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13139300300100018,810,20833964001031393/02/01-001-03-3139شبکه های فاضالب (ویدئو متری)اپراتور موبایل روبات بازرسی الکترونیکصنعت804

131193003002000126,858,3043122192003141394/05/01-010-03-3119طراح و تحلیلگرسازه های مکانیکی موبایل رباتهاالکترونیکصنعت805

131193003003000115,567,552370112001821395/03/15-011-03-3119الکترونیکی موبایل رباتها –طراح سیستم های برقی الکترونیکصنعت806

  (Nurse call)تعمیركار دستگاه های احضار پرستار و پیجینگ بیمارستانیالکترونیکصنعت807 3119-03-004-131193003004000110,007,71234374001171393/12/01

3119-03-003-131193003005000113,001,472352100001521393/12/01(C.S.R)تعمیركار دستگاه های استریل كننده واحدالکترونیکصنعت808

3119-03-005-131193003006000112,830,40035298001501393/12/01(Laundry)تعمیركار دستگاه های رختشویخانه بیمارستانیالکترونیکصنعت809

131193003007000114,284,512357110001671393/08/01-002-03-3119تعمیركار تجهیزات آزمایشگاهی پزشکیالکترونیکصنعت810

131193003008000115,139,872357120001771393/08/01-001-03-3119تعمیركار تجهیزات سیستم گازهای طبی بیمارستانیالکترونیکصنعت811

52/32/1/2311930030090001101,018,01635756060011811372/03/01-8تعمیركار دستگاه های پزشکی و بیمارستانیالکترونیکصنعت812

52/32/1/1/231193003009001110,948,608335650281281388/12/01-8نگهداری پیش گیرانه و عیب یابی تجهیزات پزشکی اتاق عملالکترونیکصنعت813

ICU,CCU,NICU,PICU8-52/32/1/1/131193003009002110,948,608335650281281388/12/01نگهداری پیش گیرانه و عیب یابی و تجهیزات پزشکی بخشهای ویژه الکترونیکصنعت814

52/98/1/231193003010000150,979,4563162434005961380/03/01-8تعمیركار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکیالکترونیکصنعت815

13119300301000116,500,7363324400761394/08/01-007-03-3119نگهداری پیشگیرانه و تعمیر تجهیزات دندانپزشکیالکترونیکصنعت816

131193003011000111,718,43236077001371394/08/01-008-03-3119تکنسین كالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانیالکترونیکصنعت817

131193003012000121,897,216396160002561394/05/01-006-03-3119نصاب و تعمیركار دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتیالکترونیکصنعت818

3119-03-012-13119300301200112,566,0803171300301394/11/10(ECG)كاربری و نگهداشت دستگاه های مانیتورینگ عالیم حیاتی الکترونیکصنعت819

231193003013000182,456,70433156130369641393/11/01-001-03-3114مکاترونیک كارالکترونیکصنعت820

52/52/1/3311430030010001239,500,800393318670028001387/01/01-8(ممتاز)كارگر ماهر الکترونیک صنعتی الکترونیکصنعت821

ELECTRONIC WORKBENCH0-32/92/1/23114300300100112,052,864381600241379/06/01  طراحی مدارات الکترونیک الکترونیکصنعت822

ORCAD0-32/38/1/23114300300100212,052,864381600241379/04/01 طراحی مدارات الکترونیک به كمک الکترونیکصنعت823

Pspice0-32/39/1/23114300300100312,052,864381600241379/06/01طراحی مدارات الکترونیک به كمک الکترونیکصنعت824

Altium Designer0-23/10/1/1/13114300300100417,013,9523136900821388/04/01 بانرم افزار PCBطراحی نقشه های الکترونیکصنعت825

PCB Navigator0-23/10/1/1/33114300300100514,276,8003163202501388/04/01كار با نرم افزار  الکترونیکصنعت826

Aspice21511304023114300300100613,421,4403122800401388/02/01تحلیل الکترونیکی با نرم افزار الکترونیکصنعت827

Circuit Maker21201304033114300300100713,421,440393100401388/02/01تحلیل الکترونیکی با نرم افزار الکترونیکصنعت828

Proteus21511304013114300300100813,421,4403112900401388/02/01تحلیل الکترونیکی با نرم افزار الکترونیکصنعت829

BluePrint- PCB0-23/10/1/1/23114300300100912,223,936371801261388/04/01طراحی و شبیه سازی مدارات چاپی با نرم افزار الکترونیکصنعت830

HSPICE0-23/10/1/1/193114300300101017,270,5603305500851392/02/01طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک با نرم افزار الکترونیکصنعت831

Proteus0-23/10/1/2/183114300300101116,415,2003264900751390/05/15طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار الکترونیکصنعت832

32/90/1/331143003002000142,768,0003203297005001388/01/01-0طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتالالکترونیکصنعت833

Logic Works0-23/10/1/1/173114300300200112,566,0803102000301390/07/01كار با نرم افزار الکترونیکصنعت834

52/53/1/574212003001000150,965,2002330385007151387/01/01-8الکترونیک كار صنعتیالکترونیکصنعت835

ATM8-52/46/1/174212003002000111,404,800250110001601390/04/01تعمیركار دستگاه الکترونیکصنعت836

42/36/1/17421200300300017,840,80024268001101388/12/01-8تعمیركار دوربین های فیلمبرداریالکترونیکصنعت837

42/37/1/17421200300400018,553,60024476001201388/12/01-8تعمیركار دوربین های عکاسی دیجیتالالکترونیکصنعت838

52/18/1/174212003005000117,107,200295145002401390/05/15-8(دوربین مدار بسته)تعمیركار سیستم های نظارت تصویری الکترونیکصنعت839

تاریخ تدوین و به روز رسانیسطح مهارتکد استاندارد جدید ساعت کلپروژه-ساعتحداکثر شهریه کارورزی-ساعتعملی-ساعتنظری- ساعت کد استاندارد قدیمنام استاندارد(رشته)نام گروه خوشهشماره
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52/11/1/274212003006000111,761,200261104001651392/12/01-8تعمیركار دستگاه های آزمایشگاهی الکترونیکالکترونیکصنعت840

56/35/1/37421200300700019,836,64025286001381383/05/01-8تعمیركار تلفن رومیزی و ارتباطات داخلیالکترونیکصنعت841

54/23/1/374212003008000138,134,8002244291005351387/01/01-8تعمیركار تلویزیون رنگیالکترونیکصنعت842

54/23/1/3/17421200300900017,270,56026636001021387/07/01-8 (و پالسما;LCD&nbsp)تعمیركار تلویزیون های پیشرفتهالکترونیکصنعت843

174212003009001112,830,4002621031501801393/09/15-010-03-7421سامسونگLEDو  LCDنصب و تعمیر تلویزیون های پالسما ،الکترونیکصنعت844

52/48/1/274212003010000122,809,600298222003201380/09/01-8تعمیركار دستگاه فتوكپیالکترونیکصنعت845

8-54/28/1/17421200301100019,266,40024684001301388/01/01(CD)تعمیركار دستگاه های پخش لوح فشردهالکترونیکصنعت846

52/47/1/274212003012000118,817,920280184002641379/04/01-8تعمیركار دستگاه های تکثیرالکترونیکصنعت847

54/27/1/274212003013000127,228,9602142240003821383/12/01-8(فکس)تعمیركار دستگاه های دورنگار الکترونیکصنعت848

54/25/1/474212003014000145,619,2002287353006401388/01/01-8تعمیركار رادیو و ضبط صوتالکترونیکصنعت849

17421200301400118,553,600249611001201393/09/15-001-03-7421نصب و تعمیر سیستم های  صوتی خانگی سامسونگالکترونیکصنعت850

49/68/1/374212003015000143,908,4802268348006161387/01/01-8تعمیركار ماشین تایپالکترونیکصنعت851

52/49/1/374212003016000139,061,4402244304005481388/01/01-8تعمیركار ماشین حسابالکترونیکصنعت852

54/26/1/374212003017000122,809,6002140180003201382/02/01-8تعمیركار ویدئو كاستالکترونیکصنعت853

52/19/1/374212003018000122,453,2002115200003151390/03/31-8امنیتی و ارتباطی- عیب یاب سیستم های حفاظتی نصاب والکترونیکصنعت854

17421200301900118,910,00025471001251393/10/01-001-35-3511تعمیر موبایل و تبلت سامسونگالکترونیکصنعت855

23/10/1/2/1621524003001000110,692,00042773001001392/11/01-0طراح و عیب یاب منابع تغذیه الکترونیکصنعت3479

17421200302000017,128,00024753001001395/01/25-002-03-8212تعمیركار دستگاه محافظ برقالکترونیکصنعت3550

52/19/1/3/27421200302100019,266,40024090001301393/01/16-8نصاب سیستم های صوتی سالن های كنفرانسالکترونیکصنعت3551

8212-03-001-17421200302200016,700,3202425200941393/06/01(CFL)تعمیركار المپ های الکتریکی كم مصرفالکترونیکصنعت3616

MATLAB3114-03-004-131193003012002113,343,616341115001561394/10/01پردازش سیگنال با نرم افزار الکترونیکصنعت3908

121524003001001110,050,4804316300941394/07/01-002-05-3113 در مبدل های سوئیچینگ فركانس باالEMI طراحی و تحلیل الکترونیکصنعت3944

131143003003000117,192,736365136002011396/09/22-015-03-3119طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال با بردهای آردوینوالکترونیکصنعت3987

74212003019000174212003019000211,547,3602551070016297/3/1تعمیركار سخت افزار تلفن همراهالکترونیکصنعت4465

74212003023000113,186,8002631220018597/3/1-تعمیر كار نرم افزار تلفن همراهالکترونیکصنعت4522

5223200300100017,698,240243650010897/3/1-فروشنده گوشی تلفن همراهالکترونیکصنعت4523

74212003024000146,332,00022024480065097/5/14-تعمیركار دستگاه های چاپگرالکترونیکصنعت4667

80/21/1/14223204300100015,740,41621648320961392/04/01-3اپراتور پاسخگوی مشتركین تلفن همراهاداری امورخدمات1976

14223204300200011,435,104261800241394/10/01-002-43-3341سرپرست متصدیان پاسخگویی مركز تماس اداری امورخدمات1977

95/31/1/24415204300100015,740,4162484080961384/04/01-3بایگاناداری امورخدمات1978

1441520430010011478,3682260081395/04/01-009-43-4110حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شدهاداری امورخدمات1979

91/35/1/244152043002000113,155,120212892002201369/10/01-1بایگان و مسئول اطالعات و آمار آموزشیاداری امورخدمات1980

25/42/2/34415204300300017,773,48028545001301388/01/01-29كارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه اداری امورخدمات1981

25/42/1/34415204300400013,587,7602372300601388/01/01-19كارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه اداری امورخدمات1982

99/55/1/34415204300500015,381,6402266400901390/08/01-3مسئول تکثیر اوراقاداری امورخدمات1983

93/38/1/34415204300700016,577,56023080001101390/08/01-3كارمند دبیرخانه اداری امورخدمات1984

91/33/1/34415204300800015,979,60022476001001390/12/01-1مسئول بایگانی و بانک اطالعاتاداری امورخدمات1985

52/24/1/35131204300100016,697,152216484801121392/04/09-5پیشخدمت اداریاداری امورخدمات1986
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15131204300200013,587,7602154500601393/08/01-003-43-5131پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان هااداری امورخدمات1987

93/37/1/424234043001000112,557,16044991001401390/07/01-3كارشناس امور اداریاداری امورخدمات1988

93/38/1/32423404300300018,969,400428720010090/10/1-8مسئول طبقه بندی مشاغلاداری امورخدمات1989

70/41/1/18321204300100015,740,41621648320961392/04/01-3پیکاداری امورخدمات1990

92/27/1/34211204300100016,278,580225651501051390/11/15-8تحصیل داراداری امورخدمات1991

113454043001000112,915,9364123210001441393/07/01-007-43-1345رئیس مركز آموزش فنی و حرفه ایاداری امورخدمات1992

15153204300100011,913,472282400321394/07/15-002-43-5153سرایداراداری امورخدمات1993

52/29/1/29111104300100011,413,360171900261379/05/01-5سرویس و نگهدار منازلاداری امورخدمات1994

3314/1/1/14321204300100016,996,13223087001171389/12/01طراح سیستم های انباراداری امورخدمات1995

52/25/1/19112104300100014,348,8001824480801392/04/09-5كارگر خدماتیاداری امورخدمات1996

21/22/1/35414204300300015,441,4362345700911390/05/01-3منشی انتظاماتاداری امورخدمات1997

2619/1/23411304300100014,305,3003233700601389/08/01متصدی دفاتر اسناد رسمیاداری امورخدمات1998

11/16/2/21114304300100016,457,9503256500901390/12/01-2مدیر صنفاداری امورخدمات1999

12190906031212404300300115,381,6404253500601388/02/01مدیریت رفتار سازمانیاداری امورخدمات2000

ندارد12121206011212404300200213,587,760414260040توانمند سازی كاركناناداری امورخدمات2001

ندارد12221306011212404300200315,740,416426380064ارتباطات سازمانیاداری امورخدمات2002

2/16/1/112123043003000110,045,700310535001401388/01/01-2مدیر پایهاداری امورخدمات2003

02/14/1/11212404300400019,866,34048426001101388/01/01-2مدیر میانیاداری امورخدمات2004

02/12/1/112124043005000110,763,28049228001201388/01/01-2مدیر ارشداداری امورخدمات2005

3314/2/1/14321204300200015,501,2322246800921389/12/01مدیر انبارهای صنعتیاداری امورخدمات2006

11349404300100015,830,1104194600651393/07/10-001-43-5153مدیر ساختمان های مسکونی و تجاریاداری امورخدمات2007

93/55/1/34312204300100016,577,56022882001101390/08/01-3مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمهاداری امورخدمات2008

19/61/1/34221204300100015,979,60026040001001388/08/01-2مسئول نقلیهاداری امورخدمات2009

39/31/1/35441204300100017,773,48023694001301390/07/01-3مسئول كنترل و بازرسی كاركناناداری امورخدمات2010

70/15/1/24412204300100014,185,7202185200701369/11/01-3نامه رساناداری امورخدمات2011

51/25/1/133433043001000117,221,200360180002401378/05/01-1(آیین نگارش)نگارنده متون فارسی اداری امورخدمات2012

ندارد26431005013343304300100112,870,200325150040ویراستاری متوناداری امورخدمات2013

95/36/2/2/13343304300200015,740,4003235700801395/10/15-1نگارنده ی نامه به زبان انگلیسیاداری امورخدمات2014

51/24/1/233433043003000113,346,430372114001861378/04/01-1(آئین نگارش)نگارنده ی متون خارجیاداری امورخدمات2015

93/30/1/244162043001000113,394,304266158002241369/01/01-3مسئول آمار و اطالعات پرسنلیاداری امورخدمات2016

93/34/1/34416204300200015,740,4162276900961390/09/01-3مسئول رفاه و درماناداری امورخدمات2017

19/87/1/24416204300300016,039,39624160001011375-2كارگزین و مسئول امور پرسنلیاداری امورخدمات2018

ندارد24231304014416204300300112,391,840225150040بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداریاداری امورخدمات2019

ندارد24211305014416204300300212,391,840220200040طراحی و تدوین فرم های اداری سازمانیاداری امورخدمات2020

93/36/1/24416204300400015,561,0282741900931377/07/01-2رئیس كارگزینیاداری امورخدمات2021

93/35/1/34416204300500015,381,6402207000901390/09/01-3كارگزین امور رفاهیاداری امورخدمات2022

1441620430050011956,736261000161393/06/15-050-43-1219شناسایی و بکارگیری مقررات تعاونی توسط مدیراناداری امورخدمات2023

ندارد26421304014416204300500212,391,840220200040گزارش نویسیاداری امورخدمات2024
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ندارد33131105014416204300500312,391,840220200040دستیاری اجرایی امور اداری و مالیاداری امورخدمات2025

ندارد13491306014416204300600212,391,840216240040مهارت های فردی در محیط كاراداری امورخدمات2026

ندارد14416204300600311,195,92025150020-010-43-4110اداره امور دفتریاداری امورخدمات2027

39/91/1/24416204300700016,457,96823375001081390/07/01-3مسئول حضور و غیاباداری امورخدمات2028

93/32/1/34416204300800017,175,52023684001201390/07/01-3مسئول ترفیعات و خدمات پرسنلیاداری امورخدمات2029

59/50/1/25414204300200018,969,40026585001501396/06/20-5متصدی خدمات حفاظتی و مراقبتیاداری امورخدمات3974

4223/1/74223204300300015,082,6602305500851393/09/01تلفنچیاداری امورخدمات3979

4223204300400017,773,480260700013096/12/7-118متصدی پاسخگوی اداری امورخدمات4042

41312043001000134,442,49621444320057696/12/7-(خاص افراد با نیازهای ویژه )كمک تایپیست اداری امورخدمات4057

44152043011000112,915,9362821340021696/12/13-(خاص افراد با نیازهای ویژه)كمک متصدی تکثیراداری امورخدمات4087

12191004011212304300300213,444,2403202800481388مدیریت عمومیاداری امورخدمات4203

12121005031212304300300312,870,2003162400401388مدیریت تغییر و تحول سازمانیاداری امورخدمات4205

21491107031212304300300413,085,4653182500431388تکنیکهای مدیریت و رهبریاداری امورخدمات4206

19/98/1/1/11212304300300515,740,40032555008091/9/1-2بکارگیری نظام پیشنهاد ها در سازمانهااداری امورخدمات4270

94/49/1/12423404300200018,520,93047223009588/1/1-1كارشناس طبقه بندی مشاغلاداری امورخدمات4457

44162043006000144162043006000220,928,60021252250035097/4/12كارمند امور اداریاداری امورخدمات4636

21/21/2/341102043001000217,938,8002972030030097/4/15-3**411020430010001**1-001-43-3343**412020430030001**21/21/1/3-3**412020430020001مسئول دفتراداری امورخدمات4639

00/98/1/244152043006000220,928,60021302200035097/4/15-3**441520430100001**93/25/1/3-3**441520430060001سرپرست دبیرخانه و بایگانیاداری امورخدمات4640

12124043001000112124043001000217,938,8004721280020097/11/30-121240430010011-1212110502-111430430010001مدیر منابع انسانیاداری امورخدمات4816

22/19/1/26112206100100016,471,57526140001011384/02/02-6كشت كار موزباغی امورکشاورزی3091

27/99/1/26112206100200019,034,575235106001411385/01/01-6چای كار باغی امورکشاورزی3092

27/45/1/16113206100600016,663,80022777001041388/01/01-6كارگر ماهر تولید در گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گلباغی امورکشاورزی3093

6111/3/131423061001000123,067,0003100200003001389/02/01تکنسین باغات مناطق معتدلهباغی امورکشاورزی3094

16113206101200115,638,6002295900881393/07/01-054-61-6113طراحی و احداث باغات میوهباغی امورکشاورزی3095

2162/4/16113206101501513,844,5002164400601388/11/01 آبیاری باغات و مزارعباغی امورکشاورزی3096

6113/46/16113206101501613,844,5002154500601385/01/01پرورش انارباغی امورکشاورزی3097

27/41/1/46113206101500017,432,70023977001161390/04/01-6باغبانباغی امورکشاورزی3098

/16(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)عملیات تعویض گلدان باغی امورکشاورزی3099 /100/61126113206101500115,638,6002226600881392/11/01و

(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)انتقال نشا گل و بوته به گلدان و باغچه باغی امورکشاورزی3100 4/ /100/61126113206101500215,638,6002226600881389/03/03و

/24(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)كاشت گیاه در گلدان باغی امورکشاورزی3101 /100/61126113206101500315,638,6002226600881392/11/01و

/23(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)كاشت باغی امورکشاورزی3102 /100/61126113206101500414,228,9502165000661392/11/01و

/25(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)كاشت نهال باغی امورکشاورزی3103 /100/61126113206101500515,638,6002226600881392/11/01و

/26(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)كنترل علف های هرز باغی امورکشاورزی3104 /100/61126113206101500615,638,6002226600881392/11/01و

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)گل كاری گل های درون خانه ای باغی امورکشاورزی3105 /2861132061015007115,506,150260182002421392/11/01و

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)مراقبت از گیاهان در حال رشد باغی امورکشاورزی3106 /296113206101500815,638,6002226600881392/11/01و

6113/54/16113206101501015,318,2252305300831390/01/28كشت درختان درختچه های گرمسیریباغی امورکشاورزی3107

6113/49/16113206101501113,844,5002154500601390/01/28باغداری میوه های گرمسیری خزان دارباغی امورکشاورزی3108

6113/30/16113206101501213,844,5002223800601389/05/01بادام كاریباغی امورکشاورزی3109
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6113/57/16113206101501315,254,1502245800821390/03/01كشت و پرورش انبهباغی امورکشاورزی3110

6113/58/16113206101501414,549,3252254600711390/03/01كشت و پرورش گواواباغی امورکشاورزی3111

22/40/1/261122061004000110,892,750244126001701390/04/01-6بسته بند مركباتباغی امورکشاورزی3112

27/49/1/36113206102100016,407,50024456001001390/04/01-6تولید كننده نهال زیتونباغی امورکشاورزی3113

23/90/1/26113206102200016,791,95023670001061390/04/01-6تولید كننده نهال مثمر و غیر مثمرباغی امورکشاورزی3114

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)تولید نهال قلمه ای باغی امورکشاورزی3115 /1161132061022001115,506,150260182002421392/11/01و

27/40/1/13142306100200019,226,80033090001201388/08/01-6تکنسین تولید گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گلباغی امورکشاورزی3116

27/97/1/26112206100600017,304,55023381001141390/04/01-6پرورش دهنده خرماباغی امورکشاورزی3117

92/85/1/26112206100700016,407,50022872001001390/04/01-6پرورش دهنده زیتونباغی امورکشاورزی3118

23/30/1/26112206100800016,407,50023961001001390/04/01-6پرورش دهنده مركباتباغی امورکشاورزی3119

12/30/1/26112206100900016,407,50023070001001390/04/01-6پرورش دهنده كیویباغی امورکشاورزی3120

6113/22/16113206108200313,844,5002154500601389/03/01تکثیر و پرورش نوین گل رزباغی امورکشاورزی3121

6111/43/16113206108200214,805,6252274800751392/03/01پرورش گل نرگس بهبهانباغی امورکشاورزی3122

28/98/1/26113206103300015,894,9002306200921390/04/01-6پرورش دهنده گل محمدیباغی امورکشاورزی3123

27/98/1/36113206101501714,997,8502235500781390/04/01-6پیوند زن درختان باغیباغی امورکشاورزی3124

16113206103400115,766,7502236700901393/06/01-011-61-6113پیوند زنی نهال گردوباغی امورکشاورزی3125

6113/25/16112206103800713,395,9752223100531389/04/01مدیریت پرورش گل در گلخانهباغی امورکشاورزی3126

6111/40/13142306100600019,226,80033090001201390/06/01تکنسین ماهر كلینیک گیاه پزشکیباغی امورکشاورزی3127

6121/61/16113206101501815,126,0002285200801391/08/01تولید نهال توتباغی امورکشاورزی3128

6121/67/16113206101501914,164,8752273800651391/08/01طراحی و احداث كننده توتستانباغی امورکشاورزی3129

6121/65/13142306100300113,152,4903212000411391/08/01متصدی كنترل آفات و بیماری های توتباغی امورکشاورزی3130

6121/60/13142306100300017,689,00034852001001391/08/01تکنسین توتستانباغی امورکشاورزی3131

6113/23/16112206105700113,844,5002154500601389/03/03ازدیاد موباغی امورکشاورزی3132

16112306105700215,689,8603264800741394/12/01-065-61-6113موكاری و مدیریت تاكستانباغی امورکشاورزی3133

27/43/1/36113206105900015,894,9002355700921392/11/02-6تولید كننده گل های پیازی در فضای آزاد  باغی امورکشاورزی3134

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)پرورش كاكتوس ها باغی امورکشاورزی3135 /661132061073001115,506,150260182002421392/11/01و

72/13/1/231423061011000113,225,080345127001721392/11/02-6طراح و مجری احداث گلخانهباغی امورکشاورزی3136

23142306100400017,996,56036836001041388/08/01-002-61-6113تکنسین تغذیه و بهداشت باغاتباغی امورکشاورزی3137

161132061065000110,828,675255114001691393/07/01-053-61-6113تولید كننده گل های شاخه بریدهباغی امورکشاورزی3138

16113206106600018,842,35024692001381393/07/01-050-61-6113كارور كشت بافت درختان چوبیباغی امورکشاورزی3139

231423061010000117,838,480372160002321393/08/01-001-61-6113ناظر نخیالتباغی امورکشاورزی3140

161122061006001117,941,000290190002801394/05/01-017-61-6111مبارزه با آفات و بیماری های درخت خرماباغی امورکشاورزی3141

16113206106200114,293,0252313600671394/10/20-060-61-6113پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی در منزلباغی امورکشاورزی3142

16112206101500315,254,1502226000821394/11/01-061-61-6113(كنار)كشت و پرورش دهنده درخت سدر باغی امورکشاورزی3143

16113206107600016,856,02524166001071394/12/01-062-61-6113هرس كارباغی امورکشاورزی3144

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)هرس سبک با ابزار ساده باغی امورکشاورزی3145 /306113206107600115,638,6002226600881392/11/01و

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)فرآوری مواد آلی گیاهی باغی امورکشاورزی3146 /226113206107700115,638,6002226600881392/11/01و

131423061005000110,380,15034293001351394/12/01-005-62-6111(هوا كشت)تکنسین تولید گلخانه های آئروپونیک باغی امورکشاورزی3147



98مبالغ حداکثر شهریه مصوب در سال  آموزشگاه مهارت-سعید خدایی: تهیه کننده

16113206108000413,844,5002204000601394/12/01-001-62-6111پرورش انواع شمعدانیباغی امورکشاورزی3148

22/70/1/261122061005000112,815,000254146002001390/04/01-6زرشک كارباغی امورکشاورزی4018

61132061088000123,067,0002802800036097/2/25- (خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار تولید كننده نهال قلمه ایباغی امورکشاورزی4466

(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار تولید كننده كودهای آلی گیاهی باغی امورکشاورزی4467 -6113206108900016,791,950242640010697/2/25

6113206109000016,471,575241600010197/2/25- (خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار تولید كننده گل های گلدانی و سبدهای تزیینی باغی امورکشاورزی4468

61132061091000127,680,40021442880043297/2/25-دستیار باغبانباغی امورکشاورزی4469

6113206109200016,791,950242640010697/2/25- (خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار تولید كننده كمپوستباغی امورکشاورزی4470

(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیارتولیدكننده گل های درون خانه ایباغی امورکشاورزی4471 -61132061093000116,915,8002482160026497/2/25

61132061094000123,067,0002802800036097/2/25-(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار تولید كننده نهال بذری باغی امورکشاورزی4472

61132061095000116,915,8002482160026497/2/25- (خاص افراد با نیازهای ویژه) (فضای آزاد)دستیار تولید كننده نشای گل ها و گیاهان فصلیباغی امورکشاورزی4473

6113206109600016,407,500235650010097/2/25-(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیارتولیدكننده تراریوم های سادهباغی امورکشاورزی4474

(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار تولید كننده نشاءگیاهان جالیزیباغی امورکشاورزی4475 -61132061097000116,915,8002482160026497/2/25

61132061098000116,915,8002482160026497/2/25-(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار كاكتوس كار باغی امورکشاورزی4476

61132061099000116,403,2002721840025697/2/25-(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار آبیار باغی امورکشاورزی4477

(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیارتولیدكننده كودهای آلی حیوانیباغی امورکشاورزی4478 -6113206110000016,791,950242640010697/2/25

61132061101000116,915,8002482160026497/2/25-(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار تولید كننده سبزیباغی امورکشاورزی4479

61132061102000123,067,0002802800036097/2/25-(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار چمن كارباغی امورکشاورزی4480

61132061074000161132061074000222,234,02521052420034797/2/31تکثیر و پرورش گل های آپارتمانیباغی امورکشاورزی4485

61132061082000161132061082000210,123,8502521060015897/2/31پرورش دهنده گل درفضای آزادباغی امورکشاورزی4486

31423061004001161132061120000116,403,20021151410025697/3/23**6113/21/1(باغبانی و زراعت )كارور تغذیه گیاهان باغی امورکشاورزی4542

61122061115000114,352,8002641600022497/3/20-كاربر كنترل آفات و بیماری ها در گلخانهباغی امورکشاورزی4543

31423061009000161132061122000110,444,2252501130016397/3/20های هیدروپونیک صیفی و گل¬كاربر تغذیه كودی گلخانهباغی امورکشاورزی4562

61132061121000113,455,7502891210021097/3/23-تکثیر كننده گیاهان باغی زراعی باغی امورکشاورزی4563

661132061119000117,941,0002652150028097/4/6-1/1/12/22تولید كننده بونسایباغی امورکشاورزی4595

61132061087000161132061087000219,414,72521101930030397/4/5كارور كشت بافت گیاهان باغی و زراعیباغی امورکشاورزی4601

61132061082001161132061082001217,428,40021001720027297/4/5كارور تولیدكننده بذر گلهاباغی امورکشاورزی4605

61132061067000161132061067000216,659,5002921680026097/3/23كارور كشت بافت گیاهان زینتیباغی امورکشاورزی4606

61132061073000161132061073000214,737,2502751550023097/4/10تکثیر كننده و پرورش دهنده كاكتوس ها و ساكولنت هاباغی امورکشاورزی4608

61132061062000161132061062000215,570,2252871560024397/4/10طراح و نگهدارنده گل و گیاه باغی امورکشاورزی4626

31423061008000161132061103000119,542,87521201850030597/4/12كاربر فنی كشاورزیباغی امورکشاورزی4627

6112206112500014,100,80021846006490/4/1-پسته كارباغی امورکشاورزی4654

6112206112400014,100,80021549006490/4/1-تولید كننده تراریومباغی امورکشاورزی4655

61122061123000112,750,9252791200019993/4/1-عطر ساز عطر گل های طبیعیباغی امورکشاورزی4656

6113206112300016,407,500240600010097/12/8-تولید كننده محصوالت ارگانیک گلخانه ایباغی امورکشاورزی4809

61132061124000110,892,7502501200017097/12/7-تولید كننده تجاری شب بوباغی امورکشاورزی4810

25/14/1/113114063001000118,261,470485105001901388/01/01-6مدیر واحد پرورش مرغ مادرماکیان و دام امورکشاورزی212

16121206305600415,446,3752622300851394/12/01-201-63-6121ارزیابی اقتصادی نشخوار كننده گان بزرگماکیان و دام امورکشاورزی213

16121206305600315,446,3752622300851394/12/01-200-63-6121ارزیابی اقتصادی نشخوار كننده گان كوچکماکیان و دام امورکشاورزی214
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6123/7/16123206303800016,920,10024563001081390/06/01استحصال كننده زهر زنبور عسلماکیان و دام امورکشاورزی215

6121/37/16121206306800016,279,3502593900981390/06/01اصالحگر نژاد اسب های سواریماکیان و دام امورکشاورزی216

6121/70/16123206302900311,473,7252101300231391/08/01انبارداری پیله خشکماکیان و دام امورکشاورزی217

11311406301300417,977,3794315200831395/01/15-213-63-6221آنالیز خوراک دامماکیان و دام امورکشاورزی218

16121206302400114,485,2502304000701395/01/15-214-63-6121پروار بندی برهماکیان و دام امورکشاورزی219

6122/4/16122206302600016,471,57525249001011390/04/01پرورش دهنده اردک گوشتیماکیان و دام امورکشاورزی220

5164/1/161212063007000110,764,600210068001681389/04/01پرورش دهنده اسبماکیان و دام امورکشاورزی221

16121206305300018,970,50025783001401395/01/15-212-63-6121پرورش دهنده بزماکیان و دام امورکشاورزی222

26122206306100017,368,62524867001151393/02/01-002-63-6122پرورش دهنده بلدرچینماکیان و دام امورکشاورزی223

6121/36/16122206302300016,407,50022872001001390/06/01پرورش دهنده بوقلمون گوشتیماکیان و دام امورکشاورزی224

6122/5/16122206302800018,009,37524085001251390/06/01پرورش دهنده پرندگان زینتیماکیان و دام امورکشاورزی225

6123/4/16129206302700017,432,70024175001161392/03/01پرورش دهنده زنبور پارازیت هابر و براكونماکیان و دام امورکشاورزی226

261232063059000112,815,000278122002001396/03/01-001-63-6123پرورش دهنده زنبور عسلماکیان و دام امورکشاورزی227

6121/27/16129206301600015,894,9002425000921390/06/01پرورش دهنده سگ زنده یابماکیان و دام امورکشاورزی228

6121/1/16121206300800018,457,90023795001321390/05/01پرورش دهنده شترماکیان و دام امورکشاورزی229

6121/39/16122206302500016,407,50023664001001390/09/01پرورش دهنده غازماکیان و دام امورکشاورزی230

6121/32/161224063021000117,300,340469111001801392/03/01پرورش دهنده غاز مادر گوشتیماکیان و دام امورکشاورزی231

161222063051000110,764,600260108001681394/12/01-207-63-6121پرورش دهنده قرقاول مادر گوشتیماکیان و دام امورکشاورزی232

161222063052000110,764,600260108001681394/12/01-208-63-6121پرورش دهنده كبک گوشتی مادرماکیان و دام امورکشاورزی233

6121/24/16123206301400017,240,47523974001131390/06/01پرورش دهنده كرم ابریشمماکیان و دام امورکشاورزی234

6121/28/16122206301700016,471,57523863001011390/06/01پرورش دهنده كبکماکیان و دام امورکشاورزی235

6121/20/16129206301100016,663,80023866001041390/04/01پرورش دهنده گوزنماکیان و دام امورکشاورزی236

6121/38/161212063024000110,252,00027090001601390/08/01پرورش دهنده گوسفندماکیان و دام امورکشاورزی237

16122206304900016,151,2002375900961390/06/01-205-63-6121پرورش دهنده مرغ بومیماکیان و دام امورکشاورزی238

11311406303000314,805,6504351500501394/11/01-101-63-6122پیشگیری و درمان ناهنجاری های متابولیکی در طیورماکیان و دام امورکشاورزی239

11311406301300314,805,6504351500501394/11/01-101-63-6121پیشگیری و درمان ناهنجاری های متابولیکی در گاوماکیان و دام امورکشاورزی240

29/24/1/131423063002000111,533,500350100001501388/01/01-6تکنسین اصالح نژاد زنبور عسلماکیان و دام امورکشاورزی241

16129206304600016,471,57524061001011394/04/01-122-63-6123تکنسین تولید كفشدوزک كریپتولموسماکیان و دام امورکشاورزی242

231423063058000115,531,780373129002021394/11/10-001-63-6122تکنسین فنی سالن پرورش مرغ مادرماکیان و دام امورکشاورزی243

131423063050000112,302,400351109001601394/12/01-206-63-6121تکنسین انتقال جنین درگاوماکیان و دام امورکشاورزی244

23142306306300018,073,45034560001051394/11/01-034-63-6121تکنسین بازرسی گوشتماکیان و دام امورکشاورزی245

6121/68/16123206303500016,407,50023565001001391/08/01تکنسین تاسیسات و خشک كردن پیلهماکیان و دام امورکشاورزی246

6121/62/16123206303100016,535,65024161001021391/08/01تکنسین تفریخ تخم نوغانماکیان و دام امورکشاورزی247

13142206300900015,894,9002296300921390/04/01-62-6122تکنسین واحد جوجه كشی اردکماکیان و دام امورکشاورزی248

16121206305600514,741,5502304400741394/12/15-209-63-6121تولید خوراک دام و طیورماکیان و دام امورکشاورزی249

16129206304700016,599,72524855001031394/04/01-123-63-6123تولید كننده پروانه بید غالتماکیان و دام امورکشاورزی250

6123/3/16123206305900213,844,5002154500601392/03/01از زنبور عسل (رویال)تولید ژل سلطنتیماکیان و دام امورکشاورزی251

6123/8/16123206305100112,563,0002152500401389/03/01تولید بره موم از زنبور عسلماکیان و دام امورکشاورزی252
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6123/2/16123206305900313,844,5002154500601392/03/01تولید گرده گل از زنبور عسلماکیان و دام امورکشاورزی253

6122/1/11311406303000218,554,0574325700891390/05/01جیره نویسی دام وطیورماکیان و دام امورکشاورزی254

16121206305600217,689,00026654001201393/11/11-120-61-6121رعایت اصول بهداشت در گاوداری صنعتیماکیان و دام امورکشاورزی255

16121206304200117,689,00025070001201393/11/11-121-61-6121رعایت اصول بهداشت در مرغداری صنعتیماکیان و دام امورکشاورزی256

16121206305600615,382,3002364800841394/12/01-204-63-6121رعایت بهداشت جایگاه دامماکیان و دام امورکشاورزی257

6121/35/13142306302200018,842,35034075001151390/06/01سرپرست كشتارگاه طیورماکیان و دام امورکشاورزی258

6122/1/31311406303000118,650,1704256500901390/04/01طراحی مرغداری هاماکیان و دام امورکشاورزی259

7233/1/21311406301300115,766,7804154500601389/03/03طراحی و آماده سازی واحدهای مکانیزه دامپروریماکیان و دام امورکشاورزی260

16123206306600016,471,57524160001011394/12/01-210-63-6121فراوری و استخراج پروتئین از كرمماکیان و دام امورکشاورزی261

6121/21/13240306301200018,457,90038030001101390/06/01فن ورز تلقیح مصنوعی دامماکیان و دام امورکشاورزی262

6123/5/16123206304300113,139,6752133600491391/08/15تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسلماکیان و دام امورکشاورزی263

است اشتباه فایل73/29/1/37511106306500015,825,0001406000100-7فن ورز ذبح دامماکیان و دام امورکشاورزی264

24/19/1/29211106304500114,077,5001205000701388/01/01-6سم چینیماکیان و دام امورکشاورزی265

24/20/1/261212063056000112,302,400248144001921385/10/01-6(شیری ، گوشتی)كارگر فنی گاوداری صنعتی ماکیان و دام امورکشاورزی266

26/19/1/16122206300400018,393,82526269001311388/11/01-6كارگر فنی مرغداری تخم گذارماکیان و دام امورکشاورزی267

25/13/1/261212063054000118,453,600296192002881388/01/01-6كارگر فنی مرغداری صنعتیماکیان و دام امورکشاورزی268

6122/9/16121206304200017,240,47524469001131390/04/01كارگر فنی مرغداری صنعتی گوشتیماکیان و دام امورکشاورزی269

6121/26/16122206301500017,945,30025272001241390/06/01كارگر ماهر سالن پرورش مرغ مادرماکیان و دام امورکشاورزی270

24/21/1/16121206300500016,471,57523566001011388/12/01-6كارگر ماهر شیردوش در دامداریماکیان و دام امورکشاورزی271

7233/1/32250306306800017,842,78035052001021390/05/01كارور نرم افزار جامع مدیریت مطب و كلینیک دامپزشکیماکیان و دام امورکشاورزی272

12132306306700017,765,89033566001011394/04/01-001-63-1311كارآفرینی روستاییماکیان و دام امورکشاورزی273

6121/69/16123206303600016,535,65024161001021391/08/01كارور تولید كننده پیله ترماکیان و دام امورکشاورزی274

6121/64/16123206302900113,588,2002243200561391/08/01(نخ ریس ابریشم)كاور تولید ابریشمماکیان و دام امورکشاورزی275

6121/66/16123206302900211,730,0252111600271391/08/01 ضدعفونی اماكن و ابزار پرورش كرم ابریشمماکیان و دام امورکشاورزی276

6121/63/16123206303200012,883,3752182700451391/08/01 كنترل آفات و بیماریهای كرم ابریشمماکیان و دام امورکشاورزی277

113114063048000119,222,600465135002001394/12/01-202-63-6121مدیر فنی واحد مرغ گوشتی و تخمگذارماکیان و دام امورکشاورزی278

6122/7/113114063037000111,533,56047050001201390/04/01مدیر واحد پرورش بلدرچینماکیان و دام امورکشاورزی279

6122/8/113114063040000112,014,12545075001251390/06/01مدیر واحد پرورش شتر مرغماکیان و دام امورکشاورزی280

6121/22/113114063013000122,490,442482152002341390/06/01مدیر واحد پرورش گاو شیریماکیان و دام امورکشاورزی281

6122/6/113114063030000119,030,374490108001981390/04/01مدیر واحد پرورش مرغ گوشتیماکیان و دام امورکشاورزی282

213114063062000111,149,108438681001161394/09/15-010-63-1311مدیر واحدهای جوجه كشیماکیان و دام امورکشاورزی283

6121/3/11311406301800019,611,30043862001001392/03/01مدیر واحد پرورش تخصصی جوجه شتر مرغماکیان و دام امورکشاورزی284

6121/30/113114063020000116,531,436468104001721392/03/01مدیر واحد پرورش گاومیشماکیان و دام امورکشاورزی285

23142306306400017,689,00033268001001394/09/15-080-63-6129مسئول سیلو و فناوری علوفهماکیان و دام امورکشاورزی286

19212106304500019,611,250155110001651393/07/01-021-63-6121نعل بند مبتدی اسبماکیان و دام امورکشاورزی287

2250/1/13240306300600019,688,14034383001261390/08/01(دام و طیور)واكسیناتورماکیان و دام امورکشاورزی288

16121206300700119,931,62525897001551393/07/01-020-63-6221كارگر فنی جایگاه اسبماکیان و دام امورکشاورزی4412

6121206307200019,803,475269840015397/2/29-پرورش دهنده طوطی وكاسکوماکیان و دام امورکشاورزی4481
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61212063071000111,982,0252811060018797/2/29-پرورش دهنده قرقاولماکیان و دام امورکشاورزی4482

6121206306600019,098,650262800014297/2/29-پرورش دهنده قناری ماکیان و دام امورکشاورزی4483

61222063074000132,037,50022152850050097/2/29-پرورش دهنده طیورماکیان و دام امورکشاورزی4504

6121206306900016,407,500244560010097/2/29-پرورش دهنده فنچماکیان و دام امورکشاورزی4505

6122206307300017,240,475247660011397/2/29-پرورش دهنده كبوترماکیان و دام امورکشاورزی4506

6121206307500019,290,875266790014597/2/29-پرورش دهنده مرغ عشقماکیان و دام امورکشاورزی4509

6121206305600116121206307600017,689,000244760012097/3/22كاربر استفاده از پس مانده های فیبری كشاورزی در تغذیه دامماکیان و دام امورکشاورزی4565

31423062001000161232063076000114,096,5002661540022097/3/28كاربر تولیدآفت كش های بیولوژیکماکیان و دام امورکشاورزی4581

61132063023000161132063023000210,892,7502681020017097/4/4تولیدكننده ورمی كمپوستماکیان و دام امورکشاورزی4586

31423063057000161232063075000114,929,47521101230023397/4/10كاربر تکثیر زنبور تریکو گراماماکیان و دام امورکشاورزی4609

31423063003000161232063086000115,826,52521131340024797/4/11كاربر فرآوری محصوالت زنبور عسلماکیان و دام امورکشاورزی4612

6123206304300016123206304300027,560,850242760011897/4/11پرورش دهنده ملکه زنبور عسل ماکیان و دام امورکشاورزی4613

61232063085000130,307,47521832900047397/4/11-كاربر نوغانداریماکیان و دام امورکشاورزی4614

61212063082000132,037,50022202800050097/4/11درادنكاربر پرورش دامماکیان و دام امورکشاورزی4619

61292063060000161292063060000242,481,72521984650066397/4/12پرورش دهنده صنعتی گوزنماکیان و دام امورکشاورزی4624

61212063061000141,520,60021934550064897/4/12- پرورش دهنده آهوماکیان و دام امورکشاورزی4628

6123206308700018,073,450251750012697/4/31-زهرگیر عقربماکیان و دام امورکشاورزی4645

6123206308800017,304,550247670011497/11/1-پرورش دهنده عقرب ماکیان و دام امورکشاورزی4796

12/12/1/26111206200200016,791,95024363001061390/04/01-6تولید كننده نشاء صیفیزراعی امورکشاورزی3149

23/32/1/16111206200300016,599,72523568001031388/01/01-6فروشنده سموم دفع آفات نباتیزراعی امورکشاورزی3150

12/20/1/16111206200400017,112,32524368001111388/01/01-6كشت كار حبوبات زراعی امورکشاورزی3151

22/90/1/16111206204500016,407,50024753001001388/01/01-6كشت كار سیب زمینیزراعی امورکشاورزی3152

1311/6/13142306200300019,995,70033595001301389/09/01آزمایشگر خاک و گیاهزراعی امورکشاورزی3153

6113/47/16111206201300016,407,50022575001001390/03/01دسته بند و بسته بند زعفرانزراعی امورکشاورزی3154

6113/43/16111206200600015,766,7502207000901390/03/01كارگر دستگاه پنبه چینزراعی امورکشاورزی3155

27/94/1/36111206200700019,995,700211442001561390/04/01-6برنج كارزراعی امورکشاورزی3156

6113/52/16111206200700114,677,4752215200731390/03/01برنج كاری به روش بذركاری مستقیمزراعی امورکشاورزی3157

27/94/1/26111206200800017,240,47525162001131390/04/01-6تولید كننده جوانه های خوراكیزراعی امورکشاورزی3158

12/22/1/26111206200900016,407,50022674001001390/04/01-6تولید كننده چغندر قندزراعی امورکشاورزی3159

22/25/1/261112062010000112,430,550242152001941390/04/01-6تولید كننده نباتات علوفه ایزراعی امورکشاورزی3160

6113/69/16111206201100017,560,85023088001181390/04/01دیم كارزراعی امورکشاورزی3161

22/11/1/361112062012000130,756,000296384004801395/01/20-16زراعت كار درجه زراعی امورکشاورزی3162

(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)عملیات سله كشی و خاک دهی پای بوته ها زراعی امورکشاورزی3163 6112/100/ /186111206201200115,638,6002226600881392/11/01و

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)عملیات تنک و واكاری زراعی امورکشاورزی3164 /206111206201200215,638,6002226600881392/11/01و

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)عملیات وجین علف های هرز زراعی امورکشاورزی3165 /196111206201200315,638,6002226600881392/11/01و

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)عملیات جمع آوری محصول زراعی امورکشاورزی3166 /176111206201200415,638,6002226600881392/11/01و

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)آبیاری زراعی امورکشاورزی3167 /316111206201200515,638,6002226600881392/11/01و

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)برداشت محصوالت كشاورزی زراعی امورکشاورزی3168 /56111206201200614,228,9502165000661392/11/01و
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16111206202100315,830,8252316000911393/06/01-010-61-6113زراعت كار جوزراعی امورکشاورزی3169

6111/49/16111206202100813,844,5002194100601392/03/01زراعت سودان گراسزراعی امورکشاورزی3170

6113/70/16111206201500016,727,87523669001051390/04/01تولید كننده ژوت زراعی امورکشاورزی3171

6113/71/16111206201600016,727,87523669001051390/04/01تولید كننده كتانزراعی امورکشاورزی3172

22/11/2/36111206202100017,304,55023480001141390/04/01-6زراعت كار زراعی امورکشاورزی3173

6113/72/131423062002000110,380,150329106001351390/04/01تکنسین كنترل و گواهی بذرزراعی امورکشاورزی3174

22/29/1/36111206201800019,867,55026094001541390/04/01-6سبزی كارزراعی امورکشاورزی3175

6113/38/16111206202100215,766,7502256500901390/03/01زراعت كار باقالزراعی امورکشاورزی3176

6111/48/16111206202100113,780,4252134600591392/03/01زراعت بامیهزراعی امورکشاورزی3177

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)سبزی كاری زراعی امورکشاورزی3178 /1461112062018002115,506,150260182002421394/11/01و

16111206201800513,203,7502173300501393/11/01-121-61-6113تولید ارگانیک سبزیجات در منازل شهریزراعی امورکشاورزی3179

6111/39/131423062001001110,380,15034095001351390/06/01 آفت كشی بیولوژیک پایه نماتودزراعی امورکشاورزی3180

6111/38/13142306200100218,842,35033976001151390/06/01آفت كشی بیولوژیک انسکتاریومزراعی امورکشاورزی3181

6111/42/16111206203100016,727,87523966001051390/06/01كارگر مسئول تست و توزیع سموم گیاهیزراعی امورکشاورزی3182

6113/90/16111206203200017,048,25026149001101391/06/01تولیدكننده بذر پیاززراعی امورکشاورزی3183

6113/81/16111206203300016,727,87524362001051391/06/01تولیدكننده، فرآوری و بسته بندی انواع جوانه های گندم، ماش و عدسزراعی امورکشاورزی3184

6113/85/16111206203400018,137,52525869001271391/06/01درجه بندی و بسته بندی محصوالت زراعیزراعی امورکشاورزی3185

/6112/100(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)خاک ورزی زراعی امورکشاورزی3186 /136111206201200815,638,6002226600881392/11/01و

16111206203600018,842,35024692001381393/08/01-010-61-6111زراعت كار به لیموزراعی امورکشاورزی3187

16111206203700017,817,15024379001221393/08/01-011-61-6111زراعت كار گوجه فرنگیزراعی امورکشاورزی3188

16111206203700115,126,0002305000801395/01/21-065-62-6111دفع كننده پروانه مینوز گوجه فرنگیزراعی امورکشاورزی3189

16111206203900016,407,50023961001001394/01/01-012-61-6111علوفه كار نوینزراعی امورکشاورزی3190

16111206204000016,471,57524160001011394/01/01-015-61-6111كشت كار نخود دیمزراعی امورکشاورزی3191

26111206201800114,677,4752363700731394/11/01-021-62-6111سبزی كاری در منزلزراعی امورکشاورزی3192

16111206204300019,611,250248102001501394/12/01-007-62-6111زعفران كارزراعی امورکشاورزی3193

16111206204400016,407,50023565001001394/12/01-003-62-6111كشت موسیرزراعی امورکشاورزی3194

16111206200700218,201,60024286001281395/01/20-071-62-6111زراعت كار برنج قهوه ایزراعی امورکشاورزی3195

16111206204800016,471,57524754001011395/03/01-070-62-6111كشت كار گندمزراعی امورکشاورزی3196

6111/11/16111206204900017,240,47524865001131392/03/01ناظر مزارع گندمزراعی امورکشاورزی3197

6112/130/113113062001000136,907,20039027012004801392/12/01مدیر عامل شركت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعیزراعی امورکشاورزی3198

11311306200100113,536,9403232300461394/05/12-080-61-6112مبانی مدیریت عامل شركت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعیزراعی امورکشاورزی3199

6111/37/13142306200100317,227,6603286600941390/06/01آفت كشی بیولوژیک پایه باكتریزراعی امورکشاورزی3977

27/91/1/33142406200800019,611,30044456001001388/06/01-6مدیر تولید مزرعه قارچ خوراكی زراعی امورکشاورزی3988

11/28/1/26112206200100017,048,25022684001101390/04/01-6پرورش دهنده توت فرنگی زراعی امورکشاورزی3989

22/61/1/261122062002000114,480,950266160002261390/04/01-6پرورش دهنده سبزی و صیفی به روش هیدروپونیک زراعی امورکشاورزی3990

6113/42/161122062003001110,187,925246113001591390/03/01طراحی گلخانه هیدروپونیکزراعی امورکشاورزی3991

27/38/1/461122062005000116,018,750275175002501390/04/01-6كشتکار گلخانه های خاكیزراعی امورکشاورزی3992

16112206200500118,329,75024090001301395/03/01-060-62-6111كشت كار گلخانه ای خاكی توت فرنگیزراعی امورکشاورزی3993
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161122062005002110,252,000248112001601395/03/01-061-62-6111كشتکار گلخانه ای گوجه فرنگی وفلفل دلمه ایزراعی امورکشاورزی3994

/6112/100 (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه )كنترل عوامل اقلیمی در گلخانه زراعی امورکشاورزی3995 /276112206203800615,638,6002226600881392/11/01و

16112206200500318,329,75024090001301395/03/01-066-62-6111كشتکار گلخانه ای خیارزراعی امورکشاورزی3996

6113/88/16112206205200018,009,37526857001251395/02/01تولیدكننده سبزی در گلخانه های چوبی زراعی امورکشاورزی3997

6113/89/16112206205300017,176,40026151001121391/06/01تولید كننده سیر در منزلزراعی امورکشاورزی3998

161122062005004112,302,400248144001921395/01/22-064-62-6111كارگر فنی تولید گوجه فرنگی گلخانه ایزراعی امورکشاورزی3999

27/86/1/19211206200100016,407,50024753001001388/06/01-6قارچ چینزراعی امورکشاورزی4000

27/82/1/16113206200300016,087,1252207500951388/11/01-6پرورش دهنده قارچ شی تاكه زراعی امورکشاورزی4001

27/84/1/16113206200100017,624,92522495001191388/11/01-6پرورشدهنده قارچ توبرزراعی امورکشاورزی4002

27/83/1/16113206200200018,329,75023298001301388/11/01-6پرورش دهنده قارچ خوراكی والواریالزراعی امورکشاورزی4003

6113/39/16113206201300016,151,2002247200961390/03/01متصدی نگهداری چمن های ورزشی زراعی امورکشاورزی4004

/6112/100كنترل علف های هرز زراعی امورکشاورزی4005 /266113206201500615,638,6002226600881392/11/1و

27/87/1/16113206207100314,613,4002205200721390/04/01-6بسته بندی قارچ خوراكی دكمه ای زراعی امورکشاورزی4006

29/60/1/16113206201800018,714,20025779001361390/04/01-6تولید كننده بذرو سبزی و گل زراعی امورکشاورزی4007

27/91/1/26113206202400016,663,80024658001041390/04/01-6سرپرست سالن های پرورش قارچ خوراكی دكمه ای زراعی امورکشاورزی4008

27/89/1/26113206203600017,240,47523479001131390/04/01-6كارگر سالن های پرورش قارچ دكمه ای زراعی امورکشاورزی4009

/6112/100 (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)چمن كاری زراعی امورکشاورزی4010 /1261132062058001115,506,150260182002421392/11/01و

72/13/1/261132062061000111,020,900245127001721392/11/01-6طراح و مجری احداث  گلخانهزراعی امورکشاورزی4011

16113206200500017,368,62525263001151394/10/20-059-61-6113پرورش دهنده قارچ خوراكی زراعی امورکشاورزی4012

16113206107700016,791,95024066001061394/12/01-064-61-6113كارور تولید خاک پوششیزراعی امورکشاورزی4013

161132062006000110,572,375263102001651395/02/01-063-61-6113پرورش دهنده قارچ دكمه ایزراعی امورکشاورزی4014

16113206200400017,368,62524471001151390/04/01-063-62-6113پرورش دهنده قارچ صدفی زراعی امورکشاورزی4015

27/95/1/16113206208500016,087,1252247100951388/01/01-6كارور آزمایشگاه تلقیح وتکثیر قارچ دكمه ایزراعی امورکشاورزی4016

27/10/1/16113206208600017,048,25024763001101388/01/01-6كمک كارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دكمه ایزراعی امورکشاورزی4017

6113/36/16111206201400016,535,65023072001021390/03/01بازرس ماهر كانال های زه كشی زراعی امورکشاورزی4019

61112062110000111,213,1252541210017597/2/30-متصدی حفاظت و ایمنی سیستم های هیدروپونیکزراعی امورکشاورزی4510

61112062018003161112062111000118,261,3752861990028597/2/30تفکیک كننده و بازیافت كننده زباله در مبدأ و تولید محصوالت ارگانیکزراعی امورکشاورزی4511

61122062112000119,222,5002902100030097/3/20-نصاب سازه ، ادوات و تجهیزات گلخانه های كشت خاكی و كشت بدون خاکزراعی امورکشاورزی4544

61122062118000119,222,50021251750030097/3/20-سرپرست گلخانه های كشت خاكی و كشت بدون خاکزراعی امورکشاورزی4545

61122062092000119,222,5002802200030097/3/28-كارور انواع كشت ها در گلخانه های كشت خاكی و كشت بدون خاک زراعی امورکشاورزی4549

61112062093000119,222,5002602400030097/3/28-مجری احداث و طراحی گلخانه های  كشت خاكی و كشت بدون خاکزراعی امورکشاورزی4550

61132062091000116,659,5002721880026097/3/23-كاروركنترل گواهی بذر و پرایمینگزراعی امورکشاورزی4551

6111206200500016111206200500028,970,5002301100014097/3/23**27/88/1/1-6كاربر تولید كمپوستزراعی امورکشاورزی4561

6111206203000016111206203000029,098,650258840014297/3/23كاربر كنترل قرنطینه گیاهیزراعی امورکشاورزی4566

73212062003000116,531,3502771810025897/2/30-مسئول بهینه سازی سایت كشاورزی زراعی امورکشاورزی4568

61122062116000113,455,7502631470021097/3/20-انباردار محصوالت گلخانه ایزراعی امورکشاورزی4569

61132062092000114,737,2502951350023097/3/21-كاربر تولید كننده بذر سبزی و صیفیزراعی امورکشاورزی4570

61132062058000161132062058000224,925,17521412480038997/3/21تولید كننده و نگهدارنده چمن و گیاهان پوششیزراعی امورکشاورزی4571
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6112206211700018,906,425243960013997/3/20-(هواكشت)كشت كار گلخانه های آئروپونیک زراعی امورکشاورزی4572

61122062003000161122062003000218,133,2252921910028397/3/20كشتکار گلخانه های هیدروپونیکزراعی امورکشاورزی4573

6331206503400016331206503400028,842,350243950013897/3/21(پرورش توأم ماهی و گیاه)كشت كار آكواپونیک زراعی امورکشاورزی4580

3142306200500116111206209600019,611,250260900015097/3/1از پس مانده های فیبری كشاورزی (بیواتانول)تولید كننده سوخت های زیستی زراعی امورکشاورزی4585

61132062097000114,480,9502761500022697/4/4-كاربر تولید كننده شبه بذرهازراعی امورکشاورزی4588

6113206203900016113206203900025,254,15022260008297/4/4نصاب چمن مصنوعی ورزشیزراعی امورکشاورزی4589

II6113206203500016113206203500028,073,450241850012697/4/5 و Iكارورتولید  كمپوست قارچ دكمه ای فاز زراعی امورکشاورزی4590

61112062094000116,018,7502641860025097/4/5-كارور فرآوری مواد آلی گیاهیزراعی امورکشاورزی4591

61122062093000119,222,50021551450030097/4/6-متصدی بکارگیری تجهیزات ،تاسیسات و ادوات در گلخانه های كشت خاكی و كشت بدون خاکزراعی امورکشاورزی4593

61122062094000119,222,50021101900030097/4/6-تعمیركار تجهیزات ،تاسیسات و ادوات گلخانه های كشت خاكی و كشت بدون خاکزراعی امورکشاورزی4594

3142306200900016112206209500018,521,975236970013397/4/5متصدی دفع آفات و امراض گیاهیزراعی امورکشاورزی4607

61112062050000161112062050000215,378,0002741660024097/4/10طراح و مجری تراریومزراعی امورکشاورزی4610

61132062100000125,886,30021752290040497/4/10-كارور اصالح و انتخاب بذر زراعی امورکشاورزی4611

6113206209800016,407,500246540010097/7/21-ارزیابی حسی محصوالت كشاورزیزراعی امورکشاورزی4730

6111206202100412,563,00021030004097/10/1-پرورش سبزه نوروزیزراعی امورکشاورزی4769

41/29/1/33321304500100016,457,9503751500901388/01/01-4بازار یاب بیمهبازرگانی و مالی امورخدمات2030

41/28/1/23321304500200014,879,3403373100681381/06/01-4نماینده فروش بیمهبازرگانی و مالی امورخدمات2031

41/22/1/23321304500400016,816,7253653000951382/01/01-4كارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزیبازرگانی و مالی امورخدمات2032

41/24/1/333213045009000111,337,290345113001581382/01/01-4كارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزیبازرگانی و مالی امورخدمات2033

41/99/1/23321304500500017,462,52033470001041382/01/01-4كارشناس ارزیابی بیمه های اشخاصبازرگانی و مالی امورخدمات2034

41/98/1/23321304500600014,664,0753263900651382/01/01-4كارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاصبازرگانی و مالی امورخدمات2035

41/27/1/233213045007000132,289,7503130320004501382-4كارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودروبازرگانی و مالی امورخدمات2036

41/21/1/2/13321304500800017,175,50033763001001382/01/01-4كارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربریبازرگانی و مالی امورخدمات2037

41/23/1/23321304501100016,170,9303513500861382/01/01-4متصدی صدور بیمه های مسئولیتبازرگانی و مالی امورخدمات2038

41/25/1/24312204500100017,175,52027446001201374/08/01-4بیمه گر بیمه های بازرگانیبازرگانی و مالی امورخدمات2039

14312204500200311,793,880282200301393/06/15-050-45-3313تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی هابازرگانی و مالی امورخدمات2040

2411404500100714312204500200211,435,1042141000241395/07/01كاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتیبازرگانی و مالی امورخدمات2041

21/95/1/1/124314045002000114,351,040410456001601388/01/01-4مدیر بازاریابی بین المللیبازرگانی و مالی امورخدمات2042

21/24/1/224334045001000130,137,1844159177003361378/01/01-4مهندس فروشبازرگانی و مالی امورخدمات2043

15242204500100111,435,104261800241394/03/02-001-45-5244بازاریابی تلفنیبازرگانی و مالی امورخدمات2044

3322/05/1/45249204500100014,981,0072026.357083.31392/11/01نماینده فروشبازرگانی و مالی امورخدمات2045

13311304500200018,610,60033585001201393/05/11-001-45-2413تحلیل گر بورس اوراق بهاداربازرگانی و مالی امورخدمات2046

41/48/1/12413404500100018,969,40043763001001388/01/01-4تحلیلگر بازارهای مالی بین المللیبازرگانی و مالی امورخدمات2047

ندارد24131304013311304500200112,870,200316240040بهره وری واحدهای صنفیبازرگانی و مالی امورخدمات2048

24121304013311304500200212,870,2003202000401388/02/01عارضه یابی واحدهای صنفیبازرگانی و مالی امورخدمات2049

13311304500200315,022,8503205000701393/05/11-002-45-2413(فاندامنتال )تحلیلگری بنیادیبازرگانی و مالی امورخدمات2050

ندارد12111304022413404500100114,484,700420300050ارزیابی و خود ارزیابی مالی بر اساس مدل تعالی كیفیت                                                                                                                                                                                                                                                          بازرگانی و مالی امورخدمات2051

41/46/1/13311304500300018,467,09032791001181391/04/01-4تحلیلگر تکنیکال بورسبازرگانی و مالی امورخدمات2052
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ندارد224110204014311204500100612,391,840228120040حسابداری واحدهای صنفی بازرگانی و مالی امورخدمات2053

ندارد124110105014311204500100712,391,840220200040حسابداری واحدهای صنفی بازرگانی و مالی امورخدمات2054

10/15/1/4/24311204500200018,371,44026080001401388/01/01-1حسابدار عمومی پیشرفتهبازرگانی و مالی امورخدمات2055

2411/14311204500100913,587,7602154500601389/04/01حسابداری خزانهبازرگانی و مالی امورخدمات2056

2411/64311204500101013,587,7602154500601389/04/01حسابداری داراییهای ثابت شهرداریهابازرگانی و مالی امورخدمات2057

24110904034311204500200115,262,0482325600881394/03/02حسابداری پیشرفتهبازرگانی و مالی امورخدمات2058

39/34/1/44313204500100017,175,52028040001201388/01/01-3حسابدار حقوق و دستمزدبازرگانی و مالی امورخدمات2059

10/16/1/224114045001000116,503,696469115001841375/10/01-1حسابدار دولتیبازرگانی و مالی امورخدمات2060

10/12/1/324114045003000113,454,10045595001501388/08/01-11حسابدار صنعتی درجهبازرگانی و مالی امورخدمات2061

10/90/1/14311204500400015,262,0482335500881388/11/01-1حسابدار فروشبازرگانی و مالی امورخدمات2062

2411/0124114045004000112,557,16046575001401389/03/01مدیر حسابداری فروشبازرگانی و مالی امورخدمات2063

10/14/1/12411404500500019,866,34047238001101388/01/01-1حسابدار مالیاتیبازرگانی و مالی امورخدمات2064

10/14/1/1/13352304500100016,099,1753275800851390/05/01-1مشاور مالیات بر ارزش افزودهبازرگانی و مالی امورخدمات2065

10/23/1/12411404500600019,148,78843468001021390/10/15-1حسابرس ارشدبازرگانی و مالی امورخدمات2066

13352304500100311,148,080341200161394/10/01-012-45-2413بررسی وظایف سازمانها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشوییبازرگانی و مالی امورخدمات2067

13352304500100211,004,570341000141394/10/01-011-45-2413بررسی روش ها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشوییبازرگانی و مالی امورخدمات2068

13352304500100111,435,100351500201394/10/01-010-45-2413شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشوییبازرگانی و مالی امورخدمات2069

10/21/1/2/42411404500800018,969,40042377001001390/05/01-1مدیر حسابرسیبازرگانی و مالی امورخدمات2070

10/21/1/2/32411404500900019,866,340423770101101390/05/01-1(داخلی)معاون حسابرسبازرگانی و مالی امورخدمات2071

14311204500100111,913,472282400321395/05/01-022-45-2411(سطح مقدماتی)حسابرسی عملیاتیبازرگانی و مالی امورخدمات2072

22/24/1/2/14321204500200018,371,44026971001401377/08/01-4سرپرست خرید داخلیبازرگانی و مالی امورخدمات2073

00/28/1/333243045003000112,198,350310268001701388/01/01-4مسئول صادرات و وارداتبازرگانی و مالی امورخدمات2074

1219/1/73323304500100013,157,2203162800441389/08/01كارپردازبازرگانی و مالی امورخدمات2075

22/24/1/33323304500200016,601,4603296300921390/05/01-4كارمند امور خرید داخلیبازرگانی و مالی امورخدمات2076

22/23/1/13323304500300016,744,9703336100941377/06/01-4مامور خریدبازرگانی و مالی امورخدمات2077

31/24/1/233223045009000115,355,570375139002141377/06/01-3مسئول فروشبازرگانی و مالی امورخدمات2078

22/29/1/33322304501100018,610,60033288001201390/08/01-4مسئول سفارشات خارجیبازرگانی و مالی امورخدمات2079

33/31/1/243212045003000112,078,792282120002021377/01/01-3(صنایع  )مسئول خرید خارجی بازرگانی و مالی امورخدمات2080

1221/533243045001000111,122,02536590001551389/04/01مسئول استعالمات و مناقصاتبازرگانی و مالی امورخدمات2081

32/28/1/23323304500600014,879,3403264200681377/01/01-4مسئول قراردادهابازرگانی و مالی امورخدمات2082

12110705023323304500600112,870,2003172300401388/02/01مدیریت قراردادهابازرگانی و مالی امورخدمات2083

00/29/1/13331304500100016,888,4803227400961390/09/01-4سرپرست ترخیص كاالبازرگانی و مالی امورخدمات2084

13324304500200013,300,7303123400461393/07/15-001-45-3324معامله گر بورس های كاالییبازرگانی و مالی امورخدمات2085

4211/01/1/25230204500100014,604,2922235400771392/11/01صندوق دار فروشگاهبازرگانی و مالی امورخدمات2086

51/35/1/15223204500100017,773,48028050001301388/01/01-4فروشندهبازرگانی و مالی امورخدمات2087

32/30/1/152232045003000110,524,096265111001761389/01/17-4فروشنده لوازم خانگیبازرگانی و مالی امورخدمات2088

32/30/2/15223204500500017,773,48024585001301389/01/17-4فروشنده لوازم یدكی اتومبیلبازرگانی و مالی امورخدمات2089

32/30/6/152232045006000111,002,464258126001841389/01/17-4فروشنده مصالح ساختمانیبازرگانی و مالی امورخدمات2090
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32/30/4/152232045007000110,763,280271109001801389/01/17-4متصدی فروش بازی های رایانه ایبازرگانی و مالی امورخدمات2091

ندارد24131305012631404500100113,587,760425150040اقتصاد سنجی كاربردیبازرگانی و مالی امورخدمات2092

12631404500100211,435,104451100161393/01/20-001-45-2631شناسایی اصول اقتصاد مقاومتیبازرگانی و مالی امورخدمات2093

1263140450010031627,8584250071393/11/11-003-45-2631بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتیبازرگانی و مالی امورخدمات2094

1263140450010041627,8584250071393/11/11-004-45-2631بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغالبازرگانی و مالی امورخدمات2095

133223045003000117,221,200360180002401395/02/01-002-45-1420(عمومی)مدیر گالری بازرگانی و مالی امورخدمات2096

MBA1219-45-005-224234045001000144,847,0004122378005001394/07/27مدیر  ارشد كسب و كار بازرگانی و مالی امورخدمات2097

Lnsie10001852492045001001113,394,304256168002241394/04/01راه اندازی كسب و كار به روش بازرگانی و مالی امورخدمات2098

1000195249204500100211,195,920251500201394/10/01(SME)شناسایی اصول راه اندازی كسب و كارهای متوسط و كوچکبازرگانی و مالی امورخدمات2099

12422404500100118,969,40042575001001394/11/01-001-45-1223شناسایی اصول نوآوری بازدركسب وكارهای نوآورانهبازرگانی و مالی امورخدمات2100

100012/15249204500100412,989,8002133700501394/06/18(سطح تکمیلی)KABكارآفرینی با رویکرد بازرگانی و مالی امورخدمات2101

100011/25249204500100312,989,8002133700501394/6/18(سطح مقدماتی)KABكارآفرینی با رویکرد بازرگانی و مالی امورخدمات2102

100013/15249204500100515,979,60022674001001394/06/07(سطح كامل)KABكارافرینی با رویکرد بازرگانی و مالی امورخدمات2103

12431404500100117,175,5204255500801393/08/01-020-45-1223كارآفرینی در شركت های دانش بنیانبازرگانی و مالی امورخدمات2104

SYB1000162431404500100314,484,7004153500501391/05/15كارآفرینیبازرگانی و مالی امورخدمات2105

32/93/1/124244045001000111,660,22047159001301388/01/01-4مدیر كسب و كار الکترونیکیبازرگانی و مالی امورخدمات2106

10/11/1/2/212114045001000116,593,3904521132001851390/07/01-1مدیر مالیبازرگانی و مالی امورخدمات2107

ندارد12110806031211404500100117,893,072435530088مدیریت مالیبازرگانی و مالی امورخدمات2108

ندارد134913060024311204500101611,793,880212180030مدیریت مالی برای مدیران غیر مالیبازرگانی و مالی امورخدمات2109

124224045001000131,572,2884782340403521394/09/01-001-45-2422مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوریبازرگانی و مالی امورخدمات2110

13311304500100013,874,7703144000541393/08/07-002-45-3311معامله گر بورس اوراق بهاداربازرگانی و مالی امورخدمات2111

13311304500100213,946,5253154000551393/05/11-001-45-3311شناسایی اصول بازار سرمایهبازرگانی و مالی امورخدمات2112

00/27/1/33331304500200015,740,4003206000801388/01/01-4ترخیص كار گمركاتبازرگانی و مالی امورخدمات3943

3324304500300113324304500300112,870,2003221800401396/03/06تشریفات اخذ كارت بازرگانیبازرگانی و مالی امورخدمات3945

10/16/1/34311204500101717,175,52025070001201388/08/01-1(اثا ثیه و اموال)حسابداری دارائی های ثابت بازرگانی و مالی امورخدمات3960

91/29/1/23331304500300016,314,4403137500881379/01/01-3سرپرست ترخیص محصولبازرگانی و مالی امورخدمات3973

3321304500100115,740,4003305000801396/05/01-ارزیابی اسناد بیمه ای بازرگانی و مالی امورخدمات3975

32/20/1/13322304500400015,668,645373600791388/01/01-14مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه بازرگانی و مالی امورخدمات3978

13322304500100111,148,0803412001693/7/20-006-45-5243بازاریابی شبکه ایبازرگانی و مالی امورخدمات4168

13491104013322304500900114,735,8303273900661388(CRM)مدیریت ارتباط با مشتری بازرگانی و مالی امورخدمات4230

23322304500700118,610,600342780012093/4/21-001-45-1120مدیریت فروشگاههای زنجیره ایبازرگانی و مالی امورخدمات4235

1420/01/1/43322304500700019,686,925345900013592/11/01مدیر فروشگاهبازرگانی و مالی امورخدمات4240

22/58/1/33323304500400017,031,99032375009890/5/1-0رئیس تداركاتبازرگانی و مالی امورخدمات4248

133543045000001116,360,1403741540022895/05/01-003-45-2611ثبت شركتبازرگانی و مالی امورخدمات4260

31/41/1/142112045002000123,619,42021322630039590/5/1-3كارگزار دفاتر خدمات بانکی روستاییبازرگانی و مالی امورخدمات4276

43212045001000111,480,8322701220019297/2/25-انبارداربازرگانی و مالی امورخدمات4460

31/49/1/242112045003000117,281,04421181710028997/2/10-3كاربر امور بانکیبازرگانی و مالی امورخدمات4517

10/12/2/343112045009000120,330,64021192210034097/2/10-1.حسابدار بهای تمام شدهبازرگانی و مالی امورخدمات4518
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43112045006000143112045008000122,722,48021392410038097/2/30**10/15/1/3/1-1حسابداربازرگانی و مالی امورخدمات4524

43112045004001143112045007000117,938,80021051950030097/3/25**4311-45-001-1**431120450010001**2411-45-001-1كمک حسابداربازرگانی و مالی امورخدمات4575

43112045005000143112045005000219,134,7202882320032097/3/25**2411-45-010-6كاربر نرم افزار مالیبازرگانی و مالی امورخدمات4576

52422045002000115,247,9802901650025597/4/12-بازاریاب فضای مجازیبازرگانی و مالی امورخدمات4629

43122045004000131,691,88021873430053097/4/20-كمک متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهاداربازرگانی و مالی امورخدمات4650

3354304500000219,686,925343920013597/5/25-تشکیل شركت های تعاونی  نوع جدیدبازرگانی و مالی امورخدمات4664

52442045001000115,307,77621001560025697/5/25-متصدی بازاریابی  بازرگانی و مالی امورخدمات4665

33223045008000133233045007000111,480,8003551050016097/5/10**3-3/1/35/91مسئول سفارشاتبازرگانی و مالی امورخدمات4670

43122045003000143122045003000238,448,82822453980064397/4/20متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهاداربازرگانی و مالی امورخدمات4671

4416204300900014321204500400029,148,788260930015397/8/25متصدی كاردكس و كنترل موجودیبازرگانی و مالی امورخدمات4747

24314045002001112214045001000215,965,5324601180017897/8/28**243140450010001مدیر بازاریابی و فروشبازرگانی و مالی امورخدمات4748

5249204500100813,946,53622442006697/9/10-بهبود كسب و كار نوآورانهبازرگانی و مالی امورخدمات4756

5249204500100713,527,96422930005997/9/10-راه اندازی كسب و كار نوآورانهبازرگانی و مالی امورخدمات4757

5249204500100612,631,02422321004497/9/10-آماده شدن برای راه اندازی كسب و كار نوآورانهبازرگانی و مالی امورخدمات4758

5249204500100913,348,57621640005697/9/10-توسعه كسب و كار نوآورانهبازرگانی و مالی امورخدمات4759

و00/29/1/2-4بازاریاببازرگانی و مالی امورخدمات4766 33223045001000133223045001000210,763,250360900015097/9/28

و1221/6متصدی فروشبازرگانی و مالی امورخدمات4795 52422045001000152422045001000214,949,0002941560025097/10/20

43122045002000143112045010000220,330,64021332070034097/12/22-2411/04/1/6كمک متصدی تنظیم اسناد مالیبازرگانی و مالی امورخدمات4817

3313304500000115,381,62533342007597/12/10-حسابداری با رویکرد بانکیبازرگانی و مالی امورخدمات4818

49/33/1/16130206502000016,727,87524263001051388/01/01-9پرورش دهنده توام اردک و ماهیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی157

49/23/1/16130206502100018,650,12525085001351388/01/01-6پرورش دهنده توام كپور ماهیان و برنجپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی158

6112/135/16130206502200017,048,250260302001101393/04/01پرورش دهنده زالوی طب سنتیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی159

16221206502300017,689,00024278001201394/08/01-002-65-6221پرورش دهنده گیاهان آكواریومیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی160

49/20/1/16221206502400016,407,50024060001001388/01/01-6پرورش دهنده ماهی قزل آال با آب چاهپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی161

49/24/1/16221206502500018,650,12525085001351388/01/01-6(پس از برداشت)پرورش دهنده ماهی قزل آال در شالیزار پروری آبزی و امورشیالتکشاورزی162

1312/9/16221206502800016,920,10024761001081390/04/01پرورش دهنده ماهیان سرد آبیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی163

1312/16/16221206502900017,048,25024367001101390/04/01پرورش دهنده ماهیان گرم آبیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی164

162212065028002110,892,750262108001701394/12/01-021-65-6221پرورش ماهی قزل ا ال در سیستم مداربستهپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی165

16221206502800113,844,5002204000601395/01/15-023-65-6221پرورش ماهی قزل آال در قفسپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی166

1312/4/13142306500900017,689,00033466001001390/04/01تکنسین پرورش ماهیان زینتی آب شورپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی167

1312/1/13142306501000017,765,89034160001011390/04/01تکنسین سالن انکوباسیون تکثیر میگوپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی168

16221206502600415,766,7502207000901393/07/01-008-63-6221تکثیر سیکلیدهای دهان پرور آكواریومیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی169

49/34/1/163312065030000115,313,925272167002391388/12/01-6تکثیر كننده كپور ماهیان چینی با هورمونپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی170

16221206502600315,766,7502207000901392/07/01-006-63-6221تکثیر ماهیان زنده ز ای آكواریومیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی171

16221206502600215,766,7502207000901393/07/01-007-63-6221تکثیر ماهیان البیرنت دارآكواریومیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی172

16331206503300114,485,2502205000701392/12/01-006-65-6221تکثیر مصنوعی ماهی هامورپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی173

16221206502600118,329,75023892001301393/07/01-005-63-6221(گلدفیش)تکثیر و پرورش ماهی طالییپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی174

49/31/1/131423065008000118,761,160357187002441388/12/01-6تکنسین تغذیه و جیره نویسی آبزیان به روش دستی و رایانه ایپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی175
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74/96/1/23142306500700019,226,80034080001201388/01/01-7تکنسین فنی عمل آور و بسته بند میگوپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی176

49/50/1/16331206503100018,970,50026080001401388/01/01-6برای ماهیان (آرتمیا  )تولید كننده غذای زنده پروری آبزی و امورشیالتکشاورزی177

1312/18/16441206504300017,176,40024864001121390/04/01صیاد ماهر صید پره ساحلی دریاپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی178

1312/17/16441206504400016,663,80024757001041390/04/01صیاد ماهر صید ماهی كیلکا با نورپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی179

121323065006000112,686,850350115001651394/12/01-022-65-6221(سیستم تلفیق آكواریوم و ترایوم)طراح و سازنده پالوداریوم پروری آبزی و امورشیالتکشاورزی180

1312/7/16331206503500016,407,50024555001001390/04/01كارگر فنی پرورش خرچنگ دراز آب شیرینپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی181

1312/2/16331206503600016,727,87524560001051390/04/01كارگر فنی پرورش صدف خوراكیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی182

1312/5/16331206503700017,112,32524269001111390/04/01(جهت صادرات)كارگر فنی پرورش قورباغه خوراكیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی183

1312/6/16331206503800017,176,40024270001121390/04/01(خیار دریایی)كارگر فنی پرورش وكشت انواع غذاهای دریایی جانوریپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی184

49/22/1/16331206503200016,407,50024060001001388/01/01-6كارگر فنی سالن تکثیر و انکوباسیون ماهیان سرد آبیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی185

163312065033000113,007,225248155002031394/12/01-004-65-6221كارگر فنی واحد تکثیر و انکوباسیون ماهیان دریاییپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی186

6224/4/16441206504300413,844,5002243600601389/02/01ماهیگیری با چرخپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی187

6224/2/16441206504300313,844,5002223800601389/02/01ماهیگیری با كاسیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی188

6224/1/16441206504300213,844,5002243600601389/02/01ماهیگیری در آبهای راكدپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی189

6224/3/16441206504300113,844,5002223800601389/02/01ماهیگیری در آبهای ساحلیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی190

1312/26/16441206504000016,727,87524560001051390/06/01متصدی پرورش صدف های خوراكیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی191

1312/8/16441206504100016,535,65024953001021390/04/01متصدی تکثیر مصنوعی ماهی سفیدپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی192

16331206503900016,407,50022080001001394/12/01-053-65-6221 در سایت های پرورش میگوGracilariopsis Persicaمتصدی كشت و پرورش جلبک دریایی پروری آبزی و امورشیالتکشاورزی193

1312/24/13142306501100017,689,00034654001001390/04/01متصدی واحد پرورش توام میگو و كفالپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی194

ندارد1312/29/13142306501200017,765,8903406100101متصدی واحد پرورش صدف های مروارید سازپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی195

1312/19/13142306501300017,842,78034854001021390/04/01متصدی واحد پرورش میگوپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی196

13142306501400017,304,5503385700951394/08/01-003-65-6221متصدی واحد تکثیر میگوپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی197

1312/28/13142306501500017,689,00034852001001390/06/01متصدی واحد كشت جلبک وفایکولبپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی198

3112/12/113124065001000110,380,20444761001081389/06/01مدیر پرورش كارگاه آبزیان زینتیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی199

1312/10/11312406500200019,803,52644260001021389/06/01مدیر تکثیر كارگاه آبزیان زینتیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی200

49/21/1/11312406500300019,611,30044258001001388/01/01-6مدیر سالن تکثیر و انکوباسیون ماهیان سردآبیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی201

1312/23/16121206501600015,766,7502365400901390/04/01مدیر واحد پرورش بچه ماهیان آزادپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی202

1312/15/16121206501700017,368,62525461001151390/04/01مدیر واحد پرورش بچه ماهیان سفیدپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی203

49/30/1/161292065018000110,380,150251111001621388/01/01-6مدیر واحد پرورش كروكودیلپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی204

49/28/1/213124065004000114,609,176442110001521388/01/01-6مدیر واحد پرورش میگوپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی205

29/29/1/21312406501900019,611,30043169001001388/01/01-6مدیر واحد تکثیر میگوپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی206

16129206501900016,407,50022080001001394/12/01-005-65-6221مدیر واحد تکثیر و پرورش كرم خونیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی207

1312/30/11312406500100212,114,486491300221390/06/01مدیریت تکثیر و پرورش كارگاه آبزیان زینتیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی208

1312/13/11312406500200114,325,0854172800451389/06/01مدیریت طراحی و تاسیس كارگاه های پرورش و تکثیر آبزیان زینتیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی209

1312/32/21312406500100111,730,034461200181390/06/01مدیریت مالی و بازرگانی كارگاه آبزیان زینتیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی210

26221206502600017,689,00024476001201393/06/01-001-63-1312پرورش دهنده ماهیان آكواریومیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی211

16331206504000016,407,500220800010094/12/1-052-65-6221لیناوسپیراجلبک ورش پروحدتکثیر ی وامتصدپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی4361

64412065048000128,833,75021872630045097/2/29-(تاسماهیان)تکثیر كننده ماهیان خاویاریپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی4487
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63312065045000116,146,90021001520025297/2/29-پرورش دهنده ماهیان خاویاری درقفسپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی4488

64412065045000164412065045000224,861,10021562320038897/2/29(تاسماهیان)صیاد ماهیان خاویاری پروری آبزی و امورشیالتکشاورزی4489

64412065042000164412065042000235,241,25022253250055097/2/29(تاسماهیان)پرورش دهنده ماهیان خاویاری پروری آبزی و امورشیالتکشاورزی4491

62212065046000130,051,17521842850046997/4/12-تکثیر كننده و پرورش دهنده ماهیان آكواریوم آب شورپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی4625

62212065027000162212065027000222,426,25021002500035097/4/12بهره بردار آكواریو م های صنعتی پرورش ماهیپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی4630

62212065051000125,630,00021702300040097/4/12-متصدی تکثیر ماهیان آكواریومی آب شیرینپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی4631

62212065035000131,396,75021803100049097/4/12-پرورش دهنده ماهیان آكواریومی آب شیرینپروری آبزی و امورشیالتکشاورزی4632

23/34/1/121514005001000115,289,560433110001431389/04/01-0دیسپاتوربرقصنعت600

34/95/1/13131300500100019,751,10433480001141390/05/01-0اپراتور ارزیابی امنیت سیستم های قدرتبرقصنعت601

34/96/1/131313005002000110,007,71233087001171390/05/01-0اپراتور بهره برداری از سیستم های قدرتبرقصنعت602

13131300500300018,981,28034263001051394/09/01-001-05-3131اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق برقصنعت603

163131300500400019,408,96032882001101392/10/01-3131اپراتور دیزل ژنراتوربرقصنعت604

34/97/1/131133005001000110,435,39233488001221390/05/01-0برنامه ریز تعمیر ونگهداری سیستم های قدرتبرقصنعت605

51/35/1/13113300500200019,751,10433975001141390/07/01-8(متوسط)تعمیركار كلیدهای فشار ضعیفبرقصنعت606

13113300500300019,237,88834068001081394/08/03-003-05-3113ممیز انرژی الکتریکی ساختمان برقصنعت607

MATLAB3113-05-001-131133005004000114,541,120350120001701394/05/01تحلیلگر داده با نرم افزار برقصنعت608

MATLAB3113-05-011-13113300500400117,270,5603206500851395/03/17تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار برقصنعت609

MATLAB2151-05-020-131133005004002112,830,40035496001501393/05/01پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار برقصنعت610

Open CV2151-05-021-13113300500400318,553,60033466001001393/10/01پردازش تصویر و بینایی ماشین با نرم افزار برقصنعت611

matlab3113-05-008-13113300500400414,276,8003123800501394/11/01 در GUIبرنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی برقصنعت612

Sim Power System MATLAB0-23/30/1/1/73113300500400518,211,4563296502961388/04/01كار با  برقصنعت613

13113300500500015,816,4483491900681395/04/01-032-05-7412مدیر فنی آسانسور برقصنعت614

LIFT Designer0-23/33/1/1/103113300500500115,132,1603154500601388/11/25افزار سازی آسانسور با استفاده از نرموشبیه  طراحیبرقصنعت615

/55/13-8 ماهه18برقکار صنعتی ممتاز طرح برقصنعت616 /3311330050060001239,500,800310821558160028001387/01/01م

Auto cad electrical0-23/96/1/1/43113300500600114,020,1923172802471388/04/01افزار  های تاسیسات الکتریکی بانرمترسیم نقشه برقصنعت617

profi cad-3113300500600213,421,4403132700401395/07/25ترسیم نقشه هاومدارات الکتریکی والکترونیکی بانرم افزاربرقصنعت618

E-PLANE0-23/32/1/13113300500600313,250,3683142400381388/04/01نقشه كشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار برقصنعت619

Delta3113-05-005-13113300500600414,276,8003193100501394/10/01راه اندازی موتورهای القایی با كنترل دور برقصنعت620

LS3113-05-006-13113300500600514,276,8003203000501394/10/01راه اندازی موتورهای القایی با كنترل دور برقصنعت621

siemens3113-05-009-13113300500600614,276,8003203000501395/01/22راه اندازی موتور های القایی باكنترل دور برقصنعت622

omron3113-05-010-13113300500600714,276,8003203000501395/01/22راه اندازی موتور های القایی باكنترل دوربرقصنعت623

13113300500600814,105,7283123600481395/04/01-012-05-3113طراحی سیستم های تولید برق خورشیدیبرقصنعت624

14222200500100016,415,2002434700901393/10/01-001-05-4222متصدی خدمات مشتركین برق برقصنعت625

174122005001000137,065,6002170350005201396/02/25-006-05-7412برقکار صنعتی برقصنعت626

16--7412200500101111,140,480288بکارگیری نکات ایمنی و حفاظتی تخصصی برقبرقصنعت627

112--7412200500100117,983,36026448كار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الکتریکیبرقصنعت628

AC7412200500100316,842,88022472--96نصب و راه اندازی موتورهای الکتریکی برقصنعت629

120--7412200500100418,553,60023090 با كنتاكتورهاACراه اندازی موتورهای الکتریکی برقصنعت630
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80--7412200500101215,702,40022060 با دستورات پایهLOGOبرنامه نویسی رله برنامه پذیر برقصنعت631

96--7412200500100516,842,88022472مونتاژ و نصب تابلوهای فرمان موتوریبرقصنعت632

17412200500100612,280,960282400321394/02/15-013-05-7412كار با قطعات الکترونیک قدرت برقصنعت633

17412200500100715,702,4002206000801394/11/04-040-05-7412تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی كوره های القایی فركانس متوسط برقصنعت634

55/19/1/174122005018000111,404,80026694001601394/02/01-8 (خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)برقکار صنعتی پروژهبرقصنعت635

23/33/1/1/127412200500100914,134,2402164200581388/12/20-0(اجرای ارتینگ)نصب سیستم زمین حفاظتی برقصنعت636

23/33/1/1/67412200500101014,276,8002223800601388/10/30-0مفصل بندی كابلهای برقبرقصنعت637

55/15/1/2741220050020001112,907,520250410800015841372/08/01-8برقکار عمومی صنعت نفتبرقصنعت638

51/46/2/374122005003000125,090,5602128224003521396/02/25-8مونتاژكار و نصاب تابلوهای برقبرقصنعت639

32--7411200500100912,280,9602824مونتاژ و نصب تابلوهای روشناییبرقصنعت640

64--7412200500100214,561,92021648مونتاژ و نصب تابلوهای توزیع فشارضعیفبرقصنعت641

32--7412200500300212,280,9602824مونتاژ و نصب تابلوهای اصالح ضریب قدرت برقصنعت642

51/45/1/37412200500300114,989,6002343600701388/01/01-8سرپرستی تابلو سازی برقبرقصنعت643

53/47/2/474122005004000131,933,4402152296004481396/02/25-8تعمیركار ماشین های الکتریکی برقصنعت644

32--7412200500400112,280,9602824سیم پیچی ترانسفورماتور تک فازبرقصنعت645

112--7412200500400217,983,36022884تعمیر موتورهای آسنکرون سه فازبرقصنعت646

80--7412200500400315,702,40022060تعمیر موتورهای آسنکرون تک فازبرقصنعت647

53/47/1/474122005005000172,705,60022707500010201387/01/01-18تعمیركار ماشین های الکتریکی درجه برقصنعت648

55/16/2/274122005006000155,170,7202215559007741372/08/01-8برقکار ماشین آالتبرقصنعت649

53/43/2/27412200500700015,916,2402354800831373/02/01-8(صنایع)فن ورز تعمیرات برق ماشین آالت راهسازی برقصنعت650

53/44/1/27412200500800017,484,40026936001051372/02/01-8(صنایع)مسئول موتورپیچی ماشین آالت راهسازی برقصنعت651

55/18/1/274122005009000113,685,760276922401921384/08/14-8برقکاركارخانه آسفالت وسنگ شکنبرقصنعت652

55/77/2/174122005010000134,214,4002160320004801396/02/20-8تعمیركار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده برقصنعت653

(بخور سرد و گرم-اتوی پرسی-اتوی خشک و بخار)تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردندهبرقصنعت654 8-55/77/2/1/67412200501000112,494,8002102500351394/06/01

(رادیاتور برقی و بخاری فن دار-بخاری برقی)تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردندهبرقصنعت655 8-55/77/1/3/47412200501000212,494,8002102500351392/12/01

(اجاق برقی-بخارپز-آرام پز-پلوپز)تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردندهبرقصنعت656 8-55/77/2/1/87412200501000312,851,2002132700401392/12/01

55/77/1/3/27412200501000414,276,8002223800601392/12/01-8(هواكش-هود-پنکه)تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردندهبرقصنعت657

(سرخ كن و كباب پز برقی-ساندویج ساز-توستر)تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردندهبرقصنعت658 8-55/77/2/1/77412200501000512,851,2002122800401392/12/01

55/77/1/3/37412200501000612,851,2002152500401392/12/01-8(جاروبرقی و شارژی)تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردندهبرقصنعت659

(غذا ساز و سبزی خرد كن-چرخ گوشت)تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردندهبرقصنعت660 8-55/77/2/1/37412200501000712,851,2002112900401392/12/01

(دست خشک كن دستی و ریش تراش-سشوار)تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردندهبرقصنعت661 8-55/77/2/1/97412200501000814,276,8002184200601392/12/01

(كتری برقی و چای ساز- سماور برقی- قهوه جوش)تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردندهبرقصنعت662 8-55/77/2/1/47412200501000912,851,2002152500401392/12/01

(كولر آبی بامی تک فاز و سه فاز- كولر آبی متحرک)تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردندهبرقصنعت663 8-55/77/1/3/17412200501001014,276,8002233700601392/12/01

(آب پرتقال گیر و میوه خشک كن- آبمیوه گیری- همزن برقی- آسیاب برقی- مخلوط كن)تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردندهبرقصنعت664 8-55/77/2/1/57412200501001112,851,2002142600401392/12/01

3113/147412200501001212,993,7602142800421388/05/01(مایکروفر و اجاق القایی)تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی برقصنعت665

55/77/1/374122005011000130,080,1602144278004221387/01/01-18تعمیركار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه برقصنعت666

74122005012000174122005012000232,503,6802132324004561396/12/12تعمیركار ماشین های لباسشویی و ظرفشوییبرقصنعت667

72--7411200500300225,132,16023240كار با قطعات الکتریکیبرقصنعت668
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112--7412200501200327,983,36022884تعمیر ماشین های لباسشویی سطلی و دوقلوبرقصنعت669

128--7412200501200429,123,84023296تعمیر ماشین های لباسشویی اتوماتیک تسمه ایبرقصنعت670

128--7412200501200529,123,84023296تعمیر ماشین های ظرفشوییبرقصنعت671

17412200501200117,128,000236442001001393/09/01-011-05-7412نصب و تعمیر ماشین های ظرفشویی سامسونگ برقصنعت672

17412200501200217,128,000236442001001393/09/01-010-05-7412نصب و تعمیر ماشین های لباسشویی سامسونگ برقصنعت673

51/65/1/274122005013000151,321,6002184536007201380/08/01-8نصاب و تعمیركار آسانسوربرقصنعت674

174122005014000112,474,000250125001751394/11/24-017-05-7412كمک نصاب آسانسوربرقصنعت675

17412200501300118,553,60025070001201394/11/14-016-05-7412 (3پایه )راه اندازی آسانسور برقصنعت676

17412200501300214,989,6002244600701394/11/14-014-05-7412 (2پایه )نصب درب و ریل آسانسور برقصنعت677

17412200501300317,128,00024060001001394/11/25-018-05-7412( 2پایه )نصب مکانیکی آسانسور برقصنعت678

17412200501300417,128,00025248001001394/11/05-015-05-7412نگهداری آسانسور برقصنعت679

174122005015000125,945,9202118246003641395/04/01-031-05-7412تکنسین فنی آسانسوربرقصنعت680

174122005016000130,792,9602108324004321394/02/15-012-05-7412تعمیركار ابزار برقی صنعتی برقصنعت681

55/28/2/474112005001000127,371,5202136248003841396/02/20-8برقکار ساختمان برقصنعت682

112--7411200500100717,983,36022884سیم كشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روكاربرقصنعت683

112--7411200500100817,983,36022884سیم كشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توكاربرقصنعت684

(ویژه برقکاران تجربی ساختمان)سیم كشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمانبرقصنعت685 7411-05-010-17411200500100114,561,9202164800641393/03/01

17411200500100211,140,48028800161394/10/01-011-05-7411بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشتركین خانگی برقصنعت686

17411200500100311,140,48028800161394/12/01-012-05-7411بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشتركین كشاورزی برقصنعت687

17411200500100411,140,48028800161395/04/01-015-05-7411بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشتركین تجاریبرقصنعت688

17411200500100511,140,48028800161395/04/01-014-05-7411بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشتركین اداری برقصنعت689

17411200500100612,280,960282400321394/09/01-004-05-3113متره و برآورد هزینه تاسیسات الکتریکی ساختمانبرقصنعت690

55/28/1/474112005002000127,799,2002119271003901388/01/01-18برقکار ساختمان درجه برقصنعت691

23/32/1/1/177411200500200112,138,400292100301389/05/01-0نصب و تعمیر درب های اتوماتیکبرقصنعت692

17411200500200214,561,9202164800641395/04/01-013-05-3113اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان برقصنعت693

KNX3113-05-014-17411200500200314,561,9202164800641395/04/01برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل برقصنعت694

74112005003000174112005003000232,503,68021323240045696/12/22نصاب تاسیسات جریان ضعیفبرقصنعت695

32--7411200500300322,280,9602824نصب لوله ها و ترانکهابرقصنعت696

48--7411200500300423,421,44021236نصب سیستم های صوتی و پیجینگبرقصنعت697

80--7411200500300525,702,40022060(گیربکسی)نصب سیستم در اتوماتیک الکترومکانیکی برقصنعت698

64--7411200500300624,561,92021648(تلفنی)نصب سیستم های اعالم سرقت برقصنعت699

CCTV7411200500300724,561,92021648--64نصب سیستم های دوربین مدار بسته برقصنعت700

80--7411200500300825,702,40022060نصب سیستم های اعالم حریقبرقصنعت701

17411200500300116,272,6402226600881395/04/01-013-05-7411نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکهبرقصنعت702

94/29/1/282122005001000110,264,32025193001441380/03/01-8لوستر ساز بلوریبرقصنعت703

57/27/1/27413200500100017,484,40024065001051372/08/01-8فن ورز برق فشار قویبرقصنعت704

53/25/1/27413200500100111,568,160216600221372/03/01-8تعمیر برق فشار قویبرقصنعت705

59/98/1/37413200500200019,836,64024098001381395/08/01-8فن ورز پست های توزیع برقبرقصنعت706
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59/99/1/27413200500300018,268,480228761201161381/06/01-8فن ورز پست های توزیع زمینیبرقصنعت707

57/22/1/174132005004000113,685,760242906001921395/08/01-8ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه دور فنبرقصنعت708

74132005005000114,256,000250906002001395/08/01-ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک فنبرقصنعت709

74132005006000112,687,840233856001781395/08/01-ورز نصب پایه به روش خط گرم  فنبرقصنعت710

17413200500700017,128,00023656801001393/06/01-021-05-7413فن ورز خطوط زمینی برقبرقصنعت711

57/25/1/47413200500800019,907,92024396001391392/09/01-8فن ورز شبکه هوایی برقبرقصنعت712

7413200500800112,423,5202171700341395/08/01-احداث،تعمیر، سرویس و نگهداری شبکه كابل خودنگهداربرقصنعت713

23/33/1/1/47413200500800212,067,1202111800291388/04/01-0بهره برداری از تجهیزات و كابل های شبکه كابل خودنگهداربرقصنعت714

17413200500900015,702,4002275300801393/07/01-022-05-7413فن ورز لوازم اندازه گیری برقبرقصنعت715

57/23/2/274132005010000125,945,920297267003641361/03/01-28كارگر شبکه هوایی برق درجهبرقصنعت716

57/23/1/274132005011000152,462,0802160576007361361/03/01-18كارگر شبکه هوایی برق درجهبرقصنعت717

17413200501200015,702,4002394100801393/03/01-020-05-7413مامور قرائت كنتور برقبرقصنعت718

57/52/1/274132005013000113,543,200270120001901392/09/01-8مامور فنی خدمات مشتركین برقبرقصنعت719

17413200501400016,771,6002435200951393/07/01-023-05-7413مسئول ایمنی در شبکه های توزیع برقبرقصنعت720

7413200501400113,564,0002203000501395/07/01-رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برقبرقصنعت721

57/29/1/37413200501500019,408,96024488001321390/07/01-8مسئول كنترل شبکه های توزیع زمینی و هواییبرقصنعت722

174132005016000114,256,000272128002001395/04/01-024-05-7413بهره بردار شبکه توزیع برقبرقصنعت723

55/12/1/374122005017000152,462,0802356380007361388/01/01-8برقکار صنعتی ماهربرقصنعت2604

12151400500200016,842,8804164800641393/10/01-010-05-2151طراح تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونیبرقصنعت3400

121514005002001110,264,3204247200961394/06/01-012-05-2151طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبهبرقصنعت3472

121514005002002110,264,3204247200961394/06/01-013-05-2151(بیمارستان ها)طراحی تاسیسات الکتریکی مراكز درمانیبرقصنعت3473

12151400500300016,842,8804164800641393/10/01-011-05-2151ناظر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونیبرقصنعت3474

Dialux 0-23/30/1/1/82151400500200312,673,000451505251391/10/01طراحی و شبیه سازی روشنایی مکان های باز و بسته با نرم افزاربرقصنعت3475

Calculux Area0-23/96/1/1/32151400500200412,886,840471802271388/04/01طراحی روشنایی فضای باز با نرم افزار برقصنعت3476

23/32/1/1/122151400500200516,415,2004253500601389/01/12-0طراحی سیستمهای اتصال زمین برقصنعت3477

23/32/1/1/132151400500200616,415,2004184200601389/02/12-0طراحی سیستمهای برق اضطراریبرقصنعت3478

7411200500101112,280,9602112100321396/08/20-تست و تحویل تاسیسات برقیبرقصنعت3981

AC-7412200500400416,415,2002276300901396/08/25ترسیم و محاسبه سیم بندی موتورهای الکتریکی برقصنعت3982

74122005019000136,495,36021463660051296/12/15-تعمیركار اجاق گازها و فرهای برقیبرقصنعت4089

64--7412200501900114,561,92021648تعمیر مایکروویوبرقصنعت4090

96--7412200501900216,842,88022472(فر تركیبی)تعمیر مایکروفر برقصنعت4091

60--7412200501900314,276,80021545تعمیر فر برقی و گازیبرقصنعت4092

60--7412200501900414,276,80021545و تستر (هالوژنی  )تعمیر اجاق گاز و فر نوری برقصنعت4093

64--7412200501900514,561,92021648(القایی)تعمیر اجاق اینداكشن برقصنعت4094

80--7412200501900615,702,40022060تعمیر سوالردمبرقصنعت4095

ZEN3139-31-014-17412200500101312,280,960282400321/2/1394برنامه نویسی با رله برنامه پذیر برقصنعت4136

Zelio3139-31-034-17412200500101413,421,4402123600481395/4/1برنامه نویسی با رله برنامه پذیر برقصنعت4137

7413200501400214,633,2002303500651397/1/20-رعایت ایمنی در شبکه های انتقال نیروی برقبرقصنعت4138
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72142005001000111,404,800240120001601397/2/25-دكل بندبرقصنعت4428

74112005004000140,487,04021604080056897/4/20-نصاب تأسیسات الکتریکی ساختمانبرقصنعت4644

Ansoft Maxwell در نرم افزار FEMتحلیل  مغناطیسی ماشین های الکتریکی با روش اجزا محدود برقصنعت4684 -2151400500000118,019,00041263007597/6/10

74112005005000136,495,36021683440051297/6/19-نصاب سیستم های برق اضطراری و فتوولتائیکبرقصنعت4714

ATech-7412200500101514,276,80021644006097/10/3برنامه نویسی رله برنامه پذیر برقصنعت4767

MATLAB-21514005000002114,434,200438970013597/10/9طراحی و شبیه سازی درایو ماشین های الکتریکی با نرم افزار برقصنعت4773

MATLAB-3113300500400613,421,44031030004097/10/22طراحی شبکه های عصبی پرسپترون با نرم افزار برقصنعت4802

TETA-3113300500600914,276,80032030005097/12/1راه اندازی موتورهای القایی با كنترل دور برقصنعت4815

60/13/1/28157204700100015,262,0482325600881380/04/01-5(رختشوی خانه بیمارستان)مسئول لنژری ایمنی و بهداشتخدمات391

60/14/1/28157204700200014,783,6802324800801380/04/01-5(رختشوی خانه بیمارستان)كارگر لنژری ایمنی و بهداشتخدمات392

81/39/1/254112047001000110,524,096248120801761384/09/01-5تکنسین عملیات امداد و نجات آتش نشانیایمنی و بهداشتخدمات393

51/63/1/15411204700200018,969,40025793001501396/07/12-5امدادگر حوادثایمنی و بهداشتخدمات394

20--5411204700200211,195,9202614بکارگیری الزامات و آیین نامه های بهداشت و ایمنی كارایمنی و بهداشتخدمات395

20--5411204700200311,195,9202812مدیریت حادثهایمنی و بهداشتخدمات396

20--5411204700200411,195,9202812تخلیه اضطراری در سوانحایمنی و بهداشتخدمات397

18--5411204700200511,076,3282612حمایت روانی درصحنه حادثهایمنی و بهداشتخدمات398

37--5411204700200612,212,45221423انجام كمکهای اولیه هنگام وقوع حادثهایمنی و بهداشتخدمات399

35--5411204700200712,092,86021520ایمنی واطفاء حریق با خاموش كننده های دستیایمنی و بهداشتخدمات400

51/61/1/1/15411204700300016,577,56025060001101381/01/01-5فرماندهی سوانح و حریقایمنی و بهداشتخدمات401

62/1/15411204700200112,391,8402182200401391/03/01-51-5آمادگی در مقابله با بالیای طبیعی و انسان ساخت ایمنی و بهداشتخدمات402

84/95/1/45411204700400019,627,15629170001611390/06/01-5اتش نشان صنعتیایمنی و بهداشتخدمات403

81/55/1/35411204700500018,670,42029352001451390/06/01-5سر آتش نشان صنعتیایمنی و بهداشتخدمات404

81/10/15411204700600017,175,52024179001201390/06/01-5متصدی دستگاه شارژ آتش نشانیایمنی و بهداشتخدمات405

154112047007000114,949,0002859550202501393/01/11-003-47-3257آتش نشانایمنی و بهداشتخدمات406

154112047008000116,144,92021109050202701393/11/01-004-47-3257سر آتش نشانایمنی و بهداشتخدمات407

15411204700800113,109,3922183400521394/04/09-039-47-3257ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانیایمنی و بهداشتخدمات408

15411204700800211,255,716271400211394/04/21-040-47-3257ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه ایمنی و بهداشتخدمات409

15411204700800311,973,2682201300331394/04/22-041-47-3257عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بستهایمنی و بهداشتخدمات410

15411204700800416,278,58023570001051394/07/01-045-47-3257رفتار شناسی حریق ایمنی و بهداشتخدمات411

3112/15411204700800513,587,7602233700601389/01/30طراح ایمنی حریقایمنی و بهداشتخدمات412

15411207400900519,328,1762391071001561394/07/01-007-47-3257بازرس بررسی علل حریق ایمنی و بهداشتخدمات413

99/10/1/19613104700100019,784,800145135001801388/07/01-9پاكبانایمنی و بهداشتخدمات414

79/49/1/39613104700200016,523,200124603601201392/10/18-0مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی ایمنی و بهداشتخدمات415

71/96/1/29611104700100013,913,9201195300721378/07/01-0سرپرست خدمات و ضایعاتایمنی و بهداشتخدمات416

10/11/1/13132304700100018,610,600324603601201391/11/09-3پایشگر زیست محیطی آالینده های صنعتیایمنی و بهداشتخدمات417

10/12/1/13132304700200018,610,600324603601201391/11/09-3پایشگر زیست محیطی مراكز دفن زبالهایمنی و بهداشتخدمات418

13344304700100013,587,7503173300501394/10/05-006-47-23257منشی پزشکی درجه ایمنی و بهداشتخدمات419

133443047002000110,332,720320527201441394/10/05-008-47-13257منشی پزشکی درجه ایمنی و بهداشتخدمات420
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132573047001000117,364,7103110132002421393/11/01-005-47-3257(بهداشت ایمنی و محیط زیست)HSEافسرایمنی و بهداشتخدمات421

13257304700200019,328,15039733001301394/01/30-1-90-39-0درپروژه های نفتیHSEافسرایمنی و بهداشتخدمات422

132573047003000117,221,200360180002401394/11/24-10-47-3257بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه ایمنی و بهداشتخدمات423

132573047004000103000001394/11/24-011-47-3257بازرس ایمنی ساختمان ایمنی و بهداشتخدمات424

132573047005000121,526,500360240003001394/11/24-009-47-3257مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی ایمنی و بهداشتخدمات425

3123/1/13257304700500114,305,3003233700601392/10/20مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلیایمنی و بهداشتخدمات426

3257/13257304700500214,305,3003174300601389/04/01ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلیایمنی و بهداشتخدمات427

71/97/1/432573047006000114,351,000370130002001392/02/20-0مسئول  حفاظت و ایمنی ایمنی و بهداشتخدمات428

13257304700600114,448,8103283400621394/07/05-043-47-3257رعایت الزامات سالمت،بهداشت و ایمنی كار با لیزرایمنی و بهداشتخدمات429

13257304700600214,448,8103283400621394/11/01-074-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارالکترونیک‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات430

13257304700600313,874,7703243000541394/11/01-064-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارامور زراعی‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات431

13257304700600413,874,7703243000541394/11/01-063-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كاراموردام وماكیان‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات432

13257304700600513,874,7703302400541394/11/01-062-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كاربرق‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات433

13257304700600613,874,7703243000541394/11/01-053-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كاربهداشت وایمنی‘رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات434

13257304700600713,946,52532431005594/11/1-049-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارحمل و نقل زمینی‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات435

13257304700600813,946,52532431005594/11/1-050-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارحمل ونقل ریلی‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات436

13257304700600913,874,7703243000541394/11/01-055-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارخدمات تغذیه ای‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات437

13257304700601014,090,0353263100571394/11/01-061-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارزیست فناوری‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات438

(طال وجواهر)بهداشت وایمنی درمحیط كارصنایع دستی ‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات439 3257-47-072-132573047006011103000001394/11/01

(...فلز و‘ سفال‘چوب)بهداشت وایمنی درمحیط كارصنایع دستی ‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات440 3257-47-068-13257304700601213,874,7703243000541394/11/01

13257304700601313,874,7703243000541394/11/01-067-47-3257(بافت)بهداشت وایمنی درمحیط كارصنایع دستی‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات441

(دوخت های سنتی)بهداشت وایمنی درمحیط كارصنایع دستی‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات442 3257-47-066-13257304700601413,874,7703243000541394/11/01

13257304700601514,090,0353263100571394/11/01-056-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارصنایع غذایی‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات443

13257304700601614,520,5653283500631394/11/01-058-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارصنایع نساجی‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات444

13257304700601713,803,0153233000531394/11/01-051-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارصنایع پوشاک‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات445

13257304700601813,803,0153233000531394/11/01-048-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارصنعت ساختمان‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات446

13257304700601914,018,2803253100561394/11/01-052-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارفرش‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات447

13257304700602013,372,4853232400471394/11/01-057-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارفناوری اطالعات‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات448

13257304700602114,018,2803243200561394/11/01-065-47-3257كشاورزی بهداشت وایمنی درمحیط كارماشین آالت‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات449

132573047006022103000001394/11/01-060-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارمدیریت صنایع‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات450

132573047006023103000001394/11/01-054-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارمراقبت وزیبایی‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات451

13257304700602413,803,0153233000531394/11/01-047-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارمعماری‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات452

173257304700602513,946,5253253000551394/11/01-059-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارمکانیک‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات453

13257304700602614,018,2803253100561394/11/01-046-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارهتل‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات454

13257304700602713,874,7703243000541394/11/01-070-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارهنرهای تجسمی‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات455

13257304700602813,874,7703243000541394/11/01-069-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارهنرهای تزئینی‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات456

13257304700602913,874,7703243000541394/11/01-071-47-3257بهداشت وایمنی درمحیط كارهنرهای نمایشی‘ رعایت الزامات سالمتایمنی و بهداشتخدمات457

13257304700603017,534,27533570001051394/11/24-073-47-3257پدافند غیر عامل در  صنایعایمنی و بهداشتخدمات458
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13257304700603114,305,300315251010601394/01/16-075-47-3257ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی,مدیریت سالمتایمنی و بهداشتخدمات459

13257304700603215,740,40032050100801393/03/20-001-47-3257(بخش خدمات )بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط كار ایمنی و بهداشتخدمات460

13257304700603312,870,2003231700401393/05/20-020-47-3257(مقدماتی) در صنایع HSEبکارگیری ایمنی و بهداشتخدمات461

13257304700603414,305,3003253500601393/06/01-021-47-3257(پیشرفته) در صنایع HSEبکارگیری ایمنی و بهداشتخدمات462

hse-ms2-11/12/23257304700603516,457,9503325800901392/08/20مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت ایمنی و بهداشتخدمات463

10/10/1/332573047007000124,324,945368271003391390/05/01-3مسئول بهداشت كارایمنی و بهداشتخدمات464

13257304700700111,148,08039700161393/10/01-025-47-3257بازرسی و كنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط كارایمنی و بهداشتخدمات465

13257304700700211,363,345381100191394/06/18-044-47-3257انجام عملیات كمک های اولیهایمنی و بهداشتخدمات466

132553047001000114,351,000387932002001392/12/01-001-47-3230كاربر ماساژایمنی و بهداشتخدمات467

13255304700100112,870,2003152500401393/12/01-037-47-3257ماساژ ایرانیایمنی و بهداشتخدمات468

13255304700100213,444,2403232500481394/03/17-038-47-3257(فشاری)ماساژ شیاتسوایمنی و بهداشتخدمات469

13255304700100313,228,9753162900451393/10/01-027-47-3257ماساژ سنگایمنی و بهداشتخدمات470

13255304700100412,511,4253152000351393/10/01-028-47-3257ماساژ سوئدیایمنی و بهداشتخدمات471

13255304700100512,152,6503131700301393/11/01-029-47-3257ماساژ آروماتراپیایمنی و بهداشتخدمات472

13255304700100612,296,1603131900321393/11/01-030-47-3257(دیپ تیشو)ماساژ بافت عمقیایمنی و بهداشتخدمات473

13255304700100716,457,9503207000901393/11/01-032-47-3257ماساژ تایایمنی و بهداشتخدمات474

13255304700100812,870,2003251500401393/11/01-033-47-3257ماساژ رفلکسولوژیایمنی و بهداشتخدمات475

13255304700100912,296,1603141800321393/11/01-031-47-3257ماساژ شمعایمنی و بهداشتخدمات476

13255304700101012,296,1603141800321393/11/01-034-47-3257ماساژ كمپرس گیاهیایمنی و بهداشتخدمات477

132303047001000133,653,0953339130004691393/09/01-002-47-3257مشاور مهارت های سبک زندگی سالم ایمنی و بهداشتخدمات478

13230304700200116,457,9503405000901393/10/01-026-47-3257سبک زندگی طبیعی و سبزایمنی و بهداشتخدمات479

13230304700200212,583,1803211500361393/10/01-035-47-3257سیاست های كلی سالمت ایمنی و بهداشتخدمات480

13230304700200311,722,1203121200241393/10/01-036-47-3257سیاست های كلی جمعیتایمنی و بهداشتخدمات481

13423304700100115,022,85032337100701393/06/05-022-47-3257زیبایی و تناسب اندام٬مو ٬مشاوره در مراقبت پوست ایمنی و بهداشتخدمات482

13423304700100213,946,525324.530.500551393/06/05-024-47-3257كاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام ایمنی و بهداشتخدمات483

13423304700100313,587,750327.522.500501393/07/14-023-47-3257مشاوره استفاده صحیح از محصوالت بهداشتی و كر م هاایمنی و بهداشتخدمات484

99/40/1/253222047001000113,992,264293141002341396/03/08-5مراقب امور بهداشت و سالمت خانوادهایمنی و بهداشتخدمات3957

99/96/1/45329204700100016,218,784247570010490/6/15-5دستیار قفسه چینی داروایمنی و بهداشتخدمات4129

3257304700000217,175,500330700010097/11/8-( RBI)بازرسی بر مبنای ریسک ایمنی و بهداشتخدمات4803

PHAST-3257304700000114,807,58531948006797/11/8شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار  ایمنی و بهداشتخدمات4804

3257304700800217,893,050345650011097/11/8-راننده امدادگرایمنی و بهداشتخدمات4811

243133302300200115,132,1603154500601389/01/01-2145 درصنایع شیمیاییPIPEPHASEكارور نرم افزار پتروشیمیصنعت1655

3134/0731343023001000115,567,552338144001821389/11/01آزمایشگر انتقال و توزیع گازپتروشیمیصنعت1656

3134/0831343023002000110,264,32033783001201389/11/01آزمایشگر بهره برداری چاه های نفت و گازپتروشیمیصنعت1657

3134/1121464023002000111,226,60042778001051389/11/01تحلیلگر استخراج نفت به روش حرارتیپتروشیمیصنعت1658

3134/103134302300300018,981,28032778001051389/11/01تحلیلگر مخازن هیدروكربوریپتروشیمیصنعت1659

3134/093134302300400018,040,3843296500941389/11/01(چاه نگاری)تحلیلگر چاه پیماییپتروشیمیصنعت1660

3116/0131343023005000110,264,32033585001201389/11/01تکنسین دستگاه های گل حفاریپتروشیمیصنعت1661
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3116/0331343023006000112,146,112333890201421389/11/01تکنسین شبیه ساز و مدلساز مخازن نفت و گازپتروشیمیصنعت1662

3116/0231343023008000113,685,760350110001601389/01/01تکنسین طراح و مدلساز چاه های نفت و گازپتروشیمیصنعت1663

3134/1231343023010000113,087,008333120001531389/11/01تکنسین فرآوری گازپتروشیمیصنعت1664

3134/133134302301100019,066,81633175001061389/11/01سرپرست چاه پیماییپتروشیمیصنعت1665

3134/0631343023007001111,975,040335850201401388/09/01شبیه ساز و مدلساز مخازن نفت و گازپتروشیمیصنعت1666

3134/1421464023003000112,081,96043083001131389/11/01طراح مخازن گازیپتروشیمیصنعت1667

3134/0331343023009000111,975,04035090001401389/11/01طراح و بهینه ساز و مدلساز چاه های نفت و گازپتروشیمیصنعت1668

3134/0421464023001000111,868,12043081001111388/01/01متخصص مدلساز هیدرولیک خطوط انتقال نفت و گازپتروشیمیصنعت1669

3134/1581312023001000113,258,080259127001861390/11/01متصدی اتوماسیون صنایع نفت و گازپتروشیمیصنعت1670

3134/1681312023002000112,687,840243135001781392/11/01متصدی حفاظت از تاسیسات گازیپتروشیمیصنعت1671

3134/0231343023012000114,113,440365100001651389/11/01چاه آزمای انواع مخازن نفت و گازپتروشیمیصنعت1672

3134/0581312023003000113,899,6002501004501951389/11/01كاربر دستگاه های گل حفاریپتروشیمیصنعت1673

0131343023018000110,264,32032291701201390/06/15-3134اپراتور اتاق كنترل عملیات پتروشیمیپتروشیمیصنعت1674

1281312023004000111,404,8002341081801601390/06/15-8131اپراتور ایستگاه كمپرس گازپتروشیمیصنعت1675

0181312023005000114,256,0002421421602001390/06/15-3133اپراتور سیستم گازپتروشیمیصنعت1676

0181312023006000114,256,0002351402502001390/06/15-8113اپراتور مته حفاریپتروشیمیصنعت1677

0281312023007000116,394,4002401761402301390/06/15-3131اپراتور موتورخانه تاسیسات گازیپتروشیمیصنعت1678

0681312023008000112,830,400230150001801390/06/15-3134(پتروشیمی)اپراتور واحد مواد خامپتروشیمیصنعت1679

LNG3134/528131202300900019,979,200232882001401390/06/15 اپراتور پالن پتروشیمیصنعت1680

1331343023019000114,541,1203381171501701390/06/15-8131تکنسین توزیع گاز/ اپراتورپتروشیمیصنعت1681

1131343023020000119,673,2803451701502301390/06/15-8131اپراتوركنترل جریان گازپتروشیمیصنعت1682

013134302301600019,408,960328721001101390/06/15-7543بازرس كیفیت پتروشیمیپتروشیمیصنعت1683

0131313023001000122,667,040355210002651390/06/15-3131(نیروگاه گازی)تکنسین سیستم های تولید گاز متانپتروشیمیصنعت1684

3134/1731343023013000114,541,1203501002001701390/06/15تکنسین واحدهای نم زدایی و شیرین سازی گاز طبیعیپتروشیمیصنعت1685

LNG3134-1031343023014000114,027,9043361082001641390/06/15 تکنسین پالن پتروشیمیصنعت1686

0331343023015000127,285,984368251003191390/06/15-2141تکنسین كیفیت پتروشیمیپتروشیمیصنعت1687

3133-0231333023001000111,119,680326104001301390/06/15(Gauger)مسئول صفحه گیج هاپتروشیمیصنعت1688

0231343023017000112,830,400347911201501390/06/15-3122ناظر كیفیت پتروشیمیپتروشیمیصنعت1689

2145/023133302300200018,382,5283346400981390/11/01كنترلر كیفیت لوله های پی وی سی سختپتروشیمیصنعت1690

38131202301000017,912,08023972001111392/10/01-2149اپراتور رآكتورهای بیوشیمیاییپتروشیمیصنعت1691

RO8182-23-001-18131202301100018,553,600220100001201393/03/24متصدی تصفیه آب كوره بخار پتروشیمیصنعت1692

18131202301200013,564,0002163400501394/05/01-001-26-9313اپراتوری خط تولید و آزمایشگاه قیر صنعتیپتروشیمیصنعت1693

ASPEN_Pinch2145-132146402300200116,415,2004164400601388/09/01بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی و انرژی مصرفی با نرم افزار پتروشیمیصنعت1694

HYSYS - OIL MANAGER2145-012146402300200916,415,2004154500601388/09/01شبیه سازی برش نفتی با نرم افزار پتروشیمیصنعت1695

ASPEN B-JAC2145-032146402300200216,415,2004144105601388/09/01طراحی مبدل های حرارتی صنعتی با نرم افزار پتروشیمیصنعت1696

ASPEN-DYNAMICS2145-152146402300200316,415,2004154500601388/09/01شبیه سازی فرایندها در حالت دینامیکی با نرم افزار پتروشیمیصنعت1697

ASPEN-Teamsطراحی مکانیکی مبدل های پوسته لوله و مخازن تحت فشار با نرم افزار پتروشیمیصنعت1698 2145-042146402300200416,415,2004154500601388/09/01

TANK2145-102146402300300116,415,2004154500601388/09/01طراحی و آنالیز مخازن ذخیره نفت با نرم افزار پتروشیمیصنعت1699
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Aspen split2145-082146402300200516,415,2004154500601388/09/01طراحی و تحلیل واحدهای تقطیر با نرم افزار پتروشیمیصنعت1700

Aspen Arotran2145-052146402300200616,415,2004154500601388/09/01طراحی كولرهای حرارتی صنعتی با نرم افزار پتروشیمیصنعت1701

ASPEN - ADSIM2145-022146402300200716,415,2004204000601388/09/01مدل سازی فرایندهای جذب سطحی در حالت دینامیک با نرم افزار پتروشیمیصنعت1702

Hysys Dynamicsافزار سازی حالت دینامیکی فرایندهای شیمیایی با نرم  سازی و شبیهمدلپتروشیمیصنعت1703 2145-062146402300201016,415,2004154500601388/09/01

ASPEN PLUS2145-142146402300201116,415,2004154500601388/09/01افزارشیمیایی با نرم سازی فرایندهای مدلسازی و شبیهپتروشیمیصنعت1704

PE (Phase Equilibrium9-75/99/1/12146402300201216,415,2004153609601388/11/01)محاسبات تعادل فازی با نرم افزار پتروشیمیصنعت1705

ASPEN-Icarus2145-092146402300200816,415,2004154500601388/09/01طراحی و برآورد اقتصادی پروژه های صنایع شیمیایی با پتروشیمیصنعت1706

AUTO PIPE2145-253133302300200215,046,6243144500591389/01/01آنالیز و شبیه سازی پایپینگ درصنایع شیمیایی با نرم افزارپتروشیمیصنعت1707

ASPEN OIL2145-182146402300201316,415,2004154500601389/01/01افزار های آبی الکترولیتی با نرم طراحی فرآیندهای پایه محیطپتروشیمیصنعت1708

FLUENT2145-232146402300201416,415,2004154500601389/01/20 با نرم افزار CFDشبیه سازی و تحلیل جریان سیال به روش پتروشیمیصنعت1709

3134/0121464023002015118,069,4804481010201691389/01/01 سیاالت مخازن نفت و گازPvtپیش بینی خواص ترمودینامیک پتروشیمیصنعت1710

012146402300201619,088,2004305500851390/06/15-2413مدیریت ریسک اقتصادی صنعت نفتپتروشیمیصنعت1711

25/90/1/2/181312023016000111,761,200246119001651394/02/01-0لوله كشی صنعت نفتپتروشیمیصنعت3203

25/90/1/1/18131202301700018,553,60023288001201394/02/01-0نصاب تجهیزات پاالیشگاهیپتروشیمیصنعت3204

25/90/1/3/18131202301800018,553,60023486001201394/02/01-0لوله كشی لوله های پلیمری در صنعت نفتپتروشیمیصنعت3205

48131202301000117,413,12024064001041392/10/01-2149آزمایش راكتورهای بیوشیمیاییپتروشیمیصنعت4081

petrel-3134302300300112,052,8643717002497/6/19مدلسازی پتروفیزیکی مخازن نفت و گاز با نرم افزار پتروشیمیصنعت4707

01/29/1/28141202600100017,413,12023173001041377/05/01-9 (میل من)غلتک كار پلیمرصنعت1573

01/93/1/281412026002000130,792,960256376004321367/11/01-9كارور ماشین برش الیهپلیمرصنعت1574

02/23/1/281412026003000129,224,8002106304004101369/01/01-9(پرسکار تیوب)كارور پخت تیوب پلیمرصنعت1575

02/30/1/281412026004000124,021,360275262003371376/06/01-9كارور اكسترودرپلیمرصنعت1576

02/93/1/281412026005000114,826,240258150002081376/08/01-9سیمان ساز تایرپلیمرصنعت1577

01/86/1/28141202600000114,989,6002125800701376/08/01-8(صنایع)كارگر فایبرگالس پلیمرصنعت1578

01/94/1/28141202600000315,987,5202285600841376/11/01-9(صنایع)كمک فن ورز فایبرگالسپلیمرصنعت1579

01/27/1/281412026008000125,090,560256296003521377/01/01-9(بنبوری میکسر)كارور دستگاه مخلوط كن مواد اولیه الستیک پلیمرصنعت1580

02/21/1/28141202600900019,123,84023098001281377/02/01-9كارور  اتصال دوسر تیوب اسپالیسرپلیمرصنعت1581

01/97/1/28141202601000019,123,84023296001281377/02/01-9كارور اسلیتر ماشینپلیمرصنعت1582

02/39/1/28141202601100018,553,60023486001201377/02/01-9كارور میخ زنی تایرپلیمرصنعت1583

02/95/1/281412026012000119,530,720264210002741377/03/01-9(صنایع)تایر ساز باری پلیمرصنعت1584

02/28/1/281412026013000124,520,320268276003441377/03/01-9تایرساز رادیالپلیمرصنعت1585

02/96/1/28141202601400017,413,12021787001041377/03/01-9تعمیر كار تیوبپلیمرصنعت1586

02/25/1/28141202601500017,413,12022282001041377/04/01-9تکمیل كار تایرپلیمرصنعت1587

95/98/1/23122302600100019,066,81633472001061377/04/01-8سرپرست كارگاه پوشش پالستیکیپلیمرصنعت1588

95/99/1/28142202600000116,272,6402286000881377/05/01-8پوشش گر پالستیکپلیمرصنعت1589

11/55/1/231333026022000141,057,2803183297004801377/06/01-0آزمایشگر مواد اولیه تایرپلیمرصنعت1590

01/20/1/281422026002000138,491,200284456005401377/06/01-9كارور دستگاه كلندرپلیمرصنعت1591

9-01/55/1/281422026003000117,677,440237211002481377/07/01(air-bag)بگ -سازنده ایرپلیمرصنعت1592

01/25/1/28141202601700018,553,60023882001201377/09/01-9كارور بچ آف الستیکیپلیمرصنعت1593
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11/29/1/231163026001000119,929,888379154002331377/11/01-0آزمایشگر آزمایشگاه پلیمرپلیمرصنعت1594

02/29/1/281412026018000119,958,400261219002801377/11/01-9تایرساز سواریپلیمرصنعت1595

02/33/1/28141202601900018,553,60024080001201377/11/01-9تعویض كننده قالب و پالدر پرسپلیمرصنعت1596

01/92/1/28141202600000213,421,4402212700481377/11/01-9كارور برش انواع كائوچو و الستیک بازیافتیپلیمرصنعت1597

11/19/1/231163026002000115,738,624364120001841378/01/01-0رئیس آزمایشگاه شیمی تایرسازیپلیمرصنعت1598

02/10/1/212234026001000118,711,000455120001751378/01/01-9مدیر امور تحقیقاتپلیمرصنعت1599

02/19/1/23116302600000116,586,2723235400771378/03/01-9بازرسی فنی كنترل كیفیت تایرپلیمرصنعت1600

11/57/1/231163026004000139,346,5603139321004601378/04/01-0فن ورز آزمایشگاه شیمی تایرسازیپلیمرصنعت1601

01/17/1/231163026005000115,738,624358126001841378/04/01-9فن ورز ارشد الستیکپلیمرصنعت1602

01/16/1/221454026001000122,880,880475139002141378/04/01-9مهندس الستیکپلیمرصنعت1603

01/14/1/221454026003000115,289,56045093001431378/05/01-9رئیس بخش الستیکپلیمرصنعت1604

01/15/1/221454026004000114,220,36045479001331378/05/01-9مهندس ارشد الستیکپلیمرصنعت1605

01/11/1/221454026005000126,409,240481166002471378/06/01-9رئیس مهندسی و طراحی فرآورده های الستیکیپلیمرصنعت1606

12/11/1/231113026001000131,477,2483118250003681378/06/01-0فن ورز آزمایشگاه فیزیک تایرسازیپلیمرصنعت1607

02/17/1/27543202600100019,694,08024690001361378/06/01-9فن ورز تایرپلیمرصنعت1608

02/99/1/28141202601800114,561,9202234100641378/09/01-9آمارگیری ضایعات تایرپلیمرصنعت1609

02/15/1/22145402600700119,088,2004285700851378/09/01-9مدیریت تایر سازیپلیمرصنعت1610

02/97/1/231333026010000110,948,60835870001281378/10/01-9فن ورز كنترل فرایند و كیفیت تایرپلیمرصنعت1611

01/22/1/231333026021000110,948,60834781001281378/11/01-0فن ورز بنبوریپلیمرصنعت1612

11/61/1/231333026011000110,948,60834286001281378/11/01-0كارور آزمایشگاه بنبوریپلیمرصنعت1613

02/13/1/221454026006000121,063,240469128001971378/11/01-9مدیر تکنولوژی تایر سازیپلیمرصنعت1614

02/14/1/221454026007000121,063,240461136001971378/11/01-9مهندس تایرپلیمرصنعت1615

02/20/1/281412026023000110,406,88025294001461379/02/01-9كارور ساخت تسمه نقالهپلیمرصنعت1616

00/62/1/231333026012000119,160,0643120104002241379/07/01-7(تایرسازی)تولیدتایر2سرپرست بخش پلیمرصنعت1617

00/63/1/231333026013000119,160,0643120104002241379/07/01-7(بیدوبندسازی)تولیدتایر3سرپرست بخش پلیمرصنعت1618

01/29/1/27223202600100019,123,84024088001281379/07/01-7كارور ارشد كلندر تایر سازیپلیمرصنعت1619

49/13/1/281422026004000127,371,520282302003841380/11/01-9سازنده مصنوعات فایبرگالسپلیمرصنعت1620

178142202600400115,346,0002175800751390/06/15-8142پرداخت فایبرگالسپلیمرصنعت1621

01/54/1/281422026005000118,817,9202721524002641381/03/02-9كاربر ماشینهای تزریق پالستیکپلیمرصنعت1622

038142202600500116,415,20022553120901390/06/15-8142تعمیردستگاه های تزریق پالستیکپلیمرصنعت1623

058142202600500214,989,6002184480701390/06/15-8142تنظیم دستگاه های تزریق پالستیکپلیمرصنعت1624

01/52/1/281422026006000133,929,28021432970364761381/05/01-9  1پالستیک كار عمومی درجه پلیمرصنعت1625

01/52/2/281422026007000134,713,36021373024804871381/05/01-9  2پالستیک كار عمومی درجه پلیمرصنعت1626

01/99/1/28142202600000212,280,9602122000321384/04/01-9سازنده قالب های سیلیکون و تولید قطعات پلیمریپلیمرصنعت1627

01/23/1/281422026009000116,251,840268160002281386/03/01-9فن ورز فرآیند اختالط آمیزه هاپلیمرصنعت1628

128142202601000019,266,400230100001301390/06/15-8142اپراتور تولید الیاف سنتزیپلیمرصنعت1629

018141202602400017,840,800223771001101390/06/15-8141اپراتور تولید الستیک خامپلیمرصنعت1630

04/81318141202600000414,704,4802145200661390/06/15(Chopper Gun)تکنسین تفنگ برشگر/ اپراتورپلیمرصنعت1631
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038141202602600017,840,80022480601101390/06/15-8141اپراتور دستگاه تولید شیلنگپلیمرصنعت1632

1081422026011000111,404,800235125001601390/06/15-8142(رولر)اپراتور دستگاه رول در تولید فایبرگالسپلیمرصنعت1633

8131/0281412026027000114,256,0002551252002001390/06/15اپراتور راكتورهای پلیمریزاسیونپلیمرصنعت1634

393133302602300019,408,96033377001101392/10/1-3131آزمایشگر راكتورهای پلیمریپلیمرصنعت1635

0181422026012000112,830,4002501161401801390/06/15-8142اپراتور فرایند تولید پلیمرهاپلیمرصنعت1636

ASPEN Polymer Plus2145-073133302601600115,132,1603154500601388/09/01شبیه سازی فرایندهای پلیمری با نرم افزار پلیمرصنعت1637

0231333026024000110,264,320320851501201390/06/15-8141تکنسین فرایند تولید الستیک خامپلیمرصنعت1638

1331333026025000113,685,760335125001601390/06/15-8142تکنسین بهبود فرایند تولید الیاف سنتزیپلیمرصنعت1639

0131333026015000113,685,7603361042001601390/06/15-3139(پالستیک)تکنسین بهبود فرایند تولیدمواد سنتزیپلیمرصنعت1640

0731333026016000112,317,184344100001441390/06/15-8142تکنسین فرایندهای تولید پلیمرهاپلیمرصنعت1641

0431333026018000111,975,040337911201401390/06/15-3139تکنسین قالب گیری پالستیکپلیمرصنعت1642

013133302601900115,132,1603153780601390/06/15-7132پوشش گری داخل قالب های قابلگیریپلیمرصنعت1643

1531333026020000112,488,256344102001461390/06/15-8142تکنسین پشتیبانی عملیات تولید پلیمرهاپلیمرصنعت1644

013133302602000117,869,3123227000921390/06/15-3116تعمیر پالن تولید پلیمرهاپلیمرصنعت1645

162145402600600219,088,2004216400851390/06/15-8142سرپرستی پشتیبانی عملیات تولید پلیمرهاپلیمرصنعت1646

012145402600600118,767,4404216100821390/06/15-1324مدیریت پشتیبانی تولید پلیمرهاپلیمرصنعت1647

048142202601400018,553,600220840161201390/06/15-8142(فایبرگالس)قایق ساز پلیمرصنعت1648

028142202601400117,840,80022090001101390/06/15-8122(فایبرگالس)پوشش دهندگی باژلپلیمرصنعت1649

1131333026027000111,975,040340100001401390/06/15-8142مدل ساز پالستیکپلیمرصنعت1650

0112234026002000119,245,600450130001801390/06/15-2141مدیر پالن تولید پلیمرهاپلیمرصنعت1651

0431153026001000110,948,60833791001281390/06/15-7223نصب كننده دستگاه های  تزریق پالستیکپلیمرصنعت1652

0121454026008000116,038,000437113001501390/06/15-1223پژوهشگر الستیکپلیمرصنعت1653

0421454026009000117,107,200440120001601390/07/01-8141كارشناس آزمایشگاه شیمی تایرسازیپلیمرصنعت1654

91/62/1/281312026001000110,193,04025291001431363/03/01-3توزین كننده مواد جهت بنبوری در الستیک سازیپلیمرصنعت3202

21454026002000121454026007002111,440,440445620010798/1/20كنترل كیفیت فرآیند تولید تایرپلیمرصنعت4827

61/26/1/281822009002000116,180,560262165002271375/06/01-19فن ورز دیگ بخار درجه تاسیساتصنعت3618

61/25/1/281822009005000114,897,520270139002091375/11/01-9(صنایع )مسئول دیگ بخار تاسیساتصنعت3619

71/14/2/271262009004000151,321,600285635007201377/03/01-8 2لوله كش و نصاب دستگاه های حرارت مركزی آب گرم درجهتاسیساتصنعت3620

71/19/1/371272009005000111,404,800256104001601390/10/15-8كارور تاسیسات برودتی و گرمایی تاسیساتصنعت3621

39/90/1/27127200900000415,346,0002304500751377/04/01-8سرپرستی كارگاه هوا دهندهتاسیساتصنعت3622

81/08/1/2/271272009004000114,256,000211189002001377/06/01-8سرپرست تاسیسات حرارتی و برودتیتاسیساتصنعت3623

41/90/1/271272009001000115,966,720245179002241380/05/01-8تعمیركار كولر گازی خودروتاسیساتصنعت3624

71/96/1/23115300900600114,105,7283163200481380/05/01-8محاسبه سیستم های سرد كننده تبخیری در ساختمان تاسیساتصنعت3625

71/09/1/271272009006000168,428,8002224736009601380/07/01-8(ناپیوسته)نصاب تاسیسات حرارتی و برودتی تاسیساتصنعت3626

71/18/1/271262009024000118,247,680256200002561380/09/01-8سازنده و نصاب آب گرمکن خورشیدی تاسیساتصنعت3627

71/08/2/371262009008000135,354,880292404004961384/06/15-8 2لوله كش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه تاسیساتصنعت3628

71/08/1/371262009009000136,495,360297415005121384/06/15-8 1لوله كش و نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی درجهتاسیساتصنعت3629

71/06/1/271262009010000126,302,3202702790203691384/06/15-8 1لوله كش و نصاب وسایل بهداشتی درجه تاسیساتصنعت3630
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71/06/2/271262009011000135,640,0002100400005001384/06/15-8لوله كش و نصاب وسایل بهداشتی  تاسیساتصنعت3631

71/02/1/17126200901300019,979,200238102001401385/01/01-8 (تلفیقی)لوله كش لوله های پلیمریتاسیساتصنعت3632

FLUENT1-63/60/1/431153009000008110,264,320320802001201387/06/01كارور تاسیساتصنعت3633

82/20/1/172332009001000114,256,000282118002001388/01/01-9تعمیركار مشعل گازوئیلی تاسیساتصنعت3634

69/30/1/172332009002000117,820,000289161002501388/01/01-9تعمیركار مشعل گازی تاسیساتصنعت3635

69/75/1/171272009012000145,619,2002230410006401388/01/01-9تعمیركار چیلر تراكمی تاسیساتصنعت3636

69/70/1/171272009011000114,256,000255145002001388/01/01-9تعمیركار چیلر جذبیتاسیساتصنعت3637

73/10/1/172132009001000127,442,800273312003851388/01/01-8سازنده كانال های هدایت هوا تاسیساتصنعت3638

Carrier0-28/20/1/131153009005000118,390,240360155002151388/01/01 محاسب تهویه مطبوع با نرم افزار تاسیساتصنعت3639

73/50/1/121444009001000128,868,400424129002701388/01/01-8طراح و محاسب دیگ بخارتاسیساتصنعت3640

71/90/1/171262009014000152,390,8002219516007351388/01/01-8(خاص پتروشیمی)لوله كش صنعتیتاسیساتصنعت3641

8-71/10/1/1/17126200900000315,702,4002305000801388/01/01(PUSH FIT)لوله كشی فاضالب نصب فشاری تاسیساتصنعت3642

71/41/1/171262009019000141,413,6802146435005811388/01/01-8لوله كش و نصاب تاسیسات آب رسانی ساختمانتاسیساتصنعت3643

71/43/1/171262009020000148,969,3602162525006871388/01/01-8لوله كش و نصاب تاسیسات تهویه مطبوع ساختمانتاسیساتصنعت3644

71/42/1/171262009021000142,126,4802120471005911388/01/01-8لوله كش و نصاب تاسیسات حرارتی ساختمانتاسیساتصنعت3645

71/40/1/171262009022000167,787,2802114837009511388/01/01-8لوله كش و نصاب تاسیسات گاز رسانی ساختمانتاسیساتصنعت3646

71/15/2/171262009012000114,256,0002451352002001388/12/01-8لوله كش سیستم كف گرماییتاسیساتصنعت3647

41/85/1/171272009010000121,384,000278222003001389/01/01-8نصاب  وتعمیركار كولرهای گازی پنجره ای واسپیلتتاسیساتصنعت3648

41/86/1/171272009009000121,384,000278222003001389/08/10-8نصاب و تعمیركار سردخانه فریونیتاسیساتصنعت3649

61/31/1/13131300900300217,185,0243216300841389/12/22-9بهره برداری از تجهیزات هیدرومکانیک دریچه های سد بتونی نیروگاه برق آبیتاسیساتصنعت3650

71/45/1/1712620090030001200,296,800254222680028101390/01/22-8( ماهه پیوسته18طرح )كارگرماهر تاسیسات مکانیکیتاسیساتصنعت3651

35/91/1/172332009009000117,107,2002701353502401390/07/01-0باالنس كننده روتورهای صنعتیتاسیساتصنعت3652

71/13/1/371272009007000113,543,200266124001901390/07/01-8تعمیر كار آبگرمکن دیواریتاسیساتصنعت3653

41/91/1/172332009005000112,830,400250130001801390/03/31-8(شناور‘سرچاهی‘كمرچاهی)تعمیركار پمپ های صنعتیتاسیساتصنعت3654

35/50/1/172332009004000119,958,400294186002801390/07/01-0تعمیركار سیستم های مکانیکی بویلر و برنرتاسیساتصنعت3655

69/42/1/172332009006000111,404,800240120001601390/07/01-9(شناور‘سرچاهی‘كمرچاهی)راه انداز پمپ های صنعتیتاسیساتصنعت3656

59/50/1/172332009007000110,692,000250100001501390/07/01-9متصدی اتصاالت پمپتاسیساتصنعت3657

36/91/1/131153009003000129,082,2403981766603401390/07/01-0(عمومی)ناظر اجرای طرح های گازرسانیتاسیساتصنعت3658

35/20/1/174122009001000119,245,600290180002701390/07/01-0نصاب وتعمیركار پله برقیتاسیساتصنعت3659

41/71/1/172332009003000112,830,400240140001801390/03/31-8(شناور‘سرچاهی‘كمرچاهی)نصاب پمپ های صنعتیتاسیساتصنعت3660

41/92/1/371272009008000114,968,800261149002101390/08/01-8تعمیركار وسایل گاز سوز خانگیتاسیساتصنعت3661

61/90/1/13131300900300117,698,2403216900901390/08/15-9اپراتوری بویلرهای نیروگاهتاسیساتصنعت3662

35/21/1/13131300900300019,066,81632383001061390/08/15-0اپراتور توربین گاز نیروگاهتاسیساتصنعت3663

71/23/1/17126200900600018,268,48023383001161390/08/15-8(صنعت ساختمان) 1لوله كش گاز خانگی و تجاری درجهتاسیساتصنعت3664

PLC9-69/71/1/171273009012002114,968,800352123001751390/10/15راه انداز سیستم برودتی بامینی تاسیساتصنعت3665

71/97/1/231153009006000114,027,904359105001641390/10/15-8محاسب تاسیسات ساختمان های اداری و مسکونیتاسیساتصنعت3666

35/51/1/17127200901700019,266,40024387001301390/10/15-0نصاب و تعمیركار آبگرمکن خورشیدیتاسیساتصنعت3667

69/52/1/37126200901700017,698,24023276001081390/11/15-9متصدی تاسیسات تصفیه خانه های آبتاسیساتصنعت3668
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71/23/2/17126200900500015,987,5202236100841391/01/20-8(صنعت ساختمان) 2كمک لوله كش گاز خانگی و تجاری درجهتاسیساتصنعت3669

32047127200901900019,979,200231109001401392/11/01-7127تعمیركار كولر آبیتاسیساتصنعت3670

320371272009020000132,076,0002136314004501392/11/01-7127تعمیركار دستگاه های سرد كننده خانگی و تجاریتاسیساتصنعت3671

70--7127200902000114,989,60021852آلومینیومی و پالستیکی,انجام اتصاالت لوله های مسیتاسیساتصنعت3672

100--7127200902000217,128,00023664انجام اتصاالت مدارهای برقی و بردهای الکترونیکی دستگاه های سردكننده خانگی و تجاریتاسیساتصنعت3673

72--7127200902000315,132,16022052انجام شارژ گاز سیکل تبریدتاسیساتصنعت3674

100--7127200902000417,128,00024060راه اندازی و كنترل مدارات برقی و برد الکترونیکی سیستم های سردكننده خانگی و تجاریتاسیساتصنعت3675

20--7127200902000511,425,6002614تبدیل سیستم های مخرب الیه ازن بهسیستم های غیر مخرب در سردكننده های خانگی و تجاریتاسیساتصنعت3676

88--7127200902000616,272,64021672عیب یابی ورفع عیوب دستگاه های سردكننده خانگی و تجاریتاسیساتصنعت3677

171262009015000116,394,400282148002301393/01/31-003-09-7127لوله كش و نصاب تاسیسات هوارسانتاسیساتصنعت3678

17126200901500212,138,4002141600301393/01/31-001-09-7127نقشه خوانی و متره و برآورد هزینه در تاسیسات هوارسانتاسیساتصنعت3679

171272009016000132,218,5602124328004521393/03/01-036-09-7127تعمیركار و نگهدار سیستم های برودتیتاسیساتصنعت3680

171272009015000123,950,080296240003361393/03/01-035-09-7127(حرارت مركزی)تعمیركار و نگهدار سیستم های تهویه مطبوع تاسیساتصنعت3681

171272009025000130,792,9602112320004321393/03/01-037-09-7127تعمیركار و نگهدار سیستمهای تهویه مطبوع سرمایشیتاسیساتصنعت3682

131153009008000116,422,912348144001921393/03/01-056-09-7127سرپرست و راهبر پروژه های سیستمهای سرمایشی و گرمایشیتاسیساتصنعت3683

131153009009000128,740,096396240003361393/03/01-049-09-7127(حرارت مركزی)محاسب و مجری سیستمهای تهویه مطبوعتاسیساتصنعت3684

131153009014000132,503,6803112268003801393/03/01-050-09-7127محاسب و مجری سییستمهای تبرید و تهویه مطبوع سرمایشیتاسیساتصنعت3685

171272009013000111,975,040258110001681394/10/01-103-09-7127لوله كش،نصاب و تعمیركار سیستمهای تبادل حرارتتاسیساتصنعت3686

171262009001000119,103,040282186002681394/10/01-104-09-7127لوله كش،نصاب و تعمیركار سیستمهای تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازیتاسیساتصنعت3687

131153009007000117,107,200378122002001394/10/01-099-09-7127ممیز انرژی حرارتی در ساختمان و تاسیسات سرمایش و گرمایشتاسیساتصنعت3688

(گازوئیلی -گازوئیلی وگازی ‘ گازی )نصاب و تعمیر كار مشعل های تک فاز یک مرحله ای تاسیساتصنعت3689 7127-09-105-172332009008000111,404,80026892001601395/02/01

171262009002000127,799,200292298003901395/03/01-107-09-7127لوله كش گاز خانگی وتجاریتاسیساتصنعت3690

71/14/1/271262009031000128,512,000285315004001375/05/01-18لوله كش و نصاب دستگاه های حرارت مركزی درجه تاسیساتصنعت3691

17126200901100917,128,00022872001001393/10/31-001-09-7126(فلنجی-جوشی-فیتیتگی)انجام اتصاالت لوله های فوالدیتاسیساتصنعت3862

17213200900100112,851,2002122800401393/01/31-004-09-7127نصب و تست سیستم های كانال هوا  و دریچه های توزیع هواتاسیساتصنعت3863

17126200901500117,128,00024060001001393/01/31-002-09-7127پیاده سازی و نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی دستگاه هوارسانتاسیساتصنعت3864

7126200902600017,840,800240304001101396/09/22-مامور قرائت كنتور گازتاسیساتصنعت3985

71262009037000118,817,920299165002641396/11/28-كمک بهره بردار تصفیه خانه های فاضالب تاسیساتصنعت4079

71262009039000113,400,640240148001881396/11/28-كمک بهره بردار شبکه های جمع آوری فاضالب تاسیساتصنعت4080

و1-012-09-7126(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار لوله كش آب سرد و آب گرم لوله های پلیمریتاسیساتصنعت4082  و1-011-09-7126 1-013-09-712671262009027000123,237,280280246003261396/11/11

102--7126200902700117,270,56022676(خاص افراد با نیازهای ویژه) (p.p)دستیاری لوله كشی لوله های پلی پروپیلن تاسیساتصنعت4083

114--7126200902700218,125,92022292(خاص افراد با نیازهای ویژه) (pex)دستیاری لوله كشی لوله های پلی اتیلن تک الیه تاسیساتصنعت4084

110--7126200902700317,840,80023278(خاص افراد با نیازهای ویژه) (چند الیه)دستیاری لوله كشی لوله های پلیمری تلفیقی تاسیساتصنعت4085

(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار لوله كش آب سرد و آب گرم لوله های فوالدیتاسیساتصنعت4086 -71262009028000118,817,920272192002641396/11/11

(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار نصب و راه اندازی آبگرمکن های گازسوزتاسیساتصنعت4107 -7126200903000018,553,60022496001201396/12/22

(خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار نصب و تعمیر شیرهای سرویس های بهداشتیتاسیساتصنعت4108 -71262009029000117,463,600277168002451396/12/22

AutoPipe 0-24/10/1/1/62144400900000116,415,2004154500601388/11/01طراحی و آنالیز پایپینگ با نرم افزار تاسیساتصنعت4262

Caesar II0-24/10/1/1/142144400900000216,415,2004154500601388/09/01 با نرم افزار Pipingطراحی مکانیکی و تحلیل سیستم های تاسیساتصنعت4263
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7124/1/17127200900000517,840,80025844801101390/12/16 عایق كاری حرارتیتاسیساتصنعت4264

3139/2/13115300900700119,066,816350411501061390/11/30ممیزی انرژیتاسیساتصنعت4265

(تحت كنترل سامانه كنترل هوشمند موتورخانه)زمستانی- نصب شیر برقی تابستانیتاسیساتصنعت4266 7127/1/17127200900000214,276,80021020300601390/12/13

7126/1/17127200900000313,564,000216.533.500501390/12/07(آبگرم)نصب سامانه كنترل هوشمند موتورخانه گرمایشی تاسیساتصنعت4267

7128/1/17127200901200114,989,6002155500701390/12/01(چیلر تراكمی)نصب سامانه كنترل هوشمند موتورخانه سرمایشی تاسیساتصنعت4268

17126200900300114,704,4802283800661393/09/01-060-09-7127اجرای مدارات فرمان و قدرت در تاسیسات مکانیکی ساختمانتاسیساتصنعت4277

17126200900200111,995,8402101800281393/04/11-002-09-7126انجام اتصاالت قطعات فلزیتاسیساتصنعت4280

17127200900800112,352,2402102300331393/04/11-003-09-7126انجام اتصاالت لوله های وسایل گازسوز خانگیتاسیساتصنعت4281

17127200900000113,991,6802243200561394/06/01-097-09-7127انجام الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای در تأسیسات تاسیساتصنعت4282

3119/253139300900000112,566,0803102000301388/05/01برج های خنک كننده در سیستم هـای بخـار و عملکرد آنهاتاسیساتصنعت4283

2141/032144400900000313,207,6004102000301388/05/01در تاسیسات حرارتی و برودتی(PM)برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تاسیساتصنعت4284

17126200902000113,706,5602242800521393/07/01-009-09-7127بهینه سازی مصرف انرژی در تأسیسات تهویه مطبوع سرمایشی تاسیساتصنعت4285

3119/173131300900300412,566,0803102000301388/05/01 1بویلر بخار سطح تاسیساتصنعت4286

23119/583131300900300312,566,0803102000301388/05/01بویلر بخار سطح تاسیساتصنعت4287

3119/373131300900300512,566,0803102000301388/05/01بویلرهای آب گرم و آب داغ تاسیساتصنعت4288

13119/183115300900000112,566,080392100301388/05/01سطح  (پکیج حرارتی )پکیج شوفاژ دیواری تاسیساتصنعت4289

23119/193115300900000212,566,080392100301388/05/01سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری تاسیساتصنعت4290

13119/563115300900000312,566,0803102000301388/05/01پمپ سطح تاسیساتصنعت4291

23119/573115300900000412,566,0803102000301388/05/01پمپ سطح تاسیساتصنعت4292

13115300900000616,842,8803384200801393/01/31-005-09-7127كنترل، نظارت و ارزیابی تأسیسات مکانیکی و برقی دستگاه هوارسانتاسیساتصنعت4293

3119/213139300900000212,566,080392100301388/05/01كندانسورها و برجهای خنک كننده در تبرید تاسیساتصنعت4294

3119/207127200901000312,138,4002102000301388/05/01 1كولر گازی اسپیلت سطح تاسیساتصنعت4295

23119/317127200901000412,138,4002102000301388/05/01كولر گازی اسپیلت سطح تاسیساتصنعت4296

PEX 7126-09-008-17126200901100411,995,8402820002894/04/30لوله كشی لوله های پلی اتیلن تک الیه تاسیساتصنعت4297

P.P 7126-09-009-17126200901100511,710,7202816002494/04/30)لوله كشی لوله های پلی پروپیلن تاسیساتصنعت4298

17126200901300112,280,96021418003294/04/30-010-09-7126 (چند الیه)لوله كشی لوله های پلیمری تلفیقی تاسیساتصنعت4299

17126200901100812,851,2002122800401393/09/01-005-09-7126 (جوش قوس الکتریکی)لوله كشی لوله های فوالدی تاسیساتصنعت4300

17126200901100713,136,3202123200441393/09/01-006-09-7126 (جوش اكسی استیلن)لوله كشی لوله های فوالدی تاسیساتصنعت4301

17126200902000611,710,720281600241395/03/01-015-09-7126لوله كشی لوله های گالوانیزه تاسیساتصنعت4302

17126200900900713,706,5602163600521393/09/01-007-09-7126لوله كشی لوله های مسی و آلومینیومیتاسیساتصنعت4303

2141/093115300900300115,132,1603204000601388/05/01مقررات ملی تاسیسات ساختمانتاسیساتصنعت4304

17233200900800115,417,2802284800761393/09/28-064-09-7127 (گازوئیلی- گازی، گازوئیلی و گازی)سرویس و نگهداری، عیب یابی و رفع عیوب مشعل های تکفاز یک مرحله ای تاسیساتصنعت4305

3119/297126200903100112,138,4002102000301388/05/01سیستم های لوله كشی حرارت مركزیتاسیساتصنعت4306

3119/357126200901100312,138,4002102000301388/05/01سیستم های لوله كشی سرد و گرم و فاضالبتاسیساتصنعت4307

17127200900800212,779,920293000391393/04/11-007-09-7127(در وسایل گازسوز خانگی)سیم كشی و نصب مدار گاز تاسیساتصنعت4308

2141/103115300900000712,566,0803102000301388/05/01(لوله كشی گاز)طراحـی و ترسـیم نقـشه هـای تاسیـسات مکانیکی تاسیساتصنعت4309

2141/113115300900000512,566,0803102000301388/05/01طراحی و محاسبه لوله كشی صنعتیتاسیساتصنعت4310

17127200902000715,559,8402364200781393/09/01-011-09-7127 (ویژه محصوالت شركت سامسونگ)عیب یابی و رفع عیوب دستگاه های سردكننده خانگی تاسیساتصنعت4311
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17127200901000115,844,9602364600821393/09/01-013-09-7127 (ویژه محصوالت شركت سامسونگ)عیب یابی و رفع عیوب كولرهای گازی سبک و هواساز تاسیساتصنعت4312

17127200901000212,851,2002162400401393/09/01-015-09-7127 (ویژه محصوالت شركت سامسونگ)عیب یابی و رفع عیوب كولرهای گازی سنگین تاسیساتصنعت4313

41097127200900800312,566,080282800361393/01/26-7127عیب یابی و رفع عیوب وسایل گاز سوز خانگی تاسیساتصنعت4314

171262009002003120,671,200260230002901395/03/01-014-09-7126جوشکاری و لوله كشی گاز اماكنتاسیساتصنعت4336

(ویژه شركت ایران رادیاتور)سرویس و نگهداری و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری گازی تاسیساتصنعت4339 7127-41037126200900100113,421,440213.534.500481392/11/01

13115300900700218,895,74433668001041394/10/01-098-09-7127ممیزی انرژی سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانتاسیساتصنعت4345

3119/127127200900700112,138,4002102000301388/05/01نصب آبگرمکن دیواری گازسوزتاسیساتصنعت4348

41027126200900100213,421,4402173100481392/11/01-7127(ویژه شركت ایران رادیاتور)نصب و راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری گازی تاسیساتصنعت4355

17127200902000813,136,3202242000441393/09/01-010-09-7127 (ویژه محصوالت شركت سامسونگ)نصب و راه اندازی دستگاه های سردكننده خانگی تاسیساتصنعت4358

3119/657127200901000512,851,2002152500401388/07/01 نصب و راه اندازی سیستمهای تهویه مطبوع اسپلیتتاسیساتصنعت4360

41087127200900800412,637,3602172000371393/01/26-7127نصب و راه اندازی وسایل گاز سوز خانگیتاسیساتصنعت4366

17126200901100113,706,5602203200521395/03/01-108-09-7127نصب، تعمیر و نگهداری شیرآالت تأسیسات ساختمانیتاسیساتصنعت4367

17126200900100317,128,00022476001001394/10/01-100-09-7127نصب، راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گازیتاسیساتصنعت4368

17126200900100415,132,1602205200721394/10/01-061-09-7127نصب، راه اندازی و تعمیر سیستم های تبادل حرارتتاسیساتصنعت4369

13119/487127200901100112,138,4002102000301388/05/01چیلرهای جذبی سطحتاسیساتصنعت4429

23119/477127200901100212,138,4002102000301388/05/01چیلرهای جذبی سطحتاسیساتصنعت4430

2141/162144400900000413,207,6004102000301388/05/01مخازن تحت فشارتاسیساتصنعت4431

3119/413115300900000912,566,0803102000301388/05/01نقشه كشی و نقشه خوانی در تاسیساتتاسیساتصنعت4432

3119/647127200900900113,564,0002203000501388/07/01نصب و راه اندازی یک واحد سردخانه فریونیتاسیساتصنعت4434

3119/307126200901100212,138,4002102000301388/05/01شیرهای تاسیساتی و صنعتیتاسیساتصنعت4439

3119/397126200901101012,138,4002102000301388/05/01تکنولوژی لوله كشی صنعتیتاسیساتصنعت4440

3119/507126200901101112,138,4002102000301388/05/01تکنولوژی لوله كشی پلیمریتاسیساتصنعت4441

carrier hap7127-09-008-13115300900500115,132,1603263400601393/05/25طراحی و محاسبه تهویه مطبوع با نرم افزارتاسیساتصنعت4443

17127200901000614,276,8002303000601393/09/01-012-09-7127(ویژه محصوالت شركت سامسونگ)نصب و راه اندازی كولرهای گازی سبکتاسیساتصنعت4444

17127200901000711,710,720281600241393/09/01-014-09-7127 (ویژه محصوالت شركت سامسونگ)نصب و راه اندازی كولرهای گازی سنگین تاسیساتصنعت4445

17126200900300212,566,0802201600361393/09/01-059-09-7127نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تأسیسات مکانیکی ساختمان تاسیساتصنعت4448

(گازوئیلی- گازی، گازوئیلی و گازی)نصب و راه اندازی مشعل های تکفاز یک مرحله ای تاسیساتصنعت4449 7127-09-063-17233200900800215,987,5202404400841393/09/28

17126200900200217,128,00023268001001395/03/01-106-09-7127خواندن و ترسیم نقشه و متره و برآورد هزینه لوله كشی گاز خانگی و تجاری تاسیساتصنعت4450

7126200401600017,484,400231740010597/2/24-نصاب و سرویسکاردستگاه های سختی گیر و تصفیه آب خانگیتاسیساتصنعت4462

71262009007000171262009007000217,820,0002701800025097/2/30امدادگر گاز شهری و روستاییتاسیساتصنعت4463

7127200900800516,914,16022770009797/2/23-نصب و سرویس بخاری گازی هرمتیکتاسیساتصنعت4464

7127200901200217,840,800245650011097/10/15-سرویس، راه اندازی و عیب یابی چیلرهای تراكمیتاسیساتصنعت4793

7126200902500017126200902500025,346,00023045007597/11/27مامور قرائت كنتور آبتاسیساتصنعت4798

7126200901101212,494,80021322003597/11/14-نصب، سرویس و نگهداری شیر آالت بهداشتی ساختمانی توكار، تجهیزات آب بر و بهینه ساز مصرف آبتاسیساتصنعت4799

72/17/2/272122011001000138,348,640270468005381373/03/01-8  2جوشکار گاز درجه جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3362

72/17/1/272122011002000119,815,840242236002781374/05/01-8  1جوشکار گاز درجه جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3363

01/96/1/272122011003000112,830,400250130001801375/02/01-9جوشکار پالستیکجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3364

72/97/1/272122011004000134,214,400280400004801376/05/01-8جوشکار زیر پودریجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3365
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72/15/1/272122011005000137,849,680280451005311377/01/03-8(صنایع  )جوشکار كاربید جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3366

72/35/1/27212201100600015,274,7202195500741377/08/01-8كارگر نقطه جوشکاری ثابتجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3367

12/45/1/27212201100700019,694,08028254001361380/03/01-0كارور برشکاری و جوشکاری لیزریجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3368

CNC3-43/18/1/27212201100800016,842,8802504600961381/05/01گاز  –برشکار هوا جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3369

0-39/96/2/331173011007001115,738,624368116001841388/01/01  (UT)آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3370

0-39/98/2/331173011007002113,001,472352100001521388/01/01(ET)آزمایش قطعات صنعتی با جریان گردابی جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3371

0-39/95/2/131173011007003110,264,32034377001201388/01/01 (MT)آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3372

0-39/99/2/33117301100700418,553,60034060001001388/01/01 (PT)آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3373

0-39/97/2/331173011007005111,290,75234092001321388/01/01(RT)آزمایش قطعات صنعتی با پرتونگاری جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3374

8-72/36/1/172122011009000116,964,640254184002381388/12/01(Electro Slag)كارور دستگاه جوش الکترواسالگ جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3375

8-72/14/1/172122011010000114,256,000244156002001388/12/01 (Electro gas)كارور دستگاه جوش الکتروگازجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3376

26/33/1/131173011008002110,264,320330603001201390/03/31-0(در دوره بهره برداری)بازرسی مخازن تحت فشار جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3377

MAG8-72/13/1/372122011011000143,266,9602115492006071389/04/31با فرآیند  (كربنی )جوشکار قطعات فوالدی جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3378

SMAW8-72/23/1/172122011012000135,354,880296400004961390/04/31جوشکارسازه های فوالدی با فرآیند جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3379

55--7212201101200113,920,40022035آماده سازی قطعات برای جوشکاریجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3380

80--7212201101200215,702,40023050برش قطعاتجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3381

28--7212201101200311,995,8402820مونتاژقطعاتجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3382

15--7212201101200411,069,2002510راه اندازی دستگاه جوشکاریجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3383

E17212201101200517,128,00021090--100جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3384

E27212201101200617,128,00021090--100جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3385

E37212201101200717,840,800210100--110جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3386

SMAW721220110120081570,240235--8برآوردهزینه فرآیندجوشکاری جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3387

SMAW8-72/25/1/172122011013000121,740,400245260003051390/04/31جوشکارمخازن فوالدی با فرآیند جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3388

0-24/91/1/131173011007006110,863,07234582001271390/03/31(RTI)تفیسر فیلم های رادیوگرافی صنعتیجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3389

SMAW8-72/26/1/172122011014000135,283,600280415004951390/06/31جوشکار لوله های فوالدی با فرآیندجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3390

72/10/1/2721220110150001199,584,000253322670028001391/01/23-8( ماهه18طرح )كارگر ماهر جوشکاری جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3391

TVTO VT LEVEL II0-24/92/1/131173011007000117,962,560384126002101393/01/20بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمیجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3392

TIG7212-11-005-172122011016000141,556,2402120463005831393/05/15با فرآیند (كم كربن)جوشکار قطعات فوالدیجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3393

(3834بر اساس استانداردهای سری ایران ایزو)ممیزی سیستم مدیریت كیفیت جوشکاریجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3394 2141-11-001-13117301100800117,356,0963345200861393/09/15

24/94/1/131173011009000113,258,08035897001551394/02/01-0(منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)بازرس جوش جوش بازرسی و جوشکاریصنعت3395

131173011008000117,620,416379127002061394/02/01-001-11-3117بازرس فنی جوشجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3396

(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)جوشکار لوله های گاز با فشار باالجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3397 8-72/18/1/172122011019000114,256,000240160002001394/02/01

(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)جوشکار لوله های گاز با فشار باال با گاز محافظ آرگونجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3398 8-72/19/1/172122011020000118,532,800248212002601394/02/01

(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)(smaw)جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستیجوش بازرسی و جوشکاریصنعت3399 8-72/16/1/17212201102100017,128,00021783001001394/02/01

MIG-72122011017000121,597,8402592440030397/3/22جوشکار سازه های آلومینیومی دریایی با فرآیند جوش بازرسی و جوشکاریصنعت4531

72122011022000117,107,2002681720024097/12/20-كنترل كننده ابعادی جوش قطعات فوالد كربنیجوش بازرسی و جوشکاریصنعت4814

55/45/1/17233201400900114,989,6002452500701391/01/01-8كنترلر سیستم های برقی لکوموتیوریلی نقل و حملصنعت2417

183112014003000151,963,120219813140007291393/06/15-001-13-8311راهبری قطارهای برقی شهری و حومهریلی نقل و حملصنعت2418
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131133014001000198,024,2563164409057311461395/02/01-001-14-3113تکنسین برق تعمیرات قطارهای برقیریلی نقل و حملصنعت2419

131133014002000168,428,800316622104138001395/02/01-003-14-3115تکنسین فنی ایستگاهریلی نقل و حملصنعت2420

131153014002000189,812,8003134391052510501395/02/01-001-14-3115تکنسین مکانیک تعمیرات قطارهای برقیریلی نقل و حملصنعت2421

183112014004000171,280,0002210291049910001395/02/01-001-14-8311راهبر ماشین آالت مکانیزه خطریلی نقل و حملصنعت2422

143232014004000184,823,2002192403059511901395/02/01-001-14-1213راهبر كنترل ترافیک مراكز فرمانریلی نقل و حملصنعت2423

1831120140050001119,750,4002242598084016801395/02/01-004-14-8311راهبردیزل لکوموتیوریلی نقل و حملصنعت2424

183112014006000172,277,9202204303050710141395/02/01-002-14-8311راهبرماشین آالت جرثقیل دار ریلیریلی نقل و حملصنعت2425

183112014007000145,191,520216713733006341395/02/01-003-14-8311راهبرماشین آالت دومنظوره ریلی وجاده ایریلی نقل و حملصنعت2426

71/91/1/19333101400100017,776,000136246001201388/01/01-9بارگیر و باربندریلی نقل و حملصنعت2427

84/26/1/17233201400100016,557,7602484400921388/01/01-9تعمیر كار ترمز لکوموتیو آلستومریلی نقل و حملصنعت2428

GM8-43/44/1/172332014010000124,662,8802220126003461388/01/01تعمیر كار مکانیک لکوموتیوریلی نقل و حملصنعت2429

GM8-55/44/1/172332014009000127,086,4002240140003801388/01/01تعمیركار برق لکوموتیو ریلی نقل و حملصنعت2430

GM , GE9-84/27/1/17233201401100016,842,8802484800961388/01/01تعمیركار ترمز لکوموتیو ریلی نقل و حملصنعت2431

91/26/1/183122014007000174,844,0002212111727010501388/01/01-3مانورچیریلی نقل و حملصنعت2432

59/26/1/143232014002000118,532,8002110609002601388/01/01-3ناظر تخلیه و بارگیریریلی نقل و حملصنعت2433

81/09/1/171272014001000110,977,120210252001541388/02/01-8متصدی آزمایش تهویه واگنریلی نقل و حملصنعت2434

84/28/1/172332014002000125,446,960212113610003571389/10/01-9تعمیر كار موتور لکوموتیو آلستومریلی نقل و حملصنعت2435

83/45/1/183122014011000115,824,1602104118002221389/10/01-8تعمیركاران خطوط و ابنیه فنی راه آهنریلی نقل و حملصنعت2436

83/44/1/183122014012000162,298,720226021839608741389/10/01-8كاربر ماشین آالت خطوط راه آهنریلی نقل و حملصنعت2437

83/43/1/183112014002000161,158,240219618248008581389/03/01-8راننده درزینریلی نقل و حملصنعت2438

59/46/1/183122014013000119,103,0402128924802681389/10/01-3راهدار خطریلی نقل و حملصنعت2439

83/22/1/17233201400300017,983,36026448001121389/10/01-9بازدیدكننده فنی قطارهای مسافریریلی نقل و حملصنعت2440

GM9-83/24/1/17233201401000212,138,4002201000301391/01/01بازرس موتور لکوموتیوریلی نقل و حملصنعت2441

43/45/1/18312201401600016,272,64023040180881391/01/01-8تعمیركار و نگهداری گاورنر لکوموتیوهای دیزل الکتریکریلی نقل و حملصنعت2442

83/23/1/143232014003000118,960,4802804214402661391/01/01-9رئیس قطار باریریلی نقل و حملصنعت2443

91/27/1/183122014018000121,241,4402643420002981391/01/01-3سرمانورچیریلی نقل و حملصنعت2444

43/46/1/17233201401000113,564,0002302000501391/01/01-8عیب یابی ژنراتورهای لکوموتیوریلی نقل و حملصنعت2445

43/49/1/17233201401100118,553,60027050001201391/01/01-8كنترل و عیب یابی ترمز وسایل حمل و نقل ریلیریلی نقل و حملصنعت2446

43/48/1/17233201400700017,983,36028824001121391/01/01-8كنترلر بهره برداری لکوموتیو و واگنریلی نقل و حملصنعت2447

34323201200000111,425,600212800201394/09/25-001-13-3152پذیرش انواع كانتینردریایی ونقل حملصنعت3201

73/38/1/183432013001000116,038,000282143002251382/11/01-9اپراتور جرثقیل پلی زمینی ونقل حملصنعت2507

73/39/1/183432013002000111,832,480263103001661382/11/01-9اپراتور جرثقیل دروازه ایزمینی ونقل حملصنعت2508

73/32/1/28343201300300016,415,2002286200901370/09/01-9كارور جرثقیل موبیل با دكل ثابت و گردانزمینی ونقل حملصنعت2509

72/07/1/283432013004000121,098,880276220002961374/05/01-9(ریگر جرثقال)سیم بکسل انداز جرثقال زمینی ونقل حملصنعت2510

73/31/1/283432013005000134,143,1202122357004791374/06/01-9كارور جرثقیل ماشینیزمینی ونقل حملصنعت2511

85/66/1/28331201300500019,123,840228100001281375/09/01-9راننده پایه یک زمینی ونقل حملصنعت2512

79/31/1/283442013002000111,404,800229131001601375/09/01-9راننده لیفتراکزمینی ونقل حملصنعت2513

79/32/1/283432013007000115,467,760261156002171376/11/01-9(صنایع)راننده جرثقیل ماشینی زمینی ونقل حملصنعت2514
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19/62/1/28343201300800013,706,5602203200521377/04/01-2سرپرست ترانسپورتزمینی ونقل حملصنعت2515

79/24/1/28343201301200111,710,7202121200241378/03/01-9(با دكل كشویی مفصلی )كارور انواع باالبر هیدرولیکی زمینی ونقل حملصنعت2516

79/25/1/28343201301200211,710,7202121200241382/11/01-9كارور انواع باالبر هیدرولیکی آكاردئونی خودروزمینی ونقل حملصنعت2517

74/63/1/28342201300100017,983,360242264401121382/01/01-9اپراتور آب پاشزمینی ونقل حملصنعت2518

74/67/1/28342201300200018,553,600252303801201382/11/01-9اپراتور آسفالت برزمینی ونقل حملصنعت2519

74/65/1/28342201300300019,123,840251383901281382/01/01-9اپراتور آسفالت تراشزمینی ونقل حملصنعت2520

74/53/1/283422013004000111,404,800262544401601382/11/01-9اپراتور اسکریپرزمینی ونقل حملصنعت2521

79/92/1/28343201301100018,268,480243383501161382/11/01-9اپراتور باالبرزمینی ونقل حملصنعت2522

74/23/1/28342201300500018,553,600240404001201382/11/01-9اپراتور بچینگزمینی ونقل حملصنعت2523

74/45/1/28342201300600018,553,600248324001201382/11/01-9اپراتور برف روب و برف خورزمینی ونقل حملصنعت2524

74/24/1/28342201300700019,694,080254424001361382/11/01-9اپراتور بکهوزمینی ونقل حملصنعت2525

74/30/1/283422013008000111,404,800262465201601382/11/01-9اپراتور بولدوزرزمینی ونقل حملصنعت2526

74/22/1/283422013009000111,404,800262465201601382/11/01-9اپراتور بیل مکانیکیزمینی ونقل حملصنعت2527

73/35/1/28343201301200028,553,600230504001201396/07/01-9اپراتور جرثقیلزمینی ونقل حملصنعت2528

74/39/1/28342201301000018,553,600260402001201382/11/01-9اپراتور چکش هیدرولیکیزمینی ونقل حملصنعت2529

74/38/1/28342201301100018,553,600250383201201382/11/01-2اپراتور دریل واگنزمینی ونقل حملصنعت2530

74/95/1/28342201301200019,694,080254424001361382/11/01-9اپراتور دستگاه حفارزمینی ونقل حملصنعت2531

74/61/1/28342201301300017,413,120248272901041382/11/01-9اپراتور دستگاه شستشوی عالیمزمینی ونقل حملصنعت2532

74/42/1/28342201301400017,840,800250382201101382/11/01-9اپراتور شمع كوبزمینی ونقل حملصنعت2533

74/52/1/28342201301500019,979,200262463201401382/11/01-9اپراتور غلتکزمینی ونقل حملصنعت2534

74/66/1/283422013016000112,545,280272624201761382/11/01-9اپراتور فینیشرزمینی ونقل حملصنعت2535

74/68/1/283422013017000111,404,800256564801601382/11/01-9اپراتور كارخانه آسفالتزمینی ونقل حملصنعت2536

69/22/1/28332201300100016,842,88023632280961382/11/01-9اپراتور كمپرسورزمینی ونقل حملصنعت2537

74/31/1/283422013018000111,404,800262544401601382/11/01-9اپراتور گریدرزمینی ونقل حملصنعت2538

74/32/1/283422013019000111,404,800262504801601382/11/01-9اپراتور لودرزمینی ونقل حملصنعت2539

79/22/1/283442014001000110,692,000255455001501388/11/01-9اپراتور لیفتراکزمینی ونقل حملصنعت2540

74/46/1/28332201300200018,553,600250304001201381/11/01-9اپراتور نمک پاشزمینی ونقل حملصنعت2541

74/54/1/28332201300300015,702,40023022280801382/11/01-9اپراتور ویبرهزمینی ونقل حملصنعت2542

74/48/1/28332201300400017,983,360248323201121382/11/01-9اپراتوری جاروزمینی ونقل حملصنعت2543

74/62/1/28332201300500016,842,88023826320961382/11/01-9اپراتوری قیرپاشزمینی ونقل حملصنعت2544

74/44/1/28342201302100016,842,88023926310961382/11/01-9اپراتور گاردیل كوبزمینی ونقل حملصنعت2545

51/91/1/18332201300600017,128,000234501601001382/01/01-4اپراتور پمپ بتنزمینی ونقل حملصنعت2546

74/36/1/18332201300700014,276,8002223800601382/01/01-7اپراتور تریلرهای یخچال دارزمینی ونقل حملصنعت2547

49/81/1/131153013001000117,107,200376655902001388/01/01-9باز بینی فنی ماشین آالتزمینی ونقل حملصنعت2548

85/40/1/183312013001000110,692,000247386501501388/01/01-9راننده اتوبوسهای ویژه جابجایی مسافر در باند فرودگاهزمینی ونقل حملصنعت2549

85/62/1/18332201300800014,276,8002223800601382/01/01-9...راننده بونکرهای حمل سیمان، گچ، آهک، گندم، زمینی ونقل حملصنعت2550

85/61/1/183322013009000110,692,000237545901501382/01/01-9راننده بونکرهای حمل گاززمینی ونقل حملصنعت2551

85/62/1/1/18332201301000016,771,6002356000951382/01/01-9راننده خودرو آتش نشانزمینی ونقل حملصنعت2552
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79/35/1/18332201301100017,128,00023763001001388/01/01-9(مواد منفجره)راننده وسایط نقلیه باری مواد سوزا زمینی ونقل حملصنعت2553

85/37/1/18331201300200017,128,00024159001001388/01/01-9راننده وسایط نقلیه تندرو حمل و نقل بین المللی مسافریزمینی ونقل حملصنعت2554

85/35/1/18322201300100114,633,2002224300651388/01/01-9راننده وسایط نقلیه تندرو سبک مسافریزمینی ونقل حملصنعت2555

85/64/1/18332201301200016,415,2002375300901382/01/01-9راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین باریزمینی ونقل حملصنعت2556

85/69/1/18332201301300014,276,8002243600601388/01/01-9راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین حامل دام و طیورزمینی ونقل حملصنعت2557

85/68/1/18332201301400014,633,2002283700651382/01/01-9راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین حمل و نقل بین المللی باریزمینی ونقل حملصنعت2558

85/63/1/18332201301500014,989,6002254500701382/01/01-9راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین مواد سوختیزمینی ونقل حملصنعت2559

79/36/1/28332201301600016,058,8002305500851382/01/01-9راننده وسایط نقلیه تندرو كانتینربرزمینی ونقل حملصنعت2560

85/65/1/18332201301700016,771,6002356000951382/01/01-9راننده وسایط نقلیه سنگین با تریلرزمینی ونقل حملصنعت2561

85/41/1/18331201300300014,989,6002254500701388/01/01-9راننده وسایط نقلیه مسافری از نوع اتوبوسزمینی ونقل حملصنعت2562

85/67/1/18331201300400014,989,6002254500701388/01/01-9راننده وسایط نقلیه مسافری از نوع مینی بوسزمینی ونقل حملصنعت2563

85/92/1/183222013003000110,692,000247386501501388/01/01-9راننده وسایل نقلیه سبک فرودگاهزمینی ونقل حملصنعت2564

59/42/1/143232013002000121,384,00021211285103001388/01/01-3راهدارزمینی ونقل حملصنعت2565

19/65/1/143232013003000110,692,000243743301501388/01/01-2رئیس ماشین آالتزمینی ونقل حملصنعت2566

59/41/1/143232013004000114,256,000269537802001388/01/01-3سر راهدارزمینی ونقل حملصنعت2567

59/75/1/143232013005000110,692,000259415001501388/01/01-3كاردان و مسئول وسایل نقلیه فرودگاهزمینی ونقل حملصنعت2568

23/15/1/121644013003000114,968,800476362801401388/01/01-0كارشناس مسئول جایگاههای اخذ عوارضزمینی ونقل حملصنعت2569

59/45/1/121124013001000116,038,000447535001501388/01/01-3(صدا و سیما)كارشناس اعالم وضعیت راه ها زمینی ونقل حملصنعت2570

54/90/1/183422013022000114,256,000267805302001382/11/01-9كارگر ماهر نصب عالئمزمینی ونقل حملصنعت2571

85/36/1/18331201300500113,564,0002222800501388/01/01-9كمک راننده وسایط نقلیه مسافر بریزمینی ونقل حملصنعت2572

54/91/1/18342201302300019,979,200240703001401382/11/01-9مباشر نصب عالئمزمینی ونقل حملصنعت2573

59/44/1/143232013008000110,692,000245307501501388/01/01-3متصدی اطالعات راههازمینی ونقل حملصنعت2574

91/33/1/14321201300000114,633,2002273800651388/11/01-3متصدی انبار توشه شركتهای حمل و نقل باربریزمینی ونقل حملصنعت2575

91/34/1/14321201300000214,989,6002254500701388/11/01-3متصدی انبار توشه مسافرزمینی ونقل حملصنعت2576

91/51/2/14321201300300018,553,600239493201201388/01/01-3متصدی باسکول و توزینزمینی ونقل حملصنعت2577

94/58/1/14221201300100016,415,2002553500901388/01/01-3متصدی صدور بلیط شركتهای حمل و نقل مسافریزمینی ونقل حملصنعت2578

85/63/1/1/13112301300100019,408,96033080001101388/01/01-9مسئول ایمنی و آتش نشانیزمینی ونقل حملصنعت2579

43/21/1/131153013002000111,119,680346582601301388/01/01-8مسئول تعمیرگاهزمینی ونقل حملصنعت2580

49/85/1/143232013011000110,692,000255603501501388/01/01-9مسئول حفاظت بارهای ترافیکیزمینی ونقل حملصنعت2581

85/93/1/143232013018000110,692,000267473601501388/01/01-9مسئول وسایل نقلیه مخصوص حمل گاززمینی ونقل حملصنعت2582

89/46/1/15153201300100016,130,0802493700861388/11/01-5نگهبان ترمینالزمینی ونقل حملصنعت2583

73/37/2/18343201301300017,840,8002256510101101378/03/01-9اپراتور جرثقیل تاوركرینزمینی ونقل حملصنعت2584

73/36/1/18343201301400016,842,88022749200961388/10/01-9اپراتور جرثقیل سقفی پوش باتومیزمینی ونقل حملصنعت2585

73/38/1/283432013015000111,761,200249962001651388/10/01-9اپراتور جرثقیل سقفی كابین دارزمینی ونقل حملصنعت2586

73/37/1/183432013016000110,549,44026286001481388/12/01-9اپراتور باالبرهای فرودگاهیزمینی ونقل حملصنعت2587

71/92/1/14323201301700017,413,12024262001041388/12/01-9باربند جرثقیل زمینی ونقل حملصنعت2588

73/37/1/1/28343201301800018,767,44023687001231389/11/01-9اپراتور ریچ استاكرزمینی ونقل حملصنعت2589

73/36/1/1/28343201301900015,203,4402235000731389/11/01-9اپراتورترانس تینرزمینی ونقل حملصنعت2590
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59/26/1/12164401300000116,842,88041731016641388/01/01-5تحلیلگر ترافیکزمینی ونقل حملصنعت2591

59/25/1/12164401300000216,842,88041632016641388/01/01-5ممیز ایمنی معابرزمینی ونقل حملصنعت2592

79/36/1/18342201302400012,423,5202142000341382/11/01-9راننده مینی لودرزمینی ونقل حملصنعت2593

79/28/1/18343201302600014,775,7602234400671389/12/20-9(ریچ استاكر)سرپرست كارگاه  دستگاه چیدمان كانتینرزمینی ونقل حملصنعت2594

79/27/1/14323201301500014,775,7602234400671389/12/20-9(گنتری كرین)سرپرست كارگاه جرثقیل زرافه ای زمینی ونقل حملصنعت2595

79/29/1/18344201300300016,130,0802266000861389/12/20-9كارور تاپ لیفتراکزمینی ونقل حملصنعت2596

73/38/1/1/18343201302100013,564,0002212900501389/12/20-9 تنی140كارور جرثقیل زمینی ونقل حملصنعت2597

73/37/1/1/18343201302200012,566,0802142200361389/12/20-9تنی30كارور جرثقیل زمینی ونقل حملصنعت2598

73/36/1/1/18343201302300016,130,0802266000861389/12/20-9كارور جرثقیل ریلیزمینی ونقل حملصنعت2599

79/26/1/18343201302400012,423,5202142000341389/12/20-9(ساید لیفتراک)كارور دستگاه بغل گیر كانتینر زمینی ونقل حملصنعت2600

33/17/1/243232013016000117,820,0002951055002501389/12/20-0كاردان مسئول تردد شماریزمینی ونقل حملصنعت2601

43/47/1/18343201302500018,553,60028436001201389/12/20-8بهره بردار و نگهدارنده جرثقیل ریلی كایروزمینی ونقل حملصنعت2602

113244013001000110,905,84044656001021394/12/01-001-12-1324مدیر حمل و نقل زمینیزمینی ونقل حملصنعت2603

33/16/1/19625101300100019,720,000181472201501388/01/01-0متصدی اخذ عوارضزمینی ونقل حملصنعت3897

8332201301700112,993,76022814004296/11/1-(مقدماتی)رانندگی باریزمینی ونقل حملصنعت4026

8331201300300112,851,20022812004096/11/1-(مقدماتی)رانندگی مسافریزمینی ونقل حملصنعت4027

343232013001000112,830,400260120001801390/7/1-2/1/43/59تکنسین پاكسازی و حفظ حریم راهزمینی ونقل حملصنعت4201

85/32/1/283222013001000117,107,200280160002401369/5/1-9راننده پایه دوزمینی ونقل حملصنعت4208

18322201300000111,710,72021113002493/6/1-001-13-8322اصول و تکنیکهای رانندگی تدافعی زمینی ونقل حملصنعت4414

18322201300000211,710,7202816002493/6/1-002-13-8322اصول و تکنیک های دریفت زمینی ونقل حملصنعت4415

18322201300000311,853,28021016002693/6/1-003-13-8322اصول و تکنیک های رانندگی آفرود خارج از آسفالت زمینی ونقل حملصنعت4416

18322201300000411,782,00021114002593/6/1-004-13-8322اصول و تکنیک های رانندگی استراتژیکزمینی ونقل حملصنعت4417

18322201300000511,710,7202915002493/6/1-005-13-8322اصول و تکنیک های رانندگی حرفه ای زمینی ونقل حملصنعت4418

15412201300000112,209,68021813003193/12/1-005-13-5412آتش نشانی حوادث رانندگیزمینی ونقل حملصنعت4419

15412201300000319,836,6402483060013893/12/1-009-13-5412 دوره نهم تا دانشگاه 15-22ایمنی ترافیک در مدارس سنین زمینی ونقل حملصنعت4420

1832220130000061570,24024400894/8/1-009-12-8322اصول ایمنی ترافیک، مهارتهای تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر درون شهری زمینی ونقل حملصنعت4421

1832220130000071570,24024400894/8/1-008-12-8322اصول ایمنی ترافیک، مهارتهای تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر برون شهریزمینی ونقل حملصنعت4422

18321201300000111,140,480288001694/8/1-007-12-8322اصول ایمنی ترافیک ، مهارتهای تکمیلی رانندگی با موتورسیکلت  زمینی ونقل حملصنعت4423

1832220130000081427,68024200694/9/1-013-12-8322اصول ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی ویژه بانوانزمینی ونقل حملصنعت4424

18322201300000911,710,72021212002494/9/1-011-12-8322مهارت های تکمیلی رانندگی پس از اخذ گواهینامه زمینی ونقل حملصنعت4425

1832220130000101570,24024400894/9/1-015-12-8322اصول ایمنی ترافیک ویژه رانندگان سرویس مدارس زمینی ونقل حملصنعت4426

15412201300000412,280,96021220003293/12/1-004-13-5412امدادگری سوانح و حوادث رانندگی زمینی ونقل حملصنعت4427

8343201300600019,551,520252820013497/5/15-(تاور كرین )مونتاژ كار جرثقیل برجی زمینی ونقل حملصنعت4669

8332201301800015,346,00023045007597/8/27-راننده حمل و نقل بار درون شهریزمینی ونقل حملصنعت4753

8322201300001112,851,20021723004097/6/19-اصالح رفتارهای ترافیکی و ایمنی زمینی ونقل حملصنعت4754

8343201302000018343201302000023,421,44022028004897/10/1اپراتور باالبرهای بوم عایقزمینی ونقل حملصنعت4788

35/92/1/244192049001000111,181,852235152001871369/11/01-1تند خوانآموزشی خدماتخدمات2113

39/59/2/213454049001000126,549,424496200002961377/07/01-1مدیر آموزشآموزشی خدماتخدمات2114
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39/31/1/1/12351404900200112,152,656481600241392/09/20-1مراقبت از آزمونآموزشی خدماتخدمات2115

91/98/2/24411204900100014,783,6802265400801378/05/01-1كتابدارآموزشی خدماتخدمات2116

34/25/1/213424049001000123,320,440417189002601380/03/01-1مدیر مهد كودکآموزشی خدماتخدمات2117

5329/234123049001000113,346,430361125001861389/06/01مددیار خانواده معتادآموزشی خدماتخدمات2118

5329/134123049002000117,221,200378162002401389/06/01مددیاربازپروری اعتیادآموزشی خدماتخدمات2119

93/12/1/134123049003000110,763,250340753501501390/05/01-1مامور اورژانس اجتماعیآموزشی خدماتخدمات2120

49/96/1/134133049001000116,431,895363166002291390/05/01-1مربی ترجمه و مفاهیم قرآن كریمآموزشی خدماتخدمات2121

13413304900100212,583,180392700361394/01/25-001-49-3413امر به معروف و نهی از منکرآموزشی خدماتخدمات2122

13413304900100411,004,57036800141394/04/25-003-49-3413امر به معروف و نهی از منکر در خانواده هاآموزشی خدماتخدمات2123

49/95/1/2341330490010061717,55035500101377/05/01-1روخوانی و روان خوانی قرآن كریمآموزشی خدماتخدمات2124

49/95/1/334133049002000112,915,900354126001801390/05/01-1مربی روخوانی و روانخوانی  قرآن كریمآموزشی خدماتخدمات2125

13413304900100711,148,080361000161394/04/20-004-49-3413تذكر لسانی در امر به معروف و نهی از منکرآموزشی خدماتخدمات2126

91/34/1/34322204900100016,218,78423866001041390/05/01-1مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشیآموزشی خدماتخدمات2127

93/41/1/1/23411304900100214,592,3203184600641392/05/01-1(ویژه مربیان قوه قضائیه)مدیریت مهارت و دانش رفتار آموزشی خدماتخدمات2128

13411304900100318,897,62033490001241394/07/01-001-49-3411بکارگیری امور حقوقی كودکآموزشی خدماتخدمات2129

41/30/1/25249204900100016,278,58022679001051390/05/01-4مشاور خرید و فروش اتومبیلآموزشی خدماتخدمات2130

94/31/1/124234049001000134,352,80241182353003831390/05/01-1مشاور مشاغلآموزشی خدماتخدمات2131

ندارد23201305012423404900100114,574,394415360051خالقیت و نو آوری در محیط كارآموزشی خدماتخدمات2132

35/95/1/22423404900100221,614,492461200181392/12/10-1بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ایآموزشی خدماتخدمات2133

13333304900000113,228,9753153000451394/08/23-005-49-2359آمادگی شغلیآموزشی خدماتخدمات2134

12423404900100416,188,886426.542.500691393/01/31-002-49-2351مشاوره تاسیس آموزشگاهآموزشی خدماتخدمات2135

ندارد23511304012423404900100514,484,700414360050حل مسئله در محیط كارآموزشی خدماتخدمات2136

13333304900000212,296,1603102200321394/05/17-004-49-2359كاربینیآموزشی خدماتخدمات2137

93/11/1/126354049001000112,108,69044590001351390/05/01-1كارشناس آسیب های اجتماعیآموزشی خدماتخدمات2138

19/31/1/12635404900200019,417,87043570001051390/05/01-2كارشناس پرورش كودكان خالقآموزشی خدماتخدمات2139

12635404900200219,059,09443665001011394/02/12-007-49-2351(سطح پیشرفته)تربیت مربی خالقیت و نخبه پروری كودک و نوجوانآموزشی خدماتخدمات2140

12635404900200116,368,2744264500711394/02/14-006-49-2351(سطح مقدماتی)تربیت مربی خالقیت و نخبه پروری كودک و نوجوانآموزشی خدماتخدمات2141

93/13/1/126344049002000125,293,708497185002821391/05/01-1مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعیآموزشی خدماتخدمات2142

80/31/1/126354049003000124,217,3804691386302701392/12/01-1(ویژه افراد با نیازهای خاص و عام )مشاور هوش حركتی آموزشی خدماتخدمات2143

12635404900200317,354,9084315100821393/04/01-001-49-2269توسعه و تقویت مهارت های هوش حر كتیآموزشی خدماتخدمات2144

19/11/1/31345304900200017,175,50032575001001396/11/23-2مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزادآموزشی خدماتخدمات2145

13412304900000112,583,1803102600361394/11/24-001-49-2320كارآفرین پروری مادرانآموزشی خدماتخدمات2146

123514049002000117,938,800463137002001393/05/15-005-49-2351تدوین كننده استاندارد آموزشیآموزشی خدماتخدمات2147

133433049003000112,126,595355114001691393/09/11-001-49-5312دستیار پژوهشگرآموزشی خدماتخدمات2148

126414049003000124,037,992468200002681393/09/11-002-49-5312پژوهشگرآموزشی خدماتخدمات2149

223524049002000116,683,084474112001861393/10/10-001-49-3422مربی هوش حركتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام آموزشی خدماتخدمات2150

126414049003001135,967,2944137264004011393/09/11-003-49-5312پژوهشگر ماهرآموزشی خدماتخدمات2151

2351-49-009-123514049003000113,274,712446102001481394/04/30(IQ MAS)كارشناس آموزش محاسبات سریع ذهنیآموزشی خدماتخدمات2152
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123414049001000117,759,412463135001981394/07/21-014-49-2351(سطح یک)مربی سواد آموزیآموزشی خدماتخدمات2153

123414049001001111,301,44444284001261394/07/21-015-49-2351(سطح دو)مربی سواد آموزیآموزشی خدماتخدمات2154

12341404900100217,534,2964285600841394/07/21-016-49-2351(سطح سه)مربی سواد آموزیآموزشی خدماتخدمات2155

123514049001000113,902,570454101001551394/10/01-013-49-2351كارشناس آموزشآموزشی خدماتخدمات2156

12351404900100913,139,2904817100351393/02/14-001-49-2351ارزیابی درونی مراكز آموزشیآموزشی خدماتخدمات2157

41/31/1/15249204900100115,381,6402365400901390/05/01-4مشاوره خرید وفروش امالک در اینترنتآموزشی خدماتخدمات2158

39/28/1/12320404900200013,587,760483200401388/04/01-1آزمونگرآموزشی خدماتخدمات2159

9/99/10/1/133393049001000110,189,21034696001421389/01/17 مسئول كارواشآموزشی خدماتخدمات2160

12320404900200114,484,7004143600501394/03/02-002-49-2359مدیریت بر حوزه آزمونآموزشی خدماتخدمات3890

20/12/1/353222049001000119,373,9042194130003241396/04/27-7اجتماعی خانواده-برنامه ریز امور اقتصادی آموزشی خدماتخدمات3958

12351404900100218,969,40044258001001393/09/08-001-49-2632سخنرانی حرفه ایآموزشی خدماتخدمات4021

12351404900100411,793,880451500201396/10/06-003-49-2632مدیریت اضطراب و بیان نافذآموزشی خدماتخدمات4022

39/30/1/123514049001006110,763,28044080001201390/05/01-1آموزش حقوق شهروندیآموزشی خدماتخدمات4023

12351404900100714,484,7004183200501394/05/17-003-49-2359مشاوره و هدایت آموزشیآموزشی خدماتخدمات4024

19/28/1/32659404900100018,072,4604246600901390/05/01-2آفرینشگرآموزشی خدماتخدمات4025

21/13/1/13411304900100017,175,50032674001001390/05/01-1مشاور امور قضائی خانوادهآموزشی خدماتخدمات4028

21/12/1/134113049002000110,835,005343108001511390/05/01-1الیحه نویس قضاییآموزشی خدماتخدمات4029

26121005013411304900100112,870,2003202000401388/02/01دستیاری اجرایی امور حقوقیآموزشی خدماتخدمات4030

93/42/1/1/13413304900100816,314,4403276100881392/08/01-1      (ویژه مهارت آموزان)مدیریت مهارت و دانش رفتارآموزشی خدماتخدمات4034

ISO  100151212-37-001-12351404900101018,790,0124326600981394/10/12مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی  آموزشی خدماتخدمات4035

24241305022423404900100714,484,70041634005002/02/1388(5S)ساماندهی محیط كار آموزشی خدماتخدمات4037

26351304012641404900300213,587,7604202000401388/02/01تهیه و تدوین پروپوزالآموزشی خدماتخدمات4257

12231107032351404900100315,112,5584233400571388/02/01های تدوین چشم انداز تکنیکآموزشی خدماتخدمات4259

12121304012351404900100513,587,7604251500401388/02/01مدیریت زمانآموزشی خدماتخدمات4261

23424049001001123424049001000217,938,8004561440020097/2/17**234140490010001**40/36/1/2-5**34/21/1/1-1مربی مهد كودکآموزشی خدماتخدمات4490

1213404900000111,973,2684715002297/9/14-برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصیآموزشی خدماتخدمات4760

2351404900100112351404900100128,072,46042763009097/8/26پداگوژی آموزشی خدماتخدمات4771

15120206700500415,202,2522216600871393/07/01-061-67-7512اجاق كاریای تغذیه خدماتخدمات1746

91/45/1/14321206700100018,371,44026476001401388/01/01-3انبار دار و سردخانه دار مواد غذاییای تغذیه خدماتخدمات1747

14321206700100112,690,82021221120451393/12/01-002-67-1324انبارداری قنادی ای تغذیه خدماتخدمات1748

15120206700400016,278,58022976001051394/11/01-090-68-17512آشپز درجه ای تغذیه خدماتخدمات1749

151202067005000114,949,000270180002501396/03/21-091-68-7512آشپز ای تغذیه خدماتخدمات1750

251202067006000111,720,016227169001961394/05/01-075-68-7512آشپز سنتیای تغذیه خدماتخدمات1751

7511/2/15120206700600215,620,8242296500941390/05/01طبخ كله پاچهای تغذیه خدماتخدمات1752

15120206700500712,631,0242172700441393/12/01-074-67-7512آشپزی غذاهای ایتالیاییای تغذیه خدماتخدمات1753

15120206700500813,826,944285600641393/12/01-071-67-7512آشپزی غذاهای تركیه ای ای تغذیه خدماتخدمات1754

151202067009000120,270,844210417550103391394/11/01-089-68-7512آشپز غذاهای رژیمی ای تغذیه خدماتخدمات1755

31/95/1/35120206700500113,707,3522144800621388/01/01-5آشپزی غذاهای فوریای تغذیه خدماتخدمات1756
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31/95/1/2/15120206700500213,587,760295100601388/12/01-5پخت غذا با پوشش خمیریای تغذیه خدماتخدمات1757

15120206700900114,843,4762334800811393/12/01-072-67-7512آشپزی غذاهای گیاهی ای تغذیه خدماتخدمات1758

15120206700500915,202,2522246300871393/08/10-063-67-7512آشپزی غذاهای محلی آذربایجان شرقی ای تغذیه خدماتخدمات1759

15120206700500611,853,676223800311393/12/01-067-67-7512انتخاب ادویه مناسب برای غذاای تغذیه خدماتخدمات1760

31/50/1/151202067014000111,361,240248142001901388/01/01-15آشپز كشتی درجه ای تغذیه خدماتخدمات1761

31/50/2/15120206701500015,381,6402256500901388/01/01-25آشپز كشتی درجه ای تغذیه خدماتخدمات1762

31/31/1/25120206700501216,218,78423173001041380/05/01-5روز- آشپزی مخصوص ای تغذیه خدماتخدمات1763

151202067017000111,600,424258136001941380/05/01-087-68-7512آشپزمللای تغذیه خدماتخدمات1764

31/94/1/15120206700500312,391,8402103000401388/01/01-5آشپزی با مایکروویوای تغذیه خدماتخدمات1765

31/39/1/19412106700100013,261,6001184200601388/01/01-5پستایی كار در آشپزخانهای تغذیه خدماتخدمات1766

17512206703100612,989,8002104000501393/12/01-077-67-7512(آذربایجان شرقی )حلوا پزیای تغذیه خدماتخدمات1767

76/37/1/1/17512206702200018,969,400234116001501387/01/01-7دسر ساز بین المللیای تغذیه خدماتخدمات1768

76/35/1/27512206702300015,740,4162197700961388/01/01-7دسر ساز سنتیای تغذیه خدماتخدمات1769

7514/3/27512206702300114,305,3122155700721390/03/01تهیه و بسته بندی سمنوای تغذیه خدماتخدمات1770

17512206702200113,408,3722104700571394/11/01-092-68-7512تهیه دسرهای ژله ای و تزئینات آن ای تغذیه خدماتخدمات1771

15120206700501112,989,8002143600501393/12/01-065-67-7512ساالد سازی و اردور سازیای تغذیه خدماتخدمات1772

15120206700501311,614,492291800271394/04/01-077-68-7512تهیه سینی اردورای تغذیه خدماتخدمات1773

5120/1/125120206700601412,989,800264004501392/10/23سبزی آرایی ، سفره آرایی و میوه آراییای تغذیه خدماتخدمات1774

2241/1/13434306700100017,175,50032080001001390/01/15سرآشپز خوابگاه های ورزشیای تغذیه خدماتخدمات1775

76/66/1/17512206703100213,587,7602184200601393/07/01-7(اجاق كاری)شیرینی پزی بدون فر ای تغذیه خدماتخدمات1776

76/65/1/47512206703000017,055,92822296001181388/04/01-17شیرینی پز درجه ای تغذیه خدماتخدمات1777

76/65/2/475122067031000111,361,240245145001901388/04/01-27شیرینی پز درجه ای تغذیه خدماتخدمات1778

7512/1/167512206703100114,903,2722463600821390/03/01شیرینی پزی تركمنای تغذیه خدماتخدمات1779

17512206703100712,092,8602112400351394/05/01-088-68-7512شیرینی پزی سنتی آذربایجان شرقی ای تغذیه خدماتخدمات1780

15246206703600111,853,6762910120311393/12/01-001-67-5222فروش محصوالت قنادی ای تغذیه خدماتخدمات1781

21/89/1/25246206703600017,175,52025268001201380-4فروشنده مواد غذاییای تغذیه خدماتخدمات1782

7511/1/1/175112067037000155,610,2802270660009301389/11/01قصابای تغذیه خدماتخدمات1783

31/34/1/25120206700600114,424,9042264800741388/01/01-5كباب زنی و تخته كاریای تغذیه خدماتخدمات1784

5120/1/177512206703101313,886,7402946100651392/11/01تزئین كیکای تغذیه خدماتخدمات1785

17512206703101213,288,780294600551392/11/01-078-67-7512كیک پزی بدون فرای تغذیه خدماتخدمات1786

31/96/1/15120206700500515,262,0482375100881389/04/01-5 پیتزاپزیای تغذیه خدماتخدمات1787

25132206704500112,152,6562142200361394/04/01-051-68-7512تهیه نوشیدنی هاای تغذیه خدماتخدمات1788

76/25/1/17512206703102114,185,7202244600701389/04/01-7كلوچه پزی سنتیای تغذیه خدماتخدمات1789

74/90/1/13257306700000215,022,8503432700701388/01/01-7سرپرستی اموربهداشتی بخش غذا،تغذیه و صنایع غذاییای تغذیه خدماتخدمات1790

31/98/1/25120206704700015,979,60022773001001388/01/01-5طباخ آبزیانای تغذیه خدماتخدمات1791

/76/65-7دانش آموزان با نیازهای ویژه(گروه الف)كمک قنادای تغذیه خدماتخدمات1792 ا ل ف/1/175122067032000139,883,9322150517006671390/12/01

17512206703101813,527,9642833180591393/02/01-076-67-7512شیرینی تر سازی مقدماتیای تغذیه خدماتخدمات1793

5120/1/197512206703101912,989,8002627170501393/02/01شیرینی تر سازی پیشرفتهای تغذیه خدماتخدمات1794
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17512206703102015,860,0082237500981393/09/01-064-67-7512شیرینی پزی با خرماای تغذیه خدماتخدمات1795

15246206703600212,391,84021117120401393/12/01-002-67-5222انجام امور كمکی درفروشندگی محصوالت قنادی ای تغذیه خدماتخدمات1796

2240/1/122404067001000113,454,100450100001501390/05/01مشاور تغذیه اینترنتیای تغذیه خدماتخدمات1797

/1/1(ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه)كمک كار آشپز ای تغذیه خدماتخدمات3880 ا ل ف/31/32-551202067007000152,082,3162180691008711390/12/01

23257306700000114,377,0553223900611393/10/15-060-67-7512نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنیای تغذیه خدماتخدمات3889

51202067060000122,722,4802110270003801396/04/20-برنامه ریز امور تغذیه خانوادهای تغذیه خدماتخدمات3959

75122067033000111,361,2402301600019097/6/12-قناد ای تغذیه خدماتخدمات4675

75122067024000118,536,7602502600031097/6/12-دسر سازای تغذیه خدماتخدمات4676

75122067031010175122067035000115,546,9602402200026097/6/12**751220670310091شیرینی پز شیرینی های خشکای تغذیه خدماتخدمات4677

75122067031014175122067034000116,144,9202602100027097/6/12**751220670310171**751220670310161كیک سازای تغذیه خدماتخدمات4678

5132206704500015132206704500027,773,4802281020013097/6/12متصدی كافی شاپای تغذیه خدماتخدمات4679

7512206703600017,175,520221990012097/7/21-شکالت سازای تغذیه خدماتخدمات4717

5120206700501413,169,18822033005397/9/6-تهیه مهیاوه سنتیای تغذیه خدماتخدمات4776

3411310900100018,610,600350700012097/6/27-متخصص دعاوی اداریحقوقی خدماتخدمات4697

33343029001000133343109001000115,499,0803641520021679/9/1متصدی معامالت امالکحقوقی خدماتخدمات4700

2130/5/12131409900100018,746,2834345700911390/06/01كنترل كننده خط تولید پروتئین تک سلولیفناوری زیستکشاورزی3594

121314099002000119,799,2784601315102061393/02/01-002-65-2133تکنسین آزمایشگاه ژنتیکفناوری زیستکشاورزی3595

121314099003000125,469,945473192002651393/02/01-001-65-2133فن ورز تکنیک های نوین علوم زیستیفناوری زیستکشاورزی3596

12131409900400019,803,52644062001021393/06/01-002-65-2131فن ورز آزمایشگاه الکتروفورزفناوری زیستکشاورزی3597

121314099005000110,284,09144364001071393/06/01-003-65-2131فن ورز كنترل كیفی در آزمایشگاهفناوری زیستکشاورزی3598

12131409900200214,805,6504252500501393/06/01-001-65-2131فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاهفناوری زیستکشاورزی3599

121314099007000124,508,815485170002551394/01/25-001-99-2131و آنالیزهای مولکولی (جنینی و بالغ)آزمایشگر ارشد استحصال و كشت سلولهای بنیادیفناوری زیستکشاورزی3600

121314099008000117,877,018463123001861394/03/15-002-99-2131فن ورز كشت بافت گیاهیفناوری زیستکشاورزی3601

12131409900200315,766,7804213900601394/05/01-005-99-2131كاربر پایگاه های علوم زیستیفناوری زیستکشاورزی3602

asp-tarmapcr touch down pcr.pcr2131-99-008-12131409901100019,707,41343368001011394/07/15فن ورز ازمایشگاه فناوری زیستکشاورزی3603

121314099012000117,973,131483104001871394/09/03-012-99-2131آزمایشگر انتقال ژن به گیاهان زراعی از طریق آكروباكتریومفناوری زیستکشاورزی3604

121314099013000110,284,09144463001071394/09/05-014-99-2131كارور كشت بافت حبوباتفناوری زیستکشاورزی3605

121314099014000117,012,001469108001771394/09/16-017-99-2131آنالیز مقدماتی متابولیت های ثانویه در گیاهان داروییفناوری زیستکشاورزی3606

12131409901500019,611,30043367001001394/10/01-015-99-2131تولید كننده واكسن های نوتركیب در گیاهان ترانس ژنفناوری زیستکشاورزی3607

SSP-PCR (Hla Typing PCR)2131-99-020-12131409901600019,707,41343368001011394/10/02فن ورز آزمایشگر فناوری زیستکشاورزی3608

121314099017000110,572,43044466001101394/10/03-013-99-2131آزمایشگر ارشد كروماتوگرافی گازیفناوری زیستکشاورزی3609

121314099018000110,187,97843274001061394/10/02-019-99-2131آزمایشگر سنجش میزان پروتئین های گیاهیفناوری زیستکشاورزی3610

Minitab2131-99-023-12131409901900018,938,50943152100931394/11/02تحلیلگر آزمایشات علوم زیستی و بیوتکنولوژی با نرم افزار فناوری زیستکشاورزی3611

221314099020000124,989,3804731370502601394/11/03-024-99-2131آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیکفناوری زیستکشاورزی3612

121314099021000123,163,2334791120502411394/11/04-025-99-2131كاربر پِژوهش درعلوم پایهفناوری زیستکشاورزی3613

221314099022000123,355,4594571365002431395/03/01-029-99-2131آزمایشگرارشدتشخیص مولکولی مقدماتیفناوری زیستکشاورزی3614

221314099023000116,050,871448119001671395/03/04-028-99-2131(موش ورات)تکثیركننده حیوانات آزمایشگاهی فناوری زیستکشاورزی3615

Real time PCR2131-99-022-22131409901100115,959,00642329100621394/10/02كاربری دستگاهفناوری زیستکشاورزی3813
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PCR-RT.PCR2131-99-004-22131409901100214,805,6504173300501394/03/30آزمایشگرفناوری زیستکشاورزی3815

12131409900100111,633,92149800171394/09/17-018-99-2131مبانی مقدماتی ریز ازدیادی و كشت بافت تجاری گیاهان باغبانیفناوری زیستکشاورزی3820

PCR2131-99-26-22131409901100317,016,2494244900731395/02/01طراحی پرایمر واصول فناوری زیستکشاورزی3822

CDNA2131-99-027-22131409900200116,439,5714254200671395/02/11 و سنتز RNA‘ DNAتخلیص  فناوری زیستکشاورزی3824

22131409900200516,055,11941845006394/5/1-006-99-2131ارزیابی بیان پروتئین نوتركیب در باكتری اشریشیاكلیفناوری زیستکشاورزی4269

22131409900200617,977,37942855008394/6/2-009-99-2131كاربری دستگاه فرمانتورفناوری زیستکشاورزی4271

121314099000001113,359,707452870013994/8/2-010-99-2131استراتژی بکارگیری نانوبیوتکنولوژی در علوم زیستیفناوری زیستکشاورزی4272

2131-99-011-12131409900000218,073,4924232120208494/8/16(ELISA) كاربری دستگاهفناوری زیستکشاورزی4273

12131409900000316,920,13642547007294/9/15-016-99-2131كاربری دستگاه فلوسایتومترفناوری زیستکشاورزی4274

121314099024000122,202,1034741570023194/7/1-007-99-2131تکنسین محاسبات آزمایشگاهی و سنجش روش های زیستیفناوری زیستکشاورزی4275

61122099025000112,046,1002581300018897/3/22-كاربر كشت سلول و پروتوپالست گیاهیفناوری زیستکشاورزی4564

52/21/1/17114202900100017,840,800238541801101388/01/01-9اپراتور تزریق بتنساختمانصنعت2605

74/26/1/181132029002000111,404,800270652501601388/01/01-9اپراتور دستگاه حفار تونلساختمانصنعت2606

39/31/1/18342202900200019,266,400245642101301388/01/01-8اپراتور دستگاه خط كشساختمانصنعت2607

12/61/2/143212029002000115,681,600284865002201388/01/01-6انباردار مصالحساختمانصنعت2608

31/22/1/131123029028000121,384,0003901303002501388/01/01-0ترازیابساختمانصنعت2609

54/94/1/131123029029000118,817,9203771043902201388/01/01-9تکنسین نصب عالئم افقی و عمودیساختمانصنعت2610

74/45/1/171192029013000114,256,0002351402502001388/01/01-8سرپرست گروه داربست بندساختمانصنعت2611

20/81/1/171132029001000112,117,6002363010401701388/01/01-8سنگ تراش پل های سنگیساختمانصنعت2612

59/91/1/171192029027000117,820,0002627780312501388/01/01-9فن ورز كار در ارتفاع ساختمانصنعت2613

52/23/1/131123029030000113,685,760388531901601388/01/01-9دیواره تونل  (شات كریت  )كاردان مسئول بتن پاشی ساختمانصنعت2614

54/93/1/131123029031000115,396,480382791901801388/01/01-9كاردان مسئول زهکشی ساختمانصنعت2615

59/47/1/193131029004000111,016,000110664001701388/01/01-3كارگر راهسازی و راهداریساختمانصنعت2616

74/48/1/19313102900500019,720,000154573901501388/01/01-9كارگر ماهر نصب گاردیلساختمانصنعت2617

SDR MAP 0-31/28/1/13112302903200017,270,5603404500851388/02/01كارور ساختمانصنعت2618

39/55/1/172132029001000132,076,0002983133904501388/01/01-8كانال ساز تهویه ساختمانصنعت2619

55/23/1/131133029001000112,830,400356702401501388/01/01-8متصدی برق و تاسیسات تونلساختمانصنعت2620

52/22/1/18114202900300019,266,400248681401301388/01/01-9متصدی نصب دستگاه های تولید بتنساختمانصنعت2621

12/31/1/181122029001000110,692,000255752001501388/01/01-7متصدی نصب دستگاه های كارخانه آسفالت و سنگ شکنساختمانصنعت2622

59/11/1/13112302903300017,270,5603335200851388/01/01-9مجری اجرای مقاوم سازی ساختمانصنعت2623

59/11/2/13112302903300114,362,3363232800511388/01/01-9كمک مجری اجرای مقاوم سازی ساختمانصنعت2624

19/28/1/131233029001000110,264,320358323001201388/01/01-2مدیریت اجرایی كارهای ساختمانی ساختمانصنعت2625

19/28/2/131233029002000112,830,400363375001501388/01/01-2كمک مدیریت اجرایی كارهای ساختمانی ساختمانصنعت2626

32/8623204029002000113,258,08044084001241388/01/01-1مربی اجرای مقاوم سازی ساختمانصنعت2627

52/24/1/131123029042000110,264,32034080001201388/01/01-9مسئول اجرای سازه های فلزیساختمانصنعت2628

12/61/1/143212029003000110,692,000285353001501388/01/01-6مسئول انبار ملزومات فنی و كارگاهیساختمانصنعت2629

11/55/1/175422029001000114,256,000286902402001388/01/01-7مسئول انفجار مواد ناریهساختمانصنعت2630

54/92/1/131123029035000110,264,320342641401201388/01/01-9مسئول تهیه و نصب ضربه گیرساختمانصنعت2631
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31/21/1/171112029005000110,692,000245594601501388/01/01-9مسئول سند بالستساختمانصنعت2632

74/41/1/171312029001000124,948,00021721334503501388/01/01-9مسئول گروه خط كشیساختمانصنعت2633

19/29/1/131123029051000110,264,320350403001201388/01/01-2مسئول گودبرداری و ایمن سازی خاكبرداری ساختمانصنعت2634

59/48/1/143232029003000114,256,0002100485202001388/01/01-3مسئول و متصدی حفظ حریم راه هاساختمانصنعت2635

59/63/1/121424029026000126,730,0004100708002501388/01/01-3مسئول یا سرپرست اكیپ راهسازی و راهداریساختمانصنعت2636

31/23/1/131183029002000115,396,480357586501801388/01/01-0ناظر و نقشه كش محل پایه های گاردیلساختمانصنعت2637

20/82/1/171132029002000114,256,0002352514002001388/01/01-8نصاب تور سنگساختمانصنعت2638

32/61/1/131123029036000118,817,9203701034702201388/01/01-0نیم رخ بردار عرضیساختمانصنعت2639

32/62/1/131123029037000123,094,7203111897002701388/01/01-0نیولر ساختمانصنعت2640

51/26/2/171142029015001114,968,800269934802101388/01/01-9 در ساختمان سازی به روش صنعتیICFنصاب سازه سیستم ساختمانصنعت2641

ARC GIS3112/093112302900000414,276,8003153500501388/08/27افزار  با نرمGISكارور سیستم اطالعات جغرافیایی  ساختمانصنعت2642

31/21/1/4/13112302900000515,987,52031538170701388/10/01-0تفکیک و تسطیح اراضیساختمانصنعت2643

31/21/1/5/13112302900000616,842,88031836206801388/10/01-0طراحی و اجرای شبکه های میکروژئودزیساختمانصنعت2644

31/21/1/7/13115302900000117,698,2403657207901388/10/01-0(اكوساندر)كارور دستگاه های عمق یابی هیدروگرافیساختمانصنعت2645

31/21/1/8/13112302900000714,362,3363473010511388/10/01-0 تک فركانسهGPSكارور گیرنده های ساختمانصنعت2646

Hypack0-31/21/1/6/13115302900000216,842,88031937240801388/10/01هیدروگرافی با نرم افزار ساختمانصنعت2647

31/25/1/131153029000003110,093,24833682001181388/12/01-0تهیه چارت های دریاییساختمانصنعت2648

52/20/2/18114202900200114,276,8002174300601389/12/01-9سازنده لوله های سیمانیساختمانصنعت2649

LSF9-74/47/1/17124202900100018,553,60023090001201388/12/01نصاب عایق ها و پوشش های مورد نیاز در سیستم ساختمانصنعت2650

41/30/2/13334302900200018,639,13633863001011389/01/17-4مشاور خریدوفروش امالکساختمانصنعت2651

52/20/1/17114202900200115,274,7202225200741389/06/01-9فن ورز اجرای سقف كرمیتساختمانصنعت2652

32/56/1/131183029001000134,556,5443150254004041391/01/01-0نقشه كشی سازهساختمانصنعت2653

74/4/6/1/17121202900300014,419,3602224000621390/07/01-9پوشش كار اسکلت فلزیساختمانصنعت2654

51/25/2/17119202901600017,128,00023070001001390/07/01-9فوالدی و بنایی‘كارگرتخریب كار ساختمانهای بتنیساختمانصنعت2655

51/25/1/17119202901700014,561,9202224200641390/07/01-9فوالدی و بتنی‘مسئول تخریب كار ساختمانهای كلنگیساختمانصنعت2656

32/55/1/131183029003000110,264,320330800101201390/07/01-0نقشه كش كارگاهی سازه های فوالدیساختمانصنعت2657

52/34/1/5/171142029002000111,761,200252113001651390/08/01-9آرماتور بند ساختمانصنعت2658

و51/23/3/1/2-9كارگر عمومی ساختمانساختمانصنعت2659 9313102900600019313102900000112,008,8001141700311390/07/01

52/34/2/4/171142029003000111,832,480255111001661390-9كمک آرماتور بندساختمانصنعت2660

74/41/3/1/37214202900600016,415,2002256500901390/01/20-9كارگر عمومی جوشکاریساختمانصنعت2661

181422029001000114,256,000247153002001394/02/15-001-29-9622و شیشه دوجدارهUPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلساختمانصنعت2662

Rope Access7215-29-001-17119202902300017,983,360217356001121394/10/15سرپرست دسترسی با طناب ساختمانصنعت2663

Rope Access7515-29-002-17119202902500017,840,800215455001101394/10/15كارور دسترسی با طناب ساختمانصنعت2664

Rope Access7215-29-003-17119202902600017,840,800215455001101394/10/15كمک كارور دسترسی با طناب ساختمانصنعت2665

17114202900400011,140,48027900161395/04/01-021-29-7119كارگر عمومی آرماتور بند ساختمانصنعت2666

17214202900700011,140,48027900161395/04/01-002-29-7214كارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان ساختمانصنعت2667

17221202900300011,853,280291700261395/04/01-005-29-7214كارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنیساختمانصنعت2668

17126202900400011,995,8402131500281395/04/01-001-29-7126كارگر عمومی لوله كشی و نصاب وسایل بهداشتی ساختمانصنعت2669
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19314102900700011,036,80018800161395/04/01-001-29-9313كارگر عمومی نقشه بردار ساختمانصنعت2670

17114202901000011,140,480261000161395/04/26-024-29-7119كارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز ساختمانصنعت2671

17126202900500011,639,4402131000231395/04/26-004-29-7126كارگر عمومی لوله كش گاز خانگی و تجاریساختمانصنعت2672

17114202900700011,140,480261000161395/05/02-028-29-7119كارگر عمومی قالب بند وكفراژ بند ساختمانصنعت2673

52/35/1/17114202901500016,557,76023839150921388/10/01-9 در ساختمانسازی به روش صنعتیICFآرماتوربند سیستم ساختمانصنعت2674

51/26/1/171142029014000114,968,800269934802101388/02/01-9 در ساختمان سازی به روش صنعتیICFسرنصاب سازه سیستم ساختمانصنعت2675

ندارد32/31/1/231123029043000127,371,5203145145300320-0مسئول متره و برآورد راهسازیساختمانصنعت2676

51/28/1/231123029001000117,107,2003561281602001384/11/01-9مسئول تاسیسات و تجهیزات كارگاهیساختمانصنعت2677

19/25/1/213234029001000147,044,80042241843204401384/02/01-2مدیر پروژهساختمانصنعت2678

74/44/1/271192029003000115,182,640229184002131374/03/01-8داربست بندساختمانصنعت2679

12/19/1/23111302900100018,296,9923306700971375/06/01-0آزمایشگر آزمایشگاه فیزیک سیمانساختمانصنعت2680

12/18/1/23111302900200113,421,4403142600401377/11/01-0فن ورز آزمایشگاه كارگاهی بتنساختمانصنعت2681

74/74/1/23111302900200213,421,4403142600401378/05/01-9صنایع  )فن ورز تست بتن كارگاهیساختمانصنعت2682

33/28/1/23112302900000316,586,2723294800771378/07/01-0متصدی تعیین صورت وضعیتساختمانصنعت2683

33/29/2/23112302904600019,066,81633670001061378/07/01-0كمک متصدی متره و برآورد ساختمانصنعت2684

19/23/1/22619402900200014,276,800434600401380/02/01-2مدیر پیمان عمومیساختمانصنعت2685

32/98/1/221424029012000121,384,000484116002001380/03/01-0طراح و برنامه ریز حفاری چاه های عمیق آب ساختمانصنعت2686

19/24/1/22619402900000113,421,440426600321380/03/01-2مدیر قوانین و مقررات عمومی پیمانهاساختمانصنعت2687

74/75/1/23111302900300114,105,7283143400481380/05/01-9فن ورز آزمایشگاه مصالح ساختمانیساختمانصنعت2688

34/24/1/22142402900000514,276,8004301000401380/06/01-1مدیر مهندسان مشاورساختمانصنعت2689

74/69/1/29313102900000214,665,6001284400721380/09/01-9لکه گیر و روسازی آسفالتساختمانصنعت2690

52/26/1/37114202901700019,694,08024096001361381/02/01-9طراح قالب سازی تلفیقی چند منظوری بتنیساختمانصنعت2691

53/59/1/271212029001000112,545,280238138001761381/04/01-9سازنده سقف شیروانیساختمانصنعت2692

11/28/1/28113202900100019,266,40025971001301381/04/01-7كارور حفاری چاه های عمیق آب ساختمانصنعت2693

53/19/1/281142029002000124,520,3202104240003441381/06/01-9سازنده كانال های بتنی آبرسانی روبازساختمانصنعت2694

SAP0-22/19/1/221424029008000112,830,40044278001201381/06/01طراح و آنالیز سازه با ساختمانصنعت2695

Safe0-22/15/1/22142402900300315,987,5204233300561382/01/01تحلیلگر و طراح پی با برنامه ساختمانصنعت2696

0-22/14/1/21323402900100316,842,8804244000641382/02/01 (P3) و كنترل پروژه با نرم افزار CPMبرنامه ریزی ساختمانصنعت2697

LOOP8-71/94/1/22142402900000113,421,4404102200321381/06/01طراح اجزاء سیستم آبرسانی با نرم افزار ساختمانصنعت2698

111STAAD0-22/17/1/221424029004000111,975,04044864001121382/02/01تحلیلگر و طراح سازه های بتنی و فلزیساختمانصنعت2699

PUMP8-71/95/1/22142402900000213,421,440472500321382/02/01طراح پمپ برای ایستگاه پمپاژ با نرم افزار ساختمانصنعت2700

STROM8-71/92/1/22142402900000314,276,8004142600401382/02/01طراح سیستم جمع آوری آبهای سطحی با نرم افزار ساختمانصنعت2701

WESENT8-71/91/1/221424029013000111,975,04045359001121382/02/01طراح لوله های آبرسانی با مخازن ثابت و متغیر ساختمانصنعت2702

Arclew0-31/28/1/2/13112302900000114,105,7283202800481383/01/20 با نرم افزار GISكارور اطالعات جغرافیایی ساختمانصنعت2703

GIS0-31/28/1/23112302900000214,105,7283321600481383/01/20كارور سیستم اطالعات جغرافیایی ساختمانصنعت2704

33/29/1/23112302904500018,895,74433470001041383/01/20-0متصدی متره و برآورد ساختمانصنعت2705

HEC – RAS8-71/99/1/22142402901300115,132,1604103800481383/02/10طراح هیدرولیکی با برنامه ساختمانصنعت2706

MIKE8-74/46/1/22142402901300215,132,1604103800481383/02/20 -11طراح هیدرولیکی با برنامه ساختمانصنعت2707



98مبالغ حداکثر شهریه مصوب در سال  آموزشگاه مهارت-سعید خدایی: تهیه کننده

EHC-HMS8-74/45/1/22142402901300315,132,1604163200481383/02/15طراح هیدرولیکی با برنامه ساختمانصنعت2708

54/45/1/293131029001000113,996,8001821102402161384/02/01-9كارگر آزمایشگاه قیر و آسفالتساختمانصنعت2709

51/25/1/271112029001000117,677,4402891322702481384/03/01-9بنای پل های  سنگیساختمانصنعت2710

22/67/1/2/131113029009000135,582,97631592203704161384/03/01-0مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک ساختمانصنعت2711

22/68/1/231113029003000127,713,66431051794003241384/04/01-0تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاکساختمانصنعت2712

22/77/1/231113029004000118,475,7763821102402161384/04/01-0تکنسین آزمایشگر قیر و آسفالتساختمانصنعت2713

99/18/1/293131029002000111,404,800148884001761384/05/01-9كارگر آزمایشگاه مکانیک خاک ساختمانصنعت2714

99/14/2/231123029012000112,317,184346821601441384/01/01-9كمک مباشر تونل سازیساختمانصنعت2715

99/15/2/231123029013000117,791,4883641044002081384/05/01-9كمک مباشر عملیات خاكیساختمانصنعت2716

99/15/1/231123029014000129,424,38431101944003441384/05/01-9مباشر عملیات خاكی راهسازیساختمانصنعت2717

99/14/1/231123029016000117,791,4883861061602081384/11/01-9مباشر تونل سازیساختمانصنعت2718

31/21/2/2/131123029017000129,509,92031012044003451384/10/01-0سرپرست اكیپ نقشه برداری ساختمانصنعت2719

52/26/1/231123029018000117,107,2003120602002001384/01/01-9كنترلر ساختمانصنعت2720

19/27/1/231123029047000123,950,08031201283202801384/10/01-2مدیر دفتر فنی ساختمانصنعت2721

52/18/1/27114202901300015,132,1602244080721384/11/01-9مسئول دستگاه ویبرهساختمانصنعت2722

12/39/1/272332029001000117,107,2002751382702401384/01/01-8تعمیركار كارخانه آسفالت و سنگ شکن ساختمانصنعت2723

52/22/1/271142029012000117,107,2002741264002401384/10/02-9مسئول اجرای سازه های بتنی ساختمانصنعت2724

74/70/1/29313102900300017,257,600146501601121384/10/03-9كارگر عملیات آسفالتیساختمانصنعت2725

54/41/1/231123029019000122,581,5043701544002641384/10/15-9مباشر عملیات آسفالتساختمانصنعت2726

54/76/1/231113029008000141,057,28031732674004801384/11/01-9مسئول آزمایشگاه بتن ساختمانصنعت2727

33/35/1/231123029044000112,317,184362661601441384/11/01-0مسئول تهیه صورت كاركرد و تهیه دستور كار ساختمانصنعت2728

52/21/1/24321202900100019,123,840256601201281384/11/01-9مسئول ذخیره سازی مصالح ساختمانصنعت2729

19/26/1/231233029003000123,950,08031161402402801384/11/01-2معاون كارگاه ساختمانصنعت2730

52/28/1/231233029004000127,371,52031041922403201384/11/01-9معمار عملیات بتنیساختمانصنعت2731

GPS0-31/29/2/13112302902300018,553,600340450151001387/01/01كارور ساختمانصنعت2732

52/16/1/3/171142029008000112,117,600255115001701387/05/16-9بتن ساز و بتن ریز ساختمانصنعت2733

52/16/2/3/17114202900900016,058,8002325300851387/05/16-9كمک بتن ساز و بتن ریز ساختمانصنعت2734

52/25/2/4/17114202900600017,840,80023278001101387/05/17-9كمک قالب بند و كفراژ بند ساختمانصنعت2735

74/95/1/1/172212029001000114,968,800254156002101390/07/01-8در و پنجره ساز پروفیل آهنی ساختمانصنعت2736

74/95/2/1/172212029002000117,677,440271177002481387/08/20-8كمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی ساختمانصنعت2737

52/13/1/3/171142029011000111,048,400252103001551387/05/21-9فن ورز اسکلت بتنیساختمانصنعت2738

52/25/1/4/171142029005000110,264,32024698001441387/05/21-9قالب بند و كفراژ بند ساختمانصنعت2739

74/40/1/1/172142029002000132,076,0002109341004501387/05/22-9فن ورز اسکلت فلزی ساختمانصنعت2740

74/41/1/3/172142029003000110,478,160247100001471387/05/28-9اسکلت ساز ساختمانصنعت2741

52/19/1/3/17111202900200015,702,4002255500801387/05/28-9كارگر نگهداری بتن ساختمانصنعت2742

74/41/2/3/172142029004000113,757,040256137001931387/05/28-9كمک اسکلت ساز ساختمانصنعت2743

31/21/2/3/13112302902400015,987,5203284200701387/05/03-0كمک نقشه بردار ساختمانصنعت2744

31/21/1/1/43112302902500013,849,1203202500451382/06/02-0(نقشه بردار ماهر)Total Stationنقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی ساختمانصنعت2745
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31/21/1/2/131123029026000117,962,560353157002101387/05/30-0نقشه بردار ساختمانصنعت2746

71/06/2/3/171262029001000116,180,560265162002271387/06/02-8كمک لوله كش و نصاب وسایل بهداشتی ساختمانصنعت2747

71/22/1/3/17126202900200016,415,2002266400901387/06/02-8لوله كش گاز خانگی و تجاری ساختمانصنعت2748

71/06/1/3/171262029003000115,253,920253161002141387/06/02-8لوله كش و نصاب وسایل بهداشتی ساختمانصنعت2749

SDR MAP 0-31/28/2/13112302902700015,987,5203284200701388/02/01كمک كارور ساختمانصنعت2750

GISمکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطالعات جغرافیایی ساختمانصنعت3837 3432-30-008-131123029038001112,830,400350800201501394/06/01

Revit Structure3432-29-001-12142402900000617,484,4004145600701394/05/15طراحی و مدل سازی سازه های فوالدی و بتنی به وسیله نرم افزار ساختمانصنعت3838

PMBOK3432-29-004-11323402900100116,949,8004353000651394/07/15مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد ساختمانصنعت3839

13112302904700114,276,8003361400501394/10/01-015-29-3432نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزیساختمانصنعت3840

Robot Structure3432-029-002-12161402902100018,553,6004116900801394/05/23تحلیگر و طراحی سازه های فوالدی،بتنی و صنعتی به كمک نرم افزار ساختمانصنعت3841

12142402900300113,207,600482200301394/10/01-007-29-3432(پیچی و جوشی)طراحی اتصاالت سازه های فوالدی ساختمانصنعت3842

Auto CAD Land Development3432-29-003-12142402900000413,421,440482400321394/07/01طراحی پروژه راه سازی با نرم افزار ساختمانصنعت3843

12142402900300416,415,200485200601394/10/01-008-29-3432طراحی سازه های بتن مسلح ساختمانصنعت3844

121424029003002116,038,000439111001501394/10/01-009-29-3432طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمانساختمانصنعت3845

13112302904700319,408,96037040001101394/12/01-051-29-3123بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمانساختمانصنعت3846

12619402900000214,276,8004251500401394/12/01-052-29-3123انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانیساختمانصنعت3847

ABUQUS3432-29-013-121424029022000110,692,00041684001001394/12/01طراح آنالیز اجزای سازه ای با استفاده از نرم افزار ساختمانصنعت3848

Microsoft Project(MSP) 3432-29-012-11323402900100214,276,800483200401394/12/01برنامه ریزی و كنترل پروژه كارگاهی با نرم افزار ساختمانصنعت3849

131123029047009110,692,00037946001251394/12/01-021-30-3123بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در  اجرای معماری ساختمانساختمانصنعت3850

13112302904700412,566,080382200301394/12/01-054-29-3123بکارگیری اصول و مبانی و گودبرداری و طراحی سازه های نگهبان ساختمانصنعت3851

12619402900000317,484,4004492100701394/12/01-053-29-3123تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز شهری ساختمانصنعت3852

TEKLA STRUCTURE(XSTEEL)طراح سازه های فوالدی با نرم افزار ساختمانصنعت3853 3432-29-011-121424029023000110,692,00042278001001394/12/01

23112302904700514,276,8003351500501395/12/01-001-29-3123نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی ساختمانصنعت3854

(با رویکرد مهندسی معماری و عمران)نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانصنعت3855 3123-29-050-13112302904700614,704,4803282700551394/12/01

23112302904700712,993,7603112400351394/12/01-006-29-3123نظارت بر اجرای عملیات تخریب ساختمان ساختمانصنعت3856

23112302904700813,421,4403231700401394/12/01-007-29-3123نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی كنیساختمانصنعت3857

71/22/2/3/17126202900600018,981,28023888001261387/06/02-8كمک لوله كش گاز خانگی و تجاریساختمانصنعت3909

CGSURVEY2142/083112302900000815,132,16031545006088/10/1انجام محاسبات و تهیه نقشه با نرم افزار  نقشه برداری ساختمانصنعت4334

3112/163112302900000915,132,16031545006088/10/1(DIGITIZING)ایجاد پایگاه داده و رقومی سازی نقشه های خطی ساختمانصنعت4335

MATLAB2142/093112302900001115,132,16031545006088/10/1پردازش تصاویر رقومی با نرم افزار ساختمانصنعت4337

ERDAS2142/143112302900001015,132,16031545006088/10/1پردازش تصویر با نرم افزار ساختمانصنعت4338

TRIMBLE GEO OFFICE (TGO)با نرم افزار  (GPS)پردازش داده های ساختمانصنعت4340 3112/153112302900001213,421,44034102064088/10/1

2142/153112302900001314,276,80031535005089/10/1تعدیل و سرشکنی خطاهای  مشاهدات نقشه برداریساختمانصنعت4341

SURFER3112/143112302900001415,132,16031545006088/10/1تهیه نقشه با نرم افزار نقشه برداری ساختمانصنعت4342

GEOLAB03112302900001515,132,16031545006088/10/1سرشکنی با نرم افزار ساختمانصنعت4343

SIVAN DESIGN CIVILCAD2142/133112302900001615,132,160315341106088/10/1طراحی مسیر با نرم افزار ساختمانصنعت4344

AUTO DESK CIVIL DESIGN 2D0-31/21/2/2/153112302900001717,954,84833159039388/4/1كار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر  ساختمانصنعت4346

AUTO DESK CIVIL DESIGN 3D0-31/21/2/2/103112302900001817,013,95232851038288/4/1كار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر ساختمانصنعت4347
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31/21/2/2/1131123029000019122,153,8243342200525988/4/1-0(پیشرفته) LAND DEVELOPMENTكار با نرم افزار ساختمانصنعت4351

31/21/2/2/1431123029000020118,646,8483611520521888/4/1-0(مقدماتی) LAND DEVELOPMENTكار با نرم افزار ساختمانصنعت4356

31/22/1/131123029000021113,087,00833855501015388/4/1-1نقشه بردار كارگاهیساختمانصنعت4359

3112302900002218,810,2083395401010388/4/1-نقشه بردار مسیرساختمانصنعت4365

32/58/1/12142402900300516,415,20042436006088/12/1-0طراحی ساختمان های هوشمند و مقاوم در برابر زلزلهساختمانصنعت4372

DRY WALL SYSTEM3112/057119202900100018,553,600230900012088/4/1نصاب ساختمانصنعت4373

13118302900100117,869,31234052009293/6/1-022-29-3123خواندن نقشه های اسکلت فلزیساختمانصنعت4374

13118302900100217,869,31234052009293/6/1-023-29-3123خواندن نقشه های سازه بتنیساختمانصنعت4375

13118302900000112,223,93631214002693/6/1-024-29-3123خواندن نقشه های تاسیسات برقیساختمانصنعت4376

13118302900000212,223,93631214002693/6/1-025-29-3123خواندن نقشه های تاسیسات مکانیکیساختمانصنعت4377

13112302904500114,105,72833216004893/6/1-032-29-3123متره و برآورد احجام كارساختمانصنعت4378

13112302904500214,105,72833216004893/6/1-034-29-3123متره و براورد به كمک نرم افزارساختمانصنعت4379

13257302900000114,105,72833216004893/6/1-013-29-3123مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در كارگاه ساختمانیساختمانصنعت4380

13112302904701014,105,72833216004893/6/1-003-29-3123نظارت وكنترل بر اجرای ساختمانهایی با مصالح بناییساختمانصنعت4402

17111202900000113,421,44021632004893/6/1-003-29-7114اجرای قالب بندی آجری فونداسیونساختمانصنعت4403

17114202900000113,421,44021632004893/6/1-006-29-7114اجرای گودبرداری پی كنی و  نصب نگهدارنده چاله و ترانشهساختمانصنعت4404

17119202900000113,421,44021632004893/6/1-008-29-7119كار ایمن در ارتفاعساختمانصنعت4405

13257302900000214,105,72831632004893/6/1-011-29-7119كار ایمن و بهداشت حرفه ای در ساختمانساختمانصنعت4406

2263-29-001-12263402900000115,346,00043614005094/8/1(HSE)ایمنی و بهداشت حرفه ای  در كارگاه های ساختمانی ساختمانصنعت4408

71132029004000171132029004000210,692,0002461040015097/2/25دیوارچین سنگیساختمانصنعت4583

71132029003000171132029003000210,692,0002461040015097/2/25خشکه چین با سنگ قلوه و الشه ساختمانصنعت4584

31113029002000131113029002000212,830,4003351150015097/5/1آزمایشگر كنترل كیفیت بتن  ساختمانصنعت4705

ETABS21424029003000121424029003000216,038,000452980015097/6/3تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار   ساختمانصنعت4742

11/75/1/275432015002000113,543,200289101001901362/06/01-7نمونه بردار كاشی سازیسرامیکصنعت1442

11/22/2/273142015042000119,245,6002124146002701363/02/01-0كارگر آزمایشگاه شیمی كاشی سازیسرامیکصنعت1443

99/91/1/27543201500200113,278,8802143200461362/10/01-8درجه بند كاشیسرامیکصنعت1444

49/14/1/281812015011000115,111,360275137002121363/09/01-7رنگساز كاشیسرامیکصنعت1445

21/99/1/281812015001000134,499,5202104380004841367/05/01-7متصدی كوره آهکسرامیکصنعت1446

92/51/1/38181201500000715,559,8402314700781389/01/15-8كار با دستگاه پرس كاشی سرامیکصنعت1447

93/42/1/23122301500000116,329,6643393500741375/03/01-8سرپرستی تولید شیشه های ایمنیسرامیکصنعت1448

11/82/1/231333015004000119,245,600376149002251375/03/01-0فن ورز آزمایشگاه شیمی شیشهسرامیکصنعت1449

91/72/1/281812015021000111,689,920256108001641375/03/01-8(اتوكالو)متصدی دستگاه شفاف كننده سرامیکصنعت1450

11/81/1/231333015005000121,897,216375181002561375/03/01-0كارور ارشد آزمایشگاه شیمی شیشهسرامیکصنعت1451

93/74/1/275432015001000142,411,6002174421005951375/03/01-5(كوره لیبی اوتر  )كارگر ارشد جام و مشجر سرامیکصنعت1452

X-RAY0-77/16/1/231333015007000144,478,7203126394005201375/04/01فن ورز ارشد دستگاه سرامیکصنعت1453

93/99/1/28181201500000616,272,6402286000881375/04/01-8بار ریزی كوره شیشهسرامیکصنعت1454

91/97/1/281812015022000115,182,640261152002131375/04/01-8متصدی دستگاه ایمنی محیط شیشهسرامیکصنعت1455

93/24/1/281812015003000139,988,0802171390005611375/04/01-8كارور كوره شیشهسرامیکصنعت1456
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91/96/2/273152015003000110,549,44025494001481375/04/01-8كارگر نوار واكیوم و شیشه گذاریسرامیکصنعت1457

93/25/2/281812015004000119,388,160274198002721375/04/01-8كمک كارور كوره شیشهسرامیکصنعت1458

93/76/1/23133301500900019,323,42432584001091375/04/01-5كنترلر ارشد شیشه های طلقی و نشکنسرامیکصنعت1459

93/76/2/27315201500700017,128,00022872001001375/05/01-5كنترلر شیشه های طلقی و نشکنسرامیکصنعت1460

91/61/1/281812015023000110,335,60025293001451375/06/01-8متصدی دستگاه رفلکسسرامیکصنعت1461

91/99/1/281812015024000110,834,56025597001521375/06/01-8متصدی دستگاه طلق شویی سرامیکصنعت1462

51/38/2/271232015001000110,050,480235106001411375/06/01-9كمک بنای تعمیر كوره شیشهسرامیکصنعت1463

91/94/1/231333015011000114,797,728362111001731375/08/01-8متصدی كنترل نهایی شیشه نشکنسرامیکصنعت1464

91/58/1/28181201502500017,983,36024072001121375/09/01-8متصدی دستگاه برش شیشهسرامیکصنعت1465

51/39/1/271232015002000111,761,200237128001651375/10/01-19بنای تعمیر كوره شیشه درجه سرامیکصنعت1466

51/36/1/28181201501300016,985,4402267200981375/10/01-9مسئول برش آجر نسوزسرامیکصنعت1467

91/56/1/27315201500400018,339,76024275001171375/11/01-8(ساختمانی ، خودرو ، لوازم جانبی و طلقی  )برشکار شیشه ایمنی سرامیکصنعت1468

93/98/1/231223015001000114,455,58437099001691375/11/01-8سرپرست تامین بار كوره شیشهسرامیکصنعت1469

93/91/1/23122301500100115,559,8403194600651375/11/01-8سرپرستی تامین بار كوره شیشه رنگیسرامیکصنعت1470

93/21/1/281812015005000113,685,760270122001921375/11/01-8متصدی كوره شیشه خمسرامیکصنعت1471

93/23/1/281812015006000121,669,1202115189003041375/11/01-8متصدی كوره های نشکن عمودیسرامیکصنعت1472

X-ray0-77/12/1/231333015015000125,318,6563146150002961376/06/01آزمایشگر دستگاه سرامیکصنعت1473

93/58/1/281812015007000126,801,280272304003761376/09/01-8كارور كوره سیمانسرامیکصنعت1474

41/23/1/281812015014000112,046,320254115001691376/09/01-7كارور آسیاب مواد صنعت سیمانسرامیکصنعت1475

51/34/1/27123201500200115,702,4002225800801377/03/01-9بنایی نسوز كارسرامیکصنعت1476

41/29/1/28181201500000112,067,1202101900291377/07/01-7(صنایع  )كارور بال میل سرامیکصنعت1477

92/76/1/28181201501500115,702,4002265400801377/11/01-8سركارگری قسمت لعاب كاریسرامیکصنعت1478

11/28/1/231333015002000125,233,120388207002951377/11/01-0فرمول ساز مقرهسرامیکصنعت1479

11/26/1/221453015001000127,371,520398222003201377/11/01-0رئیس آزمایشگاه شیمی مقره سازی سرامیکصنعت1480

11/24/1/27314201501600018,553,60024080001201377/11/01-0كارگر آزمایشگاه شیمی مقره سازی سرامیکصنعت1481

91/65/1/273152015028000138,206,0802149387005361378/04/01-8سازنده قطعات اپتیکیسرامیکصنعت1482

51/39/2/27123201500400017,555,68022482001061378/06/01-29بنای تعمیر كوره شیشه درجه سرامیکصنعت1483

01/59/1/281852015001000133,786,7202109365004741379/03/01-9واكیوم فرمینگسرامیکصنعت1484

91/29/1/273152015019000133,929,280262414004761380/06/01-8شیشه گر وسایل آزمایشگاهی الکتریکی و تزئینیسرامیکصنعت1485

92/18/1/37211201500000115,844,9602206200821388/01/01-8ریخته گری قالب مقرهسرامیکصنعت1486

51/55/1/373142015020000112,830,400258122001801388/01/01-9سازنده كاشی سنتیسرامیکصنعت1487

92/12/1/373142015021000144,478,72021883800566241388/08/01-8 1سرامیک ساز درجه سرامیکصنعت1488

92/12/2/373142015022000142,411,6002165430005951388/08/01-8  2سرامیک ساز درجه سرامیکصنعت1489

92/26/1/373142015023000126,516,160272300003721388/01/01-8سفالگر با چرخ پایی و برقیسرامیکصنعت1490

92/16/1/373142015024000120,671,200280210002901388/01/01-8سفالگر به روش ریخته گری سرامیکصنعت1491

99/51/1/381812015015000110,692,000230120001501388/01/01-8لعاب ساز كاشیسرامیکصنعت1492

92/19/1/37314201502600018,910,00023491001251388/01/01-8مدل ساز مقرهسرامیکصنعت1493

11/96/1/321463015001000110,692,00034481001251388/01/01-0مسئول آزمایشگاه فیزیکی مواد سرامیکیسرامیکصنعت1494
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27/10/1/181812015016000118,247,6802114142002561388/01/01-7(آسیا گلوله ای  ) Ball millكارور سرامیکصنعت1495

34/38/1/131333015021000132,931,3603786724003851388/01/01-8(صنعتی  )كارور دستگاه آنالیز مواد سرامیکصنعت1496

93/61/2/38181201500800019,408,96023399001321388/01/01-8كارور كوره پخت كاشیسرامیکصنعت1497

93/62/1/18181201500900017,413,12025450001041388/05/01-8پخت كاشی و سرامیک (Roller)كاروركوره غلتکی  سرامیکصنعت1498

12/10/1/131223015002000116,166,304368121001891388/06/15-2سرپرست واحد تولید لعابسرامیکصنعت1499

19/40/1/113214015001000113,151,16045172001231388/08/20-2مدیر كارخانه كاشیسرامیکصنعت1500

28/15/1/113214015001001112,081,96045162001131388/08/20-0مدیر كنترل كیفیت كاشیسرامیکصنعت1501

49/87/1/13133301500400117,185,0243325200841388/08/25-9 كنترل كیفیت آماده سازی بدنه كاشیسرامیکصنعت1502

49/82/1/13133301500200116,500,7363274900761388/08/25-9كنترل كیفیت لعاب سازیسرامیکصنعت1503

49/83/1/13133301502700018,553,60033763001001388/08/25-9كارور كنترل كیفیت پرسسرامیکصنعت1504

12/11/1/13122301500000316,586,2723275000771388/09/01-2سرپرستی واحد بسته بندی كاشیسرامیکصنعت1505

12/12/1/131223015003000110,178,78434970001191388/10/01-2سرپرست واحد كنترل كیفیت  كاشیسرامیکصنعت1506

95/50/1/18181201500000213,421,4402183000481388/10/01-8اعمال لعاب-كارور دستگاه دبل دیسک سرامیکصنعت1507

91/10/1/18181201500000313,564,0002193100501388/10/01-8كارور دستگاه رولرماتیکسرامیکصنعت1508

12/36/1/18181201500000414,490,6402214200631388/10/01-7(كارخانه كاشی)كارور دستگاه سنگ شکن سرامیکصنعت1509

95/90/2/18181201500000515,274,7202284600741388/10/01-8كارور دستگاه پولیشسرامیکصنعت1510

12/13/1/13122301500400019,408,96034664001101388/11/01-2سرپرست واحد آماده سازی بدنه كاشیسرامیکصنعت1511

51/56/1/18181201501700016,771,6002316400951388/11/01-9كارور برش پخت سومسرامیکصنعت1512

95/50/2/18181201501800017,413,12024163001041388/11/01-8كارور خط لعابسرامیکصنعت1513

59/25/1/131333015003000111,119,68034090001301388/11/01-8كارور كنترل كیفیت بسته بندی كاشیسرامیکصنعت1514

62/43/1/18181201501900018,910,00024481001251388/12/01-1طراح كاشیسرامیکصنعت1515

99/31/2/18181301500000617,013,9523305200821389/01/15-8كار با اسپری درایرسرامیکصنعت1516

59/26/1/13122301501000218,296,9923395800971389/01/15-8 كنترل كوره پخت كاشیسرامیکصنعت1517

49/71/1/131153015001000113,514,688354104001581389/02/15-8تکنسین تعمیرات و نگهداری ماشین آالت كارخانه كاشیسرامیکصنعت1518

29/20/1/13122301500300118,125,9203346100951389/02/15-0سرپرستی آزمایشگاه كاشیسرامیکصنعت1519

LGV2-12/20/1/13122301500600019,922,17634670001161389/02/15سرپرست واحد سرامیکصنعت1520

12/14/1/13122301501000118,382,5283366200981389/02/15-2سرپرستی واحد برش پخت سومسرامیکصنعت1521

49/72/1/131223015008000110,007,71235166001171389/02/15-8سرپرست واحد تعمیرات كارخانه كاشیسرامیکصنعت1522

12/18/1/13122301500900019,580,03234468001121389/02/15-2سرپرست واحد سنگ شکن كارخانه كاشیسرامیکصنعت1523

12/16/1/13122301500200116,158,5923314100721389/02/15-2سرپرستی واحد لعاب سازیسرامیکصنعت1524

12/15/1/13122301500000417,527,1683325600881389/02/15-2سرپرستی واحد پرس كاشیسرامیکصنعت1525

12/19/1/13122301501000018,724,67234161001021389/02/15-2سرپرست واحد كوره پخت كاشیسرامیکصنعت1526

26/30/1/113214015002000114,754,96045880001381389/02/15-0مدیر تولید كارخانه كاشیسرامیکصنعت1527

59/22/1/13122301500200217,869,3123306200921389/02/15-8 كنترل خط لعابسرامیکصنعت1528

29/21/1/23122301500300216,757,3443285100791389/02/15-0آزمایش كاشیسرامیکصنعت1529

73142015008000173142015008000214,469,8402611420020398/1/18 (خاص افراد با نیازهای ویژه)دستیار سفالگر به روش ریخته گری سرامیکصنعت4826

214921494022001000140,201,9204168208003761393/03/01-37-001-1كارشناس بسته بندی پلیمریبندی بسته صنایعصنعت3311

214921494022002000140,201,9204164212003761393/03/01-37-002-1كارشناس بسته بندی سلولزیبندی بسته صنایعصنعت3312
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214921494022003000139,774,2404160212003721393/03/01-37-003-1كارشناس بسته بندی فلزی بندی بسته صنایعصنعت3313

214921494022004000141,057,2804172212003841393/03/01-37-004-1كارشناس بسته بندی شیشه ایبندی بسته صنایعصنعت3314

91/41/2/475312051001000127,506,1602139321004601396/02/31-7نازک دوز زنانه پوشاک صنایعخدمات907

15--753120510010011896,9402510رعایت ایمنی و بهداشت در محیط كارپوشاک صنایعخدمات908

23--7531205100100211,375,3082815راه اندازی، سرویس و نگهداری ماشین های دوخت در كارگاه خانگیپوشاک صنایعخدمات909

20--7531205100100311,195,9202317انجام دوخت اولیه لباس نازک زنانهپوشاک صنایعخدمات910

140--7531205100100418,371,440240100ترسیم الگوی لباس نازک زنانهپوشاک صنایعخدمات911

80--7531205100100514,783,68022060برش لباس نازک زنانهپوشاک صنایعخدمات912

172--75312051001006110,284,912260112دوخت لباس نازک زنانهپوشاک صنایعخدمات913

10--753120510010071597,960237اتوكاری لباس نازک زنانهپوشاک صنایعخدمات914

95/10/1/275312051002000111,241,648276112001881390/08/18-7دوزنده چادر و مقنعهپوشاک صنایعخدمات915

91/41/1/5/575312051020000126,609,2202109336004451390/07/12-7ضخیم دوز زنانهپوشاک صنایعخدمات916

91/42/1/375312051022000121,825,540294271003651390/09/01-7كاپشن دوز زنانهپوشاک صنایعخدمات917

95/12/1/175312051024000122,722,4802104276003801390/10/05-7دوزنده لباس ورزشی زنانهپوشاک صنایعخدمات918

92/21/1/275312051026000114,650,020284161002451390/09/01-7تریکو دوزپوشاک صنایعخدمات919

91/43/1/375312051027000119,433,700282243003251396/02/27-7دوزنده لباس كودکپوشاک صنایعخدمات920

39--8153205101000112,332,04421029راه اندازی ، سرویس ونگهداری ماشین های دوخت در كارگاه نیمه صنعتیپوشاک صنایعخدمات921

43--7531205102700112,571,22821033انجام دوخت اولیه لباس دخترانه و پسرانهپوشاک صنایعخدمات922

137--7531205102700218,192,052234103دوخت لباس دخترانه پوشاک صنایعخدمات923

59--7531205102700313,527,96421544دوخت لباس پسرانهپوشاک صنایعخدمات924

32--7531205102700411,913,4722725انجام تزئینات لباس دخترانه وپسرانهپوشاک صنایعخدمات925

91/96/1/375312051028000119,732,6802118212003301390/08/11-7خیاط لباس زیر زنانهپوشاک صنایعخدمات926

95/97/1/375342051001000123,918,4002100300004001390/07/16-7پرده دوزپوشاک صنایعخدمات927

91/36/1/17534205100200016,577,56024466001101388/01/01-7دوزنده لباس مبلپوشاک صنایعخدمات928

91/41/1/3/275322051004000123,918,4002100300004001396/02/30-7الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانهپوشاک صنایعخدمات929

100--7532205100400115,979,60022575الگوسازی و برشکاری كتپوشاک صنایعخدمات930

85--7532205100400215,082,66022065الگوسازی و برشکاری پالتوپوشاک صنایعخدمات931

30--7532205100400311,793,88021020الگوسازی و برشکاری جلیقهپوشاک صنایعخدمات932

60--7532205100400413,587,76021050الگوسازی و برشکاری بارانیپوشاک صنایعخدمات933

70--7532205100400514,185,72022050الگوسازی و برشکاری كاپشنپوشاک صنایعخدمات934

55--7532205100400613,288,78021540الگوسازی و برشکاری شنل و پانچوپوشاک صنایعخدمات935

99/39/1/27532205100600013,348,5762203600561380/04/01-7برشکارچترهای پرسنلیپوشاک صنایعخدمات936

99/20/1/17533205100100017,474,50023392001251390/01/27-7(سفری)چادر دوزپوشاک صنایعخدمات937

99/38/1/275332051002000114,351,040284156002401380/04/01-7دوزنده چترهای پرسنلیپوشاک صنایعخدمات938

51/55/1/27412205100100015,979,60021387001001388/01/01-8سرویس كار ماشین های دوخت خانگیپوشاک صنایعخدمات939

174122051002000147,836,800210030040008001393/03/01-002-51-7233 ویژه بازارمحور1درجه - مکانیک ماشین های دوخت صنعتی پوشاکپوشاک صنایعخدمات940

174122051003000147,836,800210030040008001393/03/01-001-51-7233 ویژه بازارمحور2درجه - مکانیک ماشین های دوخت صنعتی پوشاکپوشاک صنایعخدمات941

181532051001000147,836,80027053020008001394/06/01-038-51-8153ویژه بازارمحور (2درجه )اپراتور ماشین های دوخت صنعتی پوشاک پوشاک صنایعخدمات942
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181532051002000147,836,80027053020008001394/06/01-039-51-8153ویژه بازارمحور (1درجه )اپراتور ماشین های دوخت صنعتی پوشاک پوشاک صنایعخدمات943

18153205100300017,175,52023090001201394/11/10-042-51-8153تعمیركار لباسپوشاک صنایعخدمات944

91/37/3/181532051004000145,743,9402106659007651388/01/01-7(خاص افراد بانیازهای ویژه)دوزنده پوشاک حمام پوشاک صنایعخدمات945

/91/45-7(خاص افراد با نیازهای ویژه)نازک دوز ساده مردانهپوشاک صنایعخدمات946 ا ل ف/2/381532051005000162,785,80022408100010501395/12/15

181532051006000129,898,0002160340005001393/04/22-036-51-8153(خاص افراد با نیازهای ویژه )دوزنده لباس های ضخیم زنانهپوشاک صنایعخدمات947

175312051033000116,443,900297178002751396/02/23-040-51-8153دوزنده لباس بدون الگوپوشاک صنایعخدمات948

/91/48-7راسته دوز گروه الف خاص افرادبا نیازهای ویژهپوشاک صنایعخدمات949 ا ل ف/3/381532051008000159,198,040218081000990ندارد

/91/48-7راسته دوز گروه ب خاص افراد با نیازهای ویژهپوشاک صنایعخدمات950 ندارد/3/381532051009000159,198,040218081000990ب

181532051011000162,785,80022408100010501395/02/20-044-51-8153(خاص  افرادبا نیازهای ویژه)نازک دوز ساده زنانه  پوشاک صنایعخدمات951

91/30/1/18153205101200019,806,544238126001641388/01/01-7سری دوز حرفه ایپوشاک صنایعخدمات952

3139/0181532051013000120,629,62026218310003451392/10/25مسئول كنترل كیفیت فرآیند تولید صنعتی پوشاک ویژه بازارمحورپوشاک صنایعخدمات953

91/99/3/281532051014000121,048,192248304003521381/03/03-7(خاص افرادبا نیازهای ویژه)طراح ودوزنده لباس پوشاک صنایعخدمات954

91/41/1/4/321634051001000148,434,7604113427005401390/07/16-7طراح لباس زنانهپوشاک صنایعخدمات955

94/20/1/121634051002000121,078,090475160002351390/01/30-7طراح لباس ورزشی زنانهپوشاک صنایعخدمات956

2163/0121634051003000171,755,200410030040008001392/12/01طراح صنعتی پوشاک مردانه ویژه بازارمحورپوشاک صنایعخدمات957

91/41/1/3/421634051004000113,633,488429123001521383/01/01-7طراح لباس با رایانهپوشاک صنایعخدمات958

91/45/1/3/121634051005000126,908,200478222003001390/07/17-7طراح لباس مردانهپوشاک صنایعخدمات959

41/70/1/15221205100100011,913,472223900321388/01/01-5فروشنده پوشاکپوشاک صنایعخدمات960

91/48/1/381532051010000116,443,900268207002751396/02/25-7راسته دوزپوشاک صنایعخدمات2179

61--8153205101000213,647,55621546انجام دوخت اوّلیه  دركارگاه نیمه صنعتیپوشاک صنایعخدمات2180

49--8153205101000312,930,00421336دوخت دامن و شلوار دركارگاه نیمه صنعتیپوشاک صنایعخدمات2181

46--8153205101000412,750,61621036دوخت یقه و سجاف دركارگاه نیمه صنعتیپوشاک صنایعخدمات2182

37--8153205101000512,212,4522928دوخت آستین و مچ دركارگاه نیمه صنعتیپوشاک صنایعخدمات2183

28--8153205101000611,674,2882622دوخت جیب دركارگاه نیمه صنعتیپوشاک صنایعخدمات2184

81532051015000134,980,660293492005851396/12/16- (خاص افراد با نیازهای ویژه)كمک كار ساده خیاطی پوشاک صنایعخدمات4096

72--8153205101500114,305,31221260(خاص افراد با نیازهای ویژه)راه اندازی ماشین دوخت چندكاره خانگیپوشاک صنایعخدمات4097

90--8153205101500215,381,6402882(خاص افراد با نیازهای ویژه)دوخت اولیه باماشین دوخت چندكاره خانگی پوشاک صنایعخدمات4098

48--8153205101500312,870,2082840(خاص افراد با نیازهای ویژه)اتوكاری ساده پوشاک صنایعخدمات4099

360--81532051015004121,526,560260300(خاص افراد با نیازهای ویژه)تزیین البسه پوشاک صنایعخدمات4100

81532051017000147,537,82021356600079596/12/16-(خاص افراد بانیازهای ویژه)كمک خیاط دوخت شلوارپوشاک صنایعخدمات4101

150--8153205101600118,969,400230120(خاص افراد با نیازهای ویژه  ) اولیه  با دست و ماشین دوخت صنعتی  دوختپوشاک صنایعخدمات4102

180--81532051016002110,763,280230150(خاص افراد با نیازهای ویژه )دوخت تکمیلی با دست و ماشین دوخت چند كاره خانگی پوشاک صنایعخدمات4103

105--8153205101700116,278,58021590(خاص افراد با نیازهای ویژه )لبه دوزی شلوارپوشاک صنایعخدمات4104

150--8153205101700218,969,400215135(خاص افراد با نیازهای ویژه  )دوخت زیپ شلوارپوشاک صنایعخدمات4105

210--81532051017003112,557,160245165(خاص افراد با نیازهای ویژه  )دوخت شلوارپوشاک صنایعخدمات4106

81532051018000140,661,28021135670068096/12/16-(خاص افراد بانیازهای ویژه)كمک خیاط دوخت ملحفه و روتختیپوشاک صنایعخدمات4118

60--8153205101800113,587,76021545(خاص افراد با نیازهای ویژه)دوخت چین  پوشاک صنایعخدمات4119

120--8153205101800217,175,520215105(خاص افراد با نیازهای ویژه)دوخت تور و روبان پوشاک صنایعخدمات4120
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138--8153205101800318,251,848223115(خاص افراد با نیازهای ویژه)اتوكاری ملحفه و روتختی  پوشاک صنایعخدمات4121

212--81532051018004112,676,752230182(خاص افراد با نیازهای ویژه)دوخت ملحفه و روتختی پوشاک صنایعخدمات4122

81532051011001181532051016000163,682,740219087500106596/12/16(خاص افرادبانیازهای ویژه)كمک خیاط دوخت دامنپوشاک صنایعخدمات4123

105--8153205101600316,278,58021590(خاص افرادبا نیازهای ویژه)لبه دوزی دامن پوشاک صنایعخدمات4124

90--8153205101600415,381,64021080(خاص افرادبا نیازهای ویژه)دوخت زیپ دامن پوشاک صنایعخدمات4125

60--8153205101600513,587,76021545(خاص افرادبا نیازهای ویژه)دوخت كش پوشاک صنایعخدمات4126

150--8153205101600618,969,400215135(خاص افرادبا نیازهای ویژه)چسباندن الییپوشاک صنایعخدمات4127

330--81532051016007119,732,680275255(خاص افرادبا نیازهای ویژه)دوخت دامنپوشاک صنایعخدمات4128

75312051031000175312051031000210,464,3002461290017596/12/15دوزنده كیف پارچه ایپوشاک صنایعخدمات4131

7534205100300017534205100300029,268,380252103001551396/12/22سری دوزسرویس خوابپوشاک صنایعخدمات4381

75322051001000175322051001000210,165,3202311390017097/2/24كاربر نرم افزار الگو سازی لباسپوشاک صنایعخدمات4499

81532051008003181532051020000153,098,84821437450088897/2/3**815320510080081(خاص افراد با نیازهای ویژه)كمک خیاط دوخت سرویس آشپزخانهپوشاک صنایعخدمات4500

81532051008001181532051022000132,289,8402904500054097/2/15 (خاص افراد با نیازهای ویژه)كمک خیاط تکمیل سازی و بسته بندی لباسپوشاک صنایعخدمات4501

81532051021000148,434,76021206900081097/2/16-(خاص افراد با نیازهای ویژه)كمک خیاط دوخت حولهپوشاک صنایعخدمات4502

07181532051019000149,929,66021337020083597/2/1-080-510-320-815(خاص افراد با نیازهای ویژه)كمک خیاط دوخت پرده ، واالن و كتیبهپوشاک صنایعخدمات4503

75322051003000175322051003000220,330,6402882520034097/3/9الگوساز و برشکار لباس نازک زنانهپوشاک صنایعخدمات4507

75312051030000175322051007000111,959,2002501500020097/3/9الگوساز و برشکار لباس شب و عروسپوشاک صنایعخدمات4508

75322051002000175322051002000226,310,24021502900044097/4/9الگوساز لباس به روش حجمیپوشاک صنایعخدمات4638

75312051005000175312051005000211,959,2002451550020097/4/16مانتو دوزپوشاک صنایعخدمات4642

75312051030000217,938,8002752250030097/4/19-دوزنده لباس شب و عروسپوشاک صنایعخدمات4646

75312051006000175312051006000211,959,2002491510020097/7/9شلواردوز زنانهپوشاک صنایعخدمات4706

75312051004000175312051004000211,959,2002531470020097/7/3**753120510290001خیاط لباس راحتی و پوشاک حمام زنانهپوشاک صنایعخدمات4720

75312051021000175312051021000214,949,0002671830025097/7/15ضخیم دوز مردانهپوشاک صنایعخدمات4721

75312051023000175312051023000217,938,8002752250030097/7/10نازک دوز مردانهپوشاک صنایعخدمات4722

75312051003000175312051003000215,546,9602661940026097/7/7خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانهپوشاک صنایعخدمات4723

75322051005000175322051005000214,351,0402621780024097/7/15الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانهپوشاک صنایعخدمات4733

12/21/1/231113028001000118,133,632332180002121360/11/01-5آزمایشگر آزمایشگاه فیزیک چرمسازیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1077

11/54/1/231113028002000124,548,832393194002871360/10/01-0آزمایشگر آزمایشگاه شیمی چرمسازیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1078

02/23/2/281562028001000110,549,440240108001481373/08/01-28برشکار رویه كفش ماشینی درجهخز و وپوست چرم صنایعصنعت1079

175362028001000112,830,400240140001801394/05/31-011-28-7536پستایی ساز كفش زنانه ،مردانه و بچگانهخز و وپوست چرم صنایعصنعت1080

17536202800100112,138,400272300301394/07/01-050-28-7536تزئین صندلخز و وپوست چرم صنایعصنعت1081

17536202800200014,561,9202115300641394/06/17-017-28-7536پیش كار كفش ورزشیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1082

17536202800300019,836,640220118001381394/06/15-012-28-7536پیش كار كفش زنانه،مردانه و بچگانهخز و وپوست چرم صنایعصنعت1083

3/16/1/375362028004000120,671,200258232002901387/01/01-8توپ دوز چرمیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1084

17536202800500014,918,3202115800691394/06/10-015-28-7536چرخکار پستایی كفش ورزشیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1085

17536202800600013,564,000294100501394/06/10-016-28-7536وردست چرخکار پستایی كفش ورزشیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1086

27536202800700017,128,00022872001001394/10/20-020-28-7536سازنده كمربند چرمیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1087

17536202800800019,266,400229101001301394/05/31-010-28-7536مدلساز كفشخز و وپوست چرم صنایعصنعت1088
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17536202800800113,920,4002144100551394/08/30-051-28-7536بکارگیری اصول پایه مدلسازی كفشخز و وپوست چرم صنایعصنعت1089

17536202800800212,708,640283000381394/08/30-052-28-7536مدلسازی صندل خز و وپوست چرم صنایعصنعت1090

17536202800800313,421,4402103800481394/08/30-053-28-7536مدلسازی كفش زنانه خز و وپوست چرم صنایعصنعت1091

17536202800800412,851,200283200401394/09/31-054-28-7536مدلسازی كفش مردانهخز و وپوست چرم صنایعصنعت1092

17536202800800512,851,2002103000401394/10/07-055-28-7536مدلسازی كفش ورزشی خز و وپوست چرم صنایعصنعت1093

17536202800800614,989,6002145600701394/10/15-056-28-7536مدلسازی پوتین و چکمه خز و وپوست چرم صنایعصنعت1094

17536202800800714,989,6002155500701394/10/20-057-28-7536مدلسازی ماكاسین خز و وپوست چرم صنایعصنعت1095

/1/3(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)پیشکاركفشخز و وپوست چرم صنایعصنعت1096 /46/02-8753620280090001107,989,200230012150015151390/12/15ب

/1/3(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه)تعمیركار كفشخز و وپوست چرم صنایعصنعت1097 ا ل ف/46/02-8753620280100001107,989,200230012150015151390/12/15

17531202800100017,983,36022587001121394/10/20-022-28-7531دوزنده دستکش چرمیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1098

27531202800200017,341,84022182001031394/10/20-023-28-7531دوزنده كاله چرمیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1099

275312028003000114,968,800263147002101394/11/03-021-28-7531دوزنده كت و كاپشن چرمیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1100

17318202800100017,270,56022082001021394/10/26-011-28-7318دوزنده كیف اداری و مردانه چرمیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1101

173182028002000117,107,200269171002401394/10/26-010-28-7318دوزنده كیف با چرم طبیعیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1102

17318202800200114,276,8002204000601393/12/27-051-42-7318(چرم و پوست )الگوساز كیف خز و وپوست چرم صنایعصنعت1103

17318202800200213,065,0402103300431393/12/27-050-42-7318 (چرم و پوست)برش چرم با ابزارهای دستی خز و وپوست چرم صنایعصنعت1104

17318202800200316,130,0802206600861394/01/18-052-42-7318آماده سازی و دوخت چرم خز و وپوست چرم صنایعصنعت1105

17318202800200412,779,920273200391394/02/30-053-28-7318دوخت و تکمیل كیف زنانه خز و وپوست چرم صنایعصنعت1106

173182028003000119,103,040272196002681396/03/06-012-28-7318دوزنده كیف با چرم مصنوعیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1107

173182028004000119,103,040253215002681396/03/06-013-28-7318دوزنده كیف چرمی با دستخز و وپوست چرم صنایعصنعت1108

17318202800400114,276,8002105000601394/10/20-054-28-7318ساخت جاكلیدی چرم با دست خز و وپوست چرم صنایعصنعت1109

17318202800500015,702,4002196100801394/06/10-015-28-7318دوزنده زیراندازهای چرمیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1110

62/50/1/281552028001000115,467,760215202002171360/01/01-7رنگرز پوستخز و وپوست چرم صنایعصنعت1111

61/41/1/281552028002000117,534,880228218002461360/08/01-7فالس زن چرمسازیخز و وپوست چرم صنایعصنعت1112

61/44/1/28155202800300013,706,5602143800521360/05/01-7قیچی زن پشم در حالت ترو خشکخز و وپوست چرم صنایعصنعت1113

61/46/1/281552028004000113,543,200226164001901360/08/01-7كارگر باالبان و هاسپلخز و وپوست چرم صنایعصنعت1114

61/25/1/281552028005000128,226,8802108288003961362/09/01-7كارگر بخش آهکدانخز و وپوست چرم صنایعصنعت1115

61/45/1/281552028006000125,446,960240317003571362/07/01-7كارگر دباغی چرمخز و وپوست چرم صنایعصنعت1116

61/55/1/281552028007000112,972,960231151001821360/08/01-7كارگر رنگرز چرمخز و وپوست چرم صنایعصنعت1117

61/35/1/281552028008000116,323,120224205002291360/08/01-7لش زن و آبگیر پوست و چرمخز و وپوست چرم صنایعصنعت1118

62/41/1/28155202800900019,266,400230100001301360/05/01-7پرداخت كار پوستخز و وپوست چرم صنایعصنعت1119

61/91/1/28155202801000017,698,24021296001081360/08/01-7پرداخت كار چرمخز و وپوست چرم صنایعصنعت1120

11/51/1/28155202801100019,337,680227104001311360/03/01-7مواد ساز چرم و پوستخز و وپوست چرم صنایعصنعت1121

61/42/1/281552028012000113,685,760212180001921360/08/01-7اشپالت كار تر و خشکخز و وپوست چرم صنایعصنعت1122

62/51/1/281552028013000122,667,040261257003181362/08/01-7تکمیل كار چرمخز و وپوست چرم صنایعصنعت1123

31/30/1/275212019004000118,746,640282181002631390/01/01-7(به روش پیشرفته)كارور اشباع چوب چوب صنایعصنعت2751

31/30/2/275212019005000126,302,3202125244003691390/06/01-7(به روش مقدماتی)كارور اشباع چوبچوب صنایعصنعت2752

31/90/2/275212019006000128,512,0002144256004001390/06/01-7به روش مقدماتی (تیمارگر  )كارور حفاظت كننده چوب صنایعصنعت2753
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31/90/1/275212019007000118,746,640282181002631390/06/01-7به روش پیشرفته (تیمارگر  )كارور حفاظت كننده چوب صنایعصنعت2754

31/29/1/275212019001000137,065,60029631601085201384/04/01-7كارور چوب خشک كنی در هوای آزادچوب صنایعصنعت2755

31/28/1/275212019002000154,172,80021844770997601384/01/01-7كارور چوب خشک كنی در كوره چوب صنایعصنعت2756

7-32/10/1/181722019001000121,669,1202108196003041390/01/01(MDF)كارور تهیه تخته ام دی افچوب صنایعصنعت2757

12/60/1/175232019003000123,166,0002602150503251388/01/01-8فرز كار چوب چوب صنایعصنعت2758

54/14/1/175222019021000118,960,4802531830302661388/01/01-9ماكت ساز چوبیچوب صنایعصنعت2759

54/11/1/275222019005000114,826,2402641280162081385/01/01-9نصاب در و كمد چوبیچوب صنایعصنعت2760

12/32/1/473172019002000127,799,2002543060303901388/01/01-18منبت كار درجه چوب صنایعصنعت2761

173172019003000142,768,00021104400506001393/06/01-005-19-7317(مقدماتی)معرق كار چوبچوب صنایعصنعت2762

173172019004000146,332,0002885120506501393/06/01-004-19-7317(پیشرفته)معرق كار چوبچوب صنایعصنعت2763

173172019007000112,830,400230150001801394/09/25-009-19-7317(دورو)معرق كار چوبچوب صنایعصنعت2764

19/65/1/273172019008000126,801,2802922600243761385/01/01-8معرق كار حجمیچوب صنایعصنعت2765

19/66/1/173172019006000122,809,600262258003201388/08/26-8نازک كار چوب چوب صنایعصنعت2766

173172019011000129,937,60024718301904201393/02/15-007-19-7317پیکر تراش چوبیچوب صنایعصنعت2767

17317201900100116,201,3602147300871395/03/10-014-19-7317ساخت احجام چوبیچوب صنایعصنعت2768

61/29/1/373172019013000112,402,720228146001741381/04/01-1قلم زن روی چوبچوب صنایعصنعت2769

19/68/2/473172019014000132,574,960284373004571390/06/01-7خاتم كار به روش مقدماتیچوب صنایعصنعت2770

19/68/1/473172019015000123,237,280265261003261390/06/01-8خاتم كار به روش پیشرفتهچوب صنایعصنعت2771

19/69/1/273172019018000122,809,6002482420303201385/01/01-8خاتم ساز چوبیچوب صنایعصنعت2772

17317201900100211,496,880213800211395/03/10-013-19-7317كاربری نرم افزار مایا درمنبت كاریچوب صنایعصنعت2773

173172019020000113,757,0402271160501931395/03/10-015-19-7317سازنده ظروف تزئینی چوبیچوب صنایعصنعت2774

173172019021000121,384,0002612090303001393/04/02-008-19-7317(ویژه افراد خاص با نیازهای ویژه)كنده كار چوپچوب صنایعصنعت2775

173172019023000113,685,760228164001921395/03/10-012-19-7317(روش پیشرفته)سوخت نگاروسوخت كارچوب وصفحات چوبی چوب صنایعصنعت2776

12/69/3/173172019024000171,280,000227568004510001385/06/01-8مشبک كار خاص افراد با نیازهای ویژه چوب صنایعصنعت2777

19/49/2/27317201902500017,983,36022092001121381/04/01-28درجه  (بدون قالب  )معرق كار چوب چوب صنایعصنعت2778

19/49/1/27317201902600016,842,8802247200961385/01/01-18درجه  (بدون قالب  )معرق كار چوب چوب صنایعصنعت2779

19/54/1/273172019027000115,966,720236188002241382/01/16-8معرق كار روكشچوب صنایعصنعت2780

19/48/3/273172019028000162,726,4002308572008801384/04/01-8معرق كارخاص افراد با نیاز های ویژهچوب صنایعصنعت2781

12/06/2/475222019002000151,321,60021604900707201396/02/23-8درودگر چوب صنایعصنعت2782

30--7522201900201312,138,40021020بکارگیری نکات حفاظت و ایمنیچوب صنایعصنعت2783

30--7522201900201412,138,40021020بکارگیری چوب و فرآورده های چوبی و مواد كمکیچوب صنایعصنعت2784

100--7522201900201517,128,00023070بکارگیری ابزار های دستی و دستی برقی درودگری چوب صنایعصنعت2785

100--7522201900201617,128,00023070رسم فنی چوب صنایعصنعت2786

105--7522201900201717,484,40022085ساخت اتصاالت چوبی چوب صنایعصنعت2787

205--75222019002018114,612,400235170بکارگیری ماشین آالت عمومی درودگری چوب صنایعصنعت2788

70--7522201900201914,989,6002070ساخت پروژه درودگریچوب صنایعصنعت2789

60--7522201900202014,276,80021050پرداخت و رنگ كاری انواع مصنوعات ساده چوبی چوب صنایعصنعت2790

20--7522201900202111,425,6002515بازاریابی اینترنتیچوب صنایعصنعت2791
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/3/3درودگر گروه ب خاص دانش آموزان با نیازهای ویژهچوب صنایعصنعت2792 /06/12-8752220190030001111,196,800230012600015601390/03/15ب

/3/3درودگر گروه الف خاص دانش آموزان با نیازهای ویژهچوب صنایعصنعت2793 ا ل ف/06/12-8752220190040001107,989,200230012150015151390/04/01

175222019002001117,820,0002621630252501393/02/01-001-19-7522(مقدماتی ویژه دانشجویان)درودگریچوب صنایعصنعت2794

175222019001001115,610,3202251690252191390/02/22-052-19-7522(پیشرفته ویژه دانشجویان)درودگری چوب صنایعصنعت2795

(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان)كاربا ماشین آالت عمومی صنایع چوب چوب صنایعصنعت2796 7522-19-048-17522201900200212,851,200282408401395/02/22

17522201900200411,924,560222005271395/02/22-043-19-7522(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان)اجرا وارزیابی  پروژه پایان دوره چوب صنایعصنعت2797

(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان)پنوماتیکی ‘برقی دستی ‘بکارگیری ابزارآالت دستیچوب صنایعصنعت2798 7522-19-042-17522201900200312,494,8002101807351395/02/22

(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان)بکارگیری ایمنی وبهداشت در محیط كار چوب صنایعصنعت2799 7522-19-047-17522201900200511,069,20025604151395/02/22

17522201900200611,069,20026504151395/02/22-045-19-7522(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان)بکارگیری مواد مصرفی اصلی و جانبیچوب صنایعصنعت2800

(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان)راه اندازی كارگاه تولیدی وبازار یابی محصول چوب صنایعصنعت2801 7522-19-041-1752220190020071641,5202240391395/02/22

17522201900200911,782,000251505251395/02/22-040-19-7522 (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان)رسم فنی عمومی صنایع چوبچوب صنایعصنعت2802

47522201900200812,138,4002101208301395/02/22-039-19-7522(دورود گری مقدماتی ویژه دانشجویان)ساخت اتصاالت چوبی وصفحه ایچوب صنایعصنعت2803

17522201900201112,423,5202101509341394/11/10-055-19-7522ساخت پروژه چوبی وصفحه ای درودگری مقدماتی ویژه دانشجویانچوب صنایعصنعت2804

(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان)پرداخت ورنگ كاری مصنوعات چوبی چوب صنایعصنعت2805 7522-19-046-17522201900201011,425,60025906201395/02/22

53/90/1/371152019002000122,809,6002602300303201390/03/30-9لمبه كوب چوبیچوب صنایعصنعت2806

175222019009000125,660,8002532250823601393/11/20-034-19-7522سازنده تختخواب چوبی تاشوچوب صنایعصنعت2807

11/10/1/282192019001000121,384,0002851900253001390/06/01-8مونتاژ كار مصنوعات چوبیچوب صنایعصنعت2808

475222019011000116,394,4002441360502301394/10/01-038-19-7522جعبه ساز چوبیچوب صنایعصنعت2809

12/37/2/175232019001000117,820,0002501500502501388/01/01-28خراط درجه چوب صنایعصنعت2810

12/37/1/175232019002000124,948,0002502500503501388/01/01-18خراط درجه چوب صنایعصنعت2811

96/91/1/175222019013000134,214,40021453100254801390/06/01-7سازنده مبلمان با الیاف طبیعی و مصنوعیچوب صنایعصنعت2812

11/90/1/175222019016000123,023,4402532400303231388/01/01-8صندلی ساز چوبیچوب صنایعصنعت2813

11/11/1/131223019002000119,673,280380150002301390/06/15-2سرپرست و پیمانکار حرفه ای درودگری و كابینت سازی چوبیچوب صنایعصنعت2814

54/15/1/171152019004000129,937,6002100320004201390/06/01-9نصاب خانه های چوبی پیش ساختهچوب صنایعصنعت2815

54/36/1/375222019017000132,076,0002893210404501390/06/01-9قابساز چوبیچوب صنایعصنعت2816

54/75/1/271152019005000117,107,2002321840242401384/04/01-9نصاب پاركت چوبیچوب صنایعصنعت2817

11/23/1/175222019018000116,893,3602401670302371388/01/01-8نصاب پانل ها و دیوارهای چوبیچوب صنایعصنعت2818

21/23/1/175222019019000161,657,2002171694008651388/01/01-8كابینت ساز چوبی ماهر  چوب صنایعصنعت2819

(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان)كابینت سازی مقدماتی آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وكامپوزیتیچوب صنایعصنعت2820 7522-19-044-175222019007033117,107,2002173420252401392/11/01

175222019007034117,107,2002471680252401392/11/01-049-19-7522كابینت سازی پیشرفته آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وكامپوزیتی چوب صنایعصنعت2821

175222019020000117,107,2002561600242401394/05/15-035-19-7522سازنده و نصاب كابینت با صفحات ام دی اف و كورینچوب صنایعصنعت2822

Kitchen Draw8-11/22/1/275222019007036125,660,800286274003601390/06/15طراحی كابینت چوبی با استفاده از نرم افزار چوب صنایعصنعت2823

3DMAX7522-19-033-17522201900703513,564,0002203000501392/11/01طراحی و مدل سازی كابینت های چوبی به كمک نرم افزار چوب صنایعصنعت2824

11/90/1/275222019024000124,235,2002742460203401390/06/01-8سازنده جعبه ساعت چوبیچوب صنایعصنعت2825

11/13/1/13122301900100118,553,600330600101001391/04/01-2سرپرستی خط تولید تخته خرده چوبچوب صنایعصنعت2826

11/12/1/13122301900100218,553,600330600101001391/04/01-2سرپرستی خط تولید تخته فیبرچوب صنایعصنعت2827

11/14/1/13122301900100318,981,280330650101051391/04/01-2سرپرستی واحد كابینت سازی چوبیچوب صنایعصنعت2828

131223019001004119,758,816386950502311393/12/02-037-19-3119سرپرستی واحد در و پنچره سازی چوبیچوب صنایعصنعت2829
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113214019001000125,446,960489990502381393/12/02-036-19-3119مدیركارخانه ساخت مصنوعات چوبیچوب صنایعصنعت2830

11/10/1/113214019002000120,314,800475115001901390/06/15-2مدیر خوشه های صنعتی مبلمانچوب صنایعصنعت2831

12/22/1/131223019001000156,453,76032453650506601388/01/01-8سرپرست واحد صنایع چوبچوب صنایعصنعت2832

19/90/1/175222019025000131,363,20021152650604401390/06/01-8سازنده وسایل ورزشی چوبیچوب صنایعصنعت2833

49/90/1/175222019006000123,522,4002632450223301390/12/01-9سازنده اسباب بازی چوبیچوب صنایعصنعت2834

41/37/1/173122019001000115,396,480279137002161390/06/01-9سنتور سازچوب صنایعصنعت2835

41/32/1/173122019002000114,541,120254150002041390/06/01-9عود سازچوب صنایعصنعت2836

41/38/1/17312201900300018,910,00024778001251390/06/01-9نی سازچوب صنایعصنعت2837

41/31/1/173122019011000113,471,920258131001891390/06/01-9تنبک سازچوب صنایعصنعت2838

41/35/1/173122019004000115,396,480265151002161390/06/01-9ویلون سازچوب صنایعصنعت2839

41/33/1/173122019005000115,396,480249167002161390/06/01-9كمانچه سازچوب صنایعصنعت2840

41/39/1/173122019006000115,396,480265151002161390/06/01-9گیتارسازچوب صنایعصنعت2841

41/34/1/17312201900700015,702,4002334700801390/06/01-9دف و دایره سازچوب صنایعصنعت2842

19/99/1/373122019008000112,759,120247132001791390/06/01-8تارسازچوب صنایعصنعت2843

17312201900900019,123,840234700241281394/11/15-010-19-7317سازنده سه تارچوب صنایعصنعت2844

41/30/1/173122019010000112,759,120264115001791390/06/01-9تنبورسازچوب صنایعصنعت2845

12/64/1/17523201901700019,266,400230100001301390/06/15-8كارور دستگاه پرس ممبرانچوب صنایعصنعت2846

12/61/1/17523201900800019,979,200231101081401390/06/01-8 خراطی چوبCNCكارور ماشین چوب صنایعصنعت2847

12/65/1/175232019007000112,830,400250130001801390/06/01-8 سوراخ زنCNCكارور ماشین چوب صنایعصنعت2848

12/63/1/175232019010000117,107,200285155002401390/06/01-8 پانل برCNCكارور ماشین چوب صنایعصنعت2849

12/60/1/27523201900900018,197,20023671081151390/06/01-8كارور ماشین فرز كپی تراش قطعات چوبیچوب صنایعصنعت2850

12/62/1/17523201901100019,266,40023092081301390/06/01-8كارور ماشین پست فرمینگچوب صنایعصنعت2851

12/66/1/175232019013000116,038,000260165002251390/12/01-8كارور ماشین منبت كاری اتوماتیکچوب صنایعصنعت2852

17523201901200015,274,72022042012741394/06/08-036-19-7522كارور حکاكی و برش چوب با لیزرچوب صنایعصنعت2853

475232019014000114,968,8002401200502101394/10/01-001-19-7523تیغه تیز كن ابزار و ماشین آالت درودگریچوب صنایعصنعت2854

12/23/1/175232019016000114,256,0002301200502001390/06/15-8متصدی دستگاه لبه چسبانچوب صنایعصنعت2855

11/10/1/17523201901500017,128,00022179001001388/12/01-8(دور كن)كارور ماشین اره گرد میزی چوب صنایعصنعت2856

12/19/1/175232019018000160,588,000219056001008501383/01/01-8كارور ماشینکاری عمومی صنایع چوبچوب صنایعصنعت2857

12/20/1/175232019019000164,508,40022415840809051384/04/01-8متخصص ماشینکاری عمومی صنایع چوب چوب صنایعصنعت2858

19/45/2/273172019005000139,916,8002964340305601396/04/03-8منبت معرق كارچوب صنایعصنعت3910

16--7317201900500111,140,480288انتخاب چوب جهت ساخت منبت معرقچوب صنایعصنعت3911

56--7317201900500213,991,68021640بکارگیری ابزار دستی و دستی برقی منبت معرقچوب صنایعصنعت3912

70--7317201900500314,989,60021258بکارگیری ماشین های عمومی درودگری در منبت معرقچوب صنایعصنعت3913

103--7317201900500417,341,84021885منبت كاری چوبچوب صنایعصنعت3914

100--7317201900500517,128,0002496معرق كاری چوبچوب صنایعصنعت3915

30--7317201900500612,138,4002327مونتاژ و نصب قطعات بر روی زیر كار چوب صنایعصنعت3916

50--7317201900500713,564,0002545پالن بندی و انتقال طرح بر روی چوبچوب صنایعصنعت3917

55--7317201900500813,920,4002550رنگ كاری منبت معرقچوب صنایعصنعت3918
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30--7317201900500912,138,4002030ساخت پروژه منبت معرقچوب صنایعصنعت3919

12/69/2/273172019017000127,799,2002752850303901396/04/03-8مشبک كارچوب صنایعصنعت3920

32--7317201901700112,280,9602230بکارگیری مواد و مصالح مشبک كاری چوب صنایعصنعت3921

27--7317201901700211,924,5602522طراحی مشبک چوب صنایعصنعت3922

52--7317201901700313,706,56021240بکارگیری ابزار دستی و دستی برقی مشبک كاری چوب صنایعصنعت3923

34--7317201901700412,423,5202430اتصال قطعات مشبکچوب صنایعصنعت3924

59--7317201901700514,205,52021247بکارگیری ماشین های عمومی درودگری در مشبک كاریچوب صنایعصنعت3925

14--731720190170061997,9202410انتقال طرح مشبک بر روی چوب، تخته سه الیی و فلز چوب صنایعصنعت3926

62--7317201901700714,419,3602359برشکاری با كمان اره چوب صنایعصنعت3927

13--731720190170081926,6402310مونتاژ و نصب قطعات بوسیله چسب و انواع یراق چوب صنایعصنعت3928

17--7317201901700911,211,7602512پرداخت و رنگ كاری مشبک چوب صنایعصنعت3929

30--7317201901701012,138,4002030ساخت پروژه مشبکچوب صنایعصنعت3930

11/21/2/375222019007000139,204,00021223780505501396/04/03-8كابینت ساز چوبیچوب صنایعصنعت3931

20--7522201900703711,425,6002515تجهیز و ساماندهی كارگاه كابینت سازیچوب صنایعصنعت3932

75--7522201900703815,346,00022055رسم فنی كابینت چوبیچوب صنایعصنعت3933

20--7522201900703911,425,6002416انتخاب و برآورد مواد اصلی وكمکیچوب صنایعصنعت3934

45--7522201900704013,207,60021530ساخت اتصاالت ثابت و جداشدنیچوب صنایعصنعت3935

20--7522201900704111,425,6002416ساخت و بکارگیری انواع شابلونچوب صنایعصنعت3936

32--7522201900704212,280,96021220بکارگیری دستگاه پرس وكیومچوب صنایعصنعت3937

78--7522201900704315,559,84021266بکارگیری دستگاه ها و ماشین های تخصصی چوب صنایعصنعت3938

30--7522201900704412,138,4002525لبه چسبانی با ماشین لبه چسبان اتوماتیکچوب صنایعصنعت3939

115--7522201900704518,197,20022095ساخت و مونتاژ انواع كابینت چوبیچوب صنایعصنعت3940

35--7522201900704612,494,8002530نصب كابینت زمینی و دیواریچوب صنایعصنعت3941

50--7522201900704713,564,0002050ساخت پروژه كابینت چوبیچوب صنایعصنعت3942

12/06/1/475222019001000148,470,400213642401206801381/01/01-18درودگر درجهچوب صنایعصنعت3983

75222019026000129,937,6002108312004201396/12/26-سازنده پارتیشن دوجدارهچوب صنایعصنعت4116

75232019020000159,162,40022206100083096/12/25درادنكمک خراط چوبچوب صنایعصنعت4134

82192019004000150,466,24022284800070897/2/1- (خاص افرادبانیازهای ویژه)كمک رنگ كار چوب چوب صنایعصنعت4459

75342019002000175342019002000255,598,40022285520078097/2/1  (خاص افرادبانیازهای ویژه)كمک رویه كوب مبلچوب صنایعصنعت4461

75342019001000175342019001000228,512,0002703300040097/8/12رویه كوب مبل چوبیچوب صنایعصنعت4724

71152019003000171152019003000239,204,00021004500055097/8/12دكوراتورچوبیچوب صنایعصنعت4725

75222019023000152232019023000113,543,2002751150019097/8/12فروشنده مصنوعات چوبیچوب صنایعصنعت4726

73172019010000173172019010000221,384,0002722280030097/8/12گره چینچوب صنایعصنعت4727

175222019014000228,512,00021003000040097/8/12-000-014-019-2-7522كالف ساز مبل كالسیک چوبی چوب صنایعصنعت4728

75222019012000175222019012000221,384,0002702300030097/8/12روكش كار صفحات فشرده چوبی چوب صنایعصنعت4729

75232019005000175232019004000232,076,00021003500045097/8/13**752320190040001پرسکار چوبچوب صنایعصنعت4731

73172019022000173172019022000213,186,8002251600018597/8/13سازنده تزئینات چوبی از بازیافت هاچوب صنایعصنعت4732

73172019001000173172019001000235,640,00021004000050097/8/22منبت كار دستیچوب صنایعصنعت4734
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75222019015000175222019015000228,512,00021003000040097/8/22كالف ساز مبل راحتی چوب صنایعصنعت4735

71152019001000171152019001000239,204,00021004500055097/8/20در و پنجره ساز چوبیچوب صنایعصنعت4736

75222019010000175222019010000221,384,00021002000030097/8/12تعمیر كار مبلمان چوبیچوب صنایعصنعت4737

75222019022000175222019022000228,512,0002703300040097/8/19نصاب كابینت چوبیچوب صنایعصنعت4738

75232019006000175232019006000239,204,00021504000055097/8/15(برشکاری، سوراخ كاری، فرزكاری) چوب CNCكارور دستگاه چوب صنایعصنعت4739

82192019003000182192019002000242,055,20021144760059097/8/15**821920190020001رنگ كار مبلمان چوبیچوب صنایعصنعت4740

75232019021000121,384,00021002000030097/10/1-چوبcncفرز كار چوب صنایعصنعت4761

31193019001000121,555,0723831690025297/12/25-ارزیاب ایمنی و سالمت درخت سرپاچوب صنایعصنعت4820

73172019029000130,650,4002903400043097/12/25-ارسی ساز چوب صنایعصنعت4821

7115201900600017,199,280228730010197/12/25-سازنده آالچیق چوبی و فلزی  چوب صنایعصنعت4822

75222019027000110,692,0002411090015097/12/25-فلزی - سازنده  میز  و صندلی چوبی چوب صنایعصنعت4824

43/23/1/472312001003000157,024,0002214586008001396/03/23-18تعمیركار اتومبیل های سواری بنزینی درجه خودرو صنایعصنعت2333

43/24/1/1723120010010001173,566,800269217430024351390/01/25-8 ( ماهه پیوسته18طرح )تعمیركارخودروهای سبک ماهرخودرو صنایعصنعت2334

EF78-43/26/1/17231200100200411,140,480241200161390/10/01تعمیر موتور ملی خودرو صنایعصنعت2335

17231200100200512,138,4002102000301393/10/01-043-01-7231تعمیرموتورسمند خودرو صنایعصنعت2336

17231200100300118,981,28023195001261394/08/18-063-01-7231موتورها      (مبدلهای حرارتی)تعمیر رادیاتور خودرو صنایعصنعت2337

/43/24-8تعمیرموتور و گیربکس ریوخودرو صنایعصنعت2338 /1/87231200100100313,207,6002182700451388/01/01خ

/43/24-8تعمیرموتور و گیربکس زانتیاخودرو صنایعصنعت2339 /1/97231200100100413,207,6002182700451388/01/01خ

/43/24-8تعمیرموتور و گیربکس پرایدخودرو صنایعصنعت2340 /1/37231200100100513,207,6002182700451388/01/01خ

43/25/1/17231200100100612,280,9602102200321390/09/01-2068تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژوخودرو صنایعصنعت2341

43/28/1/17231200100100712,280,9602102200321390/10/01-8پارس و سمند‘405گیربکس و دیفرانسیل پژو ‘تعمیر موتورخودرو صنایعصنعت2342

43/27/1/17231200100100811,710,720261800241390/09/01-8گیربکس و دیفرانسیل پیکان آردی و خانواده روآ‘تعمیر موتورخودرو صنایعصنعت2343

43/20/1/172312001005000165,221,2002289626009151388/01/01-8تعمیر كار خودروهای سبکخودرو صنایعصنعت2344

17231200100100913,207,6002271800451394/10/20-070-01-7231تکنولوژی خودروخودرو صنایعصنعت2345

43/94/2/272312001006000114,256,000250150002001396/10/05-8تعمیركار اتومبیل گاز سوز خودرو صنایعصنعت2346

82--7231200100600415,844,96022062فلزكاریخودرو صنایعصنعت2347

30--7231200100600512,138,4002525بازوبست موتور و راه اندازی آن خودرو صنایعصنعت2348

12--723120010060061855,360248كنترل و بازرسی سیستم سوخت رسانی موتورهای بنزینیخودرو صنایعصنعت2349

32--7231200100600712,280,9602725كاربراتوری ، انژكتوری)نصب قطعات و راه اندازی سیستم سوخت رسانی گازسوز روی موتورهای بنزینیخودرو صنایعصنعت2350

28--7231200100600811,995,84021018نصب كپسول ولوله های گاز روی خودروخودرو صنایعصنعت2351

16--7231200100600911,140,4802412عیب یابی و رفع عیب سیستم سوخت رسانی گازی و دوگانه سوزخودرو صنایعصنعت2352

1723120010060011570,2402440081394/07/20-057-01-7231اصول ایمنی سیستم خودروهای دوگانه سوزخودرو صنایعصنعت2353

17231200100600212,637,3602231400371394/08/20-059-01-7231(سیستم پاششی)تعمیرسیستم فشارپایین خودروهای دوگانه سوز خودرو صنایعصنعت2354

17231200100600311,710,720216800241394/08/01-058-01-7231(سیستم میکسری)تعمیرسیستم فشارپایین خودروهای دوگانه سوز خودرو صنایعصنعت2355

43/95/2/472312001007000134,214,4002125355004801392/11/01-8(تنظیم كارموتور)تون آپ خودرو صنایعصنعت2356

17231200100700113,207,6002271800451394/10/01-069-01-7231(تنظیم موتور پراید)تون آپ خودرو صنایعصنعت2357

/43/24-8تعمیرسیستم سوخت رسانی انژكتوری زانتیاخودرو صنایعصنعت2358 /1/127231200100700213,207,6002202500451388/01/01خ

/43/24-8سیستم سوخت رسانی انژكتوری پرایدخودرو صنایعصنعت2359 /1/67231200100700313,207,6002202500451388/01/01خ
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43/23/2/2/272312001007004113,685,760252140001921388/01/01-8مکانیک سیستم های سوخت رسانی خودرو های سبکخودرو صنایعصنعت2360

172312001008001114,256,000263137002001394/11/10-073-01-7231تعمیر سیستم انتقال قدرت خودروی سبک خودرو صنایعصنعت2361

43/26/2/1/572312001008000116,893,360267170002371388/01/01-8تعمیركار سیستم انتقال قدرت هیدرو دینامیکیخودرو صنایعصنعت2362

43/26/2/1/872312001009000119,958,400274206002801388/01/01-8تعمیركار سیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیکیخودرو صنایعصنعت2363

31/98/2/272312001010001116,536,960223209002321388/01/01-28تعمیر كمک فنر درجه خودرو صنایعصنعت2364

31/98/1/272312001010002114,541,120213191002041388/01/01-18تعمیركمک فنر درجه خودرو صنایعصنعت2365

43/23/2/1/872312001010000112,117,600246124001701388/01/01-8(جلوبندی ساز)تعمیركار سیسمتهای تعلیق خودروهای سبک خودرو صنایعصنعت2366

/43/24-8تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز ریوخودرو صنایعصنعت2367 /1/107231200101000313,207,6002271800451388/01/01خ

/43/24-8تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز زانتیاخودرو صنایعصنعت2368 /1/117231200101000413,207,6002271800451388/01/01خ

43/23/2/1/67231200104100019,123,84023989001281388/01/01-8(هیدرولیکی)تعمیركار سیستم ترمزهای روغنی خودرو صنایعصنعت2369

17231200105500017,840,80023674001101394/10/01-068-01-7231تعویض كار روغن خودروهای سبکخودرو صنایعصنعت2370

45/51/1/17231200105600016,842,8802405600961388/01/01-7تکنسین آنالیز روغن ماشین آالتخودرو صنایعصنعت2371

7231200101100017231200101100029,408,96024884001321396/12/20سرویسکار خودرو خودرو صنایعصنعت2372

172312001055001110,692,000242108001501394/08/20-062-01-7231سرویس و نگهداری خودرو ویژه كارآموزان نهضت سواد آموزیخودرو صنایعصنعت2373

43/25/2/17231200105700014,847,0402175100681388/06/25-8سرویسکار ماشین آالت سنگین راهسازیخودرو صنایعصنعت2374

43/56/1/171252001001000112,260,160261111001721388/01/01-8نصاب شیشه اتوبوسخودرو صنایعصنعت2375

17231200101200413,207,6002182700451394/09/01-065-01-7231(ویژه تولیدات شركت سایپا)قطعه شناسی خودرو صنایعصنعت2376

/43/24-8كالیبراسیونخودرو صنایعصنعت2377 /1/217231200101200511,283,040212600181388/01/01خ

43/26/1/272312001015000178,408,00023297710011001388/01/01-18درجه  (سنگین و نیمه سنگین)تعمیركار خودرو های تجاری خودرو صنایعصنعت2378

01/061/17231200101500117,484,40023372001051394/08/12-7231تعمیرموتور خودروهای سواری دیزلیخودرو صنایعصنعت2379

43/46/2/372332001003000122,809,6002105215003201392/11/01-8تعمیركار موتورهای بنزینی قایقخودرو صنایعصنعت2380

49/29/2/372332001001000147,900,1602199473006721392/11/01-8تعمیركار موتورهای دیزلی دریاییخودرو صنایعصنعت2381

82/09/2/272332001004000114,683,680242164002061373/01/01-29موتور یست موتور لنج درجه خودرو صنایعصنعت2382

82/09/1/272332001005000114,826,240255153002081373/01/01-19موتوریست موتور لنج درجه خودرو صنایعصنعت2383

43/26/2/1/772332001009000127,371,520287297003841388/01/01-8تعمیركار شاسی ماشین آالت سنگینخودرو صنایعصنعت2384

43/26/2/1/972312001033000117,107,200258182002401387/11/20-8تعمیركار سیستم انتقال قدرت خودروهای نیمه سنگینخودرو صنایعصنعت2385

43/23/2/1/57231200103400019,123,84023692001281388/01/01-8(پر قدرت)تعمیركار سیستم فرمان مکانیکی و هیدرولیکیخودرو صنایعصنعت2386

43/61/1/17231200103500017,128,00023268001001388/10/01-8تعمیر كار جلوبندی اتوبوسخودرو صنایعصنعت2387

43/59/1/17231200103600019,979,20024892001401388/10/01-8 بر روی اتوبوسZFنصاب و تعمیر كار جعبه فرمان خودرو صنایعصنعت2388

43/60/1/272312001037000110,905,840253100001531388/10/01-8كارور نصب و راه انداز گیربکس های اتوماتیک اتوبوس و مینی بوسخودرو صنایعصنعت2389

43/57/1/172312001038000116,394,400283147002301388/10/01-8كارگر خط تزئینات اتوبوسخودرو صنایعصنعت2390

43/58/1/172312001039000112,260,160266106001721388/10/01-8كارگر فایبر گالس كار اتوبوسخودرو صنایعصنعت2391

84/23/1/272332001007000151,321,6002210510007201388/01/01-9مکانیسین ترمز واگن قطارخودرو صنایعصنعت2392

49/84/1/27231200104000019,195,12027059001291377/03/01-8كنترلر كیفیت خودرو مینی بوسخودرو صنایعصنعت2393

55/42/2/474122001001000134,214,4002111369004801396/04/24-8تعمیركار برق خودروخودرو صنایعصنعت2394

55/42/1/374122001019000145,619,20022003806006401392/11/01-18تعمیركار برق خودرو درجهخودرو صنایعصنعت2395

43/62/1/174122001020000115,396,480269147002161388/01/01-8برق كار خودروهای سنگین ونیمه سنگین دیزلیخودرو صنایعصنعت2396

43/30/1/17412200101900212,280,9602102200321390/10/01-8(روآ‘405‘پارس)تعمیر سیستم برق پژوخودرو صنایعصنعت2397
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/55/43-8برق و تزئینات ریوخودرو صنایعصنعت2398 /1/47412200101900313,207,6002252000451388/01/01خ

/55/43-8برق و تزئینات زانتیاخودرو صنایعصنعت2399 /1/57412200101900413,207,6002252000451388/01/01خ

17412200101900612,138,400282200301388/01/01-042-01-7231 سی سی250تعمیرسیستم برق و سیم كشی موتورسیکلت كورسی خودرو صنایعصنعت2400

17412200101900812,138,4002102000301393/11/01-044-01-7231تعمیر آلترناتور خودروخودرو صنایعصنعت2401

17421200100100112,138,4002102000301393/10/01-041-01-7231نصب دزد گیر خودروخودرو صنایعصنعت2402

17412200101900913,207,6002271800451394/10/20-071-01-7231تهویه مطبوع پراید و زانتیاخودرو صنایعصنعت2403

39/64/2/371322001001000119,673,280242234002761388/01/01-9 2نقاش خودرو درجهخودرو صنایعصنعت2404

39/64/1/271322001002000120,742,480264227002911388/01/01-19نقاش خودرو درجه خودرو صنایعصنعت2405

12/96/1/27132200100200117,555,68023868001061376/09/01-0كنترلر فیزیکی رنگ خودروخودرو صنایعصنعت2406

172122001001001113,115,520262122001841394/08/11-060-01-7231تعمیروجوشکاری اگزوز خودروخودرو صنایعصنعت2407

73/74/2/272132001001000134,214,400254426004801388/01/01-8 2صافکار درجه خودرو صنایعصنعت2408

73/74/1/272132001002000141,057,280251525005761388/01/01-8 1صافکار درجه خودرو صنایعصنعت2409

73/75/1/172132001003000125,660,8002126234003601392/11/01-8صافکار بدون رنگخودرو صنایعصنعت2410

17214200100200113,278,8802172603461394/03/16-055-01-7231تولید فیلترهای هوا وكابین خودروهای سبک سواریخودرو صنایعصنعت2411

172142001002000121,811,680279227003061394/02/01-046-01-7231ماكت سازخودروخودرو صنایعصنعت2412

CNG5245-01-001-15245200100100013,421,4402381000481393/02/27اپراتوری عمومی ایستگاه های سوخت رسانی خودرو صنایعصنعت2413

19122100100100014,536,0001264400701394/10/01-067-01-7231كارگر كارواشخودرو صنایعصنعت2414

19122100100100112,592,0001142600401394/09/01-064-01-7231كارواش با فناوری نانوخودرو صنایعصنعت2415

43/42/2/472312001031000119,958,400269211002801396/03/28-8تعمیركارموتورسیکلت خودرو صنایعصنعت2875

43/42/1/272312001032000115,396,480239177002161377/02/01-8 1تعمیركارموتورسیکلت درجهخودرو صنایعصنعت2876

17231200103200112,138,400262400301394/01/22-045-01-7231پیاده وسواركردن قطعات بدنه موتورسیکلت طرح ویوخودرو صنایعصنعت2877

49/79/1/27234200100100015,702,4002324800801379/06/01-8تعمیركاردوچرخهخودرو صنایعصنعت2878

01/029/17421200100100017,128,00022674001001393/10/01-7231تعمیركارتجهیزات الکتریکی خودروخودرو صنایعصنعت3706

49/63/2/272332001008000151,321,6002147573007201388/01/01-8(عملیات خاكی)مکانیک ماشین آالت سنگین راه سازی خودرو صنایعصنعت3708

17534200100200016,771,6002158000951394/09/09-066-01-7231دوزنده روكش صندلی خودروخودرو صنایعصنعت3709

172312001001033110,834,56027775001521394/12/22-075-01-7231(2درجه)امدادگرامدادخودروخودرو صنایعصنعت3710

17412200101901115,987,5202156900841395/04/27-077-01-7231تعمیرقفل وشیشه باالبربرقی خودروخودرو صنایعصنعت3711

L907231-01-074-17231200100101312,851,200293100401394/12/01تعمیرموتوروگیربکس خودرو صنایعصنعت3720

/43/24-8تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز پرایدخودرو صنایعصنعت3751 /1/57231200101000613,207,6002271800451388/01/01خ

84/24/1/272332001006000157,024,0002264536008001388/01/01-9مکانسین واگنخودرو صنایعصنعت3757

01/031/17231200100300512,138,4002121800301392/11/01-7231كاربرد اصول ایمنی وبهداشت محیط كارخودرو صنایعصنعت3783

01/039/17231200100300616,415,2002266400901392/11/01-7231كاربرد مدارک فنی خودرو به زبان خارجیخودرو صنایعصنعت3786

01/026/17231200100300712,138,400223700301392/11/01-7231تعمیر دیفرانسیل های مستقلخودرو صنایعصنعت3787

01/025/17231200100300817,128,00022575001001392/11/01-7231تعمیر سیستم كالچ گیربکس معمولی ومیل كاردانخودرو صنایعصنعت3788

01/036/17231200100300912,138,4002102000301392/11/01-7231كاربا دستگاههای عیب یاب خودروخودرو صنایعصنعت3797

01/030/17231200100301012,138,400292100301392/11/01-7231تعمیر سیستم جرقه زنیخودرو صنایعصنعت3798

01/037/17231200100301119,266,40024189001301392/11/01-7231تعمیر موتورخودرو بنزینیخودرو صنایعصنعت3799

01/040/17412200101900715,702,4002245600801392/11/01-7231آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک  خودروخودرو صنایعصنعت3800
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96/35/1/275342001001000114,826,240217038002081369/01/01-7تو دوز كار خودروخودرو صنایعصنعت3801

01/001/917231200100302016,415,2002207000901391/10/01-7231استفاده ازروشهای ساخت وتولید خودروخودرو صنایعصنعت3802

01/008/917231200100302112,851,2002152500401391/10/01-7231استفاده ازروشهای هیدرولیکی ونیوماتیکی مقدماتیخودرو صنایعصنعت3803

01/018/917231200100302212,138,4002141600301391/10/01-7231برنامه ریزی وسرویس ونگهداری تجهیزات كارگاهیخودرو صنایعصنعت3804

01/017/917231200100302312,138,4002161400301391/10/01-7231اجرای مدیریت خدمات فنی خودروخودرو صنایعصنعت3805

01/021/917231200100302414,276,8002342600601391/10/01-7231استخراج منابع خارجی وفنی خودروخودرو صنایعصنعت3806

01/022/917231200100302512,138,4002102000301391/10/01-7231كاربرد كامپیوتر درخودروخودرو صنایعصنعت3807

01/016/917231200100302616,415,2002315900901391/10/01-7231رعایت ایمنی وحفاظت وبهداشت صنعتی درتعمیرات خودروخودرو صنایعصنعت3808

01/003/917231200100302816,415,2002315900901391/10/01-7231تعمیر سیستم سوخت رسانی بنزینیخودرو صنایعصنعت3809

01/004/917231200100302915,132,1602165600721391/10/01-7231تعمیرسیستم سوخت رسانی موتورهای دیزلی خودروخودرو صنایعصنعت3811

01/005/917231200100303012,138,4002121800301391/10/01-7231تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودروخودرو صنایعصنعت3812

01/006/917231200100303316,415,2002315900901391/10/01-7231تعمیرسیستم های مولد قدرت خودروخودرو صنایعصنعت3816

01/012/917231200100303514,276,8002154500601391/10/01-7231تعمیر سیستم ترمزمعمولی وهوشمندخودرو صنایعصنعت3817

01/015/917231200100303612,138,400262400301391/10/01-7231سرپرستی در تعمیرات خودروخودرو صنایعصنعت3819

01/002/917231200100303814,989,6002224800701391/10/01-7231نقشه كشی صنعتی خودروخودرو صنایعصنعت3825

01/007/917231200100303914,276,8002204000601391/10/01-7231تعمیر كالچ وگیربکس ودیفرانسیل معمولیخودرو صنایعصنعت3827

01/028/17231200100301312,851,2002122800401392/11/01-7231  ضدقفل ترمزABSتعمیر سیستم ترمزمعمولی وخودرو صنایعصنعت3858

43/30/1/113213001004000110,264,32033288001201390/02/25-4تکنسین ارزیاب قطعاتخودرو صنایعصنعت3859

43/31/1/131193001005000110,692,00033491001251390/02/05-4تکنسین انجام آزمونخودرو صنایعصنعت3860

172312001002000151,321,6002202518007201397/02/22-056-01-7231تعمیركاراتومبیل های سواری بنزینی  خودرو صنایعصنعت3899

44--7231200100200613,136,32021034پیاده و سواركردن موتور و قطعات وابسته به آن از روی شاسی خودروخودرو صنایعصنعت3900

95--7231200100200716,771,60022075(موتور)تعمیرسیستم مولد قدرتخودرو صنایعصنعت3901

100--7231200100200817,128,00023070تعمیرسیستم سوخت رسانی كاربراتوری وانژكتوریخودرو صنایعصنعت3902

90--7231200100200916,415,20023060عیب یابی و رفع عیب سیستم الکتریک و الکترونیک موتورخودرو صنایعصنعت3903

115--7231200100201018,197,20023085پیاده و سوار كردن، عیب یابی و رفع عیب سیستم انتقال قدرتخودرو صنایعصنعت3904

54--7231200100201113,849,12021737پیاده و سواركردن، عیب یابی و رفع عیب  سیستمهای ترمز معمولی و الکترونیکیخودرو صنایعصنعت3905

60--7231200100201214,276,80021545پیاده و سوار كردن، عیب یابی و رفع انواع سیستم تعلیق  و فرمانخودرو صنایعصنعت3906

80--7231200100201315,702,40023050پیاده و سوار كردن،  انواع  سیستم گاز سوزخودرو صنایعصنعت3907

7231200100300214,276,80021723020601396/09/13درادنسرویس و عیب یابی خودروهای سواری هیبریدیخودرو صنایعصنعت3984

CNG7231-01-072-17231200100601011,924,5602189002794/10/25تعمیرسیستم سوخت رسانی خودرو صنایعصنعت4036

7132200100100117,698,24023672001081396/12/5درادنبازرسی تشخیص رنگ خودروخودرو صنایعصنعت4041

7231200103200212,138,4002102000301396/12/20درادنتعمیرسیستم انژكتورموتورسیکلتخودرو صنایعصنعت4088

Ultra Band9-57/60/1/17125200100100117,270,56024062001021388/8/20ترمیم گرشیشه اتومبیل به روش خودرو صنایعصنعت4438

43/32/1/17412200101901011,710,72021014002490/11/1-8تعمیرسیستم كولر خودروهای پژو وسمندخودرو صنایعصنعت4442

01/027/17231200101000717,840,800228820011092/11/1-7231تعمیرسیستم فرمان وتعلیق خودروخودرو صنایعصنعت4446

206، پارس ،سمندوپژو405تعمیرسیستم تعلیق،فرمان وترمز خودروهای روآ،پژوخودرو صنایعصنعت4447 8-43/29/1/17231200101000812,851,2002112900401390/9/1

43/26/2/272312001014000262,726,40022386420088097/3/21-8**723120010140001  (سنگین و نیمه سنگین)تعمیر كار خودروهای تجاری خودرو صنایعصنعت4532

268--72312001014001119,103,040264204تعمیرسیستم مولد قدرت و  سوخت رسانی دیزلخودرو صنایعصنعت4533
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270--72312001014002119,245,600275195تعمیر سیستم انتقال قدرتخودرو صنایعصنعت4534

136--7231200101400319,694,080232104تعمیرسیستم ترمز، فرمان وتعلیقخودرو صنایعصنعت4535

124--7231200101400418,838,72024777تعمیر سیستم های الکتریکی والکترونیکی خودرو دیزلخودرو صنایعصنعت4536

72312001030000172312001030000214,256,0002601400020097/3/23**43/26/2/1/6-8 (هوای فشرده خودروها)تعمیركارسیستم ترمزهای نیوماتیکی خودرو صنایعصنعت4538

72332001002000172332001002000228,512,0002853150040097/3/21**43/33/2/3-8(پمپ ساز)تعمیر كار سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزلخودرو صنایعصنعت4539

7412200101900517412200101900523,207,60021233004597/4/3تعمیرسیستم برق و تزئینات پرایدخودرو صنایعصنعت4651

71322001003000112,474,0002351400017597/5/15-پوشش دهی رنگ بدنه خودرو باموادنانوخودرو صنایعصنعت4652

7421200100100217421200100100229,266,400243870013097/5/28تعمیرسیستم مالتی پلکسخودرو صنایعصنعت4681

7412200101900117412200101900126,415,20022862009097/5/15( ، سورنel ، كار ،  lxمعمولی ، )تعمیر سیستم برق خانواده سمندخودرو صنایعصنعت4682

7231200100302717231200100302724,276,80021545006097/5/28تعمیرگیربکس اتوماتیک معمولی والکترونیکیخودرو صنایعصنعت4683

7231200100300312,851,20021426004097/6/6-سرویس و نگهداری خودروهای تویوتاخودرو صنایعصنعت4685

7231200100300412,494,8002728003597/6/3-تعمیر  موتور تویوتاخودرو صنایعصنعت4686

7231200101000912,494,80021520003597/6/19-تعمیر سیستم فرمان ،ترمز و تعلیق خودرو های تویوتا و لکسوسخودرو صنایعصنعت4694

7231200100303417231200100303422,851,20021327004097/6/21تعمیرسیستم تعلیق خودرو  خودرو صنایعصنعت4711

7231200100303117231200100303122,138,40021020003097/6/21تعمیر سیستم فرمان معمولی و هیدرولیکخودرو صنایعصنعت4712

7412200101901212,494,80021520003597/6/21-تعمیرسیستم برق خودرو های تویوتاخودرو صنایعصنعت4713

7412200101901312,494,80021025003597/7/7-خودروهای تویوتا و لکسوس (تعلیق ،فرمان و ترمز ) عیب یابی سیستم های الکتریکیخودرو صنایعصنعت4715

7412200101901412,851,20021525004097/7/17-عیب یابی سیستم های الکتریکی خودروهای تویوتاخودرو صنایعصنعت4716

7231200100301413,564,00028222005097/7/15-عیب یابی موتور خودروهای تویوتاخودرو صنایعصنعت4718

59/94/2/2/275412021001000111,975,040248120001681388/05/01-19غواص سطح دریایی صنایعصنعت3306

59/94/2/375412021002000111,975,040242126001681388/05/01-29غواص سطح دریایی صنایعصنعت3307

59/94/1/375412021003000114,826,240242166002081388/05/01-39غواص سطح دریایی صنایعصنعت3308

81/08/1/28350202100100016,058,8002275800851373/10/01-9سکان دار موتور لنج دریایی صنایعصنعت3309

12/49/1/28350202100200015,132,1602264600721380/10/01-6 تن 500ملوان عمومی كشتی های كمتر از دریایی صنایعصنعت3310

7541202100400017,128,000220800010097/12/25-كارور اتاق فشار غواصی دریایی صنایعصنعت4825

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2258 1731520770030001121,220,000239516050020001394/10/01-003-77-7315آینه كار پیشرفته

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2259 173152077002000149,700,2002139681008201394/10/01-002-77-7315آینه كار مقدماتی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2260 32/25/1/133223077001000112,800,832367109001761390/03/01-4بازاریاب صنایع دستی

91/66/1/273152077004000132,486,960292444005361377/04/01-18تراشکار شیشه و كریستال درجه (چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2261

91/66/2/273152077005000117,092,020242240002821377/08/01-28تراشکار شیشه و كریستال درجه (چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2262

173142077006000113,212,980240178002181394/11/01-006-77-7314تراشکار كاشی و سرامیک با مینی فرز(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2263

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2264 175362077005000111,637,120255137001921393/03/11-001-77-7318جلدساز سنتی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2265 173192077006000126,607,7902121318004391396/11/1-001-77-7222(آهنگر سنتی)چلنگر 

44--7319207700200112,666,84021430فرآوری و آماده سازی مواد اولیه(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2266

15--731920770020041909,1502510طراحی حجمی و كاربردی و ساخت آنها(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2267

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2268 30--7319207700200511,818,30021020الگو بری ورق فلزات

62--7319207700200613,757,82021250چکش كاری برای فرم مورد نظر(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2269

50--7319207700600113,030,5002545جوشکاری با گاز و برق و دستگاه های پایی جوش ظریف(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2270
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33--7319207700600212,000,13021221سوراخ كاری و پرچ كاری قطعات فلزی(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2271

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2272 50--7319207700600313,030,5002842ساخت و تولید ابزار سنتی

25--7319207700600411,515,2502520سوهان كاری و پرداخت قطعات ساخته شده(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2273

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2274 02/31/1/17536207700600013,879,0402194500641390/09/01-8چموش دوز

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2275 02/35/1/27536207700900012,909,2802113700481378/06/01-8چاروق دوز

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2276 61/22/1/37123207700800017,273,200218102001201390/04/01-1حجم ساز با خمیر سنگ

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2277 94/45/1/373152077006000113,031,150232183002151390/04/01-8حجم ساز روی شیشه

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2278 173142077003000113,758,470231196002271394/05/01-003-77-7314حکاک با فرز روی سفال

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2279 17536207700300019,091,50025199001501394/06/02-003-77-7536حکاک چرم

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2280 80/54/1/17213207700100018,727,840226118001441390/05/01-8حکاک روی فلز

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2281 17213207700200017,455,030221102001231393/04/01-002-77-7213خراش روی فلزات

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2282 171232077004000116,667,750252223002751393/11/01-004-77-7123رسمی بند

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2283 172222077002000112,122,000240160002001394/03/01-002-77-7222زره باف

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2284 172132077004000131,577,8102150371005211393/07/15-004-77-7213زیر ساخت كار مینا

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2285 171232077009000114,788,840251193002441390/10/01-009-77-7123ساروج بر

94/21/1/17315207700700017,273,20024575001201392/10/01-8سازنده اشیاء تزئینی شیشه ای(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2286

17536207700400017,939,910223108001311394/06/24-004-77-7536سازنده تولیدات تلفیقی چوب وچرم(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2287

17536207700100019,576,380250108001581394/06/10-001-77-7536سازنده تولیدات چرمی دست دوز(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2288

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2289 17314207700400016,848,93024073001131394/07/01-004-77-7314سازنده چینی و سرامیک

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2290 17536207700700017,273,20024080001201393/06/01-003-77-7318سازنده زیورآالت چرمی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2291 17314207700100016,970,15023184001151393/06/01-001-77-7314سازنده زیورآالت سفالی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2292 95/32/1/173142077007000125,334,9802156262004181390/08/01-8سازنده كاشی مینایی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2293 95/31/1/173142077008000133,335,5002205345005501390/04/01-8سازنده كاشی هفت رنگ

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2294 17319207700100017,273,20023585001201393/09/01-001-77-7319(تابلو سنگ)سنگ چین 

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2295 17536207700800019,879,430247116001631393/03/11-002-77-7318سوخت نگار چرم

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2296 19/44/1/37317207700600017,758,080220108001281383/01/01-8سوخت نگار چوب و نی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2297 171232077007000117,213,240253231002841394/09/15-007-77-7123سیمانبر حاشیه ساز

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2298 171232077006000121,395,3302113240003531394/09/15-006-77-7123سیمانبر سنتی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2299 91/23/1/273152077008000138,790,4002112528006401376/03/01-18شیشه گر دستی درجه 

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2300 91/23/2/173152077009000122,728,750299276003751388/01/01-28شیشه گر دستی درجه 

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2301 02/15/1/17536207701000016,909,54024668001141390/09/01-8طراح كفش

18181207700100016,848,93022390001131393/06/01-001-77-8181عیارگیر و بارریز كارگاه شیشه گری(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2302

94/31/1/173152077010000111,515,900235155001901389/03/01-8قلم زنی و كنده كاری روی شیشه(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2303

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2304 173152077001000120,486,1802102236003381394/07/15-001-77-7315كارور همجوشی شیشه

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2305 92/17/1/27314207700900017,273,200219101001201380/06/01-8كنده كار روی سفال

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2306 17323207700100017,818,69024485001291393/07/01-001-77-7323كاغذ ساز دستی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2307 171232077002000117,031,410250231002811393/11/01-002-77-7123گچبر حاشیه ساز

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2308 171232077001000127,638,1602129327004561393/11/01-001-77-7123گچبر سنتی



98مبالغ حداکثر شهریه مصوب در سال  آموزشگاه مهارت-سعید خدایی: تهیه کننده

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2309 173172077004000116,243,480270198002681394/09/01-004-77-7317(هنری)الیه چین چوب 

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2310 91/91/1/172132077008000113,212,980278140002181391/06/01-8لحیم كاری  تزئینی

18181207700200016,545,88022682001081394/03/01-002-77-8181متصدی كوره شیشه گری دستی(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2311

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2312 17317207700500014,545,7502245100751394/08/01-005-77-7317محرق كار ساقه گندم

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2313 39/51/1/37213207700900019,697,600236124001601390/07/01-8مسگر تزئینی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2314 173172077002000110,485,530238135001731394/06/01-002-77-7317مشبک كار چوب

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2315 34/61/1/17213207701000019,636,990245114001591390/09/01-8مشبک كار فلز

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2316 19/46/1/27317207700700016,121,61021982001011376/09/01-8معرق كار الیاف گیاهی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2317 173172077003000128,244,260282384004661394/08/03-003-77-7317(هنری)معرق كار چوب 

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2318 94/46/1/173152077011000142,427,0002253447007001388/01/01-8(به روش فیوزینگ)معرق كار شیشه 

95/41/1/17314207701000015,454,9002405000901388/01/01-8معرق كار كاشی و سرامیک(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2319

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2320 17536207700200016,606,49022386001091394/05/01-002-77-7536معرق كار چرم

19/42/1/27317207700800013,879,040265800641381/06/01-18معرق منبت كار صدف و چوب درجه (چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2321

19/42/2/27317207700900018,242,960235101001361381/06/01-28معرق منبت كار صدف و چوب درجه (چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2322

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2323 171232077003000151,276,0602103743008461393/11/01-003-77-7123مقرنس كار و كاربند

80/56/1/27213207701200018,000,520224108001321384/08/01-8ملیله كار ورق مسی و برنجی(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2324

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2325 173172077001000130,305,0002130370005001393/09/01-001-77-7317منبت كار چوب

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2326 173142077005000112,606,880249159002081394/08/01-005-77-7314موزاییک كاشی و سرامیک

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2327 173142077002000126,062,300295335004301393/12/01-002-77-7314مینا كار سفال

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2328 17213207700500017,879,30024585001301393/09/01-005-77-7213میناكار خانه بندی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2329 172132077003000131,214,1502115400005151393/07/09-003-77-7213میناكار نقاشی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2330 61/12/1/17316207700100012,424,4002103000401390/04/01-1نقاش روی صدف

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2331 173162077002000118,789,100267243003101393/07/09-061-83-2651نقاشی روی چرم

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ2332 17123207700500017,758,08023989001281393/11/01-005-77-7123یزدی بند

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ3879 19/92/1/17317207701000019,697,60026199001601388/01/01-8سازنده زیورآالت چوبی

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4059 73192077003000125,092,5402122292004141396/11/15-عالمت ساز سنتی

26--7319207700200311,575,8602620نورد كردن فلزات برای تبدیل ورق(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4060

32--7319207700300111,939,52021022نقش اندازی روی ورق فوالد(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4061

25--7319207700300211,515,25021015پرداخت ورق نقش اندازی شده(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4062

50--7319207700300313,030,5002545ساخت پایه و قطعات حجمی عالمت(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4063

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4064 73192077004000122,728,7502120255003751396/11/17-(كوفته گری)طالكوب روی فوالد 

27--7319207700400111,636,4702720ساخت انواع حجم های فوالدی(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4065

30--7319207700400211,818,30021020طراحی و ایجاد خش با گزن فوالدی(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4066

22--7319207700400311,333,4202715كوبیدن سیم نقره یا طال در سطح  خش دار(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4067

15--731920770040041909,1502510یشم زنی سیم طال یا نقره بر روی فوالد(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4068

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4069 73192077005000122,122,6502103262003651396/11/17-قفل ساز سنتی

32--7319207700500111,939,5202230خم كاری مفتولهای فوالدی و ورق های فلزی(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4070

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4071 12--731920770050021727,3202210جاگذاری قطعات قفل
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40--7319207700500312,424,4002832جوش كاری و پرداخت نهایی قطعات جاگذاری شده(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4072

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4073 73192077007000124,668,2702137270004071396/11/15-زمودگر

30--7319207700700111,818,30021020فرم دهی ورق آهن یا فوالد(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4074

31--7319207700700211,878,91021120شیار زنی ورق آهن یا ورق فوالد گودكاری شده با قلم و سوهان و چکش(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4075

30--7319207700700311,818,30021020لحیم كاری و اتصال قطعات  ساخته شده(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4076

35--7319207700700412,121,35021520پرداخت نهایی قطعات  ساخته شده(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4077

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4492 73192077002000131,880,86021523740052697/2/29-(سازنده اشیای سنتی فلزی)دواتگر

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4493 40--7319207700200212,424,40021030ذوب فلزات

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4494 40--7319207700200712,424,40021030خم كاری سنتی فلزات

54--7319207700200813,272,94021044طراحی و ایجاد تزئینات بر روی ظروف ساخته شده(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4495

30--7319207700200911,818,30021020مدلسازی، قالبگیری، ریخته گری و سوهان كاری قطعات ریخته شده(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4496

15--731920770020101909,1502510نصب دسته و پایه بر روی ظروف ساخته شده(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4497

40--7319207700201112,424,40021030پرداخت ظروف ساخته شده(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4498

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4643 73192077011000115,213,1102452060025197/4/23-(روكش كار فلزی)ضریح ساز 

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4657 73192077010000114,728,2302461970024397/4/3-ورشو ساز 

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4663 7314207701100017,394,420230920012297/5/21-خرمهره ساز

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4692 73162077004000110,485,5302381350017397/5/27-حکاک استخوان

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4693 73192077008000173192077008000226,425,96021023340043697/4/30**731920770090001قلمزن فلز

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4698 73142077012000114,122,1302581750023397/5/28-سازنده كاشی زرین فام

(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4710 71232077010000113,334,2002551650022097/6/31-خراط سنگ

73162083069000124,244,00023001000040097/8/28-طراح بسته بندی محصوالت صنایع دستی(چرم ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایعهنر و فرهنگ4746

173182081004000228,365,4802111357004681397/02/23-004-81-7318ابریشم دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2185

20--7318208100400121,212,2002515انجام دوخت های پایه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2186

20--7318208100400221,212,2002614بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ، انتقال طرح نقش اندازی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2187

53--7318208100400323,212,33021043ابریشم دوزی ممقان(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2188

53--7318208100400423,212,33021043ابریشم دوزی ارومیه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2189

52--7318208100400523,151,72021042ابریشم دوزی كردستان(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2190

60--7318208100400623,636,60021545ابریشم دوزی خراسان(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2191

60--7318208100400723,636,60021545ابریشم دوزی تهران(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2192

60--7318208100400823,636,60021545ابریشم دوزی كاشان(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2193

60--7318208100400923,636,60021545ابریشم دوزی اصفهان(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2194

15--731820810040102909,1502510شستشو و نگهداری پارچه های سوزن دوزی شده(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2195

15--731820810040112909,1502510بازاریابی صنایع دستی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2196

17318208100300115,151,8502166900851393/11/01-005-81-7318(الیه دوزی‘پنبه دوزی)آجیده دوزی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2197

95/78/1/17318208105300015,454,9002236700901390/09/01-7آیینه دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2198

95/88/1/17318208103600016,727,71021893001111392/12/01-7بردری دوز ساده و حجمی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2199

17318208101600015,515,5102385300911394/04/15-016-81-7318پارچه ساز تزیینی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2200

17318208103700017,091,370214103001171393/06/01-001-81-7533پته قلمکار اصفهان(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2201



98مبالغ حداکثر شهریه مصوب در سال  آموزشگاه مهارت-سعید خدایی: تهیه کننده

17318208101500016,727,71022190001111394/03/01-015-81-7318(پلیوار دوز)پریوار دوز (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2202

95/45/1/275352081001000112,122,000242158002001375/03/01-7پوستین دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2203

95/60/1/27318208103800018,242,960234102001361379/06/01-7تکه دوز با موكت(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2204

95/69/2/37318208103900017,939,910248670161311388/01/01-7تکه دوز با چرخ(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2205

173182081002000210,909,800245135001801397/02/23-002-81-7318تکه دوز و مرصع دوز با دست(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2206

61/36/1/17318208104000017,818,690214115001291392/12/01-1تلفیق هنری تکنیک های نقاشی با الیاف روی پارچه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2207

29/32/1/273182081041000110,849,190240139001791373/02/01-9چاپ باتیک(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2208

29/34/1/173182081064000113,334,200266154002201381/02/01-9كارور چاپ قلمکار پارچه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2209

173182081003000215,758,600274186002601397/02/23-003-81-7318چهل تکه دوز با دست (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2210

173182081026000111,394,680219169001881394/09/01-026-81-7318چهل تکه دوز با ماشین پیشرفته(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2211

17318208102500018,727,840217127001441394/08/30-025-81-7318چهل تکه دوز با ماشین مقدماتی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2212

27318208100700016,061,00022674001001394/03/01-007-81-7318(خمک دوزی یا سفیددوزی)خامه دوز سیستان(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2213

173182081008000124,304,610270331004011393/11/01-008-81-7318خوس دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2214

17318208100401216,061,00022080001001393/11/01-006-81-7318 (تفرشی دوزی)درویش دوزی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2215

61/33/1/0173182081042000111,697,730220173001931392/12/01-1دوزنده و تزئین كار لباس(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2216

95/76/1/17318208104300015,454,9002157500901390/04/01-7ده یک و نقده دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2217

17318208101300016,061,00021882001001393/12/01-013-81-7318ربان دوز مقدماتی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2218

17318208101400017,697,470227100001271393/12/01-014-81-7318روبان دوز پیشرفته(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2219

17318208100100017,333,810219102001211393/10/01-001-81-7318رودوز سنتی الحاقی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2220

17318208103200019,697,600232128001601394/10/01-032-81-7318زرتشتی دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2221

95/93/1/173182081044000118,789,1002962041003101385/08/01-7سازنده دوخت های سنتی تلفیقی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2222

17318208102200017,697,470224103001271394/06/16-022-81-7318سکه دوز بلوچ(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2223

17318208101100017,212,59022990001191394/04/01-011-81-7318(پیشرفته )سوخت نگار پارچه (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2224

17318208101200014,970,0202206200821394/04/01-012-81-7318(مقدماتی )سوخت نگار پارچه (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2225

17318208102000019,212,720230122001521394/06/16-020-81-7318سوزن دوز بلوچ(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2226

17318208103100017,879,300230100001301395/01/22-031-81-7318سوزن دوز تركمن(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2227

173182081010000110,485,530238135001731393/11/01-010-81-7318سوزن دوز سنتی سنگسر(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2228

95/66/2/37318208104600018,606,620217125001421390/04/01-7سوزن دوز سنتی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2229

95/65/1/37318208104700018,849,060229117001461390/04/01-7سوزن دوز سنتی خاص مناطق(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2230

173182081028000111,212,850222163001851394/09/01-028-81-7318سوزن دوزی سنتی اصفهان(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2231

95/67/1/27318208104800017,273,200219101001201378/08/01-7شبکه دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2232

95/75/1/17318208105000014,485,1402155900741390/09/01-7صدف دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2233

61/35/1/37318208105100017,879,300216114001301392/12/01-1طراح و نقاش روی پارچه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2234

49/42/1/373182081018000119,395,2002842022593201388/01/01-9عروسک دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2235

17318208101800119,030,890233116001491394/04/20-018-81-7318عروسک دوز مقدماتی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2236

95/63/1/27318208105500016,061,00022476001001376/04/01-7قبا دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2237

17318208103300017,455,03023885001231394/11/20-033-81-7318قزاق دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2238

95/31/1/273182081056000115,273,720226226002521388/01/01-7قالب دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2239
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17318208102700014,242,7002155500701394/09/01-027-81-7318قالب دوز اصفهان(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2240

95/66/1/27318208105700013,939,6502135200651375/03/01-7كانوا و گوبلن دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2241

95/64/1/17318208105800018,727,840221123001441390/04/01-7كتیبه دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2242

95/61/1/473182081059000115,758,600263197002601390/04/01-7(كمه دوز)گالبتون دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2243

173182081030000112,243,220227175002021394/09/01-030-81-7318(برزیلی )گلدوزی سه بعدی (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2244

95/74/1/573182081061000111,273,460225161001861392/11/01-7گلدوز ماشینی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2245

/95/81-7خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه (گروه الف)گلدوزی با دست (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2246 ا ل ف/3/373182081063000162,731,35021808550010351391/01/01

61/23/1/373192081001000133,941,60021553951005601388/07/01-1مانکن ساز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2247

17318208100200115,273,0702137400871394/08/15-024-81-7318مرصع دوزی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2248

62/29/1/27318208106700014,545,75021346016751382/03/01-1معرق كار پارچه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2249

17318208100401316,364,05022283001051393/06/01-002-81-7533ممقان دوزی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2250

17318208102300014,606,3602265000761394/06/16-023-81-7318(تپه زن)مهرزن بلوچ (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2251

95/68/1/37318208106600014,848,8002176300801390/04/01-7مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2252

17318208100900017,455,030221102001231393/11/01-009-81-7318نقده دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2253

27318208101700016,848,930213100001131394/09/01-017-81-7318مقدماتی(سوزنی )مرطوب و خشک  (كچه دوزی)نمدمال(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2254

173182081029000110,788,580229149001781394/09/01-029-81-7318پیشرفته(سوزنی)مرطوب و خشک  (كچه دوزی)نمدمال(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2255

59/34/1/37318208105400016,061,00022080001001387/01/01-17هویه كار پارچه درجه (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2256

59/34/2/37318208106200016,061,00022080001001387/01/01-27هویه كار پارچه درجه (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2257

95/72/1/17318208104900017,273,20023486001201388/01/01-7طراح نقوش گلدوزی با رایانه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ2416

/4/1(خاص افراد با نیازهای ویژه)كمک عروسک دوز  (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4117 ا ل ف/42/49-973182081052000157,034,0102145796009411396/12/15

91/92/1/27531208100100015,091,2402226200841378/6/1-7دوزنده لباس های سنتی تركمن(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4151

91/91/1/27531208100200014,848,8002206000801377/6/1-7دوزنده لباس های سنتی لری(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4152

91/98/1/27531208100300014,606,3602205600761378/8/1-7(جوكه ، شاته ، تنگ ، تنبان)دوزنده لباسهای سنتی مازندران (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4153

175312081004000112,728,100261149002101394/10/15-005-51-7531دوزنده لباس محلی بختیاری زنانه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4154

17531208100500019,394,550255100001551394/10/15-010-51-7531دوزنده لباس محلی بختیاری مردانه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4156

175312081006000115,152,500263187002501394/8/30-004-51-7531دوزنده لباس محلی بلوچی زنانه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4157

95/11/1/175312081007000122,728,750272303003751390/8/14-7دوزنده لباس محلی بندری(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4158

17531208100800016,364,05023669001051394/11/11-016-51-7531خراسان مردانه(كرمانج)دوزنده لباس محلی كردی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4159

17531208101000018,788,450241104001451394/9/25-009-51-7531دوزنده لباس محلی بلوچی مردانه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4160

175312081014000115,455,550273182002551394/6/1-002-51-7531دوزنده لباس محلی سیستان(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4161

175312081009000111,212,850263122001851394/11/11-011-51-7531خراسان زنانه(كرمانج)دوزنده لباس محلی كردی (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4162

75312051019000175312081011000114,546,400281159002401395/8/1دوزنده لباس محلی كردی زنانه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4163

75312051032000175312081012000111,212,850264121001851395/8/1دوزنده لباس محلی كردی مردانه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4164

175312081013000118,183,0002117183003001394/6/15-003-51-7531دوزنده لباس محلی گیلک(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4165

7318208103400029,091,500239111001501397/2/22-نوار و قیطان دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4320

173182081019000214,546,4002531870024097/2/29-019-081-7318(فطه دوز یا سلسله دوز)پته دوز (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4515

7318208106000017318208106000029,697,6002391210016097/2/29**95/73/1/3-7گلدوز دستی (سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4516

7318208104200113,879,04021648006497/3/20-تزئین چادر و پوشینه های حجاب(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4649
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75312081015000112,728,1002611490021097/6/17-دوزنده لباس محلی زنان قشقایی(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4690

75312081016000112,425,0502711340020597/6/31-(كرانه خلیج فارس)دوزنده لباس محلی زنان عرب(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4708

73182081045000173182081021000213,152,3702501670021797/7/2**731820810210001سرمه دوز(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4719

75312081017000112,546,2702721350020797/9/6-دوزنده لباس محلی آذری مردانه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4777

75312081018000115,758,6002901700026097/9/6-دوزنده لباس محلی آذری زنانه(سنتی های دوخت) دستی صنایعهنر و فرهنگ4778

17318207500400016,909,54022886001141393/06/01-004-75-7318عبا باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ5

54/32/1/173182075051000128,729,1402102372004741390/05/01-7مخمل باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ6

17318207501200016,667,10023080001101393/07/09-012-75-7318بافنده تور ماهیگیری سرب دار(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ7

17536207500100015,151,8502206500851394/06/20-001-75-7536بافنده فرش چرمی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ8

173182075033000115,152,500257193002501394/08/06-033-75-7318(تاپستری)بافنده گلیم تابلویی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ9

17318207503000018,000,52024785001321394/06/01-030-75-7318بافنده عروسک های تزیئنی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ10

17318207503800019,879,430256107001631394/08/30-038-75-7318بافنده زیورآالت كاموایی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ11

17317207500200014,848,8002364400801393/09/01-002-75-7317بامبوباف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ12

173182075021000110,243,090257112001691393/11/01-021-75-7318چادرشب باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ13

17318207501600016,970,15024075001151393/11/01-016-75-7318دارایی باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ14

173182075028000118,910,320297215003121396/02/19-028-75-7318بافنده پوشاک دومیل(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ15

17213207500100018,061,13024390001331394/10/20-001-75-7213گرگور باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ16

173182075011000110,000,650244121001651393/07/01-011-75-7318گیوه باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ17

17318207504000014,909,4102166500811394/09/01-040-75-7318قالب باف چرم و جیر(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ18

173182075019000118,183,000281219003001396/02/18-019-75-7318گلیم باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ19

173182075025000122,607,530263310003731394/04/20-025-75-7318حوله باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ20

173182075001000112,122,000260140002001393/05/01-001-75-7318(بافنده روانداز  )ایزار باف (بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ21

17318207504200116,667,10023080001101395/02/25-042-75-7318جاجیم باف گلستان(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ22

17317207500100016,182,22022775001021393/08/01-001-75-7317جاروباف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ23

17318207502900016,667,10021793001101394/06/01-029-75-7318ژورباف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ24

173172075007000110,909,800263117001801393/02/09-021-75-7317كاغذ بافی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ25

173182075002000116,970,800294186002801393/05/01-002-75-7318كالش باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ26

173172075006000110,606,750244131001751393/06/01-010-75-7318خورجین باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ27

17318207500500018,485,400236104001401393/06/01-005-75-7318(كاله مالی)سازنده كاله نمدی (بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ28

17318207501300017,273,20023783001201393/11/01-013-75-7318ماشته باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ29

173182075017000119,698,250295230003251393/11/01-017-75-7318متکازین باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ30

17318207500800017,576,25022996001251393/06/01-008-75-7318موج باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ31

51/41/1/17318207504600016,121,61022576001011390/09/01-7نخ ریس سنتی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ32

17318207501800018,364,180230108001381393/11/01-018-75-7318نمد مال سنتی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ33

173182075006000110,303,700250120001701393/06/01-006-75-7318پالس باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ34

17318207500700017,273,20023585001201393/06/01-007-75-7318پشتی دوز(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ35

17318207500900017,576,25023095001251393/06/01-009-75-7318سجاده باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ36

17318207502200017,758,080222106001281394/07/11-022-75-7318سازنده مبلمان خلیجی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ37
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173182075026000111,273,460244142001861394/05/01-026-75-7318سازنده تولیدات نمدی دست دوز(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ38

17318207501400015,757,9502257000951393/11/01-014-75-7318شال باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ39

17318207500300017,939,91024784001311393/06/01-003-75-7318شمد باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ40

17318207503100018,364,180229109001381394/07/12-031-75-7318(فرشینه  )بافنده شبه قالی (بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ41

17318207502700016,303,44022282001041394/05/01-027-75-7318سوزن باف مقدماتی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ42

17318207502300016,121,61021586001011394/04/01-023-75-7318سوزن باف گلها و حشرات(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ43

17318207502400016,727,71021893001111394/04/01-024-75-7318سوزن باف پیشرفته(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ44

173172075003000113,697,860244182002261393/10/01-003-75-7317(... مروار باف ، ارغوان باف و  )تركه باف (بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ45

173182075032000110,000,650261104001651394/07/01-032-75-7318تونسی باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ46

173182075015000112,667,490252157002091393/11/01-015-75-7318زری باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ47

173182075020000115,091,890275174002491393/11/01-020-75-7318زیلوباف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ48

54/61/1/173182075010000118,183,0002100200003001390/09/01-7بافنده تركیبی قالی و گلیم(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ49

17318207504100018,788,45026184001451394/09/01-041-75-7218بافنده نوبافته های تركیبی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ50

55/33/1/373182075042000116,364,700271199002701388/01/01-7جاجیم باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ51

17317207500400115,636,7302316200931394/08/15-004-75-7317حصیر باف بومی جنوب(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ52

42/27/1/373172075004000115,152,500248202002501388/01/01-9حصیرباف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ53

17318207504300018,121,740227107001341395/05/01-043-75-7318سازنده محصوالت نمدی مدرن(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ54

62/94/1/273182075048000116,061,650242223002651388/01/01-1طراح نقشه گلیم(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ55

173182075036000126,547,1802151287004381394/09/01-036-75-7318قالب باف پوشاک خردسال(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ56

173182075035000113,152,370256161002171396/02/19-035-75-7318قالب باف پوشاک(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ57

173182075039000121,092,2802132216003481394/09/01-039-75-7318قالب باف لوازم تزئینی و كاربردی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ58

42/29/1/27317207500500014,242,7002145600701383/10/01-9كپوباف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ59

173182075037000118,001,1702140157002971394/06/01-037-75-7318كیف باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ60

59/42/1/37318207504400019,091,500242108001501387/01/01-7گیپور باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ61

59/31/1/373182075047000122,425,700280290003701387/01/01-7مکرمه باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ62

95/79/1/173182075050000129,092,800289391004801390/04/01-7شک و زری باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ63

54/54/3/273182075034000119,213,370256261003171377/08/01-7گلیم باف خاص افراد با نیازهای ویژه(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ64

55/94/1/273182075052000111,031,020221161001821371/05/01-7مروارید باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ65

59/21/1/17318207504500015,151,8502295600851390/09/01-7گیوه دوز(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ66

99/93/1/27318207504900017,273,20024080001201381/02/01-8(نوارباف)كارت باف (بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ67

73182075053000110,000,650253112001651395/08/01-بافنده پوشاک سنتی با چهارمیل یا پنج میل(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ3877

73182075054000111,515,900250140001901395/11/13-چوقاباف بختیاری(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ3883

54/96/1/273182075056000114,061,520264168002321374/3/1-7گبه باف(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ4166

54/69/3/273182075055000153,336,8002113767008801384/8/1-7(خاص افراد با نیازهای ویژه)گبه باف (بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ4167

73182075057000113,940,3002471830023097/10/9-گلیم باف حجمی(بافت)دستی صنایعهنر و فرهنگ4775

49/99/1/281312038001000111,903,76027493001671362/08/01-7صنعت رنگسازی  (تینتر)رنگ جوركن رنگ صنایعصنعت1712

41/37/1/28131203800200019,408,960230102001321362/08/01-7متصدی آسیاب رنگرنگ صنایعصنعت1713

49/71/1/27132203800600018,125,92022886001141362/09/01-7 سرویس كار صنایع رنگرنگ صنایعصنعت1714
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49/61/1/27132203800800514,989,6002224800701362/09/01-7نمونه ساز رنگهای صنعتیرنگ صنایعصنعت1715

49/11/1/28131203800400014,062,9602164100571362/10/01-7پركن رنگ در صنایع رنگسازیرنگ صنایعصنعت1716

49/05/1/281312038003000110,264,320230114001441362/10/01-7نمونه ساز مواد اولیه رنگرنگ صنایعصنعت1717

49/12/1/28131203800500015,916,2402255800831362/11/01-7متصدی رنگ نیم ساخته در رنگسازیرنگ صنایعصنعت1718

49/13/1/28131203800300111,710,720281600241362/11/01-7كارگر تکمیل كننده رنگرنگ صنایعصنعت1719

11/21/1/27132203800800312,494,8002191600351377/02/05-0رنگ و بتونه ساز ی ساختمانی رنگ صنایعصنعت1720

39/71/1/27132203800800412,851,2002142600401376/02/01-9سیلر كاریرنگ صنایعصنعت1721

11/58/1/231113038001000120,272,032392145002371377/06/01-0مسئول آزمایشگاه شیمی قطعات فلزیرنگ صنایعصنعت1722

39/70/1/271322038003000111,618,640233130001631376/03/01-9(صنایع)پیستوله كار رنگ خودرورنگ صنایعصنعت1723

39/84/1/271322038004000111,404,800254106001601376/06/01-9فن ورز رنگ كار خودرو مینی بوسرنگ صنایعصنعت1724

49/77/1/27132203800700116,842,8802326400961377/01/01-7كنترلر فرآیند رنگرنگ صنایعصنعت1725

39/74/1/27132203800300113,849,1202144000541377/06/01-9نقاشی قطعات فلزیرنگ صنایعصنعت1726

39/69/2/27132203800300213,777,8402124100531377/06/01-9 (صنایع)نقاشی قطعات فلزی رنگ صنایعصنعت1727

39/87/1/27132203800400114,989,6002185200701377/08/01-9كمک سرپرست واحد نقاشی موتورسیکلترنگ صنایعصنعت1728

49/19/1/27132203800800019,979,200240100001401377/09/01-7رنگساز رنگ صنایعصنعت1729

75/52/1/17132203800800211,639,4402101300231388/10/01-9 تکمیل تولید رنگرنگ صنایعصنعت1730

75/55/1/131163038001000117,278,272375127002021388/10/01-9تکنسین آزمایشگاه كنترل كیفیت رنگسازی وتینرسازیرنگ صنایعصنعت1731

75/59/1/14321203800100016,700,3202385600941388/10/01-9انباردار كارخانه رنگسازی و تینرسازیرنگ صنایعصنعت1732

75/57/1/131223038001000111,632,89636373001361388/10/01-9سرپرست سالن تولید رنگرنگ صنایعصنعت1733

75/50/1/181312038006000111,262,24026692001581388/10/01-9متصدی تعمیر ونگهداری آسیابهای رنگ سازو میکسرها و پمپهای رنگ كشرنگ صنایعصنعت1734

75/51/1/131163038002000111,632,89635581001361388/10/01-9مسئول آزمایشگاه رنگسازی و تینرسازیرنگ صنایعصنعت1735

75/61/1/131163038003000110,093,24832791001181388/10/01-9مسئول فنی تولید تینرهای فوری فرست گالس لوسایدرنگ صنایعصنعت1736

75/64/1/131163038004000114,968,800370105001751388/10/01-9مسئول فنی تولید آستریهای زیركار اتومبیلرنگ صنایعصنعت1737

75/63/1/131163038005000115,139,872367110001771388/10/01-9مسئول فنی تولید رنگهای آستر میانیرنگ صنایعصنعت1738

75/62/1/131163038006000112,744,86435594001491388/10/01-9(هواخشک)مسئول فنی تولید رنگهای الکیدی اتومبیل رنگ صنایعصنعت1739

75/60/1/13116303800700017,270,5603355000851388/10/01-9(پالستیک)مسئول فنی تولید رنگهای امولسیونی رنگ صنایعصنعت1740

75/54/1/131163038008000119,673,280379151002301388/10/01-9مسئول فنی تولید رنگهای ساختمانی مات وبراقرنگ صنایعصنعت1741

75/53/1/131163038009000115,310,944367112001791388/10/01-9مسئول فنی تولید رنگهای صنعتیرنگ صنایعصنعت1742

75/58/1/13116303801000017,954,8483415200931388/10/01-9وارنیشنهای چوب روغن الیف ونیمه پلی استرها- مسئول فنی تولید روغنهای جالرنگ صنایعصنعت1743

13116303801100018,639,13634160001011394/08/04-001-38-7131بازرس رنگ های صنعتیرنگ صنایعصنعت1744

17132203800800112,566,0802102600361393/12/01-001-23-2145بررسی فرموالسیون رنگ های صنعتیرنگ صنایعصنعت1745

49/80/1/271322038007000113,258,080266120001861362/8/1-7كنترلر رنگهای صنعتیرنگ صنایعصنعت4020

28/22/1/281222040001000129,652,4802112304004161362/06/01-17آبکار درجه - پوشش گر الکتریکیشیمیایی صنایعصنعت1124

28/22/2/281222040002000139,204,0002145405005501362/06/01-27آبکار درجه - پوشش گر الکتریکیشیمیایی صنایعصنعت1125

35/23/1/281222040003000126,088,4802102264003661362/10/01-8پرداخت كار قبل از پوشش الکتریکیشیمیایی صنایعصنعت1126

11/52/1/231333040001000111,205,21634289001311369/03/01-0آزمایشگر آزمایشگاه شیمی نورد آلومینیمشیمیایی صنایعصنعت1127

28/28/1/28122204000200113,777,8402213200531371/05/01-7شستشوی قطعات آبکاریشیمیایی صنایعصنعت1128

11/94/1/231333040002000113,172,544343111001541371/08/01-0آزمایشگر تستهای شیمیاییشیمیایی صنایعصنعت1129
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Crocodile chemistry2145-193133304000200115,132,1603154500601389/01/01های شیمی افزار طراحی آزمایشكار با نرم شیمیایی صنایعصنعت1130

11/83/1/232133040001000165,092,8963292469007611375/03/01-0سرپرست آزمایشگاه كنترل كیفیت مواداولیه دارویی شیمیایی صنایعصنعت1131

44/46/1/281312040001000111,333,520259100001591375/04/01-7فن ورز بازیابی و تصفیه پس آبهاشیمیایی صنایعصنعت1132

44/41/1/28131204000200018,125,92024074001141375/06/01-7فن ورز تولید مواد اولیه داروییشیمیایی صنایعصنعت1133

44/47/1/28131204000300017,270,56022973001021375/08/01-7كارور خشک كن و بسته بندی مواد اولیه داروییشیمیایی صنایعصنعت1134

103213304000500315,132,1603154500601389/09/01-3132طراحی دستگاه های خشک كن موادشیمیایی صنایعصنعت1135

7133/018131204000300215,346,0002155280751390/06/15اپراتوری دستگاه اسپری خشکشیمیایی صنایعصنعت1136

42/33/1/231333040016000131,135,1043125239003641377/02/01-8سرپرست كالیبراسیونشیمیایی صنایعصنعت1137

79/98/1/28121204000100015,702,4002225800801378/01/01-9كارور شارژ كنستانتره رویشیمیایی صنایعصنعت1138

01/18/1/231333040003000118,475,776386130002161378/03/01-9فن ورز فرآورده های صنعتیشیمیایی صنایعصنعت1139

3139/063133304000300114,961,0883193900581390/06/15(Pickling)اپراتور پیکلینگشیمیایی صنایعصنعت1140

ASPEN Batch Plus2145-123133304000300215,132,1603154005601388/09/01شبیه سازی فرایندهای ناپیوسته بانرم افزار شیمیایی صنایعصنعت1141

CHEMCAD2145-163133304000300315,132,1603154500601389/01/01شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار شیمیایی صنایعصنعت1142

PDMS2145-223133304000300414,618,9443144000541388/09/01طراحی و مدل سازی واحدهای صنعتی با نرم افزارشیمیایی صنایعصنعت1143

Chemland2145-213133304000300513,934,6563113500461389/01/01كار با نرم افزار محاسبات مهندسی شیمیشیمیایی صنایعصنعت1144

Chemmaths2145-73133304000300615,132,1603154500601389/01/01كار با نرم افزار محاسبات مهندسی شیمیشیمیایی صنایعصنعت1145

Chemcraft2145-203133304000300715,132,1603154500601389/01/01كار با نرم افزار شبیه ساز مولکولی شیمیایی صنایعصنعت1146

013133304000300816,842,8803176300801390/06/15-9623ایزوالسیونشیمیایی صنایعصنعت1147

Matlab2149-253133304000300915,132,1603154500601391/10/01بهینه سازی توابع مهندسی با نرم افزار شیمیایی صنایعصنعت1148

HYSPLIT2149-103133304000301017,783,7763266500911392/10/01شبیه سازی آلودگی های هسته ای با نرم افزار شیمیایی صنایعصنعت1149

28/29/1/281212040002000117,534,880276170002461378/05/01-7كارور الکترولیز رویشیمیایی صنایعصنعت1150

44/28/1/28121204000200115,702,4002275300801378/05/01-7كارور لیچ اسیدی الکترولیز رویشیمیایی صنایعصنعت1151

44/26/1/28121204000200318,910,00024580001251378/06/01-7كارور تصفیه محلول الکترولیز رویشیمیایی صنایعصنعت1152

44/27/1/28121204000200215,702,4002265400801378/06/01-7كارور لیچ خنثی الکترولیز رویشیمیایی صنایعصنعت1153

43/29/1/28121204000200416,130,0802335300861378/09/01-7(صنایع)كارور فیلتر پرس لیچ الکترولیز رویشیمیایی صنایعصنعت1154

41/85/1/232133040003000117,107,200360140002001381/03/01-7ناظر ساخت نیمه جامدات داروییشیمیایی صنایعصنعت1155

41/86/1/232133040004000117,107,200340160002001381/03/01-7ناظر ساخت گرانول كپسول مواد داروییشیمیایی صنایعصنعت1156

41/72/1/281312040004000111,404,8002391051601601381/05/01-7اپراتور ساخت وپركنی واشینگ و آبسازی اتوكالوها و توزینشیمیایی صنایعصنعت1157

41/87/1/28131204000600115,702,4002562400801381/05/01-7مسئول ساخت پركنی ، چک و بسته بندی محلولهای داروییشیمیایی صنایعصنعت1158

41/89/1/281312040006000117,107,200280160002401381/06/01-7ناظر بسته بندی مواد داروییشیمیایی صنایعصنعت1159

11/46/1/33133304000200212,395,0083141040281383/08/01-0آزمایش دستگاه جذب اتمیشیمیایی صنایعصنعت1160

نداردUV-VIS2304010118900013133304000200313,421,440315214040آزمایش دستگاه اسپکتووفتومتریشیمیایی صنایعصنعت1161

G.C0-11/49/1/33133304000200412,566,0803161004301383/08/01آزمایش دستگاه كروماتوگرافی گازی شیمیایی صنایعصنعت1162

ASPEN-Chromatography2145-113133304001700115,132,1603154203601388/09/01شبیه سازی فرایندهای كروماتوگرافی در حالت دینامیکی با نرم افزار شیمیایی صنایعصنعت1163

41/90/1/281312040008000113,186,8002681021501851383/08/01-7كارور ساخت گرانول كپسول داروییشیمیایی صنایعصنعت1164

71/53/1/18131204000900018,553,60024268551201384/07/01-9اپراتور بسته بندی محصوالت دارویی جامدشیمیایی صنایعصنعت1165

41/95/1/281312040010000111,404,800264801241601384/07/01-7اپراتور ساخت محصوالت دارویی استریلشیمیایی صنایعصنعت1166

69/55/1/181212040010000111,761,200262881051651384/07/01-9مسئول تهیه آب دیونایز و مقطرشیمیایی صنایعصنعت1167
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AFM 0-11/31/1/13133304000500019,580,03234366031121388/01/01آزمایشگر دستگاه شیمیایی صنایعصنعت1168

SEM0-11/30/1/13133304000600018,895,74434460001041385/02/01آزمایشگر دستگاه شیمیایی صنایعصنعت1169

TEM0-11/32/1/131333040007000112,744,86436184401491388/01/01آزمایشگر دستگاه شیمیایی صنایعصنعت1170

44/48/1/332133040005000110,606,46435668001241388/01/01-7سرپرست تولید مواد اولیه داروییشیمیایی صنایعصنعت1171

Super ProDesigner9-75/70/1/13213304000500115,132,1603154500601388/12/01افزار  تجهیزات صنایع داروسازی با نرم طراحیشیمیایی صنایعصنعت1172

PDMS2145-263213304000500215,645,3763184800661389/01/01تحلیل وشبیه سازی تجهیزات صنایع داروسازی با نرم افزار شیمیایی صنایعصنعت1173

11/89/1/33213304000600217,356,0963523400861388/01/01-0فن ورز آزمایشگاه شیمی داروسازیشیمیایی صنایعصنعت1174

11/88/2/33213304000600118,810,20834756001031388/01/01-20فن ورز آزمایشگاه شیمی دارویی درجه شیمیایی صنایعصنعت1175

41/69/1/232133040008000117,449,3443691032482041388/01/01-7فن ورزساخت فرموالسیون محصوالت داروییشیمیایی صنایعصنعت1176

01/24/1/331333040008000111,119,68035476001301388/01/01-9كامپاندر و مسئول آزمایشگاه شیمیشیمیایی صنایعصنعت1177

11/60/1/332133040006000111,632,89638155001361388/01/01-0مسئول آزمایشگاه شیمی دستگاهی داروییشیمیایی صنایعصنعت1178

11/84/1/332133040010000114,541,12039377001701388/01/01-0مسئول آزمایشگاه كنترل مواد اولیه داروییشیمیایی صنایعصنعت1179

ندارد2304010118900038131204001100017,128,0002257500100محلول ساز آزمایشگاه آرایشی و بهداشتیشیمیایی صنایعصنعت1180

038122204000500018,553,60024080001201390/06/15-8122آبکار فلزات با استفاده از دستگاه ركتی فایرشیمیایی صنایعصنعت1181

8122-108122204000600017,840,80022882001101390/06/15(Anodising)اپراتور آنودایزینگشیمیایی صنایعصنعت1182

8131/0981312040012000112,830,4002401202001801390/06/15اپراتور تولید آروماتیکشیمیایی صنایعصنعت1183

8131/1081312040013000112,117,6002451101501701390/06/15اپراتور تولید آلدییدهاشیمیایی صنایعصنعت1184

8131/0381312040014000110,692,000243911601501390/06/15اپراتور تولید الکل هاشیمیایی صنایعصنعت1185

018131204001500018,553,60022496001201390/06/15-2152اپراتور تولید نیمه رساناهاشیمیایی صنایعصنعت1186

23/31/1/1/118131204001500114,490,6402234000631392/12/01-0(قلیایی- اسیدی )تعمیر و احیاء باتری های صنعتیشیمیایی صنایعصنعت1187

23/31/1/1/108131204001500215,274,7202344000741392/12/01-0(قلیایی- اسیدی )سرویس و نگهداری باتری خانهشیمیایی صنایعصنعت1188

358131204001500318,981,28023492001261392/10/01-3131مسئول ساخت آرایه های فتوولتائیکشیمیایی صنایعصنعت1189

0481312040016000112,117,600265105001701390/06/15-2152اپراتور دیفیوژن نیمه رساناهاشیمیایی صنایعصنعت1190

0181312040017000112,830,400246134001801390/06/15-3213اپراتور ساخت نیمه جامدات داروییشیمیایی صنایعصنعت1191

028131204001800018,268,48023284001161390/06/15-2152اپراتور ساخت ویفر نیمه رساناهاشیمیایی صنایعصنعت1192

018131204002000116,415,20021852200901390/06/15-3132اپراتور فرایند تصفیه آب آشامیدنیشیمیایی صنایعصنعت1193

028131204002000214,989,60021545100701390/06/15-3132كلرزنی تصفیه آبشیمیایی صنایعصنعت1194

0181312040020000110,692,000231119001501390/06/15-2133(ناظر كیفیت وجمع آوری اطالعات آب) SCADAاپراتورشیمیایی صنایعصنعت1195

018131204002200018,838,72022698001241390/06/15-8114تولیدكننده بتن گوگردیشیمیایی صنایعصنعت1196

0131333040009000113,685,760334126001601390/06/15-2143تکنسین بازیافت مواد شیمیاییشیمیایی صنایعصنعت1197

023213304000600318,296,9923316600971390/06/15-3213تکنسین آزمایشگاه شیمی دارو سازیشیمیایی صنایعصنعت1198

013133304001100018,981,28033075001051390/06/15-8189تکنسین عملیات تولید مواد آلیشیمیایی صنایعصنعت1199

3139/0531333040012000116,251,8403561082601901390/06/15تکنسین فرایند تولید آروماتیک هاشیمیایی صنایعصنعت1200

0531333040013000121,384,0003601741602501390/06/15-8131تکنسین فرایند تولید ئیدروكربن های خطیشیمیایی صنایعصنعت1201

3111/0131113040001000112,830,400350851501501390/06/15تکنسین فرایند تولید الکل هاشیمیایی صنایعصنعت1202

0331113040002000112,146,112326116001421390/06/15-2152تکنسین فرایند تولید نیمه رساناهاشیمیایی صنایعصنعت1203

513133304001400019,408,960322761201101390/06/15-3133نصاب كاتالیتک كانورتر درخودروشیمیایی صنایعصنعت1204

018122204000300116,415,20021862100901390/06/15-7224پرداختکار پس از پوشش فلزاتشیمیایی صنایعصنعت1205
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048122204000800019,979,200230110001401390/06/15-3135(فلزات)پرسکار پس از رنگ كاریشیمیایی صنایعصنعت1206

0221314040001000111,761,20044367001101390/06/15-2131كارشناس آزمایشگاه شیمی داروسازیشیمیایی صنایعصنعت1207

0521314040002000112,616,56044573001181390/06/15-3141كارشناس آزمایشگاه شیمی داروییشیمیایی صنایعصنعت1208

0181312040023000114,612,400253152002051390/06/15-8131كارور تولید مواد اولیه داروییشیمیایی صنایعصنعت1209

0381312040024000111,975,040256112001681390/06/15-3213كارور ساخت شربت داروییشیمیایی صنایعصنعت1210

0281222040009000112,260,160238134001721390/06/15-7213كمک آزمایشگر آزمایشگاه شیمی نورد آلومینیومشیمیایی صنایعصنعت1211

8122-0181222040010000111,404,8002341081801601390/06/15( CIP )تمیزكار فلزات در محلشیمیایی صنایعصنعت1212

093133304001500018,553,60032674001001389/02/01-3132آزمایشگر تصفیه پساب صنعتیشیمیایی صنایعصنعت1213

088131204002000314,989,6002264400701392/12/01-3132كارور تصفیه آبشیمیایی صنایعصنعت1214

21454040001000122,239,3604104104002081396/11/2-كارشناس شیمی آزمایشگاه آبشیمیایی صنایعصنعت4043

16--2145404000100111,710,720488نمونه برداری از آبشیمیایی صنایعصنعت4044

8--214540400010021855,360444آماده سازی نمونه آبشیمیایی صنایعصنعت4045

8--214540400010031855,360444توزین مواد اولیه شیمیاییشیمیایی صنایعصنعت4046

24--2145404000100412,566,0804168آماده سازی تجهیزات و كالیبره كردن آنشیمیایی صنایعصنعت4047

16--2145404000100511,710,720488تهیه محلول های شیمیاییشیمیایی صنایعصنعت4048

16--2145404000100611,710,720488اندازه گیری پارامتر های موجود در آب به روش تیتراسیونشیمیایی صنایعصنعت4049

16--2145404000100711,710,720488اندازه گیری پارامتر های موجود در آب با دستگاه فلیم فتومترشیمیایی صنایعصنعت4050

24--2145404000100812,566,0804816اندازه گیری پارامتر های موجود در آب با دستگاه اسپکتروفتومترشیمیایی صنایعصنعت4051

16--2145404000100911,710,720488  مترph آب با دستگاهphاندازه گیری شیمیایی صنایعصنعت4052

16--2145404000101011,710,720488اندازه گیری كدورت آب با دستگاه كدورت سنجشیمیایی صنایعصنعت4053

16--2145404000101111,710,720488( مترEC) آب با دستگاه هدایت سنج ECاندازه گیری شیمیایی صنایعصنعت4054

TDS2145404000101211,710,720488--16))اندازه گیری كل جامدات محلول شیمیایی صنایعصنعت4055

16--2145404000101311,710,720488ثبت و گزارش نتایج آزمایش هاشیمیایی صنایعصنعت4056

7512/20/181602068001000112,174,250235155001901390/05/01اپراتور دستگاه  پخت آبنبات  و تافیغذایی صنایعکشاورزی1798

7514/4/87514206800500016,856,02523968001071389/12/01اپراتوراستخراج روغن از دانه های روغنیغذایی صنایعکشاورزی1799

11/98/1/231113068001000115,147,330357140001971380/02/01-0آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی فرآورده های لبنیغذایی صنایعکشاورزی1800

11/50/1/231113068002000137,060,9803180302004821362/10/01-0صنایع روغن نباتی-آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمیغذایی صنایعکشاورزی1801

79/27/1/131113068003000116,531,350367148002151388/12/01-7آزمایشگردستگاهی روغنها و چربیهاغذایی صنایعکشاورزی1802

79/29/1/131113068004000116,146,900377133002101388/12/01-7آزمایشگركالسیک روغنها و چربی هاغذایی صنایعکشاورزی1803

131113068005000110,610,82035385001381393/03/01-003-67-7515بازرس كنترل كیفیت نانغذایی صنایعکشاورزی1804

71/55/1/28183206800000113,972,6502283400621388/01/01-9بسته بندی ادویه جات و چاشنی هاغذایی صنایعکشاورزی1805

18183206800000412,114,475292400331390/05/01-002-67-9321بسته بندی انواع نان های حجیم و سنتیغذایی صنایعکشاورزی1806

18183206800000214,485,2502304000701388/01/01-003-67-9321بسته بندی حبوبات و غالتغذایی صنایعکشاورزی1807

71/54/1/18183206800100016,407,50028119001001392/03/01-9بسته بند خرماغذایی صنایعکشاورزی1808

71/58/1/27511206800100018,329,75024783001301388/01/01-9بسته بند گوشت قرمزغذایی صنایعکشاورزی1809

71/59/1/27511206800200017,689,00025070001201388/01/01-9بسته بند گوشت مرغغذایی صنایعکشاورزی1810

18183206800000314,164,8752254000651390/05/01-001-67-9321بسته بندی مواد غذاییغذایی صنایعکشاورزی1811

/6112/100خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه-آماده سازی و بسته بندی محصوالت برای عرضهغذایی صنایعکشاورزی1812 /38183206803700115,638,6002226600881392/11/01و
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7514/5/1/27514206800000713,524,1252203500551392/11/01بلغورسازی خانگیغذایی صنایعکشاورزی1813

1312/3/76221206800200017,753,07523388001211389/03/01كارور انجماد و نگهداری محصوالت شیالتیغذایی صنایعکشاورزی1814

11/63/1/131113068006000113,071,300365105001701389/02/25-0آزمایشگر آزمایشگاه  شیمیایی كارخانه شکالت سازیغذایی صنایعکشاورزی1815

1312/3/63111306800800018,457,90033575001101389/03/01آزمایشگر آزمایشگاه شیمی فرآورده های شیالتیغذایی صنایعکشاورزی1816

7513/1/13111306800900017,996,56033074001041393/03/01آزمایشگر آزمایشگاه شیمی فرآورده های لبنیغذایی صنایعکشاورزی1817

7513/1/531413068001000116,685,130356161002171389/03/01آزمایشگر آزمایشگاه میکروب فرآورده های لبنیغذایی صنایعکشاورزی1818

7513/1/37513206800100017,624,92523485001191389/03/01(بستنی) تولیدكننده فرآورده های منجمد لبنیغذایی صنایعکشاورزی1819

7513/1/83111306800900117,765,89033071001011389/03/01(شیر خشک)نظارت بر فرآورده های پودری و تغلیظ شدهغذایی صنایعکشاورزی1820

7513/1/77513206800200016,791,95023175001061389/03/01(پنیر)تولیدكننده فرآورده های تخمیریغذایی صنایعکشاورزی1821

7513/1/27513206800300018,457,90023993001321389/03/01(ماست)تولیدكننده فرآورده های تخمیریغذایی صنایعکشاورزی1822

76/35/1/18160206800200016,215,2752514600971389/03/01-7(1درجه)كارور كارخانجات آرد آسیابانی غذایی صنایعکشاورزی1823

76/37/1/18160206800300016,407,50024258001001389/03/01-7(2درجه)كارور كارخانجات آرد آسیابانی غذایی صنایعکشاورزی1824

7512/1/138160206800300115,702,6752157400891390/05/01آسیاب دانه غالتغذایی صنایعکشاورزی1825

17514206800001113,203,75021129010501394/06/15-86-67-7512تولید سقز خانگیغذایی صنایعکشاورزی1826

17514206800001011,922,2502102000301394/04/01-80-67-7512تولید و بسته بندی پودر، اسالیس و گرانول سیر، پیاز، موسیرغذایی صنایعکشاورزی1827

17514206800000812,883,3752123300451394/04/01-081-67-7512تولید و بسته بندی كشمش غذایی صنایعکشاورزی1828

17514206800300511,730,025291800271394/04/01-079-67-7512تولید و بسته بندی لیموعمانی و پودر لیموعمانی غذایی صنایعکشاورزی1829

79/20/1/17514206802200019,611,250250100001501388/01/01-7تولید كننده كنستانتره آب میوه ها غیر از مركباتغذایی صنایعکشاورزی1830

17514206800300614,485,2502264400701393/07/01-002-67-8160تولید و بسته بندی دم نوش چای آمادهغذایی صنایعکشاورزی1831

17514206800700016,727,87523174001051393/03/01-002-67-7514تولیدكننده ترشیجات و شورغذایی صنایعکشاورزی1832

7511/2/5/27514206800700114,036,7252204300631393/05/01تولید خانگی ترشی و شورغذایی صنایعکشاورزی1833

17514206800100112,306,7002112500361393/12/01-066-67-7512تهیه انواع ترشی و مربای خانگیغذایی صنایعکشاورزی1834

7514/5/7/27514206800300114,293,0252264100671392/11/01تولید خانگی سبزیهای خشکغذایی صنایعکشاورزی1835

7514/5/6/27514206800300214,613,4002284400721392/11/01تولید خانگی میوه های خشکغذایی صنایعکشاورزی1836

7512/1/207512206800100015,702,6752276200891393/03/01تولیدكننده رشته آشیغذایی صنایعکشاورزی1837

17514206800200017,817,15023290001221390/02/01-001-67-8160تولیدكننده عرقیات گیاهیغذایی صنایعکشاورزی1838

7513/1/5/27513206800300113,331,9002183400521392/11/01تولید ماست سنتیغذایی صنایعکشاورزی1839

7513/3/17513206800300213,972,6502174500621390/05/01تهیه كشک و قره قروتغذایی صنایعکشاورزی1840

7511/2/27514206800000414,869,7002245200761393/03/01بسته بندی سبزیجات آماده طبخغذایی صنایعکشاورزی1841

17514206800000914,357,1002234500681393/05/01-005-67-9321تهیه و بسته بندی سبزیجات تازه خورغذایی صنایعکشاورزی1842

14/29/1/27515206800100315,766,7502306000901388/01/01-0خدمات آزمایشگاه مواد غذاییغذایی صنایعکشاورزی1843

52/52/1/27513206800400114,293,0252214600671390/03/01-0دریافت شیر خامغذایی صنایعکشاورزی1844

7515/1/13111306800500114,459,6203233500581390/05/01سرپرستی كنترل كیفی در صنعت نانغذایی صنایعکشاورزی1845

76/96/1/37512206800200018,073,450226901001261389/12/01-7سوهان پزغذایی صنایعکشاورزی1846

28/21/1/121494068001000111,533,56044278001201388/01/01-0طراح پروسه مواد غذائی در نانو تکنولوژیغذایی صنایعکشاورزی1847

28/24/1/121494068002000115,762,532438126001641389/02/25-0طراح و محاسبه گر واحدهای عملیاتی در صنایع غذاییغذایی صنایعکشاورزی1848

74/35/1/262212068001000122,938,850290268003581367/09/01-7عمل آور ماهیغذایی صنایعکشاورزی1849

175142068003000113,455,750285125002101393/04/01-004-67-7514عمل آور میوه و سبزیجات با دستگاه خشک كنغذایی صنایعکشاورزی1850
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7512/1/187514206800600016,151,2002237300961390/12/01فرآور ذرتغذایی صنایعکشاورزی1851

7514/6/5/26123206800000113,460,0502163800541392/11/01فرآوری و بسته بندی خانگی عسلغذایی صنایعکشاورزی1852

7514/5/8/27514206800000614,036,7252243900631392/11/01فرآوری خانگی زعفرانغذایی صنایعکشاورزی1853

7514/5/2/27514206800000514,036,7252204300631392/11/01تولید و بسته بندی خانگی محصوالت زرشکغذایی صنایعکشاورزی1854

7514/6/27514206800300313,139,6752163300491390/02/01تولید لواشک زرد آلوغذایی صنایعکشاورزی1855

7514/6/37514206800300713,203,7502143600501390/02/01فرآوری برگه زردآلوغذایی صنایعکشاورزی1856

7514/2/17514206800000112,691,150293300421390/05/01فرآوری انگورغذایی صنایعکشاورزی1857

7514/6/17514206800001212,563,0002152500401390/02/01تولید رب و سس انارغذایی صنایعکشاورزی1858

14227206800000112,627,0752202100411393/07/01-009-67-6121انجام تحقیقات بازار محصوالت لبنی غذایی صنایعکشاورزی1859

1312/3/26221206800100114,613,4002254700721389/03/01 سرد سازی فرآورده های شیالتیغذایی صنایعکشاورزی1860

7513/1/97513206800400016,920,10022781001081389/03/01كارگر  شركت لبنیغذایی صنایعکشاورزی1861

175142068020000111,597,575254127001811390/06/15-083-67-7512.كارور  فرآوری زیتونغذایی صنایعکشاورزی1862

023111306801000019,073,02034276001181394/11/01-087-67-7512كارور آزمایشگاه كنترل كیفیت شیر خامغذایی صنایعکشاورزی1863

14/21/1/275152068001000126,911,5002128292004201389/04/01-0كارور آزمایشگاه مواد غذاییغذایی صنایعکشاورزی1864

9329/1/17514206801000018,970,500240802001401389/05/01فرآور و بسته بند انجیر خشکغذایی صنایعکشاورزی1865

71/57/1/175142068011000115,249,850238200002381388/01/01-9فرآور  و بسته بند انجیر مرطوبغذایی صنایعکشاورزی1866

74/12/1/28160206800400019,226,80024896001441370/04/01-7كارور صنایع كمپوت و كنسرو سازیغذایی صنایعکشاورزی1867

74/99/1/28160206800400114,357,1002264200681379/05/01-7تولیدصنعتی رب گوجه فرنگیغذایی صنایعکشاورزی1868

74/91/1/13141306800200116,920,1003434700901388/01/01-0 كنترل بهداشتی در كارخانجات مواد غذاییغذایی صنایعکشاورزی1869

11/62/1/275152068002000118,261,3752116169002851388/01/01-0كارور كنترل شیمیایی مواد غذاییغذایی صنایعکشاورزی1870

7514/4/63111306800400113,767,6103222700491390/03/01آزمایش تعیین تقلبات روغن زیتونغذایی صنایعکشاورزی1871

7513/1/013111306801000116,920,100322351320901390/02/01آزمایش تعیین تقلبات شیرغذایی صنایعکشاورزی1872

52/59/1/231413068002000112,917,520364104001681388/01/01-0كارور كنترل میکروبی مواد غذاییغذایی صنایعکشاورزی1873

7512/1/43111306802800313,844,5003153500501390/02/01كنترل كیفیت در صنعت نانغذایی صنایعکشاورزی1874

7512/1/57512206800400213,780,4252154400591389/07/15 خمیرگیری نان حجیم و نیمه حجیمغذایی صنایعکشاورزی1875

76/11/1/17512206800400315,382,3002305400841388/04/01-7خمیرگیری كیک و بیسکوییتغذایی صنایعکشاورزی1876

76/10/1/17512206800400414,549,3252224900711388/04/01-7كاروری فر كیک و بیسکوییتغذایی صنایعکشاورزی1877

7512/11/17512206800001512,627,0752113000411389/07/15پهن كردن  و در آوردن نان تافتونغذایی صنایعکشاورزی1878

7512/7/17512206800001112,627,0752113000411389/07/15پهن كردن و درآوردن نان لواشغذایی صنایعکشاورزی1879

7512/1/19412106800100013,378,5001362200581389/07/15كارگرپیشکارنانواییغذایی صنایعکشاورزی1880

7512/3/17512206800001213,652,2752183900571389/07/15خمیرگیری و چانه گیری بربریغذایی صنایعکشاورزی1881

7512/10/17512206800001413,139,6752153400491389/07/15خمیرگیری و چانه گیری تافتونغذایی صنایعکشاورزی1882

7512/12/17512206800000913,139,6752153400491389/07/15خمیرگیری و چانه گیری لواشغذایی صنایعکشاورزی1883

7512/5/17512206800001712,242,6252132200351389/07/15خمیرگیری سنگکغذایی صنایعکشاورزی1884

7512/13/17512206800400513,972,6502184400621389/07/15كاروری فر نان فانتزیغذایی صنایعکشاورزی1885

7512/8/17512206800001812,691,1502132900421389/07/15درآوردن نان سنگکغذایی صنایعکشاورزی1886

72/25/1/2/58160206801300016,856,02522978001071388/01/01-7متصدی سانتریفوژغذایی صنایعکشاورزی1887

19/19/1/24321206800000214,805,6252354000751384/01/01-2انجام امور سردخانه و انبار فروشگاهغذایی صنایعکشاورزی1888
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7512/1/238160206800000112,755,2252172600431389/12/01 برش و بسته بندی در خط تولید ماكارونیغذایی صنایعکشاورزی1889

7512/1/1/47512206800400616,151,2002247200961388/01/01 تخمیر نان و تولید مخمرغذایی صنایعکشاورزی1890

7514/4/47514206800800015,958,9752246900931390/05/01متصدی روغن گیری میوه زیتون غذایی صنایعکشاورزی1891

7512/1/23111306801100017,227,6603464800941389/10/15متصدی كنترل كیفیت دركارخانه قندغذایی صنایعکشاورزی1892

49/89/1/21321406800100514,805,6504351500501388/01/01-8مدیریت امور صنایع غذاییغذایی صنایعکشاورزی1893

76/12/1/21321406800100218,361,8314375000871388/01/01-7مدیریت نانواییغذایی صنایعکشاورزی1894

7512/1/812234068001000128,833,9004130170003001390/02/01مدیر تحقیق و توسعه نانغذایی صنایعکشاورزی1895

74/92/1/121414068001000119,222,600469131002001388/03/01-0مدیر كیفیت و ایمنی در صنایع غذاییغذایی صنایعکشاورزی1896

7512/1/1113214068001000121,913,764494134002281390/03/01مدیر تولید نان های حجیم و نیمه حجیمغذایی صنایعکشاورزی1897

17514206800100016,791,95023274001061393/05/01-001-67-7514مرباپزصنعتیغذایی صنایعکشاورزی1898

7511/1/48160206801400018,714,200231105001361389/12/01مسئول خط تولید سوسیس و كالباسغذایی صنایعکشاورزی1899

7512/1/975122068004000116,915,8002120144002641390/03/01مسئول فنی نان های حجیم و نیمه حجیمغذایی صنایعکشاورزی1900

17512206800002016,407,50022575001001393/12/01-073-67-7512نانوایی نان تیریغذایی صنایعکشاورزی1901

17512206800000512,370,7752201700371393/12/01-082-67-7512 (آذربایجان شرقی )نانوایی نان سنتی اسکوغذایی صنایعکشاورزی1902

76/23/1/17512206800002114,485,2502284200701388/01/01-7نانوایی نان سنتی بربریغذایی صنایعکشاورزی1903

76/21/1/17512206800001314,485,2502284200701388/01/01-7نانوایی نان سنتی تافتونغذایی صنایعکشاورزی1904

76/22/1/17512206800001614,485,2502284200701388/01/01-7نانوایی نان سنتی سنگکغذایی صنایعکشاورزی1905

76/24/1/17512206800000814,485,2502284200701388/01/01-7نانوایی نان سنتی لواشغذایی صنایعکشاورزی1906

27512206800400114,933,7752255200771394/05/01-066-67-7512نانوایی نانهای حجیم و نیمه حجیمغذایی صنایعکشاورزی1907

7512/1/1575122068005000115,378,000280160002401390/04/30تهیه كننده نان خرماییغذایی صنایعکشاورزی1908

44/11/1/27514206800000313,588,2002144200561381/05/01-4(نخود چی)نخود پزیغذایی صنایعکشاورزی1909

11/76/1/27515206800100214,293,0252234400671362-7نمونه برداری آزمایشگاه شیمی قند ، نیشکر غذایی صنایعکشاورزی1910

11/09/1/275152068006000110,764,600260108001681380/02/01-0نمونه بردار مواد غذاییغذایی صنایعکشاورزی1911

7511/2/48160206800000512,883,3752153000451390/02/01قندشکنیغذایی صنایعکشاورزی1912

74/95/1/17514206800000213,588,2002203600561390/03/01-7فرآوری قارچ خوراكیغذایی صنایعکشاورزی1913

72/10/1/17512206800300015,894,9002246800921388/01/01-7سازنده نقل و نبات و شکرپنیرغذایی صنایعکشاورزی1914

11/15/1/11412406800100018,650,1704306000901388/1/1-2(مدیر كیترینگ)مدیر تداركات غذائیغذایی صنایعکشاورزی4452

7514/2/23111306801000214,152,0603193500541390/3/1آزمایش تعیین تقلبات چای به روش بیوتکنولوژیکیغذایی صنایعکشاورزی4453

17514206800200116,151,2002366000961393/5/1-002-67-9160تولید اسانس و عرقیات گیاهیغذایی صنایعکشاورزی4454

17514206800800114,677,4752264700731394/6/1-083-67-7512فرآوری كنسرو زیتونغذایی صنایعکشاورزی4455

17514206800800214,485,2502254500701394/6/1-085-67-7512روغنکشی از زیتونغذایی صنایعکشاورزی4456

75122068008000113,455,7502451650021097/6/12-نانوای نان های سنتی غذایی صنایعکشاورزی4672

75122068007000111,533,5002361440018097/6/12-خمیر گیر و فركار ماهرغذایی صنایعکشاورزی4673

75122068006000121,144,7502602700033097/6/12-نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتیغذایی صنایعکشاورزی4674

7513206800900016,407,500235650010097/12/8-تولیدكننده آرشهغذایی صنایعکشاورزی4812

7154206800800315,766,75023258009097/12/7-روغن گیری دانه های روغنیغذایی صنایعکشاورزی4813

31/40/1/131223025001000119,245,600397128002251390/07/01-8سرپرست پرسکاری سازه های فلزیفلزی صنایعصنعت564

39/58/1/372112025001000113,400,640265123001881390/02/15-8شابلون سازفلزی صنایعصنعت565
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73/51/1/172132025001000119,744,560262215002771390/02/15-8تانکرسازفلزی صنایعصنعت566

172132025002000114,968,800240170002101394/05/01-001-25-7213تنورساز فلزیفلزی صنایعصنعت567

39/92/2/27213202500300013,564,0002123800501377/03/05-28فیلتر ساز درجه فلزی صنایعصنعت568

39/92/1/27213202500400018,125,92024569001141377/03/05-18فیلتر ساز درجه فلزی صنایعصنعت569

39/78/1/27213202500500014,704,4802283800661377/09/01-8قیچی كارفلزی صنایعصنعت570

22/67/1/272132025006000113,828,320257137001941374/06/01-7كارور تولید لولهفلزی صنایعصنعت571

74/96/1/172132025007000113,614,480243148001911390/02/15-8كارور خم كاریفلزی صنایعصنعت572

73/14/2/272132025008000140,201,9202130434005641374/06/01-8(نازک كار  )ورقکار فلزی صنایعصنعت573

73/30/1/272132025009000116,038,000237188002251375/04/02-8مسگرفلزی صنایعصنعت574

39/91/1/172132025010000110,264,320233111001441390/02/15-8(فرم دهی و جوش لوله)كارور دستگاه لوله سازیفلزی صنایعصنعت575

72/46/1/172132025011000114,968,800248162002101390/02/15-8(قرقره ای)كارور دستگاه قیچیفلزی صنایعصنعت576

72142025001000149,824,7202161538006991395/07/01-درب و پنجره ساز پروفیل آهنیفلزی صنایعصنعت577

82--7214202500100115,844,96022557نقشه كشی اولیه و نقشه خوانیفلزی صنایعصنعت578

100--7214202500100217,128,00023070فلز كاری عمومیفلزی صنایعصنعت579

smaw7214202500100317,413,12022084--104جوشکاری دستی با فرآیند فلزی صنایعصنعت580

78--7214202500100415,559,84022256ساخت قاب یا كالف ازپروفیل های مختلف وقاب گیری آنهافلزی صنایعصنعت581

120--7214202500100518,553,60022298آكاردئونی‘گاراژی ‘ كشویی‘ ساخت انواع درب های ریلی فلزی صنایعصنعت582

115--7214202500100618,197,20022392آالچیق ونور گیر با پروفیل آهنی‘ ساخت انواع نرده فلزی صنایعصنعت583

100--7214202500100717,128,00021981نصب انواع درب و پنجره آهنیفلزی صنایعصنعت584

17214202500100816,700,3202286600941394/03/01-001-25-7214نصب درب های ضد سرقتفلزی صنایعصنعت585

74/64/2/272142025002000144,407,440273550006231373/03/01-8در و پنجره ساز آلومینیومیفلزی صنایعصنعت586

49/94/2/172142025004000119,530,720254220002741389/02/15-8اتاق ساز كامیونفلزی صنایعصنعت587

31/10/1/172212025001000120,243,520257227002841390/02/15-8آهنگرفلزی صنایعصنعت588

27/50/1/172212025002000112,474,000260115001751390/07/01-7اپراتور پرس اكستروژن آلومینیومفلزی صنایعصنعت589

73/19/1/272212025003000116,251,840276152002281381/05/01-8سازنده وسایل فرفوژهفلزی صنایعصنعت590

32/12/1/272222025001000117,107,200237203002401375/04/01-8چاقو سازفلزی صنایعصنعت591

39/38/1/272222025002000110,692,000210140001501375/09/01-8قفل و كلید سازفلزی صنایعصنعت592

8-39/84/1/17223202500100016,130,0802305600861388/12/01(water jet)كارور دستگاه برش با آبفلزی صنایعصنعت593

39/82/1/17223202500200016,415,2002306000901388/12/01-8كارور دستگاه برش پالسمافلزی صنایعصنعت594

39/83/1/17223202500300015,916,2402285500831388/12/01-8كارور دستگاه برش ریلیفلزی صنایعصنعت595

34/24/1/172232025004000110,692,00025298001501390/02/15-8كارور دستگاه حدیدهفلزی صنایعصنعت596

44/10/1/174122025001000112,830,400260120001801390/07/01-8مونتاژكار هواكش خانگی و صنعتیفلزی صنایعصنعت597

29/30/1/181212025001000113,828,320242152001941390/02/15-7كارور دستگاه شات پالستفلزی صنایعصنعت598

29/31/1/181212025002000110,121,760241101001421390/02/15-7كارور سند بالستفلزی صنایعصنعت599

72142025000001111,404,8002441160016097/10/2-ساخت كانکس های اضطراریفلزی صنایعصنعت4768

11/91/1/281712020001000133,786,7202169305004741362/05/01-0محلول ساز آزمایشگاه شیمی كاغذ کاغذ صنایعصنعت1964

11/25/1/281712020002000141,912,6402219369005881362/10/01-0آزمایشگر كاغذکاغذ صنایعصنعت1965

72/22/1/281712020003000116,536,960248184002321370/04/01-7كارور دستگاه شستشو و آبگیری با گاسکاغذ صنایعصنعت1966
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41/41/1/281712020004000129,224,8002106304004101370/06/01-7كارور دستگاه تهیه مواد شیمیایی جهت خمیركاغذکاغذ صنایعصنعت1967

33/51/1/281712020005000165,577,6002208712009201370/08/01-7كارور دستگاه بی رنگ كننده خمیر كاغذکاغذ صنایعصنعت1968

33/42/1/281712020006000168,999,0402208760009681370/08/01-7كارور دستگاه شوینده خمیر كاغذکاغذ صنایعصنعت1969

33/41/1/281712020007000162,726,4002200680008801370/08/01-7كارور دستگاه پخت خمیر كاغذکاغذ صنایعصنعت1970

34/10/1/181712020008000123,950,0802105231003361390/06/15-7رئیس ماشین كاغذکاغذ صنایعصنعت1971

42/40/1/181712020009000113,400,640256132001881390/06/15-7متصدی خشک كننده كاغذکاغذ صنایعصنعت1972

33/20/1/181712020010000113,186,800257128001851390/06/15-7مسئول خمیرسازی كاغذکاغذ صنایعصنعت1973

33/10/1/18171202001100017,484,40023570001051390/06/15-7اپراتور دستگاه برش كاغذکاغذ صنایعصنعت1974

181432020001000118,247,680256200002561395/03/01-01-20-8143كارور دستگاه تولید لیوان یکبار مصرف كاغذیکاغذ صنایعصنعت1975

31393020012000137,208,16031153200043597/12/12-مسئول تصفیه پساب رنگی كارخانجات صنعت كاغذ     کاغذ صنایعصنعت4823

8154/231113027001000112,830,40035496001501388/12/01آزمایشگر رنگرزینساجی صنایعصنعت961

8151/431113027002000115,396,480354126001801388/12/01آزمایشگر فیزیک نساجینساجی صنایعصنعت962

173182027001000118,889,200259206002651394/11/10-010-27-7318بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگینساجی صنایعصنعت963

173182027002000118,532,800266194002601394/02/15-022-27-7318 سال با دستگاه بافندگی خانگی10بافنده پوشاک نوزاد و كودكان زیر نساجی صنایعصنعت964

8159/17322202700100019,622,800233102001351388/12/01چاپ پارچهنساجی صنایعصنعت965

17322202700100112,851,200283200401395/01/25-002-27-7322چاپ پارچه با روش ترانسفر مداوم نساجی صنایعصنعت966

25/49/1/173222027002000114,968,800276134002101388/01/01-9شابلون ساز تختنساجی صنایعصنعت967

17322202700300018,981,28023492001261395/01/18-001-27-7322كارور چاپ سیلک اسکریننساجی صنایعصنعت968

29/31/1/173222027004000116,109,280297129002261388/01/01-9كارور چاپ دستی پارچهنساجی صنایعصنعت969

29/42/1/173222027005000128,512,0002130270004001388/01/01-9كارور چاپ روتارینساجی صنایعصنعت970

29/52/2/2/173222027006000127,086,4002100280003801373/05/01-9كارور چاپ غلطکینساجی صنایعصنعت971

29/56/1/273222027007000123,950,0802168168003361388/01/01-9(چاپ تخت)كارور چاپ مسطح نساجی صنایعصنعت972

42/22/2/28151202700100017,484,40024956001051378/03/01-7كارور پخت آهار نخهای فیالمنتنساجی صنایعصنعت973

25/90/1/181512027002000121,384,0002113187003001388/01/01-60كارور پلیمریزاسیون نایلون نساجی صنایعصنعت974

25/91/1/181512027003000121,384,0002133167003001388/01/01-0كارور سیستم ذوب ریس الیافنساجی صنایعصنعت975

55/48/1/281512027004000117,178,480253188002411381/03/01-7كارور پیله كشینساجی صنایعصنعت976

55/49/1/281512027005000114,256,000225175002001381/03/01-7كارور تابندگی نخ ابریشمنساجی صنایعصنعت977

51/37/2/281512027006000112,331,440261112001731379/05/01-7كاردینگ پشمی و فاستونی(كرمپل)كارور ماشین نساجی صنایعصنعت978

18151202700600113,777,8402153800531393/09/20-201-27-8152كنترل تغذیه دستگاه كاردینگ پشمی نساجی صنایعصنعت979

52/53/1/28151202700700019,622,80025481001351379/05/01-7(بوبین واتومات اسپالیسر)كارور ماشین اتوكنر نساجی صنایعصنعت980

51/45/1/281512027008000112,331,440256117001731381/01/03-7و ماشین شانه نخی (لپ)كارور ماشین بالشچه نساجی صنایعصنعت981

71/56/2/28151202700900016,700,3202385600941379/06/01-9بسته بند و كنترلر بوبین پیچینساجی صنایعصنعت982

8151/281512027010000127,799,200286304003901388/12/01ریسندگی الیاف بلندنساجی صنایعصنعت983

8151/181512027011000134,214,4002104376004801388/12/01ریسندگی الیاف كوتاهنساجی صنایعصنعت984

8151/381512027012000132,076,000274376004501388/12/01ریسندگی یکسرهنساجی صنایعصنعت985

52/20/1/281512027013000116,394,400288142002301378/04/01-7(رینگ)كارور ماشین تمام تاب نساجی صنایعصنعت986

51/31/2/281512027014000112,331,440264109001731381/06/01-7كارور ماشین حالجی نخینساجی صنایعصنعت987

51/35/1/281512027015000122,096,800299211003101387/07/01-7كارور ماشین كاردینگ نخینساجی صنایعصنعت988
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51/31/1/281512027016000120,528,6402104184002881382/02/03-7كارور حالجی سیستم پنبه اینساجی صنایعصنعت989

52/41/2/281512027017000112,474,000263112001751378/05/01-7كارور ماشین دو یا چند الكنینساجی صنایعصنعت990

52/40/2/281512027018000111,404,800260100001601378/05/01-8(سیستم رینگی)كارور ماشین دوال یا چند التاب نساجی صنایعصنعت991

52/33/1/281512027019000118,532,800266194002601379/01/02-7(سیستم كاسه ای)كارور ماشین دوالچند التاب نساجی صنایعصنعت992

52/51/1/281512027020000113,471,920234155001891376/01/02-7كارور ماشین قرقره پیچی سادهنساجی صنایعصنعت993

51/32/1/281512027021000110,264,320238106001441382/10/01-7كارور ماشین گیل باكسنساجی صنایعصنعت994

51/55/1/381512027022000112,331,440256117001731365/01/06-7(فالیر)كارور ماشین نیم تاب نساجی صنایعصنعت995

51/33/1/181512027023000112,830,400270110001801388/01/01-7(ولف)كارور ماشین حالجی پشمی نساجی صنایعصنعت996

51/51/1/281512027024000112,331,440256117001731379/06/01-7(شش یا هشت الكنی)كارور ماشین فتیله نساجی صنایعصنعت997

8152/281522027001000125,660,800280280003601388/12/01بافندگی تاری پودینساجی صنایعصنعت998

18152202700100114,276,8002154500601393/09/20-202-27-8152 الیاف شناسی نساجی صنایعصنعت999

54/42/2/281522027003000117,035,920247192002391376/06/01-7بافنده ماشینهای بافندگی چند ماكویی و ژاكاردنساجی صنایعصنعت1000

54/51/1/281522027004000131,363,2002148292004401383/08/01-7كارور ماشینهای بافندگی  با ماكو و بدون ماكو و ژاكاردنساجی صنایعصنعت1001

54/50/1/381522027005000122,667,0402981962403181390/05/01-7كارور ماشینهای بافندگی بدون ماكو و ژاكاردنساجی صنایعصنعت1002

54/48/2/281522027006000120,172,2402103180002831378/04/01-7(سیستم ایرجت و جت ایست)كارور ماشین بافندگی بدون ماكو نساجی صنایعصنعت1003

54/49/2/281522027007000119,815,8402104174002781374/03/01-7(سیستم واتر جت )كارور ماشین بافندگی بدون ماكو نساجی صنایعصنعت1004

54/47/2/381522027008000115,539,040258160002181393/01/30-7كارور ماشین بافندگی پروژكتایلنساجی صنایعصنعت1005

54/46/2/381522027009000113,115,520249135001841393/02/25-7كارور ماشین بافندگی راپیرینساجی صنایعصنعت1006

53/23/1/381522027010000112,545,280253123001761390/05/01-7چله گذار و گره زننساجی صنایعصنعت1007

54/73/1/281522027011000120,528,640294194002881383/01/10-7رفوگر پارچه های تاری و پودینساجی صنایعصنعت1008

54/92/1/281522027012000120,528,6402100188002881383/08/01-7پتوباف راپیری با ژاكاردنساجی صنایعصنعت1009

54/91/1/381522027013000117,107,200273167002401393/02/15-7كارور ماشین پتو بافنساجی صنایعصنعت1010

54/43/1/281522027014000118,532,8002105155002601387/05/01-8ترمه باف ماشینینساجی صنایعصنعت1011

54/61/1/281522027015000142,768,0002216384006001387/07/01-7(فرش باف ماشینی )كارور قالیباف ماشینی نساجی صنایعصنعت1012

54/41/1/281522027016000120,386,080288198002861384/02/25-7(تافتینگ)موكت باف نساجی صنایعصنعت1013

53/40/1/281522027017000116,394,400274156002301380/08/01-7طراح بافت پارچه های تاری و پودینساجی صنایعصنعت1014

8152/581522027018000119,245,600272198002701388/12/01(پودی- بافندگی تاری )طراح بافت پارچهنساجی صنایعصنعت1015

18152202701800113,849,1202183600541393/09/15-200-27-8152پودی  –تجزیه فنی بافت پارچه تاری نساجی صنایعصنعت1016

54/21/1/281522027019000110,406,880224122001461388/01/01-2كارگر تاركش بافندگینساجی صنایعصنعت1017

53/21/1/281522027020000113,685,760253139001921387/04/01-7كارور سربند گره زن چله های بافندگینساجی صنایعصنعت1018

8152/381522027021000117,107,200256184002401388/12/01بافندگی حلقوی پودینساجی صنایعصنعت1019

8152/481522027022000116,038,000253172002251388/12/01بافندگی حلقوی تارینساجی صنایعصنعت1020

18152202702300017,840,80022090001101393/11/15-033-27-8152كامپیوتری –كارور دستگاه جوراب بافی تک سیلندر نساجی صنایعصنعت1021

55/91/1/281522027024000111,832,480247119001661370/06/01-17درجه(راشل)كارور بافتهای حلقوی تارینساجی صنایعصنعت1022

55/93/2/28152202702500019,408,96024785001321369/10/01-27درجه(راشل)كارور بافتهای حلقوی تارینساجی صنایعصنعت1023

55/90/1/181522027026000117,107,200287153002401388/01/01-7كارور چله پیچ  ماشین كتن و راشلنساجی صنایعصنعت1024

55/23/1/38152202702700019,123,84023791001281393/02/10-7كارور دستگاه پتوباف مینکنساجی صنایعصنعت1025

8152/181522027028000118,532,800253207002601393/02/25كارور دستگاه های مقدمات بافندگینساجی صنایعصنعت1026
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54/19/1/28152202702900019,694,08025086001361380/06/01-7كارور ماشین چله پیچ و آهار مداومنساجی صنایعصنعت1027

54/15/1/181522027030000110,620,72025693001491370/11/01-7كارور ماشین چله پیچی بخشینساجی صنایعصنعت1028

54/17/1/181522027031000124,235,2002149191003401388/01/01-7كارور ماشین چله پیچی بخشی مستقیم و كتن و راشلنساجی صنایعصنعت1029

55/30/1/381522027032000117,107,200275165002401393/02/25-7(مکانیکی)كارور ماشین جوراب بافینساجی صنایعصنعت1030

55/91/2/38152202703300019,979,20024298001401393/02/25-7كارور ماشین بافندگی كتننساجی صنایعصنعت1031

45/41/2/381522027034000112,972,960247135001821393/02/10-7كارورماشین بافندگی ماكویی تک جعبه اینساجی صنایعصنعت1032

52/52/1/281522027035000113,685,760237155001921379/05/01-7(چهار خشابه)كارور ماشین ماسوره پیچی نساجی صنایعصنعت1033

55/22/1/281522027036000120,528,640294194002881383/01/01-7(....ژاكارد و ‘مکانیکی‘كامپیوتری)گردباف و قواره باف حلقوینساجی صنایعصنعت1034

53/23/1/281522027037000114,042,160241156001971375/11/01-7چله گذار-چله بندنساجی صنایعصنعت1035

55/30/2/38153202700100017,341,84023370001031390/05/01-7كارور دوخت و تکمیل جورابنساجی صنایعصنعت1036

55/21/1/181532027102000115,966,720271153002241388/01/01-7كارور دوخت و برش پارچه های حلقوی پودینساجی صنایعصنعت1037

8159/281542027001000114,968,800248162002101388/12/01تکمیل پارچهنساجی صنایعصنعت1038

56/92/1/381542027002000118,176,400285170002551387/01/01-7كارور ماشین فوالرد و استنتروخشک كن انواع پارچهنساجی صنایعصنعت1039

56/39/1/181542027003000112,830,400260120001801388/01/01-7كارور آبگیری الیاف، نخ و پارچهنساجی صنایعصنعت1040

54/70/1/281542027004000112,260,160253119001721380/06/01-7كارور كنترل پارچه خام و تکمیل نهایینساجی صنایعصنعت1041

60/51/1/281542027005000110,549,440245103001481381/01/01-5كارور لکه گیری منسوجات و چرم و پوستنساجی صنایعصنعت1042

56/31/1/181542027006000112,830,400270110001801388/01/01-7(رنگرز جوراب)كارور ماشین جوراب رنگ كن نساجی صنایعصنعت1043

56/19/1/28154202700700014,561,9202145000641381/05/01-7كارور پخت و سفیدگری ابریشمنساجی صنایعصنعت1044

56/22/1/281542027008000110,620,72025891001491371/08/01-7رنگرز پارچه به وسیله ماشین ژیگرنساجی صنایعصنعت1045

56/29/1/281542027009000115,111,360276136002121380/03/01-7رنگرز عمومینساجی صنایعصنعت1046

18154202700900111,283,040251300181394/02/20-051-27-8154رنگرزی الیاف با دستگاه رنگرزی غیرمداوم نساجی صنایعصنعت1047

18154202700900213,065,0402123100431393/10/25-050-27-8154رنگ سازی نساجی صنایعصنعت1048

56/30/1/281542027010000127,086,4002138242003801382/03/01-7رنگرز نخ ابریشمنساجی صنایعصنعت1049

8154/181542027011000110,692,000227123001501388/02/01رنگرزینساجی صنایعصنعت1050

56/25/1/281542027012000117,035,920262177002391383/01/01-7سفیدگر و رنگرز پارچه با ماشین وینچنساجی صنایعصنعت1051

56/26/1/281542027013000110,264,32025688001441379/06/01-7(بیم رنگ كنی)كارور رنگرز پارچه  با ماشین اتوكالو نساجی صنایعصنعت1052

56/97/1/181542027014000115,396,480272144002161388/01/01-7(سوپرفینیش)دكوتایز - كارور ماشین اطونساجی صنایعصنعت1053

56/96/1/181542027015000114,256,000270130002001388/01/01-7(لندن شرانگ)كارور ماشین بخار نساجی صنایعصنعت1054

56/93/1/181542027016000114,968,800283127002101380/03/01-7كارور ماشین پرز سوز پارچهنساجی صنایعصنعت1055

56/90/1/281542027017000117,107,200260180002401390/05/01-7پتو و فرش‘مخمل‘كارور ماشین تراش پارچهنساجی صنایعصنعت1056

56/24/2/281542027018000112,260,160254118001721378/05/01-7كارور ماشین رنگرز الیاف و نخنساجی صنایعصنعت1057

56/55/1/181542027019000117,107,200280160002401388/01/01-7(نمدكنی)كارور ماشین والک نساجی صنایعصنعت1058

56/36/1/181542027020000125,660,8002150210003601388/01/01-7لکه گیر و شستشوی پارچه های پشمی فاستونینساجی صنایعصنعت1059

56/91/2/281592027001000112,331,440251122001731379/06/01-7كارور ماشین طاقه پیچنساجی صنایعصنعت1060

29/47/1/172332027001000122,809,600260260003201388/01/01-7كارور مکانیک ماشین های تراش پارچه، مخمل، پتو و فرشنساجی صنایعصنعت1061

8216/572332027002000123,522,4002110220003301388/12/01(تاری پودی)مکانیک ماشین های بافندگی نساجی صنایعصنعت1062

8216/1072332027003000142,768,0002190410006001388/12/01مکانیک ماشین های تکمیلنساجی صنایعصنعت1063

8216/972332027004000121,384,0002100200003001388/12/01مکانیک ماشین های چاپ پارچهنساجی صنایعصنعت1064
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8216/672332027005000119,245,600290180002701388/12/01مکانیک ماشین های حلقوی پودینساجی صنایعصنعت1065

8216/772332027006000119,245,600290180002701388/12/01مکانیک ماشین های حلقوی تارینساجی صنایعصنعت1066

8216/872332027007000132,076,0002150300004501388/12/01مکانیک ماشین های رنگرزینساجی صنایعصنعت1067

8216/272332027008000127,799,2002130260003901388/12/01مکانیک ماشین های ریسندگی الیاف بلندنساجی صنایعصنعت1068

8216/172332027009000132,076,0002150300004501388/12/01مکانیک ماشین های ریسندگی الیاف كوتاهنساجی صنایعصنعت1069

8216/372332027010000121,384,0002100200003001388/12/01مکانیک ماشین های ریسندگی یکسرهنساجی صنایعصنعت1070

8216/472332027011000127,799,2002130260003901388/12/01مکانیک ماشین های مقدمات بافندگینساجی صنایعصنعت1071

49/45/1/272332027012000112,331,440233140001731376/09/01-18مکانیک ماشین چندالكنی فتیله درجهنساجی صنایعصنعت1072

49/45/2/272332027013000118,675,360252210002621376/09/01-28مکانیک ماشین چندالكنی فتیله درجهنساجی صنایعصنعت1073

49/47/1/272332027014000113,543,200237153001901376/07/01-17مکانیک ماشین كاردینگ پنبه ای درجهنساجی صنایعصنعت1074

49/47/2/272332027015000120,528,640250238002881376/07/01-27مکانیک ماشین كاردینگ پنبه ای درجهنساجی صنایعصنعت1075

54/45/2/272332027016000124,948,000268282003501375/08/01-7(ضربه ای)مکانیک ماشینهای بافندگی ماكویی نساجی صنایعصنعت1076

29/31/1/273222017001000117,334,460286200002861369/11/01-9چاپگر دستی روی انواع زمینهچاپ صنعتهنر و فرهنگ3046

Indesign2641-1/157321201700100115,151,8502315400851390/06/01صفحه آرایی با نرم افزار چاپ صنعتهنر و فرهنگ3047

21/41/1/27321201700100016,788,32021498001121376/06/01-3(برقی و دستی)ماشین نویس فارسی و التین چاپ صنعتهنر و فرهنگ3048

21/42/1/27321201700400014,606,3602166000761377/03/01-3ماشین نویس فارسیچاپ صنعتهنر و فرهنگ3049

22/24/1/273222017002000129,092,800280400004801377/03/01-9و سیلندری لترپرس (تیگل)ماشین چی غیر سیلندریچاپ صنعتهنر و فرهنگ3050

22/37/1/273222017003000114,546,400256184002401377/04/01-9ماشین چی گود رتاسیونچاپ صنعتهنر و فرهنگ3051

22/23/1/273222017004000119,395,200264256003201377/05/01-9ماشین چی رول لترپرس و فلکسوگرافچاپ صنعتهنر و فرهنگ3052

26/31/1/273232017001000130,486,830285418005031377/07/01-8صحافچاپ صنعتهنر و فرهنگ3053

42/98/1/27321201700600017,758,08024880001281377/07/01-3كارور اسکنرچاپ صنعتهنر و فرهنگ3054

22/38/1/273222017005000119,395,200256264003201377/08/01-9ماشین چی افست رتاسیون چاپ صنعتهنر و فرهنگ3055

22/39/1/273222017006000138,063,080266562006281377/10/01-9ماشین چی چاپ اسکرینچاپ صنعتهنر و فرهنگ3056

22/47/1/273222017007000123,516,680266322003881377/11/01-9ماشین چی افست ورقی چاپ صنعتهنر و فرهنگ3057

25/13/1/273212017007000122,728,7502180195003751378/10/01-9گراور سازچاپ صنعتهنر و فرهنگ3058

21/43/1/27321201700900015,333,6802167200881379/03/01-3ماشین نویس التینچاپ صنعتهنر و فرهنگ3059

25/49/1/27321201701000016,303,44024262001041380/5/1-9شابلون ساز ماشین چاپ روتاریچاپ صنعتهنر و فرهنگ3060

29/91/1/27322201700900014,727,58022642100781381/05/01-9ناظر فنی چاپچاپ صنعتهنر و فرهنگ3061

017322201701100018,364,180233105001381390/06/15-7532اپراتور سیلک اسکرینچاپ صنعتهنر و فرهنگ3062

3435/1/87321201701300019,576,380248110001581390/08/01مهرسازچاپ صنعتهنر و فرهنگ3063

7323201700400019,091,500232118001501396/12/26درادنكارور دستگاه چاپ عریضچاپ صنعتهنر و فرهنگ4110

24/17/1/273212017003000129,092,8002128352004801396/12/25-9لیتوگرافچاپ صنعتهنر و فرهنگ4111

21/05/1/273212017005000120,183,130278255003331396/12/25-9حروف نگار رایانه ای در صنعت چاپچاپ صنعتهنر و فرهنگ4112

8252/1/273222017010000110,909,800260120001801396/12/26ناظر امور فرآیند چاپچاپ صنعتهنر و فرهنگ4113

8252/1/373232017002000110,909,800260120001801396/12/25ناظر امور پس ازچاپ تکمیلیچاپ صنعتهنر و فرهنگ4114

8252/1/173212017012000114,546,4002801600024096/12/25ناظر امور پیش از چاپچاپ صنعتهنر و فرهنگ4132

8252/1/473212017011000120,001,30021102200033096/12/25متصدی محاسبات فنی چاپچاپ صنعتهنر و فرهنگ4135

21664017000001113,637,2504481020015097/11/27-طراحی برچسب بسته بندی مواد غذاییچاپ صنعتهنر و فرهنگ4807



98مبالغ حداکثر شهریه مصوب در سال  آموزشگاه مهارت-سعید خدایی: تهیه کننده

21664017000002110,909,800436840012097/11/27-طراحی گرافیکی برند محصوالت غذاییچاپ صنعتهنر و فرهنگ4808

23422309100300017,273,20034060001001393/12/01-004-49-3422مربی برای تونیکورزش صنعتهنر و فرهنگ3695

13422309100200017,055,004329.567.500971393/10/10-015-91-3422مربی دفاع شخصی ورزش صنعتهنر و فرهنگ3696

013422309100400016,545,8803306000901394/08/04-007-49-3422مربی مهادای خندهورزش صنعتهنر و فرهنگ3950

13422309100100411,818,300361900251393/10/14-003-49-3422انجام تکنیک های مهاداورزش صنعتهنر و فرهنگ3951

13422309100100314,145,7243174000571394/08/04-006-49-3422اجرای تکنیک های پیشرفته مهاداورزش صنعتهنر و فرهنگ3952

13422309100100212,836,5483132600391394/08/04-005-49-3422اجرای تکنیک های مقدماتی مهاداورزش صنعتهنر و فرهنگ3953

13422309100100119,600,62434290001321394/08/16-040-49-3422ایجاد من متناسب در مهاداورزش صنعتهنر و فرهنگ3954

13422309100500016,254,9523266000861393/09/30-004-49-3422مربی مهاداورزش صنعتهنر و فرهنگ3955

3421-091-004-13421309100007216,982,27233066009695/2/1(II)بکارگیری آناتومی درصنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4315

I3421-091-003-13421309100002616,982,27233660009695/2/1بکارگیری آناتومی در صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4316

13421309100002516,982,27233264009695/2/15-016-91-3421 اجرای آزمون های ورزشی در فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4317

13421309100002816,982,27233264009695/2/1-002-91-3421بررسی تاریخ فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4318

134213091000035113,964,5443641280019295/2/1-009-91-3421بکارگیری اصول مقدماتی فنی فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4319

13421309100005319,309,696334940012895/2/5-005-91-3421 بکارگیری آمادگی جسمانی در صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4321

13421309100001616,982,27233264009695/2/15-017-91-3421بکارگیری ایمنی ، بهداشت و كمک های اولیه در صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4322

13421309100005616,982,27233264009695/2/15-015-91-3421بکارگیری مبانی روانشناسی فردی و اجتماعی در صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4323

13421309100005016,982,27233264009695/2/1-007-91-3421بکارگیری مقدمات حقوق ورزش درصنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4324

13421309100004216,982,27233264009695/2/1-006-91-3421 بکارگیری اخالق حرفه ای در صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4325

13421309100004916,982,27233264009695/2/1-001-91-3421 بکارگیری مبانی جامعه شناسی در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4326

13421309100006619,309,696340880012895/2/15-011-91-3421دروازه بانی در فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4327

3421-91-014-13421309100000916,982,27233264009695/2/15(II)بکارگیری فیزیولوژی در فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4328

3421-91-013-13421309100003816,982,27233264009695/2/15(I)بکارگیری فیزیولوژی در فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4329

13421309100005819,309,696350780012895/2/1-010-91-3421كاربرد شنا در فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4330

13421309100001119,309,696340880012895/2/1-012-91-3421 كاربرد ژیمناستیک در فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4331

13421309100000319,309,696342860012895/2/1-008-91-3421مشاهده و توصیف در فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4332

23422309100003216,982,27233858009693/10/17-012-91-3422(مقدماتی)آنالیز  فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4333

23422309100001316,982,27233264009693/10/17-013-91-3422(پیشرفته)آنالیز فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4349

13422309100003614,582,11632142006393/10/17-034-91-3422بررسی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4350

23422309100005514,654,84832143006493/10/17-031-91-3422 (با رویکرد كاربردی در صنعت فوتبال)بررسی ساختار قضایی جمهوری اسالمی ایران ورزش صنعتهنر و فرهنگ4352

23422309100001614,654,84832143006493/10/23-024-91-3422(جهان)بررسی مدارس فوتبال در صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4353

13422309100006714,654,84832143006493/10/17-023-91-3422(ایران)بررسی مدارس فوتبال در صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4354

13422309100002914,654,84832143006493/10/17-033-91-3422بررسی نهادهای حقوقی در صنعت فوتبال ایرانورزش صنعتهنر و فرهنگ4357

23422309100001514,654,84832143006493/10/17-020-91-3422(مقدماتی)بکارگیری اصول رفتار اجتماعی در صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4362

23422309100004014,654,84832143006493/10/23-029-91-3422بکارگیری اصول وفنون تبلیغات در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4363

13422309100004114,654,84831945006493/10/23-028-91-3422بکارگیری اصول و فنون مذاكره و اداره جلسات در صنعت فوتبال  ورزش صنعتهنر و فرهنگ4364

13422309100003114,654,84832143006493/10/23-027-91-3422بکارگیری اصول و مبانی مدیریت در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4370

23422309100001914,654,84832044006493/10/23-009-91-3422(پیشرفته)بکارگیری آمار در صنعت فوتبال  ورزش صنعتهنر و فرهنگ4371
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23422309100005214,654,84831945006493/10/23-014-91-3422(مقدماتی)بکارگیری آمار در صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4382

23422309100004612,327,4243824003293/10/17-010-91-3422(مقدماتی)بکارگیری آئین نگارش و مکاتبات اداری در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4383

13422309100001814,654,84832044006493/10/23-018-91-3422بکارگیری تاریخ فوتبال جهان و ایران در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4384

13422309100001414,654,84832044006493/10/23-008-91-3422(مقدماتی)بکارگیری رایانه در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4385

13422309100000516,982,27233858009693/10/23-036-91-3422بکارگیری صنعت سینما در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4386

13422309100001014,654,84832143006493/10/23-016-91-3422بکارگیری كلیات علم اقتصاد با رویکرد صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4387

(با نگرش بر اقتصاد باشگاه های فوتبال ایران)بکارگیری مبانی اقتصاد خرد در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4388 3422-91-017-23422309100004716,836,80832965009493/10/23

13422309100004914,654,84832143006493/10/23-021-91-3422بکارگیری مبانی جامعه شناسی در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4389

3422-91-005-13422309100002116,982,27233660009693/10/23(V)بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4390

3422-91-001-13422309100000416,036,75632855008393/10/17 (I)بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4391

3422-91-002-13422309100004316,982,27232472009693/10/17(II)بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4392

3422-91-004-23422309100002216,982,27233660009693/10/17(IV)بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4393

3422-91-006-13422309100003716,982,27233264009693/10/17(VI)بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4394

3422-91-007-23422309100002416,982,27233264009693/10/17(VII)بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4395

3422-91-003-13422309100001216,982,27233660009692/12/17(III)بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4396

13422309100000714,654,84832143006493/10/23-022-91-3422بکارگیری صنعت رسانه در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4397

23422309100003014,654,84832143006493/10/23-025-91-3422(پیشرفته)بکارگیری اصول رفتار اجتماعی در صنعت  فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4398

13422309100005914,654,84832143006493/10/23-035-91-3422تبیین مبانی حقوق تجارت در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4399

13422309100006514,654,84832044006493/10/23-037-91-3422تبیین قوانین و مقررات عمومی صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4400

13422309100006314,654,84832044006493/10/23-019-91-3422حفاظت از اسناد و منابع در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4401

23422309100004814,654,84832143006493/10/23-030-91-3422 (مقدماتی)مدیریت بازاریابی و فروش در صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4407

13422309100000614,654,84832143006493/10/23-026-91-3422مدیریت منابع انسانی در صنعت فوتبال ورزش صنعتهنر و فرهنگ4409

23422309100006226,982,27233165009693/10/23-011-91-3422 فوتبال4مربیگری درجه ورزش صنعتهنر و فرهنگ4410

13422309100004414,654,84832044006493/10/23-038-91-3422نقل و انتقاالت بازیکنان در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4411

3423/1/13421309100006814,873,04432641006793/1/15سواركاری مقدماتیورزش صنعتهنر و فرهنگ4433

13421309100006716,545,88032070009093/7/1-022-63-6221سواركاری مبتدی اسب های سواریورزش صنعتهنر و فرهنگ4435

13422309100007014,654,84832044006493/10/23-032-091-3422تبیین مبانی حقوق ورزش در صنعت فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4436

134213091000071112,218,9763501180016893/3/20-1-2122تجزیه و تحلیل ورزش فوتبالورزش صنعتهنر و فرهنگ4437

13421309100906616,982,27232373009693/7/1-023-63-6221سواركار پیشرفته اسب های سواریورزش صنعتهنر و فرهنگ4451

28/23/1/273132079001000110,182,480258110001681368/08/01-7فلزات قیمتی(آبکار)پوشش گر الکتریکی جواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1530

131113079002000114,546,400348152002001394/10/01-003-79-2146ارزیاب الماسجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1531

80/19/1/27313207900000214,545,7502284700751368/10/01-8بازیابی طال از خاکجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1532

17313207900400117,273,200220100001201393/11/01-011-79-7313تراش سنگ فیروزه و كریزوكوالجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1533

80/93/1/173132079006000110,303,700264106001701388/11/01-8 طالCNCتراشکار فلزات قیمتی با دستگاه جواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1534

80/21/1/27313207900700016,364,05024263001051388/01/01-8تعمیركار فلزات قیمتی و جواهرآالتجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1535

17313207903200118,667,23027865001431394/07/08-023-79-7319(محصول محور)تولید ، بازاریابی و فروش جواهرات مهره ای جواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1536

173132079026000110,303,700255115001701394/05/01-022-79-7313جواهرسازی سیمیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1537

17313207902700019,697,600260100001601393/09/01-021-79-7313جواهرسازی مهره ایجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1538
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80/37/1/173132079028000116,546,530292181002731388/12/01-8حجم سازی سنگهای نیمه قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1539

80/35/1/173132079029000114,546,400262178002401388/12/01-8حکاكی ونقش برجسته كاری بر روی سنگهای نیمه قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1540

80/34/1/17313207903000019,697,600242118001601388/12/01-8خوشنویسی روی سنگهای قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1541

25/12/1/27313207900301115,454,9002306000901376/08/01-7ریخته گری فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1542

80/91/1/17313207900000114,545,7502205500751390/07/01-8ساخت زیورآالت و تزئینات با خمیر طال و نقرهجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1543

80/53/1/173132079013000116,970,800247233002801390/09/01-8سازنده زیور آالت سنتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1544

80/52/1/173132079013001116,788,970248229002771390/05/01-8سازنده زیور آالت نقره ای تركمنجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1545

17313207903500018,485,40025486001401394/10/01-003-79-2163طراح طال و جواهر با رایانه مقدماتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1546

173132079036000111,515,900270120001901394/10/01-004-79-2163طراح طال و جواهر با رایانه پیشرفتهجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1547

17313207903400017,273,20022496001201394/10/01-002-79-2163طراح كالسیک زیورآالت پیشرفتهجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1548

173132079033000110,909,800252128001801394/10/01-001-79-2163طراح كالسیک زیورآالت مقدماتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1549

80/10/1/173132079003000129,092,8002130350004801396/11/28-8طال سازجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1550

20--7313207900300111,212,2002515ذوبکاری و ساخت آلیاژهای فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1551

25--7313207900300211,515,25021510آنالیز طرح و نقشه كشی زیورآالتجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1552

55--7313207900300313,333,55021540انجام عملیات فیزیکی روی فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1553

50--7313207900300413,030,50021535برشکاری و سوراخ كاری فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1554

55--7313207900300513,333,55021540فرم دهی فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1555

60--7313207900300613,636,60021545جوشکاری و مونتاژ فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1556

65--7313207900300713,939,65021550بساب كاری فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1557

20--7313207900300811,212,2002515پرداخت و انجام عملیات تکمیلی سطوح فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1558

55--7313207900300913,333,55021540ساخت قطعات یکپارچه از فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1559

75--7313207900301014,545,75021560ساخت قطعات متحرک زیورهاجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1560

36/11/1/27313207902000017,151,98024078001181375/04/01-0عیار سنج فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1561

31/35/1/27313207903200019,333,94027282001541388/01/01-4فروشنده طال و نقره و جواهرجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1562

80/32/1/173132079031000113,516,030256167002231389/01/01-8فیروزه كوبیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1563

80/85/1/173132079005000115,576,770256201002571390/05/01-8(تراش زاویه)گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1564

131113079001000131,638,4203164271004351394/10/01-001-79-2146گوهر شناسجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1565

13111307900100115,818,5603512900801394/10/01-002-79-2146گوهرشناسی مروارید و سایر گوهرهای آلیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1566

80/13/1/373132079021000112,122,000263137002001388/01/01-8مخراج كار،قلم زن و جواهر نشان بر روی فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1567

39/53/1/27313207902500015,818,5602267000961381/06/01-8مرصع كارجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1568

80/33/1/173132079016000112,122,000252148002001388/12/01-8مشبک كاری بر روی سنگهای نیمه قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1569

80/38/1/173132079015000113,334,200264156002201389/01/01-8معرق سنگ های نیمه قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1570

80/36/1/173132079014000112,122,000253147002001388/12/01-8مهرسازی بر روی سنگهای نیمه قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1571

80/15/1/27313207900301413,394,1602193700561376/08/01-8النگو و حلقه سازی و تراش كار ی فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ1572

73132079009000173132079009000232,123,30021004300053097/3/6جواهر سازجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ4521

73132079004000173132079004000220,486,18021232150033897/3/28(دامله تراش)گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی جواهرسازی و طالهنر و فرهنگ4578

73132079003013173132079037000212,122,0002401600020097/3/20**731320790370001ملیله ساز فلزات قیمتیجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ4579

73132079003012173132079010000210,909,8002301500018097/4/23**731320790100001سازنده مدل های مومی طال و جواهرجواهرسازی و طالهنر و فرهنگ4648
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173162089001000118,183,000265235003001393/03/11-001-89-7318(مقدماتی)طراح قالیفرشهنر و فرهنگ1915

62/93/1/37316208900200018,485,400237103001401392/12/21-1رنگ و نقطه كار نقشه قالیفرشهنر و فرهنگ1916

62/92/1/37316208900300016,364,05022976001051392/12/21-1طراح نقشه قالی با رایانهفرشهنر و فرهنگ1917

15221208900100019,697,600245115001601393/05/12-001-89-5211دار و ابزارقالی-فروشنده مواد اولیهفرشهنر و فرهنگ1918

173182089002000112,122,000257143002001395/01/15-004-89-7318چله كش دانش آموزان گروه آسیب دیده بیناییفرشهنر و فرهنگ1919

43/39/1/23315308900100017,709,59235155001061378/03/01-4ارزیاب فرشفرشهنر و فرهنگ1920

131223089001000114,910,060370135002051393/05/12-013-89-7318ناظر فنی قالیفرشهنر و فرهنگ1921

56/94/1/181892089001000118,183,000286214003001392/10/01-7قالیشویفرشهنر و فرهنگ1922

173182089004000114,243,350249186002351393/08/01-028-89-7318پرداخت كار قالیفرشهنر و فرهنگ1923

17318208900600016,970,15023580001151393/04/16-026-89-7318(مقدماتی)رفوگر قالی فرشهنر و فرهنگ1924

173182089007000119,698,250279246003251393/04/16-027-89-7318(پیشرفته)رفوگر قالیفرشهنر و فرهنگ1925

54/58/3/273182089008000158,185,6002114846009601377/08/01-7(خاص افرادبانیازهای ویژه )قالی باف فرشهنر و فرهنگ1926

17318208900900017,879,30023595001301393/03/11-001-89-8154صمغ گیر ابریشمفرشهنر و فرهنگ1927

56/25/1/17318208901000018,182,35023699001351392/10/01-7رنگرز شیمیایی قالی دستباففرشهنر و فرهنگ1928

56/23/1/373182089011000110,000,650243122001651392/10/01-7رنگرز طبیعی قالی دستباففرشهنر و فرهنگ1929

42/39/1/27318208901200011,697,0802101800281381/06/01-3كاربر نقشه خوان فرش دستباففرشهنر و فرهنگ1930

73182089001004173182089015000121,516,5502105250003551395/07/01متقارن دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی (تركی)قالیباف فرشهنر و فرهنگ1931

73182089001005173182089016000120,607,4002100240003401395/07/01نا متقارن دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی (فارسی)قالیباف فرشهنر و فرهنگ1932

54/52/1/273182089018000116,001,040224240002641379/08/01-7قالی باف حجمیفرشهنر و فرهنگ1933

17318208902100016,667,10022783001101394/12/01-005-89-7318قالی باف تركمنفرشهنر و فرهنگ1934

7318208900500017318208900500029,697,6002551050016097/1/22داركش قالیفرشهنر و فرهنگ4141

73182089013000173182089013000216,364,7002582120027097/3/12(گره متقارن)قالیباف تركی فرشهنر و فرهنگ4519

73182089014000173182089014000215,758,6002552050026097/3/12(گره نا متقارن)قالیباف فارسی فرشهنر و فرهنگ4520

54/37/1/17318208900100027,879,300235950013097/3/21-7**731820890010001چله كشفرشهنر و فرهنگ4540

73182089017000173182089017000218,183,0002742260030097/3/21**1-012-89-7318قالیباف هنریفرشهنر و فرهنگ4541

7318208900300017318208900300029,394,5502411140015597/3/29چله دوان و نصاب چلهفرشهنر و فرهنگ4637

835223035001000125,660,8003156144003001388/01/01-1/1/42/56مدیر شبکه های ارتباطیارتباطات فناوریصنعت1935

17422203500400015,702,4002324800801394/07/15-066-35-3522پشتیبان سیستم های ثبت تخلف سرعت ارتباطات فناوریصنعت1936

874222035006000113,685,760265127001921390/03/31-3/1/30/54تعمیركار تلفن های همگانیارتباطات فناوریصنعت1937

835223035002000117,705,9523106101002071388/01/01-1/1/47/56طراح شبکه های ارتباطی بیسیمارتباطات فناوریصنعت1938

835223035003000120,699,7123123119002421388/01/01-1/1/46/56طراح شبکه های ارتباطی خارج از ساختمانارتباطات فناوریصنعت1939

835223035004000118,561,3123106111002171388/01/01-1/1/48/56طراح شبکه های فیبر نوریارتباطات فناوریصنعت1940

874222035009000115,467,7602106111002171388/01/01-1/1/44/56عیب یاب فاكتورهای مربوط به تست كابل های مسی و فیبر نوریارتباطات فناوریصنعت1941

Out door3522-35-060-174222035012000114,256,000260140002001394/03/01فن ورز نصب و نگهداری ارتباطات فناوریصنعت1942

874222035017000125,375,6802128228003561390/03/31-3/1/21/51فن ورز تغذیه نیرو در مراكزمخابراتیارتباطات فناوریصنعت1943

Optimux-8mb/s3/1/34/54-874222035019000112,117,600265105001701390/03/31فن ورز سیستم ارتباطات فناوریصنعت1944

174222035021000118,532,800288172002601394/04/30-064-35-3522فن ورز شبکه های ارتباطی خارج از ساختمان ارتباطات فناوریصنعت1945

87422203502600019,979,20024892001401390/03/31-3/1/57/57فن ورز گراندینگارتباطات فناوریصنعت1946
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874222035002000113,115,520252132001841390/03/31-3/1/32/54فن ورز نصب و راه اندازی سیستم های رادیوییارتباطات فناوریصنعت1947

PCM4, 6…3/1/33/56-87422203500500018,696,16024775001221390/03/31فن ورز نصب و نگهداری ارتباطات فناوریصنعت1948

874222035007000114,327,280269132002011390/03/31-4/1/25/56فن ورز نگهداری شبکه كابل مسیارتباطات فناوریصنعت1949

874222035010000126,373,6002147223003701390/03/31-3/1/22/56فن ورز نگهداری و بهره برداری مراكز تلفنی دیجیتالارتباطات فناوریصنعت1950

87422203501400017,413,12023371001041390/03/31-3/1/27/56 زیمنسBTSفن ورز نگهداری ارتباطات فناوریصنعت1951

87422203501600018,981,28024779001261390/03/31-1/1/49/56 نوكیاBTSفن ورز نگهداری ارتباطات فناوریصنعت1952

874222035018000114,398,560273129002021390/03/31-3/1/38/54فن ورز نگهداری سیستم های رادیوییارتباطات فناوریصنعت1953

374222035001000124,520,3202145199003441373/01/01-2/1/36/80كارور مخابراتی دریایی شناورهای كوچکارتباطات فناوریصنعت1954

874222035023000142,768,0002292308006001383/02/01-2/1/26/56مخابرات كار رادیویی آنالوگارتباطات فناوریصنعت1955

874222035025000122,809,6002176144003201382/02/01-2/1/24/56مخابرات كار رادیویی دیجیتالارتباطات فناوریصنعت1956

874222035003000114,398,560210696002021388/01/01-1/1/45/56مستند ساز شبکه های ارتباطیارتباطات فناوریصنعت1957

874222035008000112,117,600266104001701390/03/31-3/1/55/57مفصل بند كابل نوریارتباطات فناوریصنعت1958

HDSL3522-35-062-17422203501100017,128,00024159001001390/03/31نصاب سیستمارتباطات فناوریصنعت1959

874222035013000118,889,2002125140002651388/01/01-1/1/43/56نصاب شبکه های ارتباطیارتباطات فناوریصنعت1960

874222035015000114,256,000276124002001390/03/31-3/1/39/56نصاب شبکه كابل مسیارتباطات فناوریصنعت1961

874222035020000113,044,240268115001831390/03/31-3/1/28/56نصاب مراكز تلفنی دیجیتالارتباطات فناوریصنعت1962

17422203502200015,702,4002265400801394/04/30-065-35-3522نصاب و راه انداز رادیو ماكس ارتباطات فناوریصنعت1963

7422203502700017,413,120233710010497/5/15- هوآویBTSفن ورز نگهداری ارتباطات فناوریصنعت4666

42252035002000122,952,1602852370032297/5/15-2020 (پشتیبانی)كارشناس پاسخگوییارتباطات فناوریصنعت4680

52442035001000111,048,4002311240015597/6/14-2020كارشناس فروش ارتباطات فناوریصنعت4687

7422203500600112,494,80021025003597/6/15-نگهداری تلفن همگانیارتباطات فناوریصنعت4688

42252035001000123,664,9602852470033297/5/15-2010 (پشتیبانی)كارشناس پاسخگویی ارتباطات فناوریصنعت4689

7422203502400017422203502400027,769,520237720010997/5/15فن ورز شبکه هواییارتباطات فناوریصنعت4691

3522303500400112,566,08031218003097/5/15-كابلکشی و نصب تجهیزات فناوری فیبرنوری در ساختمان ارتباطات فناوریصنعت4695

4229203500100014225203500200116,201,360217383208797/8/12پاسخگویی مشتریان مراكز حضوریارتباطات فناوریصنعت4755

MVC2513-53-071-125144053010000110,314,81043580001151393/11/01برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2879

perl2514-53-100-125134053011000110,225,11643480001141394/12/15برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2880

Silver Light2513-53-048-125134053012000114,351,040450110001601393/04/02برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2881

12513405301300017,175,5204206000801393/03/10-047-53-2513برنامه نویس ارشدجاوااطالعات فناوریخدمات2882

Android2513-53-002-125134053014000116,144,920445135001801393/02/23برنامه نویس برنامه های كاربردی اطالعات فناوریخدمات2883

2513-53-046-12513405301500113,587,7604142600401393/03/10 (Java EE/J2EE )برنامه نویسی پیشرفته جاوا اطالعات فناوریخدمات2884

125134053016000110,763,28044080001201393/04/03-049-53-2513(خاص افراد با نیازهای ویژه)برنامه نویس كامپیوتراطالعات فناوریخدمات2885

C# (Windows Application* 3512/482513405301700018,969,40043367001001390/04/01 )برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2886

C# (Web Application* 3512/512513405301800018,969,40043070001001390/04/01 )برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2887

0-84/80/1/3/325134053019000141,259,2404106354004601388/01/01 *(DELPHI، VB)برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2888

Web Application) VB.NET)3512/502513405302000018,969,40043367001001390/04/01برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2889

Windows Application) VB.NET)3512/492513405302100018,969,40043367001001390/04/01برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2890

ASP.NET3512/462513405302200018,072,4604276300901390/05/01برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2891
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Directx1-62/61/1/1/421664053023000135,877,6004184216004001388/01/01برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2892

PASCAL0-84/83/1/325134053024000110,763,28044080001201380/06/01برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2893

UNIX- SHELL0-84/82/1/225234053026000121,526,560460180002401380/06/01برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2894

VHDL1-62/61/1/1/53511405302700018,072,4604345600901388/01/01برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2895

WPF3512/4425134053028000110,763,28043684001201390/05/01برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2896

DELPHI2513/7725134053029000112,557,160440100001401390/05/01برنامه نویس زبان اطالعات فناوریخدمات2897

WEB p* 1-84/75/1/325134053032000115,247,980460110001701380/06/01 برای طراحی صفحات HTMLبرنامه نویس زبان اطالعات فناوریخدمات2898

JAVA0-84/76/1/22513405303300019,686,95243672001081379/10/01برنامه نویس زبان اطالعات فناوریخدمات2899

VISUAL- C0-84/78/1/225134053034000116,503,696464120001841379/11/01برنامه نویس زبان اطالعات فناوریخدمات2900

VISUAL-FOXPRO2513/7825134053036000113,454,100440110001501390/05/01برنامه نویس زبان اطالعات فناوریخدمات2901

VISUAL-BASIC*   0-84/80/1/325134053039000111,839,60844884001321379/01/01برنامه نویساطالعات فناوریخدمات2902

84/79/1/2/1021664053040000119,373,904454162002161388/08/10-0برنامه نویسی بازی های رایانه ای اطالعات فناوریخدمات2903

84/80/1/3/125134053041000121,526,5604701500202401388/01/01-0*برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی اطالعات فناوریخدمات2904

ANSYS0-32/21/1/12511405304200016,727,0504255000751388/01/01تحلیلگر اطالعات فناوریخدمات2905

DEFORMS0-32/19/1/12511405304300113,587,7604182200401388/01/01تحلیل اطالعات فناوریخدمات2906

ABAQUS0-32/22/1/12511405304400115,381,6404204000601388/01/01تحلیل اطالعات فناوریخدمات2907

13512305304500113,587,7503173300501393/06/10-053-53-2513فبلت و ساعت هوشمند ‘تعمیر تبلتاطالعات فناوریخدمات2908

3512/403512305304600017,175,50033070001001390/05/01تعمیركار عمومی رایانه شخصی اطالعات فناوریخدمات2909

3513/363512305304700016,816,7253286700952013(Lap Top)تعمیركار لپ تاپاطالعات فناوریخدمات2910

PC-Laptop 2513-53-88-135123053048000114,494,5103681043002021394/07/15تعمیركار ماهر اطالعات فناوریخدمات2911

MS3512-53-100-12529405304900018,520,9304257000951395/02/04تکنسین پشتیبانی سیستم عاملاطالعات فناوریخدمات2912

12523405305000116,278,5804224800701393/06/01-055-53-2513شهری و جهانی‘ پیاده سازی و راه اندازی شبکه های محلیاطالعات فناوریخدمات2913

125234053051000112,557,1604245630301401395/01/23-100-53-3513تکنسین شبکه های كامپیوتری بی سیماطالعات فناوریخدمات2914

12523405305200017,175,5204206000801393/12/10-084-53-2513پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی بر میکروتیک‘تکنسین طراحیاطالعات فناوریخدمات2915

Linux0-42/25/1/225294053053000133,007,39244816080803681384/06/01تکنسین امنیت سیستمهای اطالعات فناوریخدمات2916

C0-42/27/1/225124053054000121,526,5604206080802401384/06/01++ با OOتکنسین برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات2917

0-42/26/1/225294053055000120,450,2324254380802281384/06/01(ms)تکنسین پشتیبانی برنامه های كاربردی كاربران اطالعات فناوریخدمات2918

0-41/24/1/225294053056000124,396,7684367680802721384/06/01(ms)تکنسین پشتیبانی سیستم عامل كاربران اطالعات فناوریخدمات2919

42/22/1/225234053057000127,266,9764489680803041384/06/01-0تکنسین تجهیزات شبکه های كوچکاطالعات فناوریخدمات2920

42/24/1/225294053058000121,526,5604176380802401384/06/01-0تکنسین عمومی امنیت شبکهاطالعات فناوریخدمات2921

41/21/1/335133053059000132,289,7503165285004501396/03/07-0تکنسین عمومی شبکه های كامپیوتریاطالعات فناوریخدمات2922

Multimedia2513-53-060-12513405306000017,175,5204206000801393/07/01 با webتوسعه دهنده اطالعات فناوریخدمات2923

PHP 2513-53-131-125134053061000111,660,22045575001301395/02/04توسعه دهنده وب با اطالعات فناوریخدمات2924

Authorware*  0-84/87/1/22513405306300018,969,40042476001001382/02/01تولید كننده چندرسانه ای با اطالعات فناوریخدمات2925

12166205306600113,348,5762114500561395/04/06-168-53-2513تولیدویدئو محتوای الکترونیکی برای آموزش وارائهاطالعات فناوریخدمات2926

42/15/1/3/13511405306700018,431,2364227200941388/01/01-3(ویژه نابینایان) 1درجه ICDLرایانه كار اطالعات فناوریخدمات2927

3511405306800014,484,7004203000501388/01/01	42/15/2/3/1-3(ویژه نابینایان) 2 درجه ICDLرایانه كار اطالعات فناوریخدمات2928

DIRECTOR*  1-61/47/1/22166405307000017,175,5204285200801382/02/01رایانه كار اطالعات فناوریخدمات2929
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FIREWORK1-61/49/1/22166205307100114,305,3122165600721383/02/01استفاده از اطالعات فناوریخدمات2930

MS-OUTLOOK3-42/13/1/2351130530720011932,81536700131379/06/01رایانه كار اطالعات فناوریخدمات2931

19/86/1/22511405307300112,152,656481600241379/03/01-12 درجه SPSSاستفاده از نرم افزار اطالعات فناوریخدمات2932

19/86/2/22511405307400112,152,656481600241379/03/01-22 درجه SPSSاستفاده ازنرم افزار اطالعات فناوریخدمات2933

TCP/IP3-42/14/1/22523405307500112,152,656481600241382/02/01پروتکل اطالعات فناوریخدمات2934

Visual Interdev1-61/45/1/22513405307600019,328,17644064001041382/02/01رایانه كار اطالعات فناوریخدمات2935

SSP*  1-63/51/1/226544053077000116,503,696452132001841382/02/01رایانه كار تدوین فیلم و صدا با اطالعات فناوریخدمات2936

19/79/2/22511405307800112,152,656481600241379/02/01-22 درجه MS-PROJECTاستفاده از نرم افزار كنترل پروژه اطالعات فناوریخدمات2937

19/79/1/22511405307900112,152,656481600241379/02/01-12 درجه MS-PROJECTاستفاده از نرم افزار كنترل پروژه اطالعات فناوریخدمات2938

ORACLE(ORACLE OPERATOR0-84/28/1/22521405308000016,457,9684244800721381/02/01)رایانه كاراطالعات فناوریخدمات2939

12654405308100018,610,6244286800961395/02/04-147-53-2513برای تدوین (EDIUS)سازنده چند رسانه ای با اطالعات فناوریخدمات2940

12166405308200017,623,9904226300851394/10/15-135-53-2523(آهنگ سازی) CUBASEسازنده چند رسانه ای با اطالعات فناوریخدمات2941

52/92/1/1/23119305308300016,457,9503513900901388/01/01-8سخت افزار روبوتیکاطالعات فناوریخدمات2942

3-42/24/1/5/27321205301300114,783,6802245600801396/12/5 *(E-Citizen)استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی اطالعات فناوریخدمات2943

AFTER EFFECTS2513-53-148-121663053085000115,212,060356156002121395/02/04طراح انیمیشن ساز با اطالعات فناوریخدمات2944

AFTER EFFECTS2513-53-151-121663053086000115,212,0603561560021295/2/7طراح جلوه های ویژهاطالعات فناوریخدمات2945

DHTML2523-53-128-12513405308700018,072,4604306000901394/10/15طراح سایت با اطالعات فناوریخدمات2946

WEB2513/702513405308900018,072,46042951010901390/05/01طراح مقدماتی صفحات اطالعات فناوریخدمات2947

23/94/1/225114053090000126,549,42442710980802961384/06/01-0طراح و تحلیگر عمومی سیستمهااطالعات فناوریخدمات2948

MYSQL-XAMPP2513-53-079-12511405309100115,381,6404204000601394/06/01طراحی و توسعه پایگاه داده با اطالعات فناوریخدمات2949

MARIADB-MYSQL2513-53-067-12511405309200115,381,6404204000601394/06/01طراحی و توسعه سیستم های پایگاه داده با اطالعات فناوریخدمات2950

JOOMLA2513-53-065-12513405309400018,072,4604306000901394/04/15طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای بااطالعات فناوریخدمات2951

SHARE POINT2513-53-066-12513405309500115,381,6404204000601394/06/01طراحی و توسعه وب سیستم ها با اطالعات فناوریخدمات2952

CINEMA 4D2513-53-070-12166405309600018,072,4604306000901394/06/01طراح و سازنده فیلم و بازی با اطالعات فناوریخدمات2953

2513/212513405309700018,969,40043664001001389/07/01(DRUPAL)طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوااطالعات فناوریخدمات2954

2513/202513405309800019,866,34044565001101389/07/01(CMS)طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوااطالعات فناوریخدمات2955

poser 2513/11425134053101000119,732,680481139002201392/11/30كاربر اطالعات فناوریخدمات2956

SQL Server، Access*  0-84/80/1/3/225214053102000116,144,920469111001801388/01/01كاربر بانک اطالعاتی اطالعات فناوریخدمات2957

42/24/1/0/373212053013000117,938,8002812190030096/12/2-3*كاربر رایانه اطالعات فناوریخدمات2958

42/90/2/373212053015000113,753,080245185002301396/12/5-3كاربر اتوماسیون اداریاطالعات فناوریخدمات2959

3ds Max1-62/50/1/621664053105000120,629,620450180002301396/02/27طراح و پیاده ساز انیمیشن های   سه بعدی با اطالعات فناوریخدمات2960

ACCESS3852/5825214053106000111,839,60844587001321390/05/01كارور اطالعات فناوریخدمات2961

AUTO CAD2513/7621664053108000112,736,548440880141421390/05/01كارور اطالعات فناوریخدمات2962

Dreamweaver* 1-61/48/1/32513405311100116,278,5804205000701382/02/01كاروری اطالعات فناوریخدمات2963

ECDL CAD1-63/60/1/22166305311200113,444,2403163200481383/02/01كاروری اطالعات فناوریخدمات2964

FLASH2513/752166205311300113,468,16821230016581390/05/01كاروری اطالعات فناوریخدمات2965

FREEHAND2513/732166305311500115,166,3603254700721390/05/01كاروری اطالعات فناوریخدمات2966

LOGICWORK0-32/91/1/23114305311900111,722,120381600241379/06/01كارور اطالعات فناوریخدمات2967
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PREMIERE1-61/44/1/42654205312000012,870,2082163200481387/01/01كارور اطالعات فناوریخدمات2968

PROTEL0-23/93/1/23114305312100111,722,120381600241379/05/01كارور اطالعات فناوریخدمات2969

UNIX0-84/22/1/22512405312200115,022,8644243200561380/06/01كاروری اطالعات فناوریخدمات2970

42/97/1/4/13511305312400017,175,5003156502010088/1/1-3كارور پیشرفته اینترنتاطالعات فناوریخدمات2971

42/21/3/235113053127000114,351,000360140002001381/01/01-3كارور عمومی رایانه شخصی بریل و گویااطالعات فناوریخدمات2972

2513/833511305312800018,969,375329860101251390/05/01كارور نرم افزار حقوق و دستمزداطالعات فناوریخدمات2973

EXCEL2513/882521405312900115,112,5584253200571390/04/01كاروریاطالعات فناوریخدمات2974

52/92/1/1/13519305313000019,758,68035878001361388/01/01-8مبانی روبوتیکاطالعات فناوریخدمات2975

WEB0-84/21/1/225134053131000135,877,60047216880804001384/06/01 برای توسعه PERLمتخصص اطالعات فناوریخدمات2976

Rapid Miner2523-53-133-12519405313200019,417,87042184001051394/10/15متخصص داده كاوی با اطالعات فناوریخدمات2977

DEBIAN2513-53-080-12512405313300116,278,5804205000701394/03/15مدیریت اطالعات فناوریخدمات2978

FEDORA2513-53-068-12512405313400018,072,4604306000901394/06/01مدیر اطالعات فناوریخدمات2979

RED HAT2513-53-081-12512405313500115,381,6404204000601394/03/15مدیریت اطالعات فناوریخدمات2980

RED HAT LINUX ENTERPRISE EDITION2513-53-076-125124053136000104000001394/04/15مدیر اطالعات فناوریخدمات2981

seo2513-53-157-125134053137000119,732,6804401008002201395/02/14مدیر اطالعات فناوریخدمات2982

UBUNTU2513-53-069-12512405313800018,072,4604306000901394/06/01مدیر اطالعات فناوریخدمات2983

11330205314000111,793,8802102000301394/03/15-087-53-2513مدیریت وبالگاطالعات فناوریخدمات2984

CAFE NET3512/471330205314100015,381,6402306000901390/05/01مدیر اطالعات فناوریخدمات2985

UNIX/ LINUX3-42/16/1/22512405314300112,870,208482400321382/02/01 تحت IT مراكز ISPمدیریتاطالعات فناوریخدمات2986

SQL SERVER0-23/82/1/225214053143000127,266,9764489680803041384/06/01مدیر اطالعات فناوریخدمات2987

2513/90/21330305315100114,592,3203303400641392/10/18مدیریت آموزش الکترونیکیاطالعات فناوریخدمات2988

3512/421330205314500015,321,8442602900891390/05/01 (بازی های شبکه ای)GAME NETمدیر اطالعات فناوریخدمات2989

2513-53-059-11330405314600114,484,7004153500501393/06/01(SCM)مدیر یت زنجیره پشتیبان اطالعات فناوریخدمات2990

23/87/1/225124053147000137,312,704496160808041684/6/1-0مدیر سرویس دهنده های مایکروسافتاطالعات فناوریخدمات2991

IT3-42/22/1/212124053148000127,266,9764489680803041384/06/01مدیر عمومی پروژه های كامپیوتر و اطالعات فناوریخدمات2992

3512/411330205314900114,185,7202234700701390/05/01مدیریت فروشگاه اینترنتیاطالعات فناوریخدمات2993

IT3-42/17/1/212124053150000138,747,808412015280804321384/06/01مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی كامپیوتر و اطالعات فناوریخدمات2994

20122511/152523405315100017,534,296416283010841392/02/01مدیر ویندوز سروراطالعات فناوریخدمات2995

SERVER Apache Tomcat Web0-23/89/1/225124053152000121,526,5604245680802401384/06/01مدیراطالعات فناوریخدمات2996

NETWARE - NOVELL2513/822512405315300018,969,40043070001001384/06/01مدیریت شبکه اطالعات فناوریخدمات2997

2513/90/12356305315400113,157,2203143000441392/10/18مربی آموزش الکترونیکیاطالعات فناوریخدمات2998

84/80/1/3/425143053155000123,320,375351274003251388/01/01-0*مهارت عمومی برنامه نویسی اطالعات فناوریخدمات2999

LINUX3-42/30/1/225214053156000130,137,18445212480803361384/06/01 برای ORACLE DBAمهندس اطالعات فناوریخدمات3000

SOLARIS0-23/81/1/225214053157000125,114,3204289280802801384/06/01 برای ORACLE DBAمهندس اطالعات فناوریخدمات3001

ORACLE2513-53-062-12521405315800017,175,5204206000801393/08/15  در PORTALمهندس اطالعات فناوریخدمات3002

PERL0-84/26/1/225134053159000128,702,08044811280803201386/04/01مهندس برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات3003

Linux0-23/98/1/225124053160000139,465,36048020080804401384/06/01 در Open Sourceمهندس پشتیبان نرم افزار اطالعات فناوریخدمات3004

UML0-84/99/1/225114053161000128,702,08044811280803201384/06/01 و طراحی با ooمهندس تحلیگر اطالعات فناوریخدمات3005
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SQL Server3-42/29/1/225214053162000128,702,08045210880803201384/06/01 با ADO.NETمهندس توسعه دهنده اطالعات فناوریخدمات3006

Java Script0-84/84/1/225134053163000127,266,97644410080803041384/06/01مهندس توسعه دهنده وب با اطالعات فناوریخدمات3007

XML0-84/25/1/225134053164000125,114,3204289280802801384/06/01مهندس توسعه سیستم ها با اطالعات فناوریخدمات3008

ASP.NET0-84/27/1/225134053165000135,877,60044020080804001384/06/01 با Enterpriseمهندس در توسعه وب های اطالعات فناوریخدمات3009

E-Commerce 0-84/86/1/225134053166000129,419,63245211680803281384/06/01 های Web Siteمهندس سازنده اطالعات فناوریخدمات3010

84/94/1/225214053167000132,289,84047212880803601384/06/01-0 رابطه ایDBمهندس طراح اطالعات فناوریخدمات3011

WEB0-24/88/1/225134053168000121,526,5604285280802401384/06/01مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی اطالعات فناوریخدمات3012

84/93/1/225134053169000132,289,84045414680803601384/06/01-0مهندس طراح تجارت الکترونیکاطالعات فناوریخدمات3013

Oracle0-84/96/1/225214053170000134,442,49648314180803841384/06/01مهندس طراح سیستمهای اطالعات فناوریخدمات3014

ORACEL3-42/26/1/225214053171000134,442,49648314180803841384/06/01مهندس طراح فرم در اطالعات فناوریخدمات3015

84/91/1/225134053172000138,030,25648118380804241384/06/01-0مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وباطالعات فناوریخدمات3016

ORACEL0-23/80/1/225214053173000128,702,08043212880803201384/06/01مهندس كارآرایی سیستمهای اطالعات فناوریخدمات3017

Green it2512-53-101-125124053174000128,702,0804761648003201395/07/02مهندس كامپیوتر دراطالعات فناوریخدمات3018

23/97/1/225294053175000123,679,2164238180802641384/06/01-0مهندس كامپیوتر در امنیت كسب و كار الکترونیکیاطالعات فناوریخدمات3019

23/84/1/212124053176000125,114,3204526880802801384/06/01-0مهندس كامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دوراطالعات فناوریخدمات3020

SAN0-23/99/1/225234053177000125,114,3204368480802801384/06/01مهندس كامپیوتر در شبکه های اطالعات فناوریخدمات3021

GUI0-84/95/1/225134053178000130,495,96045212880803401384/06/01مهندس كامپیوتر در طراحی اطالعات فناوریخدمات3022

ORACEL3-42/25/1/225214053179000130,854,73645213280803441384/06/01مهندس كامپیوتر در مدیریت اطالعات فناوریخدمات3023

23/85/1/225194053180000150,228,640426813280805601384/06/01-0مهندس كامپیوتر در مدیریت دانشاطالعات فناوریخدمات3024

42/18/1/225194053181000125,114,3204408080802801384/06/01-3مهندس كامپیوتر در مدیریت زمان و اولویتاطالعات فناوریخدمات3025

23/86/1/225194053182000128,702,0804649680803201384/06/01-0مهندس كامپیوتر در مدیریت كیفیت پروژهاطالعات فناوریخدمات3026

84/98/1/225194053183000126,549,4244449280802961384/06/01-0مهندس كامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش كسب و كاراطالعات فناوریخدمات3027

84/23/1/225294053184000148,075,984411825880805361384/06/01-0مهندس كامپیوتر در نفوذگریاطالعات فناوریخدمات3028

23/96/1/225194053185000128,702,08045610480803201384/06/01-0مهندس كیفیت نرم افزاراطالعات فناوریخدمات3029

23/95/1/225124053186000125,831,8724567280802881384/06/01-0مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزاراطالعات فناوریخدمات3030

52/92/1/1/33119305318800018,754,11035072001221388/01/01-8میکروكنترلرها در روبوتیکاطالعات فناوریخدمات3031

20082513/1112512305318900016,457,95033139020901392/11/30نصاب و پیکر بندی سرور اطالعات فناوریخدمات3032

2513/1132523405319000116,637,35642915030741392/11/30نصب و راه اندازی شبکه های فیبر نوری و بی سیماطالعات فناوریخدمات3033

Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And Switching2523-53-140-125234053191000116,144,920460120001802015/10/13اطالعات فناوریخدمات3034

ITIL V3 Foundation Level2513-53-100-12519405319200115,381,6404204000602015/01/10اطالعات فناوریخدمات3035

Matrix Structural Analysis @ Dynamics Using SAP20002523-53-132-12511405319400018,072,4604306000902016/01/01اطالعات فناوریخدمات3036

J2EE0-84/76/1/2/825134053195000110,045,728431610201121388/04/01مهندس برنامه نویس  اطالعات فناوریخدمات3037

3512/393512305300200017,175,50033070001001390/04/01اسمبل و ارتقاء دهنده كامپیوترهای شخصی اطالعات فناوریخدمات3038

3512/452511405300300016,278,5804244600701390/05/01(از طریق تولید نرم افزار)آنالیزگر نیازمندیهااطالعات فناوریخدمات3039

MAYA2513-53-075-12166305300400114,305,3003204000601394/06/01انیمیشن سازی فیلم و بازی های كامپیوتری با اطالعات فناوریخدمات3040

2431/19/11221305300500015,381,6253304500751390/07/01بازاریابی فروشگاه مجازیاطالعات فناوریخدمات3041

12166305300600015,381,6253235200751394/06/01-117-53-2515بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی اطالعات فناوریخدمات3042

AJAX2513-53-073-12513405300700018,610,6244326400961394/06/01برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات3043



98مبالغ حداکثر شهریه مصوب در سال  آموزشگاه مهارت-سعید خدایی: تهیه کننده

Entity Framework2513-53-072-12514405300800017,534,2964285600841393/11/01برنامه نویس اطالعات فناوریخدمات3044

LINQ2513-53-074-12513405300900116,457,9684244800721394/06/01برنامه نویسی با اطالعات فناوریخدمات3045

2513-53-045-12513405316300113,587,7604132700401393/03/10 ( Core Java / J2SE)برنامه نویسی مقدماتی جاوا اطالعات فناوریخدمات3355

Snagit 2523-53-129-12166205307700111,435,104291500241394/10/15كاربری نرم افزار اطالعات فناوریخدمات3356

Microsoft Word 2016    2523-53-121-13511305310400113,587,7503203000502016/03/05اطالعات فناوریخدمات3357

Microsoft Excel 2016    2519-53-102-13511305310400214,305,3003204000602016/03/05اطالعات فناوریخدمات3358

Microsoft Power Point 2016 2519-53-103-12166205310400312,989,8002153500502016/03/05اطالعات فناوریخدمات3359

Microsoft Access 2016  2519-53-104-12521305310400415,022,8503205000702016/03/05اطالعات فناوریخدمات3360

Microsoft Visio 20162519-53-106-13511305310400513,587,7503203000502016/03/05اطالعات فناوریخدمات3361

Word2513-53-051-13511305310400613,587,7503104000501393/04/25كاروری اطالعات فناوریخدمات3692

13511305310400117,175,50032080001001393/04/25-050-53-2513 (ویژه افراد خاص با نیازهای ویژه)  Wordكارور اطالعات فناوریخدمات3693

ICDL2513-53-041-17321205301400017,773,480230100001301396/12/5كاربر  اطالعات فناوریخدمات3694

2511/133511305312400114,305,30031248006090/4/1كارور شبکه اینترنتاطالعات فناوریخدمات3697

2523-53-114-13511305310300411,578,610381400221394/10/01( Parental Control)كنترل والدین بر كودكان در ویندوز اطالعات فناوریخدمات3698

13511305310300511,722,120361800241394/12/15-134-53-2513(ویژه افراد خاص) مبانی فناوری اطالعات اطالعات فناوریخدمات3699

1330/1025134053169001111,839,608431860151321389/03/01(هوش تجاری)  در فناوری اطالعات BIمدیر اطالعات فناوریخدمات3700

13511305310300612,439,670372700341393/03/12-044-53-2513مهارت های زندگی آنالین اطالعات فناوریخدمات3701

14110205300100111,315,512231900221394/10/15-004-53-1330مهارت های حرفه ای و اداری كار با رایانهاطالعات فناوریخدمات3702

12523405306000115,740,4164234100641394/07/08-107-53-2513مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک اطالعات فناوریخدمات3703

20122511/142523405315100117,444,602418253010831392/02/01نصب و پیکربندی ویندوز سرور اطالعات فناوریخدمات3704

IIS 2513-53-077-12512405314700112,690,8204102000301394/04/15نصب و پیکربندی اطالعات فناوریخدمات3705

MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE 2523-53-102-12523405317700115,740,4164204400642015/10/13)اطالعات فناوریخدمات3712

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA 2523-53-100-12523405317700215,740,4164204400642015/10/13)اطالعات فناوریخدمات3713

MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE2523-53-101-12523405317700315,740,4164204400642015/10/13)اطالعات فناوریخدمات3714

MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE2523-53-103-12523405317700415,740,4164204400642015/10/13)اطالعات فناوریخدمات3715

MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME2523-53-104-12523405317700515,740,4164204400642015/10/13)اطالعات فناوریخدمات3716

MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE2523-53-105-12523405317700615,740,4164204400642015/10/13)اطالعات فناوریخدمات3717

12166305304000112,870,2003152500401394/10/15-130-53-2523(بازی سازی و شبیه سازی كامپیوتری) Scratchبرنامه نویسیاطالعات فناوریخدمات3718

Macintosh1330-53-002-13512305304700111,937,385391800271394/09/15كاربری اطالعات فناوریخدمات3719

Tablet1349/063511305310300812,152,6503102000301393/02/01كاربر اطالعات فناوریخدمات3721

iOS 1330-53-001-13511305310300911,937,385391800271394/09/15كاربر اطالعات فناوریخدمات3722

After Effects 301 Black Belt2513-53-139-12166205308500212,870,2082183000482016/03/05اطالعات فناوریخدمات3723

After Effects 201: Green Belt2513-53-138-12166205308500312,391,8402103000402016/03/05اطالعات فناوریخدمات3724

After Effects Creative License2513-53-140-12166305308500419,184,640328100001282016/03/05اطالعات فناوریخدمات3725

After Effects Jumpstart: zero to HERO2513-53-141-12166205308500512,391,84021030004095/1/28اطالعات فناوریخدمات3726

After Effects 101: Yellow Belt 2513-53-137-12166205308500111,793,8802102000302016/03/05اطالعات فناوریخدمات3727

PHP,MYSQL,APACHE3319-39-870-12512405315200111,883,574471400211394/06/01نصب و پیکربندی اطالعات فناوریخدمات3728

Anime Studio Pro2513-53-146-12166405309600117,175,5204186200801394/12/25 كارور اطالعات فناوریخدمات3729
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Captivate2513-53-145-12166305309600213,444,2403153300481395/01/17كاروریاطالعات فناوریخدمات3730

Iclone Pro2513-53-150-121664053096003110,045,72843280001121395/02/04كارور اطالعات فناوریخدمات3731

Camtasia Studio2513-53-152-12513405306200114,305,3124123600481395/02/07تولید محتوای آموزشی با اطالعات فناوریخدمات3732

Ulead Video Studio2513-53-154-12166405312000117,175,5204305000801395/02/07ویرایش حرفه ای ویدئو با اطالعات فناوریخدمات3733

Inkscape2513-53-149-12513405306500118,072,4604306000901394/12/17كارور اطالعات فناوریخدمات3734

Microsoft Outlook 20162519-53-100-13511305312400212,870,2003103000402016/03/05اطالعات فناوریخدمات3735

13512305310301013,444,2403163200481393/02/23-001-53-2513(تلفن ها و سایر دستگاههای هوشمند) Androidكاربری اطالعات فناوریخدمات3736

Portal2513-53-063-11330205314400111,913,472282400321393/08/01كاربری اطالعات فناوریخدمات3737

12529405306000116,816,7444265000761394/07/08-106-53-2523امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک اطالعات فناوریخدمات3738

11221305300500114,592,3203164800641393/03/12-043-53-2513 بازاریابی الکترونیکیاطالعات فناوریخدمات3739

12513405301400118,072,4604306000901394/06/01-118-53-2515 (تبلت وسایر دستگاه های اندرویدی- تلفن همراه) Basic 4 Androidبرنامه نویسی اطالعات فناوریخدمات3740

20122511/162523405315100217,354,908415273010821392/02/01پیکر بندی سرویس های پیشرفته ویندوز اطالعات فناوریخدمات3741

13513305310301111,865,6303111500261394/12/15-133-53-2513ویژه افراد خاص ‐كاربراینترنتاطالعات فناوریخدمات3742

1351130531030121932,81534900131394/12/15-132-53-2513ویژه افراد خاص  - (Email)كاربر پست الکترونیک اطالعات فناوریخدمات3743

13511305310301311,506,855361500211394/12/15-135-53-2513ویژه افراد خاص  - 7كاربر ویندوز اطالعات فناوریخدمات3744

Auto play Media Studio 2513-53-058-12513405306500216,727,0504156000751393/06/01كاربری اطالعات فناوریخدمات3745

Avid Liquid 2513-53-056-12166205312000212,391,840283200401393/06/01تدوین گری با نرم افزار اطالعات فناوریخدمات3746

12511405309000214,933,1704163900551393/05/22-052-53-2513روش تحقیق در شبکه های اجتماعی اطالعات فناوریخدمات3747

Comfar2523-53-134-12519405318300214,484,7004193100501394/10/15استفاده از نرم افزار اطالعات فناوریخدمات3748

13511305310301512,152,650382200301394/01/15-085-53-2513كارور امنیت فناوری اطالعات اطالعات فناوریخدمات3749

2513/1002512405314200114,215,6184232400471392/10/21(LPIC-1)  لینوكس اطالعات فناوریخدمات3750

13511305310301416,457,9503385200901394/10/15-003-53-1330كاربرد رایانه و اینترنت در محیط كاراطالعات فناوریخدمات3752

Administering Windows Server 2012 2513-53-118-12523405318700513,587,7604103000402015/05/06اطالعات فناوریخدمات3753

Installing and Configuring Windows Server 20122513-53-108-12523405318700113,587,7604103000402015/05/06اطالعات فناوریخدمات3754

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services2513-53-109-12523405318700212,690,8204102000302015/05/06اطالعات فناوریخدمات3755

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6] (VCP6-DCV2513-53-111-12523405318700313,587,7604103000402015/05/06)اطالعات فناوریخدمات3756

Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center2523-53-111-12523405318700412,870,2084102200322015/05/06اطالعات فناوریخدمات3758

Microsoft publisher 20162519-53-105-13511305310400813,587,7503203000502016/03/05اطالعات فناوریخدمات3759

Graphic design technology skills in international competitions2513-53-144-121664053099002130,495,9604100240003402016/03/05اطالعات فناوریخدمات3760

Advanced Web Application Development using Microsoft® ASP.NET 2513-53-119-12513405302200115,381,6404204000602015/11/15اطالعات فناوریخدمات3761

Web Design fundamental (HTML5, CSS32513-53-120-12513405303200114,843,4764203400542015/10/15) اطالعات فناوریخدمات3762

MMB 2513-53-057-12513405306500318,072,46042357010901393/06/01طراحی و پیاده سازی چندرسانه ای با اطالعات فناوریخدمات3763

CompTIA Security2511/1012529405305903312,690,8204102000301393/04/01+اطالعات فناوریخدمات3764

CompTIA Network2511/1002523405305903412,690,8204102000301393/04/01+اطالعات فناوریخدمات3765

CompTIA A2511/1023512305304600114,305,3003204000602013/5/12+اطالعات فناوریخدمات3766

12529405305900115,740,4164164800641393/04/01-001-53-2523آماده سازی امنیت اطالعات فناوریخدمات3767

12529405305900215,561,0284144800621393/04/01-020-53-2523آماده سازی و تست نفوذ در شبکه اطالعات فناوریخدمات3768

12523405305900315,740,4164164800641393/04/01-007-53-2523ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه ویندوزاطالعات فناوریخدمات3769
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12523405305900415,740,4164164800641393/04/01-011-53-2523ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه لینوكساطالعات فناوریخدمات3770

12529405305900615,740,4164164800641393/04/01-018-53-2523ارزیابی ریسک امنیت شبکهاطالعات فناوریخدمات3771

12523405305900515,740,4164164800641393/04/01-030-53-2523 و جاوا JSPاسکریپت نویسی اطالعات فناوریخدمات3772

12523405305900715,740,4164164800641393/04/01-028-53-2523ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بیسیماطالعات فناوریخدمات3773

12514405305900815,740,4164164800641393/04/01-029-53-2523برنامه نویسی كاربردی و سوكت با جاوااطالعات فناوریخدمات3774

12529405305900915,740,4164164800641393/04/01-017-53-2523پیاده سازی امنیت شبکــهاطالعات فناوریخدمات3775

12523405305901015,740,4164164800641393/04/01-003-53-2523پیاده سازی سخت افزار ارتباطی اطالعات فناوریخدمات3776

12523405305901115,740,4164164800641393/03/01-004-53-2523پیاده سازی سیستم های ذخیره سازیاطالعات فناوریخدمات3777

12523405305901215,740,4164164800641393/04/01-013-53-2523پیاده سازی شبکهاطالعات فناوریخدمات3778

12523405305901315,740,4164164800641393/04/01-021-53-25231تحلیل امنیت شبکه اطالعات فناوریخدمات3779

12523405305901415,740,4164164800641393/04/01-015-53-2523راه اندازی و نگهداری دامنه شبکهاطالعات فناوریخدمات3780

12523405305901515,740,4164164800641393/04/01-022-53-2523طراحی امنیت شبکــهاطالعات فناوریخدمات3781

12529405305901615,740,4164164800641393/04/01-026-53-2523طراحی امنیت شبکه های بی سیم اطالعات فناوریخدمات3782

12529405305901715,740,4164164800641393/04/01-019-53-2523كارآگاهی امنیت شبکهاطالعات فناوریخدمات3784

12523405305901815,740,4164164800641393/04/01-032-53-2523كنترل نرم افزاری نفوذ و مقابله اطالعات فناوریخدمات3785

2523-53-023-11330305305901914,592,3203164800641393/04/01(ISMS) مدیریت استانداردهای امنیت اطالعاتاطالعات فناوریخدمات3789

12523405305902015,740,4164164800641393/04/01-014-53-2523مدیریت تنظیمات كاربری شبکهاطالعات فناوریخدمات3790

12523405305902115,740,4164164800641393/04/01-031-53-2523مدیریت ساختار های اختصاصی نرم افزاراطالعات فناوریخدمات3791

11330205305902213,826,9442164800641393/04/01-024-53-2523مستند سازی امنیت شبکــه و اطالعاتاطالعات فناوریخدمات3792

13512405305902315,740,4164164800641393/04/01-002-53-2523مونتاژ رایانه اطالعات فناوریخدمات3793

12523405305902415,740,4164164800641393/04/01-025-53-2523نصب تجهیزات و دستگاه های بی سیماطالعات فناوریخدمات3794

13512405305902515,740,4164164800641393/04/01-005-53-2523نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوزاطالعات فناوریخدمات3795

12523405305902615,740,4164164800641393/04/01-006-53-2523نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه ویندوز اطالعات فناوریخدمات3796

12523405305902715,740,4164164800641393/04/01-008-53-2523نصب و نظارت سرویسهای ویندوزاطالعات فناوریخدمات3810

12523405305902815,740,4164164800641393/04/01-009-53-2523نصب و تنظیم سیستم عامل لینوكساطالعات فناوریخدمات3814

12523405305902915,740,4164164800641393/04/01-010-53-2523نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه لینوكس اطالعات فناوریخدمات3818

12523405305903015,740,4164164800641393/04/01-012-53-2523نصب و نظارت سرویسهای لینوكساطالعات فناوریخدمات3821

12523405305903115,740,4164164800641393/04/01-016-53-2523نصب و نگهداری ملزومات شبکهاطالعات فناوریخدمات3823

12529405305903215,740,4164164800641393/04/01-027-53-2523نفوذ گری و مقابله كننده شبکه های بی سیماطالعات فناوریخدمات3826

Matlab 2513-53-082-12511405309000314,036,2304153000451393/11/01برنامه نویسی با اطالعات فناوریخدمات3876

2513405302600017,175,5204206000801394/03/15	Python0-85/95/1/2برنامه نویسی اطالعات فناوریخدمات3882

After Effects2513-53-130-121663053085006113,633,450348142001901395/01/23كارور  اطالعات فناوریخدمات3892

73212053005000134,083,7202100470005701396/05/21-تولید كننده محتوای الکترونیکی عمومیاطالعات فناوریخدمات3961

25134053065000173212053004000131,093,920282438005201396/05/21تولید كننده چند رسانه ای دو بعدیاطالعات فناوریخدمات3962

25134053064000173212053007000138,867,4002124526006501396/05/21تولید كننده چند رسانه ای سه بعدیاطالعات فناوریخدمات3963

73212053009000120,928,600275275003501396/05/21-كاربر گرافیکی محتوای آموزشیاطالعات فناوریخدمات3964

25134053062000173212053010000114,949,000245205002501396/05/21محتوا ساز آموزش الکترونیکیاطالعات فناوریخدمات3965

73212053006000126,908,2002106344004501396/05/21-تولید كننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتیاطالعات فناوریخدمات3966
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Corel Draw216640531090000073212053011000111,959,200252148002001396/05/21كاربر گرافیک رایانه ای با اطالعات فناوریخدمات3967

Mysql25134053025000173212053003000122,124,520292278003701396/05/21 و phpتوسعه دهنده صفحات وب با اطالعات فناوریخدمات3968

WordPress25134053093000173212053002000120,330,640277263003401396/05/21توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با اطالعات فناوریخدمات3969

Adobe Illustrator 21664053117000173212053001000117,938,800256244003001396/05/21كاربر گرافیک رایانه ای با  اطالعات فناوریخدمات3970

InDesign21664053118000173212053008000114,949,000254196002501396/05/21كاربر گرافیک رایانه ای با اطالعات فناوریخدمات3971

PhotoShop21664053099001173212053012000125,114,320275345004201396/05/21كاربر گرافیک رایانه ای با اطالعات فناوریخدمات3972

SQL SERVER-35123053001000111,839,575352113001651396/12/2پیاده ساز بانک اطالعاتی  با      اطالعات فناوریخدمات4109

Photoshop-7321205301600015,381,64021575009097/3/30كارور اطالعات فناوریخدمات4634

Illustrator-7321205301700015,381,64021674009097/4/10كارور اطالعات فناوریخدمات4635

25134053069000135143053001000112,485,3703671070017497/5/17  (CIW)طراح وب اطالعات فناوریخدمات4658

Matlab-25114053090005113,633,4884261260015297/10/1برنامه نویسی پردازش تصویر در اطالعات فناوریخدمات4783

Matlab-2511405309000617,623,99041471008597/10/1برنامه نویسی سیستم فازی در اطالعات فناوریخدمات4784

Matlab-2511405309000418,969,400423770010097/10/1برنامه نویسی شبکه های عصبی در اطالعات فناوریخدمات4785

Storyline-7321205301800016,577,560234760011097/10/1تولید و محتوا با نرم افزار اطالعات فناوریخدمات4786

LR-WPAN25234053059035125234053061000118,835,740455155002101397/10/19طراح و پیاده سازی شبکه های اینترنت اشیا مبتنی بر اطالعات فناوریخدمات4787

Network simulator 2 (NS-2) -2523305306001016,099,17532659008597/10/22شبیه سازی شبکه ها بااطالعات فناوریخدمات4797

131113095001000113,343,616348108001561394/02/01-006-95-3117متصدی خنک كاری قطعات با نانو سیاالتنانو فناوریصنعت485

CVD3117-95-009-131113095002000110,606,46433787001241394/02/20متصدی تولید نانو لوله های كربنی با روشنانو فناوریصنعت486

13111309500300019,237,88833672001081394/06/01-012-95-3117متصدی تولید نانو كامپوزیت های پایه پلیمری گرما نرمنانو فناوریصنعت487

131113095004000117,278,272366136002021395/02/01-018-95-3117متصدی پوشش دهی نانو كامپوزیتی فلزات با فرایند آبکاری الکتریکینانو فناوریصنعت488

131113095005000111,632,896335101001361395/04/01-023-95-3117متصدی تولید نانو ذرات نقره وطال به روش شیمی ترنانو فناوریصنعت489

121494095001000112,402,72043680001161394/02/01-002-95-2149طراح سیستم های نانو الکترومکانیکینانو فناوریصنعت490

121494095002000112,830,40043585001201394/02/15-003-95-2149طراح مدارات نانو الکترونیکی آنالوگنانو فناوریصنعت491

131173095001000111,975,04035684001401394/06/01-014-95-3117متصدی تولید نانو كامپوزیت های پودری پایه فلزی با روش آلیاژسازی مکانیکینانو فناوریصنعت492

131173095002000112,830,400348102001501394/11/05-017-95-3117متصدی تولید نانو كامپوزیت زمینه فلزی به روش ریخته گری اغتشاشینانو فناوریصنعت493

121464095001000116,038,000447103001501394/04/01-001-95-2146متصدی كاربری نانو فناوری درتولید و استخراج نفت وگازنانو فناوریصنعت494

13119309500100019,066,81633274001061394/02/01-001-95-2149متصدی اتاق تمیزنانو فناوریصنعت495

3117309500500019,580,03232983001121395/12/01-فن ورز آندایزینگ آلومینیومنانو فناوریصنعت3885

3117309500400019,836,64033085001151395/12/01-كارور دستگاه نانو لیتوگرافی پروب روبشینانو فناوریصنعت3886

31173095006000110,520,92833489001231395/12/01-خالء كارنانو فناوریصنعت3887

31173095007000111,119,680328102001301395/12/01-كارور سیستم الیه نشانی به روش انباشت اتمینانو فناوریصنعت3888

13142309500000113,250,36831622003895/4/1-001-95-3142بهبود حاصلخیزی خاک با فناوری نانونانو فناوریصنعت4174

121494095002001111,761,200435750011094/6/15-001-95-2152طراحی مدارات نانو الکترونیکی دیجیتالنانو فناوریصنعت4175

13111309500000116,415,20032352007594/1/20-001-95-3117الیه نشانی دورانینانو فناوریصنعت4176

13111309500000216,500,73632254007694/2/1-002-95-3117الکتروریسینانو فناوریصنعت4177

13111309500000317,869,31232567009294/2/15-008-95-3117الیه نشانی پالسینانو فناوریصنعت4178

13111309500000416,158,59232250007294/2/20-001-95-3116بهبود عملکرد پیل های سوختی  با فناوری نانونانو فناوریصنعت4179

131153095000001111,547,360345900013594/6/1-011-95-3117نانو پوشش دهی قطعات توربو ماشین هانانو فناوریصنعت4183
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13111309500000518,895,744338660010494/6/15-010-95-3117بهبود عملکرد باتری های لیتیم یونی با فناوری نانونانو فناوریصنعت4187

131113095000006110,093,248336820011894/6/15-015-95-3117تولید نانو ذرات به روش سل ژلنانو فناوریصنعت4191

131113095000007110,093,248336820011894/6/15-013-95-3117تولید نانو ذرات به روش هیدروترمالنانو فناوریصنعت4192

131113095000008110,349,856364570012194/9/1-016-95-3117بهبود عملکرد سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط كوانتومی با فناورینانو فناوریصنعت4193

13112309500000114,191,26431633004995/4/1-001-95-3112بهبود عملکرد عایق های حرارتی ساختمان با فناوری نانونانو فناوریصنعت4194

13112309500000213,250,36831820003895/4/1-002-95-3116بهبود كیفیت آسفالت با فناوری نانونانو فناوریصنعت4195

13111309500000918,211,45632868009695/4/1-019-95-3117تولید نانو ذرات به روش آسیاب گلوله اینانو فناوریصنعت4196

13111309500001016,842,88032852008095/4/1-003-95-3116بهبود كارایی سوخت های بنزینی و دیزلی با فناوری نانونانو فناوریصنعت4197

PACVD3117-95-024-13111309500001116,500,73631957007695/4/1روش به ت قطعاروی  بر TiNهی دپوشش نانو فناوریصنعت4198

13111309500001217,783,77634348009195/4/1-020-95-3117تولید نانو ذرات به روش میکروامولسیوننانو فناوریصنعت4199

13111309500001317,698,24035832009095/4/1-022-95-3117الیه نشانی كندوپاش مگنترونینانو فناوریصنعت4200

59/56/1/12641407300100116,909,540470600761388/01/01-1بازاریاب مطبوعاتیوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2161

13322307300100018,727,84034674001201393/04/25-003-73-2641بازاریاب رسا محلهوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2162

39/39/1/234333073001000110,764,336347101001481377/11/01-1مسنول سمعی و بصری و روابط عمومیوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2163

126424073001000115,364,63547594001691394/05/10-004-73-2641دبیر سرویس خبروفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2164

126424073002001111,637,12044880001281394/04/25-002-73-2641خبرنگاری رسا محلهوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2165

59/30/1/126424073002002110,091,565410011001111388/01/01-1خبرنگاری ورزشیوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2166

2641/1/122642407300200318,273,2654226900911390/06/01خبرنگاری حوزه كودكانوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2167

2641/1/132642407300200419,091,50042575001001393/06/01خبرنگاری حوزه سیاسیوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2168

226424073002000125,092,5404511854002761394/06/01-001-73-2641خبرنگاروفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2169

2641/1/142642407300200518,000,5204216700881390/06/01خبرنگاری زنان وفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2170

2432/23433307300100113,200,2083202400441389/03/01مسئول اندازه گیری رضایت مشتریانوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2171

59/55/1/126414073001000113,000,845412815001431388/01/01-1ویراستار مطبوعات و كتابوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2172

11431307300100018,873,30434874001221393/03/25-001-73-2641مسئول رسا  محلهوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2173

02/10/1/111133073001000125,747,1283174180003541388/12/01-2دهیاروفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2174

0524234073001000183,641,8004200720009201391/10/20-2635مشاور امور مهاجرتیوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2175

102423407300100119,091,50047030001001392/01/20-2635مشاور تحصیل در خارج از كشوروفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2176

14225207300100112,181,9602102600361394/02/05-001-73-6330بکارگیری مهارتهای زندگیوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2177

134143073001000113,673,616350138001881395/02/10-001-73-2652(ع)مداح و ستایشگر اهل بیت وفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ2178

14225207300100211,515,2502101500251394/05/18-005-73-2641مسئول اطالع رسانی وفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ3946

19/90/1/142252073001000116,061,650218580002651388/01/01-2متصدی روابط عمومی وفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ3947

4225207300200114225207300100313,394,1602164000561396/03/08بکارگیری زبان بدن در بر قراری ارتباط وفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ3949

12632407300000212,181,960461800241393/10/06-002-49-2632بکارگیری مهارت جامع برقراری ارتباط وفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ4278

26392632407300000113,636,6004162400401394/07/01-49-001-1كار گروهی وفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ4279

7321207301300213,636,60022040006097/12/25-بکارگیری سواد فضای مجازیوفرهنگی نرم فناوریهنر و فرهنگ4819

172322032001000114,683,680271135002061393/06/01-001-109-7232سازنده هواپیماهای مدل قابل پروازهوایی فناوریصنعت3200

10313130070010001111,196,80039653350013001390/08/10-3131تکنسین سیستم های خورشیدی و فتوولتائیکپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3480

313121494007001000117,855,640439128001671393/04/01-105-070-1طراح متمركزكننده خورشیدیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3481
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31311131313007002000151,321,6003195405006001392/10/01تکنسین توربین های بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3482

1731313007009000124,805,440380210002901392/10/01-2151مشاور انرژیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3483

313131313007006000119,844,352376156002321393/04/01-105-058-1بازرس عملکرد مکانیکی توربین بادپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3484

313131313007044000127,884,73636616010003261393/04/01-105-055-1سرویسکار قطعات الکتریکی توربین بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3485

313131313007004000141,741,56838620220004881393/04/01-105-061-1نصاب توربین بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3486

313131313007007000125,489,7283145936002981393/04/01-105-071-1ارزیاب سیستم های انرژی خورشیدی خانگیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3487

31313131300700800019,237,88833375001081393/04/01-105-073-1بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3488

313121514007001000132,289,840489213003021393/04/01-105-068-1طراح سیستم های فتوولتائیکپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3489

313131313007010000132,247,0723752228003771393/04/01-105-066-1كاربر بهره بردار و نگهدار نیروگاه فتوولتائیکپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3490

313131313007011000129,680,9923672008003471393/04/01-105-067-1كاربر بهره برداری و نگهداری نیروگاه حرارتی خورشیدیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3491

313182122007001000121,027,600259236002951393/04/01-105-065-1كاربر خط تولید ماژول خورشیدیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3492

313131313007005000113,087,008331824001531393/04/01-105-069-1نصاب آینه های نیروگاه های حرارتی خورشیدیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3493

313131313007013000128,996,70431101498003391393/04/01-105-072-1پتانسیل سنج و ارزیاب سایت نیروگاه خورشیدیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3494

313131313007014000124,035,6163831584002811393/04/01-105-052-1راهبر سیستم های هاضم تولید بیوگازپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3495

131313007015000128,569,024310516940203341393/04/01-044-105-3131متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکی استحصال بیوگازپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3496

313131313007016000120,357,5683711274002381393/04/01-105-045-1متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های مکانیکی استحصال بیوگازپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3497

313131313007017000129,509,92031301754003451393/04/01-105-043-1های زباله شهری بازچرخش وتصفیه شیرآبه در دفنگاه‘كنترل‘متصدی جمع آوری پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3498

313131313007018000123,180,2563941532402711393/04/01-105-037-1متصدی سیستم زباله سوز نیروگاهیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3499

313131313007019000133,187,96831551934003881393/04/01-105-039-1متصدی كار با سیستم های تولید سوخت های زیستی مایعپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3500

313131313007020000125,746,33638815340203011393/04/01-105-038-1متصدی شبکه جمع آوری بیوگاز دفنگاه زباله شهریپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3501

313131313007021000115,653,088369114001831393/04/01-105-036-1متصدی كار با سیستم های زباله سوز ظرفیت پایین و عفونیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3502

313131313007022000133,701,18431382164003941393/04/01-105-042-1متصدی كنترل كیفی دفن زبالهپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3503

313131313007023000116,593,984374120001941393/04/01-105-040-1متصدی كنترل كیفی سیستم پاالیش پسماند و گازهای آالینده خروجی سیستم زباله سوزپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3504

313131313007024000132,674,752313318940203821393/04/01-105-046-1ناظر كیفی عملیات اجرایی دفنگاه زبالهپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3505

313131313007046000131,648,32031601605003701393/04/01-105-109-1آزمایشگر سنجش كیفیت هیدروژنپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3506

313131313007047000135,925,12031951656004201393/04/01-105-113-1آزمایشگر سیستم های پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3507

3131313130070480001211,273,920351219580024701393/04/01-105-126-1آزمایشگر چاه های زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3508

313121454007004000149,717,80041353003004651393/04/01-105-116-1اپراتور تركیب و فرآوری مواد اولیه ساخت پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3509

313131313007025000126,516,16037018040203101393/04/01-105-135-1لوله گذاری و اتصاالت دفنگاه زباله شهری‘اپراتور حفاریپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3510

313121454007005000133,038,2804163146003091393/04/01-105-1/142اپراتور ساخت سل پیل سوختی اكسید جامدپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3511

313121454007006000124,377,760413692002281393/04/01-105-117-1اپراتور ساخت الیه كاتد و الکترولیت پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3512

313131173007001000112,830,40035298001501393/04/01-105-062-1بازرس كنترل كیفیت جوش توربین بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3513

313131173007002000112,830,400350100001501393/04/01-105-059-1بازرس كنترل كیفیت قطعات كامپوزیتی توربین بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3514

131153007001000115,396,4803421080301801393/04/01-063-105-3131بازرس كنترل كیفیت قطعات مکانیکی توربین بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3515

313121464007001000117,641,800476395001651393/04/01-105-110-1بازرس كیفیت تجهیزات پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3516

313121454007014000170,781,040432723510006621393/04/01-105-114-1تحلیلگر عملکرد سیستم های پیل سوختی پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3517

313131313007026000137,464,76832311476004381393/04/01-105-094-1بهره برداری و نگهداری سامانه الکترولیز‘تکنسین نصبپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3518

131313007027000140,201,920312924110004701393/04/01-141-105-3131بهره برداری و نگهداری سامانه خالص ساز هیدروژن‘تکنسین نصبپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3519
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313131313007028000141,484,960310024514004851393/04/01-105-115-1بهره برداری و نگهداری سامانه رفورمر‘تکنسین نصبپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3520

313131313007029000122,239,3603911492002601393/04/01-105-054-1راهبر سیستم های تولید پلت سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3521

313121144007001000143,623,3604190218004081393/04/01-105-086-1زمین شناس مطالعات سطح االرضی منابع انرژی زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3522

313131313007030000138,491,20035020020004501393/04/01-105-064-1سرویسکار قطعات مکانیکی توربین بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3523

313121454007007000145,013,3204173248004211393/04/01-105-100-1سرپرست واحد ساخت و مونتاژ استک پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3524

121514007002000141,805,7204772942003911393/04/01-125-105-3131طراح سامانه مدیریت هوشمند پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3525

313121444007001000159,768,28043511882005591393/04/01-105-105-1طراح سیستم خنک كننده استک پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3526

313121454007008000123,201,640497120002171393/04/01-105-053-1طراح سیستم های تولید گاز سنتز از زیست تودهپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3527

313121454007009000144,692,56042181802004181393/04/01-105-106-1طراح سیستم های سوخت رسانی پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3528

313121454007010000134,107,4804114205003191393/04/01-105-129-1طراح سیستم های هاضم تولید بیوگازپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3529

313121454007011000156,133,00042352702005251393/04/01-105-104-1طراح قطعات استک و صفحات اتصال دهنده پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3530

121514007003000144,157,9604812924004131393/04/01-143-105-3131پیل سوختیDC/ACطراح واحد اتصاالت الکتریکی و سامانه پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3531

313121454007012000146,189,44042102022004321393/04/01-105-107-1طراح واحد تولید توان استک پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3532

313131313007031000148,755,52032022888005701393/04/01-105-078-1متصدی ایمنی نیروگاه زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3533

313131313007032000148,755,52032022888005701393/04/01-105-079-1متصدی بازرسی و كنترل كیفیت تجهیزات نیروگاه زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3534

313131313007033000131,904,92831171768003731393/04/01-105-080-1متصدی برنامه ریزی و افزایش راندمان نیروگاه زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3535

313131313007034000153,032,320314423624006201393/04/01-105-089-1متصدی بهره برداری نیروگاه زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3536

313131313007035000116,422,912366126001921393/04/01-105-095-1كنترلی زباله سوز- متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3537

313131313007036000121,384,0003771492402501393/04/01-105-050-1مکانیکی زباله سوز- متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های حرارتیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3538

313131313007037000133,786,72031681478003951393/04/01-105-090-1متصدی تعمیر و نگهداری پمپ حرارتی زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3539

313131313007038000153,203,392314623624006221393/04/01-105-091-1متصدی ساخت داخل نیروگاه زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3540

313131313007039000121,897,2163751018002561393/04/01-105-092-1متصدی گروتینگ چاه های پمپ حرارتی زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3541

313131313007040000135,754,0483184234004181393/04/01-105-127-1محاسب سیستم های پمپ حرارتی زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3542

313113214007001000155,598,40042252455005201393/04/01-105-140-1مدیر تامین و كنترل مواد در ساخت  پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3543

313113214007002000169,818,760432628720206531393/04/01-105-123-1مدیر راهبری نیروگاه های زیست تودهپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3544

313121454007013000162,548,200420028510005851393/04/01-105-124-1مشاور نصب سیستم مولد نیرو پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3545

313131313007041000138,149,05631762205004461393/04/01-105-119-1مونتاژكار پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3546

313131313007042000150,466,240314534510005901393/04/01-105-085-1نصاب پمپ حرارتی زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3547

313121144007002000144,051,0404202210004121393/04/01-105-088-1ژئوشیمیست منابع انرژی زمین گرماییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3548

313131313007043000117,363,808374129002031393/04/01-105-128-1تعمیر كار بخاری پلت سوز پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3549

33131300700100118,553,60032674001001391/06/30-3131نصب پانلهای خورشیدیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت3948

121454007014001111,547,360429790010891/6/30-2149مدیریت عملکرد پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4142

13131300700200117,698,24031971009091/6/30-3131مدیریت عملیات توربین های بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4143

13131300700400117,698,24031773009091/6/30-8211نصب توربین های بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4144

331313007045000115,396,48035610816018090/6/15-2145تکنسین سوخت های زیستیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4145

123131300700200218,382,52832573009892/10/1-3131آزمایش توربین های بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4146

3521524007001000113,471,920434920012692/10/1-3131مسئول ساخت آرایه های فتوولتاییکپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4147

CHP3131-173131300703400118,296,99232572009792/10/1اپراتوری پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4148
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163131300704500119,665,568325880011392/10/1-8136طراحی سیستم های بیومسپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4149

3821454007014002111,547,360429790010892/10/1-3131طراحی پیل سوختیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4150

143131300703400215,987,52031753007090/10/1-3134اپراتوری میکروتوربین هاپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4155

131313007002004110,093,248340780011893/4/1-056-105-3131مشاوره مکان یابی احداث مزرعه بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4169

131153007002000114,626,6563381330017193/4/1-144-105-3131از زائدات جامد شهری (RDF)سازنده سیستمهای تولید پلت سوختی و سوختهای جامد پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4170

131313007001002110,093,2483465715011893/12/1-005-105-3131طراحی استخر خورشیدیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4171

131313007002003110,264,320340800012093/4/1-057-105-3131طراحی مزرعه بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4172

121444007002000112,402,720424920011693/4/1-060-105-3131طراح پره ها و روتور توربین بادیپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4173

131313007000001110,692,000330950012593/3/24-047-105-3131 مجزا از شبکه قدرتPV/FC/Wind/Batteryمدیریت بهینه توان در سیستم هیبریدی تولید توان الکتریکی پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4209

PVsyst-21514007001001114,968,800448920014097/3/19طراحی و شبیه سازی سیستم های فتوولتائیک با نرم افزار پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4577

2151400700100216,415,20041743006097/10/9-طراحی و اجرای سیستم های پمپاژ آب خورشیدی  پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4779

(جریان های دریایی-جزر و مد-موج)ارزیاب و مشاور احداث سیستم های تولید انرژی دریاییپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4780 -21514007004000117,107,200462980016097/10/9

21514007001004116,572,6004541010015597/10/9-طراحی سیستم های تراكینگ نور خورشید در پنل های فتوولتائیکپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4781

MATLAB-2151400700100314,276,80041327004097/10/9طراحی و مدل سازی سیستم های فتوولتائیک در نرم افزار   پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4782

های فتوولتاییک متصل به شبکه¬نصب سیستم اتصال به زمین و حفاظت در برابر صاعقه در نیروگاهپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4789 -21514007005006112,830,400455650012097/10/22

matlab -2151400700500718,553,60043842008097/10/22ارزیابی و تحلیل فنی  نیروگاه فتوولتاییک با  نرم افزارپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4790

Pvsol-21514007001005112,830,400458620012097/10/19طراحی و شبیه سازی سیستم های فتوولتائیک با نرم افزار پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4791

21514007005000134,214,4004872330032097/10/22-متصل به شبکه (فتوولتائیک)طراح نیروگاه خورشیدی پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4792

RETScreen-21514007005009116,038,000458920015097/12/1ارزیابی و تحلیل مالی نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با نرم افزار پذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4800

System Advisor Modelهای انرژی ¬ارزیابی وتحلیل مالی نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک بانرم افزارمدل مشاورسیستمپذیر تجدید و نو های انرژي فناوريصنعت4801 -21514007005008114,968,800468720014097/11/24

Realtime landscaping Architect26121/80/121434107001001112,494,69044387001301391/03/01طراحی فضای سبز با كمک نرم افزار زیست محیط فناوريکشاورزی136

Realtime Landscaping Pro2162/2/12143410700100219,322,9614316600971390/09/01طراحی فضای سبز با كمک نرم افزار زیست محیط فناوريکشاورزی137

6210/20/121334107005000115,185,85446098001581390/02/01محیط بانزیست محیط فناوريکشاورزی138

32/17/1/421434107001000111,533,56043684001201395/01/15-6طراح فضای سبززیست محیط فناوريکشاورزی139

DEUXE6-27/50/1/221434107001003111,245,22143978001171390/04/01طراحی ومحوطه سازی فضای سبز با كمک نرم افزارزیست محیط فناوريکشاورزی140

22/18/1/29215110700600015,883,25012774001011390/04/01-6كارگر فضای سبززیست محیط فناوريکشاورزی141

121434107002000177,851,530422044060908101393/11/01-100-63-6113(ویژه المپیاد جهانی مهارت)باغبان منظرزیست محیط فناوريکشاورزی142

7233/4/12143410700200115,766,7804204000601390/05/01طراحی كاشت منظرزیست محیط فناوريکشاورزی143

12143410700300017,689,04042535200801393/11/01-003-107-1312آموزشیارمحیط زیستزیست محیط فناوريکشاورزی144

12132410700700019,611,300435452001001395/01/15-005-107-1312دهیارمحیط زیستزیست محیط فناوريکشاورزی145

6113/44/113114107008000116,819,775448127001751390/03/01مدیر پروژه فضای سبززیست محیط فناوريکشاورزی146

2132/381311410700800114,325,0854113400451388/12/01آنالیز آفات و بیماریهای گیاهی با استفاده از اطالعات هواشناسیزیست محیط فناوريکشاورزی147

2132/391311410700800213,748,407493000391388/12/01مدیریت تولیدات كشاورزی با استفاده از اطالعات هواشناسیزیست محیط فناوريکشاورزی148

2132/55/11311410700800315,766,7804154500601389/06/01بررسی وكنترل آالینده های جویزیست محیط فناوريکشاورزی149

WRPLOT-HEC2132/46/11311410700800414,517,3114143300471389/06/01ترسیم گلبادوتحلیل داده های آمارهواشناسی بانرم افزار زیست محیط فناوريکشاورزی150

MINITAB RELEASE2132/52/11311410700800514,517,3114143300471389/06/01تحلیل داده های آماری هواشناسی با نرم افزارزیست محیط فناوريکشاورزی151

2132/7/5/11311410700800615,766,7804154500601389/06/01تحلیل پتانسیل اقلیمی محصوالت كشاورزیزیست محیط فناوريکشاورزی152

swot1312-107-004-12133410701000314,805,65041525100501395/01/15تدوین راهبردهای مدیریت محیط زیست وتحلیل آن توسط ماتریس زیست محیط فناوريکشاورزی153
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12133410701000115,766,78042030100601395/01/15-002-107-1312مدیریت اجرایی محیط زیست روستاییزیست محیط فناوريکشاورزی154

12133410701000215,766,78042030100601395/01/15-001-107-1312مدیریت اجرایی محیط زیست شهریزیست محیط فناوريکشاورزی155

6112/1006210210700800016,471,57523368001011392/11/01/?/2خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه-آرایش و تهویه چمنزیست محیط فناوريکشاورزی156

21334107009000162102107011000114,096,5002751450022097/3/23(باغ بام و دیوار سبز)مجری فناوری سیستمهای سبز ساختمان زیست محیط فناوريکشاورزی4546

61112107009000126,270,75021502600041097/4/5-مجری فضای سبز زیست محیط فناوريکشاورزی4592

131393031001000138,491,2003135315004501395/02/20-021-31-3139ابزار دقیق كاردقیق وابزار کنترلصنعت724

23/05/1/1/113139303100100115,132,1603154500601388/11/20-0كار با ابزار دقیق پیشرفتهدقیق وابزار کنترلصنعت725

42/44/1/131393031010000117,107,200313070002001394/02/01-8ابزار دقیق كار پروژه دقیق وابزار کنترلصنعت726

SPEEDOMETERS0-23/05/1/1/33139303100100314,618,9443213300541388/04/01كار با نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت727

23/05/1/1/263139303100100415,132,1603213900601390/08/15-0كالیبراسیون ابزاردقیقدقیق وابزار کنترلصنعت728

34/35/1/23139303100100514,105,7283222600481380/03/01-8كالیبراسیون وسایل اندازه گیری ابعاد و زوایادقیق وابزار کنترلصنعت729

34/36/1/23139303100100614,105,7283192900481380/03/01-8 كالیبراسیون وسایل اندازه گیری دمادقیق وابزار کنترلصنعت730

34/31/1/23139303100100714,105,7283242400481380/07/01-8 كالیبراسیون وسایل اندازه گیری فشاردقیق وابزار کنترلصنعت731

42/34/1/231393031002000120,528,640315882002401377/03/01-8مسوول كالیبراسیوندقیق وابزار کنترلصنعت732

PLC 0-84/55/2/431393031004000126,687,232382230003121396/02/25كارور دقیق وابزار کنترلصنعت733

32--3139303100500112,737,1523824كار با اجزای سیستم های كنترل صنعتیدقیق وابزار کنترلصنعت734

80--3139303100400216,842,88032060 با دستورات پایهPLC S7- 300برنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت735

64--3139303100400315,474,30431648 با دستورات پیشرفتهPLC S7- 300برنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت736

84/55/1/431393031009000123,265,79231001320402721388/01/01-10 درجه PLCكارور دقیق وابزار کنترلصنعت737

13139303100400415,474,3043164800641394/11/01-019-31-3139 با دستورات پایه PLC-S7-200برنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت738

PLC-S7-400 3139-31-032-13139303100400516,842,8803206000801395/03/10برنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت739

PLC S7-12003139-31-001-13139303100400616,842,8803206000801393/11/01اتوماسیون و برنامه نویسی با دقیق وابزار کنترلصنعت740

51/44/1/131393031005000143,708,8963172339005111388/10/01-8اتوماسیون كار صنعتیدقیق وابزار کنترلصنعت741

twido soft0-23/05/1/1/123139303100500214,276,8003153500501388/12/01 های اشنایدر با نرم افزار plcاتوماسیون و برنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت742

twido suit0-23/05/1/1/133139303100500313,934,6563153100461388/12/01 های اشنایدر با نرم افزار plcاتوماسیون و برنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت743

ITS PLC Professional Edition3139-31-002-13139303100500414,276,8003123800501393/11/20اتوماسیون و برنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت744

13139303100500515,474,3043164800641395/04/01-035-31-3139 با دستورات پایه PLC LSبرنامه نویسی  دقیق وابزار کنترلصنعت745

FACTORY I/O-3139303100500616,842,8803206000801395/07/01شبیه سازی محیط های صنعتی با نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت746

HMI KINCO3139-31-012-13139303100500712,052,864361800241393/12/01برنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت747

PLC KINCO3139-31-010-13139303100500812,737,152382400321393/12/01برنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت748

STEP KINCO,SERVO KINCO3139-31-013-13139303100500912,737,152382400321393/12/01راه اندازی موتورها و درایوهای دقیق وابزار کنترلصنعت749

Kinco3139-31-011-13139303100501012,052,864361800241393/12/01 با كنترل دور ACراه اندازی موتورهای دقیق وابزار کنترلصنعت750

SimuPLC0-23/05/1/1/183139303100501414,447,8723173500521388/12/20   با نرم افزار plcبرنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت751

23/05/1/1/063139303100501515,132,1603154500601388/09/09-0برنامه نویسی و پیکر بندی شبکه اترنتدقیق وابزار کنترلصنعت752

AS-INTERFACE0-23/05/1/1/273139303100501615,987,5203264400701390/09/01راه اندازی شبکه صنعتی دقیق وابزار کنترلصنعت753

PROFIBUS0-23/05/1/1/283139303100501715,132,1603204000601390/09/01راه اندازی شبکه صنعتی دقیق وابزار کنترلصنعت754

WinCC Flexible3139-31-016-13139303100501815,474,3043164800641394/05/31مانیتورینگ با نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت755

protool0-23/05/1/1/253139303100501914,362,3363123900511389/02/01مانیتورینگ وراه اندازی پنلهای صنعتی بانرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت756
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WINCC0-23/05/1/1/163139303100502017,698,2403256500901388/12/01مانیتورینگ با دقیق وابزار کنترلصنعت757

PLC0-23/05/1/1/213139303100502113,421,4403132700401389/02/01 و تکنولوژی OCRمخابره داده با نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت758

Proficy HMI/SCADA0-23/05/1/1/243139303100502215,132,1603154500601389/02/01افزار  كنترل و مانیتورینگ صنعتی بانرمدقیق وابزار کنترلصنعت759

GENIEDAQ0-23/05/1/1/043139303100502317,698,2403256500901388/04/01طراحی و مونیتورینگ صنعتی با استفاده از نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت760

23/05/1/1/073139303100502415,132,1603154500601388/09/10-0كار با درایورهای صنعتیدقیق وابزار کنترلصنعت761

Citect HMI/SCADA0-23/05/1/1/223139303100502516,244,1283254800731389/02/01افزار و نظارت بر طرح و تجهیزات با نرمكنترل دقیق وابزار کنترلصنعت762

CITECT HMI - SCADA0-23/05/1/1/023139303100502615,217,6963173608611388/04/01كار با نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت763

LABVIEW0-23/05/1/1/303139303100502717,698,2403276300901392/12/01كار با نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت764

CFCS70-23/05/1/1/233139303100502815,132,1603233700601389/02/01كار با نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت765

PCS70-23/05/1/1/013139303100502919,408,96033961551101388/04/01كار با نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت766

PSIM0-23/05/1/1/53139303100503014,020,1923172802471388/04/01كار با نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت767

S7-Graph3139-31-009-13139303100503114,105,7283123600481394/01/15برنامه نویسی به زبان دقیق وابزار کنترلصنعت768

Delta3139-31-025-131393031011000128,740,096384252003361395/03/01اتوماسیون كار صنعتی دقیق وابزار کنترلصنعت769

13139303101100115,474,3043164800641395/02/15-022-31-3139  با دستورات پایه PLC Deltaبرنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت770

13139303101100215,474,3043164800641395/02/15-023-31-3139  با دستورات پیشرفته PLC Deltaبرنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت771

servo Delta3139-31-026-13139303101100314,105,7283123600481395/03/01راه اندازی موتور و درایو دقیق وابزار کنترلصنعت772

Drive Delta 3139-31-027-13139303101100414,105,7283123600481395/03/01 با  ACكنترل دور موتورهای الکتریکیدقیق وابزار کنترلصنعت773

HMI Delta3139-31-028-13139303101100514,105,7283123600481395/03/01مانیتورینگ با دقیق وابزار کنترلصنعت774

MODBUS Delta3139-31-029-13139303101100612,737,152382400321395/03/01كار با شبکه صنعتی دقیق وابزار کنترلصنعت775

FATEK 3139-31-030-131393031007000128,740,096384252003361395/03/12اتوماسیون كار صنعتی دقیق وابزار کنترلصنعت776

64--3139303100700115,474,30431648   با دستورات پایهPLC FATEKبرنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت777

64--3139303100700215,474,30431648   با دستورات پیشرفتهPLC FATEKبرنامه نویسی دقیق وابزار کنترلصنعت778

HMI FATEK3139303100700314,105,72831236--48مانیتورینگ با  دقیق وابزار کنترلصنعت779

Drive FATEK3139303100700414,105,72831236--48  با ACكنترل دور موتور های الکتریکیدقیق وابزار کنترلصنعت780

Servo FATEK3139303100700514,105,72831236--48راه اندازی موتور و درایو دقیق وابزار کنترلصنعت781

MODBUS FATEK3139303100700612,737,1523824--32كار با شبکه صنعتی  دقیق وابزار کنترلصنعت782

DCS0-84/51/1/331393031008000112,659,32835098001481390/09/01فن ورز تعمیر سیستم كنترل گسترده دقیق وابزار کنترلصنعت783

42/26/1/373112031001000148,114,0002167508006751388/01/01-8تعمیركار ساعتدقیق وابزار کنترلصنعت784

35/39/1/27232203100100018,553,60029030001201378/07/01-0سرویس و نگهداری هواپیمادقیق وابزار کنترلصنعت785

FPGA0-32/34/1/131143031001000128,226,8803121209003301392/11/01اینترفیس و مدارات پردازشی با ‘طراح كنترلردقیق وابزار کنترلصنعت786

PIC0-32/32/1/131143031002000121,384,0003100150002501389/03/01طراح و تحلیلگر مدارات میکرو كنترلر دقیق وابزار کنترلصنعت787

23/05/1/1/203114303100200116,842,8803255500801389/03/01-0(تکمیلی) DSPIC بیتی 16طراحی مدارات میکرو كنترلری دقیق وابزار کنترلصنعت788

23/05/1/1/193114303100200217,185,0243206400841389/03/01-0(مقدماتی) DSPIC بیتی 16طراحی مدارات میکرو كنترلری دقیق وابزار کنترلصنعت789

23/91/1/331143031003000125,660,8003124176003001388/01/01-80510طراح و تحلیلگر مدارات میکرو كنترلر خانواده دقیق وابزار کنترلصنعت790

ARM0-32/33/1/131143031004000125,660,800390210003001392/07/01طراح و تحلیلگر مدارات میکروكنترلر خانواده دقیق وابزار کنترلصنعت791

AVR0-23/93/1/131143031005000123,265,7923140132002721388/01/01طراح و تحلیلگر مدارات میکروكنترلر خانواده دقیق وابزار کنترلصنعت792

AVR0-23/05/1/1/173114303100500115,132,1603154500601388/12/01طراحی و تحلیل مدارات میکروكنترلر خانواده دقیق وابزار کنترلصنعت793

23/05/1/1/143114303100500215,132,1603184200601388/12/01-0طراحی تابلوهای رواندقیق وابزار کنترلصنعت794
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CorelDraw3139-31-018-131143031006000110,264,32033486001201394/08/03 ثابت با نرم افزار LEDطراح و سازنده تابلوهای دقیق وابزار کنترلصنعت795

44/15/1/131153031001000135,069,7603142268004101396/02/20-8پنوماتیک كار صنعتیدقیق وابزار کنترلصنعت796

85--3115303100100317,270,56033055تولید هوا و كنترل سیلندرهادقیق وابزار کنترلصنعت797

96--3115303100100418,211,45632571كنترل سیلندرها به كمک شیر حافظهدقیق وابزار کنترلصنعت798

110--3115303100100519,408,96034070كنترل تداخلی و كنترل الکتروپنوماتیکیدقیق وابزار کنترلصنعت799

119--31153031001006110,178,78434772كنترل الکتروپنوماتیکی به كمک رله و سنسوردقیق وابزار کنترلصنعت800

44/14/1/131153031002000122,581,504356208002641390/03/31-8هیدورلیک كار صنعتیدقیق وابزار کنترلصنعت801

32/36/1/13115303100200215,987,5203135700701388/01/01-0(پنوماتیک,هیدرولیک)AUTOMATION STUDIOكاروردقیق وابزار کنترلصنعت802

AUTOMATION STUDIO0-23/05/1/1/153115303100100217,698,2403335700901388/12/01اتوماسیون و كنترل سیستم های الکتریکی با نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت803

(اینترنت اشیاء )IOT و ماژول های مرتبط در AVRبکارگیری میکروكنترلرهای دقیق وابزار کنترلصنعت4078 ندارد3114303100500318,553,600337630010096/12/2

131393031012000118,475,7763551610021697/3/1-015-31-3139**1-024-31-3139**1-017-31-3139طراح سیستم های كنترلی با استفاده از الگوریتم های هوشمنددقیق وابزار کنترلصنعت4525

68--3139303101200115,816,44831751طراحی و تحلیل سیستم های كنترل دینامیکیدقیق وابزار کنترلصنعت4526

48--3139303101200214,105,72831236تحلیل سیستم های هوشمند و كنترلی به روش منطق فازیدقیق وابزار کنترلصنعت4527

30--3139303101200312,566,0803822فازی- طراحی و تحلیل شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های عصبیدقیق وابزار کنترلصنعت4528

38--3139303101200413,250,36831028 با الگوریتم های هوشمندPIDطراحی كنترلر دقیق وابزار کنترلصنعت4529

32--3139303101200512,737,1523824كنترل سیستم های هوشمند با استفاده از كنترل تطبیقی و كنترل بهینهدقیق وابزار کنترلصنعت4530

SIMIT-3139303100503214,362,33631536005197/3/19شبیه سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی با نرم افزار دقیق وابزار کنترلصنعت4537

BECKHOFF-31393031013000125,318,6563742220029697/4/20اتوماسیون كار صنعتی دقیق وابزار کنترلصنعت4641

21524031001000127,371,52041051510025697/10/9-(IOT)طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاءدقیق وابزار کنترلصنعت4772

3114303100500413,421,44031030004097/8/20درادنAVR  راه اندازی ماژول بلوتوث با میکروكنترلر دقیق وابزار کنترلصنعت4794

AVR-3114303100500514,276,80031238005097/12/22 با میکروكنترلر RFIDراه اندازی مدار كارتخوان دقیق وابزار کنترلصنعت4805

91/35/1/333393055001000110,117,45534398001411393/02/16-5مدیر تورگردشگریخدمات857

15113205501000613,587,7602213900601393/11/01-002-55-5113اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصیگردشگریخدمات858

15113205501000911,435,1042101400241394/06/01-009-55-5113اصول و فنون مذاكرهگردشگریخدمات859

15113205500600415,561,0282336000931394/02/13-003-55-5114(سطح پیشرفته)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسیگردشگریخدمات860

15113205500600315,561,0282336000931394/02/13-002-55-5114(سطح متوسطه)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسیگردشگریخدمات861

15113205500600215,740,4162366000961394/02/13-001-55-5114(سطح مقدماتی)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسیگردشگریخدمات862

15113205500600815,561,0282336000931394/04/01-006-55-5114(سطح پیشرفته)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربیگردشگریخدمات863

15113205500600715,561,0282336000931394/04/01-005-55-5114(سطح متوسطه)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربیگردشگریخدمات864

15113205500600615,740,4162366000961394/04/01-004-55-5114(سطح مقدماتی)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربیگردشگریخدمات865

15113205501000414,185,7202154609701394/06/01-012-55-5113برگزاری اردوی آموزشیگردشگریخدمات866

15113205501000212,989,8002153500501393/05/04-002-55-3339(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش)برگزاری و اجرای اردوگردشگریخدمات867

15113205501000714,783,6802215900801393/11/01-003-55-3339برنامه ریزی و طراحی بسته سفرگردشگریخدمات868

15113205501000312,690,8202192600451393/05/04-001-55-3339(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش)مدیریت و برنامه ریزی در اردوگردشگریخدمات869

99/92/1/11431305500200017,749,540332562001081393/02/14-1گردشگری-مدیر اماكن تفریحیگردشگریخدمات870

11431305500100018,610,600332583001201393/09/01-001-55-1439مدیر اكوكمپگردشگریخدمات871

11431305500300018,754,11034874001221393/10/1-002-55-1439مدیر باشگاه های گردشگری ورزشیگردشگریخدمات872

11431305500400018,251,82533877001151393/10/01-003-55-1439گردشگری ورزشی (تفرجگاه)مدیر كمپینگگردشگریخدمات873
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114393055001000110,404,475348772001451393/12/01-004-55-1439مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردیگردشگریخدمات874

91/30/1/351132055007000116,742,880297183002801393/02/14-5راهنمای موزهگردشگریخدمات875

19/38/1/224313055002000119,373,8503207441902701388/01/01-2كارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردیگردشگریخدمات876

99/91/1/12342305500100018,610,600330731701201393/02/14-1مربی گردشگری كودكانگردشگریخدمات877

91/34/1/12642305500100018,180,0703295520101141393/02/14-5خبرنگار گردشگریگردشگریخدمات878

15111205500100014,783,68022040200801393/11/01-024-55-5111سرپرست كاروان های زیارتیگردشگریخدمات879

91/37/1/15113205500100016,457,968224642001081393/02/14-5راهنمای گردشگری سالمتگردشگریخدمات880

91/99/1/15113205500100112,690,8202143100451393/02/14-5امدادگری تورهای گردشگریگردشگریخدمات881

91/95/1/351132055002000113,513,896252174002261393/02/14-5راهنمای گردشگری فرهنگیگردشگریخدمات882

15113205500300019,268,380252103001551393/04/15-005-55-5113(ژئوتوریسم)راهنمای تورهای زمین گردشگریگردشگریخدمات883

15113205500400016,756,94825954001131394/05/01-006-55-5113راهنمای دفاتر اطالع رسانی گردشگریگردشگریخدمات884

91/96/1/151132055005000111,062,260238142051851393/02/14-5راهنمای تورهای ماجراجویانهگردشگریخدمات885

91/32/1/15113205500600018,371,44024991001401393/02/14-5راهنمای زبان تخصصی گردشگریگردشگریخدمات886

91/36/1/351132055008000122,722,48021561844003801391/08/01-5(اكوتوریسم)راهنمای طبیعت گردی گردشگریخدمات887

15113205500800116,577,56023575001101393/12/01-003-55-5113راهنمایی گردشگران در مناطق دارای پوشش گیاهی ویژهگردشگریخدمات888

15113205500800224,185,72021347010701394/07/01-013-55-5113راهنمایی گردشگران كویر و بیابانگردشگریخدمات889

91/33/1/351132055010000119,732,68021131873003301393/02/14-5راهنمای عمومی گردشگریگردشگریخدمات890

15113205501000113,587,7602213900601394/08/01-010-55-5113(شیراز- قم- مشهد)راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایرانگردشگریخدمات891

15113205501000812,750,6162143200461393/11/01-001-55-3431عکاسی تورهای گردشگریگردشگریخدمات892

15113205501000513,169,1882223100531393/12/01-004-55-5113مسیر یابی مناطق گردشگری طبیعیگردشگریخدمات893

15113205501700018,969,40025199001501394/08/01-011-55-5113به زبان انگلیسی (شیراز- قم- مشهد)راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایرانگردشگریخدمات894

15113205501100018,969,40025199001501394/08/01-014-55-5113به زبان عربی (شیراز- قم- مشهد)راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایرانگردشگریخدمات895

91/97/1/151132055012000119,134,72021131575003201390/05/01-5راهنمای گردشگری مناطق روستایی وكوهستانیگردشگریخدمات896

91/98/1/15113205501300017,893,072235762101321393/02/14-5راهنمای گردشگری ورزشیگردشگریخدمات897

15113205501500017,175,52023090001201394/05/01-008-55-5113راهنمای محلی بومیگردشگریخدمات898

15113205501600017,653,888228100001281393/10/01-001-55-5113مدیر اردوهای گردشگری ورزشیگردشگریخدمات899

32/35/1/251112055002000114,351,0402106134002401377/07/01-8سرپرست خدمات رفاهی قطارگردشگریخدمات900

32/36/1/251112055003000112,138,588256147002031388/01/01-8مهماندار قطارگردشگریخدمات901

15111205500400013,707,35222329100621393/09/01-001-55-5131میهماندار اتوبوسگردشگریخدمات902

94/56/1/25230205500300013,468,1682184000581393/02/14-3كارمند پیشرفته فروش بلیطگردشگریخدمات903

94/56/1/35230205500200018,431,236235862001411393/02/14-3كارمند متوسط فروش بلیطگردشگریخدمات904

94/56/2/35230205500100016,876,540233622001151393/02/14-3كارمند مقدماتی فروش بلیطگردشگریخدمات905

18322205500100014,066,1282224600681394/03/20-001-55-8322راننده وسایل نقلیه گردشگریگردشگریخدمات906

13339305500100113,085,4653162700431393/11/1-004-55-3339كارآفرینی در گردشگریگردشگریخدمات4031

51132055009000112,557,160283127002101397/02/17درادنراهنمای گردشگری به زبان اسپانیاییگردشگریخدمات4413

6112/150/13141310500100019,226,80034080001201393/04/01كارشناس كشت بافت گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3206

6112/14/131333105003000116,992,6903418010002211393/04/01اپراتور كنترل تولید و تخلیه اسانس از مخازنگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3207

6112/112/1432121050040001103,288,90022792100139316121393/04/01انباردار گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3208
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6112/78/131223105007000119,530,06031051252402541393/04/01بازرس فرآیند تولید گیاهان دارویی ارگانیکگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3209

6112/145/122694105008000114,705,28946588001531393/04/01بهره بردار بذور گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3210

6112/146/122694105009000113,648,04645290001421393/04/01بهره بردار گیاهان دارویی برگیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3211

6112/147/122694105010000114,416,95046288001501393/04/01بهره بردار گیاهان دارویی ریشه ایگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3212

6112/148/122694105011000115,378,08046595001601393/04/01صمغی و مان ها- شیرابه ای- بهره بردار گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3213

6112/149/122694105012000116,819,775452123001751393/04/01مرتعی و جنگلی- بهره بردار گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3214

6112/110/131333105014000114,455,3203276110001881393/04/01تکنسین آزمایشگاه میکروبی داروها و فراورده های گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3215

6112/113/131333105015000117,761,5903379410002311393/04/01تکنسین نگهداری و تعمیرات خط تولید مایعات گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3216

6112/22/131393105016000116,762,0203397910002181393/04/01تکنسین آزمایشگاه شیمیایی داروها و فراورده های گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3217

6112/16/131223105017000115,916,2303347310002071393/04/01تکنسین نگهداری و تعمیرات خطوط تولید دمنوشگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3218

6112/15/131223105018000117,377,1403378910002261393/04/01تکنسین نگهداری وتعمیرات خط تولید نیمه جامدات ازگیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3219

6112/70/131223105020000122,913,22036113710002981393/04/01سرپرست خط تولید جامدات  ازگیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3220

6112/23/131393105021000113,840,200335757001801393/04/01سرپرست خط تولید دمنوش ها و تی بگ های گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3221

6112/24/122694105022000120,856,5214338410002171393/04/01سرپرست خط تولید نیمه جامدات گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3222

6112/99/131223105023000116,377,5703397410002131393/04/01سرپرست كنترل كیفیت فراورده های اولیه گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3223

6112/111/131223105024000112,840,630356912001671393/04/01سرپرست نگهداری و تعمیرات واحد اسانس گیری گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3224

6112/20/131333105025000116,685,1303457210002171393/04/01سرپرست واحد سورتینگ گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3225

6112/93/133223105026000113,148,190362990101711393/04/01صادر كننده عرقیات گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3226

6112/108/133223105027000112,840,630362950101671393/04/01صادركننده زیرهگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3227

6112/31/133223105028000113,148,190362990101711393/04/01صادركننده عصاره و اسانس گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3228

6112/91/133223105029000112,840,630362950101671393/04/01صادركننده آلوئه ورا و فرآورده های آنگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3229

6112/90/133223105030000114,762,8803651170101921393/04/01صادركننده عمومی گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3230

6112/180/122694105031000120,375,9564328001002121393/04/01طرح ریزی واحد فرآورده های گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3231

6112/140/161112105032000117,236,17526010910002691393/04/01(داروچین)عشابگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3232

6112/62/122694105033000119,222,600414555002001393/04/01فرموالتور تولید داروهای گیاهی گیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3233

6112/170/122694105034000134,889,0194128235003631393/04/01فرموالتور تولید فراورده های آرایشی و بهداشتی گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3234

6112/89/15223210503500017,048,250239610101101393/04/01فروشندگی زعفرانگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3235

6112/88/15223210503600017,048,250239610101101393/04/01فروشنده زیرهگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3236

6112/97/15223210503700017,048,250239610101101393/04/01فروشنده عرقیات گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3237

6112/156/122694105039000140,944,1384161265004261393/04/01كارشناس انالیز كیفی و كمی مواد موثره گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3238

6112/107/15211210504000019,611,250250100001501393/04/01كارشناس بورس گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3239

196221105042000110,892,7501165112001871392/07/01-012-62-6111كارگر خط تولید جامدات از گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3240

196221105043000110,193,7501175801001751392/07/01-013-62-6111كارگر فنی خط تولیدنیمه جامدات ازگیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3241

6112/100/19622110504400019,727,7501264101001671393/04/01پركردن و تخلیه گیاه در مخازن اسانس گیری‘كارگرتوزینگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3242

6112/10/19622110504800017,980,250121467001371393/04/01كارگر آسیاب و مش بندی گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3243

6112/53/19622110504900015,533,75012639300951393/04/01كارگر تمیز كردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3244

6112/66/196221105050000113,281,0001458310002281393/04/01كارگر فنی خط تولید عرقیاتگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3245

6112/171/122694105054000140,944,1384161265004261393/04/01متصدی انالیز كیفی و كمی مواد موثره گیاهان دارویییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3246
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6112/157/112234105055000122,586,555470165002351393/04/01متصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3247

6112/55/112234105056000116,531,436455117001721392/07/01متصدی تحقیق و توسعه داروهای گیاهی دامپزشکیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3248

6112/59/131413105057000112,763,740327796001661393/04/01متصدی كشت بافت گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3249

6112/54/131423105058000115,378,000334868002001393/04/01متصدی گواهی بذر گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3250

6112/166/114394105059000131,236,72545317210003251393/04/01مدیر تولید واحد های داروسازی گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3251

6112/69/114394105060000147,191,483413925210004911393/04/01مدیر كارخانه فرآورده های گیاهان  داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3252

6112/32/161112105061000117,684,70025612010002761393/04/01مروج كشت گیاهان دارویی گیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3253

6112/33/121324105062000130,563,93447414410003181393/04/01مروج بهره برداری و احیاء گیاهان دارویی در منابع طبیعیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3254

6112/117/153292105063000120,760,30021695510003241393/04/01مسئول بهداشت وحفاظت فنی درواحدهای فرآوری گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3255

6112/118/131333105064000116,608,2403338310002161393/04/01مسئول كنترل كیفی دمنوش ها از گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3256

6112/115/13133310506500017,381,4403366000961393/04/01مسئول كنترل كیفی فراورده های جامد دارویی از گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3257

6112/11/131333105066000114,916,6603365810001941393/04/01مسئول كنترل كیفی نیمه جامدات گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3258

6112/34/12132410506700019,226,8484296700961393/04/01 در حوزه داروهای گیاهی و فراورده هاGMPمشاور گیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3259

6112/13/121324105068000111,341,33442791001181393/04/01مشاور اخذ مجوزهای تولید و بسته بندی گیاهان دارویی وفرآورده هاگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3260

6112/37/12132410507000018,554,0574276200891392/07/01مشاور ثبت اختراع داروهای گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3261

6112/36/12412410507100019,899,63943568001031393/04/01مشاور ثبت عالیم و اسامی تجاری فراورده های تجاری داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3262

6112/38/124124105072000110,476,31743376001091393/04/01مشاور حقوقی صادرات محصوالت طبیعیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3263

6112/35/124124105073000110,764,65643082001121393/04/01مشاور سرمایه گذاری در حوزه داروهای گیاهی و فراورده هاگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3264

6112/57/121324105074000121,144,860442178002201393/04/01مشاور عمومی پرورش گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3265

13322310507500016,304,9803325000821393/02/28-001-45-3213(گیاهی و شیمیایی)نماینده علمی شركت دارویی و مکملگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3266

6112/43/13322310507600018,842,350343620101151393/04/01واردكننده عصاره و اسانس گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3267

2132/43133310500200114,613,4003154500601388/09/01اسانس گیری از گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3268

6112/30/13322310501300113,460,0503153000451393/04/01صادرات باریجه و آنغوزهگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3269

6112/29/13322310501300213,460,0503153000451393/04/01صادرات سدرگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3270

6112/28/122694105013004118,838,148466130001961393/04/01طراح سیستم های اسانس گیریگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3271

6112/96/15223210501300513,203,7502203000501393/04/01فروشندگی حناگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3272

6112/95/15223210501300613,203,7502203000501393/04/01فروشندگی سدرگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3273

6112/50/16111210508100912,947,4502222400461393/04/01كشت گیاه دارویی مرزهگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3274

6112/94/13322310501300913,460,0503153000451393/04/01مدیریت تبلیغات بازرگانی گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3275

6112/74/16111210500600215,126,0002364400801393/04/01مدیریت تلفیقی آفات گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3276

6112/101/13322310501300413,844,5003203000501393/04/01صادرات بیدمشکگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3277

6112/102/13322310501300513,844,5003203000501393/04/01صادرات زعفرانگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3278

6112/103/13322310501300613,844,5003203000501393/04/01صادرات شیرین بیانگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3279

6112/104/13322310501300713,844,5003203000501393/04/01صادرات كتیراگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3280

6112/106/13322310501300813,844,5003203000501393/04/01صادرات نعنا فلفلیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3281

6112/105/13322310501300313,844,5003203000501393/04/01صادرات گل محمدیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3282

6112/40/13322310501301013,460,0503153000451393/04/01مدیریت فروش گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3283

161112105081008111,213,125258117001751394/12/01-010-105-6111كشت هیدروپونیک گیاهان دارویی كمیابگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3284
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19622110505200112,796,0001143400481394/12/01-011-105-6111كتیرا گیریگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3285

6112/83/16111210508200018,778,27524592001371393/04/01تولید كننده گیاهان دارویی دانه ایگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3286

6112/26/161112105083000116,339,1252511446002551393/04/01تولید كننده گیاهان دارویی در اراضی كم بازدهگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3287

6112/81/16111210508400019,547,175238111001491393/04/01تولید كننده گیاهان دارویی ریشه ایگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3288

6112/77/16111210508100112,947,4502222400461393/04/01كشت گیاه دارویی آویشنگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3289

6112/76/16111210508100213,075,6002262200481393/04/01كشت گیاه دارویی بادرنجبویهگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3290

6112/46/16111210508200112,947,4502222400461393/04/01كشت گیاه دارویی زیره سیاهگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3291

6112/73/16111210508000112,947,4502222400461393/04/01كشت گیاه دارویی مریم گلیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3292

6112/72/16111210508000212,947,4502222400461393/04/01كشت گیاه دارویی نعناع فلفلیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3293

6112/98/16111210508100312,947,4502222400461393/04/01كشت گیاه دارویی رزماریگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3294

16111210508000315,766,7502345600901394/01/01-014-61-6111كشت بابونهگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3295

16111210508100413,203,7502193100501394/11/10-020-62-6111كشت بید مشکگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3296

16111210508200213,203,7502212900501394/12/01-009-105-6111كشت سیاه دانهگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3297

16111210508100515,190,0752275400811394/12/01-008-105-6111پرورش كرفس كوهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3298

16111210508200313,460,0502213300541394/12/01-006-62-6111كشت خاكشیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3299

2132/426111210508000413,844,5002154500601388/12/01كشت گلرنگگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3300

6112/41/16111210500600414,613,4002304200721393/04/01مدیریت تغذیه و حاصلخیزی گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3301

6112/51/16111210508100612,947,4502341200461393/04/01كشت گیاه دارویی اسطوخودوسگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3302

6112/47/16111210508100712,947,4502222400461393/04/01كشت گیاه دارویی صبر زردگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3303

6112/49/16111210508000512,947,4502222400461393/04/01كشت گیاه دارویی گل همیشه بهارگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3304

6112/48/16111210508000612,947,4502222400461393/04/01كشت گیاه دارویی گل گاوزبانگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3305

6112/120/13230310500400017,689,00034060001001393/04/01انباردار داروهای گیاهی طب سنتیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3894

6112/165/132303105002000118,453,6003130506002401393/04/01جمع آوری و فرآوری كننده تركیبات معدنی در طب سنتیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3895

6112/122/13230410500400018,265,7184620600861393/04/01(از بازار)تهیه مواد اولیه دارویی گیاهی  معدنی و حیوانی گیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی3896

61112105085000161112105085000212,815,0002521480020097/3/28تولید كننده نشاء و قلمه گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4547

96221105053000196221105053000210,193,7501521230017597/3/23**6112/12/1(تی بگ و بسته بندی پودری  )كارور تولید دمنوش گیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4548

31413105045000161112105086000116,787,65021161460026297/3/23**1-052-61-6113كاربر كشت بافت گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4554

6112/84/161112105081000212,879,0752471540020197/3/22**611121050810001تولید كننده گیاهان دارویی برگیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4555

9622110505200019622110505200027,805,5001301040013497/3/23**6112/60/1متصدی برداشت گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4556

61112105087000111,533,5002791010018097/3/23-تولید كننده عرقیات از گیاهان دارویی گیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4557

61112105006000161112105006000218,838,0502912030029497/3/23پرورش دهنده گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4558

61112105079000161112105079000212,815,0002681320020097/3/22**6112/25/1تولید كننده بذر گیاهان دارویی گیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4559

32302105085000161112105091000116,531,35021121460025897/3/23**1-066-62-6113كاربر گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4560

43212105005000143212105005000214,352,8002911330022497/3/22)اسانس و عصاره(انباردار مواد موثره گیاهان دارویی گیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4567

31413105019000161112105019000113,007,2252891140020397/3/28كاربر واحد خشک كن گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4574

61112105080000161112105080000213,647,9752901230021397/4/4تولید كننده گل های داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4587

22694105047000161112105092000112,815,0002731270020097/4/6كاربر اسانس های گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4596

61112105006001161112105093000112,943,1502571450020297/4/6متصدی تولید گیاهان دارویی ارگانیکگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4597
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61113105046000161112105046000114,096,5002901300022097/4/6كنترل كننده آفات و بیماری های گیاهان دارویی در مزرعه و انبارگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4598

(شیرابه ای، صمغی، مانها)تولید كننده و بهره بردار گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4599 -61112105095000111,661,6502721100018297/4/6

52112105038000152112105038000216,403,20021051510025697/4/5فروشنده گیاهان دارویی گیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4600

3133310500200016111210509600019,995,700266900015697/4/4اپراتور آبگیری و سانتریفیوژ   كردن اسانس گیاهان دارویی گیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4602

9622110505100019622110505100025,999,750126770010397/4/4متصدی شستشوی گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4603

33223105013000161112105099000120,504,00021451750032097/4/11بازاریاب گیاهان داروییگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4616

6111210509900111,922,25021218003097/10/2-فروش گیاهان دارویی و عرقیات گیاهیگیاهی داروهای و دارویي گیاهانکشاورزی4770

49/55/1/272332069001000122,041,800288256003441380/08/01-8تعمیركار ماشین های ثابت زراعیکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3064

11/15/1/27233206900200015,894,9002187400921388/01/01-6سرویس كار و نگهدار سم پاش هاکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3065

6113/48/17233206900200113,844,5002154500601390/03/01سم پاشی هواییکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3066

49/57/1/272332069003000146,134,0002134586007201388/01/01-8مکانیک تراكتور و تیلر کشاورزی آالت ماشینکشاورزی3067

11/13/1/28341206900400017,304,55023480001141388/01/01-6 (ماشین های برداشت  )كارور ماشین آالت و ادوات كشاورزی کشاورزی آالت ماشینکشاورزی3068

28/95/1/28341206900500016,727,87524461001051388/01/01-6 (ماشین های داشت  )كارور ماشین آالت و ادوات كشاورزی کشاورزی آالت ماشینکشاورزی3069

28/96/1/28341206900600016,599,72523568001031388/01/01-6 (ماشین های كاشت  )كارور ماشین آالت و ادوات كشاورزی کشاورزی آالت ماشینکشاورزی3070

18341206900600113,331,9002143800521394/11/10-001-63-6111بذر كاری غالت با ماشین آالت بذركاری کشاورزی آالت ماشینکشاورزی3071

11/16/1/18341206900700017,881,225221102001231388/01/01-6كارور ماشین های دامپروریکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3072

11/45/1/18341206900800013,588,2002183800561388/01/01-6كارور ماشین های علوفه خشک كنیکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3073

28/94/1/18341206900900014,485,2502145600701388/01/01-6كارور ماشین های كارندهکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3074

49/50/2/17233206901000016,407,50023070001001388/01/01-6كارگر مکانیک ماشین آالت واحد شالیکوبی کشاورزی آالت ماشینکشاورزی3075

6113/45/183482069011000114,096,500265155002201390/01/03راننده دستگاه برداشت چغندرقندکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3076

6113/37/18341206900700113,844,5002204000601390/03/01بهره برداری دستگاه دامپر كشاورزیکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3077

6113/40/17233206901300015,894,9002524000921390/03/01تعمیر و سرویس تجهیزات آبیاری اراضیکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3078

6113/50/18348206901400014,805,6252255000751390/05/01راننده كمباینکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3079

6113/60/18341206901500015,894,90022160110921390/03/01كارور خشک كن توتونکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3080

28/93/1/27233206901600014,357,1002175100681390/04/01-6تعمیر ماشین آالت و ادوات كشاورزیکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3081

49/58/1/372332069017000120,504,000272248003201388/01/01-8تعمیركار ماشین های برداشت علوفهکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3082

28/97/1/27233206900300114,293,0252175000671390/04/01-6سرویس ونگهداری تراكتور و تیلرکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3083

49/53/1/283412069020000115,378,000290150002401390/04/01-8كارور و نصاب سیستم های آبیاری بارانیکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3084

49/54/1/28341206902100017,496,77523384001171390/04/01-8كارور و نصاب سیستم های آبیاری قطره ایکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3085

11/14/1/28341206900600214,805,6252245100751390/05/01-6كاروری كودپاش هاکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3086

6111/12/183412069023000115,378,000260180002401392/03/01دستگاه بوجاری گندم (اپراتور)كارور کشاورزی آالت ماشینکشاورزی3087

28/90/1/38341206900500114,869,7002195700761392/11/02-6(ماشین های خاک ورزی)كاروری ماشین آالت و ادوات كشاورزی کشاورزی آالت ماشینکشاورزی3088

18341206900500213,844,5002204000601393/10/01-001-69-8341(رانندگی تراكتور و تیلر)كارور ماشین آالت كشاورزیکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3089

17233206900200213,972,6502154700621395/03/01-020-69-6111تعمیر سمپاش های موتوریکشاورزی آالت ماشینکشاورزی3090

72332069025000144,852,50021935070070097/3/22-تعمیركار تراكتورهای كشاورزی    کشاورزی آالت ماشینکشاورزی4552

72332069024000123,707,7502962740037097/3/22-تعمیر كار سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزل كشاورزی کشاورزی آالت ماشینکشاورزی4553

72332069027000114,673,1752581710022997/4/6-سرویسکار تراكتورکشاورزی آالت ماشینکشاورزی4604

72332069026000172332069026000225,630,00021152850040097/4/11    (تراكتور دو چرخ)تعمیركار تیلر کشاورزی آالت ماشینکشاورزی4615
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72332069030000147,735,87522455000074597/4/12-تعمیركار خودروهای سنگین كشاورزی کشاورزی آالت ماشینکشاورزی4617

7233206901800017233206901800028,714,2002100360013697/4/12تعمیركار كمباینکشاورزی آالت ماشینکشاورزی4618

72332069035000119,222,5002672330030097/4/12-تعمیركار ماشین آالت و ادوات برداشت کشاورزی آالت ماشینکشاورزی4620

7233206903400019,611,2502501000015097/4/12-تعمیركار ماشین آالت دامپروریکشاورزی آالت ماشینکشاورزی4621

72332069032000128,833,75021313190045097/4/12-تعمیركار ماشین های خاک ورزی و كاشتکشاورزی آالت ماشینکشاورزی4622

72332069031000118,902,12521001950029597/4/12-تعمیركار تجهیزات آبیاری تحت فشار کشاورزی آالت ماشینکشاورزی4623

72332069039000118,645,8252902010029197/4/12-تعمیر كار ماشین های باغبانیکشاورزی آالت ماشینکشاورزی4633

8341206900700212,627,07521724004197/10/2-كاربری دستگاه پرس پلتکشاورزی آالت ماشینکشاورزی4763

00/32/1/231192033001000128,512,0002120280004001369/05/01-7تکنولوگ نورد گرم متالورژیصنعت3552

00/33/1/231192033002000129,082,2402128280004081369/05/01-7تکنولوگ نورد سرد متالورژیصنعت3553

00/31/1/231192033004000118,247,680280176002561369/05/01-7تکنولوگ  خط سبکمتالورژیصنعت3554

26/24/1/281212033003000113,258,080233153001861369/08/01-7كوره بان ارشد كوره آنیلمتالورژیصنعت3555

19/43/1/272222033001000119,388,160262210002721369/09/01-8ماكت و مدل ساز مواد اولیهمتالورژیصنعت3556

31/42/1/27211203300000213,350,160264100471369/09/01-8كار با دستگاه برش عرضیمتالورژیصنعت3557

21/73/2/28121203300400017,555,68022086001061369/09/01-7كمک كوره بان كوره شمش آلومینیممتالورژیصنعت3558

21/73/1/281212033005000113,258,080233153001861369/09/01-7كوره بان ارشد كوره شمش آلومینیممتالورژیصنعت3559

22/61/1/281212033006000134,927,200288402004901369/10/01-7كارور لوله سازی آلومینیممتالورژیصنعت3560

49/84/1/231173033003000115,396,48038694001801369/11/01-9بازرس خط سرد نورد آلومینیممتالورژیصنعت3561

49/80/1/231173033004000113,685,76037882001601369/11/01-9بازرس خط گرم  نورد آلومینیممتالورژیصنعت3562

22/54/1/281212033010000126,088,4802180186003661369/11/01-7كارور ارشد نورد سرد آلومینیممتالورژیصنعت3563

34/76/1/281212033011000115,253,920240174002141369/11/01-8(برش طولی)كارور اسلیتر متالورژیصنعت3564

22/54/2/281212033013000121,312,720237262002991369/11/01-7كارور نورد سرد آلومینیممتالورژیصنعت3565

22/55/2/281212033016000118,247,680264192002561369/11/01-7كمک كارور نورد سرد آلومینیممتالورژیصنعت3566

22/59/1/281212033017000124,805,4402162186003481370/04/01-7كارور ارشد نورد گرم آلومینیممتالورژیصنعت3567

23/42/1/23122303300100018,211,4563257100961370/05/01-7استادكار ذوبمتالورژیصنعت3568

26/31/1/281212033019000111,404,80027684001601375/05/01-7كارور عملیات حرارتیمتالورژیصنعت3569

22/58/2/281212033020000141,770,0802143443005861376/06/01-7كمک كارور نورد گرم آلومینیممتالورژیصنعت3570

49/23/1/27211203300200214,633,2002273800651377/05/01-9(كامپوزیت)قالبگیری و ریخته گری مواد تركیبی متالورژیصنعت3571

37/29/1/281212033001000191,238,400214911310012801378/03/01-0بازیاب فلزات رنگین و قیمتیمتالورژیصنعت3572

24/29/1/272112033001000110,264,320242102001441378/04/01-7كارور ریخته گری رویمتالورژیصنعت3573

24/13/1/372112033002000145,191,5202128506006341388/01/01-1 1ریخته گر درجه متالورژیصنعت3574

24/13/2/372112033003000164,579,6802128778009061388/01/01-1 2ریخته گر درجه متالورژیصنعت3575

7-28/32/1/18122203300300017,840,80024070001101388/01/01(Galvanization)فن ورز آبکاری متالورژیصنعت3576

19/38/1/372222033003000138,633,760249493005421388/01/01-8 1مدلساز درجه متالورژیصنعت3577

19/38/2/372222033002000172,705,60021758450010201388/01/01-8 2مدلساز درجه متالورژیصنعت3578

28/33/1/181222033001000110,549,44025197001481388/01/01-17درجه  (Galvanization)كارور آبکاری متالورژیصنعت3579

28/33/2/181222033002000120,243,520276208002841388/01/01-27درجه  (Galvanization)كارور آبکاری متالورژیصنعت3580

7-24/40/1/172112033008000132,076,0002108342004501388/01/01(Pressure die casting)كارور ریخته گری تحت فشار متالورژیصنعت3581
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51/32/2/17211203300400018,125,92022985001141388/11/01-9تعمیركار نسوز كوره های ریخته گریمتالورژیصنعت3582

37/32/1/13117203300300016,130,0802305600861388/11/01-0كارور دستگاه  كوانتومتر متالورژیصنعت3583

21/74/1/18121203302200018,125,92024569001141390/03/30-7متصدی سرباره گیریمتالورژیصنعت3584

7-21/72/1/18121203302300019,765,36025681001371390/03/30(POTMAN)كارور دیگ احیا متالورژیصنعت3585

DC7-21/71/1/18121203302400019,123,84024583001281390/03/30كارور كوره ذوب آلومینیوممتالورژیصنعت3586

37/34/1/231173033001000112,830,40035397001501392/10/01-0فن ورز آزمایشگاه خواص مکانیکی فلزاتمتالورژیصنعت3587

37/33/1/23117303300200019,408,96033674001101392/10/01-0فن ورز آزمایشگاه متالوگرافیمتالورژیصنعت3588

32/1/131193033003000125,147,584390204002941392/10/01-37-0فن ورز عملیات حرارتیمتالورژیصنعت3589

37/35/1/23117303300000215,987,5203185200701392/10/01-0 آزمایش ماسه و مواد قالبگیریمتالورژیصنعت3590

131172033004000111,903,760238129001671393/11/15-005-33-3135آلیاژ ساز آلیاژهای غیر آهنیمتالورژیصنعت3591

17211203300000114,633,2002204500651393/11/15-001-33-7211ساخت ماهیچه متالورژیصنعت3592

17211203300500018,624,88023487001211393/11/15-002-33-7211قالبگیرمتالورژیصنعت3593

PROCAST3117-33-020-13117303300000113,934,6563143200461393/05/01شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری با نرم افزار متالورژیصنعت3861

Clemex-3117303300200112,822,6883132000331396/09/22آنالیز تصاویر ساختار مواد با نرم افزارمتالورژیصنعت3986

11223403700100114,918,3204153100461394/06/01-008-37-2421انتقال تکنولوژی در بنگاه صنعتیصنایع  مدیریتصنعت496

WIN QSB0-83/10/1/1/61223403700100216,094,4404183900571389/05/01تحقیق در عملیات با نرم افزار صنایع  مدیریتصنعت497

28/14/1/313214037001000111,226,60044263001051389/06/01-0مدیر تولیدصنایع  مدیریتصنعت498

28/10/1/1/11321403700100113,849,1204112500361389/01/15-0پیاده سازی سیستم تولید نابصنایع  مدیریتصنعت499

ندارد12211204031321403700100214,276,800417230040مدیریت تولید و عملیاتصنایع  مدیریتصنعت500

11/87/1/313214037002000135,497,44041111715003321390/05/01-2مدیر مهندسی تولیدصنایع  مدیریتصنعت501

QFD0-28/17/1/11321403700200118,553,6004305000801390/05/01طراحی و بهبود محصوالت به روش صنایع  مدیریتصنعت502

نداردDOE12211005021321403700200214,276,800413270040صنایع  مدیریتصنعت503

28/13/1/313214037003000124,591,600475155002301390/05/01-0مدیر برنامه ریزی و كنترل تولیدصنایع  مدیریتصنعت504

28/11/1/213214037001003110,478,1604356300981392/12/01-0مدیریت فرآیندهای ویژه تولیدصنایع  مدیریتصنعت505

00/18/1/313244037001000120,849,400465130001951391/10/01-7مدیر ساخت قطعات خارج از كارخانهصنایع  مدیریتصنعت506

SCM0-23/92/1/1/11324403700100118,019,0004255000751390/03/30مدیریت زنجیره تامین صنایع  مدیریتصنعت507

00/17/1/321414037001000131,006,8004761486602901390/05/01-7سرپرست سیستم نگهداری و تعمیراتصنایع  مدیریتصنعت508

OEE3122-37-002-22141403700100114,704,4804143000441393/10/01ارزیابی اثربخشی تجهیزات صنایع  مدیریتصنعت509

28/11/1/121414037002000122,453,200480130002101390/03/30-0مدیر امور مهندسی و تعمیراتصنایع  مدیریتصنعت510

23/91/1/121414037012000111,333,52044165001061389/01/15-0طرح ریز واحدهای تولیدی و صنعتیصنایع  مدیریتصنعت511

28/91/1/12141403701200218,339,7604265200781389/01/15-0مالی- اقتصادی - ارزیابی طرح های توجیهی فنی صنایع  مدیریتصنعت512

24/19/1/22141403701200115,773,6804183600541378/02/01-0طراحی كارخانهصنایع  مدیریتصنعت513

49/85/1/321414037005000111,868,12044566001111389/06/01-8مدیر تضمین كیفیتصنایع  مدیریتصنعت514

TQM0-83/10/1/1/12141403700500118,019,0004255000751389/01/15پیاده سازی مدیریت كیفیت جامع صنایع  مدیریتصنعت515

0-23/92/1/1/32141403700500219,622,8004306000901390/03/30(IMS)طراحی سیستم یکپارچه مدیریتصنایع  مدیریتصنعت516

ohsas 18001پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برمبنای استانداردصنایع  مدیریتصنعت517 2421-37-004-12141403700500318,981,2804364800841393/08/01

14001iso2421-37-005-12141403700500417,484,4004304000701393/08/01برمبنای استاندارد(ems)پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطیصنایع  مدیریتصنعت518

ندارد1221004032141403700500515,880,600422330055مدیریت بهره وریصنایع  مدیریتصنعت519
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13491207012141403700500614,276,8004172300401388/02/01تفکر سیستمی در سازمان هاصنایع  مدیریتصنعت520

39/32/1/121414037006000112,188,88044371001141389/06/01-0مسئول كنترل پروژهصنایع  مدیریتصنعت521

نداردPRIMAVERA ENTERPRISE13211306022141403700600114,276,800410300040مدیریت و كنترل پروژه با نرم افزار صنایع  مدیریتصنعت522

نداردPRIMAVERA EXPEDITION13211305022141403700600214,276,800410300040مدیریت و كنترل پروژه با نرم افزار صنایع  مدیریتصنعت523

نداردPRIMAVERA PROJECT PLANNER13211304022141403700600314,276,800418220040مدیریت و كنترل پروژه با نرم افزار صنایع  مدیریتصنعت524

ICB0-83/10/1/1/52141403700600416,415,2004233700601389/05/01مدیریت پروژه بر اساس استاندارد صنایع  مدیریتصنعت525

نداردPMBOK13211305012141403700600514,276,800425150040مدیریت پروژه بر اساس الگوی صنایع  مدیریتصنعت526

PROJECT RISK MANAGEMENT SOFTWARE0-83/10/1/1/72141403700600614,811,4004153000451389/04/01مدیریت ریسک با نرم افزار صنایع  مدیریتصنعت527

39/31/1/121414037006007110,050,4804385600941389/06/01-0 برنامه ریزی پروژهصنایع  مدیریتصنعت528

28/12/1/321414037008000146,189,44041352395804321390/05/01-0مهندسی صنایع و سیستمصنایع  مدیریتصنعت529

FMEA0-28/12/1/1/32141403700800116,201,3604154300581390/11/01تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن صنایع  مدیریتصنعت530

0-28/12/1/1/22141403700800219,088,2004305500851390/03/30(MSA)تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیریصنایع  مدیریتصنعت531

ندارد13211207022141403700800315,880,600423320055شش سیگماصنایع  مدیریتصنعت532

39/92/1/221414037012003110,692,00043961001001392/12/01-0 بازنگری طرح هاصنایع  مدیریتصنعت533

0-28/14/1/0121414037011000127,799,2004801364402601390/05/01(COQ)ارزیاب و تحلیلگر  هزینه های كیفیت صنایع  مدیریتصنعت534

83/10/1/124214037001000114,434,20045679001351389/06/01-0تحلیل گر سیستمصنایع  مدیریتصنعت535

نداردBSC24211306022421403700100116,415,200421390060ارزیابی عملکرد بر اساس مدل صنایع  مدیریتصنعت536

SWOT0-83/10/1/1/22421403700100213,956,0404112600371389/01/15برنامه ریزی استراتژیک با روش صنایع  مدیریتصنعت537

AHP0-83/10/1/1/42421403700100315,132,1604153300481389/01/15تصمیم گیری به روش صنایع  مدیریتصنعت538

TOPSIS0-83/10/1/1/32421403700100413,528,3604102300331389/01/15تصمیم گیری به روش صنایع  مدیریتصنعت539

ندارد12131007032421403700100516,415,200419410060تهیه برنامه استراتژیکصنایع  مدیریتصنعت540

ARENA0-23/91/1/1/22421403700100614,704,4804152900441392/10/01شبیه سازی سیستم با نرم افزار صنایع  مدیریتصنعت541

SIMUL82421-37-001-12421403700100714,811,4004192600451393/04/01شبیه سازی سیستم با نرم افزار صنایع  مدیریتصنعت542

2421-37-006-12421403700100819,088,2004305500851393/10/01(OPM3)ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانیصنایع  مدیریتصنعت543

Weka3314-37-002-124214037001009111,761,20043278001101394/10/01داده كاوی با نرم افزار صنایع  مدیریتصنعت544

SPSS Modeler3314-37-001-12421403700101018,019,0004255000751394/05/01داده كاوی و كشف دانش با استفاده از نرم افزار صنایع  مدیریتصنعت545

ERP2421-37-007-22421403700101118,553,6004255500801393/10/01طرح ریزی سیستم صنایع  مدیریتصنعت546

83/14/1/13119303700800217,013,9523334900821389/06/01-0سرممیزی داخلیصنایع  مدیریتصنعت547

83/15/1/124214037003000120,742,480476118001941389/06/01-0مدیر ممیز داخلیصنایع  مدیریتصنعت548

424214037004000116,465,68045698001541393/05/01-002-37-2421كارشناس تضمین كیفیتصنایع  مدیریتصنعت549

49/87/1/331193037001000131,648,32031301905003701390/05/01-8فن ورز تضمین كیفیتصنایع  مدیریتصنعت550

83/12/1/23119303700200019,408,96034070001101392/12/01-0كارشناس پایش فرآیندهاصنایع  مدیریتصنعت551

49/88/1/331193037005000112,830,400350100001501390/05/01-9كنترلر كیفیت صنایع  مدیریتصنعت552

0-28/12/1/1/13119303700500115,559,8403204500651390/03/30(Poka Yoke)خطا ناپذیر ساختن سیستم به روش پوكایوكه صنایع  مدیریتصنعت553

13119303700500212,993,7603152000351393/06/01-001-37-3122 در كنترل فرایند آماریMinitabكاربرد نرم افزار آماری صنایع  مدیریتصنعت554

91/51/1/13119303700600017,527,1683414700881389/06/01-3مسئول بسته بندیصنایع  مدیریتصنعت555

83/13/1/131193037008000111,119,68034387001301389/06/01-0ممیز داخلی سیستم مدیریت كیفیتصنایع  مدیریتصنعت556

ISO2421-37-003-13119303700800114,276,8003203000501393/06/01 19011-2011ممیزی سیستم های مدیریتی بر اساس صنایع  مدیریتصنعت557



98مبالغ حداکثر شهریه مصوب در سال  آموزشگاه مهارت-سعید خدایی: تهیه کننده

28/90/1/331223037001000134,214,40031202404004001390/05/01-0زمان سنجصنایع  مدیریتصنعت558

28/15/1/331223037002000113,685,760350110001601390/05/01-2سرپرست برنامه ریزی و كنترل تولیدصنایع  مدیریتصنعت559

39/22/1/13122303700200118,296,9923405700971389/06/01-0برنامه ریزی تولیدصنایع  مدیریتصنعت560

92/30/1/13122303700200217,783,7763385300911389/05/01-3برنامه ریزی ماشین آالتصنایع  مدیریتصنعت561

91/43/1/2/343212037001000115,681,600270150002201390/05/01-3سرپرست انبار عمومیصنایع  مدیریتصنعت562

ندارد21201005027543203700100114,276,800223370060(SPC)كنترل فرآیند آماری صنایع  مدیریتصنعت563

25/97/1/212234037001000125,553,880497142002391378/06/01-0معاون تحقیقات و توسعهصنایع  مدیریتصنعت856

12191103033122303700000113,421,4403142600401388/2/1مدیریت بحرانصنایع  مدیریتصنعت4202

133393037000001110,007,71235364001171394/5/1-009-37-3339آمادگی ورود به بازار كارصنایع  مدیریتصنعت4204

24131303012141403701200414,276,8004251500401388/2/1تهیه و تدوین طرح كسب و كارصنایع  مدیریتصنعت4207

ELECTRE I-2421403700101212,566,08041014002497/10/9تصمیم گیری به روش صنایع  مدیریتصنعت4774

(سیستم های آكواترونیک)نصب و تست سنسورهای عمومی تصفیه خانه های آبآب مدیریتصنعت2859 3132-107-004-13132310700100113,421,4403162400401393/04/01

13132310700101011,368,576341200161393/04/01-014-107-3132مستند سازی و گزارش نویسی در ارتباط با سیستم های آكواترونیکآب مدیریتصنعت2860

13132310700101113,079,2963162000361393/04/01-009-107-3132نصب و راه اندازی شیرهای صنعتی سیستم های آكواترونیکآب مدیریتصنعت2861

13132310700101213,079,2963162000361393/04/01-010-107-3132نصب و راه اندازی پمپ های ویژه تصفیه خانه های آب و فاضالب در سیستم های آكواترونیکآب مدیریتصنعت2862

13132310700101314,105,7283123600481393/04/01-013-107-3132نظارت،كنترل،ارزیابی و بهینه سازی در تصفیه خانه های اب و فاضالبآب مدیریتصنعت2863

131323107001000145,505,1523206326005321393/03/01-001-23-3132آكواترونیستآب مدیریتصنعت2864

13132310700100211,368,576361000161393/04/01-007-107-3132ارزیابی سیستم و مصرف بهینه انرژی در سیستم های آكواترونیکآب مدیریتصنعت2865

(سیستم های آكواترونیک)محاسبات و اندازه گیری نیروهای سیال آب در شبکه های آب و فاضالب ‘انجام آزمایش هاآب مدیریتصنعت2866 3132-107-005-13132310700100314,105,7283202800481393/04/01

(سیستم های آكواترونیک)بررسی و آنالیز كنترل خطی سیستم های آب و فاضالبآب مدیریتصنعت2867 3132-107-006-13132310700100412,395,0083121600281393/04/01

13132310700100514,618,9443421200541393/04/01-002-107-3132بکارگیری ایمنی و بهداشت حرفه ای و مقررات در تصفیه خانه های آب و فاضالبآب مدیریتصنعت2868

13132310700100613,421,4403162400401393/04/01-011-107-3132تصفیه فاضالب در سیستم آكواترونیکآب مدیریتصنعت2869

PLC3132-107-008-13132310700100715,474,3043164800641393/04/01راه اندازی سیستم های آكواترونیک توسط آب مدیریتصنعت2870

13132310700100814,447,8723124000521393/04/01-012-107-3132سنجش كیفیت آب و فاضالب در سیستم های آكواترونیکآب مدیریتصنعت2871

13132310700100915,132,1603204000601393/04/01-003-107-3132كنترل سیستم های پنوماتیک در سیستم های آكواترونیکآب مدیریتصنعت2872

13132310700101411,710,720371300201394/02/15-001-36-3132مدیریت منابع آب برای شهروندانآب مدیریتصنعت2873

BOD3132-107-015-013132310700101513,250,3683122600381395/04/01اندازه گیری اكسیژن مورد نیاز بیوشمیاییآب مدیریتصنعت2874

3133/393132310700101615,987,5203403000701389/11/01كاروری تعمیرات شبکه آبیاریآب مدیریتصنعت3707

21314040003000121314107003000132,503,68041161880030497/8/7كارشناس میکروبیولوژی آزمایشگاه آبآب مدیریتصنعت4764

70/23/1/351422057001000219,314,1082123200003231396/11/03-5آرایشگر و پیرایشگر زنانهزیبایی و مراقبتخدمات324

70/34/1/251422057002000122,722,480276304003801396/11/03-5آرایشگر موی زنانهزیبایی و مراقبتخدمات325

12--514220570070041717,552257آلودگی زدایی محیطی حفاظت و بهداشت فردیزیبایی و مراقبتخدمات326

28--5142205700700511,674,2882721مشاوره و پذیرش مشتریزیبایی و مراقبتخدمات327

32--5142205700200211,913,4722626آماده سازی مو قبل از آرایش موزیبایی و مراقبتخدمات328

40--5142205700200312,391,8402832سشوار كشیدن مو زیبایی و مراقبتخدمات329

80--5142205700200414,783,68021565فرم دهی به موها با ابزارزیبایی و مراقبتخدمات330

44--5142205700200512,631,0242836(شنیون)آرایش مو زیبایی و مراقبتخدمات331

48--5142205700200612,870,2082939(هر اكستنشن)اضافه كردن مو به سر زیبایی و مراقبتخدمات332
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28--5142205700200711,674,2882721بافت موزیبایی و مراقبتخدمات333

48--5142205700200812,870,2082939آرایش مو ی عروس زیبایی و مراقبتخدمات334

15142205700200113,587,7602184200601394/05/15-043-57-5142بافت مو زیبایی و مراقبتخدمات335

70/36/1/251422057003000117,340,840258232002901396/11/03-5(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه زیبایی و مراقبتخدمات336

24--5142205700300411,435,1042222پاک سازی پوست جهت متعادل سازیزیبایی و مراقبتخدمات337

30--5142205700300511,793,8802525(پایه)آماده سازی اولیه آرایش زیبایی و مراقبتخدمات338

54--5142205700300613,228,98421341(فک غبغب و گردن . چانه. لب.گونه. بینی.ابرو.پیشانی)متعادل سازی اعضای چهرهزیبایی و مراقبتخدمات339

35--5142205700300712,092,8602530آرایش چشم زیبایی و مراقبتخدمات340

27--5142205700300811,614,4922522خودآراییزیبایی و مراقبتخدمات341

54--5142205700300913,228,9842747آرایش روز و شب و عروس زیبایی و مراقبتخدمات342

13--514220570030010777,3482310شخصیت سازی كارتونی زیبایی و مراقبتخدمات343

10--514220570030111597,960237آرایش خاص عکاسی زیبایی و مراقبتخدمات344

15142205700300113,856,842221.5430064.51393/07/01-040-57-5142پاكسازی پوست صورت زنانه زیبایی و مراقبتخدمات345

15142205700300214,903,2722235900821393/07/01-041-5142خود آرایی زنانه زیبایی و مراقبتخدمات346

15142205700300315,680,62023946100951393/03/03-001-57-5142(دخترانه)چهره پرداز كودک زیبایی و مراقبتخدمات347

151422057004000112,138,588280123002031394/12/15-044-57-5142ارایشگر عروسزیبایی و مراقبتخدمات348

251422057005000112,258,180261144002051393/09/23-003-57-5142(زنانه )آرایشگر دائم صورتزیبایی و مراقبتخدمات349

70/35/1/25142205700600015,979,60023070001001396/11/03-5آرایشگر ناخنزیبایی و مراقبتخدمات350

10--514220570060021597,960246(مانیکور)فرم دادن به ناخن دستزیبایی و مراقبتخدمات351

10--514220570060031597,960246(پدیکور)فرم دهی به ناخن پازیبایی و مراقبتخدمات352

7--514220570060041418,572225طراحی و نصب ناخن مصنوعیزیبایی و مراقبتخدمات353

30--5142205700600511,793,8802426الک زدن ناخن ها و تزیین آنهازیبایی و مراقبتخدمات354

6--514220570060061358,776224مراقبت از پوست پا و ناخنزیبایی و مراقبتخدمات355

7--514220570060071418,572225طراحی با حنا روی دست وپازیبایی و مراقبتخدمات356

15142205700600112,571,2282103300431394/12/15-046-57-5142طراحی با حنا بر روی بدن زیبایی و مراقبتخدمات357

70/31/1/251412057001000111,839,608242156001981396/11/03-5پیرایشگر موی زنانهزیبایی و مراقبتخدمات358

18--5141205700100311,076,3282414شستشوی موی سر زیبایی و مراقبتخدمات359

51--5141205700100413,049,59621041كوتاهی موی سر با زاویه مختلف زیبایی و مراقبتخدمات360

27--5141205700100511,614,4922522(پیتاژ)كم حجم كردن مو زیبایی و مراقبتخدمات361

30--5141205700100611,793,8802624(از روی عکس و تصویر )كوتاه كردن مو به روش تركیبی زیبایی و مراقبتخدمات362

18--5141205700100711,076,3282315فرم دهی موها بعد از كوتاهی زیبایی و مراقبتخدمات363

14--514120570010081837,1442410ویتامینه كردن مو زیبایی و مراقبتخدمات364

15141205700100118,371,44025090001401393/06/03-040-57-5141پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر زیبایی و مراقبتخدمات365

15141205700100214,185,7202274300701393/08/01-041-57-5141(دخترانه )پیرایشگر كودکزیبایی و مراقبتخدمات366

70/32/1/25141205700200017,653,88823197001281396/11/03-5پیرایشگر ابرو و صورت زنانهزیبایی و مراقبتخدمات367

20--5141205700200111,195,9202416صورت (دپیالسیون )موزدایی زیبایی و مراقبتخدمات368

14--514120570020021837,1442311اصالح صورت بابندزیبایی و مراقبتخدمات369

12--514120570020031717,552239مراقبت از پوست بعد از مو زداییزیبایی و مراقبتخدمات370
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31--5141205700200411,853,6762625غرم دادن به ابرو زیبایی و مراقبتخدمات371

11--514120570020051657,756238رنگ كردن ابرو زیبایی و مراقبتخدمات372

15141205700300014,185,7202205000701393/08/01-002-57-5141پیرایشگر موهای زائد با مومزیبایی و مراقبتخدمات373

70/90/1/1/175312057001000111,002,464248136001841391/04/01-5(زنانه )كاله گیس باف با موی طبیعی زیبایی و مراقبتخدمات374

70/33/1/251422057007000124,695,748283330004131396/06/15-5كار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانهزیبایی و مراقبتخدمات375

15142205700700113,707,3522273500621393/11/01-042-57-5142رنگ كردن موی زنانه زیبایی و مراقبتخدمات376

15142205700700214,544,4962265000761394/12/15-047-57-5142(زنانه  )دكلراسیون یا بیرنگ كردن مو  زیبایی و مراقبتخدمات377

15142205700700313,767,1482224100631394/12/15-045-57-5142استفاده از رنگهای سنتی و گیاهی در آرایش زنانه زیبایی و مراقبتخدمات378

70/30/2/551412057005000110,763,280259121001801396/09/22-5پیرایشگر مردانه زیبایی و مراقبتخدمات379

12--514120570050011717,552257آلودگی زدایی محیط ، حفاظت و بهداشت فردیزیبایی و مراقبتخدمات380

14--514120570050021837,1442410مشاوره وپذیرش مشتریزیبایی و مراقبتخدمات381

18--5141205700500311,076,3282612شامپو كردن وشستشوی موی سرزیبایی و مراقبتخدمات382

32--5141205700500411,913,47221220كوتاه كردن موی سر با شانه و قیچیزیبایی و مراقبتخدمات383

34--5141205700500512,033,06421519كوتاه كردن موی سر با شانه و ماشینزیبایی و مراقبتخدمات384

30--5141205700500611,793,88021020ترسیم خطوط اطراف سر و گردن با قیچی و ماشین اصالحزیبایی و مراقبتخدمات385

20--5141205700500711,195,9202911كوتاه كردن ریش و مرتب كردن اطراف آن متناسب با اصالح سرزیبایی و مراقبتخدمات386

20--5141205700500811,195,9202812حالت دهی وخشک كردن مو با سشوارزیبایی و مراقبتخدمات387

70/98/1/151412057006000118,656,352292220003121388/01/01-5(مردانه)ترمیم كننده مو زیبایی و مراقبتخدمات388

15141205700800012,391,8402112900401394/05/01-001-57-5141بهداشت كار ناخن مردانهزیبایی و مراقبتخدمات389

15141205700900018,371,44024397001401390/05/01-002-57-5142كاربر مواد شیمیایی در پیرایش مردانهزیبایی و مراقبتخدمات390

70/30/1/55141205700501015,740,41622868009696/11/3-5كوتاه كردن مو با ماشین و تیغ در پیرایش مردانهزیبایی و مراقبتخدمات4139

5141205700500917,175,520244760012096/11/3------كوتاه كردن مو با زوایای مختلف با قیچی در پیرایش مردانهزیبایی و مراقبتخدمات4140

5141205700700015141205700700026,278,580232730010597/6/21چهره پرداز مردانهزیبایی و مراقبتخدمات4702

5141205701000015141205701000025,979,600225750010097/6/21**5-1/1/94/70متعادل ساز چهره مردانهزیبایی و مراقبتخدمات4703

11/49/1/281112039001000115,824,160242180002221362/10/01-7كارگر استخراج زغالمعدنصنعت3315

11/97/1/29311203900100016,842,8802227400961362/11/01-7واگن كشمعدنصنعت3316

11/90/1/28111203900300014,561,9202164800641376/08/01-7كارگر تخریب كارگاه معدنمعدنصنعت3317

81/36/1/281112039004000111,975,040256112001681380/03/01-0آمارگیر آب و هواشناسیمعدنصنعت3318

11/30/1/28111203900500019,123,84023197001281380/03/01-7متصدی ارابه چاله زنی معدنمعدنصنعت3319

11/12/1/29311203900200016,272,6402266200881380/03/01-7كوه برمعدنصنعت3320

13/12/1/28113203900100016,842,8802346200961380/04/01-0(زغال و آب  )چاه پیما معدنصنعت3321

11/69/1/28111203900700018,553,60022793001201381/02/01-7چوب بست كار معدنمعدنصنعت3322

11/99/1/28111203900800016,272,6402295900881381/03/01-7ژئوفون گذار در معادنمعدنصنعت3323

12/35/1/28112203900200016,842,88023842160961382/11/01-7كارور سنگ شکنمعدنصنعت3324

20/23/2/181122039004000112,901,680246135001811388/11/01-8كارور خط تولید سنگبریمعدنصنعت3325

35/90/1/131153039001000119,844,352362170002321388/11/01-0مسئول فنی و تعمیرات سنگبری معدنصنعت3326

20/24/1/181122039006000111,119,680226130001561388/11/01-8كارور خط اسلبمعدنصنعت3327

20/22/2/181122039007000110,620,720227122001491388/11/01-8كارور دستگاه اره سنگبریمعدنصنعت3328
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20/21/2/181122039008000116,394,400248182002301388/11/01-8كارور دستگاه قله برمعدنصنعت3329

20/40/2/19311203900300014,490,6402105300631388/11/01-8كارگر سنگبریمعدنصنعت3330

22/27/1/13117303900300019,152,35232285001071388/12/01-4مسئول تامین و كوپ سنگبری معدنصنعت3331

39/24/1/131173039004000117,363,808367136002031388/12/01-0مسئول كنترل كیفیت سنگبری معدنصنعت3332

20/25/2/181122039009000110,620,720227122001491388/12/01-8كارور خط رزینمعدنصنعت3333

20/26/2/18112203901000017,626,96022879001071388/12/01-8كارور دستگاه فیلتر پرسمعدنصنعت3334

49/35/1/172332039001000121,384,0002120180003001389/01/15-8تعمیركار ماشین آالت معدنی معدنصنعت3335

20/27/2/18111203902100017,128,00023070001001389/01/15-8واگن بند سنگبریمعدنصنعت3336

91/37/1/14321203900100018,411,04022395001181389/02/15-3انباردار سنگبریمعدنصنعت3337

12/15/1/231223039001000117,021,664369130001991389/02/15-2سرپرست سالن تولید سنگبریمعدنصنعت3338

38/90/1/13133303900100017,185,0243246000841389/02/15-0فرآور كانی های فلزی معدنصنعت3339

28/11/1/0113213039001000114,198,976351115001661389/02/15-0مدیر تولید سنگبریمعدنصنعت3340

19/43/1/113213039002000117,791,488378130002081389/02/15-2مدیر كارخانه سنگبریمعدنصنعت3341

10/48/1/131173039001001110,520,92833291001231389/02/15-3ایمنی در معدنمعدنصنعت3342

19/91/1/132233039002000118,219,168389124002131389/02/15-2مسئول بازرگانی و فروش سنگبری معدنصنعت3343

20/29/2/18112203900500014,633,2002155000651389/02/15-8كارور دستگاه نصف كنمعدنصنعت3344

20/28/2/18112203901100014,276,8002154500601389/02/15-8كارور دستگاه پخ زنی سنگبریمعدنصنعت3345

10/12/1/0132573039001000111,975,04035288001401389/02/15-3كارور محیط زیست در معدن معدنصنعت3346

26/31/1/131173039006000111,975,040330110001401389/08/10-0آزمایشگر كنترل  كیفی سنگهای تزئینیمعدنصنعت3347

26/32/1/131173039007000113,856,832341121001621389/08/10-0آزمایشگر كنترل كیفی معادن شن وماسهمعدنصنعت3348

12/37/1/18112203901200014,276,8002154500601389/08/10-7اپراتور خردایش و دانه بندی مصالح خرده سنگیمعدنصنعت3349

43/20/1/131333039002000121,555,072385167002521391/02/10-7كارور دستگاه فیلتراسیونمعدنصنعت3350

13/80/1/181112039028000114,826,240254154002081390/10/10-7اپراتور حفاری اكتشافی معدنمعدنصنعت3351

43/10/1/131333039003000118,475,776369147002161391/02/10-7كارور دستگاه فلوتاسیونمعدنصنعت3352

17542203900200019,123,84024286001281393/09/15-001-39-7542كارور آتشکاری در معدنمعدنصنعت3353

17542203900300014,276,8002194100601394/02/01-010-39-7542نماینده حمل مواد ناریه در معدنمعدنصنعت3354

18111203900300111,710,7202101400241393/05/15-39050-9311رعایت نکات ایمنی،بهداشتی و زیست محیطی برای كارگران معادن سطحیمعدنصنعت3874

ندارد18111203900300212,280,960214180032-051-39-9311رعایت نکات ایمنی،بهداشتی و زیست محیطی برای كارگران معادن زیر زمینیمعدنصنعت3875

11/13/1/24321203900200015,702,4002483200801360/11/01-7انباردار مواد ناریهمعدنصنعت4180

13/89/1/281122039013000117,534,880251195002461376/06/01-7كارور دستگاه حفاریمعدنصنعت4181

11/89/1/28111203902900017,626,96022186001071362/11/01-7لق گیرمعدنصنعت4182

11/08/1/293112039004000128,512,0002100300004001375/05/01-7معدن كار عمومیمعدنصنعت4184

DIPS 0-27/10/1/1/12146403900000113,956,040473000371388/11/01آنالیز داده های زمین و زمین آمار با نرم افزار معدنصنعت4185

ENVI 3117-29-20-13117303900000115,559,8403214400651393/07/20پردازش تصاویر ماهوارهای با استفاده از نرم افزارهای معدنصنعت4186

Unwedge0-27/10/1/1/42146403900000214,597,5604103300431389/01/15ارفزم امینی با نرزیر ی زهازه سادر معدنی ی هاه گواری تحلیل پایدمعدنصنعت4188

Datamine Studioمرتب كردن داده های ذخایر در حالت دو بعدی ، سه بعدی و مدلسازی و طراحی معادن با نرم افزارمعدنصنعت4189 0-27/10/1/1/52146403900000317,056,7204165000661389/02/15

27/10/1/1/221464039000004110,264,3204316500961389/01/15-0نقشه برداری معادن روباز و زیر زمینیمعدنصنعت4190

81122039003000181122039003000246,332,00022054450065097/4/9فرآور سنگ های معادنمعدنصنعت4647
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31173039001000131173039001000276,982,40033055950090097/4/19مسئول ایمنی و بهداشت در معادنمعدنصنعت4668

8112203900100018112203900100028,411,040231870011897/10/20پیکورچی كارگاه استخراجمعدنصنعت4806

31/25/1/4/171312030003000118,033,840260193002531387/05/22-9نقاش ساختمان معماریصنعت2448

51/43/2/1/17113203000200019,266,40023694001301387/05/29-9كمک سنگ كار معماریصنعت2449

39/59/1/3/17124203000100018,197,20024075001151387/05/30-8عایق كار رطوبتی و آسفالت كار ابنیه معماریصنعت2450

39/59/2/3/17124203000200017,626,96024067001071387/05/30-8كمک عایق كار رطوبتی و آسفالت كار ابنیهمعماریصنعت2451

51/23/1/2/371112030005000121,384,000255245003001388/01/01-9سرپرست بناییمعماریصنعت2452

21/28/1/134323030017000117,107,200362885002001388/01/01-0طراح و سازنده آبنما و محوطهمعماریصنعت2453

51/57/1/171232030001000129,937,60021002972304201388/01/01-9نصاب ورق های كامپوزیت آلومینیومیمعماریصنعت2454

3112/1034323030014000129,937,600394256003501388/07/01ماكت ساز ساختمانمعماریصنعت2455

3112/073432303000000518,553,60031882001001388/04/01كاربر بازیافت و به كارگیری مواد جامد فرسوده در معماری و دكوراسیون داخلی ساختمانمعماریصنعت2456

Studio 3dMax3112/0834323030010000113,001,47235993001521388/04/01مرمتگر و احیاء و بازسازی ابنیه تاریخی با نرم افزار  معماریصنعت2457

RHINOCEROS0-22/20/1/13432303000000614,105,7283103800481388/09/01طراحی پروژه های ساختمانی بصورت سه بعدی  و دو بعدی با معماریصنعت2458

Google Lay Out0-22/21/1/13118303000000113,934,656393700461388/09/01نقشه كشی و طراحی ساختمان با نرم افزار معماریصنعت2459

32/55/1/221614030002000110,692,000442460121001388/11/01-0مسئول آتلیه نقشه كشی ساختمان با نرم افزار اتوكدمعماریصنعت2460

V_RAY0-32/56/1/23432303000800313,849,1203133200451388نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر باال با نرم افزار معماریصنعت2461

32/54/2/2/434323030016000125,404,192357240002971389/12/20-0(ویالیی و آپارتمانی)طراحی مسکنمعماریصنعت2462

21/24/2/234323030013000125,233,120360235002951389/12/20-0(2درجه)طراحی معماری داخلیمعماریصنعت2463

55/13/2/3/271232030003000111,903,760247120001671390/07/01-9كمک گچ كار معماریصنعت2464

55/13/1/371232030004000128,512,000274326004001390/07/01-9گچ بر معماریصنعت2465

55/13/1/3/271232030005000113,757,040252141001931390/07/01-9گچ كار معماریصنعت2466

51/23/1/4/271112030006000117,606,160276171002471390/08/01-9بنای سفت كارمعماریصنعت2467

51/43/1/4/171132030003000111,547,360243119001621390/08/01-9سنگ كار معماریصنعت2468

/1/3رنگ كاری ساختمانمعماریصنعت2469 ا ل ف/31/25-9713120300040001110,127,600233012150015451390/11/01

/1/3نقاشی ساختمانمعماریصنعت2470 /31/25-9713120300050001110,127,600233012150015451390/11/01ب

32/54/2/431183030001000134,385,4723136266004021391/01/01-0نقشه كش عمومی ساختمانمعماریصنعت2471

32/54/1/531183030002000135,839,5843148271004191391/01/01-0نقشه كشی معماریمعماریصنعت2472

17131203000600017,128,00023565001001393/08/15-001-29-7122نصاب كفپوش یکپارچه پلیمریمعماریصنعت2473

17123203000600019,408,96024488001321393/10/01-013-29-7119نصاب و مجری صفحات روكش دار گچیمعماریصنعت2474

Revit Architecture3432-029-003-121614030003000110,050,48042052022941393/04/01طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار معماریصنعت2475

17123203000000112,494,8002102500351394/06/01-001-30-7123(پاششی)گچ كاری با گچ های نوینمعماریصنعت2476

171132030004000111,689,920260840201641394/06/15-002-30-7123معرق كار سنگ صنعتیمعماریصنعت2477

17113203000400112,708,6402152300381394/06/15-003-30-7123مونتاژ كار قطعات سنگ صنعتی معماریصنعت2478

17112203000400019,979,200240100001401395/03/01-001-30-7111 درساختمانAACكارور اجرای بلوک معماریصنعت2479

17113203000600011,710,720281600241395/04/23-001-30-7113كارگر عمومی سنگ كار معماریصنعت2480

17131203000700011,140,48028800161395/04/23-001-30-7131كارگر عمومی نقاش ساختمان معماریصنعت2481

17122203000400011,140,48028800161395/04/23-004-30-7113كارگر عمومی كاشی كار معماریصنعت2482

17123203000800011,140,480261000161395/04/23-004-30-7123كارگر عمومی گچ كار معماریصنعت2483
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17124203000300011,140,480261000161395/04/29-001-30-7124كارگرعمومی عایق كار رطوبتی وآسفالت كار ابنیه معماریصنعت2484

17111203000800011,140,48027900161390/05/12-001-30-7112كارگر عمومی بنای سفت كار معماریصنعت2485

17411203000300011,425,600261400201395/05/24-001-30-7411كارگر عمومی برقکار ساختمان معماریصنعت2486

61/97/2/2/173152030003000132,147,2802115336004511369/09/01-1كمک استاد كارهنر آیینه كاری  معماریصنعت2487

61/97/1/273152030002000158,093,2002327488008151369/11/01-1استادكار هنر آیینه كاری معماریصنعت2488

21/25/1/234323030002000162,270,2083104624007281373/05/01-0 (1درجه)طراح معماری داخلیمعماریصنعت2489

55/30/1/271232030009000121,098,880246250002961374/05/01-9سیمانکار معماریصنعت2490

3D - HOMEINTERIORS0-32/54/2/2/23432303000200814,790,0163144200561379/04/01طراح داخل منازل مسکونی با معماریصنعت2491

Home – AN0-32/54/1/3/63432303000000116,842,8803285200801388/01/01طراح دفاتر اداری و تجاری به كمک نرم افزار معماریصنعت2492

Ream – house0-32/54/2/2/13432303000000215,132,1603204000601379/04/01با  (هتل و فروشگاه  )طراح فضاهای بزرگ معماریصنعت2493

ME-DESIGN-and0-32/54/2/2/53432303000000311,710,720381200201379/06/01طراح نمای ساختمان به كمک نرم افزار معماریصنعت2494

ARCHICAD0-32/54/2/2/63432303000000416,842,8803285200801379/08/01طراحی معماری به كمک معماریصنعت2495

51/54/1/271222030001000117,107,200256184002401380/08/01-9 (كاشی سنتی  )كاشی كاری معرق معماریصنعت2496

52/31/1/27112203000300016,272,6402295900881381/06/01-9شومینه سازمعماریصنعت2497

51/24/1/271112030004000119,388,160264208002721381/08/01-9معمار سنتی ابنیه های قدیمیمعماریصنعت2498

Autocad0-32/54/1/1/131183030004000127,542,59231022000203221396/02/25نقشه كش ساختمان با معماریصنعت2499

59/27/1/27125203000000113,421,4402133500481383/08/01-9طراح و نصاب شیشه سکوریتمعماریصنعت2500

51/23/2/4/171112030007000115,752,880285136002211390/08/01-9كمک بنای سفت كار  معماریصنعت2501

55/30/1/17411203000100019,765,36025978001371387/06/02-8برقکار ساختمان معماریصنعت2502

55/30/2/1/174112030002000121,597,8402119184003031387/06/02-8كمک برقکار ساختمان معماریصنعت2503

51/52/1/3/171222030002000112,616,560254123001771387/05/21-9كاشی كار  معماریصنعت2504

51/52/2/3/17122203000300014,276,8002223800601387/05/21-9كمک كاشی كار معماریصنعت2505

31/25/2/1/171312030002000112,616,560245132001771387/05/22-9كمک نقاش ساختمان معماریصنعت2506

134323030002001121,384,0003601700202501394/04/01-006-30-3432اسکیس و تکنیک های راندو در معماریمعماریصنعت3828

13432303000200215,132,1603184200601394/08/01-014-30-3432بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماریمعماریصنعت3829

Photoshop3432-30-012-13432303000200313,421,440383200401394/07/15پرزنته و شیت بندی معماری به كمک نرم افزار معماریصنعت3830

Lumion pro3432-30-005-13432303000000715,559,8403174800651394/03/15طراحی فضاهای داخلی و خارجی با نرم افزار معماریصنعت3831

VRay و رندرگیری با پالتین 3DMAXطراحی غرفه های نمایشگاهی با استفاده از نرم افزار معماریصنعت3832 3432-30-018-13432303000800117,270,5603127300851394/10/01

VRay و رندرگیری با پالتین 3DMAXطراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار معماریصنعت3833 3432-30-013-13432303000800217,698,2403187200901394/07/15

13118303000200115,987,5203106000701394/07/15-009-30-3432 معماری2ترسیم نقشه های فاز معماریصنعت3834

013118303000200216,842,8803196100801394/06/09-014-30-3432ترسیم دیتیل های اجرایی و تهیه جدول لیستوفرمعماریصنعت3835

SKetchBook3432-30-019-13432303000200415,388,7683144900631394/12/01طراح اسکیس و راندر با نرم ا فزار معماریصنعت3836

71312030008000110,692,000231794001501395/12/01-(3Dپوشش)فضاساز یکپارچه دكوراتیو معماریصنعت3881

3432303000200515,474,3043244000641396/02/02طراحی معماری خانه براساس اصول اولیه معماری پایدارمعماریصنعت3891

13432303000200612,566,080321900301394/07/15-011-30-3432بکارگیری ضوابط و مقررات حاكم بر ساخت و سازشهری با رویکرد مهندسی معماری و عمرانمعماریصنعت3893

6112/161/13432303000200717,698,2403207000901392/07/01معماری براساس اصول طب سنتیمعماریصنعت3898

55/31/1/1/274112030004000119,958,4002991810028090/5/15-8(ماهر)فن ورز برق ساختمانمعماریصنعت4130

34323030013001120,528,6403701700024095/5/16-اسکیس و تکنیکهای راندو در طراحی شهریمعماریصنعت4236
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3432303000800419,408,960330800011094/12/1- و رندرگیری با پالگین3DMAX VRayدكوراسیون و طراحی معماری داخلی با استفاده از نرم افزار معماریصنعت4237

Google Sketch Upدكوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزار معماریصنعت4238 -3432303000200918,468,06432277009994/7/1

17123203000900113,421,44021632004893/6/1-007-29-7114نماری سیمانکامعماریصنعت4239

Vary  و رندرگیری با پالگینTrimble Sketch upطراحی معماری و مدل سازی سه بعدی بانرم افزار معماریصنعت4242 -3432303000000818,553,600330700010094/3/1

Grasshopper-3432303000000913,421,4403634004094/12/1م  نرار فزری با امعماومدلسازی  حی اطرمعماریصنعت4244

VRay و رندرگیری با پالگین3DMAX طراحی و دكوراسیون داخلی چوبی با كمک نرم افزارمعماریصنعت4245 -3432303000800516,415,20031461007594/12/1

GIS -31123030000001112,830,4003508002015094/6/1مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطالعات جغرافیاییمعماریصنعت4247

32343030014001120,528,6403801600024095/1/4-طراحی فضاهای شهریمعماریصنعت4256

7111203000200017111203000200028,553,600223970012097/2/26بندكش ساختمانمعماریصنعت4582

7131203000100017131203000100028,553,600221990012097/3/21نصاب كاغذ دیواری ، موكت و پاركتمعماریصنعت4704

Edificius-3432303000001018,211,45633066009697/812طراحی ساختمان با نرم افزار معماریصنعت4743

34323030002010114,113,4403601050016597/8/27-(مسکونی )طراحی معماری سبز معماریصنعت4749

3D- Max34323030008000134323030008000215,396,4803421380018097/8/26طراح معماری با نرم افزارمعماریصنعت4750

34323030001000134323030001000214,541,1203651050017097/8/26تزئین كننده فضای داخلیمعماریصنعت4751

7112203000500017,840,800220900011097/8/26-آجر نما كارمعماریصنعت4752

7317203000100018,553,600230900012097/10/1-دكوراتور وودگلس و آبسترهمعماریصنعت4762

24/21/1/221444041001000116,251,84049260001521377/03/01-10طراح قالب درجه مکانیکصنعت3401

24/21/2/221444041002000118,817,92047997001761377/03/01-20طراح قالب درجه مکانیکصنعت3402

121444041003000129,937,600480200002801393/08/01-011-41-7222طراح جیگ و فیکسچر مکانیکصنعت3403

24/24/1/221634041001000117,107,20048476001601377/05/01-17طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه مکانیکصنعت3404

24/24/2/221634041002000132,503,6804120184003041377/07/01-27طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه مکانیکصنعت3405

131153041001000120,528,6403791310302401394/03/01-016-41-7222كارشناس مهندسی معکوس قطعات صنعتیمکانیکصنعت3406

131153041001001112,830,400341109001501395/02/13-033-41-7222نمونه سازی سریع با روش پرینت سه بعدیمکانیکصنعت3407

CATIAADVANCE0-32/16/1/13118304100100115,132,1603204000601388/01/01تحلیل با نرم افزار مکانیکصنعت3408

ADVANCE SOLIDWORKS GEARTRAX0-32/20/1/13118304101000911,710,720381200201388/01/01طراحی با مکانیکصنعت3409

32/18/1/331183041004001112,317,18435391001441388/01/01-0نقشه خوانی صنعتیمکانیکصنعت3410

CATIA  0-32/14/2/131183041001000121,384,000320230002501396/03/06نقشه كش و طراح صنعتی با مکانیکصنعت3411

MechanicalDesktop0-32/13/2/131183041006000118,817,920384136002201388/01/01كاربر مکانیکصنعت3412

MASTER CAM0-32/15/1/131183041010010103000001388/01/01كار با نرم افزار مکانیکصنعت3413

SOLID WORKS  0-32/17/1/13118304101100318,553,60033070001001388/01/01كار با نرم افزارمکانیکصنعت3414

32/71/1/13118304101000019,237,88834365001081389/06/01-0كارشناس طراحمکانیکصنعت3415

CATIA0-24/28/1/23118304101100417,869,3123326000921392/12/01كار با نرم افزار مکانیکصنعت3416

39/80/1/23115304100100316,500,7363274900761378/05/01-8 ساخت قطعات فلزی و ماشین كاری مکانیکصنعت3417

CNC8-39/94/1/23115304100100212,566,0803102000301378/06/01 مهندسی ساخت ماشین كاری دقیق مکانیکصنعت3418

32/26/1/372222041001000165,149,9202114800009141388/01/01-8 1قالب ساز درجه مکانیکصنعت3419

32/26/2/372222041002000102000001388/01/01-8 2قالب ساز درجه مکانیکصنعت3420

39/21/1/13115304100100418,553,600332580101001388/12/01-0 نمونه سازی سریعمکانیکصنعت3421

CMM3-41/29/1/13115304100100517,698,2403147600901388/12/01كار با دستگاه مکانیکصنعت3422
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172222041005000122,809,600270250003201393/05/01-005-41-7222سازنده جیک و فیکسچرمکانیکصنعت3423

ندارد34/13/1/1722320410010001151,113,60023751745002120-8( ماهه پیوسته18طرح )تراشکارماهرمکانیکصنعت3424

ندارد34/14/1/1722320410020001157,386,24024051803002208-8( ماهه پیوسته18طرح )فرزكارماهرمکانیکصنعت3425

34/12722320410030001199,584,000250822920028001393/04/01-8( ماهه18طرح )تراشکارمکانیکصنعت3426

34/11722320410040001199,584,000250822920028001375-8( ماهه18طرح )فرزكارمکانیکصنعت3427

34/34/1/272232041005000110,834,560222130001521375/05/01-8اسپارک كارمکانیکصنعت3428

CNC  8-43/91/2/23115304100000119,580,03235161001121377/07/01بهره برداری از ماشین فرز مکانیکصنعت3429

34/37/2/272232041009000151,321,6002120600007201381/08/01-8 2ماشین ابزار كار درجه  مکانیکصنعت3430

34/37/1/272232041010000141,057,280296480005761387/06/01-18ماشین ابزار كار درجه مکانیکصنعت3431

35/39/1/372242041001000111,761,200245120001651388/01/01-8ابزار تیز كنمکانیکصنعت3432

CNC 8-33/84/2/372232041013000121,384,000273227003001396/03/27تراشکار مکانیکصنعت3433

34/22/2/372232041015000146,189,440297551006481396/03/28-8تراشکار مکانیکصنعت3434

20--7223204101500111,425,6002812بگارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت حرفه ای در محیط كارگاهمکانیکصنعت3435

80--7223204101500215,702,40022060فلز كاری مکانیکصنعت3436

56--7223204101500313,991,68021046نقشه كشی مکانیکصنعت3437

40--7223204101500412,851,2002832جوشکاریمکانیکصنعت3438

90--7223204101500516,415,20021674روتراشی قطعاتمکانیکصنعت3439

48--7223204101500613,421,4402444داخل تراشی قطعاتمکانیکصنعت3440

48--7223204101500713,421,44021236تراشکاری قطعات بلند و آج زنیمکانیکصنعت3441

44--7223204101500813,136,3202638مخروط تراشی مکانیکصنعت3442

28--722320410150911,995,8402424 فرم تراشی و كپی تراشیمکانیکصنعت3443

94--7223204101501016,700,32021282پیچ و مهره تراشی مکانیکصنعت3444

40--7223204101501112,851,2002436تراشیدن قطعات نامنظم مکانیکصنعت3445

40--7223204101501212,851,2002634لنگ تراشی قطعات مکانیکصنعت3446

20--7223204101501311,425,6002812سرویس و نگهداری ماشین تراش مکانیکصنعت3447

33/51/1/37223204100000114,704,4802283800661388/01/01-8دریل كاری و اره كار یمکانیکصنعت3448

CNC 8-33/86/2/372232041018000123,522,400282248003301396/03/27فرز كار مکانیکصنعت3449

34/32/2/372232041020000140,629,600293477005701396/03/30-8فرزكار مکانیکصنعت3450

176--72232041020001112,545,280224152فرزكاری قطعاتمکانیکصنعت3451

58--7223204102000214,134,24021246فرزكاری با میزگردان و دستگاه تقسیممکانیکصنعت3452

120--7223204102000318,553,600220100دنده تراشی با دستگاه فرزمکانیکصنعت3453

20--7223204102000411,425,6002812سرویس و نگهداری ماشین فرزمکانیکصنعت3454

CNC  3-41/27/1/37223204101300216,343,9202444500891388/01/01كاروری مکانیکصنعت3455

41/30/1/172232041022000116,394,400244186002301388/12/10-3كارور دستگاه بورینگ مکانیکصنعت3456

34/11/2/472232041023000168,428,8002220740009601390/08/25-8فرزكاری تخصصیمکانیکصنعت3457

34/12/2/472232041024000168,428,8002220740009601390/10/01-8تراشکاری تخصصیمکانیکصنعت3458

CNC3/1/52/84-07223204101300118,553,60023981001201392/11/01برنامه نویسی مکانیکصنعت3459

172232041014000112,830,400252128001801393/10/15-012-41-7222 پنج محورCNCكاربر وایركات مکانیکصنعت3460
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172232041012000117,463,600275170002451393/12/05-014-41-7222كاربر ماشین های تخلیه الکتریکیمکانیکصنعت3461

ندارد41/12/1/1723320410010001159,667,20024641776002240-8( ماهه پیوسته18طرح )مکانیک صنایع ماهرمکانیکصنعت3462

872332041002000102000001375-10/41( ماهه18طرح )مکانیک صنایعمکانیکصنعت3463

24/11/1/231153041003000122,581,504395169002641377/08/01-15كارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه مکانیکصنعت3464

24/11/2/231153041004000121,897,216367189002561377/08/01-25كارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه مکانیکصنعت3465

52/58/1/372332041005000151,321,6002200520007201388/01/01-8تعمیركار ماشین های ابزارمکانیکصنعت3466

41/11/1/372332041006000139,916,8002160400005601388/01/01-8  1مکانیک صنایع درجه مکانیکصنعت3467

41/11/2/372332041007000151,321,6002144576007201388/01/01-8  2مکانیک صنایع درجه مکانیکصنعت3468

24/20/1/13115304100300117,698,2403306000901389/02/01-0عیب یابی ماشین آالت دوار با دستگاه ویبروتست مکانیکصنعت3469

41/10/2/472332041008000168,428,8002160800009601390/10/01-8مکانیک صنایع تخصصیمکانیکصنعت3470

33/05/1/18211204100100016,842,8802395700961388/06/01-8سرپرست بخش مونتاژمکانیکصنعت3471

نداردABAQUS21441304033118304101000113,421,440314260040تحلیل مکانیکی با نرم افزار مکانیکصنعت3865

MATLAB0-32/30/1/13118304101000216,842,88032644010801388/04/01افزار-مسائل مکانیکی با استفاده از سیمولینک نرم¬و حل¬طراحیمکانیکصنعت3866

ADAMS0-32/24/1/131183041010004114,113,4403301200151651388/04/01كار با نرم افزار مکانیکصنعت3867

COSMOS WORKS0-32/23/1/13118304101000318,125,92031754024951388/04/01كار با نرم افزار مکانیکصنعت3868

CATIA 0-32/26/1/13118304100100219,836,640340600151151388/04/01طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با  نرم افزارمکانیکصنعت3869

Adina system0-24/10/1/1/12144404100000216,415,2004154500601388/11/01آنالیز سازه ها و سیاالت با نرم افزار مکانیکصنعت3870

Algor design check0-24/10/1/1/32144404100000316,415,2004154500601388/11/01آنالیزالمان محدود با مکانیکصنعت3871

powershape0-24/10/1/1/43118304101100215,132,1603154500601388/11/01ترسیم مدل های سه بعدی  مکانیکی با نرم افزار مکانیکصنعت3872

top solid0-24/10/1/1/53118304101100115,132,1603154500601388/11/01افزار ¬بعدی مکانیکی با  نرم¬های سه¬سازی مدل¬ترسیم و شبیهمکانیکصنعت3873

311530410050001102,643,20032109900012001396/09/01-مکانیک ماشین آالت سیگارت سازمکانیکصنعت3980

311530410060001107,347,680323510200012551396/11/14-مکانیک ماشین آالت بسته بندی سیگار مکانیکصنعت4115

3115/277223204101300514,276,8002243600601388/5/1(سیستم كنترل فاگور)4 سطحcncتراشکاری مکانیکصنعت4210

3115/287223204101300614,276,8002233700601388/5/1(Shop Turnبرنامه نویسی اتوماتیک با )5 سطح cncتراشکاری مکانیکصنعت4211

3115/073115304100300215,132,1603105000601388/5/1نصب و راه اندازی- تعمیر و نگهداریمکانیکصنعت4212

cnc3115/143115304100300315,132,1603154500601388/5/1تعمیرات ماشین های مکانیکصنعت4213

Solid Works2144/013118304101001112,566,0803102000301388/5/1طراحی سطوح و قالب سازی اولیه با مکانیکصنعت4214

catia2144/133118304100100415,132,1603154500601388/5/1طراحی سطوح پیشرفته با مکانیکصنعت4215

catia2144/152144404100100213,207,6004102000301388/5/1طراحی قالب های فلزی و پالستیکی با نرم افزار مکانیکصنعت4216

Solid Works2144/283118304101001312,566,0803102000301388/5/1طراحی با نرم افزار مکانیکصنعت4217

Mod Flow2144/102144404100100313,207,6004102000301388/5/1طراحی و تحلیل مدل های تزریق پالستیک با نرم افزار مکانیکصنعت4218

Solid Works2144/163118304101001415,132,1603154500601388/5/1طراحی و تحلیل مکانیزم ها با نرم افزار مکانیکصنعت4219

ANSYS2144/242144404100000112,886,840462100271388/5/1طراحی و تحلیل مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیله مکانیکصنعت4220

Auto Cad2144/053118304101001615,132,1603154500601388/5/1طراحی و مدلسازی با مکانیکصنعت4221

Inventor2144/043118304101001512,822,6883102300331388/5/1طراحی و مدلسازی با مکانیکصنعت4222

Inventor2144/083118304101001715,132,1603184200601388/5/1طراحی و مدلسازی پیشرفته با مکانیکصنعت4223

Solid Works2144/093118304101001815,132,1603204000601388/5/1طراحی و مدلسازی پیشرفته با مکانیکصنعت4224

3115/117223204101800114,276,8002204000601388/5/1(Shop Millبرنامه نویسی اتوماتیک با  ) 5 سطح cncفرز مکانیکصنعت4225
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43115/057223204102001014,276,800265400601388/5/1فرزكاری سطح مکانیکصنعت4226

3115/107223204101000112,138,400282200301388/5/1كاربری ماشین ابزار تولیدیمکانیکصنعت4227

3115/257223204101000212,138,400262400301388/5/1كاربری وایركاتمکانیکصنعت4228

43115/067223204101502014,276,800245600601388/5/1تراشکاری سطح مکانیکصنعت4229

24/22/1/121444041001005119,780,2004301250301851388/4/1-0طراحی قالب تزریق پالستیکمکانیکصنعت4231

24/26/1/121444041001008113,899,600425800251301388/4/1-0(دایکاست)طراحی قالب ریخته گری تحت فشارمکانیکصنعت4232

24/24/1/121444041001006117,321,0404301120201621388/4/1-0(آهنگری)طراحی قالب فورج مکانیکصنعت4233

24/25/1/121444041001007120,314,8004401260241901388/4/1-0طراحی قالب های برشمکانیکصنعت4234

catia3115/223118304100100515,132,1603105000601388/5/1فرزكاری و تراشکاری در محیط مکانیکصنعت4241

catia3115/133118304100100611,967,328351800231388/5/1ماشین كاری پیشرفته در محیط مکانیکصنعت4243

Power Shad3115/233118304101001912,566,080352500301388/5/1طراحی با نرم افزار  مکانیکصنعت4246

Vari cad0-24/10/1/1/73118304101100515,132,1603154500601388/11/1ترسیم و شبیه سازی مدل های سه بعدی مکانیکی با نرم افزار مکانیکصنعت4249

Machining Strategist0-24/10/1/1/22144404100000416,415,2004154500601388/11/1تولید مسیر ابزار بهینه با نرم افزار مکانیکصنعت4250

D3Deform0-24/10/1/1/92144404100100916,415,2004154500601388/12/1آنالیز و شبیه سازی جریان فلز در قالب های شکل دهی با نرم افزار مکانیکصنعت4251

POLY WORKS INSPECTOR0-35/10/1/1/133115304100000214,276,8003133700501388/12/1آنالیز كنترل كیفیت محصوالت تولیدی مکانیکی با نرم افزار مکانیکصنعت4252

Geomagic Qualifyتحلیل و شبیه سازی كنترل كیفیت محصوالت تولیدی مکانیکی با نرم افزار مکانیکصنعت4253 0-35/10/1/1/123115304100000315,132,1603154500601388/12/1

POWERMILL3118-41-003-27223204101800216,415,2002306000901393/4/1ماشین كاری توسط نرم افزار مکانیکصنعت4254

18211204100100114,276,8002114900601394/6/1-021-41-7222اندازه گیری و كنترل قطعات صنعتی مکانیکصنعت4255

17223204101501813,564,0002113900501394/10/1-026-41-7222پیچ و مهره تراشی تخصصیمکانیکصنعت4258

SOLID WORKS-31183041008000123,094,7203881820027097/2/24نقشه كش صنعتی با نرم افزار مکانیکصنعت4653

Rhino -31183041012000117,962,5603601500021097/6/31طراح و مدل ساز با نرم افزار مکانیکصنعت4701

Artcam-31183041013000116,251,8403551350019097/8/7طراح و مدل ساز با نرم افزار مکانیکصنعت4741

31183041011000131183041004000278,008,83233245880091297/2/24**311830410040001نقشه كش صنعتی مکانیکصنعت4744

Autodesk  Inventor  31183041009000131183041009000229,766,52831262220034897/2/24نقشه كش صنعتی با نرم افزار مکانیکصنعت4745

3143/11/121334071009000112,975,25545283001351390/06/01اپراتور انفورماتیک اطالعات آبخیزداری(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی68

6210/2/131433071018000110,303,26033797001341390/05/01ارزیاب الوار درجنگل(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی69

(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی70 3143/6/121334071007000113,167,48146770001371389/11/01آبخیزدار

3143/3/13143307101700017,689,00033763001001390/02/01آماربردار جنگل(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی71

2132/362133407100700613,363,955492600351388/12/01افزار كامپیوتری  با نرمEFHهای آبریز آنالیز  و محاسبه حوضه (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی72

2132/352133407100700715,766,7804154500601388/12/01افزار كامپیوتری  با نرمFlow Proهای روباز آنالیز  و محاسبه كانال(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی73

2132/45/12133407100701614,325,0854113400451389/06/01آنالیز داده های آماری درهیدرولوژی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی74

2132/51/12133407100701715,766,7804154500601389/06/01آنالیز رودخانه ها و آب های زیر زمینی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی75

افزار آب با نرمHydraulicsهای هیدرولیکیسازی سازه  آنالیز و شبیه(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی76 2132/302133407100700815,766,7804154500601388/12/01

2132/323143307101400214,613,4003154500601388/12/01افزار سازی مشخصات خاک با نرمآنالیز و شبیه (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی77

2132/49/12133407100701815,766,7804154500601389/06/01آنالیز و كاهش الودگی آبهای زیرزمینی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی78

2132/41/1/12133407100701915,766,7804154500601389/06/01آنالیز و كنترل آبهای غیر متعارف(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی79

Epanetافزار   سازی رفتارهای دینامیکی وانتقال كیفیتی آب بانرمآنالیزو شبیه (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی80 2132/262133407100700215,766,7804154500601388/10/01

6210/26/12431207101200017,368,62524570001151388بازاریاب چوب(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی81
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6113/55/121334071007027111,533,56042496001201390/03/01بهره بردار زمین های شور و قلیایی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی82

AQQA2132/42/12133407100700914,901,7634123900511388/12/01تجزیه وتحلیل داده های هیدروژئوشیمی آب با نرم افزار (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی83

2132/48/12133407100702015,766,7804154500601389/06/01تحلیل و طراحی ساختمان چاه های آبی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی84

HEC-RASتحلیل و مدل سازی سازه ها و جریان های آب در حالت ماندگار و غیر ماندگار با نرم افزار (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی85 2132/272133407100700315,766,7804154500601388/10/01

Hydro’s2132/333143307101400114,613,4003154500601388/12/01تحلیل و مدل سازی مدل های خاک با نرم افزار (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی86

CLIMGEN2132/56/13143307101900113,460,0503113400451389/06/01تحلیل وشبیه سازی مدل های كشاورزی و اقلیمی با نرم افزار (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی87

2132/42/1/12133407100702115,766,7804154500601389/06/01تحلیل وطراحی قنات(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی88

2132/50/12133407100702215,766,7804154500601389/06/01تحلیل وكنترل آبهای زیرزمینی ساحلی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی89

2132/43/12133407100702314,228,9724113300441389/06/01تحلیل وكنترل آبهای زیرزمینی كویری(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی90

6210/1/93143307101900017,304,5503375800951390/03/01تکنسین احیاء مرتع(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی91

3143/8/121334071020000110,091,86544560001051390/04/01تکنسین آبخیزداری(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی92

3143/10/121334071010000110,091,86544263001051390/06/01(آبخیزداری)تکنسین آزمایشگاه خاک حوزه آبخیز(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی93

6210/10/131433071014000110,226,37035578001331389/11/01تکنسین آزمایشگاه خاک مرتع(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی94

6210/11/131433071013000110,226,37035578001331389/10/01تکنسین آزمایشگاه خاک و آب(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی95

6210/7/13143307101500018,611,68035161001121390/05/01تکنسین آزمایشگاه گیاهان مرتعی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی96

6210/5/13143307101600018,534,79034467001111390/05/01تکنسین كاشت نهال درختان جنگلی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی97

6210/29/16210207102600016,407,50023862001001390/02/01جهت یاب جنگل(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی98

9212/1/19215107103500016,232,75014859001071390/09/01زغال گیر در جنگل(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی99

Envi 1311-107-001-12133407100702919,130,7354257000951394/12/01با نرم افزار  (Remote sensing)سنجش از دور(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی100

Saltmed2132/342133407100700515,766,7804154500601388/12/01شبیه سازی ، كنترل و نگهداری منابع آب با نرم افزار (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی101

HEC-HMSنرم افزار كامپیوتری ;nbsp&با;nbsp&های آبریز های حوضه شبیه سازی بارش وتحلیل رودخانه(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی102 2132/372133407100701015,766,7804154500601388/12/01

SMADA2132/292133407100701115,766,78041545006088/12/1با نرم افزار  ;nbsp&شبیه سازی كمی و كیفی آب(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی103

13143307101600117,073,8803236900921394/04/01-001-71-6210شناسایی و بهره داری محصوالت فرعی جنگل و مرتع(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی104

6210/12/121334071008000115,474,19347091001611390/05/01طراح سیستم های بیابان زدایی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی105

6210/27/12132407100500019,611,30044060001001390/02/01طراح سیستم های چرایی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی106

Water Gems2132/41/12133407100701515,190,1024104400541389/02/01طراحی و آنالیز شبکه های آبرسانی با نرم افزار  (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی107

NETAFIM2132/312133407100701215,766,7804154500601388/12/01طراحی و شبیه سازی سیستم های آبیاری تحت فشار با نرم افزار (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی108

2132/53/12133407100702415,766,7804154500601389/06/01طراحی وتحلیل سدهای زیرزمینی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی109

CSDP2132/222133407100700115,766,7804154500601388/09/01كاربرد نرم افزار طراحی كانالهای آبیاری و زهکش (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی110

6210/21/19215107103000019,494,75016598001631390/02/01كارگر اره موتورچی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی111

6210/25/19215107103100016,116,25013966001051390/02/01كارگر اطفاء حریق در جنگل(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی112

6210/22/19215107103200019,145,25016196001571390/02/01كارگر جنگل(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی113

6210/28/19215107103300015,999,75013271001031390/02/01كارگر حمل فراورده های جنگلی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی114

6210/23/19215107100400015,883,25013665001011390/02/01كارگر حمل و نقل درختان جنگلی قطع شده(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی115

12/28/1/12133407100400019,707,41344061001011388/01/01-6 در علوم كشاورزی و منابع طبیعی GPSكارور دستگاه (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی116

2133/71/001/12133407100702814,709,537417.531.500491393/06/15 در كشاورزیArcGIS با نرم افزارGISكارور سیستم اطالعات جغرافیایی (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی117

ILWIS2132/28/12133407100701315,190,1024104400541388/12/01كارور نرم افزار سیستم اطالعات جامع زمین و آب(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی118

6210/6/162102071025000113,647,975284129002131390/05/01كمک مرتعدار(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی119
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2132/252133407100700415,766,7804154500601388/10/01كنترل آبهای شور در توسعه كشاورزی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی120

2132/44/12133407100702515,766,7804154500601389/06/01كنترل منابع آب كارستی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی121

crop wat2132/282133407100701415,766,7804154500601388/12/01نرم افزار كامپیوتری  كنترل و شبیه سازی آبیاری گیاه با(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی122

2132/47/12133407100702615,766,7804154500601389/06/01كنترل واستخراج منابع آبهای زیرزمینی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی123

9212/3/16210207102800016,471,57524853001011390/12/01متصدی امور قطع و استحصال(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی124

6210/3/16210207102300016,791,95024264001061389/11/01متصدی امور نشانه گذاری درختان جنگلی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی125

3134/9/121334071011000110,668,54344566001111390/06/01(سازه های مکانیکی آبخیزداری)متصدی بند خاكی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی126

6210/4/16210207102400017,048,25024268001101389/11/01متصدی تامین مصارف روستایی جنگل نشینان(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی127

6210/30/113114071001000112,398,57745970001291390/02/01مدیر بهره برداری از جنگل(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی128

343/7/11311407100200019,611,30044060001001389/03/01مدیر چرایی مرتع(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی129

6210/14/13143307102100019,611,25037649001251390/04/01مرتع بان(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی130

3143/9/131433071022000112,148,62036296001581390/10/01مسئول آزمایشگاه مرتع(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی131

3143/1/421324071006000117,877,018462124001861390/12/01مسئول طرح جنگلداری(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی132

6210/8/12132407100300019,611,30044060001001389/03/01مفسر عکس های هوایی حوضه ابخیز(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی133

6210/13/16210207102700017,304,55024866001141390/04/01نهالکار مراتع(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی134

6210/24/19215107102900018,038,50015682001381390/02/01الواربر در جنگل(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی135

62102071038000123,131,07521542070036197/2/30-مجری برنامه های چرایی در مراتع مناطق خشک(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی4484

62102071037000129,794,87521932720046597/2/30-كاربر احیای پوشش گیاهی در مناطق بیابانی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی4512

62102071039000137,419,80022633210058497/2/30-مجری سیستم های بیابان زدایی(بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی4513

62102071036000119,222,50021531470030097/2/30-كارور چرایی مراتع مناطق خشک (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابعکشاورزی4514

10/41/1/314123059001000115,068,550352158002101390/01/22-5مدیر هتلهتلداریخدمات289

31/24/1/314123059002000114,925,040352156002081390/01/22-5مدیرغذا و نوشابه هتلهتلداریخدمات290

10/40/1/11439305900100017,175,500323522501001393/02/14-5مدیر بوم خانه های گردشگریهتلداریخدمات291

60/55/1/124313059001000111,767,820341123001641390/01/22-5كارمند فروش و بازاریابی هتلهتلداریخدمات292

13332305900100018,610,600318723001201393/09/01-001-59-3332برنامه ریز جشن ها و تشریفاتهتلداریخدمات293

32/34/1/133323059002000116,073,120380144002241390/04/01-5متصدی خدمات مجالسهتلداریخدمات294

31/22/1/234343059001000112,915,900364962001801388/01/01-5سرآشپز كل آشپزخانه و قنادی های هتلهتلداریخدمات295

31/23/1/23434305900200014,305,30032525100601388/01/01-5معاون كل آشپزخانه و قنادی هتلهتلداریخدمات296

40/54/1/242242059001000114,949,0002668410002501388/01/01-5اتاق دار هتلهتلداریخدمات297

14224205900200016,577,560260371301101394/10/01-002-59-4224سر میزبان روم سرویسهتلداریخدمات298

14224205900300017,295,11224874001221394/10/01-001-59-4224سرپرست رستوران هتلهتلداریخدمات299

94/28/1/24224205900400017,653,88823296001281390/01/22-3صندوقدار هتلهتلداریخدمات300

94/24/1/24224205900500017,653,88823296001281390/01/22-3كارمند اطالعات هتلهتلداریخدمات301

94/27/1/342242059007000110,524,096244132001761390/01/22-3كارمند پذیرش هتلهتلداریخدمات302

99/98/1/24224205900800018,371,440235105001401390/01/22-5كارمند راهنمای میهمان و چمدانبرهتلداریخدمات303

94/25/1/24224205900900019,567,360240120001601390/01/22-3كارمند رزرواسیون هتلهتلداریخدمات304

99/99/1/142242059010000110,045,728242126001681390/01/22-5كارمند روابط عمومی هتلهتلداریخدمات305

15131205900100112,391,8402152500401393/09/01-001-59-5131رفتار با میهمان در هتلهتلداریخدمات306
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60/16/1/34224205901200019,328,1762341022001561390/04/01-5متصدی البسه در هتلهتلداریخدمات307

40/29/1/242242059013000112,557,1602486210002101388/01/01-5متصدی طبقات در هتلهتلداریخدمات308

14321205900100013,587,76021525200601394/09/01-001-59-4321انباردار هتلهتلداریخدمات309

31/37/1/25120205900100019,208,58425698001541388/01/01-15آشپز هتل درجه هتلداریخدمات310

31/37/2/251202059002000113,035,528280138002181388/01/01-25آشپز هتل درجه هتلداریخدمات311

15131205900100017,175,520242651301201394/10/01-002-59-5131میزبان رستورانهتلداریخدمات312

15132205900100015,082,6602315400851394/10/01-002-59-5132سر میزبان رستورانهتلداریخدمات313

31/25/1/151322059002000112,437,5682461382402081390/01/22-3متصدی كافی شاپ درهتلهتلداریخدمات314

15132205900300016,876,540239615101151394/09/01-001-59-5132میز آرای هتلهتلداریخدمات315

15151205900100017,175,520245502051201394/10/01-002-59-5151(مدیر اقامت)مدیر خانه داری هتل هتلداریخدمات316

15151205900200015,979,600234481801001394/10/01-001-59-5151معاون خانه داری هتلهتلداریخدمات317

15243205900100014,783,68022042180801394/10/01-001-59-5246كمک میزبان رستورانهتلداریخدمات318

175112059001000114,949,0002841056102501394/09/01-001-59-7511قصاب هتلهتلداریخدمات319

76/62/1/275122059001000110,763,2802331272001801372/09/01-7قناد هتلهتلداریخدمات320

76/61/1/275122059002000111,361,240262973101901388/01/01-7سرپرست قنادی هتلهتلداریخدمات321

18157205900100014,185,72021842100701394/12/01-001-59-8157متصدی لباسشویی در هتلهتلداریخدمات322

19112105900100013,805,20012332150701394/09/01-001-59-9112نظافتچی هتلهتلداریخدمات323

32/20/1/14224205900700113,886,7402254000651393/02/14-5زبان تخصصی هتلداریهتلداریخدمات3976

11412305900100114,018,2803164000561393/11/1-001-59-3432مشاوره طراحی و راه اندازی كافی شاپ هتلهتلداریخدمات4032

15131205900100212,391,8402132700401393/11/1-002-59-5246فنون پذیرایی و تشریفاتهتلداریخدمات4033

95/24/1/27316208305900018,727,840227117001441382/05/01-8ایر براش كارتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1320

17316208305100019,333,940224130001541393/04/01-062-83-2651برجسته كار و نقاش روی مستجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1321

61/37/1/17316208301100114,848,8002235700801390/04/01-1بوم سازی سنتیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1322

61/34/1/17316208301100213,636,6002164400601390/04/01-1بوم ساز مدرنتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1323

42/99/1/17132208300100017,333,81025170001211392/09/01-7پیستوله كار رنگهای شب تابتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1324

61/39/1/373162083038000111,273,460236150001861390/04/01-1تذهیب كارتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1325

61/43/1/17316208303800117,576,25022798001251390/04/01-1تذهیب كاری پشت شیشهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1326

61/38/1/173162083041000112,606,880239169002081390/04/01-1تشعیركارتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1327

62/46/1/173162083035000116,849,580265213002781390/04/01-1تصویرساز  كتاب كودکتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1328

2651-83-067-17316208304200019,091,500235115001501393/06/01(wax)تندیس تراش با موم تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1329

17316208305200016,000,3902128700991394/05/06-073-83-2651چاپ و نقاش با استنسیلتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1330

Adobe photo deluxe1-61/32/1/27316208300100116,727,71023378001111381/02/01چهره پردازی و گرافیک با نرم افزار تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1331

61/93/1/17316208306000019,515,770230127001571390/04/01-1(انگ كار)حاشیه نگار دور صفحهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1332

61/25/1/273162083043000119,395,200240280003201383/01/01-1حجار سنگ های تزئینیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1333

173162083044000111,031,020237145001821394/05/01-072-83-2651حجم ساز با سیم مفتولیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1334

61/24/1/273162083045000132,971,840280464005441374/11/01-11حجم ساز درجه تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1335

61/24/2/273162083046000139,760,1602104552006561374/11/01-21حجم ساز درجه تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1336

173162083047000112,728,100230180002101394/05/01-070-83-2651حجم ساز و نقش برجسته كار با گچتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1337
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94/91/1/27315208300100018,242,960223113001361383/01/01-18حکاک شیشه درجه تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1338

94/91/2/173152083002000114,243,350235200002351383/02/01-28حکاک شیشه درجه تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1339

17316208305300018,485,400233107001401394/10/01-075-83-2651خوشنویس با خودكار به شیوه ی خط نسختجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1340

61/37/1/27316208305500017,273,200220100001201381/06/01-1(عالی و ممتاز  )خوشنویس پیشرفته تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1341

61/37/2/27316208305500115,333,6802196900881381/06/01-1(متوسط و خوش  )خوشنویسی مقدماتی تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1342

17316208305300118,485,400233107001401393/05/25-066-83-2651خوشنویسی با خودكار به شیوه خط نستعلیقتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1343

173152083003000111,212,850247138001851394/03/01-002-83-7315دكوراتور داخلی شیشه ای پیشرفتهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1344

17315208300400015,454,900223670090-001-83-7315دكوراتور داخلی شیشه ای مقدماتیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1345

17316208301100013,030,5002173300501393/04/01-063-83-2651سازنده بوم های چند بعدیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1346

17316208301200019,697,600239121001601393/06/01-060-83-2651سازنده پاپیه ماشهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1347

62/48/1/17316208301300015,515,5102217000911390/05/01-1(كارتوناژ)سازنده وسایل وجعبه های تزئینی و كاربردیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1348

62/47/1/173162083037000112,849,320242170002121390/04/01-1صفحه آرا یا صفحه بندتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1349

173162083007000130,911,1002120390005101396/09/22-055-83-2651 نقاش سیاه قلمتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1350

90--7316208300300115,454,90023060طراحی اولیهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1351

70--7316208300300214,242,70022050اجرای پرسپکتیوتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1352

70--7316208300300314,242,70022050طراحی منظرهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1353

70--7316208300300414,242,70022050طراحی چهرهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1354

70--7316208300300514,242,70022050طراحی آناتومی و فیگورتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1355

20--7316208300700111,212,2002515ایجاد تکنیک سایه روشن در طراحیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1356

30--7316208300700211,818,3002525اجرای تکنیک سایه روشن با پودر و هاشورتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1357

50--7316208300700313,030,5002545ایجاد تکنیک سایه روشن در  آناتومیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1358

70--7316208300700414,242,7002565ایجاد تکنیک سایه روشن در چهرهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1359

62/40/1/373162083020000112,122,000250150002001387/07/01-1طراح بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاریتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1360

62/24/1/27316208306200017,273,200217103001201380/05/01-1(فلکسی فیس  )طراح تصاویر تبلیغاتی تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1361

173162083061000111,879,560246150001961394/10/01-001-83-2163طراح سنتیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1362

62/33/1/173162083019000112,728,100227183002101390/04/01-1طراح كاشیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1363

134313083001000116,582,896386142002281395/01/22-001-83-3431عکاس پرتره و آتلیهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1364

63/21/1/234313083002000120,801,3523108178002861396/02/23-1عکاس دیجیتالتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1365

16--3431308300200111,163,7123106راه اندازی و بکارگیری دوربین های دیجیتالتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1366

20--3431308300200211,454,6403812بکارگیری نور و رنگ در عکاسیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1367

17--3431308300200311,236,4443710تركیب بندی در عکاسیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1368

70--3431308300200415,091,24032050عکاسی با انواع لنز و تاثیر آن در زیبایی شناسی تصویرتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1369

50--3431308300200513,636,60032030ساخت آلبوم دیجیتالتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1370

28--3431308300200612,036,49631414بکارگیری فیلترهاتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1371

22--3431308300200711,600,1043715تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتالتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1372

20--3431308300200811,454,6403614ترمیم و بازسازی تصاویرتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1373

HDR3431308300200911,454,6403713--20عکاسی پاناروما و تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1374

23--3431308300201011,672,8363914چاپ عکستجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1375
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63/17/1/33431308300300015,091,2403343600701390/07/01-1(آنالوگ)عکاس عمومیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1376

63/19/1/13431308300400019,455,16033892001301390/07/01-1(شاخه جواهرات و اشیای درخشنده)عکاس صنعتی و تبلیغاتیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1377

29/99/1/17316208301400018,000,52025082001321392/09/01-9كارور چاپ سیلک شب تابتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1378

42/98/1/17132208300200016,667,10025060001101392/09/01-7كارور دستگاه های الکترواستاتیک رنگ شب تابتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1379

62/44/1/173162083001000120,910,450251294003451390/04/01-1كارور گرافیک پیشرفتهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1380

62/41/1/173162083010000115,091,890242207002491390/04/01-1كارور گرافیک مقدماتیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1381

95/69/1/17316208301500016,364,05024362001051392/09/01-7لعاب كار رنگ های شب تابتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1382

173162083016000112,425,050291114002051393/07/09-068-83-2651فرهنگی-  مرمتگر آثار تاریخیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1383

61/95/1/373162083049000140,608,7002169501006701387/07/01-1مینیاتور سازتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1384

173162083039000129,577,6802120368004881395/02/01-081-83-2651نقاش ایرانیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1385

173162083004000128,789,7502125350004751396/09/22-053-83-2651نقاش آبرنگ تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1386

15--731620830030061909,1502510بررسی و تجزیه و تحلیل رنگهاتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1387

20--7316208300400111,212,2002515اجرای تکنیک قلم فلزی و آب مركب و اكولینتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1388

20--7316208300400211,212,2002515اكولین- قلم فلزی - تلفیق تکنیک های جوهری آب مركبتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1389

80--7316208300400314,848,80021070نقاشی آبرنگتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1390

173162083006000129,092,8002125355004801396/09/22-052-83-2651نقاش آكریلیکتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1391

20--7316208300600111,212,2002515ایجادرنگ های تخت و بافت با اكریلیکتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1392

55--7316208300600213,333,55021045انجام نقاشی آكریلیک با سبک امپرسیونیسم روی زمینه بومتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1393

50--7316208300600313,030,5002545انجام نقاشی آكریلیک با سبک سمبولیسم روی دكوراسیون اداریتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1394

61/98/1/373162083048000119,213,370298219003171388/01/01-1نقاش با لعاب بر روی كاشیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1395

173162083017000113,394,810246175002211394/05/01-071-83-2651نقاش با میختجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1396

173162083005000128,486,7002135335004701396/10/04-057-83-2651نقاش پاستلتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1397

20--7316208300500111,212,2002515(روغنی)ساخت و ساز با پاستل گچی وچرب تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1398

40--7316208300500212,424,40021030نقاشی با پاستل گچی روی زمینه روشنتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1399

40--7316208300500312,424,40021030نقاشی با پاستل گچی روی زمینه تیرهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1400

15--731620830050041909,1502510نقاشی با پاستل روغنی روی كاغذ گالسهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1401

95/26/1/27316208301800017,758,08023296001281382/01/01-8(قلم زن شیشه  )نقاش پشت شیشه تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1402

173162083054000124,425,830248355004031395/01/17-080-83-2651نقاش پیشرفتهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1403

17316208300301113,757,8202164600621395/01/15-079-83-2651نقاشی رنگ روغن بر روی مستجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1404

173162083003000135,456,8502175410005851396/09/22-056-83-2651نقاش رنگ وروغنتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1405

20--7316208300300711,212,20021010زیر سازی و آماده سازی وسایل جهت رنگ و روغنتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1406

70--7316208300300814,242,70022050نقاشی طبیعت و طبیعت بیجان با رنگ و روغن تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1407

70--7316208300300914,242,70022050و فضاسازی با رنگ وروغن   (انسان و حیوان)اجرای آناتومی تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1408

70--7316208300301014,242,70022050اجرای یکی از سبک های هنری با رنگ و روغنتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1409

173162083006004112,122,000233167002001394/10/11-076-83-2651نقاشی روی سنگ با رنگ های اكریلیک و ویترایتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1410

17316208302100017,879,30024090001301394/11/13-078-83-2651(ویترای  )نقاش شیشه های تزئینی تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1411

61/31/1/27316208303800217,939,910222930161311382/03/15-1نقاشی طرح های تذهیب ساختمانیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1412

61/42/1/173162083023000110,788,580235143001781390/04/01-1نقاش كاشی و سرامیک تزئینی با رنگ سرامیکیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1413
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61/41/1/173162083024000110,303,700232138001701390/04/01-1نقاش كاشی و سرامیک تزئینی با رنگ ویترایتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1414

73162083050000123,880,340293301003941395/07/20-نقاش كارتون مقدماتی تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1415

173162083009000128,183,6502130335004651396/10/04-058-83-2651نقاش گواشتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1416

10--731620830090011606,100255آماده سازی زمینه كار و بکار گیری رنگ گواشتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1417

35--7316208300900212,121,3502530اجرای طبیعت  با گواشتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1418

40--7316208300900312,424,40021030اجرای طبیعت بیجان با گواش  تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1419

25--7316208300900411,515,2502520قلم گیری و پردازش با گواشتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1420

173162083008000128,789,7502125350004751396/10/04-054-83-2651نقاش مدادرنگی تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1421

25--7316208300800111,515,2502520ساخت و ساز روی طرح با مدادتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1422

80--7316208300800214,848,80021070نقاشی با مداد رنگی با سبک رئال روی زمینه سفیدتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1423

15--731620830080031909,1502510نقاشی با مداد رنگی با سبک رئال روی مقوای تیرهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1424

173162083058000118,486,050265240003051394/07/12-074-83-2651نقاش مقدماتیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1425

61/40/1/373162083002000120,910,4502115230003451396/10/04-1نقاش روی سفالتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1426

100--7316208300200116,061,00023070طراحی سنتی  تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1427

15--731620830020021909,1502510آماده سازی زمینه سفال تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1428

15--731620830020031909,1502510انتقال طرح روی سفال تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1429

30--7316208300200411,818,3002525نقاشی روی سفال تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1430

10--731620830020051606,100255پرداخت و تکمیل نقاشی روی سفال تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1431

30--7316208300200611,818,30022010بازاریابی هنر و صنایع دستیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1432

173162083003012112,667,490234175002091394/11/10-077-83-2651نقاشی روی سنگ با رنگ روغنتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1433

95/27/1/273162083027000116,122,260274192002661381/09/01-8نقاشی روی شیشه كریستال و سرامیک با آب طالتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1434

61/91/1/173162083028000120,910,450276269003451388/01/01-1(نقاش دیواری  )نقاشی روی نمای مفید داخل ساختمان تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1435

173162083026000112,728,100250160002101393/06/01-059-83-2651(زیر الكی)نقاشی الكی تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1436

61/92/1/173162083029000119,395,2002128192003201388/01/01-1نقاشی روی چوبتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1437

95/28/1/173162083030000119,698,250266259003251387/07/01-8نقاشی و برجسته كاری روی چوبتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1438

92/33/1/373162083031000139,396,5002250400006501390/04/01-8نقش برجسته كار سفالتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1439

95/92/1/27316208303200015,818,5602187800961382/03/01-8نماكاری روی سفالتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1440

/99/95-7(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه )هنر در خانهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ1441 ا ل ف/1/373162083034000191,824,150230012150015151391/01/01

123424083001000115,819,210450124001741394/02/01-001-49-2342مربی نقاشی كودکتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ3617

73162083025000126,850,230290353004431395/12/18-گرافیست گسترده و كاربردیتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ3884

99/95/1/373162083033000135,214,4102204377005811396/04/27-7برنامه ریز امور هنری در خانوادهتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ3956

63/40/1/134313083005000112,218,97639573001681388/1/1-1عکاس خبریتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ4038

00013432308300100019,164,23234086001261389/4/1-001-073-3-3432طراح بیلبوردتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ4039

2431/77316208305600019,818,820249113001621389/4/1دیوارنویستجسمی هنرهایهنر و فرهنگ4040

7316208303200114,848,8002305000801396/11/21-تزئین سفالتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ4058

7316208300600516,606,49022683001091396/12/15-نقاشی سه بعدی با رزینتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ4133

73162083066000111,637,1202421500019297/4/30-نقاش روی استخوانتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ4659

73162083064000131,517,20021204000052097/5/20-طراح عمومی تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ4660
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73162083063000133,335,50021304200055097/5/21-نقاش طبیعتتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ4661

73162083065000132,123,30021304000053097/5/21-طراح طبیعتتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ4662

73162083068000111,697,7302431500019397/5/24-نقاش قهوه خانه ایتجسمی هنرهایهنر و فرهنگ4696

73162083067000110,727,9702261510017797/5/24-نقاش گل و مرغ تجسمی هنرهایهنر و فرهنگ4699

62/97/1/27319208501400113,151,7202104200521379/05/01-1ابرآراییتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1272

42/54/1/27317208500100016,303,44022480001041383/01/01-9بامبوگرتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1273

95/91/1/17316208500200015,333,6802117700881388/01/01-8برجسته نویس با خمیر رنگتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1274

61/94/1/273162085003000112,122,000248152002001388/01/01-1تابلو ساز تزئینیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1275

20/75/1/273162085004000113,152,370269148002171390/07/01-8(معرق كار شن و ماسه)تزئین كننده شن های طبیعیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1276

17319208500100014,303,3102234800711393/06/01-001-85-7319تورباف فلزیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1277

61/87/1/373192085005000110,061,260217149001661390/07/01-1حکاک میوه و سبزی آرا تزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1278

94/91/1/17319208500500115,939,7802356300981392/10/01-8حکاكی پوكه تخم شترمرغتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1279

173192085007000117,637,510243248002911394/10/20-004-85-7549دكوراتیو مجالس حنابندان، عقد و ازدواجتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1280

17317208500200019,333,940235119001541394/08/03-021-85-7317(اریگامی)سازنده اشکال كاغذی تزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1281

49/61/1/17315208500100017,879,30024684001301388/01/01-8سازنده بطری های تزئینی  تزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1282

61/96/1/373192085008000112,182,610230171002011390/08/01-1سازنده تزئینات عروستزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1283

61/74/1/17319208500900015,818,5602108600961392/12/01-1سازنده تزئینات كریستالی و زیور آالتتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1284

61/73/1/17319208501300215,273,0702137400871392/12/01-1ساخت زیور آالت با خمیر ایتالیاییتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1285

61/89/1/37319208501300115,939,7802287000981388/01/01-1ساخت ظروف حجمی با خمیر چینی تزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1286

46/13/1/27319208500900113,636,600295100601380/03/01-9ساخت ظروف و وسایل اكریلیکیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1287

61/86/1/373192085013000112,728,100265145002101380/01/01-1سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیای تزئینیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1288

61/86/2/173192085014000112,728,100255155002101388/01/01-1سازنده عروسک ها و میوه های بلندرتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1289

61/80/1/17319208501300315,454,9002177300901392/11/01-1ساخت كاكتوس های فانتزی با خمیر چینیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1290

61/81/2/37319208501400214,848,8002206000801387/01/01-1ساخت گل های بلندرتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1291

61/97/2/17319208500300115,454,9002306000901388/01/01-1ساخت گل های پارچه ای الگانستزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1292

61/97/1/17319208500300215,454,9002306000901388/01/01-1ساخت گل های پارچه ای دیسکوزینتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1293

61/82/2/27319208500300315,030,6302196400831387/01/01-1ساخت گل های چرمیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1294

ندارد61/85/1/373192085013004110,909,80026811200180-1ساخت گل های چینیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1295

61/93/1/017319208500300416,061,00022080001001388/01/01-1ساخت گل های شیشه ایتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1296

61/75/1/17319208500300516,364,05021392001051392/12/01-1ساخت گل های رویایی و كریستالیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1297

73192085004000173192085004000115,697,990275184002591395/07/15سازنده گلهای صنعتی پارچه ای تزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1298

17319208501300517,273,20024080001201394/03/01-003-85-7549ساخت ماكت انواع غذا تزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1299

27317208500400017,879,300229101001301395/02/11-020-85-7317سازنده ملیله كاغذی تزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1300

61/88/1/37319208501300612,424,400293100401390/04/01-1ساخت میوه های خمیر چینیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1301

61/92/1/017319208501400316,970,15023085001151388/01/01-1ساخت میوه های سبک حجمیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1302

95/93/2/17319208500200117,273,20024080001201388/01/01-8ساخت نماها و تابلوهای روستایی با مواد بازیافتتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1303

17319208500200016,788,32021894001121393/07/01-002-85-7319سازنده و طراح وسایل تزئینی با استفاده از مواد دور ریختنی و ظروف یکبارمصرفتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1304

99/02/1/373192085028000118,183,000221279003001390/07/01-5سفره آرای مجالستزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1305
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95/92/1/273192085029000114,546,400248192002401384/07/01-7سوزن دوزی بر روی طلق یا جسم شیشه ایتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1306

49/65/1/27319208503000014,000,2602264000661373/03/01-9شمع سازتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1307

61/99/1/17319208503100018,606,62024498001421388/01/01-1صدف ساز تزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1308

27/94/01/37549208500100018,242,96024393001361390/05/01-6گل آرای گل های خشکتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1309

27/92/1/475492085004000152,427,6502125740008651392/03/01-6گل آرای گل های طبیعی پیشرفتهتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1310

27/92/2/475492085005000142,427,0002230470007001392/03/01-6گل آرای گل های طبیعی مقدماتیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1311

61/84/1/373192085003000121,213,500277273003501387/01/01-1گلساز عمومیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1312

19/34/1/273172085005000116,001,040240224002641381/06/01-18معرق كار با نی درجه تزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1313

19/34/2/273172085006000110,667,360236140001761381/6/1-28معرق كار با نی درجه تزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1314

95/94/2/17319208502900116,061,00023070001001388/01/01-7منجوق بافی روی چوبتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1315

17319208500800115,757,9502326300951393/10/01-003-85-7319مونتاژ كاری نگین های پایه دار و فلزات تزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1316

17319208500600213,879,0402204400641393/07/15-002-85-7549نما ترک كاری اسپایدر روی انواع مصنوعاتتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1317

17319208500600114,000,2602204600661393/07/15-001-85-7549نما ترک كاری موزائیک روی انواع مصنوعاتتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1318

95/94/1/273192085006000110,303,700232138001701384/01/01-8نماكار آیینه و مواد تزئینیتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ1319

7319208503000117319208503000111,697,080272100281395/08/01ساخت شمع های ژله ایتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ3878

7316208500500016,061,000224760010097/6/31-سازنده وسایل تزئینی با رزینتزئینی هنرهایهنر و فرهنگ4709

13435308700100019,891,55235482001361394/08/15-003-87-2655بازیگر پایه نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1215

73/29/1/234353087010000133,093,0603131324004551380/06/01-1بازیگر تئاترنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1216

13435308701100018,291,44834767001141394/04/01-004-87-2655بازیگر سینما نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1217

EDIUS3521-87-005-13521308700800117,345,93232873001011394/06/09تدوین فیلم با نرم افزار نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1218

63/63/1/235213087008000139,275,2803150390005401390/07/01-1تدوین گر تصویر پیشرفتهنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1219

63/63/2/235213087007000127,638,1603146234003801390/07/01-1تدوین گر تصویر مقدماتینمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1220

135213087001000112,364,44037496001701393/06/01-003-87-2652تركیب كننده و نهایی ساز صدا نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1221

63/64/1/435213087002000127,638,160390290003801392/11/01-1تصویر بردارنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1222

135213087005000117,746,6083129115002441393/05/25-001-87-2652تولیدكننده موسیقی الکترونیکنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1223

135213087003000113,964,544392100001921393/06/01-002-87-2652صدابردار استودیونمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1224

3521-87-003-135213087004000110,764,33637474001481394/03/01(Live)صدابردار اجرای زنده نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1225

62/39/1/234323087001000110,473,40834896001441381/03/01-1طراح صحنهنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1226

62/22/1/134323087002000113,819,080345145001901388/01/01-1طراح مراسم و جشننمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1227

49/43/1/373192087001000115,152,500298152002501387/01/01-9عروسک ساز نمایشینمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1228

13521308700800213,636,6003203000501394/04/01-001-87-7321كار با نرم افزار الیت روم نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1229

73/39/1/234353087009000132,002,0803152288004401380/06/01-1كارگردان تئاترنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1230

15142208700100015,757,9502435200951395/02/01-001-87-5142گریمور سینما و تئاتر و تلویزیوننمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1231

79/29/1/234353087015000111,637,12036496001601380/04/01-1گویندهنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1232

134353087014000112,291,708364105001691394/10/20-005-87-2655مدیر دوبالژ نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1233

123544087001000119,092,150465145002101394/11/01-035-87-2652مربی موسیقی كودک نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1234

135213087006000114,837,328395109002041394/05/01-004-87-3521میکس كننده موسیقی پلی بک نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1235

51/29/1/234353087004000125,747,128382272003541380/03/01-1نمایشنامه نویسنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1236
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71/44/1/27312208700100014,363,9202126000721380/06/01-1نوازنده ارگنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1237

17312208700300017,273,200212108001201393/07/01-005-87-2652نوازنده پیانونمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1238

17312208700500017,151,980218100001181393/07/15-007-87-2652نوازنده تارنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1239

173122087018000110,303,700260110001701394/05/01-020-87-2652نوازنده درامز مقدماتی نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1240

173122087027000110,909,800253127001801394/11/11-029-87-2652نوازنده ساز كوبه ای  آشیکونمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1241

173122087034000110,909,800253127001801394/11/11-036-87-2652نوازنده ساز كوبه ای  طوق دار آیینی نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1242

173122087033000110,909,800253127001801394/11/11-037-87-2652نوازنده ساز كوبه ای  كانجیرانمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1243

173122087028000110,909,800253127001801394/11/11-030-87-2652نوازنده ساز كوبه ای بانگونمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1244

273122087013000110,909,800253127001801394/10/20-015-87-2652نوازنده ساز كوبه ای بندیرنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1245

173122087030000110,909,800253127001801394/11/11-031-87-2652نوازنده ساز كوبه ای بوراننمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1246

173122087029000110,909,800253127001801394/11/11-032-87-2652نوازنده ساز كوبه ای پاندیرونمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1247

273122087017000110,909,800253127001801394/10/20-019-87-2652نوازنده ساز كوبه ای پركاشن نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1248

173122087031000110,909,800253127001801394/11/11-033-87-2652نوازنده ساز كوبه ای پنداریک نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1249

173122087026000110,909,800253127001801394/11/11-028-87-2652نوازنده ساز كوبه ای تار نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1250

173122087025000110,909,800253127001801394/11/11-027-87-2652نوازنده ساز كوبه ای تام تام نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1251

273122087007000110,909,800253127001801394/10/20-009-87-2652نوازنده ساز كوبه ای تمبک نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1252

173122087024000110,909,800253127001801394/11/11-026-87-2652نوازنده ساز كوبه ای تمبورین ریک نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1253

273122087012000110,909,800253127001801394/10/20-014-87-2652نوازنده ساز كوبه ای تمپونمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1254

273122087016000110,909,800253127001801394/10/20-018-87-2652نوازنده ساز كوبه ای تومبا نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1255

273122087015000110,909,800253127001801394/10/20-017-87-2652نوازنده ساز كوبه ای جیمبی نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1256

173122087032000110,909,800253127001801394/11/11-034-87-2652نوازنده ساز كوبه ای داربوكانمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1257

273122087009000110,909,800253127001801394/10/20-011-87-2652نوازنده ساز كوبه ای دایره نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1258

273122087008000110,909,800253127001801394/10/20-010-87-2652نوازنده ساز كوبه ای دف نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1259

173122087023000110,909,800253127001801394/11/11-025-87-2652نوازنده ساز كوبه ای دمام نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1260

173122087022000110,909,800253127001801394/11/11-024-87-2652نوازنده ساز كوبه ای دهلنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1261

273122087010000110,909,800253127001801394/10/20-012-87-2652نوازنده ساز كوبه ای ضرب زورخانه نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1262

173122087021000110,909,800253127001801394/11/11-023-87-2652نوازنده ساز كوبه ای طبلنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1263

173122087020000110,909,800253127001801394/11/11-022-87-2652نوازنده ساز كوبه ای طبالنمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1264

273122087014000110,909,800253127001801394/10/20-016-87-2652نوازنده ساز كوبه ای كاخن نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1265

273122087011000110,909,800253127001801394/10/20-013-87-2652نوازنده ساز كوبه ای كوزه نمایشی هنرهایهنر و فرهنگ1266
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