
عنوان شغلردیف
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(اعم از نشریات ادواری و یا ترتیب انتشار روزنامه)3

(پاک کردن و خشک کردن)4

(دوربین های مدار بسته)5

آالچیق بافی (لوده. سبد. چم. ارغوان. مروار)6

(نوغان داری)7

اقتباس (نویسندگی )8

شرح و تفسیر (نویسندگی )9

بازنویسی متون (نویسندگی)10

تالیف و تصنیف (نویسندگی)11

تصحیح متون کهن (نویسندگی)12

گردآوری (نویسندگی)13

ویترای )نقاشی شیشه های تزئنی  142

15camtasia

16HTML

17icdl

18matlab

19plc-s7-300

20python

ابریشم بافی21

ابریشم کشی خانگی22

اپراتور سامانه ارسال پیام کوتاه23

ادیتوری24

اسپلیت25

Scrum mastrاستاد اسکرام 26

اسمبل و ارتقاء دهنده27

الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه28

انیماتوری29

آرایشگر موی زنانه30

Game tasterآزمونگر بازی 31

testerآزمونگر32

آماده سازی ، بسته بندی فرآورده های کنجد نظیر ارده ، 33

composerآهنگ ساز بازی رایانه ای 34

آهنگسازی تئاتر35

آهنگسازی فیلم36

بازار یاب37

بازاریاب صنایع دستی38

فهرست مشاغل مهارت محور کم سرمایه بر



ترکه بافی  –بامبو بافی )بافت الیاف چوبی39

بافت تابلو فرش40

بافتنی های سنتی41

بافنده پوشاک دو میل42

بافنده ترکیبی قالی و گلیم43

بافنده شبه قالی44

بافنده عروسک45

بچه گانه دوز46

برشته سازی و بسته بندی آجیل سویا47

برشته کردن گندم48

برق ساختمان49

برنامه نویس50

PYTHONبرنامه نویس 51

programmer gameبرنامه نویس بازی 52

Online programmerبرنامه نویس بر خط 53

Network programmerبرنامه نویس شبکه 54

Physics programmerبرنامه نویس فیزیکی 55

Engine programmerبرنامه نویس موتور 56

Al programmerبرنامه نویس هوش مصنوعی 57َ

بسته بند انواع محصوالت ملزومات مصرفی، مسافرتی، اقامتی و رفاهی58

بسته بند دستمال تنظیف59

بسته بند عطریات60

بسته بندی چسب برق63

پاپیه ماشه70

پای پوش سنتی72

پته دوز73

پرداخت و مرمت فرش75

پرده دوز76

پروار بندی گوساله77

پرواربندی بره78

پرورش  دهنده گل محمدی79

پرورش اسب80

پرورش دهنده اردک گوشتی81

پرورش دهنده بوقلمون گوشتی82

پرورش دهنده زنبور عسل83

پرورش دهنده غار بومی84

پرورش دهنده کرم ابریشم85

پرورش دهنده گاو شیری86

پرورش دهنده گاو میش87

پرورش دهنده گوسفند ، بز88

پرورش دهنده مرغ بومی89

پرورش قارچ خوراکی90



پرورش کپور ماهی91

پرورش گلهای آپارتمانی92

پرورش ماهی در استخرهای دو منظوره93

پرینتر  با نرم افزار94

پشتیبان نرم افزار95

پشتیبانی فنی از نرم افزار ارسال پیام کوتاه96

پکیج97

پنجه گیری و گلدوزی جوراب با ماشین نیمه صنعتی98

پوست کنی ، لپه کردن و بسته بندی حبوبات99

2D Animatorپویانمایی دو بعدی 100

پیرایشگر مردانه101

پیرایشگر موی زنانه102

تایپیست103

تجارت الکترونیک104

تحقیق و پژوهش105

تحلیلگر تکنیکال بورس106

تحلیلگر نرم افزار107

تدوینگر طرح نرم افزار108

تدوینگر و ویرایشگر تصویر نرم افزار و رسانه های بر خط109

تدوینگر و ویرایشگر صوت نرم افزار و رسانه بر خط110

تدوینگر ویرایشگر متن نرم افزار رایانه ای111

تدوینگری فیلم112

تذهیب113

تذهیب کار114

تراشکار سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی115

تراشکار صدف116

ترانه و تصنیف سرایی117

(کتاب و مقاله)ترجمه 118

ترجمه متن فیلم119

ترجمه متون مطبوعاتی 120

ترجمه همزمان121

ترمه بافی122

تشعیر123

(تصویر سازی کتاب )تصویرگری 124

تصویرگری کتاب کودک125

تصویرگری مطبوعاتی126

Lnguistic coordinatorتطبیق دهنده زبانی 127

(CFL)تعمیرکار المپ های الکتریکی کم مصرف128

تعمیر تلفن همراه129

تعمیر چرخ خیاطی130

تعمیر کار آبگرمکن دیواری131

تعمیر کار تلفن همراه132



تعمیر کار سیستم های نظارت تصویری133

تعمیر کار لوازم خانگی و برقی134

تعمیر موبایل و تبلت135

تعمیرکار انواع ساعت136

تعمیرکار پکیج137

تعمیرکار تجهیزات آزمایشگاهی138

تعمیرکار تجهیزات پزشکی و بیمارستانی139

تعمیرکار لباس140

(دوربین مدار بسته)تعمیرکار و نصاب سیستم های نظارتی141

تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی142

تعمیرو نگهداری آسانسور143

تعمییر المپ الکتریکی144

تکثیر و پرورش ماهیان زینتی145

تکنسین تولید وپرورش مولد و الرو میل ورم 146

(موسیفی )تنظیم آهنگ147

تهیه فینگر فود148

تهیه انواع کودهای فسیلی149

Game producerتهیه کننده بازی 150

(فقط استان کردستان)تهیه و بسته بندی سقز151

تهیه و بسته بندی نشاسته152

تهیه و ساخت ملزومات گریم چسب ، فون153

تهیه،بوجاری و بسته بندی بذر، پیازو غده محصوالت زراعی و زینتی154

(نمک تراش و سازنده احجام نمکی)تواش سنگ نمک 155

توپ دوزی پارچه ای156

توپ دوزی چرمی157

توردوزی پنجره های ساختمانی158

توزیع کتاب159

توزیع و عرصه فیلم160

تولید اتصاالت شیلنگی161

تولید آلوئه ورا162

تولید کننده بذر پیاز167

تولید کننده زعفران168

تولید کننده سیر در منزل169

تولید کننده قفل کابینت170

تولید کننده گیاهان دارویی171

در گلخانه های کوچک خانگی... تولید کننده محصوالت زراعی، گیاهان زینتی ، قارچ ، نهال و 172

تولید کیسه سرد و گرم173

(فقط استان های فارس ، شهرستان های کاشان و بردسیر کرمان)تولید گالب و عرقیات گیاهی 174

CAMTASIAتولید محتوا با نرم افزار 175

تولید مداد176

تولید موم و کندوی زنبور عسل177

تولیدات چرمی دست دوز184



تولیدات نمدی دست دوز185

تولیدکننده پوشه دکمه دار186

تولیدکننده ربات خانگی و تجاری187

تولیدکننده زنجیر فلزی188

تولیدکننده شمع از پارافین189

تولیدکننده ظرف غذای یکبار مصرف سلولزی190

تولیدکننده عود خوش بوکننده191

تولیدکننده میوه  سبزیجات خشک192

تولیدکننده و بسته بند کودهای ارگانیک193

تولیدکننده واکس194

تولیدکننده یراق آالت سوار کاری195

جاجیم بافی196

جستجوگر و گردآورنده محتوای نرم افزاررایانه ای197

جوشکار سیار198

چاپ باتیک199

چاپ کننده دستی و هنری200

چادر شب بافی201

چاقو ساز202

(کتاب و مقاله )چکیده نویسی 203

آبدانان.چهل تکه دور با دست204

چهل تکه دوزی با دست205

چوقا باف بختیاری206

حروف چینی207

حسابداری208

(گالی بافی –پخل بافی - سیس بافی- کوب بافی- سواس باف- بوریاباف)حصیرباف 209

حکاک روی فلز210

حکاک سنتی روی سنگ211

حکاکی روی چرم212

حکاکی روی فلز213

حکاکی سنتی روی سنگ214

حلوا ارده و سایر محصوالت سنتی215

خاتم216

خدمات بسته بندی انواع حامل های رایانه ای217

خدمات پشتیبانی محتوایی رسانه بر خط218

خدمات جمع آوری شیر219

خرد کردن و بسته بندی قند220

خشک کردن و بسته بندی میوه جات221

خوشنویسی222

خیاط لباس زیر زنانه223

داربافی224

(نشریات ادواری به استثناء روزنامه و هفته نامه )دبیری گروه225

دریل کار  واره کار226



دسر ژله ای و تزیینات آن227

دوخت چادر مسافرتی228

دوخت سرویس آشپزخانه229

دوخت کیف و ساک پارچه ای230

دوخت لباس مبل231

دوزنده چادر و مقنعه232

دوزنده کیف پارچه ای233

دوزنده کیف چرمی234

دوزنده کیف چرمی بادست235

دوزنده لباس شب وعروس236

دوزنده لباس کودک237

دوزنده لباس مبل238

دوزنده و بسته بند بالشت طبی239

راسته دوز240

راه انداز پمپ صنعتی241

(فرش دو گبه)رفوگری 242

رنگ آمیزی نقشه فرش243

(خامه)رنگرزی گیاهی244

روبان دوزی245

رودوزی های سنتی246

رودوزی های مدرن247

روز نامه نگاری248

رویه سازی و تزئینات کفش249

(به غیر از نخ فرش)ریسنده سنتی 250

(بختیاری.یزد.سیستان و بلوچستان.کردستان.شمال خر اسان.ترکمن)زیور آالت سنتی 251

ساخت آکسسور ، ابزار و یراق و تزئینات صحنه252

(موسیقی )ساخت آهنگ 253

ساخت جعبه های فانتزی254

ساخت ساز سنتی255

ساخت طال و جواهر دست ساز256

ساخت ماکت صحنه257

ساخت میوه های خمیر چینی258

سازنده تزئینات چوبی از بازیافت ها259

سازنده تزئینات چوبی با دستگاه سی ان سی260

سازنده تولیدات نمدی ودست دوز261

سازنده جعبه مقوایی مخصوص مواد غذایی، کیسه بهداشتی از فیلم مانند کیسه فریزر و سفره یکبار مصرف262

سازنده شارژرهای الکترونیک خود شارژ برای لوازم دیجیتالی263

سازنده کمربند چرمی264

(...مورد استفاده در میادین و )سازنده مجسمه های سیمانی265

سازنده وسایل تزئینی با رزین266

سراجس سنتی267

سردبیری نشریات  ادواری268



آبدانان.سرویس دوز سرویس خواب269

سرویس ماشین دوخت خانگی270

سرویس و نگهداری ماشین های دوخت خانگی271

سری دوز سرویس خواب272

سری دوزی سرویس آشپزخانه273

سفال و سرامیک مدرن274

سفالگری با چرخ  پایی و برقی275

سفالگری سنتی دستی276

سکه دوزی277

سوخت روی چرم278

سوخت نگار چوب و نی279

سیم کشی تو کار280

شال بافی281

شلواردوز282

شمع ساز283

صاف کاری288

صحافی دستی289

صدا برداری290

صفحه آرایی291

صفحه بندی فنی کتاب292

صمغ گیر ابریشم خام293

 سال12 تا 2صنایع پوشاک دوزنده لباس کودک 294

طر احی و ساخت ابزار و ادوات تعزیه295

طراح ارتباط تصویری نرم افزار و رسانه برخط296

طراح پایگاه داده297

طراح جلد کتاب298

طراح جلوه های بصری نرم افزار و بصری رسانه های بر خط299

Narrative designerطراح داستان ر وایی 300

طراح رابط کاربری نرم افزار و رسانه بر خط301

Gameplay designerطراح روند بازی 302

طراح روی شمع303

audio Designerطراح صدا 304

طراح کاریکاتور و طرح های فرهنگی305

طراح لوموشن306

Al Designerطراح هوشمند مصنوعی 307

طراح و مجری تراریوم308

طراح و معمار سیستم نرم افزار ی309

طراح و نقاش پارچه310

طراحی ، ساخت و بافت ریش ، سیبیل و کاله گیس311

طراحی پارچه و لباس312

طراحی دکوراسیون داخلی313

طراحی ساختمان های  صفر انرژی314



طراحی سنتی315

طراحی سنتی قالی316

طراحی سیاه قلم317

طراحی سیستم های فتوولتایی318

طراحی مزرعه های بادی319

طراحی معماری داخلی320

طراحی مواد تبلیغی فیلم و سینما321

طراحی موشن گرافی322

PV SYSTطراحی نرم افزار 323

طراحی نقشه فرش با رایانه324

طراحی و الگو گیری کفش325

3d MAXطراحی و پیاده سازی انیمیشن های سه بعدی 326

طراحی و دوخت انواع لباس نمایش327

طراحی و دوخت چادر328

طراحی و دیزاین شوی لباس329

طراحی و ساخت عروسک نمایشی330

طراحی و ساخت ماسک نمایشی و تزئینی331

طراحی و ساخت مانکن332

طناب بافی333

عروسک خمیر چینی334

عروسک سازی335

فتوشاپ336

فرآوری و بسته بندی انواع جوانه های گندم ، ماش و عدس339

فرآوری و بسته بندی انواع غالت و خشکبار340

فروشنده گیاهان دارویی341

فقط استان های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی342

فیروه کوب343

فیلمنامه نویسی344

قالب سازی345

قالی باف تابلویی346

قالیباف347

قالیباف  فارسی348

قالیباف ترکی349

(گره متقارن)قالیباف ترکی 350

قالیبافی351

قالب باف پوشاک352

قالب باف جیر و چرم353

قالب باف لوازم تزئینی354

قلم زنی روی فلز355

(مشبک- قلم گیری- سیاه قلم- ریزه قلم)قلمزنی 356

قلمکار357

خواهران.کاشی کار358



2کیف359

(متقال باف- کرباس باف- قناویز باف- فرت باف- جیم باف- ایراز باف- حوله باف –ارمک باف  ): کار باف سنتی 360

کاربر گرافیک رایانه ای361

Photo Shopکاربر گرافیک رایانه ای با 362

کاربر ماساژ363

کارتوناژ364

کارشناس امنیت رسانه بر خط365

کارشناس دیجیتال مارکتینگ366

کارگر سفت کار367

کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی368

cinematic trailer Directorکارگردان پیش پرده سینمایی 369

design directorکارگردان طراحی 370

کاشی کار371

کشمش پاک کنی و بسته بندی372

کالغه ای373

کاله گیس باف با موی طبیعی زنانه374

کمک حسابدار375

کمک نقاش ساختمان376

کوبلن دوزی377

کوالژ و تابلو سازی378

کیف سازی مدرن379

کیک ساز وتر ساز380

گبه باف381

گچ کار382

گرافیست امور پیش از چاپ383

(هنرهای تجسمی )گرافیک کامپیوتری 384

گرافیک مطبوعاتی385

گرمایش کف386

گلدوز سه بعدی387

گلدوزی برزیلی388

گلسازی389

گلیم بافی 391

(دامله)گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی392

گیاهان دارویی393

لباس های محلی اقوام394

لوله کش سیستم کف گرمایی395

ماشته بافی396

ماکت ساز397

متصدی امور فنی صدا398

مجسمه سازی و حجم399

محصوالت چاپی غیر کتاب400

3D modelerمدل ساز سه بعدی 401



(نشریات ادواری باالتر از هفته نامه )مدیر بازرگانی 402

Brand managerمدیر تجاری 403

production directorمدیر تولید 404

مدیر محتوای نرم افزار رایانه ای405

مروار باف406

(سبدبافی)مروار بافی407

مشاوره انرژی های تجدیدی پذیر408

مشبک کار409

مشبک کار چوب410

معامله گری و استخراج ارزهای دیجیتال از طریق انرژی تجدید پذیر411

معرق چرم412

معرق چوب413

معرق ساقه گندم414

معرق کار کاشی و سرامیک415

معرق کار کاشی و سرامیک416

معرق کارچرم417

مکرومه بافی419

ملیله سازی420

منبت 421

منبت چاقویی422

مهر سازی423

موج بافی424

موسیر و سیر425

مونتاژ اسباب بازی و لوازم پرورش فکری کودکان426

مونتاژ کار قطعات پالستیکی427

مونتاژ کار لوازم الکترونیکی428

مونتاژ و بسته بندی لوستر429

مونتاژکار قطعات سنگ صنعتی430

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق431

میزآرای هتل432

مینا کار سفال سفال433

نازک دوز زنانه434

نازک دوز مردانه435

Supervisorناظر 436

نت نویسی438

(فرش)نخ ریسی سنتی439

(نخودچی)نخودپزی 440

نصاب پکیج441

نصاب وتعمیرکارکولرهای گازی پنجره ای واسپیلت442

نصب پنل های خورشیدی443

نصب توربین های بادی444

نقاش ساختمان445



(ویترای)نقاش شیشه های تزئینی 446

نقاش مینا447

نقاشی448

نقاشی روی چرم449

نقاشی روی چوب450

نقاشی قهوه خانه ای451

نقاشی گل و مرغ452

(ویترای)نقاشی های تزیینی 453

نقش برجسته روی سفال454

نقشه کشی ساختمان با اتوکد455

نگارگری456

نمایش نامه نویسی457

(کتاب و مقاله )نمایه سازی 458

نمد دوز مدرن459

نمد مالی سنتی460

(وریس بافی- نیک بافی- نواربافی علی آباد کتول- مداخله باف- کارت باف- شک باف- خوس باف- حضایه باف- شیردنگ باف- پن باف ): نوار باف461

Cinematic trailer writerنویسنده پیش پرده سینمایی 462

هرس کار463

هنر آئینه کاری464

Effect artistهنرمند جلوه های ویژه 465

2D Artistهنرمند دو بعدی 466

concept artistهنرمند طراحی مفهومی 467

Environmental artistهنرمند محیطی 468

هویه کار روی پارچه469

ویراستار فنی برنامه470

Level editorویراستار مرحله 471

ویرایش متون472


