
 ١

  بندي مشاغل ایران ساختار تفصیلی طبقه
  

 شرح  کد 

 رتبه و مدیران  گزاران، مقامات عالی قانون 1

  رتبه  گزاران و مقامات عالی قانون  11
  رتبه دولت  گزاران و مقامات عالی قانون  110
  رتبه دولت  گزاران و مقامات عالی قانون  1100
  کدخدایان و روساي سنتی روستاها   113
  کدخدایان و روساي سنتی روستاها   1130
  هاي داراي منافع خاص  رتبه سازمان مقامات عالی  114
  ها و احزاب سیاسی رتبه تشکل مقامات عالی  1141
  هاي کارفرمایی، کارگري و دیگر تشکل هاي داراي منافع اقتصادي  رتبه تشکل مقامات عالی  1142
  هاي داراي منافع خاص  نه و دیگر سازمانهاي انسان دوستا رتبه تشکل مقامات عالی  1143
  مدیران مؤسسات   14
  روساي اداره و مدیران عامل مؤسسات   141
  روساي اداره و مدیران عامل مؤسسات   1410
  هاي مختلف اقتصادي  مدیران و روساي فعالیت  142
  داري و ماهیگیري  هاي کشاورزي، شکار، جنگل مدیران در فعالیت  1421
  هاي صنعتی  ان در فعالیتمدیر  1422
  هاي ساختمانی  مدیران در فعالیت  1423
  فروشی  فروشی و خرده هاي عمده مدیران در فعالیت  1424
  هاي هتلداري و رستوران  مدیران در فعالیت  1425
  هاي حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات  مدیران در فعالیت  1426
  و کسب هاي خدمات کار  مدیران در فعالیت  1427
  سازي و خدمات مربوط  هاي خدمات شخصی، پاکیزه مدیران در فعالیت  1428
  بندي نشده در جاي دیگر  سایر مدیران طبقه  1429

  متخصصان   2
  متخصصان علوم فیزیک، ریاضی و مهندسی   21
  دانان و دیگر متخصصان مربوط  دانان، شیمی فیزیک  211
  دانان و اخترشناسان   فیزیک  2111
  متخصصان هواشناسی   2112
  دانان  شیمی  2113
 شناسان و متخصصان ژئوفیزیک  زمین 2114

  دانان، آمارشناسان و متخصصان مربوط  ریاضی  212



 ٢

  شناسان دانان و بیمه ریاضی  2121
  آمارشناسان   2122
  متخصصان کامپیوتر   213
  هاي کامپیوتري  گران سیستم طراحان و تحلیل  2131
  ه نویسان کامپیوتر برنام  2132
  بندي نشده در جاي دیگر  متخصصان مشاغل کامپیوتري طبقه  2139
  ها، مهندسان و متخصصان مربوط  آرشیتکت  214
  ریزان شهري و ترافیک  ها، برنامه آرشیتکت  2141
  ) راه و ساختمان ( مهندسان عمران   2142
  مهندسان برق   2143
  مهندسان الکترونیک و مخابرات  2144
  مهندسان مکانیک   2145
  مهندسان شیمی   2146
  مهندسان معدن و متالورژي و متخصصان مربوط   2147
  برداران و متخصصان مساحی  نقشه  2148
  بندي نشده در جاي دیگر   ها، مهندسان و متخصصان مربوط طبقه سایر آرشیتکت  2149
  متخصصان علوم زیستی و پزشکی   22
  ی متخصصان علوم زیست  221
  شناسان، جانورشناسان و متخصصان مربوط  شناسان، گیاه زیست  2211
  داروشناسان، آسیب شناسان و متخصصان مربوط   2212
  متخصصان کشاورزي   2213
  )به جز پرستاري ( متخصصان امور پزشکی   222
  پزشکان   2221
  دندانپزشکان   2222
  دامپزشکان   2223
  داروسازان   2224
  بندي نشده در جاي دیگر  طبقه) به جز پرستاري ( خصصان علوم پزشکی سایر مت  2229
 پرستاران و ماماهاي متخصص  223

  پرستاران و ماماهاي متخصص   2230
  متخصصان آموزش  23
  ها و سایر مؤسسات آموزش عالی  متخصصان آموزش در دانشگاه  231
  عالی  ها و سایر موسسات آموزش متخصصان آموزش در دانشگاه  2310
  متخصصان آموزش دوره راهنمایی و متوسطه   232
  متخصصان آموزش دوره راهنمایی و متوسطه   2320



 ٣

  دانشگاهی  متخصصان آموزش دوره ابتدایی و پیش  233
  متخصصان آموزش دوره ابتدایی   2331
  دبستانی   متخصصان آموزش دوره پیش  2332
  متخصصان آموزش در مدارس استثنایی    234
  متخصصان آموزش در مدارس استثنایی   2340
  سایر متخصصین آموزشی   235
  هاي تعلیم و تربیت  متخصصان روش  2351
  بازرسان مدارس   2352
  بندي نشده در جاي دیگر  سایر متخصصان آموزش طبقه  2359
  سایر متخصصان   24
  متخصصان کار و کسب  241
  حسابداران   2411
  ینی و امور پرسنلی متخصصان امور کارگز  2412
  متخصصان امور حقوقی   242
  وکالي دادگستري   2421
  قضات   2422
  بندي نشده در جاي دیگر  سایر متخصصان امور حقوقی طبقه  2429
  رسانی  متخصصان امور بایگانی، کتابداري و اطالع  243
  موزه داران   2431
  رسانی  کتابداران و متخصصان مربوط به اطالع  2432
  متخصصان علوم اجتماعی   244
  اقتصاددانان   2441
 شناسان و متخصصان مربوط  شناسان، انسان جامعه 2442

  فیلسوفان، مورخان و متخصصان علوم سیاسی   2443
  شناسان، مترجمان و مفسران  زبان  2444
  شناسان  روان  2445
  نویسندگان و هنرمندان   245
  نویسندگان نگاران و سایر مولفان، روزنامه  2451
  سازان، نقاشان و سایر هنرمندان مربوط  مجسمه  2452
  دانان و خوانندگان  سازان، موسیقی آهنگ  2453
  طراحان رقص و رقاصان   2454
  کارگردانان و هنرپیشگان سینما، تئاتر و سایر هنرمندان مربوط   2455
  متخصصان امور مذهبی  246
  متخصصان امور مذهبی اسالم   2461



 ٤

  متخصصان امور مذهبی سایر ادیان   2462
  بندي نشده در جاي دیگر  سایر متخصصان و کارشناسان طبقه  249
  بندي نشده در جاي دیگر  سایر متخصصان و کارشناسان طبقه  2490

  ها و دستیاران تکنسین  3
  ها و دستیاران علوم فیزیکی  تکنسین  31
  هاي علوم فیزیکی و مهندسی  تکنسین  311
  هاي علوم فیزیک و شیمی  تکنسین  3111
  هاي مهندسی عمران  تکنسین  3112
  هاي مهندسی برق  تکنسین  3113
  هاي مهندسی الکترونیک و مخابرات  تکنسین  3114
  هاي مهندسی مکانیک  تکنسین  3115
  هاي مهندسی شیمی  تکنسین  3116
  هاي معدن و متالورژي  تکنسین  3117
  ها  کش نقشه  3118
  بندي نشده در جاي دیگر  هاي علوم فیزیک و مهندسی طبقه کنسینت  3119
  هاي امور کامپیوتر  تکنسین  312
  ها و دستیاران امور کامپیوتري  تکنسین  3121
 اپراتورهاي تجهیزات کامپیوتري  3122

  هاي صنعتی  کنترل کنندگان روبوت  3123
  اپراتورهاي تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی   313
  هاي تجهیزات پزشکی  مکانیسین  3136
  اپراتورهاي تجهیزات ضبط تصویر و عکاسان   3134
  اپراتورهاي تجهیزات ضبط و پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و مخابرات   3135
  بندي نشده در جاي دیگر  اپراتورهاي تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی طبقه  3137
  و هواپیما هاي کشتی  کنترل کنندگان و تکنسین  314
  مهندسان کشتی   3141
  داران کشتی  افسران عرشه و سکان  3142
  هاي مربوط  خلبانان هواپیما و تکنسین  3143
  کنندگان ترافیک هوایی  کنترل  3144
  هاي ایمنی ترافیک هوایی  تکنسین  3145
  بازرسان ایمنی و کنترل کیفیت   315
   نشانی بازرسان ساختمان و بازرسان آتش  3151
  بازرسان ایمنی، بهداشت و کیفیت   3152
  ها و دستیاران علوم زیستی و بهداشتی  تکنسین  32



 ٥

  هاي علوم زیستی  تکنسین  321
  هاي علوم زیستی  تکنسین  3211
  هاي کشاورزي و جنگلبانی  تکنسین  3212
  مشاوران کشاورزي و جنگلبانی   3213
  )به جز پرستاري (  دستیاران امور پزشکی و بهداشتی غیرسنتی  322
  ها  کمک پزشکان و رادیولوژیست  3221
  کمک کارشناسان بهداشت   3222
  کارشناسان رژیم غذایی و تغذیه   3223
  سازندگان و فروشندگان عینک و دوربین   3224
  کمک دندانپزشکان   3225
  هاي مربوط  ها و تکنسین فیزیوتراپیست  3226
  کمک دامپزشکان   3227
 داروسازان کمک  3228

  بندي نشده در جاي دیگر  طبقه) به جز پرستاري ( هاي امور بهداشتی  سایر تکنسین  3229
  کمک پرستاران و کمک ماماها   323
  کمک پرستاران   3231
  ها  کمک قابله  3232
  پزشکان سنتی و دعانویسان   324
  پزشکان سنتی و دعانویسان   3240
  کمک مربیان آموزشی   33
  مربیان آموزش ابتدایی  کمک  331
  کمک مربیان آموزش ابتدایی   3310
  کمک مربیان آموزش پیش دبستانی   332
  کمک مربیان آموزش پیش دبستانی   3320
  کمک مربیان آموزش در مدارس استثنایی   333
  کمک مربیان آموزش در مدارس استثنایی   3330
  سایر کمک کارشناسان آموزشی   334
  کارشناسان آموزشی سایر کمک   3340
  ها  سایر دستیاران و تکنسین  34
  کمک کارشناسان در امور مالی و فروش   341
  دالالن و واسطه گران امور مالی و اوراق بهادار   3411
  نمایندگان بیمه   3412
  دالالن معامالت ملکی   3413
  هاي مسافرتی  مشاوران و گردانندگان آژانس  3414



 ٦

  محصوالت تجاري و فنی  نمایندگان فروش  3415
  مسئوالن خرید   3416
  کنندگان گذاران و حراج ها، قیمت ارزیاب  3417
  بندي نشده در جاي دیگر  سایر کمک کارشناسان امور مالی و فروش طبقه  3419
  نمایندگان خدمات کسب و کار و دالالن تجاري   342
  دالالن کاالي تجاري   3421
  ات حمل و نقل کاالنمایندگان ترخیص و خدم  3422
 نمایندگان استخدامی و انعقاد قراردادهاي کاري  3423

  بندي نشده در جاي دیگر  سایر نمایندگان خدمات کار و کسب و دالالن کاالي تجاري طبقه  3429
  ها و کمک کارشناسان امور اداري  تکنسین  343
  کمک کارشناسان امور اداري   3431
  قوقی کمک کارشناسان امور ح  3432
  ها و کمک کارشناسان آمار و ریاضی  تکنسین  3434
  کمک حسابداران   3435

  بندي نشده در جاي دیگر  سایر کمک کارشناسان امور اداري طبقه  3439
  سایر کمک کارشناسان امور گمرکی، مالیاتی، پستی و صدور مجوز   344
  بازرسان گمرك و مرز   3441
  تی کمک کارشناسان امور مالیا  3442
  کمک کارشناسان عواید اجتماعی   3443
  کمک کارشناسان صدور مجوز   3444
  بندي نشده در جاي دیگر  سایر کمک کارشناسان امور گمرکی، مالیاتی، پستی و صدور مجوز طبقه  3449
  کارآگاهان خصوصی   345
  کارآگاهان خصوصی   3450
  و فرهنگی هاي امور اجتماعی  سایر کمک کارشناسان و تکنسین  346
  هاي امور اجتماعی و فرهنگی  سایر کمک کارشناسان و تکنسین  3460
  کمک کارشناسان و طراحان امور هنري، تفریحی و ورزشی   347
  دکوراتورها و طراحان تجاري   3471
  گویندگان رادیو و تلویزیون   3472
  هاي شبانه  نوازندگان، خوانندگان و رقصندگان خیابانی و کلوپ  3473
  بازها  بازها، آکروبات ها، شعبده دلقک  3474
  ورزشکاران و متخصصان مربوط   3475
  کمک متخصصان امور مذهبی و خیریه   348
  کمک متخصصان امور مذهبی و خیریه   3480

  کارمندان امور اداري و دفتري   4



 ٧

  کارمندان امور دفتري   41
  ر ها و اپراتورهاي کامپیوت نویس ها، ماشین منشی  411
 نویسان  تندنویسان و ماشین 4111

  متصدیان تلکس، فاکس و کارکنان مربوط   4112
  اپراتورهاي کامپیوتر و داده آماها   4113
  ها  منشی  4115
  دفترداران حسابداري و ممیزان مالیاتی   412
  دفترنویسان و دفترداران امور حسابداري   4121
  ممیزان و کمک ممیزان مالیاتی   4122
  کارکنان امور انبارداري و حمل و نقل   413
  کارکنان امور حمل و نقل   4133
  کارکنان امور انبارداري   4134
  کارکنان امور بایگانی، کتابخانه و پست   414
  کارکنان کتابخانه و بایگانی   4141
  هاي پستی  ها و بسته کارکنان تفکیک و توزیع نامه  4142
  کارکنان کدگذاري   4143
  ) عریضه نویسان ( نامه نویسان   4144
  سایر کارمندان امور دفتري  419
  سایر کارمندان امور دفتري   4190
  کارکنان ارایه خدمات به مشتري   42
  داران و کارکنان دفتري مربوط  داران، تحویل صندوق  421
  هاي فروش بلیط  داران و متصدیان باجه صندوق  4211
  ها کنان باجهداران و سایر کار تحویل  4212
  شرط بندان   4213
  هاي معامالت و صرافان  کارکنان بنگاه  4214
  کنندگان مطالبات و کارکنان مربوط  وصول  4215
  کارکنان ارایه اطالعات به مشتري   422
  هاي مسافرتی و کارکنان مربوط  کارکنان آژانس  4221
  کارکنان پذیرش و اطالعات   4222
  )ها  تلفنچی (اپراتورهاي تلفن   4223

  کارکنان خدماتی و فروشندگان   5
 کارکنان خدمات شخصی و حفاظتی  51

  راهنمایان، مهمانداران و سایر کارکنان امور مسافرتی   511
  داران و کارکنان امور مسافرتی  مهمان  5111



 ٨

  متصدیان امور حمل و نقل  5112
  راهنمایان امور مسافرتی   5113
  و آشپزها  )ستوران و هتل در ر( ها  پیشخدمت  512
  خدمتکاران خانگی و کارکنان مربوط   5121

  آشپزها   5122
  ها  پیشخدمت  5123
  ها و منازل  هاي شخصی در بیمارستان کارکنان مراقبت  513
  ها و منازل  هاي شخصی در بیمارستان کارکنان مراقبت  5130
  سایر کارکنان خدمات شخصی   514
  هاي زیبایی  یشگران و کارکنان سالنآرایشگران، پیرا  5141
  ها  ها و مالزم مصاحب  5142
  ماموران کفن و دفن   5143
  بندي نشده در جاي دیگر  سایر کارکنان خدمات شخصی طبقه  5149
  ها، پیشگویان، فالگیرها و کارکنان مربوط  بین طالع  515
  ها، پیشگویان، فالگیرها و کارکنان مربوط  بین طالع  5150
  ها و سایر کارکنان خدمات حفاظتی  نشان آتش  516
  ها  نشان آتش  5161
  افسران پلیس   5162
  نگهبانان زندان   5163
  بندي نشده در جاي دیگر  سایر کارکنان خدمات حفاظتی طبقه  5169
  کنندگان کاال  ها، فروشندگان و معرفی مانکن  52
  )مانکن ( هاي تبلیغاتی  مدل  521
  )مانکن ( بلیغاتی هاي ت مدل  5210
  کنندگان کاال  ها و معرفی فروشندگان فروشگاه  522
  کنندگان کاال  ها و معرفی فروشندگان فروشگاه  5220
  ها فروش  فروشندگان در دکه  523
  هاي فروش  فروشندگان در دکه 5230

  کارکنان ماهر کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري   6
  اري و ماهیگیريکارکنان ماهر کشاورزي، جنگلد  61
  زراعتکاران، سبزیکاران و باغداران   611
  زراعتکاران و سبزیکاران   6111
  باغداران و موکاران   6112
  نهال کاران و گل کاران   6113

  کشاورزان تولیدکننده محصوالت باغی و زراعی توام   6114



 ٩

  ات پرورش دهندگان دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و سایر حیوان  612
  دامداران   6121
  پرورش دهندگان مرغ   6122
  پرورش دهندگان زنبور عسل و کرم ابریشم   6123
  پرورش دهندگان دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم توام   6124
  بندي نشده در جاي دیگر  پرورش دهندگان سایر حیوانات طبقه  6129
  ی کشاورزان تولید کننده محصوالت کشاورزي و دام  613
  کشاورزان تولید کننده محصوالت کشاورزي و دامی   6130
  کارکنان جنگلداري و امور مربوط   614
  کارکنان جنگلداري و قطع اشجار   6141
  تولید کنندگان ذغال و تقطیرکنندگان چوب در جنگل   6142
  کارکنان ماهیگیري و شکار   615
  گذاران و شکارچیان حیوانات آبزي تله  6154
  ماهیگیران و پرورش دهندگان حیوانات آبزي   6155
  کارکنان کشاورزي و ماهیگیري خودمعاش   62
  کارکنان کشاورزي و ماهیگیري خودمعاش  621
  کارکنان کشاورزي و ماهیگیري خودمعاش  6210

  گران و کارکنان مشاغل مربوط  صنعت  7
  کارکنان ساختمانی و استخراج   71
  ها  فجار، سنگبرها و سنگتراشچیان ـ مسئولین ان معدن  711
  معدنچیان و کارگران معادن سنگ   7111
 کارگران انفجار معادن  7112

  ها  تراش  سنگ بران و سنگ  7113
  کارکنان اسکلت بندي راه و ساختمان و مشاغل مربوط   712
  کارکنان ساختمانی با استفاده از مصالح سنتی   7121
  بنایان آجر کار و سنگ کار   7122
  کاران  بتون کاران و سیمان  7123
  نجاران ساختمانی و در و پنجره سازان چوبی   7124

  کارکنان خطوط راه آهن   7125
  ) به جز کارگران ساده ( سایر کارکنان ساختمانی   7126
  کاران ساختمان  ها و برق کارکنان نازك کاري ـ لوله کش  713
  ) بام سازان ( سقف سازان   7131
  پوشان و کاشی کاران  کف  7132
  گچ کاران   7133



 ١٠

  عایق کاران   7134
  شیشه بران   7135
  ها  لوله کش  7136
  کاران ساختمان  برق  7137
  نقاشان، جالکاران و تمیزکنندگان نماي ساختمان   714
  نقاشان و تزیین کاران ساختمان   7141
  جالکاران و نقاشان محصوالت فلزي و چوبی   7142
  کنندگان نماي ساختمان تمیز  7143
تعمیرکاران وسایل برقی و  آالت و هاي ماشین ها و مکانیک فلزکاران ـ تراش کاران ـ ابزار سازان ـ مکانیسین  72

   الکترونیکی
  هاي فلزي  گیران ـ جوشکاران ـ ورق کاران و مسئولین آماده سازي سازه قالب  721
  گران  قالب گیران و ریخته  7211
  ان و برش کاران جوشکار  7212
  هاي فلزي  سازندگان و نصب کنندگان اسکلت  7214
  ها  ها و کابل باف کابل کش  7215
  کنند غواصان و کارگرانی که زیر آب کار می  7216
 سازندگان ظروف فلزي آشپزخانه  7217

  ) به جز ظروف فلزي آشپزخانه ( ورق کاران   7218
  ان و کارکنان مشاغل مربوط آهنگران ـ ابزار سازان ـ تراشکار  722
  آهنگران، در و پنجره سازان فلزي و کارکنان مشاغل مربوط   7221
  ابزار سازان و کارکنان مشاغل مربوط   7222
  آالت فلزکاري  تنظیم کنندگان ماشین  7223
  تراشکاران ـ صیقل کاران و تیزکنندگان ابزار   7224
  آالت  ه و ماشینهاي وسایل نقلی ها و مکانیک مکانیسین  723
  ها و تعمیرکاران وسایل نقلیه موتوري  مکانیسین  7231
  ها و تعمیرکاران موتور هواپیما  مکانیسین  7232
  آالت صنعتی و کشاورزي  هاي ماشین ها و مکانیک نصابان، مکانیسین  7233
  ها و تعمیرکاران وسایل برقی و الکترونیکی  مکانیسین  724
  عمیرکاران وسایل برقی ها و ت مکانیسین  7241
  تنظیم کاران لوازم الکترونیکی   7242
  تعمیرکاران و سرویس کاران لوازم الکترونیکی   7243
  نصب کنندگان و سرویس دهندگان تلگراف و تلفن   7244
  نصب کنندگان و تعمیرکنندگان خطوط برق   7245
  مربوط سازندگان ابزار دقیق، صنایع دستی، متصدیان چاپ و مشاغل   73



 ١١

  سازندگان ابزار دقیق، آالت موسیقی و جواهر سازان   731
  سازندگان و تعمیرکاران ابزار دقیق   7311
  سازندگان و تنظیم کنندگان آالت موسیقی   7312
  جواهرسازان و سازندگان فلزات گران قیمت   7313
  گران و کارکنان مشاغل مربوط  شیشه گران، آجرپزان،  سفال  732
  اشان سرامیک، شیشه و دیگر نقاشان هنرهاي تزیینی نق  7324
  هاي آجرپزي ـ دستی  کارکنان کوره  7325
  گران ـ دستی  گران، چینی سازان و سفال کوزه  7326
  گران ـ دستی  شیشه  7327
  اي، چرمی و مواد مشابه  کارکنان صنایع دستی چوبی، پارچه  733
  تزیین  کاران روي چوب   7331
 کاران روي پارچه و چرم تزیین  7333

  کارکنان امور چاپ و مشاغل مربوط   734
  حروف چینان و کارکنان مربوط   7341
  سازان و گراورسازان با وسایل برقی  کلیشه  7342
  حکاکان و سیاه قلم کاران چاپ   7343
  کارکنان عکاسی و کارکنان مربوط   7344
  کارکنان صحافی و امور مربوط   7345

  و نقوش برجسته ) چاپ روي پارچه ( گران سیلک اسکرین  چاپ  7346
  بندي نشده در جاي دیگر  کارکنان سایر صنایع طبقه  74
  کارکنان صنایع غذایی و مشاغل مربوط   741
  ها و عمل آورندگان گوشت و ماهی  سالخ  7411
  کنندگان مواد لبنی  تهیه  7413
   تولیدکنندگان کنسرو سبزیجات و میوه جات  7414
  گان مواد غذایی چشنده  7415
  تهیه کنندگان دخانیات   7416
  نانوایان   7417
  کلوچه پزان و شیرینی پزان   7418
  عمل آورندگان چوب و تولید محصوالت چوبی   742
  )به جز در و پنجره ( عمل آورندگان چوب   7421
  تولید کنندگان محصوالت چوبی   7422
  هاي تولید چوب  دگان ماشینتنظیم کنندگان و نصب کنن  7423
  سبدبافان، برس سازان و کارکنان مربوط   7424
  ، خیاطان و کارکنان مربوط )به جز قالی بافی و گلیم بافی ( کارکنان نساجی   743



 ١٢

  تهیه کنندگان الیاف  7431
  دوزندگان پوشاك   7433
  پوست دوزان و کارکنان مربوط   7434
  رچه و چرم کاران و الگوسازان پا برش  7435
  دوزان، برودري دوزان و کارکنان مربوط  گل  7436
  دوزندگان پرده و مبلمان منزل   7437
 بافندگان پارچه، پتو و تریکو  7438

  عمل آورندگان پوست، چرم و کفش دوزان   744
  عمل آورندگان پوست و چرم   7441
  ) به جز لباس ( دوزندگان کفش و محصوالت چرمی   7442
  لیدکنندگان سایر صنایع تو  745
  تولیدکنندگان سایر صنایع   7450

  قالی بافان، گلیم بافان و زیلوبافان ـ دستی   75
  قالی بافان، گلیم بافان و زیلوبافان ـ دستی  750
  قالی بافان ـ دستی   7501
  گلیم بافان و زیلوبافان ـ دستی   7502

  ا و رانندگان وسایل نقلیه ه آالت و دستگاه متصدیان و مونتاژکاران ماشین  8
  متصدیان تاسیسات عمل آوري مواد   81
  ها آالت معدن و عمل آوري کانی متصدیان ماشین  811
  آالت معدن  متصدیان ماشین  8111
  هاي عمل آوري سنگ و مواد معدنی  متصدیان دستگاه  8112
  و کارکنان مربوط ) حفاران ( چاه کنان   8113
  ت عمل آوري فلزات آال متصدیان ماشین  812
  متصدیان تاسیسات حرارتی و عمل آوري فلزات   8123
  ها و اکسترود کنندگان  قالب کش  8124
  هاي ذوب فلز، نورد و قالب ریزي  متصدیان کوره  8125
  گري، آجرپزي و سرامیک سازي  آالت و تاسیسات شیشه متصدیان ماشین  813
  پزيآالت و تاسیسات آجر متصدیان ماشین  8132
  آالت و تاسیسات شیشه گري متصدیان ماشین  8133
  گري و سرامیک سازي  آالت و تاسیسات سفال متصدیان ماشین  8134
  اي، سرامیک، چینی و سفالی  آالت و تاسیسات تولید سایر محصوالت شیشه متصدیان ماشین  8139
  آالت و تاسیسات عمل آوري چوب و کاغذ  متصدیان ماشین  814
  دیات تاسیسات عمل آوري چوب متص  8141
  متصدیان تاسیسات تولید خمیر کاغذ   8142



 ١٣

  آالت و تجهیزات تولید کاغذ  متصدیان ماشین  8143
 آالت و تاسیسات عمل آوري و تصفیه نفت و مواد شیمیایی  متصدیان ماشین 815

  هاي خرد کردن و مخلوط کردن مواد شیمیایی متصدیان دستگاه  8151
  هاي حرارت دادن مواد شیمیایی  ن دستگاهمتصدیا  8152
  هاي جداسازي مواد شیمیایی  متصدیان دستگاه  8153
  ) به جز نفت و گاز ( هاي تقطیر مواد شیمیایی  متصدیان دستگاه  8154
  هاي تصفیه نفت و گاز طبیعی  متصدیان دستگاه  8155
  در جاي دیگر  بندي نشده هاي تولید مواد شیمیایی طبقه متصدیان دستگاه  8159
  متصدیان تاسیسات تولید نیرو و تصفیه آب   816
  متصدیان تاسیسات تولید نیروي برق   8161
  متصدیان موتور و دیگ بخار   8162
  هاي زباله سوز و تاسیسات مشابه  متصدیان تاسیسات آب و کوره  8163
  هاي صنعتی  متصدیان خط مونتاژ و خودکار و ربوت  817
  خط مونتاژ خودکار متصدیان   8171
  هاي صنعتی  متصدیان روبوت  8172
  آالت و مونتاژکاران  متصدیان ماشین  82
  آالت تولید محصوالت فلزي و کانی  متصدیان ماشین  821
  هاي ابزار  متصدیان ماشین  8211
  آالت تولید سیمان و سایر محصوالت کانی غیرفلزي   متصدیان ماشین  8212
  هاي تولید مواد شیمیایی  الت و دستگاهآ متصدیان ماشین  822
  آالت تولید مواد دارویی و آرایشی   متصدیان ماشین  8221
  آالت تولید مواد منفجره و مهمات  متصدیان ماشین  8222
  آالت پرداخت، آبکاري و اندودکاري فلزات  متصدیان ماشین  8223
  ه در عکاسی آالت تولید فیلم و مواد مورد استفاد متصدیان ماشین  8224
  بندي نشده در جاي دیگر  آالت تولید مواد شیمیایی طبقه متصدیان ماشین  8229
  هاي تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  متصدیان دستگاه  823
  هاي تولید محصوالت الستیکی  متصدیان دستگاه  8231
  هاي تولید محصوالت پالستیکی  متصدیان دستگاه  8232
  آالت تولید محصوالت چوبی  نمتصدیان ماشی  824
  آالت تولید محصوالت چوبی  متصدیان ماشین  8240
 هاي چاپ، صحافی و تولید محصوالت کاغذي  متصدیان ماشین 825

  هاي چاپ  متصدیان ماشین  8251
  هاي صحافی  متصدیان ماشین  8252
  هاي تولید محصوالت کاغذي  متصدیان ماشین  8253



 ١٤

  تولیدات نساجی، چرمی و خز و لباسشویی  هاي متصدیان ماشین  826
  هاي ریسندگی، بافندگی و تهیه الیاف  متصدیان ماشین  8261
  هاي کشبافی  متصدیان ماشین  8262

  هاي دوزندگی  متصدیان ماشین  8263
  سازي پشم، چرم و پوست  هاي آماده متصدیان ماشین  8265
  بوط هاي تولید کفش و کارکنان مر متصدیان ماشین  8266
  هاي رنگ زدایی و شستشوي پارچه در کارخانه  متصدیان ماشین  8267
  هاي خشکشویی و لباسشویی  متصدیان ماشین  8268
  هاي الگوسازي و کالهدوزي  متصدیان ماشین  8269
  هاي تولید موادغذایی، آشامیدنی و دخانیات  متصدیان ماشین  827
  ماهی آوري گوشت و   هاي عمل متصدیان ماشین  8271
  هاي تولید محصوالت لبنی  متصدیان ماشین  8272
  هاي آسیاکننده حبوبات، ادویه و غالت  متصدیان دستگاه  8273
  هاي تهیه مواد غذایی پخته شده از غالت و کاکائو  متصدیان ماشین  8274
  هاي عمل آوري میوه و سبزیجات  متصدیان ماشین  8275
  و شکر  هاي تولید قند متصدیان ماشین  8276
  هاي عمل آوري چاي ـ قهوه و کاکائو  متصدیان ماشین  8277
  هاي تولید نوشابه  متصدیان ماشین  8278
  هاي تولید محصوالت دخانی ـ سیگار  متصدیان ماشین  8279
  مونتاژکاران   828
  آالت مکانیکی  مونتاژکاران ماشین  8281
  مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی   8282
  ژکاران تجهیزات الکترونیکی مونتا  8283
  مونتاژکاران محصوالت پالستیکی و الستیکی   8284
  مونتاژکاران محصوالت چوبی و کارکنان مربوط   8285
 مونتاژکاران محصوالت نساجی، مقوایی و کارکنان مربوط  8286

  بندي نشده در جاي دیگر  هاي طبقه سایر مونتاژکاران و متصدیان دستگاه  829
  بندي نشده در جاي دیگر هاي طبقه ایر مونتاژکاران و متصدیان دستگاهس  8290
  آالت متحرك  رانندگان و متصدیان ماشین  83
  رانندگان لوکوموتیو و کارکنان مربوط   831
  رانندگان لوکوموتیو   8311
  بانان و متصدیان ترمز قطار  سوزنبانان ـ دیده  8312
  رانندگان وسایل نقلیه موتوري   832
  رانندگان موتور سیکلت   8321



 ١٥

  رانندگان اتومبیل، تاکسی و وانت   8322
  رانندگان اتوبوس و اتوبوس برقی شهري   8323
  ها و تریلرهاي سنگین  رانندگان کامیون  8324
  آالت متحرك  آالت کشاورزي و سایر ماشین متصدیان ماشین  833
  و جنگلداري آالت و ادوات موتوري کشاورزي  متصدیان ماشین  8331
  آالت خاکبرداري و کارکنان مربوط  متصدیان ماشین  8332
  آالت مربوط  متصدیان جرثقیل، نقاله و دیگر ماشین  8333
  متصدیان لیفتراك   8334
  کارکنان عرشه کشتی و کارکنان مربوط   834
  کارکنان عرشه کشتی و کارکنان مربوط  8340

  کارگران ساده   9
  ماتکارگران ساده خد  91
  فروشندگان دوره گرد   911
  فروشندگان دوره گرد مواد خوراکی   9111
  فروشندگان دوره گرد مواد غیرخوراکی   9112
  فروشندگان تلفنی   9113
  ها و سایر کارگران ساده خدماتی خیابانی  واکسی  912
  ها و سایر کارگران ساده خدماتی خیابانی  واکسی  9120
  ها و رخت شویان  افتچیخدمتکاران خانگی، نظ  913
  کارگران ساده خدمات در منازل   9131
 کارگران ساده خدمات در اداره و مؤسسات  9132

  رختشویان و اطوکشان ـ دستی   9133
  ها  کن شویان و شیشه پاك سرایدارها، ماشین  914
  سرایدارها   9141
  ها  کن پاك  شوها، شیشه ماشین  9142
  کارکنان مربوط ها و  ها، دربان پیک  915
  ها  پیک  9151

  ها و کارکنان مربوط  ها و نگهبان دربان  9152
  هاي صدقات و دستگاه تلفن همگانی  آوري کنندگان پول از پارکومترها، صندوق جمع  9153
  آوري زباله  رفتگران و کارگران جمع  916
  آوري زباله  رفتگران و کارگران جمع  9160
  لداري و ماهیگیري کارگران کشاورزي، جنگ  92
  کارگران ساده کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري  921
  کارگران ساده کشاورزي   9211



 ١٦

  کارگران ساده جنگلداري   9212
  گذاري  کارگران ساده ماهیگیري، شکار دام و تله  9213
  کارگران ساده معدن، ساختمان و صنعت   93
  کارگران ساده معدن و ساختمان   931
  ران ساده معدن و استخراج سنگ کارگ  9311
  کارگران ساده ساختمانی   9314
  کارگران ساده صنعت  932
  کارگران ساده صنعت  9320
  ها  کارگران ساده حمل و نقل و بارکش  933
  رانندگان وسایل پدالی یا دستی   9331
  کارگران حمل کاال به وسیله حیوانات   9332
  باربران   9333

  نیروهاي مسلح   0
  نیروهاي مسلح  01
  نیروهاي مسلح  011

 ) پرسنل کادر ( نیروهاي مسلح  0111
  داران و افسران وظیفه نیروهاي نظامی و انتظامی  سربازان، درجه  0112

X اند  کارکنانی که شغل خود را اظهار نکرده و یا ناقص و غیردقیق اظهار کرده  
0X اند و غیردقیق اظهار کرده کارکنانی که شغل خود را اظهار نکرده و یا ناقص  

00X  اند کارکنانی که شغل خود را اظهار نکرده و یا ناقص و غیردقیق اظهار کرده  
000X اند کارکنانی که شغل خود را اظهار نکرده و یا ناقص و غیردقیق اظهار کرده  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٧

  1384بندي مشاغل ایران ـ  فهرست موضوعی طبقه
 

 شرح  کد 

 رتبه و مدیران  ران، مقامات عالیگزا قانون 1

    
  رتبه  گزاران و مقامات عالی قانون  11
    
  رتبه دولت  گزاران و مقامات عالی قانون  110
    

  رتبه دولت  گزاران و مقامات عالی قانون  1100
    

  استاندار  1100
  بخشدار   1100
  دار کل  خزانه  1100
  دادستان کل کشور   1100
  فارت دبیر اول س  1100
  دبیر دوم سفارت   1100
  دبیر کل بانک مرکزي   1100
  دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی کشور   1100
  دهدار   1100
  رهبر   1100
  جمهور  رییس  1100
  رییس دفتر وزارتی   1100
  رییس دیوانعالی کشور   1100
  رییس سازمان انرژي اتمی   1100
  جمهور  دجه کشور ـ معاون رییسرییس سازمان برنامه و بو  1100
  رییس سازمان تربیت بدنی ایران ـ معاون رییس جمهور   1100
  رییس سازمان تعاون روستایی استان   1100
  رییس سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاون رییس جمهور   1100
  رییس شوراي اسالمی ده   1100
  رییس شوراي شهر   1100
  رییس شوراي عالی قضایی   1100
  رییس کل بانک مرکزي   1100
  رییس مجلس شوراي اسالمی   1100



 ١٨

  رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام   1100
  سخنگوي شوراي نگهبان   1100
  آموزي استان  سرپرست نهضت سواد  1100
  آموزي کشور  سرپرست نهضت سواد  1100
  سفیر  1100
  شهردار   1100
  عضو انجمن شهر   1100
  ده  عضو شوراي اسالمی  1100
  عضو شوراي بخش   1100
  عضو شوراي شهر   1100
  عضو شوراي شهرستان   1100
  عضو شوراي عالی استان   1100
  عضو شوراي عالی قضایی   1100
  عضو شوراي نگهبان   1100
  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام   1100
  عضو هیئت دولت   1100
  عضو هیئت مقننه   1100
  فرماندار   1100
  قام شهرداري قائم م  1100
  قائم مقام وزیر   1100
  کاردار سفارت   1100
  کنسول کل   1100
  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی   1100
  مدیر عامل سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران   1100
  مدیرعامل سازمان صنایع دستی   1100
  مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالك   1100
  واشناسی مدیرکل اداره ه  1100
  مدیرکل امور اداري   1100
  مدیر کل امور اقتصادي و دارایی   1100
  ها  مدیرکل امور ثبت شرکت  1100
  مدیرکل اوقاف   1100
  مدیرکل تشکیالت و بودجه   1100
  مدیرکل ثبت احوال   1100
  مدیر کل دارایی   1100



 ١٩

  مدیرکل در بخش عمومی   1100
  مدیرکل در ادارات دولتی   1100
  مدیرکل دفتر آموزش   1100
  ها  مدیرکل دفتر تشکیالت و روش  1100
  نشانی مدیرکل سازمان آتش  1100
  ها  ها و بررسی مدیرکل طرح  1100
  مدیرکل کارگزینی   1100
  مشاور رهبر  1100
  مشاور رییس جمهور   1100
  مشاور وزیر   1100
  معاون استاندار  1100
  معاون اول رییس جمهور   1100
  معاون بخشدار   1100
  معاون رییس جمهور   1100
  معاون سازمان تعاون روستایی استان   1100
  معاون شهردار   1100
  معاون فرماندار  1100
  معاون مدیرکل   1100
  معاون وزیر   1100
  نماینده امام   1100
  نماینده سیاسی   1100
  نماینده مجلس خبرگان   1100
  می نماینده مجلس شوري اسال  1100
  وزیر   1100
  وکیل مجلس   1100
    
  کدخدایان و روساي سنتی روستاها  113
    

  کدخدایان و روساي سنتی روستاها   1130
  کدخدا   1130
    
  هاي داراي منافع خاص  رتبه سازمان مقامات عالی  114
    

  ها و احزاب سیاسی  رتبه تشکل مقامات عالی  1141



 ٢٠

    
  دبیر کل احزاب   1141
    

  هاي داراي منافع اقتصادي  هاي کارفرمایی، کارگري و دیگر تشکل رتبه تشکل مقامات عالی  1142
    

  دبیر اتحادیه   1142
  رییس اتحادیه   1142
  رییس اتحادیه صنفی   1142
  رییس اتحادیه کارگري   1142
  عضو هیئت رییسه کمیته امور صنفی  1142
  معاون اتحادیه   1142
    

  هاي داراي منافع خاص  هاي انسان دوستانه و دیگر سازمان رتبه تشکل یمقامات عال  1143
    

  دبیرکل انجمن زنان   1143
  هاي خیریه  دبیر کل انجمن  1143
  دبیرکل هالل احمر   1143
  دبیر کل یونسکو   1143
  رییس انجمن طرفداران حفاظت از محیط زیست   1143
  المللی  هاي بین نماینده سازمان  1143
    
  مدیران موسسات   14
    
  روساي اداره و مدیران عامل موسسات   141
    

  روساي اداره و مدیران عامل موسسات   1410
    

  رییس اداره آموزش و پرورش   1410
  رییس اداره اتباع بیگانه   1410
  رییس اداره ارشاد اسالمی   1410
  رییس اداره اصالح بذر و نهال   1410
  ال و انبارها رییس اداره امو  1410
  رییس اداره امور اقتصادي و دارایی   1410
  رییس اداره اوقاف  1410



 ٢١

  رییس اداره برق   1410
  رییس اداره بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   1410
  برداري  رییس اداره بهره  1410
  وري  رییس اداره بهره  1410
  رییس اداره بهزیستی   1410
   رییس اداره تاسیسات آب  1410
  رییس اداره ترافیک   1410
  رییس اداره تربیت بدنی   1410
  رییس اداره ترخیص کاال   1410
  رییس اداره تشریفات   1410
  رییس اداره ثبت احوال   1410
  رییس اداره ثبت اسناد و امالك   1410
  رییس اداره حفظ نباتات   1410
  رییس اداره خدمات بازرگانی   1410
  مات رفاهی رییس اداره خد  1410
  رییس اداره خدمات مهندسی   1410
  رییس اداره دخانیات   1410
  رییس اداره دولتی   1410
  رییس اداره راه   1410
  کنی ماالریا  رییس اداره ریشه  1410
  رییس اداره سرپرستی بانک   1410
  رییس اداره شیالت   1410
  بندي مشاغل  رییس اداره طبقه  1410
  ندوشکر رییس اداره ق  1410
  رییس اداره کار   1410
  رییس اداره کاریابی  1410
  زییس اداره کشاورزي   1410
  رییس اداره کنترل مواد خوراکی   1410
  رییس اداره گاز   1410
  رییس اداره گمرك   1410
  رییس اداره نظارت و ارزشیابی   1410
  برداري  رییس اداره نقشه  1410
  رییس بنیاد   1410
  بنیاد مسکن رییس   1410



 ٢٢

  رییس بیمارستان   1410
  رییس دانشگاه   1410
  رییس دانشگاه تربیت معلم   1410
  رییس سازمان حسابرسی   1410
  رییس سازمان اقتصادي   1410
  رییس شرکت ـ مدیرعامل شرکت   1410
  رییس فدراسیون ورزشی   1410
  رییس فرودگاه   1410
  رییس کارخانه   1410
  امدادرییس کمیته   1410
  رییس مرکز کامپیوتر   1410
  رییس موسسه آموزش عالی   1410
  رییس موسسه آموزشی   1410
  رییس موسسه اقتصادي   1410
  رییس موسسه تجاري و بازرگانی   1410
  رییس موسسه فرهنگی   1410
  رییس هتل ـ مدیرعامل هتل   1410
  رییس هیئت مدیره   1410
  سرپرست بنیاد   1410
  ست حوزه علمیه سرپر  1410
  سرپرست کمیته امداد   1410
  سرپرست نهضت سوادآموزي شهرستان   1410
  عضو هیئت مدیره   1410
  عضو هیئت مدیره بانک   1410
  قائم مقام مدیرعامل   1410
  دار ـ مدیرعامل کارخانه  کارخانه  1410
  مدیرعامل بانک   1410
  مدیرعامل شرکت پست   1410
  تعاونی مسکن  مدیرعامل شرکت  1410
  مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف   1410
  مدیرعامل شرکت دخانیات   1410
  مدیرعامل شرکت مخابرات  1410
  مدیرعامل کارخانه   1410
  مدیرعامل موسسه آموزشی   1410



 ٢٣

  مدیرعامل موسسه اقتصادي   1410
  مدیرعامل موسسه خدمات اجتماعی   1410
  نی مدیرعامل موسسه خدمات بازرگا  1410
  مدیرعامل موسسه خدمات بهداشتی و درمانی   1410
  مدیرعامل موسسه خدمات حمل و نقل و انبارداري   1410
  مدیرعامل موسسه فرهنگی   1410
  مدیرعامل موسسه کشاورزي، ماهیگیري، جنگلداري   1410
  مدیر کارخانه   1410
  مشاور مدیرعامل   1410
  معاون اداره ارشاد اسالمی   1410
  معاون اداره اقتصاد و دارایی   1410
  معاون اداره تعاون روستایی   1410
  معاون اداره ثبت احوال   1410
  معاون اداره دخانیات   1410
  معاون اداره قندو شکر   1410
  معاون بنیاد   1410
  معاون بنیاد مسکن   1410
  معاون دانشگاه   1410
  معاون کمیته امداد  1410
   معاون مدیرعامل  1410
    
  هاي مختلف اقتصادي  مدیران و روساي فعالیت  142
    

  هاي کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري  مدیران در فعالیت  1421
    

  رییس موسسه کشاورزي   1421
  مدیر تولید محصوالت کشاورزي  1421
  مدیر مزارع کشاورزي   1421
  مدیر موسسه پرورش زنبور عسل  1421
  وجه کشی مدیر موسسه ج  1421
  مدیر موسسه دامداري   1421
  مدیر موسسه کشاورزي   1421
  مدیر موسسه مرغداري   1421
    



 ٢٤

  هاي صنعتی  مدیران در فعالیت  1422
    

  پیمانکار برق   1422
  پیمانکار حفاري   1422
  پیمانکار ذبح دام   1422
  مدیر امور آب و برق   1422
  مدیر امور تولیدي در صنعت   1422
  مدیر امور ساخت قطعات   1422
  مدیر چاپخانه   1422
  مدیر صنایع دستی  1422
  مدیر کشتارگاه   1422
  مدیر کنترل تولید   1422
  مدیر نیروگاه   1422
    

  هاي ساختمانی  مدیران در فعالیت  1423
    

  پیمانکار آسفالت   1423
  پیمانکار راه   1423
  پیمانکار ساختمان   1423
  راه و ساختمان مدیر امور   1423
  مقاطعه کار راه   1423
  مقاطعه کار ساختمان   1423
    

  فروشی  فروشی و خرده هاي عمده مدیران در فعالیت  1424
    

  )تاجر ( بازرگان   1424
  )بازرگان ( تاجر   1424
  رییس فروشگاه   1424
  مدیر امور بازرگانی   1424
  مدیر امور پخش   1424
  رجی مدیر بازرگانی خا  1424
  مدیر تجارتخانه   1424
  مدیر سوپر مارکت   1424
  مدیر فروش  1424



 ٢٥

  مدیر فروشگاه   1424
  مدیر فروشگاه تعاونی   1424
  مدیر معامالت خارجی   1424
    

  داري و رستوران  هاي هتل مدیران در فعالیت  1425
    

  رییس سلف سرویس و رستوران   1425
  مدیر امور جهانگردي   1425
  مدیر پانسیون   1425
  مدیر چلوکبابی   1425
  مدیر داخلی سالن پذیرایی   1425
  مدیر داخلی هتل   1425
  مدیر رستوران   1425
  مدیر مسافرخانه   1425
  پذیر  مدیر مهمان  1425
  خانه  مدیر مهمان  1425
  چی  مسافرخانه  1425
  معاون هتل   1425
    

  بارداري و ارتباطات هاي حمل و نقل، ان مدیران در فعالیت  1426
    

  پیمانکار حمل نفت   1426
  پیمانکار حمل و نقل   1426
  پیمانکار مخابرات   1426
  رییس امور انبارها   1426
  رییس تدارکات   1426
  رییس سردخانه   1426
  رییس سیلو   1426
  مدیر آژانس مسافرتی   1426
  مدیر آژانس هواپیمایی  1426
  راه دور  مدیر امور ارتباطات  1426
  مدیر امور بندري  1426
  مدیر امور پستی و مخابراتی   1426
  مدیر امور تلگراف و تلکس و تلفن   1426



 ٢٦

  مدیر امور توسعه و مهندسی مراکز تلفن   1426
  مدیر امور دریایی  1426
  آهن مدیر امور راه  1426
  مدیر انبار   1426
  مدیر تدارکات و خرید   1426
  مسافربريمدیر تعاونی   1426
  مدیر حمل و نقل   1426
  مدیر داخلی فرودگاه   1426
  مدیر سردخانه   1426
  مدیر شرکت مسافربري   1426
  مدیر کاروان   1426
    

  هاي خدمات کار و کسب  مدیران در فعالیت  1427
    

  رییس امور اداري   1427
  رییس امور حقوقی  1427
  ها ها و بررسی رییس امور طرح  1427
  رییس امور مالی   1427
  رییس امور مشترکین و متقاضیان   1427
  رییس امور نوسازي و طراحی   1427
  رییس بازرسی شهرداري   1427
  رییس شعبه بانک   1427
  رییس کارگزینی   1427
  مدیر آمار و انفورماتیک   1427
  مدیر اداري و مالی   1427
  مدیر استاندارد و تحقیقات صنعتی   1427
  یر امور اجرایی مد  1427
  مدیر امور اداري   1427
  مدیر امور اداري شرکت   1427
  مدیر امور بازرسی کار   1427
  برداري و نوسازي  مدیر امور بهره  1427
  مدیر امور پرسنلی  1427
  مدیر امور تحقیق و توسعه  1427
  مدیر امور حفاظت کار   1427



 ٢٧

  مدیر امور خدمات ماشینی   1427
  ور طرح و برنامه مدیر ام  1427
  ها  مدیر امور فرابري داده  1427
  مدیر امور گمرکی   1427
  مدیر امور مالی   1427
  مدیر امور مالیاتی   1427
  مدیر امور نگهداري و تعمیرات اساسی   1427
  مدیر تبلیغات   1427
  مدیر تشکیالت   1427
  مدیر حسابداري   1427
  المللی  مدیر روابط بین  1427
  مدیر روابط صنعتی   1427
  مدیر روابط عمومی  1427
  مدیر عکاسی   1427
  مدیر کارگزینی   1427
  معاون اداري و مالی   1427
  معاون کارگزینی   1427
    

  هاي خدمات شخصی، پاکیزه سازي و خدمات مربوط  مدیران در فعالیت  1428
    

  مدیران کارواش   1428
  )مجتمع تجاري ( مدیر پاساژ   1428
  مدیر حمام سونا   1428
  مدیر خشکشویی   1428
  مدیر گرمابه   1428
  مدیر مجتمع مسکونی   1428
    

  بندي نشده در جاي دیگر  سایر مدیران طبقه  1429
    

  هاي تلویزیونی  تولیدکننده برنامه  1429
  هاي رادیویی  تولیدکننده برنامه  1429
  تولیدکننده فیلم سینمایی   1429
  نده برنامه تئاتر تهیه کن  1429
  تهیه کننده برنامه تلویزیون  1429



 ٢٨

  تهیه کننده برنامه رادیو   1429
  تهیه کننده فیلم سینمایی   1429
  ها و موسسات  رییس باشگاه بانک  1429
  رییس باشگاه ورزشی   1429
  رییس دانشسراي مقدماتی   1429
  رییس دانشکده   1429
  رییس دبیرستان   1429
  پارتمان دانشگاه رییس د  1429
  رییس شیرخوارگاه   1429
  رییس مدرسه راهنمایی   1429
  سرپرست باشگاه ورزشی   1429
  سرپرست پرورشگاه   1429
  سرپرست شیرخوارگاه   1429
  فیلمساز   1429
  مدیر آموزشگاه آرایش و زیبایی   1429
  اي  مدیر آموزشگاه حرفه  1429
  مدیر آموزشگاه خیاطی   1429
  دیر آموزشگاه رانندگی م  1429
  مدیر آموزشگاه کودکان استثنایی   1429
  نویسی  مدیر آموزشگاه ماشین  1429
  مدیر اماکن تفریحی و نمایشی   1429
  مدیر استخر    1429
  مدیر امور آموزش   1429
  مدیر امور آموزش دانشگاه   1429
  مدیر امور تربیت بدنی   1429
  مدیر امور فرهنگی   1429
  مدیر امور هنري   1429
  مدیر باشگاه ورزشی   1429
  مدیرپخش فیلم   1429
  مدیر تئاتر   1429
  مدیر داخلی بیمارستان   1429
  مدیر دبستان   1429
  مدیر دبیرستان   1429
  مدیر دروس   1429



 ٢٩

  مدیر دفتر قضایی   1429
  مدیر سینما   1429
  مدیر صحنه   1429
  مدیر صحنه نمایش   1429
  صدابرداري  مدیر  1429
  مدیر فیلمبرداري   1429
  مدیر کودکستان   1429
  مدیر موسسه   1429
  مدیر موسسه راهنمایی   1429
  مدیر مکان ورزشی   1429
  مدیر موسسه آموزشی، تقویتی و آمادگی کنکور  1429
  مدیر مهدکودك   1429
  معاون باشگاه ورزشی  1429
  معاون سینما   1429
  نمایی معاون مدرسه راه  1429
  ناظم مدرسه   1429
    
  متخصصان   2
  متخصصان علوم فیزیک، ریاضی و مهندسی   21
    
  دانان و دیگر متخصصان مربوط  دانان، شیمی فیزیک  211
    

  دانان و اخترشناسان   فیزیک  2111
    

  اخترشناس   2111
  ستاره شناس   2111
  )متخصص فیزیک ( فیزیسین   2111
  فیزیکدان   2111
  فیزیکدان اتمی   2111
  فیزیکدان حرارتی   2111
  فیزیکدان ستاره   2111
  فیزیکدان نور   2111
  کارشناس آئرودینامیک   2111
  کارشناس انرژي اتمی   2111



 ٣٠

  )فضایی ( کارشناس علوم آئرودینامک   2111
  )به جز بیوفیزیک ( کارشناس فیزیک   2111
  کارشناس فیزیک الکترونیک   2111
  ناس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس کارش  2111
  کارشناس فیزیک مکانیک   2111
  کارشناس موشک بالستیک   2111
  کارشناس نجوم   2111
  متخصص فیزیک   2111
  اي  محقق علوم و فنون هسته  2111
  محقق فیزیک   2111
  منجم   2111
    

  متخصصان هواشناسی   2112
    

  بینی کننده هوا  پیش  2112
  س جوشنا  2112
  بینی هوا  کارشناس پیش  2112
  کارشناس هواشناس  2112
  متخصص هواشناسی   2112
  هواشناس   2112
    

  دانان  شیمی  2113
    

  شیمیدان  2113
  ) متخصص شیمی ( شیمیست   2113
  شیمیست آزمایشگاه مواد   2113
  کارشناس تحقیقات شیمی   2113
  محقق شیمی   2113
    

 خصصان ژئوفیزیک شناسان و مت زمین 2114

    
  آب شناس  2114
  اقلیم شناس  2114
  خاك شناس ـ غیر از کشاورزي  2114



 ٣١

  زمین شناس 2114
  ژئولوژیست  2114
  کارشناس آب شناس  2114
  هاي زیرزمینی و سطحی  کارشناس آب 2114
  کارشناس اکتشاف معادن  2114
  کارشناس اکتشاف مواد رادیواکتیو  2114
  ا اکتشاف نفت و گازکارشن 2114
  بندي مواد معدنی و ذخیره مواد  کارشناس تجزیه و طبقه 2114
  کارشناس حفظ منابع آب  2114
  کارشناس خاك شناس ـ غیر از کشاورزي  2114
  کارشناس زلزله شناس 2114
  کارشناس زمین سنجی  2114
  کارشناس زمین شناس 2114
   کارشناس زمین شناس و اکتشاف معدن 2114
  کارشناس ژئوفیزیک  2114
  کارشناس هیدروژئولوژي  2114
  کارشناس هیدرولوژي  2114
  ها فشان متخصص آتش 2114
  متخصص ژئوفیزیک  2114
  شناسی  متخصص سنگ 2114
  آرایی  متخصص کانه 2114
  معدن شناس  2114
  هاي تکمیلی خاك  مهندس آزمایش 2114
  مهندس زمین شناس  2114
  دس مشاور اقیانوس شناسی مهن  2114
  هیدرولژیست   2114
    
  دانان، آمارشناسان و متخصصان مربوط  ریاضی  212
    

  شناسان دانان و بیمه ریاضی  2121
    

  بیمه شناس   2121
  ریاضی دان   2121
  کارشناس امور بیمه و خسارات   2121



 ٣٢

  کارشناس تحقیق عملیات   2121
  کارشناس ریاضی کاربردي   2121
    

  آمارشناسان   2122
    

  آمارشناس   2122
  کارشناس آمار   2122
  کارشناس آمار جمعیت   2122
  کارشناس آمار کاربردي   2122
  کارشناس آمار موضوعی   2122
  آوري اطالعات  کارشناس جمع  2122
    
  متخصصان کامپیوتر   213
    

  هاي کامپیوتري  گران سیستم طراحان و تحلیل  2131
    

  آنالیست سیستم   2131
  ریز ارتباطات کامپیوتري  برنامه  2131
  برنامه ریز زایانه   2131
  ریز کامپیوتر  برنامه  2131
  گر سیستم کامپیوتر  تحلیل  2131
  سیستم آنالیست   2131
  سیستم پروگرامر   213
  هاي کامپیوتر  طراح سیستم  2131
  کارشناس انفورماتیک   2131
  ي کامپیوتري ها کارشناس سیستم  2131
  افزار  کارشناس کامپیوتر ـ نرم  2131
  ها  کارشناس متخصص فرابري داده  2131
  مسئول فن آوري اطالعات  2131
  هاي کامپیوتري  مهندس سیستم  2131
  مهندس کامپیوتر ـ نرم افزار   2131
    

  برنامه نویسان کامپیوتر   2132
    



 ٣٣

  برنامه نویس سیستم   2132
  یس کاربردي برنامه نو  2132
  برنامه نویس کامپیوتر   2132
  پروگرامر   2132
  هاي کامپیوتري  گر مبناي داده تحلیل  2132
  کارشناس برنامه نویس کامپیوتر   2132
  کارشناس خدمات ماشینی   2132

    
  بندي نشده در جاي دیگر  متخصصان مشاغل کامپیوتري طبقه  2139
    

  رییس دایره برنامه نویسی  2139
  مربی آموزش عملی کامپیوتر   2139
  مربی کامپیوتر   2139
  ناظر فنی کامپیوتر   2139
    
  ها، مهندسان و متخصصان مربوط  آرشیتکت  214
    

  ریزان شهري و ترافیک  ها، برنامه آرشیتکت  2141
    

  آرشیتکت   2141
  ها و مناظر  آرشیتکت پارك  2141
  برنامه ریز ترافیک   2141
  پارك و فضاي سبز طراح   2141
  طراح شهر   2141
  کارشناس ترابري   2141
  کارشناس ترافیک   2141
  کارشناس شهرسازي   2141
  کارشناس معماري   2141
  کارشناس معماري داخلی   2141
  مهندس آرشیتکت   2141
  مهندس ترافیک   2141
  مهندس شهرسازي   2141
  مهندس فضاي سبز   2141
  مهندس معماري   2141



 ٣٤

    
  ) راه و ساختمان ( مهندسان عمران   2142
    

  تکنولوژیست مهندسی ساختمان   2142
  ها  طراح توسعه و ایجاد راه  2142
  طراح خطوط لوله نفت   2142
  هاي آب  طراح کانال  2142
  کارشناس آبیاري   2142
  کارشناش امور راهسازي   2142
  کارشناس امور خط و ابنیه   2142
  آهن  یجاد و نگهداري و تعمیر خطوط راهکارشناس ا  2142
  کارشناس پل سازي   2142
  کارشناس راه و ساختمان   2142
  کارشناس ساختمان   2142
  کارشناس سازه   2142
  کارشناس سدسازي   2142
  کارشناس عمران   2142
  کارشناس عمران و نوسازي شهر و روستا   2142
  کارشناس متره ساختمان   2142
  اس مکانیک خاك کارشن  2142
  مسئول بخش عملیات خطوط لوله   2142
  مهندس آبیاري   2142
  مهندس آثار باستانی   2142
  مهندس اسکله سازي   2142
  مهندس پل سازي   2142
  مهندس تونل سازي   2142
  مهندس جاده سازي    2142
  مهندس خاکبرداري   2142
  آهن  مهندس راه  2142
   مهندس راه و ساختمان  2142
  مهندس ساختمان   2142
  مهندس ساختمان فرودگاه   2142
  مهندس سازه   2142
  مهندس سدسازي   2142



 ٣٥

  مهندس سیستم فاضالب   2142
  مهندس سیویل و سازه   2142
  مهندس عمران   2142
  ها  مهندس کنترل سیستم سیالب  2142
  مهندس الیروبی   2142
  مهندس مترو   2142
  ان مهندس متره ساختم  2142
  مهندس محاسب راه و ساختمان   2142
  مهندس مکانیک خاك   2142
  مهندس ناظر راه و ساختمان   2142
  ) آبرسانی ( مهندس هیدرولیک   2142
  ناظر ساختمانی ـ مهندس   2142
    

  مهندسان برق   2143
    

  افسر برق ـ کشتیرانی   2143
  افسر برق و الکترونیک ـ کشتیرانی   2143
  ولوژیست مهندسی برق تکن  2143
  کارشناس آزمایشگاه برق   2143
  کارشناس استاندارد صنایع الکتریکی   2143
  کارشناس الکتریک   2143
  کارشناس تاسیسات برق   2143
  مهندس الکتریک   2143
  مهندس انتقال برق  2143
  مهندس برق   2143
  مهندس تاسیسات برق   2143
  مهندس توربین گازي   2143
  مهندس توزیع برق   2143
  مهندس تولید، توزیع و انتقال نیروي برق   2143
  هاي برقی  مهندس سیستم  2143
    

  مهندسان الکترونیک و مخابرات  2144
    

  افسر الکترونیک ـ کشتیرانی   2144



 ٣٦

  افسر مخابرات ـ کشتیرانی   2144
  تکنولوژیست مهندسی الکترونیک  2144
  ات کارشناس ارتباط و مخابر  2144
  کارشناس الکترومکانیک   2144
  کارشناس الکترونیک   2144
  هاي ارتباطات شهري و راه دور  کارشناس بررسی  2144
  هاي کامپیوتري  کارشناس تلفن  2144
  هاي حفاظتی دکل و آنتن  کارشناس سیستم  2144
  کارشناس شبکه کابل ـ مخابرات   2144
  راتی کارشناس فنی وسایل و تجهیزات مخاب  2144
  کارشناس کامپیوتر ـ سخت افزار   2144
  کارشناس محاسبات ترافیک مخابرات   2144
  کارشناس میکروویو و ماکروویو   2144
  اندازي مراکز مخابراتی  کارشناس نصب و راه  2144
  ها و قطعات الکترونیکی  کارشناس نوسازي دستگاه  2144
  الیبراسیون مهندس آزمایشگاه الکترونیک هواپیما ـ ک  2144
  مهندس ارتباطات   2144
  مهندس الکترومکانیک   2144
  مهندس الکترونیک   2144
  گیري امواج مخابراتی  مهندس اندازه  2144
  مهندس روبوت   2144
  مهندس فرستنده رادیویی   2144
  مهندس کامپیوتر ـ سخت افزار   2144
  مهندس مخابرات   2144
    

  مهندسان مکانیک   2145
    

  تکنولوژیست مهندسی مکانیک   2145
  طراح اتومبیل   2145
  آالت  طراح ماشین  2145
  طراح هواپیما   2145
  کارشناس انرژي مکانیکی   2145
  کارشناس پمپ تصفیه خانه   2145
  کارشناس تاسیسات و نگهداري   2145



 ٣٧

  کارشناس تعمیرات دیزل   2145
  اگن کارشناس تعمیر و نوسازي قطعات موتوري و  2145
  کارشناس دیگ بخار   2145
  آالت  کارشناس ماشین  2145
  )به جز مکانیک خاك ( کارشناس مکانیک   2145
  کارشناس هواپیما   2145
  مهندس اتومکانیک   2145
  مهندس تاسیسات   2145
  مهندس تاسیسات بهداشتی   2145
  مهندس تاسیسات مکانیکی   2145
  بوع مهندس حرارت مرکزي و تهویه مط  2145
  مهندس ساخت کشتی   2145
  مهندس طراحی کشتی   2145
  آالت  مهندس ماشین  2145
  مهندس مکانیک   2145
  مهندس مکانیک جرثقیل   2145
  مهندس مکانیک کشتی   2145
  مهندس موتورجت   2145
  هاي احتراقی  مهندس موتور ماشین  2145
  اي  مهندس نیروي هسته  2145
  مهندس هلیکوپتر   2145
  مهندس هواپیما   2145
    

  مهندسان شیمی   2146
    

  تکنولوژیست سوخت   2146
  تکنولوژیست الستیک سازي   2146
  تکنولوژیست کاغذسازي   2146
  تکنولوژیست مواد غذایی و نوشابه   2146
  تکنولوژیست مهندسی شیمی   2146
  کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی   2146
  کارشناس انرژي فسیلی   2146
  کارشناس پتروشیمی   2146
  کارشناس رنگ و مواد شیمیایی نساجی   2146



 ٣٨

  کارشناس شیمی   2146
  کارشناس شیمی آب   2146
  کارشناس شیمی آزمایشگاهی   2146
  کارشناس شیمی آلی   2146
  کارشناس شیمی صنعتی  2146
  کارشناس شیمی فیزیک  2146
  کارشناس شیمی معدنی   2146
  یع دخانیات کارشناس صنا  2146
  ها  کارشناس صنایع مواد غذایی و نوشابه  2146
  کارشناس نفت   2146
  متخصص شیمی   2146
  متخص شیمی آب   2146
  متخصص شیمی آلی   2146
  متخصص شیمی ارگانیک   2146
  متخصص شیمی پلیمر   2146
  متخصص شیمی چرم   2146
  متخصص شیمی شیشه   2146
  متخصص شیمی صنعتی   2146
  متخصص شیمی غذایی   2146
  متخصص شیمی فیزیک   2146
  متخصص شیمی الستیک   2146
  متخصص شیمی معدنی   2146
  متخصص شیمی نساجی   2146
  اي  متخصص شیمی هسته  2146
  مهندس پاالیش نفت   2146
  مهندس پتروشیمی   2146
  سازي  مهندس رنگ  2146
  مهندس شیمی   2146
  مهندس شیمی نفت   2146
  مهندس صنایع دخانیات   2146
  مهندس صنایع کاغذ   2146
  ها   مهندس صنایع موادغذایی و نوشابه  2146
  مهندس نفت   2146

    



 ٣٩

  مهندسان معدن و متالورژي و متخصصان مربوط   2147
    

  تکنولوژیست استخراج   2147
  تکنولوژیست جوشکاري   2147
  طراح قالب   2147
  عیارگر معدن   2147
  رشناس آزمایشگاه مواد معدنی و شیمیایی کا  2147
  کارشناس استخراج معدن   2147
  ها  کارشناس تحقیقات و استاندارد کانی  2147
  کارشناس جوشکاري   2147
  کارشناس حفاري  2147
  کارشناس خوردگی فلز   2147
  کارشناس ذوب فلز   2147
  گري  کارشناس ریخته  2147
  دارد فلزات گرانبها کارشناس فلزشناسی و استان  2147
  کارشناس متالورژي   2147
  کارشناس معدن   2147
  کارشناس مواد معدنی   2147
  مهندس آلیاژسازي   2147
  مهندس استخراج ذغال سنگ   2147
  هاي قیمتی  مهندس استخراج سنگ  2147
  مهندس استخراج شبه فلزات   2147
  مهندس استخراج فلزات   2147
  معدن مهندس استخراج   2147
  مهندس استخراج نفت و گاز   2147
  مهندس حفاري   2147
  مهندس ذوب آهن و مس   2147
  مهندس ذوب فلز   2147
  گري  مهندس ریخته  2147
  مهندس فلزشناسی   2147
  مهندس متالورژي   2147
  مهندس معدن   2147
  مهندس مواد   2147
    



 ٤٠

  برداران و متخصصان مساحی  نقشه  2148
    

  برداري  هاي نقشه گر عکس لیلتح  2148
  )نقشه کش ( کارتوگراف   2148
  کارشناس تهیه نقشه از روي عکس   2148
  برداري  کارشناس نقشه  2148
  کارشناس هیدروگرافی   2148
  مساح ـ کارشناس   2148
  بردار دریایی  مهندس نقشه  2148
  بردار زمینی  مهندس نقشه  2148
  بردار معدن  مهندس نقشه  2148
  بردار هوایی  مهندس نقشه  2148
    

  بندي نشده در جاي دیگر   ها، مهندسان و متخصصان مربوط طبقه سایر آرشیتکت  2149
    

  بندي  تکنولوژیست بسته  2149
  تکنولوژیست چاپ   2149
  تکنولوژیست چرم   2149
  تکنولوژیست چوب   2149
  تکنولوژیست شیشه   2149
  اجی تکنولوژیست مهندسی نس  2149
  طراح تصاویر فنی   2149
  طراح سیستم به جز کامپیوتر   2149
  طراح لوازم الکتریکی و الکترونیکی   2149
  کارشناس استاندارد کاالهاي صنعتی و محصوالت کشاورزي   2149
  وري صنایع  کارشناس بهره  2149
  ها  کارشناس تحقیقات و استاندارد اوزان و مقیاس  2149
  میرات ابزار دقیق کارشناس تع  2149
  کارشناس تعمیر و نوسازي قطعات فلزي   2149
  کارشناس تولید   2149
  کارشناس سمعی و بصري   2149
  کارشناس سیر و حرکت   2149
  کارشناس صنایع   2149
  کارشناس صنایع چوب   2149



 ٤١

  کارشناس صنایع چرم   2149
  کارشناس صنایع چوب   2149
  و سفال کارشناس صنایع سرامیک   2149
  کارشناس صنایع شیشه   2149
  کارشناس صنایع کشاورزي   2149
  کارشناس صنایع نساجی   2149
  کارشناس طراحی وسایل و قطعات فنی   2149
  کارشناس کمپوس زباله شهرداري   2149
  کارشناس کنترل محصول  2149
  کارشناس کنترل مرغوبیت   2149
  کارشناس محاسبه راندمان   2149
  ارشناس نوسازي قطعات فلزي ک  2149
  مهندس ابزار دقیق   2149
  مهندس ارزیابی هزینه   2149
  مهندس ایمنی   2149
  مهندس ایمنی و جلوگیري از حریق  2149
  مهندس بررسی زمان و حرکت   2149
  مهندس بررسی عملیات   2149
  مهندس بهداشت عمومی   2149
  مهندس بهداشت محیط   2149
  وري صنایع  مهندس بهره  2149
  وري صنعتی  مهندس بهره  2149
  مهندس تجهیزات پزشکی   2149
  مهندس تولید   2149
  مهندس دستگاه ضبط مغناطیسی  2149
  مهندس صنایع   2149
  مهندس صنایع چاپ   2149
  مهندس صنایع چرم   2149
  مهندس صنایع چوب   2149
  مهندس صنایع سرامیک و سفال   2149
  شیشه  مهندس صنایع  2149
  مهندس صنایع کشاورزي   2149
  مهندس صنایع نساجی   2149
  مهندس طراحی وسایل و قطعات فنی   2149



 ٤٢

  مهندس علوم فضایی ـ علوم هوانوردي   2149
  مهندس کنترل مرغوبیت   2149
    
  متخصصان علوم زیستی و پزشکی   22
    
  متخصصان علوم زیستی   221
    

  سان، جانورشناسان و متخصصان مربوط شنا شناسان، گیاه زیست  2211
    

  اکولوژیست   2211
  اکولوژیست حیوانات   2211
  اکولوژیست گیاهان   2211
  ) پارازیتولوژیست ( انگل شناس   2211
  باکتري شناس   2211
  باکتري شناس حیوانات   2211
  باکتري شناس خاك   2211
  باکتري شناس دارویی   2211
  ی باکتري شناس صنعت  2211
  باکتري شناس طبی   2211
  باکتري شناس غذا   2211
  باکتري شناس کشاورزي   2211
  باکتري شناس لبنیات   2211
  باکتري شناس ماهی   2211
  )زندگی شناس ( بیولوژیست   2211
  بیولوژیست آب   2211
  بیولوژیست دریا   2211
  بیولوژیست ذرات   2211
  پرنده شناس   2211
  جانور شناس   2211
  حشره شناس   2211
  حیوان شناس   2211
  زیست شناس   2211
  سلول شناس   2211
  کارشناس آبزیان   2211



 ٤٣

  کارشناس آزمایشگاه بیولوژي    2211
  کارشناس اکولوژي گیاهی   2211
  کارشناس امور زیستی   2211
  مهرگان  کارشناس بی  2211
  ) زندگی شناس ( کارشناس بیولوژي   2211
  س پرندگان کارشنا  2211
  کارشناس پستانداران   2211
  کارشناس تبارشناسی حیوانات   2211
  کارشناس حشرات و بندپایان   2211
  کارشناس خزندگان و دوزیستان   2211
  ) میکروب شناس ( کارشناس میکروبیولوژي   2211
  گل شناس   2211
  گیاه شناس   2211
  ماهی شناس   2211
  متخصص انگل شناسی   2211
  متخصص بافت شناسی   2211
  متخصص بافت شناسی حیوانات   2211
  متخصص بافت شناسی گیاهان   2211
  متخصص پرندگان   2211
  متخصص پستانداران   2211
  متخصص جانورشناسی   2211
  شناسی  متخصص حشره  2211
  متخصص سلول شناسی   2211
  متخصص سلول شناسی حیوانات   2211
  گیاهان متخصص سلول شناسی   2211
  مهندس ژنتیک   2211
  )میکروبیولوژیست ( میکروب شناسی   2211
  میکروبیولوژیست   2211
  نسل شناس   2211
  نسل شناس حیوانات   2211
  نسل شناس گاهان   2211
    

  داروشناسان، آسیب شناسان و متخصصان مربوط   2212
    



 ٤٤

  ) پاتولوژیست ( آسیب شناس   2212
  )حیاتی  شیمی( بیوشیمیست   2212
  ) آسیب شناس ( پاتولوژیست   2212
  خون شناس   2212
  دارو شناس   2212
  ) داروشناس ( فارماکولوژیست   2212
  ) عالم وظایف االعضا ( فیزیولوژیست   2212
  کارشناس آزمایشگاه دامپزشکی   2212
  کارشناس آزمایشگاه طبی   2212
  هاي ماهی  کارشناس بیماري  2212
  ) آسیب شناس ( پاتوبیولوژي  کارشناس  2212
  کارشناس خون   2212
  کارشناس دارویی   2212
  کارشناس علوم آزمایشگاهی   2212
  ) بیوفیزیک ( کارشناس فیزیک زیستی   2212
  کالبد شناس   2212
  متخصص علوم آزمایشگاهی   2212
    

  متخصصان کشاورزي   2213
    

  خاك شناس کشاورزي   2213
  خیزداري کارشناس آب  2213
  کارشناس آزمایشگاه غالت   2213
  کارشناس آزمایشگاه کشاورزي   2213
  کارشناس اصالح بذر   2213
  کارشناس اصالح نباتات و زراعت   2213
  کارشناس اصالح نژاد دام   2213
  کارشناس امور پنبه   2213
  کارشناس امور زراعی   2213
  کارشناس امور شکار و صید   2213
  اس باغبانی کارشن  2213
  هاي گیاهی  کارشناس بررسی آفات و بیماري  2213
  ریزي کشاورزي  کارشناس برنامه  2213
  برداري از جنگل  کارشناس بهره  2213



 ٤٥

  کارشناس تحقیقات شیالت   2213
  کارشناس تحقیقات کشاورزي   2213
  کارشناس توتون   2213
  کارشناس جنگل و مرتع   2213
  ی کارشناس جنگلبان  2213
  کارشناس جنگلداري   2213
  کارشناس چاي   2213
  کارشناس حاصلخیزي خاك   2213
  کارشناس حفاظت آب و خاك   2213
  کارشناس حفظ نباتات   2213
  کارشناس خاك شناس ـ کشاورزي   2213
  کارشناس دامپروزي   2213
  کارشناس دفع آفات نباتی   2213
  کارشناس غله   2213
  نه نباتی کارشناس قرنطی  2213
  کارشناس کشاورزي   2213
  کارشناس مرتع   2213
  کارشناس مهندسی زراعی   2213
  گیاه پزشک   2213
  متخصص پرورش ماهی   2213
  مهندس جنگل و مرتع   2213
  مهندس جنگلداري   2213
  مهندس دفع آفات نباتی   2213
  مهندس کشاورزي   2213
    
  )تاري به جز پرس( متخصصان امور پزشکی   222
    

  پزشکان   2221
    

  ارولوژیست   2221
  انترن   2221
  پرتونگار ـ پزشک   2221
  پزشک ـ غیر از دندانپزشک   2221
  پزشک عمومی   2221



 ٤٦

  پزشک متخصص ـ غیر از دندانپزشک   2221
  جراح عمومی   2221
  جراح متخصص   2221
  چشم پزشک   2221
  دکتر طب   2221
  ک رادیولوژیست ـ پزش  2221
  رزیدنت   2221
  روانپزشک   2221
  رییس بخش بیمارستان   2221
  سونوگراف ـ پزشک   2221
  طبیب   2221
  )چشم پزشک ( کحال   2221
  متخصص امراض بافتی   2221
  متخصص بیهوشی   2221
    

  دندانپزشکان   2222
    

  اورتودنتیست   2222
  پزشک متخصص بهداشت دهان و دندان   2222
  فک و دندان جراح   2222
  دکتر دندانپزشک   2222
  دندانپزشک   2222
  دندانپزشک تجربی   2222
    

  دامپزشکان   2223
    

  ) دامپزشک ( بیطار   2223
  دامپزشک   2223
  دکتر دامپزشک   2223
  کارشناس دامپزشکی   2223
    

  داروسازان   2224
  داروساز ـ دکتر   2224
  دکتر داروساز   2224



 ٤٧

  امور دارویی  کارشناس  2224
    

  بندي نشده در جاي دیگر  طبقه) به جز پرستاري ( سایر متخصصان علوم پزشکی   2229
    

  بندي نشده در جاي دیگر  طبقه) به جز پرستاري ( سایر متخصصان علوم پزشکی   2229
    
 پرستاران و ماماهاي متخصص  223

    
  پرستاران و ماماهاي متخصص   2230
    

  ـ کارشناس  پرستار  2230
  پرستار ـ لیسانسیه   2230
  پرستار اتاق عمل ـ لیسانسیه   2230
  سرپرست اتاق عمل   2230
  سرپرستار ـ لیسانسیه   2230
  قابله متخصص ـ لیسانسیه   2230
  ماما ـ متخصص   2230
  ) سرپرست نرس بیمارستان ( مترون   2230
  مربی بهداشت مدارس ـ لیسانسیه   2230
  بهیاري ـ لیسانسیه مربی   2230
  مربی پرستاري ـ لیسانسیه   2230
  ناظمه فنی بیمارستان   2230
  نرس بیمارستان ـ لیسانسیه   2230
  نرس ماما  2230
  هدنرس بیمارستان   2230
    
  متخصصان آموزش  23
    
  ها و سایر مؤسسات آموزش عالی  متخصصان آموزش در دانشگاه  231
    

  ها و سایر موسسات آموزش عالی  دانشگاهمتخصصان آموزش در   2310
    

  استاد دانشگاه   2310
  استادیار دانشگاه   2310



 ٤٨

  دانشیار   2310
  مدرس حوزه علمیه   2310
  مدرس دانشگاه   2310
  مدیر گروه آموزش دانشگاه   2310
  مربی دانشگاه   2310
    
  متخصصان آموزش دوره راهنمایی و متوسطه   232
    

  آموزش دوره راهنمایی و متوسطه  متخصصان  2320
    

  دبیر خصوصی   2320
  دبیر دبیرستان   2320
  دبیر متوسطه   2320
  دبیر مدارس راهنمایی   2320
  دبیر هنرستان   2320
  اي  مربی آموزش فنی و حرفه  2320
  مربی امور تربیتی   2320
  اي ـ هنرستان  مربی تعلیمات حرفه  2320
  مربی هنرستان   2320
  معلم خصوصی ـ دبیر   2320
  معلم دبیرستان   2320
  معلم مدارس تیزهوشان   2320
  معلم مدرسه راهنمایی  2320
    
  دانشگاهی  متخصصان آموزش دوره ابتدایی و پیش  233
    

  متخصصان آموزش دوره ابتدایی   2331
    

  آموزشیار نهضت سوادآموزي  2331
  آموزگار  2331
  مدیر معلم   2331
  لم خصوصی ـ آموزگار مع  2331
  معلم دبستان   2331
    



 ٤٩

  دبستانی   متخصصان آموزش دوره پیش  2332
    

  مربی آمادگی   2332
  مربی کودك   2332
  مربی کودکستان   2332
  مربی مهدکودك   2332
  معلم کودکستان   2332
    
  متخصصان آموزش در مدارس استثنایی    234
    

  استثنایی متخصصان آموزش در مدارس   2340
    

  آموزگار اطفال عقب افتاده   2340
  مربی اطفال عقب افتاده   2340
  مربی کودکان استثنایی   2340
  ها  معلم کروالل  2340
  معلم مدارس استثنایی   2340
  معلم نابینایان   2340
    
  سایر متخصصین آموزشی   235
    

  هاي تعلیم و تربیت  متخصصان روش  2351
    

  ریز آموزشی  هبرنام  2351
  تکنولوژیست آموزش   2351
  راهنماي تعلیماتی   2351
  کارشناس آزمون شناسی   2351
  کارشناس آموزش دانش آموزان استثنایی   2351
  کارشناس آموزش ضمن خدمت   2351
  کارشناس آموزش عشایري   2351
  اي  کارشناس آموزش فنی و حرفه  2351
  صري هاي سمعی و ب کارشناس آموزش  2351
  کارشناس امور آموزش  2351
  کارشناس امور آموزشی و پژوهشی   2351



 ٥٠

  کارشناس امور تربیتی  2351
  کارشناس امور دانشجویان داخل و خارج   2351
  ریزي آموزشی  کارشناس برنامه  2351
  کارشناس بورسها ـ وزارت علوم و آموزش عالی   2351
  کارشناس تحقیق و ارزشیابی امتحانات   2351
  ریزي درسی  کارشناس تحقیق و برنامه  2351
  کارشناس تربیت معلم   2351
  کارشناس ترویج علوم   2351
  کارشناس تهیه و تالیف کتابهاي درسی   2351
  کارشناس خدمات آموزش دانشجویان   2351
  کارشناس قسمت پیش دانشگاهی   2351
  کارشناس مدارك تحصیلی داخلی و خارج  2351
  س مطالعات و رفاه دانشجویی کارشنا  2351
  متخصص تعلیم و تربیت   2351
  متخصص وسایل کمک آموزشی سمعی و بصري   2351
  مربی آموزش هنري   2351
  مشاور آموزشی   2351
  مشاور مدرسه راهنمایی   2351
  مشاور مرکز پیش دانشگاهی   2351
    

  بازرسان مدارس   2352
    

  بازرس مدرسه   2352
    

  بندي نشده در جاي دیگر  ر متخصصان آموزش طبقهسای  2359
    

  رییس دایره آموزش صنعتی   2359
  کارشناس نظارت بر موسسات آموزش عالی   2359
  هاي دانشگاهی  کارشناس همکاري  2359
    
  سایر متخصصان   24
    
  متخصصان کار و کسب  241
    



 ٥١

  حسابداران   2411
    

  حسابدار ـ لیسانس و باالتر   2411
  حسابدار ارشد   2411
  حسابدار خبره   2411
  حسابدار قسم خورده   2411
  حسابرس   2411
  ذیحساب   2411
  سرممیز  2411
  کارشناس ارزشیابی بودجه   2411
  کارشناس امور بانکی   2411
  کارشناس برآورد و بررسی اعتبارات   2411
  ریزي  کارشناس برنامه  2411
  کارشناس بودجه   2411
  اي  کارشناس بودجه برنامه  2411
  کارشناس بودجه و آنالیست مالی   2411
  کارشناس ثبت سفارشات   2411
  کارشناس مالی  2411
  مسئول بازرسی حسابها   2411
  مسئول بودجه   2411
  مستشار دیوان محاسبات   2411
  ) حسابدار ( مستوفی   2411
  مشاور مالی   2411
  ممیز حسابداري   2411
  مالی  ناظر  2411
    

  متخصصان امور کارگزینی و امور پرسنلی   2412
    

  ها  گر حرفه تحلیل  2412
  بندي مشاغل  رییس قسمت تشکیالت و طبقه  2412
  کارشناس آموزش ایمنی کارکنان   2412
  کارشناس ارزشیابی پرسنلی   2412
  کارشناس ارزیابی مشاغل   2412
  کارشناس اشتغال و کاریابی   2412



 ٥٢

  کارشناس امور اداري   2412
  کارشناس امور اداري و مالی   2412
  کارشناس امور بازنشستگان   2412
  کارشناس امور کارگزینی   2412
  کارشناس ایمنی کار   2412
  کارشناس بهبود روشهاي اداري   2412
  کارشناس تشکیالت و روشها  2412
  کارشناس حفاظت کار   2412
  کارشناس حفاظت و ایمنی   2412
  کارشناس روابط کار   2412
  کارشناس سوانح و حفاظت فنی   2412
  بندي مشاغل  کارشناس طبقه  2412
  هاي پرسنلی  کارشناس طرح  2412
  کارشناس نیروي انسانی   2412
  متخصص امور پرسنلی   2412
  مشاور امور اداري و مالی   2412
    
  متخصصان امور حقوقی   242
    

  وکالي دادگستري   2421
    

  کارآموز وکالت   2421
  معاون دادستان   2421
  وکیل حقوقی   2421
  وکیل دادگستري   2421
  وکیل دعاوي   2421
  وکیل مدافع  2421
    

  قضات   2422
    

  بازپرس   2422
  حاکم شرع   2422
  دادرس   2422
  دادستان   2422



 ٥٣

  دادستان دیوان محاسبات   2422
  دادیار   2422
  محاسبات  دادیار دیوان  2422
  رییس دادگاه   2422
  رییس شعبه دادگاه   2422
  قاضی  2422
  مدعی العموم   2422
  مستشار دادگاه جنایی  2422
  مستشار دیوان عال کشور   2422
  ) بازپرس ( مستنطق   2422
    

  بندي نشده در جاي دیگر  سایر متخصصان امور حقوقی طبقه  2429
    

  بازرس حقوقی کار   2429
  بازرس قضایی   2429
  دفتریار   2429
  رابطه قضایی   2429
  رییس دایره حقوقی   2429
  سردفتر ازدواج و طالق   2429
  سردفتر اسناد رسمی   2429
  کارشناس امور اسناد و امالك   2429
  کارشناس امور انتخابات   2429
  کارشناس امور انتظامی   2429
  کارشناس امور حقوقی شکایات بیمه   2429
  کارشناس اوقاف   2429
  کارشناس ثبت اسناد و امالك   2429
  کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی   2429
  کارشناس حقوقی  2429
  کارشناس دادرسی اداري   2429
  کارشناس دعاوي و قراردادها   2429
  کارشناس شوراي حل اختالف    2429
  کارشناس رسیدگی به تخلفات و شکایات   2429
  ار محضرد  2429
  ها  مسئول اموال و دارایی  2429



 ٥٤

  مشاور حقوقی   2429
    
  رسانی  متخصصان امور بایگانی، کتابداري و اطالع  243
    

  موزه داران   2431
    

  رییس موزه   2431
  طراح موزه   2431
  عتیقه شناس  2431
  کارشناس اشیا عتیقه   2431
  هاي هنري کارشناس امور نمایشگاه  2431
  ناس موزه کارش  2431
  کمک کارشناس موزه   2431
  متصدي گالري هنري   2431
  معاون موزه   2431
  دار  موزه  2431
    

  رسانی  کتابداران و متخصصان مربوط به اطالع  2432
    

  رییس کتابخانه   2432
  سرپرست کتابخانه   2432
  کارشناس آرشیو   2432
  کارشناس امور اسناد ـ آرشیو   2432
  اس کتابداري کارشن  2432
  کارشناس مدارك و اطالعات   2432
  کتابدار   2432
  کمک کارشناس امور اسناد   2432
  کمک کتابدار   2432
  معاون کتابخانه   2432
    

  متخصصان علوم اجتماعی   244
    

  اقتصاددانان   2441
    



 ٥٥

  اقتصاددان   2441
  اقتصاددان ـ متخصص اقتصاد   2441
  سنجی  اقتصاددان اقتصاد  2441
  اقتصاددان امور مالی   2441
  المللی  اقتصاددان تجارت بین  2441
  ) متخصص اقتصاد قیمتها ( اقتصاددان قیمتها   2441
  اقتصاددان کشاورزي   2441
  اقتصادسنج   2441
  رییس دایره آمار و بودجه   2441
  رییس قسمت بودجه   2441
  کارشناس اقتصاد   2441
  الملل ینکارشناس اقتصاد ب  2441
  کارشناس اقتصاد کشاورزي    2441
  کارشناس اقتصاد نفت   2441
  کارشناس امور اقتصادي   2441
  کارشناس بازرگانی خارجی   2441
  کارشناس بازرگانی داخلی   2441
  کارشناس بررسی اقتصادي   2441
  کارشناس بررسی قیمتها   2441
  کارشناس بورس اوراق بهادار   2441
  س توسعه ـ اقتصاد کارشنا  2441
  کارشناس خرید و قراردادها   2441
  گذاري  کارشناس سرمایه  2441
  کارشناس سفارشات خارجی   2441
  کارشناس قراردادهاي بازرگانی خارجی   2441
  کارشناس مالیاتی   2441
  کارشناس مطالعات اقتصادي   2441
  متخصص اقتصاد کار   2441
  متخصص اقتصاد مالیات   2441
  متخصص برآورد بها   2441
  مسئول قراردادها   2441
  مشاور اقتصادي   2441
  نماینده بازرگانی   2441
    



 ٥٦

 شناسان و متخصصان مربوط  شناسان، انسان جامعه 2442

    
  انسان شناس  2442
  باستان شناس  2442
  جامعه شناس  2442
  جغرافی دان  2442
  جمعیت شناس  2442
  خط شناس  2442
  کارشناس آثار باستانی   2442
  کارشناس آثار تاریخی   2442
  کارشناس جغرافیا   2442
  مردم شناس   2442
  ناظر بر حفظ آثار باستانی   2442
  نژاد شناس   2442
    

  فیلسوفان، مورخان و متخصصان علوم سیاسی   2443
    

  تاریخ نویس   2443
  المللی  کارشناس امور بین  2443
  ر سیاسی کارشناس امو  2443
  کارشناس امور کشوري و مدنی   2443
  کارشناس تقسیمات کشوري   2443
  المللی  کارشناس روابط بین  2443
  کارشناس علوم سیاسی   2443
  مورخ   2443
    

  شناسان، مترجمان و مفسران  زبان  2444
    

  پژوهشگر زبان   2444
  ) مترجم ( دیلماج   2444
  زبان شناس   2444
   مترجم  2444
  مترجم رسمی دادگستري   2444
    



 ٥٧

  شناسان  روان  2445
    

  روانشناس   2445
  کارشناس امور روانی   2445
    
  نویسندگان و هنرمندان   245
    

  نگاران و سایر نویسندگان مولفان، روزنامه  2451
    

  آگهی نویس   2451
  ترانه سرا  2451
  تصحیح کن روزنامه   2451
  گو ـ شاعر چامه سرا ـ چامه  2451
  خبرنگار   2451
  داستان نویس   2451
  دبیر ـ نویسنده   2451
  درام نویس   2451
  رابط خبري   2451
  رپرتر   2451
  روزنامه نگار   2451
  رییس قسمت آگهی روزنامه   2451
  ژورنالیست   2451
  سرپرست انتشارات   2451
  سردبیر   2451
  ون هاي رادیو و تلویزی سردبیر برنامه  2451
  سناریو نویس   2451
  شاعر   2451
  صاحب امتیازات مطبوعات   2451
  فکاهی نویس  2451
  قصه نویس   2451
  کارشناس امور خبري   2451
  کارشناس امور مطبوعات   2451
  کارشناس انتشارات آموزشی   2451
  کارشناس بررسی کتاب   2451



 ٥٨

  کارشناس بررسی مطبوعات   2451
  گزارش نویس   2451
  گزارشگر   2451
  مخبر   2451
  مدیر مجله و روزنامه   2451
  مشاور مطلبوعاتی   2451
  مصاحبه گر مطبوعات   2451
  مصحح   2451
  مفسر   2451
  مقاله نویس مطبوعات   2451
  منتقد   2451
  مولف   2451
  ناشر   2451
  ناشر، سردبیر، مدیر روزنامه یا مجله   2451
  ناشر کتاب   2451
  شنامه نویس نمای  2451
  نوول نویس   2451
  نویسنده   2451
  ویراستار   2451
  ویرایشگر روزنامه و مجله   2451
  ویرایشگر مطبوعات   2451
    

  سازان، نقاشان و سایر هنرمندان مربوط  مجسمه  2452
    

  پرتره ساز ـ نقاش   2452
  پیکر تراش   2452
  پیکر ساز   2452
  پارچه نویس    2452
  و نویس تابل  2452
  تذهیب کار  2452
  تراشکار مجسمه   2452
  تصویرپردازـ نقاش   2452
  تعمیرکار اجناس عتیقه   2452
  تعمیرکار مجسمه   2452



 ٥٩

  تندیس ساز   2452
  حکاك با اسید   2452
  خطاط   2452
  خوشنویس   2452
  سردبیرفنی روزنامه   2452
  ) سردبیر فنی روزنامه ( صفحه آرا   2452
  ح جلد کتاب طرا  2452
  طراح صفحه کتاب و روزنامه   2452
  طراح گرافیک   2452
  قالب ساز حکاکی   2452
  قلم زن   2452
  کارشناس تزیین و طراحی   2452
  کارشناس طراحی   2452
  کارشناس طراحی صنایع دستی   2452
  کاریکاتوریست   2452
  متصدي مرمت اسناد   2452
  مجسمه ساز   2452
  آثار هنري  مرمت کار  2452
  مینیاتوریست   2452
  نقاش ـ تصویرگر   2452
  نقاش تابلوهاي تبلیغاتی   2452
  نقشه کش قالی   2452
    

  دانان و خوانندگان  سازان، موسیقی آهنگ  2453
    

  ) به جز خواننده خیابانی ( آواز خوان   2453
  آهنگ ساز   2453
  استاد موسیقی   2453
  پیانیست   2453
  زن تار  2453
  تصنیف ساز   2453
  تمپوزن   2453
  تنظیم کننده آهنگ و ارکستر   2453
  ) نوازنده ( چاالنچی   2453



 ٦٠

  ) آواز خوان ( خنیاگر   2453
  ) به جز خواننده خیابانی ( خواننده   2453
  دایره زن   2453
  رهبر ارکستر   2453
  ساززن   2453
  سرپرست ارکستر سمفونیک   2453
  شیپورزن   2453
  ) نوازنده ضرب ( ضرب زن   2453
  طبال   2453
  طبل زن   2453
  کمانچه زن   2453
  گیتاریست   2453
  مربی موسیقی   2453
  موزیسین   2453
  نقاره زن   2453
  نوازنده   2453
  ویولن زن   2453
    

  طراحان رقص و رقاصان   2454
    

  طراحان رقص و رقاصان   2454
    

  یشگان سینما، تئاتر و سایر هنرمندان مربوط کارگردانان و هنرپ  2455
    

  بازیگر نمایش   2455
  تدوین کننده فیلم   2455
  خیمه شب باز   2455
  داستان گو   2455
  هاي رادیو و تلویزیون  دستیار تهیه برنامه  2455
  دوبلر   2455
  قصه گو   2455
  کارشناس امور سینمایی   2455
  کارگردان   2455
  ن تئاتر کارگردا  2455



 ٦١

  کارگردان تلویزیون   2455
  کارگردان فنی ـ تلویزیون    2455
  کارگردان فیلم   2455
  کمک کارگردان   2455
  ) سرا  داستان( گوینده صحنه   2455
  نقال   2455
  نقش آفرین   2455
  هنرپیشه   2455
    
  متخصصان امور مذهبی  246
    

  متخصصان امور مذهبی اسالم   2461
    

  امام جماعت   2461
  پیش نماز   2461
  روحانی ـ اسالم   2461
  عاقد   2461
  مبلغ مذهبی ـ اسالم   2461
  مجتهد دین اسالم   2461
  مرجع تقلید   2461
  مروج مذهبی ـ اسالم   2461
  واعظ ـ اسالم   2461
    

  متخصصان امور مذهبی سایر ادیان   2462
    

  اسقف   2462
  ) هود پیشواي دین ی( خاخام   2462
  خلیفه ـ کلیسا   2462
  راهب   2462
  راهبه   2462
  روحانی ـ سایر ادیان   2462
  کاهن   2462
  کشیش   2462
  مبلغ مذهبی ـ سایر ادیان   2462



 ٦٢

  موبد   2462
  واعظ ـ سایر ادیان   2462
    
  بندي نشده در جاي دیگر  سایر متخصصان و کارشناسان طبقه  249
    

  بندي نشده در جاي دیگر  کارشناسان طبقه سایر متخصصان و  2490
    

  بازرس بانک   2490
  راهنماي فرهنگی   2490
  رایزن فرهنگی   2490
  رییس دایره اعتبارات   2490
  رییس دایره بازاریابی   2490
  رییس دایره تدارکات   2490
  رییس دایره روابط عمومی   2490
  رییس قسمت درآمد   2490
  خدمات جهانگردي آموزش  کارشناس  2490
  اجرائیات وصول مطالبات معوقه  کارشناس  2490
  اطالعات و جهانگردي  کارشناس  2490
  امور اجتماعی  کارشناس  2490
  امور امنیت اجتماعی  کارشناس  2490
  امور تامین اجتماعی  کارشناس  2490
  کارشناس امور تعاونی   2490
  کارشناس امور ثبت احوال   2490
  ناس امور فرهنگی کارش  2490
  کارشناس امور گمرکی   2490
  کارشناس امور مساجد   2490
  کارشناس امور مطالعات اجتماعی   2490
  کارشناس امور ورزشی   2490
  کارشناس امور یونسکو   2490
  ریزي تبلیغاتی  کارشناس برنامه  2490
  ریزي تعاون و امور روستاها  کارشناس برنامه  2490
  ریزي جهانگردي  برنامهکارشناس   2490
  هاي انتشاراتی و تبلیغاتی  کارشناس برنامه  2490
  کارشناس تربیت بدنی   2490



 ٦٣

  کارشناس تسهیالت جهانگردي   2490
  کارشناس تشریفات   2490
  کارشناس تفریحات سالم   2490
  کارشناس حمل و نقل   2490
  المللی  کارشناس حمل و نقل بین  2490
  ات اجتماعی کارشناس خدم  2490
  کارشناس خدمات تنظیم خانواده   2490
  کارشناس رفاه   2490
  کارشناس روابط عمومی   2490
  کارشناس روابط عمومی و امور پارلمانی  2490
  کارشناس روابط فرهنگی   2490
  کارشناس فروش   2490
  کارشناس فرهنگ عامه   2490
  کارشناس گسترش فرهنگ   2490
  ري زمین کارشناس واگذا  2490
  کمک کارشناس امور ورزشی   2490
  متخصص تنظیم خانواده   2490
  متخصص کارایی بازرگانی   2490
  مددکار اجتماعی   2490
  مربی آموزش خدمات جهانگردي   2490
  مسئول ارزیابی مخابرات   2490
  مسئول تبلیغات   2490
  مشاور تنظیم خانواده   2490
  مشاور رفاه اجتماعی   2490
  معاون دایره ارزي   2490
  معاون دایره اعتبارات   2490
  معاون دایره بروات   2490
  معاون شعبه بانک   2490
  وابسته فرهنگی   2490

    
  ها و دستیاران تکنسین  3

    
  ها و دستیاران علوم فیزیکی  تکنسین  31
    



 ٦٤

  هاي علوم فیزیکی و مهندسی  تکنسین  311
    

  ک و شیمی هاي علوم فیزی تکنسین  3111
    

  تکنسین آزمایشگاه آب   3111
  تکنسین آزمایشگاه فیزیک و شیمی   3111
  تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاك   3111
  تکنسین آزمایشگاه مواد شیمیایی   3111
  تکنسین تحقیقات جغرافیایی   3111
  تکنسین تحقیقات و استاندارد مواد شیمیایی   3111
  تکنسین خاك شناسی   3111
  تکنسین زمین شناسی   3111
  تکنسین ژئوفیزیک   3111
  اي  تکنسین علوم و فنون هسته  3111
  تکنسین فیزیک   3111
  تکنسین نجوم   3111
  تکنسین هواشناسی   3111
  کمک کارشناس تصفیه اب   3111
    

  هاي مهندسی عمران  تکنسین  3112
    

  تکنسین آب شناسی ـ سطحی و زیرزمینی   3112
  ین آبرسانی تکنس  3112
  تکنسین اسکله سازي   3112
  تکنسین امور آبرسانی   3112
  تکنسین پل سازي   3112
  تکنسین خط و ابنیه   3112
  تکنسین راه و ساختمان   3112
  تکنسین ریل گذاري   3112
  تکنسین سازه   3112
  تکنسین شهرسازي   3112
  تکنسین عمران و نوسازي روستاها   3112
  اي سبز تکنسین فض  3112
  تکنسین لوله کشی   3112



 ٦٥

  )بردار  نقشه( تکنسین مساح   3112
  تکنسین معماري   3112
  تکنسین ناظر کارگاه ساختمانی   3112
  تکنسین ناظر لوله کشی گاز   3112
  برداري  تکنسین نقشه  3112
  ) آبرسانی ( تکنسین هیدرولیک   3112
  کمک کارشناس راه ساختمان   3112
  بردار  شهکمک نق  3112
  مترور   3112
  متصدي امور نوسازي   3112
  مساح ـ تکنسین   3112
  بردار ـ تکنسین  نقشه  3112
    

  هاي مهندسی برق  تکنسین  3113
    

  الکتریسین برق   3113
  آالت تولیدي  الکتریسین ماشین  3113
  الکتریسین موتورهاي دیزل  3113
  تکنسین آزمایشگاه برق   3113
  ن الکترومکانیک تکنسی  3113
  تکنسین برق   3113
  تکنسین برق فشار قوي و ضعیف   3113
  تکنسین پست فشار قوي   3113
  هاي صنایع الکتریکی  تکنسین تحقیقات و استاندارد وسایل و فرآورده  3113
  تکنسین ترانسفورماتور   3113
  هاي برق  تکنسین تعمیرات پست  3113
  اتور تکنسین تعمیرات ترانسفورم  3113
  تکنسین تعمیرات توربین و ژنراتور   3113
  تکنسین تعمیرات خطوط برق   3113
  تکنسین تعمیر وسایل برقی   3113
  تکنسین ساخت و تعمیر دوربین و پروژکتور   3113
  تکنسین کابل   3113
  تکنسین موتور برق   3113
  تکنسین مونتاژ مدار برق  3113



 ٦٦

    
  ونیک و مخابرات هاي مهندسی الکتر تکنسین  3114
    

  آزمایشگر تلفن   3114
  هاي مخابراتی  سازي شبکه تکنسین آماده  3114
  تکنسین الکترونیک   3114
  گیري ترافیک تلفن  تکنسین اندازه  3114
  تکنسین بیسیم   3114
  تکنسین تعمیرات تلفن   3114
  هاي مخابراتی  تکنسین تعمیرات دستگاه  3114
  تحریر برقی   اشینتکنسین تعمیرات م  3114
  هاي حساب الکترونیک  تکنسین تعمیرات ماشین  3114
  الملل تکنسین تلفن خودکار بین  3114
  تکنسین تلکس   3114
  تکنسین تلگراف   3114
  تکنسین خطوط تلفن   3114
  تکنسین دستگاه فتوکپی   3114
  هاي گیرنده و فرستنده  تکنسین دستگاه  3114
  ي مخابراتی ها تکنسین دستگاه  3114
  تکنسین عملیات و نگهداري خطوط تلفن   3114
  تکنسین فرستنده رادیو و تلویزیون   3114
  تکنسین فنی وسایل سمعی و بصري   3114
  تکنسین کاریر  3114
  تکنسین ماکروویو و میکروویو   3114
  تکنسین مخابرات   3114
  هاي فرستنده و گیرنده  تکنسین نصب دستگاه  3114
  نترل کننده از راه دور ک  3114
  مسئول نگهداري رادیو ماکس   3114
    

  هاي مهندسی مکانیک  تکنسین  3115
    

  بازرش فنی هواپیما   3115
  تکنسین آسانسور   3115
  تکنسین بازرسی فنی هواپیما و هلیکوپتر   3115



 ٦٧

  تکنسین پمپاژ آب   3115
  تکنسین پمپاژ نفت   3115
  تکنسین تاسیسات   3115
  تکنسین تاسیسات حرارتی   3115
  تکنسین تعمیرات سیستم سوخت رسانی   3115
  هاي هیدرولیک  تکنسین تعمیرات سیستم  3115
  تکنسین تعمیرات مکانیکی توربین و ژنراتور   3115
  تکنسین تعمیرات مکانیکی دیزل   3115
  تکنسین تعمیرات نگهداري هواپیما و هلیکوپتر   3115
  هاي سنگین  ماشینتکنسین تعمیر   3115
  تکنسین تعمیر وسایل نقلیه موتوري   3115
  هاي بایگانی  تکنسین دستگاه  3115
  هاي تایپ غیربرقی  تکنسین دستگاه  3115
  هاي تهویه مطبوع  تکنسین دستگاه  3115
  هاي سردکننده  تکنسین دستگاه  3115
  تکنسین دیگ بخار   3115
  تکنسین ساخت قطعات موتور   3115
  تکنسین ساخت قطعات هواپیما و هلیکوپتر   3115
  تکنسین ساخت و تعمیر کشتی   3115
  تکنسین سیستم سوخت هواپیما و هلیکوپتر   3115
  تکنسین کمپرسور   3115
  تکثیر دستی   تکنسین ماشین  3115
  تکنسین ماشینهاي ابزار   3115
  تکنسین مکانیک   3115
  تکنسین مکانیک ماشینهاي تولیدي   3115
  تکنسین مکانیک هواپیما و هلیکوپتر   3115
  تکنسین موتور ماشینهاي احتراقی   3115
  تکنسین هلیکوپتر   3115
  تکنسین هواپیما   3115
  مامور آزمایش کنتور آب   3115
    

  هاي مهندسی شیمی  تکنسین  3116
    

  تکنسین آماده سازي توتون   3116



 ٦٨

  تکنسین انجماد مرغ، ماهی و گوشت   3116
  تکنسین بازیافت   3116
  تکنسین پاالیش نفت   3116
  تکنسین پتروشیمی   3116
  تکنسین تهیه سم   3116
  تکنسین حفظ و نگاهداري توتون   3116
  تکنسین رنگ سازي   3116
  تکنسین رنگرزي   3116
  تکنسین شیمی   3116
  تکنسین شیمی صنعتی   3116
  تکنسین شیمی نفت   3116
  ع کاغذ تکنسین صنای  3116
  ها  تکنسین صنایع مواد غذایی و نوشابه  3116
  تکنسین عمل آوري ماهی و خاویار   3116
  کمک کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی   3116
    

  هاي معدن و متالورژي  تکنسین  3117
    

  اسیدکار چاه   3117
  اسیدکار چاههاي نفت و گاز   3117
  تکنسین آبکاري   3117
  خراج ذغال سنگ تکنسین است  3117
  تکنسین استخراج سنگهاي قیمتی   3117
  تکنسین استخراج شبه فلزات   3117
  تکنسین استخراج فلزات   3117
  تکنسین استخراج معدن   3117
  تکنسین استخراج نفت و گاز   3117
  تکنسین اکتشاف معدن   3117
  تکنسین تحقیقات و استاندارد کانیها   3117
   تکنسین جوشکاري  3117
  تکنسین حفاري    3117
  تکنسین خوردگی فلز   3117
  تکنسین ذوب آهن و مس   3117
  تکنسین ذوب فلز   3117



 ٦٩

  گري و ذوب فلز  تکنسین ریخته  3117
  تکنسین فرزکاري   3117
  تکنسین فلزشناسی و استاندارد فلزات گرانبها   3117
  تکنسین فلزکاري   3117
  تکنسین متالورژي   3117
  سین معدن تکن  3117
  تکنسین موادنسوز  3117
  تکنسین نوردکاري  3117
  سیمانکار چاههاي نفت و گاز   3117
  شستشو کننده چاههاي نفت   3117
  کمک کارشناس آزمایشگاه مواد معدنی   3117
    

  ها  کش نقشه  3118
    

  تکنسین فتوگرامتري   3118
  تکنسین نقشه کش   31118
  ) نقشه کش ( درفت من   3118
  رسام   3118
  ) نقشه کش ( ژئودزیت   3118
  ) رسام ( ژئوگرافر   3118
  کمک نقشه کش   3118
  ) نمودار ساز ( گرافیک ساز   3118
  متصدي اصالح نقشه   3118
  نقشه کش   3118
  نقشه کش به جز نقشه کش قالی   3118
  نقشه کش برق   3118
  نقشه کش تاسیسات   3118
  نقشه کش جغرافی   3118
  نقشه کش راه و ساختمان   3118
  نقشه کش معماري   3118
  نقشه کش مکانیک   3118
  نمودار ساز   3118
    

  بندي نشده در جاي دیگر  هاي علوم فیزیک و مهندسی طبقه تکنسین  3119



 ٧٠

    
  تکنسین ابزار دقیق   3119
  تکنسین بریس سازي   3119
  وري صنایع  تکنسین بهره  3119
  ت پزشکی تکنسین تجهیزا  3119
  ها  تکنسین تحقیقات و استاندارد اوزان و مقیاس  3119
  بندي نشده در جاي دیگر  تکنسین تحقیقات و استاندارد محصوالت صنعتی طبقه  3119
  تکنسین تراشکاري   3119
  تکنسین تولید   3119
  تکنسین درودگري   3119
  ) بندي عملیات تولید  زمان( تکنسین زمان سنج   3119
  تکنسین ساخت اعضاي مصنوعی   3119
  تکنسین صافکاري فلزات   3119
  تکنسین صنایع   3119
  تکنسین صنایع چاپ   3119
  تکنسین صنایع چرم   3119
  تکنسین صنایع چوب   3119
  تکنسین صنایع سفال و سرامیک   3119
  تکنسین صنایع شیشه   3119
  تکنسین صنایع نساجی   3119
  ت تکنسین کنترل مرغوبی  3119
  تکنسین نقاشی صنعتی   3119
  تکنسین نوسازي قطعات فلزي   3119
    
  هاي امور کامپیوتر  تکنسین  312
    

  ها و دستیاران امور کامپیوتري  تکنسین  3121
  

 تکنسین تعمیرات کامپیوتر  3121

 تکنسین کامپیوتر ـ سخت افزار  3121

 دستیار ارتباطات کامپیوتري  3121

 سرویس دهی به استفاده کنندگان کامپیوتر دستیار  3121

 گر سیستم   کمک تحلیل 3121

 هاي کامپیوتر  گر مبناي داده کمک تحلیل 3121



 ٧١

 هاي کامپیوتر  کمک طراح سیستم 3121

 کمک مهندس کامپیوتر  3121
  

 اپراتورهاي تجهیزات کامپیوتري  3122

    
  اپراتور تجهیزات کامپیوتري   3122
    

  هاي صنعتی  نترل کنندگان روبوتک  3123
    

  برنامه نویس روبوت   3123
  تکنسین روبوت   3123
  کنترل کننده روبوت   3123
    
  اپراتورهاي تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی   313
    

  اپراتورهاي تجهیزات ضبط تصویر و عکاسان   3134
    

  اپراتور اگراندیسان   3134
  اري تلویزیون اپراتور دوربین فیلمبرد  3134
  اسیستان فیلمبردار   3134
  بزرگ کننده عکس   3134
  پرتره ساز ـ عکاس   3134
  تصویر بردار ـ عکاس یا فیلمبردار   3134
  تکثیر کننده فیلم و عکس   3134
  تهیه کننده میکروفیلم   3134
  چاپ کننده عکس   3134
  چاپ کننده فیلم   3134
  دستیار فیلمبردار   3134
  توش کار عکاسی ر  3134
  رتوش گر عکاسی   3134
  ظاهر کننده فیلم   3134
  عکاس   3134
  عکاس و فیلمبردار   3134
  عکس بردار چاههاي نفت و گاز   3134



 ٧٢

  فیلمبردار   3134
  کمک عکاس   3134
  کمک فیلمبردار   3134
  متصدي تاریک خانه   3134
  متصدي دوربین تلویزیون   3134
    

  تجهیزات ضبط و پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و مخابرات اپراتورهاي   3135
    

  آپاراتچی رادیو و تلویزیون   3135
  آپاراتچی سینما   3135
  اپراتور ایستگاههاي فرستنده رادیو و تلویزیون   3135
  اپراتور دستگاه ضبط و پخش در رادیو و تلویزیون   3135
  اپراتور سینما   3135
  هاي تلویزیون  ندهاپراتور فرست  3135
  هاي رادیو  اپراتور فرستنده  3135
  اپراتور میکروفن و بلندگو   3135
  تکنسین آپارات سینما   3135
  تکنسین پخش فیلم   3135
  تکنسین تست صدا  3135
  تکنسین صدابرداري   3135
  صدابردار   3135
  صفحه و نوارپرکن   3135
   ضبط کننده برنامه رادیو و تلویزیون  3135
  متصدي افه   3135
  متصدي امور صحنه   3135
  متصدي ایستگاههاي دوبله   3135
  متصدي پخش برنامه رادیو و تلویزیون   3135
  متصدي تجهیزات اتاق کنترل رادیو و تلویزیون   3135
  متصدي دستگاه پخش رادیو و تلویزیون   3135
  متصدي دستگاههاي پخش ویدئو   3135
  یش فیلم متصدي سیار نما  3135
  هاي رادیو و تلویزیون  متصدي ضبط برنامه  3135
  متصدي ضبط و تکثیر کاست   3135
  متصدي ضبط ویدئویی   3135



 ٧٣

  متصدي میکروفن و بلندگو   3135
  متصدي میکساژ ـ انطباق صدا با تصویر   3135
  متصدي نمایش فیلم   3135
  متصدي نور صحنه   3135
  و و تلویزیون مسئول فنی پخش شبکه رادی  3135
  مسئول فنی ضبط شبکه رادیو و تلویزیون   3135
  مسئول نور صحنه   3135
  منشی صحنه   3135
  مونتاژ کننده فیلم   3135
  میکس کننده صدا   3135
  نوار و صفحه پرکن   3135
  نورپرداز صحنه   3135
  ویرایشگر صدا   3135
    

  هاي تجهیزات پزشکی  مکانیسین  3136
    

  انیسین تجهیزات پزشکی مک  3136
    

  بندي نشده در جاي دیگر  اپراتورهاي تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی طبقه  3137
    

  اپراتور رادیوي هواپیما   3137
  افسر رادیوي کشتی   3137
  افسر مخابرات کشتی   3137
  تکنسین و متصدي رمز   3137

    
  هاي کشتی و هواپیما  کنترل کنندگان و تکنسین  314
    

  مهندسان کشتی   3141
    

  تکنسین مهندس کشتی   3141
  مهندس تجهیزات کشتی   3141
  مهندس تدارکات کشتی   3141
    

  داران کشتی  افسران عرشه و سکان  3142



 ٧٤

    
  افسر دریانورد   3142
  افسر عرشه   3142
  تکنسین امور دریایی   3142
  راهنماي کشتی   3142
  سکاندار کشتی   3142
  فرمانده کشتی   3142
  فرمانده ناو   3142
  ) فرمانده کشتی ( کاپیتان کشتی   3142
  کارشناس امور دریایی و کشتیرانی   3142
  کمک ناخداي کشتی   3142
  متصدي امور ترابري دریایی   3142
  متصدي عرشه کشتی   3142
  ناخداي کشتی    3142
  ناخداي لنج   3142
  هدایت کننده کشتی در بندر   3142
    

  هاي مربوط  خلبانان هواپیما و تکنسین  3143
    

  تکنسین مراقبت پرواز   3143
  خلبان   3143
  خلبان سمپاش   3143
  کاپیتان هواپیما   3143
  کارشناس استاندارد پرواز   3143
  کارشناس عملیات پرواز   3143
  کارشناس مراقبت پرواز   3143
  کمک خلبان   3143
  مربی پرواز   3143
  مهندس پرواز   3143
  ناوبر عکاسی هوایی   3143
  ناوبر هوایی   3143
  هدایت کننده هواپیما   3143
    

  کنندگان ترافیک هوایی  کنترل  3144



 ٧٥

    
  کارمند کنترل برج مراقبت   3144
  متصدي امور ترابري هوایی   3144
  متصدي ترافیک باند فرودگاه   3144
  متصدي تعیین مسیر هواپیما   3144
  متصدي تنظیم پروازها   3144
  متصدي رفت و آمد و توقف هواپیماها   3144
  متصدي رمپ فرودگاه   3144
  متصدي هدایت زمینی هواپیما   3144
    

  هاي ایمنی ترافیک هوایی  تکنسین  3145
    

  تکنسین ایمنی پرواز   3145
    
  بازرسان ایمنی و کنترل کیفیت   315
    

  نشانی  بازرسان آتشبازرسان ساختمان و   3151
    

  بازرس آتش سوري   3151
  بازرس ایمنی ساختمان   3151
  کاردان فنی آتش نشانی   3151
    

  بازرسان ایمنی، بهداشت و کیفیت   3152
    

  آزمایش کننده کیفیت کاال   3152
  بازرس امور ایمنی وسایل نقلیه   3152
  بازرس حفاظت کار   3152
  بازرس شیالت   3152
  ) به جز هواپیما ( بازرس فنی   3152
  آالت  بازرس فنی ماشین  3152
  بازرس کنتور برق   3152
  بازرس کیفیت تولیدات الکترونیکی   3152
  بازرس کیفیت تولیدات الکتریکی   3152
  بازرس کیفیت تولیدات تیوپ و تایر   3152



 ٧٦

  بازرس کیفیت تولیدات مکانیکی   3152
  بازرس کیفیت کاال   3152
  بازرس محیط کار   3152
  تکنسین سوانح و حفاظت فنی   3152
  تکنسین کنترل کیفیت   3152
  رییس قسمت سوانح راه آهن   3152
  مسئول آزمایش مواد در آجرپزي  3152
  مسئول فنی آزمایشگاه کنترل کیفیت کاال   3152
  مسئول کنترل تولید    3152
  مسئول کنترل در مرغوبیت کاال   3152
  ول گارانتیمسئ  3152
    
  ها و دستیاران علوم زیستی و بهداشتی  تکنسین  32
    
  هاي علوم زیستی  تکنسین  321
    

  هاي علوم زیستی  تکنسین  3211
    

  پرکننده پوست حیوانات   3211
  تاکسیدرمیست   3211
  تکنسین آزمایشگاه داروشناسی  3211
  تکنسین آزمایشگاه داروي دام   3211
  مایشگاه زیست شناسی تکنسین آز  3211
  تکنسین آزمایشگاه طبی   3211
  تکنسین آزمایشگاه میکروب شناسی   3211
  تکنسین انتقال خون   3211
  تکنسین باکتري شناسی   3211
  ) میکرب شناس ( تکنسین باکتریولوژي   3211
  تکنسین بیولوژي   3211
  تکنسین حشره شناسی   3211
  تکنسین خون شناسی   3211
  کنسین خون گیري ت  3211
  تکنسین زیست شناسی   3211
  تکنسین علوم آزمایشگاهی   3211



 ٧٧

  تکنسین میکرب شناسی   3211
  تکنسین میکروبیولوژي   3211
  دیوراماساز   3211
  کمک تکنسین آزمایشگاه طبی   3211
    

  هاي کشاورزي و جنگلبانی  تکنسین  3212
    

  تکنسین آبیاري   3212
  شگاه غله تکنسین آزمای  3212
  تکنسین آزمایشگاه کشاورزي   3212
  تکنسین اصالح نباتات   3212
  تکنسین امور زراعی   3212
  تکنسین جنگل و مرتع   3212
  تکنسین جنگلبانی   3212
  تکنسین حاصلخیزي خاك   3212
  تکنسین حفاظت خاك   3212
  تکنسین حفظ نباتات   3212
  تکنسین دامپروري   3212
  فع آفات نباتی تکنسین د  3212
  تکنسین کشاورزي   3212
  تکنسین کشت پنبه   3212
  تکنسین کشت توتون   3212
  تکنسین گیاه شناسی   3212
  تکنسین مرغداري   3212
  کمک کارشناس آموزش کشاورزي   3212
  کمک کارشناس امور شکار و صید   3212
  بردار کشاورزي  کمک کارشناس بهره  3212
  حقیقات کشاورزي کمک کارشناس ت  3212
  کمک کارشناس جنگلبانی   3212
  کمک کارشناس چاي   3212
  کمک کارشناس حفظ نباتات   3212
  کمک کارشناس دام   3212
  کمک کارشناس کشاورزي   3212
  کمک کارشناس مرتع   3212



 ٧٨

  کمک مهندس آبیاري   3212
    

  مشاوران کشاورزي و جنگلبانی   3213
    

  اورزي تکنسین آموزش کش  3213
  تکنسین ترویج کشاورزي   3213
  کمک کارشناس ترویج کشاورزي   3213
  مروج آبخیزداري   3213
  مروج اصالح بذر   3213
  مروج اصالح نباتات   3213
  مروج اصالح نژاد دام   3213
  مروج امور پنبه   3213
  مروج باغبانی   3213
  مروج جنگلداري   3213
  مروج حفظ نباتات   3213
  مروج دامپروري   3213
  مروج صید   3213
  مروج کشاورزي   3213
  مروج کشت توتون   3213
  مروج کشت چاي   3213
  مروج مرتعداري   3213
  مشاور اصالح نباتات   3213
  مشاور اصالح نژاد دام  3213
  مشاور امور کشاورزي   3213
    
  )به جز پرستاري ( دستیاران امور پزشکی و بهداشتی غیرسنتی   322
    

  ها  کمک پزشکان و رادیولوژیست  3221
    

  الکتروتراپیست   3221
  ) به جز امدادگر آتش نشانی ( امدادگر   3221
  هاي پزشکی  امدادگر فوریت  3221
  بهدار   3221
  پرستار ـ فوق دیپلم   3221



 ٧٩

  تکنسین اتاق عمل و ریکاوري   3221
  ) شنوایی سنجی ( تکنسین ادیومتري   3221
  نسین استریل تک 3221
  تکنسین استریلیزاسیون  3221
  تکنسین الکتروانسفالوگرافی  3221
  تکنسین الکتروکاردیوگرافی  3221
  آي . آر . تکنسین ام  3221
  تکنسین انژیوکت  3221
  تکنسین انژیوگرافی  3221
  تکنسین بیهوشی  3221
  تکنسین پرتونگاري  3221
  ) ه خون تصفیه اور( تکنسین دیالیز  3221
  تکنسین رادیوگرافی  3221
  تکنسین رادیولوژي  3221
  تکنسین سونوگراف 3221
  تکنسین سی تی اسکن  3221
  ) مراقبتهاي ویژه ( تکنسین سی سی یو  3221
  تکنسین شنوایی سنجی  3221
  تکنسین فوریتهاي پزشکی  3221
  تکنسین کالبدشکافی  3221
  تکنسین نوارنگاري  3221
  تکنسین هوش بري  3221
  رادیوگراف  3221
  رادیولوژیست ـ کارشناس یا تکنسین  3221
  سرپرست امدادگر 3221
  سونوگراف ـ کارشناس یا تکنسین  3221
  شنوایی سنج  3221
  کارشناس امور بهداشتی و درمانی روستا 3221
  کارشناس رادیولوژي  3221
  کمک تکنسین استریل  3221
  رادیولوژي  کمک تکنسین 3221
  کمک تکنسین نوار نگاري  3221
  متخصص ادیومتري  3221
  متصدي اتاق عمل  3221



 ٨٠

  متصدي تلقیح مصنوعی  3221
  متصدي کبالت تراپی  3221
  مسئول ادیومتري بیمارستان 3221
  نوار نگار  3221
    

  کمک کارشناسان بهداشت   3222
    

  بازرس بهداشت   3222
  شتارگاه بازرس گوشت ک  3222
  تکنسین بهداشت   3222
  تکنسین بهداشت محیط زیست   3222
  تکنسین بهسازي محیط صنعتی   3222
  راهنماي بهداشت عمومی   3222
  راهنماي بهداشت مدارس   3222
  کارشناس امور بهداشتی   3222
  کارشناس بررسی آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینی   3222
  ا کارشناس بررسی آلودگی هو  3222
  کارشناس بررسی آلودگیهاي صنعتی   3222
  ریزي محیط زیست  کارشناس برنامه  3222
  کارشناس بهداشت صنعتی   3222
  کارشناس بهداشت عمومی   3222
  کارشناس بهداشت محیط زیست   3222
  کارشناس تغذیه و خدمات غذایی   3222
  کمک کارشناس کنترل و بررسی آلودگیها   3222
  ناس محیط زیست کمک کارش  3222
  متخصص بهداشت غذایی   3222
  مربی بهداشت   3222
  مربی بهداشت عمومی   3222
  مربی بهداشت مدارس ـ فوق دیپلم   3222
  مسئول رابطین بهداشت   3222
    

  کارشناسان رژیم غذایی و تغذیه   3223
    

  تکنسین تغذیه و خدمات غذایی   3223



 ٨١

  نی کارشناس تغذیه و رژیم درما  3223
  کارشناس رژیم غذایی   3223
  کارشناس مواد خوردنی و آشامیدنی   3223
  متخصص تغذیه   3223
  متخصص رژیم غذایی   3223
    

  سازندگان و فروشندگان عینک و دوربین   3224
    

  بینایی سنج   3224
  تکنسین بینایی سنجی   3224
  دید آزما   3224
  عینک ساز طبی   3224
  تري بیمارستان مسئول اپتوم  3224
    

  کمک دندانپزشکان   3225
    

  بهداشت کار دهان و دندان   3225
  تکنسین دندانپزشکی   3225
  تکنسین دندانسازي   3225
  دستیار دندانپزشک   3225
  دستیار دندانپزشک   3225
  دندانساز ـ تکنسین   3225
  کمک دندانپزشک   3225
    

  مربوط هاي  ها و تکنسین فیزیوتراپیست  3226
    

  تکنسین امور توانبخشی   3226
  تکنسین فیزیوتراپی   3226
  تکنسین کمکهاي اولیه ـ توانبخشی   3226
  فیزیوتراپیست   3226
  کارشناس فنی ارتوپدي   3226
    

  کمک دامپزشکان   3227
    



 ٨٢

  تکنسین دامپزشکی   3227
  دستیار دامپزشک   3227
  کمک تکنسین دامپزشکی   3227
  سیناتور دامداري واک  3227
  واکسیناتور مرغداري   3227
    

 کمک داروسازان  3228

    
  تکنسین امور دارویی   3228
  تکنسین داروسازي   3228
  تکنسین سرم سازي   3228
  تکنسین مواد آرایشی و بهداشتی   3228
  مسئول بانک خون   3228
    

  بندي نشده در جاي دیگر  طبقه) به جز پرستاري ( هاي امور بهداشتی  سایر تکنسین  3229
    

  تکنسین کاردرمانی   3229
  تکنسین گفتار درمانی   3229
  رییس دایره توزیع واکسن و مواد بیولوژیکی   3229
  کار درمان   3229
  کارشناس امور توانبخشی   3229
  کارشناس کاردرمانی   3229
  کارشناس گفتار درمانی   3229
  گفتار درمان   3229
  اژور طبی ماس  3229
    
  کمک پرستاران و کمک ماماها   323
    

  کمک پرستاران   3231
    

  بهداشت یار ـ فوق دیپلم   3231
  بهورز   3231
  بهیار   3231
  پرستار ـ زیردیپلم و دیپلم   3231



 ٨٣

  پزشک یار ـ فوق دیپلم   3231
  کمک بهیار   3231
  کمک پرستار   3231
  کمک پرستار ـ فوق دیپلم   3231
  کمک پرستار بیمارستان  3231
  کمک پرستار درمانگاه   3231
    

  ها  کمک قابله  3232
    

  قابله روستایی   3232
  ماماي روستایی   3232
    
  پزشکان سنتی و دعانویسان   324
    
  پزشکان سنتی و دعانویسان   3240

    
  تول گیر   3240
  حجامت چی   3240
  حکیم باشی   3240
  ختنه اطفال   3240
  دعا نویس  3240
  دکتر علفی   3240
  دل مال   3240
  شکسته بند ـ غیر پزشک    3240
  شکسته بند تجربی   3240
  ) رگ زن ( فصاد   3240
  قابله تجربی   3240
  قابله سنتی   3240
  ماماي سنتی   3240

    
  کمک مربیان آموزشی   33

    
  کمک مربیان آموزش ابتدایی   331

    



 ٨٤

  وزش ابتدایی کمک مربیان آم  3310
    

  کمک مربی آموزش ابتدایی   3310
    

  کمک مربیان آموزش پیش دبستانی   332
    

  کمک مربیان آموزش پیش دبستانی   3320
    

  پدر یار   3320
  کمک مربی کودك   3320
  کودك یار   3320
  مادریار   3320
    
  کمک مربیان آموزش در مدارس استثنایی   333
    

  آموزش در مدارس استثنایی  کمک مربیان  3330
    

  کمک مربی آموزش استثنایی   3330
    
  سایر کمک کارشناسان آموزشی   334
    

  سایر کمک کارشناسان آموزشی   3340
    

  کمک کارشناس آموزش دانش آموزان استثنایی   3340
  کمک کارشناس آموزش ضمن خدمت   3340
  کمک کارشناس آموزش عشایري   3340
  اي  کارشناس آموزش فنی و حرفهکمک   3340
  کمک کارشناس امور آموزش   3340
  کمک کارشناس امور تربیتی   3340
  کمک کارشناس امور دانشجویان داخل و خارج کشور   3340
  کمک کارشناس بررسی مدارك تحصیلی داخلی و خارجی کشور   3340
  ریزي آموزشی  کمک کارشناس برنامه  3340
  ریزي کودکان استثنایی  نامهکمک کارشناس بر  3340
  کمک کارشناس تحقیق و ارزشیابی امتحانات   3340



 ٨٥

  ریزي درسی    کمک کارشناس تحقیق و برنامه  3340
  کمک کارشناس خدمات آموزش دانشجویان   3340
  المللی دانشگاهی  کمک کارشناس روابط بین  3340
  کمک کارشناس سمعی و بصري   3340
    
  ها  و تکنسینسایر دستیاران   34
    
  کمک کارشناسان در امور مالی و فروش   341
    

  دالالن و واسطه گران امور مالی و اوراق بهادار   3411
    

  دالل ارز   3411
  دالل بورس و سهام   3411
  دالل بیمه   3411
  دالل تامین اجتماعی   3411
  گذاري  دالل سرمایه  3411
  صراف   3411
  ار متصدي اوراق بهاد  3411
  مسئول امور بیمه   3411
    

  نمایندگان بیمه   3412
    

  تکنسین بیمه   3412
  کارگزار بیمه   3412
  بندي بیمه  کارگزار گروه  3412
  ریزي بیمه  کمک کارشناس برنامه  3412
  کمک کارشناس بیمه   3412
  مسئول وصول حق بیمه   3412
    

  دالالن معامالت ملکی   3413
    

  ار معامالت ملکی بنگاه د  3413
  دالل زمین و ساختمان   3413
  دالل معامالت ملکی   3413



 ٨٦

  کارگزار معامالت ملکی   3413
  واسطه معامالت امالك   3413
    

  هاي مسافرتی  مشاوران و گردانندگان آژانس  3414
    

  دالل بلیط مسافرتی   3414
  کمک کارشناس حمل و نقل   3414
  دي متصدي تسهیالت جهانگر  3414
    

  نمایندگان فروش محصوالت تجاري و فنی   3415
    

  عامل فروش کاالهاي تولیدي   3415
  ریزي فروش  کمک کارشناس برنامه  3415
  مسئول آمار و اطالعات خرید و سفارشات   3415
  مشاور خدمات فنی بعد از فروش   3415
  نماینده فروش   3415
    

  مسئوالن خرید   3416
    

  کاال  خریدار  3416
  رییس کارپردازي   3416
  سفارش گیر کاال   3416
  کارپرداز   3416
  مامور تدارکات   3416
  مامور تدارکات خرید   3416
  مامور خرید  3416
  متصدي خرید   3416
  متصدي سفارشات   3416
  مسئول خرید   3416
  مسئول کارپردازي   3416
  ناظر خرید   3416
    

  کنندگان ران و حراجگذا ها، قیمت ارزیاب  3417
    



 ٨٧

  ارزیاب انواع کاال   3417
  ارزیابی بیمه   3417
  ارزیاب شکایات   3417
  ارزیاب ضرر و زیان   3417
  ارزیاب گمرك    3417
  ارزیاب مستغالت   3417
  ارزیاب مستغالت و امالك   3417
  برگزار کننده حراج   3417
  حراج گزار   3417
  ادها ها و قرارد مسئول مناقصه  3417
  واسطه حراج   3417
    

  بندي نشده در جاي دیگر  سایر کمک کارشناسان امور مالی و فروش طبقه  3419
    

  مسئول امور بازرگانی   3419
  مسئول پخش و سهمیه بندي   3419
    
  نمایندگان خدمات کسب و کار و دالالن تجاري   342
    

  دالالن کاالي تجاري   3421
    

  تو مبیل دار ا بنگاه  3421
  چوبدار   3421
  العمل کار کاال  حق  3421
  دالل اتومبیل   3421
  دالل بازرگانی   3421
  دالل کاال   3421
  ) دالل (کمیسیونر   3421
  مباشر فروش   3421
  واسطه معامالت اتومبیل  3421
  واسطه معامالت کاال   3421
    

  نمایندگان ترخیص و خدمات حمل و نقل کاال  3422
    



 ٨٨

  ترخیص کننده کاال  3422
  العمل کار گمرك  حق  3422
  دالل حمل و نقل دریایی   3422
  کارگزار حمل و نقل   3422
  کارگزار مسافرتی   3422
  مسئول ترخیص کاال   3422
    

 نمایندگان استخدامی و انعقاد قراردادهاي کاري  3423

    
  متصدي اشتغال وکاریابی   3423
    

  بندي نشده در جاي دیگر  خدمات کار و کسب و دالالن کاالي تجاري طبقهسایر نمایندگان   3429
    

  اجاره دهنده فیلم در ویدئوکلوپ    3429
  بازاریاب   3429
  کارگزار امور ورزشی   3429
  کارگزار امور هنري   3429
  کرایه دهنده آمبوالنس   3429
  کرایه دهنده اتومبیل   3429
  کرایه دهنده جرثقیل   3429
  کرایه دهنده خنچه و حجله   3429
  کرایه دهنده ظروف   3429
  کرایه دهنده فرش   3429
  کرایه دهنده لباس   3429
  آالت سنگین راهسازي  کرایه دهنده ماشین  3429
  کرایه دهنده موتور و دوچرخه   3429
  کرایه دهنده نوار ویدئو   3429
  ویزیتور دارو   3429
  ویزیتور کاال   3429
    
  ها و کمک کارشناسان امور اداري  تکنسین  343
    

  کمک کارشناسان امور اداري   3431
    



 ٨٩

  کارمند برقراري مستمري بازنشستگان   3431
  کمک کارشناس امور اداري و مالی   3431
  ها  کمک کارشناس تشکیالت و روش  3431
  متصدي رفاه کارمندان   3431
  مسئول امور اداري   3431
  کارکنان  مسئول رفاه  3431

    
  کمک کارشناسان امور حقوقی   3432
    

  تکنسین اسناد و امالك   3432
  دستیار حقوقی  3432
  کاردان روابط کار   3432
  کارمند ابالغ و اجرا   3432
  مامور ابالغ و اجرا   3432
  متصدي ابالغ و اجرا   3432
  متصدي امور حقوقی   3432
  متصدي انتقال سند   3432
  ي روابط کار متصد  3432
  متصدي شکایات و تخلفات کار   3432
  متصدي صدور گواهی انحصار وراثت   3432
  مسئول امور اسناد حقوقی   3432
  ها  مسئول امور حقوقی و وام  3432
  مسئول واگذاري زمین   3432
  منشی دادگاه   3432
  منشی دفتر حقوقی   3432
    

  ریاضی ها و کمک کارشناسان آمار و  تکنسین  3434
    

  آمارگر   3434
  تکنسین آمار   3434
  گر نرخ بیمه  تکنسین محاسبه  3434
  رییس واحد نظارت و آمار   3434
  کمک کارشناس آمار   3434
  متصدي آمار   3434



 ٩٠

  متصدي گزارشات آماري   3434
    
  کمک حسابداران   3435

    
  حسابدار ـ کمتر از لیسانس   3435
  رییس دایره وصول   3435
  رییس دایره هزینه   3435
  ها  سرپرست پرداخت  3435
  هاي حقوق و دستمزد  سرپرست حساب  3435
  سرپرست حسابهاي دولتی   3435
  سرپرست دریافتها   3435
  سند نویس ـ حسابداري   3435
  کمک حسابدار  3435
  کمک حسابرس   3435
  کمک کارشناس امور بانکی   3435
  متصدي امور مالی   3435
  متصدي پرداختها   3435
  متصدي حساب جاري   3435
  متصدي محاسبه هزینه   3435
  متصدي نرخ گذاري   3435
  مسئول امور بانکی   3435
  مسئول امور مالی   3435
  مسئول پرداختهاي داخلی   3435
  مسئول حسابداري ـ فوق دیپلم   3435
  مسئول قسمت حسابداري   3435

    
  بندي نشده در جاي دیگر  امور اداري طبقهسایر کمک کارشناسان   3439
    

  رییس واحد کنتور نویسی   3439
  کمک کارشناس رسیدگی به تخلفات و شکایات   3439
  بندي مشاغل  کمک کارشناس طبقه  3439
  کمک کارشناس طرحهاي پرسنلی   3439
  کنتور نویس   3439
  متصدي امور انتخابات   3439



 ٩١

  متصدي امور ثبت احوال   3439
  متصدي امور شهرداریها   3439
  متصدي تشریفات   3439
  متصدي خدمات مشترکین   343
  متصدي امور فرهنگی و ارشاد   3439
  مسئول دایره خسارت   3439
  مسئول ستاد بسیج اقتصادي   3439
  مسئول متراژ ساختمان   3439
  مشاور امور اداري   3439
  معاون دایره اجرا   3439
    
  کارشناسان امور گمرکی، مالیاتی، پستی و صدور مجوز  سایر کمک  344
    

  بازرسان گمرك و مرز   3441
    

  بازبین گمرك   3441
  بازرس گمرك   3441
    

  کمک کارشناسان امور مالیاتی   3442
    

  بازرس دارایی   3442
  مسئول عوارض   3442
    

  کمک کارشناسان عواید اجتماعی   3443
    

  ري بازرس شهردا  3443
  مامور وصول عوارض   3443
  مسئول امور درآمد   3443
    

  کمک کارشناسان صدور مجوز   3444
    

  بازرس مالی و اداري   3444
  جواز نویس   3444
  ها  متصدي صدور جواز ساختمان  3444



 ٩٢

   متصدي صدور گذرنامه  3444
    

بندي نشده در جاي  ز طبقهسایر کمک کارشناسان امور گمرکی، مالیاتی، پستی و صدور مجو  3449
  دیگر 

    
  بازرس ادارات دولتی   3449
  بازرس پست   3449
  ها  بازرس کنترل قیمت  3449
  کمک کارشناس بودجه   3449
  متصدي امور اوقاف  3449
  متصدي بررسی نرخ   3449
    
  کارآگاهان خصوصی   345
    

  کارآگاهان خصوصی   3450
    

  کارآگاه خصوصی   3450
    
  هاي امور اجتماعی و فرهنگی  سایر کمک کارشناسان و تکنسین  346
    

  هاي امور اجتماعی و فرهنگی  سایر کمک کارشناسان و تکنسین  3460
    

  بازبین فیلم   3460
  تکنسین امور تعاونی   3460
  کارمند عقیدتی   3460
  کمک کارشناس آثار تاریخی   3460
  کمک کارشناس امور اجتماعی   3460
  کمک کارشناس امور تعاونی   3460
  کمک کارشناس روابط عمومی   3460
  کمک کارشناس گسترش فرهنگ   3460
  کمک مددکار اجتماعی   3460
  هاي خارجی  کنترل کننده فیلم  3460
    
  کمک کارشناسان و طراحان امور هنري، تفریحی و ورزشی   347



 ٩٣

    
  دکوراتورها و طراحان تجاري   3471
    

  ین امور طراحی صنایع دستی تکنس  3471
  تکنسین مدلسازي و طراحی   3471
  ) تزیین کننده خنچه ( خنچه بند   3471
  دکوراتور   3471
  دکوراتور ویترین فروشگاه   3471
  دکوربند  3471
  سرپرست طراحی محصوالت صنعتی   3471
  طراح افیش   3471
  طراح پارچه   3471
  طراح تابلو   3471
  غاتی طراح تبلی  3471
  طراح تزیینات داخلی   3471
  طراح تولیدات تجاري   3471
  طراح جواهر   3471
  طراح خز   3471
  طراح دکور   3471
  طراح کفش   3471
  طراح کاله   3471
  طراح لباس   3471
  طراح محصوالت صنعتی   3471
  طراح مد   3471
  طراح مدارچاپی   3471
  طراح نقش پارچه   3471
  ه قالی طراح نقش  3471
  طراح نقشه و شکل ظروف چینی و سفالین  3471
  کمک کارشناس امور تبلیغاتی   3471
  کمک کارشناس تزیین و طراحی   3471
  مدیر دکوراسیون   3471
    

  گویندگان رادیو و تلویزیون   3472
    



 ٩٤

  گوینده خبر   3472
  گوینده رادیو و تلویزیون   3472
  یون مجري برنامه رادیو و تلویز  3472
  مصاحبه گر رادیو تلویزیون   3472
    

  هاي شبانه  نوازندگان، خوانندگان و رقصندگان خیابانی و کلوپ  3473
    

  خواننده خیابانی   3473
  شبیه گردان   3473
  شعبده باز   3473
  مطرب   3473
  معرکه گیر   3473
  نوازنده خیابانی   3473
    

  بازها  بازها، آکروبات ها، شعبده دلقک  3474
    

  آکروبات باز   3473
  آکروباتیست   3473
  بند باز   3473

    
  ورزشکاران و متخصصان مربوط   3475
    

  داور مسابقات   3475
  سرپرست تیمهاي ورزشی   3475
  کمک مربی ورزش  3475
  متصدي امور تربیت بدنی   3475
  متصدي تفریحات سالم   3475
  مربی تربیت بدنی   3475
  قایق رانی  مربی  3475
  مربی ورزش   3475
  هاي رزمی  مربی ورزش  3475
  مربی یوگا   3475
  مرشد زورخانه   3475
  معلم ورزش   3475



 ٩٥

  نجات غریق   3475
  اي  ورزشکار حرفه  3475
    
  کمک متخصصان امور مذهبی و خیریه   348
    

  کمک متخصصان امور مذهبی و خیریه   3480
    

  گاه خادم مسجد و زیارت  3480
  روضه خوان   3480
  شمایل گردان   3480
  قاري قرآن   3480
  قرآن خوان   3480
  متصدي امور خیریه   3480
  متولی مسجد و زیارتگاه   3480
  مداح   3480
  مرثیه خوان   3480
  مرشد مذهبی   3480
  موذن   3480
  نوحه خوان   3480
    
  کارمندان امور اداري و دفتري   4

    
  امور دفتري کارمندان   41
    
  ها و اپراتورهاي کامپیوتر  نویس ها، ماشین منشی  411
    

 نویسان  تندنویسان و ماشین 4111

    
  تایپیست   4111
  تند نویس   4111
  نویسی سرپرست ماشین  4111
  ماشین نویس   4111
  مربی ماشین نویسی   4111
  مسئول ماشین نویسی   4111



 ٩٦

    
  کارکنان مربوط  متصدیان تلکس، فاکس و  4112
    

  اپراتور تلکس فارسی و التین   4112
  تله تایپیست   4112
  متصدي تلکس   4112
  متصدي تله تایپ  4112
  متصدي فاکس   4112
  مخابره کننده تلکس   4112
  )ها  سرپرست تله تایپیست( ناظم تلگراف   4112
    

  اپراتورهاي کامپیوتر و داده آماها   4113
    

  ) منگنه زن ( ر دستگاههاي ورودي و خروجی کامپیوتر اپراتو  4113
  اپراتور کامپیوتر   4113
  اپراتور ماشین پانچ کارت   4113
  ) کامپیوتر ( اپراتور ماشین رایانه   4113
  گر شماره  اپراتور ماشین  4113
  ) کامپیوتر ( اپراتور ماشین محاسبه   4113
  اپراتور یونیت رکورد   4113
   پانچیست  4113
  ) پانچیست ( داده آما   4113
  سوپروایزر پانچ و کامپیوتر   4113
  ) کارت و نوار ( ها  متصدي پانچ داده  4113
  مسئول کامپیوتر   4113
  منگنه زن   4113
    

  ها  منشی  4115
    

  سکرتر اداره یا شرکت   4115
  مسئول دفتر   4115
  منشی اداره یا شرکت   4115
   منشی امور اداري  4115
    



 ٩٧

  دفترداران حسابداري و ممیزان مالیاتی   412
    

  دفترنویسان و دفترداران امور حسابداري   4121
    

  بایگان حسابدار مالی   4121
  دفتردار ـ حسابداري   4121
  دفتر نویس ـ حسابداري   4121
  سرپرست دفاتر روزنامه و کل   4121
  متصدي کارت معین   4121
    

  ممیزان مالیاتی ممیزان و کمک   4122
    

  کمک ممیز مالیاتی   4122
  مامور تشخیص مالیات   4122
  متصدي امور مالیاتی   4122
  ممیز مالیاتی   4122

    
  کارکنان امور انبارداري و حمل و نقل   413
    

  کارکنان امور حمل و نقل   4133
    

  تکنسین سیر و حرکت   4133
  راهدار   4133
  ه آهن رییس ارتباطات را  4133
  رییس انتظامات اتوبوسرانی   4133
  آهن  رییس ایستگاه راه  4133
  رییس حمل و نقل   4133
  رییس حمل و نقل دریایی   4133
  رییس خط شرکت واحد   4133
  رییس دسته سیار ـ امور حمل و نقل   4133
  رییس سالن مسافربري فرودگاه   4133
  رییس قسمت نقلیه   4133
  اري رییس قطار ب  4133
  رییس قطار مسافربري   4133



 ٩٨

  رییس نقلیه   4133
  سرپرست اسکله   4133
  سرپرست امور حمل و نقل   4133
  متصدي امور ترابري زمینی   4133
  ها  متصدي بارگیري کشتی  4133
  متصدي تخلیه بار   4133
  متصدي تخلیه و بارگیري   4133
  متصدي حمل و نقل بار   4133
  آهن  اهمتصدي خدمات ر  4133
  متصدي کنترل بار در باراندازها و میادین   4133
  مسئول امور نقلیه   4133
  آهن  مسئول ترافیک راه  4133
  آهن  مسئول نیروي کشش راه  4133
  معاون امور حمل و نقل   4133
  آهن  معاون ایستگاه راه  4133
  معاون دسته سیار ـ امور حمل و نقل   4133
  ی مسافربري معاون شرکت تعاون  4133
  آهن  معاون عالیم ارتباطات راه  4133
    

  کارکنان امور انبارداري   4134
    

  انباردار   4134
  بارشمار   4134
  بارنامه نویس   4134
  بارنویس   4134
  باسکول چی   4134
  برچسب زن بار  4134
  پلمپچی بار   4134
  توزین کننده بار   4134
  جمعدار اموال   4134
  له نویس حوا  4134
  سرپرست انبار   4134
  سرپرست بارنامه نویسان   4134
  سرپرست بارنویسان   4134



 ٩٩

  شمارش گر بار   4134
  شمارش گذار انبار   4134
  صاحب جمع اموال   4134
  فاکتور نویس انبار   4134
  قبض نویس انبار   4134
  قپان دار  4134
  کارمند انبار   4134
  کارمند سردخانه   4134
  کارمند کنترل بارگیري   4134
  کمک انباردار   4134
  کنترل چی تخلیه بار   4134
  متصدي اموال   4134
  متصدي انبار   4134
  متصدي باسکول   4134
  متصدي بسته بندي بار   4134
  متصدي تدارکات انبار   4134
  متصدي سردخانه   4134
  متصدي صدور پروانه ورود و خروج کاال   4134
  صدور قبض انبار  متصدي  4134
  متصدي کنترل بار در انبار   4134
  متصدي کنترل موجودي مواد اولیه   4134
  متصدي نگهداري موجودي   4134
  متصدي وزن کردن کاال   4134
  مسئول انبار   4134
  مسئول بارگیري انبار   4134
  معاون انبار دار   4134
  معاون فنی انبار   4134
  ) س بازر( ناظر انبار   4134
  وزان   4134
    
  کارکنان امور بایگانی، کتابخانه و پست   414
    

  کارکنان کتابخانه و بایگانی   4141
    



 ١٠٠

  هاي اوزالید  اپراتور ماشین  4141
  هاي فتوکپی  اپراتور ماشین  4141
  بایگان   4141
  فتوکپی کننده   4141
  فتوکپی گیر   4141
  متصدي اسناد  4141
  طالعات فنی متصدي بانک ا  4141
  متصدي بایگانی   4141
  متصدي تکثیر اوراق   4141
  متصدي زیراکس   4141
  متصدي فتوکپی   4141
  متصدي کاردکس   4141
  متصدي ماشین اوزالید   4141
  متصدي ماشین پلی کپی و زیراکس و فتوکپی   4141
  متصدي مدارك و اطالعات   4141
  مسئول بایگانی   4141
  وفیش مسئول میکر  4141
  نسخه بردار   4141
    

  هاي پستی  ها و بسته کارکنان تفکیک و توزیع نامه  4142
    

  بند و پلمپ کوب محصوالت پستی  بسته  4142
  پستچی   4142
  رییس باجه پست   4142
  رییس دایره توزیع پست و تلگراف   4142
  رییس قسمت امانات پستی   4142
  رییس قسمت تلکس   4142
  قسمت تلگراف خارجه رییس   4142
  کارمند امور پستی   4142
  مامور پست   4142
  متصدي ابطال تمبر   4142
  متصدي باجه پست   4142
  متصدي بیمه امانات داخلی و خارجی   4142
  متصدي پست سفارشی   4142



 ١٠١

  متصدي تخلیه صندوق پستی   4142
  ها  متصدي تفکیک نامه  4142
  ل مراسالت پستی متصدي ثبت و تجزیه و ارسا  4142
  بندي مراسالت پست  متصدي دسته  4142
  متصدي فروش تمبر   4142
  متصدي مهرزدن در اداره پست   4142
  مدیر دفتر پست   4142
  مسئول توزیع تلگراف   4142
  مسئول توزیع قبض آبونمان   4142
  نامه بر   4142
  نامه رسان  4142
    

  کارکنان کدگذاري   4143
    

  ر کدگذا  4143
  نیادنگار   4143
    

  ) عریضه نویسان ( نامه نویسان   4144
    

  عریضه نویس   4144
  نامه نویس   4144
    
  سایر کارمندان امور دفتري  419
    

  سایر کارمندان امور دفتري   4190
    

  آمارگیر   4190
  اندیکاتور نویس   4190
  بازبین    4190
  ) آمارگیر ( پرسشگر   4190
  نویس تابل   4190
  دفتردار مدرسه   4190
  رییس دایره تحریرات   4190
  کارگزین   4190



 ١٠٢

  کارمند دفتري   4190
  کنترل کننده شیفت   4190
  مامور آمارگیر   4190
  متصدي امور دفتري  4190
  متصدي پرداخت مزد و حقوق   4190
  هاي پرسنلی  متصدي ثبت پرونده  4190
  آوري آمار  متصدي جمع  4190
  تصدي حضور و غیاب کارکنان م  4190
  متصدي دفتر اندیکاتور   4190
  متصدي قسمت بازنشستگی   4190
  متصدي کارگزینی   4190
  ها  متصدي لیست آدرس  4190
  ها  متصدي لیست کردن نامه  4190
  مسئول آمار پرسنلی   4190
  مسئول امور اجتماعی   4190
  مسئول خدمات   4190
  مسئول دبیرخانه   4190
  مسئول شیفت   4190
  مسئول صدور دفترچه بیمه   4190
  مسئول واحد مستمري کمیته امداد   4190
  مسئول هماهنگی شوراي روستایی   4190
    
  کارکنان ارایه خدمات به مشتري   42
    
  داران و کارکنان دفتري مربوط  داران، تحویل صندوق  421
    

  لیط هاي فروش ب داران و متصدیان باجه صندوق  4211
    

  بلیط فروش سینما و تئاتر   4211
  ) صندوقدار ( دار  خزانه  4211
  دار  صندوق  4211
  دار اداره  صندوق  4211
  دار انبار  صندوق  4211
  دار بانک  صندوق  4211



 ١٠٣

  دار غرفه  صندوق  4211
  دار فروشگاه  صندوق  4211
  آوري عوارض راه  متصدي جمع  4211
    

  ها سایر کارکنان باجهداران و  تحویل  4212
    

  تحویلدار بانک   4212
  سرتحویدار بانک   4212
  کارمند ارز  4212
  کارمند بروات   4212
  کارمند دایره معامالت بانکی   4212
  متصدي اعتبارات   4212
  ها  متصدي امور چک  4212
  هاي بانکی  متصدي صدور حواله  4212
  هاي بانکی  متصدي ضمانت نامه  4212
  متصدي گشایش اعتبار   4212
  متصدي وام   4212
  مسئول اعتبارات   4212
  هاي انتقالی بانک مسئول چک  4212
    

  شرط بندان   4213
    

  متصدي شرط بندي در میدان اسب دوانی   4213
    

  هاي معامالت و صرافان  کارکنان بنگاه  4214
    

  هاي معامالت و صرافان  کارکن بنگاه  4214
    

  کنندگان مطالبات و کارکنان مربوط  ولوص  4215
    

  تحصیلدار   4215
  تحصیلدار بانک   4215
  ها  ها و بدهی آوري کننده قرض جمع  4215
    



 ١٠٤

  کارکنان ارایه اطالعات به مشتري   422
    

  هاي مسافرتی و کارکنان مربوط  کارکنان آژانس  4221
    

  بلیط فروش شرکت واحد   4221
  یل نقلیه بلیط فروش وسا  4221
  رزروکن بلیط هواپیما    4221
  رزروکننده جا در آژانس مسافرتی   4221
  ... سرپرست فروش بلیط اتوبوس، هواپیما، قطار، کشتی و   4221
  صادر کننده بلیط مسافرتی   4221
  متصدي رزرو بلیط وسایل نقلیه   4221
  متصدي صدور بلیط مسافرتی   4221
    

  طالعات کارکنان پذیرش و ا  4222
    

  رزروکننده جا در هتل   4222
  رسپشن   4222
  مامور اطالعات   4222
  متصدي اطالعات   4222
  متصدي پذیرش بیمار   4222
  متصدي پذیرش مهمان   4222
  متصدي خوابگاه   4222
  مسئول اطالعات   4222
  مسئول ویال و پالژ   4222
  منشی بخش بیمارستان یا کلینیک   4222
  پزشک  منشی  4222
  منشی مطب  4222
    

  )ها  تلفنچی( اپراتورهاي تلفن   4223
    

  118اپراتور   4223
  اپراتورباجه مخابرات   4223
  اپراتور بیسیم   4223
  اپراتور تاکسی تلفنی   4223



 ١٠٥

  المللی  اپراتور تلفن بین  4223
  اپراتور تلگراف   4223
  اپراتور مخابرات   4223
  ن اپراتور مراکز تلف  4223
  تلفنچی   4223
  تلگرافچی   4223
  رییس باجه مخابرات   4223
  کارگزار مخابرات   4223
  متصدي امور مشترکین مخابرات   4223
  متصدي باجه مخابرات   4223
  برداري تلفن  متصدي بهره  4223
  برداري تلگراف  متصدي بهره  4223
  متصدي تجزیه و شماره زن تلگراف   4223
  راه دور  متصدي تلفن  4223
  متصدي تلگراف و تلفن   4223
  متصدي مخابرات   4223
  متصدي نشانی تلگرافی   4223
  مخابراتچی   4223
  مسئول باجه مخابرات   4223
  مسئول بیسیم   4223
  برداري تلگراف و تلفن  ناظر سالن بهره  4223
    
  کارکنان خدماتی و فروشندگان   5

    
 تی کارکنان خدمات شخصی و حفاظ 51

    
  راهنمایان، مهمانداران و سایر کارکنان امور مسافرتی   511
    

  داران و کارکنان امور مسافرتی  مهمان  5111
    

  بلیط جمع کن اتوبوس  5111
  شاگرد راننده   5111
  کمک مهماندار   5111
  مهماندار   5111



 ١٠٦

  مهماندار اتوبوس   5111
  مهماندار قطار   5111
  مهماندار کشتی   5111
  مهماندار هواپیما   5111
    

  متصدیان امور حمل و نقل  5112
    

  بازرس اتوبوس مسافربري   5112
  بازرس شرکت واحد   5112
  بازرس قطار   5112
  دالل مسافر   5112
  مامور انتظامات خط واحد   5112
  آهن  مامور بازبین بلیط راه  5112
  مامور سالن قطار   5112
    

  ر مسافرتی راهنمایان امو  5113
    

  )راهنما ( شناس  بلد، راه  5113
  ) راهنماي محلی ( پاکار   5113
  دار  حمله  5113
  راهنماي اماکن تاریخی   5113
  راهنماي تور مسافرتی   5113
  راهنماي جهانگردي   5113
  راهنماي حج   5113
  راهنماي گالري   5113
  راهنماي موزه   5113
  سرپرست کاروان   5113
    
  و آشپزها  )در رستوران و هتل ( ها  پیشخدمت  512
    
  خدمتکاران خانگی و کارکنان مربوط   5121

    
  سرپرست مستخدمین در منزل   5121
  سرپیشخدمت در منزل   5121



 ١٠٧

  مباشر در منزل   5121
  ناظر در منزل   5121

    
  آشپزها   5122
    

  آشپز   5122
  بریانی پز  5122
  جگرکی   5122
  م پزحلی  5122
  دیزي پز   5122
  سرآشپز  5122
  سیرابی پز   5122
  طباخ   5122
  فرنی پز   5122
  کبابی   5122
  کله پاچه پز  5122
  کمک آشپز   5122
  لوبیا پز   5122
  هریسه پز   5122
    

  ها  پیشخدمت  5123
    

  آبدارچی   5123
  پیشخدمت رستوران   5123
  سرپیشخدمت در هتل   5123
  سرگارسن   5123
  چی  شاگر قهوه  5123
  چی  شاگرد کافه  5123
  کارگر کانتین   5123
  کمک گارسن   5123
  گارسن   5123
  متصدي آبدارخانه   5123
    
  ها و منازل  هاي شخصی در بیمارستان کارکنان مراقبت  513



 ١٠٨

    
  ها و منازل  هاي شخصی در بیمارستان کارکنان مراقبت  5130
    

  آمپول زن   5130
  یماربر ب  5130
  چی  پانسمان  5130
  پرستار بچه   5130
  پرستار در منزل   5130
  پرستار سالمندان   5130
  تزریقات چی   5130
  دایه   5130
  کارگر بانک خون   5130
  کارگر ساده بیمارستان   5130
  کارگر قرنطینه   5130
  مامور سالن تشریح   5130
  متصدي غذاي بیمارستان   5130
  مددیار   5130
    
  سایر کارکنان خدمات شخصی   514
    

  هاي زیبایی  آرایشگران، پیرایشگران و کارکنان سالن  5141
    

  آرایشگر   5141
  آرایشگر تئاتر و سینما   5141
  اپیالسیونر   5141
  بندانداز  5141
  پدیکوریست   5141
  ترمیم کننده مو   5141
  سلمانی  5141
  صورتگر و گریمور   5141
  آرایشگر کمک   5141
  گریمور   5141
  ماساژور زیبایی   5141
  مانیکوریست   5141



 ١٠٩

  مربی آرایش و زیبایی   5141
  مشاطه   5141
    

  ها  ها و مالزم مصاحب  5142
    

  ندیمه  5142
    

  ماموران کفن و دفن   5143
    

  اجراکننده مراسم مذهبی کفن و دفن   5143
  تلقین گو   5143
  حنوط کار   5143
  غسال   5143
  قبرکن   5143
  کفن نویس   5143
  گورکن   5143
  متصدي متوفیات   5143
  مرده شوي   5143
  نمازمیت خوان   5143
    

  بندي نشده در جاي دیگر  سایر کارکنان خدمات شخصی طبقه  5149
    

  دار حمام  جامه  5149
  حمامی   5149
  دالك حمام   5149
  کارگر حمام   5149
  به کیسه کش گرما  5149
    
  ها، پیشگویان، فالگیرها و کارکنان مربوط  بین طالع  515
    

  ها، پیشگویان، فالگیرها و کارکنان مربوط  بین طالع  5150
    

  پیشگو   5150
  طالع بین   5150



 ١١٠

  فالگیر   5150
  کف بین   5150
    
  ها و سایر کارکنان خدمات حفاظتی  نشان آتش  516
    

  ها  نشان آتش  5161
    

  آتش نشان   5161
  آتش نشان جنگل   5161
  امدادگر آتش نشانی   5161
  نشانی  تکنسین آتش  5161
  تکنسین ایمنی ـ آتش سوزي   5161
  رییس آتش نشانی   5161
  کارشناس آتش نشانی   5161
  مامور آتش نشان جنگل  5161
  مامور آتش نشانی   5161
  ) اطفاي حریق ( مامور اطفاییه   5161
  ر گشت آتش نشانی جنگلمامو  5161
  مامور نجات آتش نشانی   5161
    

  افسران پلیس   5162
    

  افسر آگاهی   5162
  افسر پلیس   5162
  انتظامی   5162
  بازرس پلیس   5162
  ) نیروي انتظامی ( بازرس ژاندارمري   5162
  بازرس کل پلیس   5162
  بازرس مبارزه با قاچاق مواد مخدر   5162
  ) نیروي انتظامی ( پاسبان   5162
  پلیس   5162
  پلیس راه   5162
  پلیس قضایی   5162
  پیش مرگ  5162



 ١١١

  تکنسین انگشت نگار شهربانی   5162
  رییس آگاهی   5162
  رییس اداره بازرسی زندان ها   5162
  رییس اداره مبارزه با مواد مخدر   5162
  ) رییس حوزه انتظامی ( رییس پاسگاه   5162
  یره صدور گواهینامه رییس دا  5162
  رییس کل امور انتظامی کشور   5162
  ) رییس حوزه انتظامی ( رییس کالنتري   5162
  ) نیروي انتظامی ( ژاندارم   5162
  قائم مقام نیروي انتظامی   5162
  ) نیروي انتظامی ( کارآگاه   5162
  کاردان فنی راهنمایی و رانندگی   5162
  کارشناس اسلحه   5162
  )  راهنمایی و رانندگی ( کارشناس تصادفات   5162
  کارشناس راهنمایی و رانندگی   5162
  مامور آگاهی   5162
  مامور اداره پلیس   5162
  مامور تشخیص هویت   5162
  ) نیروي انتظامی ( مامور شهربانی   5162
  ) نیروي انتظامی ( مامور کمیته   5162
  مامور گشت پلیس   5162
  ساحلمامور گشت   5162
  متصدي انتظامات   5162
  متصدي تعیین خالفی ماشین   5162
  گذاري اتومبیل  متصدي شماره  5162
  متصدي صدور گواهینامه رانندگی   5162
  مسئول بسیج   5162
  نیروي انتظامی   5162
    

  نگهبانان زندان   5163
    

  افسر ندامتگاه   5163
  رییس زندان   5163
  زندانبان   5163



 ١١٢

  سئول اردوگاه عراقیم  5163
  نگهبان زندان   5163
    

  بندي نشده در جاي دیگر  سایر کارکنان خدمات حفاظتی طبقه  5169
    

  بادي گارد   5169
  سرپرست حفاظت پاالیشگاه   5169
  سرپرست کمپ   5169
  قرقبان جنگل   5169
  مامور تحقیق گزینش   5169
  مامور گارد جنگل   5169
  یق مامور نجات غر  5169
  متصدي کنترل با آیینه   5169
  متصدي کنترل با تلویزیون مدار بسته   5169
  متصدي کنترل بصري بانک   5169
  متصدي کنترل راه   5169
  محافظ قطار مسافربري  5169
  محیط بان   5169
  مسئول اجراي احکام   5169
  مسئول ایمنی   5169
  مسئول تخلیه امالك بنیاد مستضعفان   5169
  مسئول حراست   5169
  مسئول کمیته انضباطی دانشگاه   5169
  مسئول گزینش   5169
  مسئول واحد بازرسی خواهران   5169
    
  کنندگان کاال  ها، فروشندگان و معرفی مانکن  52
    
  )مانکن ( هاي تبلیغاتی  مدل  521
    

  )مانکن ( هاي تبلیغاتی  مدل  5210
    

  مانکن    5210
   مدل تبلیغاتی  5210



 ١١٣

    
  کنندگان کاال  ها و معرفی فروشندگان فروشگاه  522
    

  کنندگان کاال  ها و معرفی فروشندگان فروشگاه  5220
    

  آبمیوه فروش   5220
  امانت فروش   5220
  اوراقچی   5220
  بزاز   5220
  بقال   5220
  بنزین فروش   5220
  ... ) پارچه، برنج، آهن و ( بنکدار   5220
  ر دا بوفه  5220
  پخش کننده کاال   5220
  پخش کننده گاز   5220
  پیتزا فروش   5220
  ترازودار   5220
  توزیع کننده روزنامه   5220
  توزیع کننده شیر   5220
  توزیع کننده کاال   5220
  توزیع کننده گاز   5220
  توزیع کننده گوشت و مرغ   5220
  توزیع کننده نوشابه   5220
  دخل دار   5220
  دستیار سفارشات فروشگاه   5220
  ) برنج فروش ( رزاز    5220
  ساندویچ فروش   5220
  سقط فروش   5220
  سلف خر   5220
  ) فروشنده ماهی ( سماك   5220
  سمسار   5220
  عطار   5220
  عالف   5220
  ) خرازي فروش ( عالقبند   5220



 ١١٤

  فروشنده   5220
  ) گوشت فروش ( قصاب   5220
  قهوه چی   5220
  کارگر پخش و تولید کاال   5220
  کارگر پمپ بنزین   5220
  کافه چی   5220
  گازرسان   5220
  لبنیات فروش   5220
  مامور پخش و توزیع کاال   5220
  متصدي بوفه   5220
  متصدي پخش و توزیع کاال   5220
  متصدي پمپ بنزین   5220
  متصدي دفتر فروش   5220
  متصدي کانتین   5220
  روش مسئول ف  5220
  نسخه پیچ   5220
  یراقچی   5220
    
  ها فروش  فروشندگان در دکه  523
    

  هاي فروش  فروشندگان در دکه 5230
    

  دار  دکه 5230
  فروشنده در دکه  5230
  فروشنده در کیوسک  5230
    
  کارکنان ماهر کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري   6

    
  و ماهیگیريکارکنان ماهر کشاورزي، جنگلداري   61
    
  زراعتکاران، سبزیکاران و باغداران   611
    

  زراعتکاران و سبزیکاران   6111
    



 ١١٥

  ) میراب مزارع ( آبیار   6111
  بادام زمینی کار   6111
  بذر پاش   6111
  برزگر   6111
  برنج کار   6111
  پنبه کار   6111
  توتون کار   6111
  جالیزکار   6111
  جوکار   6111
  درکار  چغن  6111
  خرمن کوب   6111
  زارع   6111
  زراعتکار   6111
  کار  زعفران  6111
  سبزیکار   6111
  سرپرست مزارع کشاورزي   6111
  زمینی کار  سیب  6111
  شالیکار   6111
  شخم زن   6111
  صیفی کار   6111
  کتان کار   6111
  کشاورز حبوبات   6111
  کشاورز غالت   6111
  کشت کار   6111
  گندم کار و جوکار   6111
  ) آبیار کشاورزي ( میراب   6111
  نشاکار ـ به جز گل   6111
  نشاکار برنج   6111
  نشاکار سبزي   6111
  نشاکار صیفی   6111
  نیشکر کار   6111
  وجین کار   6111
  یونجه کار   6111
    



 ١١٦

  باغداران و موکاران   6112
    

  رمثمر باغبان ـ پرورش دهنده درختان مثمر و غی  6112
  باغدار   6112
  هاي میوه  پیوندزن درخت  6112
  پیوندکار درخت   6112
  آوري کننده شیره درخت خرما  جمع  6112
  آوري کننده صمغ درخت کاج  جمع  6112
  چایکار   6112
  درختکار   6112
  سرشاخه زن درختان میوه   6112
  گیر ـ کشاورزي  صمغ  6112
  کتیرا پاك کن   6112
  ر موکا  6112
  هرس کننده درختان   6112
    

  نهال کاران و گل کاران   6113
    

  باغبان ـ پرورش دهنده گل و نهال   6113
  پرورش دهنده قارچ   6113
  پرورش دهنده گل   6113
  پرورش دهنده نهال   6113
  پیوند زن بوته   6113
  قلمه زن   6113
  کشت کار قارچ   6113
  گل کار   6113
   دار گلخانه  6113
  نشاکار گل  6113
  نهال کار   6113
  هرس کن گل و بوته   6113
    

  کشاورزان تولیدکننده محصوالت باغی و زراعی توام   6114
    

  تولیدکننده محصوالت مختلف کشاورزي   6114



 ١١٧

  کشاورز تولیدکننده محصوالت مختلف   6114
    
  ر حیوانات پرورش دهندگان دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و سای  612
    

  دامداران   6121
    

  پرواربند   6121
  پرورش دهنده اسب   6121
  پرورش دهنده حیوانات براي اصالح نژاد   6121
  پشم چین ـ در دامداري   6121
  دامپرور   6121
  دامدار   6121
  رمه دار   6121
  سرپرست قسمت دامداري   6121
  شیردوش   6121
  گاوچران   6121
  گاودار   6121
  گله دار   6121
  گوسفنددار   6121
    

  پرورش دهندگان مرغ   6122
    

  پرورش دهنده بوقلمون   6122
  پرورش دهنده پرندگان   6122
  پرورش دهنده جوجه   6122
  پرورش دهنده مرغ و خروس   6122
  پرورش دهنده مرغهاي خانگی   6122
  سرپرست قسمت جوجه کشی   6122
  ي سرپرست قسمت مرغدار  6122
  کارگر ماهر جوجه کشی   6122
  متصدي ماشین جوجه کشی   6122
  مرغدار   6122
    

  پرورش دهندگان زنبور عسل و کرم ابریشم   6123



 ١١٨

    
  پرورش دهنده زنبور عسل   6123
  پرورش دهنده کرم ابریشم   6123
  پیله کار   6123
  زنبوردار   6123
  کارگر ماهر زنبورداري   6123
  ر نوغانداري کارگر ماه  6123
  کندودار زنبورعسل   6123
  ) هاي کندوي زنبور عسل  مومی کننده شانه( موم عاج کن   6123
  نوغان دار   6123
    

  پرورش دهندگان دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم توام   6124
    

  پرورش دهنده انواع حیوانات اهلی   6124
    

  بندي نشده در جاي دیگر  پرورش دهندگان سایر حیوانات طبقه  6129
    

  پرورش دهنده پرندگان براي شرکت در مسابقه   6129
  پرورش دهنده پرنده زینتی   6129
  پرورش دهنده حیوانات آزمایشگاهی   6129
  پرورش دهنده موش آزمایشگاهی   6129
  شکاربان   6129
    
  کشاورزان تولید کننده محصوالت کشاورزي و دامی   613
    

  ورزان تولید کننده محصوالت کشاورزي و دامی کشا  6130
    

  کشاورز تولیدکننده محصوالت کشاورزي و دامی   6130
    
  کارکنان جنگلداري و امور مربوط   614
    

  کارکنان جنگلداري و قطع اشجار   6141
    

  ارزیاب الوار در جنگل   6141



 ١١٩

  ارزیاب چوب   6141
  اره کار الوار و تیر در جنگل   6141
  الوار بر در جنگل   6141
  برشکار الوار جنگل   6141
  برشکار تراورس در جنگل   6141
  برشکار دیرك و تیرچوبی در جنگل   6141
  ) هیزم شکن ( تبرزن   6141
  جنگلبان   6141
  جنگلدار   6141
  جهت یاب جنگل   6141
  چوب بر ـ در جنگل   6141
  ) شود  نوعی قایق که از الوار درست می( سازنده کلک براي حمل الوار در جنگل   6141
  سرشاخه زن و آراینده درختان جنگل   6141
  شاخه زن الوار بري   6141
  بند الوار در جنگل  طبقه  6141
  کارگر ماهر جنگلداري   6141
  کلک ران الوار   6141
  کنده بر   6141
  مامور مراقبت از جنگل   6141
   هدایت کننده الوار در رودخانه  6141
  هیزم شکن   6141
    

  تولید کنندگان ذغال و تقطیرکنندگان چوب در جنگل   6142
    

  تربانتین ساز به روش سنتی   6142
  ذغال ساز چوب   6142
  ذغال ساز در جنگل   6142
  کارگر ماهر تقطیرچوب به روش سنتی   6142
  متصدي تقطیر چوب به روش سنتی   6142
    
  ار کارکنان ماهیگیري و شک  615
    

  گذاران و شکارچیان حیوانات آبزي تله  6154
    



 ١٢٠

  تله گذار   6154
  شکارچی ـ غیر از نهنگ   6154
  صیاد ـ غیر از ماهی و میگو و صدف  6154
  مارگیر   6154
    

  ماهیگیران و پرورش دهندگان حیوانات آبزي   6155
    

  پرورش دهنده صدف   6155
  پرورش دهنده ماهی   6155
  نداز لنج تورا  6155
  دام افکن و شکارچی آبزیان   6155
  سرکارگر صید   6155
  شکارچی نهنگ   6155
  صیاد ماهی   6155
  صیاد مروارید   6155
  صیاد میگو   6155
  ) صید مروارید ( غواص   6155
  کشت کننده گیاهان دریایی   6155
  ماهیگیر   6155
    
  کارکنان کشاورزي و ماهیگیري خودمعاش   62
    
  کارکنان کشاورزي و ماهیگیري خودمعاش  621
    

  کارکنان کشاورزي و ماهیگیري خودمعاش  6210
    

  کارکن کشاورزي و ماهیگیري خودمعاش   6210
    
  گران و کارکنان مشاغل مربوط  صنعت  7

    
  کارکنان ساختمانی و استخراج   71
    
  ها  چیان ـ مسئولین انفجار، سنگبرها و سنگتراش معدن  711



 ١٢١

    
  معدنچیان و کارگران معادن سنگ   7111
    

  چوب بست کارتونلهاي معدن   7111
  حفار معدن   7111
  دریل کارتونل   7111
  دیلم زن ـ معدن   7111
  سرپرست معدن   7111
  سرکارگر معدن   7111
  سنگ بر در معدن   7111
  کارگر استخراج معدن سنگ   7111
  دن سنگ کارگر استخراج هیدرولیکی مع  7111
  کارگر اکتشاف ذغال سنگ   7111
  کارگر پوشاندن معدن سنگ با الوار و تبر   7111
  کارگر حفاري معدن   7111
  کارگر خرد کردن سنگ در معدن   7111
  کوبی در معدن  کارگر شمع  7111
  کوبی در معدن سنگ  کارگر شمع  7111
  کارگر کشیدن و برداشتن ستونهاي چوبی در معدن  7111
  کارگر کشیدن و برداشتن ستونهاي چوبی در معدن سنگ   7111
  کارگر معدن ذغال سنگ   7111
  کارگر معدن سنگ   7111
  کارگر معدن گچ   7111
  کارگر نگهداري شمع در معدن   7111
  کارگر نگهداري شمع در معدن سنگ   7111
  کوهبر در معدن   7111
  متصدي پاك کردن الوار در معدن   7111
  دن چی مع  7111
  معدن چی معادن زیرزمینی   7111
  معدن چی معادن سطحی   7111
  بردار معدن نمونه  7111
    

 کارگران انفجار معادن  7112

    



 ١٢٢

  آتشکار معدن  7112
  باروت گذار  7112
  ) آتشبار ( متصدي انفجار معدن  7112
  متصدي تخریب معدن  7112
  متصدي مواد منفجره در معدن   7112
    

  ها  تراش  سنگ بران و سنگ  7113
    

  بتونه کار سنگ   7113
  برشکار سنگ در کارخانه   7113
  پرداخت کار سنگ ـ با دست   7113
  ) سنگ تراش، سنگ بر ( حجار   7113
  حکاك بناي یادبود   7113
  حکاك سنگ   7113
  درجه بند سنگ   7113
  سنگ بر در کارخانه   7113
  سنگ تراش   7113
  شکن در کارخانه سنگ   7113
  سنگ کوب   7113
  صیقل کار سنگ   7113
  ظروف سنگی ساز با دست   7113
  قلم زن سنگ   7113
  کارگر صنایع دستی سنگی   7113
  کنده کار سنگ   7113
  وسط کار ـ سنگبر و سنگ تراش   7113
    
  کارکنان اسکلت بندي راه و ساختمان و مشاغل مربوط   712
    

  تمانی با استفاده از مصالح سنتی کارکنان ساخ  7121
    

  بناي کاهگل کار   7121
  چپرساز   7121
  کاهگل کار   7121
    



 ١٢٣

  بنایان آجر کار و سنگ کار   7122
    

  بناي آجر کار   7122
  بناي سنگ کار   7122
  بندکش ساختمان   7122
  سفت کار   7122
  سنگ چین ساختمان   7122
  ) بنا ( معمار   7122
    

  کاران  تون کاران و سیمانب  7123
    

  آرماتور بند   7123
  آرماتورچی   7123
  بتون ریز ساختمان   7123
  بتون کار   7123
  کار  بناي سیمان  7123
  سرپرست بتون ریزي   7123
  سرپرست سیمانکاري   7123
  سرکارگر بتون ریزي   7123
  سمنت کار   7123
  سیمانکار ساختمان   7123
  مان قالب بند سی  7123
  قرنیزکار ساختمان   7123
    
  نجاران ساختمانی و در و پنجره سازان چوبی   7124

    
  در و پنجره ساز چوبی   7124
  درودگر ـ در و پنجره ساز   7124
  سرپرست نجاري   7124
  سرکارگر نجاري   7124
  عایق کار اگوستیک   7124
  قایق ساز چوبی   7124
  قرنیزساز چوبی   7124
  تریلی ساز ـ چوبی   کفی  7124



 ١٢٤

  لمبه کار  7124
  نجار اسکلت ساختمان   7124
  نجار پل   7124
  نجار صحنه تئاتر  7124
  نجار کشتی و قایق   7124
  نرده ساز چوبی   7124

    
  کارکنان خطوط راه آهن   7125
    

  آهن  تراورس گذار راه  7125
  تعمیرکار خط و ابنیه   7125
  تعمیرکار ریل   7125
  تعویض کننده ریل   7125
  ریل گذار   7125
  کارگر آتشبار ـ راه و ساختمان   7125
  کارگر خط طرق   7125
  کارگر ریل کوب   7125
  مباشر راه یا عملیات خاکی   7125
  آهن  متصدي تعمیر و تعویض تراورس راه  7125
  آهن  متصدي نگهداري خطوط راه  7125
    

  ) ز کارگران ساده به ج( سایر کارکنان ساختمانی   7126
    

  بنا   7126
  ) مقنی ( چاه کن   7126
  چوب بست کار ساختمان   7126
  حفار ـ به جز معدن   7126
  خرپاکوب   7126
  داربست ساز ساختمان  7126
  دودکش ساز ـ بنایی   7126
  کارگر اسکله   7126
  ) کارگر حفر قنات ( کاریزکن   7126
  کفراژبند   7126
  الیروب   7126



 ١٢٥

  مامور نصب تیر برق   7126
  مقنی   7126
  نصب کار تابلو و چراغ راهنمایی   7126
  نصب کار داربست فلزي   7126
  نصب کننده تیر برق  7126
  نصب کننده سقف کاذب   7126
  یراق بند ساختمان   7126
    
  کاران ساختمان  ها و برق کارکنان نازك کاري ـ لوله کش  713
    

  ) ام سازان ب( سقف سازان   7131
    

  آسفالت کار سقف   7131
  ایرانیت کار   7131
  ) پشت بام ساز ( بام ساز   7131
  تعمیر کار شیروانی   7131
  توفال کوب  7131
  سفال کار سقف   7131
  سقف کار ساختمان   7131
    

  کف پوشان و کاشی کاران   7132
    

  بناي کاشی کار   7132
  سرامیک کار   7132
  کار کاشی   7132
  متصدي نصب پارکت و مکالئوم   7132
  متصدي نصب کف پوش ـ پارکت و مکالئوم   7132
  موزاییک کار   7132
    

  گچ کاران   7133
    

  بناي سفید کار   7133
  بناي گچ کار   7133
  سازنده قطعات گچ بري پیش ساخته   7133



 ١٢٦

  سفید کار ساختمان   7133
  گچ بر ساختمان   7133
  ساختمان گچ کار   7133
    

  عایق کاران   7134
    

  اکوستیک بند   7134
  ایزوله کار   7134
  هاي بخار  عایق بند دیگ  7134
  عایق بند لوله   7134
  عایق کار بام و سقف   7134
  عایق کار تجهیزات حرارتی، تهویه و تبرید   7134
  عایق کار ساختمان   7134
  کارگر عایق کار ساختمانی   7134
  گر عایق کار موتورخانه کار  7134

    
  شیشه بران   7135
    

  آیینه کار   7135
  بطانه کار ـ بتونه کار شیشه   7135
  شیشه انداز ساختمان   7135
  شیشه بر ساختمان   7135
  ) شیشه انداز ( شیشه نصب کن   7135
  ) شیشه بر ( نصب کار شیشه   7135
  اي  نصب کننده در شیشه  7135
    

  ها  لوله کش  7136
    

  تعمیرکار لوله آب   7136
  سرپرست لوله کشی   7136
  کشی  سرکارگر لوله  7136
  کارگر تعمیرات لوله   7136
  کارگر لوله کش  7136
  لوله کش   7136



 ١٢٧

  لوله کش شوفاژ  7136
  لوله کش فاضالب   7136
  لوله کش کشتی و هواپیما   7136
  لوله کش گاز خانگی   7136
  نقلیه  لوله کش وسایل  7136
  متصدي آب بندي لوله   7136
  متصدي اتصال لوله   7136
  نشت یاب   7136
    

  کاران ساختمان  برق  7137
    

  ) سیم کش ( برقکار ساختمان   7137
  کارگر برقکار ساختمان   7137
  مسئول تعمیرات برق ساختمان   7137
  نصب کننده دستگاه در بازکن برقی   7137
    
  اران و تمیزکنندگان نماي ساختمان نقاشان، جالک  714
    

  نقاشان و تزیین کاران ساختمان   7141
    

  پیستوله کار در ساختمان   7141
  رنگ کار اسکلت فلزي ساختمان   7141
  رنگ کار ساختمان   7141
  کمک نقاش ساختمان   7141
  متصدي خط کشی خیابانها   7141
  متصدي نصب تزیینات ساختمان   7141
  اب کاغذ دیواري نص  7141
  نصاب موکت   7141
  نقاش ساختمان   7141
    

  جالکاران و نقاشان محصوالت فلزي و چوبی   7142
    

  بطانه کار وسایل نقلیه   7142
  پولیش کار اتومبیل   7142



 ١٢٨

  پولیش کار موتور سیکلت   7142
  پولیش واگن   7142
  پیستوله کار در صنایع   7142
  نقلیه  پیستوله کار وسایل  7142
  جالکار چوب   7142
  دیپ کار نقاشی   7142
  رنگ کار اتومبیل   7142
  رنگ کار کشتی   7142
  آالت  رنگ کار ماشین  7142
  رنگ کار مبلمان فلزي   7142
  رنگ کار محصوالت فلزي   7142
  رنگ کار هواپیما   7142
  سرپرست نقاشی محصوالت صنعتی   7142
  نعتی سرکارگر نقاش محصوالت ص  7142
  کمک پولیش کار   7142
  کمک نقاش اتومبیل   7142
  گردپاش فلز   7142
  لعاب کار محصوالت فلزي   7142
  ) رنگ کار اتومبیل ( نقاش اتومبیل   7142
  آالت ـ به جز وسایل نقلیه  نقاش ماشین  7142
  ) الك الکل کار ( نقاش وسایل چوبی   7142
    

  تمیزکنندگان نماي ساختمان   7143
    

  پاك کن نماي ساختمان   7143
  سندبالست کاران ساختمان   7143
  کارگر کف ساي   7143
    
  آالت و  هاي ماشین ها و مکانیک فلزکاران ـ تراش کاران ـ ابزار سازان ـ مکانیسین  72

  تعمیرکاران وسایل برقی و الکترونیکی  
    

  هاي فلزي  ده سازي سازهگیران ـ جوشکاران ـ ورق کاران و مسئولین آما قالب  721
    

  گران  قالب گیران و ریخته  7211



 ١٢٩

    
  گري  پرسکار ریخته  7211
  گري  تمیزکار ریخته  7211
  گر فلز بادست  ریخته  7211
  گري  سرپرست ریخته  7211
  گر  سرکارگر ریخته  7211
  گري  صیقل کار ریخته  7211
  گري  قالب شوي ریخته  7211
  ز قالب گیر روي می  7211
  ) کف سازي و حفره سازي ( گري فلز  قالب گیر ریخته  7211
  گري  کارگر آسیاي ماسه ریخته  7211
  گري  کارگر تکمیل ریخته  7211
  کمک ماهیچه گیر   7211
  گري  لرزانک چی ـ ریخته  7211
  ماهیچه پرکن   7211
  ماهیچه ساز   7211
  ماهیچه گذار   7211
  ماهیچه گیر   7211
  از فلزي مدل س  7211
    

  جوشکاران و برش کاران   7212
    

  آهن برباجوش   7212
  اپراتور ماشین برش فلز   7212
  جوشکار ـ خال جوش   7212
  جوشکار استیلن   7212
  جوشکار اکسی استیلن   7212
  جوشکار ترمیت   7212
  جوشکار درزگیر   7212
  جوشکار قوس الکتریکی   7212
  جوشکار محصوالت فلزي   7212
  جوشکار مقاومت الکتریکی   7212
  جوشکار نقطه   7212
  سرپرست برشکاري فلزات   7212



 ١٣٠

  سرپرست جوشکاري   7212
  سرکارگر برشکار   7212
  سرکارگر جوشکار   7212
  لحیم زن سیم  7212
  لحیم کار   7212
  لحیم کار کوره   7212
  لحیم کار مشعل   7212
  مربی جوشکاري   7212
    

  هاي فلزي  ن و نصب کنندگان اسکلتسازندگا  7214
    

  اسکلت بند ساختمان   7214
  اسکلت ساز ساختمان   7214
  بدنه ساز کشتی   7214
  پایه ساز اسکله فلزي   7214
  تعمیر کار اسکله   7214
  تعمیر کار بدنه هواپیما و هلیکوپتر   7214
  تعمیرکار قسمت فلزي بدنه کشتی   7214
  تعمیر کار واگن   7214
  تیرآهن کار   7214
  سازنده بدنه هواپیما و هلیکوپتر   7214
  سوله ساز   7214
  کارگر تعمیرات بدنه کشتی   7214
  نصب کار اسکلت فلزي   7214
  نصب کار پل فلزي   7214
  نصب کار تیرآهن   7214
  نصب کار سیلو   7214
  نصب کار قطعات فلزي بدنه کشتی   7214
  واگن ساز   7214
    

  ها  ها و کابل باف بل کشکا  7215
    

  آماده کننده کابل باالبر   7215
  ریسنده سیم یا مفتول   7215



 ١٣١

  ریسنده کابل   7215
  کابل بند پل   7215
  کابل بند پل معلق   7215
  کابل بند دستگاه حفاري چاههاي نفت و گاز   7215
  کابل بند کشتی   7215
  کابل بند هواپیما   7215
  ل چاه نفت متصدي نصب دک  7215
  متصل کننده کابل و طناب   7215
  ) کابل بند قطار ( آهن  مجهز کننده کابل راه  7215
  نصب کار دکل چاه   7215
    

  کنند غواصان و کارگرانی که زیر آب کار می  7216
    

  غواص اسکله   7216
  هاي آبی  غواص پل  7216
  غواص کشتی   7216
    

 انه سازندگان ظروف فلزي آشپزخ 7217

    
  دیگ زودپز ساز  7217
  دیگ ساز ـ ظروف آشپزخانه  7217
  سطل ساز فلزي  7217
  سینی ساز فلزي  7217
  ظروف آلومینیوم ساز  7217
  ظروف استیل ساز  7217
  ظروف تفلون ساز  7217
  ظروف فلزي ساز  7217
  قابلمه ساز   7217
  قاشق و چنگال ساز  7217
  قندان ساز فلزي  7217
  کتري ساز  7217
  ) ظروف مس ساز ( مسگر  7217
  ورشو ساز   7217
    



 ١٣٢

  ) به جز ظروف فلزي آشپزخانه ( ورق کاران   7218
    

  آب چکان ساز   7218
  آبگرمکن ساز   7218
  آچارکش   7218
  آفتابه ساز ـ فلزي   7218
  آهنگر اتومبیل   7218
  اتاق ساز اتوبوس ـ فلزي   7218
  تومبیل ـ فلزي اتاق ساز ا  7218
  اتاق ساز کامیون ـ فلزي   7218
  اجاق ساز فلزي ـ غیربرقی  7218
  اگزوزساز  7218
  باربند ساز   7218
  باك ساز   7218
  بخاري ساز   7218
  بدنه ساز اتوبوس   7218
  بدنه ساز یخچال   7218
  بشکه ساز فلزي   7218
  پایه میز ساز ـ فلزي   7218
  ) با ماشین، با هوا  با دست،( پرچ کار   7218
  پرده کرکره ساز فلزي   7218
  تانکر ساز   7218
  تریلر ساز ـ فلزي   7218
  تعمیرکار پرده کرکره   7218
  تعمیرکار تانکرهاي نفت   7218
  تعمیرکار چراغ نفتی   7218
  تعمیرکار رادیاتور   7218
  تعمیرکار سماور   7218
  تعمیرکار سیلندر گاز  7218
  ار کاربراتور بخاري و آبگرمکن تعمیرک  7218
  تعمیرکار لوازم دفتري و اداري   7218
  تعمیرکار لوازم گازسوزخانه   7218
  تنوره ساز سماور   7218
  تیوب ساز آلومینیومی   7218



 ١٣٣

  جاکفشی ساز ـ فلزي   7218
  جالباسی ساز ـ فلزي   7218
  جعبه سازفلزي   7218
  چراغ ساز ـ تعمیرکار   7218
  غ ساز ـ ساخت چرا  7218
  حلبی ساز   7218
  اي ساز  در کرکره  7218
  دریچه ساز کولر   7218
  ) سماور ساز ( دواتگر   7218
  دودکش ساز فلزي   7218
  دیگ بخار ساز   7218
  دیگ شوفاژ ساز   7218
  رادیاتور ساز ـ غیر از اتومبیل  7218
  رادیاتور ساز اتومبیل   7218
  روروئک ساز   7218
  ریخچال ساز زی  7218
  سازنده تنور فلزي   7218
  سازنده روکش فن کوئل   7218
  سازنده زمین شوي فلزي   7218
  سازنده صندلی فلزي   7218
  سازنده عالیم رانندگی   7218
  سازنده قطعات گاز   7218
  سازنده کمپ فلزي   7218
  سازنده لوازم آبکاري   7218
  سازنده لوازم دفتري و اداري   7218
  سازنده لوازم فلزي و تخت بیمارستان   7218
  سپرساز اتومبیل   7218
  سرپرست ورقکاري   7218
  سرکارگر ورقکار   7218
  سرویس کار بخاري و آبگرمکن    7218
  سماور ساز   7218
  سیلندر ساز چاپ   7218
  سیلندر ساز گاز   7218
  سیلوساز   7218



 ١٣٤

  شستشو و سرویس کار فیلتر   7218
  ی ساز شیروان  7218
  صافکار اتومبیل  7218
  صافکار لوازم خانگی   7218
  صندلی بند اتومبیل   7218
  صندوق ساز   7218
  فویل آلومینیوم ساز   7218
  فیلتر ساز فلزي   7218
  قاب ساز فلزي   7218
  قاب عکس ساز فلزي   7218
  قالب ریز فلزات   7218
  قفس ساز فلزي   7218
  قفسه ساز فلزي   7218
  قلع ساز   7218
  قلک ساز تلفن   7218
  قوطی ساز فلزي   7218
  کابینت ساز فلزي   7218
  کاپ ورزشی ساز   7218
  کارگر تعمیرات مخازن   7218
  کارگر ساخت قطعات فلزي اتومبیل   7218
  کاغذ آلومینیوم ساز   7218
  کالسکه ساز   7218
  کانال ساز کولر   7218
  کپسول گاز ساز   7218
  ساز فلزي کمد   7218
  کمک فنر ساز   7218
  کنترل کننده سیلندر گاز   7218
  ) بدنه کولر ساز ( کولر ساز   7218
  گلگیر ساز   7218
  گهواره ساز فلزي  7218
  لوله بخاري ساز   7218
  مخزن ساز فلزي   7218
  منبع ساز فلزي   7218
  میز و صندلی فلزي ساز   7218



 ١٣٥

  نقاله ساز   7218
  ز ورقکار فل  7218
    
  آهنگران ـ ابزار سازان ـ تراشکاران و کارکنان مشاغل مربوط   722
    

  آهنگران، در و پنجره سازان فلزي و کارکنان مشاغل مربوط   7221
    

  آهنگر   7221
  آهنگر در و پنجره   7221
  پلیسه گیر ـ آهنگري   7221
  جوشکار در و پنجره   7221
  چکش زن   7221
  چکش کار   7221
  چلنگر   7221
  در و پنجره ساز فلزي   7221
  سرپرست آهنگري   7221
  سرکارگر آهنگر   7221
  فارسی کار فلز  7221
  مفتول ساز دستی   7221
  مفتول کار دستی   7221
  مفتول کش دستی   7221
    

  ابزار سازان و کارکنان مشاغل مربوط   7222
    

  آچار ساز   7222
  ابزار ساز   7222
  ـ کارگر  ابزارمند  7222
  اپراتور پرس   7222
  اره ساز   7222
  اره کار فلز   7222
  اسلحه ساز   7222
  افزار ساز   7222
  افزارمند ـ کارگر   7222
  برس ساز سیمی   7222



 ١٣٦

  بلبرینگ ساز   7222
  ) سوراخ کن ( بورینگ کار   7222
  بیل ساز   7222
  پتک زن   7222
  پرسکار فلز   7222
  از پیچ و مهره س  7222
  تشتک ساز   7222
  تعمیر قالب   7222
  تعمیرکار جنگ افزار   7222
  تعمیرکار قفل و کلید   7222
  تعمیر کار یراق آالت   7222
  تفنگ ساز   7222
  توري ساز فلزي   7222
  تیغ ساز   7222
  تیغه ساز   7222
  چاقو ساز   7222
  چرخکار فلز   7222
  چکش ساز   7222
  حدیده کار   7222
  خمکار فلز   7222
  داس ساز   7222
  دریل کار فلز   7222
  دستگیره ساز   7222
  زنجیر ساز   7222
  ساچمه ساز   7222
  سازنده پیچ گوشتی   7222
  سازنده دیسک سنگبري   7222
  سازنده شیر آب   7222
  سازنده وسایل کشاورزي   7222
  سرپرست پرسکاري   7222
  سرپرست خمکاري   7222
  پرسکار  سرکارگر  7222
  سرکارگر خمکار   7222
  سوزن ساز   7222



 ١٣٧

  شابلن ساز فلزي   7222
  فرزکار   7222
  فرقان ساز   7222
  فشنگ ساز   7222
  فلز بر   7222
  فلزکار   7222
  فنر ساز   7222
  قالب ساز فلزي   7222
  قفل ساز   7222
  قالب ساز فلزي   7222
  قالویز کار    7222
  قند شکن ساز   7222
  قیچی ساز   7222
  قیچی کار فلز   7222
  کالسور ساز   7222
  کلنگ ساز   7222
  کلیپس و گیره ساز   7222
  کلید ساز   7222
  ... ) ریل و ( لوازم پرده ساز   7222
  لوال ساز   7222
  ماله ساز   7222
  مته کار فلز   7222
  منگنه ساز، سنجاق ساز   7222
  میخ ساز   7222
  زي نردبان ساز فل  7222
  نعل ساز   7222
  ) نعلچه گر ( نعلبند   7222
  واشرساز فلزي   7222
  یراق ساز فلزي   7222
    

  آالت فلزکاري  تنظیم کنندگان ماشین  7223
    

  تنظیم کننده ماشین ابزار   7223
  تنظیم کننده ماشین تراشکاري   7223



 ١٣٨

  تنظیم کننده ماشین سوراخکاري   7223
  صافکاري  تنظیم کننده ماشین  7223
  تنظیم کننده ماشین صیقل کاري   7223
  تنظیم کننده ماشین فرز   7223
  تنظیم کننده ماشین فلزکاري   7223
  تنظیم کننده ماشین فلزکاري دقیق   7223
  تنظیم کننده ماشین مته   7223
  هاي خودکار  تنظیم کننده ماشین  7223
    

  بزار تراشکاران ـ صیقل کاران و تیزکنندگان ا  7224
    

  ابزار تیزکن   7224
  اره تیزکن   7224
  ) سیلندر تراش ( برقوزن   7224
  پرداخت کار فلزات   7224
  تراشکار صفحه   7224
  تراشکار فلز   7224
  تراشکار قطعه ساز   7224
  تمیز کار فلزات در آهنگري   7224
  تیزکننده ابزار فلزي  7224
  تیزکننده و آب دهنده اره   7224
  جالکار فلزات به جز طال و نقره   7224
  چاقو تیزکن   7224
  ) سفیدگر ( رویگر   7224
  سرپرست پرداختکاري  7224
  سرپرست تراشکاري   7224
  سرپرست سوهانکاري   7224
  سرکارگر پرداختکار   7224
  سرکارگر تراشکار   7224
  سرکارگر سوهانکار   7224
  سفیدگر مس   7224
  سمباده کار   7224
  گري  سنگ زن ریخته  7224
  سوهانکار   7224



 ١٣٩

  شابلون زن ـ تراشکار   7224
  ) رویگر ( صفار   7224
  صیقل کار فلز   7224
  عاج زن فلزات   7224
  فلز تراش   7224
  کمک پرداختکار   7224
  میل لنگ تراش   7224
    
  آالت  هاي وسایل نقلیه و ماشین ها و مکانیک مکانیسین  723
    

  ها و تعمیرکاران وسایل نقلیه موتوري  ینمکانیس  7231
    

  آپاراتی الستیک اتومبیل   7231
  اتومکانیسین اتومبیل   7231
  باالنس تایر   7231
  باالنس کار چرخ اتومبیل   7231
  پنچرگیر   7231
  ) به جز برقکار وسایل نقلیه ( تعمیرکار اتومبیل   7231
  تعمیرکار تایر و تیوپ   7231
  ار دوچرخه پایی تعمیرک  7231
  تعمیرکار کمک فنر   7231
  تعمیر کار الستیک اتومبیل   7231
  تعمیرکار موتور سیکلت   7231
  تعمیرکار وسایل نقلیه موتوري   7231
  تعویض کننده روغن اتومبیل   7231
  تنظیم کار فرمان   7231
  تنظیم کار موتور اتومبیل   7231
  دوچرخه ساز ـ تعمیرکار دوچرخه  7231
  روغن کار اتومبیل   7231
  سرپرست صافکاري اتومبیل   7231
  سرکارگر صافکاري اتومبیل   7231
  سرویس کار اتومبیل   7231
  کارگر تعویض روغن اتومبیل   7231
  کارگر تون آپ   7231



 ١٤٠

  کارگر سرویس دهی به اتومبیل   7231
  کارگر مکانیک اتومبیل   7231
  وتوري کمک سرویسکار وسایل نقلیه م  7231
  کمک مکانیک وسایل نقلیه موتوري   7231
  گریس کار اتومبیل   7231
  الستیک جداکن ـ پنچرگیري   7231
  لنت کوب  7231
  مربی مکانیکی اتومبیل   7231
  مسئول تون آپ   7231
  مکانیسین پمپ انژیکتور گازوییلی   7231
  مکانیک اتومبیل   7231
  مکانیک موتور وسایل نقلیه   7231
  مکانیک وسایل نقلیه   7231
  موتور شوي اتومبیل   7231
  میزان کار فرمان   7231
  هواگیر ترمز و کالج   7231
    

  ها و تعمیرکاران موتور هواپیما  مکانیسین  7232
    

  تعمیرکار موتور جت   7232
  تعمیرکار موتور هواپیما   7232
  روغن کار هواپیما   7232
  ا سرویس کار موتور هواپیم  7232
  کارگر سوخت گیري هواپیما   7232
  کمک مکانیک هواپیما   7232
  گریس کار موتور هواپیما   7232
  متصدي بازرسی سوخت هواپیما   7232
  متصدي بازرسی موتور هواپیما   7232
  متصدي تعمیر و نگهداري هواپیما   7232
  مکانیسین تعمیر هواپیما   7232
  مکانیک موتور هواپیما  7232
  مکانیک هلیکوپتر   7232
  مکانیک هواپیما   7232
  موتور شوي هواپیما   7232



 ١٤١

    
  آالت صنعتی و کشاورزي  هاي ماشین ها و مکانیک نصابان، مکانیسین  7233
    

  تعمیرکار برجهاي خنک کننده   7233
  تعمیرکار پمپ آب   7233
  تعمیرکار تاسیسات   7233
  تعمیرکار تراکتور   7233
  تلمبه  تعمیرکار  7233
  تعمیرکار توربین ـ به جز هواپیما و کشتی   7233
  تعمیرکار جرثقیل   7233
  تعمیرکار چراغهاي دریایی   7233
  تعمیرکار چرخ خیاطی   7233
  تعمیر کار دستگاه تهویه   7233
  تعمیرکار دیزل   7233
  تعمیرکار دیگ بخار   7233
  تی و کشاورزي آالت صنع تعمیرکار سیستم سوخت رسانی ماشین  7233
  تعمیرکار شبکه گاز   7233
  تعمیرکار شوفاژ   7233
  تعمیرکار قطعات دستگاهها    7233
  تعمیرکار کوره ذوب   7233
  تعمیرکار لوکوموتیو   7233
  تعمیرکار ماشین ابزار   7233
  آالت صنعتی  تعمیرکار ماشین  7233
  تعمیرکار ماشینهاي تولید سیمان   7233
  ماشینهاي کشاورزي  تعمیرکار  7233
  تعمیرکار مشعل   7233
  تعمیرکار موتور آب   7233
  تعمیرکار موتور جوش   7233
  آالت صنعتی  جفت کار ماشین  7233
  آالت  روغن کار قطعات ماشین  7233
  آالت سنگین  روغن کار ماشین  7233
  هاي ثابت  روغن کار ماشین  7233
  بادي روغن کار و سرویسکار دستگاههاي   7233
  روغن کار و گریس کار کشتی   7233



 ١٤٢

  آالت سنگین  سرویس کار ماشین  7233
  سرویس کار موتور کشتی   7233
  سوارکننده ماشینهاي چاپ    7233
  سوارکننده ماشینهاي چوب بري   7233
  سوارکننده ماشینهاي صنعتی   7233
  سوارکننده ماشینهاي فلزکاري   7233
  معدن  سوار کننده ماشینهاي  7233
  سوارکننده ماشینهاي نساجی   7233
  شوفاژ کار   7233
  کارگر تاسیسات حرارتی   7233
  آالت  کارگر تعمیرات ماشین  7233
  آهن  کارگر جریمه راه  7233
  کمک مکانیک ماشینهاي ثابت   7233
  کمک مکانیک ماشینهاي کشاورزي   7233
  گریس کار ماشینهاي ثابت   7233
  ) مکانیک ماشینهاي سنگین  (ماشین چی   7233
  ) مکانیک ماشینهاي سنگین ( ماشین کار   7233
  مامور حفاظت تاسیسات حرارتی   7233
  متصدي تعمیر تجهیزات سردخانه   7233
  متصدي نصب تاسیسات   7233
  مکانیسین تاسیسات   7233
  مکانیسین ترمز قطار   7233
  و واگن مکانیسین تعمیر و نوسازي قطعات موتوري   7233
  مکانیسین درزین   7233
  مکانیسین دستگاه بوجاري   7233
  آالت ـ به جز وسایل نقلیه  مکانیسین ماشین  7233
  مکانیک بویلر   7233
  مکانیک پمپ شناور   7233
  مکانیک پمپ هیدرولیک   7233
  هاي نفتی پاالیشگاه  مکانیک تلمبه  7233
  شتی مکانیک توربین ـ به جز هواپیما و ک  7233
  مکانیک جرثقیل، لیفتراك و تراکتور   7233
  مکانیک دستگاه حفاري   7233
  مکانیک دستگاههاي تهویه و خنک کننده   7233



 ١٤٣

  هاي مکنده  مکانیک دستگاه  7233
  مکانیک دیگ بخار   7233
  مکانیک کمپرسور   7233
  مکانیک لوکوموتیو   7233
  آالت تولیدي  مکانیک ماشین  7233
  آالت کشاورزي  یک ماشینمکان  7233
  مکانیک ماشین ابزار   7233
  مکانیک ماشین بخار   7233
  مکانیک ماشین چوب بري   7233
  مکانیک ماشین راه سازي   7233
  مکانیک ماشین زیرکوب   7233
  مکانیک ماشین سنگبري   7233
  مکانیک ماشین فلزکاري   7233
  مکانیک ماشین معدن   7233
  نساجی  مکانیک ماشین  7233
  مکانیک موتور تصفیه آب   7233
  مکانیک موتور کشتی   7233
  مکانیک موتور لنج   7233
  مکانیک موتورهاي ثابت   7233
  نصب کارتوربین   7233
  نصب کار جرثقیل   7233
  هاي سردکننده و تهویه  نصب کار دستگاه  7233
  نصب کار ماشین اداري و دفتري و محاسباتی   7233
  کار ماشین بافندگی نصب   7233
  نصب کار ماشین تکثیر  7233
  نصب کار ماشین چاپ   7233
  نصب کار ماشین چوب بري   7233
  نصب کار ماشین فلزکاري   7233
  نصب کار ماشین نساجی   7233
  آالت صنعتی  نصب کار ماشین  7233
  آالت کشاورزي  نصب کار ماشین  7233
  آالت معدن  نصب کار ماشین  7233
  آالت صنعتی  نصب کار موتور ماشین  7233
  نصب کننده شوفاژ   7233



 ١٤٤

  نصب کننده کنتور آب و گاز   7233
    
  ها و تعمیرکاران وسایل برقی و الکترونیکی  مکانیسین  724
    

  ها و تعمیرکاران وسایل برقی  مکانیسین  7241
    

  آرمیچربند   7241
  آرمیچر ساز   7241
  الکتروموتورساز   7241
  باطري ساز اتومبیل   7241
  برقکار اتومبیل   7241
  برقکار قطار   7241
  برقکار کشتی   7241
  برقکار وسایل نقلیه  7241
  برقکار هواپیما و هلیکوپتر   7241
  ) نئون کار ( تابلوساز   7241
  تابلو ساز برق فشار قوي   7241
  تابلونویس نئون   7241
  ترانس ساز   7241
  نسور تعمیرکار آسا  7241
  تعمیرکار استارت و دینام وسایل نقلیه   7241
  تعمیرکار الکتروموتور   7241
  تعمیرکار باطري   7241
  تعمیرکار برق و باطري اتومبیل   7241
  تعمیرکار بوبین   7241
  تعمیرکار ترانس برق  7241
  تعمیرکار ترانسفورماتور   7241
  تعمیرکار جاروبرقی   7241
  م تعمیرکار دینا  7241
  تعمیرکار کیلومتر شمار   7241
  تعمیرکار لوازم برقی خانگی و شخصی   7241
  شویی  تعمیر کار ماشین لباس  7241
  تعمیرکار موتور برق   7241
  تعمیرکار مولد برق   7241



 ١٤٥

  تعمیرکار میکروفن و بلندگو   7241
  تعمیرکار وسایل الکتریکی   7241
  تعمیرکار یخچال   7241
  نده کنتور برق تعویض کن  7241
  تنظیم کننده وسایل برقی  7241
  خازن ساز   7241
  دشارژ کننده باطري اتومبیل   7241
  دکل بند   7241
  دینام پیچ   7241
  دینام ساز   7241
  سرپرست برق   7241
  سرکارگر برق   7241
  سرویس کار کولر  7241
  ) لباسشویی ( سرویس کار ماشین رختشویی   7241
  کار یخچال سرویس   7241
  سلکتور ساز   7241
  سیم پیچ الکتروموتور   7241
  سیم چین کندانسور   7241
  سیم کش وسایل نقلیه   7241
  شارژ کن گاز یخچال   7241
  شارژ کننده باطري اتومبیل   7241
  عایق بند لوازم برقی   7241
  کارگر باطري ساز اتومبیل   7241
  کارگر تابلوساز برق   7241
  گر تعویض المپ کار  7241
  کارگر تولید باطري   7241
  کارگر دینام پیچ   7241
  کارگر المپ ساز   7241
  کالکتور ساز   7241
  کمک مکانیک دیزل برق   7241
  کنتاکتور ساز   7241
  المپ ساز   7241
  متصدي آزمایش و سرویس کنتور برق   7241
  آالت تولیدي  متصدي برق ماشین  7241



 ١٤٦

  خازن متصدي نصب   7241
  مسئول تابلوي الکتریکی   7241
  مسئول تابلوي توربین   7241
  مکانیسین برق   7241
  مکانیک دستگاه برق   7241
  ممیز تابلوهاي برق   7241
  مونتاژکار تایمر   7241
  مهتابی ساز  7241
  نئون ساز   7241
  نصب کار آسانسور   7241
  نصب کار ترانسفورموتور الکتریکی   7241
  صب کار ژنراتور ن  7241
  نصب کار کنتور برق   7241
  نصب کار مولد برق  7241
  نصب کار وسایل الکتریکی   7241

    
  تنظیم کاران لوازم الکترونیکی   7242
    

  سیم  تعمیرکننده بی  7242
  تنظیم کار ایستگاههاي رادیو و تلویزیون   7242
  تنظیم کار تجهیزات رادار   7242
  گاه اشعه ایکس تنظیم کار دست  7242
  تنظیم کار عالیم الکترونیکی   7242
  تنظیم کار وسایل الکترونیکی   7242
  تنظیم کار وسایل طبی الکترونیکی   7242
    

  تعمیرکاران و سرویس کاران لوازم الکترونیکی   7243
    

  تعمیرکار آنتن رادیو و تلویزیون   7243
  تعمیرکار تلویزیون   7243
  تگاه بایگانی تعمیرکار دس  7243
  تعمیرکار دستگاههاي تفریحی پارك   7243
  تعمیرکار رادیو   7243
  تعمیرکار سلکتور   7243



 ١٤٧

  تعمیرکار ضبط صوت   7243
  تعمیرکار ماشین تایپ   7243
  حساب   تعمیرکار ماشین  7243
  هاي تکثیر  تعمیرکار ماشین  7243
  تعمیرکار ماشینهاي تله تایپ  7243
  ماشینهاي چاپ تعمیرکار   7243
  تعمیرکار ویدئو   7243
  تلویزیون ساز ـ تعمیرکار   7243
  تنظیم کننده آنتن   7243
  رادیو ساز ـ تعمیر کار   7243
  مکانیسین ماشین تکثیر  7243
  مکانیسین ماشین چاپ   7243
  مونتاژکار آنتن   7243
  نصب کار آنتن رادیو و تلویزیون   7243
  نصب کننده رادار  7243
  نصب کننده کامپیوتر   7243
    

  نصب کنندگان و سرویس دهندگان تلگراف و تلفن   7244
    

  سیم  تعمیرکار بی  7244
  تعمیرکار دستگاه تلفن   7244
  تعمیرکار دستگاه تلفن مغناطیسی   7244
  تعمیرکار دستگاه تلفن و تلگراف   7244
  تعمیرکار دستگاه تلکس   7244
  گراف تعمیرکار دستگاه تل  7244
  تعمیرکار شبکه تلفن و تلگراف   7244
  کارگر تعمیرات دستگاه مخابرات   7244
  مامور بازدید فنی دستگاههاي مخابرات   7244
  متصدي تعمیرات تلفن   7244
  نصب کننده تلفن و تلگراف   7244
  وصل کننده دستگاه تلفن   7244
    

  نصب کنندگان و تعمیرکنندگان خطوط برق   7245
    



 ١٤٨

  برقکار خطوط برق   7245
  تعمیرکار خطوط تلفن و برق و تلگراف   7245
  سیم بان   7245
  ) بجز ساختمان ( سیم کش برق و تلفن و تلگراف   7245
  کابل بند   7245
  کابل کش   7245
  کارگر انشعاب برق   7245
  کارگر روشنایی برق   7245
  کمک تعمیرکار خطوط برق   7245
  کمک سیمبان   7245
  متصدي قطع و وصل برق و تلفن   7245
  متصدي نصب خطوط برق و تلگراف و تلفن   7245
  مفصل بند کابل   7245
  مقره کوب ـ کارگر   7245
    
  سازندگان ابزار دقیق، صنایع دستی، متصدیان چاپ و مشاغل مربوط   73
    
  سازندگان ابزار دقیق، آالت موسیقی و جواهر سازان   731
    

  گان و تعمیرکاران ابزار دقیق سازند  7311
    

  باسکول ساز   7311
  بریس ساز ـ کارگر   7311
  ترازوساز   7311
  تراشکار بریس   7311
  تعمیرکار ابزار دقیق   7311
  تعمیرکار باسکول   7311
  تعمیرکار پارکومتر   7311
  تعمیرکار تاکسی متر   7311
  تعمیر کار ترازو   7311
   تعمیر کار تلسکوپ  7311
  تعمیرکار دستگاههاي آزمایشگاهی   7311
  تعمیرکار دوربین عکاسی   7311
  برداري  تعمیرکار دوربین نقشه  7311



 ١٤٩

  تعمیرکار ساعت   7311
  تعمیرکار عینک   7311
  تعمیرکار فشارسنج و مصرف سنج   7311
  تعمیرکار کنتورآب و برق و گاز   7311
  تعمیرکار کنتور گاز   7311
  لوازم آزمایشگاهی  تعمیرکار  7311
  تعمیرکار میکروسکوپ   7311
  گیري دقیق  تعمیرکار وسایل اندازه  7311
  تعمیرکار وسایل پزشکی   7311
  تعمیرکار وسایل معلولین   7311
  دندانساز ـ کارگر   7311
  دوزنده کفش طبی   7311
  سازنده دست و پاي مصنوعی ـ کارگر   7311
  ارتوپدي  سازنده و تعمیرکار وسایل  7311
  ساعت ساز   7311
  سرکارگر تولید ابزار دقیق   7311
  سرنگ ساز   7311
  قپان ساز   7311
  کارگر ابزار دقیق   7311
  کارگر استریل سرنگ   7311
  کارگر دندانساز   7311
  کارگر ساخت لوازم پزشکی   7311
  متصدي فلزکاري دست و پاي مصنوعی   7311
  مونتاژکار پارکومتر   7311
  مونتاژکار تاکسی متر   7311
    

  سازندگان و تنظیم کنندگان آالت موسیقی   7312
    

  تعمیرکار آالت موسیقی   7312
  سازکوك کن   7312
  سازنده آالت موسیقی   7312
  سازنده سازهاي سنتی   7312
  کوك کننده آالت موسیقی   7312
    



 ١٥٠

  جواهرسازان و سازندگان فلزات گران قیمت   7313
    

  الماس تراش   7313
  پرداخت کار طال و نقره   7313
  ) نصب کننده جواهرات ( ترصیع کار   7313
  تعمیرکار جواهرات   7313
  جالکار طال و نقره   7313
  جواهر ساز   7313
  ) حکاك ( حروف کن روي طال و نقره   7313
  حکاك جواهر   7313
  حکاك روي فلز   7313
  نقره حکاك فلزات قیمتی، طال و   7313
  خاك شوي زرگري   7313
  ) طالساز ( زرگر   7313
  طالساز   7313
  عقیق تراش   7313
  فیروزه تراش   7313
  قابساز جواهر   7313
  قالب ریز جواهر   7313
  قلم زن برنج   7313
  قلم زن روي فلز   7313
  قلم زن مس   7313
  قلم زن نقره و طال   7313
  قلم زن ورشو   7313
  گوهري   7313
  موم کار جواهرات   7313
  میناکار روي فلز قیمتی   7313
  مینا کار فلز   7313
  نقره ساز ـ کارگر   7313
  نقره کار   7313
  نگین تراش   7313
  نگین کار   7313
    
  گران و کارکنان مشاغل مربوط  شیشه گران، آجرپزان،  سفال  732



 ١٥١

    
  ي تزیینی نقاشان سرامیک، شیشه و دیگر نقاشان هنرها  7324
    

  آیینه ساز   7324
  تزیین کار سرامیک   7324
  جیوه کار آیینه   7324
  رنگ کار سرامیک و کاشی و سفال   7324
  طالزن چینی   7324
  عکس زن چینی   7324
  کارگر رنگ زن چینی   7324
  کارگر رنگ زن کاشی   7324
  گل زن کاشی   7324
  نقاش روي شیشه   7324
  و چینی و سفال نقاش سرامیک   7324
  نقاش شیشه   7324
  ) نقره کار شیشه ( نقره کار آیینه   7324
    

  هاي آجرپزي ـ دستی  کارکنان کوره  7325
    

  آجر بارکن   7325
  آجرتراش   7325
  آجرچین   7325
  ) آجردرار ( آجردربیار   7325
  آجرکش کوره آجرپزي   7325
  انبارزن آجرپزي   7325
  پزي پاچرخ کش آجر  7325
  پالت گزار ـ آجرپزي   7325
  چرخ کش آجرپزي   7325
  خشت درست کن   7325
  خشت زن   7325
  خشت مال   7325
  زغال کش آجر پزي   7325
  سوخته کش آجرپزي   7325
  عمله اربابی آجرپزي   7325



 ١٥٢

  فخار   7325
  قالب دارکوره آجرپزي   7325
  قالب درآر آجرپزي   7325
  قالب ریز آجر   7325
  قالب زن آجر   7325
  قالب کش آجرپزي   7325
  قیچی کن خشت آجرپزي  7325
  کارگر آجرپزي  7325
  کارگر زیرنوار آجرپزي   7325
  کوره چین آجرپزي  7325
  کوره خالی کن آجرپزي   7325
  کوره درآر آجرپزي   7325
  کولرگانچی   7325
  گل انداز داخل دلو ـ آجرپزي   7325
  گل برآجرپزي  7325
  نواچین آجرپزي   7325
  واکوب کن ـ آجرپزي   7325
  واگن چین ـ آجرپزي   7325
  واگن کش ـ آجرپزي  7325
    

  گران ـ دستی  گران، چینی سازان و سفال کوزه  7326
    

  آماده کننده گل چینی   7326
  بادزن بدنه چینی   7326
  برشکار کاشی و چینی و سفال   7326
  پارافین زن چینی   7326
  پاك کننده چینی   7326
  پرداخت کار سفال، سرامیک و چینی   7326
  تمبوشه ساز سفالی   7326
  تنور ساز گلی   7326
  چاقو زن چینی   7326
  چانه کن گل در سفالگري   7326
  چرخ کار سفال   7326
  چینی بندزن   7326



 ١٥٣

  چینی ساز   7326
  سازنده لوازم برقی از جنس چینی   7326
   سرامیک ساز  7326
  سفال چین در کوره   7326
  سفال ساز   7326
  سفالگر   7326
  سمباده زن چینی   7326
  سوراخ کن بدنه چینی   7326
  صافکار چینی   7326
  ظروف سفالی ساز   7326
  قالب چین چینی   7326
  قالب ریز ظروف سفالی و چینی   7326
  قالب ریز کاشی   7326
  قالب زن سفال و چینی   7326
  لب ساز ـ سفال و چینی قا  7326
  گیري کاشی  کارگر اندازه  7326
  کارگر تولید سفال و چینی و کاشی   7326
  کارگر خشک کن چینی   7326
  کارگر درجه بندي چینی، سرامیک و کاشی   7326
  کارگر ساخت لوازم بهداشتی ساختمان  7326
  کاشی پز  7326
  کاشی تراش   7326
  کاشی ساز   7326
  ر کوزه گ  7326
  گردگیر چینی   7326
  لعاب کار سرامیک   7326
  مدل ساز سفال و چینی و سرامیک   7326
  مصالح ساي سفال   7326
  مصالح گیر سفال   7326
  معرق کار کاشی   7326
  مهرنماز ساز   7326
  واگن کش ـ چینی و سفال   7326
    

  گران ـ دستی  شیشه  7327



 ١٥٤

    
  برشکار شیشه   7327
   بلورساز  7327
  پرداخت کار شیشه   7327
  پرسکار شیشه   7327
  تراشکار شیشه   7327
  ) قلمزنان روي شیشه ( حکاك شیشه   7327
  خط انداز شیشه   7327
  خمکار شیشه   7327
  ذوب ریز شیشه   7327
  سنگ زن شیشه   7327
  شن پاش شیشه   7327
  شیشه بر ـ تولید شیشه   7327
  شیشه تراش   7327
  اب ـ تولید شیشه شیشه س  7327
  شیشه فوت کن   7327
  ) شیشه ساز ( شیشه گر   7327
  صیقل کار شیشه   7327
  طلق گذار ـ شیشه سازي   7327
  اي ساز  ظروف شیشه  7327
  ) قالب ریز عدسی ( عدسی ریز   7327
  عدسی ساز   7327
  قالب ریز شیشه   7327
  قالب ریز عدسی   7327
  قلم زن شیشه   7327
  رگر دمیدن شیشه کا  7327
  کارگر شیشه خشک کن ـ بلورسازي   7327
  کریستال ساز   7327
  کنده کار شیشه   7327
  متصدي دستگاه طلق  7327
  متصدي کنترل شیشه   7327
    
  اي، چرمی و مواد مشابه  کارکنان صنایع دستی چوبی، پارچه  733
    



 ١٥٥

  تزیین  کاران روي چوب   7331
    

  ـ خاتم کاري و منبت کاري  برشکار چند تیغه  7331
  تزیین کار چوب   7331
  تزیین کار حصیر   7331
  حکاك چوب   7331
  ) خاتم بند ( خاتم کار   7331
  زوارکوب ـ خاتم کار و منبت کاري   7331
  سازنده گلهاي چوبی تزیینی   7331
  باف ـ کارهاي دستی  کارگر نی  7331
  بت کاري کارگرهانیکام زن ـ خاتم کاري و من  7331
  کارگر هنردستی روي چوب   7331
  معرق کار چوب   7331
  منبت کار   7331
    

 تزیین کاران روي پارچه و چرم  7333

    
  تزیین کار پارچه  7333
  تزیین کار چرم  7333
    
  کارکنان امور چاپ و مشاغل مربوط   734
    

  حروف چینان و کارکنان مربوط   7341
    

  افست کار   7341
  پلی افست کار   7341
  چاپچی کتاب و نشریه   7341
  حروف چین   7341
  ) بریل ( سازنده نقشه الفبایی نابینایان   7341
  سرکارگر چاپ ـ چاپخانه   7341
  شابلون کش ـ چاپ   7341
  صفحه چین در چاپخانه   7341
  غلط گیر در چاپخانه   7341
  فرم بند   7341



 ١٥٦

  کارگر چاپ ـ چاپخانه   7341
  کارگر چاپ روي سنگ   7341
  کارگر چاپ کاغذ و مقوا   7341
  کارگر ردیف کن چاپخانه   7341
  لیتوگراف   7341
  متصدي چاپ نقشه   7341
  مسئول چاپخانه   7341
  گیر در چاپخانه  نمونه  7341
    

  سازان و گراورسازان با وسایل برقی  کلیشه  7342
    

  اسیدکار ـ کلیشه سازي   7342
  تروتیپ کار اش  7342
  الکتروتایپ کار   7342
  پلیپ ساز ـ کلیشه و گراورسازي   7342
  حکاك گراور   7342
  رتوش کننده صفحه چاپ   7342
  رتوش کننده نگاتیو و کلیشه   7342
  ) گراور ساز ( زینک ساز   7342
  قلم زن کلیشه سازي  7342
  کپی کار   7342
  کپی کار گرافیک   7342
  کلیشه ساز   7342
  کلیشه ساز و کپیست   7342
  گراور ساز   7342
  ماسترساز ـ کلیشه سازي   7342
  متصدي فتوگراور   7342
  مهرساز الستیکی و پالستیکی   7342
    

  حکاکان و سیاه قلم کاران چاپ   7343
    

  حکاك و سیاه قلم کار چاپ   7343
    

  کارکنان عکاسی و کارکنان مربوط   7344



 ١٥٧

    
  م چاپگر فیل  7344
  ظاهر کننده عکس رنگی   7344
  ظاهر کننده عکس سیاه و سفید   7344
  ظاهر کننده عکس مثبت   7344
  ظاهر کننده عکس معکوس   7344
  عکاس لیتوگراف ـ چاپخانه   7344
  عکاس هلیوگراور ـ چاپخانه   7344
  فتواینگراور   7344
  کارگر تاریکخانه ظهور فیلم   7344
    

  و امور مربوط  کارکنان صحافی  7345
    

  برشکار کاغذ و کتاب در صحافی   7345
  جلدساز   7345
  جلد کوب   7345
  حکاك جلد کتاب   7345
  سازنده جلدهاي زینتی   7345
  سرپرست صحافی دستی   7345
  سرکارگر صحافی   7345
  شیرازه بند در صحافی   7345
  شیرازه دوز   7345
  صحاف  7345
  صفحه بند   7345
  یی کننده حاشیه کتاب ـ صحافکار طال  7345
  کارگر صحاف   7345
  کاغذ تاکن در صحافی   7345
  کمک صحاف   7345
  مرمر نما کننده حاشیه کتاب ـ صحافکار   7345
    

  و نقوش برجسته ) چاپ روي پارچه ( گران سیلک اسکرین  چاپ  7346
    

  ) نقش زن پارچه ( باسمه چی   7346
  چاپ کننده پارچه   7346



 ١٥٨

  چاپ کننده عالمت برروي تریکو   7346
  چاپچی نساجی ـ سیلک اسکرین و نقوش برجسته   7346
  چاپکار چاپ برجسته   7346
  چاپکار سیلک اسکرین   7346
  چاپکار قوطی فلزي   7346
  ) چاپ کار پارچه ( قلم کار   7346
  کارگر چاپ پارچه   7346
  کارگر چاپ در نساجی   7346
  ه گل زن پارچ  7346
  متصدي چاپ پارچه   7346
  متصدي چاپ چرم   7346
  متصدي گلزنی و چاپ پارچه   7346
  نقاش پارچه   7346
    
  بندي نشده در جاي دیگر  کارکنان سایر صنایع طبقه  74
    
  کارکنان صنایع غذایی و مشاغل مربوط   741
    

  ها و عمل آورندگان گوشت و ماهی  سالخ  7411
    

  میگو  پاك کننده  7411
  پرکن مرغ   7411
  پوست کن دام   7411
  جگر درآر کشتارگاه   7411
  خاویارساز با ماشین   7411
  ژامبون ساز   7411
  سالخ دام و طیور   7411
  سیرابی پاك کن   7411
  قصاب کشتارگاه   7411
  هاي گوشتی  کارگر تولید فرآورده  7411
  کارگر روده بند ـ کالباس سازي   7411
  الباس ساز ک  7411
  کله پاك کن در کشتارگاه   7411
  کمک سالخ   7411



 ١٥٩

  ماهی بر  7411
  ماهی پاك کن   7411
  ماهی دودکن   7411
  ماهی شورکن   7411
  هاي گوشتی  آورده متصدي آسیاي ضایعات و فر  7411
  متصدي تهیه کالباس و سوسیس   7411
  متصدي سالن کشتارگاه   7411
  مرغ پاك کن   7411
  همبرگر ساز   7411
    

  کنندگان مواد لبنی  تهیه  7413
    

  بستنی ساز   7413
  پنیرساز با دست   7413
  خامه گیر با دست   7413
  ) روغن حیوانی ( روغن گیر   7413
  قره قروت پز با دست   7413
  کارگر لبنیات ساز   7413
  کره ساز با دست   7413
  کشک ساي   7413
  لبنیات ساز   7413
  ست بند ما  7413
  مشگ زن   7413
    

  تولیدکنندگان کنسرو سبزیجات و میوه جات   7414
    

  آبغوره گیر با دست   7414
  آبلیموگیر با دست   7414
  آبمیوه گیر با دست   7414
  برگه پاك کن   7414
  برگه ساز   7414
  بسته بند خرما  7414
  پسته پاك کن   7414
  پسته خندان کن   7414



 ١٦٠

  از ترشی اند  7414
  چیپس ساز   7414
  خرما پاك کن   7414
  خیارشور ساز   7414
  رب ساز   7414
  ) کشمش پاك کن ( سبزه پاك کن   7414
  سبزي پاك کن   7414
  سبزي خشک کن   7414
  شربت ساز با دست   7414
  شیره انگور ساز   7414
  ) روغن گیر ( عصار   7414
  فالوده ساز   7414
  قائوت ساز   7414
  کارگر آزمایشگاه مواد غذایی   7414
  کارگر آسیاي ضایعات ـ تولید مواد غذایی   7414
  کارگر تولید موادغذایی   7414
  کارگر حبوبات پاك کن   7414
  کارگر دانه پاك کن ـ تولید روغن نباتی   7414
  کارگر روغن کش ـ با ابزار ساده   7414
  کشمش پاك کن   7414
  کشمش خشک کن   7414
  مش شوي کش  7414
  گلوکز ساز   7414
  لپه ساز   7414
  لواشک ساز   7414
  متصدي تهیه خشکبار   7414
  مربا ساز   7414
  میوه پاك کن ـ در کارخانه موادغذایی   7414
  نشاسته ساز   7414
    

  گان مواد غذایی چشنده  7415
    

  تست کن مشروبات   7415
  چاي جورکن   7415



 ١٦١

  چشنده آب میوه   7415
  چشنده غذا   7415
  درجه بند چاي   7415
  درجه بند گوشت   7415
  کارگر سورت کشمش   7415
  ماهی جورکن  7415
    

  تهیه کنندگان دخانیات   7416
    

  آماده کننده توتون   7416
  برگ توتون بازکن   7416
  برگ توتون پاك کن   7416
  تنباکو ساز   7416
  تنباکو ساي  7416
  توتون بر   7416
  توتون خشک کن   7416
  توتون ریز   7416
  توتون ساز   7416
  خرد کننده انفیه   7416
  خشک کننده انفیه   7416
  درجه بند توتون   7416
  سازنده سرتوتون   7416
  سازنده قالب توتون   7416
  غربالچی انفیه   7416
  کارگر تصفیه توتون   7416
  کارگر توتون ریز   7416
  کارگر تولید انفیه   7416
  آوري ضایعات سیگار  کارگر جمع  7416
  متصدي گرم خانه ـ توتون سازي   7416
  مخلوط کار دخانیات   7416
  مخلوط کننده انفیه   7416
    

  نانوایان   7417
    



 ١٦٢

  برشکار نان   7417
  تنورگیر   7417
  چانه گیر   7417
  خباز   7417
  خشک پز   7417
  خمیرگیر نانوایی   7417
  رشته بر   7417
  رشته ساز   7417
  ساج انداز   7417
  شاطر   7417
  کارگر تولید پودر خمیر مایه ـ نانوایی   7417
  کارگر تولید خمیر نان   7417
  کارگر نانوا   7417
  ماکارونی ساز   7417
  متصدي ماشین خمیرگیري نان   7417
  نان بستنی پز  7417
  نان پز   7417
  نان درآر   7417
  نانوا  7417
  ردنه چی نانواي و  7417
    

  کلوچه پزان و شیرینی پزان   7418
    

  آب نبات ساز با دست   7418
  آدامس ساز با دست   7418
  باسلق ساز   7418
  پشمک ساز   7418
  پیراشکی پز   7418
  حلوا ساز   7418
  ) شیرینی پز ( خلیفه   7418
  خمیرگیر شیرینی   7418
  دسرساز ـ شیرینی پزي   7418
  ف چین بیسکویت ردی  7418
  زولبیا پز   7418



 ١٦٣

  سوهان پز   7418
  شکالت پیچ با دست   7418
  شکالت ساز با دست   7418
  ) شیرینی ساز ( شیرینی پز   7418
  ) شیرینی پز ( فناد   7418
  قند ریز   7418
  قیف زن ـ شیرینی پزي   7418
  کارگر تولید خمیر ـ شیرینی پزي   7418
  شیرینی پزي کارگر قالب شوي ـ   7418
  کارگر قناد   7418
  کارگر کرم با بیسکویت و شکالت   7418
  کارگر ماشین پخت بیسکویت   7418
  کارگر مخلوط کن و آسیاي مواد ـ بیسکویت سازي   7418
  ) آب نبات ساز ( کانفت ساز   7418
  کلوچه پز   7418
  کلوچه جمع کن   7418
  گزپز   7418
  متصدي فرشیرینی پزي   7418
  نقل ساز   7418
    
  عمل آورندگان چوب و تولید محصوالت چوبی   742
    

  )به جز در و پنجره ( عمل آورندگان چوب   7421
    

  پوست کن ـ چوب سازي   7421
  پوست کن چوب   7421
  تخته ساز   7421
  تراشکار چوب ـ چوب بري   7421
  چسب کار چوب   7421
  چوب جورکن   7421
  خمیرساز چوب   7421
  دارابگر ـ چوب سازي  7421
  درجه بند چوب   7421
  سکودار ـ چوب سازي   7421



 ١٦٤

  سیم بند ـ چوب سازي   7421
  عمل آورنده چوب با مواد شیمیایی   7421
  کارگر تولید روکش چوبی   7421
  کارگر گرده بینه پاك کنی   7421
  کارگر گرین چین   7421
  کارگر منگنه زن چوب   7421
  پان ساز کارگر نئو  7421
  کارگر واگن ـ چوب سازي   7421
  کارگر یارد ـ چوب سازي   7421
  متصدي فیلتر خاك اره   7421
  متصدي نوار گرده بینه   7421
  مسئول آماده سازي گرده بینه   7421
    

  تولید کنندگان محصوالت چوبی   7422
    

  اتاق ساز وسایل نقلیه ـ چوبی   7422
  ارابه ساز چوبی   7422
  بشکه ساز چوبی   7422
  پاروساز چوبی   7422
  پاشنه ساز چوبی   7422
  پلیت ساز چوبی   7422
  تابوت ساز   7422
  تختخواب ساز چوبی   7422
  تراشکار چوب ـ محصوالت چوبی   7422
  تراورس ساز چوبی   7422
  تریلر ساز ـ چوبی   7422
  تعمیرکار قسمت چوبی بدنه کشتی و قایق   7422
  رکار قسمت چوبی وسایل نقلیه تعمی  7422
  جعبه ساز چوبی   7422
  چرخ طوافی ساز   7422
  چلیک ساز   7422
  درودگر فرنگی کار   7422
  دکورساز چوبی   7422
  راکت ساز چوبی   7422



 ١٦٥

  رنگ کار وسایل چوبی   7422
  روکش چسبان   7422
  زیره ساز کفش ـ چوبی   7422
  سازنده قاب پیانو   7422
  هاي چوبی ابزار آالت  ده قسمتسازن  7422
  سازنده کالسکه چوبی   7422
  سازنده کندوي عسل   7422
  سازنده محفظه ساعت دیواري   7422
  صندلی چوبی ساز   7422
  صندوق چوبی ساز   7422
  صیقل کاري چوب   7422
  ظروف چوبی ساز   7422
  عصاساز چوبی   7422
  غربال و الک ساز چوبی   7422
  کار چوب فارسی   7422
  ) قاب کار ( قاب عکس ساز چوبی   7422
  قالب ساز چوبی   7422
  قرقره ساز چوبی   7422
  قفس ساز چوبی   7422
  قفسه ساز چوبی   7422
  کابینت ساز چوبی   7422
  کاغذ ساز با دست   7422
  کالف ساز چوبی مبل   7422
  کمد ساز چوبی   7422
  کمد نجار   7422
  گاري ساز   7422
  گنجه ساز چوبی   7422
  گهواره ساز چوبی   7422
  الك الکل کار   7422
  ماکت ساز چوبی   7422
  ماکو ساز چوبی   7422
  مبل ساز چوبی   7422
  مته کار چوب   7422
  مدل ساز چوبی   7422



 ١٦٦

  مربی نجاري   7422
  میز و صندلی چوبی ساز   7422
  نجار فرنگی کار   7422
  ویترین ساز چوبی   7422
    

  هاي تولید چوب  تنظیم کنندگان و نصب کنندگان ماشین  7423
    

  اره کش چوب ـ دستی   7423
  اره کش کارهاي چوبی ظریف   7423
  خراط   7423
  زبانه دار کردن کارهاي چوبی   7423
  سوار کننده ماشین تراش ـ کارهاي چوبی   7423
  متصدي سنباده کردن چوب   7423
  ینهاي نقشه کش کارهاي چوبی متصدي سوار کردن ماش  7423
  موج دادن کارهاي چوبی   7423
  نصب کار دستگاه پرداخت چوب   7423
  نصب و سوار کردن ماشینهاي چوب کاري   7423
    

  سبدبافان، برس سازان و کارکنان مربوط   7424
    

  بادبزن دستی ساز   7424
  برس ساز غیر سیمی   7424
  ) حصیر باف ( بوریا باف   7424
  جاروباف   7424
  جاروبند   7424
  حصیر باف   7424
  زنبیل باف   7424
  سازنده محصوالت حصیري   7424
  سبد باف   7424
  فرچه ساز   7424
  قلم موساز   7424
  کارگر حصیر باف   7424
  ماهوت پاك کن ساز   7424
    



 ١٦٧

  مربوط ، خیاطان و کارکنان )به جز قالی بافی و گلیم بافی ( کارکنان نساجی   743
    

  تهیه کنندگان الیاف  7431
    

  آماده کننده الیاف   7431
  آهار کار نخ   7431
  ابریشم تاب   7431
  ابریشم کش   7431
  الیاف پیچ   7431
  الیاف جورکن ـ آزمایش کننده نخ   7431
  الیاف خشک کن   7431
  الیاف شوي   7431
  الیاف کش   7431
  بقچه بند   7431
   پشم پاك کن  7431
  پشم پیچ   7431
  پشم تاب   7431
  پشم خشک کن   7431
  پشم ریس   7431
  پشم شوي   7431
  پنبه پاك کن   7431
  پنبه ریس   7431
  پنبه زن در کارخانه   7431
  پیله کش   7431
  جین چی   7431
  چند التاب چنگه زن   7431
  حالج در کارخانه   7431
  درجه بند الیاف   7431
  ) دوالتاب ( نخ  دوال کننده  7431
  ریسنده   7431
  ریسنده الیاف   7431
  سرپرست ریسندگی   7431
  سرپرست کارگاه حالجی   7431
  سرکارگر حالجی با دست   7431



 ١٦٨

  سرکارگر ریسنده   7431
  شانه زن الیاف   7431
  غوزه کش   7431
  قرقره پیچ   7431
  کارگر پرس پنبه   7431
  کارگر تکمیل نخ ـ ریسندگی   7431
  ) تفکیک پارچه ( کارگر دیتر   7431
  کارگر ریسنده   7431
  کارگر کرك کشی   7431
  بندي ـ ریسندگی  کارگر کالف کنی و بسته  7431
  کالف بازکن   7431
  کالف پیچ   7431
  کنترل کننده نخ   7431
  گره زن نخ   7431
  التکه بر ریسندگی   7431
  الس گیر ابریشم   7431
  لمه ریز   7431
  ) نخ تاب ( لواف   7431
  ماسوره پاك کن   7431
  ماسوره پیچ   7431
  متصدي بوبین کردن نخ   7431
  متصدي کرك زنی   7431
  مخلوط کننده الیاف   7431
  مربی ریسندگی   7431
  موتاب   7431
  نخ ریس   7431
  نختاب   7431
    

  دوزندگان پوشاك   7433
    

  آرم زن لباس   7433
  آستردوز   7433
  آستین دوز   7433
  الگوبر   7433



 ١٦٩

  الگوساز لباس   7433
  پالتودوز   7433
  پروگذار   7433
  پیراهن دوز   7433
  جوالدوز   7433
  چرخ کار لباس   7433
  خیاط   7433
  خیاط تئاتري  7433
  ) خیاط ( درزي   7433
  اي  دستکش دوزپارچه  7433
  دکمه دوز   7433
  دوخت کار   7433
  وشاك مردانه وزنانه دوزنده پ  7433
  زیرپوش دوز   7433
  زیگزاگ دوز ـ پوشاك دوزي   7433
  سایززن   7433
  سرپرست دوخت   7433
  سري دوز   7433
  شلوار دوز   7433
  شورت دوز   7433
  عبادوز   7433
  قالب گیر کاله با دست   7433
  قبا دوز   7433
  قیچی کاز خیاطی   7433
  کار جورکن خیاطی   7433
  کارگر پاك دوز   7433
  کت دوز   7433
  کراوات دوز   7433
  کرست دوز   7433
  کش دوز  7433
  ) کاله نظامی و غیرنظامی ( کاله دوز   7433
  کمک خیاط   7433
  متصدي کنترل خیاطی   7433
  مربی خیاطی   7433



 ١٧٠

  یقه دوز   7433
    

  پوست دوزان و کارکنان مربوط   7434
    

  پوست دوز   7434
  جادکمه دوز   7434
  دت دوز خز   7434
  کوبنده پوست   7434
  وصله دهنده پوست   7434
    

  کاران و الگوسازان پارچه و چرم  برش  7435
    

  برشکار پارچه لباس   7435
  برشکار پارچه مبل   7435
  برشکار پرده   7435
  برشکار پوست   7435
  برشکار چرم ـ سراجی   7435
  برشکار چرم و پوست   7435
  برشکار خز   7435
  اي  برشکار دستکش پارچه  7435
  برشکار دستکش چرمی   7435
  برشکار الیی   7435
  برشکار لباس چرمی   7435
  پوستین دوز   7435
  دستکش دوز چرمی   7435
  دوزنده پالتو پوست و لباسهاي پوستی   7435
  دوزنده لباس چرمی   7435
  طراح پوشاك   7435
  ) برشکار ( قیچی کار چرم   7435
    

  دوزان، برودري دوزان و کارکنان مربوط  گل  7436
    

  بادبان دوز   7436
  بادبان ساز   7436



 ١٧١

  بردري دوز   7436
  پاالن دوز   7436
  پشه بند دوز   7436
  پیله دوز   7436
  تسمه دوز ـ دوزندگی   7436
  تعمیرکار چادر   7436
  ) خیمه دوز ( چادر دوز   7436
  شب باف چادر   7436
  خامه دوز   7436
  ) چادر ساز ( خیمه ساز   7436
  دوزنده چادر ماشین   7436
  رفوگر لباس   7436
  ریشه بند   7436
  زري دوز   7436
  سایبان دوز   7436
  سلسله دوز   7436
  سنگ دوز   7436
  سوزن دوز   7436
  ) پاالن دوز ( عکاف   7436
  قالب دوز  7436
  کارگر چادر دوز   7436
  کیسه دوز   7436
  گلدوز   7436
  گوبلن کار   7436
  گونی دوز   7436
  مربی گلدوزي   7436
  ملیله دوز  7436
  منجوق دوز   7436
  نوار دوز ـ دوزندگی   7436
    

  دوزندگان پرده و مبلمان منزل   7437
    

  اسفنج کار مبل سازي  7437
  بالش دوز   7437



 ١٧٢

  پرده دوز   7437
  پشتی دوز   7437
  پنبه زن ـ لحاف دوز   7437
  پیراهن دوز مبل   7437
  تشک دوز   7437
  تشک دوز وسایل حمل و نقل   7437
  تشک دوز اتومبیل   7437
  تشک دوز قطار   7437
  تشک دوز هواپیما   7437
  تودوز اتومبیل  7437
  تودوز هواپیما   7437
  تورباف ـ نوز وسایل ورزشی   7437
  تور ماهیگیري باف   7437
  ) پنبه زن ( حالج   7437
  خوشخواب دوز   7437
  دوزنده تشک اتومبیل   7437
  روتختی دوز   7437
  رویه دوز زین موتور و دوچرخه   7437
  رویه دوز صندلی اتومبیل   7437
  رویه کش مبل   7437
  رویه کوب مبل  7437
  کارگر ابربر ـ لحاف دوزي   7437
  کارگر لحاف دوز   7437
   لحاف دوز  7437
  ) لحاف دوز ( نداف   7437
    

 بافندگان پارچه، پتو و تریکو  7438

    
  ابریشم باف   7438
  اطوکار جوراب   7438
  بافنده پارچه   7438
  بافنده پرده   7438
  بافنده لباس   7438
  برشکار پتو   7438



 ١٧٣

  بلوز باف   7438
  بوبین زن ـ پارچه و پتوبافی   7438
  پارچه باف   7438
  ارچه تاکن پ  7438
  پتو باف   7438
  پنچه گیر جوراب   7438
  پولیش پتو و پارچه ـ تراش پتو   7438
  تارکش با دست   7438
  تافته پیچ ـ بافندگی   7438
  تریکو باف   7438
  ) دانتل ( توري باف   7438
  جوراب باف   7438
  جوراب شکاف   7438
  چرخه زن ـ پارچه و پتو بافی   7438
  ـ غیر از کفش  چرم دوز  7438
  چله بر   7438
  ) چله بر، چله زن ( چله پیچ   7438
  چله زن   7438
  چله کش نخ   7438
  چله گذار   7438
  حاشیه باف   7438
  حریر باف   7438
  حوله باف   7438
  خارزن پتو   7438
  دانه گیر ـ تریکو بافی   7438
  دستکش باف   7438
  رفوگر پارچه   7438
   روبان باف  7438
  ریسمان باف   7438
  ژاکت باف   7438
  سرپرست بافندگی دستی   7438
  سرکارگر بافندگی   7438
  شال باف   7438
  شعر باف   7438



 ١٧٤

  شوتکه چی   7438
  ضایعات جمع کن ـ پارچه بافی   7438
  طاقه بازکن   7438
  طاقه بیار و طاقه جمع کن  7438
  طاقه کن پارچه   7438
  پارچه  طراح در بافندگی  7438
  طناب باف   7438
  عبا باف   7438
  فتیله باف   7438
  فینیش کار پارچه   7438
  قالب باف   7438
  قیطان باف   7438
  کاربند ـ بافندگی   7438
  کارگر بافنده   7438
  کارگر شابلون ـ پارچه بافی   7438
  کارگر طاقه کنی   7438
  کارگر کشبافی   7438
  افی کارگر مقدمات ـ پتوب  7438
  بردار پارچه  کالیته ساز ـ نمونه  7438
  کاموا باف  7438
  کشباف   7438
  کاله باف   7438
  کاله مال   7438
  کمربند باف   7438
  کنترل کار پارچه   7438
  کیسه باف   7438
  کیسه باف حمام   7438
  گونی باف   7438
  گیوه باف   7438
  المل ریز ـ پارچه و پتو بافی   7438
  یی باف ال  7438
  لنگ باف   7438
  لیف باف   7438
  ماسوره زن بافندگی   7438



 ١٧٥

  ماکوگذار ـ پارچه بافی   7438
  متصدي پرس پارچه   7438
  متصدي توپ کردن پارچه ـ پارچه بافی   7438
  متصدي متراژ پارچه   7438
  مخمل باف   7438
  مربی بافندگی   7438
  مربی کاموا بافی   7438
  منقاش زن   7438
  نساج   7438
  نقشه زن پتو   7438
  نمد مال   7438
  نوار باف   7438
  یراق باف   7438
    
  عمل آورندگان پوست، چرم و کفش دوزان   744
    

  عمل آورندگان پوست و چرم   7441
    

  آزمایشگر مواد ـ پوست و چرم   7441
  آهک زن در ساالمبور سازي   7441
  اشبالت کار پوست   7441
  وکار ـ چرم سازي اط  7441
  پرداخت کار پوست و چرم   7441
  پرسکار چرم   7441
  پشم چین پوست   7441
  پشم گیر ـ دباغی   7441
  پوست بیار ـ چرم سازي   7441
  پوست پاك کن   7441
  پوست کش   7441
  ) دباغ پوست بز ( تیماجی   7441
  جورکن ـ دباغی   7441
  چرم ساز   7441
  چرم شور   7441
  خیک ساز   7441



 ١٧٦

  ) چرم ساز ( دباغ   7441
  درجه بند پوست   7441
  دسته جمع کن ـ چرم سازي   7441
  دورزن ـ چرم سازي   7441
  رامکارکوب ـ چرم سازي   7441
  رنگرز پوست و چرم   7441
  رده پاك کن   7441
  روده تاب   7441
  روده خشک کن   7441
  رییس سالن تر ـ چرم سازي   7441
  ب زه تا  7441
  زه ساز   7441
  ) دباغ ( ساغري ساز   7441
  ساالمبور ساز   7441
  سرپرست آماده سازي مقدماتی ـ چرم سازي   7441
  سرکارگر قلیایی گرفتن و انزیم ـ چرم سازي   7441
  سورتچی پیکل ـ چرم سازي   7441
  سورتچی ساالمبور   7441
  سورتچی و آمارگر قسمت دباغی   7441
  بلو ـ چرم سازي  سورتچی وت  7441
  شوره زن پوست   7441
  فالسی کار چرم   7441
  سازي  کارگر آبگیري، سانتریفوژ ـ چرم  7441
  کارگر آماده سازي حوض شستشو ـ پوست و چرم   7441
  کارگر آهک دهی ـ چرم سازي   7441
  کارگر اصالح زبر ـ چرم سازي   7441
  کارگر اصالح ظریف ـ چرم سازي   7441
  رگر اصالح قسمت متر ـ چرم سازي کا  7441
  گیر ـ چرم سازي  کارگر اندازه  7441
  ـ چرم سازي ) خشک کردن، تر کردن ( کارگر بافینگ   7441
  کارگر برس مویی ـ چرم سازي   7441
  کارگر برس سیمی ـ چرم سازي   7441
  ) برنامه ریز چرم ( کارگر پلینگ   7441
  کارگر پیکل ـ چرم سازي   7441



 ١٧٧

  کارگر تخلیه الترم به آهکدان ـ چرم سازي   7441
  کارگر تولید جیر   7441
  کارگر تهیه محلول ـ چرم سازي   7441
  کارگر چرم مصنوعی سازي   7441
  کارگر حمل ـ پشم خشک کنی   7441
  کارگر حمل التروم ـ چرم سازي   7441
  کارگر خاك اره زنی ـ چرم سازي   7441
  زن ـ چرم سازي کارگر خرك و ضایعات   7441
  کارگر خشک کن و بسته بند ـ چرم سازي   7441
  کارگر خیساندن و آرایش اولیه ـ چرم سازي   7441
  کارگر دباغ   7441
  کارگر زوده ساز   7441
  کارگر رینگ چرم   7441
  کارگر سمباده زن ـ چرم سازي   7441
  کارگر سورت آخر ـ چرم سازي   7441
  چرم سازي کارگر سورت تراش ـ   7441
  کارگر شانه زن ـ چرم سازي   7441
  کارگر شدل ـ چرم سازي   7441
  کارگر کوره چرم   7441
  کارگر مارك زن ـ چرم سازي   7441
  کارگر منگنه زن کفش   7441
  کارگر نرم کردن چرم   7441
  کارگر نرم کننده دستی ـ چرم سازي   7441
  کارگر نرم کننده شالقی ـ چرم سازي   7441
  کارگر نمک زدن پوست   7441
  کارگر دست ـ چرم سازي   7441
  کتن گیر خام ـ چرم سازي   7441
  کتن گیر ساالمبور   7441
  کتن گیر الترومی ـ چرم سازي   7441
  کمک سورتچی ساالمبور   7441
  التروم ساز ـ چرم سازي   7441
  التروم کار ـ چرم سازي   7441
  لش زن ـ دباغی   7441
  دي اسید و اواریون ـ چرم سازي متص  7441



 ١٧٨

  متصدي تراش پوست   7441
  متصدي تراش چرم   7441
  متصدي تمیز کردن چرم   7441
  متصدي صاف کردن چرم  7441
  متصدي عملیات مقدماتی ـ چرم سازي   7441
  متصدي کشیدن چرم   7441
  متصدي مراحل اولیه چرم   7441
  زي مسئول تهیه مواد شیمیایی ـ چرم سا  7441
  مسئول حوضخانه ـ چرم سازي   7441
  مسئول سیلکون و نظافت ـ چرم سازي   7441
  مشک دوز   7441
  موادزن ـ چرم سازي   7441
  مواد زن نهایی ـ چرم سازي   7441
  میخ زن پوست   7441
  ورنی ساز   7441

    
  ) به جز لباس ( دوزندگان کفش و محصوالت چرمی   7442
    

  ارسی دوز   7442
  الگو ساز کفش   7442
  ) رویه کفش ( برشکار پستایی   7442
  بغل دوز کفش   7442
  بند ساعت ساز چرمی   7442
  ) پینه دوز ( پاره دو   7442
  پاشنه بند کفش   7442
  پرداخت کار کفش   7442
  پرسکار زیره کفش   7442
  پستایی ساز کفش   7442
  پنبه دوز   7442
  پنجه گذار کفش   7442
  ابلو ساز چرمی ت  7442
  تخت کش کفش   7442
  تسمه ساز چرمی   7442
  تعمیرکار کفش   7442



 ١٧٩

  تیغ زن ـ کفاشی   7442
  جامه دان ساز   7442
  ) کفاش ( چارق دوز   7442
  چرخ کار کفش   7442
  چرم بر کفش   7442
  چسب زن کفش   7442
  چمدان ساز چرمی   7442
  چموش دوز   7442
  دورگیر کفش   7442
  دوزنده کفش   7442
  رویه دوز کفش   7442
  زیره سوارکن کفش   7442
  زین و برگ ساز   7442
  ساك ساز چرمی   7442
  سراج   7442
  قالب درار کفاشی  7442
  قالب زن کفاشی   7442
  قالب کش کفش   7442
  قالب گیر کفش   7442
  کارکش کفش   7442
  کارگر بند کش کفش   7442
  کارگر تولید کفش   7442
  کارگر کنترل کفش   7442
  کف گذار کفش   7442
  کفاش   7442
  کمربند ساز   7442
  کمک سراج   7442
  کیف ساز چرمی   7442
  گیوه دوز  7442
  نعلین دوز   7442
    
  تولیدکنندگان سایر صنایع   745
    

  تولیدکنندگان سایر صنایع   7450



 ١٨٠

    
  آباژور ساز   7450
  آلبوم ساز   7450
  و شمعدان ساز  آیینه  7450
  اتیکت ساز   7450
  اسباب بازي ساز   7450
  پالك و تابلو ساز فلزي   7450
  پولک ساز   7450
  تسبیح ساز   7450
  تعمیرکار اسباب بازي   7450
  تعمیرکار چتر   7450
  تعمیرکار فندك   7450
  چترساز  7450
  خودکار ساز   7450
  دکمه ساز   7450
  زیپ ساز   7450
  ایی  ده تابلوهاي آیینهسازن  7450
  سازنده زینت آالت بدلی   7450
  سازنده کره جغرافیایی   7450
  سازنده گچ تخته سیاه   7450
  سازنده لوازم ورزشی   7450
  اي  سازنده محصوالت چوب پنبه  7450
  سنگ سمباده ساز   7450
  شانه ساز   7450
  عروسک ساز   7450
  فریم ساز عینک   7450
  از فالسک س  7450
  گل مصنوعی ساز   7450
  لوستر ساز   7450
  ماسک جوشکاري ساز   7450
  مدادساز   7450
  ) مدال ساز ( نشان ساز   7450
  نوار چسب ساز   7450
  نوار کاست ساز   7450



 ١٨١

    
  قالی بافان، گلیم بافان و زیلوبافان ـ دستی   75

    
  قالی بافان، گلیم بافان و زیلوبافان ـ دستی  750
    

  قالی بافان ـ دستی   7501
    

  بافنده فرش دستی   7501
  پرداخت کار قالی   7501
  پشت پاك کن قالی   7501
  ) رفوگر ( تعمیرکار فرش   7501
  چله دوان قالی   7501
  دارکش قالی   7501
  ) دستباف ( رفوگرقالی ـ رفوگر فرش دستی   7501
  ریشه کار قالی   7501
  سرپرست قالیبافی   7501
  سرکارگر قالیباف   7501
  شانه زن قالی   7501
  فرش باف دستی   7501
  قالی باف دستی   7501
  کرگ گیر قالی   7501
  کمک قالی باف   7501
  کیس گیر قالی   7501
  لکه گیر قالی   7501
  مربی قالیبافی   7501
  نقشه خوان قالی   7501
    

  گلیم بافان و زیلوبافان ـ دستی   7502
    

  ه زن ـ گلیم بافی پنج  7502
  جاجیم باف   7502
  جوالباف   7502
  خورجین باف   7502
  روفرش باف   7502



 ١٨٢

  زیلو باف   7502
  سجاده باف   7502
  گلیم باف دستی   7502
  موج باف   7502
    
  ها و رانندگان وسایل نقلیه  آالت و دستگاه متصدیان و مونتاژکاران ماشین  8

    
  آوري مواد متصدیان تاسیسات عمل   81
    
  ها آالت معدن و عمل آوري کانی متصدیان ماشین  811
    

  آالت معدن  متصدیان ماشین  8111
    

  سنگ شکن در معدن   8111
  گیر در معدن  کارگر دستگاه اندازه  8111
  متصدي ماشین استخراج در معدن   8111
  متصدي ماشین برش در معدن   8111
  ن و کانهاي سنگ متصدي ماشین مته در معاد  8111
  متصدي ماشین مخروط جدا کننده ـ معدن   8111
    

  هاي عمل آوري سنگ و مواد معدنی  متصدیان دستگاه  8112
    

  اپراتور ماشین پردازش سنگ   8112
  اپراتور پردازش فلز مغناطیسی   8112
  اپراتور تجهیزات جدا کننده سیانید   8112
  واد معدنی اپراتور تجهیزات جذب کننده م  8112
  اپراتور ماشین آسیاي سنگ   8112
  اپراتور ماشین پودر کننده سنگ   8112
  اپراتور ماشین خرد کننده زغال سنگ   8112
  اپراتور ماشین خرد کننده صخره   8112
  اپراتور ماشین عمل آوري معدنی   8112
  اپراتور مخروط جدا کننده   8112
  معدنی  اپراتور مخروطی شکل کننده مواد  8112
  درجه بند مواد معدنی   8112



 ١٨٣

  غربال کار مواد معدنی   8112
  کارگر استخراج نمک از دریا   8112
  کارگر ته نشین کننده طال   8112
  کارگر ته نشین کننده نقره   8112
  کارگر خاك شوي   8112
  کارگر دستگاه سنگ بري  8112
  کارگر شستن مواد معدنی   8112
  ده مس کارگ شناور کنن  8112
  کارگر شناور کننده مواد معدنی   8112
  کارگر شناور کننده مولیبدنیوم   8112
  کارگر ماشین سنگ تراش   8112
  متصدي پردازش فلز مغناطیسی  8112
  متصدي تجهیزات جدا کننده سیانید   8112
  متصدي تجهیزات جذب کننده مواد معدنی   8112
  متصدي ماشین آسیاي سنگ   8112
  صدي ماشین پودر کننده سنگ مت  8112
  متصدي ماشین خرد کن مواد معدنی   8112
  متصدي ماشین خرد کننده ذغال سنگ   8112
  متصدي ماشین خردکننده صخره   8112
  متصدي ماشین طراحی سنگ   8112
  متصدي ماشین عمل آوري مواد معدنی   8112
  متصدي ماشین مخروطی شکل کننده مواد معدنی   8112
    

  و کارکنان مربوط ) حفاران ( چاه کنان   8113
    

  اپراتور دکل چاههاي نفت و گاز   8113
  حفار چاه   8113
  حفار چاه نفت و گاز   8113
  حفار چاههاي عمیق   8113
  سرپرست حفاري سد   8113
  سرکارگر حفاري   8113
  فورمن اکتشاف نفت   8113
  فورمن کنترل شیرهاي نفت و گاز   8113
  رگر اکتشاف نفت کا  8113



 ١٨٤

  بردار نفت و گاز  کارگر بهره  8113
  کارگر تلمبه خانه نفت   8113
  کارگر حفر چاه نفت و گاز   8113
  کارگر دکل چاه نفت   8113
  کارگر کنترل چاه نفت   8113
  کارگر کنترل شیر نفت و گاز   8113
  کارگر نگهداري خطوط لوله نفت و گاز   8113
  حفاري کامل چاههاي نفت و گاز  متصدي دستگاههاي  8113
  متصدي دکل چاههاي نفت و گاز   8113
  مته کار چاههاي نفت و گاز   8113
    
  آالت عمل آوري فلزات  متصدیان ماشین  812
    

  متصدیان تاسیسات حرارتی و عمل آوري فلزات   8123
    

  آلیاژ ساز   8123
  آهن ربا ساز   8123
  برشکار فوالد   8123
  سکار شمش پر  8123
  تراشکار چدن   8123
  جوشکار فوالد  8123
  چدن ساز   8123
  فوالد ساز   8123
  قاب گیر فوالد   8123
  کارگر آبدیده کردن فلزات   8123
  کارگر ساخت چدن   8123
  کارگر سخت و سفت کردن فلزات   8123
  کارگر فوالد ساز   8123
  متصدي تجهیزات کربنات سازي فلزات   8123
  متصدي دستگاه عمل آوري فلز   8123
  متصدي ماشین آب دادن فلز   8123
  متصدي ماشین مخلوط کردن فلز   8123
    

  ها و اکسترود کنندگان  قالب کش  8124



 ١٨٥

    
  اپراتور ماشین مفتول سازي   8124
  اپراتور ماشین مفتول کاري   8124
  سیم بکسل باف   8124
  سیم ساز   8124
  طناب ساز فلزي   8124
  کابل ساز  فلزي   8124
  کارگر کابل ساز  8124
  متصدي بافت کابل   8124
  متصدي ماشین روکش دادن سیم ـ کابل   8124
  ) فلز ( متصدي ماشین طراحی   8124
  ) مفتول ( متصدي ماشین طراحی   8124
  متصدي ماشین طراحی لوله   8124
  متصدي ماشین طراحی لوله یکپارچه   8124
  ن کش فلزات متصدي ماشی  8124
  مفتول کش ماشینی   8124
    

  هاي ذوب فلز، نورد و قالب ریزي  متصدیان کوره  8125
    

  اپراتور بارگیري کوره   8125
  اپراتور دستگاه ماهیچه گیري   8125
  اپراتور شارژ کوره   8125
  اپراتور کوره خشک   8125
  اپراتور ماشین نورد فوالد   8125
  ـ ذوب فلزات  اپراتور میز کوره  8125
  بارریز ذوب فلزات   8125
  برشکار پروفیل   8125
  بلوك گذار کوره ذوب فلز   8125
  بوته کوب   8125
  پاتیل برگردان قالب ذوب فلز   8125
  پرسکار ماهیچه   8125
  پروفیل ساز   8125
  جدا ساز و درجه گذار و راهگاه زن ـ ریخته گري   8125
  گري  تهدرجه گیر ماشینی ـ ریخ  8125



 ١٨٦

  ذخیره چی کوره ذوب فلز   8125
  ذوب ریز   8125
  ذوب کار فلزات   8125
  گر فلز با ماشین  ریخته  8125
  سرپرست ذوب فلزات   8125
  سرکارگر مونتاژ ماهیچه و قطعات سرسیلندر   8125
  سوراخ کن درجه   8125
  آالت  قالب بند ماشین  8125
  ی کارگر تجزیه الکتریکی مواد معدن  8125
  گري  کارگر تخلیه درجه ـ ریخته  8125
  گري  ها و صفحات مدل ـ ریخته کارگر تنظیم درجه  8125
  کارگر دستگاه قطع لوله   8125
  کارگر دم دادن کوره   8125
  کارگر ذوب کار فلز   8125
  کارگر شارژ کوره   8125
  ) متصدي تصفیه فوالد ( کارگر کوره سرباز   8125
  کوره ذوب فلز کارگر مواد   8125
  کارگر نورد زن فلزات   8125
  کارگر نورد فلزات   8125
  کالف بند فوالد   8125
  کمک ذوب ریز   8125
  گري  کمک سوراخ کن درجه ـ ریخته  8125
  کمک کوره دار   8125
  گري  کنترلر تکمیل ریخته  8125
  ) متصدي پخت ( کوره بان ذوب فلز   8125
  کوره دار ذوب فلز   8125
  لوله چدنی ساز   8125
  لوله ساز فلزي   8125
  ماهیچه گیر ماشینی   8125
  اي یک پارچه  متصدي تولید ورق فلزات لوله  8125
  متصدي حمل ذوب و جوانه زا   8125
  متصدي دستگاه غلطک تولید ورقه و صفحه فلزي   8125
  متصدي دستگاه قطع لوله   8125
  متصدي ذوب فلز   8125



 ١٨٧

  ره تبدیل آهن لخته به آهن ساخته یا فوالد متصدي کو  8125
  متصدي کوره تبدیل فلزات غیرآهنی   8125
  ) کوره اکسیژن ( متصدي کوره تبدیل فوالد   8125
  متصدي کوره تصفیه فلزات غیرآهنی   8125
  متصدي کوره حرارت مجدد فلزات   8125
  متصدي کوره ذوب فلزات   8125
   متصدي کوره سخت کردن قالب  8125
  ) فلز ( متصدي کوره سخت و سفت کردن   8125
  متصدي کوره عمل آوري فلز   8125
  متصدي کوره قال گیري   8125
   )دم دادن ( متصدي کوره گداختن فلز   8125
  متصدي کوره گرماي فلز   8125
  متصدي کوره نقطه ذوب فلزات   8125
  ) کوره پیچشی ( متصدي کوره نقطه ذوب فلزات   8125
  ) کوره سرباز ( متصدي کوره نقطه ذوب فلزات   8125
  ) کوره قوس الکتریکی ( متصدي کوره نقطه ذوب فلزات   8125
  ) کوره مخصوص ذوب فلز ( متصدي کوره نقطه ذوب فلزات   8125
  آالت ذوب فلز  متصدي ماشین  8125
  ) اي  محصوالت فلزي استوانه( گري گریز از مرکز  متصدي ماشین ریخته  8125
  گري مداوم  متصدي ماشین ریخته  8125
  متصدي ماشین نورد فوالد   8125
  متصدي نورد فلزات رنگین   8125
  متصدي نورد فوالد گداخته   8125
  مسئول ذوب دهی و کوره نگهدار   8125
  نسوزکار ـ ذوب فلزات   8125
  نورد کار آلومینیوم   8125
  نورد کار پیاپی فوالد   8125
  فلزات  نورد کار  8125
  نورد کار فوالد سرد   8125
    
  گري، آجرپزي و سرامیک سازي  آالت و تاسیسات شیشه متصدیان ماشین  813
    

  آالت و تاسیسات آجرپزي متصدیان ماشین  8132
    



 ١٨٨

  هاي آجر  آتشکار کوره  8132
  آجرپز   8132
  آجر ساز   8132
  فینگر کار آجرپزي   8132
  کارخانه کارگر کوره آجرپزي ـ   8132
  کمک متصدي بویلر ـ آجرپزي   8132
  کوره پز ـ آجرپزي   8132
  کوره سوز آجر   8132
  متصدي اتاق کوره آجرپزي   8132
  متصدي دستگاه خشک کن ـ آجر پزي   8132
  متصدي ماشین آسیا کردن گل ـ آجرپزي   8132
  متصدي ماشین صافی گل ـ آجرپزي   8132
  ن گل ـ آجرپزي متصدي ماشین مخلوط کرد  8132
  مسئول بویلر ـ تولید آجر   8132
  مسئول تنظیم دستگاه آب ـ تولید آجر   8132
  مسئول دستگاه پرس آجر   8132
    

  آالت و تاسیسات شیشه گري متصدیان ماشین  8133
    

  اپراتور دستگاه مخلوط کننده شیشه   8133
  متصدي دستگاه شیشه شویی   8133
  د شیشه متصدي دستگاه نور  8133
  متصدي کوره خمیر شیشه   8133
  متصدي کوره شیشه سازي  8133
  متصدي ماشین آسیا کردن لعاب شیشه   8133
  متصدي ماشین تولید خمیر شیشه   8133
  گري  متصدي ماشین شیشه  8133
  متصدي ماشین مخلوط کردن لعاب شیشه   8133
  متصدي ماشین واکیوم کار ـ شیشه گري  8133
  مخلوط کردن شیشه  متصدي  8133
    

  گري و سرامیک سازي  آالت و تاسیسات سفال متصدیان ماشین  8134
    

  پرسکار سفال و چینی و کاشی   8134



 ١٨٩

  ) چینی و سفال سازي ( کارگر کوره   8134
  کوره پز سفال و سرامیک   8134
  کوره دار سفال و چینی و سرامیک  8134
  کوره سوز چینی و سفال ساز   8134
  متصدي ماشین آسیا کردن گل ـ سفالگري   8134
  متصدي ماشین صافی گل ـ سفالگري   8134
  متصدي ماشین مخلوط کردن گل ـ سفالگري   8134
    

  اي، سرامیک، چینی و سفالی  آالت و تاسیسات تولید سایر محصوالت شیشه متصدیان ماشین  8139
    

  کارگر دستگاه برش پشم شیشه  8139
  سازي  گاه پشم شیشهکارگر دست  8139
  متصدي دستگاه پشم شیشه ساز   8139
  متصدي ماشین گچ سازي ـ چینی سازي   8139
    
  آالت و تاسیسات عمل آوري چوب و کاغذ  متصدیان ماشین  814
    

  متصدیات تاسیسات عمل آوري چوب   8141
    

  اپراتور ـ اره موتورچی صنایع چوب   8141
  رگ ـ چوب سازي اپراتور اره نواري بز  8141
  اپراتور اره نواري کوچک ـ چوب سازي   8141
  نواري متوسط ـ چوب سازي   اپراتور اره  8141
  هاي گرد ـ چوب سازي  اپراتور اره  8141
  اپراتور دستگاه نئوپان ساز   8141
  اپراتور الیی بند ـ تخته چند الیی   8141
  اره کش چوب ـ ماشینی   8141
  چوب سازي برشکار چوب ـ   8141
  ) پولیش کار ( پرداخت کار چوب    8141
  پرس کار چوب   8141
  پوشال زن   8141
  پوشال ساز   8141
  چوب بر ـ در کارخانه   8141
  چوب تراش ـ در کارخانه   8141



 ١٩٠

  چوب خشک کن ـ در کارخانه  8141
  رنده کش چوب   8141
  فرمیکاساز   8141
  فیبرساز   8141
  اه خرد کن نئوپان کمک متصدي دستگ  8141
  کمک متصدي دستگاه خشک کن نئوپان   8141
  ماشین کار اره دقیق   8141
  ماشین کار اره فلکه   8141
  ماشین کار اره گابیانی ـ چوب سازي   8141
  ماشین کار نئوپان بر   8141
  متصدي اره دقیق ـ چوب سازي   8141
  چوب سازي  متصدي اره فلکه ـ   8141
  س تخته سه الیی متصدي پر  8141
  متصدي دستگاه پرس نئوپان   8141
  متصدي دستگاه خردکن چوب   8141
  متصدي دستگاه خردکن نئوپان   8141
  متصدي دستگاه خشک کن نئوپان   8141
  متصدي دستگاه عمل آوري چوب   8141
  متصدي دوخت تخته چند الیی   8141
  متصدي دورکن ـ چوب سازي   8141
  آسیا کن چوب  متصدي ماشین  8141
  متصدي ماشین آسیاي چوب ـ خمیر کاغذ   8141
  متصدي ماشین اره کش چوب   8141
  متصدي ماشین پرداخت تراش چوب   8141
  متصدي ماشین پرس تخته چند الیی   8141
  متصدي ماشین پرس روکش   8141
  متصدي ماشین تراش چوب   8141
  متصدي ماشین تراشه چوب   8141
  شین چوب بري متصدي ما  8141
  متصدي ماشین خمیرکردن چوب   8141
  متصدي ماشین سوراخ کردن چوب   8141
  متصدي ماشین شکل دادن چوب   8141
  متصدي ماشین مته زن چوب   8141
  هاي پخت و الیه بري ـ چوب سازي  مسئول حوضچه  8141



 ١٩١

  مسئول دستگاه پوشال ریز   8141
    

  کاغذ متصدیان تاسیسات تولید خمیر   8142
    

  اپراتور ماشین خمیر ساز کاغذ   8142
  کارگر سفید کردن خمیر کاغذ   8142
  متصدي تصفیه خمیر کاغذ   8142
  متصدي دستگاه تهیه خمیر کاغذ   8142
  متصدي غربال خمیر کاغذ   8142
  ) خمیر کاغذ ( متصدي ماشین تفاله کردن چوب   8142
  متصدي ماشین ورزخمیر کاغذ   8142
  متصدي ماشین ورقه کردن چوب ـ خمیر کاغذ   8142
    

  آالت و تجهیزات تولید کاغذ  متصدیان ماشین  8143
    

  اپراتور غلطک زن کاغذ   8143
  اپراتور ماشین آسیا کار مقوا و کاغذ   8143
  اندودکار کاغذ  8143
  برشکار کاغذ در کارخانه کاغذسازي   8143
  پرسکار کاغذ   8143
  ل کاغذ کارگر تکمی  8143
  کاغذ ساز   8143
  کاغذ سلفون ساز   8143
  متصدي ترکیب کردن ـ کاغذ سازي   8143
  متصدي جال دان ـ کاغذ سازي  8143
  متصدي ماشین آسترکش مقوا   8143
  متصدي ماشین پرس کاغذ   8143
  متصدي ماشین پوشش ورق  8143
  متصدي ماشین تولید مقوا   8143
  ذ متصدي ماشین تهیه کاغ  8143
  متصدي ماشین رطوبت دادن ـ کاغذ سازي   8143
  متصدي ماشین کاغذ خشک کن   8143
  متصدي ماشین کاغذسازي   8143
  مقواساز   8143



 ١٩٢

    
 آالت و تاسیسات عمل آوري و تصفیه نفت و مواد شیمیایی  متصدیان ماشین 815

    
  هاي خرد کردن و مخلوط کردن مواد شیمیایی متصدیان دستگاه  8151
    

  باروت کوب   8151
  کتیراکوب   8151
  گچ کوب   8151
  متصدي خرد کردن مواد شیمیایی   8151
  مخلوط کن مواد اولیه شیمیایی   8151
    

  هاي حرارت دادن مواد شیمیایی  متصدیان دستگاه  8152
    

  آهک پز   8152
  کارگر پمپ مواد شیمایی   8152
  کارگر تغلیظ مواد معدنی   8152
  ارگر تولد سیمان ک  8152
  کارگر کوره سیمان   8152
  کارگر کوره گچ پزي   8152
  کوره خالی کن ـ عمل آوري مواد شیمیایی   8152
  کوره سوز آهک   8152
  گچ پز   8152
  گچ ساز   8152
  گوگرد ساز   8152
  متصدي آتشخان مواد شیمیایی   8152
  متصدي اشباع ذغال سنگ   8152
  ـ عمل آوري مواد شیمیایی  متصدي برج کلنگی  8152
  متصدي تغلیظ مواد معدنی   8152
  متصدي کوره آهک   8152
  متصدي کوره مواد شیمیایی   8152
  متصدي ماشین خشک کن مواد شیمیایی   8152
    

  هاي جداسازي مواد شیمیایی  متصدیان دستگاه  8153
    



 ١٩٣

  کارگر آزمایشگاه مواد معدنی و شیمیایی   8153
  تصفیه مواد شیمیایی به جز نفت  کارگر  8153
  متصدي استخراج مواد شیمیایی   8153
  متصدي الک کردن مواد شیمیایی   8153
  متصدي تجهیزات پدید آورنده نفت خام   8153
  متصدي جداسازي آب و رسوبات از نفت   8153
  متصدي دستگاه جدا سازي گریز از مرکز   8153
  متصدي صافی طبلی گردان   8153
  متصدي صافی فشاري   8153
  متصدي غربال مواد شیمیایی   8153
  متصدي ماشین جداسازي مواد شیمیایی   8153
  متصدي ماشین شستشوي مواد شیمیایی   8153
    

  ) به جز نفت و گاز ( هاي تقطیر مواد شیمیایی  متصدیان دستگاه  8154
    

  آب مقطر ساز   8154
  به جز نفت خام و گاز طبیعی اي  اپراتور دستگاه تقطیر دسته  8154
  اپراتور دستگاه تقطیر متناوب به جز نفت خام و گاز طبیعی   8154
  ) راکتورهاي شیمیایی ( اپراتور دستگاه مبدل   8154
  اسانس گیر   8154
  الکل ساز ـ صنعتی   8154
  ) متصدي دستگاه تبخیر ( تبخیر کار   8154
  تربانتین ساز بروش صنعتی   8154
  ) متصدي دستگاه تقطیر ( قطیر کار ت  8154
  عرقیات ساز   8154
  گالب ساز   8154
  گالب گیر   8154
  متصدي تهیه آب مقطر   8154
  متصدي دستگاه تبخیر   8154
  متصدي دستگاه تقطیر  8154
  ) نفت خام و گاز طبیعی ( اي  متصدي دستگاه تقطیر دسته  8154
  متصدي دستگاه تقطیر متناوب   8154
   )راکتورهاي شیمیایی ( متصدي دستگاه مبدل   8154
    



 ١٩٤

  هاي تصفیه نفت و گاز طبیعی  متصدیان دستگاه  8155
    

  اپراتور پاالیش نفت   8155
  بندي نفت  اپراتور درجه  8155
  اپراتور دستگاه کنترل گاز طبیعی   8155
  تلمبه چی نفت ـ پاالیشگاه   8155
  سیلندر پرکن گاز مایع   8155
  ورمن پاالیشگاه ف  8155
  کارگر انبارهاي نفت خام   8155
  کارگر پاالیشگاه نفت   8155
  کارگر تصفیه نفت   8155
  کارگر تقطیر نفت   8155
  کارگر تولید روغن موتور   8155
  هاي نفتی  کارگر تولید فراورده  8155
  کارگر تولید قیر   8155
  کارگر تولید گازوییل   8155
  وت کارگر تولید ماز  8155
  کارگر تولید نفت سفید   8155
  کارگر تولید نفت گاز   8155
  کارگر تولید وازلین   8155
  کارگر قوطی پرکن روغن موتور   8155
  کارگر ماشین صافی روغن موتور   8155
  متصدي ترکیب کردن نفت   8155
  متصدي دستگاه پارافین   8155
  متصدي ماشین مخلوط کردن مواد شیمیایی   8155
    

  بندي نشده در جاي دیگر  هاي تولید مواد شیمیایی طبقه متصدیان دستگاه  8159
    

  آسفالت پز  8159
  آسفالت ساز ـ آسفالت پز   8159
  آهار ساز ـ آهار پز   8159
  اپراتور دستگاه تولید کود شیمیایی   8159
  اسید ساز   8159
  اکسیژن پرکن   8159



 ١٩٥

  الکترود ساز ـ کارگر   8159
  لیاف مصنوعی ساز ا  8159
  بتونه ساز ـ بتانه ساز   8159
  پنبه نسوز ساز   8159
  حرارتی ) ها ـ باطریها  حفره( تکنسین سلولهاي   8159
  تیزاب گر ـ تیزاب ساز   8159
  تینر ساز   8159
  جوهر ساز   8159
  چسب ساز   8159
  رنگ ساز   8159
  سرپرست رنگسازي   8159
  سریش ساز   8159
  ساز  عایق  8159
  قوطی پرکن مواد شیمیایی   8159
  کائوچوساز   8159
  کاربیت ساز   8159
  کارگر تولید پودر صنعتی   8159
  کارگر تولید ضدیخ   8159
  کارگر تولید مایع صنعتی   8159
  کارگر تولید مواد شیمیایی   8159
  کارگر تولید واکس   8159
  کارگر سولفات ساز   8159
  کک ساز   8159
  ك ساز ال  8159
  لعاب ساز ـ مواد شیمیایی   8159
  متصدي تولید مواد سفید کننده پارچه   8159
  متصدي جدا سازي مواد رادیو اکتیو   8159
  متصدي دستگاه پخت رنگ   8159
  متصدي دستگاه هیدروژن سازي   8159
  متصدي کوره پخت لعاب ـ مواد شیمیایی   8159
  ري مواد شیمیایی متصدي ماشین کیسه زن ـ عمل آو  8159
  مرکب ساز   8159
    
  متصدیان تاسیسات تولید نیرو و تصفیه آب   816



 ١٩٦

    
  متصدیان تاسیسات تولید نیروي برق   8161
    

  اپراتوریست انتقال نیرو   8161
  اپراتور توربین گاز   8161
  اپراتور توربین یا مولد برق   8161
  اپراتور دستگاه تولید برق   8161
  ور تشخیص برق رسانی مام  8161
  متصدي اتاق فرمان برق   8161
  متصدي اتتقال و توزیع برق   8161
  متصدي پست برق   8161
  متصدي دستگاه انرژي باد   8161
  متصدي دستگاه مولد برق   8161
  متصدي دستگاه نیروي جزر و مدي   8161
  متصدي دستگاه نیروي خورشیدي   8161
  لتی متصدي دستگاه نیروي و  8161
  متصدي دیزل برقی   8161
  متصدي ژنراتور   8161
  متصدي شبکه برق   8161
  متصدي عملیات پستهاي فشار قوي   8161
  متصدي کنترل برق   8161
  متصدي موتور برق   8161
  مراقب دیزل برق   8161
  مسئول بازرسی برق   8161
  مسئول روشنایی معابر   8161
  موتورچی برق   8161
  یست ژنراتور موتور  8161
    

  متصدیان موتور و دیگ بخار   8162
    

  آتشکار حمام   8162
  آتشکار دیگهاي بخار   8162
  تون تاب حمام   8162
  کارگر سوخت رسانی دیگهاي بخار   8162



 ١٩٧

  کنترلردیگ بخار   8162
  گلخن تاب   8162
  متصدي بویلر و تانک تغذیه   8162
  متصدي دیگ بخار   8162
  شارژ کوره متصدي   8162
  ها  متصدي کندانسور و گرمکن  8162
  متصدي موتور گرمابه   8162
    

  هاي زباله سوز و تاسیسات مشابه  متصدیان تاسیسات آب و کوره  8163
    

  سرپرست تاسیسات برودتی و حرارتی   8163
  سرکارگر تاسیسات   8163
  کارگر انشعاب آب   8163
  کارگر پمپ آب   8163
  مپ خانه ـ آب کارگر پ  8163
  مامور تشخیص آب رسانی   8163
  مامور کنترل تلمبه آب   8163
  متصدي اتفاقات آبی   8163
  متصدي برجهاي خنک کننده   8163
  متصدي پمپ فاضالب   8163
  متصدي پمپ هوا   8163
  متصدي تاسیسات آبرسانی   8163
  متصدي تصفیه فاضالب   8163
  پاپهاي سد ها و سو متصدي تنظیم دریچه  8163
  متصدي توزیع آب   8163
  متصدي دستگاه آب شیرین کن   8163
  متصدي دستگاه تاسیسات   8163
  متصدي دستگاه تصفیه آب   8163
  متصدي دستگاه حرارت مرکزي   8163
  متصدي دستگاه فیلتر آب   8163
  متصدي دستگاه کمپرسورگاز   8163
  متصدي دیزل کمپرسور و مبدلهاي حرارتی   8163
  آبرسانی   متصدي شبکه  8163
  متصدي شبکه فاضالب   8163



 ١٩٨

  متصدي شوفاژ   8163
  متصدي قطع و وصل آب   8163
  متصدي کلرزنی آب   8163
  متصدي کمپرسور هوا   8163
  متصدي کنترل آب   8163
  متصدي کنترل و تنظیم دستگاههاي تهویه   8163
  متصدي مخازن آبرسانی   8163
  آب متصدي موتور   8163
  موتورچی پمپ آب   8163
    
  هاي صنعتی  متصدیان خط مونتاژ و خودکار و ربوت  817
    

  متصدیان خط مونتاژ خودکار   8171
    

  متصدي خط مونتاژ خودکار   8171
    

  هاي صنعتی  متصدیان روبوت  8172
    

  اپراتور روبوت صنعتی   8172
    
  آالت و مونتاژکاران  متصدیان ماشین  82
    
  آالت تولید محصوالت فلزي و کانی  متصدیان ماشین  821
    

  هاي ابزار  متصدیان ماشین  8211
    

  اپراتور ماشین برش با شعله   8211
  اپراتور ماشین نقطه جوش فلز   8211
  برشکار فلز با شعله   8211
  برشکار فلز با قیچی   8211
  برشکار فلز با گاز   8211
   برشکار محصوالت فلزي  8211
  سرپرست فلزکاري ماشینی   8211
  قالب گیر فلز با ماشین   8211



 ١٩٩

  کارگر برش فلزات   8211
  متصدي دستگاه تیغ سازي   8211
  متصدي دستگاه میخ سازي   8211
  متصدي ماشین ابزار   8211
  متصدي ماشین ابزار سازي   8211
  متصدي ماشین افزار   8211
  متصدي ماشین برش  8211
  اشین برش با شعله متصدي م  8211
  متصدي ماشین برش فلزات   8211
  متصدي ماشین تراش فلزات   8211
  متصدي ماشین تولید جواهر   8211
  متصدي ماشین جوشکاري   8211
  متصدي ماشین سوراخ کردن فلز   8211
  متصدي ماشین صفحه تراش   8211
  متصدي ماشین فرز   8211
  متصدي ماشین فلزبري   8211
  دي ماشین فلزکاري متص  8211
  متصدي ماشین مته فلزات  8211
    

  آالت تولید سیمان و سایر محصوالت کانی غیرفلزي   متصدیان ماشین  8212
    

  ایرانیت ساز   8212
  بتون ساز   8212
  برشکار محصوالت سیمانی   8212
  بلوك ریز سیمانی   8212
  بلوك زن سیمانی   8212
  مانی بلوك زن یا بلوك ساز سی  8212
  بلوك ساز   8212
  پرسکار موزاییک  8212
  پل ساز سیمانی   8212
  پله ریز   8212
  پله ساز سیمانی   8212
  تمبوشه ساز بتونی ـ آزبست   8212
  تیرسیمانی ساز   8212



 ٢٠٠

  جدول ساز بتونی   8212
  حوض ساز   8212
  ) مخلوط کننده بتون ( راننده بتونیر   8212
  ساروج شنی ساز   8212
  سازنده قطعات پیش ساخته بتونی   8212
  سرپرست بتون سازي   8212
  سنگ مصنوعی ساز   8212
  شستشو کار موزاییک   8212
  ) موزاییک ساي ( صافکار موزاییک   8212
  ظروف سنگی ساز با ماشین   8212
  فارسیت ساز   8212
  قالب بازکن محصوالت سیمانی   8212
  قالب بند قطعات بتونی   8212
  قالب زن موزاییک   8212
  لوله سیمانی ساز   8212
  ماسه مخلوط کن    8212
  متصدي پمپ مواد ـ محصوالت سیمانی   8212
  متصدي ماشین بتون ریزي   8212
  متصدي ماشین برش فلز   8212
  متصدي ماشین تولید الماس صنعتی   8212
  متصدي ماشین جالدادن الماس صنعتی   8212
  کی محصوالت سنگی متصدي ماشین حکا  8212
  مالت ساز   8212
  موزاییک زن   8212
  موزاییک ساب ـ پرداخت کار موزاییک   8212
  موزاییک ساز   8212
    
  هاي تولید مواد شیمیایی  آالت و دستگاه متصدیان ماشین  822
    

  آالت تولید مواد دارویی و آرایشی   متصدیان ماشین  8221
    

  آمپول ساز   8221
  کلن ساز ادو  8221
  ) پودر لباسشویی پرکن ( پودر پر کن   8221



 ٢٠١

  پودر لباسشویی ساز   8221
  تریاك مال   8221
  چوبک ساز   8221
  حنا ساي   8221
  خمیردندان ساز   8221
  داروساز ـ کارگر   8221
  داروي نظافت ساز   8221
  سازنده باند گچی   8221
  سرم ساز   8221
  سفیداب ساز   8221
  و ساز شامپ  8221
  صابون پز   8221
  عطرساز   8221
  عطرگیر   8221
  کش  کارگر تولید حشره  8221
  کارگر تولید داروي گیاهی  8221
  کارگر تولید سم   8221
  کارگر تولید لوازم آرایشی   8221
  کارگر تولید مایع ظرفشویی   8221
  کارگر تولید مواد بهداشتی   8221
  ده و سفید کننده کارگر تولید مواد پاك کنن  8221
  کارگر تهیه داروي دام   8221
  متصدي دستگاه استریل ـ اتوکالو   8221
  متصدي دستگاه تولید پنبه بهداشتی   8221
  متصدي دستگاه تولید صابون   8221
  متصدي دستگاه تولید قرص   8221
  متصدي کوره صابون پزي   8221
  مسئول ماشین داروسازي   8221
  واکس ساز   8221
    

  آالت تولید مواد منفجره و مهمات  متصدیان ماشین  8222
    

  اپراتور ماشین تولید مواد منفجره   8222
  کبریت ساز   8222



 ٢٠٢

    
  آالت پرداخت، آبکاري و اندودکاري فلزات  متصدیان ماشین  8223
    

  آبکار ـ آبکاري فلزات   8223
  آبکار آلومینیوم   8223
  آبکار حرارتی   8223
  بکار سپر ماشین آ  8223
  آبکار فوالد  8223
  اپراتور دستگاه بخار ـ آبکاري فلزات  8223
  اپراتور ماشین آبکاري فلزات   8223
  اپراتور ماشین پرداخت فلز   8223
  اپراتور ماشین تمیزکاري فلز   8223
  اپراتور ماشین روکش کاري فلز   8223
  اپراتور ماشین سمباده زنی   8223
  ماشین سند پالست اپراتور   8223
  اسیدکار ـ آبکاري فلزات   8223
  سرپرست آبکاري   8223
  شستشوي ماشین گالوانیزه ـ آبکاري فلزات   8223
  قالب بند ـ آبکاري فلزات   8223
  کارگر بارگیري گرمخانه ـ آبکاري فلزات   8223
  آوري خاکستر ـ آبکاري فلزات  کارگر جمع  8223
  طیسی ـ آبکاري فلزات کارگر غلطکهاي مغنا  8223
  کارگر مواد شیمیایی ـ آبکاري فلزات   8223
  کمک متصدي شستشوي اسیدي لوله ـ آبکاري فلزات   8223
  متصدي حمل واگن لوله ـ آبکاري فلزات   8223
  متصدي دستگاه چرخ دنده    8223
  متصدي ماشین آب سرد ـ آبکاري فلزات   8223
  متصدي ماشین آبکاري فلز   8223
  متصدي ماشین پرداخت فلز   8223
  متصدي ماشین تصفیه فلز   8223
  متصدي ماشین تمیز کاري فلز  8223
  متصدي ماشین روکش کاري فلز   8223
  متصدي ماشین روکش کاري مفتول   8223
  متصدي ماشین سمباده زنی   8223



 ٢٠٣

  گري متصدي ماشین سنگ زنی ریخته  8223
  متصدي ماشین سوهان کاري   8223
  متصدي ماشین صیقل کاري فلز   8223
  ورکردن فلز  متصدي ماشین غوطه  8223
  ) ضد زنگ ( متصدي ماشین گالوانیزه   8223
  متصدي ماشین گردپاشی فلز   8223
  متصدي ماشین نقاشی فلزات   8223
    

  آالت تولید فیلم و مواد مورد استفاده در عکاسی  متصدیان ماشین  8224
    

  ن تولید فیلم عکاسی متصدي ماشی  8224
    

  بندي نشده در جاي دیگر  آالت تولید مواد شیمیایی طبقه متصدیان ماشین  8229
    

  شمع ساز   8229
  کارگر تولید اکسیژن   8229
  کارگر تولید گاز کربنیک   8229
  کارگر تولید گازهاي صنعتی   8229
  لینولئوم ساز ـ تولید مواد شیمیایی   8229
  شین تولید شمع متصدي ما  8229
  متصدي ماشین تولید گازهالوژنه   8229
  متصدي ماشین تولید گاز هیدروژنه   8229
    
  هاي تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  متصدیان دستگاه  823
    

  هاي تولید محصوالت الستیکی  متصدیان دستگاه  8231
    

  آسیا کار الستیک   8231
  برشکار تیوپ   8231
  ار الستیک برشک  8231
  پرسکار الستیک   8231
  تایر ساز   8231
  تراشکار الستیک   8231
  تیوپ ساز الستیکی   8231



 ٢٠٤

  چسب کار الستیک  8231
  رنگپاش الستیک   8231
  روکش کار الستیک وسایل نقلیه   8231
  سازنده محصوالت الستیکی   8231
  سمباده کار الستیک   8231
  شابلن ساز کائوچویی   8231
  شیلنگ ساز الستیکی   8231
  صیقل کار الستیک   8231
  قالب زن تایر وسایل نقلیه   8231
  قالب گیر الستیک   8231
  کائوچوکار  8231
  کارگر تولید محصوالت الستیکی  8231
  کارگر چسب زنی الستیک   8231
  کارگر الستیک ساز وسایل نقلیه   8231
  گوگرد دهنده تایر وسایل نقلیه  8231
  ستیک ساز وسایل نقلیه ال  8231
  الستیک کار  8231
  الیه ساز تایر   8231
  )کف پوش الستیکی(لینولئوم ساز   8231
  متصدي دستگاه پرس الستیک وسایل نقلیه   8231
  متصدي دستگاه ذوب الستیک  8231
  متصدي ولگانیزه کردن الستیک وسایل نقلیه   8231
  مداد پاك کن ساز  8231
  مشمع ساز  8231
  نورد کار الستیک   8231
  واشر ساز الستیکی  8231
  والوزن تیوپ   8231
  متصدیان دستگاههاي تولید محصوالت پالستیکی  8232
  آسیا کار پالستیک   8232
  اسفنج ساز  8232
  اسکاچ ساز  8232
  برشکار پالستیک  8232
  پرسکار پالستیک  8232
  پرسکار مالمین  8232



 ٢٠٥

  پالستو فرم ساز  8232
  ـ محصوالت پالستیکی ستیک سازپال  8232
  پالستیک کار  8232
  ترموس ساز  8232
  تیوپ ساز پالستیکی  8232
  جوشکار پالستیک  8232
  )پریز, کلید(سازنده ادوات برقی پالستیکی   8232
  سازنده در و پنجره پالستیکی  8232
 سازنده فایبرگالس 8232

  سازنده کفش پالستیکی 8232
  خرطومی سازنده لوله هاي 8232
  سازنده محصوالت  پالستیکی 8232
  سازنده ورقهاي پالستیک 8232
  سمباده کار پالستیک 8232
  شیلنگ ساز پالستیکی 8232
  صیقل کار پالستیک 8232
  ظروف پالستیکی ساز 8232
  عایق کار پالستیک 8232
  قالب زیر پالستیک  8232
  قالب زن پالستیک 8232
  قالب گیر پالستیک 8232
  کارگر تولید محصوالت پالستیکی 8232
  کارگر دستگاه گل زنی ـ کارخانه پالستیک سازي 8232
  کارگر ذوب پالستیک 8232
  کارگر رنگ زن پالستیکی   8232
  کارگر سات قطعات فایبر گالس 8232
  کنتر ل چی محصوالت پالستیکی 8232
  کیسه پالستیکی ساز 8232
  لوله پلی اتیلن ساز 8232
  ماشین کار زه وار پالستیکی  8232
  ماشین کار لوح پالستیک 8232
  ماکو ساز پالستیکی 8232
  متصدي تزریق پالستیک 8232
  متصدي دستگاه ذوب پالستیک 8232



 ٢٠٦

  متصدي دستگاه روکش پالستیک 8232
  متصدي دستگاه کیسه بر پالستیکی 8232
  مالمین ساز 8232
  نایلون ساز 8232
  ساز نخ نایلون  8232
 نورد کار پالستیک  8232

  واشرساز پالستیکی  8232
    
  متصدیان ماشین آالت تولید محصوالت چوبی  824
    

  متصدیان ماشین آالت تولید محصوالت چوبی   8240
    

  پارکت ساز  8240
  سرپرست تولید محصوالت چوبی با ماشین   8240
  کارگر ماشین خراطی  8240
  گريکارگر ماشین درود   8240
  کارگر ماشین کنده کاري و حکاکی  8240
  متصدي ماشین پرداخت رنگ و روغن   8240
  متصدي ماشین حکاکی محصوالت چوبی  8240
  متصدي ماشین صیقل چوب   8240
  متصدي ماشین قلمزنی چوب  8240
  متصدي ماشین نقاشی چوب   8240
  نجار ماشین کار  8240
    
  و تولید محصوالت کاغذي صحافی, متصدیان ماشینهاي چاب  825
    

  متصدیان ماشینهاي چاپ   8251
    

  سرکارگر چاپ ماشینی   8251
  ماشین چی چاپخانه   8251
  متصدي اینتر تایپ   8251
  متصدي لینو تایپ   8251
  متصدي ماشین افست لیتوگرافی   8251
  متصدي ماشین چاپ    8251



 ٢٠٧

  متصدي ماشین چاپ استوانه اي   8251
  دي ماشین چاپ افستمتص   8251
  متصدي ماشین چاپ چرخان    8251
  متصدي ماشین چاپ روتوگراور   8251
  متصدي ماشین چاپ کاغذ دیواري   8251
  متصدي ماشین چاپ لیتوگرافی فیلم   8251
  متصدي ماشین چاپ منسوجات    8251
 متصدي ماشین حروف ریزي   8251

  متصدي مونو تایپ   8251
    

  هاي صحافی اشینمتصدیان م  8252
    

  سرپرست صحافی ماشینی  8252
  سرپرست ماشین ترتیب کن   8252
  متصدي ماشین تودوزي  8252
  متصدي ماشین چسب زنی  8252
  متصدي ماشین صحافی  8252
    

  هاي تولید محصوالت کاغذي متصدیان ماشین  8253
    

  اپراتور ماشین تولید محصوالت کاغذي  8253
  ن تولید محصوالت مقواییاپراتور ماشی  8253
  برشکار دستمال کاغذي  8253
  برشکار کاغذ در کارخانه محصوالت کاغذي  8253
  برشکار مقوا  8253
  پاکت کاغذي ساز  8253
  پرسکار مقوا  8253
  جعبه ساز مقوایی  8253
  دستمال کاغذي ساز  8253
  دفترچه ساز  8253
  زونکن ساز  8253
  سازنده ظروف کاغذي  8253
  سازنده لوله مقوایی  8253
  سازنده محصوالت کاغذي بهداشتی  8253



 ٢٠٨

  سمباده ساز کاغذي  8253
  فیلتر مقوایی ساز   8253
  کارتن ساز ـ مقوایی  8253
  کارگر پرس ضایعات کاغذي  8253
  کارگر تولید شانه تخم مرغ  8253
  کارگر تولید کاغذ دیواري   8253
  کاغذبر  8253
 کیسه ساز کاغذي 8253

  متصدي دستگاه پاکت شیر پاستوریزه  8253
  متصدي ماشین فلوتر   8253
    
  چرمی و خزر لباسشویی , متصدیان ماشینهاي تولیدات نساجی  826
    

  بافندگی و تهیه الیاف ,متصدیان ماشینهاي ریسندگی 8261
    

  ـ ریسندگی بوبین درآراپن اند  8261
  تارکش با ماشین 8261
  با ماشینسرکارگر حالجی  8261
  کارگر دکاتور ـ پارچه و پتوبافی  8261
  پارچه و پتو بافی کارگر دکاتیرـ  8261
  )ماسوره گذار(کارگر رامز  8261
  کارگر فالیر 8261
  کارگر ماشین حالجی  8261
  کارگر ماشین شل پیچ ـ ریسندگی 8261
  کارگر ماشین کمبر ـ ریسندگی 8261
  ریسندگیکارگر ماشین مخلوط کن ـ  8261
  ریسندگی  کارگر ماشین ویلو ـ 8261
  کنترل چی رینگ ـ ریسندگی  8261
  متصدي دستگاه پنبه زنی  8261
  متصدي ماشین اپن اند ـ ریسندگی 8261
  ریسندگی و بافندگی  متصدي ماشین بافت ـ 8261
  متصدي ماشین بالشتک  8261
  متصدي ماشین تولید الیی 8261
  وك کردن الیاف مصنوعیمتصدي ماشین د 8261



 ٢٠٩

  متصدي ماشین رینگ 8261
  متصدي ماشین شستشوي الیاف 8261
  متصدي ماشین صاف کن ـ ماشین پایین کش  8261
  متصدي ماشین فالیر 8261
  متصدي ماشین کاردینگ 8261
  متصدي ماشین کالف  8261
  نوار دوزینگ ـ ریسندگی  8261
    

 هاي کشبافی  متصدیان ماشین 8262

    
  برشکار موکت 8262
  تکمیل کننده نقش موکت 8262
  رفوگر فرش ماشینی 8262
  جوراب بافی  زیگزاگ دورـ 8262
  فرش ماشینی باف 8262
  قالی ماشینی باف 8262
  کمک بافنده ـ موکت و فرش ماشینی 8262
  کنترل دوخت موکت بوسیله دستگاه  8262
  گلیم باف ماشینی 8262
  اه چسب زنی پشت موکتمتصدي دستگ 8262
  متصدي دستگاه ژاکارد 8262
  متصدي ماشین کشبافی 8262
  موکت باف 8262
  موکت شوي در کارخانه موکت بافی  8262
  نقشه زن ماشین ژاکارد 8262
  هاي دوزندگی متصدیان ماشین 8263
  متصدي ماشین قالبدوزي 8263
  متصدي ماشین گلدوزي 8263
    

  چرم و پوست , هاي آماده ساز پشم متصدیان ماشین 8265
    

  کارگر ماشین پشم خشک کن  8265
  گارگر ماشین پشم شویی 8265
  کارگر ماشین کارشیوینگ ـ چرم سازي 8265



 ٢١٠

  چرم سازي  کارگر میلینگ ـ 8265
  ماشین کار آبگیري ـ چرم سازي 8265
  ماشین کار آرایش اولیه ـ چرم سازي  8265
  چرم سازي بازویی ـ ماشین کاراشتول 8265
  ماشین کار بارابان ـ چرم سازي  8265
  چرم سازي ماشین کار پوست کنی ـ  8265
  مشاین کارتاگ کلینگ ـ چرم سازي 8265
 ماشین کار ریتنینگ ـ چرم سازي 8265

  ماشین کارسنگ زنی قسمتهاي تر و خشک ـ چرم سازي 8265
  چرم سازي ماشین کار شانه زنی ـ 8265
  ماشین کار شستشوي پوست  8265
  ـ چرم سازي)ضخامت گیري( ماشین کار شیوینگ  8265
  ماشین کار کوتاه کردن نهایی پشم  8265
  ماشین کار لش زنی وپیکل ـ چرم سازي 8265
  ماشین کار مولیا ـ چرم سازي  8265
  متصدي ماشین آماده سازي خز 8265
  متصدي ماشین برش چرم  8265
  ین چرمسازي متصدي ماش 8265
  متصدي ماشین دوزندگی چرم 8265
  مسئول عمالیت ماشینی ـ چرم سازي 8265
  چرم سازي  مسئول میلینگ ـ 8265
    

  هاي تولید کفش و کارکنان مربوط  متصدیان ماشین 8266
    

  اپراتور اصالح و ترمیم عیوب کفش 8266
  اپراتور تولید کفش  8266
  شیاپراتور تولید کفش ورز 8266
  کارگر ماشین میخ زنی کفش 8266
  کفش دوز ماشینی  8266
    

  هاي زنگ زدایی و شستشوي پارچه در کارخانه  متصدیان ماشین 8267
    

  آهار زن پارچه  8267
  آهار کار پارچه  8267



 ٢١١

  آهار مال پارچه  8267
  )رنگرز پارچه (بویاقچی  8267
  رنگرز پارچه  8267
   رنگرز نخ و خامه 8267
  سرپرست رنگرزي  8267
  سرکارگر رنگرزي  8267
  )رنگرزي الیاف(   صباغ 8267
 صمغ گیر ابریشم ـ رنگرزي پارچه 8267

  کارگر رنگرزي پارچه 8267
  کارگر شور دادن پارچه  8267
  کارگر ماشین پخت ـ  رنگرزي پارچه 8267
  متصدي بخار پارچه و پتو  8267
  ه متصدي براق کردن پارچ 8267
  متصدي تکمیل رنگرزي پارچه  8267
  متصدي ثابت کردن رنگ پارچه  8267
  متصدي رنگ زدایی پارچه  8267
  متصدي شستشوي پارچه  8267
  متصدي ماشین آهار در پارچه بافی 8267
  متصدي ماشین اطو در پارچه بافی 8267
  متصدي ماشین خشک کن پارچه  8267
  رنگرزي پارچه متصدي ماشین خشک کنی ـ  8267
  متصدي ماشین رطوبت گیر پارچه  8267
  متصدي ماشین سفید کردن پارچه  8267
  متصدي ماشین مانور کردن پارچه  8267
    

  هاي خشکشویی و لباسشویی  متصدیان ماشین  8268
    

  اتوکار ـ لباسشویی   8268
  خشک شوي  8268
  رنگرز پوشاك  8268
  قالی شوي  8268
  قالیشویی کارگر 8268
  کمک لباسشو در لباسشویی 8268
  لکه گیر فرش و موکت و مبل 8268



 ٢١٢

  لکه گیر لباس  8268
  مبل شوي  8268
  متصدي رختشویخانه  8268
  متصدي لباسشویی و خشکشویی 8268
  متصدي ماشین اطو در لباسشویی و خشکشویی   8268
  متصدي ماشین لباسشویی 8268
    

  الگو سازي و کالهدوزي متصدیان ماشینهاي 8269
    

 قالب گیر کاله  8269

  )خز(متصدي ماشین الگو سازي پوست  8269
  متصدي ماشین الگو سازي چرم  8269
  متصدي ماشین الگو سازي منسوجات  8269
  متصدي ماشین ساخت قالب کاله  8269
  متصدي ماشین شکل دهنده فرمهاي کاله نمدي 8269
  بافی  متصدي ماشین قیطان 8269
  متصدي ماشین کاله سازي 8269
    
  آشامیدنی و دخانیات , هاي تولید مواد غذایی  متصدیان ماشین 827
    

  متصدیان ماشین هاي عمل آور گوشت و ماهی    8271
    

  بجز شیر و مواد گوشتی  استرلیزه کننده مواد غذایی ـ 8271
  استرلیزه کننده مواد گوشتی  8271
  یه آرد ماهیکارگر ته 8271
  کارگر عمل آورنده خاویار با ماشین 8271
  کارگر عمل آورنده ماهی با ماشین 8271
  کنسرو ساز ـ گوشت و ماهی 8271
  متصدي ماشین استرلیزه کردن گوشت  8271
  متصدي ماشین استرلیزه کردن ماهی  8271
  متصدي ماشین انجماد گوشت و ماهی 8271
  وشتمتصدي ماشین تولید گ 8271
  متصدي ماشین شستشوي الشه گوسفند 8271
  کنسرو گوشت و ماهی متصدي ماشین قوطی پرکن ـ 8271



 ٢١٣

    
  هاي تولید محصوالت لبنی متصدیان ماشین 8272
    

  استرلیزه کننده شیر و سایر محصوالت لبنی 8272
  بطري پرکن در کارخانه شیر پاستوریزه  8272
  استوریزهبطري شوي در کارخانه شیر پ 8272
  پنیر ساز با ماشین 8272
  خامه گیر با ماشین  8272
  شیرخشک ساز با ماشین 8272
  شیشه شوي ـ کارخانه شیر 8272
 شیشه گذار در کارخانه شیر پاستوریزه  8272

  قوطی پرکن در کارخانه شیر 8272
  کارگر پاستوریزه کردن شیر 8272
  هاي شیر کارگر شیتشوي شیشه 8272
  ره ساز با ماشینک 8272
  متصدي پاستوریزاسیون لبنیات  8272
  متصدي چرخ کردن شیر 8272
  متصدي دستگاه بستنی سازي 8272
  متصدي دستگاه تبدیل شیر خشک به مایع 8272
  متصدي ماشین بطري پرکن شیر 8272
    

  ادویه و غالت , متصدیان دستگاههاي آسیا کننده حبوبات 8273
    

  آردساز 8273
  آردگیر 8273
  آسیابان 8273
  آسیا کننده ادویه  8273
  آسیا کننده حبوبات  8273
  آسیا کننده غالت  8273
  اپراتور دستگاه استخوان خردکنی 8273
  ادویه ساز 8273
  برنج کوب 8273
  بوجار ـ در کارخانه  8273
  )برنج کوب (دنگ کوب  8273



 ٢١٤

  سبوس گیر 8273
  شالیکوب 8273
  کوبفلفل  8273
  کارگر آسیاي آرد  8273
  کیسه پرکن آرد 8273
  گندم شوي 8273
  متصدي برنج کوبی  8273
  متصدي تهیه آرد 8273
 متصدي تهیه خوراك دام و طیور 8273

  متصدي سبوس گیري 8273
  متصدي ماشین شن گیري گندم  8273
  متصدي ماشین گندم شوي 8273
  متصدي ماشین نم زن گندم  8273
  نمک کوب 8273
    

  متصدیان ماشین هیا تهیه مواد غذایی پخته شده از غالت و کاکائو 8274
    

  آدامس سازي با ماشین  8274
  شکالت پیچ با ماشین 8274
  کاگر ماشین آب نبات سازي 8274
  کارگر ماشین شکالت سازي 8274
  متصدي تهیه پفک  8274
  متصدي ماشین آب نبات سازي  8274
  ي ماشین پخت بیسکویت متصد 8274
  متصدي ماشین تولید نان  8274
  متصدي ماشین تهیه پفک  8274
  متصدي ماشین شکالت سازي 8274
  متصدي ماشین کامک سازي 8274
    

  هاي عمل آوري میوه و سبزیحات  متصدیان ماشین  8275
    

  آبغوره گیر با ماشین   8275
  آبلیمو گیر با ماشین   8275
  لیمو گیر با ماشین آب  8275



 ٢١٥

  آجیل پز  8275
  افشره ساز  8275
  عصاره ساز  8275
  قوطی پرکن روغن نباتی  8275
  کارگر پخت میوه ـ کارخانه مواد غذایی  8275
  کارگر دستگاه روغن گیري نباتی  8275
  کارگر روغن کش با ماشین   8275
  کمپوت ساز  8275
 نباتی کنترل چی دستگاه تصفیه روغن  8275

  کنترل چی دستگاه قوطی پرکن روغن نباتی   8275
  کنسرو ساز میوه و سبزي  8275
  لیموناد  ساز  8275
  متصدي اسانس گیري ـ کارخانه تولید روغن نباتی   8275
  متصدي بلیج ـ کارخانه تولید روغن نباتی  8275
  متصدي بوگیري ـ کارخانه تولید روغن نباتی  8275
  ي دستگاه آبمیوه گیريمتصد  8275
  متصدي دستگاه تصفیه روغن نباتی  8275
  متصدي دستگاه تولید سس   8275
  متصدي دستگاه کنجاله کش  8275
  متصدي دستگاه یخ سازي  8275
  متصدي دالوال در کارخانه تولید روغن نباتی   8275
  متصدي رنگ زنی ـ کارخانه تولید روغن نباتی  8275
  یتر گیري ـ کارخانه تولید روغن نباتیمتصدي ل 8275
  متصدي دستگاه آبمیوه گیري در کارخانه  8275
  متصدي دستگاه استرلیزه کردن سبزیحات 8275
  متصدي دستگاه استرلیزه کردن میوه جات 8275
  متصدي دستگاه انجماد میوه وسبزي 8275
  متصدي دستگاه بطري پرکن نوشابه  8275
  طري شوي ـ کارخانه مواد غذایی متصدي دستگاه ب 8275
  متصدي دستگاه شستشوي سبزي 8275
  متصدي دستگاه شستشوي میوه  8275
  متصدي دستگاه شیشه شوي ـ کارخانه مواد غذایی 8275
  متصدي دستگاه نوشابه پرکن  8275
  متصدي دستگاه هیدروژنه کردن روغن نباتی 8275



 ٢١٦

    
  شکر هاي تولید قند و متصدیان ماشین  8276
    

  آسیا کننده نیشکر  8276
  ـ قندسازي) تهیه شربت (اپراسیون   8276
  تصفیه کننده نیشکر  8276
 تفاله خشک کن چغندر 8276

  چغندر پاك کن  8276
  شاموتوکار ـ قندسازي  8276
  شکر ریز دستگاه  8276
  شیره گیر قند 8276
  طباخ نیشکر 8276
  کارگر تولید قند 8276
  قند شکن  کارگر 8276
  متصدي پخت شکر 8276
  متصدي تصفیه شربت ـ قندسازي 8276
  متصدي تصفیه شکر 8276
  متصدي تصفیه نیشکر 8276
  متصدي دستگاه تصفیه قند 8276
  متصدي دستگاه خردکن نیشکر 8276
  متصدي دیفوزیون ـ کارخانه قند 8276
  متصدي سانتر اسیون ـ کارخانه قند  8276
  انتر یفوژمتصدي س 8276
  متصدي شستن چغندر قند 8276
  )متصدي مقدمات (متصدي شکر خشک کن  8276
  متصدي صافی ـ کارخانه قند 8276
  متصدي کوره بخار آهک ـ قندسازي 8276
  متصدي ماشین قندریزي 8276
  متصدي ماشین کربونیزاسینون ـ کارخانه قند 8276
  نبات ساز 8276
    

  عمل آوري ـ چاي ـ قهوه و کاکائو هاي متصدیان ماشین  8277
    

  الک زن چاي   8277



 ٢١٧

  بسته بند چاي  8277
  چاي خشک کن  8277
  چاي کوب  8277
 چاي مخلوط کن 8277

  قهوه ساي 8277
  قهوه مخلوط کن 8277
  کارگر تهیه چاي خشک  8277
  متصدي بو دادن قهوه  8277
  متصدي دستگاه چاي خشک کنی 8277
    

  هاي تولید نوشابه ماشین متصدیان 8278
    

  کارخانه مواد غذایی  تشتک گذار ـ 8278
  سرکه ساز 8278
  شربت ساز با ماشین 8278
  شیشه گذار ـ کارخانه نوشابه سازي 8278
  کارگر نوشابه ساز 8278
  کنترل چی نوشابه 8278
  مالت ساز 8278
  متصدي اجاق مالت سازي 8278
    

  تولید محصوالت دخانی ـ سیگار هاي  متصدیان ماشین 8279
    

  برشکار سیگار 8279
  فیلتر ساز سیگار  8279
  متصدي دستگاه باندرول سیگار 8279
  متصدي ماشین توتون سازي 8279
  متصدي ماشین سیگار پرکردن 8279
  متصدي ماشین سیگار پیچ 8279
  متصدي ماشین سیگار ساز  8279
    
  مونتاژکاران  828
    

  اژکاران ماشین آالت مکانیکیمونت  8281



 ٢١٨

    
  کارگر پیچ بند ماشین آالت صنعتی  8281
  کمک مونتاژکار ماشین آالت صنعتی  8281
  موتور بند ماشین آالت صنعتی  8281
  مونتاژ کار ماشین آالت صنعتی  8281
  مونتاژ کار پمپ آب  8281
 مونتاژکار پمپ هیدرولیک  8281

  مونتاژکا توربین  8281
  نتاژ کار دستگاه خمیر هم زنی مو 8281
  مونتاژ کار دستگاه ماشین شویی 8281
  هاي بادي  مونتاژ کار دستگاه  8281
  هاي سردکننده و تهویه  مونتاژ کار دستگاه 8281
  مونتاژ کار دوچرخه  8281
  مونتاژ کار کشتی  8281
  مونتاژ کار کنتور آب 8281
  مونتاژ کار کنتور گاز 8281
  هاي چاپ اژ کار ماشینمونت 8281
  هاي دوخت  مونتاژ کار ماشین 8281
  هاي فلزکاري مونتاژ کار ماشین 8281
  هاي کشاورزي  مونتاژ کار ماشین 8281
  هاي نساجی  مونتاژ کار ماشین 8281
  آالت صنعتی   مونتاژ کار ماشین 8281
  آالت معدن  مونتاژ کار ماشین 8281
  چوب بري هاي  مونتاژ کار ماشین 8281
  مونتاژ کار موتور سیکلت 8281
  مونتاژ کار موتور کشتی  8281
  مونتاژ کار موتور ماشین آالت صنعتی 8281
  مونتاژ کار موتور هواپیما و هلیکوپتر 8281
  مونتاژ کار نوار نقاله  8281
  مونتاژ کار وسایل نقلیه موتوري 8281
  مونتاژ کار هلیکوپتر و هواپیما 8281
  مونتاژ کار هواکش 8281
    

  مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی  8282



 ٢١٩

    
  متصدي کنترل و آزمایش قطعات الکتریکی 8282
  مونتاژ کار آسانسور 8282
  مونتاژ کار آسیاي برقی 8282
 مونتاژ کار بلندگوي میکروفن 8282

  مونتاژ کار ترانسفورماتور 8282
  مونتاژ کار ترموستات  8282
  ژ کار جاروي برقی مونتا 8282
  مونتاژ کار دینام و بوبین  8282
  مونتاژ کار کنترل برق  8282
  مونتاژ کار کولر  8282
  مونتاژ کار لوازم برقی خانگی و شخصی  8282
  مونتاژ کار ماشین لباسشویی 8282
  دفتري و محاسباتی  ,هاي اداري  مونتاژ کار ماشین 8282
  لد برقمونتاژ کار موتورهاي مو 8282
  مونتاژ کار هویه برقی  8282
  مونتاژ کار یخچال 8282
    

  مونتاژکاران تجهیزات الکترونیکی  8283
    

  تلویزیون ساز ـ مونتاژکار  8283
  تعمیرکاردستگاه پول شمار  8283
  رادیو سازـ مونتاژ کار 8283
  دفتر و محاسباتی , هاي اداري  سوارکننده ماشین 8283
  تاژ کار رادیو و تلویزیونکمک مون 8283
  متصدي کنترل و آزمایش قطعات الکترونیکی 8283
  مونتاژ کار ساعت دیواري 8283
  مونتاژ کار سیستمهاي حفاظتی 8283
  مونتاژ کار  تلفن  8283
  مونتاژ کار تلویزیون  8283
  مونتاژ کار رادیو 8283
  مونتاژ کار زنگ اخبار  8283
  مچی مونتاژ کار ساعت   8283
  مونتاژ کار کرنومتر 8283



 ٢٢٠

  مونتاژ کار لوازم آزمایشگاهی  8283
    

  مونتاژ کاران محصوالت پالستیکی و الستیکی 8284
    

  دوچرخه پالستیکی ساز 8284
    

  مونتاژکاران محصوالت چوبی وکارکنان مربوط   8285
    

 مونتاژکار محصوالت چوبی  8285

    
  مقوایی و کارکنان مربوط , ساجی مونتاژکاران محصوالت ن 8286
    

  مونتاژکار محصوالت مقوایی 8286
  مونتاژکار محصوالت نساجی  8286
    
  بندي نشده در جاي دیگر سایر مونتاژکاران و متصدیان دستگاههاي طبقه 829
    

  سایر مونتاژکاران و متصدیان دستگاههاي طبقه بندي نشده در جاي دیگر  8290
    

  ور ماشین ساچمه سازياپرات 8290
  متصدي دستگاه اتیکت زنی  8290
  متصدي دستگاه باندورل 8290
  متصدي دستگاههاي تفریحی در پارك  8290
  متصدي ماشین بسته بندي بار 8290
  متصدي ماشین ساچمه سازي 8290
  متصدي ماشین عالئم راه  8290
  متصدي ماشین متصل کردن کابل و طناب  8290
    
  نندگان و متصدیان ماشین آالت متحرك را  83
    
  رانندگان لوکوموتیو و کارکنان مربوط 831
    

  رانندگان لوکوموتیو 8311



 ٢٢١

    
  راننده قطار 8311
  راننده لکودیزل 8311
  راننده لکوموتیو  8311
  راننده ماشین کندرو خط  8311
  کمک راننده لکوموتیو 8311
  لوکوموتیو ران  8311
  لکوموتیورانی  مربی 8311
    

  سوزنبانان ـ دیده بانان و متصدیان ترمز قطار 8312
    

  بهره بردار قطار و ایستگاه  8312
  راه بان  8312
  سوزنبان راه آهن  8312
  کارگر بهره برداري راه آهن 8312
  کنترل چی خط راه آهن  8312
  مامور خط راه آهن 8312
 مانورچی راه آهن 8312

  ترمز قطار متصدي 8312
  متصدي عالئم و ارتباطات  8312
  موتور چی قطار 8312
    
  رانندگان وسایل نقلیه موتوري 832
    

  رانندگان موتور سیکلت  8321
    

  راننده موتور سه چرخه 8321
  راننده متور سیکلت  8321
  تاکسی و وانت, رانندگان اتومیبل 8322
  )راننده تاکسی(تاکسی ران  8322
  راننده آژانس 8322
  راننده آمبوالنس 8322
  راننده اتومبیل 8322
  راننده تاکسی  8322



 ٢٢٢

  رانند وانت 8322
  کمک راننده وسایل نقلیه موتوري 8322
  مربی تعلیم رانندگی 8322
  معلم رانندگی  8322
    

  رانندگان اتوبوس و اتوبوس برقی شهري 8323
    

  راننده اتوبوس 8323
  توبوس برقی راننده ا 8323
  راننده ترامواي شهري  8323
  راننده مینی بوس  8323
  راننده واگن برقی  8323
  راننده واگن شهري 8323
  تاکسی  -)راننده (شوفر  8323
    

  رانندگان کامیونها و تریلرهاي سنگین 8324
    

  راننده تانکر 8324
  راننده تریلر سنگین 8324
  راننده تریلی  8324
 اننده حمل مواد در معدن  ر 8324

  راننده دامپر 8324
  راننده کامیون  8324
  راننده ماشین آب پاش 8324
  راننده ماشین آتش نشانی 8324
  راننده ماشین برف روب 8324
  راننده ماشین زباله کش 8324
    
  متصدیان مشاین آالت کشاورزي و سایر ماشین آالت متحرك  833
    

  آالت و ادوات موتوري کشاورزي و جنگلداري نمتصدیان ماشی 8331
    

  راننده الوارکش 8331
  راننده تراکتور کشاورزي  8331



 ٢٢٣

  راننده خرمنکوب 8331
  راننده کمباین کشاورزي 8331
  راننده واگن حمل الوار 8331
  سمپاش کشاورزي  8331
  هاي کشاورزي کمک راننده ماشین 8331
    

  خاکبرداري و کارکنان مربوطآالت  متصدیان ماشین 8332
    

  راننده بلدورز 8332
  راننده بیل مکانیکی 8332
  راننده تلسکوپ و دریل حفاري 8332
  راننده غلطک 8332
  راننده گردیدر 8332
  راننده لودر  8332
  راننده ماشین آسفالت کاري 8332
  راننده ماشین بتون ریزي  8332
  راننده ماشین خاکبرداري 8332
  راننده ماشین قیر پاشی 8332
  راننده ماشین کانال کش 8332
  راننده ماشین الیروبی  8332
  )راننده ماشین(غلطک کار  8332
 متصدي آسانسور شن و ماسه  8332

  متصدي بیل حفاري 8332
  متصدي دستگاه شن کش 8332
  متصدي کار با ماشین خاك برداري وحفاري و ماشین آالت مربوط 8332
    

  نقاله و دیگر ماشین آالت مربوط, متصدیان جرثقیل 8333
    

  بکسل انداز 8333
  زنجیري و سقفی, راننده جرثقیل ریلی  8333
  راننده گیوتین 8333
  راننده لوکوتراك  8333
  راننده لیفتراك  8333
  کارگر جرثقیل 8333



 ٢٢٤

  کارگر دستگاه نقاله  8333
  کمک راننده جرثقیل 8333
  هاي سنگین راه سازي و ساختمان راننده ماشینکمک  8333
  متصدي باالبر قفس 8333
  ) باالبر معادن و ساختمان ( متصدي باالبرهاي مکانیکی   8333
  متصدي بوکسل کردن زنجیري  8333
  متصدي پل  8333
  متصدي پل بازشو 8333
  متصدي پل متحرك  8333
  متصدي پل معلق  8333
  متصدي تله کابین 8333
  متصدي جرثقیل ثابت  8333
  متصدي جرثقیل راه آهن  8333
  متصدي جرثقیل شناور 8333
  متصدي دکل کشی  8333
  متصدي نوار نقاله 8333
    

  متصدیان لیفتراك  8334
    

  متصدي لیفتراك  8334
    
  کارکنان عرشه کشی و کارکنان مربوط 834
    

  کارکنان عرشه کشی و کارکنان مربوط 8340
    

 آتشکار موتور خانه کشتی  8340

  )جاشو(بند گیر کشتی   8340
  پاروزن  8340
  جاشو 8340
  سکانی  8340
  قایقران  8340
  کارگر کشتی  8340
  کارگر موتور خانه کشتی  8340
  کشتیران  8340



 ٢٢٥

  هاي کانال آبی  متصدي دریچه 8340
  مالح  8340
  ملوان  8340
  نظافتچی کشتی  8340
  نگهبان فانوس دریایی  8340
    
  کارگران ساده  9

    
  کارگران ساده خدمات  91
    
  فروشندگان دوره گرد  911
    

  فروشندگان دوره گرد مواد خوراکی  9111
    

  دستفروش مواد خوراکی  9111
  طواف ـ دستفروش مواد خوارکی  9111
  فروشنده دوره گرد مواد خوارکی 9111
  نمکی 9111
    

  فروشندگان دوره گرد مواد غیرخوراکی 9112
    

  )دستفروش(پیله ور  9112
  چوبکی  9112
  دستفروش مواد غیرخوراکی 9112
  روزنامه فروش دوره گرد  9112
  طواف ـ دستفروش مواد غیر خوارکی  9112
  فروشنده دوره گرد مواد غیر خوارکی 9112
  کت و شلواري  9112
    

 فروشندگان تلفنی 9113

    
  فروشنده تلفنی 9113
    



 ٢٢٦

  واکسی ها و سایر کارگران ساده خدماتی خیابانی 912
    

  ها و سایر کارگران ساده خدماتی خیابانی واکسی 9120
    

  برف پاروکن  9120
  چرخ و فلکی 9120
  خال کوب 9120
  ماشین پا 9120
  واکسی  9120
    
  نظافتچی ها و رخت شویان , خدمتکاران خانگی 913
    

  کارگران ساده خدمات در منازل  9131
    

  آب حوضی 9131
  پیشخدمت خانگی  9131
  خدمتکار در منزل 9131
  قالی تکان  9131
  کلفت 9131
  مستخدم ساده منزل 9131
  نظافتچی در منزل 9131
  نوکر 9131
    

  کارگران ساده خدمات در ادارات و موسسات  9132
    

  آفتابه دار 9132
  پادو  9132
  پالکوب 9132
  سمپاش غیرکشاورزي 9132
  ظرفشوي در هتل 9132
  کارگر اصطبل 9132
  کارگر باغ وحش  9132
  کارگر ساده آزمایشگاه  9132
  کفشدار 9132



 ٢٢٧

  لولهنگ دار 9132
 مامور سمپاشی ریشه کنی ماالریا 9132

  متصدي توالت  9132
  متصدي رخت کن  9132
  ه یا بیمارستان مستخدم ساده ادار 9132
    

  ـ دستی  رختشویان و اطوکشان  9133
    

  آهار مال در لباسشویی 9133
  اطوکش با دست 9133
  رختشوي خانگی  9133
  رختشوي و اطو کش دستی  9133
  کمک اطوکش 9133
  گازر 9133
  لباسشوي ـ رختشوي خانگی  9133
    
  ها ماشین شویان و شیشه پاك کن, سرایدارها 914
    

  سرایدارها 9141
    

  دالون دار 9141
  سرایدار 9141
  فراش مدرسه  9141
  کاخدار 9141
    

  ها شیشه پاك کن, ماشین شوها 9142
    

  شیشه پاك کن  9142
  شوي ماشین 9142
    
  دربان ها و کارکنان مربوط, ها  پیک 915
    

  ها پیک 9151



 ٢٢٨

    
  پیک  9151
  چاپار 9151
  )پیک (قاصد 9151
    

  دربان ها و نگهبان ها و کارکنان مربوط 9152
    

  آسانسور چی  9152
  پارکینگ دار 9152
  چادرپا 9152
 خدمتکار پارك تفریحات 9152

  دربان  9152
  دیده بان 9152
  شبگرد 9152
  کنترل چی سینما 9152
  گاراژ دار 9152
  مامور آسانسور 9152
  متصدي آسانسور 9152
  رح دیده بانی متصدي ب 9152
  متصدي پارك  9152
  متصدي پارکینگ   9152
  مسئول  پارکینگ 9152
  )شبگرد(ناتور  9152
  نگهبان  9152
    

  صندوقهاي صدقات و دستگاه تلفن همگانی, جمع آوري کنندگان پول از پارکومترها 9153
    

  جمع آوري کننده پول از پارکومتر 9153
  دستگاه تلفن همگانی جمع آوري کننده پول از 9153
  جمع آوري کننده پول از صندوقهاي صدقه 9153
  اي  هاي سکه جمع آوري کننده پول از ماشین 9153
    
  رفتگران و کارگران جمع آوري زباله 916
    



 ٢٢٩

  آوري زباله رفتگران و کارگران جمع 9160
    

  آشغالی 9160
  پوشال جمع کن 9160
  خرده پارچه جمع کن  9160
  رفتگر شهرداري 9160
  زباله جمع کن  9160
  سپور  9160
  سر رفتگر 9160
  کارگر زباله جمع کن  9160
  کارگر زباله سوزي 9160
    
  جنگلداري و ماهیگري, کارگران کشاروزي 92
    
 جنگلداري و ماهگیري, کارگران ساده کشاورزي  921

    
  کارگران ساده کشاورزي 9211
    

  زرعه بوجار  ـ در م 9211
  بیل زن کشاورزي 9211
  پنبه چین ـ کارگر ساده  9211
  جعبه زن میوه ـ کارگر ساده  9211
  کارگر ساده  چاي چین ـ 9211
  کارگر ساده  چوپان ـ 9211
  )جمع کننده گیاهان دارویی(حشاس  9211
  خوشه جمع کن  9211
  دروکار, دروگر  9211
  دشتبان  9211
  شبان  9211
  ه جمع کن دستی علوف 9211
  قارچ جمع کن  9211
  کارگر جمع آوري شیره درختان  9211
  کارگر چمن زن 9211
  کارگرساده باغ مرکبات  9211



 ٢٣٠

  کارگرساده باغداري 9211
  کارگرساده دامپروري  9211
  )سمپاش (کارگرساده دفع آفات  9211
  کارگرساده زراعت  9211
  کارگرساده کشاورزي  9211
  گرساده مرغداريکار 9211
  کارگرساده مزرعه  9211
  کتیرا چین  9211
  مراقب دام  9211
  مهتر 9211
  مهتر اسب  9211
  میوه چین  9211
 )شبان , چوپان (نگهبان گله  9211

  نی بر  9211
    

  کارگران ساده جنگلداري 9112
    

  کارگر ساده جنگلداري 9212
    

  ر دام و تله گذاريشکا, کارگران ساده ماهیگري  9213
    

  کارگر ساده دام گذاري 9213
  کارگر ساده شکار  9213
  کارگر ساده ماهیگیري 9213
    
  ساختمان و صنعت , کارگران ساده معدن 93
    
  کارگران ساده معدن و ساختمان  931
    

  کارگران ساده معدن و استخراج سنگ  9311
    

  بیل دارـ در معدن  9311
  کش ـ معدن زغال  9311



 ٢٣١

  فرغون کش در معدن  9311
  کارگر ساده معدن  9311
  کارگر معدن شن  9311
  آسفالت ریز راه   9311
    

  کارگران ساده ساختمانی  9314
    

  شاگرد بنا 9314
  )کارگر ساختمانی (عمله  9314
  )کارگر ساختمانی (فعله  9314
  کارگر پل ساز ـ راه سازي  9314
  یرات آسفالت جاده کارگر تعم 9314
  کارگر تعمیر و نگهداري تونل 9314
  کارگر راهساز 9314
  کارگر ساختمانی  9314
  کارگر ساده سدسازي  9314
  کارگر قیرریزي جاده  9314
    
  کارگران ساده صنعت  932
    

  کارگران ساده صنعت  9320
    

 پسته جمع کن  9320

  پوست شویی با دست  9320
  ندطاقه ب 9320
  طاقه پیچ 9320
  عدل بازکن یا عدل شکن  9320
  عدل بند  9320
  عالمت گذار پارچه و البسه  9320
  کارگر بسته بند با دست ـ هر نوع کاال  9320
  کنترل چی بطري خالی ـ نوشابه سازي  9320
  الشه شو با دست  9320
  الشه کش گوسفند و گاو ـ کشتارگاه  9320
  مارك زن لباس  9320



 ٢٣٢

  مهرزن گوشت کشتارگاه  9320
  پوشاك ) شماره زن (نمره زن  9320
    
  کارگران ساده حمل ونقل و بارکشها 933
    

  رانندگان وسایل پدالی یا دستی  9331
    

  ارابه چی  9331
    

  کارگران حمل کاال بوسیله حیوانات  9332
    

  چاروادار 9332
  چهار پادار 9332
  خرکچی  9332
  رشکه چی د 9332
  )شتربان(ساربان  9332
  شتربان  9332
  قاطرچی  9332
  )قافله ساالر(قافله دار 9332
  کالسکه چی  9332
  گاري چی  9332
  )االغ دار(مالدار  9332
  )کرایه دهنده چهار پایان (مکاري 9332
    

 باربران  9333

    
  آهن جامه بند 9333
  )حمال (باربر 9333
  باربر هتل  9333
  باربند 9333
  بارچین 9333
  بارریز در بار انداز 9333
  وسایل نقلیه  بارگیرـ 9333
  تسمه کار کاال 9333



 ٢٣٣

  تسمه کش کاال 9333
  جعبه زن ـ باربر 9333
  جعبه گذار 9333
  چرخ کش ـ قند و شکر سازي 9333
  حمال  9333
  خنچه کش  9333
  صندوق بند  9333
  طبق کش  9333
  بند  کارتن 9333
  کارگر بارگیري  9333
  کارگر حمل گوشت  9333
  )باربر انبار(کارگرساده انبار 9333
  کارگر ساده بارانداز 9333
  لفاف پیچ 9333
  
  نیروهاي مسلح 0

    
  نیروهاي مسلح 01
    
  نیروهاي مسلح 011
    

  )پرسنل کادر(نیروهاي مسلح 0111
    

  )پرسنل کادر(نیروهاي مسلح  0111
    

  درجه داران و افسران وظیفه نیروهاي نظامی و انتظامی, سربازان  0112
    

  افسر وظیفه نیروهاي نظامی و انتظامی 0112
  درجه دار وظیفه نیروهاي نظامی و انتظامی 0112
  سرباز وظیفه نیروهاي نظامی و انتظامی  0112
    
X اند قیق اظهار کردهکارکنانی که شغل خود را اظهار نکرده و یا ناقص و غیر د  
   
X0 اند کارکنانی که شغل خود را اظهار نکرده و یا ناقص و غیر دقیق اظهار کرده  



 ٢٣٤

   
X00 اند کارکنانی که شغل خود را اظهار نکرده و یا ناقص و غیر دقیق اظهار کرده  
   

X000 اند کارکنانی که شغل خود را اظهار نکرده و یا ناقص و غیر دقیق اظهار کرده  
   

X000  اند کارکنانی که شغل خود را اظهار نکرده و یا ناقص و غیر دقیق اظهار کرده  
   

  
  
  
  
  
  


