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  آموزشهای فنی و حرفه ای مالزی
  

  TVETمقدمه ای بر سیستم 
ساختار مهارت ملـی و گروههـای   یا آموزشهای فنی و حرفه ای شامل  TVETدر کشور مالزی ،سیستم 

و TVETهمکار ،ارائه کنندگان آموزشهای فنی و حرفه ای شامل بخش دولتـی و خـصوصی ،روشـهای         
  .مراحل قانونگذاری و بودجه می باشد

  
  :ارچوب ملی مهارتچ/1

با نظارت وزارت مـابع انـسانی و بـا هـدف            1989حرفه ای در تاریخ دوم می       . مجمع ملی آموزشهای فنی     
ارتقا آموزشهای فنی و حرفه ای در مالزی و با مسئولیت توسعه مهارت در کشور تاسیس شد ایـن مجمـع                     

ای فنـی و حرفـه ای از جملـه          ملی در برنامه ریزی ،اشاعه ،همکاری های صنعتی و استراتژی آموزش هـ            
اجرای طرح گواهینامه مهارتی در کشور مالزی فعالیت می نماید این مجمع بر اساسروندی مستمر و فعال                 
و بر اسا نیاز ها و شرتیط بازار کار استاندارد مهارت شغلی را تهیه و تـدوین مـی کنـد ایـن اسـتاندارد کـه              

نامه مهارت ملـی محـسوب مـی شـود در واقـع      است یکی از اهداف سیستم گواهیCBTبخشی از روش   
مهارت شغلی عبارتند از مجموعه ای از مهارت و تواناییهاییست که از کارگر یا فـرد شـاغل در حـوزه ای                      

  .خاص از اشتغال انتظار می رود
  
  :متولیان آموزش/2

ی در کشور مالزی ،بخش دولتی و خصوصی از متولیان در امر آموزشهای فنـی و حرفـه ای محـسوب مـ                     
  آموزش از طریق دوره های آموزش پیش از اشتغال و :آموزشها را مدیریت می نمایند شوند و به دو روش 

   TVETافزایش و ارتقا مهارت نیروی کار با اجرای سیستم 
  
Aآموزشهای پیش از اشتغال:  

  این سطح شامل دوره ای آموزش رسمی است که از مقطع دبیرستان شروع می شود :مدرسه 
  .در این سطح شش دانشگاه و کالج فنی و نوزده پلی تکنیک آموزش می دهند:الت تکمیلی سطح تحصی

 
Bآموزش کارگاهی:  

آموزش کارگاهی برای ارتقا مهارتی شاغلین در حین کار در کارخانجات می باشد عالوه بر آمـوزش هـای            
  .شودداخلی برای شاغلین یک سری دوره های آموزشی برای کار آموزان نیز برگزار می 
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  :حرفه ای. مقرات مربوط به آموزشهای فنی 

  
در حال حاضر در کشور مالزی هیچگونه قانون ویژه ای برای توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای  دراختیار                   
ندارد البته چند قانون خاص  حوزه صنعت از جمله تولید ،خدمات ،ساخت و ساز و توریسم وضع شده است                    

ش ،قانون موسسات خصوصی آموزش عالی ،قانون مجمع اعتبار بخشی ،قـانون            که میتوان به قوانین آموز    
  .آموزش عالی و قوانین مربوط به کالجهای دانشگاهها و دانشگاهها اشاره کرد

  
  :واژگان کاربردی در اموزشهای فنی و حرفه ای

ی مـرتبط   به فعالیتهایی اطالق می شود که هدف اصلی آن تامین مهارت ،دانش و اطالعات شـغل               :آموزش
  .با شغل می باشد

  
به فعالیتهایی اطالق می شود که هدف اصلی آن تامین دانش ،بسط درک اصول مورد نیاز جامعه                 :تحصیل

  .و همگام ساختن دانش تئوری و عملی برای فعالیتهای شغلی است 
  

  :سیستم آموزشی 
امـه هـای آموزشـی      ساختار مشخصی از آموزش که مقررات و قـوانین ،زیـر سـاختارهای موسـسات و برن                

  .،مکانیسم های مشارکت و سرمایه گذاری در سطح ملی ،منطقه ای یا محدود را سیستم آموزشی گویند
  

  :آموزش حرفه ای
به فعالیتهایی اطالق می گردد که تامین دانش ،مهارت و فعالیتهای مورد نیاز برای عملکرد کارا و موثر در                   

زشها سطوح گوناگونی از جمله مقدماتی ،آموزش تخصـصی         مشاغل از اهداف اصلی آن می باشد  این آمو         
  .مرتبط با شغل و ارتقا مهارتی را در بر می گیرد 

  
  :تحصیالت حرفه ای 

علمی در یک یا چند گروه شغلی را بعهـده          وزش افراد ماهر در سطوح پایین       به آموزشهایی که تربیت و آم     
معموال از سطح دبیرسـتان آغـاز مـی شـود و            دارند تحصیالت حرفه ای گفته می شود ،چنین آموزشهایی          

محتویات آموزشی آن شامل اطالعات عمومی ،آموزش های عملی مرتبط با شـغل و آموزشـهای نظـری                   
  ..است
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  :تحصیالت فنی
این آموزشها برای سطوح دبیرستان و پایین تر در نظر گرفتـه شـده اسـت و شـامل آموزشـهای عمـومی                       

  .رفه ای می باشد،نظری ،علمی ،فنی و آموزشهای ح
  

  :تحصیالت فنی و حرفه ای
شامل اطالعات عمومی ،آشنایی با مهارت های کاربردی و دانش مرتبط در بخش های مختلف از جملـه                  

  اقتصادی و اجتماعی است 
  

  :آموزش فنی
  .آموزش نظری و عملی مخصوص تکنسین می باشد

  
  :برنامه آموزشی 

 خاص برنامه آموزشی گویند که شامل اهـداف ،گروههـایی           به مجموعه فعالیتهای آموزشی برای مشاغلی     
  .که باید مورد آموزش قرار گیرند ،متدولوژی ،طول دوره ،محتویات آموزشی و نتایج مربوط به آن می باشد

  
  :مالیات آموزشی

  . مالیاتی که کارفرما باید جهت فعالیتهای آموزشی بپردازد
  

  :مرکز آموزشی
فه ای خاص مرکز آموزشی می گوینـد مرکـز آموزشـی شـامل کـالس و                 به مکان آموزش افراد برای حر     

کارگاه آموزشی است جنین مراکزی معموال خارج از سیستم آموزشهای رسمی بوده و می تواند دولتـی یـا                   
  .خصوصی باشد

  
  :مهارت

  .به تواناییهای عملی که جهت انجام شغل یا حرفه ای آموخته می شود مهارت گویند
  

  :کار آموز
  . جوان یا بزرگسالی که برای انجام حرفه های صنعتی و فنی آموزش می بیند کار آموز می گویندبه فرد

  
  :مربی

فردی است که از لحاظ تجارب تخصصی و پداگوژی دارای مهارت بـوده و آموزشـهای عملـی و تئـوری                     
  .رشته های فنی را در کالس یا در حین کار عملی اموزش می دهد
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  :تخصص

یر یدی است که شامل دپارتمان های فنی و علمـی دانـشگاهی مـی باشـد از جملـه                    به معنای مشاغل غ   
  حقوق ،پزشکی ،فیزیک،ریاضیات و مهندسی:

  
  :استادکار

به فردی اطالق می شود که در حرفه ای عملی فعال است مانند نساجی ،بافندگی ،نجاری و سفال سازی                   
  .یی یا به اتفاق یک یا دو دستیار کار می کنداین فرد از لحاظ مهارتی در سطح باالیی بوده و به تنها

  
  :کارگر ماهر

  .فردی است که صالحیت کافی برای انجام شغل یا حرفه ای را دارد
  

  مجمع ملی گواهینامه مهارت
  

مجمع ملی آموزشهای فنی و حرفه ای که تحت نظارت وزارت منابع نیروی انسانی مالزی است در تاریخ 
مجمع تحت نظارت سیستم اموزش های حرفه ای مالزی ،مرکز اعطا  تاسیس شد این 1989دوم می 

  : می باشد فعالیتهای اساسی مجمع به شرح ذیلاز.گواهینامه های مهارتی نیز محسوب می شود
 تهیه و تدوین استانداردهای مهارت شغلی و ارتقا استاندارد ها با توجه به گذشت زمان •
 برگزاری برنامه های گواهینامه ملی مهارت •
 ارتقا آموزش های حرفه ای و مشاغل مهارت محور •
 مشارکتدر ارتقا توانمندیهای آموزشی کارمندان •
 مطالعات راهبردی و تحقیق درباره آموزش های مهارتی •

  
  

  :اهداف مجمع ملی آموزشهای فنی و حرفه ای
 اعطای گواهینامه مهارت •
 ارئه چارچوبی برای توسعه آموزشهای مبتنی بر مهارت •
 .حرفه ای که پاسخگوی اهداف و نیازهای دولت مالزی باشد مشارکتی در آموزش ایجاد سیستم •

  
  :سیستم ملی اموزشهای حرفه ای

  :سیستم مذکور دو عنصر اصلی را در بر می گیرد
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 است5levelساختار گواهینامه که شامل چارچوب گواهینامه ملی مهرت به  •
 روش اعتبار بخشی •

  
   سطح آموزشی می پردازیم5به حال 

   در یک شغل که عموما هر فردی قادر به انجام آن استیی کاملتوانا1طح س 
  م فعالیت و مدیریت وظایفی که توسط افراد مسئول انجام می شودتوانایی انجا2سطح
   توانایی انجام فعالیت های گوناگون در حوزه های مختلف3سطح
  ولیت کاملتوانایی انجام فعالیت های فنی در سطح تخصصی با اختیار و مسئ4سطح
   توانایی مهارتی کامل در رشته مهارتی خاص5سطح

  
  :جدول ذیل استانداردهای رشته های مهارت را نشان می دهد

 صنایع کشاورزی •
 هواپیما سازی •
 ساختمان سازی •
 فاینانس/امور مالی  •
 بیمه–فاینانس /امور مالی  •
 اقتصاد •
 نقشه کش •
 الکتریک •
 تصویری/الکترونیک تجهیزات صوتی  •
 صنایع دستی •
 هتل داری •
 حفاظت از سیستم–تکنولوژی اطالعات و ارتباطات  •
 کامپیوتر–فن آوری اطالعات  •
 چند رسانه ای–فن آوری اطالعات  •
 ارتباطات –فن آوری اطالعات  •
 ماشینی/حمل و نقل زمینی  •
 جرثقیل–حمل و نقل زمینی  •
 کشتیرانی •
 تعمیرات/مکانیک •
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 مکاترونیک/مکانیک  •
 ساخت و تولید/مکانیک  •
 یماشینکار •
 مونتاژموتور ماشین آالت •
 مونتاژموتورسیکلت •
 ساختمان سازی •
 تکنولوزی اطالعات و ارتباطات •
 مربی اموزشهای حرفه ای •
 مدیریت امور اداری •
 گاز و نفت •
 خدمات فردی •
 صنعت پالستیک •
 ابزار دقیق •
 چاپ •
 قالب ریزی •
 نقشه کشی •
 نساجی •
 قالبسازی  •
 travel/توریسم •
 اسلحه سازی •
 جوشکاری •
  و اثاث مبلمان/صنعت چوب  •
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   رشته های هم خانوادهاستانداردهای شغلی و 
  
 

  عنوان شغل  عنوان استاتدارد  ردیف
  سازنده سازه های چوبی  1صنعت چوب و مبلمان سطح   1
  سازنده   2صنعت چوب و مبلمان سطح  2
  ناظر ساخت سازه های چوبی  3صنعت چوب و مبلمان سطح   3
  یسین  چوبتکن  3صنعت چوب و مبلمان سطح   4
  ساختمان ساز  1ساختمان سازی سطح   5
  ساختمان ساز  2ساختمان سازی سطح   6
  ناظر ساختمان سازی   3ساختمان سازی سطح   7
  لوله کش  1ساختمان سازی سطح   8
  لوله کش  2ساختمان سازی سطح   9

  تکنیسین لوله کشی آب  3ساختمان سازی سطح   10
  عمرانینقشه کش طرحهای   1نقشه کشی سطح   11
  نقشه کش طرحهای عمرانی  2نقشه کشی سطح   12
نقشه کش ارشد طرحهای   3نقشه کشی سطح   13

  عمرانی
  نقشه کش معماری  1نقشه کشی سطح   14
  نقشه کش معماری  2نقشه کشی سطح   15
  نقشه کش ارشد معماری  3نقشه کشی سطح   16
  نقشه کش مکانیک  1نقشه کشی سطح   17
  ه کش مکانیکنقش  2نقشه کش سطح   18
  سازنده اثاث منزل   2صنعت چوب و مبلمان سطح   19
  سازنده اثاث منزل  1صنعت چوب و مبلمان سطح   20
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  عنوان شغل  عنوان استاتدارد  ردیف

  نقشه کش ارشد مکانیک  3نقشه کشی سطح   21
گاز و / نقشه کش ارشد مکانیک  3نقشه کشی سطح   22

  نفت
تهویه مطبوع ،تبرید و مکانیک   1الکتریک سطح   23

  وسایل خانگی
مکانیک تهویه مطبوع ،تبرید و   2الکتریک سطح   24

  وسایل خانگی
مکانیک تهویه مطبوع ،تبرید و   3الکتریک سطح   25

  وسایل خانگی
مکانیک صنعتس تهویه مطبوع   1الکتریک سطح   26

  و تبرید
مکانیک صنعتی تهویه مطبوع و   2الکتریک سطح   27

  تبرید
تکنیسین صنعتی تهویه مطبوع و   3لکتریک سطح ا  28

  تبرید
/ تکنیسین الکترونیک صوتی   3 سطح الکترونیک ،صوتی و تصویری  29

  تصویری
   چاپاپراتور  1چاپ سطح   30
  اپراتور چاپ  2چاپ سطح   31
  ناظر چاپ  3چاپ سطح   32
  اپراتور قبل از چاپ  1چاپ سطح   33
  اپراتور ارشد چاپ  2جاپ سطح   34
  ناظر قبل از چاپ  3چاپ سطح   35
  )مکانیک(تکنیسین چاپ   1چاپ سطح   36
  )مکانیک(تکنیسین چاپ   2چاپ سطح   37
  ناظر چاپ  3چاپ سطح   38
/ الکترونیک(تکنیسین چاپ  2چاپ سطح   39
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  )الکتریک
  الکتریک/ناظر چاپ  الکترونیک  3چاپ سطح   40
   دستیارمدیر تولید چاپ  4چاپ سطح   41
  مدیر تولید چاپ  5چاپ سطح   42
  CNC مکانیک کنترل   2ماشینکاری فلزی سطح   43
  CNCتکنیسین کنترل   3ماشینکاری فلزی سطح   44
  بررسی جوش  1جوشکاری سطح   45
  بررسی جوش  2جوشکاری سطح   46
  بازرس ارشد جوشکاری  3جوشکاری سطح   47
  فابریکاتور صفحات فلزی  1جوشکاری سطح   48
  بریکاتور صفحات فلزیفا  2جوشکاری سطح   49
  تکنیسین صفحات فلزی  3جوشکاری سطح   50
  جوشکار فلزات بدون آهن  2جوشکاری سطح   51
تکنیسین جوشکاری فلزات بدون   3جوشکاری سطح   52

  آهن
  جوشکار گاز  1جوشکاری سطح   53
  جوشکار گاز  2جوشکاری سطح   54
  تکنیسین جوشکار گاز  3جوشکاری سطح   55
  جوشکاریمدیریت کارکنان   4 جوشکاری سطح  56
  مدیریت کارکنان جوشکاری  5جوشکاری سطح   57
  رادیو گراف صنعتی  1آزمایش بدون خرابی سطح   58
  رادیو گراف صنعتی   2آزمایش بدون خرابی سطح   59
  رادیو گراف صنعتی  3آزمایش بدون خرابی سطح   60
  آزمایشگر اولتراسونیک  1آزمایش بدون خرابی سطح   61
  آزمایشگر اولترا سونیک  2آزمایش بدون خرابی سطح   62
  آزمایشگر اولتراسونیک  3آزمایش بدون خرابی سطح   63
  جوشکاری ساختمان  1آزمایش بدون خرابی سطح   64
  جوشکاری ساختمان  2آزمایش بدون خرابی سطح   65
  جوشکاری ساختمان  3آزمایش بدون خرابی سطح   66
جوشکار /مایشگر ذرات آهنیآز  1آزمایش بدون خرابی سطح  67

  ساختمان
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  "  2آزمایش بدون خرابی سطح   68
  "  3آزمایش بدون خرابی سطح   69
جوشکار /ارزیاب رادیوگراف   2آزمایش بدون خرابی سطح   70

  ساختمان
  قالبگیری / ارزیاب رادیوگراف  2آزمایش بدون خرابی سطح   71
  مکانیک صنعتی  1تعمیرات سطح /مکانیک  72
  مکانیک صنعتی  2 تعمیرات سطح /کمکانی  73
  تکنیسین صنعتی  3تعمیرات سطح /مکانیک   74
  دستیار تولید صنعتی  1مکاترونیک سطح /مکانیک  75
  دستیار تولید صنعتی  2مکاترونیک سطح /مکانیک  76
  تکنسین تولید صنعتی  3مکاترونیک سطح /مکانیک   77
  آبکار   1تعمیرات سطح /مکانیک  78
  آبکار  2میرات سطح تع/ مکانیک   79
  تکنیسین آبکاری  3تعمیرات سطح / مکانیک  80
  مکانیک تسلیحات  1تکنولوژی تسلیحات سطح   81
  مکانیک تسلیحات  2تکنولوژی تسلیحات سطح   82
  تکنیسین تسلیحات   3تکنولوژی تسلیحات سطح   83
  رزرواسیون و صدور بلیط  1توریسم و گردشگری سطح   84
  "  2 سطح توریسم و گردشگری  85
  ناظر رزرواسیون و صدور بلیط  3توریسم و گردشگری سطح   86
  مسئول تور داخلی  1توریسم و گردشگری سطح   87
  مسئول تدارکات تور داخلی  2توریسم و گردشگری سطح   88
  ناظر تور داخلی  3توریسم و گردشگری سطح   89
  راهنمای تور  3توریسم و گردشگری سطح   90
  مسئول تور خارجی  1ری سطح توریسم و گردشگ  91
  مسئول تدارکات تور خارجی  2توریسم و گردشگری سطح   92
  ناظر تور خارجی  3توریسم و گردشگری سطح   93
  راهنمای تور  3توریسم و گردشگری سطح   94
  راننده تور   2توریسم و گردشگری سطح   95
  مسئول حمل و نقل  1توریسم و گردشگری سطح   96
  تدارکات حمل و نقل  2گری سطح توریسم و گردش  97



 

 ١١

  ناظر حمل و نقل  3توریسم و حمل و نقل سطح   98
  مسئول گردهماییها  1توریسم و تدارکات سطح   99

  تدارکات مربوط به گرد هماییها   2توریسم و گردشگری سطح   100
  ناظر گرد هماییها   3توریسم و گردشگری سطح   101
  ژانس اتوموبیل دستیار آ  1توریسم و گردشگری سطح   102
  کارمند آژانس اتوموبیل   2توریسم و گردشگری سطح   103
  ناظر آژانس اتوموبیل  3توریسم و گردشگری سطح   104
  مدیر گاراژ آژانس اتوموبیل   4توریسم و گردشگری سطح   105
  مدیر اجرایی آژانس اتوموبیل   5توریسم و گردشگری سطح   106
  تدارکات چی   1هتلداری سطح   107
  آشپز  2هتلداری سطح   108
  سر آشپز  3هتلداری سطح   109
   غذا و نوشابه پیشخدمت  1هتلداری سطح   110
  سرپرست غذا و نوشابه  2هتلداری سطح   111
  ناظر غذا و نوشابه   3هتلداری سطح   112
   ور دست نانوا  1هتلداری سطح   113
  نانوا  2هتلداری سطح   114
  سر نانوا   3هتلداری سطح   115
  شیرینی داخلی   1هتلداری سطح   116
  شیرینی پزی  2هتلداری سطح   117
  شیرینی پز-سر  3هتلداری سطح   118
  خدمتکار اتاق  1هتلداری سطح   119
  خدمتکار اتاق–سر   2هتلداری سطح   120
  خدمتکار عمومی  1هتلداری سطح   121
  خدمتکار عمومی ارشد  2هتلداری سطح   122
دوزنده  /ول تعویض مالفهمسئ  1هتلداری سطح   123

  مالفه 
  مسئول ارشد تعویض مالفه  2هتلداری سطح   124
  ناظر خدمتکاران  3هتلداری سطح   125
  دستیار خدمتکار  4هتلداری سطح   126
  خدمتکار اجرایی  5هتلداری سطح   127



 

 ١٢

 FRONTدستیار   2هتلداری سطح   128
OFFICE  

  front officeناظر   3هتلداری سطح   129
  front officeمدیر اجرایی   4تلداری سطح ه  130
  front officeمدیر   5هتلداری سطح   131
  دستیار تکنیسین لجستیک  1امور مالی سطح  132
  دستیار تکنیسین لجستیک  2امور مالی سطح   133
  تکنیسین لجستیک  3امور مالی سطح   134
 آالت مکانیک تجهیزات ماشین  1حمل و نقل زمینی و ماشین آالت سطح   135

  زمینی
  "  3 آالت سطح ینحمل و نقل زمینی و ماش  136
 مکانيک ماشين آالت تجاری   1حمل و نقل زمینی و ماشین آالت سطح   137
  "  2ن آالت سطح یحمل و نقل زمینی و ماش  138
  تکنیسین ماشین آالت  3حمل و نقل زمینی و ماشین آالت سطح   139
  مکانیک ماشین آالت کشاورزی   1ح و ماشین آالت سط حمل و نقل زمینی  140
  مکانیک ماشین آالت کشاورزی  2حمل و نقل زمینی و ماشین آالت سطح   141
  تکنیسین ماشین آالت کشاورزی  3حمل و نقل زمینی وماشین آالت سطح   142
  نقاش خودرو   1حمل و نقل زمینی و ماشین االت سطح  143
  تاد کار نقاشی خودرواس  2حمل و نقل زمینی و ماشین آالت سطح   144
  تکنیسین نقاشی خودرو  3حمل و نقل زمینی و ماشین آالت سطح   145
  مدیر اجرایی   4حمل و نقل زمینی و ماشین آالت سطح   146
  مدیر   5حمل و نقل زمینی و ماشین آالت خودرو سطح   147
  اپراتور نقاشی خودرو  1مونتاژ وسایل موتوری سطح   148
  نقاش خودرو   2وری سطح مونتاژوسایل موت  149
  مونتاژکار خط پایانی کار   1مونتاژوسایل موتوری سطح   150
  رکتیفایر خط پایانی کار   2مونتاژ وسایل موتوری سطح   151
  مونتاژکار موتور خودرو  2مونتاژوسایل موتوری سطح   152
  ناظر مونتاژموتور  3مونتاژوسایل موتوری سطح   153
  مونتاژکار بدنه خودرو  1طح مونتازوسایل موتوری س  154
  پرداخت کار فلز خودرو  2مونتازوسایل موتوری سطح   155
  پیستون هواپیما/مکانیک   3هواپیما سطح   156



 

 ١٣

   توربین 1 هوالپیمای مکانیک  3هواپیما سطح   157
  موتوره2ی مکانیک هواپیما   3هواپیما سطح   158
  مکانیک هواپیما   3هواپیما سطح   159
  مکانیک هلی کوپتر  3 سطح هواپیما  160
  مکانیک کشتی  1کشتیرانی سطح   161
  مکانیک کشتی  2کشتیرانی سطح   162
  تکنیسین کشتی  3کشتیرانی سطح   163
  مکانیک رادار   2تکنولوژی ارتباطات و اطالعات سطح   164
  تکنیسین رادار  3تکنولوژی ارتباطات و اطالعات سطح   165
  اپراتور ارتباطات   1عات سطح تکنولوزی ارتباطات و اطال  166
  )الکترونیک(اپراتور ارتباطات   2تکنولوژی ارتباطات و اطالعات سطح   167
  )الکترونیک(کارمند ارتباطات   3نولوزی ارتباطات و اطالعات سطح تک  168
  ناظر  3پشتیبانی سطح   169
  اسکلت ساز ساختمان  1جوشکاری سطح   170
  ختماناسکلت ساز سا  2جوشکاری سطح   171
تکنیسین اسکلت سازی   3جوشکاری سطح   172

  ساختمان
   اسناددستیار ارسال  1امور مالی سطح   173
  مسئول ارسال   2امور اداری سطح   174
  ناظر ارسال اسناد  3امور مالی سطح   175
  صافکار شاسی خودرو  1مونتاژوسایل موتوری سطح   176
  ات بدنهمونتاژکار قطع  2مونتاژوسایل موتوری سطح   177
  ناظر قطعات بدنه  3مونتاژوسایل موتوری سطح   178
  صافکار بدنه خودرو  1مونتاژوسایل موتوری سطح   179
  مونتاژکار بدنه خودرو  2مونتاژوسایل موتوری سطح   180
  ناظر صافکاری بدنه خودرو  3مونتازوسایل موتوری سطح   181
  )برق(مکانیک کشتی  2کشتیرانی سطح   182
  تکنیسین برق کشتی   3ی سطح کشتیران  183
  )الکترونیک(مکانیک کشتی   2کشتیرانی سطح   184
  تکنیسین برق کشتی  3کشتیرانی سطح   185
  مدیر اجرایی حمل و نقل  4امور مالی سطح   186



 

 ١۴

  مدیر  حمل و نقل  5امور مالی سطح   187
  سر آشپز  4هتلداری سطح   188
  مدیر یت آشپزخانه  5هتلداری سطح   189
  مدیر نوشابه و غذا  4داری سطحتله  190
  مدیر غذا و نوشابه   5هتلداری سطح  191
  فروشنده  1توریسم و گردشگری سطح   192
  مدیر    2توریسم و گردشگری سطح   193
  ناظر فروش  3توریسم و گردشگری سطح   194
  مدیر اجرایی   4توریسم و گردشگری سطح   195
  مدیر فروش  5توریسم و گردشگری سطح   196
  سیم کش  1برق سطح   197
  سیم کش  2برق سطح   198
  برق با ولتاژکم–سر کارگر   1برق سطح   199
  برق با ولتاژکم-سرکارگر  2برق سطح   200
  برق با ولتاژکم–سرکارگر   3برق سطح   201
  )بدنه کشتی(مکانیک کشتی  2کشتیرانی سطح   202
  )بدنه کشتی (تکنیسین کشتی   3کشتیرانی سطح   203
  لودر/اپراتور ترمینال ها   2اپراتوری جرثقیل سطح /ل و نقل و ماشین االت حم  204
  )جرثقیل(ارشد ترمینال اپراتور   3اپراتوری جرثفیل سطح /حمل و نقل و ماشین االت   205
  اپراتور ارشد ترمینال   3اپراتوری جرثقیل سطح /حمل و نقل و ماشین االت   206
  مونتاژکار موتور موتور سیکلت   1 موتور سیکلت سطح یمونتاژکار  207
مونتاژکار ارشد موتور موتور   2مونتاژکاری موتور سیکلت سطح   208

  سیکلت
ناظر مونتاژکاری موتور موتور   3مونتاژکاری موتور سیکلت سطح   209

  سیکلت
خط پایانی مونتازکاری بازرس   2مونتاژکاری موتور سیکلت سطح   210

  موتور سیکلت
ناظرخط پایانی مونتاژکاری   3تور سیکلت سطح مونتاژکاری مو  211

  موتور سیکلت
  مونتاژکار بدنه موتور سیکلت  1مونتاژکاری موتور سیکلت سطح   212
مونتاژکار ارشد بدنه موتور   2 ی موتور سیکلت سطح مونتاژکار  213



 

 ١۵

  سیکلت
ناظر مونتاژکاری بدنه موتور   3مونتاژکاری موتور سیکلت سطح   214

  سیکلت
  اپراتور نقاشی موتور سیکلت  1تاژکاری موتور سیکلت سطح مون  215
اپراتور ارشد نقاشی موتور   2مونتاژکاری موتور سیکلت سطح   216

  سیکلت
  ناظر نقاشی موتور سیکلت  3مونتاژکاری موتور سیکلت سطح   217
  اپراتور لعابکاری موتور سیکلت  1مونتاژکاری موتور سیکلت سطح   218
اپراتور ارشد لعابکاری موتور   2ور سیکلت سطح مونتاژکاری موت  219

  سیکلت
  ناظر لعابکاری موتور سیکلت  3مونتاژکاری موتور سیکلت سطح   220
  دوزنده  1پوشاک سطح &نساجی   221
  دوزنده  2نساجی و پوشاک سطح   222
  دوزنده  3نساجی و پوشاک سطح   223
  شخصی دوز  1نساجی و پوشاک سطح   224
  شخصی دوز  2 سطح نساجی و پوشاک  225
  شخصی دوز  3نساجی و پوشاک سطح   226
  مکانیک وسایل موتوری   1ماشین آالت و حمل و نقل سطح   227
  مکانیک وسایل موتوری  2ماشین آالت و حمل و نقل سطح   228
  تکنیسین وسایل موتوری  3ماشین آالت و حمل و نقل سطح   229
 carbon(جوشکار قوس   1 فلزات سطح جوشکاری   230

steel)  
با فوالد کربن دار (جوشکار قوس  2فلزات سطح جوشکاری   231

  )و فوالد ضد زنگ
با (تکنیسین جوشکار قوس   3جوشکاری فلزات سطح   232

فوالد کربن دار وفوالد ضد 
  )زنگ

جوشکار قوس با گاز تنگستن   2جوشکاری فلزات سطح   233
فوالد کربن دار و فوالد ضد (

  )زنگ
تکنیسن جوشکاری قوس با گاز   3ات سطح جوشکاری فلز  234



 

 ١۶

  تنگستن
تکنیسین جوشکاری قوس با گاز   3جوشکاری فلزات سطح   235

فوالد کربن دار و (تنگستن 
  )فوالد ضد زنگ

  )صنایع دستی خاص(بافنده  1صنایع دستی سطح   236
  بافنده-سر  2صنایع دستی سطح   237
  ناظر بافندگی  3صنایع دستی سطح   238
  )صنایع دستی خاص(بافنده   1دستی سطح صنایع   239
  )صنایع دستی خاص (بافنده   2صنایع دستی سطح   240
  ناظر بافندگی  3صنایع دستی سطح   241
  مراقب پارک آبی   1پارک تفریحی سطح –توریسم و گردشگری   242
  دستیار ناظر پارک آبی  2پارک تفریحی سطح –گردشگری توریسم و   243
  ناظر پارک آبی  3پارک تفریحی سطح –ی توریسم و گردشگر  244
  مراقب پارک   1پارک تفریحی سطح –توریسم و گردشگری   245
  دستیار ناظر پارک   2پارک تفریحی سطح -توریسم و گردشگری  246
  ناظر پارک  3پارک تفریحی سطح –توریسم و گردشگری   247
  فریحیمدیر اجرایی پارک ت  4پارک تفریحی سطح –توریسم و گردشگری   248
  مدیر پارک  5پارک تفریحی سطح –توریسم و گردشگری   249
تعمیرکار بدنه –مکانیک هواپیما   3هواپیما سطح  250

  فلزی 
–دستیار تکنیسین ارتباطات   2ارتباطات سطح /تکنولوژی اطالعات   251

  نصب
  نصب–تکنیسین ارتباطات   3تکنولوژی اطالعات و ارتباطات سطح   252
تعمیر /دستیار تکنیسین ارتباطات   2عات و ارتباطات سطح تکنولوژی اطال  253

  کار
  تعمیر کار/تکنیسین ارتباطات   3تکنولوژی اطالعات و ارتباطات سطح   254
قالبگیری /اپراتور تولید پالستیک  1صنعت پالستیک سطح   255

  تزریقی
رییس خط تولید   2صنعت پالستیک سطح   256

  قالبگیری تزریقی/پالستیک
قالبگیری / ناظر تولید پالستیک  3ت پالستیک سطح صنع  257



 

 ١٧

  تزریقی
  با فشاراپراتور تولید پالستیک   1صنعت پالستیک سطح   258
رییس خط تولید پالستیک با   2صنعت پالستیک سطح   259

  فشار 
  ناظر خط تولید پالستیک با فشار  3صنعت پالستیک سطح   260
ستیک اپراتور تولید پال  1صنعت پالستیک سطح   261

  قالبگیری چرخشی/
رییس خط تولید   2صنعت پالستیک سطح   262

  قالبگیری چرخشی/پالستیک
قالبگیری /ناظر تولید پالستیک   3صنعت پالستیک سطح   263

  چرخشی
  چاپگر باتیک  1صنایع دستی سطح   264
  چاپگر باتیک-سر  2صنایع دستی سطح   265
  ناظر چاپگر باتیک  3صنایع دستی سطح   266
  فرشباف  1صنایع دستی سطح  267
  فرشباف ارشد  2صنایع دستی سطح   268
  ناظر فرشباف  3صنایع دستی سطح   269
  طراح قالب پالستیکی  4ماشینکاری سطح   270
  طراح ابزار پرس  4ماشینکاری سطح   271
دستیار تکنیسین ابزار دقیق   1ابزار دقیق سطح   272

  مکانیکی
  ار دقیق مکانیکی تکنیسین ابز  2ابزار دقیق سطح   273
تکنیسین ارشد ابزار دقیق   3ابزار دقیق سطح   274

  مکانیکی 
دستیار تکنیسین ابزار دقیق   1ابزار دقیق سطح   275

  الکتریکی
  تکنیسین ابزار دقیق الکتریکی   2ابزار دقیق سطح   276
تکنیسین ارشد ابزار دقیق   3ابزار دقیق سطح   277

  الکتریکی 
  دستیار مهندس مکاترونیک  4ک سطح مکاترونی-مکانیک  278
  مهندس مکاترونیک   5مکاترونیک سطح -مکانیک  279



 

 ١٨

  دستیار مهندس ابزار کاری  4ماشینکاری سطح   280
  مهندس ابزار کاری   5ماشینکاری سطح   281
تکنیسین گاز طبیعی وسایل   2حمل و نقل زمینی و ماشینی سطح   282

  نقلیه
ر تولید قالبهای فشرده اپراتو  1صنعت پالستیک سطح   283

  پالستیکی 
رییس خط تولید قالبهای فشرده   2صنعت پالستیک سطح   284

  پالستیکی 
ناظر تولید قالبهای فشرده   3صنعت پالستیک سطح   285

  پالستیکی 
  راهنمای غواصی تفریحی  3تفریحی سطح –غواصی   286
  ناظر اجرایی غواصی تفریحی  4تفریحی سطح –غواصی   287
  مدیر اجرایی غواصی تفریحی   5 تفریحی سطح –اصی غو  288
  استاد کار غواصی تفریحی   3تفریحی سطح –غواصی   289
  مربی غواصی غواص تفریحی  4 تفریحی سطح -غواصی  290
  مربی غواصی تفریحی  5غواصی تفریحی سطح   291
  دستیار نقشه برداری   3نقشه برداری سطح   292
    1صنایع دستی سطح   293
    2نایع دستی سطح ص  294
    3صنایع دستی سطح   295
    1صنایع دستی سطح   296
    2صنایع دستی سطح   297
    3صنایع دستی سطح   298
  معاون مدیر صنعت باتیک  4صنایع دستی سطح   299
  مدیر صنعت باتیک  5صنایع دستی سطح   300
  معاون مدیر صنعت نساجی  4صنایع دستی سطح   301
  مدیر صنعت نساجی  5صنایع دستی سطح   302
جوشکار قوس فلزات با گاز   2جوشکاری و  تولید سطح   303

فوالد کربن دار،آلمینیم و فوالد  (
  ضد زنگ

  فوالد(تکنیسین جوشکاری قوس  3جوشکاری و تولید سطح   304



 

 ١٩

  کربن دار و المینیم ضد زنگ
تکنیسین جوشکاری قوس با   3جوشکاری و تولید سطح   305

flux  
  فن ورزجوشکاری قوس زیر آب  2و تولید سطح جوشکاری   306
تکنیسین جوشکاری قوس زیر   3جوشکاری و تولید سطح  307

  )فوالد کربن دار(آب
  دستیار تکنیسین کنترل صنعتی  1ابزار دقیق سطح   308
  تکنیسین کنترل صنعتی   2ابزار دقیق سطح   309
  تکنیسین ارشد کنترل صنعتی  3ابزار دقیق سطح   310
دستیار مدیریت سیستم های   2وری اطالعات سطح فن آ  311

  اطالع رسانی
ناظر مدیریت سیستم های   3فن آوری اطالعات سطح   312

  اطالع رسانی
رییس مدیریت سیستم های   4فن آوری اطالعات سطح   313

  اطالع رسانی
مدیر مدیریت سیستم های   5فن آوری اطالعات سطح   314

  اطالع رسانی 
  راهنما  3گری سطح توریسم و گردش  315
  راهنمای تور داخلی   2توریسم و گردشگری سطح   316
    2تجاری سطح غواصی   317
    3غواصی تجاری سطح   318
    2غواصی تجاری سطح   319
    3غواصی تجاری سطح   320
  غواص   2غواصی تجاری سطح   321
  ناظر غواصی  3غواصی تجاری سطح   322
  هلی کوپترمکانیک توربین   3هواپیما سطح   323
دستیار مهندس   4ماشینکاری سطح   324

 /CAD/CAMتولید
  CAD/CAMمهندس تولید   5ماشینکاری سطح   325
گروه پشتیبانی (مکانیک هواپیما   1هواپیما سطح   326

  )زمینی



 

 ٢٠

گروه پشتیبانی (مکانیک هواپیما   2هواپیما سطح   327
  )زمینی

تکنیسین هواپیما پشتیبانی   3هواپیما سطح   328
  مینیز

پشتیبانی (مکانیک هواپیما   1هواپیما سطح   329
  برق هواپیما)زمینی

پشتیبانی (مکانیک هواپیما   2هواپیما سطح   330
  )زمینی برق هواپیما

پشتیبانی (تکنیسین هواپیما   3هواپیما سطح   331
  )زمینی برق ق هواپیما

  معاون مدیر تولید پالستیک  4صنعت پالستیک سطح   332
  مدیر تولید پالستیک  5الستیک سطح صنعت پ  333
  مکانیک عمومی  1ماشینکاری سطح   334
فن ورز (مکانیک عمومی   2ماشینکاری سطح   335

  )دستگاه تراش
  مکانیک دستگاه تراش  3ماشینکاری سطح   336
  مکانیک دستگاه فرز   2ماشینکاری سطح   337
  مکانیک دستگاه فرز   3ماشینکاری سطح   338
  مکانیک دستگاه سنگ سابی  2سطحماشینکاری   339
  مکانیک دستگاه سنگ سابی  3ماشینکاری سطح   340
  تکنیسین خدمات تایر  1حمل و نقل زمینی سطح   341
  تکنیسین ارشد خدمات تایر  2حمل و نقل زمینی سطح   342
  ناظر خدمات تایر  3حمل و نقل زمینی سطح   343
اسکلت – رادیوگراف صنعتی  1آزمایش بدون خرابی سطح   344

  بندی ساختمان
اسکلت –رادیو گراف صنعتی   2آزمایش بدون خرابی سطح   345

  بندی ساختمان
اسکلت –ف صنعتی رادیوگرا  3آزمایش بدون خرابی سطح   346

  بندی ساختمان
  آزمایشگر التراسونیک   1آزمایش بدون خرابی سطح   347
  آزمایشگر التراسونیک  2آزمایش بدون خرابی سطح   348



 

 ٢١

  آزمایشگر التراسونیک  3آزمایش بدون خرابی سطح   349
  دستیار مهندس اتوماسیون   4مکاترونیک سطح -مکانیک  350
  مهندس اتوماسیون صنعتی  5مکاترونیک سطح -مکانیک  351
  برنامه نویس  2فن اوری اطالعات سطح   352
  leadبرنامه نویس   3فن آوری اطالعات  سطح   353
  تحلیل گر برنامه  4فن آوری اطالعات سطح   354
  تحلیل گر سیستم  5فن آوری اطالعات سطح   355
  داربست ساز  1ساختمان سازی سطح   356
  داربست ساز  2ساختمان سازی سطح   357
  ناظر داربست سازی   3ساختمان سازی سطح   358
  )پیش ساخته(داربست ساز   1ساختمان سازی سطح   359
  )ش ساختهپی(داربست ساز   2ساختمان سازی سطح   360
پیش (ناظر داربست سازی   3ساختمان سازی سطح   361

  )ساخته
  پادو–دربان هتل   1هتلداری سطح   362
  امور تدارکات–دربان هتل   2هتلداری سطح   363
  ناظر–دربان هتل   3هتلداری سطح   364
  دربان ارشد  4هتلداری سطح   365
  رو دوز و تودوز  1مبلمان سازی سطح   366
  رودوز ارشد  2ازی سطح مبلمان س  367
  ناظر رودوزی  3مبلمان سازی سطح   368
 قالبگیری -اپراتور تولید پالستیک  1صنعت پالستیک سطح   369
  خط تولید پالستیکسرپرست   2صنعت پالستیک سطح   370
  قالبگیری –ناظر تولید پالستیک   3صنعت پالستیک سطح   371
  نیکدستیار مهندس مکا  4تعمیرات مکانیک سطح   372
  تعمیر کار/مهندس مکانیک   5تعمیرات مکانیک سطح   373
  کارگزار  بیمه ای خودرویی  2بییمه اقتصاد و بازرگانی سطح   374
  ناظر کارگزار بیمه خودرویی   3بیمه و اقتصاد بازرگانی سطح   375
  کارگزار بیمه آتش سوزی  2بیمه و اقتصاد بازرگانی سطح   376
  ناظر کارگزاری آتش سوزی  3نی سطح بیمه و اقتصاد بازرگا  377
  ریخته گر  1ریخته گری سطح   378



 

 ٢٢

  ریخته گر ارشد   2ریخته گری سطح   379
  دایکاست/تکنیسین ریخته گری  3ریخته گری سطح   380
  ذوب/تکنیسین ریخته گری  3ریخته گری سطح   381
  قالبگیری/تکنیسین ریخته گری  3ریخته گری سطح   382
  قالبسازی/تکنیسین ریخته گری  3ریخته گری سطح   383
طراح مالتی مدیا و انیمیشن   2چند رسانه ای سطح /فن آوری اطالعات   384

  سازی
  تصویری /طراح مالتی مدیا   2مالتی مدیا سطح /فن آوری اطالعات  385
انیمیشن سازی /طراح مالتی مدیا  3مالتی مدیا سطح /فن اوری اطالعات   386

  و تصویری
  صوتی /طراح مالتی مدیا  2مالتی دیا سطح /عات فن آوری اطال  387
  صوتی/طراح مالتی مدیا   3مالتی مدیا سطح /فن اوری اطالعات   388
  صوتی/طراح مالتی مدیا   2مالتی مدیا سطح /فن آوری اطالعات   389
  صوتی/طراح مالتی مدیا   3مالتی مدیا سطح /فن اوری اطالعات    390
  تدوین/طراح مالتی مدیا  2مدیا سطح مالتی /فن آوری اطالعات   391
  تدوین/طراح  3مالتی مدیا سطح /فن اوری اطالعات   392
  مدیر تولید مالتی مدیا  4مالتی مدیا سطح /فن اوری اطالعات   393
  کارگردان تولید ماتی مدیا  5مالتی مدیا سطح /فن اوری اطالعات   394
نیسین سیستم های دستیار تک  2مالتی مدیا سطح .فن اوری اطالعات   395

  کامپیوتری
  تکنیسین های کامپیوتری  3کامپیوتر سطح /فن آوری اطالعات   396
  دستیار مهندس سیستم  4کامپیوتر سطح /فن اوری اطالعات   397
  مهندس سیستم  5کامپیوتر سطح /فن اوری اطالعات   398
  دستیار تکنیسین شبکه  2کامپیوتر سطح /فن اوری اطالعات   399
  تکنیسین شبکه های کامپیوتر  3کامپیوتر سطح / وری اطالعات فن ا  400
  دستیار مهندس شبکه  4کامپیوتر سطح /فن اوری اطالعات   401
  مهندس شبکه  5کامپیوتر سطح /فن آوری اطالعات   402
  آرایشگر  1خدمات سطح   403
  مراقبت های زیبایی  2خدمات سطح   404
  مراقبت های زیبایی  3خدمات سطح   405
  ناظرایمنی ساختمان سازی  3ساختمان سازی سطح   406



 

 ٢٣

   پوشاک ومد لباس اجراییمدیر  4نساجی وپوشاک سطح   407
  مدیر پوشاک و لباس  5پوشاک و لباس سطح   408
  مدیر اجرایی شرکت  4مدیر اداره سطح   409
  مدیر شرکت  5مدیر اداره سطح   410
  پرسکار/ ابزار ساز  2 سطح ماشینکاری  411
  پرسکار/ابزار ساز ارشد   3کاری سطح نماشی  412
مدیر بیمه حوادث   3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   413

  حوادث کلی /مختلف
بیمه (بیمه گر حوادث مختلف   2بیمه تجاری و اقتصادی سطح   414

  )حوادث فنی
  مدیر بیمه حوادث فنی   3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   415
مدیر بیمه  (کلیمه گر حوادث بی  2بیمه تجاری و اقتصادی سطح   416

  )حوادث 
مدیر (مدیر بیمه حوادث کلی   3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   417

  )بیمه حوادث
حوادث (بیمه گر حوادث کلی   2بیمه تجاری و اقتصادی سطح   418

ناشی از کار کارگران و 
  )کارفرمایان

قالبگیری با تزریق /ابزار ساز  2کاری سطح ماشین  419
  پالستیک

قالبگیری با /ابزاری ساز ارشد   3ماشینکاری سطح   420
  تزریق پالستیک

تکنولوژیست ساختمان   4ساختمان سازی سطح   421
  طرحهای عمرانی/

  کارمند دفتری  1اقتصاد و تجارت سطح   422
  معاون اداری  2اقتصاد و تجارت سطح   423
  مدیریت الکترونیکی  3اقتصاد و تجارت سطح   424
  کارمند جزئ دفتر حقوقی  1ارت سطح اقتصاد و تج  425
  کارمند دفتر حقوقی  2اقتصاد و تجارت سطح   426
  کارمند ارشد دفتر حقوقی  3اقتصاد و تجارت سطح   427

      



 

 ٢۴

تکنیسین مخابرات دستگاه   3فن آوری اطالعات و ارتباطات سطح   428
  سوییچینگ

ت دستگاه دستیار مهندس مخابرا  4فن آوری اطالعات و ارتباطات سطح   429
  سوییچینگ

مهندس مخابرات دستگاه   5فن آوری اطالعات و ارتباطات سطح   430
  سوییچینگ

مونتاژکار موتور سیکلت   1مونتاژ موتور سیکلت سطح   431
  )جوشکاری(

  مونتاژکار ارشد موتور سیکلت   2مونتاژموتور سیکلت سطح   432
  مونتاژکار موتور سیکلت   3مونتاژموتور سیکلت سطح   433
اسکلت بندی آلومینیمی   1ساختمان سازی سطح   434

  ساختمان 
435      
  ناظر داربست بندی   4ساختمان سازی سطح   436
  مدیر داربست بندی   5ساختمان سازی سطح   437
  چاپ و نشر رومیزی   1تکنولوژی چاپ سطح   438
  طراح گرافیک   2تکنولوژی چاپ سطح   439
  رایی طراح گرافیکمدیر اج  3تکنولوژی چاپ سطح   440
  کارگر پرسکاری لیتوگرافی  1تکنولوژی چاپ سطح   441
  سرکارگر لیتوگرافی  2تکنولوژی چاپ سطح   442
  ناظر لیتوگرافی  3تکنولوژی چاپ سطح   443
  دستیار مدیر خدمات زیبایی  4خدمات سطح   444
  مدیر زیبایی   5خدمات سطح   445
  ماساژور  2خدمات سطح   446
  آب درمانی   2ح خدمات سط  447
  ماساژدرمانی با عطر  2خدمات سطح   448
  دستیار مدیر طرحهای باتیکی   4صنایع دستی سطح   449
  مدیر طرحهای باتیکی   5صنایع دستی سطح   450
  دستیار مدیر بافندگی   4صنایع دستی سطح   451
  مدیر بافندگی   5صنایع دستی سطح   452
  )فردی( گر حوادث بیمه  2بیمه تجاری و اقتصاد سطح   453



 

 ٢۵

مدیر اجرایی بیمه گری حوادث   3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   454
  فردی 

  بیمه گر حوادث فردی   2بیمه تجاری و اقتصادی سطح   455
مدیر اجرایی بیمه گری حوادث   3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   456

  فردی 
ری بیمه بدهکا(بیمه گر حوادث   2بیمه تجاری و اقتصادی سطح   457

  )کاال
مدیر اجرایی بیمه گری حوادث   3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   458

  )بیمه بدهکاری کاال(
  کلی /بیمه گر کاال  2بیمه تجاری و اقتصادی سطح   459
بیمه (مدیر اجرایی بیمه گری   3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   460

بیمه حوادث کارگری و /کلی 
  )کارفرمایی

شیشه /بیمه گر حوادث کلی   2دی سطح بیمه تجاری و اقتصا  461
  سازی 

مدیر اجرایی بیمه گری حوادث   3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   462
  کلی و شیشه گری

  بیمه گر حوادث کلی و دزدی   2بیمه تجاری و اقتصادی سطح   463
مدیر اجرایی بیمه گری حوادث   3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   464

  کلی و دزدی 
  بیمه گر حوادث فردی   2ی و اقتصادی سطح بیمه تجار  465
حوادث  مدیر اجرایی بیمه گری  3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   466

  )بیمه اموال منقول/کلی
اموال /کلیبیمه گر حوادث   2بیمه تجاری و اقتصادی سطح   467

  منقول
مدیر اجرایی بیمه گری   3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   468

  اموال منقول/کلی
  ضمانت/بیمه گر حوادث کلی   2یمه تجاری و اقتصادی سطح ب  469
مدیر اجرایی بیمه گری   3بیمه تجاری و اقتصادی سطح   470

  ضمانت/کلی
  بیمه اموال/بیمه گر حوادث کلی  2بیمه تجاری و اقتصادی سطح   471



 

 ٢۶

مدیر اجرایی بیمه گری   2بیمه تجاری و اقتصادی سطح   472
  اموال/حوادث

  دامپروری  1 کشاورزی سطح  473
  دستیار ارشد دامپروری  2کشاورزی سطح   474
  دستیار دامپروری   3کشاورزی سطح   475
ضمانت کیفی تکنیسین ارشد   1تولید سطح /مکانیک  476

  کار
  تکنیسین ضمانت کیفی کار  2تولید سطح /مکانیک  477
تکنیسین ارشد ضمانت کیفی   3تولید سطح /مکانیک  478

  کار
  نقشه کش صنعتی  1 سطح تولید/مکانیک  479
  دستیار طراح صنعتی  2تولید سطح /مکانیک  480
  طراح تولیدات صنعتی  3تولید سطح /مکانیک  481
تکنیسین ارشد تجهیزات   1الکترونیک کار دستگاههای صوتی و تصویری سطح   482

  الکترونیکی صنعتی
ت الکترونیکی تکنیسین تجهیزا  2الکترونیک کار دستگاههای صوتی و تصویری سطح   483

  صنعتی
تکنیسین ارشد تجهیزات   3الکترونیک کار دستگاههای صوتی و تصویری سطح   484

  الکترونیکی صنعتی
دستیار مهندس دستگاههای   4الکترونیک کار دستگاههای صوتی و تصویری سطح   485

  الکترونیکی
مهندس دستگاههای   5الکترونیک کار دستگاههای صوتی و تصویری سطح   486

  کترونیکی ال
  )فوالد(اپراتور تولید   1ریخته گری سطح   487
  )فوالد(اپراتور ارشد تولید   2ریخته گری سطح   488
  تکنیسین حمل و نقل مواد   3ریخته گری سطح   489
  تکنیسین ذوب  3ریخته گری سطح   490
  مونتاژکار لوازم یدکی   1مونتاژوسایل موتوری سطح   491
  صافکار   1حمل و نقل زمینی سطح   492
  صافکار   2حمل و نقل زمینی سطح   493
  صافکاریناظر   3حمل و نقل زمینی سطح   494



 

 ٢٧

  دستیار مهندس تهویه مطبوع  4الکتریک کار سطح   495
  مهندس تهویه مطبوع   5الکتریک کار سطح   496
  راننده ماشین های تجاری   1حمل و نقل سطح  497
  ریدستیار خدمات مشت  2حمل و نقل سطح   498
  دستیار اجرایی  2حمل و نقل سطح   499
  ناظر حمل و نقل تجاری   3حمل و نقل سطح   500
 مدیر اجرایی حمل و نقل تجاری   4حمل و نقل سطح   501
  مدیر حمل و نقل تجاری   5حمل و نقل سطح   502
  تکنیسین ریخته گری   3ریخته گری سطح   503
  نوردکاریتکنیسین   3ریخته گری سطح   504
  نصاب چارچوب آلومینیمی  2ساختمان سازی سطح   505
  ناظر نصاب   3ساختمان سازی سطح   506
  تراشکار شیشه  1ساختمان سازی سطح   507
  تراشکار شیشه  1ساختمان سازی سطح   508
  شیشه بر  2ساختمان سازی سطح   509
  ناظر شیشه بری   3ساختمان سازی سطح   510
  3 نصاب گاز درجه  1گاز و نفت سطح   511
  2نصاب گاز درجه   2گاز و نفت سطح   512
  1نصاب گاز درجه   3گازو نفت سطح   513
  مونتاژکار ارشد   2مونتاژوسایل موتوری سطح   514
  ناظر وسایل یدکی   3مونتاژوسایل موتوری سطح   515
  تکنیسین موتور  1مونتاژوسایل موتوری سطح   516
   وسایل موتوری تکنیسین ارشد  2مونتاژ وسایل موتوری سطح   517
  ناظر تکنیسین وسایل موتوری  3مونتاژ وسایل موتوری سطح   518
519  IT&ICT تکنیسین سیستم های   3سطحICT  
520  ICT  تکنیسین حفاظت از شبکه   3سطح

ICT 
  ictدستیار ایمنی سیستم  3تکنولوژی اطالعات و ارتباطات سطح   521
  رییس دفتر  1تجاری و اقتصادی سطح   522
  منشی  2تجاری و اقتصادی سطح   523
  منشی امور اجرایی  3تجاری و اقتصادی سطح   524



 

 ٢٨

  ناظر کیفیدستیار مهندس   4تولید سطح /مکانیک  525
  مهندس ناظر کیفی  5تولید سطح /مکانیک  526
  ماساژور  2خدمات سطح   527
  دستیاری شیالت  1کشاورزی سطح   528
  تکنیسین ارشد شیالت  2کشاورزی سطح   529
  تکنیسین شیالت  3کشاورزی سطح   530
  کارگر ماهی پرورشی  1کشاورزی سطح   531
تکنیسین ارشد پرورش ماهی   2کشاورزی سطح   532

  پرورشی
  تکنیسین پرورش ماهی پرورشی  3کشاورزی سطح   533
  تکنیسین پرورش خرچنگ  3کشاورزی سطح   534
  تکنیسین پرورش نرم تنان  3کشاورزی سطح   535
  پارتیشندستیار نصاب   1ن سازی سطح ساختما  536
  دستیار نصاب پارتیشن  2ساختمان سازی سطح   537
  ناظر پارتیشن بندی  3ساختمان سازی سطح  538
  دستیار نصاب لوازم بهداشتی  1ساختمان سازی سطح   539
  نصاب لوازم بهداشتی  2ساختمان سازی سطح   540
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