
شهریهجمعساعت کارورزیساعت عملیساعت تئوریکد استانداردحرفهرشته ردیف

CNG7231-01-072-11890272,650,000تعميرسيستم سوخت رسانی شایستگی- اتومکانیک1
43/23/1/421458608008,150,000-18تعميرکار اتومبيل های سواری بنزینی درجه شغل-اتومکانیک2
7231200100600015015002005,000,000(کاردانش)تعميرکار اتومبيل گاز سوز شغل-اتومکانیک3
43/23/2/318953107208,450,000-8 *2تعميرکار اتومبيل های سواری بنزینی درجه شغل-اتومکانیک4
55/42/2/311836204805,700,000-8 *2تعميرکار برق خودرو درجه شغل-اتومکانیک5
72312001007000112535504803,200,000(تنظيم کارموتور)تون اپ شغل-اتومکانیک6
52/53/1/533038507158,500,000-8*الکترونيک کار صنعتی شغل-الکترونیک7
56/36/1/3587201304,900,000-8تعميرکار تلفن همراهشغل-الکترونیک8
31193003002000112219203146,500,000طراح و تحليلگرسازه های مکانيکی موبایل رباتهاشغل-الکترونیک9
11221090701408001208,500,000سطح  – MBAشایستگی- امور مالی و بازرگانی10
21221080802408001207,300,000سطح  – MBAشایستگی- امور مالی و بازرگانی11
1221070903408001208,500,000پيشرفته MBAشایستگی- امور مالی و بازرگانی12
241313050125150402,000,000اقتصاد سنجی کاربردیشایستگی- امور مالی و بازرگانی13
2241102040128120401,300,000حسابداری واحدهای صنفی شایستگی- امور مالی و بازرگانی14
شایستگی- امور مالی و بازرگانی15

شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و 

1000195150201,000,000(SME)کوچک
241213040120200402,000,000عارضه یابی واحدهای صنفیشایستگی- امور مالی و بازرگانی16
100013/1267401002,200,000(سطح کامل)KABکارافرنی با رویکرد شایستگی- امور مالی و بازرگانی17
121107050217230402,400,000مدیریت قراردادهاشایستگی- امور مالی و بازرگانی18
121108060335530883,000,000مدیریت مالیشایستگی- امور مالی و بازرگانی19
1349130600212180301,650,000مدیریت مالی برای مدیران غير مالیشایستگی- امور مالی و بازرگانی20
263512050119280471,550,000مهارت های کارافرینیشایستگی- امور مالی و بازرگانی21
41/29/1/375150901,800,000-4بازار یاب بيمهشغل-امور مالی و بازرگانی22
00/29/1/231490801,800,000-4بازاریابشغل-امور مالی و بازرگانی23
41/25/1/2744601202,450,000-4*بيمه گر بيمه های بازرگانی شغل-امور مالی و بازرگانی24
1358501203,850,000-001-45-2413تحليل گر بورس اوراق بهادارشغل-امور مالی و بازرگانی25
41/48/1/1376301006,600,000-4تحليلگر بازارهای مالی بين المللیشغل-امور مالی و بازرگانی26
00/27/1/360200801,650,000-4*ترخيص کار گمرکات  شغل-امور مالی و بازرگانی27
10/15/1/3/159911503002,750,000*1جسابداری عمومی تکميلیشغل-امور مالی و بازرگانی28
39/34/1/4804001202,550,000-3*حسابدار حقوق و دستمزد شغل-امور مالی و بازرگانی29
10/16/1/26911501843,650,000-1حسابدار دولتیشغل-امور مالی و بازرگانی30

97 سال در آزاد آموزشگاههای های شهریه



10/12/1/3559501502,860,000-11حسابدار صنعتی درجه شغل-امور مالی و بازرگانی31
10/12/2/3509001402,650,000-1 *2حسابدار صنعتی درجه شغل-امور مالی و بازرگانی32
1369401302,650,000-001-45-2411(عمومی مقدماتی)حسابدارشغل-امور مالی و بازرگانی33
10/23/1/1346801023,000,000-1حسابرس ارشدشغل-امور مالی و بازرگانی34
10/21/1/2/18216602483,000,000-1(امور توليد و کنترل کاال  )حسابرس ارشد شغل-امور مالی و بازرگانی35
10/21/1/2458601312,500,000-11حسابرس درجه شغل-امور مالی و بازرگانی36
10/13/2/2/14212601683,000,000-21حسابرس درجه شغل-امور مالی و بازرگانی37
6267001102,450,000-010-45-2411رایانه کار حسابدار مالیشغل-امور مالی و بازرگانی38
10/14/1/1/127580852,400,000-1مشاوره ماليات بر ارزش افزودهشغل-امور مالی و بازرگانی39
10/21/1/2/3237701102,200,000-1(داخلی)معاون حسابرسشغل-امور مالی و بازرگانی40
122213060126380641,750,000ارتباطات سازمانیشایستگی- اموراداری41
121212060114260401,750,000توانمند سازی کارکنانشایستگی- اموراداری42
242413050216340502,000,000(5S)ساماندهی محيط کار شایستگی- اموراداری43
121909060325350601,750,000مدیریت رفتار سازمانیشایستگی- اموراداری44
H.R.M121211050223370602,200,000مدیریت منابع انسانی شایستگی- اموراداری45
95/31/1/248400881,900,000-3(کاردانش)بایگانشغل-اموراداری46
21/21/2/310140242,000,000-23منشی درجه شغل-اموراداری47
174112005002000111927103905,750,000برقکار ساختمان درجه شغل-برق48
55/28/2/429041007008,000,000-8 *2برقکار ساختمان درجه شغل-برق49
55/15/2/44486420109012,100,000-8(کار و دانش) 2برقکار صنعتی درجه شغل-برق50
53/47/2/4360560092011,450,000-8 *2تعميرکار ماشين های الکتریکی درجه شغل-برق51
74132005011000116057607364,300,000کارگر شبکه هوایی برقشغل-برق52
74122005003000112822403526,500,000مونتاژکار و نصاب تابلوهای برقشغل-برق53
10/10/1/36827103394,800,000-3مسيول بهداشت کارشغل-بهداشت و ایمنی54
133913004696,000,000-002-47-3257مشاور مهارت های سبک زندگی سالمشغل-بهداشت و ایمنی55
12052721443,500,000-008-47-13257منشی پزشکی درجه شغل-بهداشت و ایمنی56
117330502,000,000-006-47-23257منشی پزشکی درجه شغل-بهداشت و ایمنی57
99/40/1/216313202955,000,000-5(کار و دانش) (مقدماتی و پيشرفته)مهارت های سالم زیستن شغل-بهداشت و ایمنی58
112280403,000,000-032-09-7127سرویس و نگهداری و تعمير انواع کولرهای گازیشایستگی- تاسیسات59
71/13/1/28615402409,000,000-8(کار و دانش)تعميرکار ابگرمکن دیواری شغل-تاسیسات60
71/12/1/2111261037210,000,000-8*تعميرکار پکيج شوفاژ گازی شغل-تاسیسات61
71/12/1/1139326046512,000,000-8(کار و دانش) 1تعميرکار پکيج شوفاژ گازی درجه شغل-تاسیسات62
712720090200001136314045010,000,000تعميرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاریشغل-تاسیسات63



41/92/1/15114101925,000,000-8(کار و دانش)تعميرکار وسایل گاز سوز خانگی شغل-تاسیسات64
71/12/1/2/3219001118,800,000-8توانایی نصب و تعميرات پکيج شوفاژ گازی دیواریشغل-تاسیسات65
71262009023000178222030010,000,000نصاب  وتعميرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپيلتشغل-تاسیسات66
39/30/1/1408001202,420,000-1اموزش حقوق شهروندیشغل-خدمات آموزشی67
31/99/1/259370961,800,000-1*پداگوژی عمومی شغل-خدمات آموزشی68
99/95/1/35212501772,650,000-1کاربر زبان فنی و حرفه ای خارجیشغل-خدمات آموزشی69
19/11/1/316640801,650,000-2مدیر اموزشگاه ازاد فنی و حرفه ایشغل-خدمات آموزشی70
20/12/1/31206401843,700,000-7*مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده شغل-خدمات آموزشی71
34/21/1/15512301783,300,000-1 سال5مربی مهدکودک زیر شغل-خدمات آموزشی72
41/30/1/2267901052,000,000-4مشاور خرید و فروش اتومبيلشغل-خدمات آموزشی73
94/31/1/1118235303834,400,000-1مشاور مشاغلشغل-خدمات آموزشی74
7318207502800019721503124,000,000بافنده پوشاک دوميلشغل-(بافت)صنایع دستی 75
54/54/1/37619902753,500,000-7  *(کار و دانش) 1گليم باف درجه شغل-(بافت)صنایع دستی 76
54/54/2/39023003204,000,000-7(کار و دانش) 2گليم باف درجه شغل-(بافت)صنایع دستی 77
80/21/1/2426301053,750,000-8تعميرکار فلزات قيمتی و جواهراالتشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی78
1101430053115,750,000-019-79-7313جواهر سازشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی79
15511501705,500,000-022-79-7313جواهر ساز سيمیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی80
16010001605,500,000-021-79-7313جواهرساز مهره ایشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی81
80/51/1/239560951,650,000-8ذوب کار فلزات قيمتیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی82
25/12/1/230600903,450,000-7*ریخته گر فلزات قيمتی شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی83
1548601407,250,000-003-79-2163طراح طال و جواهر با رایانه مقدماتیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی84
80/10/1/1100380048015,700,000-8طال سازشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی85
36/11/1/2407801184,300,000-0عيار سنج فلزات قيمتیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی86
31/35/1/2728201545,500,000-4*فروشنده طال و نقره و جواهر شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی87
116427104353,950,000-001-79-2146گوهر شناسشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی88
80/12/1/220400601,550,000-8مليله کار و زنجير بافشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی89
12010001201,200,000-004-81-7318ابریشم دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 90
12810301312,600,000-019-81-7318(فطه دوز یا سلسله دوزی)پته دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 91
119750941,400,000-002-81-7318 تکه دوز با دستشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 92
95/69/2/3488301311,600,000-7*تکه دوزی با چرخ شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 93
1188201001,700,000-013-81-7318ربان دوز مقدماتیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 94
116650811,600,000-021-81-7318سرمه دوز سنتیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 95
61/35/1/31611401301,700,000-1طراح و نقاش روی پارچهشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 96



49/42/1/38423603203,600,000-9عروسک دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 97
55/30/1/37516502403,630,000-7(مکانيکی)کارور ماشين جوراب بافیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 98
61/23/1/315539505505,000,000-1مانکن سازشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 99
15920602656,500,000-010-27-7318بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگیشغل-صنایع نساجی100
54/46/2/210118702884,500,000-7(کار و دانش) (سيستم راپيری)کارور ماشين بافندگی بدون ماکو شغل-صنایع نساجی101
55/30/1/37516502403,600,000-7(مکانيکی)کارور ماشين جوراب بافیشغل-صنایع نساجی102
1208201021,430,000-011-28-7318دوزنده کيف اداری و مردانه چرمیشغل-صنایع چرم و پوست و خز103
7318202800300017219602683,750,000دوزنده کيف با چرم مصنوعیشغل-صنایع چرم و پوست و خز104
7318202800400015321502683,850,000دوزنده کيف چرمی با دستشغل-صنایع چرم و پوست و خز105
2287201001,100,000-020-28-7536سازنده کمربند چرمیشغل-صنایع چرم و پوست و خز106
3/12/1/34018802283,850,000-8(کار دانش)کيف دوز  شغل-صنایع چرم و پوست و خز107
91/66/2/24224002829,460,000-28تراشکار شيشه و کریستال درجه شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 108
15010801583,850,000-001-77-7536سازنده توليدات چرمی دست دوزشغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 109
29/94/2/23021002408,800,000-27قلم زن درجه شغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 110
29/94/1/38024403241,320,000-7قلمزن پيشرفتهشغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 111
95/41/1/140500901,650,000-8معرق کار کاشی و سراميکشغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 112
54/37/1/135950130550,000-7چله کششغل-(فرش)صنایع دستی 113
1358001151,210,000-026-89-7138(مقدماتی )رفوگر قالیشغل-(فرش)صنایع دستی 114
62/93/2/34213801801,210,000-1(کار و دانش)طراح نقشه فرش شغل-(فرش)صنایع دستی 115
62/92/1/3297601051,210,000-1طراح نقشه قالی با رایانهشغل-(فرش)صنایع دستی 116
54/56/1/236400761,100,000-7(کار و دانش)قالی باف تابلویی شغل-(فرش)صنایع دستی 117
54/52/1/22424002643,850,000-7قالی باف حجمیشغل-(فرش)صنایع دستی 118
54/57/1/32430603304,500,000-7(کار و دانش) 1قالی باف درجه شغل-(فرش)صنایع دستی 119
54/57/2/32442604505,300,000-7(کار و دانش) 2قالی باف درجه شغل-(فرش)صنایع دستی 120
54/57/2/3515020250,000-7 بخشی از استاندارد2قالی بافی درجه شغل-(فرش)صنایع دستی 121
22716901963,000,000-075-68-7512اشپز سنتیشایستگی- صنایع غذایی122
31/31/1/2317301043,950,000-5*روز - اشپز مخصوص شایستگی- صنایع غذایی123
31/94/1/110300401,550,000-5*اشپزی با مایکروویو شایستگی- صنایع غذایی124
124720963,500,000-018-67-7512تهيه کيک و  شيرینی های ترشایستگی- صنایع غذایی125
18480562,650,000-019-67-7512(سنتی)دسرساز مقدماتیشایستگی- صنایع غذایی126
114360501,760,000-065-67-7512ساالدساز و اردورسازشایستگی- صنایع غذایی127
5120/1/126400502,970,000سفره ارا و ميوه ارا‘سبزی اراشایستگی- صنایع غذایی128
76/96/1/3269001162,200,000-7سوهان پزشایستگی- صنایع غذایی129



76/67/1/13610001364,400,000-7(کار و دانش)شيرینی پز شيرینی های خشک شایستگی- صنایع غذایی130
31/98/1/2277301004,400,000-5طباخ ابزیانشایستگی- صنایع غذایی131
76/36/1/224660903,000,000-7*کيک ساز و تر ساز شایستگی- صنایع غذایی132
15813601944,000,000-087-68-7512اشپز مللشغل-صنایع غذایی133
5120206700500017018002509,500,000آشپزشغل-صنایع غذایی134
7511/2/5/220430632,420,000توليدکننده خانگی ترشی و شورشغل-صنایع غذایی135
7511/1/133590922,860,000توليدکننده سوسيس و کالباسشغل-صنایع غذایی136
76/37/1/13411601503,950,000-7*دسر ساز بين المللی شغل-صنایع غذایی137
76/66/1/118420601,760,000-7 *(اجاق کار)شيرینی پز بدون فر شغل-صنایع غذایی138
76/65/1/4229601183,630,000-17شيرینی پز درجه شغل-صنایع غذایی139
76/65/2/44514501906,000,000-27شيرینی پز درجه شغل-صنایع غذایی140
5120/1/15134220753,000,000(مقدماتی)کيک ساز شغل-صنایع غذایی141
124610853,550,000-001-68-5120(قهوه سرا)متصدی کافی شاپشغل-صنایع غذایی142
76/37/1/232460781,600,000-7(کار و دانش)نانوای نانهای حجيم و نيمه حجيم شغل-صنایع غذایی143
91/44/1/1316901002,000,000-7*الگو ساز لباس با رایانه  شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت144
7532205100200015235804104,650,000الگو ساز لباس به روش حجمیشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت145
7532205100300018825203404,300,000(تکدوزی  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت146
91/43/1/34420202463,500,000-7*بچه گانه و دخترانه دوز شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت147
75342051001000110030004001,500,000پرده دوزشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت148
7531205102600018416102453,600,000تریکو دوزشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت149
75312051028000111821203303,700,000خياط لباس زیر زنانهشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت150
75312051030000112737305009,800,000خياط لباس شب و عروسشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت151
92/21/1/12510501303,650,000-7(کار و دانش)خياط لباس های کشی شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت152
7531205102900012810401322,200,000دوزنده پوشاک حمامشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت153
7531205100300011911601352,200,000دوزنده پيراهن شوميز مردانه ، زنانه،و لباس راحتیشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت154
8153205100700019717802754,000,000دوزنده لباس بدون الگوشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت155
753420510020001446601103,000,000دوزنده لباس مبلشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت156
75312051024000110427603803,650,000دوزنده لباس ورزشی زنانهشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت157
8153205101000016820702753,650,000راسته دوزشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت158
91/47/1/26415402183,600,000-7روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پيژاما ، سربند و پيش بندشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت159
91/34/1/3228601082,200,000-7*شلوار دوز  شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت160
75312051020000110933604458,300,000ضخيم دوز زنانهشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت161
75312051021000110332704305,700,000ضخيم دوز مردانهشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت162



21634051001000111342705407,900,000طراح لباس زنانهشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت163
2163405100200017516002353,600,000طراح لباس ورزشی زنانهشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت164
91/42/1/25417002243,700,000-7(کار و دانش)کاپشن دوز شغل-(پوشاك)طراحی و دوخت165
7531205100500014613401803,850,000مانتو دوزشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت166
75312051001000113932104608,700,000نازک دوز زنانهشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت167
75312051023000111531504306,500,000نازک دوز مردانهشغل-(پوشاك)طراحی و دوخت168
216411050128120401,900,000(عمران  )بازساز و بهسازی بافت های فرسوده شهری شایستگی- عمران169
212312050125150401,850,000(عمران  )بکارگيری اصول عمومی خدمات مهندسی شایستگی- عمران170
74/41/1/3/14710001473,600,000-9 *1اسکلت ساز درجه شغل-عمران171
STAAD1110-22/17/1/2486401124,000,000تحليلگر و طراح سازه های بتنی و فلزی شغل-عمران172
ETABS0-22/18/1/3535901123,750,000تحليلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه شغل-عمران173
21/28/1/23014601765,700,000-0*تزیين کننده فضای داخلی شغل-عمران174
ARCHICAD0-32/54/2/2/428520802,600,000طراحی معماری به کمک شغل-عمران175
71312030008000131794015015,500,000(3Dپوشش)فضاساز یکپارچه دکوراتيو شغل-عمران176
GPS0-31/29/2/1404501001,700,000کارور شغل-عمران177
31/28/2/128420701,700,000-20 درجه SDR MAPکارور شغل-عمران178
GIS0-31/28/1/232160481,600,000کارور سيستم اطالعات جغرافيایی شغل-عمران179
51/23/2/4/15611801743,000,000-9 *2کمک بنای سفت کار درجه شغل-عمران180
/1/3نقاشی ساختمانشغل-عمران181 93301215015455,000,000-31/25/ب
Autocad31183030004000110220003224,500,000نقشه کش ساختمان با شغل-عمران182
32/54/2/413626604025,000,000-0نقشه کش عمومی ساختمانشغل-عمران183
32/56/1/115025404045,500,000-0نقشه کشی سازهشغل-عمران184
32/54/1/514827104195,000,000-0نقشه کشی معماریشغل-عمران185
3512/39307001002,900,000اسمبل و ارتقاء دهنده کامپيوترهای شخصیشایستگی- فناوری اطالعات186
3512/40307001002,500,000تعميرکار عمومی رایانه شخصیشایستگی- فناوری اطالعات187
118800982,300,000-041-53-12513 درجهICDLرایانه کار شایستگی- فناوری اطالعات188
112200321,100,000-040-53-22513 درجهICDLرایانه کار شایستگی- فناوری اطالعات189
WEB2513/7029510902,500,000طراح مقدماتی صفحات شایستگی- فناوری اطالعات190
3ds Max2166405310500015018002305,500,000طراح و پياده ساز انيميشن های   سه بعدی با شایستگی- فناوری اطالعات191
4132205310400016116902304,800,000*کاربر نرم افزار اداری شایستگی- فناوری اطالعات192
Acess85/2513458701322,200,000کارور شایستگی- فناوری اطالعات193
PHOTOSHOP2513-53-115-121510821,870,000کارور شایستگی- فناوری اطالعات194
Power point87/251319580771,300,000کارورشایستگی- فناوری اطالعات195



52/92/1/1/3507201223,300,000-8ميکروکنترلرها در روبوتيکشایستگی- فناوری اطالعات196
116480641,000,000-005-53-2523نصب و تنظيم سيستم عامل ویندوزشایستگی- فناوری اطالعات197
42/90/2/3366801042,000,000-23اتوماسيون اداری درجه شغل-فناوری اطالعات198
C# (web Application3512/51307001004,000,000 )برنامه نویس شغل-فناوری اطالعات199
84/78/1/2/119390584,000,000-0 مقدماتیvisual-cبرنامه نویس شغل-فناوری اطالعات200
DELPHI2513/774010001403,300,000برنامه نویس زبان شغل-فناوری اطالعات201
VISUAL-BASIC*   0-84/80/1/3488401323,000,000برنامه نویسشغل-فناوری اطالعات202
84/80/1/3/17015002405,000,000-0*برنامه نویسی ویژوال بيسيک مقدماتی شغل-فناوری اطالعات203
ABAQUS0-32/22/1/120400603,850,000تحليلگرشغل-فناوری اطالعات204
84/87/1/2247601003,300,000-0(کارودانش) autowareتوليد کننده چندرسانه ای با شغل-فناوری اطالعات205
22513/805513302004,500,000توليد کننده چندرسانه ای درجهشغل-فناوری اطالعات206
19/86/1/28160241,600,000-12 درجه SPSSرایانه کار شغل-فناوری اطالعات207
19/86/2/28160241,700,000-22 درجه SPSSرایانه کار شغل-فناوری اطالعات208
TCP/IP3-42/14/1/28160241,000,000رایانه کار شغل-فناوری اطالعات209
2513/8122720962,450,000رایانه کار حسابدار مالیشغل-فناوری اطالعات210
52/92/1/1/251390904,500,000-8سخت افزار روبوتيکشغل-فناوری اطالعات211
2513/7225470803,650,000طراحی گرافيک رایانه ایشغل-فناوری اطالعات212
SQL Server، Access*  0-84/80/1/3/26911101802,850,000کاربر بانک اطالعاتی شغل-فناوری اطالعات213
COREL DRAW2513/7418340701,750,000کارور شغل-فناوری اطالعات214
Dreamweaver1-61/48/1/320500702,650,000کارور شغل-فناوری اطالعات215
EXCEL1-61/48/1/320500702,650,000کارور شغل-فناوری اطالعات216
19/83/1/420500701,700,000-2(کار و دانش) Flash MXکارور شغل-فناوری اطالعات217
61/46/1/332640962,750,000-1(کار و دانش) Freehandکارور شغل-فناوری اطالعات218
62/58/1/430600901,760,000-1(کار و دانش) WORDکارور شغل-فناوری اطالعات219
84/57/1/520500701,430,000-0کارور شبکه اینترنتشغل-فناوری اطالعات220
2511/1312480601,210,000کارور نرم افزار حقوق و دستمزدشغل-فناوری اطالعات221
AUTO CAD2513/83298601252,650,000کارورشغل-فناوری اطالعات222
62/60/1/540560962,400,000-1مبانی روبوتيکشغل-فناوری اطالعات223
52/92/1/1/1587801365,300,000-8 *1 درجه PLCکارور شغل-كنترل و ابزار دقیق224
84/55/1/4100.5131.502724,400,000-0 *2 درجه PLCکارور شغل-كنترل و ابزار دقیق225
84/55/2/48615602724,600,000-0پرورش دهنده قارچ دکمه ایشغل-(زراعی- باغی )كشاورزی226
16310201653,000,000-063-61-6113تکثير کننده و پرورش دهنده گل های آپارتمانیشغل-(زراعی- باغی )كشاورزی227
6113206107400017613402101,300,000توليد کننده ورمی کمپوستشغل-(زراعی- باغی )كشاورزی228



27/39/1/18440521,100,000-6سبزیکاری در منزلشغل-(زراعی- باغی )كشاورزی229
13637073900,000-021-62-6111پرورش دهنده زنبور عسلشغل-(دامی و آبزیان )كشاورزی230
6123206305900017812202002,400,000پرورش دهنده قارچ صدفیشغل-(دامی و آبزیان )كشاورزی231
1498201312,200,000-063-62-6113پرورش دهنده کاکتوسشغل-(دامی و آبزیان )كشاورزی232
1459001351,100,000-004-62-6111پرورش دهنده گياهان اپارتمانی در منزلشغل-(دامی و آبزیان )كشاورزی233
13136067700,000-060-61-6113پرورش دهنده گياهان داروییشغل-(دامی و آبزیان )كشاورزی234
92/96/1/45212301752,600,000-6توليد کننده بونسایشغل-(دامی و آبزیان )كشاورزی235
22/12/1/1487201201,300,000-6توليدکننده تراریومشغل-(دامی و آبزیان )كشاورزی236
6111206205000011449064650,000کشتکار گلخانه های خاکیشغل-(دامی و آبزیان )كشاورزی237
6112206103800017517502503,000,000اصول و فنون مذاکرهشایستگی- گردشگری238
110140241,000,000-009-55-5113برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگليسیشایستگی- گردشگری239
55/004/132640962,400,000-5111(سطح پيشرفته)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگليسیشایستگی- گردشگری240
133600932,500,000-003-55-5114(سطح متوسطه)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگليسیشایستگی- گردشگری241
133600932,500,000-002-55-5114(سطح مقدماتی)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگليسیشایستگی- گردشگری242
136600962,500,000-001-55-5114برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربیشایستگی- گردشگری243
55/005/132640962,140,000-5111راهنمای دفاتر اطالع رسانی گردشگریشغل-گردشگری244
1595401132,000,000-006-55-5113راهنمای عمومی گردشگریشغل-گردشگری245
91/33/1/3113187303304,600,000-5راهنمای گردشگری سالمتشغل-گردشگری246
91/37/1/12464201082,000,000-5راهنمای گردشگری فرهنگیشغل-گردشگری247
91/95/1/35217402263,300,000-5راهنمای محلی بومیشغل-گردشگری248
1309001202,000,000-008-55-5113راهنمای موزهشغل-گردشگری249
91/30/1/39718302803,850,000-5(اکوتوریسم)راهنمای طبيعت گردیشغل-گردشگری250
5156184483884,400,000-3/1/36/91*راهنمای محلی شغل-گردشگری251
91/94/1/27644201402,500,000-5کارمند بازاریابی و فروش در اژانس های جهانگردیشغل-گردشگری252
19/38/1/220744192704,000,000-2مدیر تورشغل-گردشگری253
91/35/1/3439801413,300,000-5مدیر دفاتر خدمات مسافرتیشغل-گردشگری254
PM BOK1439-55-004-1487701252,500,000مدیریت پروژه بر اساس الگوی شایستگی- مدیریت صنایع255
Primavera Enterprise132113050125150401,750,000مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار شایستگی- مدیریت صنایع256
132113060210300401,870,000(IMS)طراحی سيستم یکپارچه مدیریتشغل-مدیریت صنایع257
23/92/1/1/330600903,000,000-0کارافرینشغل-مدیریت صنایع258
expedition Primavera4-10/18/1/240560962,400,000مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار شغل-مدیریت صنایع259
شغل-مدیریت صنایع260

 Project Plannerمدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار 

P rimavera132113050210300401,800,000
132113040218220401,850,000مميز داخلی سيستم  مدیریت کيفيتشغل-مدیریت صنایع261



83/13/1/1438701303,000,000-0مهندسی صنایع و سيستمشغل-مدیریت صنایع262
28/12/1/3135239584329,600,000-0خودارایی زنانهشایستگی- مراقبت زیبایی263
123590822,700,000-041-57-5142(زنانه)طراحی باحنا برروی بدن شایستگی- مراقبت زیبایی264
11033043700,000-046-57-5142ارایشگر دایم صورت زنانهشغل-مراقبت زیبایی265
261144020513,000,000-003-57-5142ارایشگرعروسشغل-مراقبت زیبایی266
18012302036,000,000-044-57-5142ارایش وپيرایش زنانهشغل-مراقبت زیبایی267
70/23/1/38324003236,600,000-5ارایشگر موی زنانهشغل-مراقبت زیبایی268
57430603805,500,000-2/1/34/70ارایشگر ناخنشغل-مراقبت زیبایی269
70/35/1/22057077800,000-5پاکسازی پوست صورت زنانهشغل-مراقبت زیبایی270
121.543064.51,700,000-040-57-5142پيرایشگر ابرو و صورت زنانهشغل-مراقبت زیبایی271
70/32/1/22810001281,650,000-15پيرایشگر مردانه درجه شغل-مراقبت زیبایی272
70/30/1/5569401504,000,000-5پيرایشگر موهای زاید با مومشغل-مراقبت زیبایی273
120500701,000,000-002-57-5141 *2پيرایشگر مردانه درجه شغل-مراقبت زیبایی274
70/30/2/46112301845,000,000-5پيرایشگر موی زنانهشغل-مراقبت زیبایی275
70/31/1/24215601983,300,000-5چهره پردازی کودکشغل-مراقبت زیبایی276
1394610951,600,000-001-57-5142*چهره پردازی مردانه شغل-مراقبت زیبایی277
70/97/1/16112301844,000,000-5(زنانه)کاله گيس باف با موی طبيعی شغل-مراقبت زیبایی278
70/90/1/1/14813601842,400,000-5متعادل ساز چهره زنانهشغل-مراقبت زیبایی279
70/36/1/25623402906,000,000-5*متعادل ساز چهره مردانه شغل-مراقبت زیبایی280
شایستگی- مکانیک281

تحليل جریان ومدلسازی های صنعتی به کمک نرم 

openfoam5-70/94/1/1419201332,650,000افزار
شایستگی- مکانیک282

مسایل مکانيکی با استفاده از سيمولينک و حلطراحی

MATLAB7223-41-027-1604001003,450,000افزارنرم
CATIA0-32/30/1/126440803,000,000طراحی سطوح پيشرفته با شایستگی- مکانیک283
Solid Works2144/1315450603,000,000طراحی سطوح و قالب سازی اوليه با شایستگی- مکانیک284
Auto pipe8912110200303,650,000طراحی و اناليز پایپينگ با نرم افزار شایستگی- مکانیک285
شایستگی- مکانیک286

طراحی و تحليل و مدل ها به روش اجزاء محدود به وسيله 

ANSYS 24/10/1/1/615450605,300,000-10 سطح
Mechanical Desktop2144/246210273,000,000طراحی و مدلسازی پيشرفته شایستگی- مکانیک287
Solid Work893037230303,500,000طراحی و مدلسازی پيشرفته با شایستگی- مکانیک288
ADAMS8936520400603,200,000کار با نرم افزار شایستگی- مکانیک289
POWER MILL0-32/23/1/13012001654,300,000ماشينکاری توسط نرم افزار شایستگی- مکانیک290
230600903,000,000-003-41-3118 *2 درجه Mechanical Desktopکاربر شغل-مکانیک291
CATIA0-32/13/2/18413602205,000,000کارور شغل-مکانیک292
MASTER CAM0-24/28/1/232600923,900,000کارور شغل-مکانیک293
SOLID WORKS0-32/15/1/112360483,000,000کارورشغل-مکانیک294



32/17/1/1307001003,700,000-0نقشه خوان صنعتیشغل-مکانیک295
32/18/1/3539101442,000,000-0*نقشه کش و طراح به کمک رایانه  شغل-مکانیک296
CATIA0-32/97/1/322425604805,400,000نقشه کش و طراح صنعتی با شغل-مکانیک297
13118304100100012023002503,900,000نقشه کشی صنعتی درجه شغل-مکانیک298
32/12/1/317854207208,500,000-0 *2نقشه کشی صنعتی درجه شغل-مکانیک299
32/12/2/320560608119,000,000-0*اتاق دار هتل شغل-هتلداری300
40/54/1/266841002503,850,000-5  *1اشپز هتل درجه شغل-هتلداری301
31/37/1/2569801545,500,000-5 *2اشپز هتل درجه شغل-هتلداری302
31/37/2/28013802186,000,000-5برنامه ریز جشن هاو تشریفاتشغل-هتلداری303
11872301202,500,000-001-59-3332سر ميزبان رستورانشغل-هتلداری304
131540853,300,000-002-59-5132کارمند اطالعات هتلشغل-هتلداری305
94/24/1/2329601282,750,000-3کارمند پذیرش هتلشغل-هتلداری306
94/27/1/34413201763,520,000-3کمک ميزبان رستورانشغل-هتلداری307
1204218804,000,000-001-59-5246متصدی البسه در هتلشغل-هتلداری308
60/16/1/334102201562,750,000-5(کار و دانش)متصدی البسه در هتل شغل-هتلداری309
60/16/1/24545101002,750,000-5*متصدی طبقات در هتل شغل-هتلداری310
40/29/1/248621002102,750,000-5متصدی کافی شاپ در هتلشغل-هتلداری311
346138242085,000,000-1/25/31/.1مدیر هتلشغل-هتلداری312
35215802104,400,000//10/41/1-5ميز ارای هتلشغل-هتلداری313
1396151152,750,000-001-59-5132ميزبان رستورانشغل-هتلداری314
14265131203,300,000-002-59-5131نظافت چی هتلشغل-هتلداری315
1233215702,200,000-001-59-9112عکاس دیجيتالشغل-هنرهای تجسمی316
34313083002000110817802862,600,000(ویترای  )نقاش شيشه های تزیينی شغل-هنرهای تجسمی317
1409001302,200,000-078-83-2651هنر در خانهشغل-هنرهای تجسمی318
4557,700,000-73/29/1/2131324-1بازیگر تياترشغل-هنرهای نمایشی319
3804,400,000-63/63/2/2146234-1تدوین گر تصویر مقدماتیشغل-هنرهای نمایشی320
3807,000,000-63/64/1/490290-1تصویربردارشغل-هنرهای نمایشی321
703,000,000-63/17/1/33436-1(انالوگ)عکاس عمومیشغل-هنرهای نمایشی322
1204,400,000-59/15/1/15070-1فيلنمامه نویسشغل-هنرهای نمایشی323
4408,200,000-73/39/1/2152288-1کارگردان تياترشغل-هنرهای نمایشی324
954,500,000-14352-001-87-5142(پایه)تلوزیون وسينما ‘گریمور تياترشغل-هنرهای نمایشی325
1603,000,000-79/29/1/26496-1گویندهشغل-هنرهای نمایشی326
2106,600,000-165145-035-87-2652مربی موسيقی کودکشغل-هنرهای نمایشی327



3543,600,000-51/29/1/282272-1نمایشنامه نویسشغل-هنرهای نمایشی328
1204,000,000-112108-005-87-2652نوازنده پيانوشغل-هنرهای نمایشی329
1803,300,000-253127-009-87-2652نوازنده ساز کوبه ای تمبکشغل-هنرهای نمایشی330
1805,500,000-253127-010-87-2652نوازنده ساز کوبه ای دفشغل-هنرهای نمایشی331
1183,900,000-118100-008-87-2652نوازنده سه تارشغل-هنرهای نمایشی332
1204,000,000-110110-006-87-2652نوازنده گيتار فالمنگوشغل-هنرهای نمایشی333


