جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
عنوان استاندارد قابل تطبیق

کد15رقمي

364

کارگر شبکه هوایی درجه 2

741320050100001

کارگر شبکه هوایی درجه 1

741320050110001
741220050010001

عملي جمع کل

عنوان استاندارد مهارتي و درس

کد استاندارد متولي

نظری

شبکه هوایی درجه 2

8 - 57 /23 /2 /2

97

267

شبکه هوایی درجه 1

8 - 57 /23 /1 /2

160

576

736

برقکار صنعتی درجه 2

8 -55 /15 /2 /4

448

642

1090

برقکار صنعتی

مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق

8 -51 /46 /2 /3

175

275

450

مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق

741220050030001

برقکار ماشين آالت

8 -55 /16 /2 /2

215

559

774

برقکار ماشين آالت

741220050060001

دریل کار و اره کار

8 -33 /51 /1 /3

28

38

66

دریل کاري و اره کاري

722320410000011

برقکار ساختمان درجه 2

8 -55 /28 /2 /4

290

410

700

برقکار ساختمان

741120050010001

برقکار ساختمان درجه 1

8 -55 /28 /1 /4

119

271

390

برقکار ساختمان درجه 1

741120050020001

تعميرکار ماشين هاي الکتریکی درجه 2

8 -53 /47 /2 /4

360

560

920

تعميرکار ماشين هاي الکتریکی

741220050040001

نصاب و تعميرکار آسانسور

8 -51 /65 /1 /2

184

536

720

نصاب و تعميرکار آسانسور

741220050130001

تعميرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2

8 -55 /77 /2 /1

298

402

700

تعميرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

تعميرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1

8 -55 /77 /1 /3

144

278

422

تعميرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1

741220050110001

الکترونيک کار صنعتی

8 -52 /53 /1 /5

330

385

715

الکترونيک کار صنعتی

742120030010001

کارور  PLCدرجه 2

0 -84 /55 /2 /4

86

156

272

کارور PLC

313930310040001

کارور  PLCدرجه 1

0 -84 /55 /1 /4

86

156

272

کارور  PLCدرجه 1

313930310090001

تعميرکار رادیو وضبط صوت

8 -54 /25 /1 /4

287

353

640

تعميرکار رادیو و ضبط صوت

742120030140001

تعميرکار تلویزیون رنگی

8 -54 /23 /1 /3

244

291

535

تعميرکار تلویزیون رنگی

742120030080001

تعميرکار تلفن همراه

8 -56 /36 /1 /3

58

72

130

تعميرکار سخت افزار تلفن همراه

742120030190002

تعمير دستگاه هاي پزشکی و بيمارستانی

8 -52 /32 /1 /2

575

606

1181

تعميرکار دستگاه هاي پزشکی و بيمارستانی

311930030090001
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تعميرکار ماشين حساب

8 -52 /49 /1 /3

244

304

548

تعميرکار ماشين حساب

742120030160001

تعميرکار دستگاه هاي فتوکپی

8 -52 /48 /1 /2

98

222

320

تعميرکار دستگاه فتوکپی

742120030100001

تعميرکار دستگاه هاي تکثير

8 -52 /47 /1 /2

80

184

264

تعميرکار دستگاه هاي تکثير

742120030120001

تعميرکار تلویزیون هاي پيشرفته ( LCDو پالسما)

8 -54 /23 /1 /3 /1

66

36

102

تعميرکار تلویزیون هاي پيشرفته ( LCDو پالسما)

742120030090001

تعميرکار ابزار دقيق

8 -42 /32 /1 /2

490

1050

1540

مطابقت ندارد

*

مکاترونيک

8 -44 /13 /1 /1

280

540

820

مکاترونيک کار

311930030130001

طراح و تحليلگر مدارات دیجيتال

0 -32 /90 /1 /3

203

297

500

طراح و تحليلگر مدارات دیجيتال

311430030020001

طراح و تحليلگر مدارات ميکروکنترلر خانواده AVR

0 -23 /93 /1 /1

140

132

272

طراح و تحليلگر مدارات ميکروکنترلر خانواده AVR

311430310050001

برنامه نویسی ویژوال بيسيک مقدماتی

0 -84 /80 /1 /3 /1

70

170

240

مطابقت ندارد

*

کمک بناي سفت کار درجه 2

9 -51 /23 /2 /4 /1

56

118

174

کمک بناي سفت کار

711120300070001

بناي سفت کار درجه 1

9 -51 / 23 / 1 /4 /1

69

201

270

بناي سفت کار

711120300060001

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2

0 -32 /54 /2 /3

150

250

400

نقشه کش عمومی ساختمان

311830300010001

کارگر نگهدار بتن

9 -52 /19 /1 /3 /1

25

55

80

کارگر نگهداري بتن

711120290020001

کمک آرماتور بند درجه 2

9 -52 /34 /2 /3 /1

39

101

140

کمک آرماتوربند

711420290030001

آرماتور بند درجه 1

9 -52 /34 /1 /4 /1

44

109

153

آرماتوربند

711420290020001

کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 2

9 -52 /25 /2 /4 /1

32

78

110

کمک قالب بند و کفراژبند

711420290060001

قالب بند و کفراژ بند درجه 1

9 -52 /25 /1 /4 /1

46

98

144

قالب بند و کفراژبند

711420290050001

کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 2

9 -52 /16 /2 /3 /1

32

53

85

کمک بتن ساز و بتن ریز

711420290090001

بتن ساز و بتن ریز درجه 1

9 -52 /16 /1 /3 /1

55

115

170

بتن ساز و بتن ریز

711420290080001

کمک سنگ کار درجه 2

9 -51 /43 /2 /1 /1

36

94

130

کمک سنگ کار

711320300020001
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کمک کاشی کار درجه 2

9 -51 /52 /2 /3 /1

22

38

60

کمک کاشی کار

712220300030001

سنگ کار درجه 1

9 -51 /43 /1 /3 /1

34

103

137

سنگ کار

711320300030001

کاشی کار درجه 1

9 -51 /52 /1 /3 /1

54

123

177

کاشی کار

712220300020001

کاشی کار معرق ( کاشی سنتی )

9 -51 /54 /1 /2

56

184

240

کاشی کار معرق (کاشی سنتی)

712220300010001

خشکه چين با سنگ قلوه و الشه

9 -51 /42 /1 /1

44

53

150

خشکه چين با سنگ قلوه و الشه

711320290030002

بند کش ساختمان

9 -59 /96 /1 /2

50

296

346

بند کش ساختمان

711120300020002

سيمانکار

9 -55 /30 /1 /2

46

250

296

سيمانکار

712320300090001

دیوار چينی سنگی

9 -51 /41 /1 /1

65

92

200

دیوارچين سنگی

711320290040002

کمک گچ کار درجه 2

9 -55 /13 /2 /3 /1

37

125

162

کمک گچ کار

712320300030001

فن ورز اسکلت فلزي

9 -64 /40 /1 /1 /1

109

341

450

فن ورز اسکلت فلزي

721420290020001

کمک اسکلت ساز درجه 2

9 -74 /41 /2 /3 /1

56

137

193

کمک اسکلت ساز

721420290040001

اسکلت ساز درجه 1

9 -74 /41 /1 / 3 /1

47

100

147

اسکلت ساز

721420290030001

کمک در و پنجره ساز پروفيل آهنی درجه 2

8 -74 /95 /2 /1 /1

71

177

248

کمک در و پنجره ساز پروفيل آهنی

722120290020001

در و پنجره ساز پروفيل آهنی درجه 1

8 -74 /95 /1 /1 /1

37

149

186

در و پنجره ساز پروفيل آهنی

722120290010001

فن ورز کار در ارتفاع

9 -59 /91 /1 /1

62

188

250

فن ورز کار در ارتفاع

711920290270001

نقشه کشی معماري درجه 1

0 -32 /54 /1 /3

150

250

400

نقشه کشی معماري

311830300020001

نقشه کشی سازه درجه 1

0 -32 /54 /1 /4

150

250

400

نقشه کشی سازه

311830290010001

طراح معماري داخلی

0 -21 /25 /1 /2

104

624

728

طراح معماري داخلی (درجه ) 1

343230300020001

تزئين کننده فضاي داخلی

0 -21 /28 /1 /2

30

146

176

تزئين کننده فضاي داخلی

343230300010001

کمک نقاش ساختمان درجه 2

9 -31 /25 /2 /1 /1

45

132

177

کمک نقاش ساختمان

713120300020001
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نقاش ساختمان درجه 1

0 -31 /25 /1 /4 /1

60

193

253

نقاش ساختمان

713120300030001

نصاب کاغذ دیواري  ،موکت و پارکت

9 -59 /28 /1 /2

16

101

117

نصاب کاغذدیواري  ،موکت و پارکت

713120300010001

هنر آیينه کاري درجه 2

1 -61 /97 /2 /2 /1

115

336

451

کمک استاد کار هنر آیينه کاري

731520300030001

هنر آیينه کاري درجه 1

1 -61 /97 /1 /2 /1

155

445

600

استاد کار هنر آیينه کاري

731520300020001

گچ بر

9 -55 /13 /1 /2

68

426

494

گچ بر

712320300040001

کارور GPS

0 -39 /29 /2 /1

40

60

100

کارور GPS

311230290230001

نقشه بردار درجه 2

0 -31 /21 /2 /3

28

42

70

کمک نقشه بردار

311230290240001

نقشه بردار درجه 1

0 -31 /21 /1 /2

53

157

210

نقشه بردار

311230290260001

سرپرست اکيپ نقشه برداري

0 -31 /21 /2 /2 /1

101

243

344

سرپرست اکيپ نقشه برداري

311230290170001

نقشه برداري با دستگاه الکترونيکی

0 -31 /21 /1 /1 /3

20

25

45

نقشه بردار با دستگاه هاي الکترونيکی ( Total stationنقشه بردار ماهر)

311230290250001

جوشکار گاز درجه 2

8 -72 /17 /2 /2

70

468

538

جوشکار گاز درجه 2

721220110010001

ورقکار ( نازک کار )

8 -73 /14 /2 /2

130

434

564

ورقکار (نازک کار)

721320250080001

جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی E8

8 -72 /22 /1 /3/ 1

19

177

196

جوشکار لوله هاي فوالدي با فرآیند SMAW

721220110140001

جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی E9

8 -72 /22 /1 /3/ 2

2

62

64

جوشکار لوله هاي فوالدي با فرآیند SMAW

721220110140001

آزمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی ()UT

0 -39 /96 /2 /3

68

116

184

آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی ()UT

311730110070011

در و پنجره ساز پروفيل آهنی درجه 2

8 -74 /93 /2 /2

57

583

640

درب و پنجره ساز پروفيل آهنی

721420250010001

در و پنجره ساز پروفيل آهنی درجه 1

8 -74 /93 /1 /2

22

269

291

درب و پنجره ساز پروفيل آهنی

721420250010001

جوشکار گاز درجه 1

8 -72 /17 /1 /2

42

236

278

جوشکار گاز درجه 1

721220110020001

جوشکار گاز محافظ co2

8 -72 /13 /1 /2

64

496

560

جوشکار قطعات فوالدي (کربنی) با فرآیند MAG

721220110110001

در و پنجره ساز آلومينيومی

8 -74 /64 /2 /2

73

550

623

در و پنجره ساز آلومينيومی

721420250020001
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نقشه کشی صنعتی درجه 2

0 -32 /12 /2 /3

205

606

811

نقشه کشی صنعتی درجه 2

311830410040001

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

0 -32 /97 /1 /3

224

256

480

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

311830410110001

کاربر  Mechanical Desktopدرجه 2

0 -32 /13 /2 /1

84

136

220

کاربر Mechanical Desktop

311830410060001

مکانيک صنایع درجه 2

8 -41 /11 /2 /3

144

576

720

مکانيک صنایع درجه 2

723320410070001

مکانيک صنایع درجه 1

8 -41 /11 /1 /3

160

400

560

مکانيک صنایع درجه 1

723320410060001

پالستيک کار عمومی درجه 2

9 -01 /52 /2 /2

137

350

487

پالستيک کار عمومی درجه 2

814220260070001

پالستيک کار عمومی درجه 1

9 -01 /52 /1 /2

143

333

476

پالستيک کار عمومی درجه 1

814220260060001

فرزکار درجه 2

8 -34 /32 /2 /3

106

582

688

فرزکار

722320410200001

فرزکار درجه 1

8 -34 /32 /1 /3

79

481

560

مطابقت ندارد

*

ابزار تيز کن ( صنایع )

8 -35 /39 /1 /2

45

120

165

ابزار تيز کن

722420410010001

برنامه نویس  cncدرجه 2

0 -84 /52 /2 /2

59

61

120

برنامه نویسی CNC

722320410130011

تراشکار درجه 2

8 -34 /22 /2 /3

99

541

640

تراشکار

722320410150001

تراشکار درجه 1

8 -34 /22 /1 /3

56

464

520

تراشکار

722320410150001

تراشکار  cncدرجه 2

8 -33 /84 /2 /3

65

195

260

تراشکار CNC

722320410130001

تراشکار  cncدرجه 1

8 -33 /84 /1 /3

55

85

140

تراشکار CNC

722320410130001

ماشين ابزار کار درجه 2

8 -34 /37 /2 /2

120

600

720

ماشين ابزار کار درجه 2

722320410090001

تعميرکار ماشين هاي ابزار

8 -52 /58 /1 /3

200

520

720

تعميرکار ماشين هاي ابزار

723320410050001

ماشين ابزار کار درجه 1

8 -34 /37 /1 /2

96

480

576

ماشين ابزار کار درجه 1

722320410100001

دکوراتور

1 -62 /36 /1 /3

99

437

536

دکوراتور چوبی

711520190030001

فرز کار چوب

8 -12 /60 /1 /1

60

265

325

فرز کار چوب

752320190030001
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لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

8 -71 /06 /2 /2

100

400

500

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

712620090110001

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1

8 -71 /06 /1 /2

70

299

369

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1

712620090100001

تعميرکار آبگرمکن دیواري

8 -71 /13 /1 /2

86

154

240

تعميرکار آبگرمکن دیواري

712720090070001

تعميرکار پکيج شوفاژ گازي

8 -71 /12 /1 /2

111

261

372

لوله کش،نصاب و تعميرکار سيستم هاي تبادل حرارت و پکيج شوفاژ گازي

712620090010001

تعميرکار وسایل گاز سوز خانگی

8 -41 /92 /1 /2

51

141

192

تعميرکار وسایل گاز سوز خانگی

712720090080001

تعميرکار مشعل گازي

9 -69 /30 /1 /1

89

161

250

تعميرکار مشعل گازي

723320090020001

لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي آب گرم درجه2

8 -71 /14 /2 /2

85

635

720

لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي آب گرم درجه2

712620090040001

لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي درجه 1

8 -71 /14 /1 /2

85

315

400

لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي درجه 1

712620090310001

لوله کش گاز خانگی و تجاري

8 -71 /22 /1 /2

154

546

700

لوله کش گاز خانگی و تجاري

712620090020001

جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی E6

8 -72 /22 /1 /3

33

180

213

جوشکار مخازن فوالدي با فرآیند SMAW

721220110130001

کارور تاسيسات برودتی و گرمایی

8 -71 /19 /1 /2

48

80

128

کارور تاسيسات برودتی و گرمایی

712720090050001

تعميرکار چيلر تراکمی

9 -69 /80 /1 /1

230

410

640

تعميرکار چيلر تراکمی

712720090120001

تعميرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و تجاري درجه1

8 -41 /83 /1 /2

133

347

480

تعميرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و تجاري

712720090200001

سازنده و نصاب آب گرمکن خورشيدي

8 -71 /18 /1 /2

56

200

256

سازنده و نصاب آب گرمکن خورشيدي

712620090240001

جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی E3

8 -72 /22 /2 /3

64

224

288

جوشکار سازه هاي فوالدي با فرآیند SMAW

721220110120001

تعميرکار پمپ و شير

8 -41 /97 /1 /2

150

570

720

مطابقت ندارد

*

لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه 2

8 -71 /08 /2 /3

92

404

496

لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه 2

712620090080001

لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه1

8 -71 /08 /1 /3

97

415

512

لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی و برودتی درجه 1

712620090090001

محاسب سيستم هاي سردکننده تبخيري در ساختمان

8 -71 /96 /1 /2

16

32

48

محاسبه سيستم هاي سردکننده تبخيري در ساختمان

311530090060011

تعميرکار کولر آبی

8 -41 /80 /1 /1

50

160

210

تعميرکار کولر آبی

712720090190001
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جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
تعميرکار برق خودرو درجه 2

8 -55 /42 /2 /3

118

362

480

تعميرکار برق خودرو

741220010010001

تعميرکار برق خودرو درجه 1

8 -55 /42 /1 /2

221

419

640

تعميرکار برق خودروهاي سواري درجه 1

741220010190001

تعميرکار اتومبيل هاي سواري بنزینی درجه 2

8 -43 /23 /2 /3

189

531

720

تعميرکار اتومبيل هاي سواري بنزینی

723120010020001

سرویس و نگهداري خودرو

8 -49 /81 /2 /3

44

116

160

سرویسکار خودرو

723120010110002

تون آپ (تنظيم کار موتور) درجه 2

8 -43 /95 /2 /3

125

355

480

تون آب (تنظيم کار موتور)

723120010070001

تعميرکار اتومبيل هاي گاز سوز درجه 2

8 -43 /94 /2 /2

61

179

240

تعميرکار اتومبيل هاي گاز سوز

723120010060001

صافکار درجه 2

8 -73 /74 /2 /2

54

426

480

صافکار درجه 2

721320010010001

صافکار درجه 1

8 -73 /74 /1 /2

51

525

576

صافکار درجه 1

721320010020001

تعمير موتورسيکلت درجه 2

8 -43 /42 /2 /4

71

169

240

تعميرکار موتورسيکلت

723120010310001

تعمير موتورسيکلت درجه 1

8 -43 /42 /1 /2

39

177

216

تعمير کار موتورسيکلت درجه 1

723120010320001

مکانيک ماشين آالت سنگين راه سازي (عمليات خاکی)

8 -49 /63 /2 /2

147

573

720

مکانيک ماشين آالت سنگين راه سازي (عمليات خاکی)

723320010080001

تعميرکار خودروهاي تجاري (سنگين و نيمه سنگين) درجه 2

8 -43 /26 /2 /2

238

642

880

تعميرکار خودروهاي تجاري (سنگين و نيمه سنگين)

723120010140002

تعميرکار موتورهاي دیزلی دریایی

8 -49 /29 /2 /2

149

523

672

تعميرکار موتورهاي دیزلی دریایی

723320010010001

تعميرکار موتورهاي بنزینی قایق

8 -43 /46 /2 /2

103

217

320

تعميرکار موتورهاي بنزینی قایق

723320010030001

نقاش خودرو درجه 2

9 -39 /64 /2 /3

42

234

276

نقاش خودرو درجه 2

713220010010001

تعميرکار اتومبيل هاي سواري بنزینی درجه 1

8 -43 /23 /1 /3

214

586

800

تعميرکار ماهر اتومبيل

723120010030002

معدن کار عمومی

7 -11 /08 /1 /2

100

300

400

معدن کار عمومی

931120390040001

کارگر استخراج زغال

7 -11 /49 /1 /2

42

180

222

کارگر استخراج زغال

811120390010001

کارور دستگاه حفاري

7 -13 /89 /1 /2

51

195

246

کارور دستگاه حفاري

811220390130001

لق گير

7 -11 /98 /1 /2

21

86

107

لق گير

811120390290001
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جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
فرآور سنگ ها

8 -20 /99 /1 /2

252

468

720

فرآور سنگ ها

811220390030001

کارور ماشين کاردینگ نخی

7 -51 /35 /1 /2

99

211

310

کارور ماشين کاردینگ نخی

815120270150001

کارور ماشين فتيله (شش یا هشت الکنی)

7 -51 /51 /1 /2

56

117

173

کارور ماشين فتيله (شش یا هشت الکنی)

815120270240001

کارور ماشين تمام تاب (رینگ)

7 -52 /20 /1 /2

88

142

230

کارور ماشين تمام تاب (رینگ)

815120270130001

کارور ماشين دوال یا چند التاب (سيستم رینگی)

8 -52 /40 /2 /2

60

100

160

کارور ماشين دوال یا چند التاب (سيستم رینگی)

815120270180001

کارور ماشين بافندگی بدون ماکو (سيستم واتر جت )

7 -54 /49 /2 /2

104

174

278

کارور ماشين بافندگی بدون ماکو (سيستم واتر جت )

815220270070001

کارور ماشين بافندگی بدون ماکو (سيستم راپيري)

7 -54 /46 /2 /2

101

187

288

کارور ماشين بافندگی راپيري

815220270090001

کارور قاليبافی ماشينی (فرش باف ماشينی )

7 -54 /61 /1 /2

216

384

600

کارور قاليبافی ماشينی (فرش باف ماشينی )

815220270150001

چله بند و چله گذار

7 -53 /23 /1 /2

41

156

197

چله بند و چله گذار

815220270370001

ماشين چی افست ورقی

9 -22 /47 /1 /2

66

322

388

ماشين چی افست ورقی

732220170070001

ماشين چی افست رتاسيون

9 -22 /38 /1 /2

56

264

320

ماشين چی افست رتاسيون

732220170050001

حروفچينی رایانه اي ( کامپيوتري )

9 -21 /05 /1 /2

77

256

333

حروف نگار رایانه اي در صنعت چاپ

732120170050001

سازنده فرم عينک

8 -42 /27 /1 /2

54

122

176

مطابقت ندارد

*

عينک ساز

8 -42 /36 /1 /2

192

121

313

مطابقت ندارد

*

تراشکار دور شيشه عينک

8 -42 /37 /1 /2

32

266

298

مطابقت ندارد

*

فروشنده

4 -51 /35 /1 /1

80

50

130

فروشنده

522320450010001

پرداختکاري قبل از پوشش الکتریکی

8 -35 /23 /1 /2

102

264

366

پرداخت کار قبل از پوشش الکتریکی

812220400030001

پوشش گر الکتریکی -آبکار درجه 2

7 -28 /22 /2 /2

145

405

550

پوشش گر الکتریکی -آبکار درجه 2

812220400020001

کارگر دباغی چرم

7 -61 /45 /1 /2

40

317

357

کارگر دباغی چرم

815520280060001

کارگر رنگرزي چرم

7 -61 /55 /1 /2

31

151

182

کارگر رنگرز چرم

815520280070001
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جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
رنگرزي پوست

7 -62 /50 /1 /2

15

202

217

رنگرز پوست

815520280010001

تکميل کار چرم

7 -62 /51 /1 /2

61

257

318

تکميل کار چرم

815520280130001

کارگر باالبان و هاسپل

7 -61 /46 /1 /1

26

164

190

کارگر باالبان و هاسپل

815520280040001

لش زن و آبگير پوست و چرم

7 -61 /35 /1 /2

24

205

229

لش زن و آبگير پوست و چرم

815520280080001

مدلساز درجه 2

8 -19 /38 /2 /3

175

845

1020

مدلساز درجه 2

722220330020001

مدلساز درجه 1

8 -19 /38 /1 /3

49

493

542

مدلساز درجه 1

722220330030001

ریخته گر درجه 2

1 -24 /13 /2 /3

128

778

906

ریخته گر درجه 2

721120330030001

ریخته گر درجه 1

1 -24 /13 /1 /3

128

506

634

ریخته گر درجه 1

721120330020001

سراميک ساز درجه 2

8 -92 /12 /2 /3

165

430

595

سراميک ساز درجه 2

731420150220001

سراميک ساز درجه 1

8 -92 /12 /1 /3

188

436

624

سراميک ساز درجه 1

731420150210001

مکانيک تراکتور و تيلر

8 -49 /57 /1 /2

134

586

720

مکانيک تراکتور و تيلر

723320690030001

رانندگی تراکتور و تيلر

21210110 -2

15

45

60

کارور ماشين آالت کشاورزي ( رانندگی تراکتور و تيلر)

834120690050021

قالی بافی درجه 2

7 -54 /57 /2 /3

24

426

450

مطابقت ندارد

*

قالی بافی درجه 1

7 -54 /57 /1 /3

24

306

330

قاليباف (پيشرفته)

731820890170001

طراح نقشه فرش

1 -62 /93 /2 /3

42

138

180

طراح قالی (مقدماتی)

731620890010001

گليم باف درجه 2

7 -54 /54 /2 /3

90

230

320

گليم باف

731820750190001

قالی باف تابلو

7 -54 /56 /1 /2

36

40

76

قاليباف (پيشرفته)

731820890170001

گليم باف درجه 1

7 -54 /54 /1 /3

43

152

195

مطابقت ندارد

*

مدل ساز فلزات قيمتی

7 -94 /11 /1 /2

36

52

88

مدل سازي فلزات قيمتی

731320790030121

ریخته گر فلزات قيمتی

7 -25 /12 /1 /2

30

60

90

ریخته گري فلزات قيمتی

731320790030111
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جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
مليله سازي نقره

8 -80 /55 /1 /2

36

132

168

مليله ساز نقره

731320790370001

طال و جواهر سازي

8 -80 /10 /1 /2

104

376

480

طالساز

731320790030001

فروشنده طال و نقره و جواهر

4 -31 /35 /1 /2

72

82

154

فروشنده طال و نقره و جواهر

731320790320001

پستایی ساز درجه2

8 -02 /34 /2 /2

44

148

192

پستایی ساز کفش زنانه  ،مردانه و بچگانه

753620280010001

پيش کار درجه 2

8 -02 /46 /2 /2

60

240

300

پيشکار کفش زنانه  ،مردانه و بچگانه

753620280030001

پستایی ساز درجه 1

8 -02 /34 /1 /1

44

144

188

مطابقت ندارد

*

پيش کار درجه 1

8 -02 /46 /1 /2

40

144

184

مطابقت ندارد

*

کيف دوز

8 -03 /12 /1 /3

40

188

228

مطابقت ندارد

*

نازک دوز زنانه

7 -91 /41 /2 /4

160

300

460

نازک دوز زنانه

753120510010001

شلوار دوز

7 -91 /34 /1 /3

22

86

108

شلوار دوز

753120510060001

الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزي )

7 -91 /41 /2 /3 /1

53

437

490

الگو ساز و برشکار لباس نازک زنانه

753220510030002

الگو ساز لباس به روش حجمی

7 -91 /46 /1 /1

52

358

410

الگو ساز لباس به روش حجمی

753220510020001

مانتو دوز

7 -91 /40 /1 /1

46

134

180

مانتو دوز

753120510050001

پولک و منجوق دوز

7 -95 /68 /1 /2

18

57

75

مهره هاي تزئينی پولک و منجوق دوز

731820810660001

خياط لباس شب و عروس

7 -91 /97 /1 /3 /1

46

170

216

مطابقت ندارد

*

گلدوز دستی

7 -95 /73 /1 /3

24

56

80

گلدوز دستی

731820810600002

بچه گانه و دخترانه دوز

7 -91 /43 /1 /3

44

202

246

مطابقت ندارد

*

تکه دوزي با چرخ

7 -95 /69 /2 /3

48

83

131

تکه دوز با چرخ

731820810390001

رو دوزي سنتی درجه 2

7 -95 /65 /2 /2

26

136

162

سوزن دوز سنتی

731820810460001

سرمه دوز درجه 2

7 -95 /90 /2 /2

26

118

144

سرمه دوز سنتی

731820810210001
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جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
سري دوز سرویس خواب

7 -91 /31 /1 /1

31

79

110

سري دوز سرویس خواب

753420510030002

رو دوزي سنتی درجه 1

7 -95 /65 /1 /2

64

176

240

سوزن دوز سنتی خاص مناطق

731820810470001

سرمه دوز درجه 1

7 -95 /90 /1 /2

36

128

164

سرمه دوز تزیينی

731820810450001

پرده دوز درجه 2

7 -95 /97 /2 /4

70

180

250

پرده دوز

753420510010001

گلدوز ماشينی

7 -95 /74 /1 /4

111

249

360

گلدوز ماشينی

731820810610001

ضخيم دوز زنانه

7 -91 /41 /1 /4 /5

65

241

306

ضخيم دوز زنانه

753120510200001

کاپشن دوز

7 -91 /42 /1 /2

54

170

224

مطابقت ندارد

*

نازک دوز مردانه

7 -91 /45 /2 /2

114

392

506

نازک دوز مردانه

753120510230001

پيراهن دوز مردانه و شوميزه زنانه و بچه گانه

7 -91 /35 /1 /3

35

121

156

مطابقت ندارد

*

الگوساز و برشکار لباس مردانه

7 -91 /45 /1 /3 /2

94

294

388

الگوساز و برشکار لباس مردانه

753220510050001

روپوش و ربدوشامبر دوز  ،کت و پيژاما  ،سربند و پيش بند

7 -91 /47 /1 /2

64

154

218

روپوش و ربدوشامبر دوز  ،کت و پيژاما  ،سربند و پيش بند

753120510040001

خياط لباس هاي کشی

7 -92 /21 /1 /1

25

105

130

مطابقت ندارد

*

خياط لباس زیر زنانه

7 -91 /96 /1 /2

60

224

284

خياط لباس زیر زنانه

753120510280001

دوزنده پوشاک حمام

7 -91 /37 /1 /2

28

104

132

دوزنده پوشاک حمام

753120510290001

الگو ساز لباس با رایانه

7 -91 /44 /1 /1

31

69

100

کاربر نرم افزار الگوسازي لباس

753220510010002

ضخيم دوز مردانه

7 -91 /45 /1 /2

58

151

209

ضخيم دوز مردانه

753120510210001

برنامه نویسی ویژوال بيسيک مقدماتی

0 -84 /80 /1 /3 /1

70

170

240

برنامه نویسی ویژوال بيسيک مقدماتی

251340530410001

کاربر بانک اطالعاتی SQL Server، Access

0 -84 /80 /1 /3 /2

69

111

180

کاربر بانک اطالعاتی SQL Server، Access

252140531020001

برنامه نویس ()DELPHI، VB

0 -84 /80 /1 /3 /3

106

354

460

برنامه نویس ()DELPHI، VB

251340530190001

مهارت عمومی برنامه نویسی

0 -84 /80 /1 /3 /4

51

274

325

مهارت عمومی برنامه نویسی

251430531550001
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جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
کارور freehand

1 -62 /58 /1 /3

30

60

90

کاروري freehand

216630531150011

کارور coreldraw

1 -62 /54 /1 /4

20

40

60

کاربر گرافيک رایانه اي با coreldraw

732120530110001

شهروند الکترونيک

3 -42 /24 /1 /5 /2

15

62

77

استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونيکی ( ) E-Citizen

732120530130011

کاربر رایانه

3 -42 /24 /1 /0 /3

83

217

300

کاربر رایانه

732120530130001

کاربر نرم افزار ادراي

3 -42 /24 /1 /4

57

173

230

کاربر اتوماسيون اداري

732120530150001

طراح گرافيک رایانه اي

1 -66 /51 /1 /3

50

150

200

کاربر گرافيک رایانه اي با photoshop

732120530120001

کارور flash mx

1 -61 /46 /1 /3

32

64

96

کاروري flash

216620531130011

رایانه کار تدوین فيلم و صدا با SSP

1 -63 /51 /1 /2

52

132

184

رایانه کار تدوین فيلم و صدا با SSP

265440530770001

رایانه کار DIRECTOR

1 -61 /47 /1 /2

28

52

80

رایانه کار DIRECTOR

216640530700001

توليد چند رسانهاي Authorware

0 -84 /87 /1 /2

24

76

100

توليد کننده چند رسانه اي با Authorware

251340530630001

طراحی مقدماتی صفحات وب

1 -66 /43 /1 /3

45

145

190

مطابقت ندارد

*

رایانه کار Visual Interdev

1 -61 /45 /1 /2

40

64

104

رایانه کار Visual Interdev

251340530760001

کارور Dreamweaver

1 -61 /48 /1 /3

20

50

70

کارور Dreamweaver

251340531110011

رایانه کار CIW

0 -26 /57 /1 /3

95

205

300

مطابقت ندارد

*

مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده

7 -20 /12 /1 /3

120

64

184

برنامه ریزي امور اقتصادي  -اجتماعی خانواده

532220490010001

هنر در خانه

7 -99 /95 /1 /2

117

277

394

برنامه ریز امور هنري در خانواده

731620830330001

مهارت هاي سالم زیستن

5 -99 /40 /1 /2

163

132

295

مراقبت امور بهداشت و سالمت خانواده

532220470010001

سرپرست دبيرخانه

3 -00 /98 /1 /2

96

80

176

سرپرست دبيرخانه

441520430100001

تند خوان

1 -35 /92 /1 /2

35

152

187

تند خوان

441920490010001

مسئول دفتر

3 -21 /21 /1 /4

56

14

70

مسئول دفتر

411020430010001
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جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
بایگان

3 -95 /31 /1 /2

48

40

88

بایگان

441520430010001

حسابدار عمومی مقدماتی

1 -10 /15 /2 /5

60

70

130

حسابدار عمومی مقدماتی

431120450010001

حسابدار عمومی تکميلی

1 -10 /15 /1 /3 /1

59

91

150

حسابدار عمومی تکميلی

431120450060001

حسابدار صنعتی درجه2

1 -10 /12 /2 /3

50

90

140

حسابدار بهاي تمام شده

431120450090001

حسابدار حقوق و دستمزد

3 -39 /34 /1 /4

80

40

120

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

رایانه کار حسابداري مالی

1 -10 /18 /1 /5

56

40

96

رایانه کار حسابداري مالی

431120450050001

مدیر تبليغات و بازاریابی درجه 1

4 -32 /20 /1 /1

73

6

79

مدیر تبليغات و بازاریابی درجه 1

332230450040001

بازار یاب بيمه

4 -41 /29 /1 /3

75

15

90

بازار یاب بيمه

332130450010001

بازاریاب مطبوعاتی

1 -59 /56 /1 /1

70

6

76

بازاریاب مطبوعاتی

264140730010011

بيمه گر بيمه هاي بازرگانی

4 -41 /25 /1 /2

74

46

120

بيمه گر بيمه هاي بازرگانی

431220450010001

آشپز سنتی

5 -31 /32 /1 /2

20

110

130

آشپز سنتی

512020670060001

آشپز مخصوص  -روز

5 -31 /31 /1 /2

31

73

104

آشپزي مخصوص  -روز

512020670050121

آشپز غذاهاي فوري

5 -31 /95 /1 /2

28

50

78

آشپزي غذاهاي فوري

512020670050011

آشپز با مایکروویو

5 -31 /94 /1 /1

10

30

40

آشپزي با مایکروویو

512020670050031

ساالد ساز و اردور ساز

5 -31 /99 /1 /1

20

50

70

ساالد سازي و اردور سازي

512020670050111

شيرینی پز شيرینی هاي خشک

7 -76 /67 /1 /1

36

100

136

مطابقت ندارد

*

کيک ساز و تر ساز

7 -76 /36 /1 /2

24

66

90

کيک سازي و تر سازي

751220670310141

دسر ساز سنتی

7 -76 /35 /1 /2

19

77

96

دسر ساز سنتی

751220670230001

دسر ساز بين المللی

7 -76 /37 /1 /1

34

116

150

دسر ساز بين المللی

751220670220001

مدیر بهداشتی بخش غذا  ،تغذیه و صنایع غذایی

7 -74 /90 /1 /1

43

27

70

سرپرستی امور بهداشتی بخش غذا  ،تغذیه و صنایع غذایی

325730670000021
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جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
نانواي نان بربري

7 -76 /23 /1 /1

28

42

70

نانوایی نان سنتی بربري

751220680000211

نانواي نان تافتون

7 -76 /21 /1 /1

28

42

70

نانوایی نان سنتی تافتون

751220680000131

نانواي نان سنگک

7 -76 /22 /1 /1

28

42

70

نانوایی نان سنتی سنگک

751220680000161

نانواي نان لواش

7 -76 /24 /1 /1

28

42

70

نانوایی نان سنتی لواش

751220680000081

نانواي نانهاي حجيم و نيمه حجيم

7 -76 /37 /1 /2

32

46

78

نانوایی نان هاي حجيم و نيمه حجيم

751220680040011

نانواي نان هاي حجيم و نيمه حجيم با تخصص خميرساز ماهر

7 -76 /39 /1 /2

14

60

74

مطابقت ندارد

*

نانواي نان هاي حجيم و نيمه حجيم با تخصص فردار ماهر

7 -76 /38 /1 /2

11

39

50

مطابقت ندارد

*

مدیر نانوایی

7 -76 /12 /1 /2

37

50

87

مدیریت نانوایی

132140680010021

شيرینی پز شيرینی خشک بدون فر

7 -76 /66 /1 /1

18

42

60

شيرینی پزي بدون فر ( اجاق کاري)

751220670310021

آشپز هتل درجه 2

5 -31 /37 /2 /2

80

138

218

آشپز هتل درجه 2

512020590020001

آشپز هتل درجه 1

5 -31 /37 /1 /2

56

98

154

آشپز هتل درجه 1

512020590010001

قناد هتل

7 -76 /62 /1 /2

33

147

180

قناد هتل

751220590010001

سرپرست قنادي هتل

7 -76 /61 /1 /2

62

128

190

سرپرست قنادي هتل

751220590020001

معاون کل آشپزخانه و قنادي هتل

5 -31 /23 /1 /2

25

35

60

معاون کل آشپزخانه و قنادي هتل

343430590020001

سرآشپز کل آشپزخانه و قنادي هاي هتل

5 -31 /22 /1 /2

64

96

160

سرآشپز کل آشپزخانه و قنادي هاي هتل

343430590010001

کارور کنترل ميکروبی مواد غذایی

0 -52 /59 /1 /2

64

102

166

کارور کنترل ميکروبی مواد غذایی

314130680020001

کارور کنترل شيميایی مواد غذایی

0 -11 /62 /1 /2

116

169

285

کارور کنترل شيميایی مواد غذایی

751520680020001

کارور آزمایشگاه مواد غذایی

0 -14 /21 /1 /2

128

292

420

کارور آزمایشگاه مواد غذایی

751520680010001

کارور آزمایشگاه دریافت شير خام

0 -52 /53 /1 /1

34

48

82

کارور آزمایشگاه کنترل کيفيت شيرخام

311130680100001

خدمات آزمایشگاه مواد غذایی

0 -14 /29 /1 /2

30

60

90

خدمات آزمایشگاه مواد غذایی

751520680010031
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جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
نمونه برداري مواد غذایی

0 -11 /09 /1 /2

60

108

168

نمونه بردار مواد غذایی

751520680060001

کارمند پذیره (فرانت آفيس)

3 -94 /27 /1 /2

190

160

350

کارمند پذیرش هتل

422420590070001

متصدي طبقات در هتل

5 -40 /29 /1 /2

48

162

210

متصدي طبقات در هتل

422420590130001

اتاق دار هتل

5 -40 /54 /1 /2

66

184

250

اتاق دار هتل

422420590010001

متصدي البسه در هتل

5 -60 /16 /1 /2

45

55

100

متصدي البسه در هتل

422420590120001

راهنماي عمومی گردشگري

5 -91 /33 /1 /2

244

86

330

راهنماي عمومی گردشگري

511320550100001

راهنماي طبيعت گردي ( اکوتوریسم)

5 -91 /36 /1 /2

194

194

388

راهنماي طبيعت گردي ( اکوتوریسم)

511320550080001

راهنماي موزه

5 -91 /30 /1 /1

224

56

280

راهنماي موزه

511320550070001

راهنماي محلی

5 -91 /94 /1 /2

76

64

140

راهنماي محلی بومی

511320550150001

پيرایشگر ابرو و صورت نانه

5 -70 /32 /1 /1

44

83

127

پيرایشگر ابرو و صورت زنانه

514120570020001

پيرایشگر موي زنانه

5 -70 /31 /1 /1

39

149

188

پيرایشگر موي زنانه

514120570010001

آرایشگر موي زنانه

5 -70 /34 /1 /1

50

327

377

آرایشگر موي زنانه

514220570020001

متعادل ساز چهره زنانه

5 -70 /36 /1 /1

80

206

286

متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت)

514220570030001

آرایشگر ناخن

5 -70 /35 /1 /1

24

36

60

آرایشگر ناخن

514220570060001

پيرایشگر مردانه درجه 2

5 -70 /30 /2 /4

61

123

184

پيرایشگر مردانه

514120570050001

پيرایشگر مردانه درجه 1

5 -70 /30 /1 /4

56

94

150

مطابقت ندارد

*

متعادل ساز چهره مردانه

5 -70 /94 /1 /1

41

92

133

متعادل ساز چهره مردانه

514120570100001

چهره پردازي مردانه

5 -70 /97 /1 /1

61

123

184

چهره پردازي مردانه

514120570070001

ترميم کننده موي سر

5 -70 /98 /1 /1

92

220

312

ترميم کننده مو ( مردانه)

514120570060001

جوشکاري مخازن فوالدي با فرایند SMAW

8-72/25/1/1

45

260

305

جوشکاري مخازن فوالدي با فرایند SMAW

721220110130001

Page 15

جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
جوشکاري لولههاي فوالدي با فرایند SMAW

8-72/26/1/1

80

415

495

جوشکار لولههاي فوالدي با فرایند SMAW

721220110140001

جوشکاري سازههاي فوالدي با فرایند SMAW

8-72/23/1/1

96

400

496

جوشکار سازههاي فوالدي با فرایند SMAW

721220110120001

جوشکاري قطعات فوالدي با فرایند MAG

8-72/13/1/3

115

492

607

جوشکار قطعات فوالدي (کربنی) با فرایند MAG

721220110110001

جوشکار گاز محافظ آرگن

8-72/12/1/2

34

286

320

جوشکار قطعات فوالدي کم کربن با فرآیند TIG

721220110160001

آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ PT

0-39/99/2/3

40

60

100

آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مایع نافذ گردابی () PT

311730110070041

آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطيسی MT

0-39/95/2/1

43

77

120

آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطيسی () MT

311730110070031

لولهکش فاضالب نصب فشاري ()push fit

8-71/10/1/1/1

30

60

90

لوله کشی فاضالب نصب فشاري ()Push fit

712620090000031

لولهکش لولههاي پليمري(تلفيقی)

8-71/02/1/1

38

102

140

لولهکش لولههاي پليمري(تلفيقی)

712620090130001

تعميرکار آبگرمکن دیواري

8-71/13/1/3

66

124

190

تعميرکار آبگرمکن دیواري

712720090070001

نصاب و تعميرکار آبگرمکن خورشيدي

0-35/51/1/1

42

88

130

نصاب و تعميرکار آبگرمکن خورشيدي

712720090170001

تعميرکار وسایل گازسوز خانگی

8-41/92/1/3

61

149

210

تعميرکار وسایل گازسوز خانگی

712720090080001

نصب و تعمير کولرهاي گازي پنجرهاي و اسپليت

8-41/85/1/1

78

222

300

نصاب و تعميرکار کولرهاي گازي پنجرهاي و اسپيلت

712720090100001

نصب و تعمير سردخانه فریونی

8-41/86/1/1

78

222

300

نصاب و تعميرکار سردخانه فریونی

712720090090001

نقشه خوان صنعتی

0-32/18/1/3

53

91

144

نقشه خوانی صنعتی

311830410040011

درودگر درجه 2

8-12/06/2/4

160

670

830

درودگر

752220190020001

روکش کار مصنوعات چوبی

9-54/12/1/4

70

230

300

روکش کار مصنوعات چوبی

752220190120001

پرس کار چوب درجه 2

8-12/21/2/1

40

190

230

پرس کار چوب درجه 2

752320190040001

تعميرکار مصنوعات چوبی

9-54/94/1/3

70

210

280

تعميرکار مصنوعات چوبی

752220190100001

رویه کوب مبل

8-11/89/1/2

72

288

360

رویه کوب مبل

753420190010001

8-12/09/1/3

150

400

550

کارور دستگاه  CNCچوب ( برشکاري ،فرزکاري و سوراخکاري)

752320190060001

کارور دستگاه  CNCچوب
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جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش
در و پنجره ساز چوبی

9-54/10/1/3

98

442

540

در و پنجره ساز چوبی

711520190050041

کالفساز مبل استيل چوبی

7-96/90/1/3

110

266

376

کالفساز مبل استيل چوبی

752220190140001

منبت کار درجه 2

8-12/32/2/3

103

367

470

منبت کار درجه 2

731720190010001

سازنده مبلمان راحتی

7-96/90/1/1

205

495

700

سازنده مبلمان راحتی

752220190150001

رنگ کار چوب (مقدماتی)

9-39/26/2/4

70

330

400

رنگ کار چوب (مقدماتی)

821920190020001

رنگ کار چوب (پيشرفته)

9-39/26/1/4

60

310

370

رنگ کار چوب (پيشرفته)

821920190030001

کابينت ساز چوبی درجه 2

8-11/21/2/3

103

437

540

کابينت ساز چوبی

752220190070001

راهنماي گردشگري سالمت

5-91/37/1/1

24

64

108

راهنماي گردشگري سالمت

511320550010001

راهنماي گردشگري فرهنگی

5-91/95/1/3

52

174

226

راهنماي گردشگري فرهنگی

511320550020001
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