

8-73/74

صافکار درجه 2

109

جوشکاری برق

8-72/23

جوشکاری سازه های فوالدی با فرآیند SMAW

110

بنای سفت کار

9-51/23

کمک بنای سفت کار

 1/61/33/2/3دارد
 8-73/74/2/2دارد
8-72/23/1/1

ندارد

 9-51/23/2/5/1دارد

111

ریخته گری

7-24/13

ریخته گر درجه 2

1-24/13/2/3

ندارد

112

نقشه کشی صنعتی

0-32/13

نقشه کش صنعتی درجه 2

0-32/12/2/3

ندارد

113

رفوگر فرش

7-54/93

رفوگر فرش درجه 2

 7-54/93/2/3دارد

114

ملیله سازی نقره

 8-80/55و75

ملیله ساز نقره

 8-80/55/1/3دارد

115

قلمزنی و مخراجکاری

 8-80/13و68

مخراجکار  ،قلمزن و جواهر نشان به روی فلزات قیمتی

 8-80/13/1/3دارد

116

قالی باف

7-54/57

قالی باف درجه 2

 7-54/57/2/3دارد

117

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/3

برقکار اتومبیل

118

درودگری

8-12/05-2-66

درودگر درجه 2

119

درودگری

8-12/05-2-66

درودگر درجه 2

120

حسابدار عمومی تکمیلی

1-10/15/1/1/1

حسابدار عمومی تکمیلی

1-10/15/1/3/1

121

حسابدار عمومی تکمیلی

1-10/15/1/1/1

حسابدار عمومی تکمیلی

 1-10/15/1/3/1دارد

122

نقاشی روی پارچه

1-61/35

نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچه

1-61/35/1/2

123

نقاشی روی پارچه

1-61/35

نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچه

 1-61/35/1/3دارد

 8-55/42دارد
8-12/06/2/4

ندارد

 8-12/05/2دارد
ندارد
ندارد

124

الگوساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/1/3/2

الگوساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/2/3/1

ندارد

125

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

8-53/48

تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 2

8-53/47/2/4

ندارد

126

تعمیر کار دستگاه های سرد کننده

8-53/48

تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری درجه 1

127

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی

8-71/15

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی درجه 1

128

ریخته گر درجه یک

1-24/13/1/1

ریخته گر درجه یک

 1-24/13/1/3دارد

129

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/2

نازک دوز زنانه درجه 2

 7-91/41/2/4دارد

130

کارور رایانه

3-42/21

کارور عمومی رایانه شخصی

2511/12

131

عروسک دوز

9-49/42

عروسک دوز

 9-49/42/1/3دارد

132

کاربر برنامه حسابداری

3-41/22

رایانه کار حسابدار مالی

 1-10/18/1/5دارد

 8-41/83/1/2دارد
8-71/14/1/2

ندارد

ندارد

133

کارور  PLCدرجه 2

0-84/55

کارور  PLCدرجه 2

0-84/55/2/4

ندارد

134

کاپشن دوز

7-91/42/1/1

کاپشن دوز زنانه

7-91/42/1/3

ندارد

135

تذهیب کار

1-61/39/1/1

تذهیب کار

 1-61/39/1/3دارد

136

رایانه کار درجه 2

3-42/27/2/2

کاربر رایانه

 3-42/24/1/0/3دارد

137

رنگ کار چوب درجه 2

9/39/26/2/3

رنگ کار چوب ( مقدماتی )

138

تراشکار درجه 2

8-34/23

تراشکار درجه 2

139

برنامه نویس v.b

0-84/80/1/1

برنامه نویس v.b

140

ضخیم دوز زنانه

7-91/41

ضخیم دوز زنانه

 9/39/26/2/4دارد
8-34/22/2/2

ندارد

 0-84/80/1/3دارد
7-91/45/1/5/5

ندارد

141

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی درجه 2

8-71/08/2/2

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی درجه 2

142

حسابدار مالی (صنایع ) درجه 2

1-10/92/2/1

حسابدار عمومی مقدماتی

143

بچه گانه دوز

7-91/43

بچه گانه و دخترانه دوز

144

طراحی لباس زنانه و بچه گانه

7-94/25

طراح لباس زنانه

145

مکانیک سنگین ( ماشین آالت راهسازی )

8-43/21-2-50

146

تعمیر ماشین آالت کشاورزی

8-43/90/2-58

تعمیر کار ماشین آالت و ادوات کشاورزی

147

تعمیر کار لوازم خانگی گردنده

8-55/77

تعمیر کار مکانیکی لوازم خانگی گردنده و حرارتی

148

تعمیرکار دستگاههای سرد کننده

8-41/83

تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری درجه 1

مکانیک ماشین آالت سنگین راهسازی ( عملیات خاکی )

 8-71/08/2/3دارد
1-10/15/2/5

ندارد

 7-91/43/1/3دارد
7-91/41/1/4/3

ندارد

8-49/63/2/2

ندارد

 6-28/93/1/3دارد
8-51/10/1/1

ندارد

 8-41/83/1/2دارد

149

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

8-71/20

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

8-41/92/1/3

ندارد

150

مهارت های سالم زیستن

5-99/40/1/2

مشاور مهارت های سالم زیستن

5-99/40/1/3

ندارد

151

نقشه کشی ساختمان درجه 2

0-32/54/2/1

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2

 0-32/54/2/3دارد

152

پرورش دهنده ماهیان سردابی درجه 1

6-49/29/1/1

پرورش دهنده ماهیان سردابی درجه 1

 6-49/29/1/2دارد

153

نقاشی روی چرم

1-61/36/1/1

نقاشی روی چرم

154

آشپز درجه 2

5-31/31/2/2

آشپز درجه 2

 5-31/32/2/3دارد

155

متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت )

5/70/36/1/1

متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت )

 5-70/36/1/2دارد

156

آرایش صورت

5-70/23

متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت )

 5-70/36/1/2دارد

157

تعمیر کار کمک فنر درجه 1

8-31/98/1/1

تعمیر کار کمک فنر درجه 1

 8-31/98/1/2دارد

158

معرق کار درجه 2

8-19/48/2/3

معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 2

 8-19/49/2/2دارد

159

سرویس و نگهدار خودرو

8-49/81

سرویس و نگهداری خودرو

160

کارور رایانه و کارور پیشرفته رایانه

3-42/24

کاربر رایانه

 3-42/24/1/0/3دارد

161

کارور رایانه و کارور پیشرفته رایانه

3-42/23

کاربر رایانه

 3-42/24/1/0/3دارد

162

اپراتوری کامپیوتر

3-41/24

کارور عمومی رایانه شخصی

163

کاربری برنامه حقوق و دستمزد با کامپیوتر

3-41/23

حسابدار حقوق و دستمزد

164

کشتکار گلخانه ای هیدروپونیک

6-27/39/1/1

کشتکار گلخانه ای هیدروپونیک

1-61/36/1/3

8-49/81/2/3

ندارد

ندارد

 2511/12دارد
3-39/34/1/4
 6-27/39/1/3دارد

ندارد

165

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

6-27/42/1/1

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

 6-27/42/1/2دارد

166

پولک و منجوق دوز

7-95/68/1/1

مهره های تزئینی و پولک و منجوق دوز

 7-95/68/1/3دارد

167

کارور CNC

3-41/27

کارور CNC

3-41/27/1/3

ندارد

168

قالی باف درجه 1

7-54/56

قالی باف درجه 1

7-54/57/1/3

ندارد

169

تعمیر کار برق خودرو

81-8-55/42

تعمیر کار برق خودرو درجه  ( 2کار و دانش )

 8-55/42/2/3دارد

170

اتومکانیک

8-43/23/2/1

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  (2کار و دانش )

 8-43/23/2/3دارد

171

برق خودرو

8/55/30/66

تعمیرکار برق خودرو درجه  ( 2کار و دانش )

8-55/42/2/3

172

تعمیرکار اتومبیل های سواری و بنزینی

8-43/23/2/1

تعمیرکار اتومبیل های سواری و بنزینی درجه  ( 2کار و دانش )

 8-43/23/2/3دارد

173

برق خودرو

8/55/42/72

تعمیرکار برق خودرو درجه  ( 2کار و دانش )

8-55/42/2/3

ندارد

174

برق صنعتی

70-8-55/14

برق کار صنعتی درجه  ( 2کار و دانش )

8-55/15/2/4

ندارد

175

اتومکانیک

8/42/20/2/67

تعمیرکار اتومبیل های سواری و بنزینی درجه  ( 2کار و دانش )

8-43/23/2/3

ندارد

176

تعمیر اتومبیل های سواری درجه2

67-8-43/25

تعمیرکار اتومبیل های سواری و بنزینی درجه  ( 2کار و دانش )

8-43/23/2/3

ندارد

177

تعمیر اتومبیل های سواری درجه 1

72-8-43/24

تعمیرکار اتومبیل های سواری و بنزینی درجه 1

8-43/23/1/3

ندارد

178

تراشکاری درجه 1

75-8-34/22

تراشکاری درجه 1

8-34/22/1/3

ندارد

179

الگو برشکار لباس زنانه

7-91/41/1/2/2

الگوساز و برشکار لباس زنانه

180

طراح گرافیک رایانه ای

1-66/51/1/1

طراح گرافیک رایانه ای

 2513/72دارد

181

رایانه کار نرم افزار گرافیک Corel draw

1-62/54/1/1

کارور Corel draw

 2513/74دارد

182

رایانه کار نرم افزار گرافیک FreeHand

1-62/58/1/1

کارور FreeHand

 2513/73دارد

183

نقشه کش ساختمان درجه 2

0-21/33

نقشه کشی عمومی ساختمان

 0-32/54/2/4دارد

184

تعمیر ماشین های کشاورزی ( تراکتور و تیلر )

8-49/57

مکانیک تراکتور و تیلر

 8-49/57/1/2دارد

185

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/3

نازک دوز زنانه درجه 2

 7-91/41/2/4دارد

186

مدیر آموزشگاه

2-19/11

مدیر آموزشگاههای فنی و حرفه ای

 2-19/11/1/2دارد

187

تعمیر دستگاههای صوتی و رادیو

8-54/25

تعمیر کار رادیو و ضبط

188

تعمیر تلویزیون رنگی

8-54/23

تعمیر تلویزیون رنگی

ندارد

 7-91/41/1/3/2دارد

8-54/25/1/3
 8-54/23/1/3دارد

ندارد

189

پیکر تراش چوب

1-61/31/1/2

پیکر تراش چوب

 1-61/21/1/3دارد

190

منبت و معرق کار درجه 2

8-19/45/2/1

منبت و معرق کار درجه 2

 8-19/45/2/2دارد

191

قلم زنی روی چوب

1-61/29/1/1

قلم زنی روی چوب

 1-61/29/1/3دارد

192

پیراهن دوز مردانه شومیزه زنانه و بچه گانه

7-91/35

دوزنده پیراهن شومیزه مردانه زنانه و لباس راحتی

193

گلسازی

7-99/95

گلساز عمومی

7-91/35/1/4

ندارد

 1-61/84/1/3دارد

194

رایانه کار درجه 1

3-42/27

کاربر نرم افزار اداری

3-42/24/1/4

ندارد

195

نقشه کشی صنعتی درجه 1

0-32/12

نقشه کشی صنعتی درجه 1

0-32/12/1/3

ندارد

196

اتوکد 14

0-32/98

کارور اتوکد

197

رایانه کار  ICDLدرجه 1

3-42/15/1/3

رایانه کار  ICDLدرجه 1

 3-42/15/1/4دارد

198

رایانه کار  ICDLدرجه 2

3-42/15/2/1

رایانه کار  ICDLدرجه 2

 3-42/15/2/4دارد

199

آرایش زنانه

5-70/20

آرایش و پیرایش زنانه پس از آزمون عملی

 5-70/23/1/3دارد

200

گلدوزی

7-95/70-63

گلدوز دستی

 7-95/73/1/3دارد

 2513/76دارد

201

بافتنی بافت ماشینی

70-7-55/41

تریکو دوز

7-92/21/1/2

ندارد

202

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/3

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/2/2

ندارد

203

تراشکاری درجه 2

8-24-20-2-66

تراشکاری درجه 2

8-34/22/2/2

ندارد

204

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی E1

8-72/22/1/2

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW

8-72/16/1/1

ندارد

205

راهبر عالی کامپیوتر 2

0-84/24

رایانه کار ICDLدرجه 2

 2513/89دارد

206

راهبر عالی کامپیوتر 2

0-84/24

رایانه کار ICDLدرجه 1

 2513/90دارد

207

تراشکار و فرزکار CNC

8-33/89/1/1

تراش CNC

8-33/84/2/3

ندارد

208

تراشکار و فرزکار CNC

8-33/89/1/1

فرز CNC

8-33/86/2/3

ندارد

209

گلیم باف درجه 2

7 – 54/54

گلیم باف درجه 2

210

نازک دوز زنانه

7-91/41/2/1

نازک دوز زنانه درجه 2

211

رایانه کار  ICDLدرجه 1

3-42/15/1/1

رایانه کار  ICDLدرجه 1

 3-42/15/1/4دارد

212

نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی

8-71/08

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2

 8-71/08/2/3دارد

 7-54/54/2/3دارد
7-91/41/2/4

ندارد

213

پولک و منجوق دوز

7-95/68/1/3

پولک و منجوق دوز

 7-95/68/1/2دارد

214

رفوگری فرش ( تفاهم نامه )

7-54/93/2/3

رفوگر قالی مقدماتی

 7318 - 89 – 026 – 1دارد

215

کاربری برنامه حقوق و دستمزد با کامپیوتر

72 3 - 41/23

کارور نرم افزار حقوق و دستمزد

216

تعمیر کار وسایل خانگی گردنده حرارتی و برقی

8-55/77/1/1

تعمیر کار لوازم خانگی خانگی گردنده درجه 1

 8-55/77/1/3دارد

217

کیف دوزی

8-3/12/1/3

دوزنده کیف با چرم مصنوعی

 8-03/12/1/4دارد

218

کیف دوزی

8-3/12/1/3

دوزنده کیف با چرم طبیعی

 8-3/14/1/1دارد

219

آرایش زنانه

5-70/23

متعادل ساز چهره زنانه

 5-70/36/1/2دارد

220

پیرایش زنانه

5-70/24

پیرایشگر موی زنانه

 5-70/11/1/2دارد

221

فنآوری اطالعات چند رسانه ای IT

0-84/21

تولید کننده چند رسانه ای درجه 1

 2513/79دارد

222

فنآوری اطالعات چند رسانه ای IT

0-84/21

تولید کننده چند رسانه ای درجه 2

 2513/80دارد

223

فنآوری اطالعات چند رسانه ای IT

0-84/21

کارور Flash

 2513/75دارد

224

فنآوری اطالعات چند رسانه ای IT

0-84/21

کارور Premiere

 1-61/44/1/4دارد

225

فنآوری اطالعات چند رسانه ای IT

0-84/21

کارور Indesign

 3513-84دارد

226

فنآوری اطالعات چند رسانه ای IT

0-84/21

کارور Corel Draw

 2513/74دارد

227

فنآوری اطالعات چند رسانه ای IT

0-84/21

کارور DMAX3

228

فنآوری اطالعات چند رسانه ای IT

0-84/21

طراح گرافیک رایانه ای

 2513/72دارد

229

فنآوری اطالعات چند رسانه ای IT

0-84/21

کارور FreeHand

 2513/73دارد

230

فنآوری اطالعات چند رسانه ای IT

0-84/21

کارور Photoshop

 2513/71دارد

231

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی و برودتی

8-71/08/1/2

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی درجه 1

 8-71/08/1/3دارد

232

لوله کش عمومی ( تاسیسات )

8-71/05/1/1

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

 8-71/06/2/2دارد

 2513/83دارد

 1-62/50/1/6دارد

233

تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه 2

8-43/23/2/3

تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه 2

8-43/23/2/4

دارد

234

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/3

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/4

دارد

235

ضخیم دوز مردانه

7-91/45/1/2

ضخیم دوز مردانه

7-91/45/1/3

236

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/2

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/4

ندارد
دارد

237

نازک دوز مردانه

7-91/45/2/2

نازک دوز مردانه

7-91/45/2/3

دارد

238

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

8-71/13/1/2

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

8-71/13/1/3

دارد

239

حسابداری صنعتی

1-10/12/2/1

حسابداری صنعتی درجه 2

1-10/12/2/3

240

حقوق و دستمزد

3-39/34/1/2

حسابدار حقوق و دستمزد

 3-39/34/1/4دارد

241

حسابداری مقدماتی

1-10/15/2/3

حسابداری عمومی مقدماتی

 1-10/15/2/5دارد

242

رایانه کار درجه 2

3-42/27/2/2

رایانه کار حسابدار مالی

243

راهبر عالی کامپیوتر pc

0-84/24

کاربر رایانه

244

مکانیک صنایع ( طرح  18ماهه )

/1م8 - 41/10/

مکانیک صنایع ( طرح  18ماهه )

245

تراشکار CNC

8-33/81/2/1

تراشکار CNC

 8-33/81/2/2دارد

246

بچه گانه و دخترانه دوز

7-91/43/1/2

بچه گانه و دخترانه دوز

 7-91/43/1/3دارد

247

شلوار دوز

7-91/34/1/1

شلوار دوز

248

رایانه کار نرم افزار گرافیک  freehandدرجه  1و 2

1-62/58/1/1

کارور freehand

249

طال و جواهر ساز ( مدلساز )

7-94/11

مدلساز فلزات قیمتی

250

مراقبت پوست و مو (  180ساعت )

5-70/49

251

نقشه کشی ساختمان

0-32/54

نقشه کشی عمومی ساختمان

252

منبت کاری درجه 2

8-12/32

منبت کار درجه 2

253

درودگر درجه 2

8-12/06

درودگر درجه 2

254

نازک دوز زنانه

8-91/44/2/2

نازک دوز زنانه درجه 2

255

بنای سفت کار

9-51/23/1/1

بنای سفت کار

256

نقاش روی چرم

1-61/36/1/2

نقاشی روی چرم

 1-61/36/1/3دارد

257

رایانه کار ICDL

3-42/26

رایانه کار  ICDLدرجه 2

 3-42/15/2/4دارد

258

آرایش و پیرایش زنانه درجه 1

5-70/23/1/2

آرایش و پیرایش زنانه

 5-70/23/1/3دارد

1-10/18/1/5

ندارد

ندارد

 3-42/24/1/0/3دارد
 8-41/12/1/1دارد

7-91/34/1/3

ندارد

 3513/73دارد
 7-94/11/1/2دارد

پاکسازی صورت زنانه ( شایستگی )  64/5ساعت 5142-57-04-0

ندارد

 0-32/54/2/4دارد
8-12/32/2/3

ندارد

 8-12/06/2/4دارد
7-91/41/2/4

ندارد

 9-51/23/1/4/2دارد

259

ابریشم دوزی

7-95/65-71

گلدوز دستی

7-95/73/1/3

ندارد

260

کارمند امور اداری و دبیرخانه

3-93/33/2/2

کارمند دبیرخانه

3-93/38/1/3

ندارد

3-93/39/1/3

261

کارمند امور اداری و دبیرخانه

3-93/33/2/2

کارمند امور اداری

262

بافندگی با ماشین

7-55/41

بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگی

263

تراشکاری

8/34-33/75

تراشکاری درجه 2

264

جوشکاری برق

73-8-72/25

جوشکاری E3

265

جوشکاری برق

73-8-72/25

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیE3

266

مدلسازی

75/8-19/38

مدلساز درجه 2

 8-19/38/2/3دارد

267

جوشکاری گاز

 8-72/18و 73

جوشکاری گاز درجه 2

 8-72/17/2/2دارد

ندارد

 7-55/41/1/4دارد
8-34/22/2/3

ندارد

 8-72/22/2/3دارد
8-72/22/1/3

ندارد

268

مسئول حقوق و دستمزد

3-39/34-70

حسابدار حقوق و دستمزد

3-39/34/1/4

ندارد

269

حسابداری عمومی مقدماتی

73-1-1-10/16

حسابدار عمومی مقدماتی

1-10/15/2/5

ندارد

270

رایانه کار درجه 2

3-42/28

کاربر رایانه

271

کارور عمومی رایانه شخصی

3-42/24-80

کارور رایانه درجه 2

 3-42/24/1/2دارد

272

رایانه کار  ICDLدرجه 2

3-42/26-82

رایانه کار  ICDLدرجه 2

 3-42/15/2/4دارد

 3-42/24/1/0/3دارد

273

سیم پیچ الکترو موتور ترانسفورماتور تکفاز

8-53/52-73

تعمیرکار ماشینهای الکتریکی درجه 2

8-53/47/2/4

ندارد

274

کارور تاسیسات برودتی و گرمایی

8-71/19/1/2

کارور تاسیسات برودتی و حرارتی

8-71/19/1/3

ندارد

275

شبکه دوزی

7-95/67

شبکه دوزی

 7-95/67/1/2دارد

276

مدلسازی

8-19/35

مدلساز درجه 2

 8-19/38/2/3دارد

277

رنگ کاری ساختمان

9-31/25

کمک نقاش ساختمان درجه 2

9-31/25/2/1/1

278

نقاش ساختمان

9-31/23

کمک نقاش ساختمان درجه 2

 9-31/25/2/1/1دارد

279

کاور رایانه ( آشنایی با فن آوری رایانه شخصی ) 1

3-42/21

کاربر رایانه

 3-42/24/1/0/3دارد

280

مینیاتور ساز

1-61/95/1/2

مینیاتور ساز

 1-61/95/1/3دارد

281

سوهان پز

7-76/98/1/1

سوهان پز

 7-76/98/1/3دارد

282

گچ بر پیش ساخته

9-55/22

گچ بر

283

آرماتور بند

0-84/29

کمک استاد کار آرماتوربند

 9-52/34/2/4/1دارد

284

آرماتوربندی

9-52/34

کمک استاد کار آرماتوربند

 9-52/34/2/4/1دارد

9/55/13/1/2

ندارد

ندارد

285

قالب بندی و کفراژ بند

9-52/25

قالب بندی و کفراژ بند درجه 1

286

رایانه کار حسابدار مالی

1-10/18/1/2

رایانه کار حسابدار مالی

287

تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

8-41/83/1/2

تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

 7127-3203دارد

288

تصویربردار

1-63/64

تصویربردار

 1-63/64/1/4دارد

289

عکاس عمومی

1-63/17

عکاس عمومی ( آنالوگ )

 1-63/17/1/3دارد

290

طراحی لباس با رایانه

7-91/41/1/3/4

طراحی لباس زنانه

291

طراحی معماری داخلی

0-21/25/1/2

طراحی معماری داخلی ( درجه ) 2

292

اتوکد

1-62/60/1/3

کارور اتوکد

1/62/58/1/2

رایانه کار گرافیک freehand

294

تراشکار

8 - 34/23

تراشکار درجه 2

295

برق صنعتی درجه 2

8-55/12-2-60

برقکار صنعتی درجه 2

 8-55/15/2/4دارد

296

برقکار صنعتی درجه 1

8-55/13/1/3

برقکار صنعتی درجه 1

 8-55/13/1/4دارد

297

برقکار ساختمان درجه 1

8-55/28/1/3

برقکار ساختمان درجه 1

 8-55/28/1/4دارد

298

کارگر نگهداری بتن درجه 1

9-52/19/1/3

کارگر نگهداری بتن

 9-52/19/1/3/1دارد

299

رایانه کار حسابداری مالی

1/10/18/1/2

رایانه کار حسابداری مالی

293

freehand mx

 9-52/25/1/4/1دارد
2411-45-010-6

7-91/41/1/4/3

ندارد

ندارد

 0-21/24/2/2دارد
 2513/76دارد
 1/62/58/1/4دارد
8 - 34/22/2/2

ندارد

 1 - 10/18/1/5دارد

300

تون آپ

8-43/94

تون آپ (تنظیم کار موتور ) درجه 2

8-43/95/2/4

ندارد

301

تعمیرکار هیدرولیک

8-49/95/1/2

هیدرولیک کار صنعتی

8-44/14/1/1

ندارد

302

راسته دوز

7-91/48/1/2

راسته دوز

7-91/48/1/3

ندارد

303

حسابدار مالی درجه ( 4صنایع) 136ساعت

-

حسابدار عمومی مقدماتی

1-10/15/2/5

ندارد

304

تعمیرکار وسایل خانگی گردنده حرارتی و برقی

8 - 55/77/1/1

تعمیرکار لوازم خانگی گردنده حرارتی و برقی درجه2

305

آرایشگر موی زنانه

5 - 70/34/1/1

آرایشگر موی زنانه

306

کاربر مواد و محصوالت شیمیایی در آرایش زنانه

5-70/33/1/1

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

 5-70/33/1/2دارد

307

رایانه کار

3-42/27/1/3

کاربر نرم افزار اداری

 3-42/24/1/4دارد

308

نقشه کشی به کمک رایانه

0-84/35-72

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

 0-32/197/1/3دارد

 8 - 55/77/2/1دارد
5-70/37/1/2

ندارد

309

رایانه کار ICDL

83-3/42/15

رایانه کار  ICDLدرجه 2

310

خیاطی زنانه

7-91/22

نازک دوز زنانه

311

حسابداری عمومی مقدماتی

78-1-10/98

حسابداری عمومی مقدماتی

312

تعمیر لوازم برقی خانگی کوچک

8-55/78-73

تعمیرکار مکانیکی لوازم برقی خانگی گردنده و حرارتی

313

برق صنعتی

8-55-14-2-6

برق کار صنعتی درجه 2

314

تعمیر اتومبیل های سواری

8-43/23

315

نقشه کشی ساختمان

5-31/20-2/67

نقشه کش ساختمان

316

آرایش و پیرایش مردانه درجه 1

5-70/30/1/2

آرایش و پیرایش مردانه درجه  ( 1کاردانش )

 5-70/30/1/4دارد

317

آرایش و پیرایش مردانه درجه 1

5-70/30/1/2

پیرایشگر مردانه درجه 1

 5-70/30/1/5دارد

318

تراشکار

8-34/22/2/1

تراشکار

319

تراشکار

8-34/22/2/1

تراشکار

320

تعمیر کار موتورهای دیزلی

77-8-43/39

مکانیک ماشین االت سنگین راهسازی

321

منبت کار درجه 1

8-12/31

منبت کار درجه1

322

برق خودرو درجه2

8-55/40/66

تعمیر کار برق خودرو درجه2

323

طراح و نقشه کش اتوکد

0-84/43

کارور AutoCAD

324

جوشکار درب و پنجره

8-74/93

در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه2

325

جوشکار درب و پنجره

8-74/93

در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه2

 8-74/95/2/1/1دارد

326

سنگ کار

9-51/43/1/1

سنگ کار درجه1

 9-51/43/1/4/1دارد

327

کارور آتشکاری در معدن

7-11/54/2/2

کارور آتشکاری در معدن

 7542-39-001-1دارد

328

آتش بار معدن

7-11/53/2/1

کارور آتشکاری در معدن

 7542-39-001-1دارد

329

نقشه بردار درجه2

0-31/23-71

کمک نقشه بردار درجه2

 0-31/21/2/3/1دارد

330

کاربر رایانه و اینترنت در محیط کار (پیشرفته)

2511130301

کاربر رایانه و اینترنت در محیط کار

2511130301

331

طراح طال و جواهر

0-32/78/1/3

طراح طال و جواهر با رایانه مقدماتی

7313-79-003-1

332

طراح طال و جواهر

0-32/78/1/3

طراح طال و جواهر با رایانه پیشرفته

 7313-79-004-1دارد

 2513/89دارد
ندارد

7-91/41/2/4
 1-10/15/2/5دارد
8-51/10/1/1

ندارد

8-55/15/2/4

ندارد

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 7231-01-056-1 2

ندارد

0-32/54/2/4

ندارد

ندارد

8-34/22/2/2

ندارد

8342223

ندارد

8-49/63/2/2
 8-12/32/1/4دارد

ندارد

8-55/42/2/4
 2513/76دارد

ندارد

8-74/93/2/2

دارد
ندارد

333

گلیم بافی

7-54/54/3/2

گلیم بافی

7-54/54/2/3

ندارد

334

گلدوز دستی

7-95/73/1/3

گلدوز دستی

7-95/73/1/4

ندارد

335

نقش برجسته کاری روی سفال

8-92/33/1/1

نقش برجسته کاری روی سفال

 8-92/33/1/2دارد

336

نقش برجسته کاری روی سفال

8-92/33/1/1

نقش برجسته کاری روی سفال

 8-92/33/1/3دارد

337

طال و جواهر ساز

8-80/10

طال و جواهر ساز

 8-80/10/1/2دارد

338

شایستگی کار آفرینی با رویکرد  KABسطح مقدماتی

100011

شایستگی کار آفرینی با رویکرد  KABسطح مقدماتی

339

مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی

8-52/92-79

اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی

340

P hotoshop

1-62/56-82

کارور Photoshop

341

جوشکاری برق

8-72/22/2-1

جوشکاری سازه های فوالدی با فرآیند smaw

342

معرق کاری

8-19/46-70

معرق کار درجه 2

 8-19/48/2/5دارد

343

درودگری

87-12/05-66

درود گر درجه 2

8-12/06/2/4

ندارد

344

درودگر در و پنجره

9-54/11- 69

درودگر درجه 2

8-12/05/2

ندارد

345

قالب باف چرم و جیر

7-55/87/1/2

قالب باف چرم و جیر

 7318-75-040-1دارد

دارد

1000112

 2512/39دارد
 2513-53-115-1دارد
ندارد

8-72/22/2-1

346

جوشکاری برق

8-72/22/2-1

جوشکار سازه های فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/23/1/1

ندارد

347

فرزکاری

8-34/33-75

فرزکار درجه 2

8-34/32/1/3

ندارد

348

قالی باف

7-54/57/1/2

قالی باف

7-54/57/1/3

349

برق ساختمان درجه2

8-55/15-72

برق ساختمان درجه2

8-55/28/2/4

350

برقکار صنعتی

8-55/13/1/2

برقکار صنعتی درجه 1

 8-55/13/1/4دارد

351

گلیم باف

7-54/54/1/3

گلیم باف درجه 1

 7-54/54/1/2دارد

352

درودگر

8-12/06/2/2

درودگر درجه 2

 8-12/06/2/4دارد

353

سیم کش ساختمان

8-55/15-72

تعمیر کار ماشینهای الکترونیکی درجه2

354

بنای سفت کار

9-51/23/1/3

بنای سفت کار درجه 1

 9-51/23/1/4/1دارد

355

ملیله ساز نقره

8-80/55/1/2

ملیله ساز نقره

 8-80/55/1/3دارد

356

سازنده دوختهای سنتی تلفیقی

7-95/93/1/1

سازنده دوختهای سنتی تلفیقی

دارد

8-53/47/2/4

7-95/95/1/1

ندارد

ندارد

ندارد

 8-19/48/2/5دارد

357

معرق کار

57-8-19/47

معرق کار

358

شک دوزی

7-95/73/1

شک و زری باف

359

بنای سفت کار

9-51/23/1/4/2

بنای سفت کار درجه 1

 9-51/23/1/4/1دارد

360

طراح نقشه فرش

1-62/93/2/3

طراح قالی (مقدماتی)

دارد

361

رنگرز الیاف قالی

7-56/23/1/2

رنگرز شیمیائی قالی دستباف

 7-56/25/1/1دارد

362

رنگرز الیاف قالی

7-56/23/1/2

رنگرز طبیعی قالی دستباف

 7-56/23/1/3دارد

363

قالی باف درجه 1

7-54/57/1/3

قالی باف پیشرفته

364

نقاشی ساختمان

9-31/24

نقاش ساختمان درجه 1

 0-31/25/1/4/1دارد

365

گچ کار

9-55/13

کمک گچ کار درجه 2

 9-55/13/2/3/2دارد

366

لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه 1

8-71/22/1/3

لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه 1

7-95/79/1/1
7318-89-001-1

ندارد

7318-89-012-1

ندارد

8-71/23/1/1

ندارد

367

پداگوژی

1-32/88

روشها و فنون تدریس (پداگوژی)

2351-49-012-1

ندارد

368

پداگوژی عمومی

1-31/99/1/1

روشها و فنون تدریس (پداگوژی)

 2351-49-012-1دارد

369

مدیر آموزشگاه

2-19/11

مدیر آموزشگاه فنی و حرفهای بخش خصوصی

2-19/11/1/3

ندارد

370

طراح لباس زنانه و بچه گانه

0-32/79

طراح لباس زنانه

7-91/41/1/4/3

ندارد

371

حسابداری مالی

1-10/96/2/1

حسابداری عمومی مقدماتی

2411-45-001-1

ندارد

372

برنامه نویس زبان Visual-Basic

0-84/80

برنامه نویس زبان Visual-Basic

373

رایانه کار Photoshop

1-26/56

کارور Photoshop

374

کارور عمومی رایانه شخصی

3-42/24

کارور عمومی رایانه شخصی

375

منبت کار درجه 1

8-12/31

منبت کار درجه 1

376

الکترونیک کار صنعتی

8-52/51

الکترونیک کار صنعتی

377

برقکار صنعتی درجه 2

8-55/15/2/4

برقکار صنعتی

378

حجار ( سنگ تراش )

75-1-61/25

حجار سنگ های تزئینی

379

قالی باف

7-54/57/2/2

قالی باف درجه 2

 7-54/57/2/3دارد

380

قالی باف

7-54/57/2/2

قالی باف درجه 2

 7-54/57/2/4دارد

 0-84/80/1/3دارد
 2513-53-115-1دارد
 2511/12دارد
 8-12/32/1/4دارد
8-52/53/1/5
 7412-05-006-1دارد
 1-61/25/1/2دارد

ندارد

381

طراح نقشه فرش

77-1-62/93

طراح نقشه فرش

 1-62/93/2/3دارد

382

طراح نقشه فرش

77-1-62/93

طراح نقشه فرش

 1-62/93/2/1دارد

383

جوشکاری برق

8-72/21-70

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی ) SMAW(E3

384

ملیله ساز نقره

8-80/55/1/2

ملیله ساز نقره

ندارد

8-72/22/2/3
 8-80/55/1/3دارد

385

سازنده دوختهای سنتی تلفیقی

7-95/93/1/1

سازنده دوختهای سنتی تلفیقی

7-95/95/1/1

ندارد

386

شلوار دوز

7-91/34-77

شلوار دوز

7-91/34/1/3

ندارد

387

سازنده گلهای بلندر

1-61/81-81

سازنده گلهای بلندر

1-61/81/2/3

ندارد

388

مشبک کار

8-12/69-79

مشبک کار درجه2

 8-12/69/2/2دارد

389

تراشکار

8-34/22/2/3

تراشکار

 8-34/22/2/2دارد

390

فرزکار

8-34/32/2/1

فرزکار درجه 2

 8-34/32/2/3دارد

391

نقشه بردار با دستگاههای الکترونیکی total station

0-31/21/1/1/2

نقشه بردار با دستگاههای الکترونیکی ( total stationنقشه بردار ماهر)

 0-31/21/1/1/4دارد

392

معرق کار منبت کار صدف و چوب

8-19/42/2/1

معرق کار منبت کار صدف و چوب درجه 2

 8-19/42/2/2دارد

393

طراح نقشه فرش

1-62/93/2/2

طراح نقشه فرش (کار و دانش)

394

اسکلت ساز درجه 2

9-74/41/2/2

کمک اسکلت ساز درجه 2

395

صافکاری درجه2

8-72/70

صافکاردرجه2

396

طراح و نقشه کش اتوکد

0-84/34

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

397

برق خودرو

8-55/10

تعمیرکار برق خودرو درجه2

8-55/42/2/4

398

ریخته گر فلزات قیمتی

7-25/12

ریخته گر فلزات قیمتی

7-25/12/1/2

399

برنامه نویس زبان visual-basic

0-84/40

برنامه نویس زبان visual-basic

400

گلیم باف درجه دو

7/54/59

گلیم باف درجه دو

401

حسابدار تکمیلی

1/1014

حسابدار عمومی تکمیلی

 1-10/15/1/3دارد

402

نقشه کش ساختمان درجه یک

0-32/54/1/1

نقشه کشی سازه

 0-32/54/1/4دارد

403

نقشه کش ساختمان درجه یک

0-32/54/1/1

نقشه کشی معماری

 0-35/54/1/3دارد

404

سفت کار

9-31/20

کمک بنای سفت کار

 9-51/23/2/4دارد

ندارد

1-26/93/2/3
 9-74/41/2/3/1دارد

ندارد

8-73/74/2/2
 0-32/97/1/3دارد

ندارد
دارد

 0 -84/80/1/3دارد
7-54/54/2/3

ندارد

405

دوخت روبدو شامبر

7-91/46

روپوش و ربدوشامبردوز ،کت و پیژاما ،سربند و پیش بند

406

گبه باف

7-54/95

گبه باف

407

گلیم باف درجه یک

7-54/58

گلیم باف درجه یک

408

نرم افزار فتوشاپ

1-62/56

کارور فتوشاپ

409

تور باف

7-59/41

قالب باف

410

لوله کش آب سرد و گرم فاضالب

8-71/06

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

411

طراحی لباس زنانه

0-32/79

طراح لباس زنانه و دخترانه

412

نقشه کش ساختمان

0-21/10-2

نقشه کش عمومی ساختمان

ندارد

7-91/47/1/2
 7-54/96/1/2دارد
7545411
2513531151

ندارد
دارد

 7-59/41/1/3دارد
8-71/06/2/2

ندارد

7-91/41/1/3/3

ندارد

 .0-32/54/2/3دارد

413

جوشکاری برق

8-72/30-2-58

جوشکاری E3 , E6

8-72/22/2/3

ندارد

414

جوشکاری برق

8-72/30-2-58

جوشکاری E3 , E6

8-72/22/1/3

ندارد

415

اتومکانیک  18ماهه

8-42/20

تعمیر خودرو سبک طرح  18ماهه

8-43/24/1/1

ندارد

416

مکانیک ماشین آالت سنگین راهسازی درجه دو

8-55/42/1/2

مکانیک ماشین آالت سنگین راهسازی درجه دو

8-49/63/2/2

ندارد

417

برق صنعتی

8-5/41

برقکار صنعتی درجه ممتاز ( پیوسته )

418

نقشه کش ساختمان درجه یک

0-32/54/1/1

نقشه کش سازه درجه 1

 0-32/56/1/1دارد

419

نقشه کش ساختمان درجه یک

0-32/54/1/1

نقشه کش معماری

 0-32/54/1/5دارد

420

برق خودرو

8-55/10

تعمیرکاربرق خودرو درجه 2

 8-55/42/2/4ندارد

421

ریخته گر فلزات قیمتی

7-25/12

ریخته گر فلزات قیمتی

 7-25/12/1/2دارد

422

موتور گیربکس پراید

/2/3خ8-43/24/

موتور گیربکس پراید

423

نرم افزار گرافیک Photoshop

1-62/56

کارور فتوشاپ

424

شایستگی کارآفرینی رویکرد  KABسطح مقدماتی

100011

425

گبه باف

7-54/95

گیوه باف

426

برقکار ساختمان درجه 1

8-55/28/1/2

برقکار ساختمان درجه 1

427

گلیم باف

7-54/59

گلیم باف

7545423

428

گلیم باف

7-54/54/1/2

گلیم باف

 7318-75-019-1دارد

/3م 8 - 55/13/دارد

/1/3خ 8 - 43/24/دارد
 71/2513دارد

شایستگی کارآفرینی رویکرد  KABسطح مقدماتی 1000112

دارد

7-55/54/1/3

ندارد

 8-55/28/1/4دارد
ندارد

ندارد

7318-75-019-1

429

گلیم باف

7-54/59/74

گلیم باف

430

تذهیب کار

1-61/39/1/2

تذهیب کار

431

قالی بافی درجه 2

7-54/57/2/1

قالی بافی درجه 2

7-54/57/2/4

432

قالی بافی درجه 2

7-54/57/2/2

قالی بافی درجه 2

 7-54/57/2/4دارد

433

قالی بافی درجه 2

7-54/57/2/3

قالی بافی درجه 2

 7-54/57/2/4دارد

434

گلیم باف درجه2

7-54/54

گلیم باف

435

کارگر عمومی ساختمان درجه3

9-51/23/3/1/2

کارگر عمومی بنای سفت کار درجه3

436

گلدوز ماشینی

7-95/71

گلدوز ماشینی

7-95/74/1/5

437

آشپز درجه2

5-31/32/2/3

آشپز درجه2

7512-68-091-1

438

روبان دوز

7-95/94/1/1

ربان دوز پیشرفته

 7318-81-014-1دارد

439

روبان دوز

7-95/94/1/1

ربان دوز مقدماتی

 7318-81-013-1دارد

440

حسابدار عمومی مقدماتی

1-10/98

حسابدار عمومی مقدماتی

 2411-45-001-1دارد

441

حسابدار عمومی مقدماتی

1-10/15/2/5

حسابدار عمومی مقدماتی

 2411-45-001-1دارد

442

حسابدار عمومی تکمیلی

1-10/15

حسابدار عمومی تکمیلی

 1-10/15/1/3/1دارد

 1-61/39/1/3دارد
ندارد

 7318-75-019-1دارد
 9-51/23/3/1/1دارد
دارد
ندارد

443

تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری

8-41/83

تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری

7127-3203

ندارد

444

تعمیرکار وسایل خانگی گردنده حرارتی و برقی

8-55/77

تعمیرکار لوازم خانگی برقی و حرارتی و گردنده درجه 2

8-55/77/2/1

ندارد

445

تعمیرکار وسایل خانگی گردنده حرارتی و برقی

8-55/77

تعمیرکار لوازم خانگی برقی و حرارتی و گردنده درجه 1

8-55/77/1/3

ندارد

446

پیرایش زنانه

74-5-70/24

پیرایشگر موی زنانه

 5-70/31/1/1دارد

447

برق صنعتی

8-55/14-68

برقکار صنعتی درجه 2

8-55/15/2/4

ندارد

448

تعمیر کار اتومبیل های سواری

8/43/25/67

تعمیر کار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

8-43/23/2/3

ندارد

449

تراشکار درجه 2

8-32/23/66

تراشکار درجه 2

8/34/22/2/2

ندارد

450

فرش باف

7-54/57/1/4

قالی باف درجه 1

7-54/57/1/3

ندارد

451

کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان

7214-29-002-1

کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان

 9-74/41/3/1دارد

452

کارگر عمومی آرماتور بند

7119-29-021-1

کارگر عمومی آرماتور بند

 9-52/34/3/1دارد

453

کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی

7214-29-005-1

کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی

 8-74/95/3/1دارد

454

کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی

7126-29-001-1

کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی

 8-71/22/3/1دارد

455

کارگر عمومی سنگ کار

7113-30-001-1

کارگر عمومی سنگ کار

9-51/43/3/1

456

کارگر عمومی کاشی کار

7113-30-004-1

کارگر عمومی کاشی کار

 9-51/52/3/1دارد

457

کارگر عمومی گچ کار

7123-30-004-1

کارگر عمومی گچ کار

 9-55/13/3/1دارد

458

کارگر عمومی نقاش ساختمان

7131-30-001-1

کارگر عمومی نقاش ساختمان

 9-31/25/3/1دارد

459

کارگر عمومی بتن ساز وبتن ریز

7119-29-024-1

کارگر عمومی بتن ساز وبتن ریز

 9-52/16/3/1دارد

460

کارگر عمومی بنای سفت کار

7112-30-001-1

کارگر عمومی بنای سفت کار

 9-51/23/3/1دارد

461

کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری

7126-29-004-1

کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری

 8-71/22/3/1دارد

462

کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه

7124-30-001-1

کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه

8-39/59/3/1

463

کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند

7119-29-028-1

کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند

 9-52/25/3/1دارد

464

کارگر عمومی نقشه بردار

9313-29-001-1

کارگر عمومی نقشه بردار

 0-31/22/3/1دارد

ندارد

ندارد

465

کارگر عمومی برقکار ساختمان

7411-30-001-1

کارگر عمومی برقکار ساختمان

8-55/30/3/1

ندارد

466

الگوساز و برشکار لباس زنانه درجه 1

7-91/31/1/2/2

الگوساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/2/3/1

ندارد

467

فن ورز شبکه هوایی برق درجه 400v-20KV 2

8-57/25/2/2

فن ورز شبکه هوایی

8-56/20/1/3

ندارد

468

فن ورز شبکه هوایی برق درجه 400V-20KV 2

8-57/25/2/2

فن ورز شبکه هوایی برق

469

مدیریت خانواده

73-5-20/12

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

8572514

ندارد

 7-20/12/1/3دارد

470

مدیریت خانواده

73-5-20/12

مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته )

5-99/40/1/2

ندارد

471

مدیریت خانواده

73-5-20/12

هنر در خانه ( کار و دانش )

7-99/95/1/2

ندارد

472

مدیریت خانواده

73-5-20/12

هنر در خانه

7-99/95/3/2

ندارد

473

مدیریت خانواده

73-5-20/12

هنر در خانه

474

گیپور باف

7-59/42-75

گیپور باف

 7-59/42/1/3دارد

475

تورباف

7-59/41-71

قالب باف

 7-59/41/1/3دارد

476

درو پنجره ساز آهنی

7-74/93-75

در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 2

7999513

8-74/93/2/2

ندارد

ندارد

6-27/96/1/3

دارد

477

پرورش دهنده قارچ صدفی

6-27/96/1/2

پرورش دهنده قارچ صدفی

478

تعمیر کار فلزات قیمتی

8-80/21-76

تعمیر کار فلزات قیمتی و جواهر آالت

479

تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS

0-22/17/1/1

تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS

480

نقشه کشی ساختمان درجه 2

0-32/54/2/2

نقشه کشی عمومی ساختمان

481

جوشکاری برق

8-72/21-70

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی E3

482

تعمیر کار موتورهای دیزل

8-43/39/2/1

تعمیر کار سیستم سوخت رسانی موتور دیزل (پمپ ساز ) درجه 2

483

تعمیر کار موتورهای دیزل

8-43/39/2/1

تعمیر موتور خودروهای سواری دیزلی

484

نقشه کشی ساختمان درجه 1

0-32/54/1/1

نقشه کشی معماری

 0-32/54/1/5دارد

485

نقشه کشی ساختمان درجه 1

0-32/54/1/1

نقشه کشی سازه

 0-32/56/1/1دارد

 8-80/21/1/2دارد
ندارد

0-22/18/1/3
 0-32/54/2/4دارد

ندارد

8-72/23/2/3
 8-43/33/2/3دارد
7231010611

دارد

