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CNG7231-01-072-1189027776,250تعمیرسیستم سوخت رسانی شایستگی- اتومکانیک1

01014/913296012830,000,000-7231تعمیر سیستم مالتی پلکسشایستگی- اتومکانیک2

01009/91164806410,350,000-7231تعمیر گیربکس اتوماتیک معمولی والکترونیکیشایستگی- اتومکانیک3

2149/221020030793,500کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای خودروشایستگی- اتومکانیک4

01/039/126640903,105,000-7231کاربرد مدارک  فنی خودرو  به زبان خارجشایستگی- اتومکانیک5

43/62/1/16914702167,452,000-8برق کار خودروهای سنگین ونیمه سنگین دیزلیشغل-اتومکانیک6

43/31/1/112200322,208,000-8(سورن‘ EL‘کار ‘ LX‘معمولی)تعمیر سیستم برق خانواده سمندشغل-اتومکانیک7

43/28/1/110220321,472,000-8پارس و سمند‘405گیربکس و دیفرانسیل پژو ‘تعمیر موتورشغل-اتومکانیک8

43/25/1/1102230621,656,000-2068تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو شغل-اتومکانیک9

43/94/2/26117902406,837,717-8 *2تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه شغل-اتومکانیک10

43/23/1/3214586080022,715,127-18تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه شغل-اتومکانیک11

43/23/2/3189531072023,094,720-8 *2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه شغل-اتومکانیک12

55/42/2/3118362048012,877,056-8 *2تعمیرکار برق خودرو درجه شغل-اتومکانیک13

43/26/2/2238642088019,991,630-28درجه  (سنگین و نیمه سنگین)تعمیرکار خودروهای تجاری شغل-اتومکانیک14

43/26/2/1/66313702006,900,000-8خودروها (هوای فشرده)تعمیرکار سیستم ترمزهای نیوماتیکی شغل-اتومکانیک15

43/33/2/385315040013,800,000-28درجه  (پمپ ساز)تعمیرکار سیستم سوخت رسانی موتور دیزل شغل-اتومکانیک16

43/23/2/1/5369201284,416,000-8(پرقدرت)تعمیرکار سیستم فرمان مکانیکی و هیدرولیکی شغل-اتومکانیک17

43/95/2/3125355048011,125,776-8 *2درجه  (تنظیم کار موتور)تون اپ شغل-اتومکانیک18

49/81/2/34411601602,897,338-8*سرویس و نگهداری خودرو شغل-اتومکانیک19

/43/24-8سیستم سوخت رسانی انژکتوری پرایدشغل-اتومکانیک20 1/620250451,448,669/خ

73/74/1/251525057620,107,523-8 *1صافکار درجه شغل-اتومکانیک21

73/74/2/254426048016,456,877-8 *2صافکار درجه شغل-اتومکانیک22

23119/591020030948,750عیب یابی  خودرو درجه شغل-اتومکانیک23

118270451,332,775-065-01-7231(ویژه تولیدات شرکت سایپا)قطعه شناسی شغل-اتومکانیک24

/55/43-8مبانی برق و الکترونیک خودروشغل-اتومکانیک25 1/0252004510,500,000/خ

/43/24-8موتور و گیربکس پرایدشغل-اتومکانیک26 1/318270451,332,775/خ
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/43/24-8موتور و گیربکس زانتیاشغل-اتومکانیک27 1/918270451,811,250/خ

39/64/1/264227029110,024,788-19نقاش خودرو درجه شغل-اتومکانیک28

39/64/2/34223402769,561,214-29نقاش خودرو درجه شغل-اتومکانیک29

55/42/2/3/8347601107,590,000-8تعمیر مدارهای برقی والکترونیکی خودروآموزش در صنایع- (صنایع خودرو  )اتومکانیک30

Proteus31143003001008111290401,426,015تحلیل الکترونیکی با نرم افزار شایستگی- الکترونیک31

ORCAD3114300300100218160241,480,862 طراحی مدارات الکترونیک به کمک شایستگی- الکترونیک32

Pspice3114300300100318160241,028,376طراحی مدارات الکترونیک به کمک شایستگی- الکترونیک33

Pspice3114300300100318160241,341,360طراحی مدارات الکترونیک به کمک شایستگی- الکترونیک34

52/53/1/5330385071521,390,221-8*الکترونیک کار صنعتی شغل-الکترونیک35

ATM7421200300200015011001607,200,000تعمیرکار دستگاه شغل-الکترونیک36

7421200301100014684013011,267,420(CD)تعمیرکار دستگاه های پخش لوح فشردهشغل-الکترونیک37

311930030100001162434059617,276,717تعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکیشغل-الکترونیک38

56/35/1/3528601386,811,963-8*تعمیرکار تلفن رومیزی وارتباطات داخلی شغل-الکترونیک39

56/36/1/35872013014,625,000-8تعمیرکار تلفن همراهشغل-الکترونیک40

54/23/1/3244291053511,929,162-8*تعمیرکار تلویزیون رنگی شغل-الکترونیک41

54/23/1/3/166.535.501026,787,282-8  *( و پالسماLCD)تعمیرکار تلویزیون های پیشرفته شغل-الکترونیک42

52/48/1/29822203207,280,902-8*تعمیرکار دستگاه فتوکپی شغل-الکترونیک43

52/32/1/25756060118126,902,316-8تعمیرکار دستگاه های پزشکی وبیمارستانیشغل-الکترونیک44

52/47/1/28018402647,198,632-8*تعمیرکار دستگاه های تکثیر شغل-الکترونیک45

74212003013000114224003826,375,931(فکس)تعمیرکار دستگاه های دورنگار شغل-الکترونیک46

54/25/1/4287353064014,232,724-8*تعمیرکار رادیو وضبط صوت شغل-الکترونیک47

52/49/1/324430405489,378,789-8*تعمیرکار ماشین حساب شغل-الکترونیک48

311930030020001122192031414,130,000طراح و تحلیلگرسازه های مکانیکی موبایل رباتهاشغل-الکترونیک49

44/13/1/1280540082039,606,000-8(کار و دانش)مکاترونیک کار  شغل-الکترونیک50

74212003018000111520003159,389,520امنیتی و ارتباطی- عیب یاب سیستم های حفاظتی نصاب وشغل-الکترونیک51

11221090701408001204,153,783سطح  – MBAشایستگی- امور مالی و بازرگانی52
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21221080802408001204,153,783سطح  – MBAشایستگی- امور مالی و بازرگانی53

1221070903408001204,153,783پیشرفته MBAشایستگی- امور مالی و بازرگانی54

120500705,409,600-002-45-2413(فاندامنتال )تحلیلگری بنیادیشایستگی- امور مالی و بازرگانی55

241109040332560883,037,630حسابداری پیشرفتهشایستگی- امور مالی و بازرگانی56

1241101050120200401,377,531حسابداری واحدهای صنفی شایستگی- امور مالی و بازرگانی57

2241102040128120401,377,531حسابداری واحدهای صنفی شایستگی- امور مالی و بازرگانی58

41/29/1/375150901,538,379-4بازار یاب بیمهشغل-امور مالی و بازرگانی59

00/29/1/231490802,307,568-4بازاریابشغل-امور مالی و بازرگانی60

41/25/1/2744601202,884,460-4*بیمه گر بیمه های بازرگانی شغل-امور مالی و بازرگانی61

41/45/1/24070011013,653,114-4(کار و دانش)تحلیل گر بورس شغل-امور مالی و بازرگانی62

1358501208,400,000-001-45-2413تحلیل گر بورس اوراق بهادارشغل-امور مالی و بازرگانی63

41/48/1/13763010012,807,005-4تحلیلگر بازارهای مالی بین المللیشغل-امور مالی و بازرگانی64

41/46/1/1279101186,311,200-4تحلیلگر تکنیکال بورسشغل-امور مالی و بازرگانی65

39/34/1/4804001202,307,568-3*حسابدار حقوق و دستمزد شغل-امور مالی و بازرگانی66

10/16/1/26911501843,769,028-1حسابدار دولتیشغل-امور مالی و بازرگانی67

10/12/1/3559501503,076,758-11حسابدار صنعتی درجه شغل-امور مالی و بازرگانی68

10/12/2/3509001402,999,839-1 *2حسابدار صنعتی درجه شغل-امور مالی و بازرگانی69

10/15/1/4/2608001402,192,191-1*حسابدار عمومی پیشرفته شغل-امور مالی و بازرگانی70

10/14/1/1723801103,877,997-1*حسابدار مالیاتی شغل-امور مالی و بازرگانی71

1369401302,166,550-001-45-2411(عمومی مقدماتی)حسابدارشغل-امور مالی و بازرگانی72

10/15/1/3/15959913592,230,649-1حسابداری عمومی تکمیلیشغل-امور مالی و بازرگانی73

10/21/1/2458601314,615,137-11حسابرس درجه شغل-امور مالی و بازرگانی74

10/13/2/2/14212601686,345,810-21حسابرس درجه شغل-امور مالی و بازرگانی75

6267001102,872,591-010-45-2411رایانه کار حسابدار مالیشغل-امور مالی و بازرگانی76

10/18/1/556400962,715,132-1(کار و دانش)رایانه کار حسابداری مالی شغل-امور مالی و بازرگانی77

91/29/1/213750882,040,000-3سرپرست ترخیص محصولشغل-امور مالی و بازرگانی78
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22/23/1/13361094999,946-4*مامور خرید شغل-امور مالی و بازرگانی79

2237701001,158,930-2-1-22-22-4مامور خرید ارشدشغل-امور مالی و بازرگانی80

21/92/1/11054501502,804,337-4مدیر بازاریابیشغل-امور مالی و بازرگانی81

21/95/1/1/11045601602,991,293-4مدیر بازاریابی بین المللیشغل-امور مالی و بازرگانی82

00/25/1/31164401602,991,293-4صنایع (عمده فروش  )مدیر فروش شغل-امور مالی و بازرگانی83

32/93/1/1715901302,777,629-4مدیر کسب و کار الکترونیکشغل-امور مالی و بازرگانی84

10/11/1/2/25211301658,319,308-1مدیر مالیشغل-امور مالی و بازرگانی85

91/35/1/2238101041,568,000-3(کار و دانش)مسیول سفارشات شغل-امور مالی و بازرگانی86

00/28/1/31026801703,178,249-4*مسیول صادرات و واردات شغل-امور مالی و بازرگانی87

21/24/1/215917703365,384,326-4مهندس فروششغل-امور مالی و بازرگانی88

41/28/1/237310681,997,756-4*نماینده فروش بیمه شغل-امور مالی و بازرگانی89

121212060114260401,377,531توانمند سازی کارکنانشایستگی- اموراداری90

242113050120200401,377,531طراحی و تدوین فرم های اداری سازمانیشایستگی- اموراداری91

264310050125150401,377,531ویراستاری متونشایستگی- اموراداری92

93/37/1/4499101403,869,984-3کارشناس امور اداریشغل-اموراداری93

172230952,119,277 -94 /49 /1 /1کارشناس طبقه بندی مشاغلشغل-اموراداری94

19/42/1/2497101203,355,522-2مدیر امور اداریشغل-اموراداری95

28/18/1/3307301032,887,132-0مدیر منابع انسانیشغل-اموراداری96

120500701,702,290-001-43-3343مسیول دفترشغل-اموراداری97

51/24/1/28024003206,806,707-1(ایین نگارش)نگارنده متون خارجی شغل-اموراداری98

95/36/2/2/123570807,341,600-1نگارنده نامه به زبان انگلیسیشغل-اموراداری99

74112005002002116480642,400,000اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمانشایستگی- برق100

KNX74112005002003116480642,944,000برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل شایستگی- برق101

شایستگی- برق102

 Auto cadافزار  های تاسیسات الکتریکی بانرمترسیم نقشه 

e lec trica l31133005006001117280472,115,000

74122005003001134360701,974,482سرپرستی تابلو سازی برقشایستگی- برق103

شایستگی- برق104

 LIFTافزار سازی اسانسور با استفاده از نرموشبیه  طراحی

Des igner31133005005001115450603,600,000
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7411200500200119210301,316,321نصب و تعمیر درب های اتوماتیکشایستگی- برق105

E-PLANE3113300500600311424038766,061نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار شایستگی- برق106

741220050130041524801003,450,000نگهداری اسانسورشایستگی- برق107

55/28/1/4119271039010,283,760-8 *1برقکار ساختمان درجه شغل-برق108

741220050010001170350052018,779,040برقکار صنعتیشغل-برق109

31133005006000110821558160280036,800,000 ماهه18برقکار صنعتی ممتاز طرح شغل-برق110

55/15/2/44486420109017,688,067-8(کار و دانش) 2برقکار صنعتی درجه شغل-برق111

741220050170001356380073618,510,768برقکار صنعتی ماهرشغل-برق112

55/16/2/2215559077419,375,200-8*برقکار ماشین االت شغل-برق113

55/77/1/314427804228,514,953-8 *1تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه شغل-برق114

55/77/2/1298402070015,425,640-8 *2تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه شغل-برق115

17412200500500012707500102046,920,000تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه شغل-برق116

53/47/2/4360560092013,368,888-8 *2تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه شغل-برق117

741220050120001169281045012,382,500تعمیرکار ماشین های لباسشویی، خشک کن و ظرفشوییشغل-برق118

741220050150001118246036410,350,000تکنسین فنی اسانسورشغل-برق119

57/23/1/2160576073624,025,248-8 *1کارگر شبکه هوایی درجهشغل-برق120

MATLAB3113300500400015012001706,581,606کارورشغل-برق121

7412200501400015012501756,037,500کمک نصاب اسانسورشغل-برق122

7413200501300017012001908,550,000مامور فنی خدمات مشترکین برقشغل-برق123

74132005012000139410803,680,000مامور قرایت کنتور برقشغل-برق124

31133005005000149190683,570,000مدیر فنی اسانسورشغل-برق125

741220050030001128224035210,612,841مونتاژکار و نصاب تابلوهای برقشغل-برق126

51/65/1/2184536072014,740,056-8*نصاب و تعمیرکار اسانسور شغل-برق127

74112005003000143115015811,664,000نصاب وسایل حفاظتی وایمنی ساختمان ها وتاسیساتشغل-برق128

1/325717430603,537,610ارزیاب ریسک ایمنی وبهداشت شغلیشایستگی- بهداشت و ایمنی129

1811019902,500-044-47-3257انجام عملیات کمک های اولیهشایستگی- بهداشت و ایمنی130
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125350603,029,376-021-47-3257(پیشرفته)در صنایعHSEبکارگیری شایستگی- بهداشت و ایمنی131

123170402,024,736-020-47-3257(مقدماتی)در صنایعHSEبکارگیری شایستگی- بهداشت و ایمنی132

113170301,425,000-029-47-3257ماساژ اروماتراپیشایستگی- بهداشت و ایمنی133

115250401,900,000-037-47-3257ماساژ ایرانیشایستگی- بهداشت و ایمنی134

113190321,520,000-030-47-3257(دیپ تیشو)ماساژ بافت عمقیشایستگی- بهداشت و ایمنی135

120700904,275,000-032-47-3257ماساژ تایشایستگی- بهداشت و ایمنی136

125150401,900,000-033-47-3257ماساژ رفلکسولوژیشایستگی- بهداشت و ایمنی137

116290452,137,500-027-47-3257ماساژ سنگشایستگی- بهداشت و ایمنی138

115200351,662,500-028-47-3257ماساژ سویدیشایستگی- بهداشت و ایمنی139

114180321,520,000-031-47-3257ماساژ شمعشایستگی- بهداشت و ایمنی140

123250482,280,000-038-47-3257(فشاری)ماساژ شیاتسوشایستگی- بهداشت و ایمنی141

114180321,520,000-034-47-3257(هربال)ماساژ کمپرس گیاهیشایستگی- بهداشت و ایمنی142

hse-ms2-11/12/232580906,910,687مسیول پیاده سازی سامانه مدیریرتشایستگی- بهداشت و ایمنی143

84/95/1/49170016111,553,360-5اتش نشان صنعتیشغل-بهداشت و ایمنی144

1110132024212,249,653-005-47-3257(بهداشت و ایمنی و محیط زیست) HSEافسر شغل-بهداشت و ایمنی145

51/63/1/1853101168,907,107-5امدادگر حوادثشغل-بهداشت و ایمنی146

81/39/1/24812081765,298,194-5تکنسین عملیات امداد و نجات اتش نشانیشغل-بهداشت و ایمنی147

99/96/1/4475701043,877,663-5دستیار قفسه چینی داروشغل-بهداشت و ایمنی148

1110905027013,623,150-004-47-3257سر اتش نشانشغل-بهداشت و ایمنی149

81/55/1/3935201455,865,552-5سر اتش نشان صنعتیشغل-بهداشت و ایمنی150

51/61/1/1/1506001104,976,832-5فرماندهی سوانح و حریقشغل-بهداشت و ایمنی151

18793202009,500,000-001-47-3230کاربر ماساژشغل-بهداشت و ایمنی152

81/10/1417901209,214,249-5متصدی دستگاه شارژ اتش نشانیشغل-بهداشت و ایمنی153

10/10/1/36827103396,910,687-3مسیول بهداشت کارشغل-بهداشت و ایمنی154

71/97/1/47013002003,869,984-0مسیول حفاظت و ایمنیشغل-بهداشت و ایمنی155

133913004695,600,473-002-47-3257مشاور مهارت های سبک زندگی سالمشغل-بهداشت و ایمنی156
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12052721445,060,270-008-47-13257منشی پزشکی درجه شغل-بهداشت و ایمنی157

117330501,817,255-006-47-23257منشی پزشکی درجه شغل-بهداشت و ایمنی158

99/40/1/216313202953,532,128-5(کار و دانش) (مقدماتی و پیشرفته)مهارت های سالم زیستن شغل-بهداشت و ایمنی159

128380663,036,000-060-09-7127اجرای مدارات فرمان و قدرت در تاسیسات مکانیکی ساختمانشایستگی- تاسیسات160

شایستگی- تاسیسات161

عیب یابی و رفع عیوب مشعل های تکفاز یک ‘سرویس و نگهداری

128480763,496,000-064-09-7127(گازوییلی-گازوییلی و گازی- گازی)مرحله ای

13119/2010200303,880,000کولر گازی اسپیلت سطح شایستگی- تاسیسات162

23119/3110200303,880,000کولر گازی اسپیلت سطح شایستگی- تاسیسات163

pex7126-09-008-1820028966,000لوله کشی لوله های پلی اتیلن تک الیه شایستگی- تاسیسات164

120160362,070,000-059-09-7127نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تاسیسات مکانیکی ساختمانشایستگی- تاسیسات165

32043110901405,486,261-7127تعمیرکار کولر ابیشغل-تاسیسات166

71/13/1/36612401908,495,280-8تعمیر کار ابگرمکن دیواریشغل-تاسیسات167

71/13/1/286154024010,730,880-8(کار و دانش)تعمیرکار ابگرمکن دیواری شغل-تاسیسات168

71/12/1/2111261037215,380,928-8*تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی شغل-تاسیسات169

41/91/1/15013001808,160,000-8(شناور‘سرچاهی‘کمرچاهی)تعمیرکار پمپ های صنعتیشغل-تاسیسات170

41/97/1/2150570072022,256,640-8*تعمیرکار پمپ و شیر شغل-تاسیسات171

712720090200001136314045015,525,000تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاریشغل-تاسیسات172

69/30/1/18916102508,625,000-9*تعمیرکار مشعل گازی شغل-تاسیسات173

41/92/1/361149021011,833,776-8تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگیشغل-تاسیسات174

41/92/1/251141019211,088,576-8(کار و دانش)تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی شغل-تاسیسات175

71/12/1/2/3219001114,963,032-8توانایی نصب و تعمیرات پکیج شوفاژ گازی دیواریشغل-تاسیسات176

73/10/1/173312038516,096,320-8طراح و سازنده کانال های هدایت هواشغل-تاسیسات177

Carrier0-28/20/1/16015502157,869,312طراح و محاسب تهویه مطبوع با نرم افزار شغل-تاسیسات178

71/23/2/123610844,471,200-8(صنعت ساختمان) 2درجه-کمک لوله کش گاز خانگی و تجاریشغل-تاسیسات179

71/90/1/1219516073530,046,464-8(خاص پتروشیمی)لوله کش صنعتیشغل-تاسیسات180

8-71/10/1/1/130500803,398,112(PUSH FIT)لوله کش فاضالب نصب فشاری شغل-تاسیسات181

71/23/1/1338301163,918,758-8(صنعت ساختمان) 1درجه- لوله کش گاز خانگی و تجاریشغل-تاسیسات182



(ریال)شهریه دوره(ساعت)جمع(ساعت)کارورزی(ساعت)عملی(ساعت)تئوریکد استانداردحرفهرشتهردیف

1397شهریه دوره های آموزشی آموزشگاههای آزاد استان فارس در سال 

192298039011,754,826-107-09-7127لوله کش گاز خانگی وتجاریشغل-تاسیسات183

71/02/1/13810201408,227,008-8(تلفیقی)لوله کش لوله های پلیمریشغل-تاسیسات184

71/41/1/1146435058115,380,928-8لوله کش و نصاب تاسیسات اب رسانی ساختمانشغل-تاسیسات185

71/43/1/1162525068718,242,496-8لوله کش و نصاب تاسیسات تهویه مطبوع ساختمانشغل-تاسیسات186

71/42/1/1120471059115,738,624-8لوله کش و نصاب تاسیسات حرارتی ساختمانشغل-تاسیسات187

71/40/1/1114837095126,469,504-8لوله کش و نصاب تاسیسات گاز رسانی ساختمانشغل-تاسیسات188

71/14/2/285635072019,315,584-8 *2لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی اب گرم درجهشغل-تاسیسات189

71/14/1/285315040010,730,880-8 *1لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی درجه شغل-تاسیسات190

71/08/2/392404049613,234,752-8 *2لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه شغل-تاسیسات191

71/08/1/397415051221,819,456-8 *1لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی درجهشغل-تاسیسات192

71/06/1/270299036914,749,557-8 *1لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه شغل-تاسیسات193

71/06/2/2100400050016,811,712-8 *2لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه شغل-تاسیسات194

71/15/2/145135202006,210,000-8لوله کشی سیستم کف گرماییشغل-تاسیسات195

71/97/1/132580905,132,160-8محاسب تاسیسات ساختمانیشغل-تاسیسات196

41/71/1/14014001806,210,000-8(شناور‘سرچاهی‘کمرچاهی)نصاب پمپ های صنعتیشغل-تاسیسات197

35/51/1/1428801304,485,000-0نصاب و تعمیرکار ابگرمکن خورشیدیشغل-تاسیسات198

41/85/1/178222030012,916,800-8نصب  وتعمیر کولرهای گازی پنجره ای واسپیلتشغل-تاسیسات199

25132401238,653,567-002-73-2641خبرنگار ورزشیشایستگی- تکنولوژی فرهنگی200

59/56/1/17060761,561,304-1بازاریاب مطبوعاتیشغل-تکنولوژی فرهنگی201

59/15/1/1116001164,888,210-1خبرنگار اقتصادیشغل-تکنولوژی فرهنگی202

251185023610,461,585-001-73-2641خبرنگاریشغل-تکنولوژی فرهنگی203

1759401696,587,625-004-73-2641دبیر سرویس خبرشغل-تکنولوژی فرهنگی204

63/40/1/1957301685,886,881-1عکاس خبریشغل-تکنولوژی فرهنگی205

19/90/1/11858002659,713,355-2متصدی روابط عمومیشغل-تکنولوژی فرهنگی206

32/20/1/17360791,617,613-14مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه شغل-تکنولوژی فرهنگی207

1/1/234297180027712,487,160مربی نقاشی کودکانشغل-تکنولوژی فرهنگی208
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59/55/1/11281501436,357,832-1ویراستار کتاب و مطبوعاتشغل-تکنولوژی فرهنگی209

029450747,776,000-1/3/2/99/39اشکار سازی عیوب قطعات جوشکاری شده با مایع نافذآموزش در صنایع- جوشکاری و بازرسی جوش210

0267009610,225,440-1/3/2/97/39پرتونگاری از قطعات صنعتیآموزش در صنایع- جوشکاری و بازرسی جوش211

04983013213,763,520-1/3/2/96/39عیب یابی قطعات صنعتی با امواج فراصوتیآموزش در صنایع- جوشکاری و بازرسی جوش212

39/95/2/1/119330525,443,200-0بکارگیری ذرات مغناطیسی جهت تست قطعاتشایستگی- جوشکاری و بازرسی جوش213

11/025/132600928,942,400-3122کنترل کیفیت جوششایستگی- جوشکاری و بازرسی جوش214

0-39/96/2/368116018415,163,200 *(UT)ازمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی شغل-جوشکاری و بازرسی جوش215

0-39/97/2/34092013213,219,200(RT)ازمایشگر قطعات صنعتی با پرتونگاری شغل-جوشکاری و بازرسی جوش216

0-39/95/2/1437701207,192,800 *(MT)ازمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی شغل-جوشکاری و بازرسی جوش217

0-39/99/2/34060010010,108,800 *(PT)ازمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ شغل-جوشکاری و بازرسی جوش218

0-39/99/2/3406001002,662,636 *(PT)ازمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ شغل-جوشکاری و بازرسی جوش219

72122011018000179127020615,450,000بازرس فنی جوششغل-جوشکاری و بازرسی جوش220

TVTO VT LEVEL II3117301100700018412602107,875,000بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمیشغل-جوشکاری و بازرسی جوش221

CNC3-43/18/1/250460963,600,000گاز  –برشکار هوا شغل-جوشکاری و بازرسی جوش222

72/97/1/280400048018,000,000-8جوشکار زیر پودریشغل-جوشکاری و بازرسی جوش223

TIG7212-11-005-1120463058321,862,500با فرایند(کم کربن)جوشکار قطعات فوالدی شغل-جوشکاری و بازرسی جوش224

MAG721220110110001115492060722,762,500با فرایند  (کربنی )جوشکار قطعات فوالدی شغل-جوشکاری و بازرسی جوش225

72/15/1/280451053123,211,360-8(صنایع  )جوشکار کاربید شغل-جوشکاری و بازرسی جوش226

72/17/1/242236027811,469,600-8 *1جوشکار گاز درجه شغل-جوشکاری و بازرسی جوش227

72/17/2/270468053822,194,000-8 *2جوشکار گاز درجه شغل-جوشکاری و بازرسی جوش228

72/13/1/264496056024,611,040-8(کار و دانش) CO 2جوشکار گاز محافظ شغل-جوشکاری و بازرسی جوش229

72/12/1/234286032020,065,968-8جوشکار گاز محافظ ارگونشغل-جوشکاری و بازرسی جوش230

72/18/1/140160020010,327,500-8جوشکار لوله های گاز با فشار باالشغل-جوشکاری و بازرسی جوش231

SMAW72122011014000180415049511,250,000جوشکار لوله های فوالدی با فرایندشغل-جوشکاری و بازرسی جوش232

8-72/16/1/1178301006,037,500(smaw)جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستیشغل-جوشکاری و بازرسی جوش233

72/22/1/3/119177019610,419,840-8(کار و دانش) SMAW ( E8)جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی شغل-جوشکاری و بازرسی جوش234
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72/22/1/3/22620644,548,960-8(کار و دانش) SMAW ( E9)جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی شغل-جوشکاری و بازرسی جوش235

72/22/2/364224028813,296,960-8(کار و دانش( )E3 ) SMAWجوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی شغل-جوشکاری و بازرسی جوش236

72/22/2/364224028818,600,000-8(کار و دانش( )E3 ) SMAWجوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی شغل-جوشکاری و بازرسی جوش237

72/22/1/33318002139,331,200-8(کار و دانش( )E6 ) SMAWجوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی شغل-جوشکاری و بازرسی جوش238

E1-E28-72/23/1/1/175275035013,125,000 درسطح SMAWجوشکاری قطعات فوالدی بافرایند شغل-جوشکاری و بازرسی جوش239

72/10/1/253322670280062,500,000-8( ماهه18طرح )کارگر ماهر جوشکاری شغل-جوشکاری و بازرسی جوش240

12/45/1/2825401365,100,000-0کارور برشکاری و جوشکاری لیزریشغل-جوشکاری و بازرسی جوش241

8-72/14/1/14415602007,500,000(Electro gas)کارور دستگاه جوش الکتروگازشغل-جوشکاری و بازرسی جوش242

118130312,083,200-005-13-5412اتش نشانی حوادث رانندگیشایستگی- حمل ونقل243

17.456.15013.6913,920-016-12-8322(ویژه رانندگان برون شهری)اخالق حرفه ای و تکریم مسافرانشایستگی- حمل ونقل244

175012806,400-012-12-8322(ویژه رانندگان درون شهری)اخالق حرفه ای و تکریم مسافرانشایستگی- حمل ونقل245

85/35/1/1/120100302,016,000-9اصالح رفتارهای ترافیکی وایمنیشایستگی- حمل ونقل246

13.452.1505.6376,320-013-12-8322اصول ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی ویژه بانوانشایستگی- حمل ونقل247

13.452.1505.6376,320-014-12-8322اصول ایمنی ترافیک ویژه عابران پیادهشایستگی- حمل ونقل248

18.257.75016537,600-007-12-8322اصول ایمنی ترافیک،مهارت های تکمیلی و رانندگی با موتور سیکلتشایستگی- حمل ونقل249

شایستگی- حمل ونقل250

اصول ایمنی ترافیک،مهارت های تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر 

14.53.508537,600-008-12-8322برون شهری

شایستگی- حمل ونقل251

اصول ایمنی ترافیک،مهارت های تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر 

14.253.7508537,600-009-12-8322درون شهری

14.53.508537,600-010-12-8322اصول و تکنیک های ایمنی و نگهداری از موتور سیکلتشایستگی- حمل ونقل252

11160171,142,400-019-12-8322بکارگیری اصول و تکنیک های مهار ایمن بارشایستگی- حمل ونقل253

15106403,200-018-12-8322بکارگیری اصول وضوابط ابعادواوزان حمل ونقل بارشایستگی- حمل ونقل254

180808024010,752,000-006-12-28322رانندگی پایه شایستگی- حمل ونقل255

1357501207,392,000-001-12-2643زبان سفر و حمل و نقلشایستگی- حمل ونقل256

111.312.3023.61,585,920-011-12-8322مهارت های تکمیلی رانندگی پس از اخذ گواهینامهشایستگی- حمل ونقل257

1465601026,854,400-001-12-1324مدیر حمل و نقلشغل-حمل ونقل258

13205483,000-008-49-2351بکارگیری خدمات مشاوره و هدایت اموزشیشایستگی- خدمات آموزشی259

16180241,159,200-002-49-2632بکارگیری مهارت جامع برقراری ارتباطشایستگی- خدمات آموزشی260
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1366501013,192,000-007-49-2351(سطح پیشرفته)تربیت مربی خالقیت و نخبه پروری کودک و نوجوانشایستگی- خدمات آموزشی261

126450712,556,000-006-49-2351(سطح مقدماتی)تربیت مربی خالقیت و نخبه پروری کودک و نوجوانشایستگی- خدمات آموزشی262

2353-49-002-119420613,477,600(TTC)تربیت مربی زبان انگلیسی بزرگساالنشایستگی- خدمات آموزشی263

2353-49-001-140.520.50612,833,600(TTC)تربیت مربی زبان انگلیسی کودکانشایستگی- خدمات آموزشی264

122311070323340572,060,408تکنیک های تدوین چشم اندازشایستگی- خدمات آموزشی265

232013050115360511,713,600خالقیت و نو اوری در محیط کارشایستگی- خدمات آموزشی266

261210050120200401,458,660دستیاری اجرایی امور حقوقیشایستگی- خدمات آموزشی267

1357001054,025,000-012-49-2351(پداگوژی)روش ها و فنون تدریس شایستگی- خدمات آموزشی268

1425801003,864,000-001-49-2632سخنرانی حرفه ایشایستگی- خدمات آموزشی269

123670902,898,000-011-49-2351پیشرفته (IQ MAS)محاسبات سریع ذهنیشایستگی- خدمات آموزشی270

14010001404,508,000-010-49-2351مقدماتی (IQ MAS)محاسبات سریع ذهنیشایستگی- خدمات آموزشی271

15150201,127,000-003-49-2632مدیریت اضطراب و بیان نافذشایستگی- خدمات آموزشی272

93/42/1/1/127610882,220,040-1(ویژه مهارت اموزان)مدیریت مهارت و دانش رفتارشایستگی- خدمات آموزشی273

12541.5066.52,240,000-002-49-2351مشاوره تاسیس اموزشگاه  ازادشایستگی- خدمات آموزشی274

39/30/1/1408001202,646,840-1اموزش حقوق شهروندیشغل-خدمات آموزشی275

31/99/1/259370962,880,000-1*پداگوژی عمومی شغل-خدمات آموزشی276

19/29/1/229310602,898,000-2پژوهشگر عمومیشغل-خدمات آموزشی277

49/95/1/35412601805,796,000-1تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قران کریمشغل-خدمات آموزشی278

20/12/1/3/124110351,101,240-7حقوق خانوادهشغل-خدمات آموزشی279

49/95/1/255010402,500-1روخوانی و روانخوانی قران کریمشغل-خدمات آموزشی280

99/95/1/35212501775,602,800-1کاربر زبان فنی و حرفه ای خارجیشغل-خدمات آموزشی281

15410101553,564,323-013-49-2351کارشناس اموزششغل-خدمات آموزشی282

2351-49-009-14610201484,830,000(IQ MAS)کارشناس اموزش محاسبات سریع ذهنیشغل-خدمات آموزشی283

19/31/1/1357001054,025,000-2کارشناس پرورش کودکان خالقشغل-خدمات آموزشی284

21/12/1/14310801513,033,240-1الیحه نویس قضاییشغل-خدمات آموزشی285

19/11/1/316640802,400,000-2مدیر اموزشگاه ازاد فنی و حرفه ایشغل-خدمات آموزشی286
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39/59/2/29620002966,806,707-1مدیر اموزششغل-خدمات آموزشی287

34/25/1/21718902604,275,348-1مدیر مهد کودکشغل-خدمات آموزشی288

20/12/1/31206401842,501,924-7*مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده شغل-خدمات آموزشی289

49/96/1/16316602297,373,800-1مربی ترجمه و مفاهیم قران کریمشغل-خدمات آموزشی290

34/21/1/15512301782,932,776-1 سال5مربی مهدکودک زیر شغل-خدمات آموزشی291

32/28/1/2/114220361,101,240-4مسیول عقد قراردادهای تجاریشغل-خدمات آموزشی292

21/13/1/1267401002,241,120-1مشاور امور قضایی خانوادهشغل-خدمات آموزشی293

21/11/1/18122703084,037,880-1مشاور حقوقی در اینترنتشغل-خدمات آموزشی294

94/31/1/1118235303835,659,677-1مشاور مشاغلشغل-خدمات آموزشی295

95/36/2/27211401863,679,301-1نگارنده مکاتبات عمومی به زبان بیگانهشغل-خدمات آموزشی296

92/26/1/372300037211,901,738-8سفالگر با چرخ پایی و برقیشغل-سرامیک297

19/024/110350451,512,000-7522مونتاژ بدنه و طبقات مبلمان صفحه ای سادهشایستگی- صنایع چوب و کاغذ298

147183042014,112,000-007-19-7317پیکر تراش چوبیشغل-صنایع چوب و کاغذ299

470160028010,080,000-036-19-7522تعمیرکار مصنوعات چوبیشغل-صنایع چوب و کاغذ300

19/68/1/46526103264,673,894-8خاتم کار به روش پیشرفتهشغل-صنایع چوب و کاغذ301

19/68/2/48737304607,678,541-8خاتم کار به روش مقدماتیشغل-صنایع چوب و کاغذ302

12/37/1/150250035011,760,000-18خراط درجه شغل-صنایع چوب و کاغذ303

12/06/1/4136424068011,097,160-18درودگر درجه شغل-صنایع چوب و کاغذ304

12/06/2/4160670083021,787,500-8 *2درودگر درجه شغل-صنایع چوب و کاغذ305

62/36/1/29938705366,570,160-1*دکوراتور شغل-صنایع چوب و کاغذ306

62/36/1/39541005507,344,691-1دکوراتورچوبیشغل-صنایع چوب و کاغذ307

39/26/2/341359045017,920,000-9 *2رنگ کار چوب درجه شغل-صنایع چوب و کاغذ308

39/26/1/460260037012,432,000-9(پیشرفته)رنگ کار چوبشغل-صنایع چوب و کاغذ309

39/26/2/470280040013,440,000-9(مقدماتی)رنگ کار چوبشغل-صنایع چوب و کاغذ310

170293040013,440,000-001-19-7534رویه کوب مبلشغل-صنایع چوب و کاغذ311

1237701848,243,200-011-19-7317سازنده تزیینات چوبی بااستفاده ازبازیافت های چوبشغل-صنایع چوب و کاغذ312
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15616002408,064,000-035-19-7522سازنده و نصاب کابینت با صفحات ام دی اف و کورینشغل-صنایع چوب و کاغذ313

3778801856,216,000-037-19-7522فروشنده مصنوعات چوبیشغل-صنایع چوب و کاغذ314

11/21/1/2392284531217,472,000-18کابینت ساز چوبی درجه شغل-صنایع چوب و کاغذ315

11/21/2/3103392054018,144,000-8  *2کابینت ساز چوبی درجه شغل-صنایع چوب و کاغذ316

21/23/1/1171694086529,064,000-8کابینت ساز چوبی ماهرشغل-صنایع چوب و کاغذ317

12/09/1/3150350055015,400,000-8(برشکاری ، فرزکاری ، سوراخکاری  ) چوب CNCکارور دستگاه شغل-صنایع چوب و کاغذ318

72/24/1/130100013011,437,500-8کارور دستگاه پرس ممبرانشغل-صنایع چوب و کاغذ319

12/08/1/47219803007,488,000-8گره چینشغل-صنایع چوب و کاغذ320

53/90/1/360230032011,017,037-9لمبه کوب چوبیشغل-صنایع چوب و کاغذ321

12/69/2/250190027018,144,000-28مشبک کار درجه شغل-صنایع چوب و کاغذ322

188512065010,416,108-004-19-7317(پیشرفته)معرق کار چوبشغل-صنایع چوب و کاغذ323

111044006006,999,713-005-19-7317(مقدماتی)معرق کار چوبشغل-صنایع چوب و کاغذ324

12/32/1/454306039013,020,134-18منبت کار درجه شغل-صنایع چوب و کاغذ325

12/32/2/3103337047014,422,303-28منبت کار درجه شغل-صنایع چوب و کاغذ326

11/22/1/144188026211,444,160-8نصاب کابینت چوبیشغل-صنایع چوب و کاغذ327

59/94/2/342126016825,000,000-29غواص سطح شغل-صنایع دریایی328

1228201044,358,589-027-75-7318سوزن باف مقدماتیشغل-(بافت)صنایع دستی 329

62/94/1/24222302654,659,510-1طراح نقشه گلیمشغل-(بافت)صنایع دستی 330

7318207503500015616102174,473,500قالب باف پوشاکشغل-(بافت)صنایع دستی 331

7318207501900018121903003,982,320گلیم بافشغل-(بافت)صنایع دستی 332

54/54/2/39023003204,141,787-7(کار و دانش) 2گلیم باف درجه شغل-(بافت)صنایع دستی 333

80/15/1/219370562,707,819-8النگو و حلقه ساز و تراش کار فلزات قیمتیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی334

80/21/1/2426301056,397,594-8تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهراالتشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی335

80/11/1/218320502,678,063-8توخالی سازشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی336

80/51/1/239560953,273,188-8ذوب کار فلزات قیمتیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی337

25/12/1/230600909,522,000-7*ریخته گر فلزات قیمتی شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی338
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170120019010,025,218-004-79-2163طراح طال و جواهر با رایانه پیشرفتهشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی339

1548601407,387,003-003-79-2163طراح طال و جواهر با رایانه مقدماتیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی340

80/10/1/1100380048022,317,188-8طال سازشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی341

80/10/1/2104376048022,317,188-8(کار و دانش)طال و جواهر ساز شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی342

36/11/1/2407801185,504,906-0عیار سنج فلزات قیمتیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی343

31/35/1/27282015410,563,469-4*فروشنده طال و نقره و جواهر شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی344

80/86/1/1109239034816,943,654-8(دامله)گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی345

80/85/1/156201025712,512,986-8(زاویه)گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی346

1164271043517,978,985-001-79-2146گوهر شناسشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی347

80/13/1/363137020012,497,625-8مخراج کاری،قلم زنی و جواهر نشانی روی فلزات قیمتیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی348

94/11/1/236520884,165,875-7*مدل ساز فلزات قیمتی شغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی349

39/53/1/226700962,678,063-8مرصع کارشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی350

80/12/1/220400604,463,438-8ملیله کار و زنجیر بافشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی351

59/31/1/330300601,487,813-8نورد کار فلزات قیمتیشغل-(طال و جواهرسازی)صنایع دستی352

61/35/1/2/11911201312,689,279-1نقاشی مقدماتی روی پارچهآموزش در صنایع- (دوختهای سنتی)صنایع دستی 353

12010001202,074,802-004-81-7318ابریشم دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 354

12810301311,883,932-019-81-7318(فطه دوز یا سلسله دوزی)پته دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 355

119750941,603,894-002-81-7318 تکه دوز با دستشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 356

95/69/2/3488301312,063,390-7*تکه دوزی با چرخ شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 357

2267401001,883,933-007-81-7318(خمک دوزی یا سفید دوزی)خامه دوز سیستانشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 358

1188201001,607,828-013-81-7318ربان دوز مقدماتیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 359

95/94/1/14216802103,376,457-7(ویژه اتباع خارجی)روبان دوز شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 360

12710001272,041,941-014-81-7318روبان دوز پیشرفتهشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 361

95/65/1/26417602404,802,072-7(کار و دانش) 1رودوز سنتی درجه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 362

95/65/2/22613601623,338,940-7(کار و دانش) 2رودوز سنتی درجه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 363

95/90/1/312600721,304,911-7سرمه دوز تزیینیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 364
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95/90/1/23612801642,963,778-7(کار و دانش) 1سرمه دوز درجه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 365

95/90/2/22611801442,476,068-7(کار و دانش) 2سرمه دوز درجه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 366

116650811,409,304-021-81-7318سرمه دوز سنتیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 367

95/66/2/31712501422,637,943-7سوزندوز سنتیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 368

95/67/1/21910101202,138,422-7شبکه دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 369

49/42/1/38423603205,177,234-9عروسک دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 370

95/31/1/22622602524,126,780-7قالب دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 371

95/66/1/213520651,425,615-7کانوا و گوبلن دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 372

95/61/1/46319702605,708,985-7(کمه دوز)گالبتون دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 373

95/73/1/324560801,613,196-7*گلدوز دستی شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 374

95/74/1/52516101863,492,004-7گلدوز ماشینیشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 375

59/42/1/34210801503,451,489-7گیپوربافشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 376

95/68/1/317630801,423,540-7مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوزشغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 377

59/34/1/3208001002,401,036-17هویه کار پارچه درجه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 378

59/34/2/3208001002,401,036-27هویه کار پارچه درجه شغل-(دوختهای سنتی)صنایع دستی 379

ASPEN B-JAC03-214514410602,470,090طراحی مبدل های حرارتی صنعتی با نرم افزار شایستگی- صنایع شیمیایی380

35/23/1/210226403664,799,088-8*پرداخت کار قبل از پوشش الکتریکی شغل-صنایع شیمیایی381

28/22/1/2112304041611,133,884-17ابکار درجه - پوشش گر الکتریکیشغل-صنایع شیمیایی382

28/22/2/214540505507,998,480-7 *2ابکار درجه - پوشش گر الکتریکیشغل-صنایع شیمیایی383

015315202055,534,948-8131کارور تولید مواد اولیه داروییشغل-صنایع شیمیایی384

15920602657,210,164-010-27-7318بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگیشغل-صنایع نساجی385

73182702216619402607,176,000 سال با دستگاه بافندگی خانگی10بافنده پوشاک نوزاد و کودکان زیر شغل-صنایع نساجی386

8216/1019041006004,665,600مکانیک ماشین های تکمیلشغل-صنایع نساجی387

12011801386,982,800-012-28-7536مردانه و بچه گانه- پیشکار کفش زنانهشغل-صنایع چرم و پوست و خز388

119610801,012,000-015-28-7318دوزنده زیراندازهای چرمیشغل-صنایع چرم و پوست و خز389

26314702104,724,950-021-28-7531دوزنده کت و کاپشن چرمیشغل-صنایع چرم و پوست و خز390
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1208201025,161,200-011-28-7318دوزنده کیف اداری و مردانه چرمیشغل-صنایع چرم و پوست و خز391

16917102406,413,246-010-28-7318دوزنده کیف با چرم طبیعیشغل-صنایع چرم و پوست و خز392

7318202800300017219602686,146,028دوزنده کیف با چرم مصنوعیشغل-صنایع چرم و پوست و خز393

7318202800400015321502687,450,420دوزنده کیف چرمی با دستشغل-صنایع چرم و پوست و خز394

3/12/1/34018802286,068,933-8(کار دانش)کیف دوز  شغل-صنایع چرم و پوست و خز395

94/45/1/33218302155,712,000-8حجم ساز روی شیشهشغل-(سفال,فلز,چوب)صنایع دستی 396

54/37/1/1359501301,849,241-7چله کششغل-(فرش)صنایع دستی 397

1358001152,420,609-026-89-7138(مقدماتی )رفوگر قالیشغل-(فرش)صنایع دستی 398

62/93/2/34213801802,761,191-1(کار و دانش)طراح نقشه فرش شغل-(فرش)صنایع دستی 399

62/92/1/3297601051,812,975-1طراح نقشه قالی با رایانهشغل-(فرش)صنایع دستی 400

54/56/1/236400762,178,917-7(کار و دانش)قالی باف تابلویی شغل-(فرش)صنایع دستی 401

17422603004,242,810-012-89-7318(پیشرفته)قالیباف شغل-(فرش)صنایع دستی 402

54/38/1/16720302703,840,730-7قالیباف ترکیشغل-(فرش)صنایع دستی 403

54/52/1/22424002644,659,510-7قالی باف حجمیشغل-(فرش)صنایع دستی 404

54/57/1/32430603304,659,510-7(کار و دانش) 1قالی باف درجه شغل-(فرش)صنایع دستی 405

54/57/2/35150206,385,255-7 بخشی از استاندارد2قالی بافی درجه شغل-(فرش)صنایع دستی 406

54/96/1/26416802322,277,982-7گبه بافشغل-(فرش)صنایع دستی 407

124720963,875,000-020-67-7512(مدرن)دسرساز پیشرفته شایستگی- صنایع غذایی408

116480642,550,000-012-67-7512(ساندویج های سرد و گرم)ساندویچ ساز شایستگی- صنایع غذایی409

1297601055,751,926-090-68-17512اشپز درجه شغل-صنایع غذایی410

22716901967,925,299-075-68-7512اشپز سنتیشغل-صنایع غذایی411

31/32/1/22011001305,256,576-5(کار و دانش)اشپز سنتی شغل-صنایع غذایی412

117270448,750,000-074-67-7512اشپز عذاهای ایتالیاییشغل-صنایع غذایی413

18560643,500,000-071-67-7512اشپز غذاهای ترکیهشغل-صنایع غذایی414

31/95/1/314480622,465,090-5اشپز غذاهای فوریشغل-صنایع غذایی415

133480814,425,000-072-67-7512اشپز غذاهای گیاهیشغل-صنایع غذایی416
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31/95/1/228500783,234,816-5(کار و دانش)اشپز غذاهای فوری شغل-صنایع غذایی417

31/31/1/2317301045,408,208-5*روز - اشپز مخصوص شغل-صنایع غذایی418

15813601948,125,000-087-68-7512اشپز مللشغل-صنایع غذایی419

31/94/1/110300401,646,893-5*اشپزی با مایکروویو شغل-صنایع غذایی420

31/31/2/110528703928,990,280-5(کار و دانش) 2اشپزی درجهشغل-صنایع غذایی421

6113/86/131500816,660,225بسته بندی تخم مرغ بومیشغل-صنایع غذایی422

6113/82/125460715,837,975فراوری و بسته بندی انواع دانه های روغنی‘پاک کردنشغل-صنایع غذایی423

76/37/1/13411601505,054,400-7*دسر ساز بین المللی شغل-صنایع غذایی424

76/35/1/219770963,100,033-7*دسر ساز سنتی شغل-صنایع غذایی425

114360501,972,279-065-67-7512ساالدساز و اردورسازشغل-صنایع غذایی426

76/66/1/118420604,312,500-7 *(اجاق کار)شیرینی پز بدون فر شغل-صنایع غذایی427

76/65/1/4229601184,036,500-17شیرینی پز درجه شغل-صنایع غذایی428

76/65/2/44514501906,907,680-27شیرینی پز درجه شغل-صنایع غذایی429

76/67/1/13610001365,000,000-7(کار و دانش)شیرینی پز شیرینی های خشک شغل-صنایع غذایی430

31/98/1/2277301006,065,280-5طباخ ابزیانشغل-صنایع غذایی431

31/34/1/226480743,003,156-5کباب زن و تخته کارشغل-صنایع غذایی432

5120/1/16103520654,182,750(پیشرفته)کیک ساز شغل-صنایع غذایی433

76/36/1/224660902,091,375-7*کیک ساز و تر ساز شغل-صنایع غذایی434

76/36/1/224660902,895,750-7*کیک ساز و تر ساز شغل-صنایع غذایی435

124610853,948,750-001-68-5120(قهوه سرا)متصدی کافی شاپشغل-صنایع غذایی436

124610852,812,500-001-68-5120(قهوه سرا)متصدی کافی شاپشغل-صنایع غذایی437

74/90/1/143270702,731,250-7*مدیر بهداشتی بخش غذا ، تغذیه و صنایع غذایی شغل-صنایع غذایی438

76/39/1/214600743,001,050-7*نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم با تخصص خمیرساز ماهر شغل-صنایع غذایی439

76/38/1/211390502,737,800-7*نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم با تخصص فردار ماهر شغل-صنایع غذایی440

76/37/1/232460784,212,000-7(کار و دانش)نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم شغل-صنایع غذایی441

91/44/1/1316901004,125,416-7الگو ساز لباس با رایانهشغل-(پوشاک)طراحی و دوخت442
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91/46/1/15235804106,463,152-7*الگو ساز لباس به روش حجمی شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت443

7532205100300018825203404,203,888(تکدوزی  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت444

91/41/2/3/15343704906,983,126-7(کار و دانش) (تکدوزی  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت445

91/41/2/3/15343704905,516,214-7(کار و دانش) (تکدوزی  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت446

91/43/1/34420202463,609,739-7*بچه گانه و دخترانه دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت447

75342051001000110030004005,380,977پرده دوزشغل-(پوشاک)طراحی و دوخت448

95/97/2/47018002503,231,576-7(کار و دانش) 2پرده دوز درجه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت449

91/35/1/33512101562,544,006-7(کار و دانش)پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت450

91/96/1/26022402844,888,296-7(کار و دانش)خیاط لباس زیر زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت451

91/97/1/3/146170021614,912,624-7(کار و دانش)خیاط لباس شب و عروس  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت452

91/91/1/220600801,507,714-7خیاط لباس های سنتی لریشغل-(پوشاک)طراحی و دوخت453

92/21/1/12510501303,437,847-7(کار و دانش)خیاط لباس های کشی شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت454

91/37/1/22810401322,406,493-7*دوزنده پوشاک حمام شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت455

7531205100200017611201882,750,278دوزنده چادر و مقنعهشغل-(پوشاک)طراحی و دوخت456

8153205100700019717802755,561,340دوزنده لباس بدون الگوشغل-(پوشاک)طراحی و دوخت457

91/48/1/26313401973,437,847-7(کار و دانش)راسته دوز  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت458

91/47/1/26415402183,094,062-7روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بندشغل-(پوشاک)طراحی و دوخت459

741220510010001138701005,433,750سرویس کار ماشین های دوخت خانگیشغل-(پوشاک)طراحی و دوخت460

91/34/1/3228601081,992,955-7*شلوار دوز  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت461

75312051020000110933604457,446,501ضخیم دوز زنانهشغل-(پوشاک)طراحی و دوخت462

91/41/1/4/56524103064,916,457-7(کار و دانش)ضخیم دوز زنانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت463

91/45/1/258151020922,633,860-7(کار و دانش)ضخیم دوز مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت464

95/72/1/1348601202,406,493-7طراح نقوش گلدوزی با رایانهشغل-(پوشاک)طراحی و دوخت465

91/41/1/3/35421002648,248,433-7(کار و دانش)طراحی لباس زنانه و دخترانه  شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت466

91/42/1/25417002242,922,170-7(کار و دانش)کاپشن دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت467

91/40/1/14613401803,333,825-7*مانتو دوز شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت468
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91/41/2/416030004609,374,858-7*2نازک دوز زنانه درجه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت469

75312051023000111531504309,327,027نازک دوز مردانهشغل-(پوشاک)طراحی و دوخت470

91/45/2/2114392050611,001,109-7(کار و دانش)نازک دوز مردانه شغل-(پوشاک)طراحی و دوخت471

Safe214213050316240402,576,000تحلیل ساز با نرم افزار شایستگی- عمران472

PCI GEOMATICA0-31/21/2/2/8287401064,054,400کار با  نرم افزار شایستگی- عمران473

31/21/2/2/146115202185,476,800-0(مقدماتی) Land Developmentکار با نرم افزارشایستگی- عمران474

شایستگی- عمران475

 Auto desk Civil Design مسیربعدی طراحیافزار سهکاربا نرم

3D0-31/21/2/2/1028510824,244,800

PMBOK3432-29-004-135300651,792,000مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد شایستگی- عمران476

52/34/1/5/15211301653,471,209-19ارماتور بند درجه شغل-عمران477

12/19/1/230670972,688,000-0ازمایشگر ازمایشگاه فیزیک سیمانشغل-عمران478

74/41/1/3/14710001475,643,510-9 *1اسکلت ساز درجه شغل-عمران479

52/16/1/3/15511501704,013,163-9 *1بتن ساز و بتن ریز درجه شغل-عمران480

55/30/1/1597801373,469,713-18برقکار ساختمان درجه شغل-عمران481

0-22/14/1/224400642,096,640(P3) و کنترل پروژه با نرم افزار CPMبرنامه ریزی شغل-عمران482

51/23/1/4/16920102704,354,560-9(کار و دانش) 1بنای سفت کار درجه شغل-عمران483

59/96/1/25029603467,750,400-9*بند کش ساختمان شغل-عمران484

Safe0-22/15/1/223330563,657,830تحلیلگر و طراح پی با برنامه شغل-عمران485

ETABS0-22/18/1/3535901127,315,661تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه شغل-عمران486

21/28/1/23014601764,807,434-0*تزیین کننده فضای داخلی شغل-عمران487

74/77/1/293139242569,637,233-9تکنسین ازمایشگاه بتنشغل-عمران488

22/68/1/21051794032411,957,622-0تکنسین ازمایشگاه مکانیک خاکشغل-عمران489

22/77/1/282110242168,314,307-0تکنسین ازمایشگر قیر و اسفالتشغل-عمران490

51/42/1/14453531503,360,000-9*خشکه چین با سنگ قلوه و الشه شغل-عمران491

74/95/1/1/13714901867,056,000-8 *1در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه شغل-عمران492

51/41/1/16592432003,636,929-9*دیوار چینی سنگی شغل-عمران493

31/21/2/2/1101203403448,653,382-0سرپرست اکیپ نقشه برداریشغل-عمران494



(ریال)شهریه دوره(ساعت)جمع(ساعت)کارورزی(ساعت)عملی(ساعت)تئوریکد استانداردحرفهرشتهردیف

1397شهریه دوره های آموزشی آموزشگاههای آزاد استان فارس در سال 

51/23/1/2/35524503005,434,491-9سرپرست بناییشغل-عمران495

55/30/1/24625002963,832,013-9*سیمانکار شغل-عمران496

3D - HOMEINTERIORS0-32/54/2/2/214420561,672,151طراح داخل منازل مسکونی با شغل-عمران497

52/26/1/3409601363,344,302-9طراح قالب سازی تلفیقی چند منظوری بتنیشغل-عمران498

3DMAX0-32/54/2/1/65010001606,981,231طراح معماری با نرم افزار شغل-عمران499

21/25/1/2104624072821,403,534-0*طراح معماری داخلی شغل-عمران500

SAP0-22/19/1/2427801207,838,208طراح و انالیز سازه با شغل-عمران501

59/27/1/213350482,150,400-9طراح و نصاب شیشه سکوریتشغل-عمران502

ARCHICAD0-32/54/2/2/428520802,508,227طراحی معماری به کمک شغل-عمران503

21/24/2/14310701503,009,872-20طراحی معماری درجه شغل-عمران504

74/75/1/214340481,344,000-9فن ورز ازمایشگاه مصالح ساختمانیشغل-عمران505

52/13/1/3/15210301557,608,288-9فن ورز اسکلت بتنیشغل-عمران506

64/40/1/1/1109341045022,574,039-9*فن ورز اسکلت فلزی شغل-عمران507

59/91/1/16277802505,600,000-9*فن ورز کار در ارتفاع شغل-عمران508

52/25/1/4/1469801443,553,321-9 *1قالب بند و کفراژ بند درجه شغل-عمران509

59/47/1/11066401703,808,000-3کارگر راهسازی و راهداریشغل-عمران510

179016370,256-021-29-7119(3درجه)کارگر عمومی ارماتور بند شغل-عمران511

179016371,589-002-29-37214کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجهشغل-عمران512

1610016264,004-024-29-7119(3درجه)کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز شغل-عمران513

179016268,048-001-30-7112(3درجه)کارگر عمومی بنای سفت کار شغل-عمران514

16100161,119,720-028-29-7119(3درجه)کارگر عمومی قالب بند وکفراژ بند شغل-عمران515

1880162,678,753-004-30-7113(3درجه )کارگر عمومی کاشی کار شغل-عمران516

1610016286,648-004-30-7123(3درجه)کارگر عمومی گچ کار شغل-عمران517

188016271,144-001-29-9313(3درجه)کارگر عمومی نقشه بردار شغل-عمران518

GPS0-31/29/2/1404501004,528,742کارور شغل-عمران519

31/28/1/140450851,672,151-10 درجه SDR MAPکارور شغل-عمران520
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31/28/2/128420701,337,721-20 درجه SDR MAPکارور شغل-عمران521

Arclew0-31/28/1/2/120280482,177,280 با نرم افزار GISکارور اطالعات جغرافیایی شغل-عمران522

51/52/1/3/15412301773,135,283-9 *1کاشی کار درجه شغل-عمران523

51/54/1/25618402405,376,000-9 *(کاشی سنتی  )کاشی کاری معرق شغل-عمران524

52/34/1/4/13910101402,508,227-9(کار و دانش) 2کمک ارماتوربند درجهشغل-عمران525

52/34/2/4/15511101662,961,101-9کمک استادکارارماتور بندشغل-عمران526

74/41/2/3/15613701934,807,434-9(کار و دانش)  2کمک اسکلت ساز درجه شغل-عمران527

51/23/2/4/1/4338501184,006,195-9کمک بتای ساده سفت کاریشغل-عمران528

52/16/2/3/132530851,546,740-9 *2کمک بتن ساز و بتن ریز درجهشغل-عمران529

74112030002000111918403032,717,245کمک برقکار ساختمانشغل-عمران530

51/23/2/4/15611801743,628,800-9 *2کمک بنای سفت کار درجه شغل-عمران531

74/95/2/1/17117702485,555,200-8 *2کمک در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه شغل-عمران532

51/43/2/1/1369401302,912,000-9 *2کمک سنگ کار درجه شغل-عمران533

52/25/2/4/1327801102,006,581-9 *2کمک قالب بند و کفراژ بند درجه شغل-عمران534

51/52/2/3/122380601,086,898-9 *2کمک کاشی کار درجه شغل-عمران535

55/13/2/3/13712501622,926,264-9(کار و دانش) 2کمک گچ کار درجه شغل-عمران536

31/25/2/1/14513201773,964,800-9 *2کمک نقاش ساختمان درجه شغل-عمران537

31/21/2/3/128420701,672,151-20کمک نقشه بردار درجه شغل-عمران538

55/13/1/3/25214101934,354,560-19گچ کار درجهشغل-عمران539

3112/109425603507,840,000ماکت ساز ساختمانشغل-عمران540

33/29/1/2347001042,508,227-10متصدی متره و براورد درجه شغل-عمران541

33/29/2/2367001062,508,227-20متصدی متره و براورد درجه شغل-عمران542

19/27/1/2120128322804,838,400-2مدیر دفتر فنیشغل-عمران543

34/24/1/230100402,016,000-1مدیر مهندسان مشاورشغل-عمران544

19/28/1/15832301204,515,840-12مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه شغل-عمران545

35/55/1/1424601002,544,000-0مسیول اتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکدشغل-عمران546



(ریال)شهریه دوره(ساعت)جمع(ساعت)کارورزی(ساعت)عملی(ساعت)تئوریکد استانداردحرفهرشتهردیف

1397شهریه دوره های آموزشی آموزشگاههای آزاد استان فارس در سال 

54/76/1/2173267404801,803,200-9مسیول ازمایشگاه بتنشغل-عمران547

32/31/1/214514503206,061,548-0مسیول متره و براورد راهسازیشغل-عمران548

59/28/1/21610101173,344,302-9*نصاب کاغذ دیواری ، موکت و پارکت شغل-عمران549

31/25/1/4/16019302533,553,321-0 *1نقاش ساختمان درجه شغل-عمران550

شغل-عمران551

نقشه بردار )Total Stationنقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی 

31/21/1/1/420250454,233,600-0(ماهر

31/21/1/2/15315702105,267,276-10نقشه بردار درجه شغل-عمران552

32/54/2/413626604027,907,881-0نقشه کش عمومی ساختمانشغل-عمران553

32/54/2/315025004008,128,512-0(کار و دانش) 2نقشه کش عمومی ساختمان درجه شغل-عمران554

32/56/1/115025404048,472,730-0نقشه کشی سازهشغل-عمران555

32/54/1/415025004008,128,512-0(کار و دانش)نقشه کشی سازه شغل-عمران556

32/54/1/514827104198,256,246-0نقشه کشی معماریشغل-عمران557

32/54/1/3150250244249,231,670-0(کار و دانش)نقشه کشی معماری شغل-عمران558

32/61/1/170103472203,762,340-0نیم رخ بردار عرضیشغل-عمران559

32/62/1/111189702706,479,585-0نیولرشغل-عمران560

61/97/1/2/1155445060013,440,000-1(کار و دانش) 1هنر ایینه کاری درجهشغل-عمران561

61/97/2/2/1115336045110,102,400-1(کار و دانش) 2هنر ایینه کاری درجهشغل-عمران562

C+شایستگی- فناوری اطالعات563 ompT IA  Network2511/10010200302,016,000

C+شایستگی- فناوری اطالعات564 ompT IA  S ecurity2511/10110200302,016,000

Adminisشایستگی- فناوری اطالعات565 te ring  Windows  S erver 20122513-53-108-120200402,688,000

شایستگی- فناوری اطالعات566

C C NA  S ecurity  C ertifica tion  Implementing  C is co  

IOS  Network  S ecurity  (IINS )2513-53-106-120200403,360,000

شایستگی- فناوری اطالعات567

C is co  C ertified  Network  As soc ia te  (C C NA  R outing   

and  switching) IC ND1  and  IC ND22513-53-102-130300603,360,000

شایستگی- فناوری اطالعات568

C is co  C ertified  Network  P rofes s iona l (C C NP  

R outing)2513-53-103-120200403,360,000

شایستگی- فناوری اطالعات569

C is co  C ertified  Network  P rofes s iona l (C C NP  

switching)2513-53-104-120200403,360,000

Cشایستگی- فناوری اطالعات570 is co  C ertified  Network  P rofes s iona l (C C NP  T S hoot)2513-53-105-120200403,360,000

Cشایستگی- فناوری اطالعات571 onfiguring  Advanced  Windows  S erver 2012 S ervices2513-53-109-120200402,688,000

Insشایستگی- فناوری اطالعات572 ta lling  and C onfiguring  Windows  S erver 20122513-53-107-120200402,688,000
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شایستگی- فناوری اطالعات573

Micros oft C ertified  S olutions  As soc ia te  

C onfiguring  Windows  8.12523-53-108-110300402,688,000

شایستگی- فناوری اطالعات574

MikroT ik  C ertified  Inte r-networking  E ngineer 

(MTC INE )2523-53-102-124400643,920,000

MikroTشایستگی- فناوری اطالعات575 ik  C ertified  Network  As soc ia te  (MTC NA )2523-53-100-124400644,300,800

MikroTشایستگی- فناوری اطالعات576 ik  C ertified  R outing  E ngineer (MTC R E )2523-53-101-124400643,136,000

شایستگی- فناوری اطالعات577

MikroT ik  C ertified  T ra ffic  C ontrol E ngineer 

(MTC T C E )2523-53-103-124400643,920,000

شایستگی- فناوری اطالعات578

MikroT ik  C ertified  User Management E ngineer 

(MTC UME )2523-53-104-124400643,136,000

MikroTشایستگی- فناوری اطالعات579 ik  C ertified  Wire les s  E ngineer (MTCWE )2523-53-105-124400643,920,000

شایستگی- فناوری اطالعات580

VMware  vS phere : Ins ta ll, C onfigure , Manage  [V6] 

(VC P 6-DC V )2513-53-111-120200402,688,000

شایستگی- فناوری اطالعات581

تبلت و سایر دستگاه - تلفن همراه)Basic 4 Androidبرنامه نویسی 

130600904,928,000-118-53-2515(های اندرویدی

118800984,262,544-041-53-12513 درجهICDLرایانه کار شایستگی- فناوری اطالعات582

112200321,600,000-040-53-22513 درجهICDLرایانه کار شایستگی- فناوری اطالعات583

116320488,346,240-001-53-2513(تلفن ها و سایر دستگاه های هوشمند)androidکاربر شایستگی- فناوری اطالعات584

portal2513-53-063-18240321,386,094کاربر شایستگی- فناوری اطالعات585

PHOTOSHOP2513-53-115-121510822,870,000کارور شایستگی- فناوری اطالعات586

121540754,010,832-131-53-2523 در کنترل پروژهPRIMAVERAکارور شایستگی- فناوری اطالعات587

WORD2513-53-051-110400502,013,313کارور شایستگی- فناوری اطالعات588

18220302,016,000-085-53-2513کارور امنیت فناوری اطالعاتشایستگی- فناوری اطالعات589

42/90/2/3366801042,260,562-23اتوماسیون اداری درجه شغل-فناوری اطالعات590

MAYA2513-53-075-120400604,636,800انیمیشن ساز فیلم و بازی های کامپیوتری با شغل-فناوری اطالعات591

C# (web Application3512/51307001009,889,961 )برنامه نویس شغل-فناوری اطالعات592

0-84/80/1/3/3106354046011,232,170 *(DELPHI، VB)برنامه نویس شغل-فناوری اطالعات593

VB.NET( Web Application3512/50336701003,624,271)برنامه نویس شغل-فناوری اطالعات594

PASCAL0-84/83/1/3408001202,825,703برنامه نویس شغل-فناوری اطالعات595

84/89/2/2488801364,944,980-20درجه  (Windows Application)VB.VETبرنامه نویس شغل-فناوری اطالعات596

DELPHI2513/774010001404,299,982برنامه نویس زبان شغل-فناوری اطالعات597

DELPHI0-84/79/1/232640962,966,989برنامه نویس زبان شغل-فناوری اطالعات598
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84/85/2/220280481,660,101-20 درجه FOXPROبرنامه نویس زبان شغل-فناوری اطالعات599

WEB1-84/75/1/36011001704,415,161 برای طراحی صفحات HTMLبرنامه نویس زبان شغل-فناوری اطالعات600

JAVA0-84/76/1/2367201084,026,626برنامه نویس زبان شغل-فناوری اطالعات601

VISUAL- C0-84/78/1/26412001844,591,767برنامه نویس زبان شغل-فناوری اطالعات602

VISUAL-FOXPRO2513/784011001505,589,978برنامه نویس زبان شغل-فناوری اطالعات603

VISUAL-FOXPRO0-84/77/1/2408001204,450,482برنامه نویس زبان شغل-فناوری اطالعات604

VISUAL-BASIC*   0-84/80/1/3488401323,268,285برنامه نویسشغل-فناوری اطالعات605

84/80/1/3/17015002404,768,374-0*برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی شغل-فناوری اطالعات606

117330505,625,000-053-53-2513فبلت و ساعت هوشمند‘تعمیرکار تبلتشغل-فناوری اطالعات607

3512/40307001001,927,878تعمیرکار عمومی رایانه شخصیشغل-فناوری اطالعات608

3513/3628670959,000,000(Lap Top)تعمیرکار لپ تاپشغل-فناوری اطالعات609

12456301402,163,299-100-53-3513تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیمشغل-فناوری اطالعات610

Linux0-42/25/1/248160803684,768,374تکنسین امنیت سیستمهای شغل-فناوری اطالعات611

c++0-42/27/1/22060802402,472,490 با ooتکنسین برنامه نویس شغل-فناوری اطالعات612

42/22/1/248968030416,424,510-0تکنسین تجهیزات شبکه های کوچکشغل-فناوری اطالعات613

42/24/1/21763802402,649,097-0تکنسین عمومی امنیت شبکهشغل-فناوری اطالعات614

35133053059000116528504506,357,832تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتریشغل-فناوری اطالعات615

Multimedia2513-53-060-120600801,413,420 با webتوسعه دهنده شغل-فناوری اطالعات616

PHP0-24/81/1/23264802569,748,675 با WEBتوسعه دهنده شغل-فناوری اطالعات617

84/87/1/2247601003,532,128-0(کارودانش) autowareتولید کننده چندرسانه ای با شغل-فناوری اطالعات618

12513/7910020003005,467,121تولید کننده چندرسانه ای درجهشغل-فناوری اطالعات619

22513/805513302003,685,699تولید کننده چندرسانه ای درجهشغل-فناوری اطالعات620

26/75/1/39518503007,568,850-0(کار و دانش) CIWرایانه کار شغل-فناوری اطالعات621

61/47/1/228520801,907,350-1(کار و دانش) DIRECTORرایانه کار شغل-فناوری اطالعات622

FIREWORK1-61/49/1/216560722,861,024رایانه کار شغل-فناوری اطالعات623

MS-OUTLOOK3-42/13/1/267013459,176رایانه کار شغل-فناوری اطالعات624
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19/86/1/2816024767,854-12 درجه SPSSرایانه کار شغل-فناوری اطالعات625

19/86/2/2816024767,854-22 درجه SPSSرایانه کار شغل-فناوری اطالعات626

TCP/IP3-42/14/1/2816024953,674رایانه کار شغل-فناوری اطالعات627

Visual Interdev1-61/45/1/2406401042,119,277رایانه کار شغل-فناوری اطالعات628

SSP1-63/51/1/25213201845,828,013رایانه کار تدوین فیلم و صدا با شغل-فناوری اطالعات629

61/34/1/3610016529,819-1(کار و دانش) POWER POINTرایانه کار نرم افزار شغل-فناوری اطالعات630

19/79/2/28160243,456,000-22 درجه MS-PROJECTرایانه کار نرم افزار کنترل پروژه شغل-فناوری اطالعات631

ORACLE(ORACLE OPERATOR0-84/28/1/224480722,613,775)رایانه کارشغل-فناوری اطالعات632

52/92/1/1/251390902,764,274-8سخت افزار روبوتیکشغل-فناوری اطالعات633

3-42/24/1/5/215320772,649,097 *(E-Citizen)شهروند الکترونیکی شغل-فناوری اطالعات634

66/51/1/35015002005,474,800-1(کار و دانش)طراح گرافیک رایانه ای شغل-فناوری اطالعات635

66/43/1/34514501906,004,619-1(کار و دانش) WEBطراحی مقدماتی صفحات شغل-فناوری اطالعات636

SQL Server، Access*  0-84/80/1/3/26911101804,768,374کاربر بانک اطالعاتی شغل-فناوری اطالعات637

42/24/1/0/35503005,925,146-3(کار و دانش)کاربر رایانه شغل-فناوری اطالعات638

42/24/1/457.5157.502304,944,980-3*کاربر نرم افزار اداری شغل-فناوری اطالعات639

ACCESS0-84/97/1/332640962,543,132کارور شغل-فناوری اطالعات640

AUTO CAD2513/76408801283,685,699کارور شغل-فناوری اطالعات641

COREL DRAW2513/7418340701,689,279کارور شغل-فناوری اطالعات642

62/54/1/420400601,483,494-1(کار و دانش) CORELDRAWکارور شغل-فناوری اطالعات643

61/48/1/320500702,613,775-1(کار و دانش) Dreamweaverکارور شغل-فناوری اطالعات644

EXCEL2-19/83/1/420500702,013,313کارور شغل-فناوری اطالعات645

FLASH2513/7512300581,781,422کارور شغل-فناوری اطالعات646

61/46/1/332640962,931,667-1(کار و دانش) Flash MXکارور شغل-فناوری اطالعات647

FREEHAND2513/7325470722,303,562کارور شغل-فناوری اطالعات648

62/58/1/430600902,896,346-1(کار و دانش) Freehandکارور شغل-فناوری اطالعات649

INDESIGN3513/84259001155,600,000کارور شغل-فناوری اطالعات650
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PREMIERE1-61/44/1/416320481,412,852کارور شغل-فناوری اطالعات651

PROTEL0-23/93/1/28160241,326,852کارور شغل-فناوری اطالعات652

42/97/1/4/1156501003,002,309-3کارور پیشرفته اینترنتشغل-فناوری اطالعات653

42/97/1/414460601,589,458-3(کار و دانش)کارور شبکه اینترنت شغل-فناوری اطالعات654

42/24/1/530500801,942,671-3(کار و دانش)کارور عمومی رایانه شخصی شغل-فناوری اطالعات655

2513/83298601253,685,699کارور نرم افزار حقوق و دستمزدشغل-فناوری اطالعات656

EXCEL2513/8825320571,658,564کارورشغل-فناوری اطالعات657

19/79/2/2/1480122,106,000-2(مقدماتی) MS- Projectکنترل پروژه با شغل-فناوری اطالعات658

52/92/1/1/1587801363,378,558-8مبانی روبوتیکشغل-فناوری اطالعات659

UNIX/ LINUX3-42/16/1/28240321,236,245 تحت IT مراکز ISPمدیر شغل-فناوری اطالعات660

SQL SERVER0-23/82/1/24896803049,713,355مدیر شغل-فناوری اطالعات661

23/87/1/2961608041616,495,041-0مدیر سرویس دهنده های مایکروسافتشغل-فناوری اطالعات662

IT3-42/22/1/24896803049,713,355مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و شغل-فناوری اطالعات663

NOVEL- NETWARE2513/82307001003,102,130مدیریت شبکه شغل-فناوری اطالعات664

84/80/1/3/45127403257,911,969-0*مهارت عمومی برنامه نویسی شغل-فناوری اطالعات665

SQL Server3-42/29/1/252108803208,547,752 با ADO.NETمهندس توسعه دهنده شغل-فناوری اطالعات666

Java Script0-84/84/1/2441008030410,172,531مهندس توسعه دهنده وب با شغل-فناوری اطالعات667

ASP.NET0-84/27/1/2402008040010,596,386 با Enterpriseمهندس در توسعه وب های شغل-فناوری اطالعات668

Commerce E-0-84/86/1/252116803288,759,679 های   Web Siteمهندس سازنده شغل-فناوری اطالعات669

84/94/1/272128803609,607,390-0 رابطه ایDBمهندس طراح شغل-فناوری اطالعات670

ORACEL3-42/26/1/283141803848,830,322مهندس طراح فرم در شغل-فناوری اطالعات671

84/91/1/2811838042411,302,812-0مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وبشغل-فناوری اطالعات672

84/23/1/2118258805363,708,736-0مهندس کامپیوتر در نفوذگریشغل-فناوری اطالعات673

52/92/1/324560801,836,707-8(کار و دانش)مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی شغل-فناوری اطالعات674

1358501202,944,000-003-95-2149طراح مدارات نانو الکترونیکی انالوگشغل-فناوری نانو675

23/05/1/1/815450606,000,000-10بازرسی و تعمیر دستگاههای اندازه گیری و ابزار دقیق نیروگاه شایستگی- کنترل و ابزار دقیق676
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23/05/1/1/915450603,600,000-20بازرسی و تعمیر دستگاههای اندازه گیری و ابزار دقیق نیروگاه شایستگی- کنترل و ابزار دقیق677

23/05/1/1/0615450603,600,000-0برنامه نویسی و پیکر بندی شبکه اترنتشایستگی- کنترل و ابزار دقیق678

23/05/1/1/1418420603,888,000-0طراحی تابلوهای روانشایستگی- کنترل و ابزار دقیق679

AVR0-23/05/1/1/1715450601,893,715طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده شایستگی- کنترل و ابزار دقیق680

1135315045016,417,728-021-31-3139ابزاردقیق کارشغل-کنترل و ابزار دقیق681

51/44/1/1172339051113,996,800-8اتوماسیون کار صنعتیشغل-کنترل و ابزار دقیق682

42/32/1/249010500154045,069,696-8*تعمیرکار ابزار دقیق شغل-کنترل و ابزار دقیق683

MINI PLC LOGO0-23/05/1/1/2922380603,090,493راه اندازی شغل-کنترل و ابزار دقیق684

PROFIBUS0-23/05/1/1/2820400606,048,000راه اندازی شبکه صنعتی شغل-کنترل و ابزار دقیق685

FPGA0-32/34/1/1121209033015,109,079اینترفیس و مدارات پردازشی با ‘طراح کنترلرشغل-کنترل و ابزار دقیق686

PIC0-32/32/1/110015002509,331,200طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر شغل-کنترل و ابزار دقیق687

23/91/1/3124176030013,735,526-80510طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر خانواده شغل-کنترل و ابزار دقیق688

ARM0-32/33/1/190210030013,735,526طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده شغل-کنترل و ابزار دقیق689

CorelDraw3139-31-018-1348601207,200,000 ثابت با نرم افزار LEDطراح و سازنده تابلوهای شغل-کنترل و ابزار دقیق690

DCS0-84/51/1/35098014834,750,817فن ورز تعمیر سیستم کنترل گسترده شغل-کنترل و ابزار دقیق691

34/36/1/219290482,575,411-8فن ورز کالیبراسیون وسایل اندازه گیری دماشغل-کنترل و ابزار دقیق692

34/31/1/224240482,575,411-8فن ورز کالیبراسیون وسایل اندازه گیری فشارشغل-کنترل و ابزار دقیق693

23/05/1/1/0715450603,348,035-0کار با درایور های صنعتیشغل-کنترل و ابزار دقیق694

PCS70-23/05/1/1/013961511011,088,000کار با نرم افزار شغل-کنترل و ابزار دقیق695

84/55/1/4100.5131.5027222,049,813-0 *1 درجه PLCکارور شغل-کنترل و ابزار دقیق696

84/55/2/486156027210,430,416-0 *2 درجه PLCکارور شغل-کنترل و ابزار دقیق697

32/36/1/113570703,433,882-0(پنوماتیک,هیدرولیک)AUTOMATION STUDIOکارورشغل-کنترل و ابزار دقیق698

49/79/1/140686406890504,721,587-8کنترلر مدارهای پنوماتیکشغل-کنترل و ابزار دقیق699

WINCC0-23/05/1/1/1625650904,635,740مانیتورینگ شغل-کنترل و ابزار دقیق700

42/34/1/215882024010,730,880-8مسوول کالیبراسیونشغل-کنترل و ابزار دقیق701

44/14/1/156.5207.502649,504,000-8هیدرولیک کار صنعتیشغل-کنترل و ابزار دقیق702
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92/96/1/4/621360573,714,850-6انتخاب گیاه دارویی و مکان یابی جهت کشتآموزش در صنایع- (زراعی- باغی )کشاورزی703

27/38/1/4/512240362,346,221-6برداشت محصوالت گلخانه های خاکیآموزش در صنایع- (زراعی- باغی )کشاورزی704

27/90/1/3/520250452,666,160-6تولید کمپوست وبذر قارچ دکمه ایآموزش در صنایع- (زراعی- باغی )کشاورزی705

27/38/1/4/426500764,953,133-6اماده سازی و احداث گلخانه و بسترهای کاشت خاکیآموزش روستایی- (زراعی- باغی )کشاورزی706

27/38/1/4/212360483,128,294-1کاشت محصوالت گلخانه ایآموزش روستایی- (زراعی- باغی )کشاورزی707

6111/43/127480754,887,960پرورش دهنده گل نرگس بهبهانشایستگی- (زراعی- باغی )کشاورزی708

1/21/611315450604,189,680تغذیه گیاهان در باغبانیشایستگی- (زراعی- باغی )کشاورزی709

1/25/611321.530.50523,388,986مدیریت پرورش گل در گلخانهشایستگی- (زراعی- باغی )کشاورزی710

22/41/1/243123016610,818,685-6انباردار محصوالت کشاورزیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی711

92/97/1/1/16196015710,232,130-6انبارداری و بسته بندی گیاهان داروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی712

27/41/1/4397701164,536,027-6باغبانشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی713

27/94/1/311442015610,166,957-6برنجکارشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی714

27/87/1/220520724,692,442-6بسته بندی قارچ خوراکی دکمه ایشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی715

22/40/1/244126017011,079,376-6بسته بندی مرکباتشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی716

11/28/1/2268401108,798,328-6پرورش دهنده توت فرنگیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی717

92/85/1/2287201006,517,280-6پرورش دهنده زیتونشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی718

22/61/1/266160022614,729,053-6پرورش دهنده سبزی و صیفی به روش هیدروپونیکشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی719

1498201317,213,123-063-62-6113پرورش دهنده قارچ صدفیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی720

12/32/1/24211501578,993,846-6پرورش دهنده گل در فضای ازادشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی721

6/28/98/1/230620925,944,110پرورش دهنده گل محمدیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی722

131360673,989,810-060-61-6113پرورش دهنده گیاهان اپارتمانی در منزلشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی723

92/96/1/45212301753,460,676-6پرورش دهنده گیاهان داروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی724

23/30/1/229570861,702,476-6پرورش دهنده مرکباتشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی725

27/41/1/3/1367601127,299,354-6پرورش گل های زینتی و درختان میوه دارشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی726

6111/40/1309001207,820,736تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی727

27/43/1/335570924,733,560-6تولید کننده گلهای پیازی در فضای ازادشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی728
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22/12/1/1487201202,949,468-6تولید کننده بونسایشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی729

27/94/1/233510845,474,515-6تولید کننده جوانه های خوراکیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی730

27/49/1/224640885,735,206-6تولید کننده نهال زیتونشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی731

27/46/1/217600775,018,306-6تولید کننده نهال فندقشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی732

23/90/1/1289201207,820,736-6تولید کننده نهال مثمر و غیر مثمرشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی733

6113/81/1436201056,843,144ماش و عدس‘فراوری و بسته بندی انواع جوانه های گندم‘تولیدشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی734

29/60/1/2577901368,863,501-6تولیدکننده بذور سبزی وگلشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی735

61112062050000114490643,099,660تولیدکننده تراریومشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی736

6113/88/1685701258,146,600تولیدکننده سبزی درگلخانه های چوبیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی737

6113/89/1615101127,299,354تولیدکننده سیر در منزلشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی738

22/25/1/242152019412,643,523-6تولیدکننده نباتات علوفه ایشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی739

12/12/1/232.562.50956,191,416-6تولیدکننده نشاء صیفیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی740

27/39/1/233360694,496,923-6تولیدکننده ورمی کمپوستشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی741

6113/85/1586901278,276,946درجه بندی و بسته بندی محصوال زراعیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی742

92/96/1/3/18880966,256,589-6زراعت گیاهان داروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی743

14810201509,775,920-007-62-6111زعفران کارشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی744

6609401546,965,340-3/1/29/22سبزیکارشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی745

32/17/1/4368401203,315,312-6طراح فضای سبزشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی746

72/13/1/245127017211,209,722-6طراح و مجری احداث گلخانهشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی747

DEUXE6-27/50/1/2397801173,076,610طراح ومحوطه ساز فضای سبزی با کمک نرم افزارشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی748

92/97/1/28613002165,076,000-6فروشنده گیاهان داروییشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی749

92/93/1/36811801863,910,368-6کاربر اسانس های گیاهیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی750

27/89/1/23479011310,109,191-6کارگر سالن های پرورش قارچ دکمه ایشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی751

27/89/1/117610784,621,344-6کارگر سالنهای پرورش قارچ خوراکی دکمه ایشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی752

27/45/1/1277701046,777,971-6کارگر ماهر تولید در گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گلشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی753

6112206103800017517502506,745,385کشتکار گلخانه های خاکیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی754
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27/39/1/3479501423,636,642-6کشتکار گلخانه های هیدروپونیکشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی755

27/39/1/34795014211,102,650-6کشتکار گلخانه های هیدروپونیکشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی756

27/10/1/119630823,584,504-6کمک کارورازمایشگاه تلقیح وتکثیر قارچ دکمه ایشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی757

29/50/1/14812401729,775,920-6باغی- مدیر دفع افات و امراض گیاهان زراعیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی758

29/50/1/2379601337,559,269-6باغی- مدیر دفع افات و امراض گیاهان زراعیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی759

27/38/1/4/325650905,865,552-6نگهداری گلخانه های خاکیشغل-(زراعی- باغی )کشاورزی760

61232063059000178122020010,229,522پرورش دهنده زنبور عسلشغل-(دامی و آبزیان )کشاورزی761

91/99/1/114310451,659,933-5امدادگری تورهای گردشگریشایستگی- گردشگری762

114320461,696,820-001-55-3431عکاسی تورهای گردشگریشایستگی- گردشگری763

116270431,441,960-004-55-3339کارافرینی در گردشگریشایستگی- گردشگری764

1595401132,374,716-006-55-5113راهنمای دفاتر اطالع رسانی گردشگریشغل-گردشگری765

91/95/1/35217402266,249,327-5راهنمای گردشگری فرهنگیشغل-گردشگری766

1309001203,167,399-008-55-5113راهنمای محلی بومیشغل-گردشگری767

91/30/1/39718302804,877,793-5راهنمای موزهشغل-گردشگری768

91/36/1/2194164303887,786,521-5(کار و دانش)  (اکوتوریسم )راهنمای طبیعت گردی شغل-گردشگری769

91/33/1/224450363306,598,746-5(کار و دانش)راهنمای عمومی گردشگری شغل-گردشگری770

32/35/1/210613402405,032,644-8سرپرست خدمات رفاهی قطارشغل-گردشگری771

19/38/1/220744192707,466,010-2کارمند بازاریابی و فروش در اژانس های جهانگردیشغل-گردشگری772

94/52/1/218400581,296,360-3کارمند پیشرفته فروش بلیطشغل-گردشگری773

94/56/1/33586201413,151,496-3کارمند متوسط فروش بلیطشغل-گردشگری774

94/56/2/33362201152,570,369-3کارمند مقدماتی فروش بلیطشغل-گردشگری775

99/92/1/13256201083,567,300-1گردشگری-مدیر اماکن تفریحیشغل-گردشگری776

91/35/1/3439801414,076,139-5مدیر تورشغل-گردشگری777

1487701252,191,138-004-55-1439مدیر دفاتر خدمات مسافرتیشغل-گردشگری778

99/91/1/13073171204,417,380-1مربی گردشگری کودکانشغل-گردشگری779

32/36/1/25614702034,286,042-8مهماندار قطارشغل-گردشگری780
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32302105085000156128018410,115,000کاربر گیاهان داروییشغل- گیاهان دارویی و داروهای گیاهی781

56/36/1/3/11090192,137,500-8توانایی عیب یابی قطعات اصلی تلفن همراهآموزش در صنایع- مخابرات782

56/20/1/3377201095,966,369-8فن ورز شبکه هواییشغل-مخابرات783

1536401175,264,000-009-37-3339امادگی ورود به بازار کارشایستگی- مدیریت صنایع784

SWOT0-83/10/1/1/211260371,657,600برنامه ریزی استراتژیک با روش شایستگی- مدیریت صنایع785

TOPSIS0-83/10/1/1/310230331,478,400تصمیم گیری به روش شایستگی- مدیریت صنایع786

134912070117230401,377,531تفکر سیستمی در سازمان هاشایستگی- مدیریت صنایع787

121913050214260401,792,000تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوقشایستگی- مدیریت صنایع788

214911070318250431,518,815تکنیک های مدیریت و رهبریشایستگی- مدیریت صنایع789

121310070319410602,083,956تهیه برنامه استراتژیکشایستگی- مدیریت صنایع790

263513040120200402,240,000تهیه و تدوین پروپوزالشایستگی- مدیریت صنایع791

134911040127390662,956,800(CRM)مدیریت ارتباط با مشتری شایستگی- مدیریت صنایع792

121911030314260401,792,000مدیریت بحرانشایستگی- مدیریت صنایع793

12210040322330552,464,000مدیریت بهره وریشایستگی- مدیریت صنایع794

121213040125150401,377,531مدیریت زمانشایستگی- مدیریت صنایع795

121910040120280482,150,400مدیریت عمومیشایستگی- مدیریت صنایع796

10/18/1/2/424330572,800,000-4اداره بنگاه اقتصادی کوچکشغل-مدیریت صنایع797

10/18/1/2/115210361,568,000-4امکان سنجی کارافرینیشغل-مدیریت صنایع798

41/30/1/21447002147,726,532-8برنامه ریز تعمیر ماشین االت تولیدشغل-مدیریت صنایع799

10/18/1/2/311210321,568,000-4خالقیت در کارافرینیشغل-مدیریت صنایع800

28/90/1/31202404040014,301,282-0زمان سنجشغل-مدیریت صنایع801

91/43/1/2/37015002207,838,510-3سرپرست انبار عمومیشغل-مدیریت صنایع802

28/15/1/35011001605,790,900-2سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولیدشغل-مدیریت صنایع803

00/17/1/3761486629010,526,000-7سرپرست سیستم نگهداری و تعمیراتشغل-مدیریت صنایع804

49/86/1/219240431,545,307-9سرپرست قسمت کنترلشغل-مدیریت صنایع805

24/19/1/218360541,913,237-0(صنایع)طراحی کارخانه شغل-مدیریت صنایع806
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49/87/1/31301905037013,373,459-8فن ورز تضمین کیفیتشغل-مدیریت صنایع807

10/18/1/240560962,325,318-4کارافرینشغل-مدیریت صنایع808

4569801545,614,115-002-37-2421کارشناس تضمین کیفیتشغل-مدیریت صنایع809

49/99/1/2599001495,224,607-8کنترلر قابلیت اطمینانشغل-مدیریت صنایع810

49/88/1/35010001505,087,033-9کنترلر کیفیتشغل-مدیریت صنایع811

49/92/1/26290351,140,583-8کنترلر محصولشغل-مدیریت صنایع812

28/13/1/37515502308,382,407-0مدیر برنامه ریزی و کنترل تولیدشغل-مدیریت صنایع813

49/85/1/3456601115,077,435-8مدیر تضمین کیفیتشغل-مدیریت صنایع814

28/14/1/3426301059,345,424-02مدیر تولیدشغل-مدیریت صنایع815

00/18/1/36513001956,897,356-7مدیر ساخت قطعات خارج از کارخانهشغل-مدیریت صنایع816

11/87/1/31111715033212,888,980-2مدیر مهندسی تولیدشغل-مدیریت صنایع817

28/11/1/18013002107,774,523-0مدیرامور مهندسی و تعمیراتشغل-مدیریت صنایع818

49/87/1/2/19230321,433,600-8مدیریت بازخورد اطالعات مشتریانشغل-مدیریت صنایع819

10/18/1/2/214140281,344,000-4مدیریت بنگاه اقتصادی کوچکشغل-مدیریت صنایع820

92/20/1/219450642,244,374-3مسیول برنامه ریزی و پخش قطعاتشغل-مدیریت صنایع821

91/99/1/213440571,913,237-3(صنایع  )مسیول حمل و پخش قطعات و مواد شغل-مدیریت صنایع822

25/97/1/29714202398,499,185-0معاون تحقیقات و توسعهشغل-مدیریت صنایع823

28/12/1/31352395843215,645,027-0مهندسی صنایع و سیستمشغل-مدیریت صنایع824

122410633,175,200-045-57-5142استفاده ازرنگهای سنتی وگیاهی درارایش زنانهشایستگی- مراقبت زیبایی825

118420603,024,000-043-57-5142(زنانه)بافت موشایستگی- مراقبت زیبایی826

121.543064.53,174,000-040-57-5142پاکسازی پوست صورت زنانهشایستگی- مراقبت زیبایی827

127430703,516,240-041-57-5141(دخترانه)پیرایشگر کودکشایستگی- مراقبت زیبایی828

1394610953,245,760-001-57-5142چهره پردازی کودکشایستگی- مراقبت زیبایی829

123590824,319,179-041-57-5142خودارایی زنانهشایستگی- مراقبت زیبایی830

126500763,830,400-047-57-5142(زنانه)دکلراسیون با بی رنگ کردن مو شایستگی- مراقبت زیبایی831

110330432,167,200-046-57-5142(زنانه)طراحی باحنا برروی بدن شایستگی- مراقبت زیبایی832
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261144020516,036,305-003-57-5142ارایشگر دایم صورت زنانهشغل-مراقبت زیبایی833

18012302036,065,442-044-57-5142ارایشگرعروسشغل-مراقبت زیبایی834

70/23/1/38324003235,256,144-5ارایش وپیرایش زنانهشغل-مراقبت زیبایی835

70/34/1/15032703777,163,083-5 *(کار دانش)ارایشگر موی زنانه    شغل-مراقبت زیبایی836

70/35/1/220570771,314,036-5ارایشگر ناخنشغل-مراقبت زیبایی837

1509001406,182,400-040-57-5141پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویرشغل-مراقبت زیبایی838

70/32/1/22810001282,132,928-5پیرایشگر ابرو و صورت زنانهشغل-مراقبت زیبایی839

70/30/1/5569401502,738,680-15پیرایشگر مردانه درجه شغل-مراقبت زیبایی840

70/30/2/56112301844,607,124-25پیرایشگر مردانه درجهشغل-مراقبت زیبایی841

120500703,091,200-002-57-5141پیرایشگر موهای زاید با مومشغل-مراقبت زیبایی842

70/31/1/24215601984,015,110-5پیرایشگر موی زنانهشغل-مراقبت زیبایی843

70/98/1/19222003128,702,346-5(کار و دانش)ترمیم کننده موی سر مردانه شغل-مراقبت زیبایی844

70/97/1/16112301845,119,027-5*چهره پردازی مردانه شغل-مراقبت زیبایی845

1439701404,976,832-002-57-5142کاربر مواد شیمیایی در پیرایش مردانهشغل-مراقبت زیبایی846

70/33/1/28133204139,885,688-5کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانهشغل-مراقبت زیبایی847

70/90/1/1/14813601842,737,575-5(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعی شغل-مراقبت زیبایی848

70/90/1/14010501452,157,329-5*کاله گیس باف با موی طبیعی زنانه  شغل-مراقبت زیبایی849

70/36/1/25623402908,897,119-5متعادل ساز چهره زنانهشغل-مراقبت زیبایی850

70/94/1/1419201333,583,319-5*متعادل ساز چهره مردانه شغل-مراقبت زیبایی851

DIPS0-27/10/1/1/17300372,060,800انالیز داده های زمین و امار با نرم افزار شایستگی- معدن852

شایستگی- معدن853

تحلیل پایداری گوه های معدنی سازه های زیر زمینی با نرم افزار 

unwedge0-27/10/1/1/410330432,251,200

Rocsupport0-27/10/1/1/317280452,318,400کار با نرم افزار شایستگی- معدن854

شایستگی- معدن855

مرتب کردن داده های ذخایر در حالت دو بعدی و سه بعدی و مدلسازی 

Datamine Studio0-27/10/1/1/516500663,477,600و طراحی معادن با نرم افزار 

031650963,673,600-2/1/1/10/27نقشه بردار معادن روباز و زیر زمینیشایستگی- معدن856

20/99/1/225246807208,813,629-8*فراور سنگ ها شغل-معدن857

38/90/1/124600843,281,600-0فراور کانی های فلزیشغل-معدن858
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11/49/1/24218002224,840,819-7*کارگر استخراج زغال شغل-معدن859

13/89/1/25119502465,452,877-7*کارور دستگاه حفاری شغل-معدن860

11/12/1/226620882,114,381-7کوه برشغل-معدن861

11/98/1/2218601072,503,872-7*لق گیر شغل-معدن862

28/11/1/15111501667,728,000-0مدیر تولید سنگبریشغل-معدن863

19/43/1/17813002085,409,600-2مدیر کارخانه سنگبریشغل-معدن864

10/48/1/1329101234,704,000-3مسیول ایمنی در معدنشغل-معدن865

19/91/1/18912402135,796,000-2مسیول بازرگانی و فروش سنگبریشغل-معدن866

11/08/1/210030004005,608,673-7*معدن کار عمومی شغل-معدن867

ABAQUS21441304034000402,694,643تحلیل مکانیکی با نرم افزار شایستگی- مکانیک868

Working Model 3D21441304024000402,712,000تحلیل مکانیکی با نرم افزار شایستگی- مکانیک869

41/004/116480644,041,965-3115ترسیم نقشه ها با نرم افزار اتوکدشایستگی- مکانیک870

شایستگی- مکانیک871

مسایل مکانیکی با استفاده از سیمولینک و حلطراحی

MATLAB0-32/30/1/126440804,266,518افزارنرم

12144/2710200302,034,000 سطح Mechanical Desktopطراحی با نرم افزار شایستگی- مکانیک872

Pipe Phase0-24/10/1/1/1215450602,694,643طراحی خطوط لوله با نرم افزار شایستگی- مکانیک873

شایستگی- مکانیک874

 CATIAطراحی سطوح پیشرفته به روش مهندسی معکوس با نرم افزار 

12144/2910200302,147,000سطح 

12144/2810200302,147,000 سطح Solid Workطراحی نرم افزار شایستگی- مکانیک875

Auto pipe0-24/10/1/1/615450604,041,965طراحی و انالیز پایپینگ با نرم افزار شایستگی- مکانیک876

شایستگی- مکانیک877

 ANSYSطراحی و تحلیل و مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیله 

12144/246210271,818,884سطح 

Mechanical Desktop2144/2310200302,020,982طراحی و محاسبات قطعات استاندارد با شایستگی- مکانیک878

Auto CAD8924215450604,160,000طراحی و مدلسازی با شایستگی- مکانیک879

Solid Work8936520400603,390,000طراحی و مدلسازی پیشرفته با شایستگی- مکانیک880

34/22/1/356464052017,628,000-8 *1تراشکار درجه شغل-مکانیک881

34/22/2/299541064021,696,000-8 *2تراشکار درجه شغل-مکانیک882

33/51/1/328380661,403,460-8*دریل کار و اره کار شغل-مکانیک883

24/24/2/2120184030410,305,600-27طراح بدنه و تزیینات خودرو درجه شغل-مکانیک884
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32/13/2/18413602206,834,240-0 *2 درجه Mechanical Desktopکاربر شغل-مکانیک885

CATIA0-24/28/1/232600923,118,800کارور شغل-مکانیک886

Inventor0-39/20/1/17623403106,053,184کارور نقشه کش صنعتی با نرم افزارشغل-مکانیک887

SOLID WORKS0-32/17/1/1307001003,612,384کارورشغل-مکانیک888

41/11/1/3160400056018,984,000-8  *1مکانیک صنایع درجه شغل-مکانیک889

41/11/2/3144576072024,408,000-8  *2مکانیک صنایع درجه شغل-مکانیک890

17913102407,119,000-016-41-7222مهندسی معکوس قطعات صنعتیشغل-مکانیک891

32/18/1/3539101444,547,210-0نقشه خوان صنعتیشغل-مکانیک892

28117902604,320,265-002-41-3118نقشه کش و طراح به کمک رایانهشغل-مکانیک893

32/97/1/322425604807,706,679-0*نقشه کش و طراح به کمک رایانه  شغل-مکانیک894

CATIA*  0-32/14/2/17325703308,786,880نقشه کش و طراح صنعتی با شغل-مکانیک895

32/12/1/3178542072011,263,608-10نقشه کشی صنعتی درجه شغل-مکانیک896

32/12/2/320560608119,188,733-0 *2نقشه کشی صنعتی درجه شغل-مکانیک897

115250401,589,760-001-59-6131رفتار با میهمان در هتلشایستگی- هتلداری898

32/20/1/125400652,411,136-5زبان تخصصی هتلداریشایستگی- هتلداری899

113270401,483,776-001-59-5243فنون پذیرایی و تشریفاتشایستگی- هتلداری900

40/54/1/266841002504,335,816-5*اتاق دار هتل شغل-هتلداری901

31/37/1/2569801543,941,651-5  *1اشپز هتل درجه شغل-هتلداری902

31/37/2/28013802185,630,930-5 *2اشپز هتل درجه شغل-هتلداری903

1152520601,399,664-001-59-4321انبار دار هتلشغل-هتلداری904

131540851,846,096-002-59-5132سر میزبان رستورانشغل-هتلداری905

31/22/1/2649601603,303,462-5*سراشپز کل اشپزخانه و قنادی هتل شغل-هتلداری906

1487401222,623,856-001-59-4224سرپرست رستوران هتلشغل-هتلداری907

76/61/1/26297311904,110,579-7*سرپرست قنادی هتل شغل-هتلداری908

16037131102,365,773-002-59-4224سرمیزبان روم سرویسشغل-هتلداری909

184105612506,422,741-001-59-7511قصاب هتلشغل-هتلداری910
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76/62/1/233127201804,701,826-7*قناد هتل  شغل-هتلداری911

94/24/1/2329601284,636,800-3کارمند اطالعات هتلشغل-هتلداری912

94/27/1/34413201763,134,174-3کارمند پذیرش هتلشغل-هتلداری913

99/99/1/14212601686,182,400-5کارمند روابط عمومی هتلشغل-هتلداری914

1204218801,848,043-001-59-5246کمک میزبان رستورانشغل-هتلداری915

60/16/1/24545101002,167,908-5(کار و دانش)متصدی البسه در هتل شغل-هتلداری916

40/29/1/248621002102,393,145-5*متصدی طبقات در هتل شغل-هتلداری917

346138242087,153,920-1/25/31/.1متصدی کافی شاپ در هتلشغل-هتلداری918

10/40/1/12356211003,245,760-5مدیر بوم خانه های گردشگریشغل-هتلداری919

14550201201,796,992-002-59-5151(مدیر اقامت)مدیر خانه داری هتلشغل-هتلداری920

31/24/1/35215602087,939,612-5مدیر غذا و نوشابه هتلشغل-هتلداری921

35215802102,970,864//10/41/1-5مدیر هتلشغل-هتلداری922

13448181002,111,599-001-59-5151معاون خانه داری هتلشغل-هتلداری923

31/23/1/2252510601,295,114-5*معاون کل اشپزخانه و قنادی هتل شغل-هتلداری924

1396151151,689,279-001-59-5132میز ارای هتلشغل-هتلداری925

14265131202,592,621-002-59-5131میزبان رستورانشغل-هتلداری926

1233215703,519,331-001-59-9112نظافت چی هتلشغل-هتلداری927

61/39/1/33615001867,897,927-1تذهیب کارشغل-هنرهای تجسمی928

61/24/1/280464054411,846,892-11حجم ساز درجه شغل-هنرهای تجسمی929

61/24/2/2104552065614,334,739-21حجم ساز درجه شغل-هنرهای تجسمی930

13310701404,807,435-066-83-2651خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیقشغل-هنرهای تجسمی931

13310701404,692,000-075-83-2651خوشنویس با خودکار به شیوه ی خط نسخشغل-هنرهای تجسمی932

61/37/1/22010001204,120,658-1(عالی و ممتاز  )خوشنویس پیشرفته شغل-هنرهای تجسمی933

61/37/2/219690882,290,399-1(متوسط و خوش  )خوشنویس مقدماتی شغل-هنرهای تجسمی934

17325703307,915,217-055-83-2651طراح  و نقاش سیاه قلمشغل-هنرهای تجسمی935

18614202286,709,248-001-83-3431عکاس پرتره و اتلیهشغل-هنرهای تجسمی936
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62/44/1/15129403455,923,445-1کارور گرافیک پیشرفتهشغل-هنرهای تجسمی937

62/41/1/14220702494,395,369-1کارور گرافیک مقدماتیشغل-هنرهای تجسمی938

61/95/1/3169501067024,037,171-1مینیاتور سازشغل-هنرهای تجسمی939

12617802044,034,016-053-83-2651نقاش ابرنگ کارشغل-هنرهای تجسمی940

1458501303,467,002-057-83-2651نقاش پاستلشغل-هنرهای تجسمی941

14835504039,666,270-080-83-2651نقاش پیشرفتهشغل-هنرهای تجسمی942

19434604408,006,760-056-83-2651نقاش رنگ وروغنشغل-هنرهای تجسمی943

1409001302,208,000-078-83-2651(ویترای  )نقاش شیشه های تزیینی شغل-هنرهای تجسمی944

17325703306,727,169-058-83-2651نقاش گواششغل-هنرهای تجسمی945

1409401342,406,168-054-83-2651نقاش مدادرنگی کارشغل-هنرهای تجسمی946

16524003056,112,984-074-83-2651نقاش مقدماتیشغل-هنرهای تجسمی947

61/92/1/112819203205,040,000-1نقاشی روی چوبشغل-هنرهای تجسمی948

99/95/1/211727703945,253,423-7(کار و دانش)هنر در خانه شغل-هنرهای تجسمی949

61/87/1/31714901664,871,533-1حکاک میوه و سبزی اراشغل-هنرهای تزئینی950

61/86/1/36514502106,929,115-1سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیای تزیینیشغل-هنرهای تزئینی951

61/81/2/320600802,285,134-1سازنده گل های بلندرشغل-هنرهای تزئینی952

61/82/2/219640832,027,135-1سازنده گل های چرمیشغل-هنرهای تزئینی953

61/85/1/36811201804,054,270-1سازنده گل های چینیشغل-هنرهای تزئینی954

61/75/1/1139201052,998,464-1سازنده گلهای رویایی و کریستالیشغل-هنرهای تزئینی955

61/83/1/216430591,621,707-1سازنده گیاهان مصنوعیشغل-هنرهای تزئینی956

61/88/1/3931040663,426-1سازنده میوه های خمیر چینیشغل-هنرهای تزئینی957

99/02/1/32127903008,204,688-5سفره ارای مجالسشغل-هنرهای تزئینی958

49/65/1/226400663,059,131-9شمع سازشغل-هنرهای تزئینی959

27/94/1/3439301364,738,760-6گل ارای گلهای خشکشغل-هنرهای تزئینی960

61/84/1/377273035012,531,379-1گلساز عمومیشغل-هنرهای تزئینی961

15482013613,600,000-003-87-2655بازیگر پایهشغل-هنرهای نمایشی962
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73/29/1/2131324045515,925,000-1بازیگر تیاترشغل-هنرهای نمایشی963

14767011411,400,000-004-87-2655بازیگر سینماشغل-هنرهای نمایشی964

63/63/1/2150390054013,934,375-1تدوین گر تصویر پیشرفتهشغل-هنرهای نمایشی965

63/63/2/2146234038011,472,814-1تدوین گر تصویر مقدماتیشغل-هنرهای نمایشی966

17496017010,483,462-003-87-2652ترکیب کننده و نهایی ساز صداشغل-هنرهای نمایشی967

63/64/1/49029003808,461,200-1تصویربردارشغل-هنرهای نمایشی968

129450748,325,000-001-87-2655دوبلور مقدماتیشغل-هنرهای نمایشی969

3521-87-003-17474014813,837,433(live)صدابردار اجرای زندهشغل-هنرهای نمایشی970

192100019219,200,000-002-87-2652صدابردار استودیوشغل-هنرهای نمایشی971

62/39/1/2489601443,666,470-1طراح صحنهشغل-هنرهای نمایشی972

63/19/1/13892013011,083,678-1(شاخه جواهرات و اشیای درخشنده)عکاس صنعتی و تبلیغاتیشغل-هنرهای نمایشی973

63/17/1/334360702,608,556-1(انالوگ)عکاس عمومیشغل-هنرهای نمایشی974

73/39/1/2152288044014,491,976-1کارگردان تیاترشغل-هنرهای نمایشی975

79/29/1/26496016016,000,000-1گویندهشغل-هنرهای نمایشی976

16410501697,764,598-005-87-2655مدیر دوبالژشغل-هنرهای نمایشی977

51/29/1/282272035410,144,383-1نمایشنامه نویسشغل-هنرهای نمایشی978

150810131482,852-001-87-3431نورپردازشغل-هنرهای نمایشی979


