
 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 364 741320050100001 2کارگر شبکه هوایی درجه  1

 

 364 8-2/2/23/57 2شبکه هوایی درجه 

 736 8-2/1/23/57 1شبکه هوایی درجه  736 741320050110001 1کارگر شبکه هوایی درجه  2

3 
 برقکار صنعتی -

 برقکار ماشین آالت  -

741220050010001 

741220050060001 

520 

774 
 1090 55/15/2/4-8 2برق کار صنعتی درجه 

 720 8-2/1/65/51 نصاب و تعمیرکار آسانسور 720 741220050130001 نصاب و تعمیرکار آسانسور 4

 66 33/51/1/3-8 دریل کار و اره کار 66 722320410000011 یو اره کار یدریل کار 5

 422 8-3/1/77/55 1تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 422 741220050110001 1تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 6

7 
 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده -

 کمک برقکار ساختمان-

741220050100001 

741120300020001 

480 

303 
 700 8-1/2/77/55 2تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه

 774 8-2/2/16/55 برقکار ماشین آالت 774 741220050060001 برقکار ماشین آالت 8

9 
 برقکار ساختمان -

 کمک برقکار ساختمان -

741120050010001 

741120300020001 

384 

303 
 700 55/28/2/4-8 2برقکار ساختمان درجه 

 390 55/28/1/4-8 1برقکار ساختمان درجه  390 741120050020001 1برقکار ساختمان درجه  10

11 
 تعمیرکار ماشینهای الکتریکی -

 کمک برقکار ساختمان -

741220050040001 

741120300020001 

448 

303 
 920 8-4/2/47/53 2تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 

 272 84/55/2/4-0 2درجه  PLCکارور PLC 313930310040001 312کارور 12

 272 84/55/1/4-0 1درجه  PLCکارور 272 312930310090001 1درجه  PLCکارور 13

 715 52/53/1/5-8 الکترونیک کار صنعتی 715 742120030010001 الکترونیک کار صنعتی 14



 بسمه تعالي

)جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد رقمي  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 640 742120030140001 تعمیرکار رادیو و ضبط صوت 15

 

 640 54/25/1/4-8 تعمیرکار رادیو و ضبط صوت

 535 54/33/1/3-8 تعمیرکار تلویزیون رنگی  535 742120030080001 تعمیرکار تلویزیون رنگی  16

 500 0-3/1/90/32 طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال  500 311430030020001 طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال  17

 138 8-3/1/35/56 تعمیرکار تلفن رومیزی و ارتباطات داخلی 138 742120030070001 تعمیرکار تلفن رومیزی و ارتباطات داخلی 18

 382 8-2/1/27/54 تعمیرکار دستگاه های دورنگار 382 742120030130001 تعمیرکار دستگاه های دورنگار 19

 130 8-3/1/36/56 تعمیرکار تلفن همراه 162 742120030190002 تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه 20

 1181 8-2/1/32/52 یتعمیر دستگاه های پزشکی و بیمارستان 1181 311930030090001 یتعمیرکار دستگاه های پزشکی و بیمارستان 21

 548 8-3/1/49/52 تعمیرکار ماشین حساب 548 742120030160001 تعمیرکار ماشین حساب 22

 320 8-2/1/48/52 تعمیرکار دستگاه فتوکپی 320 742120030100001 تعمیرکار دستگاه فتوکپی 23

 264 8-2/1/47/52 تعمیرکار دستگاه های تکثیر 264 742120030120001 تعمیرکار دستگاه های تکثیر 24

 102 54/23/1/3/1-8 وپالسما(LCDپیشرفته )تعمیرکار تلویزیون های  102 742120030090001 وپالسما(LCDتعمیرکار تلویزیون های پیشرفته ) 25

 1540 8-2/1/32/43 تعمیرکار ابزار دقیق ---- ----- ------ 26

 820 8-1/1/13/44 مکاترونیک کار 964 311930030130001 مکاترونیک کار 27

 AVR 1/1/93/32-0 272طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر  AVR 311430310050001 272طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده  28



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 كشورمربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي 

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 240 251340530410001 برنامه نویس ویژوال بیسیک مقدماتی 29

 

 240 0-1/3/1/80/84 برنامه نویس ویژوال بیسیک مقدماتی

 450 8-3/2/46/51 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق 352 741220050030001 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق 30

51-1/4/2/23/9 2کمک بنای سفت کار درجه  221 711120300070001 کمک بنای سفت کار  31  174 

51-1/4/1/23/9 1بنای سفت کار درجه  247 711120300060001 بنای سفت کار  32  270 

 2نقشه کشی عمومی ساختمان درجه  402 311830300010001 نقشه کش عمومی ساختمان  33
3/2/54/32-0 
4/2/54/32-0 

400 
402 

 80 9-1/3/1/19/52 کارگر نگهدار بتن 80 711120290020001 بتن ی کارگر نگهدار 34

 153 9-1/3/2/34/52 2کمک آرماتوربند درجه  166 711420290030001 کمک آرماتوربند  35

 140 9-1/4/1/34/52 1آرماتوربند درجه  165 711420290020001 آرماتوربند  36

 110 9-1/4/2/25/52 2کمک قالب بند و کفراژبند درجه  110 711420290060001 کمک قالب بند و کفراژبند  37

 144 9-1/4/1/25/52 1قالب بند و کفراژبند درجه  144 711420290050001 قالب بند و کفراژبند  38

 85 9-1/3/2/16/52 2کمک بتن ساز و بتن ریز درجه  85 711420290090001 کمک بتن ساز و بتن ریز  39

 170 9-1/3/1/16/52 1بتن ساز و بتن ریز درجه  170 711420290080001 بتن ساز و بتن ریز  40

 130 9-1/1/2/43/51 2کمک سنگ کار درجه  130 711320300020001 کمک سنگ کار  41

 60 9-1/3/2/52/51 2کمک کاشي کار درجه  60 712220300030001 کمک کاشي کار  42

 137 9-1/3/1/43/51 1سنگ کار درجه  162 711320300030001 سنگ کار  43

 177 9-1/3/1/52/51 1کاشي کار درجه  177 712220300020001 کاشي کار  44



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد جدول تطبيق و 
 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 
 

 استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتممشخصات 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

 240 712220300010001 کاشی کار معرق )کاشی سنتی( 45

 

 240 9-2/1/54/51 کاشی کار معرق )کاشی سنتی(

 150 9-1/1/42/51 خشکه چین با سنگ قلوه والشه 150 711320290030002 خشکه چین با سنگ قلوه والشه 46

47 
 بندکش ساختمان -
 بنای سفت کار -

711120300020002 
711120300060001 

120 
247 

 346 9-2/1/96/59 بندکش ساختمان

 200 9-1/1/41/51 دیوارچین سنگی 150 711320290040002 دیوارچین سنگی 48

 296 9-2/1/30/55 سیمان کار 296 712320300090001 سیمان کار 49

 162 9-1/3/2/13/55 2کمک گچ کار درجه  167 712320300030001 کمک گچ کار  50

 450 9-1/1/1/40/64 فن ورز اسکلت فلزی 450 721420290020001 فن ورز اسکلت فلزی 51

 193 9-1/3/2/41/74 2کمک اسکلت ساز درجه  193 721420290040001 کمک اسکلت ساز  52

 147 9-1/3/1/41/74 1اسکلت ساز درجه  147 721420290030001 اسکلت ساز  53

 248 8-1/1/2/95/74 2کمک دروپنجره ساز پروفیل درجه  248 722120290020001 کمک دروپنجره ساز پروفیل آهنی 54

 186 8-1/1/1/95/74 1دروپنجره ساز پروفیل درجه  210 722120290010001 دروپنجره ساز پروفیل آهنی 55

 250 9-1/1/91/59 فن ورز کار در ارتفاع 250 711920290270001 فن ورز کار در ارتفاع 56

 نقشه کشی معماری 419 311830300020001 نقشه کشی معماری 57

3/1/54/32-0 
 یا

5/1/54/32-0 
 یا 

5/1/54/32-0 

400 
 یا

419 
 یا

424 

  



 بسمه تعالي

هاي ساختار جديد رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 404 311830290010001 نقشه کشی سازه 58

 

 نقشه کشی سازه

4/1/54/32-0 

 یا

1/1/56/32-0 

400 

 یا

404 

 728 0-2/1/25/21 طراحی معماری داخلی 728 343230300020001 1طراحی معماری داخلی درجه  59

 176 0-2/1/28/21 تزیین کننده فضای داخلی 176 343230300010002 تزیین کننده فضای داخلی 60

 177 0-1/1/2/25/31 2کمک نقاش ساختمان درجه  177 713120300020001 کمک نقاش ساختمان  61

 253 0-1/4/1/25/31 1نقاشی ساختمان درجه  253 713120300030001 نقاش ساختمان  62

 117 9-2/1/28/59 نصاب کاغذ دیواری، موکت و پارکت 117 713120300010001 نصاب کاغذ دیواری، موکت و پارکت 63

 451 1-1/2/2/97/61 2هنر آیینه کاری درجه  451 731520300030001 کمک استادکار هنر آیینه کاری  64

 600 1-2/1/97/61 1هنر آیینه کاری درجه  815 731520300020001 استادکار هنر آیینه کاری  65

 494 9-2/1/13/55 گچ بر 400 712320300040001 گچ بر 66

 538 8-2/2/17/72 2جوشکار گاز درجه  538 721220110010001 2جوشکار گاز درجه  67

 564 8-2/2/14/73 ورقکار )نازک کار( 564 721320250080001 ورقکار )نازک کار( 68

 E3 8-72/22/2/3 288جوشکاری بافرآیند قوس الکتریکی  SMAW 721220110120001 496سازه های فوالدی با فرآیندجوشکار  69

 E6 8-72/22/1/3 213جوشکاری بافرآیند قوس الکتریکی  SMAW 721220110130001 305جوشکار مخازن فوالدی با فرآیند 70



 بسمه تعالي

جديد رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 SMAW 721220110140001 495جوشکار لوله های فوالدی با فرآیند 71

 

 E8جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی 
 E9جوشکاری بافرآیند قوس الکتریکی 

1/3/1/22/72-8 
8-72/22/1/3/2 

196 
64 

 144 0-2/1/18/32 نقشه خوان 144 311830410040011 نقشه خوانی صنعتی 72

 320 8-2/1/12/72 محافظ آرگنجوشکار گاز  TIG 721220110160001 583جوشکار قطعات فوالدی کم کربن با فرآیند 73

 UT 3/2/96/39-0 184آزمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی  UT 311730110070011 184آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی  74

 MT 1/2/95/39-0 120مغناطیسیآزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات  MT 311730110070031 120آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات گردابی مغناطیسی 75

 pT 3/2/99/39-0 100آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ  pT 311730110070041 100آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ  76

 640 8-2/2/93/74 2در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 699 721420250010001 و پنجره ساز پروفیل آهنی  بدر 77

78 
 در و پنجره ساز پروفیل آهنی 

 کمک اسکلت ساز

721420250010001 

721420290040001 

699 

193 

 2درو پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 

 1در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه

2/3/93/74-8 

2/1/93/74-8 

640 

291 

72-2/1/17/8 1جوشکار گاز درجه  278 721220110020001 1جوشکار گاز درجه  79  278 

 co2 2/1/13/72-8 560جوشکار گاز محافظ  MAG 721220110110001 607جوشکار قطعات فوالدی)کربنی(با فرآیند  80

 623 8-2/2/64/74 در و پنجره ساز آلومینومی  623 721420250020001 در و پنجره ساز آلومینومی  81

 811 0-3/2/12/32 2نقشه کشی صنعتی درجه  811 311830410040001 2نقشه کشی صنعتی درجه  82

83 
 کمک رایانه نقشه کش و طراح به

 Inventorکارور نقشه کش صنعتی با نرم افزار 

311830410110001 

311830410090001 

260 

310 
 480 0-3/1/97/32 نقشه کش و طراح با کمک رایانه

  



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد جدول تطبيق و 
 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 
 

 استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتممشخصات 
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف

ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

 mechanical Desktop 311830410060001 220کاربر  84

 

 220 0-1/2/13/32 2درجه  mechanical Desktopکاربر 

 720 8-3/2/11/41 2مکانیک صنایع درجه  720 723320410070001 2مکانیک صنایع درجه  85

 560 8-3/1/11/41 1مکانیک صنایع درجه  560 723320410060001 1مکانیک صنایع درجه  86

 487 9-2/2/52/01 2پالستیک کار عمومی درجه  487 814220260070001 2عمومی درجه پالستیک کار  87

 476 9-2/1/52/01 1پالستیک کار عمومی درجه  476 814220260060001 1پالستیک کار عمومی درجه  88

89 
 فرزکار 

 نقشه خوان صنعتی

722320410200001 
311830410040011 

570 
144 

 688 8-3/2/32/34 2فرزکار درجه 

90 
 فرزکار 

 تعمیرکار ماشین  های ابزار 

722320410200001 
722320410050001 

570 
720 

 2فرزکار درجه 
 1فرزکار درجه 

3/2/32/8-34  
3/1/32/8-34  

688 
560 

 165 8-2/1/39/35 ابزار تیزکن )صنایع( 165 722420410010001 ابزار تیزکن 91

33-3/2/86/8 2درجه  CNCفرزکار  CNC 722320410180001 330فرزکار  92  280 

93 
 CNCفرزکار 

 CNCی کارور
722320410180001 

722320410250021 
330 
89 

 2درجه  CNCفرزکار 
 1درجه  CNCفرزکار 

3/2/86/8-33  
3/1/32/8-34  

280 
155 

 120 0-2/2/52/84 2درجه CNCبرنامه نویس  CNC 722320410130011 120یبرنامه نویس 94

 640 8-3/2/22/34 2تراشکار درجه  648 722320410150001 تراشکار 95

96 
 تراشکار

 تعمیرکار ماشین  های ابزار
722320410150001 
722320410050001 

648 
720 

 2تراشکار درجه 
 1تراشکار درجه 

3/2/22/34-8 
3/1/22/34-8 

640 
520 

 260 8-3/2/84/34 2درجه  CNCتراشکار  CNC 722320410130001 300تراشکار  97

98 
 CNCتراشکار 

 CNCی کارور

722320410130001 
722320410250021 

300 
89 

 2درجه  CNCتراشکار 
 1درجه  CNCتراشکار 

3/2/84/34-8 
3/1/84/34-8 

260 
140 

  



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15داراي كد جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي 
 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 
 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف

ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

 720 722320410090001 2ماشین ابزارکار درجه  99

 

34-2/2/27/8 2ماشین ابزارکار درجه   720 

32-3/2/26/8 2قالب ساز درجه  720 722220410020001 2قالب ساز درجه  100  720 

 720 8-3/1/58/52 تعمیرکار ماشینهای ابزار 720 723320410050001 تعمیرکار ماشینهای ابزار 101

34-2/1/37/8 1ماشین ابزار درجه  576 722320410100001 1ماشین ابزار درجه  102  576 

12-4/2/06/8 2درودگری درجه  720 752220190020001 درودگر 103  830 

62-2/1/36/1 دکوراتور  550 711520190030002 چوبیدکوراتور  104  536 

11-3/2/21/8 2کابینت سازی چوبی درجه  550 752220190070001 کابینت ساز چوبی  105  540 

39-3/1/26/9 1رنگ کار چوب درجه  400 752220190150002 کالسیک چوبیکالف ساز مبل  106  470 

54-3/1/12/9 روکش کار مصنوعات چوبی  300 752220190120002 روکش کار صفحات فشرده چوبی 107  340 

39-3/2/26/9 2رنگ کار چوب درجه  590 821920190020002 رنگ کار مبلمان چوبی 108  450 

 760 8-2/1/09/12 و سوراخکاری(چوب)برشکاری،فرزکاریCNCکاروردستگاه 550 752320190060002 و سوراخکاری(چوب)برشکاری،فرزکاریCNCکاروردستگاه 109

 325 8-1/1/60/12 فرزکار چوب 325 752320190030001 فرزکار چوب 110

71-2/2/06/8 2بهداشتی درجه وسایل ب الوله کش و نص 500 712620090110001 بهداشتی  وسایل  بالوله کش و نص 111  500 

71-2/1/06/8 1بهداشتی درجه وسایل ب او نص لوله کش 369 712620090100001 1بهداشتی درجه وسایل ب او نص لوله کش 112  369 

 240 8-2/1/13/71 آبگرمکن دیواریتعمیرکار  190 712720090070001 تعمیرکار آبگرمکن دیواری 113

  



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15استانداردهاي مهارتي با كد مشخصات 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

114 
لوله کش، نصاب و تعمیرکار سیستم های تبادل 

 حرارت پکیج شوفاژ گازی

 لوله کشی سیستم کف گرمائی

712620090010001 
 

712620090120001 

268 
 
200 

 

 372 8-2/1/12/71 تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی

 192 8-2/1/92/41 تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی 210 712720090080001 تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی 115

 250 9-1/1/30/69 تعمیرکار مشعل گازی 250 723320090020001 تعمیرکار مشعل گازی 116

117 
مرکزی  و نصاب دستگاههای  حرارت لوله کش
 2درجه  آب گرم

712620090040001 720 
لوله کش و نصاب دستگاههای  حرارت مرکزی 

 2درجه  آب گرم
2/2/14/71-8 720 

118 
لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی 

 1درجه 
712620090310001 400 

 مرکزی  و نصاب دستگاههای حرارت لوله کش
 1درجه 

2/1/14/71-8 400 

119 
 تجاریلوله کش گاز خانگی و 

 SMAWجوشکار لوله های فوالدی با فرآیند

712620090020001 
721220110140001 

 

390 
495 

 700 8-2/2/22/71 لوله کش گاز خانگی و تجاری

 128 8-2/1/19/71 کارور تأسیسات برودتی و گرمایی 160 712720090050001 کارور تأسیسات برودتی و گرمایی 120

 640 9-1/1/80/69 تعمیرکار چیلر تراکمی 640 712720090120001 تراکمیتعمیرکار چیلر  121

 450 712720090200001 دستگاههای سردکننده خانگی و تجاریتعمیرکار 122
تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و 

41-2/1/83/8 تجاری  480 

71-2/1/18/8 سازنده و نصاب آبگرمکن خورشیدی  256 712620090240001 سازنده و نصاب آبگرمکن خورشیدی  123  256 

 720 8-2/1/97/41 تعمیرکار پمپ و شیر ------ ---------- -------- 124

 48 8-2/1/96/71 های سردکننده تبخیری در ساختمانسیستممحاسب 48 311530090090011 های سردکننده تبخیری در ساختمانسیستمهمحاسب 125



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 140 712720090190001 تعمیر کولر آبی 126

 

 210 8-1/1/80/41 تعمیرکار کولر آبی

 496 8-3/2/08/71 2لوله کش و نصاب دستگاههای  حرارتی درجه  496 712620090080001 2لوله کش و نصاب دستگاههای  حرارتی درجه  127

 512 8-3/1/08/71 1و نصاب دستگاههای  حرارتی درجه  لوله کش 512 712620090090001 1لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی و برودتی درجه  128

 تعمیرکار برق خودرو  129
741220010010001 

 یا
723120010180001 

55-3/2/42/8 2تعمیرکار برق خودرو درجه  480  480 

55-2/1/42/8 1برق خودرو درجه تعمیر  640 741220010190001 1تعمیرکار برق خودروهای سواری درجه  130  640 

 2تعمیر کاراتومبیل های سواری بنزینی درجه  720 723120010020001 تعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی  131
3/2/23/8-43  

 یا
7231-01-056-1  

720 

49-3/2/81/8 سرویس و نگهداری خودرو 132 723120010110002 سرویس کار خودرو 132  160 

43-3/2/95/8 2تون آپ )تنظیم کار موتور( درجه  480 723120010070001 تون آپ )تنظیم کار موتور(  133  480 

 240 8-2/2/94/43 2تعمیرکار اتومبیل های گازسوز درجه  200 723120010060001 تعمیرکار اتومبیل های گازسوز  134

73-2/2/74/8 2صافکار درجه  480 721320010010001 2صافکار درجه  135  480 

73-2/1/74/8 1صافکار درجه  576 721320010020001 1صافکار درجه  136  576 

 240 8-4/2/42/43 2تعمیر موتور سیکلت درجه  280 723120010310001 تعمیر موتور سیکلت  137

 216 8-2/1/42/43 1تعمیر موتور سیکلت درجه  216 723120010320001 1تعمیر موتور سیکلت درجه  138



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 720 723320010080001 سنگین راهسازی )عملیات خاکی(مکانیک ماشین آالت  139

 

49-2/2/63/8 مکانیک ماشین آالت سنگین راهسازی )عملیات خاکی(  720 

اری )سنگین و نیمه سنگین( تجتعمیرکار خودروهای  880 723120010140002 ری )سنگین و نیمه سنگین( تجاتعمیرکار خودروهای  140
 2درجه 

2/2/26/43-8 880 

49-2/2/29/8 تعمیرکار موتورهای دیزل دریایی 672 723320010010001 تعمیرکار موتورهای دیزل دریایی 141  672 

43-2/2/46/8 تعمیرکار موتورهای بنزینی قایق 320 723320010030001 تعمیرکار موتورهای بنزینی قایق 142  320 

39-3/2/64/9 2نقاش خودرو درجه  276 713220010010001 2نقاش خودرو درجه  143  276 

43-3/1/23/8 1تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  800 723120010030001 1تعمیرکار اتومبیل های سواری  بنزینی درجه  144  800 

11-2/1/08/7 معدن کار عمومی 400 931120390040001 معدن کار عمومی 145  400 

11-2/1/49/7 کارگر استخراج زغال 222 811120390010001 کارگر استخراج زغال 146  222 

13-2/1/89/7 کارور دستگاه حفاری 246 811220390130001 کارور دستگاه حفاری 147  246 

11-2/1/98/7 لق گیر 107 811120390290001 لق گیر 148  107 

20-2/1/99/8 فرآوری سنگ ها 650 811220390030002 معدنفرآوری سنگ های  149  720 

51-2/1/35/7 کارور ماشین کاردینگ نخی 310 815120270150001 کارور ماشین کاردینگ نخی 150  310 

51-2/1/51/7 الکنی(8یا  6کارور ماشین فتیله ) 173 815120270240001 الکنی(8یا  6کارور ماشین فتیله ) 151  173 

51-3/1/55/7 کارور ماشین نیم تاب )فالیر ( 173 815120270220001 کارور ماشین نیم تاب )فالیر ( 152  240 



 بسمه تعالي

هاي ساختار جديد رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 230 815120270130001 کارور ماشین تمام تاب )رینگ( 153

 

52-2/1/20/7 کارور ماشین تمام تاب )رینگ(  230 

52-2/2/40/7 کارور ماشین دوال یا چند ال تاب )سیستم رینگی( 160 815120270180001 کارور ماشین دوال یا چند ال تاب )سیستم رینگی( 154  160 

155 
سیستم کارور ماشین بافندگی بدون ماکو )

 واترجت(
 278 7-2/2/49/54 )واترجت(کارور ماشین بافندگی بدون ماکو  278 815220270070001

156 
 کارور ماشین بافندگی راپیری

 کارورماشین دوال یا چندال تاب )سیستم رینگی(

815220270090001 

815120270180001 

184 

160 
 288 7-2/2/46/54 کارور ماشین بافندگی بدون ماکو)سیستم راپیری(

54-2/1/61/7 کارور قالیبافی ماشینی )فرش باف ماشینی( 600 815220270150001 کارور قالیبافی ماشینی )فرش باف ماشینی( 157  600 

53-1/1/23/7 چله بند و چله گذار 197 815220270370001 چله بند و چله گذار 158  197 

22-2/1/47/9 ماشینچی افست ورقی  388 732220170070001 ماشین چی افست ورقی   159  388 

22-2/1/38/9 ماشین چی افست رتاسیون 320 732220170050001 افست رتاسیونماشین چی  160  320 

 333 9-2/1/05/21 حروفچینی رایانه ای در صنعت چاپ 333 732120170050001 حروف نگار رایانه ای در صنعت چاپ 161

42-2/1/27/8 سازنده فریم عینک  ---- -------- --------------- 162  176 

42-2/1/36/8 عینک ساز ---- --------- --------------- 163  313 

42-2/1/37/8 تراشکاری دور شیشه عینک  ---- ---------- --------------- 164  298 

 130 4-1/1/35/51 فروشنده 130 522320450010001 فروشنده 165

35-2/1/33/8 پرداختکاری )قبل از پوشش الکتریکی( 366 812220400030001 پرداختکاری )قبل از پوشش الکتریکی( 166  366 

 


