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41/29/1/3906,457,950-4بازار یاب بیمهامور مالی و بازرگانیخدمات1  

41/28/1/2684,879,340-4نماینده فروش بیمهامور مالی و بازرگانیخدمات2  

41/22/1/2956,816,725-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي آتش سوزيامور مالی و بازرگانیخدمات3  

41/24/1/315811,337,290-4کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزيامور مالی و بازرگانیخدمات4  

41/99/1/21047,462,520-4کارشناس ارزیابی بیمه هاي اشخاصامور مالی و بازرگانیخدمات5  

41/98/1/2654,664,075-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي اشخاصامور مالی و بازرگانیخدمات6  

41/27/1/245032,289,750-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودروامور مالی و بازرگانیخدمات7  

41/21/1/2/11007,175,500-4کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي باربريامور مالی و بازرگانیخدمات8  

41/23/1/2866,170,930-4متصدي صدور بیمه هاي مسئولیتامور مالی و بازرگانیخدمات9  

41/25/1/21207,175,520-4بیمه گر بیمه هاي بازرگانیامور مالی و بازرگانیخدمات10  

1301,793,880-050-45-3313تهیه و تنظیم گزارش هاي مالی در تعاونی هاامور مالی و بازرگانیخدمات11  

241140450010071241,435,104کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتیامور مالی و بازرگانیخدمات12  

21/95/1/1/116014,351,040-4مدیر بازاریابی بین المللیامور مالی و بازرگانیخدمات13  

21/24/1/233630,137,184-4مهندس فروشامور مالی و بازرگانیخدمات14  

1241,435,104-001-45-5244بازاریابی تلفنیامور مالی و بازرگانیخدمات15  

3322/05/1/483.34,981,007نماینده فروشامور مالی و بازرگانیخدمات16  

11208,610,600-001-45-2413تحلیل گر بورس اوراق بهادارامور مالی و بازرگانیخدمات17  

41/48/1/11008,969,400-4تحلیلگر بازارهاي مالی بین المللیامور مالی و بازرگانیخدمات18  

2413130401402,870,200بهره وري واحدهاي صنفیامور مالی و بازرگانیخدمات19  

2412130401402,870,200عارضه یابی واحدهاي صنفیامور مالی و بازرگانیخدمات20  

1705,022,850-002-45-2413(فاندامنتال )تحلیلگري بنیاديامور مالی و بازرگانیخدمات21  

1211130402504,484,700ارزیابی و خود ارزیابی مالی بر اساس مدل تعالی کیفیت امور مالی و بازرگانیخدمات22  

41/46/1/11188,467,090-4تحلیلگر تكنیكال بورسامور مالی و بازرگانیخدمات23  

22411020401402,391,840حسابداري واحدهاي صنفی امور مالی و بازرگانیخدمات24  

12411010501402,391,840حسابداري واحدهاي صنفی امور مالی و بازرگانیخدمات25  

10/15/1/4/21408,371,440-1حسابدار عمومی پیشرفتهامور مالی و بازرگانیخدمات26  

2411/1603,587,760حسابداري خزانهامور مالی و بازرگانیخدمات27  

2411/6603,587,760حسابداري داراییهاي ثابت شهرداریهاامور مالی و بازرگانیخدمات28  

2411090403885,262,048حسابداري پیشرفتهامور مالی و بازرگانیخدمات29  

39/34/1/41207,175,520-3حسابدار حقوق و دستمزدامور مالی و بازرگانیخدمات30  

10/16/1/218416,503,696-1حسابدار دولتیامور مالی و بازرگانیخدمات31  
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10/12/1/315013,454,100-11حسابدار صنعتی درجهامور مالی و بازرگانیخدمات32  

10/90/1/1885,262,048-1حسابدار فروشامور مالی و بازرگانیخدمات33  

2411/0114012,557,160مدیر حسابداري فروشامور مالی و بازرگانیخدمات34  

10/14/1/11109,866,340-1حسابدار مالیاتیامور مالی و بازرگانیخدمات35  

10/14/1/1/1856,099,175-1مشاور مالیات بر ارزش افزودهامور مالی و بازرگانیخدمات36  

10/23/1/11029,148,788-1حسابرس ارشدامور مالی و بازرگانیخدمات37  

1161,148,080-012-45-2413بررسی وظایف سازمانها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشوییامور مالی و بازرگانیخدمات38  

1141,004,570-011-45-2413بررسی روش ها و ابزارهاي متداول در مبارزه با پولشوییامور مالی و بازرگانیخدمات39  

1201,435,100-010-45-2413شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشوییامور مالی و بازرگانیخدمات40  

10/21/1/2/41008,969,400-1مدیر حسابرسیامور مالی و بازرگانیخدمات41  

10/21/1/2/31109,866,340-1(داخلی)معاون حسابرسامور مالی و بازرگانیخدمات42  

1321,913,472-022-45-2411(سطح مقدماتی)حسابرسی عملیاتیامور مالی و بازرگانیخدمات43  

22/24/1/2/11408,371,440-4سرپرست خرید داخلیامور مالی و بازرگانیخدمات44  

00/28/1/317012,198,350-4مسئول صادرات و وارداتامور مالی و بازرگانیخدمات45  

1219/1/7443,157,220کارپردازامور مالی و بازرگانیخدمات46  

22/24/1/3926,601,460-4کارمند امور خرید داخلیامور مالی و بازرگانیخدمات47  

22/23/1/1946,744,970-4مامور خریدامور مالی و بازرگانیخدمات48  

31/24/1/221415,355,570-3مسئول فروشامور مالی و بازرگانیخدمات49  

22/29/1/31208,610,600-4مسئول سفارشات خارجیامور مالی و بازرگانیخدمات50  

33/31/1/220212,078,792-3(صنایع  )مسئول خرید خارجی امور مالی و بازرگانیخدمات51  

1221/515511,122,025مسئول استعالمات و مناقصاتامور مالی و بازرگانیخدمات52  

32/28/1/2684,879,340-4مسئول قراردادهاامور مالی و بازرگانیخدمات53  

1211070502402,870,200مدیریت قراردادهاامور مالی و بازرگانیخدمات54  

00/29/1/1966,888,480-4سرپرست ترخیص کاالامور مالی و بازرگانیخدمات55  

1463,300,730-001-45-3324معامله گر بورس هاي کاالییامور مالی و بازرگانیخدمات56  

4211/01/1/2774,604,292صندوق دار فروشگاهامور مالی و بازرگانیخدمات57  

51/35/1/11307,773,480-4فروشندهامور مالی و بازرگانیخدمات58  

32/30/1/117610,524,096-4فروشنده لوازم خانگیامور مالی و بازرگانیخدمات59  

32/30/2/11307,773,480-4فروشنده لوازم یدکی اتومبیلامور مالی و بازرگانیخدمات60  

32/30/6/118411,002,464-4فروشنده مصالح ساختمانیامور مالی و بازرگانیخدمات61  

32/30/4/118010,763,280-4متصدي فروش بازي هاي رایانه ايامور مالی و بازرگانیخدمات62  
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2413130501403,587,760اقتصاد سنجی کاربرديامور مالی و بازرگانیخدمات63  

1161,435,104-001-45-2631شناسایی اصول اقتصاد مقاومتیامور مالی و بازرگانیخدمات64  

17627,858-003-45-2631بررسی جایگاه مهارت آموزي در اقتصاد مقاومتیامور مالی و بازرگانیخدمات65  

17627,858-004-45-2631بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغالامور مالی و بازرگانیخدمات66  

124017,221,200-002-45-1420(عمومی)مدیر گالري امور مالی و بازرگانیخدمات67  

MBA1219-45-005-250044,847,000مدیر  ارشد کسب و کار امور مالی و بازرگانیخدمات68  

Lnsie10001822413,394,304راه اندازي کسب و کار به روش امور مالی و بازرگانیخدمات69  

100019201,195,920(SME)شناسایی اصول راه اندازي کسب و کارهاي متوسط و کوچکامور مالی و بازرگانیخدمات70  

11008,969,400-001-45-1223شناسایی اصول نوآوري بازدرکسب وکارهاي نوآورانهامور مالی و بازرگانیخدمات71  

100012/1502,989,800(سطح تكمیلی)KABکارآفرینی با رویكرد امور مالی و بازرگانیخدمات72  

100011/2502,989,800(سطح مقدماتی)KABکارآفرینی با رویكرد امور مالی و بازرگانیخدمات73  

100013/11005,979,600(سطح کامل)KABکارافرینی با رویكرد امور مالی و بازرگانیخدمات74  

1807,175,520-020-45-1223کارآفرینی در شرکت هاي دانش بنیانامور مالی و بازرگانیخدمات75  

SYB100016504,484,700کارآفرینیامور مالی و بازرگانیخدمات76  

32/93/1/113011,660,220-4مدیر کسب و کار الكترونیكیامور مالی و بازرگانیخدمات77  

10/11/1/2/218516,593,390-1مدیر مالیامور مالی و بازرگانیخدمات78  

1211080603887,893,072مدیریت مالیامور مالی و بازرگانیخدمات79  

13491306002301,793,880مدیریت مالی براي مدیران غیر مالیامور مالی و بازرگانیخدمات80  

135231,572,288-001-45-2422مشاور ارشد تجاري سازي فناوري و نوآوريامور مالی و بازرگانیخدمات81  

1543,874,770-002-45-3311معامله گر بورس اوراق بهادارامور مالی و بازرگانیخدمات82  

1553,946,525-001-45-3311شناسایی اصول بازار سرمایهامور مالی و بازرگانیخدمات83  

31/25/1/4/125318,033,840-9نقاش ساختمان معماريصنعت84  

51/43/2/1/11309,266,400-9کمک سنگ کار معماريصنعت85  

39/59/1/3/11158,197,200-8عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه معماريصنعت86  

39/59/2/3/11077,626,960-8کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیهمعماريصنعت87  

51/23/1/2/330021,384,000-9سرپرست بناییمعماريصنعت88  

21/28/1/120017,107,200-0طراح و سازنده آبنما و محوطهمعماريصنعت89  

51/57/1/142029,937,600-9نصاب ورق هاي کامپوزیت آلومینیومیمعماريصنعت90  

3112/1035029,937,600ماکت ساز ساختمانمعماريصنعت91  

3112/071008,553,600کاربر بازیافت و به کارگیري مواد جامد فرسوده در معماري و دکوراسیون داخلی ساختمانمعماريصنعت92  

Studio 3dMax3112/0815213,001,472مرمتگر و احیاء و بازسازي ابنیه تاریخی با نرم افزار  معماريصنعت93  
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RHINOCEROS0-22/20/1/1484,105,728طراحی پروژه هاي ساختمانی بصورت سه بعدي  و دو بعدي با معماريصنعت94  

Google Lay Out0-22/21/1/1463,934,656نقشه کشی و طراحی ساختمان با نرم افزار معماريصنعت95  

32/55/1/210010,692,000-0مسئول آتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکدمعماريصنعت96  

V_RAY0-32/56/1/2453,849,120نور پردازي و متریال دهی با قابلیت رندر باال با نرم افزار معماريصنعت97  

32/54/2/2/429725,404,192-0(ویالیی و آپارتمانی)طراحی مسكنمعماريصنعت98  

21/24/2/229525,233,120-0(2درجه)طراحی معماري داخلیمعماريصنعت99  

55/13/2/3/216711,903,760-9کمک گچ کار معماريصنعت100  

55/13/1/340028,512,000-9گچ بر معماريصنعت101  

55/13/1/3/219313,757,040-9گچ کار معماريصنعت102  

51/23/1/4/224717,606,160-9بناي سفت کارمعماريصنعت103  

51/43/1/4/116211,547,360-9سنگ کار معماريصنعت104  

/1/3رنگ کاري ساختمانمعماريصنعت105 91545110,127,600-31/25/ ف  ل  ا   

/1/3نقاشی ساختمانمعماريصنعت106 91545110,127,600-31/25/ ب   

32/54/2/440234,385,472-0نقشه کش عمومی ساختمانمعماريصنعت107  

32/54/1/541935,839,584-0نقشه کشی معماريمعماريصنعت108  

11007,128,000-001-29-7122نصاب کفپوش یكپارچه پلیمريمعماريصنعت109  

11329,408,960-013-29-7119نصاب و مجري صفحات روکش دار گچیمعماريصنعت110  

Revit Architecture3432-029-003-19410,050,480طراحی نقشه هاي ساختمانی با نرم افزار معماريصنعت111  

1352,494,800-001-30-7123(پاششی)گچ کاري با گچ هاي نوینمعماريصنعت112  

116411,689,920-002-30-7123معرق کار سنگ صنعتیمعماريصنعت113  

1382,708,640-003-30-7123مونتاژ کار قطعات سنگ صنعتی معماريصنعت114  

11409,979,200-001-30-7111 درساختمانAACکارور اجراي بلوک معماريصنعت115  

1241,710,720-001-30-7113کارگر عمومی سنگ کار معماريصنعت116  

1161,140,480-001-30-7131کارگر عمومی نقاش ساختمان معماريصنعت117  

1161,140,480-004-30-7113کارگر عمومی کاشی کار معماريصنعت118  

1161,140,480-004-30-7123کارگر عمومی گچ کار معماريصنعت119  

1161,140,480-001-30-7124کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه معماريصنعت120  

1161,140,480-001-30-7112کارگر عمومی بناي سفت کار معماريصنعت121  

1201,425,600-001-30-7411کارگر عمومی برقكار ساختمان معماريصنعت122  

61/97/2/2/145132,147,280-1کمک استاد کارهنر آیینه کاري  معماريصنعت123  

61/97/1/281558,093,200-1استادکار هنر آیینه کاري معماريصنعت124  
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21/25/1/272862,270,208-0 (1درجه)طراح معماري داخلیمعماريصنعت125  

55/30/1/229621,098,880-9سیمانكار معماريصنعت126  

3D - HOMEINTERIORS0-32/54/2/2/2564,790,016طراح داخل منازل مسكونی با معماريصنعت127  

Home – AN0-32/54/1/3/6806,842,880طراح دفاتر اداري و تجاري به کمک نرم افزار معماريصنعت128  

Ream – house0-32/54/2/2/1605,132,160با  (هتل و فروشگاه  )طراح فضاهاي بزرگ معماريصنعت129  

ME-DESIGN-and0-32/54/2/2/5201,710,720طراح نماي ساختمان به کمک نرم افزار معماريصنعت130  

ARCHICAD0-32/54/2/2/6806,842,880طراحی معماري به کمک معماريصنعت131  

51/54/1/224017,107,200-9 (کاشی سنتی  )کاشی کاري معرق معماريصنعت132  

52/31/1/2886,272,640-9شومینه سازمعماريصنعت133  

51/24/1/227219,388,160-9معمار سنتی ابنیه هاي قدیمیمعماريصنعت134  

Autocad0-32/54/1/1/132227,542,592نقشه کش ساختمان با معماريصنعت135  

59/27/1/2483,421,440-9طراح و نصاب شیشه سكوریتمعماريصنعت136  

51/23/2/4/122115,752,880-9کمک بناي سفت کار  معماريصنعت137  

55/30/1/11379,765,360-8برقكار ساختمان معماريصنعت138  

55/30/2/1/130321,597,840-8کمک برقكار ساختمان معماريصنعت139  

51/52/1/3/117712,616,560-9کاشی کار  معماريصنعت140  

51/52/2/3/1604,276,800-9کمک کاشی کار معماريصنعت141  

31/25/2/1/117712,616,560-9کمک نقاش ساختمان معماريصنعت142  

52/21/1/11107,840,800-9اپراتور تزریق بتنساختمانصنعت143  

74/26/1/116011,404,800-9اپراتور دستگاه حفار تونلساختمانصنعت144  

39/31/1/11309,266,400-8اپراتور دستگاه خط کشساختمانصنعت145  

12/61/2/122015,681,600-6انباردار مصالحساختمانصنعت146  

31/22/1/125021,384,000-0ترازیابساختمانصنعت147  

54/94/1/122018,817,920-9تكنسین نصب عالئم افقی و عموديساختمانصنعت148  

74/45/1/120014,256,000-8سرپرست گروه داربست بندساختمانصنعت149  

20/81/1/117012,117,600-8سنگ تراش پل هاي سنگیساختمانصنعت150  

59/91/1/125017,820,000-9فن ورز کار در ارتفاع ساختمانصنعت151  

52/23/1/116013,685,760-9دیواره تونل  (شات کریت  )کاردان مسئول بتن پاشی ساختمانصنعت152  

54/93/1/118015,396,480-9کاردان مسئول زهكشی ساختمانصنعت153  

59/47/1/117011,016,000-3کارگر راهسازي و راهداريساختمانصنعت154  

74/48/1/11509,720,000-9کارگر ماهر نصب گاردیلساختمانصنعت155  
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SDR MAP 0-31/28/1/1857,270,560کارور ساختمانصنعت156  

39/55/1/145032,076,000-8کانال ساز تهویه ساختمانصنعت157  

55/23/1/115012,830,400-8متصدي برق و تاسیسات تونلساختمانصنعت158  

52/22/1/11309,266,400-9متصدي نصب دستگاه هاي تولید بتنساختمانصنعت159  

12/31/1/115010,692,000-7متصدي نصب دستگاه هاي کارخانه آسفالت و سنگ شكنساختمانصنعت160  

59/11/1/1857,270,560-9مجري اجراي مقاوم سازي ساختمانصنعت161  

59/11/2/1514,362,336-9کمک مجري اجراي مقاوم سازي ساختمانصنعت162  

19/28/1/112010,264,320-2مدیریت اجرایی کارهاي ساختمانی ساختمانصنعت163  

19/28/2/115012,830,400-2کمک مدیریت اجرایی کارهاي ساختمانی ساختمانصنعت164  

32/8612413,258,080-1مربی اجراي مقاوم سازي ساختمانصنعت165  

52/24/1/112010,264,320-9مسئول اجراي سازه هاي فلزيساختمانصنعت166  

12/61/1/115010,692,000-6مسئول انبار ملزومات فنی و کارگاهیساختمانصنعت167  

11/55/1/120014,256,000-7مسئول انفجار مواد ناریهساختمانصنعت168  

54/92/1/112010,264,320-9مسئول تهیه و نصب ضربه گیرساختمانصنعت169  

31/21/1/115010,692,000-9مسئول سند بالستساختمانصنعت170  

74/41/1/135024,948,000-9مسئول گروه خط کشیساختمانصنعت171  

19/29/1/112010,264,320-2مسئول گودبرداري و ایمن سازي خاکبرداري ساختمانصنعت172  

59/48/1/120014,256,000-3مسئول و متصدي حفظ حریم راه هاساختمانصنعت173  

59/63/1/125026,730,000-3مسئول یا سرپرست اکیپ راهسازي و راهداريساختمانصنعت174  

31/23/1/118015,396,480-0ناظر و نقشه کش محل پایه هاي گاردیلساختمانصنعت175  

20/82/1/120014,256,000-8نصاب تور سنگساختمانصنعت176  

32/61/1/122018,817,920-0نیم رخ بردار عرضیساختمانصنعت177  

32/62/1/127023,094,720-0نیولر ساختمانصنعت178  

51/26/2/121014,968,800-9 در ساختمان سازي به روش صنعتیICFنصاب سازه سیستم ساختمانصنعت179  

ARC GIS3112/09504,276,800افزار  با نرمGISکارور سیستم اطالعات جغرافیایی  ساختمانصنعت180  

31/21/1/4/1705,987,520-0تفكیک و تسطیح اراضیساختمانصنعت181  

31/21/1/5/1806,842,880-0طراحی و اجراي شبكه هاي میكروژئودزيساختمانصنعت182  

31/21/1/7/1907,698,240-0(اکوساندر)کارور دستگاه هاي عمق یابی هیدروگرافیساختمانصنعت183  

31/21/1/8/1514,362,336-0 تک فرکانسهGPSکارور گیرنده هاي ساختمانصنعت184  

Hypack0-31/21/1/6/1806,842,880هیدروگرافی با نرم افزار ساختمانصنعت185  

31/25/1/111810,093,248-0تهیه چارت هاي دریاییساختمانصنعت186  
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52/20/2/1604,276,800-9سازنده لوله هاي سیمانیساختمانصنعت187  

LSF9-74/47/1/11208,553,600نصاب عایق ها و پوشش هاي مورد نیاز در سیستم ساختمانصنعت188  

41/30/2/11018,639,136-4مشاور خریدوفروش امالکساختمانصنعت189  

52/20/1/1745,274,720-9فن ورز اجراي سقف کرمیتساختمانصنعت190  

32/56/1/140434,556,544-0نقشه کشی سازهساختمانصنعت191  

74/4/6/1/1624,419,360-9پوشش کار اسكلت فلزيساختمانصنعت192  

51/25/2/11007,128,000-9فوالدي و بنایی‘کارگرتخریب کار ساختمانهاي بتنیساختمانصنعت193  

51/25/1/1644,561,920-9فوالدي و بتنی‘مسئول تخریب کار ساختمانهاي کلنگیساختمانصنعت194  

32/55/1/112010,264,320-0نقشه کش کارگاهی سازه هاي فوالديساختمانصنعت195  

52/34/1/5/116511,761,200-9آرماتور بند ساختمانصنعت196  

و 51/23/3/1/2-9کارگر عمومی ساختمانساختمانصنعت197  931310290060001312,008,800  

52/34/2/4/116611,832,480-9کمک آرماتور بندساختمانصنعت198  

74/41/3/1/3906,415,200-9کارگر عمومی جوشكاريساختمانصنعت199  

120014,256,000-001-29-9622و شیشه دوجدارهUPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلساختمانصنعت200  

Rope Access7215-29-001-11127,983,360سرپرست دسترسی با طناب ساختمانصنعت201  

Rope Access7515-29-002-11107,840,800کارور دسترسی با طناب ساختمانصنعت202  

Rope Access7215-29-003-11107,840,800کمک کارور دسترسی با طناب ساختمانصنعت203  

1161,140,480-021-29-7119کارگر عمومی آرماتور بند ساختمانصنعت204  

1161,140,480-002-29-7214کارگر عمومی اسكلت ساز ساختمان ساختمانصنعت205  

1261,853,280-005-29-7214کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنیساختمانصنعت206  

1281,995,840-001-29-7126کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی ساختمانصنعت207  

1161,036,800-001-29-9313کارگر عمومی نقشه بردار ساختمانصنعت208  

1161,140,480-024-29-7119کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز ساختمانصنعت209  

1231,639,440-004-29-7126کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاريساختمانصنعت210  

1161,140,480-028-29-7119کارگر عمومی قالب بند وکفراژ بند ساختمانصنعت211  

52/35/1/1926,557,760-9 در ساختمانسازي به روش صنعتیICFآرماتوربند سیستم ساختمانصنعت212  

51/26/1/121014,968,800-9 در ساختمان سازي به روش صنعتیICFسرنصاب سازه سیستم ساختمانصنعت213  

32/31/1/232027,371,520-0مسئول متره و برآورد راهسازيساختمانصنعت214  

51/28/1/220017,107,200-9مسئول تاسیسات و تجهیزات کارگاهیساختمانصنعت215  

19/25/1/244047,044,800-2مدیر پروژهساختمانصنعت216  

74/44/1/221315,182,640-8داربست بندساختمانصنعت217  
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12/19/1/2978,296,992-0آزمایشگر آزمایشگاه فیزیک سیمانساختمانصنعت218  

12/18/1/2403,421,440-0فن ورز آزمایشگاه کارگاهی بتنساختمانصنعت219  

74/74/1/2403,421,440-9صنایع  )فن ورز تست بتن کارگاهیساختمانصنعت220  

33/28/1/2776,586,272-0متصدي تعیین صورت وضعیتساختمانصنعت221  

33/29/2/21069,066,816-0کمک متصدي متره و برآورد ساختمانصنعت222  

19/23/1/2404,276,800-2مدیر پیمان عمومیساختمانصنعت223  

32/98/1/220021,384,000-0طراح و برنامه ریز حفاري چاه هاي عمیق آب ساختمانصنعت224  

19/24/1/2323,421,440-2مدیر قوانین و مقررات عمومی پیمانهاساختمانصنعت225  

74/75/1/2484,105,728-9فن ورز آزمایشگاه مصالح ساختمانیساختمانصنعت226  

34/24/1/2404,276,800-1مدیر مهندسان مشاورساختمانصنعت227  

74/69/1/2724,665,600-9لكه گیر و روسازي آسفالتساختمانصنعت228  

52/26/1/31369,694,080-9طراح قالب سازي تلفیقی چند منظوري بتنیساختمانصنعت229  

53/59/1/217612,545,280-9سازنده سقف شیروانیساختمانصنعت230  

11/28/1/21309,266,400-7کارور حفاري چاه هاي عمیق آب ساختمانصنعت231  

53/19/1/234424,520,320-9سازنده کانال هاي بتنی آبرسانی روبازساختمانصنعت232  

SAP0-22/19/1/212012,830,400طراح و آنالیز سازه با ساختمانصنعت233  

Safe0-22/15/1/2565,987,520تحلیلگر و طراح پی با برنامه ساختمانصنعت234  

0-22/14/1/2646,842,880 (P3) و کنترل پروژه با نرم افزار CPMبرنامه ریزي ساختمانصنعت235  

LOOP8-71/94/1/2323,421,440طراح اجزاء سیستم آبرسانی با نرم افزار ساختمانصنعت236  

111STAAD0-22/17/1/211211,975,040تحلیلگر و طراح سازه هاي بتنی و فلزيساختمانصنعت237  

PUMP8-71/95/1/2323,421,440طراح پمپ براي ایستگاه پمپاژ با نرم افزار ساختمانصنعت238  

STROM8-71/92/1/2404,276,800طراح سیستم جمع آوري آبهاي سطحی با نرم افزار ساختمانصنعت239  

WESENT8-71/91/1/211211,975,040طراح لوله هاي آبرسانی با مخازن ثابت و متغیر ساختمانصنعت240  

Arclew0-31/28/1/2/1484,105,728 با نرم افزار GISکارور اطالعات جغرافیایی ساختمانصنعت241  

GIS0-31/28/1/2484,105,728کارور سیستم اطالعات جغرافیایی ساختمانصنعت242  

33/29/1/21048,895,744-0متصدي متره و برآورد ساختمانصنعت243  

HEC – RAS8-71/99/1/2485,132,160طراح هیدرولیكی با برنامه ساختمانصنعت244  

MIKE8-74/46/1/2485,132,160 -11طراح هیدرولیكی با برنامه ساختمانصنعت245  

EHC-HMS8-74/45/1/2485,132,160طراح هیدرولیكی با برنامه ساختمانصنعت246  

54/45/1/221613,996,800-9کارگر آزمایشگاه قیر و آسفالتساختمانصنعت247  

51/25/1/224817,677,440-9بناي پل هاي  سنگیساختمانصنعت248  
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22/67/1/2/141635,582,976-0مسئول آزمایشگاه مكانیک خاک ساختمانصنعت249  

22/68/1/232427,713,664-0تكنسین آزمایشگاه مكانیک خاکساختمانصنعت250  

22/77/1/221618,475,776-0تكنسین آزمایشگر قیر و آسفالتساختمانصنعت251  

99/18/1/217611,404,800-9کارگر آزمایشگاه مكانیک خاک ساختمانصنعت252  

99/14/2/214412,317,184-9کمک مباشر تونل سازيساختمانصنعت253  

99/15/2/220817,791,488-9کمک مباشر عملیات خاکیساختمانصنعت254  

99/15/1/234429,424,384-9مباشر عملیات خاکی راهسازيساختمانصنعت255  

99/14/1/220817,791,488-9مباشر تونل سازيساختمانصنعت256  

31/21/2/2/134529,509,920-0سرپرست اکیپ نقشه برداري ساختمانصنعت257  

52/26/1/220017,107,200-9کنترلر ساختمانصنعت258  

19/27/1/228023,950,080-2مدیر دفتر فنی ساختمانصنعت259  

52/18/1/2725,132,160-9مسئول دستگاه ویبرهساختمانصنعت260  

12/39/1/224017,107,200-8تعمیرکار کارخانه آسفالت و سنگ شكن ساختمانصنعت261  

52/22/1/224017,107,200-9مسئول اجراي سازه هاي بتنی ساختمانصنعت262  

74/70/1/21127,257,600-9کارگر عملیات آسفالتیساختمانصنعت263  

54/41/1/226422,581,504-9مباشر عملیات آسفالتساختمانصنعت264  

54/76/1/248041,057,280-9مسئول آزمایشگاه بتن ساختمانصنعت265  

33/35/1/214412,317,184-0مسئول تهیه صورت کارکرد و تهیه دستور کار ساختمانصنعت266  

52/21/1/21289,123,840-9مسئول ذخیره سازي مصالح ساختمانصنعت267  

19/26/1/228023,950,080-2معاون کارگاه ساختمانصنعت268  

52/28/1/232027,371,520-9معمار عملیات بتنیساختمانصنعت269  

GPS0-31/29/2/11008,553,600کارور ساختمانصنعت270  

52/16/1/3/117012,117,600-9بتن ساز و بتن ریز ساختمانصنعت271  

52/16/2/3/1856,058,800-9کمک بتن ساز و بتن ریز ساختمانصنعت272  

52/25/2/4/11107,840,800-9کمک قالب بند و کفراژ بند ساختمانصنعت273  

74/95/1/1/121014,968,800-8در و پنجره ساز پروفیل آهنی ساختمانصنعت274  

74/95/2/1/124817,677,440-8کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی ساختمانصنعت275  

52/13/1/3/115511,048,400-9فن ورز اسكلت بتنیساختمانصنعت276  

52/25/1/4/114410,264,320-9قالب بند و کفراژ بند ساختمانصنعت277  

74/40/1/1/145032,076,000-9فن ورز اسكلت فلزي ساختمانصنعت278  

74/41/1/3/114710,478,160-9اسكلت ساز ساختمانصنعت279  
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52/19/1/3/1805,702,400-9کارگر نگهداري بتن ساختمانصنعت280  

74/41/2/3/119313,757,040-9کمک اسكلت ساز ساختمانصنعت281  

31/21/2/3/1705,987,520-0کمک نقشه بردار ساختمانصنعت282  

31/21/1/1/4453,849,120-0(نقشه بردار ماهر)Total Stationنقشه بردار با دستگاه هاي الكترونیكی ساختمانصنعت283  

31/21/1/2/121017,962,560-0نقشه بردار ساختمانصنعت284  

71/06/2/3/122716,180,560-8کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی ساختمانصنعت285  

71/22/1/3/1906,415,200-8لوله کش گاز خانگی و تجاري ساختمانصنعت286  

71/06/1/3/121415,253,920-8لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی ساختمانصنعت287  

SDR MAP 0-31/28/2/1705,987,520کمک کارور ساختمانصنعت288  

MVC2513-53-071-111510,314,810برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات289  

perl2514-53-100-111410,225,116برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات290  

Silver Light2513-53-048-116014,351,040برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات291  

1807,175,520-047-53-2513برنامه نویس ارشدجاوافناوري اطالعاتخدمات292  

Android2513-53-002-118016,144,920برنامه نویس برنامه هاي کاربردي فناوري اطالعاتخدمات293  

2513-53-046-1403,587,760 (Java EE/J2EE )برنامه نویسی پیشرفته جاوا فناوري اطالعاتخدمات294  

112010,763,280-049-53-2513(خاص افراد با نیازهاي ویژه)برنامه نویس کامپیوترفناوري اطالعاتخدمات295  

C# (Windows Application* 3512/481008,969,400 )برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات296  

C# (Web Application* 3512/511008,969,400 )برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات297  

0-84/80/1/3/346041,259,240 *(DELPHI، VB)برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات298  

Web Application) VB.NET)3512/501008,969,400برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات299  

Windows Application) VB.NET)3512/491008,969,400برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات300  

ASP.NET3512/46908,072,460برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات301  

Directx1-62/61/1/1/440035,877,600برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات302  

PASCAL0-84/83/1/312010,763,280برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات303  

UNIX- SHELL0-84/82/1/224021,526,560برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات304  

VHDL1-62/61/1/1/5908,072,460برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات305  

WPF3512/4412010,763,280برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات306  

DELPHI2513/7714012,557,160برنامه نویس زبان فناوري اطالعاتخدمات307  

WEB p* 1-84/75/1/317015,247,980 براي طراحی صفحات HTMLبرنامه نویس زبان فناوري اطالعاتخدمات308  

JAVA0-84/76/1/21089,686,952برنامه نویس زبان فناوري اطالعاتخدمات309  

VISUAL- C0-84/78/1/218416,503,696برنامه نویس زبان فناوري اطالعاتخدمات310  
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VISUAL-FOXPRO2513/7815013,454,100برنامه نویس زبان فناوري اطالعاتخدمات311  

VISUAL-BASIC*   0-84/80/1/313211,839,608برنامه نویسفناوري اطالعاتخدمات312  

84/79/1/2/1021619,373,904-0برنامه نویسی بازي هاي رایانه اي فناوري اطالعاتخدمات313  

84/80/1/3/124021,526,560-0*برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی فناوري اطالعاتخدمات314  

ANSYS0-32/21/1/1756,727,050تحلیلگر فناوري اطالعاتخدمات315  

DEFORMS0-32/19/1/1403,587,760تحلیل فناوري اطالعاتخدمات316  

ABAQUS0-32/22/1/1605,381,640تحلیل فناوري اطالعاتخدمات317  

1503,587,750-053-53-2513فبلت و ساعت هوشمند ‘تعمیر تبلتفناوري اطالعاتخدمات318  

3512/401007,175,500تعمیرکار عمومی رایانه شخصی فناوري اطالعاتخدمات319  

3513/36956,816,725(Lap Top)تعمیرکار لپ تاپفناوري اطالعاتخدمات320  

PC-Laptop 2513-53-88-120214,494,510تعمیرکار ماهر فناوري اطالعاتخدمات321  

MS3512-53-100-1958,520,930تكنسین پشتیبانی سیستم عاملفناوري اطالعاتخدمات322  

1706,278,580-055-53-2513شهري و جهانی‘ پیاده سازي و راه اندازي شبكه هاي محلیفناوري اطالعاتخدمات323  

114012,557,160-100-53-3513تكنسین شبكه هاي کامپیوتري بی سیمفناوري اطالعاتخدمات324  

1807,175,520-084-53-2513پیاده سازي و نگهداري شبكه هاي مبتنی بر میكروتیک‘تكنسین طراحیفناوري اطالعاتخدمات325  

Linux0-42/25/1/236833,007,392تكنسین امنیت سیستمهاي فناوري اطالعاتخدمات326  

C0-42/27/1/224021,526,560++ با OOتكنسین برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات327  

0-42/26/1/222820,450,232(ms)تكنسین پشتیبانی برنامه هاي کاربردي کاربران فناوري اطالعاتخدمات328  

0-41/24/1/227224,396,768(ms)تكنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران فناوري اطالعاتخدمات329  

42/22/1/230427,266,976-0تكنسین تجهیزات شبكه هاي کوچکفناوري اطالعاتخدمات330  

42/24/1/224021,526,560-0تكنسین عمومی امنیت شبكهفناوري اطالعاتخدمات331  

41/21/1/345032,289,750-0تكنسین عمومی شبكه هاي کامپیوتريفناوري اطالعاتخدمات332  

Multimedia2513-53-060-1807,175,520 با webتوسعه دهنده فناوري اطالعاتخدمات333  

PHP 2513-53-131-113011,660,220توسعه دهنده وب با فناوري اطالعاتخدمات334  

Authorware*  0-84/87/1/21008,969,400تولید کننده چندرسانه اي با فناوري اطالعاتخدمات335  

1563,348,576-168-53-2513تولیدویدئو محتواي الكترونیكی براي آموزش وارائهفناوري اطالعاتخدمات336  

42/15/1/3/1948,431,236-3(ویژه نابینایان) 1درجه ICDLرایانه کار فناوري اطالعاتخدمات337  

504,484,700	42/15/2/3/1-3(ویژه نابینایان) 2 درجه ICDLرایانه کار فناوري اطالعاتخدمات338  

DIRECTOR*  1-61/47/1/2807,175,520رایانه کار فناوري اطالعاتخدمات339  

FIREWORK1-61/49/1/2724,305,312استفاده از فناوري اطالعاتخدمات340  

MS-OUTLOOK3-42/13/1/213932,815رایانه کار فناوري اطالعاتخدمات341  
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19/86/1/2242,152,656-12 درجه SPSSاستفاده از نرم افزار فناوري اطالعاتخدمات342  

19/86/2/2242,152,656-22 درجه SPSSاستفاده ازنرم افزار فناوري اطالعاتخدمات343  

TCP/IP3-42/14/1/2242,152,656پروتكل فناوري اطالعاتخدمات344  

Visual Interdev1-61/45/1/21049,328,176رایانه کار فناوري اطالعاتخدمات345  

SSP*  1-63/51/1/218416,503,696رایانه کار تدوین فیلم و صدا با فناوري اطالعاتخدمات346  

19/79/2/2242,152,656-22 درجه MS-PROJECTاستفاده از نرم افزار کنترل پروژه فناوري اطالعاتخدمات347  

19/79/1/2242,152,656-12 درجه MS-PROJECTاستفاده از نرم افزار کنترل پروژه فناوري اطالعاتخدمات348  

ORACLE(ORACLE OPERATOR0-84/28/1/2726,457,968)رایانه کارفناوري اطالعاتخدمات349  

1968,610,624-147-53-2513براي تدوین (EDIUS)سازنده چند رسانه اي با فناوري اطالعاتخدمات350  

1857,623,990-135-53-2523(آهنگ سازي) CUBASEسازنده چند رسانه اي با فناوري اطالعاتخدمات351  

52/92/1/1/2906,457,950-8سخت افزار روبوتیکفناوري اطالعاتخدمات352  

3-42/24/1/5/2804,783,680 *(E-Citizen)استفاده از مهارت هاي شهروند الكترونیكی فناوري اطالعاتخدمات353  

AFTER EFFECTS2513-53-148-121215,212,060طراح انیمیشن ساز با فناوري اطالعاتخدمات354  

AFTER EFFECTS2513-53-151-121215,212,060طراح جلوه هاي ویژهفناوري اطالعاتخدمات355  

DHTML2523-53-128-1908,072,460طراح سایت با فناوري اطالعاتخدمات356  

WEB2513/70908,072,460طراح مقدماتی صفحات فناوري اطالعاتخدمات357  

23/94/1/229626,549,424-0طراح و تحلیگر عمومی سیستمهافناوري اطالعاتخدمات358  

MYSQL-XAMPP2513-53-079-1605,381,640طراحی و توسعه پایگاه داده با فناوري اطالعاتخدمات359  

MARIADB-MYSQL2513-53-067-1605,381,640طراحی و توسعه سیستم هاي پایگاه داده با فناوري اطالعاتخدمات360  

JOOMLA2513-53-065-1908,072,460طراح و توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي بافناوري اطالعاتخدمات361  

SHARE POINT2513-53-066-1605,381,640طراحی و توسعه وب سیستم ها با فناوري اطالعاتخدمات362  

CINEMA 4D2513-53-070-1908,072,460طراح و سازنده فیلم و بازي با فناوري اطالعاتخدمات363  

2513/211008,969,400(DRUPAL)طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوافناوري اطالعاتخدمات364  

2513/201109,866,340(CMS)طراح وتوسعه دهنده سامانه هاي مدیریت محتوافناوري اطالعاتخدمات365  

poser 2513/11422019,732,680کاربر فناوري اطالعاتخدمات366  

SQL Server، Access*  0-84/80/1/3/218016,144,920کاربر بانک اطالعاتی فناوري اطالعاتخدمات367  

42/24/1/0/330017,938,800-3*کاربر رایانه فناوري اطالعاتخدمات368  

42/90/2/323013,753,080-3کاربر اتوماسیون اداريفناوري اطالعاتخدمات369  

3ds Max1-62/50/1/623020,629,620طراح و پیاده ساز انیمیشن هاي   سه بعدي با فناوري اطالعاتخدمات370  

ACCESS3852/5813211,839,608کارور فناوري اطالعاتخدمات371  

AUTO CAD2513/7614212,736,548کارور فناوري اطالعاتخدمات372  
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Dreamweaver* 1-61/48/1/3706,278,580کاروري فناوري اطالعاتخدمات373  

ECDL CAD1-63/60/1/2483,444,240کاروري فناوري اطالعاتخدمات374  

FLASH2513/75583,468,168کاروري فناوري اطالعاتخدمات375  

FREEHAND2513/73725,166,360کاروري فناوري اطالعاتخدمات376  

LOGICWORK0-32/91/1/2241,722,120کارور فناوري اطالعاتخدمات377  

PREMIERE1-61/44/1/4482,870,208کارور فناوري اطالعاتخدمات378  

PROTEL0-23/93/1/2241,722,120کارور فناوري اطالعاتخدمات379  

UNIX0-84/22/1/2565,022,864کاروري فناوري اطالعاتخدمات380  

42/97/1/4/11007,175,500-3کارور پیشرفته اینترنتفناوري اطالعاتخدمات381  

42/21/3/220014,351,000-3کارور عمومی رایانه شخصی بریل و گویافناوري اطالعاتخدمات382  

2513/831258,969,375کارور نرم افزار حقوق و دستمزدفناوري اطالعاتخدمات383  

EXCEL2513/88575,112,558کاروريفناوري اطالعاتخدمات384  

52/92/1/1/11369,758,680-8مبانی روبوتیکفناوري اطالعاتخدمات385  

WEB0-84/21/1/240035,877,600 براي توسعه PERLمتخصص فناوري اطالعاتخدمات386  

Rapid Miner2523-53-133-11059,417,870متخصص داده کاوي با فناوري اطالعاتخدمات387  

DEBIAN2513-53-080-1706,278,580مدیریت فناوري اطالعاتخدمات388  

FEDORA2513-53-068-1908,072,460مدیر فناوري اطالعاتخدمات389  

RED HAT2513-53-081-1605,381,640مدیریت فناوري اطالعاتخدمات390  

-RED HAT LINUX ENTERPRISE EDITION2513-53-076-10مدیر فناوري اطالعاتخدمات391  

seo2513-53-157-122019,732,680مدیر فناوري اطالعاتخدمات392  

UBUNTU2513-53-069-1908,072,460مدیر فناوري اطالعاتخدمات393  

1301,793,880-087-53-2513مدیریت وبالگفناوري اطالعاتخدمات394  

CAFE NET3512/47905,381,640مدیر فناوري اطالعاتخدمات395  

UNIX/ LINUX3-42/16/1/2322,870,208 تحت IT مراکز ISPمدیریتفناوري اطالعاتخدمات396  

SQL SERVER0-23/82/1/230427,266,976مدیر فناوري اطالعاتخدمات397  

2513/90/2644,592,320مدیریت آموزش الكترونیكیفناوري اطالعاتخدمات398  

3512/42895,321,844 (بازي هاي شبكه اي)GAME NETمدیر فناوري اطالعاتخدمات399  

2513-53-059-1504,484,700(SCM)مدیر یت زنجیره پشتیبان فناوري اطالعاتخدمات400  

23/87/1/241637,312,704-0مدیر سرویس دهنده هاي مایكروسافتفناوري اطالعاتخدمات401  

IT3-42/22/1/230427,266,976مدیر عمومی پروژه هاي کامپیوتر و فناوري اطالعاتخدمات402  

3512/41704,185,720مدیریت فروشگاه اینترنتیفناوري اطالعاتخدمات403  
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IT3-42/17/1/243238,747,808مدیر مهندسی بهره وري نیروي انسانی کامپیوتر و فناوري اطالعاتخدمات404  

20122511/15847,534,296مدیر ویندوز سرورفناوري اطالعاتخدمات405  

SERVER Apache Tomcat Web0-23/89/1/224021,526,560مدیرفناوري اطالعاتخدمات406  

NETWARE - NOVELL2513/821008,969,400مدیریت شبكه فناوري اطالعاتخدمات407  

2513/90/1443,157,220مربی آموزش الكترونیكیفناوري اطالعاتخدمات408  

84/80/1/3/432523,320,375-0*مهارت عمومی برنامه نویسی فناوري اطالعاتخدمات409  

LINUX3-42/30/1/233630,137,184 براي ORACLE DBAمهندس فناوري اطالعاتخدمات410  

SOLARIS0-23/81/1/228025,114,320 براي ORACLE DBAمهندس فناوري اطالعاتخدمات411  

ORACLE2513-53-062-1807,175,520  در PORTALمهندس فناوري اطالعاتخدمات412  

PERL0-84/26/1/232028,702,080مهندس برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات413  

Linux0-23/98/1/244039,465,360 در Open Sourceمهندس پشتیبان نرم افزار فناوري اطالعاتخدمات414  

UML0-84/99/1/232028,702,080 و طراحی با ooمهندس تحلیگر فناوري اطالعاتخدمات415  

SQL Server3-42/29/1/232028,702,080 با ADO.NETمهندس توسعه دهنده فناوري اطالعاتخدمات416  

Java Script0-84/84/1/230427,266,976مهندس توسعه دهنده وب با فناوري اطالعاتخدمات417  

XML0-84/25/1/228025,114,320مهندس توسعه سیستم ها با فناوري اطالعاتخدمات418  

ASP.NET0-84/27/1/240035,877,600 با Enterpriseمهندس در توسعه وب هاي فناوري اطالعاتخدمات419  

E-Commerce 0-84/86/1/232829,419,632 هاي Web Siteمهندس سازنده فناوري اطالعاتخدمات420  

84/94/1/236032,289,840-0 رابطه ايDBمهندس طراح فناوري اطالعاتخدمات421  

WEB0-24/88/1/224021,526,560مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازي فناوري اطالعاتخدمات422  

84/93/1/236032,289,840-0مهندس طراح تجارت الكترونیکفناوري اطالعاتخدمات423  

Oracle0-84/96/1/238434,442,496مهندس طراح سیستمهاي فناوري اطالعاتخدمات424  

ORACEL3-42/26/1/238434,442,496مهندس طراح فرم در فناوري اطالعاتخدمات425  

84/91/1/242438,030,256-0مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وبفناوري اطالعاتخدمات426  

ORACEL0-23/80/1/232028,702,080مهندس کارآرایی سیستمهاي فناوري اطالعاتخدمات427  

Green it2512-53-101-132028,702,080مهندس کامپیوتر درفناوري اطالعاتخدمات428  

23/97/1/226423,679,216-0مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الكترونیكیفناوري اطالعاتخدمات429  

23/84/1/228025,114,320-0مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهاي مجازي و راه دورفناوري اطالعاتخدمات430  

SAN0-23/99/1/228025,114,320مهندس کامپیوتر در شبكه هاي فناوري اطالعاتخدمات431  

GUI0-84/95/1/234030,495,960مهندس کامپیوتر در طراحی فناوري اطالعاتخدمات432  

ORACEL3-42/25/1/234430,854,736مهندس کامپیوتر در مدیریت فناوري اطالعاتخدمات433  

23/85/1/256050,228,640-0مهندس کامپیوتر در مدیریت دانشفناوري اطالعاتخدمات434  
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42/18/1/228025,114,320-3مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویتفناوري اطالعاتخدمات435  

23/86/1/232028,702,080-0مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژهفناوري اطالعاتخدمات436  

84/98/1/229626,549,424-0مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کارفناوري اطالعاتخدمات437  

84/23/1/253648,075,984-0مهندس کامپیوتر در نفوذگريفناوري اطالعاتخدمات438  

23/96/1/232028,702,080-0مهندس کیفیت نرم افزارفناوري اطالعاتخدمات439  

23/95/1/228825,831,872-0مهندس مدیریت پیكربندي نرم افزارفناوري اطالعاتخدمات440  

52/92/1/1/31228,754,110-8میكروکنترلرها در روبوتیکفناوري اطالعاتخدمات441  

20082513/111906,457,950نصاب و پیكر بندي سرور فناوري اطالعاتخدمات442  

2513/113746,637,356نصب و راه اندازي شبكه هاي فیبر نوري و بی سیمفناوري اطالعاتخدمات443  

Cفناوري اطالعاتخدمات444 isco C ertified E ntry Networking Technician (CC E NT )Routing And Switching2523-53-140-118016,144,920  

ITILفناوري اطالعاتخدمات445  V3 Foundation Level2513-53-100-1605,381,640  

Matrix Sفناوري اطالعاتخدمات446 tructural Analys is  @  Dynamics  Using S AP20002523-53-132-1908,072,460  

J2EE0-84/76/1/2/811210,045,728مهندس برنامه نویس  فناوري اطالعاتخدمات447  

3512/391007,175,500اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهاي شخصی فناوري اطالعاتخدمات448  

3512/45706,278,580(از طریق تولید نرم افزار)آنالیزگر نیازمندیهافناوري اطالعاتخدمات449  

MAYA2513-53-075-1604,305,300انیمیشن سازي فیلم و بازي هاي کامپیوتري با فناوري اطالعاتخدمات450  

2431/19/1755,381,625بازاریابی فروشگاه مجازيفناوري اطالعاتخدمات451  

1755,381,625-117-53-2515بازي ساز مقدماتی با موتور یونیتی فناوري اطالعاتخدمات452  

AJAX2513-53-073-1968,610,624برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات453  

Entity Framework2513-53-072-1847,534,296برنامه نویس فناوري اطالعاتخدمات454  

LINQ2513-53-074-1726,457,968برنامه نویسی با فناوري اطالعاتخدمات455  

2513-53-045-1403,587,760 ( Core Java / J2SE)برنامه نویسی مقدماتی جاوا فناوري اطالعاتخدمات456  

Snagit 2523-53-129-1241,435,104کاربري نرم افزار فناوري اطالعاتخدمات457  

Microsoft Word 2016    2523-53-121-1503,587,750فناوري اطالعاتخدمات458  

Microsoft Eفناوري اطالعاتخدمات459 xcel 2016    2519-53-102-1604,305,300  

Microsoft Power Point 2016 2519-53-103-1502,989,800فناوري اطالعاتخدمات460  

Microsoft Accessفناوري اطالعاتخدمات461  2016  2519-53-104-1705,022,850  

Microsoft Visفناوري اطالعاتخدمات462 io 20162519-53-106-1503,587,750  

24/21/1/215216,251,840-10طراح قالب درجه مكانیکصنعت463  

24/21/2/217618,817,920-20طراح قالب درجه مكانیکصنعت464  

128029,937,600-011-41-7222طراح جیگ و فیكسچر مكانیکصنعت465  
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24/24/1/216017,107,200-17طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه مكانیکصنعت466  

24/24/2/230432,503,680-27طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه مكانیکصنعت467  

124020,528,640-016-41-7222کارشناس مهندسی معكوس قطعات صنعتیمكانیکصنعت468  

115012,830,400-033-41-7222نمونه سازي سریع با روش پرینت سه بعديمكانیکصنعت469  

CATIAADVANCE0-32/16/1/1605,132,160تحلیل با نرم افزار مكانیکصنعت470  

ADVANCE SOLIDWORKS GEARTRAX0-32/20/1/1201,710,720طراحی با مكانیکصنعت471  

32/18/1/314412,317,184-0نقشه خوانی صنعتیمكانیکصنعت472  

CATIA  0-32/14/2/125021,384,000نقشه کش و طراح صنعتی با مكانیکصنعت473  

MechanicalDesktop0-32/13/2/122018,817,920کاربر مكانیکصنعت474  

-MASTER CAM0-32/15/1/10کار با نرم افزار مكانیکصنعت475  

SOLID WORKS  0-32/17/1/11008,553,600کار با نرم افزارمكانیکصنعت476  

32/71/1/11089,237,888-0کارشناس طراحمكانیکصنعت477  

CATIA0-24/28/1/2927,869,312کار با نرم افزار مكانیکصنعت478  

39/80/1/2766,500,736-8 ساخت قطعات فلزي و ماشین کاري مكانیکصنعت479  

CNC8-39/94/1/2302,566,080 مهندسی ساخت ماشین کاري دقیق مكانیکصنعت480  

32/26/1/391465,149,920-8 1قالب ساز درجه مكانیکصنعت481  

-32/26/2/30-8 2قالب ساز درجه مكانیکصنعت482  

39/21/1/11008,553,600-0 نمونه سازي سریعمكانیکصنعت483  

CMM3-41/29/1/1907,698,240کار با دستگاه مكانیکصنعت484  

132022,809,600-005-41-7222سازنده جیک و فیكسچرمكانیکصنعت485  

34/13/1/12120151,113,600-8( ماهه پیوسته18طرح )تراشكارماهرمكانیکصنعت486  

34/14/1/12208157,386,240-8( ماهه پیوسته18طرح )فرزکارماهرمكانیکصنعت487  

34/122800199,584,000-8( ماهه18طرح )تراشكارمكانیکصنعت488  

34/112800199,584,000-8( ماهه18طرح )فرزکارمكانیکصنعت489  

34/34/1/215210,834,560-8اسپارک کارمكانیکصنعت490  

CNC  8-43/91/2/21129,580,032بهره برداري از ماشین فرز مكانیکصنعت491  

34/37/2/272051,321,600-8 2ماشین ابزار کار درجه  مكانیکصنعت492  

34/37/1/257641,057,280-18ماشین ابزار کار درجه مكانیکصنعت493  

35/39/1/316511,761,200-8ابزار تیز کنمكانیکصنعت494  

CNC 8-33/84/2/330021,384,000تراشكار مكانیکصنعت495  

34/22/2/364846,189,440-8تراشكار مكانیکصنعت496  
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201,425,600بگارگیري ضوابط ایمنی وبهداشت حرفه اي در محیط کارگاهمكانیکصنعت497  

805,702,400فلز کاري مكانیکصنعت498  

563,991,680نقشه کشی مكانیکصنعت499  

402,851,200جوشكاريمكانیکصنعت500  

906,415,200روتراشی قطعاتمكانیکصنعت501  

483,421,440داخل تراشی قطعاتمكانیکصنعت502  

483,421,440تراشكاري قطعات بلند و آج زنیمكانیکصنعت503  

443,136,320مخروط تراشی مكانیکصنعت504  

281,995,840 فرم تراشی و کپی تراشیمكانیکصنعت505  

946,700,320پیچ و مهره تراشی مكانیکصنعت506  

402,851,200تراشیدن قطعات نامنظم مكانیکصنعت507  

402,851,200لنگ تراشی قطعات مكانیکصنعت508  

201,425,600سرویس و نگهداري ماشین تراش مكانیکصنعت509  

33/51/1/3664,704,480-8دریل کاري و اره کار يمكانیکصنعت510  

CNC 8-33/86/2/333023,522,400فرز کار مكانیکصنعت511  

34/32/2/357040,629,600-8فرزکار مكانیکصنعت512  

17612,545,280فرزکاري قطعاتمكانیکصنعت513  

584,134,240فرزکاري با میزگردان و دستگاه تقسیممكانیکصنعت514  

1208,553,600دنده تراشی با دستگاه فرزمكانیکصنعت515  

201,425,600سرویس و نگهداري ماشین فرزمكانیکصنعت516  

CNC  3-41/27/1/3896,343,920کاروري مكانیکصنعت517  

41/30/1/123016,394,400-3کارور دستگاه بورینگ مكانیکصنعت518  

34/11/2/496068,428,800-8فرزکاري تخصصیمكانیکصنعت519  

34/12/2/496068,428,800-8تراشكاري تخصصیمكانیکصنعت520  

CNC3/1/52/84-01208,553,600برنامه نویسی مكانیکصنعت521  

118012,830,400-012-41-7222 پنج محورCNCکاربر وایرکات مكانیکصنعت522  

124517,463,600-014-41-7222کاربر ماشین هاي تخلیه الكتریكیمكانیکصنعت523  

41/12/1/12240159,667,200-8( ماهه پیوسته18طرح )مكانیک صنایع ماهرمكانیکصنعت524  

-80-10/41( ماهه18طرح )مكانیک صنایعمكانیکصنعت525  

24/11/1/226422,581,504-15کارشناس تعمیرات مكانیک صنایع درجه مكانیکصنعت526  

24/11/2/225621,897,216-25کارشناس تعمیرات مكانیک صنایع درجه مكانیکصنعت527  
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52/58/1/372051,321,600-8تعمیرکار ماشین هاي ابزارمكانیکصنعت528  

41/11/1/356039,916,800-8  1مكانیک صنایع درجه مكانیکصنعت529  

41/11/2/372051,321,600-8  2مكانیک صنایع درجه مكانیکصنعت530  

24/20/1/1907,698,240-0عیب یابی ماشین آالت دوار با دستگاه ویبروتست مكانیکصنعت531  

41/10/2/496068,428,800-8مكانیک صنایع تخصصیمكانیکصنعت532  

33/05/1/1966,842,880-8سرپرست بخش مونتاژمكانیکصنعت533  

Word2513-53-051-1503,587,750کاروري فناوري اطالعاتخدمات534  

11007,175,500-050-53-2513 (ویژه افراد خاص با نیازهاي ویژه)  Wordکارور فناوري اطالعاتخدمات535  

ICDL2513-53-041-11307,773,480کاربر  فناوري اطالعاتخدمات536  

2511/13604,305,300کارور شبكه اینترنتفناوري اطالعاتخدمات537  

2523-53-114-1221,578,610( Parental Control)کنترل والدین بر کودکان در ویندوز فناوري اطالعاتخدمات538  

1241,722,120-134-53-2513(ویژه افراد خاص) مبانی فناوري اطالعات فناوري اطالعاتخدمات539  

1330/1013211,839,608(هوش تجاري)  در فناوري اطالعات BIمدیر فناوري اطالعاتخدمات540  

1342,439,670-044-53-2513مهارت هاي زندگی آنالین فناوري اطالعاتخدمات541  

1221,315,512-004-53-1330مهارت هاي حرفه اي و اداري کار با رایانهفناوري اطالعاتخدمات542  

1645,740,416-107-53-2513مهندسی شبكه هاي مبتنی بر میكروتیک فناوري اطالعاتخدمات543  

20122511/14837,444,602نصب و پیكربندي ویندوز سرور فناوري اطالعاتخدمات544  

IIS 2513-53-077-1302,690,820نصب و پیكربندي فناوري اطالعاتخدمات545  

MikroTik C)فناوري اطالعاتخدمات546 ertified Inter-networking E ngineer (MTC INE  2523-53-102-1645,740,416  

MikroTik C)فناوري اطالعاتخدمات547 ertified Network Associate  (MTCNA 2523-53-100-1645,740,416  

MikroTik C)فناوري اطالعاتخدمات548 ertified Routing E ngineer (MTCRE2523-53-101-1645,740,416  

MikroTik C)فناوري اطالعاتخدمات549 ertified Traffic  Control E ngineer (MTCTC E2523-53-103-1645,740,416  

MikroTik C)فناوري اطالعاتخدمات550 ertified User Management E ngineer (MTCUME2523-53-104-1645,740,416  

MikroTik C)فناوري اطالعاتخدمات551 ertified Wireless  E ngineer (MTCWE2523-53-105-1645,740,416  

1402,870,200-130-53-2523(بازي سازي و شبیه سازي کامپیوتري) Scratchبرنامه نویسیفناوري اطالعاتخدمات552  

Macintosh1330-53-002-1271,937,385کاربري فناوري اطالعاتخدمات553  

Tablet1349/06302,152,650کاربر فناوري اطالعاتخدمات554  

iOS 1330-53-001-1271,937,385کاربر فناوري اطالعاتخدمات555  

After Eفناوري اطالعاتخدمات556 ffects  301 Black Belt2513-53-139-1482,870,208  

After Eفناوري اطالعاتخدمات557 ffects  201: Green Belt2513-53-138-1402,391,840  

After Eفناوري اطالعاتخدمات558 ffects  C reative  License2513-53-140-11289,184,640  
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After Eفناوري اطالعاتخدمات559 ffects  Jumpstart: zero to HE RO2513-53-141-1402,391,840  

After Eفناوري اطالعاتخدمات560 ffects  101: Yellow Belt 2513-53-137-1301,793,880  

PHP,MYSQL,APACHE3319-39-870-1211,883,574نصب و پیكربندي فناوري اطالعاتخدمات561  

Anime Studio Pro2513-53-146-1807,175,520 کارور فناوري اطالعاتخدمات562  

Captivate2513-53-145-1483,444,240کاروريفناوري اطالعاتخدمات563  

Iclone Pro2513-53-150-111210,045,728کارور فناوري اطالعاتخدمات564  

Camtasia Studio2513-53-152-1484,305,312تولید محتواي آموزشی با فناوري اطالعاتخدمات565  

Ulead Video Studio2513-53-154-1807,175,520ویرایش حرفه اي ویدئو با فناوري اطالعاتخدمات566  

Inkscape2513-53-149-1908,072,460کارور فناوري اطالعاتخدمات567  

Microsoft Outlook 20162519-53-100-1402,870,200فناوري اطالعاتخدمات568  

1483,444,240-001-53-2513(تلفن ها و سایر دستگاههاي هوشمند) Androidکاربري فناوري اطالعاتخدمات569  

Portal2513-53-063-1321,913,472کاربري فناوري اطالعاتخدمات570  

1766,816,744-106-53-2523امنیت شبكه هاي مبتنی بر تجهیزات میكروتیک فناوري اطالعاتخدمات571  

1644,592,320-043-53-2513 بازاریابی الكترونیكیفناوري اطالعاتخدمات572  

1908,072,460-118-53-2515 (تبلت وسایر دستگاه هاي اندرویدي- تلفن همراه) Basic 4 Androidبرنامه نویسی فناوري اطالعاتخدمات573  

20122511/16827,354,908پیكر بندي سرویس هاي پیشرفته ویندوز فناوري اطالعاتخدمات574  

1261,865,630-133-53-2513ویژه افراد خاص ‐کاربراینترنتفناوري اطالعاتخدمات575  

113932,815-132-53-2513ویژه افراد خاص  - (Email)کاربر پست الكترونیک فناوري اطالعاتخدمات576  

1211,506,855-135-53-2513ویژه افراد خاص  - 7کاربر ویندوز فناوري اطالعاتخدمات577  

Auto play Media Studio 2513-53-058-1756,727,050کاربري فناوري اطالعاتخدمات578  

Avid Liquid 2513-53-056-1402,391,840تدوین گري با نرم افزار فناوري اطالعاتخدمات579  

1554,933,170-052-53-2513روش تحقیق در شبكه هاي اجتماعی فناوري اطالعاتخدمات580  

Comfar2523-53-134-1504,484,700استفاده از نرم افزار فناوري اطالعاتخدمات581  

1302,152,650-085-53-2513کارور امنیت فناوري اطالعات فناوري اطالعاتخدمات582  

2513/100474,215,618(LPIC-1)  لینوکس فناوري اطالعاتخدمات583  

1906,457,950-003-53-1330کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کارفناوري اطالعاتخدمات584  

Adminisفناوري اطالعاتخدمات585 tering Windows  S erver 2012 2513-53-118-1403,587,760  

Installing and Cفناوري اطالعاتخدمات586 onfiguring Windows  S erver 20122513-53-108-1403,587,760  

Configuring Advanced Windowsفناوري اطالعاتخدمات587  S erver 2012 S ervices2513-53-109-1302,690,820  

VMware)فناوري اطالعاتخدمات588  vS phere : Ins tall, Configure , Manage  [V6] (VCP6-DCV2513-53-111-1403,587,760  

Sفناوري اطالعاتخدمات589 erver Virtualization with Windows  S erver Hyper-V  and S ystem C enter2523-53-111-1322,870,208  
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Microsoft publisher 20162519-53-105-1503,587,750فناوري اطالعاتخدمات590  

Gفناوري اطالعاتخدمات591 raphic  des ign technology skills  in international competitions2513-53-144-134030,495,960  

Advanced Web Application Development using Microsoft® ASP.NET 2513-53-119-1605,381,640فناوري اطالعاتخدمات592  

Web Design fundamental (HTML5, C) فناوري اطالعاتخدمات593 S S 32513-53-120-1544,843,476  

MMB 2513-53-057-1908,072,460طراحی و پیاده سازي چندرسانه اي با فناوري اطالعاتخدمات594  

CompTIA S+فناوري اطالعاتخدمات595 ecurity2511/101302,690,820  

CompTIA Network2511/100302,690,820+فناوري اطالعاتخدمات596  

CompTIA A2511/102604,305,300+فناوري اطالعاتخدمات597  

1645,740,416-001-53-2523آماده سازي امنیت فناوري اطالعاتخدمات598  

1625,561,028-020-53-2523آماده سازي و تست نفوذ در شبكه فناوري اطالعاتخدمات599  

1645,740,416-007-53-2523ارتقا و نگهداري سیستم عامل شبكه ویندوزفناوري اطالعاتخدمات600  

1645,740,416-011-53-2523ارتقا و نگهداري سیستم عامل شبكه لینوکسفناوري اطالعاتخدمات601  

1645,740,416-018-53-2523ارزیابی ریسک امنیت شبكهفناوري اطالعاتخدمات602  

1645,740,416-030-53-2523 و جاوا JSPاسكریپت نویسی فناوري اطالعاتخدمات603  

1645,740,416-028-53-2523ایمن سازي نرم افزاري شبكه هاي بیسیمفناوري اطالعاتخدمات604  

1645,740,416-029-53-2523برنامه نویسی کاربردي و سوکت با جاوافناوري اطالعاتخدمات605  

1645,740,416-017-53-2523پیاده سازي امنیت شبكــهفناوري اطالعاتخدمات606  

1645,740,416-003-53-2523پیاده سازي سخت افزار ارتباطی فناوري اطالعاتخدمات607  

1645,740,416-004-53-2523پیاده سازي سیستم هاي ذخیره سازيفناوري اطالعاتخدمات608  

1645,740,416-013-53-2523پیاده سازي شبكهفناوري اطالعاتخدمات609  

1645,740,416-021-53-25231تحلیل امنیت شبكه فناوري اطالعاتخدمات610  

1645,740,416-015-53-2523راه اندازي و نگهداري دامنه شبكهفناوري اطالعاتخدمات611  

1645,740,416-022-53-2523طراحی امنیت شبكــهفناوري اطالعاتخدمات612  

1645,740,416-026-53-2523طراحی امنیت شبكه هاي بی سیم فناوري اطالعاتخدمات613  

1645,740,416-019-53-2523کارآگاهی امنیت شبكهفناوري اطالعاتخدمات614  

1645,740,416-032-53-2523کنترل نرم افزاري نفوذ و مقابله فناوري اطالعاتخدمات615  

2523-53-023-1644,592,320(ISMS) مدیریت استانداردهاي امنیت اطالعاتفناوري اطالعاتخدمات616  

1645,740,416-014-53-2523مدیریت تنظیمات کاربري شبكهفناوري اطالعاتخدمات617  

1645,740,416-031-53-2523مدیریت ساختار هاي اختصاصی نرم افزارفناوري اطالعاتخدمات618  

1643,826,944-024-53-2523مستند سازي امنیت شبكــه و اطالعاتفناوري اطالعاتخدمات619  

1645,740,416-002-53-2523مونتاژ رایانه فناوري اطالعاتخدمات620  
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1645,740,416-025-53-2523نصب تجهیزات و دستگاه هاي بی سیمفناوري اطالعاتخدمات621  

1645,740,416-005-53-2523نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوزفناوري اطالعاتخدمات622  

1645,740,416-006-53-2523نصب و تنظیم سیستم عامل شبكه ویندوز فناوري اطالعاتخدمات623  

1645,740,416-008-53-2523نصب و نظارت سرویسهاي ویندوزفناوري اطالعاتخدمات624  

1645,740,416-009-53-2523نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکسفناوري اطالعاتخدمات625  

1645,740,416-010-53-2523نصب و تنظیم سیستم عامل شبكه لینوکس فناوري اطالعاتخدمات626  

1645,740,416-012-53-2523نصب و نظارت سرویسهاي لینوکسفناوري اطالعاتخدمات627  

1645,740,416-016-53-2523نصب و نگهداري ملزومات شبكهفناوري اطالعاتخدمات628  

1645,740,416-027-53-2523نفوذ گري و مقابله کننده شبكه هاي بی سیمفناوري اطالعاتخدمات629  

125021,384,000-006-30-3432اسكیس و تكنیک هاي راندو در معماريمعماريصنعت630  

1605,132,160-014-30-3432بكارگیري اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماريمعماريصنعت631  

Photoshop3432-30-012-1403,421,440پرزنته و شیت بندي معماري به کمک نرم افزار معماريصنعت632  

Lumion pro3432-30-005-1655,559,840طراحی فضاهاي داخلی و خارجی با نرم افزار معماريصنعت633  

VRay3432-30-018-1857,270,560 و رندرگیري با پالتین 3DMAXطراحی غرفه هاي نمایشگاهی با استفاده از نرم افزار معماريصنعت634  

VRay3432-30-013-1907,698,240 و رندرگیري با پالتین 3DMAXطراحی نماي ساختمان با استفاده از نرم افزار معماريصنعت635  

1705,987,520-009-30-3432 معماري2ترسیم نقشه هاي فاز معماريصنعت636  

01806,842,880-014-30-3432ترسیم دیتیل هاي اجرایی و تهیه جدول لیستوفرمعماريصنعت637  

SKetchBook3432-30-019-1635,388,768طراح اسكیس و راندر با نرم ا فزار معماريصنعت638  

GIS3432-30-008-115012,830,400مكان یابی بهینه و صحیح اسكان اضطراري زلزله با سیستم اطالعات جغرافیایی ساختمانصنعت639  

Revit Structure3432-29-001-1707,484,400طراحی و مدل سازي سازه هاي فوالدي و بتنی به وسیله نرم افزار ساختمانصنعت640  

PMBOK3432-29-004-1656,949,800مدیریت پروژه هاي ساختمانی بر اساس استاندارد ساختمانصنعت641  

1504,276,800-015-29-3432نظارت بر اجراي اسكلت در ساختمان هاي فلزيساختمانصنعت642  

Robot Structure3432-029-002-1808,553,600تحلیگر و طراحی سازه هاي فوالدي،بتنی و صنعتی به کمک نرم افزار ساختمانصنعت643  

1303,207,600-007-29-3432(پیچی و جوشی)طراحی اتصاالت سازه هاي فوالدي ساختمانصنعت644  

Auto CAD Land Development3432-29-003-1323,421,440طراحی پروژه راه سازي با نرم افزار ساختمانصنعت645  

1606,415,200-008-29-3432طراحی سازه هاي بتن مسلح ساختمانصنعت646  

115016,038,000-009-29-3432طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمانساختمانصنعت647  

11109,408,960-051-29-3123بكارگیري اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمانساختمانصنعت648  

1404,276,800-052-29-3123انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانیساختمانصنعت649  

ABUQUS3432-29-013-110010,692,000طراح آنالیز اجزاي سازه اي با استفاده از نرم افزار ساختمانصنعت650  

Microsoft Project(MSP) 3432-29-012-1404,276,800برنامه ریزي و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار ساختمانصنعت651  
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112510,692,000-021-30-3123بكارگیري اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در  اجراي معماري ساختمانساختمانصنعت652  

1302,566,080-054-29-3123بكارگیري اصول و مبانی و گودبرداري و طراحی سازه هاي نگهبان ساختمانصنعت653  

1707,484,400-053-29-3123تنظیم قراردادهاي متداول در ساخت و ساز شهري ساختمانصنعت654  

TEKLA STRUCTURE(XSTEEL)3432-29-011-110010,692,000طراح سازه هاي فوالدي با نرم افزار ساختمانصنعت655  

2504,276,800-001-29-3123نظارت بر اجراي اسكلت در ساختمان هاي بتنی ساختمانصنعت656  

1554,704,480-050-29-3123(با رویكرد مهندسی معماري و عمران)نظارت بر اجراي تاسیسات مكانیكی و برقی ساختمانصنعت657  

2352,993,760-006-29-3123نظارت بر اجراي عملیات تخریب ساختمان ساختمانصنعت658  

2403,421,440-007-29-3123نظارت بر اجراي عملیات گودبرداري، پی و پی کنیساختمانصنعت659  

ABAQUS2144130403403,421,440تحلیل مكانیكی با نرم افزار مكانیکصنعت660  

MATLAB0-32/30/1/1806,842,880افزار-مسائل مكانیكی با استفاده از سیمولینک نرم¬و حل¬طراحیمكانیکصنعت661  

ADAMS0-32/24/1/116514,113,440کار با نرم افزار مكانیکصنعت662  

COSMOS WORKS0-32/23/1/1958,125,920کار با نرم افزار مكانیکصنعت663  

CATIA 0-32/26/1/11159,836,640طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با  نرم افزارمكانیکصنعت664  

Adina system0-24/10/1/1/1606,415,200آنالیز سازه ها و سیاالت با نرم افزار مكانیکصنعت665  

Algor design check0-24/10/1/1/3606,415,200آنالیزالمان محدود با مكانیکصنعت666  

powershape0-24/10/1/1/4605,132,160ترسیم مدل هاي سه بعدي  مكانیكی با نرم افزار مكانیکصنعت667  

top solid0-24/10/1/1/5605,132,160افزار ¬بعدي مكانیكی با  نرم¬هاي سه¬سازي مدل¬ترسیم و شبیهمكانیکصنعت668  

Matlab 2513-53-082-1454,036,230برنامه نویسی با فناوري اطالعاتخدمات669  

15010,692,000-(3Dپوشش)فضاساز یكپارچه دکوراتیو معماريصنعت670  

807,175,520	Python0-85/95/1/2برنامه نویسی فناوري اطالعاتخدمات671  

645,474,304طراحی معماري خانه براساس اصول اولیه معماري پایدارمعماريصنعت672  

After Effects2513-53-130-119013,633,450کارور  فناوري اطالعاتخدمات673  

1302,566,080-011-30-3432بكارگیري ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و سازشهري با رویكرد مهندسی معماري و عمرانمعماريصنعت674  

6112/161/1907,698,240معماري براساس اصول طب سنتیمعماريصنعت675  

71/22/2/3/11268,981,280-8کمک لوله کش گاز خانگی و تجاريساختمانصنعت676  

00/27/1/3805,740,400-4ترخیص کار گمرکاتامور مالی و بازرگانیخدمات677  

332430450030011402,870,200تشریفات اخذ کارت بازرگانیامور مالی و بازرگانیخدمات678  

10/16/1/31207,175,520-1(اثا ثیه و اموال)حسابداري دارائی هاي ثابت امور مالی و بازرگانیخدمات679  

57034,083,720-تولید کننده محتواي الكترونیكی عمومیفناوري اطالعاتخدمات680  

25134053065000152031,093,920تولید کننده چند رسانه اي دو بعديفناوري اطالعاتخدمات681  

25134053064000165038,867,400تولید کننده چند رسانه اي سه بعديفناوري اطالعاتخدمات682  
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35020,928,600-کاربر گرافیكی محتواي آموزشیفناوري اطالعاتخدمات683  

25134053062000125014,949,000محتوا ساز آموزش الكترونیكیفناوري اطالعاتخدمات684  

45026,908,200-تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه هاي اینترنتیفناوري اطالعاتخدمات685  

Corel Draw216640531090000020011,959,200کاربر گرافیک رایانه اي با فناوري اطالعاتخدمات686  

Mysql25134053025000137022,124,520 و phpتوسعه دهنده صفحات وب با فناوري اطالعاتخدمات687  

WordPress25134053093000134020,330,640توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي با فناوري اطالعاتخدمات688  

Adobe Illustrator 21664053117000130017,938,800کاربر گرافیک رایانه اي با  فناوري اطالعاتخدمات689  

InDesign21664053118000125014,949,000کاربر گرافیک رایانه اي با فناوري اطالعاتخدمات690  

PhotoShop21664053099001142025,114,320کاربر گرافیک رایانه اي با فناوري اطالعاتخدمات691  

91/29/1/2886,314,440-3سرپرست ترخیص محصولامور مالی و بازرگانیخدمات692  

805,740,400-ارزیابی اسناد بیمه اي امور مالی و بازرگانیخدمات693  

32/20/1/1795,668,645-14مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه امور مالی و بازرگانیخدمات694  

1200102,643,200-مكانیک ماشین آالت سیگارت سازمكانیکصنعت695  

SQL SERVER-16511,839,575پیاده ساز بانک اطالعاتی  با      فناوري اطالعاتخدمات696  

1255107,347,680-مكانیک ماشین آالت بسته بندي سیگار مكانیکصنعت697  

55/31/1/1/228019,958,400-8(ماهر)فن ورز برق ساختمانمعماريصنعت698  

1161,148,080-006-45-5243بازاریابی شبكه ايامور مالی و بازرگانیخدمات699  

3115/27604,276,800(سیستم کنترل فاگور)4 سطحcncتراشكاري مكانیکصنعت700  

3115/28604,276,800(Shop Turnبرنامه نویسی اتوماتیک با )5 سطح cncتراشكاري مكانیکصنعت701  

3115/07605,132,160نصب و راه اندازي- تعمیر و نگهداريمكانیکصنعت702  

cnc3115/14605,132,160تعمیرات ماشین هاي مكانیکصنعت703  

Solid Works2144/01302,566,080طراحی سطوح و قالب سازي اولیه با مكانیکصنعت704  

catia2144/13605,132,160طراحی سطوح پیشرفته با مكانیکصنعت705  

catia2144/15303,207,600طراحی قالب هاي فلزي و پالستیكی با نرم افزار مكانیکصنعت706  

Solid Works2144/28302,566,080طراحی با نرم افزار مكانیکصنعت707  

Mod Flow2144/10303,207,600طراحی و تحلیل مدل هاي تزریق پالستیک با نرم افزار مكانیکصنعت708  

Solid Works2144/16605,132,160طراحی و تحلیل مكانیزم ها با نرم افزار مكانیکصنعت709  

ANSYS2144/24272,886,840طراحی و تحلیل مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیله مكانیکصنعت710  

Auto Cad2144/05605,132,160طراحی و مدلسازي با مكانیکصنعت711  

Inventor2144/04332,822,688طراحی و مدلسازي با مكانیکصنعت712  

Inventor2144/08605,132,160طراحی و مدلسازي پیشرفته با مكانیکصنعت713  
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Solid Works2144/09605,132,160طراحی و مدلسازي پیشرفته با مكانیکصنعت714  

3115/11604,276,800(Shop Millبرنامه نویسی اتوماتیک با  ) 5 سطح cncفرز مكانیکصنعت715  

43115/05604,276,800فرزکاري سطح مكانیکصنعت716  

3115/10302,138,400کاربري ماشین ابزار تولیديمكانیکصنعت717  

3115/25302,138,400کاربري وایرکاتمكانیکصنعت718  

43115/06604,276,800تراشكاري سطح مكانیکصنعت719  

1349110401664,735,830(CRM)مدیریت ارتباط با مشتري امور مالی و بازرگانیخدمات720  

24/22/1/118519,780,200-0طراحی قالب تزریق پالستیکمكانیکصنعت721  

24/26/1/113013,899,600-0(دایكاست)طراحی قالب ریخته گري تحت فشارمكانیکصنعت722  

24/24/1/116217,321,040-0(آهنگري)طراحی قالب فورج مكانیکصنعت723  

24/25/1/119020,314,800-0طراحی قالب هاي برشمكانیکصنعت724  

21208,610,600-001-45-1120مدیریت فروشگاههاي زنجیره ايامور مالی و بازرگانیخدمات725  

24020,528,640-اسكیس و تكنیكهاي راندو در طراحی شهريمعماريصنعت726  

1109,408,960- و رندرگیري با پالگین3DMAX VRayدکوراسیون و طراحی معماري داخلی با استفاده از نرم افزار معماريصنعت727  

Google Sketch Up-998,468,064دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدي با نرم افزار معماريصنعت728  

1483,421,440-007-29-7114نماري سیمانكامعماريصنعت729  

1420/01/1/41359,686,925مدیر فروشگاهامور مالی و بازرگانیخدمات730  

catia3115/22605,132,160فرزکاري و تراشكاري در محیط مكانیکصنعت731  

Vary-1008,553,600  و رندرگیري با پالگینTrimble Sketch upطراحی معماري و مدل سازي سه بعدي بانرم افزار معماريصنعت732  

catia3115/13231,967,328ماشین کاري پیشرفته در محیط مكانیکصنعت733  

Grasshopper-403,421,440م  نرار فزري با امعماومدلسازي  حی اطرمعماريصنعت734  

VRay-756,415,200 و رندرگیري با پالگین3DMAX طراحی و دکوراسیون داخلی چوبی با کمک نرم افزارمعماريصنعت735  

Power Shad3115/23302,566,080طراحی با نرم افزار  مكانیکصنعت736  

GIS -15012,830,400مكان یابی بهینه و صحیح اسكان اضطراري زلزله با سیستم اطالعات جغرافیاییمعماريصنعت737  

22/58/1/3987,031,990-0رئیس تدارکاتامور مالی و بازرگانیخدمات738  

Vari cad0-24/10/1/1/7605,132,160ترسیم و شبیه سازي مدل هاي سه بعدي مكانیكی با نرم افزار مكانیکصنعت739  

Machining Strategist0-24/10/1/1/2606,415,200تولید مسیر ابزار بهینه با نرم افزار مكانیکصنعت740  

D3Deform0-24/10/1/1/9606,415,200آنالیز و شبیه سازي جریان فلز در قالب هاي شكل دهی با نرم افزار مكانیکصنعت741  

POLY WORKS INSPECTOR0-35/10/1/1/13504,276,800آنالیز کنترل کیفیت محصوالت تولیدي مكانیكی با نرم افزار مكانیکصنعت742  

Geomagic Qualify0-35/10/1/1/12605,132,160تحلیل و شبیه سازي کنترل کیفیت محصوالت تولیدي مكانیكی با نرم افزار مكانیکصنعت743  

POWERMILL3118-41-003-2906,415,200ماشین کاري توسط نرم افزار مكانیکصنعت744  
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1604,276,800-021-41-7222اندازه گیري و کنترل قطعات صنعتی مكانیکصنعت745  

24020,528,640-طراحی فضاهاي شهريمعماريصنعت746  

1503,564,000-026-41-7222پیچ و مهره تراشی تخصصیمكانیکصنعت747  

122816,360,140-003-45-2611ثبت شرکتامور مالی و بازرگانیخدمات748  

31/41/1/139523,619,420-3کارگزار دفاتر خدمات بانكی روستاییامور مالی و بازرگانیخدمات749  

CGSURVEY2142/08605,132,160انجام محاسبات و تهیه نقشه با نرم افزار  نقشه برداري ساختمانصنعت750  

3112/16605,132,160(DIGITIZING)ایجاد پایگاه داده و رقومی سازي نقشه هاي خطی ساختمانصنعت751  

MATLAB2142/09605,132,160پردازش تصاویر رقومی با نرم افزار ساختمانصنعت752  

ERDAS2142/14605,132,160پردازش تصویر با نرم افزار ساختمانصنعت753  

TRIMBLE GEO OFFICE (TGO)3112/15403,421,440با نرم افزار  (GPS)پردازش داده هاي ساختمانصنعت754  

2142/15504,276,800تعدیل و سرشكنی خطاهاي  مشاهدات نقشه برداريساختمانصنعت755  

SURFER3112/14605,132,160تهیه نقشه با نرم افزار نقشه برداري ساختمانصنعت756  

GEOLAB0605,132,160سرشكنی با نرم افزار ساختمانصنعت757  

SIVAN DESIGN CIVILCAD2142/13605,132,160طراحی مسیر با نرم افزار ساختمانصنعت758  

AUTO DESK CIVIL DESIGN 2D0-31/21/2/2/15937,954,848کار با نرم افزار سه بعدي طراحی مسیر  ساختمانصنعت759  

AUTO DESK CIVIL DESIGN 3D0-31/21/2/2/10827,013,952کار با نرم افزار سه بعدي طراحی مسیر ساختمانصنعت760  

31/21/2/2/1125922,153,824-0(پیشرفته) LAND DEVELOPMENTکار با نرم افزار ساختمانصنعت761  

31/21/2/2/1421818,646,848-0(مقدماتی) LAND DEVELOPMENTکار با نرم افزار ساختمانصنعت762  

31/22/1/115313,087,008-1نقشه بردار کارگاهیساختمانصنعت763  

1038,810,208-نقشه بردار مسیرساختمانصنعت764  

32/58/1/1606,415,200-0طراحی ساختمان هاي هوشمند و مقاوم در برابر زلزلهساختمانصنعت765  

DRY WALL SYSTEM3112/051208,553,600نصاب ساختمانصنعت766  

1927,869,312-022-29-3123خواندن نقشه هاي اسكلت فلزيساختمانصنعت767  

1927,869,312-023-29-3123خواندن نقشه هاي سازه بتنیساختمانصنعت768  

1262,223,936-024-29-3123خواندن نقشه هاي تاسیسات برقیساختمانصنعت769  

1262,223,936-025-29-3123خواندن نقشه هاي تاسیسات مكانیكیساختمانصنعت770  

1484,105,728-032-29-3123متره و برآورد احجام کارساختمانصنعت771  

1484,105,728-034-29-3123متره و براورد به کمک نرم افزارساختمانصنعت772  

1484,105,728-013-29-3123مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه ساختمانیساختمانصنعت773  

1484,105,728-003-29-3123نظارت وکنترل بر اجراي ساختمانهایی با مصالح بناییساختمانصنعت774  

1483,421,440-003-29-7114اجراي قالب بندي آجري فونداسیونساختمانصنعت775  
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1483,421,440-006-29-7114اجراي گودبرداري پی کنی و  نصب نگهدارنده چاله و ترانشهساختمانصنعت776  

1483,421,440-008-29-7119کار ایمن در ارتفاعساختمانصنعت777  

1484,105,728-011-29-7119کار ایمن و بهداشت حرفه اي در ساختمانساختمانصنعت778  

2263-29-001-1505,346,000(HSE)ایمنی و بهداشت حرفه اي  در کارگاه هاي ساختمانی ساختمانصنعت779  

19211,480,832-انباردارامور مالی و بازرگانیخدمات780  

31/49/1/228917,281,044-3کاربر امور بانكیامور مالی و بازرگانیخدمات781  

10/12/2/334020,330,640-1.حسابدار بهاي تمام شدهامور مالی و بازرگانیخدمات782  

43112045006000138022,722,480**10/15/1/3/1-1حسابدارامور مالی و بازرگانیخدمات783  

43112045004001130017,938,800**4311-45-001-1**431120450010001**2411-45-001-1کمک حسابدارامور مالی و بازرگانیخدمات784  

43112045005000132019,134,720**2411-45-010-6کاربر نرم افزار مالیامور مالی و بازرگانیخدمات785  

7111203000200011208,553,600بندکش ساختمانمعماريصنعت786  

71132029004000115010,692,000دیوارچین سنگیساختمانصنعت787  

71132029003000115010,692,000خشكه چین با سنگ قلوه و الشه ساختمانصنعت788  

25515,247,980-بازاریاب فضاي مجازيامور مالی و بازرگانیخدمات789  

Photoshop-905,381,640کارور فناوري اطالعاتخدمات790  

Illustrator-905,381,640کارور فناوري اطالعاتخدمات791  

53031,691,880-کمک متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادارامور مالی و بازرگانیخدمات792  

SOLID WORKS-27023,094,720نقشه کش صنعتی با نرم افزار مكانیکصنعت793  

25134053069000117412,485,370  (CIW)طراح وب فناوري اطالعاتخدمات794  

1359,686,925-تشكیل شرکت هاي تعاونی  نوع جدیدامور مالی و بازرگانیخدمات795  

25615,307,776-متصدي بازاریابی  امور مالی و بازرگانیخدمات796  

33223045008000116011,480,800**3-3/1/35/91مسئول سفارشاتامور مالی و بازرگانیخدمات797  

43122045003000164338,448,828متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادارامور مالی و بازرگانیخدمات798  

Rhino -21017,962,560طراح و مدل ساز با نرم افزار مكانیکصنعت799  

7131203000100011208,553,600نصاب کاغذ دیواري ، موکت و پارکتمعماريصنعت800  

31113029002000115012,830,400آزمایشگر کنترل کیفیت بتن  ساختمانصنعت801  

Artcam-19016,251,840طراح و مدل ساز با نرم افزار مكانیکصنعت802  

ETABS21424029003000115016,038,000تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار   ساختمانصنعت803  

Edificius-968,211,456طراحی ساختمان با نرم افزار معماريصنعت804  

31183041011000191278,008,832**311830410040001نقشه کش صنعتی مكانیکصنعت805  

Autodesk  Inventor  31183041009000134829,766,528نقشه کش صنعتی با نرم افزار مكانیکصنعت806  
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4416204300900011539,148,788متصدي کاردکس و کنترل موجوديامور مالی و بازرگانیخدمات807  

24314045002001117815,965,532**243140450010001مدیر بازاریابی و فروشامور مالی و بازرگانیخدمات808  

16514,113,440-(مسكونی )طراحی معماري سبز معماريصنعت809  

3D- Max34323030008000118015,396,480طراح معماري با نرم افزارمعماريصنعت810  

34323030001000117014,541,120تزئین کننده فضاي داخلیمعماريصنعت811  

1107,840,800-آجر نما کارمعماريصنعت812  

663,946,536-بهبود کسب و کار نوآورانهامور مالی و بازرگانیخدمات813  

593,527,964-راه اندازي کسب و کار نوآورانهامور مالی و بازرگانیخدمات814  

442,631,024-آماده شدن براي راه اندازي کسب و کار نوآورانهامور مالی و بازرگانیخدمات815  

563,348,576-توسعه کسب و کار نوآورانهامور مالی و بازرگانیخدمات816  

1208,553,600-دکوراتور وودگلس و آبسترهمعماريصنعت817  

و 00/29/1/2-4بازاریابامور مالی و بازرگانیخدمات818  33223045001000115010,763,250  

Matlab-15213,633,488برنامه نویسی پردازش تصویر در فناوري اطالعاتخدمات819  

Matlab-857,623,990برنامه نویسی سیستم فازي در فناوري اطالعاتخدمات820  

Matlab-1008,969,400برنامه نویسی شبكه هاي عصبی در فناوري اطالعاتخدمات821  

Storyline-1106,577,560تولید و محتوا با نرم افزار فناوري اطالعاتخدمات822  

LR-WPAN25234053059035121018,835,740طراح و پیاده سازي شبكه هاي اینترنت اشیا مبتنی بر فناوري اطالعاتخدمات823  

و 1221/6متصدي فروشامور مالی و بازرگانیخدمات824  52422045001000125014,949,000  

Network simulator 2 (NS-2) -856,099,175شبیه سازي شبكه ها بافناوري اطالعاتخدمات825  

43122045002000134020,330,640-2411/04/1/6کمک متصدي تنظیم اسناد مالیامور مالی و بازرگانیخدمات826  

755,381,625-حسابداري با رویكرد بانكیامور مالی و بازرگانیخدمات827  
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