4231/60/32
31/226/36806
دارد

مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها
با سالم و صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)

احتراماً ،پیرو دستورالعمل شماره  12/633/96231مورخ  9612/4/21پیرامون اصالحیه ماده  99شیوه نامه
سنجش و ارزشیابی مهارت در خصوص چگونگی تمدید ،تطبیق و معادل سازی گواهی نامه های مهارت قدیمی و صدور
گواهی نامه های مهارت جدید به پیوست جدول لیست تطبیق محتوای استانداردهای مهارت سازمان جهت بهره برداری و

تسریع در اجرایی نمودن مفاد دستورالعمل مذکور ارسال می گردد.
ضمنا

فایل

pdf

جدول

مذکور

در

سایت

دفتر

ارزشیابی

مهارت

به

آدرس

 http://examination.irantvto.irدر لینک آئین نامه ها و دستورالعمل ها قابل دریافت و استفاده می باشد.
ضرورت دارد با توجه به بروز رسانی مستمر جدول مذکور ،همکاران محترم قبل از مکاتبه با این دفتر نسبت به
دریافت فایل آخرین تغییرات و بررسی آن اقدام نمایند.

جدول تطبیقی محتوی استانداردهای مهارت و آموزشی به منظور اجرایی مفاد دستورالعمل شماره  92/300/13269مورخ 1392/4/29
قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

1

نقشه کشی معماری

0-32/54/1/3

نقشه کشی معماری

0-32/54/1/5

دارد

2

نقشه کشی سازه

0-32/54/1/4

نقشه کشی سازه

0-32/56/1/1

دارد

3

نقشه کشی عمومی ساختمان

0-32/54/2/3

نقشه کشی عمومی ساختمان

0-32/54/2/4

دارد

4

نقشه کشی ساختمان درجه 2

0-32/54/2/1

نقشه کشی عمومی ساختمان

0-32/54/2/4

دارد

5

طراحی معماری داخلی درجه 2

0-21/24/2/1

طراحی معماری داخلی درجه 2

0-21/24/2/2

ندارد

6

طراحی معماری درجه 2

0-21/24/2/1

طراحی معماری داخلی درجه 1

0-21/25/1/2

ندارد

7

بنای سفت کار

 9 -51/23و 72

بنای سفت کار

9-51/23/1/1

دارد

8

کاشی کار درجه 1

9-53/51/1/1

کاشی کار درجه 1

9-52/51/1/3/1

دارد

9

برقکار ساختمان درجه 2

8 -28/55

برقکار ساختمان درجه 2

8-28/55/2/4

ندارد

10

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/2

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/3

ندارد

11

برقکار صنعتی درجه 2

8-55/15/2/2

برقکار صنعتی درجه 2

8-55/15/2/4

ندارد

12

الگوساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/2/4/1

الگوساز و برشکار لباس زنانه (تکدوزی )

7-91/41/2/3/1

13

الگوساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/1/3/2

الگوساز و برشکار لباس زنانه (تکدوزی )

7-91/41/2/3/1

ندارد

14

خیاط لباس شب و عروس با  500ساعت آموزش

7-91/97/1/4/1

خیاط لباس شب و عروس با  216ساعت آموزش

7-91/97/1/4/1

ندارد

15

ضخیم دوز زنانه با  445ساعت آموزش

7-91/41/1/5/5

ضخیم دوز زنانه با  306ساعت آموزش

7-91/41/1/5/5

ندارد

16

کاپشن دوز

7-91/42/1/3

کاپشن دوز

7-91/42/1/2

ندارد

پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و بچه گانه

7-91/35/1/4

پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و بچه گانه

7-91/35/1/3

ندارد

نازک دوز زنانه

7-91/44/2/1

نازک دوز زنانه

7-91/41/2/4

ندارد

17
18

1/14

دارد

ندارد

دارد

قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

19

نازک دوز زنانه

7-41/91

نازک دوز زنانه

7-41/91/2/4

ندارد

20

الگو برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/2/4/1

الگوساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/2/3/1

ندارد

21

الگو برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/2/3/1

الگوساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/1/3/2

ندارد

22

طراح گرافیک رایانه ای

1-66/51/1/3

طراح گرافیک رایانه ای

2513/72

دارد

23

کارور Corel draw

1-62/54/1/4

کارور Corel draw

2513/76

دارد

24

کارور Freehand

1-62/58/1/4

کارور Freehand

2513/73

دارد

25

کارور flash

2513/75

کارور Flash mx

1-61/46/1/3

دارد

26

کارور Corel draw

2513/76

رایانه کار Corel draw

1-62/54/1/4

دارد

27

کارور FreeHand

2513/73

رایانه کار FreeHand

2513/73

دارد

28

کارور Freehand

1-62/58/1/3

رایانه کارگرافیک Freehand

1-62/58/1/4

دارد

29

برنامه نویسی ویژوال بیسیک

0-84/80/1/1

برنامه نویسی ویژوال بیسیک

0-84/80/1/3/1

دارد

30

کارور عمومی رایانه شخصی

2511/12

کارور رایانه درجه 2

3-42/24/1/2

دارد

31

رایانه کار حسابدار مالی

81/2513

رایانه کار حسابدار مالی

1-10/18/1/5

دارد

32

مشاور مهارت های سالم زیستن

5-99/40/1/3

مهارت های سالم زیستن

5-99/41/1/1

دارد

33

مشاور مهارت های سالم زیستن

7-99/40/1/2

مهارت های سالم زیستن

5-99/41/1/1

ندارد

34

نگارنده مکاتبات انگلیسی

1-95/36/1/1

نگارنده متون خارجی ( آئین نگارش )

1-51/24/1/2

ندارد

35

کارمند پذیرش هتل

3-94/27/1/3

کارمند پذیره

3-94/27/1/2

دارد

36

تراشکار

8-34/22/2/2

تراشکار

8-34/22/2/3

دارد

37

قالی باف درجه 2

7-54/57/2/1

قالی باف درجه 2

7-54/57/2/3

دارد

2/14

دارد

ندارد

قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

38

طال و جواهر ساز

8-80/10/1/1

جواهر ساز

8-80/11/1/1

دارد

39

طال و جواهر ساز

8-80/10/1/1

طال ساز

8-80/10/1/1

دارد

40

بایگان ( بدون احتساب دوره کارورزی )

3-95/31/1/2

بایگان

3-95/31/1/2

دارد

41

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/44

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/4

ندارد

42

نازکدوز زنانه

81-7-91/44/2/2

نازکدوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/4

ندارد

43

خیاطی (نازک دوز )

7-91/41

نازک دوز زنانه

7-91/41/2/4

ندارد

44

خیاط لباس شب و عروس

7-91/97/1/2/1

خیاط لباس شب و عروس

7-91/97/1/4/1

ندارد

45

گلدوز ماشینی

7-95/74/1/2

گلدوز ماشینی

7-95/74/1/4

دارد

46

گلدوز ماشینی

7-95/74

گلدوز ماشینی

7-95/74/1/4

دارد

47

گلدوز ماشینی

7-95/71

گلدوز ماشینی

7-95/74/1/4

دارد

48

کانوا باف ماشینی

7-55/41/1/1

کانوا باف ماشینی

7-55/41/1/3

دارد

49

گبه باف

7-54/96/1/1

گبه باف

7-54/96/1/2

دارد

50

معرق کار درجه 1

8-19/48/1/3

معرق کار درجه 1

8-19/48/1/5

دارد

51

معرق کار درجه 2

8-19/48

معرق کار درجه 2

8-19/48/2/5

دارد

52

معرق کار درجه 2

8-19/48/2/3

معرق کار درجه 2

8-19/48/2/5

دارد

53

منبت کار درجه 2

8-12/32/2/2

منبت کار درجه 2

8-12/32/2/3

دارد

54

قالی باف درجه 1

7-54/57/1/1

قالی باف درجه 1

7-54/57/1/3

دارد

55

فرش باف درجه 2

7-54/57/2/3

قالی باف درجه 2

7-54/57/2/3

دارد

56

فرش باف درجه 2

7-54/57/2/4

قالی باف درجه 2

7-54/57/2/3

دارد

3/14

دارد

ندارد

کد استاندارد مهارت

قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

57

آرایش زنانه و پیرایش زنانه

 5-70/23و 5-70/24

58

تعمیر کار اتومبیل های سواری درجه 2

8-43/23

تعمیر کار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

59

تعمیر کار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

8-43/23/2/1

تعمیر کار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

8-43/23/2/3

60

تعمیر کار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/1

تعمیر کار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/3

دارد

61

تعمیر کار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/1

تعمیر کار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/3

دارد

62

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/1

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/3

دارد

63

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/3

دارد

64

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی درجه 2

8-71/15

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2

8-71/14/2/2

دارد

65

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

8-71/06/2/1

لوله کش  .نصاب وسایل بهداشتی

8-71/06/2/2

دارد

66

لوله کش بهداشتی ( سرد و گرم ) درجه 2

8-71/07

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

8-71/06/2/2

دارد

67

برقکار صنعتی درجه 2

8-55/14

برقکار صنعتی درجه 2

8-55/15/2/4

68

گچ کار درجه 2

9-55/13/2/1

کمک گج کار درجه 2

9-15/13/2/3/2

دارد

69

نقشه کش ساختمان درجه 2

0-32/54/2/4

نقشه کش عمومی ساختمان

0-32-54/2/4

دارد

70

نقشه کش ساختمان درجه 2

0-32/54

نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2

0-32-54/2/4

دارد

71

برق ساختمان درجه 2

8-55/28

برقکار ساختمان درجه 2

8-55/28/2/4

72

نقاش ساختمان درجه یک

9-31/25/1/2

نقاش ساختمان درجه یک

9-31/25/1/4

دارد

73

نقاش ساختمان درجه دو

9-31/25

کمک نقاش ساختمان درجه دو

9-31/25/2/1/1

دارد

74

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

0-32/97/1/1

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

0-32/97/1/3

75

برنامه نویس زبان visual-basic

0-84/80/1/1

برنامه نویس زبان visual-basic

0-84/80/1/3

4/14

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

آرایش و پیرایش زنانه

5-70/23/1/3

دارد

8-43/23/2/3

دارد
دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد
دارد

قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

76

حسابدار عمومی مقدماتی

1-10/15

حسابدار عمومی مقدماتی

1-10/15/2/5

دارد

77

چاپ باتیک

9-29/32

چاپ باتیک

9-29/32/1/2

دارد

78

پرده دوز درجه 2

7-95/97/2/4

پرده دوز

7-95/97/1/3

ندارد

79

آرایشگر صورت ( با تکنیک سایه روشن )

5-70/23/1/3/3

متعادل ساز چهره زنانه

5-70/36/1/2

ندارد

80

کارور رایانه درجه 1و2

 3-42/23و 3-42/24

کاربر رایانه

3-42/24/1/0/3

81

تراشکار درجه 2

8-34/20

تراشکار درجه 2

8-34/22/2/2

ندارد

82

تعمیر ماشین های الکتریکی درجه 2

8-53/48

تعمیر ماشین های الکتریکی درجه 2

8-53/47/2/4

ندارد

83

پیرایشگر ابرو و صورت

5-70/32/1/1

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

5-70/32/1/2

دارد

84

پیرایشگر موی زنانه

5-70/31/1/1

پیرایشگر موی زنانه

50-70/31/1/2

دارد

85

پیرایشگر موی مردانه

5-70/34/1/1

پیرایشگر مردانه درجه 2

5-70/30/2/4

ندارد

86

آرایشگر ناخن

5-70/35/1/1

آرایشگر ناخن

5-70/36/1/2

ندارد

87

تعمیر کار خانگی سرد کننده

8-49/91

تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

8-41/83/1/2

ندارد

88

الگوساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/1/3/2

الگوساز و برش کار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/2/3/1

ندارد

89

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

0-32/97/1/1

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

0-32/197/1/3

دارد

90

پیرایش مردانه درجه 2

5-70/30/2/2

پیرایش مردانه درجه 2

5-70/30/2/4

دارد

91

حسابدار عمومی مقدماتی

1-10/15/2/4

حسابدار عمومی مقدماتی

1-10/15/2/5

دارد

92

رایانه کار  ICDLدرجه 2

82-3-42/15/2/1

رایانه کار  ICDLدرجه 2

3513/89

دارد

93

نقاش درجه 2

1-61/33/2/2

نقاش درجه 2

1-61/33/2/3

دارد

94

گلیم باف درجه 2

7-54/54/2/1

گلیم باف درجه 2

7-54/54/2/3

دارد

5/14

دارد

ندارد

دارد

قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

95

فرش باف درجه 1

7-54/57/1/3

قالی باف درجه 1

7-54/57/1/3

96

جوشکاری با فرآیند قوس دستی الکتریکی ) SMAW(E3

8-72/22/2/3

جوشکاری سازه های فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/23/1/1

ندارد

97

جوشکاری با فرآیند قوس دستی الکتریکی ) SMAW(E6

8-72/22/1/3

جوشکاری مخازن فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/25/1/1

ندارد

 98جوشکاری با فرآیند قوس دستی الکتریکی ) SMAW(E8

8-72/22/1/3/1

جوشکار لوله های فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/26/1/1

ندارد

99

جوشکاری با فرآیند قوس دستی الکتریکی ) SMAW(E9

8-72/22/1/3/2

جوشکار لوله های فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/26/1/1

ندارد

100

جوشکاری لوله های گاز با فشار باال

8-72/24/1/2

جوشکار لوله های فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/26/1/1

ندارد

101

جوشکار گاز محافظ CO2

8-72/13/1/2

جوشکار قطعات فوالدی ( کربنی ) با فرآیند MAG

8-72/13/1/3

ندارد

102

آرایش مردانه

5-70/30

پیرایش مردانه درجه 2

5-70/30/2/4

دارد

103

رایانه کار Ms word

0-84/57/1/2

کاربر  Wordمقدماتی

0-84/57/1/5/1

دارد

104

کارور عمومی رایانه شخصی

3-42/24/1/3

کارور عمومی رایانه شخصی

2511/12

دارد

105

تراشکاری

8-22/20-2-58

تراشکار درجه 2

8-34/22/2/2

ندارد

106

فرزکاری

8-33/30-2-58

فرزکار درجه 2

8-34/32/2/3

ندارد

107

نقاش

1-61/33

نقاش درجه 2

1/61/33/2/3

دارد

108

صافکار

8-73/74

صافکار درجه 2

8-73/74/2/2

دارد

109

جوشکاری برق

8-72/23

جوشکاری سازه های فوالدی با فرآیند SMAW

8-72/23/1/1

110

بنای سفت کار

9-51/23

کمک بنای سفت کار

9-51/23/2/5/1

111

ریخته گری

7-24/13

ریخته گر درجه 2

1-24/13/2/3

ندارد

112

نقشه کشی صنعتی

0-32/13

نقشه کش صنعتی درجه 2

0-32/12/2/3

ندارد

113

رفوگر فرش

7-54/93

رفوگر فرش درجه 2

7-54/93/2/3

6/14

دارد

ندارد

دارد

ندارد
دارد

دارد

قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

114

ملیله سازی نقره

 8-80/55و75

ملیله ساز نقره

8-80/55/1/3

دارد

115

قلمزنی و مخراجکاری

 8-80/13و68

مخراجکار  ،قلمزن و جواهر نشان به روی فلزات قیمتی

8-80/13/1/3

دارد

116

قالی باف

7-54/57

قالی باف درجه 2

7-54/57/2/3

دارد

117

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/3

برقکار اتومبیل

8-55/42

دارد

118

درودگری

8-12/05-2-66

درودگر درجه 2

8-12/06/2/4

119

درودگری

8-12/05-2-66

درودگر درجه 2

8-12/05/2

120

حسابدار عمومی تکمیلی

1-10/15/1/1/1

حسابدار عمومی تکمیلی

1-10/15/1/3/1

121

حسابدار عمومی تکمیلی

1-10/15/1/1/1

حسابدار عمومی تکمیلی

1-10/15/1/3/1

122

نقاشی روی پارچه

1-61/35

نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچه

1-61/35/1/2

123

نقاشی روی پارچه

1-61/35

نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچه

1-61/35/1/3

124

الگوساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/1/3/2

الگوساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )

7-91/41/2/3/1

ندارد

125

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

8-53/48

تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 2

8-53/47/2/4

ندارد

126

تعمیر کار دستگاه های سرد کننده

8-53/48

تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری درجه 1

8-41/83/1/2

127

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی

8-71/15

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی درجه 1

8-71/14/1/2

128

ریخته گر درجه یک

1-24/13/1/1

ریخته گر درجه یک

1-24/13/1/3

دارد

129

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/2

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/4

دارد

130

کارور رایانه

3-42/21

کارور عمومی رایانه شخصی

2511/12

131

عروسک دوز

9-49/42

عروسک دوز

9-49/42/1/3

دارد

132

کاربر برنامه حسابداری

3-41/22

رایانه کار حسابدار مالی

1-10/18/1/5

دارد

7/14

دارد

ندارد

ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد

دارد
ندارد

ندارد

قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

133

کارور  PLCدرجه 2

0-84/55

کارور  PLCدرجه 2

0-84/55/2/4

ندارد

134

کاپشن دوز

7-91/42/1/1

کاپشن دوز زنانه

7-91/42/1/3

ندارد

135

تذهیب کار

1-61/39/1/1

تذهیب کار

1-61/39/1/3

دارد

136

رایانه کار درجه 2

3-42/27/2/2

کاربر رایانه

3-42/24/1/0/3

دارد

137

رنگ کار چوب درجه 2

9/39/26/2/3

رنگ کار چوب ( مقدماتی )

9/39/26/2/4

دارد

138

تراشکار درجه 2

8-34/23

تراشکار درجه 2

8-34/22/2/2

دارد

139

برنامه نویس v.b

0-84/80/1/1

برنامه نویس v.b

0-84/80/1/3

دارد

140

ضخیم دوز زنانه

7-91/41

ضخیم دوز زنانه

7-91/45/1/5/5

141

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی درجه 2

8-71/08/2/2

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی درجه 2

8-71/08/2/3

142

حسابدار مالی (صنایع ) درجه 2

1-10/92/2/1

حسابدار عمومی مقدماتی

1-10/15/2/5

143

بچه گانه دوز

7-91/43

بچه گانه و دخترانه دوز

7-91/43/1/3

145

طراحی لباس زنانه و بچه گانه

7-94/25

طراح لباس زنانه

7-91/41/1/4/3

ندارد

146

مکانیک سنگین ( ماشین آالت راهسازی )

8-43/21-2-50

8-49/63/2/2

ندارد

147

تعمیر ماشین آالت کشاورزی

8-43/90/2-58

تعمیر کار ماشین آالت و ادوات کشاورزی

6-28/93/1/3

دارد

148

تعمیر کار لوازم خانگی گردنده

8-55/77

تعمیر کار مکانیکی لوازم خانگی گردنده و حرارتی

8-51/10/1/1

ندارد

149

تعمیرکار دستگاههای سرد کننده

8-41/83

تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری درجه 1

8-41/83/1/2

دارد

150

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

8-71/20

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

8-41/92/1/3

ندارد

151

مهارت های سالم زیستن

5-99/40/1/2

مشاور مهارت های سالم زیستن

5-99/40/1/3

ندارد

152

نقشه کشی ساختمان درجه 2

0-32/54/2/1

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2

0-32/54/2/3

مکانیک ماشین آالت سنگین راهسازی ( عملیات خاکی )

8/14

دارد

ندارد

ندارد
دارد
ندارد
دارد

دارد

قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

153

پرورش دهنده ماهیان سردابی درجه 1

6-49/29/1/1

پرورش دهنده ماهیان سردابی درجه 1

6-49/29/1/2

154

نقاشی روی چرم

1-61/36/1/1

نقاشی روی چرم

1-61/36/1/3

155

آشپز درجه 2

5-31/31/2/2

آشپز درجه 2

5-31/32/2/3

دارد

156

متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت )

5/70/36/1/1

متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت )

5-70/36/1/2

دارد

157

آرایش صورت

5-70/23

متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت )

5-70/36/1/2

دارد

158

تعمیر کار کمک فنر درجه 1

8-31/98/1/1

تعمیر کار کمک فنر درجه 1

8-31/98/1/2

دارد

159

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

8-71/20

تعمیر کار وسایل گاز سوز خانگی

8-41/92/1/3

160

معرق کار درجه 2

8-19/48/2/3

معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 2

8-19/49/2/2

161

سرویس و نگهدار خودرو

8-49/81

سرویس و نگهداری خودرو

8-49/81/2/3

162

کارور رایانه و کارور پیشرفته رایانه

3-42/24

کاربر رایانه

3-42/24/1/0/3

دارد

163

کارور رایانه و کارور پیشرفته رایانه

3-42/23

کاربر رایانه

3-42/24/1/0/3

دارد

164

اپراتوری کامپیوتر

3-41/24

کارور عمومی رایانه شخصی

2511/12

دارد

165

کاربری برنامه حقوق و دستمزد با کامپیوتر

3-41/23

حسابدار حقوق و دستمزد

3-39/34/1/4

166

کشتکار گلخانه ای هیدروپونیک

6-27/39/1/1

کشتکار گلخانه ای هیدروپونیک

6-27/39/1/3

دارد

167

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

6-27/42/1/1

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

6-27/42/1/2

دارد

168

پولک و منجوق دوز

7-95/68/1/1

مهره های تزئینی و پولک و منجوق دوز

7-95/68/1/3

دارد

169

کارور CNC

3-41/27

کارور CNC

3-41/27/1/3

ندارد

170

تراشکار

8-34/23

تراشکار درجه 2

8-34/22/2/2

ندارد

قالی باف درجه 1

7-54/56

قالی باف درجه 1

7-54/57/1/3

ندارد

171

9/14

دارد

ندارد

دارد
ندارد

ندارد
دارد
ندارد

ندارد

قابلیت تطبیق

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

172

تعمیر کار برق خودرو

81-8-55/42

تعمیر کار برق خودرو درجه  ( 2کار و دانش )

8-55/42/2/3

دارد

173

اتومکانیک

8-43/23/2/1

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  (2کار و دانش )

8-43/23/2/3

دارد

174

برق خودرو

8/55/30/66

تعمیرکار برق خودرو درجه  ( 2کار و دانش )

8-55/42/2/3

175

تعمیرکار اتومبیل های سواری و بنزینی

8-43/23/2/1

تعمیرکار اتومبیل های سواری و بنزینی درجه  ( 2کار و دانش )

8-43/23/2/3

برق خودرو

8/55/42/72

تعمیرکار برق خودرو درجه  ( 2کار و دانش )

8-55/42/2/3

ندارد

برق صنعتی

70-8-55/14

برق کار صنعتی درجه  ( 2کار و دانش )

8-55/15/2/4

ندارد

اتومکانیک

8/42/20/2/67

تعمیرکار اتومبیل های سواری و بنزینی درجه  ( 2کار و دانش )

8-43/23/2/3

ندارد

تعمیر اتومبیل های سواری درجه2

67-8-43/25

تعمیرکار اتومبیل های سواری و بنزینی درجه  ( 2کار و دانش )

8-43/23/2/3

ندارد

180

تعمیر اتومبیل های سواری درجه 1

72-8-43/24

تعمیرکار اتومبیل های سواری و بنزینی درجه 1

8-43/23/1/3

ندارد

181

تراشکاری درجه 1

75-8-34/22

تراشکاری درجه 1

8-34/22/1/3

ندارد

182

الگو برشکار لباس زنانه

7-91/41/1/2/2

الگوساز و برشکار لباس زنانه

7-91/41/1/3/2

دارد

183

طراح گرافیک رایانه ای

1-66/51/1/1

طراح گرافیک رایانه ای

2513/72

دارد

184

رایانه کار نرم افزار گرافیک Corel draw

1-62/54/1/1

کارور Corel draw

2513/74

دارد

185

رایانه کار نرم افزار گرافیک FreeHand

1-62/58/1/1

کارور FreeHand

2513/73

دارد

186

نقشه کش ساختمان درجه 2

0-21/33

نقشه کشی عمومی ساختمان

0-32/54/2/4

دارد

187

تعمیر ماشین های کشاورزی ( تراکتور و تیلر )

8-49/57

مکانیک تراکتور و تیلر

8-49/57/1/2

دارد

188

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/3

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/4

دارد

189

مدیر آموزشگاه

2-19/11

مدیر آموزشگاههای فنی و حرفه ای

2-19/11/1/2

دارد

ردیف

176
177
178
179

10/14

دارد

ندارد

ندارد
دارد

قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

190

تعمیر دستگاههای صوتی و رادیو

8-54/25

تعمیر کار رادیو و ضبط

8-54/25/1/3

191

تعمیر تلویزیون رنگی

8-54/23

تعمیر تلویزیون رنگی

8-54/23/1/3

دارد

192

پیکر تراش چوب

1-61/31/1/2

پیکر تراش چوب

1-61/21/1/3

دارد

193

منبت و معرق کار درجه 2

8-19/45/2/1

منبت و معرق کار درجه 2

8-19/45/2/2

دارد

194

قلم زنی روی چوب

1-61/29/1/1

قلم زنی روی چوب

1-61/29/1/3

دارد

195

پیراهن دوز مردانه شومیزه زنانه و بچه گانه

7-91/35

دوزنده پیراهن شومیزه مردانه زنانه و لباس راحتی

7-91/35/1/4

196

گلسازی

7-99/95

گلساز عمومی

1-61/84/1/3

دارد

197

گلیم باف درجه 1

7-54/54/1/2

گلیم باف درجه 1

7-54/54/1/3

دارد

198

رایانه کار درجه 1

3-42/27

کاربر نرم افزار اداری

3-42/24/1/4

ندارد

199

نقشه کشی صنعتی درجه 1

0-32/12

نقشه کشی صنعتی درجه 1

0-32/12/1/3

ندارد

200

اتوکد 14

0-32/98

کارور اتوکد

2513/76

دارد

201

رایانه کار  ICDLدرجه 1

3-42/15/1/3

رایانه کار  ICDLدرجه 1

3-42/15/1/4

دارد

رایانه کار  ICDLدرجه 2

3-42/15/2/1

رایانه کار  ICDLدرجه 2

3-42/15/2/4

دارد

203

آرایش زنانه

5-70/20

آرایش و پیرایش زنانه پس از آزمون عملی

5-70/23/1/3

دارد

204

گلدوزی

7-95/70-63

گلدوز دستی

7-95/73/1/3

دارد

205

بافتنی بافت ماشینی

70-7-55/41

تریکو دوز

7-92/21/1/2

ندارد

206

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/1/3

لوله کش گاز خانگی و تجاری

8-71/22/2/2

ندارد

207

تراشکاری درجه 2

8-24-20-2-66

تراشکاری درجه 2

8-34/22/2/2

ندارد

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی E1

8-72/22/1/2

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW

8-72/16/1/1

ندارد

202

11/14

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

209

راهبر عالی کامپیوتر 2

0-84/24

رایانه کار ICDLدرجه 2

2513/89

دارد

210

راهبر عالی کامپیوتر 2

0-84/24

رایانه کار ICDLدرجه 1

2513/90

دارد

211

تراشکار و فرزکار CNC

8-33/89/1/1

تراش CNC

8-33/84/2/3

ندارد

212

تراشکار و فرزکار CNC

8-33/89/1/1

فرز CNC

8-33/86/2/3

ندارد

213

گلیم باف درجه 2

7 – 54/54

گلیم باف درجه 2

7-54/54/2/3

214

نازک دوز زنانه

7-91/41/2/1

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/4

رایانه کار  ICDLدرجه 1

3-42/15/1/1

رایانه کار  ICDLدرجه 1

3-42/15/1/4

دارد

نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی

8-71/08

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2

8-71/08/2/3

دارد

پولک و منجوق دوز

7-95/68/1/3

پولک و منجوق دوز

7-95/68/1/2

دارد

رفوگری فرش ( تفاهم نامه )

7-54/93/2/3

رفوگر قالی مقدماتی

7318 - 89 – 026 – 1

دارد

72 3 - 41/23

کارور نرم افزار حقوق و دستمزد

2513/83

دارد

219

تعمیر کار وسایل خانگی گردنده حرارتی و برقی

8-55/77/1/1

تعمیر کار لوازم خانگی خانگی گردنده درجه 1

8-55/77/1/3

دارد

220

کیف دوزی

8-3/12/1/3

دوزنده کیف با چرم مصنوعی

8-03/12/1/4

دارد

221

کیف دوزی

8-3/12/1/3

دوزنده کیف با چرم طبیعی

8-3/14/1/1

دارد

222

آرایش زنانه

5-70/23

متعادل ساز چهره زنانه

5-70/36/1/2

دارد

223

پیرایش زنانه

5-70/24

پیرایشگر موی زنانه

5-70/11/1/2

دارد

تولید کننده چند رسانه ای درجه 1

2513/79

دارد

تولید کننده چند رسانه ای درجه 2

2513/80

دارد

کارور Flash

2513/75

دارد

215
216

217
218

کاربری برنامه حقوق و دستمزد با کامپیوتر

12/14

دارد

ندارد

دارد
ندارد

قابلیت تطبیق

ردیف

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

224

فنآوری اطالعات چند رسانه ای IT

0-84/21

225

لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی و برودتی

8-71/08/1/2

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی درجه 1

226

لوله کش عمومی ( تاسیسات )

8-71/05/1/1

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

8-71/06/2/2

تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه 2

8-43/23/2/3

تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه 2

8-43/23/2/4

دارد

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/3

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

8-55/42/2/4

دارد

ضخیم دوز مردانه

7-91/45/1/2

ضخیم دوز مردانه

7-91/45/1/3

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/2

نازک دوز زنانه درجه 2

7-91/41/2/4

دارد

نازک دوز مردانه

7-91/45/2/2

نازک دوز مردانه

7-91/45/2/3

دارد

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

8-71/13/1/2

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

8-71/13/1/3

دارد

حسابداری صنعتی

1-10/12/2/1

حسابداری صنعتی درجه 2

1-10/12/2/3

حقوق و دستمزد

3-39/34/1/2

حسابدار حقوق و دستمزد

3-39/34/1/4

دارد

حسابداری مقدماتی

1-10/15/2/3

حسابداری عمومی مقدماتی

1-10/15/2/5

دارد

رایانه کار درجه 2

3-42/27/2/2

رایانه کار حسابدار مالی

1-10/18/1/5

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

13/14

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

کارور Premiere

1-61/44/1/4

دارد

کارور Indesign

3513-84

دارد

کارور Corel Draw

2513/74

دارد

کارور DMAX3

1-62/50/1/6

دارد

طراح گرافیک رایانه ای

2513/72

دارد

کارور FreeHand

2513/73

دارد

کارور Photoshop

2513/71

دارد

8-71/08/1/3

دارد
دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ردیف

237
238
239
240
241
242
243
244

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

قابلیت تطبیق

عنوان حرفه

کد استاندارد مهارت

راهبر عالی کامپیوتر pc

0-84/24

کاربر رایانه

3-42/24/1/0/3

دارد

مکانیک صنایع ( طرح  18ماهه )

/1م8 - 41/10/

مکانیک صنایع ( طرح  18ماهه )

8-41/12/1/1

دارد

تراشکار CNC

8-33/81/2/1

تراشکار CNC

8-33/81/2/2

دارد

بچه گانه و دخترانه دوز

7-91/43/1/2

بچه گانه و دخترانه دوز

7-91/43/1/3

دارد

شلوار دوز

7-91/34/1/1

شلوار دوز

7-91/34/1/3

رایانه کار نرم افزار گرافیک  freehandدرجه  1و 2

1-62/58/1/1

کارور freehand

3513/73

دارد

طال و جواهر ساز ( مدلساز )

7-94/11

مدلساز فلزات قیمتی

7-94/11/1/2

دارد

مراقبت پوست و مو (  180ساعت )

5-70/49

پاکسازی صورت زنانه ( شایستگی )  64/5ساعت

5142-57-04-0

14/14

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

