ی
ی
آموزش (ذیل  64گروه
آموزش)
فهرست  2900حرفه
ردیف نام حرفه آموزشی
1

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه * 2

2

کارارفرینی با رویکرد (KABسطح مقدماتی)

3

رایانه کار  ICDLدرجه2

4

پرورش دهنده قارچ دکمه ای

5

تعمیرکار برق خودرو درجه * 2

6

اصول ایمنی ترافیک ویژه رانندگان سرویس مدارس

7

پرورش دهنده زنبور عسل

8

سرویس و نگهداری خودرو *

9

مانتو دوز

10

ایمنی و بهداشت صنعتی

11

برقکار ساختمان درجه * 2

12

رایانه کار  ICDLدرجه1

13

جوشکارسازه های فوالدی با فرایند SMAW

14

نازک دوز زنانه درجه *2

15

کارور  PLCدرجه * 2

16

برقکار صنعتی درجه ( 2کار و دانش)

17

مانتو دوز *

18

بکارگیری HSEدر صنایع(مقدماتی)

19

سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان(ویژه برقکا

20

دوزنده کیف چرمی با دست

21

دوزنده لباس بدون الگو

22

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی ( )E3 ) SMAWکا

23

سازنده تولیدات نمدی دست دوز

24

صافکاری قطعات بدنه اتومبیل

25

راسته دوز

26

فن ورز شبکه هوایی برق

27

زعفران کار

28

جوشکار گاز محافظ ( CO 2کار و دانش)

29

ایمنی برق

30

دریل کار و اره کار *

31

قالی باف تابلویی (کار و دانش)

32

اتوماسیون اداری درجه 2

33

پرورش دهنده گیاهان دارویی

34

تعمیرکار تلفن همراه

35

مهارت های کارافرینی

36

کیف دوز (کار دانش)

37

قالی باف درجه ( 2کار و دانش)

38

کاربر نرم افزار اداری *

39

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی()smaw

40

برقکار ساختمان

41

مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق *

42

انجام سرویس و نگهداری خودرو

43

کارور CATIA

44

افسر  HSEدر پروژه های صنعت نفت

45

کمک برقکار ساختمان

46

نازک دوز زنانه درجه 2

47

تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی *

48

کمک برقکار ساختمان درجه 2

49

کارافرنی با رویکرد (KABسطح کامل)

50

نازک دوز زنانه

51

شهروند الکترونیکی (* )E-Citizen

52

برقکار صنعتی

53

برقکار ساختمان درجه * 1

54

مدیریت رفتار سازمانی

55

تراشکار درجه * 2

56

برقراری ارتباط موثر با سازمان

57

نقاش شیشه های تزیینی ( ویترای )

58

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه * 2

59

ارزیابی عملکرد بر اساس مدل BSC

60

کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار

61

کمک بنای سفت کار درجه * 2

62

گلیم باف درجه ( 2کار و دانش)

63

پرورش دهنده قارچ صدفی

64

نصب وتعمیر کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

65

کاربر رایانه (کار و دانش)

66

قالیباف ترکی

67

ایمنی کارگاه

68

سیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید

69

بافنده پوشاک دومیل

70

تعمیر موتورسیکلت درجه * 2

71

عکاس دیجیتال

72

بافنده شبه قالی(فرشینه)

73

خیاط لباس های کشی (کار و دانش)

74

جوشکاری قطعات فوالدی با فرایند  SMAWدرسطح E3

75

بافنده پوشاک دو میل

76

تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه * 2

77

پرورش دهنده گوسفند

78

رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

79

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه * 2

80

بازرس و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار

81

کارگر عمومی بنای سفت کار (درجه)3

82

شلوار دوز *

83

تعمیر کار ابگرمکن دیواری

84

کارور PHOTOSHOP

85

افسر ( HSEبهداشت و ایمنی و محیط زیست)

86

کابینت ساز چوبی درجه * 2

87

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده *

88

اطفاء حریق مقدماتی

89

تعمیر موتور و گیربکس اتومبیلهای سواری بنزینی

90

تولید کننده چندرسانه ای درجه2

91

قالی باف درجه (2کار و دانش)

92

راه اندازی MINI PLC LOGO

93

کارورMATLAB

94

نصاب وسایل حفاظتی وایمنی ساختمان ها وتاسیسات

95

کشتکارگلخانه های خاکی

96

پیرایشگر مردانه درجه * 2

97

هیدرولیک کار صنعتی

98

دوزنده لباس محلی کردی زنانه

99

راه اندازی موتورهای الکتریکی  ACبا کنتاکتورها

100

رایانه کار SPSS

101

قالب باف پوشاک

102

سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه دوجدا

103

بافنده عروسک های تزیینی

104

کشتکار گلخانه های خاکی

105

لوله کش گاز خانگی و تجاری(کار و دانش)

106

موتور و گیربکس پراید

107

تشریفات اخذ کارت بازرگانی

108

درودگر درجه * 2

109

باغبان

110

رعایت ارگونومی در محیط کار (مقدماتی)

111

کاربر  Accessمقدماتی

112

تکنیک های مدیریت و سرپرستی

113

سازنده تولیدات چرمی دست دوز

114

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری (کار و

115

دوخت لباس زنانه

116

تعمیرکار برق خودرو درجه2

117

سرویس و نگهداری خودرو

118

سرپرست انبار عمومی

119

الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )

120

عارضه یابی واحدهای صنفی

121

اطفاء حریق

122

کارور AUTO CAD

123

کارور کنترل کیفیت پرس

124

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

125

ربان دوز مقدماتی

126

دوزنده کیف با چرم مصنوعی

127

امداد و کمک های اولیه

128

ساماندهی محیط کار ()5S

129

اتوماسیون و برنامه نویسیPLC S7-1200

130

تعمیرکار ابگرمکن دیواری (کار و دانش)

131

پیچ و مهره تراش تخصصی

132

معرق کار کاشی و سرامیک

133

کارشناس اسیب های اجتماعی

134

توانایی نصب و تعمیرات پکیج شوفاژ گازی دیواری

135

کارگر نقطه جوشکاری ثابت

136

نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه

137

جوشکار گاز محافظ ارگون

138

رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنعت

139

مکانیک موتورهای بنزینی

140

کارور EXCEL

141

مدیریت تغییر و تحول سازمانی

142

تفکر سیستمی در سازمان ها

143

پداگوژی عمومی *

144

مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK

145

جوشکاری قطعات فوالدی بافرایند  SMAWدرسطح E1-E2

146

اصالح رفتارهای ترافیکی وایمنی

147

راسته دوز (کار و دانش)

148

معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 2

149

تراشکار  CNCدرجه * 2

150

سازنده گلهای رویایی و کریستالی

151

کارگر عمومی برقکار ساختمان (درجه)3

152

کارور GPS

153

تعمیرات ادوات هیدرولیکی و پنوماتیکی

154

سبزی ارا‘سفره ارا و میوه ارا

155

سرمه دوز سنتی

156

مدیریت بحران

157

کمک اتش نشان

158

لوله کش لوله های پلیمری(تلفیقی)

159

دوزنده چادر و مقنعه

160

کاربر گیاهان دارویی

161

ارگونومی

162

گلیم باف

163

مشبک کار درجه 2

164

کارور ACCESS

165

نقشه خوانی

166

فرز کار  CNCدرجه * 2

167

روش ها و فنون تدریس (پداگوژی)

168

قلم زن درجه 2

169

بنای سفت کار درجه ( 1کار و دانش)

170

کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی (درجه)3

171

طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)

172

جوشکارمخازن فوالدی با فرایند SMAW

173

نقاشی روی سفال

174

ازمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (* )PT

175

دوخت مانتو

176

طراح معماری با نرم افزار 3DMAX

177

کاربر portal

178

سری دوز حرفه ای

179

پرورش دهنده قارچ خوراکی

180

کارور ILLUSTRATOR

181

کارورSOLID WORKS

182

پته دوز (فطه دوز یا سلسله دوزی)

183

مدیریت قراردادها

184

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی ( )E6 ) SMAWکا

185

کارور اتوکد (کار و دانش)

186

طراح و نقاش روی پارچه

187

نقشه کش عمومی ساختمان درجه ( 2کار و دانش)

188

شلوار دوز

189

خیاط لباس های سنتی بلوچ *

190

مانیتورینگ WINCC

191

سوخت نگار چوب و نی

192

پرورش دهنده گیاهان اپارتمانی در منزل

193

تعمیرکار کولر ابی (کار و دانش)

194

تعمیر موتورخودرو بنزینی

195

کارگر پیشکار نانوایی

196

کمک عملیات نجات اتش نشانی

197

توانایی بکارگیری ایمنی و بهداشت بر حسب نوع کار

198

بچه گانه و دخترانه دوز *

199

دوزنده پیراهن شومیز مردانه  ،زنانه،و لباس راحتی

200

کنترلر مدارهای پنوماتیک

201

ازمونگر

202

کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

203

رعایت نکات ایمنی‘ بهداشتی و زیست محیطی در معادن سط

204

کاربر گیاهان دارویی

205

برنامه نویسی و بارگذاری و پیاده سازی برنامه ( PLC

206

اپراتوری عمومی ایستگاه های سوخت رسانی CNG

207

شیرینی پز درجه 2

208

مدیر واحد پرورش شتر مرغ

209

کمک نقاش ساختمان درجه * 2

210

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

211

طراح و مجری تراریوم

212

بکارگیری HSEدر صنایع(پیشرفته)

213

کارگر فنی گاوداری صنعتی (شیری  ،گوشتی)

214

کارافرینی سازمانی

215

امادگی شغلی

216

فروشنده گیاهان دارویی

217

نصب ،راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گازی

218

تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(کولر ابی مت

219

فرزکار درجه * 2

220

نقشه کش ساختمان با Autocad

221

تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS

222

کارور عمومی رایانه شخصی

223

قالب باف لوازم تزیینی و کاربردی

224

دوره مقدماتی پیرایش مردانه

225

گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی(دامله)

226

کنترلر کیفیت

227

دوزنده کیف اداری و مردانه چرمی

228

نقشه بردار درجه 1

229

برقکار صنعتی

230

برنامه نویس زبان  HTMLبرای طراحی صفحات WEB

231

خالقیت در کارافرینی

232

تراشکار درجه ( 2کار و دانش)

233

عیب یابی خودرو درجه 2

234

مشاور هوش حرکتی

235

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه * 1

236

میناکارنقاشی

237

بکارگیری نظام پیشنهادها در سازمان ها

238

برقکار ساختمان درجه 1

239

شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک(

240

تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران ()ms

241

پرورش دهنده بلدرچین

242

کارور انواع باالبر هیدرولیکی (با دکل کشویی مفصلی )

243

سراج سنتی

244

تعمیرکاربرق خودرو

245

قطعه شناسی (ویژه تولیدات شرکت سایپا)

246

برقکار صنعتی پروژه(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پا

247

دوزنده کیف با چرم طبیعی

248

طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده * AVR

249

روپوش و ربدوشامبر دوز  ،کت و پیژاما  ،سربند و پیش

250

بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمیTVTO VT LEVEL II

251

اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

252

کارگر عمومی جوشکاری(درجه)3

253

راه اندازی کسب و کار به روش Lnsie

254

کارور پیشرفته اینترنت

255

بازرس جوش

256

لوله کش گاز خانگی و تجاری (کار و دانش)

257

دکوراسیون طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با ن

258

روبان دوز پیشرفته

259

ابزار تیز کن ( صنایع ) *

260

نقشه خوان صنعتی

261

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

262

ازمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (* )MT

263

مبانی برق و الکترونیک خودرو

264

کارور عمومی رایانه شخصی (کار و دانش)

265

تریکو دوز

266

متصدی کافی شاپ(قهوه سرا)

267

راه اندازی موتور های القایی باکنترل دور siemens

268

تعمیر موتور و گیر بکس موتور سیکلت

269

پرورش دهنده گل در فضای ازاد

270

پرورش دهنده مرغ بومی

271

بچه گانه و دخترانه دوز

272

کارافرینیSYB

273

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

274

نصب و تعمیر درب های اتوماتیک

275

متصدی تنظیم اسناد مالی

276

اشپز سنتی (کار و دانش)

277

گبه باف

278

تعمیرکار خودروهای تجاری (سنگین و نیمه سنگین) درجه

279

تعمیرکار المپ های الکتریکی کم مصرف()CFL

280

اشپز هتل درجه * 2

281

کارور  PLCدرجه * 1

282

متصدی متره و براورد درجه 2

283

معرق کار چوب(مقدماتی)

284

تولیدکننده ترشیجات و شور

285

لوله کش گاز خانگی وتجاری

286

محرق کار ساقه گندم

287

سری دوز سرویس خواب *

288

تعمیرکار عمومی رایانه شخصی

289

کارور سیستم اطالعات جغرافیایی  ARC GISبا نرمافزار

290

دوزنده و تزیین کار لباس

291

سری دوز سرویس خواب

292

منبت معرق کار درجه * 2

293

اشپز غذاهای فوری

294

لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستم های تبادل حرارت و پک

295

کارافرین

296

بنای سفت کار

297

تون اپ (تنظیم کار موتور) درجه * 2

298

تکثیر کننده و پرورش دهنده گل های اپارتمانی

299

تکثیر کننده و پرورش دهنده گل های آپارتمانی

300

جوش کاری بدنه خودرو

301

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه * 2

302

سرویس ونگهداری خودرو

303

تعمیرکار مدارات الکتریکی موتورهای انژکتوری بنزینی

304

کیک ساز و تر ساز *

305

چله کش

306

نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ)

307

کمک بتای ساده سفت کاری

308

بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی

309

مسیول پیاده سازی سامانه مدیریرتhse-ms

310

نقشه کشی ساختمان با Autocad

311

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه * 1

312

عکاس پرتره و اتلیه

313

ارایش وپیرایش زنانه

314

تعمیرکار کولر ابی

315

مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته) (کار و دا

316

تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه * 2

317

خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)

318

نقشه کش و طراح صنعتی با * CATIA

319

مرصع کار

320

سازنده تزیینات عروس

321

حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)

322

دسرسازدسرهای ژله ای وتزیینات ان

323

طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Archite

324

برنامه نویس C# -- Windows Application --

325

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

326

تدوینگر فیلم با نرم افزار EDIUS

327

احداث،تعمیر،سرویس ونگهداری شبکه کابل خود نگهدار

328

امدادگر حوادث

329

تولیدکننده خانگی اسانس و عرقیات گیاهی

330

جوشکاری لوله کشی گاز خانگی و تجاری

331

فن ورز شبکه هوایی برق

332

بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار(بخش خد

333

نقاشی مقدماتی روی پارچه

334

تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران ()ms

335

مربی مهدکودک زیر  5سال

336

نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

337

نقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی (Total Station

338

برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقد

339

برنامه ریزی اموزشی

340

سرپرست صنایع

341

ازمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی (* )UT

342

طراح سیستم های فتوولتاییک

343

نقاش کاشی و سرامیک تزیینی با رنگ ویترای

344

تعمیر مدارات الکتریکی خودرو

345

شیرینی پز شیرینی های خشک (کار و دانش)

346

کارافرین پروری مادران

347

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

348

نصاب مدارهای الکتریکی خودرو

349

رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش)

350

رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع

351

قالب باف چرم و جیر

352

زراعت گیاهان دارویی

353

نصب و راه اندازی موتورهای الکتریکی AC

354

پارچه ساز تزیینی

355

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی اب گرم درجه2

356

شیرینی پز بدون فر (اجاق کار) *

357

معرق کار چرم

358

شاطر نان لواش

359

کارگر پیش کار واحدهای تولیدی نان

360

حسابدار(عمومی مقدماتی)

361

سازنده وسایل وجعبه های تزیینی وکاربردی(کارتوناژ)

362

کمک ارماتوربند درجه( 2کار و دانش)

363

اشپز سنتی

364

تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(سشوار-دست خ

365

تعمیرکار برق خودروهای سواری درجه * 1

366

تعمیر سیستم انتقال قدرت خودروهای سبک(معمولی)

367

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

368

نصب و تعمیر تلویزیون های پالسما  LCD،و LEDسامسونگ

369

بازرس فنی جوش

370

فروشندگی گیاهان دارویی

371

جوشکاری مقاومتی

372

سرمه دوز درجه ( 2کار و دانش)

373

بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار

374

کارور ( WORDکار و دانش)

375

مکانیک تراکتور و تیلر *

376

کارور(AUTOMATION STUDIOهیدرولیک,پنوماتیک)

377

قلم زن روی چوب

378

مسیول حفاظت بارهای ترافیکی

379

میناکار سفال

380

کارارفرینی با رویکرد (KABسطح تکمیلی)

381

تعمیرکار موتورهای بنزینی

382

اماده سازی و دوخت چرم

383

برق و تزیینات پراید

384

کف تراشی،روتراشی،پله تراشی،شیار تراشی و پخ زنی خار

385

ارتباطات سازمانی

386

بکارگیری مهارت های زندگی

387

مفصل بندی کابلهای برق

388

چهل تکه دوز با دست(خاتمی دوزی -لندره دوزی)

389

اشپز درجه 2

390

بهداشت جایگاه دام

391

طراح و نقاش سیاه قلم

392

الکترونیک کار صنعتی *

393

بافنده ترکیبی قالی و گلیم

394

تعمیر سیستم سوخت رسانی بنزینی خودرو

395

تعمیرکاراتومبیلهای سواری بنزینی

396

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

397

جواهر ساز سیمی

398

دسر ساز بین المللی *

399

کنترلر مدارهای هیدرولیک

400

الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه

401

جوشکار لوله های فوالدی با فرایندSMAW

402

سازنده زیور االت چوبی

403

ابزاردقیق کار

404

کارور WORD

405

مبانی روبوتیک

406

اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی

407

سازنده محصوالت نمدی مدرن

408

تکه دوزی با چرخ *

409

اتش نشان صنعتی

410

تولید کننده چندرسانه ای درجه1

411

تصویربردار

412

کاربر  Accessپیشرفته

413

تکنسین پشتیبانی سیستم عاملMS

414

الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دان

415

ایمنی جوشکاری

416

کمک نقشه بردار درجه 2

417

تعمیرکار مدار شارژ و استارت و جرقه و سیستم

418

سرویس کار ماشین های دوخت خانگی

419

درود گری مقدماتی

420

کشتکار گلخانه های هیدروپونیک

421

نصب و سیم کشی تجهیزات مدارهای الکتریکی ساختمان

422

اشپزی درجه( 2کار و دانش)

423

آشپز

424

رعایت بهداشت جایگاه دام

425

ضخیم دوز زنانه

426

نقاشی روی چرم

427

راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور Delta

428

مهارت های زندگی انالین

429

تعویض کار روغن خودروهای سبک

430

برنامه نویسی plc-s7-300با دستورات پایه

431

تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(جاروبرقی و

432

تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(مخلوط کن -ا

433

سرویسکار مقدماتی خودروهای سبک

434

پرده دوز درجه ( 2کار و دانش)

435

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 1

436

بکارگیری ایین نگارش و مکاتبات اداری

437

سازنده تزیینات کریستالی و زیور االت

438

کارگر ساده سفت کاری

439

کمک کاشی کار درجه * 2

440

کندانسورها و برج های خنک کننده در تبرید

441

سیم کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روکار

442

سازنده و نصاب کابینت با صفحات ام دی اف و کورین

443

طراحی مسکن(ویالیی و اپارتمانی)

444

سرپرست بنایی

445

طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR

446

دستیار قفسه چینی دارو

447

عیب یابی  ،تعمیر و رفع عیب موتورهای بنزینی

448

عکاس وچاپگر دیجیتال سیار

449

مکانیک سیستم های سوخت رسانی خودرو های سبک

450

حکاک میوه و سبزی ارا

451

اپراتور لیفتراک

452

خیاط لباس های سنتی لری

453

طراحی گرافیک رایانه ای

454

تولیدکننده تراریوم

455

توانایی عیب یابی ابگرمکن دیواری

456

توانایی رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار

457

مسیول ایمنی در شبکه های توزیع برق

458

تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

459

کار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الکتریکی

460

سرمه دوز تزیینی

461

فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان

462

کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری-درجه( 2صنعت ساختمان)

463

بازاریاب

464

قالیباف (پیشرفته)

465

کاربر  Accessتکمیلی

466

طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی

467

نصاب و تعمیرکار اسانسور *

468

اپراتور جرثقیل سقفی کابین دار

469

پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه (کار و

470

مدیریت در انتخاب ‘تغذیه و بهداشت جایگاه پرورش گوسف

471

دوزنده کیف پارچه ای

472

دوزنده لباس مبل

473

پرورش دهنده ماهیان سرد ابی

474

پیاده سازی سیستم تولید ناب

475

حکاک چرم

476

عروسک دوز

477

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی ( (E9 ) SMAWکا

478

رعایت نکات ایمنی‘ بهداشتی و زیست محیطی در معادن زی

479

قالب باف پوشاک خردسال

480

مامور فنی خدمات مشترکین برق

481

نازک دوز مردانه

482

ابزار دقیق کار پروژه

483

متصدی کافی شاپ در هتل

484

بکارگیری ایین نامه ها واستاندارد های ایمنی در عملی

485

جواهرساز مهره ای

486

سازنده چند رسانه ای با ( )EDIUSبرای تدوین

487

تولید کننده جوانه های خوراکی

488

طراح فضای سبز

489

مسیول حفاظت و ایمنی

490

تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe

491

تزیین کننده فضای داخلی

492

تهیه و تدوین طرح کسب و کار

493

تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران ()ms

494

جوشکار قطعات فوالدی با فرایند MAG

495

نقاش ساختمان درجه * 1

496

اپراتور ساده جرثقیل سقفی کابین دار

497

حصیر باف

498

مدیر حمل و نقل

499

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی (کار و دانش)

500

نصاب کاغذ دیواری  ،موکت و پارکت *

501

بهره بردار شبکه توزیع برق

502

مدیر اموزشگاه ازاد فنی و حرفه ای
سطح MBA – 2

503
504

تعمیرکار لباس

505

کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری (درجه)3

506

تولیدکننده خانگی ترشی و شور

507

هرس کار

508

بافنده گلیم تابلویی(تاپستری)

509

قناد هتل *

510

تراشکار درجه * 1

511

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

512

پرورش دهنده توت فرنگی

513

تحلیلگرABAQUS

514

تعمیرکار تلفن رومیزی وارتباطات داخلی *

515

شاطر نان بربری

516

سرویسکار ونگهدار تراکتور و تیلر

517

طراح مقدماتی صفحات WEB

518

فنون پذیرایی و تشریفات

519

پیرایشگر مردانه درجه2

520

سیم کشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توکار

521

فن ورز لوازم اندازه گیری برق

522

اصول و فنون مذاکره

523

تکنولوژی خودرو

524

جوشکار قطعات فوالدی (کربنی ) با فرایند MAG

525

مانیتورینگ با نرم افزار WINcc FLEXIBLE

526

نانوای نان سنتی تافتون *

527

الگوساز و برشکار لباس زنانه

528

تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(پنکه-هود-هو

529

نقشه کش عمومی ساختمان

530

عکاس عمومی(انالوگ)

531

کارور INDESIGN

532

شهروند الکترونیکی ( کار با اینترنت )

533

طراحی نقشه های  PCBبانرم افزار Altium Designer

534

کارمند پذیرش هتل

535

گوهر تراش مقدماتی

536

مشبک کار چوب

537

سرپرست اکیپ نقشه برداری

538

لوله کش گاز خانگی و تجاری

539

پروار بندی بره

540

خیاط لباس زیر زنانه

541

ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی HSE

542

پنوماتیک کار صنعتی

543

سفالگر با چرخ پایی و برقی

544

مدیر بازاریابی

545

مونتاژ و نصب تابلوهای توزیع فشارضعیف

546

بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگی

547

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

548

مرصع دوز

549

تعمیرکار برق خودروهای سواری درجه 1

550

اتوکد کار مقدماتی

551

کیف باف

552

برنامه نویس CNC

553

طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای WORDPRE

554

جوشکار لوله های گاز با فشار باال با گاز محافظ ارگو

555

خود مراقبتی وتندرستی پایدار

556

لوله کشی سیستم کف گرمایی

557

قالیباف فارسی

558

کمک مکانیک تراکتور و تیلر

559

خالقیت و نو اوری در محیط کار

560

پرده دوز

561

طراحی معماری داخلی

562

کاربر امور بانکی

563

کارور دستگاه  GPSدر علوم کشاورزی و منابع طبیعی

564

نقشه کشی معماری

565

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

566

شمع ساز

567

لوله کش گاز خانگی و تجاری -درجه( 1صنعت ساختمان)

568

مامور قرایت کنتور برق

569

ارزیاب ریسک ایمنی وبهداشت شغلی

570

تعمیر مدارهای برقی والکترونیکی خودرو

571

حسابدار حقوق و دستمزد *

572

مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز

573

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی ( (E8 ) SMAWکا

574

کارگر خمیرگیر و چانه گیر لواش

575

کارور PLC

576

کمک بتن ساز و بتن ریز درجه* 2

577

دوزنده لباس کودک( نوزاد تا 9سال)

578

نصب و راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع اسپلیت

579

سفره ارای مجالس

580

گلدوز سه بعدی(برزیلی)

581

مدیریت انگیزش منابع انسانی

582

چهل تکه دوز با ماشین(مقدماتی)

583

حسابدار فروش

584

کمک سنگ کار درجه * 2

585

تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(قهوه جوش -س

586

دسر ساز سنتی *

587

کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل اهنی (درجه)3

588

نقاش مدادرنگی کار

589

کارورEXCEL

590

خیاط لباس شب و عروس

591

رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کاربرق

592

طراحی در محیط دو بعدی و سه بعدی CATIA

593

معامله گر بورس اوراق بهادار

594

نقشه کشی معماری (کار و دانش)

595

اسانس گیری از گیاهان دارویی

596

تراشکاری داخلی و خارجی

597

زراعتکار درجه2

598

اتش نشان

599

حسابدار صنعتی درجه * 2

600

E xcel 2013

601

تکنسین فنی اسانسور

602

دوخت اولیه با دست و ماشین دوخت صنعتی (خاص افرادبان

603

مشاور خرید وفروش مسکن

604

طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای باJOOML

605

نانوای نان سنتی لواش *

606

نصب پانلهای خورشیدی

607

پیکر تراش چوبی

608

کارگر عمومی ارماتور بند (درجه)3

609

کالیبراسیون ابزار دقیق

610

تولیدکننده خانگی میوه های خشک

611

کاربر زبان فنی و حرفه ای خارجی

612

ارماتور بند درجه 1

613

تحلیل گر بورس اوراق بهادار

614

کمک نقاش داخلی ساختمان

615

تکه دوز با دست

616

مدیر واحد پرورش گاو شیری

617

کاشی کار درجه * 1

618

تزیین کننده فضای داخلی *

619

مدیریت نانوایی

620

نقشه کشی سازه (کار و دانش)

621

سیم کشی ورفع عیب مدارات الکتریکی خودرو

622

کولر گازی اسپیلت سطح 2

623

لوله کشی سیستم گرمایشی از کف

624

ترسیم نقشه های فاز معماری

625

منبت کار درجه 2

626

توسعه دهنده وب با PHP

627

تون اپ (تنظیم موتور پراید)

628

قالی باف درجه ( 1کار و دانش)

629

مدیر منابع انسانی

630

هنر در خانه (کار و دانش)

631

ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)

632

دوزنده لباس محلی بلوچی زنانه

633

مدیر کسب و کار الکترونیک

634

اپراتور جرثقیل دروازه ای

635

سخت افزار روبوتیک

636

کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه )3

637

سازنده زیوراالت چرمی

638

برقکار ماشین االت *

639

زراعت کار به لیمو

640

نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم

641

راهنمای عمومی گردشگری

642

رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP

643

پرورش دهنده ملکه زنبورعسل

644

مسیول بهداشت کار

645

برنامه نویس PHP

646

برنامه ریز جشن هاو تشریفات

647

بارگذاری زلزله بر اساس ایین نامه  2800زلزله

648

تهیه انواع ترشی و مربای خانگی

649

کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

650

بازاریاب شبکه ای

651

طراح نقشه قالی با رایانه

652

کارورPower point

653

ارایشگر موی زنانه

654

کاربر  Windowsمقدماتی

655

کارگر عمومی ساختمان

656

کارور PREMIERE

657

کمک اسکلت ساز درجه ( 2کار و دانش)

658

سرویس و نگهداری و تعمیر انواع کولرهای گازی

659

شناسایی اصول نواوری بازدرکسب وکارهای نواورانه

660

کاربر اسانس های گیاهی

661

سبزیکار

662

سبک زندگی طبیعی و سبز

663

اشپز غذاهای فوری (کار و دانش)

664

سیستم های لوله کشی سرد و گرم فاضالب

665

کالش باف

666

مدیریت مهارت و دانش رفتار(ویژه مهارت اموزان)

667

تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی درجه ( 1کار و دانش)

668

کارگر فضای سبز

669

کمک استادکارارماتور بند

670

حسابدار عمومی پیشرفته *

671

دوزنده لباس دخترانه وپسرانه (2تا 12سال)

672

خیاط لباس های سنتی لری

673

سوزندوز سنتی

674

اتوماسیون کار صنعتی

675

تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پژو ‘405پارس و سمند

676

مسیول اتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد

677

بازاریابی مستقیم

678

ساالد ساز و اردور ساز (کار و دانش)

679

مونتاژ و نصب تابلوهای فرمان موتوری

680

+C ompT IA Network

681

کارگر خمیرگیر و چانه گیر تافتون

682

جوشکار قطعات فوالدی (کم کربن)با فرایندTIG

683

تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو 206

684

رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کاربهداش

685

مدیر هتل

686

پیوند زن درختان باغی

687

در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه( 2مختص کارودانش *

688

کولر گازی اسپیلت سطح 1

689

طراحی لباس با رایانه

690

کار گروهی

691

تعمیرکار استارت ( راه انداز خودرو )

692

دکوراتیو مجالس حنابندان عقد و ازدواج

693

کارگر عمومی گچ کار (درجه)3
)Web Design Fundamental (html5،CSS3

694
695

انجام عملیات کمک های اولیه

696

تبدیل سیستم های سردکننده فریون  12به سیستم R134a

697

تعمیر سیستم برق پژو(پارس‘‘405روا)

698

کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای خودرو

699

کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه3

700

نصب سیستم های دزدگیر و دوربین مدار بسته

701

عمل اور میوه و سبزیجات با دستگاه خشک کن

702

اجرای فرایند ارزیابی عملکرد

703

تعمیرکار موتور تراکتور و تیلر

704

گالبتون دوز(کمه دوز)

705

نصاب و تعمیرکار ابگرمکن خورشیدی

706

برنامه نویس ASP.NET

707

پرورش دهنده گل محمدی

708

تعمیرکار سیسمتهای تعلیق خودروهای سبک (جلوبندی ساز)

709

کمک گچ کار درجه2

710

اشپز درجه 1

711

الگو ساز لباس به روش حجمی

712

پنوماتیک کار صنعتی

713

فلزکاری(جوشکاری)

714

قلمزن پیشرفته

715

تعمیر موبایل و تبلت سامسونگ

716

پسته کار

717

تعمیرکار ماشین های لباسشویی ،خشک کن و ظرفشویی

718

طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال *

719

میکروکنترلرها در روبوتیک

720

توانمند سازی کارکنان

721

تولیدکننده محتوای الکترونیکی درفرایند اموزش

722

معرق کار روکش

723

امادگی ورود به بازار کار

724

تذهیب کار

725

ترسیم نقشه های تاسیسات الکتریکی بانرم افزار Auto

726

لوله کشی صنعت نفت

727

متصدی معامالت امالک

728

مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی (کار و دانش)

729

تعمیر و نگهداری – نصب و راه اندازی

730

تعمیرکار ابزار برقی صنعتی

731

طراح و عیب یاب منابع تغذیه

732

کاربر (androidتلفن ها و سایر دستگاه های هوشمند)

733

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

734

رایانه کار حسابدار مالی

735

پریوار دوز(پلیوار دوز)

736

کارگر نگهداری بتن *

737

فن ورز اسکلت فلزی *

738

لوله کش صنعتی(خاص پتروشیمی)

739

تولیدکننده ورمی کمپوست

740

چادرشب باف

741

سوخت نگاروسوخت کارچوب وصفحات چوبی (روش پیشرفته)

742

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

743

نقشه کشی سازه

744

تعمیر سیستم های مولد قدرت خودرو

745

سازنده عروسک ها و میوه های بلندر

746

بازاریاب فروشگاه مجازی

747

تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(اتوی خشک و

748

خیاط لباس زنان و مردان بختیاری *

749

ساخت پروژه های ساده مشبک

750

کمک قالب بند و کفراژ بند درجه * 2

751

تدوین گر تصویر مقدماتی

752

جوشکاری ورق های فوالدی کم کربن و زنگ نزن با فرایند

753

سازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی

754

سوزن دوز بلوچ

755

قالی باف حجمی

756

مدیر تور

757

معرق کار چوب(هنری)

758

پرورش دهنده ماهیان اکواریومی

759

تلفیق هنری تکنیک های نقاشی با الیاف روی پارچه

760

درب و پنجره ساز پروفیل اهنی

761

کنده کار روی سفال

762

نصب و سیم کشی تجهیزات مدارات الکتریکی پایه

763

اشپز مخصوص  -روز *

764

برنامه نویس برنامه های کاربردی Android

765

کارگر خمیرگیر سنگک

766

نظارت بر اجرای اسکلت درساختمان های بتنی

767

اجیده دوز(پنبه دوز -الیه دوز)

768

عیب یابی و رفع عیب سیستم های تعلیق خودروهای سواری

769

مفسر فیلم های رادیوگرافی صنعتی()RTI

770

نصب و تعمیر ماشین های لباسشویی سامسونگ

771

رایانه کار حسابدار مالی

772

کارور 3DMAX

773

ماشین ابزار کار درجه * 2

774

نقاشی روی چوب

775

بکارگیری جنبه های بهداشتی در پرورش گاو

776

سرپرست صنایع

777

عروسک دوز مقدماتی

778

پستایی ساز کفش زنانه‘ مردانه و بچگانه

779

سازنده دوخت های سنتی تلفیقی

780

سرپرست کنترل کیفیت

781

سیمانکار *

782

تعمیر گیربکس اتوماتیک معمولی والکترونیکی

783

تکنیک های مدیریت و رهبری

784

طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 3dmaxو

785

مهندس در توسعه وب های  Enterpriseبا ASP.NET

786

نانوای نان سنتی سنگک *

787

الگو ساز لباس به روش حجمی *

788

تعمیر سیستم مالتی پلکس

789

حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات  ،اموال و ماشین

790

دارکش قالی

791

تعمیر سیستم سوخت رسانی خودرو

792

رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارالکتر

793

سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیای تزیینی

794

مروج کشت گیاهان دارویی

795

برنامه نویسی  PLC S7-300با دستورات پیشرفته

796

ارزیاب فرش

797

الکترونیک کار صنعتی

798

اموزش حقوق شهروندی

799

برقکار صنعتی درجه ممتاز(طرح  18ماهه)

800

برنامه نویس MVC

801

سبزیکاری در منزل

802

گلساز عمومی

803

مامور قرایت کنتور اب

804

رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه  MS-PROJECTدرجه 2

805

کاربر بانک اطالعاتی * SQL Server، Access

806

شاطر نان تافتون

807

مسیول فروش

808

انتخاب گیاه دارویی و مکان یابی جهت کشت

809

بارگذاری بر اساس مبحث ششم مقررات ساختمان

810

کار با ابزار دقیق پیشرفته

811

میز ارای هتل

812

بازرس ایمنی ساختمان

813

کارور اطالعات جغرافیایی  GISبا نرم افزار Arclew

814

کمک گچ کار درجه ( 2کار و دانش)

815

مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت

816

موزاییک کاشی و سرامیک

817

پرورش دهنده بوقلمون

818

تعمیر سستم تعلیق‘فرمان و ترمز خودروهای روا‘پژو‘405

819

تنظیم سوخت رسانی موتور بنزینی

820

معرق کار چوب(دورو)

821

نقش برجسته کار سفال

822

در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه(1مختص کارودانش *)

823

راننده لیفتراک

824

طراح صفحه ارای مطبوعات باIndesign

825

مأمور فنی خدمات مشترکین برق

826

خبرنگاری

827

اجر چینی

828

تعمیرکار موتورهای بنزینی قایق درجه * 2

829

تون اپ (تنظیم کارموتور)

830

ارایشگرعروس

831

تکنسین ممیزی انرژی

832

رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارخدمات

833

ماساژ سویدی

834

پولک و منجوق دوز (کار و دانش)

835

تعمیرکار و نگهدار سیستم های تهویه مطبوع سرمایشی

836

برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی  GUIدر mat

837

خیاطی مقدماتی (خاص افراد با نیازهای ویژه)

838

نصاب و عیب یاب سیستم های حفاظتی -امنیتی و ارتباطی

839

C is co C ertified Network As s ociate (C C NA R outing a

840

برنامه نویسی و کار با سخت افزار  PLCو کارت های ورو

841

تحلیل داده ها در پژوهش های اجتماعی و مدیریت با است

842

تریکودوز

843

گلدوز دستی *

844

پکیچ شوفاژ دیواری ( پکیچ حرارتی ) سطح 1

845

نازک کار چوب

846

اجرای کار ساده Drywall system

847

راننده پایه یک

848

کارگر عمومی کاشی کار (درجه )3

849

مدیریت عمومی

850

پرورش دهنده ماهیان گرم ابی

851

جوشکار گلویی ( )Filletفوالدهای کم کربن و زنگ نزن ب

852

دکوراسیون وطراحی معماری داخلی بانرم افزار3dmaxورند

853

مکانیک صنایع درجه * 2

854

نقشه کش و طراح به کمک رایانه *

855

جوشکاری دستی با فرایند smaw

856

راه اندازی موتورهای اسنکرون سه فاز و تک فاز توسط ک

857

غواص سطح 1

858

بهره بردار گیاهان دارویی برگی

859

پرزنته و شیت بندی معماری به کمک نرم افزار Photosho

860

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 1

861

تعمیر ماشین های الکتریکی تک فاز

862

چاپ باتیک

863

ساالدساز و اردورساز

864

مسوول کالیبراسیون

865

مسیول صادرات و واردات

866

خیاطی مقدماتی(خاص افراد با نیازهای ویژه)

867

کاشی کاری معرق ( کاشی سنتی ) *

868

تعمیرسیستم سوخت رسانی CNG

869

فن ورز پست های توزیع برق

870

فن ورز نگهداری و بهره برداری مراکز تلفنی دیجیتال

871

نصاب کابینت چوبی

872

امدادگر گاز(شهری و روستایی)

873

راه اندازی و اپراتوری ماشین تراش و فرز CNC

874

مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضاییه)

875

جوشکاری ولوله کشی گاز اماکن

876

حکاک روی فلز

877

دوخت و تکمیل کیف زنانه

878

کارگر سالن های پرورش قارچ دکمه ای

879

کارگر فنی مرغداری صنعتی

880

پرورش دهنده بز

881

تعمیر سیستم کالچ گیربکس معمولی ومیل کاردان

882

طراحی تابلوهای روان

883

کارگاه فلزکاری عمومی

884

مونتاژ رایانه

885

تعمیرکارموتورسیکلت

886

حوله باف

887

کمک نصاب اسانسور

888

نانوای نان سنتی بربری *

889

بکارگیری طراحی سنتی در انواع هنرهای سنتی

890

پرورش دهنده ماهی قزل اال با اب چاه

891

دوخت سرویس اشپزخانه (خاص افراد با نیازهای ویژه)

892

بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی

893

پرورش دهنده زالوی طب سنتی

894

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1

895

رنگ کردن موی زنانه

896

طراح و مجری احداث گلخانه

897

تعمیر کالچ وگیربکس ودیفرانسیل معمولی

898

طباخ ابزیان

899

فن ورز برق ساختمان (ماهر)

900

کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه)3

901

برنجکار

902

پیشکار کفش زنانه -مردانه و بچه گانه

903

تعمیرکار سیستم سوخت رسانی موتور دیزل (پمپ ساز) درج

904

تکنسین عمومی کشاورزی

905

تولید کننده ورمی کمپوست

906

حسابداری عمومی تکمیلی

907

شاطر نان سنگگ

908

کارور ( Flash MXکار و دانش)

909

متره و براورد احجام کار

910

نگهداری اسانسور

911

پرورش دهنده زالوی طب سنتی

912

توانایی مونتاژ قطعات پکیج شوفاژ گازی

913

صافکار درجه * 2

914

فرزکار

915

مسیول فروش

916

معرق کار حجمی

917

هویه کار پارچه درجه 2

918

اپراتور جرثقیل

919

رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمدیری

920

تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(پلوپز-ارام

921

طال ساز

922

کار با ابزارهای دستی و دستی برقی درودگری

923

گلیم باف درجه ( 1کار و دانش) *

924

برقکار صنعتی ممتاز طرح  18ماهه

925

ترسیم نقشه ها با نرم افزار اتوکد

926

راهنمای محلی *

927

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی

928

نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLANE

929

تعمیرکار موتورهای بنزینی قایق

930

خراط درجه 2

931

راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش)

932

کارور سیستم اطالعات جغرافیایی  GISبا نرم افزار Arc

933

مخازن تحت فشار

934

مدرس پیشگیری از اعتیاد و اسیب های اجتماعی

935

بتن ساز و بتن ریز درجه * 1

936

تکنسین فراورده های تخمیری(ماست)

937

دکلراسیون با بی رنگ کردن مو (زنانه)

938

طراحی معماری درجه 2

939

مدیریت پروژه بر اساس الگوی PM BOK

940

مشاور مهارت های سبک زندگی سالم

941

اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق

942

رنگ کار چوب درجه * 2

943

کاربرد نرم افزار اماری  Minitabدر کنترل فرایند اما

944

تعمیرسیستم فرمان وتعلیق خودرو

945

طراح بیلبورد

946

امنیت کاربری شبکه

947

خمیرگیری نان سنتی (کار و دانش)

948

طراح سایت با HDML

949

طراح و احداث کننده باغات میوه

950

کار با نرم افزار LAB VIEW

951

نصب و راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری گازی(ویژه شرکت

952

پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB

953

طراح و محاسب تاسیسات ساختمان های اداری و مسکونی

954

طراحی سطوح و قالب سازی اولیه با Solid Works

955

کارگر خمیرگیر و چانه گیر بربری

956

مسیول ایمنی در معدن

957

بهره برداری از ماشین فرز  CNCدرجه 2

958

رفتار سازمانی

959

کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار(ویژه نفت)

960

کارگر فنی مرغداری صنعتی گوشتی

961

راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم) (کار و دانش)

962

کشت گیاه دارویی گل گاوزبان

963

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1

964

تکنسین عملیات امداد و نجات اتش نشانی

965

تکنسین فراورده های تخمیری(پنیر)

966

توسعه دهنده  WEBبا PHP

967

طراحی سیستمهای اتصال زمین

968

کارگر نان درار و نان پهن کن لواش

969

کارور چاپ سیلک اسکرین

970

کارور نصاب سیستم های ابیاری قطره ای

971

مونتاژ(جوشکاری)

972

اصول ومبانی گودبرداری وطراحی سازه های نگهبان

973

دوزنده لباس کودک نوزاد زیر  9سال

974

مراقبت از ازمون

975

نقاش روی سنگ با رنگ های اکریلیک و ویترای

976

برشکاری (جوشکاری)

977

تبلیغات موثر

978

تحلیلگر تکنیکال بورس

979

برقکار صنعتی درجه 1

980

دوزنده پوشاک حمام

981

طراح سنتی

982

ساندویچ ساز (ساندویج های سرد و گرم)

983

سری دوز حرفه ای *

984

طراحی مقدماتی صفحات ( WEBکار و دانش)

985

کاربر ماساژ

986

کارگر ساده ارماتور بندی

987

نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزی

988

تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم

989

تولید کننده نشاء صیفی

990

گره چین

991

ماشینکاری توسط نرم افزار POWER MILL

992

پرورش دهنده کاکتوس

993

ساخت جا کلیدی چرم با دست

994

سازنده پاپیه ماشه

995

بازرس رنگ های صنعتی

996

پخت غذا با پوشش خمیر

997

جوشکار گاز درجه * 2

998

طراحی و پیاده سازی چند رسانه ای با MMB

999

قالی باف ترکمن

 1000مدیر بوم خانه های گردشگری
 1001نصب و تعمیر ماشین های ظرفشویی سامسونگ
1002
 1003تعمیرکار تلفن رومیزی و ارتباطات داخلی
 1004دروپنجره ساز پروفیل اهنی
 1005سوارکاری مقدماتی
 1006طراحی و مدلسازی با Auto CAD
 1007حسابدار مالیاتی *
 1008خیاط لباس زیر زنانه (کار و دانش)
 1009رنگ کاری معرق
 1010مدیریت پرورش گل در گلخانه
 1011اپراتور /تکنسین توزیع گاز
 1012پیرایشگر موهای زاید با موم
 1013تعمیر موتورسیکلت درجه * 1
 1014تعمیر و رفع عیب الترناتور
 1015دوخت ملحفه‘ روتختی و لحاف و روبالشتی
 1016شیرینی پز درجه( 2کار و دانش)
 1017مکانیک ماشین االت سنگین راه سازی (عملیات خاکی) *
 1018ویرایش حرفه ای ویدیو باUlead video studio
 1019بافت مو(زنانه)
 1020پستایی ساز درجه ( 2کار و دانش)
 1021کمک نصاب تابلوهای برق
 1022لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی درجه * 1
 1023کمک انبارداری (کار و دانش)
 1024کمک بتن ساز و بتن ریز ساده
 1025کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی
 1026لینوکس()LPIC-1
 1027انجام دوخت اولیه
 1028برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیش

سطح MBA – 1

 1029برقکار صنعتی ماهر
 1030برنامه نویسی مقدماتی جاوا
 1031تربیت مربی زبان انگلیسی کودکان()TTC
 1032تعمیر موتوروگیربکس L90
 1033تولید کننده گیاهان دارویی برگی
 1034خاتم کار به روش مقدماتی
 1035کارور * CNC
 1036مکانیک صنایع تخصصی
 1037ازمایشگر قطعات صنعتی با پرتونگاری ()RT
 1038تعمیرکار دوچرخه
 1039حجم ساز و نقش برجسته کار با گچ
 1040صدف ساز
 1041اشپز ملل
 1042طراحی نقشه های  PCBبا نرم افزار Altium Designer
 1043متصدی روابط عمومی
 1044مدیریت بازاریابی
 1045معمار عملیات بتنی
1046
1047

)  CATIAطراحی سطوح پیچیده در محیط ( CAD/CAM2

)MikroT ik C ertified Network As s ociate (MT C NA

 1048اشپز غذاهای رژیمی
 1049برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متو
 1050تحلیلگر ANSYS
 1051دکوراتورچوبی
 1052رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمکانی
 1053سیستم سوخت رسانی انژکتوری زانتیا
 1054متصدیان و کارفرمایان ساخت و ساز خشکDrywall system
 1055نماکاری روی سفال
 1056هنر درخانه(خاص دانش اموزان با نیازهای ویژه)
 1057تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی درجه 2
 1058جوشکار لوله های گاز با فشار باال
 1059صفحه ارا و حروفچین رایانه ای (تایپ رایانه ای)
 1060گزارش نویسی
 1061مسیول طبقه بندی مشاغل
 1062مهارت های فروش
 1063تراشکار
 1064طراحی باحنا برروی بدن (زنانه)
 1065عکاس خبری
 1066فن ورز خطوط زمینی برق
 1067کارشناس طبقه بندی مشاغل
 1068کارورAFTER EFFECTS
 1069مشبک کار درجه 1
 1070طراح کفش
 1071ارزیاب بازار

 1072پیکر بندی سخت افزاری و برنامه نویسی PLC
 1073کارشناس امور اداری
 1074گلدوز ماشینی
 1075مهندس طراح تجارت الکترونیک
1076
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 1077برنامه نویس  CNCدرجه * 2
 1078تکنسین ازمایشگاه خاک و اب
 1079تولید خوراک دام و طیور
 1080تون اپ (تنظیم کار موتور) درجه 2
 1081دوزنده لباس ورزشی زنانه
 1082کابینت سازی مقدماتی اشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکا
 1083کابینت ساز چوبی
 1084لوله کش فاضالب نصب فشاری ()PUSH FIT
 1085مدیر seo
 1086مدیریت ریسک در قرارداد
 1087نقاش خودرو درجه 2
 1088برنامه نویسی به زبان S7-Graph
 1089تراش سنگ فیروزه و کریزوکوال
 1090شیرهای تاسیساتی و صنعتی
 1091قالی باف(ویژه معلوالن ذهنی و جسمی)
 1092مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه 1
 1093مکاترونیک کار (کار و دانش)
 1094ملیله ساز نقره
 1095تعمیرسیستم ترمز معمولی وضدقفل خودرو()ABS
 1096تهیه نان خرمایی
 1097خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق
 1098عیب یاب قطعات صنعتی با ازمون های غیر مخرب(PT-MT-ET
 1099قالبگیر
 1100کالیبراسیون
 1101مشاوره و هدایت اموزشی
 1102معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 1
 1103نمونه سازی سریع با روش پرینت سه بعدی
 1104بافنده نوبافته های ترکیبی
 1105حقوق خانواده
 1106سازنده تولیدات تلفیقی چوب و چرم
 1107طراح جلوه های ویژهAFTER EFFECTS
 1108کنترل کیفیت جوش
 1109نقاش رنگ وروغن
 1110تعمیر کار سیستم تعلیق ،فرمان و ترمز پراید
 1111سازنده گل های بلندر
 1112شکل دهی(جوشکاری)
 1113طراح نقشه فرش (کار و دانش)
 1114کاپشن دوز زنانه

 1115مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه 2
 1116نقاش مقدماتی
 1117بازاریاب صنایع دستی
 1118تعمیرکار کلیدهای فشار ضعیف(متوسط)
 1119تعمیر سیستم ترمز معمولی و هوشمند
 1120رایانه کار MATLAB
 1121رودوز سنتی درجه ( 1کار و دانش)
 1122طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR
 1123طراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش)
 1124کارور گرافیک مقدماتی
 1125کارور نقشه کش صنعتی با نرم افزارInventor
 1126منشی درجه 1
 1127باز و بست و مونتاژ لوله ها و شیر االت صنعتی
 1128بازرس مخازن تحت فشار (در دوره بهره برداری)
 1129تراش مخروط های خارجی و داخلی
 1130تولید کننده نشاء و قلمه گیاهان دارویی
 1131جوشکار گاز محافظ ارگون
 1132کاربر Autoplay Media S tudio
 1133کارور COREL DRAW
 1134پکیچ شوفاژ دیواری ( پکیچ حرارتی ) سطح 2
 1135تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Proteus
 1136راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم)
 1137فلزکاری
 1138استفاده ازرنگهای سنتی وگیاهی درارایش زنانه
 1139اشپز غذاهای گیاهی
 1140تکنسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 1141دوزنده کیف پارچه ای
 1142راهنمای زبان تخصصی گردشگری
 1143راهنمای گردشگری سالمت
 1144مدیریت مالی
 1145تعمیرکار لپ تاپ()Lap Top
 1146داخل تراش و مخروط تراش
 1147طراحی سازه های بتنی
 1148مدیریت پرسنلی
 1149ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت
 1150نگارنده نامه به زبان انگلیسی
 1151برنامه ریز و کنترل کننده پروژه
 1152پرورش گل های زینتی و درختان میوه دار
 1153تکنسین ارزیاب قطعات
 1154دوخت شلوار مردانه و زنانه
 1155رودوز سنتی الحاقی
 1156سازنده نماها و تابلوهای روستایی با مواد بازیافت
 1157عیب یابی دستگاه های سرد کننده ی خانگی و تجاری

 1158کاربا دستگاههای عیب یاب خودرو
 1159کمک نقشه خوان صنعتی
 1160مدیر وبالگ
 1161مروارید باف
 1162معرق سنگهای نیمه قیمتی
 1163معرق کاری برجسته
 1164نصب تابلوهای الکتریکی
 1165الگوساز و برشکار لباس مردانه
 1166تکنسین پیاده سازی و راه اندازی شبکه های محلی‘شهری
 1167شناسایی اصول بازار سرمایه
 1168کارور نصاب سیستم های ابیاری بارانی
 1169گیوه باف
 1170مذاکره و عقد قراردادهای فروش
 1171تعمیرتجهیزات الکتریکی
 1172تکنسین فراوری محصوالت زنبور عسل
 1173تولیدکننده بونسای
 1174درودگر
 1175راه اندازی الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز
 1176رایانهکار نرم افزار کنترل پروژه  MS-PROJECTدرجه 1
 1177سخنرانی حرفه ای
 1178سرپرست ترخیص کاال
 1179لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستم های تبادل حرارت
 1180مدیر پروژه
 1181مدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی
 1182نصب و پیکر بندی ویندوز سرور 2012
 1183نورپرداز
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 1185برشکار مانتو
 1186رویه کوب مبل
 1187فرزکار(طرح  18ماهه)
 1188فرموالتور تولید فراورده های ارایشی و بهداشتی گیاهی
 1189کار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الکتریکی
 1190کارور نرم افزار حقوق و دستمزد
 1191نصب و راه اندازی وسایل گازسوز خانگی
 1192اشپز عذاهای ایتالیایی
 1193اشپزی غذاهای خمیری
 1194انجام الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای در تاسیسات
 1195ترسیم و خواندن نقشه های سازه بتنی
 1196تعمیرکار ماهر PC-Laptop
 1197تولید کننده چندرسانه ای با ( autowareکارودانش)
 1198طال و جواهر ساز (کار و دانش)
 1199نصب و پیکر بندی سرور 2008
 1200نصب وسایل بهداشتی

 1201نما ترک کار اسپایدر روی انواع مصنوعات
 1202بازرسی از اموزشگاه
 1203تابلو ساز تزیینی
 1204تدوین کننده استاندارد اموزشی
 1205تعمیرکار دستگاه محافظ برق
 1206تولیدکننده خانگی میوه های خشک
 1207چهره پردازی و گرافیک با نرم افزار Delu Adobe Photo
 1208کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
 1209لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی درجه* 1

Matrix S tructural Analys is @ Dynamics Us ing S AP 200 1210
 1211اجرای گودبرداری وپی کنی ونصب نگهدارنده چاله و تران
 1212برنامه نویس ( C# (web Application
 1213برنامه نویس زبان JAVA
 1214توانایی اجرای قراردادهای بازرگانی
 1215جوشکاری زیر پودری درز جناقی یک طرفه و دو طرفه در ح
 1216طراحی و مدل سازی کابینت های چوبی به کمک نرم افزار
 1217مهر زن بلوچ(تپه زن)
 1218ورقکار ( نازک کار )
 1219پرورش دهنده گل نرگس بهبهان
 1220تعمیر سیستم کولر خودرو گروه های پژو و سمند
 1221تعمیرکار مشعل گازی *
 1222طراحی معماری به کمک ARCHICAD
 1223فن ورز کشت بافت گیاهی
 1224کار با درایور های صنعتی
 1225کارگر عمومی نقشه بردار (درجه)3
 1226حل مساله در محیط کار
 1227سازنده زیور االت سنتی
 1228طراحی ایمنی حریق
 1229کابل کشی فشار ضعیف و نقشه کشی تابلوهای برق
 1230کارگر عمومی سنگ کار (درجه)3
 1231مسیول ایمنی و اتش نشانی
 1232نقشه کشی ونقشه خوانی
 1233تعمیرکار رادیو وضبط صوت *
 1234تهیه و تدوین پروپوزال
 1235سیاست های کلی سالمت
 1236قابساز چوبی
 1237لحیم کاری تزیینی
 1238تکثیر کننده و پرورش دهنده کاکتوس ها و ساکولنت ها
 1239تولید کننده گل های دارویی
 1240خیاط لباس های سنتی ترکمن
 1241داخل تراش،کف ،پله ،شیار سوراخ های راه بدر و بن بست
 1242عیب یابی و رفع عیوب دستگاه های سردکننده خانگی(ویژه
 1243محاسبه سطوح و احجام هندسی

 1244مکاتبات خارجی پیشرفته
 1245نصب و راه اندازی کولرهای گازی سبک(ویژه محصوالت شرک

G raphic des ign technology s kills in international c1246
 1247تزیین و چیدمان میز غذا
 1248تعمیرکارخودروهای سبک ماهر(طرح  18ماهه پیوسته)
 1249سازنده تزیینات چوبی بااستفاده ازبازیافت های چوب
 1250سنگ چین(تابلو سنگ)
 1251طراحی و مدل سازی واحدهای صنعتی با نرم افزارPDMS
 1252عیب یابی و رفع عیب در سیستم سوخت رسانی کاربراتوری
 1253کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی
 1254کارگر فنی خط تولید عرقیات
 1255گزارش نویسی و ایین نگارش
 1256معرق کار الیاف گیاهی
 1257مونتاژ کار نگین های پایه دار و فلزات
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 1259ارتباطات سازمانی در محیط کار
 1260بررسی وبکارگیری روش های ارزیابی عملکرد با استفاده
 1261پرورش دهنده شتر
 1262تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودرو
 1263درودگر(مقدماتی ویژه دانشجویان)
 1264فرز کار  CNCدرجه * 1
 1265فلز کاری عمومی
 1266کاروری تعمیرات شبکه ابیاری
 1267مدیر واحد پرورش بلدرچین
 1268نصاب دزدگیر خودرو
 1269نماکاری با ایینه و مواد تزیینی
 1270نمدمال (کچه دوزی)مرطوب و خشک(سوزنی) مقدماتی
 1271توانایی عیب یابی قطعات اصلی تلفن همراه
 1272طراحی نرم افزار  Solid Workسطح 1
 1273مدلساز کفش
 1274مدیر خانه داری هتل(مدیر اقامت)
1275
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 1276الگو ساز لباس با رایانه *
 1277تعمیرکار ابزار برقی صنعتی
 1278سیستم هیدرولیک و انتقال قدرت بیل مکانیکی
 1279کارور نرم افزارLATEX
 1280اشپز هتل درجه * 1
 1281الگو ساز کیف
 1282برقکار صنعتی پروژه
 1283بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین خانگی
 1284پیرایشگر مردانه درجه * 1
 1285تعمیرکار مصنوعات چوبی
 1286حجم ساز با خمیر سنگ

 1287طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم های  PIPINGبا نرم افزا
 1288فن ورز شبکه هوایی
 1289اسکیس و تکنیک های راندو در معماری
 1290بسته بند ادویه جات و چاشنی ها
 1291تکنسین ازمایشگاه مکانیک خاک
 1292خامه دوز سیستان(خمک دوزی یا سفید دوزی)
 1293دوزنده پیراهن شومیز مردانه،زنانه و لباس راحتی
 1294سرپرست سالن های پرورش قارچ خوراکی
 1295فروشنده طال و نقره و جواهر *
 1296فن ورز نگهداری  BTSزیمنس
 1297کابینت ساز چوبی درجه 1
 1298کارایمن وبهداشت حرفه ای درصنعت ساختمان
 1299متصدی سانتریفوژ
 1300نصب و تعمیر سردخانه فریونی
 1301اپراتور توربین گاز نیروگاه
 1302پیرایشگر ابرو و صورت زنانه
 1303پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماری ها
 1304تایپ سریع و ده انگشتی
 1305تعمیرکار سیستم های نظارت تصویری (دوربین مدار بسته)
 1306طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 3ds Max
 1307پیشگیری از بیماری و الودگی های محیط کار
 1308طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Architect Realtime
 1309طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار P
 1310طراحی و بهبود محصوالت به روشQFD
 1311متعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
 1312نقاشی روی سنگ با رنگ روغن
 1313اسپارک کار *
 1314انجام مکاتبات اداری و بایگانی اسناد
 1315اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی
 1316پرورش دهنده زیتون
 1317پمپ سطح 1
 1318تجارت الکترونیک و کاربردهای ان در کسب و کار سازمان
 1319تولید کننده نهال مثمر و غیر مثمر
 1320رایانه کار ( CIWکار و دانش)
 1321طراحی و مدلسازی پیشرفته با Solid Work
 1322فن ورز برق فشار قوی
 1323ازمایشگاه مبانی برق والکترونیک
 1324برنامه نویسی در محیط STEP 7
 1325بهره برداری از تجهیزات و کابل های شبکه کابل خودنگه
 1326چهل تکه دوز با ماشین(پیشرفته)
 1327ذوب کار فلزات قیمتی
 1328عشاب(داروچین)
 1329کارشناسی معامالت امالک

 1330معاون تحقیقات و توسعه
 1331نصاب و تعمیرکار اسانسور
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 1333ابزار شناسی
 1334اماده سازی امنیت
 1335اندازه گیری توسط ماشین CMM
 1336بکارگیری اصول مقدماتی طب سنتی
 1337پاکبان
 1338تراشکار(طرح  18ماهه)
 1339تعمیرکار چیلر تراکمی *
 1340حسابدار دولتی
 1341راهبری لیفتراک
 1342کارگر امور تغذیه و ثبت مشخصات در گاوداری
 1343لوله کش و نصاب تاسیسات اب رسانی ساختمان
 1344مدیریت انرژی سطح 1
 1345مسیول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه
 1346نصب ،راه اندازی و تعمیر مشعل گازی
 1347نقشه کشی به کمک نرم افزار Auto desk inventor 2008
 1348نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات
 1349برداشت عسل
 1350برنامه نویسی  PLC-S7-200بادستورات پایه
 1351تعمیر کار خودروهای سبک
 1352در و پنجره ساز الومینیومی
 1353راه انداز پمپ های صنعتی(کمرچاهی‘سرچاهی‘شناور)
 1354طراح و سازنده تابلوهای  LEDثابت با نرم افزار Corel
 1355کارور سیستم اطالعات جغرافیایی GIS
 1356کمک مرتعدار
 1357کیک پز بدون فر
 1358اتاق دار هتل *
 1359جاجیم باف
 1360طراح بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاری
 1361فیروزه کوبی
 1362کاربر  Dream Weaverمقدماتی
 1363کارور الکترولیز روی
 1364مربی نقاشی کودکان
 1365مسیول انتظامات
 1366نصب الکترموتور  ،کمپرسور و تسمه نقاله و انواع پمپ
 1367تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از ان FMEA
 1368تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی
 1369تعمیر و سیم پیچی موتورهای اسنکرون سه فاز
 1370تعمیرکار سیستم های نظارت تصویری(دوربین مداربسته)
 1371سکه دوز بلوچ
 1372کارور دستگاه حفاری *

 1373کارورAUTO CAD
 1374مبانی فناوری اطالعات
 1375متصدی طبقات در هتل *
 1376نقاش ایرانی
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 1378روبان دوز (ویژه اتباع خارجی)
 1379سوخت نگار چرم
 1380طراح سیستم های برقی – الکترونیکی موبایل رباتها
 1381طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر PIC
 1382عکاسی تورهای گردشگری
 1383کاربرد مدارک فنی خودرو به زبان خارج
 1384کارور شبکه اینترنت
 1385کنترل بهداشت و ایمنی فردی

 1386مبانی کیفیت
 1387متصدی تعیین صورت وضعیت
 1388مدیریت بهینه توان در سیستم هیبریدی تولید توان الکت
 1389مدیر تضمین کیفیت
 1390مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM
 1391نصاب Dry wall system
 1392نگارنده مکاتبات عمومی به زبان بیگانه
 1393اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق
 1394برداشت وفراوری اولیه قارچ
 1395برنامه نویسی  PLC Deltaبا دستورات پایه
 1396پرورش دهنده اسب
 1397تربیت مربی خالقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح م
 1398تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قران کریم
 1399رو تراش و فرم تراش
 1400صندلی ساز چوبی
 1401غواص سطح 2
 1402فرزکاری قطعات مکعبی
 1403کارور Acess
 1404کارورcaptivate
 1405کتیبه دوز
 1406مشاوره در مراقبت پوست‘مو‘ زیبایی و تناسب اندام
 1407ممیز انرژی الکتریکی ساختمان
 1408نگارنده متون اداری انگلیسی
 1409اقدامات اولیه در حوادث و حریق
 1410جعبه ساز چوبی
 1411راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور LS
 1412ساخت احجام چوبی
 1413عیب یاب سیستماتیک خودرو درجه 2
 1414فربان (فردار)
 1415فرز  CNCسطح  5برنامه نویسی اتوماتیک ( با Shop Mill

 1416کالف ساز مبل استیل چوبی
 1417گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی(زاویه)
 1418مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی
 1419مربی نقاشی کودک
 1420مشبک کار فلز
 1421مهارت های برقراری ارتباط
 1422مهندس توسعه دهنده وب با Java Script
 1423بازوبست اتصاالت و سوراخکاری
 1424بند کش ساختمان *
 1425پوشش گر الکتریکی (ابکار) فلزات قیمتی
 1426تعمیر تجهیزات تهویه و تبرید ( کولر ) خودرو
 1427تکنسین اورهال وتعمیر سیستم های مکانیکی بویلر و برن
 1428دریافت کننده شیر خام
 1429دسرساز مقدماتی(سنتی)
 1430ریخته گر فلزات قیمتی *
 1431طراحی سیستم یکپارچه مدیریت()IMS
 1432کارگر شبکه هوایی برق درجه2
 1433کارور ازمایشگاه دریافت شیر خام *
 1434کارور قالیباف ماشینی (فرش باف ماشینی ) *
 1435مدیر ارشد کسب و کار MBA
 1436مدیر باغات مناطق معتدله
 1437مشاور خریدوفروش امالک
 1438مهندسی صنایع و سیستم
 1439نصب سیستم اعالم حریق
 1440تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 1441زراعتکار درجه 1
 1442زیلوباف
 1443سیم بکسل انداز جرثقال (ریگر جرثقال)
 1444مدیر غذا و نوشابه هتل
 1445مسیول سمعی و بصری و روابط عمومی
 1446الگوساز و برشکار لباس مردانه (کار و دانش)
 1447برنامه نویسی  PLCبا نرم افزار Simu PLC
 1448بسته بند مواد غذایی
 1449پردازس تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار E
 1450تراشکار فلزات قیمتی با دستگاه  CNCطال
 1451تهیه مواد اولیه دارویی گیاهی معدنی و حیوانی (از ب
 1452تولید کمپوست وبذر قارچ دکمه ای
 1453داربست بند
 1454راه اندازی سیستم های اکواترونیک توسط PLC
 1455راهنمای موزه
 1456رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارفرش
 1457رعایت الزامات سالمت،بهداشت و ایمنی کار با لیزر
 1458شناسایی ایین رفتار حرفه ای بازار سرمایه

 1459عیب یابی و رفع عیوب کولرهای گازی سبک و هواساز(ویژه
 1460عیب یابی و رفع عیوب وسایل گازسوز خانگی
 1461فروشنده عرقیات گیاهی
 1462کاربر  EXCELپیشرفته
 1463کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه 2
 1464مسیول بایگانی و بانک اطالعات
 1465مسیول مهندسی انسانی یاارگونومی
 1466مکرمه باف
 1467موتور و گیربکس زانتیا
 1468نصب و راه اندازی دستگاه های سردکننده خانگی(ویژه مح
 1469اجرای کار حرفه ایDrywall system
 1470اسکیس وتکنیک های راندو درطراحی شهری
 1471تعمیرکار تلویزیون های پیشرفته ( LCDو پالسما) *
 1472تولید ژله سلطنتی(رویال) از زنبور عسل
 1473خاتم ساز چوبی
 1474دیوار چینی سنگی *
 1475راه اندازی اسانسور (پایه )3
 1476طراحی فضای سبز
 1477عملیات حرارتی فوالد ها و چدن ها
 1478کباب زن و تخته کار
 1479مدیریت تولید واحدهای پرورش قارچ
 1480مشاور عمومی پرورش گیاهان دارویی
 1481نصب,تعمیرونگهداری شیراالت تاسیسات ساختمانی
 1482نقاشی و برجسته کاری روی چوب
 1483احداث واحد پرورش قارج دکمه ای
 1484اشکار سازی عیوب قطعات جوشکاری شده با مایع نافذ
 1485برنامه ریزی و طراحی بسته سفر
 1486برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار(mic
 1487تعمیر الترناتور خودرو
 1488راه اندازی شبکه صنعتی PROFIBUS
 1489ضخیم دوز مردانه (کار و دانش)
 1490طراحی مهندسی مکانیک مقدماتی با استفاده از نرم افزا
 1491فرز کار CNC
 1492کار با اجزای سیستم های کنترل صنعتی
 1493ممیزی سیستم های مدیریتی بر اساسISO-19011-2011
 1494جوشکاری انواع اتصاالت فوالدهای معمولی به روش جوش ا
 1495ریخته گر درجه * 1
 1496عیب یابی و تجزیه و تحلیل و رفع عیب و کنترل انواع س
 1497قیطان دوز ساده وتزیینی
 1498موتور یست موتور لنج درجه 2
 1499اماده سازی و احداث گلخانه و بسترهای کاشت خاکی
 1500برجسته کاری روی سفال
 1501تعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکی

 1502تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پیکان اردی و خانواد
 1503تهیه شیرینی های خشک
 1504چله دوان و نصاب چله
 1505سوزن باف مقدماتی
 1506فن ورز تلقیح مصنوعی دام
 1507کارور شبکه اینترنت (کار و دانش)
 1508گچ بر درجه1
 1509مدیر واحد پرورش میگو
 1510منبت معرق کار
 1511مهندس  PORTALدر ORACLE
 1512مونتاژ و نصب تابلوهای روشنایی
 1513نصاب وسایل حفاظتی وایمنی ساختمان ها وتاسیسات
 1514نما ترک کار موزاییک روی انواع مصنوعات
 1515ترسیم دیتیل های اجرایی و تهیه جدول لیستوفر
 1516ترسیم و خواندن نقشه های تاسیسات برقی
 1517تعمیرکار دستگاه های ازمایشگاهی الکترونیک
 1518تغذیه و بهداشت کارگران در صنایع
 1519جوشکاری گلویی ( )Filletفوالدهای کم کربن و زنگ نزن
 1520دوزنده زیراندازهای چرمی
 1521شیرینی ترساز مقدماتی
 1522طراحی نقوش اسلیمی وختایی
 1523اجرای مدیریت خدمات فنی خودرو
 1524الیاژ ساز الیاژهای غیر اهنی
 1525اماده سازی تجهیزات نگهداری کابل نوری
 1526انالیز و شبیه سازی پایپینگ درصنایع شیمیایی با نرم
 1527انجام اتصاالت قطعات فلزی
 1528برنامه نویس  CNCدرجه * 1
 1529بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین اداری
 1530پمپ سطح 2
 1531تکنسین فرایندهای تولید پلیمرها
 1532تکنیکال سرویس صنایع رنگ
 1533تولیدکننده عرقیات گیاهی
 1534جوشکار زیر پودری
 1535راننده وسایط نقلیه مسافری از نوع اتوبوس
 1536رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمعمار
 1537سرپرستی و سازماندهی ریسک و سرمایه گذاری در بانک
 1538سیم کشی تجهیزات الکتریکی پایه ساختمان
 1539متصدی امور انبار
 1540مدیر ممیزی داخلی
 1541مدیریت شبکه های توزیع
 1542مکانیک ماشین های تکمیل
 1543منبت معرق کار درجه 1
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 1545پخت نان بربری
 1546پخت نان لواش
 1547تراشکار شیشه و کریستال درجه 2
 1548ترسیم و خواندن نقشه های محوطه
 1549تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(بخاری برقی-
 1550تعمیر سیستم فرمان معمولی و هیدرولیک
 1551تعمیرکار سیستم ترمزهای روغنی (هیدرولیکی)
 1552توپ دوز چرمی
 1553دوزنده پوشاک حمام *
 1554دیوار چینی
 1555رنگ کاری غیر پوششی چوب و صفحات چوبی
 1556سرپرست واحد کابینت سازی چوبی
 1557طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا()CMS
 1558طراحی ساختمانهای هوشمند و مقاوم در برابر زلزله
 1559متصدی دفاتر اسناد رسمی
 1560مدیر بهداشتی بخش غذا  ،تغذیه و صنایع غذایی *
 1561مدیر پروژه فضای سبز
 1562مدیریت کنترل‘تکثیر و بکارگیری بهداشت درپرورش زنبور
 1563معرق منبت کار صدف و چوب درجه 2
 1564مهارت تشکیل تعاونی
 1565نقشه کشی صنعتی درجه * 2
1566
 1567برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی
 1568پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM
 1569سرپرست بودجه و گزارشات
 1570طراحی لباس با رایانه
 1571فرماندهی سوانح و حریق
 1572کارگر عمومی قالب بند وکفراژ بند (درجه)3
 1573کارگر ماهر جوشکاری (طرح  18ماهه)
 1574کمک در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه * 2
 1575مشاوره تاسیس اموزشگاه ازاد
 1576مقررات ملی تاسیسات ساختمان
 1577انجام اتصاالت لوله های فوالدی(فیتیتگی-جوشی-فلنجی)
 1578ترسیم و خواندن نقشه های معماری
 1579جیگ و فیکسچر ( قید و بندها )
 1580رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمراقب
 1581رعایت ایمنی وحفاظت و بهداشت صنعتی در تعمیرات خودرو
 1582رنگرزی
 1583سازنده بطری های تزیینی
 1584شبکه دوز
 1585کارگاه فلزکاری موتور
 1586کارور شبکه اینترنت مقدماتی
 1587گچ کار درجه1
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 1588مدیریت اضطراب و بیان نافذ
 1589مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (()OHSAS 18001ویژه م
 1590نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم (کار و دانش)
 1591اسکلت ساز درجه * 1
 1592پیاده سازی شبکه
 1593تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB
 1594تعمیر موتور خودروهای سواری دیزلی
 1595تعمیرکار دستگاه های پزشکی وبیمارستانی
 1596تعمیرکار دستگاه های دورنگار(فکس)
 1597حکاکی و نقش برجسته کاری بر روی سنگهای نیمه قیمتی
 1598رنگ کار چوب(مقدماتی)
 1599شیرینی پز شیرینی های خشک(مقدماتی)
 1600طراح لباس زنانه
 1601قالبگیری مدلهای ساده و بار ریزی چدن
 1602کار با قطعات الکترونیک قدرت
 1603کارور ( CORELDRAWکار و دانش)
 1604کارور ازمایشگاه مواد غذایی *
 1605کنترل کننده بهداشتی محیط کارکنان ،تجهیزات در کارخا
 1606مدیر امور اداری
 1607مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار expedition Prima
 1608مسیول گودبرداری و ایمن سازی خاکبرداری
 1609مشبک کار
 1610پرورش دهنده توام اردک و ماهی
 1611پرورش ماهی قزل اال در قفس
 1612تراشکار  CNCدرجه 1
 1613ترسم الگوی بلوز و پیراهن و مدل سازی ان (سفارشی دوز
 1614تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(چرخ گوشت-غذ
 1615تعمیرکار دستگاه های پزشکی و بیمارستانی
 1616تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهراالت
 1617دسرساز پیشرفته (مدرن)
 1618راه اندازی ماشین تراش و استفاده از متعلقات
 1619رایانه کار ( visual interdevکار دانش)
 1620شیرینی پزی با خرما
 1621طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده ARM
 1622طراح‘محاسب و مجری سییستم های تبرید و تهویه مطبوع س
 1623عکاس صنعتی و تبلیغاتی(شاخه جواهرات و اشیای درخشنده
 1624فن ورز عایق کاری حرارتی
 1625قارچ چین
 1626کارگر ساده بتن ساز و بتن ریز
 1627مکاتبات خارجی
 1628نصاب و مجری صفحات روکش دار گچی
 1629نقاش گواش
1630
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 1632اپراتور حفاری اکتشافی معدن
 1633بازاریاب گیاهان دارویی
 1634پخت نان سنتی (کار و دانش)
 1635ترخیص کار گمرکات *
 1636تعمیر دستگاه محافظ برق
 1637تولید محتوای اموزشیCamtasia STUDIO
 1638تولید گرده گل از زنبور عسل
 1639در و پنجره ساز چوبی
 1640سازنده و طراح وسایل تزیینی با استفاده از مواد دور
 1641طراح اختالط بتن
 1642کارگر ماهر شیردوش در دامداری
 1643کارگر نان درار سنگک
 1644کارور MASTER CAM
 1645کارور تولید کننده پیله تر
 1646کمک عایق کار رطوبتی و اسفالت کار ابنیه درجه 2
 1647گیوه دوز
 1648نقشه کشی صنعتی خودرو
 1649اطفاء حریق ،کمکهای اولیه ،بهداشت و ایمنی در نساجی
 1650انجام عملیات گاز کنترل
 1651بررسی سوابق واجدین شرایط بازنشستگی واز کارافتادگی
 1652راه اندازی موتورهای الکتریکی با کنتاکتورها
 1653طراح معماری داخلی *
 1654قالب بند و کفراژ بند درجه * 1
 1655قالب دوز
 1656ماساژ ایرانی
 1657مدیر UBUNTU
 1658مدیر واحد پرورش تخصصی جوجه شتر مرغ
 1659مکانیک صنایع (طرح  18ماهه)
 1660نصاب سیستم سوخت رسانی گازی روی خودروهای بنزینی
 1661نصب ابگرمکن دیواری گاز سوز
 1662نقاش طرح های تذهیب ساختمانی
 1663بافنده پوشاک سنتی با چهارمیل یا پنج میل
 1664برش چرم با ابزارهای دستی
 1665پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
 1666حجم ساز درجه 2
 1667طراح انیمیشن ساز با AFTER EFFECTS
 1668طراح داخل منازل مسکونی با 3D - HOMEINTERIORS
 1669طراح شبکه های فیبر نوری
 1670فن ورز اسکلت بتنی
 1671کاربر نرم افزار Adobe Captivate
 1672کشت گیاه دارویی گل همیشه بهار
 1673گلدوز دستی

 1674مسیول برنامه ریزی پروژه
 1675نقاشی روی نمای مفید داخل ساختمان ( نقاش دیواری )
 1676وایرکات  CNCپنج محور
 1677ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه
 1678برنامه نویسی (Basic 4 Androidتلفن همراه -تبلت و سا
 1679بکارگیری ابزار در حفظ ونگهداری اسناد ومدارک کارکنا
 1680پدافند غیر عامل در صنایع
 1681تکنسین انالیز روغن ماشین االت
 1682خواندن وترسیم نقشه ومتره وبراورد هزینه لوله کشی گا
 1683خوس دوز
 1684خوشنویس مقدماتی ( متوسط و خوش )
 1685درودگر درجه 1
 1686درودگر گروه الف خاص دانش اموزان با نیازهای ویژه
 1687سازنده زیور االت با خمیر ایتالیایی
 1688سوخت نگار پارچه مقدماتی
 1689طراح کنترلر‘اینترفیس و مدارات پردازشی با FPGA
 1690طراح ومحوطه ساز فضای سبزی با کمک نرم افزارDEUXE
 1691طراحی 1
 1692فن ورز نگهداری شبکه کابل مسی
 1693کار با نرم افزار( Land Developmentپیشرفته)
 1694کشت گیاه دارویی صبر زرد
 1695ماشین ابزار تولیدی
 1696متصدی خدمات مشترکین برق
 1697مدیر مهد کودک
 1698نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه ویندوز
 1699نقشه بردار کارگاهی
 1700نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA
 1701نماینده علمی شرکت دارویی و مکمل(گیاهی و شیمیایی)
 1702هنر در خانه
1703
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 1704تعمیر المپ های الکتریکی کم مصرف()CFL
 1705تعمیرکار کولر گازی خودرو
 1706دوخت اولیه با دست و ماشین دوخت صنعتی(خاص افراد با
 1707دوزنده پوشاک حمام (خاص افراد بانیازهای ویژه)
 1708سازنده اسباب بازی چوبی
 1709سرمه دوز درجه ( 1کار و دانش)
 1710صافکار بدون رنگ
 1711کار با نرم افزار( Land Developmentمقدماتی)
 1712کار با وسایل اندازه گیری حرارت
 1713کارور تولید ابریشم(نخ ریس ابریشم)
 1714مداحی وستایشگری اهل بیت (ع)
 1715مستند سازی امنیت شبکــه و اطالعات
 1716مسیول سفارشات خارجی

 1717معرق کار پارچه
 1718نصب و راه اندازی یک واحد سردخانه فریونی
 1719اپراتور ابگیری و سانتریفیوژ کردن اسانس گیاهان دارو
 1720برقکارکارخانه اسفالت وسنگشکن
 1721رایانه کار icdlدرجه ( 2ویژه نابینایان)
 1722طراحی سطوح پیچیده و سطوح ازاد با استفاده از نرماف
 1723ماساژ رفلکسولوژی
 1724مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب
 1725نقاش پاستل
 1726امدادگری تورهای گردشگری
 1727برشکار هوا – گاز CNC
 1728پرورش دهنده سبزی و صیفی به روش هیدروپونیک
 1729تذهیب کار پشت شیشه
 1730تراشکارماهر(طرح  18ماهه پیوسته)
 1731درجه بندی و بسته بندی محصوال زراعی
 1732دوزنده پوشاک حمام
 1733طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان
 1734کارور کوانتومتر
 1735کشت کار گلخانه ای گوجه فرنگی وفلفل دلمه ای
 1736لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه 1
 1737لوله کشی لوله های پلیمری تلفیقی(چند الیه)
 1738متصدی لباسشویی در هتل
 1739مدیر اموزش الکترونیکی
 1740منبت کار چوب
 1741نقاش اکرولیک کار
 1742نمونه برداری مواد غذایی *
 1743برج های خنک کننده در سیستم های بخار و عملکرد انها
 1744بکارگیری اصول مقدماتی فنی فوتبال
 1745پرده دوز درجه ( 1کار و دانش)
 1746پرورش دهنده خرما
 1747ترسیم و خواندن نقشه های سازه فلزی
 1748تزیین البسه (خاص افرادبانیازهای ویژه)
 1749چرخ دنده تراشی
 1750خواندن کاتالوگ های فنی نصب تجهیزات
 1751دوخت پولک و منجوق روی لباس
 1752راهنمای محلی بومی
 1753زرشک کار
 1754شاطر نان فانتزی
 1755طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime Landscapin
 1756کارگر استخراج زغال *
 1757کارگر وردست فانتزی
 1758کشتکار سیب زمینی
 1759کیک ساز (مقدماتی)

 1760مشبک کاری بر روی سنگ های نیمه قیمتی
 1761مفصل بندی کابلهای برق
 1762مهارت عمومی برنامه نویسی
 1763نصب و تعمیر سیستم های صوتی خانگی سامسونگ
 1764نگهداری پیشگیرانه و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی
 1765ابریشم دوز
 1766اجرای تکنیکهای مختلف نقاشی با گواش (انالیز،پوانتیل
 1767اخالق حرفه ای سطح مقدماتی
 1768انبارداری
 1769اهنگر
 1770پرداخت کاری مصنوعات چوبی
 1771پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی()emsبرمبنای است
 1772تراش  CNCسطح  5برنامه نویسی اتوماتیک ( با Shop Tur
 1773تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ
 1774تکنسین اصالح نژاد زنبور عسل
 1775تکنسین عمومی امنیت شبکه
 1776حجم ساز روی شیشه
 1777حسابداری هزینه
 1778راهبری قطارهای برقی شهری و حومه
 1779راهنمایی گردشگران در مناطق دارای پوشش گیاهی ویژه
 1780زالو انداز
 1781زیر ساخت کار مینا
 1782سازنده ملیله کاغذی
 1783طراحی لباس زنانه
 1784طراحی ودکوراسیون داخلی چوبی باکمک نرم افزار 3dmaxو
 1785عروسک دوز (گروه الف) خاص دانش اموزان با نیازهای وی
 1786فرمانده عملیات
 1787فروشنده سموم دفع افات نباتی
 1788کاپشن دوز
 1789کارگاهی امنیت شبکه
 1790کارگر ساده نقاش ساختمان
 1791کارور ماشین االت و ادوات کشاورزی ( ماشین های برداش
 1792کامند امور اداری
 1793مدیریت و سرپرستی گلخانه های خاکی و هیدروپونیک
 1794مسیول کنترل شبکه های توزیع زمینی و هوایی
 1795ملیله ساز نقره (کار و دانش)
 1796اپراتور خردایش و دانه بندی مصالح خرده سنگی
 1797اپراتور ماشین های دوخت صنعتی پوشاک (درجه  )2ویژه ب
 1798اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
 1799بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی
 1800پرورش دهنده انار
 1801تحلیلگر CATIA ADVANCE
 1802تراشکار CNC

 1803ترسیم الگوی شلوار و مدل سازی ان (سفارشی دوز زنانه)
 1804جیره نویسی دام وطیور
 1805دوخت تورنواری ،روبان ،نوار اریب (خاص افراد با نیاز
 1806سامان دهنده منابع انسانی
 1807شناسایی اصول اقتصاد مقاومتی
 1808کاربر ماشینهای تزریق پالستیک
 1809کارشناس ساخت قطعات فلزی و ماشین کاری
 1810کارور Dreamweaver
 1811کشتکار حبوبات
 1812گلدوز ماشینی (کار و دانش)
 1813مدیریت تولید گیاهان دارویی ارگانیک
 1814نگارنده متون خارجی (ایین نگارش)
 1815بازار یاب بیمه
 1816برنامه ریزی تولید
 1817بویلرهای اب گرم و اب داغ
 1818تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(توستر-ساندو
 1819تعمیرکار سیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیکی
 1820تولید و بسته بندی دم نوش چای اماده
 1821سازنده گل های چینی
 1822طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال
 1823طراحی و دوخت لباس
 1824فروش بلیط پرواز داخلی
 1825کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه
 1826کارور خمیرگیر کیک و بیسکوییت
 1827مدیر دفع افات و امراض گیاهان زراعی -باغی
 1828مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera Enterp
 1829معرق کار چوب(پیشرفته)
1830
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 1831ازمایشگر دستگاه جذب اتمی
 1832بسته بند محصوالت کشاورزی (ویژه مرکبات)
 1833پیکر بندی و انجام تنظیمات سخت افزاری S7-300
 1834تحلیل مکانیکی با نرم افزار ABAQUS
 1835تراشکار  CNCدرجه * 1
 1836تکنسین ازمایشگاه بتن
 1837ثبت شرکت
 1838جوشکاری گلویی ( )Filletفوالدهای کم کربن و زنگ نزن
 1839دوخت تکمیلی لباس های مجلسی و عروس (سفارشی دوز زنان
 1840راهنمای گردشگری مناطق روستایی وکوهستانی
 1841رایانه کار  SPSSدرجه 2
 1842رنگ کاری ساختمان
 1843ساخت اتصاالت چوبی وصفحه ای(دورود گری مقدماتی ویژه
 1844سازنده کمربند چرمی
 1845سازنده مبلمان راحتی

 1846سرپرستی تابلو سازی برق
 1847سنگ کار درجه 1
 1848طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک با نرم افزار HS
 1849عملیات داشت در گلخانه های خاکی
 1850فرزکار درجه * 1
 1851فروشنده پوشاک
 1852کاشت -داشت و برداشت گیاهان دارویی
 1853لحیم کاری سخت نقره و برنج
 1854ماکت و مدل ساز مواد اولیه
 1855محوطه ساز و طراح فضای سبز با کمک نرم افزار
 1856مسیول پیگیری بیمه کارکنان
 1857مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار
 1858اتوماسیون و کنترل سیستم های الکتریکی با نرم افزار
 1859اشپز غذاهای محلی اذربایجان شرقی
 1860اصول تغذیه و بهداشت مرغ بومی
 1861بازپیچی موتورهای اسنکرون سه فاز
 1862بنای پل های سنگی
 1863تعمیر موتور سمند
 1864تعمیرکار رادیو و ضبط صوت
 1865تعمیرکار مشعل گازوییلی *
 1866تولیدکننده نباتات علوفه ای
 1867سازنده اشکال کاغذی(اریگامی)
 1868سر اتش نشان
 1869شیرینی پز درجه 1
 1870ضخیم دوز مردانه
 1871کارور  PRIMAVERAدر کنترل پروژه
 1872کشتکار بابونه
 1873کشتکار گلخانه ای خاکی توت فرنگی
 1874گیپورباف
 1875مدیر اموزش
 1876مکاترونیک کار
 1877ناظر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی
 1878نمد مال سنتی
 1879اجرای طبیعت بیجان وازاد به کمک سایه روشن
 1880بافنده زیور االت کاموایی
 1881پیاده و سوار کننده انواع ماشین االت صنعتی
 1882پیشخدمت اداری
 1883در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه * 1
 1884سنگ زنی سطوح
 1885طراحی تهویه مطبوع با نرم افزار  Carrierسطح 2
 1886فن ورز ازمایشگاه خواص مکانیکی فلزات
 1887کابینت سازی پیشرفته اشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکا
 1888کارگر سالنهای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای

 1889کف سازی
 1890لوله کشی لوله های مسی و الومینیومی
 1891مددیاربازپروری اعتیاد
 1892مدیر چرایی مرتع
 1893نقاش خودرو درجه 1
 1894نقشه کشی مقدماتی
 1895نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر باال با نرم
1896
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 1897اپراتور باالبر
 1898پیاده سازی سخت افزار ارتباطی
 1899تعمیرکار و نگهدار سیستم های برودتی
 1900سازنده ظروف تزیینی چوبی
 1901سرویسکار ماشین االت سنگین
 1902طراح تصاویر تبلیغاتی ( فلکسی فیس )
 1903قالیبافی(ترکی) متقارق دانش اموزان گروه اسیب دیده ب
 1904کاپشن دوز (کار و دانش)
 1905کاربرد اصول ایمنی وبهداشت محیط کار
 1906کارگر شبکه هوایی درجه* 2
 1907کنترل مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک
 1908نقشه کش کارگاهی سازه های فوالدی
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 1910ابزار تیز کن
 1911اپراتور لودر
 1912ارزیاب سیستم های انرژی خورشیدی خانگی
 1913اصول ایمنی ترافیک،مهارت های تکمیلی و رانندگی تدافع
 1914برنامه نویس AJAX
 1915برنامه نویس LINQ
 1916برنامه نویس پیشرفته جاوا
 1917پته قلمکار اصفهان
 1918تعمیرکار ماشین های ثابت زراعی
 1919تهیه نوشیدنی ها
 1920تولیدکننده ماست سنتی
 1921حسابرس درجه 2
 1922سر میزبان رستوران
 1923صافکار درجه * 1
 1924طراحی فضاهای داخلی و خارجی با نرم افزار lumion pro
 1925طراحی پروژه های ساختمانی بصورت سه دو و سه بعدی با
 1926فراوری کننده انگور
 1927فن ورز الیروبی و تعمیرات شبکه زهکشی زمین های زراعی
 1928کارگر کارواش
 1929کارمند پذیره(( )Front Officeکار و دانش)
 1930کارور ماشین بافندگی پروژکتایل
 1931کلرزنی تصفیه اب

 1932متعادل ساز چهره زنانه
 1933مدیریت واحد تولید خیار گلخانه ای
 1934نصب دربهای اتوماتیک
1935
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1936
 1937ارزیابی اثربخشی تجهیزات OEE
 1938برجسته کار و نقاش روی مس
 1939برنامه ریزی پروژه
 1940تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری()MSA
 1941ترسیم نقشه هاومدارات الکتریکی والکترونیکی بانرم اف
 1942تعمیر سیستم برق خانواده سمند(معمولی‘ ‘LXکار ‘ ‘ELس
 1943تعمیر و جوشکاری اگزوز خودرو
 1944تعمیرکار تیلر
 1945تکنسین افت کشهای بیولوژیک
 1946جوشکاری لوله های فوالدی کم کربن با فرایندGMAW
 1947چیلرهای جذبی سطح 1
 1948چیلرهای جذبی سطح 2
 1949خدمات ازمایشگاه مواد غذایی *
 1950در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه 2
 1951ریخته گر درجه * 2
 1952کار با نرم افزار PCS7
 1953کارگر ماهر الکترونیک صنعتی(ممتاز)
 1954کنترل سیتم های بخار و کندانس
 1955گبه باف(کار ودانش)
 1956متصدی البسه در هتل
 1957مدیریت فروش گیاهان دارویی
 1958مهارت عمومی برنامه نویسی *
 1959نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم با تخصص خمیرساز ما
 1960نقاش ابرنگ کار
 1961نقاش کاشی و سرامیک تزیینی با رنگ سرامیکی
 1962اجرای اثار هنری بر زمینه های مختلف به کمک رنگ اکری
 1963پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای(ohs
 1964تعمیرکار ابزار دقیق *
 1965تکنولوژی لوله کشی پلیمری
 1966جوشکاری شیاری ورق های فوالدی کم کربن و زنگ نزن با
 1967خوشنویس با خودکار به شیوه ی خط نسخ
 1968راهنمای موزه (کار و دانش)
 1969سازنده زیوراالت سفالی
 1970سایزبندی و تعیین چیدمان سیستم های تبرید و تهویه مط
 1971طراحی و تحلیل مدارات دیجیتال پیشرفته
 1972عملیات داشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک سبزی و
 1973کار با رله های برنامه پذیر
 1974کاربرد ریاضیات در امور مالی بانک
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 1975کارور دوخت و برش پارچه های حلقوی پودی
 1976کاشت محصوالت گلخانه ای
 1977کشتکار گلخانه ای خیار
 1978مسیول پرداخت حقوق و دستمزد
 1979مهاذت بهداشتی جمع اوری کننده شیر خام
 1980مهارت های تکمیلی رانندگی پس از اخذ گواهینامه
 1981مونتاژ و نصب تابلوهای اصالح ضریب قدرت
 1982نقشه خوانی و نقشه کشی برق
 1983امدادگری سوانح و حوادث رانندگی
 1984امر به معروف و نهی از منکر
 1985بازرس بررسی علل حریق
 1986تحلیل داده های کشاورزی با نرم افزار اماری SAS
 1987تعمیر سیستم سوخت رسانی دیزلی خودرو
 1988تولید کننده بونسای
 1989تولید‘فراوری و بسته بندی انواع جوانه های گندم‘ماش
 1990راهنمای گردشگری فرهنگی
 1991زراعت کار گوجه فرنگی
 1992سازنده گل های پارچه ای الگانس
 1993طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه
 1994فن ورز کالیبراسیون وسایل اندازه گیری ابعاد و زوایا
 1995کارافرینی در گردشگری
 1996کارور تصفیه محلول الکترولیز روی
 1997کارور ریخته گری تحت فشار ()Pressure die casting
 1998گارگر فنی تولید گوجه فرنگی گلخانه ای
 1999ماکت ساز چوبی
 2000مدیر فروشگاه اینترنتی
 2001مشاور انرژی
 2002معمار سنتی ابنیه های قدیمی
 2003مکانیک صنایع درجه * 1
 2004مکانیک صنایع ماهر(طرح  18ماهه پیوسته)
 2005منبت کار درجه 1
 2006اشپز غذاهای ترکیه
 2007تزیین کننده شن های طبیعی(معرق کار شن و ماسه)
 2008تعمیرکار ساعت
 2009جوشکاری صفحات فلزی با ضخامت بیش از  1میلیمتر با فر
 2010ساخت انواع نرده ‘ االچیق ونور گیر با پروفیل اهنی
 2011سرویس و نگهداری‘عیب یابی و رفع عیوب مشعل های تکفاز
 2012طراح نقشه گلیم
 2013طراحی مدارات هیدرولیکی
 2014طراحی سیستم های کنترل و اندازه گیری پست ها
 2015عملیات برداشت و پس از برداشت در گلخانه های خاکی هی
 2016عیب یابی پارچه
 2017فرکار پیتزا

 2018کار با وسایل اندازه گیری فشار و جریان
 2019کارور تاسیسات برودتی و گرمایی
 2020کارور چاپ سیلک شب تاب
 2021کارور کنترل بهداشتی در کارخانجات مواد غذایی
 2022لوله کش و نصاب تاسیسات حرارتی ساختمان
 2023لوله کشی لوله های فوالدی(جوش قوس الکتریکی)
 2024متالوگرافی فوالدها و چدن ها
 2025متخصص تاسیسات حرارتی و برودتی ( ناپیوسته )
 2026معرق کارخاص معلوالن ذهنی و جسمی
 2027مینا کار خانه بندی
 2028نخود پز
 2029نصب خازن های اصالح ضریب قدرت در تابلوهای الکتریکی
 2030نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با اب طال
 2031نگارنده مکاتبات عمومی به زبان بیگانه
 2032ازمایش تست جوش PT
 2033برقکار ماشین االت
 2034پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر
 2035تراشکاری پیچ و مهره داخلی و خارجی
 2036تعمیر سیستم جرقه زنی
 2037تولیدکننده سبزی درگلخانه های چوبی
 2038جمع اوری کننده شیر خام
 2039حسابداری پیشرفته
 2040راننده جرثقیل ماشینی (صنایع)
 2041سازنده کاشی مینایی
 2042شمد باف
 2043طراح نقشه فرش(کار ودانش)
 2044طراح و تحلیل گر مدارات دیجیتال مقدماتی
 2045فن ورز ازمایشگاه متالوگرافی
 2046فن ورز نمونه سازی سریع
 2047کارور عمومی رایانه شخصی بریل و گویا
 2048کارور فراوری زیتون
 2049کلوچه پز سنتی
 2050متصدی متره و براورد درجه 1
 2051مدیر اماکن تفریحی-گردشگری
 2052مدیر پیمانهای پیمانکاری
 2053مدیر قوانین و مقررات عمومی پیمانها
 2054معاون کل اشپزخانه و قنادی هتل *
 2055نصاب در و کمد چوبی
 2056نظارت تولید پلیمرها
 2057نقشه خوانی مقدماتی
 2058نقشه کشی و اصول اولیه ترسیم
 2059پرورش دهنده کبک
 2060پرورش دهنده مرکبات

 2061تراشکار درجه 1
 2062تعمیرکار پمپ های صنعتی(کمرچاهی‘سرچاهی‘شناور)
 2063تعمیرکار کمباین
 2064تکنسین برنامه نویس  ooبا ++c
 2065تولید کنند چمن
 2066تولید کننده گیاهان دارویی ریشه ای
 2067جوشکاری لوله های فوالدی کم کربن و زنگ نزن با فراین
 2068جوشکاری صفحات فوالد کربنی با ضخامت  1تا  3و بیش از
 2069چوقاباف بختیاری
 2070راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه
 2071رودوز سنتی درجه ( 2کار و دانش)
 2072سازنده ظروف حجمی با خمیر چینی
 2073سرویس و نگهداری PM
 2074صادرکننده الویه ورا و فراورده های ان
 2075طراح قالب درجه 2
 2076طراح و نگهدارنده گل و گیاه
 2077طراحی 2
 2078طراحی و محاسبه لوله کشی صنعتی
 2079ایمنی انبار
 2080بکارگیری اصول بایگانی وتشکیل پرونده
 2081بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین تجاری
 2082جوشکاری اکسی استیلن
 2083خاتم کار به روش پیشرفته
 2084دوزنده لباس محلی بلوچ مردانه
 2085راسته دوز گروه الف (خاص افرادبا نیازهای ویژه)
 2086سرپرستی منابع انسانی
 2087صحاف
 2088طراح سیستم های تولید برق خورشیدی
 2089طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات مکانیکی ( لوله کشی
 2090فروشنده مصالح ساختمانی
 2091کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop
 2092کارشناس ارشد IMAGE PROCESSING MATLAB
 2093کارگرماهر تاسیسات مکانیکی(طرح  18ماهه پیوسته)
 2094کارور اتشکاری در معدن
 2095کارور اجرای بلوک  AACدرساختمان
 2096کارور چاپ مهر قلمکار روی پارچه های پنبه ای
 2097کارور کشت بافت گیاهی
 2098کارور همجوشی شیشه
 2099کشت گیاه دارویی اویشن
 2100متصدی خدمات مجالس
 2101مشاور خرید وفروش امالک در اینترنت
 2102اپراتور دیزل ژنراتور
 2103بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات تهویه مطیوع سرمای

 2104پیرایشگر موی زنانه *
 2105تربیت مربی زبان انگلیسی بزرگساالن()TTC
 2106تکنسین قالب گیری پالستیک
 2107تو دوز کار خودرو
 2108جوشکاری زیر پودری
 2109رفوگر قالی( مقدماتی)
 2110طراح و سازنده ابنما و محوطه
 2111طراحی مدارات پنوماتیکی
 2112کارشناس پرورش کودکان خالق
 2113کارور  ( Ball millاسیا گلوله ای )
 2114گلیم باف(ویژه معلوالن ذهنی و جسمی)
 2115لبه چسبانی نیمه اتوماتیک مبلمان صفحه ای ساده
 2116ماست بند
 2117مشبک کار خاص معلوالن ذهنی و جسمی
 2118مینیاتور ساز
 2119ناظر نخیالت
 2120نقاش با لعاب بر روی کاشی
2121

)  MASTE CAMماشین کاری با نرم افزار ( CAD/CAM8

2122
 2123ایینه دوز
 2124برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح مقدمات
 2125برنامه ریز امور هنری در خانواده
 2126برنامه نویسی ماشین تراش و فرز CNC
 2127بکارگیری عملگرهای برقی و هیدرولیک  ،پنوماتیکی
 2128پردازش تصاویر رقومی با نرم افزار MATLAB
 2129پرورش دهنده گیاهان اکواریومی
 2130پالستیک کار عمومی درجه * 2
 2131تحلیل وساخت موبایل روبات های اموزشی غیر هوشمند بر
 2132تراشیدن چرخدنده های ساده و شیار مارپیچ
 2133تکتسین بازیافت مواد شیمیایی
 2134تکه دوز با موکت
 2135توانایی مونتاژ قطعات مکانیکی و الکترونیکی سرد کنند
 2136خوشنویسی روی سنگهای قیمتی
 2137درود گری پیشرفته
 2138دوزنده لباس بندری
 2139راننده بونکرهای حمل گاز
 2140سازنده گل های شیشه ای
 2141سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید
 2142سوزن باف پیشرفته
 2143طراح سیستم های بیابان زدایی
 2144طراحیو حلمسایل مکانیکی با استفاده از سیمولینک نر
 2145طراحی مهندسی مکانیک پیشرفته با استفاده از نرم افزا
 2146طراحی و اماده سازی واحدهای مکانیزه دامپروری
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 2147طراحی و عیب یابی منابع تغذیه
 2148فن ورز ازمایشگاه کارگاهی بتن
 2149فن ورز عملیات حرارتی
 2150کارمند اداری و دبیرخانه
 2151کارور ( Freehandکار و دانش)
 2152کشت گیاه دارویی رزماری
 2153کشت هیدروپونیک گیاهان دارویی کمیاب
 2154متصدی ازمون و استانداردها
 2155متصدی تاسیسات تصفیه خانه های اب
 2156متصدی صدور بلیط شرکتهای حمل و نقل مسافری
 2157مدل سازی سازه های فوالدی و بتنی به وسیله نرم افزار
 2158مدیر سالن تکثیر و انکوباسیون ماهیان سردابی
 2159مدیر فنی اسانسور
 2160مدیریت استانداردهای امنیت اطالعات
 2161نصاب پوشش های الیافی و سلولزی ()CMC
 2162ارزیابی و خود ارزیابی مالی بر اساس مدل تعالی کیفیت
 2163انتخاب ادویه مناسب برای غذا
 2164بافنده پوشاک نوزاد و کودکان زیر  10سال با دستگاه ب
 2165تحلیل ساز با نرم افزار Safe
 2166تعمیرکار سیستم ترمزهای نیوماتیکی (هوای فشرده) خودر
 2167جوشکاری انواع اتصاالت فوالد معمولی به روش قوس الکت
 2168خبرنگار حوزه سیاسی
 2169دوخت و اتوی قسمت های مختلف کت و پالتو
 2170راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز و سرویس الکتری
 2171رایانه کار ( DIRECTORکار و دانش)
 2172سیستم های لوله کشی حرارت مرکزی
 2173شیرینی پز سنتی ترکمن
 2174قالب ساز درجه * 2
 2175کارور فردار کیک و بیسکوییت
 2176کارورFLUENT
 2177کارورازمایشگاه کنترل کیفیت شیرخام
 2178ماساژ بافت عمقی(دیپ تیشو)
 2179مدیر بهره برداری از جنگل
 2180مدیر بهره وری
 2181ازمایشگر تعیین کیفیت اب شرب
 2182پیکر بندی سرویس های پیشرفته ویندوز سرور 2012
 2183تکنسین فنی عمل اور و بسته بند میگو
 2184تهیه سینی اردور
 2185تهیه کیک و شیرینی های تر
 2186تولید کننده گیاهان دارویی دانه ای
 2187دوخت ساک ساده (خاص افراد با نیازهای ویژه)
 2188راقبت دوره رشد زرشک
 2189راهنمای تورهای زمین گردشگری(ژیوتوریسم)

 2190ساخت قاب یا کالف ازپروفیل های مختلف وقاب گیری ان ه
 2191سازنده وسایل فرفوژه
 2192سکان دار موتور لنچ
 2193سیستم های اندازه گیری و کنترل قطعات صنعتی
 2194طراحی سیستمهای برق اضطراری
 2195عیب یاب سیستماتیک خودرو درجه 1
 2196فروش بلیط پرواز خارجی
 2197کاربر نرم افزار Comfar
 2198کاربرد روش تحقیق
 2199کارگرعمومی عایق کار رطوبتی واسفالت کار ابنیه درجه
 2200کاشت گیاه درگلدان-خاص دانش اموزان با نیازهای ویژه
 2201مامور خرید *
 2202متعادل ساز چهره مردانه *
 2203مسیول استعالمات و مناقصات
 2204مسیول اطالع رسانی
 2205مسیول حضور و غیاب
 2206مهندس توسعه دهنده  ADO.NETبا SQL Server
 2207میزبان رستوران
 2208نظارت بر عملیات کاشت در گلخانه های خاکی و هیدروپون
 2209نقشه کشی طرح های شبکه کابل )با استفاده از نرم افزا
 2210واکسیناتور(دام و طیور)
 2211بایگان -مقدماتی
 2212برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ( )PMدر تاسیسات حرار
 2213پرسکاری با انواع پرس های قالبی(خمیده) وممبران
 2214پرورش دهنده غاز
 2215پیرایشگر موی زنانه
 2216تراش  CNCسطح  ( 4سیستم کنترل فاگور )
 2217تست و بازرسی و قطع و وصل انشعابات
 2218تکنسین پرورش ماهیان زینتی اب شور
 2219جاجیم باف گلستان
 2220جوشکاری در رشته مکانیک
 2221حسابدار عمومی تکمیلی *
 2222رایانه کار TCP/IP
 2223رعایت الزامات سالمت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارحمل و
 2224سوخت نگاری بر روی چوب
 2225صدف دوز
 2226صندوقدار فروشگاه
 2227فرزکاری قطعات با دستگاه تقسیم و صفحه گردان
 2228قالب های برشی  ( 2طراحی و ساخت قالب های چند مرحله
 2229کاربرد اسانسور سطح 1
 2230کارشناس مبارزه با افات و بیماری های درخت خرما
 2231کارور تاسیسات برودتی و گرمایی (کار و دانش)
 2232کارور ماشین های دامپروری

 2233کشتکار گلرنگ
 2234لوله کشی لوله های گالوانیزه
 2235متالورژی جوش
 2236مدیریت اثربخش اموزش با پیاده سازیiso10015
 2237مدیریت انرژی سطح 2
 2238مسیول بازرسی ایمنی و بهداشت در معادن
 2239منشی درجه 2
 2240نصاب سیستمهای مکانیکی اسانسور
 2241نصاب کفپوش یکپارچه پلیمری
 2242نصب ،راه اندازی و تعمیر سیستم های تبادل حرارت
 2243نقشه کشی به کمک نرم افزار (autodesk inventor 2015م
 2244اپراتور سیستم گاز
 2245ارایشگر موی زنانه

(کار دانش) *

 2246ارتباط بین طراحی صنعتی و نقشه کشی صنعتی
 2247ازمایش راکتورهای بیوشیمیایی
 2248ازمایشگر ازمایشگاه فیزیک سیمان
 2249استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
 2250استفاده از نرم افزارهای بانکی در ارایه خدمات (تخصص
 2251اشپز غذاهای فوری پرسی
 2252امر به معروف و نهی از منکر در خانواده ها
 2253انتخاب و اماده سازی چوب و صفحات چوبی
 2254انجام تعمیرات بر روی انواع جعبه فرمان
 2255اندازه گیری تلرنس های هندسی
 2256برنامه نویس Entity Framework
 2257بکارگیری زبان بدن در بر قراری ارتباط
 2258پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله
 2259پرورش دهنده قرقاول مادر گوشتی
 2260تبیین مبانی حقوق ورزش در صنعت فوتبال
 2261تذکر لسانی در امر به معروف و نهی از منکر
 2262ترسیم مدارات فرمان و قدرت برقی و PLCسیستم¬های تبری
 2263ترسیم مدارات فرمان و قدرت برقی و PLCسیستم¬های تهوی
 2264ترسیم و شبیه سازی مدل های سه بعدی مکانیکی با SOLID
 2265تعمیرکار برق فشار قوی
 2266تعویض قطعات سیستم قدرت خودرو
 2267تکثیر و پرورش ماهی طالیی(گلد فیش)
 2268تکثیر کننده کپور ماهیان چینی با هورمون
 2269تهیه برنامه استراتژیک
 2270توانایی توزین  ،چانه گیری و شکل دادن خمیر
 2271توانایی طراحی و تولید نمودار در اکسل
 2272تولید کننده نهال زیتون
 2273جواهر ساز
 2274ریخته گری تحت فشار
 2275سرپرست رستوران هتل

 2276سیم بکسل اندازی جرثقیل مقدماتی
 2277شش سیگما
 2278شیرینی پز شیرینی های خشک(پیشرفته)
 2279صادرکننده عصاره و اسانس گیاهی
 2280طراح جیگ و فیکسچر
 2281طراحی و تحلیل سیستم های کنترل با نرم افزار matlab
 2282طراحی و محاسبه تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier Ha
 2283طراحی مدارات الکترونیک به کمک Pspice
 2284فروشندگی زعفران
 2285فن ورز ارشد ازمایشگاه شیمی داروسازی
 2286فن ورز برق فشار قوی
 2287فن ورز تعمیر سیستم کنترل گسترده DCS
 2288فن ورز ذبح دام
 2289قالبگیر و ریخته گر مواد ترکیبی (کامپوزیت)
 2290کار ایمن در ارتفاع
 2291کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw
 2292کاربرد کامپیوتر در خودرو
 2293کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی *
 2294کارور کوره ذوب الومینیومDC
 2295گل ارایی گیاهان تزیینی
 2296ماکت ساز ساختمان
 2297متصدی کنترل تولیدات درواحدهای کشاورزی
 2298مدیر حسابرسی
 2299مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT
 2300مسیول اجرای سازه های فلزی
 2301مسیول قراردادها
 2302مفصل بند کابل نوری
 2303ملوان عمومی کشتی های کمتر از  500تن
 2304مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت
 2305نصب و تعمیر تلویزیون های پالسما‘LCDوLEDسامسونگ
 2306نصب و تعمیر سیستم های صوتی خانگی سامسونگ
 2307نصب و تعمیر ماشین های ظرفشویی سامسونگ
 2308نصب و تعمیر ماشین های لباسشویی سامسونگ
 2309نظارت بر اماده سازی بستر گلخانه های خاکی و هیدروپو
 2310نظارت براجرای تاسیسات مکانیکی وبرقی(بارویکردمهندسی
 2311نهیه کشک و قره قروت
 2312واردکننده عصاره و اسانس گیاهان دارویی

C is co C ertified Network P rofes s ional (C C NP T S hoot) 2313
 2314اپراتور ارزیابی امنیت سیستم های قدرت
 2315اماده سازی و تست نفوذ در شبکه
 2316امداد گر امداد خودرو
 2317انالیز مقدماتی متابولیت های ثانویه در گیاهان داروی
 2318برنامه نویس  ASP.Netتکمیلی

 2319بکارگیری اصول وضوابط مقررات ملی ساختمان دراجرای مع
 2320بهره بردار زمین های شور و قلیایی
 2321پرورش دهنده کرم ابریشم
 2322ترسیم الگوی چادر و مقنعه و مدل سازی ان (سفارشی دوز
 2323تعمیر سیستم فشار پایین خودروهای دوگانه سوز(سیستم م
 2324سرپرست و پیمانکار حرفه ای درودگری و کابینت سازی چو
 2325سرویس و نگهداری ماشین االت
 2326طراح قالب ریخته گری تحت فشار (دایکاست)
 2327طراح و توسعه دهنده پایگاه داده با MYSQL-XAMPP
 2328طراحی و انالیز شبکه های ابرسانی با نرم افزار Wate
 2329طراحی و تحلیل و مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیله
 2330فن ورز پذیرش و نمونه گیری در ازمایشگاه
 2331کارگر فردار فانتزی
 2332کارگرتخریب کار ساختمانهای بتنی‘فوالدی و بنایی
 2333کارور ( Dreamweaverکار و دانش)
 2334کارور UNIX
 2335کارور کارت بافی (نوار بافی)
 2336کشت گیاه دارویی اسطوخودوس
 2337مدل ساز فلزات قیمتی *
 2338مدیرفنی واحدمرغ گوشتی وتخمگذار
 2339مدیریت منابع انسانی H.R.M
 2340مسیول اجرای سازه های بتنی
 2341ناظر مزارع گندم
 2342نصاب و عیب یاب سیستم های حفاظتی‘امنیتی و ارتباطی
 2343اپراتور بهره برداری از سیستم های قدرت
 2344اجرای نظام اراستگی و محیط کار و تهیه گزارش
 2345ارایشگر دایم صورت زنانه
 2346ازدیاد مو
 2347اصول ایمنی سیستم خودروهای دوگانه سوز
 2348الگوساز و برشکار لباس زنانه
 2349انالیز افات و بیماریهای گیاهی با استفاده از اطالعا
 2350انیمیشن ساز فیلم و بازی های کامپیوتری با MAYA
 2351بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی
 2352برق و تزیینات زانتیا
 2353برنامه ریز تعمیر ونگهداری سیستم های قدرت
 2354برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT
 2355پیش کار درجه (2کاردانش)
 2356پی سازی
 2357ترسیم الگوی کت و مدل سازی ان(سفارشی دوز زنانه)
 2358تزیین لباس مجلسی و عروس (سفارشی دوز زنانه)
 2359تعمیرکار کفش(خاص دانش اموزان با نیازهای ویژه)
 2360توانایی انتخاب ارد و عمل اوری خمیر مایه
 2361تولید کننده بذور سبزی و گل

 2362چاقو ساز
 2363حلوا پز سنتی اذربایجان شرقی
 2364خیاط لباس های سنتی ترکمن *
 2365دکوراتور *
 2366رایانه کار icdlدرجه ( 1ویژه نابینایان)
 2367رعایت اصول بهداشت در مرغداری صنعتی
 2368رنگ شناسی
 2369رنگ کار چوب درجه * 1
 2370رنگ کاری پوشش چوب و صفحات چوبی
 2371سرپرست کنترل کیفی درصنعت نان
 2372سوراخکاری -خزینه کاری و برقوکاری
 2373طراح لباس مردانه
 2374کارشناس نمایشگاه
 2375کارگر نان درار و نان پهن کن تافتون
 2376کارور ماشین تمام تاب (رینگ) *
 2377گلدوزی با ماشین دوخت روی لباس
 2378متره و براورد هزینه تاسیسات الکتریکی ساختمان
 2379مدیریت اجرایی محیط زیست شهری
 2380مدیریت بهره وری
 2381مراقبت و نگهداری از کودکان( 1تا  7سال)
 2382مرمتگر و احیاء و بازسازی ابنیه تاریخی با نرم افزار
 2383معامله گر بورس های کاالیی
 2384معرق منبت کار صدف و چوب درجه 1
 2385نصاب سیستم های صوتی سالن های کنفرانس
 2386نقاش قطعات فلزی
 2387نگهداری و راهبری جرثقیل
 2388اجرای ساخت وساز به کمک گواش درقالب اثر هنری
 2389اپراتور جرثقیل سقفی پوش باتومی
 2390اشپزی ابزیان
 2391انالیز و شبیه سازی تصاویر و سیگنالهای الکترومغناطی
 2392انبارداری داروهای گیاهی طب سنتی
 2393بایگان(کاردانش)
 2394برنامه نویسی ( SCRATCHبازی سازی و شبیه سازی کامپیو
 2395بکارگیری مهارت جامع برقراری ارتباط
 2396بکارگیری اصول وضوابط مقررات ملی ساختمان درنظارت سا
 2397بیمه گر بیمه های بازرگانی *
 2398پژوهشگر
 2399پالستیک کار عمومی درجه * 1
 2400ترسیم نمودارهای تکمیلی به کمک Excel
 2401ترکه باف(مروارید باف -ارغوان باف و)...
 2402تعمیر و احیاء باتری های صنعتی(اسیدی  -قلیایی)
 2403تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی
 2404تکنسین امنیت سیستمهای Linux

 2405تهیه انواع پلو
 2406تهیه و بسته بندی سبزیجات تازه خور
 2407تولیدکننده خانگی ترشی و شور
 2408جوشکار گاز درجه * 1
 2409حسابداری مدارس
 2410دوخت تکمیلی لباس های نازک (سفارشی دوز زنانه)
 2411دوزنده لباس محلی بلوچی مردانه
 2412دیوارنویس
 2413رانندگی تراکتور پیشرفته
 2414سرامیک ساز درجه * 1
 2415سرپرست تامین بار کوره شیشه رنگی
 2416سرویسکار خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین
 2417طراح و انالیز سازه با SAP
 2418طراحی و تحلیل مدارات با نرم افزار MODELSIM
 2419فن ورز تضمین کیفیت
 2420کاربرد علم روانشناسی در برنامه ریزی و اجرای تور
 2421کارشناس پایش فرایندها
 2422کارگزین و مسیول امور پرسنلی
 2423کارور حفاری چاه های عمیق اب
 2424کارور دستگاه های مقدمات بافندگی
 2425کارور ساخت تسمه نقاله
 2426کنترل بهداشتی در نگهداری مواد غذایی
 2427گلگاری گل های درون خانه ای-خاص دانش اموزان با نیاز
 2428گوینده
 2429متصدی ضدعفونی اماکن و ابزار پرورش کرم ابریشم
 2430مخابره داده با نرم افزار  OCRو تکنولوژی PLC
 2431مدیرتغذیه وبهداشت باغات
 2432مدیر بازاریابی بین المللی
 2433مدیر بازیهای شبکه ای()GAME NET
 2434مدیر تولید
 2435مدیر دفتر فنی
 2436مدیر ویندوز سرور2012
 2437مربی ترجمه و مفاهیم قران کریم
 2438مسیول فنی نان های حجیم و نیمه حجیم
 2439مکانیک ماشین کاردینگ پنبه ای درجه 1
 2440میزبان سالن
 2441نازک دوز ساده زنانه
 2442نخ ریس سنتی
 2443نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تاسیسات مکانیکی
 2444نیم رخ بردار عرضی
 2445اجرای موارد امنیتی در کسب وکار الکترونیکی مقدماتی
 2446انبارداری و بسته بندی گیاهان دارویی
 2447انتخاب مواد مصرفی در جوشکاری

 2448انجام متره و براورد به کمک نرم افزار
 2449بازاریابی الکترونیکی
 2450بایگان و مسیول اطالعات و امار اموزشی
 2451برنامه ریزی و سرویس و نگهداری تجهیزات کارگاهی
 2452تعمیرکار تلویزیون رنگی *
 2453تکنسین بازرسی گوشت
 2454حسابدار صنعتی درجه 1
 2455حسابداری دفاتر
 2456دوزنده لباس های ضخیم زنانه( خاص افراد با نیازهای و
 2457سازنده جیک و فیکسچر
 2458سرپرستی و سازماندهی مالی در دفاتر خدمات بانکی
 2459سرویسکار ماشین االت سنگین راهسازی
 2460سنگ کار درجه ( 1کار و دانش)
 2461طراح و مجری فناوری سیستم های سبز ساختمان(باغ بام و
 2462طراح وسازنده پالوداریوم(سیستم تلفیق اکواریوم وترار
 2463طراحی سطوح پیشرفته با CATIA
 2464فراوری کننده قارچ خوراکی
 2465فیلنمامه نویس
 2466کارشناس فروش اینترنتی
 2467کارگر خدماتی
 2468کارمند اطالعات هتل
 2469کارور ریخته گری روی
 2470مدلسازی و شبیهسازی فرایندهایشیمیایی با نرمافزار
 2471مدیر SQL SERVER
 2472مدیر نانوایی (کار و دانش)
 2473نصاب پانل ها و دیوارهای چوبی
 2474نصاب و تعمیر کارمشعل های تک فاز یک مرحله ای (گازی
 2475نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز
 2476نگهداری پیش گیرانه و عیب یابی و تجهیزات پزشکی بخشه
 2477نگهداری و تعمیرات (نت)
2478
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 2479ادابا و معاشرت کودکان و نوجوانان
 2480ازمایشگر ازمایشگاه پلیمر
 2481امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک
 2482انالیز اجزای سازه ای با استفاده ار نرم افزار ABUQU
 2483بازرس موتور لکوموتیوGM
 2484بازیگر تیاتر
 2485باغداری میوه های گرمسیری خزان دار
 2486براورد و تهیه صورت وضعیت به کمک Excel
 2487برداشت مکانیزه محصوالت صنعتی و نظارت بر ان
 2488برداشت و فروش محصوالت گلخانه های خاکی
 2489بررسی سوابق واجدین شرایط باز خریدی،انفصال ،استعفا
 2490بررسی وبه کارگیری قوانین ومقررات وایین نامه ای است

 2491بهره بردار گیاهان دارویی -مرتعی و جنگلی
 2492پتانسیل سنج و ارزیاب سایت نیروگاه خورشیدی
 2493پرورش ماهی قزل االدرسیستم مدار بسته
 2494تحلیل ریاضی با نرم افزار Minitab
 2495تعمیرکار تلویزیون های پیشرفته( LCDو پالسما)
 2496تعمیرکار دستگاه فتوکپی
 2497تعمیرکار دستگاه های تکثیر *
 2498تعمیرکار سیستم انتقال قدرت خودروهای نیمه سنگین
 2499تعمیرکار ماشین حساب *
 2500تکه دوزی روی لباس
 2501تندیس تراش با موم ()wax
 2502تولید کننده گلهای پیازی در فضای ازاد
 2503تولیدکننده نهال مثمر و غیر مثمر
 2504تونسی باف
 2505جوشکار پالستیک
 2506چله کش دانش اموزان گروه اسیب دیده بینایی
 2507دستیار پزشک طب سنتی
 2508دستیار پژوهشگر
 2509دوخت و اتوی قسمت های مختلف دامن
 2510راه اندازی موتورهای اسنکرون سه فاز و تک فاز با کلی
 2511راهنمایی گردشگران کویر و بیابان
 2512زراعتکار درجه 2
 2513سراشپز کل اشپزخانه و قنادی های هتل
 2514سرپرستی صنایع تولیدی
 2515سرکارگر کارگاه هوا دهنده
 2516سرممیز داخلی
 2517سرویس و نگهداری و تعمیر سیستم های تهویه مطبوع (حرا
 2518طراح کابینت چوبی با استفاده از نرم افزار Kitchen D
 2519طراح مرغداری ها
 2520طراحی و تحلیل مدل های تزریق پالستیک با نرم افزار M
 2521طراحی ودوخت لباس (خاص افرادبا نیازهای ویژه)
 2522غواص سطح 3
 2523فن ورز کار در ارتفاع *
 2524کار با صفحه گسترده ICDL - EXCEL
 2525کاربر نرم افزار الیت روم
 2526کاربرد علم جغرافیا(ایران-جهان) در برنامه ریزی و اج
 2527کارور بسته بند انجیر خشک
 2528کارور دستگاه تولید لیوان کاغذی یکبار مصرف
 2529کاغذ ساز دستی
 2530کنترل ابهای شور در توسعه کشاورزی
 2531کنترلر رنگ
 2532کنترلر رنگهای صنعتی
 2533لق گیر *

 2534مسیول خط تولید سوسیس و کالباس
 2535مسیول دبیرخانه و بایگانی
 2536مسیول فنی تولید رنگهای صنعتی
 2537معاون کارگاه
 2538مکاترونیک کار
 2539مهندس فروش
 2540نصاب پرس مکانیکی
 2541نمونه ساز رنگهای صنعتی
 2542هویه کار پارچه درجه 1
2543

)  Power Shadطراحی در نرم افزار ( CAD/CAM5

 2544اتوماسیون کار صنعتی FATEK
 2545ازمایشگر ارشد ازمایشگاه شیمی-صنایع روغن نباتی
 2546انبار دار و سردخانه دار مواد غذایی
 2547اینه کار مقدماتی
 2548بازار یابی و فروش محصوالت
 2549بازاریاب مطبوعاتی
 2550برداشت محصوالت گلخانه های خاکی
 2551برنامه نویس  ASP.Netمقدماتی
 2552بسته بندی خرما
 2553بهره بردار گیاهان دارویی ریشه ای
 2554پردازش تصویر و بینایی ماشین با نرم افزار Open CV
 2555پرورش دهنده انواع شمعدانی
 2556پرورش دهنده کبک گوشتی مادر
 2557پرورش نشاء گلها و گیاهان فصلی-خاص دانش اموزان با ن
 2558تشعیرکار
 2559تعمیرکار دستگاه های پخش لوح فشرده()CD
 2560تعمیر سیستم تعلیق خودرو
 2561تعمیر قفل وشیشه باالبر خودرو
 2562تکنسین کارخانجات ارد اسیابانی
 2563توانایی بازرسی سیستم لوله کشی
 2564توسعه دهنده  webبا Multimedia
 2565حاشیه نگار دور صفحه
 2566حسابدار موسسات بازرگانی و صنعتی
 2567حسابداری دانشگاهها
 2568دوخت عروسک پارچه ای (خاص افرادبانیازهای ویژه)
 2569دوخت و اتوی قسمت های مختلف شلوار
 2570دوره پریماورا ( )P3Eسطح 2
 2571روکش کاری مبلمان مرکب با روکش های طبیعی و مصنوعی
 2572سازنده کاشی سنتی
 2573سازنده نقل و نبات و شکر پنیر
 2574سبزیکاری-خاص دانش اموزان با نیازهای ویژه
 2575سرامیک ساز درجه * 2
 2576سوارکاری پیشرفته اسب های سواری

 2577سوزن دوزی بر روی طلق یا جسم شیشه ای
 2578شناسایی و بهره داری محصوالت فرعی جنگل و مرتع
 2579طراح کاشی
 2580طراحی مسیر با نرم افزار Sivan Design CivilCAD
 2581طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات
 2582عملیات وجین علف های هرز-خاص دانش اموزان با نیازهای
 2583فراور خانگی زعفران
 2584فنون مذاکرات تجاری
 2585کاربر  Mechanical Desktopدرجه * 2
 2586کاربر  WORDمقدماتی
 2587کارمند فروش و بازاریابی هتل
 2588کارور صنایع کمپوت و کنسرو سازی
 2589کارور ماشین جوراب بافی(مکانیکی)
 2590کپو باف
 2591کشتکار گندم
 2592گوهر شناس
 2593متصدی فراوری میوه زیتون جهت روغن گیری
 2594مجری اجرای مقاوم سازی درجه 2
 2595مدیریت تنظیمات کاربری
 2596مسگر
 2597معدن کار عمومی *
 2598مهندس سازنده  Web Siteهای -Commerce E
 2599مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک
 2600موکاری و مدیریت تاکستان
 2601نازک دوز ساده زنانه (خاص افرادبا نیازهای ویژه)
 2602نصاب سیستمهای برقی اسانسور
 2603نصب درب و ریل اسانسور (پایه )2
 2604نصب مکانیکی اسانسور (پایه ) 2
 2605نقاش پشت شیشه ( قلم زن شیشه )
 2606نقده دوز
 2607نقشه بردار مسیر
 2608نقشه خوان صنعتی ساخت و تولید
 2609نگهداری و بهبودکیفیت مواد غذایی
 2610نوازنده درامز مقدماتی
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 2612اجرای سیستم روشنایی
 2613اجرای عملیات واکسیناسیون طیور
 2614بازیاب و فروشنده حضوری(ویزیتور)
 2615برنامه نویس (VB.NET( Windows Application
 2616برنامه نویس  ASP.Netپیشرفته
 2617بسته بند محصوالت باغی طبق اصول مهندسی بعد از برداش
 2618بهداشت و ایمنی محیط کار در صنعت فرش
 2619بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی و انرژی مصرفی با نر

 2620بویلر بخار سطح 2
 2621پژوهشگر ماهر
 2622پیچ و مهره تراشی
 2623پیاده سازی مدارات فرمان و قدرت برقی در سیستم های ت
 2624تحلیلگر و طراح سازه های بتنی و فلزی STAAD111
 2625ترسیم الگوی دامن و مدل سازی ان (سفارشی دوز زنانه)
 2626تعمیرکاردستگاههای ازمایشگاهی الکترونیک
 2627تعمیرکار اتومبیل گاز سوز (کاردانش)
 2628تکنسین طراحی‘پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی ب
 2629تکنسین تغذیه و جیره نویسی ابزیان به روش دستی و رای
 2630تکنسین فنی سالن پرورش مرغ مادر
 2631تولیدکننده رشته اشی
 2632تولیدکننده نشاء صیفی
 2633حسابرس درجه 1
 2634دکوراتور داخلی شیشه ای مقدماتی
 2635دوخت تور نواری‘روبان و نوار اریب(خاص افراد با نیاز
 2636دوره پریماورا ( )P3Eسطح 1
 2637دوزنده کت و کاپشن چرمی
 2638دوزنده لباس بندری
 2639رنگرز طبیعی قالی دستباف
 2640رودوزی سنتی روی لباس (سفارشی دوز زنانه)
 2641روش تحقیق در شبکه های اجتماعی
 2642زبان تخصصی هتلداری
 2643زراعت کار گیاهان روغنی
 2644ساخت قطعات سفالی بدون لعاب با چرخ سفالگری
 2645سازنده چینی و سرامیک
 2646سازنده سه تار
 2647سوزن دوز سنتی اصفهان
 2648شبیه سازی فرایندهای ناپیوسته با نرم افزار ASPEN Ba
 2649طراح پارک های شهری
 2650طراحی پروژه راه سازی با نرم افزار AUTO CAD LAND DE
 2651طراحی اتصاالت سازه های فوالدی(پیچی و جوشی)
 2652طراحی وب سایت با تکنولوژی ASP.NET
 2653فراور کنسرو زیتون
 2654فن ورز کالیبراسیون وسایل اندازه گیری فشار
 2655کارافرینی روستایی
 2656کارشناس ارشد شبکه های عصبی در MATLAB
 2657کارور تهیه تخته ام دی اف()MDF
 2658کباب پز مقدماتی
 2659گچ کاری با گچ های نوین(پاششی)
 2660لوله کشی لوله های پلیمری در صنعت نفت
 2661لوله کشی لوله های فوالدی(فیتینگی -فلنجی)
 2662متصدی حفاظت از تاسیسات گازی

 2663مدیریت تغذیه و حاصلخیزی گیاهان دارویی
 2664مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1
 2665مدیریت تولید و عملیات
 2666مربی اموزش الکترونیکی
 2667مسیول دیگ بخار (صنایع )
 2668نظارت و کنترل رنگ بندی در قفسه بافندگی فرش
 2669نقاش پیشرفته
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 2671اتوماسیون کار صنعتی delta
 2672اجرای سیستم های مختلف انبار و خروج کاال از انبار
 2673اجرای گل ومرغ در حاشیه ومتن
 2674اداره بنگاه اقتصادی کوچک
 2675ارزیابی درونی مراکز اموزشی

 2676ازمایشگر دستگاه SEM
 2677الگو ساز لباس با رایانه
 2678اماده سازی استخر الرو و بچه ماهیان گرم ابی
 2679برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل
 2680برنامه نویسی  PLC Deltaبا دستورات پیشرفته
 2681برنامه نویس زبان VISUAL- C
 2682بسته بندی تخم مرغ بومی
 2683پرورش دهنده اردک
 2684ترسیم الگوی پیراهن و مدل سازی با پارچه های تریکو و
 2685تعمیرکارسمپاش های موتوری
 2686تولید کننده گیاهان دارویی در اراضی کم بازده
 2687تولیدکننده سوسیس و کالباس
 2688چادر دوز(سفری)
 2689حسابدار مالی *
 2690در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه 1
 2691راسته دوز گروه ب (خاص افراد با نیازهای ویژه)
 2692سختی و سختی گیری اب
 2693سرپرست و راهبر پروژه های سیستم های سرمایشی و گرمای
 2694سوزندوز سنتی خاص مناطق
 2695طراحی سازه های بتن مسلح
 2696طراحی فضای داخلی منزل مسکونی با نرم افزار 3Dhome
 2697عروسک ساز نمایشی
 2698کار با ماشین های اره گرد (مجمعه ای ،قطع کن و دورکن
 2699کار با ماشین های سوراخکاری ،لوال زنی و کام کنی
 2700کارور FREEHAND
 2701کارور ماشین  CNCپانل بر
 2702کارور میکسر
 2703کارور(اپراتور) دستگاه بوجاری گندم
 2704کنترل و شبیه سازی ابیاری گیاه با نرم افزار کامپیو
 2705گرگورباف

 2706لوله کشی لوله های پلی پیلن(()p.pویژه اموزش و پرورش
 2707متصدی تنظیم و نگارش قرارداهای ملکی
 2708متصدی البسه در هتل (کار و دانش)
 2709متصدی تخمیر نان وتولید مخمر
 2710مدیر حسابداری فروش
 2711مدیرتحقیق و توسعه درصنعت نان
 2712مدیریت تلفیقی افات گیاهان دارویی
 2713مهندس تحلیگر  ooو طراحی با UML
 2714مهندس کامپیوتر در شبکه های SAN
 2715نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس
 2716نقاش کارتون مقدماتی
 2717نقاشی با میخ
 2718نقاشی
 2719نقشه خوانی و نقشه کشی و تعیین چیدمان سیستم های حرا
 2720نقشه خوانی ،نقشه کشی و تعیین چیدمان سیستم های تبری
 2721نگهداری اسانسور
 2722نماینده فروش بیمه *
 2723نمونه بردار ازمایشگاه شیمی قند  ،نیشکر (صنایع)
 2724اپراتور تولید الستیک خام
 2725اسپرم گیری و عمل تلقیح
 2726تعمیرکار تلویزیون رنگی
 2727تعمیرکار چیلر جذبی
 2728تعمیرکار ماشین االت و ادوات کشاورزی
 2729تهیه پلو و چلو (مقدماتی)
 2730توسعه و تقویت مهارت های هوش حرکتی
 2731جوشکار لوله های گاز با فشار باال
 2732دوخت پرده ،واالن و کتیبه (خاص افرادبانیازهای ویژه)
 2733دوخت تکمیلی با دست و ماشین دوخت چندکاره خانگی(خاص
 2734رنگ امیز نقشه فرش(کار ودانش)
 2735سازنده کاشی هفت رنگ
 2736سازنده و نصاب اب گرمکن خورشیدی *
 2737سر اتش نشان صنعتی
 2738سرویسکار و نگهدار سم پاش ها
 2739ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و ساز شهری(با رویکرد م
 2740طراحی روشنایی فضای باز با نرم افزار Calculux Area
 2741طراحی کاشت منظر
 2742طراحی مدارات مجتمع دیجیتال
 2743فروشنده *
 2744کار با Sim Power System MATLAB
 2745کارور پیله کشی
 2746کارور ماشین بافندگی راپیری
 2747کشت گیاه دارویی بادرنجبویه
 2748مدیر ارشد

 2749مدیر تولید گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گل
 2750مدیر تولید مزرعه قارچ خوراکی
 2751مدیریت و بکارگیری هورمون های گیاهی در بخشهای مختلف
 2752مسیول بسته بندی
 2753مشاور مشاغل
 2754معاون خانه داری هتل
 2755نصب و تعمیر درب های اتو ماتیک
 2756نقشه خوانی و متره و براورد هزینه تاسیسات مکانیکی
 2757طراحی چهره درحالتهای مختلف با تکنیک سایه روشن
 2758اتصال لوله های تلفیقی (چند الیه)
 2759ازمایشگرRT.PCR-PCR
 2760اندازه گیری الکتریکی
 2761اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیو شمیاییBOD
 2762برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
 2763تکنسین ازمایشگاه میکروب فراورده های لبنی
 2764تکنیک های تدوین چشم انداز
 2765تند خوان *
 2766تولیدکننده خانگی سبزی های خشک
 2767دوخت پیشرفته گلدوزی دستی روی لباس (سفارشی دوز زنان
 2768دوخت و اتوی قسمت های مختلف باالتنه بلوز و پیراهن
 2769دوخت و اتوی قسمت های مختلف یقه مانتو
 2770دیسپاتور
 2771فراوری برگه زردالو
 2772فن ورز نصب پایه به روش خط گرم
 2773کار با ماشین های اره فلکه (نواری)
 2774کار با واژه پرداز ICDL-WORD
 2775کاربر  Accessحرفه ای
 2776کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign
 2777کاربرد برق در ماشین ابزار
 2778کارگر خمیرگیر نان حجیم و نیمه حجیم
 2779کارگزینی و امور پرسنلی (کار و دانش)
 2780کنترل دورموتورهای الکتریکی  ACبا Drive Delta
 2781کنترل فرایند اماری ()SPC
 2782گچبر حاشیه ساز
 2783مدیر تدارکات غذایی ( مدیر کیترینگ )
 2784مراقب امور بهداشت و سالمت خانواده
 2785مربا پزصنعتی
 2786مکاتبه کننده اداری
 2787مکانیک ماشین های بافندگی (تاری پودی)
 2788مکانیک ماشین های ریسندگی یکسره
 2789نقشه بردار معادن روباز و زیر زمینی
 2790نقشه کشی به کمک نرم افزار Autodesk Inventor 2015
 2791نگارنده متون فارسی ( ایین نگارش )

 2792ارایشگر ناخن

(کار دانش) *

 2793برنامه ریزی و هماهنگی سیستم تولید
 2794پیچ و مهره تراشی
 2795تحلیل سیستم طبق روشFMEA
 2796تعمیرکار ماشین های ابزار *
 2797تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها
 2798حسابداری واحدهای صنفی 1
 2799دوخت تکمیلی بادست و ماشین دوخت چندکاره خانگی (خاص
 2800دوزنده پوشاک حمام ویژه معلوالن جسمی و ذهنی
 2801رایانه کار  SPSSدرجه 1
 2802ریخته گری قطعات الومینیومی و الیاژهای انها
 2803ساخت پروژه چوبی وصفحه ای درودگری مقدماتی ویژه دانش
 2804شال باف
 2805طراحی توجیهی فنی و مالی و اقتصادی در طراحی معماری
 2806طراحی قالب های فلزی و پالستیک با نرم افزار ( CATIA
 2807فراور و بسته بند خانگی عسل
 2808فراور وبسته بند خانگی عسل
 2809کارشناس اموزش
 2810کارمند تکثیر و ارشیو فنی درجه 2
 2811کارور گرافیک پیشرفته
 2812کارور ماشین خاک ورزی
 2813کمک داربست بند
 2814مونتاژ کار مصنوعات چوبی
 2815نقاشی ساختمان
 2816نقشه خوانی جامع رشته جوشکاری با کامپیوتر
 2817نمدمال (کچه دوزی)مرطوب و خشک(سوزنی) پیشرفته
 2818نوازنده ارگ
 2819ازمایشگر ارشد ازمایشگاه شیمی فراورده های لبنی
 2820برنامه نویسی  plc lsبا دستورات پایه
 2821پخت نان سنگک
 2822تعمیرکار دستگاه های تکثیر
 2823تعمیرکار سیستم سوخت رسانی تراکتور
 2824تغذیه گیاهان در باغبانی
 2825تکنیک های مبارزه با بیماریهای گیاهی و پیش گیری انه
 2826تولید لواشک زرد الو
 2827تولید,بازاریابی و فروش جواهرات مهره ای(محصول محور)
 2828راه اندازی ماشین فرز و استفاده از متعلقات
 2829سرو و پذیرایی
 2830طراح هیدرولیکی با برنامه HEC – RAS
 2831فروشنده لوازم یدکی اتومبیل
 2832فن ورز بازیابی و تصفیه پس ابها
 2833کاربا نرمافزار سهبعدی طراحیمسیر Auto desk Civil
 2834کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب ( ) 2

 2835کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو
 2836کارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه 2
 2837کارمند بازاریابی و فروش در اژانس های جهانگردی
 2838کارور ماشین االت کشاورزی(رانندگی تراکتور و تیلر)
 2839کارور ماشین االت و ادوات کشاورزی ( ماشین های کاشت
 2840کمک کارور Solid Works
 2841کنترل تاسیسات و امور زیربنایی در نساجی
 2842متصدی اتوماسیون صنایع نفت و گاز
 2843مراقبت و نگهداری ازکودکان
 2844مرمتگر اثار تاریخی -فرهنگی
 2845مسگز تزیینی
 2846منشی پزشکی درجه 2
 2847نصب انواع درب و پنجره اهنی
 2848نهالکار مراتع
2849

)  CATIAفرز کاری و تراشکاری در محیط ( CAD/CAM3

 2850بافندگی تاری پودی
 2851تراشکاری تخصصی
 2852تصمیم گیری به روش AHP
 2853تعمیر و عیب یابی ایمو بیالیزر
 2854جوشکاری لوله های فوالدی کم کربن و زنگ نزن با فراین
 2855چاروق دوز
 2856حروفچین رایانه ای ( کامپیوتری )
 2857دوزنده روکش صندلی خودرو
 2858دوزنده لباس ضخیم زنانه(ویژه افراد خاص با نیازهای و
 2859سازنده تار
 2860قفل و کلید ساز
 2861کارور FLASH
 2862کارور کنترل میکروبی مواد غذایی *
 2863مدیریت زمان
 2864مسیول بازنگری طرح ها
 2865ویراستاری متون
 2866اپراتور جرثقیل تاورکرین
 2867انجام امورپیمان هادرعملیات ساختمانی
 2868برشکار رویه کفش ماشینی درجه 2
 2869برنامه نویس  visual-cمقدماتی
 2870برنامه نویس wpf
 2871پاکسازی پوست صورت زنانه
 2872تعمیرکار دستگاه فتوکپی *
 2873تکثیرکننده حیوانات ازمایشگاهی (موش ورات)
 2874چله کشی دارهای حجمی
 2875حفظ و نگهداری سیستم های ابیاری تحت فشار
 2876سرپرست تاسیسات حرارتی و برودتی
 2877سفالگر به روش ریخته گری

 2878عایق کار رطوبتی و اسفالت کار ابنیه درجه 1
 2879کاربا ماشین االت عمومی صنایع چوب (درود گری مقدماتی
 2880کاربرد کامپیوتر در دفاتر
 2881کاربری و نگهداشت دستگاه های مانیتورینگ عالیم حیاتی
 2882کارور خط تولید سنگبری
 2883نازک دوز ساده زنانه(گروه الف)
 2884نازک دوز ساده مردانه(گروه الف)
 2885نظارت بر کوددهی پایه
 2886ازمایشگر کنترل کیفی معادن شن وماسه
 2887اقتصاد سنجی کاربردی
 2888انالیز گازهای خروجی اگزوز
 2889تزیین صندل
 2890جسابداری عمومی تکمیلی
 2891دوخت و اتوی جیب -جا دکمه – دکمه -قزن – زیپ لباس و
 2892زراعت کار صیفی جات
 2893شبیه سازی‘ تحلیل و طراحی سیستم های کنترل هوشمند با
 2894طراحی مدارات نانو اکترونیکی دیجیتال
 2895فروشنده مواد غذایی
 2896کارمند روابط عمومی هتل
 2897کمک فروشنده قنادی
 2898مدیر تغذیه باغات
 2899مدیر و مسیول کارواش
 2900مدیریت زنجیره تامین()SCM

