
 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 
 

 ساختار جديدمشخصات استانداردهاي مهارتي 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

 58 741220050010091 گ(ین)اجرای ارتنصب سیستم زمین حفاظتی  334

 

 58 0-12/1/1/33/23 گ(یننصب سیستم زمین حفاظتی )اجرای ارت

 175 7412-05-17-1 کمک نصاب آسانسور  175 741220050140001 کمک نصاب آسانسور  335

 100 7412-05-015-01 نگهداری آسانسور 100 741220050130041 نگهداری آسانسور 336

 160 9-1/1/42/69 پمپ های صنعتی  یراه انداز 160 723320090060001 راه انداز پمپ های صنعتی  337

 450 8-3/1/75/55 ن و ظرفشوئیک تعمیرکارماشینهای لباسشوئی، خشک 456 741220050120002 تعمیرکار ماشین های لباسشوئی و ظرفشوئی 338

 32 2523-53-040-1 2درجه  ICDLرایانه کار ICDL 732120530140001 130کاربر  339

 کاربر اندروید 48 351230531030101 کاربری اندروید)تلفنها و سایر دستگاههای هوشمند( 340

1-001-3513-53 

 یا

1-001-53-2513 

48 

 Scratchبرنامه نویسی 40 216630530400011 بازسازی و شبیه سازی کامپیوتر() Scratchبرنامه نویسی 341

1-130-2523-53 

 یا

1-130-53-2523 

40 

 سازی مقدماتی با موتور یونیتی ی باز 75 216630530060001 سازی مقدماتی با موتور یونیتی ی باز 342

1-117-2515-53 

 یا

1-117-53-2515 

75 

 216 0-10/2/1/79/84 برنامه نویسی بازی های رایانه ای  216 216640530400001 برنامه نویسی بازی های رایانه ای  343

 بازاریابی الکترونیکی  64 122130530050011 بازاریابی الکترونیکی  344

1-044-2513-53 

 یا

1-044-53-513 

64 

  



 بسمه تعالي

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

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 ساختار جديدمشخصات استانداردهاي مهارتي 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

 90 133020531450001 )بازی های شبکه ای( Game netمدیر  345

 

 Game net 42/3512 90مدیر بازی های شبکه ای

 Poser 14/2513 220کاربر  Poser 251340531010001 220کاربر  346

 Illustrator 62/2513 108کاربر  Illustrator 732120530170001 90کاربر  347

 Tablet 06/1349 30کارور  Tablet 351130531030081 30کاربر  348

 100 39/3512 اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی  100 351230530020001 اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی  349

 230 4132-2-053-104-000-1 کاربر نرم افزار اداری 230 732120530150001 کاربر اتوماسیون اداری 350

 کارور عمومی رایانه شخصی  ICDL 732120530140001 130کاربر  351

1-113-2533-53 

 یا

1-113-53-2533 

62 

 Laptop 36/2513 95تعمیرکار  Laptop 351230530470001 95تعمیرکار لب تاپ  352

 64 2/1/1/5/2523 موتتاژ رایانه  64 351240530590231 موتتاژ رایانه  353

 Pc-laptopتعمیر کار ماهر  Pc-laptop 351230530480001 202تعمیر کار ماهر  354

1-88-2513-53 

 یا

1-88-53-2513 

172 

355 ComptiaA+ 351230530460011 60 Comptia+a 102/2511 60 

 100 40/3512 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی  100 351230530460001 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی  356



 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 

 حرفه اي كشورمربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و 

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 ساختار جديدمشخصات استانداردهاي مهارتي 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 50 351230530450011 فبلت و ساعت هوشمند –تعمیر تبلت  357

 

 فبلت و ساعت هوشمند –تعمیرکار تبلت 

1-044-2513-53 

 یا

1-053-53-2513 

64 

 70 41/3512 مدیر فروشگاه اینترنتی  70 133020531490011 مدیریت فروشگاه اینترنتی  358

 Windows application 48-3512 100برنامه نویسی  C#Windows application 251340530170001 100برنامه نویس   359

 Web Applieation 51-3512 100برنامه نویس  C#Web Applieation  251340530180001 100برنامه نویس  360

  Phpتوسعه دهنده وب با  Php 251340530610001 130توسعه دهنده وب  361

1-131-2513-53 

 یا

1-131-53-2513 

130 

 Web 3/1/75/84-1 170برای صفحات  Html یبرنامه نویس Web 251340530320001 170برای طراحی صفحات  Htmlبرنامه نویس زبان  362

 720 8-4/2/23/43 2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  720 723120010020001 تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی 363

 800 8-4/1/23/43 1تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  800 723120010030001 1تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  364

 90 723-1/039/01 کاربرد مدارک فنی خودرو  90 723120010030061 کاربرد مدارک فنی خودرو به زبان خارجی  365

 200 8-6/1/2/26/43 نیوماتیکي)هوای فشرده( تعمیرکار سیستم ترمزهای 200 723120010300002 هوای فشرده خودروها(نیوماتیکي) تعمیرکارسیستم ترمزهای 366

367 
تعمیرکار سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزل )پمپ 

 ساز(
723320010020002 400 

تعمیرکار سیستم سوخت رسانی موتورهای 

 دیزل )پمپ ساز(
3/2/33/43-8 400 

 216 741220010200001 برقکار خودروهای سنگین و نیمه سنگین دیزلی  368
برقکار خودروهای سنگین و نیمه سنگین 

 دیزلی 
1/1/62/43-8 216 



 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 

 حرفه اي كشورمربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و 

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 ساختار جديدمشخصات استانداردهاي مهارتي 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 300 731720190100002 گره چین 369

 

 300 8-4/1/08/12 گره چین

 540 7115-19-001-4 در و پنجره ساز چوبی  550 711520190010002 در و پنجره ساز چوبی  370

 165 8-3/1/39/35 ابزار تیزکن )صنایع( 165 722420410010001 ابزار تیزکن 371

 CNC 3/1/52/84-0 130برنامه نویس  CNC 722320410130011 120برنامه نویسی  372

 solid works 1/1/17/32-0 100کار با نرم افزار  solid works 311830410110031 100کار با نرم افزار  373

 Inventor 1/1/20/39-0 310کارور  Autodesk Inventor 311830410090002 348 نقشه کش صنعتی با نرم افزار  374

 144 0-3/1/18/32 نقشه خوان صنعتی 144 311830410040011 نقشه خوان صنعتی 375

 VT 1/1/92/24-0 210بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی  VT 311730110070001 210بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی  376

 384 7-2/1/22/28 1آبکار درجه  –پوششگر الکتریکی  416 812220400010001 1آبکار فلزات درجه  –پوششگر الکتریکی  377

 168 7-2/1/23/28 قیمتی (پوششگر الکتریکی )فلزات  168 731320790010001 پوششگر الکتریکی )آبکار( فلزات قیمتی 378

 60 8152-27-202-1 الیاف شناسی  60 815220270010011 الیاف شناسی  379

380 
 الیاف شناسی 

 رنگ سازی

815220270010011 

815420270090021 

60 

43 
 130 7-2/1/71/54 الیاف شناسی صنایع

 150 1/8154 رنگرزی  150 815420270110001 رنگرزی  381



 تعاليبسمه 

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 

 

 ساختار جديدمشخصات استانداردهاي مهارتي 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 350 723320270160001 شین بافندگی ماکویی امکانیک م 382

 

 350 7-2/2/45/54 شین بافندگی ماکویی امکانیک م

 400 0-3/1/54/32 نقشه کشی معماری  419 311830300020001 نقشه کشی معماری  383

 3D MAX 6/1/2/54/32-0 160افزار طراح معماری با نرم 3D MAX 343230300080002 160طراح معماری با نرم افزار  384

 PEXن تک الیه لوله کش لوله های پلی اتیل PEX 712620090110041 28ن تک الیه لوله کش لوله های پلی اتیل 385

1-71260008-09 

 یا

1-008-09-7126 

28 

 480 9-2/1/17/24 لیتوگراف  480 732120170030001 لیتوگراف  386

 504 8-2/1/31/26 صحاف 503 732320170010001 صحاف 387

 150 7313-79-1/021 مهره ای جواهرسازی  160 731320790270001 جواهرساز مهره ای  388

 224 9-3/1/11/49 مومی  قالب هایسازنده  180 731320790100002 سازنده مدلهای مومی طال و جواهر 389

 200 731320790210001 متییجواهرنشان بر روی فلزات ققلمزن و ،مخراج کار 390
قلمزن و جواهرنشان بر روی فلزات ،مخراج کار

 متییق
3/1/13/80-8 200 

 195 7-3/1/54/54 1گلیم باف درجه  250 731820750330001 بافنده گلیم تابلویی )تاپستری( 391

 بافنده ترکیبی قالی و گلیم  300 731820750100001 بافنده ترکیبی قالی و گلیم  392

1/1/57/54-7 

 یا

1/1/61/54-7 

300 

  



 بسمه تعالي

ساختار جديد رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي  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 
 

 ساختار جديدمشخصات استانداردهاي مهارتي 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

 145 731820750410001 بافنده نوبافته های ترکیبی 393

 

 76 7-2/1/96/54 قالیباف تابلویی

394 
 نازک دوز مردانه 

 تعمیرکار لباس 

753120510230002 

815320510030001 

300 

120 
 430 7-3/2/45/91 نازک دوز مردانه 

 135 7-4/1/35/91 زنانه ولباس راحتیدوزنده پیراهن شومیزمردانه ،  260 753120510030002 خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه  395

396 
 صخیم دوز مردانه 

 الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه

753120510210002 

753220510050002 

250 

240 
 430 7-3/1/45/91 صخیم دوز مردانه 

 275 7-3/1/48/91 راسته دوز  275 815320510100001 راسته دوز  397

 340 7-1/4/2/41/91 الگوساز و برشکار لباس زنانه )تکدوزی( 340 753220510030002 الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه  398

 193 1-1/1/33/61 دوزنده تزئین کار لباس  193 731820810420001 دوزنده و تزئین کار لباس  399

 144 7318-81-025-1 چهل تکه دوز با ماشین )مقدماتی( 144 731820810250001 چهل تکه دوز با ماشین )مقدماتی( 400

 188 7318-81-026-1 چهل تکه دوز با ماشین )پیشرفته( 188 731820810260001 چهل تکه دوز با ماشین )پیشرفته( 401

 81 7318-81-021-1 سرمه دوز سنتی  217 731820810210002 سرمه دوز  402

 120 7318-81-004-1 ابریشم دوز 120 731820810040002 ابریشم دوز 403

 185 7318-81-028-1 سوزن دوز سنتی اصفهان 185 731820810280001 سوزن دوز سنتی اصفهان 404

 180 7536-28-011-1  2درجه سازکفش زنانه ، مردانه وبچگانه پستایی 180 753620280010001 پستایی ساز کفش زنانه و مردانه و بچگانه  405

 100 7536-28-020-2 سازنده کمربند چرمی 100 753620280070001 سازنده کمربند چرمی 406
  



 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 15مهارتي با كد مشخصات استانداردهاي 

 

 ساختار جديدمشخصات استانداردهاي مهارتي 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 150 753620770030001 حکاک چرم  407

 

 150 7536-77-003-1 حکاک چرم 

 50 7536-28-016-1 وردست چرخ کار پستایی کفش ورزشی  50 753620280060001 وردست چرخ کار پستایی کفش ورزشی  408

 64 7536-28-017-1 پیش کار کفش ورزشی  64 753620280020001 پیش کار کفش ورزشی  409

 138 7536-28-012-1 1درجه مردانه و بچگانه دوز، ساز کفش زنانه پستایی 138 753620280030001 پیش کار کفش زنانه و مردانه و بچگانه 410

 69 7536-28-015-1 چرخ کار پستایی کفش ورزشی  69 753620280050001 چرخ کار پستایی کفش ورزشی  411

 112 7536-28-022-1 دوزنده دستکش چرمی  112 753120280010001 دوزنده دستکش چرمی  412

 109 7536-77-002-1 معرق کار چرم  109 753620770020001 معرق کار چرم  413

 148 8-2/2/23/02 2برشکار رویه کفش ماشینی درجه  148 815620280010001 2برشکار رویه کفش ماشینی درجه  414

 114 8-1/1/15/02 طراح کفش  114 753620770100001 طراح کفش  415

 130 7536-28-010-1 مدلساز کفش  130 753620280080001 مدلساز کفش  416

 158 7536-77-001-1 سازنده تولیدات چرم دست دوز  158 753620770010001 سازنده تولیدات چرم دست دوز  417

 102 7318-28-011-1 دوزنده کیف اداری و مردانه چرمی  102 731820280010001 دوزنده کیف اداری و مردانه چرمی  418

 222 7318-28-013-1 دوزنده کیف چرمی با دست  268 731820280040001 دوزنده کیف چرمی با دست  419

 80 7318-28-015-2 دوزنده زیراندازهای چرمی  80 731820280050001 دوزنده زیراندازهای چرمی  420

 230 7318-28-012-1 دوزنده کیف با چرم مصنوعی  268 731820280030001 دوزنده کیف با چرم مصنوعی  421

  



 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 
 

 ساختار جديدمشخصات استانداردهاي مهارتي 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

 240 731820280020001 دوزنده کیف با چرم طبیعی  422

 

 240 7318-28-010-1 دوزنده کیف با چرم طبیعی 

 103 7531-28-023-1 دوزنده کاله چرمی  103 753120280020001 دوزنده کاله چرمی  423

 240 1-1/1/25/51 نگارنده متون فارسی  240 324330430010001 نگارنده متون فارسی  424

 143 3-3/1/31/91 مسئول کاردکس و کنترل موجودی  152 432120450040002 متصدی کاردکس و کنترل موجودی  425

 104 3-3/2/90/42 2اتوماسیون اداری درجه  230 732120530150001 کاربر اتوماسیون اداری  426

 105 8-3/1/27/93 تحصیل دار  105 421120430010001 تحصیل دار  427

 51 3-2/2/33/93 2کارمند اداری و  دبیرخانه درجه  110 441520430070001 کارمند دبیرخانه  428

 130 2411-45-001-1 حسابداری عمومی مقدماتی  300 431120450070001 کمک حسابدار  429

 110 3-2/1/35/91 مسئول سفارشات  160 322330450070001 مسئول سفارشات  430

 96 2411-45-010-6 رایانه کار حسابداری مالی 320 431120450050002 کاربر نرم افزار مالی  431

 88 3-2/1/29/91 سرپرست ترخیص محصول  88 333130450030001 سرپرست ترخیص محصول  432

 280 3-2/1/49/31 کاربر امور بانکی  289 421120450030001 کاربر امور بانکی  433

434 
 خریدوفروش اوراق بهادارکمک متصدی پذیرش سفارس

 متصدی پذیرش سفارش خریدوفروش اوراق بهادار

431220450040001 

431220450030002 

530 

643 
 900 1/001/45/4312 بورس اوراق بهادار

 میز آرای هتل  115 513220590030001 میز آرای هتل  435

1-001-5132-59 

 یا

1-001-59-5132 

120 



 بسمه تعالي

استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد رقمي )جديد( با  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 
 

 ساختار جديدمشخصات استانداردهاي مهارتي 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

 120 333230590010001 برنامه ریز جشن ها و تشریفات  436

 

 برنامه ریز جشن های تشریفات 

1-001-333-59 

 یا

1-001-59-3332 

120 

 226 5-3/1/95/91 راهنمای گردشگری فرهنگی  226 511320550020001 راهنمای گردشگری فرهنگی 437

 راهنمای گردشگری سالمت  108 511320550010001 راهنمای گردشگری سالمت 438

1/1/37/91-0 

 یا

1/1/37/91-5 

108 

 300 3511-3-053-103-000-1 کاربر رایانه 300 732120530130001 کاربر رایانه 439

 230 4132-2-053-104-000-1 کاربر نرم افزار اداری   230 732120530150001 کاربر اتوماسیون اداری 440

E-citizen)) 0001-084-053-3-3511شهروند الکترونیکی E-citizen)) 73212053013001 80استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی 441  77 

 photoshop 0001-012-053-2-7321 420با کاربر گرافیک رایانه ای  photoshop 732120530120001 420کاربر گرافیک رایانه ای  442

 Corel draw 0001-011-053-2-7321 200 با  کاربر گرافیک رایانه ای Corel draw 732120530110001 200کاربر گرافیک رایانه ای  443

 Indesing 0001-0008-053-2-7321 250با  کاربر گرافیک رایانه ای  Indesing 732120530080001 250 با  کاربر گرافیک رایانه ای 444

 AdobeIllustrator 1-000-001-053-2-7321 300کاربر گرافیک رایانه ای با  AdobeIllustrator 732120530010001 300کاربر گرافیک رایانه ای با  445

 520 7321-2-053-004-000-1 تولیدکننده چندرسانه ای دوبعدی 520 732120530040001 تولیدکننده چندرسانه ای دوبعدی 446

 650 7321-2-053-007-000-1 تولیدکننده چندرسانه ای سه بعدی 650 732120530070001 تولیدکننده چندرسانه ای سه بعدی 447

 570 7321-2-053-005-000-1 تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی 570 732120530050001 تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی 448

 250 7321-2-053-010-000-1 محتواساز آموزش الکترونیکی 250 732120530100001 محتواساز آموزش الکترونیکی 449



 بسمه تعالي

قبلي( و رشته هاي ساختار جديد رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد  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 
 

 ساختار جديدمشخصات استانداردهاي مهارتي 
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف

ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

 350 732120530090001 کاربر گرافیکی محتوای آموزشی 450

 
 

 

 

 

 350 7321-2-053-009-000-1 کاربر گرافیکی محتوای آموزشی

 450 7321-2-053-006-000-1 تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی 450 732120530060001 تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی 451

452 
توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوایی 

Word Press 
732120530020001 340 

توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوایی 
Word Press 

1-000-002-053-3-7321 350 

 mysql  1-000-003-053-3-7321 370و  Phpتوسعه دهنده صفحات وب  mysql  732120530030001 370و  Phpتوسعه دهنده صفحات وب  453

 487 8142-2-026-007-000-1 2پالستیک کار درجه  487 814220260070001 2پالستیک کار عمومی درجه  454

 476 8142-2-026-006-000-1 1پالستیک کار  درجه  476 814220260060001 1پالستیک کار عمومی درجه  455

 264 8142-2-026-005-000-1 کاربر ماشین های تزریق پالستیک 264 814220260050001 کاربر ماشین های تزریق پالستیک 456

 337 8141-2-026-004-000-1 کارور اکسترودر 337 814120260040001 کارور اکسترودر 457

 240 7321-2-017-012-000-1 ناظر بر امور پیش از چاپ )طراحی و آماده سازی( 240 732120170120001 ناظر امور پیش از چاپ  458

 480 7321-2-017-003-000-1 لیتوگراف 480 732120170030001 لیتوگراف 459

 333 7321-2-017-005-000-1 حروف چین رایانه ای 333 732120170050001 حروف نگار رایانه ای در صنعت چاپ 460

 180 7322-2-017-010-000-1 ناظر بر امور چاپ )فرآیند چاپ( 180 732220170100001 ناظر امور فرآیند چاپ  461

 330 7321-2-017-011-000-1 محاسبات فنی چاپ 330 732120170110001 متصدی محاسبات فنی چاپ 462

 380 5120-2-067-060-000-1 برنامه ریز امور تغذیه خانواده 380 512020670600001 برنامه ریز امور تغذیه خانواده 463

 581 7316-2-083-033-000-1 برنامه ریز امور هنری در خانواده 581 731620830330001 خانوادهبرنامه ریز امور هنری در  464

 324 5322-2-049-001-000-1 اجتماعی خانواده -برنامه ریز امور اقتصادی 34 532220490010001 اجتماعی خانواده -برنامه ریز امور اقتصادی 465

 234 5322-2-047-001-000-1 مراقب امور بهداشت و سالمت خانواده 234 532220470010001 خانوادهمراقب امور بهداشت و سالمت  466

 


