1398/10/02
98/330/35763

دارد

مدیران کل محترم آموزش های فنی و حرفه ای استان ها
سالم علیکم
احتراماً ،پیرو دستورالعمل شماره  92/300/13269مورخ  1392/4/29اصالحیه ماده  11شیوه نامه سنجش
و ارزشیابی مهارت و هم چنین دستورالعمل شماره  98/330/8485مورخ  1398/3/18در خصوص چگونگی تمدید،
تعویض ،تطبیق و معادل سازی گواهی نامه های مهارت و صدور گواهی نامه های مهارت جدید به آگاهی می رساند:
جدول قابلیت تطبیق استانداردهای آموزشی سازمان بر اساس طبقه بندی بین المللی مشاغل و حرف ISCO -
 2008با کد  15رقمی که به منظور تسریع در اجرایی نمودن دستورالعمل های مذکور تهیه گردیده ،در سایت دفتر
لینک "آیین نامه و دستورالعمل ها" به آدرس  http://examinationirantvto.irبارگذاری شده ،خواهشمند
است دستور فرمایید ضمن اطالع رسانی به مراکز تحت پوشش نسبت به بهره برداری با رعایت ضوابط و مقررات
اقدامات الزم انجام پذیرد.

جدول تطبیقی محتوی استانداردهای مهارت و آموزشی به منظور اجرایی نمودن دستورالعمل شماره  92/300/13269مورخ 1392/4/29
عنوان حرفه

ردیف

کد استاندارد قدیم

عنوان حرفه

کد استاندارد جدید

قابلیت تطبیق

1

تعمیر کار برق خودرو

8-55/42/2/3

تعمیر کار برق خودرو

723120010180001

دارد

2

کابینت ساز چوبی درجه 2

8-11/21/2/3

کابینت ساز چوبی

752220190070001

دارد

3

تعمیرکار اتومبیل های سواری درجه 2

8-43/23/2/3

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی

723120010020001

دارد

4

تعمیر کار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/3

تعمیرکار برق خودرو

723120010180001

دارد

5

تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی

8-41/83/1/2

تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی

712720090200001

6

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

8-51/46/2/3

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

دارد

7

درودگر درجه 2

8-12/06/2/4

درودگر

752220190020001

دارد

8

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی E6

8-72/22/1/3

جوشکار مخازن فوالدی با فر آیند SMAW

721220110130001

دارد

9

تعمیر کار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/3

تعمیر کار برق خودرو

741220010010001

دارد

10

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

8-71/06/2/2

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

712620090110001

دارد

11

شیرینی پزی درجه 2

7-76/65

شیرینی پزی درجه 2

7512220670310000

ندارد

12

شیرینی پز درجه 1

7-76/64

شیرینی درجه 1

751220670300001

ندارد

13

ضخیم زنانه

7-91/41/1/4/5

ضخیم دوز زنانه

753120510200001

دارد

14

تعمیرکار دستگاه های پزشکی و بیمارستانی

8-52/32/1/2

تعمیرکار دستگاه های پزشکی و بیمارستانی

311930030090001

دارد

15

تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی

8-41/83/1/2

تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی

712720090200001

16

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

8-51/46/2/3

مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

دارد

17

منبت معرق کار درجه 2

8-19/45/2/2

منبت معرق کار

731720190050001

دارد

18

لوله کش و نصاب تاسیسات حرارتی ساختمان

8-71/42/1/1

19

لوله کشی و نصاب تاسیسات گاز رسانی ساختمان

8-71/40/1/1

20

لوله کش و نصاب تاسیسات آبرسانی ساختمان

8-71/41/1/1

21

لوله کش و نصاب تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان

8-71/43/1/1

کارگر ماهر تاسیسات مکانیکی

712630090260001

ندارد

ندارد

دارد

22

قطعه شناسی ( ویژه تولیدات سایپا )

/1/2خ8-43/24/

قطعه شناسی ( ویژه تولیدات سایپا )

723120010120041

دارد

23

تهویه مطبوع پراید و زانتیا

/1/2خ8-55/43/

قطعه شناسی ( ویژه تولیدات سایپا )

723120010120041

دارد

24

کاربری برنامه حقوق و دستمزد با کامپیوتر

0-41/23

کارور نرم افزار حقوق و دستمزد

351130531280001

دارد

25

جوشکاری لوله های گازی با فشار باال

8-72/24/1/2

جوشکار گاز درجه 2

72120110010001

دارد

26

رایانه کار ICDLدرجه یک

3-42/15/1/3

27

رایانه کار ICDLدرجه دو

3-42/15/2/4

کاربر ICDL

73210530140001

28

تعمیر وسایل گاز سوز خانگی

75-8-41/92

تعمیر وسایل گاز سوز خانگی

712620090360001

29

سرمه دوز سنتی

7-95/91/2/3

سرمه دوز سنتی

73182081021000

30

تعمیر وسایل گاز سوز خانگی

75-8-41/92

تعمیر وسایل گاز سوز خانگی (کار و دانش)

8-41/91/1/2

31

دوزنده پیراهن شومیزه مردانه ٬زنانه و لباس راحتی

7-91/35/1/3

پیراهن دوز مردانه٬شومیزه زنانه و بچه گانه

753120510030001

32

آشپز درجه 1

5-31/31/1/2

آشپز

512020670040001

ندارد

33

شیرینی پز درجه 1

7-76/65/1/1

شیرینی پز درجه 1

75122067030001

ندارد

34

کابینت ساز چوبی درجه 1

8-11/21/1/2

کابینت ساز چوبی

752220190070001

دارد

35

طراح نقشه فرش با کامپیوتر

1-62/92/1/2

طراح نقشه فرش با رایانه

73162089003001

دارد

36

گلسازی

7-99/95

گلساز عمومی

73192085003001

ندارد

37

مراقبت و زیبایی پوست و مو

5-70/49/1/3

مشاوره در مراقبت پوست و مو و زیبایی و تناسب اندام

342330470010011

ندارد

38

کارگر ماهر جوشکاری (مکانیک اتصاالت)

/2م76-8-10/72/

کارگر ماهر جوشکاری (طرح  18ماهه

721220110150001

ندارد

39

ابریشم دوزی

79-7-95/99

ابریشم دوز

731820810040002

ندارد

40

تعمیر شبکه های هوایی و تجهیزات برق فشار ضعیف (خط گرم)

8-57/22/1/1/1

41

تعمیر شبکه های هوایی و تجهیزات برق فشار ضعیف (خط گرم)

8-57/22/1/1/1

فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم
فرمان از راه دور
فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم
فرمان از راه نزدیک

ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد

741320050040001

دارد

741320050050001

دارد

جدول تطبیقی محتوی استانداردهای مهارت و آموزشی به منظور اجرایی نمودن دستورالعمل شماره  92/300/13269مورخ 1392/4/29
عنوان حرفه

ردیف

کد استاندارد قدیم

عنوان حرفه

کد استاندارد جدید

قابلیت تطبیق

8-57/22/1/1/1

فن ورز شبکه هوایی برق

741320050080001

ندارد

کاربر ICDL

732120530140001

ندارد

612320630590001

ندارد
ندارد

42

تعمیر شبکه های هوایی و تجهیزات برق فشار ضعیف (خط گرم)

43

رایانه کار ( ICDLسیار)

/1س85-3-42/15/

44

پرورش دهنده زنبور عسل

77-6-29/26/1/1

پرورش دهنده زنبور عسل

45

عکاس دیجیتال

1-63/21/1/1

عکاس دیجیتال

343130830020001

46

نازک دوز زنانه

7-91/42

نازک دوز زنانه

753120510010001

ندارد

47

ماشین ابزار فرز (ممتاز)

/1م8-11/34/

فرزکار ماهر(طرح18ماهه پیوسته)

722320410020001

ندارد

48

ماشین ابزار فرز (ممتاز)

/1م8-11/34/

فرزکار (طرح  18ماهه)

722320410040001

دارد

49

قالی باف درجه دو (سیار)

س2/7-57/54/

قالی باف فارسی (گره نامتقارن)

731820890140002

دارد

50

لوله کش گاز

8-71/20-2-60

لوله کش گاز خانگی و تجاری

712620090020001

ندارد

51

احداث شبکه کابل خودنگهدار

0-23/33/1/1/3

بهره برداری از تجهیزات و کابل های شبکه کابل خودنگهدار

741320050080021

ندارد

52

ایجاد سیستم ارت

90-8-55/28/2/4/1

نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ)

741220050010091

ندارد

53

کارگر ماهر الکترونیک کار صنعتی (ممتاز)

/1م65-8-52/52/

کارگر ماهر الکترونیک صنعتی (ممتاز)

311430030010001

ندارد

54

طراح سیستم های انرژی خورشیدی

0-23/35/1/1

طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی

311330050060081

ندارد

55

مراقبت زیبابی پوست و مو

83-5-70/49/1/2

مشاوره در مراقبت پوست ،مو ،زیبایی و تناسب اندام

342330470010011

ندارد

56

مراقبت زیبابی پوست و مو

83-5-70/49/1/2

پاکسازی پوست صورت زنانه

514220570030011

ندارد

57

آرایشگر صورت (با تکنیک سایه روشن)

84-5-70/23/1/2/3

متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت)

514220570030001

ندارد

58

کارشناس امور اداری

3-93/37/1/3

کارشناس امور اداری

242340430010001

دارد

59

کارگر عمومی نقشه بردار (درجه )3

0-31/22/3/1

کارگر عمومی نقشه بردار

931410290070001

دارد

60

مکانیک تراکتوروتیلر درجه 2

8-49/57-66

تعمیر کار تراکتور های کشاورزی

723320690250001

61

در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 2

8-74/93/2/2

در و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

62

لوله کش صنعتی

8-71/07-1-1

لوله کش صنعتی ( خاص پتروشیمی)

712620090140001

63

سرویس کار ماشین آالت سنگین

8-49/27/2/2

سرویس کار ماشین آالت سنگین راهسازی

723120010570001

64

کارور  PLCدرجه 2

0-84/55/2/4

کارور PLC

313930310040001

65

کاربرنرم افزار اداری

3-42/24/1/4

کاربرنرم افزار اداری

413220531040001

دارد

66

کاپشن دوز زنانه

7-91/42/1/2

کاپشن دوز

75312051022001

دارد

67

آرایش و پیرایش زنانه

5-70/23/1/3

آرایشگر و پیرایشگر زنانه

514220570010002

دارد

68

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

0-41/21/1/3

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

351330530590001

69

کارگر فضای سبز

6-22/18/1/1

کارگر فضای سبز

921511070060001

دارد

70

پرورش دهنده زنبورعسل

6-29/26/1/3

پرورش دهنده زنبورعسل

612320630590001

دارد

71

شیرینی پز

7-76/65/2/1

شیرینی پزدرجه2

751220670310001

دارد

72

عکاس عمومی

1-63/17/1/2

عکاس عمومی (انالوگ)

343130830030001

دارد

73

فرزکار درجه 2

8-34/33

فرزکار درجه 2

722320410200001

دارد

74

جوشکار لوله های گاز با فشار باال

8-72/24/1/2

جوشکارلوله های گازبافشار باال

721220110190001

دارد

75

جوشکارگازمحافظ ارگون

8-72/12/1/2

جوشکارلوله های گاز با فشار باال با گاز محافظ ارگون

721220110200001

دارد

76

هنردرخانه

7-99/95/1/1

برنامه ریزی امور هنری در خانواده

731620830330001

دارد

77

مهارت های سالم زیستن

5-99/40

مراقبت امور بهداشت و سالمت خانواده

532220470010001

دارد

78

کاشی کاردرجه 2

9-51/53

کمک کاشی کار

712220300030001

دارد

79

سنگ کاردرجه 2

9-51/43

کمک سنگ کار

711320300020001

دارد

80

فن ورزاسکلت فلزی درجه

9-74/40

فن ورزاسکلت فلزی

721420290020001

دارد

81

تعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی درجه1

8-43/23/1/3

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه1

723120010030001

دارد

82

جوشکارگازمحافظ ارگون

8-72/12/1/2

جوشکارقطعات فوالدی

721220110160001

دارد

83

لوله کش ونصاب دستگاه های حرارتی و برودتی

8-71/08/1/1

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی

712620090090001

دارد

ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد

ندارد
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عنوان حرفه

ردیف

کد استاندارد قدیم

عنوان حرفه

کد استاندارد جدید

قابلیت تطبیق

84

کارگرعمومی جوشکاری

9-74/41/3/1/2

کارگرعمومی اسکلت ساز

721420290070001

دارد

85

کارگرعمومی جوشکاری

9-74/41/3/1/2

کارگرعمومی دروپنجره ساز

722120290030001

دارد

86

نقاش درجه 1

1-61/33/1/2

نقاش پیشرفته

731620830540001

دارد

87

نقاش درجه 2

1-61/33/2/3

نقاش مقدماتی

731620830580001

دارد

88

شاطر نان سنتی

7-26/22/1/2

نانوای نان سنتی سنگک

751220680000161

دارد

89

تعمیر کاروسایل گازسوز خانگی

8-41/92

تعمیر کاروسایل گازسوز خانگی

712720090080001

دارد

90

قالی باف

7-54/57

قالی باف ترکی (گره نامتقارن)

731820890130002

دارد

91

قالی باف

7-54/57

قالی باف فارسی (گره نامتقارن)

731820890140002

دارد

92

تعمیر کار تلفن همراه

8-56/36

تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه

74212003023001

ندارد

93

تعمیر کار تلفن همراه

8-56/36

تعمیر کارسخت افزار تلفن همراه

742120030190002

ندارد

94

نقاش

1-61/33

نقاش پیشرفته

731620830540001

ندارد

95

ضخیم دوز زنانه

7-91/41/1/2/5

ضخیم دوز زنانه

753120510200001

ندارد

96

برقکارصنعتی درجه 1

8-55/13

برقکارصنعتی ماهر

741220050170001

ندارد

97

تذهیب کار

1-61/39/1/2

تذهیب کار

731630830380001

ندارد

98

مدیریت وبرنامه ریزی امور خانواده

7-20/12/1/2

برنامه ریزی امور اقتصادی و اجتماعی خانواده

532220490010001

ندارد

99

تعمیرکارعمومی رایانه شخصی

8-52/91

تعمیرکارعمومی رایانه شخصی

351230530460001

ندارد

100

فن ورزداروخانه

5-99/56

دستیار قفسه چینی دارو

532920470010001

ندارد

101

معرق کار روکش

8/19/1954

معرق کار روکش

731720190270001

ندارد

102

شاطر نان ماشینی

7-76/23

نانوای نان سنتی لواش

751220680000081

ندارد

103

شاطر نان ماشینی

7-76/23

نانوای نان سنتی بربری

751220680000211

ندارد

104

شاطر نان ماشینی

7-76/23

نانوای نان سنتی سنگک

751220680000161

ندارد

105

شاطر نان ماشینی

7-76/23

شاطر نان فانتزی

751220680900001

ندارد

106

شاطر نان ماشینی

7-76/23

نانوای نان سنتی تافتون

751220680000131

ندارد

107

لوله کشی عمومی

79-8-71/05

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

712620090110001

ندارد

108

لوله کشی عمومی

79-8-71/05

لوله کش و نصاب تاسیسات آب رسانی ساختمان

712620090190001

ندارد

109

قلم زن

7-29/94/2/1

قلم زن فلز

731920770080002

ندارد

110

قلم زن درجه 1

7-29/94/2/1

111

قلم زن درجه 2

7-29/94/1/1

قلم زن

731920770080002

112

کارگر ماهر جوشکاری

65-8-72/10

کارگر ماهر جوشکاری (طرح  18ماهه)

721220110150001

ندارد

113

تعمیر لوازم خانگی برق کوچک

8-55/78-73

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

ندارد

114

تعمیر لوازم خانگی برق کوچک

8-55/78-73

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1

741220050110001

ندارد

115

آرایشگر صورت ( با تکنیک سایه روشن )

5-70/23/1/2/3

متعادل ساز چهره زنانه

514220570030001

ندارد

116

تصویر بردار

1-63/64/1/3

تصویر بردار

352130870020001

دارد

117

تدوین گر تصویر درجه 2

1-63/63/2/1

تدوین گر تصویر مقدماتی

35213087007001

دارد

118

عکاس عمومی

1-63/17/1/2

عکاس عمومی ( آنالوگ )

343130830030001

دارد

119

نقاشی روی چرم

1-61/36/1/2

نقاشی روی چرم

731620770020001

دارد

120

فرآور گیاهان دارویی

79-7-43/98/1/1

کاربر گیاهان دارویی

611121050910001

دارد

121

کارگر ماهر فنی اتو مکانیک (ممتاز )

م1/80-8-23/43/

تعمیر کار خودروهای سبک ماهر ( طرح  18ماهه پیوسته )

723120010010001

ندارد

122

تولید کننده بونسای

6-22/12/1/1

تولید کننده بونسای

611320611190001

ندارد

123

برنامه نویسی و کار با سخت افزار  plcو کارت های ورود و خروج

0-84/55/4/1

برنامه نویسی و کار با سخت افزار  plcو کارت های ورود و خروج

313930310040021

ندارد

124

پیکر بندی و انجام تنظیمات s7 -300

84/55/2/4/3

پیکر بندی و انجام تنظیمات s7 -300

313930310040031

ندارد

125

لوله کش و نصاب تاسیسات حرارتی ساختمان

71262009021001

دارد

جدول تطبیقی محتوی استانداردهای مهارت و آموزشی به منظور اجرایی نمودن دستورالعمل شماره  92/300/13269مورخ 1392/4/29
عنوان حرفه

ردیف

کد استاندارد قدیم

126

لوله کش و نصاب تاسیسات گاز رسانی ساختمان

712620090220001

127

لوله کش و نصاب تاسیسات گاز رسانی ساختمان

712620090190001

128

لوله کش و نصاب تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان

712620090200001

عنوان حرفه
کارگر ماهر تاسیسات مکانیکی ( طرح  18ماهه)

کد استاندارد جدید
712620090030001

قابلیت تطبیق
دارد

129

خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه

7-91/49/1/2

دوزنده لباس بدون الگو

753120510330001

130

فن ورز شبکه هوایی برق 400v-20kv

8-57/25/2/2

فن ورز شبکه هوایی برق

741320050080001

131

نازک دوز مردانه

753120510230001

نازک دوز مردانه

753120510230002

132

شومیز زنانه و بچه گانه

73-7-91/35

خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه

753120510030002

ندارد

133

عکاس دیجیتال

1-63/21/1/1

عکاس دیجیتال

343130830020001

ندارد

134

بازرس فنی جوش

8-73/20/1/1

بازرس فنی جوش

311730110080001

135

شیرینی پزی

7-76//63

شیرینی پزی درجه 2

751220670310001

ندارد

136

برنامه نویس پاسکال

0-84/42

برنامه نویس پاسکال

251340530240001

ندارد

137

برنامه نویس c

0-84/41

برنامه نویس c

25140530540001

ندارد

138

درودگر

74-8-12/06

درودگر

752220190020001

ندارد

139

چادرشب باف

7-54/92/1/1

چادر شب باف

731820750210001

دارد

140

قالی باف حجمی

7--54/52/1/2

قالی باف حجمی

731820890180002

دارد

141

نازک دوزی

76--7-91/44

نازک دوزی

753120510010001

ندارد

142

تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه 2

67-8-42/23

تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه 2

723120010020001

ندارد

143

آرایشگر زنانه و پیرایشگر زنانه

آرایشگر و پیرایشگر زنانه

514220570010002

ندارد

145

رایانه کار درجه 2

79-3-42/28

کاربر رایانه

732120530130001

ندارد

146

مسئول حقوق و دستمزد

70-3-39/34

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

ندارد

147

حسابدار صنعتی مقدماتی (تخصصی)

73-1-10/12

حسابدار بهای تمام شده

431120450090001

ندارد

148

قالی باف تابلویی

7-54/56/1/2

قالی باف هنر

731820890170002

ندارد

149

خیاط لباس شب و عروس

7-91/97/3/1

الگو ساز و برشکار لباس شب و عروس

753220510070001

دارد

150

قالی باف درجه 2

7-54/57/2/4

قالی باف فارسی (گره نامتقارن)

731820890140001

دارد

151

قالی باف درجه 2

7-59/41/1/3

قالی باف فارسی (گره نامتقارن)

731820890140001

دارد

152

قالی باف

7-54/58ط3/2/

قالی باف فارسی (گره نامتقارن)

731820890140001

153

قالب باف

7-59/41/1/3

قالب باف لوازم تزیینی وکاربردی

731820750390001

دارد

154

معرق کار درجه 2

8-19/48/2/5

معرق کار چوب مقدماتی

731720190030001

دارد

155

پولک و منجوق دوز

7-95/68/1/2

مهرهای تزیینی و پولک و منجوق دوز

731820810660001

دارد

156

سراج سنتی

8-03/11/1/1

دوزنده کیف چرمی بادست

731820280040001

دارد

157

آرایشگر زنانه

5-70/23

آرایشگر و پیرایشگر زنانه

51422057001002

ندارد

158

بنای سفت کار

72-9/51-23

بنای سفت کار

711120300070001

ندارد

159

بنای سفت کار

72/9/51-23

بنای سفت کار

711120300060001

ندارد

160

قالی باف درجه 2

7-54/57/2/3

قالی باف فارسی (گره نامتقارن )

731820890140002

دارد

161

لولهکش گازخانگی و تجاری

8-71/22/1/3

لوله کش گاز خانگی و تجاری

712620090020001

دارد

162

برق صنعتی

8-55/14-70

برقکار صنعتی

741220050010001

ندارد

163

رو دوز سنتی درجه 2

7-95/56/2/2

رو دوز سنتی الحاقی

731820810010001

ندارد

164

طراحی درمحیط دوبعدی وسه بعدی catla

0-32/14/2/1/1

نقشه کش وطراح صنعتی با catla

311830410010001

ندارد

165

آشپز درجه 1

5-31/32/1/3

آشپز درجه 1

512020670040001

166

آشپز درجه 1

5-31/32/1/3

آشپز

167

بازرس جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی vt

0-24/92/1/1

5-70/23
5-70/24

بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی tvto
vtle ve l

دارد
ندارد
دارد

دارد

ندارد

دارد

512020670050001
311730110070001

ندارد
دارد

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

عنوان حرفه

168

پرورش دهنده قارچ دکمه ای

6-27/90/1/2

پرورش دهنده قارچ دکمه ای

611320620060001

169

تعمیر تراکتور

63-8-49/58

مکانیک تراکتور وتیلر

7233320690030000

170

تعمیر تراکتور

63-8-49/58

تعمیر کار ترا کتورهای کشاورزی

723320690250001

171

تعمیر کار رادیو تلویزیون

8-55/13-70

تعمیر کار تلویزیون رنگی

742120030080001

ندارد

172

تعمیر کار رادیو تلویزیون

8-55/13-70

تعمیر کار رادیو و ضبط صوت

742120030140001

ندارد

173

خیاط لباس شب وعروس

7-91/97/1/2/1

دوزنده لباس شب وعروس

753120510300002

ندارد

174

طراحی لباس زنانه وبچه گانه

7-91/44/1/1

طراح لباس زنانه

216340510010001

ندارد

175

فن ورز عمومی شبکه های توزیع هوایی وزمینی

57-8/29/1/2

مسئول کنترل شبکههای توزیع زمینی و هوایی

741320050150001

ندارد

176

فن ورز شبکه هوایی برق 400v-20kv

57-8/25/2/2

فن ورز شبکه هوایی برق

741320050080001

ندارد

177

فن ورز شبکه هوایی برق 400v-20kv

57-8/25/2/2

فن ورز شبکه هوایی برق

742220350240002

ندارد

178

کاروررایانه (آشناییبافناوری رایانه شخصی ) 2

20-42-3-79

کاروررایانه

732120530130001

ندارد

179

لوله کش گاز خانگی وتجاری

71-8/22/1/3

لوله کش گاز خانگی وتجاری

712620290020001

دارد

180

لوله کش گاز خانگی وتجاری

71-8/22/1/3

لوله کش گاز خانگی وتجاری

712620090020001

دارد

181

مدیرآموزشگاه فنی وحرفه ای–بخش خصوصی

19-2/11/1/2

مدیر اموزشگاه فنی وحرفه ای ازاد

134530490020001

دارد

182

قا لیباف باف درجه 2

54-7/57/2/4

قالیباف فارسی (گره نامتقارن)

731820890140002

دارد

183

قا لیباف باف درجه 2

54-7/57/2/4

قالیباف ترکی (گره متقارن)

731820890130002

دارد

184

قا لیباف باف درجه 1

54-7/57/1/3

قالیباف فارسی (گره نامتقارن)

731820890140002

دارد

185

برق خودرو

66-20-55-8

تعمیر کار برق خودرو

741220010010001

186

تراشکار درجه 2

34-8/22/2/2

تراشکار

722320410150001

دارد

187

متعادل ساز چهره زنانه

70-5/36/1/2

متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت)

514220570030001

دارد

188

پیرایشگر ابرو وصورت زنانه

70-5/32/1/2

پیرایشگر ابرو وصورت زنانه

514120570020001

دارد

189

الگو ساز وبرشکار لباس زنانه

91-7/41/1/3/2

الگو ساز وبرشکار لباس ضخیم زنانه

753220510040001

190

پیرایشگر موی زنانه

70-5/31/1/2

پیرایشگر موی زنانه

514120570010001

دارد

191

مونتاژکار و ارتقائ کامپیوتر شخصی

8-82/92-79

اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی

351230530020001

دارد

192

الکترونیک کار صنعتی

8-52/51

الکترونیک کار صنعتی

742120030010001

ندارد

193

الگوساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/1/3/2

الگو ساز و برشکار لباس ضخیم زنانه

753220510040001

ندارد

194

الگوساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/2/4/1

الگو ساز و برشکار لباس نازک زنانه

753220510030002

دارد

195

الگوساز و برشکار لباس زنانه ( تک دوزی)

7-91/41/2/3/1

الگو ساز و برشکار لباس نازک زنانه

753220510030002

دارد

196

الگو ساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/1/2/2

الگو ساز و برشکار لباس نازک زنانه

753220510030002

ندارد

197

آرایش زنانه و پیرایش زنانه

5-70/23----5-70/24

آرایش و پیرایش زنانه

514220570010002

ندارد

198

آرایش و پیرایش زنانه

5-70/23/1/2

آرایش و پیرایش زنانه

514220570010002

ندارد

199

آرایشگر موی زنانه

5-70/34/1/1

آرایشگر موی زنانه

514220570020001

200

آرایشگر ناخن

5-70/35/1/1

آرایشگر ناخن

514220570060001

ندارد

201

آشپز

5-31/31/2/2

آشپز

512020670050001

ندارد

202

آشپز

5-31/32/2/3

آشپز

512020670050001

ندارد

203

کانوا باف ماشینی

7-55/41/1/1

بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگی

731820270010001

دارد

204

کانوا باف ماشینی

7-55/41/1/3

بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگی

731820270010001

دارد

205

بافندگی با ماشین

7-55/41

بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگی

731820270010001

دارد

206

برق ساختمان درجه دو

8-55/28

برق ساختمان

741120050010001

ندارد

207

برقکار ساختمان درجه دو

8-28/55

برقکار ساختمان

741120050010001

ندارد

208

برقکار ساختمان

8-55/15

برقکار ساختمان

741120050010001

ندارد

209

برقکار ساختمان درجه 1

8-55/28/1/3

برقکار ساختمان درجه 1

741120050020001

ندارد

عنوان حرفه

ردیف

کد استاندارد جدید

قابلیت تطبیق
دارد
ندارد
دارد

ندارد

ندارد

دارد

جدول تطبیقی محتوی استانداردهای مهارت و آموزشی به منظور اجرایی نمودن دستورالعمل شماره  92/300/13269مورخ 1392/4/29
عنوان حرفه

ردیف

کد استاندارد قدیم

عنوان حرفه

کد استاندارد جدید

قابلیت تطبیق

210

برقکار ساختمان درجه 1

8-55/28/1/2

برقکار ساختمان درجه 1

741120050020001

ندارد

211

برقکار صنعتی درجه دو

8-55/15/2/2

برقکار صنعتی

741220050010001

ندارد

212

برقکار صنعتی درجه دو

8-55/15/2/4

برقکار صنعتی

741220050010001

ندارد

213

برقکار صنعتی درجه دو

8-55/14

برقکار صنعتی

741220050010001

ندارد

214

برقکار صنعتی

8-55/12

برقکار صنعتی

741220050010001

ندارد

215

برقکار صنعتی درجه یک

8-55/13/1/2

برقکار صنعتی ماهر

741220050170001

ندارد

216

برقکار صنعتی ممتاز طرح  18ماهه

8-55/41

برقکار صنعتی ممتاز طرح  18ماهه

311330050060001

ندارد

217

برنامه نویس ویژوال بیسیک

0-84/80/1/1

برنامه نویس ویژوال بیسیک

251340530390001

ندارد

218

برنامه نویس ویژوال بیسیک

0-84/80

برنامه نویس ویژوال بیسیک

251340530390001

ندارد

219

برنامه نویس ویژوال بیسیک

0-84/40

برنامه نویس ویژوال بیسیک

251340530390001

ندارد

220

بنای سفت کار

9-51/23

بنای سفت کار

711120300060001

ندارد

221

بنای سفت کار

9-51/23/1/1

بنای سفت کار

711120300060001

دارد

222

بنای سفت کار درجه یک

9-51/23/1/4/1

بنای سفت کار درجه یک

711120300060001

دارد

223

پداگوژی

1-32/88

پداگوژی

235140490010012

دارد

224

پداگوژی

1-31/99/1/1

پداگوژی

235140490010012

دارد

225

پرده دوز

7-95/97/2/4

پرده دوز

753420510010001

226

پرورش دهنده قارچ صدفی

6-27/96/1/2

پرورش دهنده قارچ صدفی

611320620040001

دارد

227

پرورش دهنده قارچ صدفی

6-27/96/1/3

پرورش دهنده قارچ صدفی

611320620040001

دارد

228

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

6-27/42/1/1

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی در منزل

611320610620011

دارد

229

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

6-27/42/1/2

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی در منزل

611320610620011

دارد

230

پرورش دهنده ماهیان سرد آبی

6-49/29/1/1

پرورش دهنده ماهیان سرد آبی

622120650280001

دارد

231

پرورش دهنده ماهیان سرد آبی

6-49/29/1/2

پرورش دهنده ماهیان سرد آبی

622120650280001

دارد

232

پیرایش مردانه درجه دو

5-70/30/2/2

پیرایش مردانه درجه دو

514120570050001

ندارد

233

پیرایش مردانه درجه دو

5-70/30

پیرایش مردانه درجه دو

514120570050001

ندارد

234

پیرایش مردانه درجه دو

5-70/30/2/4

پیرایش مردانه درجه دو

514120570050001

ندارد

235

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

5-70/32/1/1

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

514120570030001

دارد

236

پیرایشگر موی زنانه

5-70/31/1/1

پیرایشگر موی زنانه

514120570010001

دارد

237

پیرایش زنانه

5-70/24

پیرایشگر موی زنانه

514120570010001

ندارد

238

پیرایش زنانه

5-70/24

پیرایشگر موی زنانه

514120570010001

ندارد

239

پیکر تراش چوب

1-61/31/1/2

پیکر تراش چوب

731720190110001

دارد

240

پیکر تراش چوب

1-61/21/1/3

پیکر تراش چوب

731720190110001

دارد

241

تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ETABS

0-22/71/1/1

تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ETABS

214240290030002

ندارد

242

تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ETABS

8-80/21/1/2

تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ETABS

214240290030002

ندارد

243

تذهیب کار

1-61/39/1/1

تذهیب کار

731620830380001

ندارد

244

تذهیب کار

1-61/39/1/2

تذهیب کار

731620830380001

ندارد

245

تراشکار

8-34/22/2/2

تراشکار

722320410150001

ندارد

246

تراشکار درجه دو

8-43/20

تراشکار

722320410150001

ندارد

247

تراشکار درجه دو

8-34/22/2/2

تراشکار

722320410150001

ندارد

248

تراشکار

8-34/23

تراشکار

722320410150001

ندارد

249

تراشکار

8-34/22/2/1

تراشکار

722320410150001

ندارد

250

تراشکار CNC

8-33/81/2/1

تراشکار CNC

722320410130001

ندارد

251

تراشکار CNC

8-33/81/2/2

تراشکار CNC

722320410130001

ندارد

ندارد
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252

تصویر بردار

253

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

254

تعمیرکار برق خودرو درجه دو

8-55/42

255

تعمیر ماشینهای الکتریکی

8-53/48

تعمیر ماشینهای الکتریکی

256

سیم پیچ الکترو موتور و ترانسفورماتور تکفاز

8-53/52

تعمیر ماشینهای الکتریکی

741220050040001

257

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 1

8-43/24

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 1

723120010030001

258

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 1

8-43/23/1/3

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 1

723120010030001

259

تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه دو

8-43/23

تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه دو

723120010020001

ندارد

260

تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه دو

8-43/23/2/1

تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه دو

723120010020001

ندارد

261

تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه دو

8-43/23/2/3

تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه دو

723120010020001

دارد

262

تعمیرکار برق خودرو درجه دو

8-55/42/2/1

تعمیرکار برق خودرو

741220010010001

دارد

263

تعمیرکار برق خودرو درجه دو

8-55/42/2/3

تعمیرکار برق خودرو

741220010010001

دارد

264

تعمیرکار برق خودرو

8-55/40-66

تعمیرکار برق خودرو

741220010010001

ندارد

265

تعمیرکار برق خودرو

8-55/10

تعمیرکار برق خودرو

741220010010001

ندارد

266

تعمیرکار تلویزیون رنگی

8-54/23

تعمیرکار تلویزیون رنگی

742120030080001

ندارد

267

تعمیر کار خانگی سرد کننده

8-49/91

تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

712720090200001

ندارد

268

تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

8-41/83/1/2

تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

712720090200001

ندارد

269

تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

8-41/83

تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

712720090200001

ندارد

270

تعمیرکار دستگاههای صوتی و رادیو

8--54/25

تعمیرکار رادیو و ضبط صوت

742120030140001

ندارد

271

تعمیرکار رادیو و ضبط صوت

8-54/25/1/3

تعمیرکار رادیو و ضبط صوت

742120030140001

272

تعمیرکار فلزات قیمتی

8-80/21

تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآالت

731320790070001

ندارد

273

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

8-55/77

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

ندارد

274

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

8-55/77/1/1

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

ندارد

275

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی
تعمیرکارخودروهای سبک ماهر(طرح  18ماهه

8-71/20

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی
تعمیرکارخودروهای سبک ماهر(طرح  18ماهه

712720090080001

ندارد

723120010010001

ندارد

276

1-63/64

تصویر بردار

352130870020001

ندارد

8-71/13/1/2

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

ندارد

تعمیر کار برق خودرو

741220010010001

ندارد

741220050040001

ندارد
ندارد
ندارد

8-42/20
8-31/98/1/1

دارد

پیوسته)
تعمیرکمک فنر درجه 1

723120010100021

دارد

278

تعمیرکار موتور های دیزل

8-43/39/2/1

تعمیرموتور خودروهای سواری دیزلی

723120010150011

دارد

279

تعمیرکار موتور های دیزل

7231010611

تعمیرموتور خودروهای سواری دیزلی

723120010150011

دارد

280

تعمیرموتور و گیربکس پراید

/8-43/24خ2/3/

تعمیرموتور و گیربکس پراید

723120010010051

دارد

281

تون آپ (تنظیم کارموتور)

8-43/94

تون آپ (تنظیم کارموتور)

723120010070001

ندارد

282

جوش برق

8-72/23

جوشکار سازه های فوالدی

721220110120001

ندارد

283

جوشکاری برق

8-72/22/2/1

جوشکار سازه های فوالدی

721220110120001

ندارد

284

چاپ باتیک

9-29/32

چاپ باتیک

731820810410001

ندارد

285

حجار

75-1-61/25

حجار سنگهای تزئینی

731620830430001

ندارد

286

حسابدار حقوق و دستمزد

3-39/34/1/2

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

ندارد

287

مسئول حقوق و دستمزد

8-19/38

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

ندارد

288

حسابدار عمومی تکمیلی

1-10/15/1/1/1

حسابدار عمومی پیشرفته

431120450020001

ندارد

289

حسابدار عمومی تکمیلی

1-10/15/1/3/1

حسابدار عمومی پیشرفته

431120450020001

دارد

290

پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه

7-91/35/1/3

خیاط پیراهن و شومیزه مردانه و زنانه

753120510030002

دارد

291

پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه

7-91/35

خیاط پیراهن و شومیزه مردانه و زنانه

753120510030002

دارد

292

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

8-74/93

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

دارد

293

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

8-74/93/2/2

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

دارد

277

پیوسته)
تعمیرکمک فنر درجه 1

دارد
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294

درودگر درجه دو

8-12/05

درودگر

752220190020001

ندارد

295

درودگر درجه دو

8-12/06

درودگر

752220190020001

ندارد

296

درودگر درجه دو

8-12/06/2/2

درودگر درجه دو

752220190020001

دارد

297

کیف دوز

8-3/12/1/3

دوزنده کیف با چرم طبیعی

731820280020001

دارد

298

خیاط لباس شب و عروس

7-91/97/1/4/1

دوزنده لباس شب و عروس

753120510300002

دارد

299

خیاط لباس شب و عروس

7-91/97/1/2/1

دوزنده لباس شب و عروس

753120510300002

ندارد

300

راسته دوز

7-91/48/1/2

راسته دوز

815320510100001

ندارد

301

رفوگر فرش

7-54/93

رفوگر فرش مقدماتی

731820890060001

302

رفوگر فرش

0-54/93/2/3

رفوگر فرش مقدماتی

731820890060001

303

رنگ کار چوب

9-39/26/2/3

رنگ کار مبلمان چوبی

821920190020002

دارد

304

رنگ کار چوب

9-39/26/2/4

رنگ کار مبلمان چوبی

821920190020002

دارد

305

رنگرز الیاف قالی

7-56/23/1/2

رنگرز طبیعی قالی دستباف

731820890110001

دارد

306

روبان دوز

7-95/94/1/1

روبان دوز پیشرفته

731820810140001

دارد

307

ریخته گری

7-24/13

ریخته گر درجه دو

721120330030001

دارد

308

ریخته گر درجه یک

1-24/13/1/1

ریخته گر درجه یک

721120330020001

دارد

309

ریخته گر فلزات قیمتی

7-25/12

ریخته گر فلزات قیمتی

731320790030111

ندارد

310

سازنده گلهای بلندر

1-61/81

سازنده گلهای بلندر

731920850140021

ندارد

311

سرویس و نگهدار خودرو

8-49/81

سرویسکار خودرو

723120010110002

ندارد

312

سرویس و نگهدار خودرو

8-49/81/2/3

سرویسکار خودرو

723120010110002

دارد

313

سنگ کار

9-51/43/1/1

سنگ کار

711320300030001

دارد

314

سوهان پز

7-76/98/1/1

سوهان پز

751220680020001

دارد

315

شبکه دوز

7-95/67

شبکه دوز

731820810480001

ندارد

316

شلوار دوز

7-91/34

شلوار دوز زنانه

753120510060002

ندارد

317

شلوار دوز

7-91/34/1/1

شلواردوز زنانه

753120510060002

ندارد

318

شلوار دوز

7-91/34/1/3

شلواردوز زنانه

753120510060002

دارد

319

صافکار درجه دو

8-73/74

صافکار درجه دو

721320010010001

دارد

320

صافکار درجه دو

8-72/70

صافکار درجه دو

721320010010001

ندارد

321

ضخیم دوز مردانه

7-91/45/1/2

ضخیم دوز مردانه

753120510210002

ندارد

322

ضخیم دوز مردانه

7-91/45/1/3

ضخیم دوز مردانه

753120510210002

ندارد

323

طراح طال و جواهر

0-32/78/1/3

طراح طال و جواهر با رایانه پیشرفته

731320790360001

دارد

324

طراح نقشه فرش

1-62/93/2/3

طراح قالی(مقدماتی)

731620890010001

دارد

325

طراح نقشه فرش

1-62/93

طراح قالی(مقدماتی)

731620890010001

دارد

326

طراح نقشه فرش

1-62/93/2/1

طراح قالی(مقدماتی)

731620890010001

دارد

327

طراح نقشه فرش

1-62/93/2/2

طراح قالی(مقدماتی)

731620890010001

دارد

328

طراح لباس زنانه

7-94/25

طراح لباس زنانه

216340510010001

ندارد

329

طراح لباس زنانه

0-32/79

طراح لباس زنانه

216340510010001

ندارد

330

طراح لباس زنانه

7-91/41/1/3/3

طراح لباس زنانه

216340510010001

ندارد

331

نقاشی روی پارچه

1-61/35

طراح و نقاش روی پارچه

731820810510001

ندارد

332

طراحی معماری داخلی

0-21/24/2/1

طراحی معماری داخلی درجه دو

343230300130001

333

طال و جواهر ساز

8-80/10

طال و جواهر ساز

731320790030001

ندارد

334

عروسک دوز

9-49/42

عروسک دوز

731820810180001

ندارد

335

عکاس عمومی(آنالوگ)

1-63/17

عکاس عمومی(آنالوگ)

343130830030001

ندارد

دارد
ندارد

دارد
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336

فرزکار

8-33/30

فرزکار

722320410200001

ندارد

337

فرزکار

8-34/33

فرزکار

722320410200001

ندارد

338

فرزکار

8-34/32/2/1

فرزکار

722320410200001

ندارد

339

قالب بند و کفراژبند

9-52/25

قالب بند و کفراژ بند

711420290050001

دارد

340

قالب باف چرم و جیر

7-55/87/1/2

قالب باف چرم و جیر

731820750400001

دارد

341

قلم زن روی چوب

1-61/29/1/1

قلم زن روی چوب

731720190130001

342

کاپشن دوز

7-91/42/1/1

کاپشن دوز زنانه

753120510220001

343

کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

5-70/33/1/1

کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

514220570070001

344

رایانه کار درجه دو

3-42/27/2/2

کاربر رایانه

732120530130001

ندارد

345

راهبر عالی کامپیوتر pc

0-84/24

کاربر رایانه

732120530130001

ندارد

346

کاربر رایانه

8-42/28

کاربر رایانه

732120530130001

ندارد

347

کارور corel draw

2513/76

کاربر گرافیک رایانه ای با نرم افزار ccorel draw

732120530110001

ندارد

348

کارور corel draw

1-62/54/1/4

کاربر گرافیک رایانه ای با نرم افزار ccorel draw

732120530110001

ندارد

349

کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار

2511130301

کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار

351130531030141

ندارد

350

کارگر نگهداری بتن

9-52/19/1/3

کارگر نگهداری بتن

711120290020001

ندارد

351

اتوکد 14

0-32/98

کارور AUTO CAD

216640531080001

ندارد

352

اتوکد

1-62/60/1/3

کارور AUTO CAD

216640531080001

ندارد

353

طراح و نقشه کش اتوکد

0-84/43

کارور AUTO CAD

216640531080001

ندارد

354

کارور flash

1-61/46/1/3

کارور flash

216620531130011

ندارد

355

کارور freehand

1-62/58/1/4

کارور freehand

216630531150011

ندارد

356

کارور freehand

1-62/58/1/1

کارور freehand

216630531150011

ندارد

357

کارور freehand

1-62/58/1/2

کارور freehand

216630531150011

ندارد

358

کارور Photoshop

1-62/56

کارور Photoshop

732120530160001

ندارد

359

کارور Photoshop

2513-53-115-1

کارور Photoshop

732120530160001

ندارد

360

کارور PLC

0-84/55

کارور PLC

313930310040001

ندارد

361

کارور تاسیسات برودتی و گرمایی

8-71/19/1/2

کارور تاسیسات برودتی و گرمایی

712720090050001

ندارد

362

رایانه کار حسابدار مالی

1-10/18/1/5

کارور نرم افزار حقوق و دستمزد

351130531280001

ندارد

363

کاربر برنامه حسابداری

3-41/22

کارور نرم افزار حقوق و دستمزد

351130531280001

ندارد

364

کاربر برنامه حقوق و دستمزد

3-41/23

کارور نرم افزار حقوق و دستمزد

351130531280001

ندارد

365

رایانه کارحسابدار مالی

1-10/18/1/2

کارور نرم افزار حقوق و دستمزد

351130531280001

ندارد

366

کاروری CNC

3-41/27

کاروری CNC

722320410130021

دارد

367

رایانه کار MS WORD

0-84/57/1/2

کاروری WORD

351130531040061

دارد

368

کاربر  WORDمقدماتی

0-84/57/1/5/1

کاروری WORD

351130531040061

دارد

369

کاشی کار درجه یک

9-53/51/1/1

کاشی کار

712220300020001

370

کشتکار گلخانه های هیدروپونیک

6-27/39/1/1

کشتکار گلخانه های هیدروپونیک

611220620030002

دارد

371

کشتکار گلخانه های هیدروپونیک

6-27/39/1/3

کشتکار گلخانه های هیدروپونیک

611220620030002

دارد

372

اسکلت ساز درجه دو

9-74/41/2/2

کمک اسکلت ساز

721420290040001

دارد

373

آرماتوربندی

9-52/34

کمک آرماتور بند

711420290030001

دارد

374

بنای سفت کار

9-31/20

کمک بنای سفت کار

711120300070001

375

کمک بنای سفت کار

9-51/23/2/4

کمک بنای سفت کار

711120300070001

دارد

376

گچ کار درجه دو

9-55/13/2/1

کمک گچ کار درجه دو

712320300030001

دارد

377

گچ کار درجه دو

9-55/13

کمک گچ کار درجه دو

712320300030001

دارد

ندارد
دارد

ندارد

ندارد

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

عنوان حرفه

378

نقاش ساختمان درجه دو

9-31/25

کمک نقاش ساختمان درجه دو

713120300020001

379

نقشه بردار

0-31/23

کمک نقشه بردار

311230290240001

380

پیرایش مردانه درجه 1

5-70/30/1/2

کوتاه کردن مو با ماشین و تیغ در پیرایش مردانه

514120570050101

دارد

381

پیرایش مردانه درجه 1

5-70/30/1/4

کوتاه کردن مو با ماشین و تیغ در پیرایش مردانه

514120570050101

دارد

382

گبه باف

7-54/96/1/1

گبه باف

731820750560001

دارد

383

گبه باف

7-54/95

گبه باف

731820750560001

دارد

384

گچبر پیش ساخته

9/55/22

گچ بر دستی

712320770010001

ندارد

385

گچبر پیش ساخته

9-55/13/1/2

گچ بر دستی

712320770010001

ندارد

386

گلدوز دستی

7-95/70

گلدوز دستی

731820810600002

ندارد

387

گلدوز ماشینی

7-95/74/1/2

گلدوز ماشینی

731820810610001

ندارد

388

گلدوز ماشینی

7-95/74

گلدوز ماشینی

731820810610001

ندارد

389

گلدوز ماشینی

7-95/71

گلدوز ماشینی

731820810610001

ندارد

390

گلسازی

7-99/95

گلساز عمومی

731920850030001

ندارد

391

گلیم باف

7-54/54/2/1

گلیم باف

731820750190001

دارد

392

گلیم باف

7-54/54/2/3

گلیم باف

731820750190001

دارد

393

گلیم باف

7-54/54

گلیم باف

731820750190001

دارد

394

گلیم باف

7-54/59

گلیم باف

731820750190001

دارد

395

گیپور باف

7-59/42

گیپور باف

731820750440001

396

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/2

لوله کش گاز خانگی و تجاری

712620290020001

دارد

397

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/1

لوله کش گاز خانگی و تجاری

712620290020001

دارد

398

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22

لوله کش گاز خانگی و تجاری

712620290020001

دارد

399

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2

8-71/08/2/2

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2

712620090080001

دارد

400

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی درجه1

8-71/08/1/2

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی درجه1

712620090090001

دارد

401

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی

8-71/15

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم

712620090040001

ندارد

402

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

8-71/06/2/1

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

712620091010001

ندارد

403

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

8-71/07

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

712620091010001

ندارد

404

لوله کش عمومی

8-71/05/1/1

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

712620091010001

ندارد

405

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

8-71/06

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

712620091010001

ندارد

406

آرایشگر صورت با تکنیک سایه و روشن

5-70/23/1/3/3

متعادل ساز چهره زنانه

514220570030001

ندارد

407

متعادل ساز چهره زنانه

5-70/36/1/1

متعادل ساز چهره زنانه

514220570030001

408

آرایش زنانه

5-70/23

409

قلمزنی و مخراجکاری

8-80/13

متعادل ساز چهره زنانه
مخراج کار،قلم زن و جواهر نشان بر روی فلزات

514220570030001

ندارد

731320790210001

ندارد

410

مدلساز درجه 2

8-19/38

عنوان حرفه

ردیف

کد استاندارد جدید

قابلیت تطبیق
دارد
ندارد

ندارد

دارد

قیمتی
مدلساز درجه 2

722220330020001

دارد

411

مدلساز درجه 2

8-19/35

مدلساز درجه 2

722220330020001

دارد

412

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

2-19/11

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

134530490020001

دارد

413

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

2-19/11/1/2

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

134530490020001

دارد

414

مراقبت پوست و مو

7-94/11

مشاوره در مراقبت پوست ٬مو ٬زیبایی و تناسب اندام

342330470010011

415

مشبک کار

8-12/69

مشبک کار

731720190170001

دارد

416

معرق کار درجه یک

8-19/48/1/3

معرق کار چوب پیشرفته

731720190040001

دارد

417

معرق کار درجه یک

8-19/48/1/5

معرق کار چوب پیشرفته

731720190040001

دارد

418

معرق کار درجه دو

8-19/48

معرق کار چوب مقدماتی

731720190030001

دارد

419

معرق کار درجه دو

8-19/48/2/3

معرق کار چوب مقدماتی

731720190030001

دارد

ندارد

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

عنوان حرفه

420

معرق کار درجه دو

8-19/48/2/5

معرق کار چوب مقدماتی

731720190030001

421

معرق کار درجه دو

8-19/46

معرق کار چوب مقدماتی

731720190030001

ندارد

422

معرق کار

8-19/47

معرق کار چوب مقدماتی

731720190030001

ندارد

423

معرق منبت کار صدف و چوب درجه 2

8-19/42/2/1

معرق منبت کار صدف و چوب درجه 2

731720770090001

/8-41/10م1/

مکانیک صنایع ماهر(طرح  18ماهه پیوسته)

723320410010001

ندارد

425

مکانیک ماشین آالت سنگین راه سازی (عملیات خاکی)

8-43/21

مکانیک ماشین آالت سنگین راه سازی (عملیات خاکی)

723320010080001

ندارد

426

مکانیک ماشین آالت سنگین راه سازی (عملیات خاکی)

8-55/42/1/2

مکانیک ماشین آالت سنگین راه سازی (عملیات خاکی)

723320010080001

ندارد

427

ملیله ساز نقره

8-80/55

ملیله ساز فلزات قیمتی

731320790370002

ندارد

428

ملیله ساز نقره

8-80/55/1/3

ملیله ساز فلزات قیمتی

731320790370002

ندارد

429

منبت کار درجه 1

8-12/31

منبت کار درجه 1

731720190020001

دارد

430

منبت کار درجه دو

8-12/32/2/2

منبت کار دستی

731720190010002

دارد

431

منبت کار درجه دو

8--12/32/2/3

منبت کار دستی

731720190010002

دارد

432

منبت کار درجه دو

8-12/32

منبت کار دستی

731720190010002

دارد

433

منبت معرقکار درجه دو

8-19/45/2/1

منبت معرقکار

731720190050001

دارد

434

پولک و منجوق دوز

7-95/68/1/1

مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز

731820810660001

دارد

435

پولک و منجوق دوز

7-95/68/1/2

مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز

731820810660001

دارد

436

مینیاتور ساز

1-61/65/1/2

مینیاتور ساز

731620830490001

دارد

437

نازک دوز زنانه

7-91/41/2/1

نازک دوز زنانه

753120510010001

دارد

438

نازک دوز زنانه

7-41/91

نازک دوز زنانه

753120510010001

ندارد

439

نازک دوز زنانه

7-91/44

نازک دوز زنانه

753120510010001

ندارد

440

نازک دوز زنانه

7-91/41/2/2

نازک دوز زنانه

753120510010001

دارد

441

نازک دوز زنانه

7-91/41/2/3

نازک دوز زنانه

753120510010001

دارد

442

نازک دوز زنانه

7-91/41/2/4

نازک دوز زنانه

753120510010001

دارد

443

نازک دوز مردانه

7-91/45/2/2

نازک دوز مردانه

753120510230002

دارد

444

نازک دوز مردانه

7-91/45/2/3

نازک دوز مردانه

753120510230002

دارد

445

نصاب دستگاههای حرارتی و برودتی

8-71/08

نصاب تاسیسات حرارتی و برودتی (ناپیوسته)

712720090060001

446

نقاش ساختمان درجه 1

9-31/25/1/2

نقاش ساختمان

713120300030001

447

نقاش ساختمان درجه 1

9-31/24

نقاش ساختمان

713120300030001

448

نقاش درجه دو

1-61/33/2/2

نقاش مقدماتی

731620830580001

دارد

449

نقاش درجه دو

1-61/33/2/3

نقاش مقدماتی

731620830580001

دارد

450

نقاش درجه دو

1-61/33

نقاش مقدماتی

731620830580001

451

نقاشی روی چرم

1-61/36/1/1

نقاشی روی چرم

731620770020001

دارد

452

نقاشی روی چرم

1-61/36/1/3

نقاشی روی چرم

731620770020001

دارد

453

نقاشی روی چرم

1-61/36/1/2

نقاشی روی چرم

731620770020001

دارد

454

نقش برجسته کار سفال

8-92/33/1/1

نقش برجسته کار سفال

731620830310001

ندارد

455

نقش برجسته کار سفال

8-92/33/1/2

نقش برجسته کار سفال

731620830310001

ندارد

456

نقشه کش ساختمان درجه یک

0-32/51/1/1

نقشه کشی سازه

311830290010001

ندارد

457

نقشه کشی صنعتی

0-32/13

نقشه کشی صنعتی

311830410040002

ندارد

458

نقشه کشی صنعتی

0-32/12/2/3

نقشه کشی صنعتی

311830410040002

ندارد

459

نقشه کشی ساختمان درجه دو

0-32/54/2/1

نقشه کشی عمومی ساختمان

311830300010001

دارد

460

نقشه کشی ساختمان درجه دو

0-32/54

نقشه کشی عمومی ساختمان

311830300010001

دارد

461

نقشه کشی ساختمان درجه دو

5-31/20

نقشه کشی عمومی ساختمان

311830300010001

عنوان حرفه

ردیف

424

مکانیک صنایع ماهر(طرح  18ماهه پیوسته)

کد استاندارد جدید

قابلیت تطبیق
دارد

دارد

ندارد
دارد
ندارد

ندارد

ندارد
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کد استاندارد قدیم

عنوان حرفه

462

نقشه کش ساختمان درجه دو

0-32/54/2/2

نقشه کشی عمومی ساختمان

311830300010001

463

نقشه کش ساختمان درجه یک

0-32/51/1/1

نقشه کشی معماری

311830300020001

ندارد

464

جوشکاری و درب و پنجره سازی

74-8/61-90

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

722120290010001

ندارد

465

جوشکاری و درب و پنجره سازی

74-8/61-90

کمک درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

722120290020001

ندارد

466

برنامه نویس sqlserver

84-0-84/54/1/1

پیادهسازبانک اطالعاتی با sqlserver

3511230530010000

ندارد

467

برنامه نویس sqlserver

84-0-84/54/1/1

مدیر sqlserver

252140531430001

ندارد

468

برنامه نویس sqlserver

84-0-84/54/1/1

مهندس توسعه دهنده  ado.netبا sqlserver

252140531620001

دارد

469

بافندگی(کانواباف ماشینی)

55-7/41

بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگی

731820270010001

دارد

470

پرورش دهنده ماهیان اکواریومی

49-6/26/1/2

پرورش دهنده ماهیان اکواریومی

622120650260001

دارد

471

خیاط لباس شب و عروس

91-7-80/97

دوزنده لباس شب وعروس

753120510300002

ندارد

472

خیاط لباس شب و عروس

91-7-80/97

الگو ساز وبرشکار لباس شب وعروس

753220510070001

ندارد

473

مهندس برنامه نویس php

85-0-84/81/1/2

توسعه دهنده وب با php

251340530610001

474

مهندس برنامه نویس php

85-0-84/81/1/2

توسعه دهنده صفحات وب با  phpوmysql

732120530030001

ندارد

475

نقاش شیشه های تزیینی (ویترای)

95-8-81/25/1/1

نقاش شیشه های تزیینی (ویترای)

731620830210001

ندارد

476

داربست فلزی

11-7/54-62

داربست بند

711920290030001

ندارد

477

پیراهندوز مردانه ،شومیزه زنانه و بچهگانه (اموزش سیار)

/1س85-1-91/35/

خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه

753120510030002

478

فن ورز شبکه هوایی برق

57-8/25/1/3

فن ورز شبکه هوایی

742220350240002

ندارد

479

کارگر شبکه هوایی

57-8/23/1/3

فن ورز شبکه هوایی

742220350240002

ندارد

480

گره چین

54-8/32/1/4

گره چین

731720190100002

ندارد

481

لولهکش گاز خانگی و تجاری

71-8/22/1/1

لوله کش گاز خانگی و تجاری

712620090020001

دارد

482

لوله کش گاز خانگی و تجاری

71-8-22/1/1

لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه ( 1صنعت ساختمان)

712620090060001

دارد

483

نقاشی ورنگ امیزی روی پارچه

61-1-83/35/1/1

طراح ونقاش روی پارچه

731820810510001

484

شاطرنان بربری

4/1/7512

نا نوای نان سنتی بربری

751220680000211

دارد

485

چلهدوان ونصاب چله

7-54/39/1/1

چله دوان و نصاب چله

731820890030002

دارد

486

منبت کار درجه 2

8-1/32/2/3

منبت کار دستی

731720190010002

دارد

487

آرماتور بند درجه 1

9-52/34/1/4/1

آرماتور بند

711420290020001

دارد

488

دروپنجره ساز پرو فیل upvc

8-74/65/1/1

سازنده و نصاب دروپنجره پرو فیل  upvcوشیشه دو جداره

814220290010001

دارد

489

گلیم باف درجه 1

7-54/54/1/2

گلیم باف

731820750190001

دارد

490

گلیم باف

7-54/54/1/3

گلیم باف

731820750190001

دارد

491

الگو ساز و برش لباس زنانه

7-91/41/1/2/2

الگو ساز و برش لباس زنانه

753220510030002

ندارد

492

قالی باف

7-54-58/3/2

قالی باف ترکی (گره متقارن)

731820890130002

ندارد

493

پرورش دهنده زنبور عسل

6/1/6123

پرورش دهنده زنبور عسل

612320630590001

دارد

494

طراح نقشه فرش با کامپیوتر

1-62/92/1/2

طراح نقشه قالی با رایانه

731620890030001

دارد

495

مرصع کار

8-39/53/1/2

مرصع کار

731320790250001

دارد

496

سازنده تولیدات نمدی دست دوز

7318-75-026-1

سازنده تولیدات نمدی دست دوز

731820750260001

دارد

497

کاربر اسانسهای گیاهی

6-92/93/1/1

کاربر اسانس های گیاهی

611121050920001

دارد

498

پرورش دهنده گیاهان داروئی

6/92/96/1/3

پرورش دهنده گیاهان دارویی

611121050060002

دارد

499

فروشنده گیاهان داروئی

6-92/97/1/1

فروشنده گیاهان دارویی

521121050380002

دارد

500

عروسکدوزی

9-49/42

عروسک دوز

731820810180001

ندارد

501

شیرینی پزی

7-76/63

شیرینی پز درجه 2

751220670310001

ندارد

502

فروشنده طال نقره و جواهر

4-31/35/1/2

فروشنده طال و نقره و جواهر

731320790320001

503

رایانه کار  ICDLدرجه 2

3-42/15/2/1

کاربر ICDL

73210530140001

عنوان حرفه

ردیف

کد استاندارد جدید

قابلیت تطبیق
دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد
ندارد
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کد استاندارد قدیم

عنوان حرفه

504

قالی باف تابلوئی

7-54/56/1/2

قالی باف هنری

73182089017002

505

حسابداری صنعتی

73-1-10/12

حسابداری صنعتی درجه 1

241140450030001

506

منبت کار درجه 2

8-12/32/2/3

منبت کار چوب

731720770010001

ندارد

507

برقکار ساختمان ( طرح هجرت )

/1س8-28/55/

کمک برقکار ساختمان درجه 2

741120300020001

ندارد

508

آرایشگر صورت ( با تکنیک سایه و روشن )

5-70/23/1/3/3

متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت

514220570030001

ندارد

509

حسابدار عمومی مقدماتی

78-1-10/98

کمک حسابدار

431120450070001

دارد

510

حسابدار عمومی تکمیلی

73-1-10/15

حسابدار

431120450080001

دارد

511

رو دوز سنتی

7-95/65/2/1

سوزن دوز سنتی

731820810460001

ندارد

512

رو دوز سنتی

7-95/65/2/1

رو دوز سنتی الحاقی

731820810010001

ندارد

513

قلم زن درجه 2

7-29/94/2/2

قلم زن فلز

731920770080002

ندارد

514

گوهرتراش

8-80/86/1/2

گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (دامله تراش)

731320790040002

ندارد

گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی(تراش زاویه)

731320790050001

515

متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

5-31/33/1/2

متصدی کافی شاپ

512220670450002

ندارد

معرق کار چوب ( هنری )

731720770030001

ندارد

معرق کار چوب ( مقدماتی )

731720190030001

516

معرق کار چوب درجه 2

8-19/48/2/5

معرق کار چوب ( دورو )

731720190070001

ندارد

معرق کار چوب ( بدون قالب درجه )2

731720190250001

ندارد

معرق کاری چوب

731720190050051

ندارد

517

حسابدار مالی (صنایع)

1-10/96/2/1

حسابدار صنعتی درجه1

241140450030001

ندارد

518

حسابداری عمومی مقدماتی

78-1-10/18

کمک حسابدار

431120450070001

دارد

519

حسابدار عمومی تکمیلی

73-1-10/15

حسابدار

431120450080001

دارد

520

مسئول حقوق و دستمزد

70 -3 -39/34

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

دارد

521

رنگ کار چوب

74 -9 -39/26

رنگ کار مبلمان چوبی

821920190020002

ندارد

قالیباف ترکی (گره متقارن)

731820890130002

ندارد

قالیباف فارسی (گره نا متقارن)

731820890140002

ندارد

522

بافت فرش های تکنیکی

7-54/56/1/2/2

قالیباف هنری

731820890170002

ندارد

قالی باف ترکمن

731820890210001

ندارد

بافنده شبه قالی ( فرشینه)

731820750310001

ندارد

523

رایانه کار ICDL

3-42/15/2/1

کاربر ICDL

732120530140001

ندارد

524

رایانه کار  ICDLدرجه یک

3-42/15/1/4

525

مکانسین واگن

9-84/25/1/1

عنوان حرفه

ردیف

526

527

528

529

530

کد استاندارد جدید

قابلیت تطبیق
ندارد
ندارد

دارد

دارد

ندارد
مکانسین واگن

722320010060001

دارد

مکانسین ترمز واگن قطار

722320010070001

دارد

معرق کار درجه 2

8-19/48/2/5

معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 2

731720190250001

معرق کار درجه 2

8-19/48/2/5

معرق کار جوب ( مقدماتی )

731720190030001

دارد

کارور mat lab

0-32/35/1/1

تحلیل داده با نرم افزار matlab

731720190030001

دارد

در و پنجره ساز پروفیل آهنی

8-74/93/2/1

در و پنجره ساز پروفیل آهنی

311330050040001

دارد

مانتو دوز

7-91/40/1/1

مانتو دوز

753120510050002

ندارد

آشپز سنتی

31-5/32/1/2

آشپز سنتی

512020670060001

ندارد

روبان دوز

7-95/94/1/1

روبان دوزی

731820810000011

ندارد

تعمیر کار پکیج شوفاژ گازی

8-71/12/1/2

نصب و راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گازی

712620090010031

دارد

7-54/53

گلیم باف

731820750190001

دارد

6-92/97/1/1

پرورش دهنده گیاهان دارویی

611121050060001

دارد

گلیم باف
پرورش دهنده گیاهان داروئی

ندارد
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عنوان حرفه

ردیف
531

532

533

534

535

کد استاندارد قدیم

عنوان حرفه

کد استاندارد جدید

قابلیت تطبیق

فروشنده گیاهان داروئی

6-92/97/1/1

فروشنده گیاهان دارویی

521121050380001

دارد

کاربر اسانسهای گیاهی

6-92/93/1/1

کاربر اسانسهای گیاهی

611121050920001

دارد

رودوز سنتی

7-95/60

رودوز سنتی

731820810010001

ندارد

شیرینی پزی

76-7/63

شیرینی پزدرجه 2

751220670310001

ندارد

کاربر رایانه و اینترنت در محیط کار

2511130301

کاربر رایانه و اینترنت در محیط کار

351130531030141

ندارد

رایانه کار photoshop

26-1/56/1/2

کارور photoshop

732120530160001

ندارد

نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم

7-76/37/1/1

نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم

751220680040011

ندارد

درو پنجره ساز پروفیل آهنی

8-74/93/2/2

درو پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

دارد

کارورphotoshop

26-1/56/1/4

کارورphotoshop

732120530160001

دارد

4/22/2022

مامورخرید

332330450030001

دارد

مامور خرید

