
 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 

 ) 1397استانداردهاي متناظر با مشاغل خانگی (تیر ماه 

ضرورت دارد متقاضیان ابتدا با دستگاه صدور مجوز مشاغل خانگی درخصوص رشته مورد تقاضا و استاندارد مرتبط هماهنگی به عمل 

 آورده و سپس به شرکت در دوره آموزشی و دریافت گواهی نامه مهارت اقدام نمایند. 

 ردیف  عنوان استاندارد کد استاندارد

 

 731620830210001 نقاش شیشه هاي تزئینی (ویتراي) 1

 731820750190001 گلیم باف 2

 731820750180001 نمدمال سنتی 3

 731820750280001 بافنده پوشاك دومیل 4

 731820750320001 تونسی باف 5

 753120810010001دوزنده لباس هاي سنتی ترکمن  6

 753120810020001دوزنده لباس هاي سنتی لري  7

 753120810040001دوزنده لباس محلی بختیاري زنانه  8

 753120810050001دوزنده لباس محلی بختیاري مردانه  9

 753120810070001دوزنده لباس محلی بندري  10

 7318-75-011-1گیوه باف  11

 7-1/1/21/59 گیوه دوز 12

 7318-75-002-1 کالش باف 13

 8-2/1/35/02 چاروق دوز 14

 8-1/1/31/02چموش دوز  15

 731820810410001 چاپ باتیک 16

 731820810370001 پته قلمکار اصفهان 17

 731820810640001 کارور چاپ قلمکار پارچه 18

 7318-81-006-1درویش دوز  19

 7318-81-001-1رودوز سنتی الحاقی  20
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 7-2/1/67/95شبکه دوز  21

 7-3/1/73/95گلدوز دستی  22

 7-2/1/31/95قالب دوز  23

 7318-81-027-1قالب دوز اصفهان  24

 7318-81-019-1 )پته دوز(فطه دوزي یا سلسله دوزي 25

 7533-81-002-1ممقان دوز  26

 7318-81-020-1سوزن دوز بلوچ  27

 7318-81-004-1ابریشم دوز  28

 7318-81-008-1خوس دوز  29

 7-4/1/61/95 )گالبتون دوز(کمه دوز 30

 7-1/1/76/95ده یک و نقده دوز  31

 7318-81-032-1زرتشتی دوز  32

 7318-81-033-1قزاق دوز  33

 7318-81-007-2 )خامه دوز سیستان(خمک دوزي یا سفیددوزي 34

 7318-81-015-1 )پریوار دوز (پلیوار دوز 35

 7318-81-031-1سوزن دوز ترکمن  36

 7318-81-003-1 )چهل تکه دوزبادست(خاتمی دوزي، لندره دوزي 37

 7318-81-022-1سکه دوز بلوچ  38

 7318-81-010-1سوزن دوز سنتی سنگسر  39

 731220190010001 سنتور ساز  40
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 731220190020001 عودساز 41

 731220190110001 تنبک ساز 42

 731220190100001 تنبور ساز 43

 731220190070001 دف و دایره ساز 44

 731220190080001 تارساز 45

 731220190090001 سازنده سه تار 46

 731220190030001 نی ساز 47

 731220190050001 کمانچه ساز 48

 753620750010001 بافنده فرش چرمی 49

 753620280040001 توپ دوز چرمی 50

 753620770010001 سازنده تولیدات چرمی دست دوز 51

 753620770080001 سوخت نگار چرم 52

 753620770030001 حکاك چرم  53

 753620770020001 معرق کار چرم 54

 731620770020001 نقاش روي چرم  55

 731220190030001 معرق کار چوب (مقدماتی) 56

 731220190040001 معرق کار چوب (پیشرفته) 57

 731720770030001 معرق کار چوب (هنري) 58

 731720190280001 2معرق کار چوب (بدون قالب) درجه  59

 731720190260001 1معرق کار چوب (بدون قالب) درجه  60
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 731720190080001 معرق کار حجمی 61

 731720190270001 معرق کار روکش 62

 731720750020001 بامبو باف 63

 731720750030001 ترکه باف 64

 731720770020001 مشبک کار چوب 65

 731720770010001 منبت کار چوب 66

 731620830290001 نقاشی روي چوب 67

 731720750040001 حصیرباف 68

 731720190140001 خاتم کار به روش مقدماتی 69

 731720190150001 خاتم کار به روي پیشرفته 70

 731720190180001 خاتم ساز چوبی 71

 731920770080001 قلم زن پیشرفته 72

 731920770090001 2قلم زن درجه  73

 731320790130011 سازنده زیور آالت نقره اي ترکمن 74

 731320790130001 سازنده زیورآالت سنتی 75

 731320790370001 ملیله ساز فلزات قیمتی 76

 721320770010001 حکاك روي فلز 77

 732320170010001 صحاف 78

 731620830120001 سازنده پاپیه ماشه 79

 731620830610001 طراح سنتی 80
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 731620830380001 تذهیب کار 81

 731620830390001 نقاش ایرانی 82

 731600830410001 تشعیر کار 83

 731420150230001 سفالگر با چرخ پایی و برقی 84

 731420150230001 سفالگر با چرخ پائی و برقی 85

 731820750420001 جاجیم باف 86

 731820750140001 شال باف 87

 731820750210001 چادر شب باف 88

 815220270140001 ترمه باف ماشینی 89

 731820750130001 ماشته باف 90

 731820750080001 موج باف 91

 731820750460001 نخ ریس سنتی 92

 731820750250001 حوله باف 93

 731820750010001 ایزار باف 94

 731820750540001 چوقا باف بختیاري 95

 731820750490001 کارت باف (نوارباف) 96

 721320770030001 مینا کار نقاشی 97

 731320790040001 گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی (دامله تراش) 98

 731320790290001 حکاکی و نقش برجسته کاري روي سنگ هاي نیمه قیمتی 99
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 731620830430001 حجار سنگ هاي تزئینی  100

 731320790310001 فیروه کوب 101

 731820890010001 چله کش 102

 731820890030001 چله دوان و نصاب چله 103

 731820890130001 قالیباف ترکی (گره متقارن) 104

 731820890140001 قالیباف فارسی (گره نامتقارن) 105

 731820890170001 قالیباف (پیشرفته) 106

 731820750560001 گبه باف 107

 731820750460001 نخ ریسی سنتی 108

 731820890110001 رنگرز طبیعی قالی دستباف 109

 731620890010001 طراحی قالی (مقدماتی) 110

 731620890020001 رنگ و نقطه کار نقشه قالی 111

 731820890060001 رفوگر قالی (مقدماتی) 112

 731820890070001 رفوگر قالی (پیشرفته) 113

 731620890030001 طراح نقشه قالی با رایانه 114

 731820890170001 قالیباف (پیشرفته) 115

 731820890040001 پرداخت کار قالی 116

 731820890090001 صمغ گیر ابریشم 117

 753120510300001 خیاط لباس شب و عروس 118

 753120510060001 شلوار دوز  119
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 815320510100001 راسته دوز 120

 753120510230001 نازك دوز مردانه 121

 753120510210001 ضخیم دوز مردانه 122

 753120510010001 نازك دوز زنانه 123

 753120510030001 زنانه و لباس راحتی ،دوزنده پیراهن شومیزمردانه 124

 753120510270001 دوزنده لباس کودك 125

 815320270010001 کارور دوخت و تکمیل جوراب 126

 753420510030002 سري دوز سرویس خواب 127

 753420510030002 سري دوز سرویس خواب 128

 753420510010001 پرده دوز 129

 753420510020001 دوزنده لباس مبل 130

 753120510310002 دوزنده کیف پارچه اي  131

 821220050010001لوسترسازبلوري  132

 753620280010001  مردانه و بچگانه ،پستایی ساز کفش زنانه  133

 753620280050001 چرخکار پستایی کفش ورزشی 134

 753620280060001 وردست چرخکار پستایی کفش ورزشی 135

 753620280080001 مدلساز کفش 136

 731820750470001 مکرمه باف 137

 731820810570001 کانوا و کوبلن دوز 138

 731820810180001 عروسک دوز 139
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 731620830130001 سازنده وسایل و جعبه هاي تزئینی و کاربردي (کارتوناژ) 140

 731920850030001 گلساز عمومی 141

 731920850130061 ساخت میوه هاي خمیر چینی 142

 732120170130011 مهر ساز 143

 722220410020001 2قالب ساز درجه  144

 722220410010001 1قالب ساز درجه  145

 753620280040001 توپ دوز چرمی 146

 742120030230001 تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه 147

 word 351130531040071کارور  148

 2411-45-001-1 حسابداري عمومی مقدماتی 149

 741220510010001 سرویس کار ماشین هاي دوخت خانگی 150

 753320510010001 چادور دوز (سفري) 151

 332230770010001 بازاریاب صنایع دستی 152

 742120030050001 تعمیرکار سیستم هاي نظارت تصویري (دوربین مداربسته) 153

 731920770020001 دواتگر (سازنده اشیاي سنتی فلزي) 154

 753420510020001 دوزنده لباس مبل 155

 753420190010001 رویه کوب مبل 156

 731120310010001 تعمیرکار ساعت 157

 731920850300001 شمع ساز 158

 731920850300011 ساخت شمع هاي ژله اي 159

 612220630260001 پرورش دهنده اردك گوشتی 160
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 314220630090001 تکنسین واحد جوجه کشی اردك 161

 612220630230001 پرورش دهنده بوقلمون گوشتی 162

 612320630140001 پرورش دهنده کرم ابریشم 163

 612320630290011 کارور تولید ابریشم (نخ ریس ابریشم) 164

 612320630290021 ضدعفونی اماکن وابزارپرورش کرم ابریشم 165

 212320630320001 کنترل آفات و بیماري هاي کرم ابریشم 166

 612320630310001 تکنسین تفریخ تخم نوغان 167

 612220630250001 پرورش دهنده غاز 168

 612240630210001 پرورش دهنده غاز مادر گوشتی 169

 131140630130001 پرورش دهنده گاو شیري 170

 314230630500001 تکنسین انتقال جنین در گاو 171

 612120630560001 کارگر فنی گاوداري صنعتی  172

 612120630560021 رعایت اصول بهداشتی در گاوداري صنعتی 173

 612120630050001 کارگر ماهر شیردوش در دامداري 174

 131140630300021 جیره نویس دام و طیور 175

 612120630240001 پرورش دهنده گوسفند 176

 612120630530001 پرورش دهنده بز 177

 612220630490001 پرورش دهنده مرغ بومی 178

 612120630420001 کارگر فنی مرغدار صنعتی گوشتی 179

 131140630300011 مدیر واحد پروش شترمرغ 180
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 131140630370001 پرورش دهنده بلدرچین  181

 131140630200001 مدیر واحد پرورش گاومیش 182

 612120630240011 پرواربندي بره 183

 612320630590001 پرورش دهنده زنبور عسل 184

 612320630430001 پرورش دهنده ملکه زنبور عسل 185

 612320630590031 تولید گرده گل از زنبور عسل 186

 612320630590021 تولید ژل رویال از زنبور عسل 187

 314230630570001 تکنسین فرآوري محصوالت زنبور عسل 188

 612120630070001 پرورش دهنده اسب 189

 931210630450001 نعل بند مبتدي اسب 190

 314230650090001 تکنسین پرورش ماهیان زینتی آب شور 191

 131240650020001 مدیر تکثیر کارگاه آبزیان زینتی 192

 131240650010001 مدیر پرورش کارگاه آبزیان زینتی 193

 622120650290001 پرورش دهنده ماهیان گرم آبی 194

 751420680690001 تولید کننده خانگی سبزي هاي خشک 195

 932110680790001 تهیه و بسته بندي سبزي هاي تازه خور 196

 751420680980001 عمل آور میوه و سبزیجات با دستگاه خشک کن 197

 751420680380001 بلغور ساز خانگی 198

 751420681040001 فرآور خانگی زعفران 199
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 611120620130001 دسته بند و بسته بند زعفران 200

 2/2/5/7514 تولید کننده و بسته بند خانگی محصوالت زرشک 201

 9321-67-003-1 بسته بند حبوبات و غالت 202

 751420680030021 تولید خانگی میوه هاي خشک 203

 1/81/6113 تولید کننده انواع جوانه هاي گندم، ماش، عدس 204

 751420680050001 اپراتور استخراج روغن از دانه هاي روغنی 205

 751420680000081 تولید و بسته بندي کشمش 206

 751420680070001 تولید کننده ترشیجات و شور 207

 751420680070011 تولید کننده خانگی ترشی و  شور  208

 612320680000011 فرآوري و بسته بندي عسل خانگی 209

 226941050470001 کاربر اسانس هاي گیاهی 210

 751420680020011 تولید کننده اسانس و عرقیات گیاهی 211

 1/6/7512 شاطر نان تافتون 212

 1/2/7512 شاطر نان سنگک 213

 1/4/7512 شاطر نان بربري 214

 1/9/7512 شاطر نان لواش 215

 1/15/7512 شاطر نان فانتزي 216

 7-1/1/10/72 سازنده نقل و نبات و شکر پنیر 217

 751220670340001 شیرینی پزي شیرینی هاي خشک (مقدماتی) 218

 751220670330001 شیرینی پزي شیرینی هاي خشک (پیشرفته) 219

11 
 



 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 

 ) 1397استانداردهاي متناظر با مشاغل خانگی (تیر ماه 

ضرورت دارد متقاضیان ابتدا با دستگاه صدور مجوز مشاغل خانگی درخصوص رشته مورد تقاضا و استاندارد مرتبط هماهنگی به عمل 

 آورده و سپس به شرکت در دوره آموزشی و دریافت گواهی نامه مهارت اقدام نمایند. 

 ردیف  عنوان استاندارد کد استاندارد

 

 751220680010001 تولید کننده رشته آشی 220

 751420680000021 نخودپزي (نخودچی) 221

 751420680000011 فرآوري انگور 222

 7512-67-066-1 تهیه انواع ترشی و مرباي خانگی 223

 7512-67-80-1 تولید و بسته بندي پودر،اسالیس و گرانول سیر، پیاز ، موسیر 224

 7512-67-076-1 تولید و بسته بندي لیمو عمانی ، پودر لیموعمانی 225

 9321-67-003-1 بسته بندي حبوبات و غالت 226

 9-2/1/55/71 بسته بند ادویه جات و چاشنی ها  227

 2/3/7514 تهیه و بسته بندي سمنو 228

 751320680030021 تهیه کننده کشک و قره قوروت 229

 816020680010001 اپراتور دستگاه پخت آبنبات و تافی 230

 7512-67-86-1 تولید کننده خانگی سقز 231

 9-1/1/1/54/71 بسته بندي خرما 232

 61120620340001 درجه بندي و بسته بندي محصوالت زراعی 233

 612320630510011 تولید بره موم از زنبور عسل 234

 751320680040011 دریافت شیر خام 235

 612320630290011 کارور تولید ابریشم (نخ ریس ابریشم) 236

 611320620050001 پرورش دهنده قارچ خوراکی 237

 611320620060001 پرورش قارچ دکمه اي 238

 611121050060001 پرورش دهنده گیاهان دارویی 239
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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 

 ) 1397استانداردهاي متناظر با مشاغل خانگی (تیر ماه 

ضرورت دارد متقاضیان ابتدا با دستگاه صدور مجوز مشاغل خانگی درخصوص رشته مورد تقاضا و استاندارد مرتبط هماهنگی به عمل 

 آورده و سپس به شرکت در دوره آموزشی و دریافت گواهی نامه مهارت اقدام نمایند. 

 ردیف  عنوان استاندارد کد استاندارد

 

 226941050540001 کاربر اسانس هاي گیاهی 240

 226941050080001 بهره بردار گیاهان دارویی برگی 241

 611220620520001 تولید کننده سبزي در گلخانه هاي چوبی 242

 611220620050001 کشتکار گلخانه هاي خاکی 243

 611220620530001 تولید کننده سیر در منزل 244

 611220620320001 تولید کننده بذر پیاز 245

 751420681040001 فرآور خانگی زعفران 246

 611220620130001 دسته بند و بسته بند زعفران 247

 264140490030001 پژوهشگر 248

 731920870010001 عروسک ساز نمایشی 249

 751520190030001 دکوراتور چوبی 250

 3D( 713120300080001فضاساز یکپارچه دکوراتیو (پوشش  251

 343230300010001 تزئین کننده فضاي داخلی 252

 343230300020001 )1طراح معماري داخلی (درجه  253

 731620830070001 نقاش سیاه قلم 254

 753120570010001 کاله گیس باف با موي طبیعی (زنانه) 255

 216340510010001 طراح لباس زنانه 256

 216340510050001 طراح لباس مردانه 257

 753120510020001 دوزنده چادر و مقنعه 258

 216340510010001 طراح لباس زنانه 259
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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 

 ) 1397استانداردهاي متناظر با مشاغل خانگی (تیر ماه 

ضرورت دارد متقاضیان ابتدا با دستگاه صدور مجوز مشاغل خانگی درخصوص رشته مورد تقاضا و استاندارد مرتبط هماهنگی به عمل 
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 ردیف  عنوان استاندارد کد استاندارد

 

 753120510020001 دوزنده چادر و مقنعه 260

 731920810010001 مانکن ساز 261

 731820750430001 سازنده محصوالت نمدي مدرن 262

 731820810110001 سوخت نگار پارچه (پیشرفته) 263

 731820280020001 دوزنده کیف با چرم طبیعی 264

 731820280030001 دوزنده کیف با چرم مصنوعی 265

 753620280070001 سازنده کمربند چرمی 266

 731820280020001 دوزنده کیف با چرم طبیعی 267

 731820280030001 دوزنده کیف با چرم مصنوعی 268

 731820280030001 دوزنده کیف با چرم مصنوعی 269

 731820280020001 دوزنده کیف با چرم طبیعی 270

 731820280010001 دوزنده کیف اداري و مردانه چرمی 271

 334330430010011 ویراستاري متون 272

 334330430010011 ویراستاري متون 273

 731620830350001 تصویر ساز کتاب کودك 274

 731620830370001 صفحه آرا یا صفحه بند 275

 732120170050001 حروف نگار رایانه اي در صنعت چاپ 276

 731620830370001 صفحه آرا یا صفحه بند 277

 InDesign 732120170010011صفحه آرایی با نرم افزار  278

 Photo shop 732120530120001کاربر گرافیک رایانه اي با  279

 Adobe Illustrator 732120530010001کاربر گرافیک با  280
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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 

 ) 1397استانداردهاي متناظر با مشاغل خانگی (تیر ماه 

ضرورت دارد متقاضیان ابتدا با دستگاه صدور مجوز مشاغل خانگی درخصوص رشته مورد تقاضا و استاندارد مرتبط هماهنگی به عمل 

 آورده و سپس به شرکت در دوره آموزشی و دریافت گواهی نامه مهارت اقدام نمایند. 

 ردیف  عنوان استاندارد کد استاندارد

 

 InDesign 732120530080001 کاربر گرافیک رایانه اي با 281

 216640530400001 برنامه نویس بازي هاي رایانه اي  282

 C# 251340530170001برنامه نویس  283

 252940530550001 (ms) تکنسین پشتیبانی برنامه هاي کاربردي کاربران 284

 SQL Server 351230530010001پیاده ساز بانک هاي اطالعاتی  285

 CIN 251340530690001رایانه کار  286

 251430531550001 يهارت عمومی برنامه نویسم 287

 251140530030001) ازطریقتولیدنرمافزار(آنالیزگرنیازمندي ها 288

 WEB 251340511680001 مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازي 289

 Word 351130531040061کارور  290

 351330531040061 تکنسین عمومی شبکه هاي کامپیوتري 291

 CUBASEسازنده چندرسانه اي با 292

) آهنگسازي(
216640530820001 

 AFTER EFFECTS 216630530860001 طراح جلوه هاي ویژه 293

 265440530810001 براي تدوین) EDIUS (سازنده چند رسانه اي با 294

 252940531840001 مهندس کامپیوتر در نفوذگري 295

 SQL Server 351230530010001 پیاده ساز بانکهاي اطالعاتی 296

 3ds Max 216640526050001طراح و پیاده ساز انیمیشن هاي سه بعدي با  297

 343520870090001 کارگردان تئاتر 298

 Cinema4d 216640530960001طراح و سازنده فیلم بازي با  299
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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 

 ) 1397استانداردهاي متناظر با مشاغل خانگی (تیر ماه 

ضرورت دارد متقاضیان ابتدا با دستگاه صدور مجوز مشاغل خانگی درخصوص رشته مورد تقاضا و استاندارد مرتبط هماهنگی به عمل 
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 ردیف  عنوان استاندارد کد استاندارد

 

 216630530400011  ( بازي رسازي)Scratchبرنامه نویس  300

 251340530650001 تولیدکنندهچندرسانهایدوبعدي 301

 216640530400001 برنامه نویس بازي هاي رایانه اي 302

 251340530640001 تولید کنننده چند رسانه اي سه بعدي 303

 Mat lab 251140530900031برنامه نویس با  304

 232040490020001 آزمونگر 305

 AJAX 251340530070001برنامه نویس  306

 LINQ 251340530090001برنامه نویس  307

 251340530140001 برنامه نویس برنامه هاي کاربردي اندروید 308

 ASP.NET 251340530220001برنامه نویس  309

 731620830030001 نقاش رنگ و روغن 310

 731620830450001 1حجم ساز درجه  311

 731620830460001 2حجم ساز درجه  312

 731620830550001 خوشنویس پیشرفته 313

 731620830550011 خوشنویس مقدماتی 314

 343230870010001 طراح صحنه 315

 732220270030001 کارور چاپ سیلک اسکرین 316

 752220190210001 ماکت ساز چوبی 317

 343230300140001 ماکت ساز ساختمان 318

 352130870030001 صدابردار استودیو 319
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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 

 ) 1397استانداردهاي متناظر با مشاغل خانگی (تیر ماه 

ضرورت دارد متقاضیان ابتدا با دستگاه صدور مجوز مشاغل خانگی درخصوص رشته مورد تقاضا و استاندارد مرتبط هماهنگی به عمل 

 آورده و سپس به شرکت در دوره آموزشی و دریافت گواهی نامه مهارت اقدام نمایند. 

 ردیف  عنوان استاندارد کد استاندارد

 

 LIVE( 352130870040001صدابردار اجراي زنده ( 320

 352130870070001 تدوین گر تصویر مقدماتی 321

 352130870080001 تدوین گر تصویر پیشرفته 322

 343530870040001 نمایش نامه نویس 323

 343530870050001 فیلمنامه نویس 324

 251340531690001 مهندس طراح تجارت الکترونیک 325

  هايWebsiteمهندس سازنده  326

E-Commerce 
251340531660001 
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