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 3 پيشگفتار

 پیشگفتار
ّا هستلشم استفادُ اس آهارّای دلیك، جااه    آى ّای التصادی ٍ اجتواعی ٍ ارسیابی دلیك تْیِ ٍ اجزای بزًاهِ     

ٍ بٌْگام است. بزای آًىِ آهارّای هَرد ًظز بتَاًذ تصَیزی رٍضي ٍ گَیا اس ساختارّای التصاادی اراهاِ وازدُ ٍ    

ِ    الوللی داضتِ باضٌذ، ضازٍر   لابلیت همایسِ در سطَح هلی ٍ بیي ّاای   بٌاذی  دارد اس تعااری  ٍ هفااّین ٍ قهما

الوللای،   الوللی بزای ایجاد لابلیت همایسِ اقالعا  آهااری در ساطب بایي    ّای بیي ٍی ضَد. ساسهاىاستاًذارد پیز

 اًذ. ًوَدُ ّا را بِ وطَرّای عضَ تَصیِ ّای هطخصی را تْیِ ٍ استفادُ اس آى بٌذی قهمِ

لاًَى تأسای    8ٍ  3ُ هاد« ٍ»عٌَاى هتَلی آهار وطَر ٍ بٌا بِ ٍظیفِ لاًًَی خَد در بٌذ  هزوش آهار ایزاى بِ     

دلیا    ّوایي  است ٍ بِ ّای آهاری را هَرد تَجِ خاظ لزاردادُ بٌذی ساسی ٍ باسًگزی قهمِ هزوش آهار ایزاى، پیادُ

ِ   بٌذی الوللی قهمِ بِ تزجوِ ًسخِ بیي ًسهت  الوللای   ّاای هلای بزاساال الگاَی بایي      بٌاذی  ّا ٍ تاذٍیي قهما

ّاای آهااری در ساطب     ّا ٍ گشارش ای در قزح هزج  وِ واربزد گستزدُّای  بٌذی است. یىی اس قهمِ ًوَدُ الذام

ISCO)هطاال   الوللیاستاًذارد بیي بٌذی الوللی وار دارد، قهمِ ٍیژُ در اراهِ آهارّای بیي الوللی بِ هلی ٍ بیي
1) 

 وویسایَى آهاار سااسهاى هلا     ( باا ّوىااری   ILOالوللای واار )  سااسهاى بایي  بٌذی هذوَر تَسا    است. قهمِ

ای در آى بزاسال تحَال  فٌاٍراًاِ،   هَرد باسًگزی لاازارگزفتِ ٍ تغییزا  عوذُ 8008در سال  (UNSD)تحذه

بزاسال را  ساسی آىبَهی ،پ  اس تزجوِ ًسخِ هذوَرهزوش آهار ایزاى ًیش التصادی ٍ اجتواعی ایجاد ضذُ است. 

ِ   ًطزیِ هذوَر حاص  ایي تالش وِ دادُهطال  ایزاى در دستَر وار لزار بٌاذی   بزاسال آخزیي تجذیاذًظز قهما

 است. الوللی هطال  بیياستاًذارد 

، 5331 -بٌذی هطال  ایازاى  در تذٍیي فْزست هصادیك هطال  اس هٌاب  هختل  اسجولِ ًسخِ پیطیي قهمِ     

بٌاذی هطاال    ِ ٍ بزخای اس هٌااب  هزباَه باِ قهما      5330حاص  اس سزضاواری ًفاَل ٍ هساىي ساال     هطال 

 است. ضذُ بزدُ بْزُ

، سّزا ًجفی، الِْ عهاسی، آسادُ سّزا اًصاری ّاخاًنآلای دوتز اضىاى ضهان،  در تْیِ ٍ تذٍیي ایي هجوَعِ     

ٍ ،تعاٍى پَر اس ٍسار خاًن ویاًا هله پَر ٍ سویِ رجهی اس هزوش آهار ایزاى ٍبزفی هطااروت   اجتوااعی رفااُ   واار 

ًظاار   ضَد . ّوچٌیي اس آلای دوتز هحوذصادق علیپاَر جْات   وِ اس سحوا  ارسًذُ آًاى لذرداًی هیاًذ داضتِ

 ضَد.هیصویواًِ تطىز در تذٍیي ًطزیِ حاضز  عالیِ

      ِ قَرهسالن ًطاازیِ هاذوَر خااالی اس اضاىال ًهااَدُ ٍ اهیاذ اساات ًظازا  ارضااادی ٍ رٌّوَدّاای هاا  ز        با

  آٍرد. تز ایي ا ز را فزاّن ّای احتوالی ٍ لٌای بیص ًظزاى، هَجها  رف  ًارسایی صاحب
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 مقدمه

پذیر است  های مختل  تنها زمانی امکان المللی از دیدگاه های آماری دشورها در سطب منطقه، یا بین مقایسه داده

دلی   همین استفاده شود. به های یکسان بندی ها از تعاری ، مفاهیو و قهقه وتحلی  آن آوری و تجزیه ده برای جم 

های مشخصی  بندی های مختل  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، قهقه المللی برای پدیده های بین است ده سازمان

هاا   بنادی  دنند. قهیعی است ده چون ایان قهقاه   ها را به دشورهای عضو توصیه می را تهیه درده و استفاده از آن

شوند، ممکن است در برخی موارد  عی و فرهنگی دشورهای عضو تهیه میبراسال شرای  عمومی اقتصادی، اجتما

های آماری هریک  رو توصیه شده است ده سازمان با شرای  خاص دشور یا دشورهایی دقیقاً منطهق نهاشند، ازاین

در  بندی، تغییراتی را ده الزم است، از این دشورها با درنظرگرفتن شرای  موجود و با حفظ چارچوب اصلی قهقه

 آورند. عم  بندی ملی خود به قهقه

ساازی   المللی در سطب ملی مستلزم اعمال تغییرا  و بومی های بین بندی قور ده ذدر شد، استفاده از قهقه همان

آن براسال ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دشور است ده مردز آماار ایاران بناابر وظیفاه قاانونی خاود،       

هاای موجاود در ایان     گارفتن از تجرباه   دارد با بهاره  ها، همواره سعی بندی دردن قهقهسازی و ملی  منظور بومی به

ای وارد شود باا   المللی لطمه ها در سطب بین ها را بدون آنکه به قابلیت مقایسه و تطهیق آن بندی زمینه، این قهقه

مداوم، این سازگاری در  شرای  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دشور سازگار دند ده امید است با تجدید نظرهای

 آینده نیز همچنان حفظ شود.

بندی مذدور با مشال  ایران در مواردی نیاز به ادلام، تجزیه، حاذف دادهای    شایان ذدر است برای تطهیق قهقه

بندی مشاال  ایاران آورده شاده     وجودآمد ده موارد آن در اصول استفاده از قهقه المللی یا ایجاد دد جدید به بین

تر در عنوان دد وجودداشت ده موارد آن در داخا    چنین برای تمایز برخی از ددها نیاز به توضیب بیشاست. هم

 پرانتز آورده شده است.



 
های اصلی، جداول ددهای مرته  نیز در نشریه  بندی در سطب گروه منظور درک بهتر ارتهاه بین ددهای قهقه به

 بینی شده است. مزبور پیش

 شرح ذی  تدوین شده است: نشریه بهمطالب مندرج در این 

هاا و اهاداف، محتویاا ، سااختار، قراحای و       دوتاه بر اصول دلی، ماهیت، ویژگی در بخش اول فص  اول مروری

 است. المللی مشال  شده بندی بین چارچوب مفهومی قهقه

رقمی( و اصاول   یکهای اصلی )ددهای  در بخش دوم فص  مذدور به پیشینه تاریخی، ساختار، تعاری  دلی گروه

 بندی مشال  ایران پرداخته شده است. قهقه

های  ترتیب شام  جداول ذی  در بخش بندی مشال  ایران پرداخته شده است ده به در فص  دوم به مشروح قهقه

 جداگانه است:

 بندی مشال  ایران. جدول ساختار قهقه -

 جدول فهرست موضوعی مصادیق مشال  ایران. -

 مصادیق مشال  ایران.جدول فهرست الفهایی  -

 های جداگانه اراهه شده است: ترتیب جداول ذی  در بخش فص  سوم نیز به

)دادهای   8008 -المللای  نساهت باه نساخه باین     5331 -بندی مشال  ایاران  ای قهقه جدول مقایسه -

 شده یا ایجادشده(. شده، حذف شده، تجزیه ادلام

 .5331با نسخه  5331ه بندی مشال  ایران نسخ ای ساختار قهقه جدول مقایسه -

 .5331با نسخه  5331بندی مشال  ایران نسخه  ای ساختار قهقه جدول مقایسه -

 

 های اصلی شغلی مختل ، اراهه شده است. در پیوست نیز جدول ددهای مرته  در سطب چهاررقمی در گروه

 
 
 

 

 
 



 

 
 
 

فصلاول


  (ISCOمشاغل)المللیبینبندیطبقهاصولکلی:بخشاول

 

 

 

 

 



 9  (ISCOالمللی مشاغل ) بندی بين اصول کلی طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشینه تاریخی -5

گاردد و همیشاه باا دنفاران       المللی مشال  به چندین دهه پیش برمای  بندی استاندارد بین تهیه و تدوین قهقه

ICLSآمارشناسان نیروی دار )
ILOالمللی داار )  (  ده به سرپرستی سازمان بین8

شاود، مارته     مای ( تشاکی   3

 ICLSدر اولاین  5385المللی استاندارد بارای مشاال ، ابتادا در ساال      بندی بین است. نیاز به وجود یک قهقه

(ILO ،5383 مورد بحث قرارگرفت.5، بند5، مصوبه 5381و ) 

ریزی آن، تصویب یاک   آلاز شد و اولین قدم مثهت برای پایه ICLSدر ششمین  5313از سال  ISCOدار تهیه 

، ILO، 5318باود. در ساال    5313در ساال   ICLSبندی موقت باا ناه گاروه اصالی شاغلی در هفتماین        قهقه

شغ  براساال   5383المللی مشال  را برای داریابی، استخدام و مهاجر  با توصیفا  تفصیلی از  بندی بین قهقه

ت ماوقتی از  (، فهرسا 5311)در ساال   ICLSبندی ملی هشت دشور صنعتی منتشرساخت. در هشاتمین   قهقه

هاای اصالی،    (، داار را باا تأییاد گاروه    5313)در ساال   ICLSهای فرعی مورد تصویب قرارگرفت. نهماین   گروه

 5318آن را در ساال   ILOنمود و  تکمی  ISCOهای واحد شغلی در قالب اولین نسخه  های فرعی و گروه گروه

نیز مورد تأیید واق  شاد   ICLSدر نهمین  ISCO-58شناخته شد. نسخه  ISCO-58عنوان  رساند و به چاپ به

 ISCO-58نساخه   ICLSو تأدید شد ده این نسخه پ  از زمان معینی مورد بازنگری قرارگیرد. در یازدهمین 

 تصویب شد. ISCO-68شده آن با عنوان  مورد بازنگری قرارگرفت و نسخه بازنگری

                                                           
2  - ICLS: International Conferences Labour Statisticians 
3 - ILO: International Labour Organization 



 01 مشاغل ایران استانداردبندی  طبقه 

ISCO-88  در چهاردهمین  5383ده در سالICLS  د، جاایگزین  رسی تصویب بهISCO-68    شاد. در نساخه

ISCO-88  و  "سطب مهار "ده در آن از مفاهیو  قوری گرفت به تغییرا  مهمی نسهت به دو نسخه قهلی صور

تر استفاده شد.  های بزرگ عنوان معیارهایی برای قرارگیری مشال  مشابه در گروه به "تخصص مورد نیاز مهار "

های ملی تا آن زمان از مفهوم ساطب مهاار     بندی و نیز بسیاری از قهقه ISCOبندی  های قهلی قهقه در نسخه

های مشال  در آن زمان تمردز  بندی بندی استفاده نشده بود. قهقه ترین سطب قهقه ها در مترادو برای تمایز گروه

باا سااختار    هاا داامالً مشاابه    شده، داشت و اللب، ساختار آن تری بر روی داالهای تولیدشده و خدما  اراهه بیش

 های اقتصادی بود.  بندی رشته فعالیت قهقه

ISCO-88 هاای ملای و    بنادی  عنوان مهنای تدوین و بههاود قهقاه   ای به قورگسترده حال به از زمان تصویب تابه

المللی مورد استفاده قرارگرفته  شده برحسب شغ  در سطب بین بندی های قهقه چندملیتی و نیز برای انتشار داده

بارای انعکاال تغییارا  در     ISCO-88ویکو، لزوم بهنگام دردن  جوداین، در اوای  دهه اول قرن بیستاست. باو

بر پرداختن به مشکالتی ده درقی اساتفاده از آن در داربردهاای آمااری و دیگار      ساختار شغلی نیروی دار عالوه

ویژه تغییرا  نیروی دار ناشی از  نظررسید. ضرور  انعکال این تغییرا  به داربردها مشاهده شده بود، ضروری به

 شد.  تر احسال می پیشرفت فناوری اقالعا  و ارتهاقا ، بیش

خواسته شاد داه باااارای     ILO، از 8003وچهارمین جلسه دمیسیون آمار سازمان مل  متحد در مارل  در سی

بنادی ماذدور یاا     ساازی قهقاه   نماید ده زماان داافی بارای بهنگاام     ریزی قوری برنامه ISCO-88سازی  بهنگام

 8050هاای نفاول دور ساال     داه بتاوان از آن در سرشاماری    قاوری  باشاد باه   داشته های ملی با آن وجود تطابق

       سااازی بناادی انجااام بهنگااام  ، زمااانICLSدر هفاادهمین  8003(. در دسااامهر UN ،8003نمااود ) اسااتفاده

ISCO-88 ااال شود، مورد بحث قرارگرفات و هیتات   و نیز ماهیت و دامنه داری ده باید در نسخه جدید اعماا

المللای   بندی اساتاندارد باین   عنوان متولی قهقه به ILOاقمینان حاص  شود ده خواستار شد  ILOدننده  اداره

 ( توانایی اجرای موارد ذی  را دارد:ISCO-88مشال  )

ریازی اصاالحا  و    هاای ماورد نیااز بارای قارح      گرفتن مساتولیت تحقیقاا  و اراهاه مشااوره     عهده به  -5

عناوان مادلی مناساب بارای      دارگرفتن آن باه  گذاری ادامه به ده برای صحه ISCO-88سازی  بهنگام

هاای  بنادی در اراهاه آمارهاا و داربرد    آن از این قهقه دنهال های مشال  ملی الزم است و به بندی قهقه

 شود؛ مرته  با مشتریان استفاده 

هاای   سازی مقدما  سرشماری باشد تا از نتایج آن در آماده 8003اتمام این دار حدادثر تا پایان سال  -8

 ده قرار است در دشورهای زیادی انجام شود، استفاده شود. 8050نفول دور سال 
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 ISCO-2008ها و اهداف  ماهیت، ویژگی -2

   ISCO-2008 نگاه اجمالی به -2-5

بندی اقالعا   بندی و دسته ( سیستمی را برای قهقهISCO-08) 8008المللی مشال   بندی استاندارد بین قهقه

دناد. نساخه فعلای،     آید، فاراهو مای   می دست ای و مناب   هتی به های نمونه ها، آمارگیری مشال  ده از سرشماری

( اسات داه جاایگزین آن شاده     ISCO-88) 5388مشال  المللی  بندی استاندارد بین شده قهقه نسخه بازنگری

 است.

ISCO-08  بندی تمام مشاال  موجاود در    مراتهی چهارسطحی است ده قهقه بندی با ساختار سلسله قهقه یک

بنادی را   ترین سطب سااختار قهقاه   های واحد، تفصیلی سازد. این گروه پذیر می گروه واحد، امکان 136دنیا را در 

گاروه   530غ  و در دهند ده براسال مشابهاتشان برحسب سطب مهار  و تخصص مورد نیاز در هر ش می تشکی 

بار امکاان اراهاه اقالعاا       بندی عاالوه  اند. این قهقه بندی شده گروه اصلی، دسته 50زیرگروه اصلی و  13فرعی، 

های نسهتاً تفصیلی و قابا  مقایساه    بندی، امکان تولید داده شده در قالب ده گروه در باالترین سطب دسته خالصه

 د.ساز می المللی را نیز فراهو در سطب بین
بندی با یک عنوان و دد عددی، مشخص شده و با تعریفای داه گساتره هار گاروه را مشاخص        هر گروه در قهقه

های اصلی اجرایی در هر گروه اسات و فهرساتی از    ها شام  وظای  و مستولیت این تعری  .دند، مرته  است می

مراتهی  هیا درده است. ساختار سلسلههایی برای مشال  هر گروه واحد م های شغلی مشمول را همراه با مثال گروه

ISCO-08هاای   های واحد، گروه دند همچنین تعاری  دام  تمام گروه ها را مقایسه می ، عناوین و ددهای گروه

 اراهه شده است. در ISCO-08های اصلی  های اصلی و گروه فرعی، زیرگروه
 

    ISCO-2008اهداف اصلی  -2-2
آوری اقالعا  مشال  برای اهداف آماری و اجرایی  شدن بازار نیروی دار، باعث افزایش تقاضا برای جم  جهانی 

 است: ، اهداف ذی  مورد توجه قرارگرفتهISCO-08شده است. برای براورده دردن این تقاضا در تهیه 

عا  آماری و  هتی دربااره  دهی، مقایسه و تهادل اقال ال ( ایجاد مهنایی یکسان و مرته  برای گزارش

 المل ؛ مشال  در سطب بین

 ای؛ و های شغلی ملی و منطقه بندی ب( اراهه مدلی دارا برای تهیه و بههود قهقه

های شغلی در سطب  بندی پ( اراهه سیستمی با قابلیت استفاده مستقیو در دشورهایی ده دارای قهقه

 ملی نیستند.

ISCO لمللی درمورد مشال  است. این امر با مهیا دردن چارچوبی برای ا بردن ارتهاقا  بین درصدد پیش

های مشال   المللی و نیز ایجاد امکان تولید داده آمارشناسان برای تهیه اقالعا  شغلی قاب  مقایسه در سطب بین

با های مرته   های دارمحور مانند فعالیت های خاص و فعالیت گیری شکلی ده برای انجام تحقیقا  و تصمیو به

 المللی نیز سودمند باشد، میسر شده است. داریابی و مهاجر  بین

شود اما بنا نیست آن را  می دارگرفته عنوان یک مدل به به ISCO-08ذدر این نکته الزم است ده اگرچه 

های مشال  در هر دشور  بندی های مشال  در سطب ملی درنظرگرفت، زیرا قهقه بندی جایگزینی برای دیگر قهقه
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قوردام  مهین ساختار بازار نیروی دار ملی و نیز اقالعا  مورد نیاز برای اهداف ملی مربوه به آن دشور  به باید

 ISCO-08ها ازلحاظ مفهوم و ساختار، همسو با  های شغلی آن بندی  باشد. درهرحال، برای دشورهایی ده قهقه

 تر خواهد بود. مللی سادهال هایی برای مقایسه آمارهای مشال  در سطب بین است، تدوین روش

های جمعیتی،  آوری و انتشار آمار از منابعی مانند سرشماری های مشال  در سطب ملی برای جم  بندی از قهقه

شود.  های خانواری، آمارگیری از دارفرماها و دیگر مناب  استفاده می های نیروی دار و سایر آمارگیری آمارگیری

های  هایی ده درزمینه انتصاب افراد جویای دار در فرصت ها و شردت ولتها همچنین ازقرف د بندی این قهقه

ریزی آموزشی، گزارش حوادث صنعتی، مدیریت پرداخت خسار  داردنان اداری و مدیریت  شغلی موجود، برنامه

 گیرد. مهاجر  برای دار، فعال هستند، مورد استفاده قرارمی

 

 اغلهههههه المللهی اسهتاندارد مش   بهین بنهدی   سازی طبقهه  مروری بر فرایند بهنگام -2-9
(ISCO-2008) 

داشت در سطحی وسای  باا متخصصاان     ده امکان تاجایی ISCO ،ILOسازی  در مسیر هدایت امور برای بهنگام

وسایله   به ISCO-88سازی  برای شروع بهنگام ICLSداد. دستور  رب  مذادراتی را انجام های ذی مرته  و هیتت

هاای ملای در    بندی شده برای قهقه . در این گزارش براسال آخرین تجارب دسبشدرسانی  ، اقالعILOگزارش 

(. در ایان  8003، 1تعدادی از دشورها، دالی  انجام دار و مسیرهای مختل  پایش رو، اراهاه شاده باود. )بادلنادر     

ناماه   دو پرسش بودند همراه با مساه  دیگر، در قالب تر مورد بررسی قرارگرفته گزارش بسیاری از مساهلی ده پیش

های داار، م سساا  آمااری ملای، م سساا  خادما  داریاابی، م سساا  آماوزش شاغلی و            خانه توس  وزرا 

بنادی   هاایی نیاز از سااختار قهقاه     ناوی   های دارگری و دارفرمایی برای تمام دشورها فرستاده شد. پیش تشک 

هاای تاأمین    ن با انواع مختلفی از آژانا  همچنی  ILOصور  متوالی برای اظهارنظر فرستاده شد.  شده به بهنگام

تارین نیااز باه     هاای شاغلی داه بایش     های دارگری و دارفرمایی و متخصصان مرته  در حاوزه  متخصص، تشک 

 داد. هایی انجام شد، مشور  ها احسال می سازی برای حوزه داری آن بهنگام

ISCO (ISCO/TEG دردن یک م لفه مهو در این دار، تشکی  یک گروه دارشناسی فنی برای بهنگام
بود  ( 1

نمایاد. ایان گاروه، متشاک  از      ساازی مسااعد    ها را در فرایند بهنگاام  نموده و آن ILOهای الزم را به  تا توصیه

المللی مرته  باود داه درقای     بندی مشال  از تمام دنیا و نیز متخصصانی از چندین آژان  بین متخصصان قهقه

صاور  الکترونیکای    هاا باا مهاحثااتی نیاز داه باه       دادند. ایان نشسات   تشکی ، شش نشست ISCO-08بررسی 

 شد. گرفت، تکمی  می می صور 

سازی مورد توجه قرارگرفت شام  موارد ذی  بود اما محدود باه ایان ماوارد     ای ده در فرایند بهنگام مساه  عمده

 نهود:

 (  تأ یر فناوری اقالعا  و ارتهاقاICT
 دار؛ ( روی ساختار شغلی بازار6

                                                           
4 - Budlender 

5 - Technical Expert Group For Updating ISCO 

6 - Information And Communications Technology 
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 تر مشال  حوزه سالمت و بهداشت؛ نیاز به پوشش بیش 

     داری و  تار درماورد مشاال  دشااورزی، جنگا       درخواست داربران بارای دریافات اقالعاا  تفصایلی

 ماهیگیری؛

 ها در مشال  مدیریتی؛ بندی نیاز به بازنگری و اصالح گروه 

  وجود این موضوع ده مشال  فنی و تولیدی درISCO-88 باود   فصی  مورد بحث قرارگرفتهت بسیار به

های میانی برای مشال  دفتری و  خدماتی داه درصاد    بندی ویژه در دسته اما درمورد برخی مشال  به

 تفصی  پرداخته نشده بود؛ ها م نث هستند، چندان به باالیی از اشخاص شال  در آن

 زم انجام وظای  مشابه های موازی با سطوح مهارتی مختل  برای مشاللی ده مستل مشک  وجود گروه

 اند؛ یا یکسان

 تر؛ تر در بخش لیررسمی و مشال  با سطب مهارتی پایین تر مشال  با فراوانی بیش نیاز به پوشش بیش 

 شده  بندی، عمدتاً براسال داالهای تولیدشده یا خدما  اراهه بنیاد در قهقه های مضمون توسعه دیدگاه

 و مستق  از سطب مهار ؛

  ها؛ و دردن تعاری  تمام رده  تجدیدنظر و بهنگامنیاز به 

 نمودن عناوین فهرست مشال   نیاز به اصالح و بهنگامISCO. 

 

، دریافات نظارا  دربااره مسااه  مفهاومی      درابتادا  ISCO-88سازی  نامه مقدماتی بهنگام هدف از اراهه پرسش

توسا     ناماه  شده به این پرساش  های دریافت شده بود. پاسخ  های شغلی مشخصبر چگونگی برخورد با گروه عالوه

ILO  مورد تحلی  قرارگرفت و خالصه شالوده مهاحثISCO     در نشست گروه متخصصان ساازمان ملا  متحاد

صاور    در نیویاورک تشاکی  شاد، باه     8001المللی ده در ژوهن  های اجتماعی و اقتصادی بین بندی درباره قهقه

ناوی    پیش ILO، 8001در نوامهر  TEG/ISCO (. در افتتاحیه نشست بعدیILO ،8001ی اراهه شد )ا مقاله

و نیز  ILOنوی  توس   داد. بررسی و دنترل مهسوه این پیش بندی را اراهه شده قهقه بههودیافته ساختار بهنگام

و نیز اراهه  ISCO-88منجر به تشخیص و شناسایی مساه  جدیدی درباره ساختار   TEG/ISCOاعضای گروه 

شده قهلای اصاالح    بندی بهنگام نوی  ساختار قهقه تری برای اجرای تغییراتی در آن شد. پیش پیشنهادهای بیش

ناوی  برآماد و اناواع مختلفای از مسااه  مهاو و        های دشورها درمورد پیش درصدد دریافت دیدگاه ILOشد و 

 آمد. دست توزی  شد، به 8006نامه دیگری ده در آگوست  چشمگیر ازقریق پرسش

ناوی    ، پایش ISCO/TEG ،ILOشده توس   های اراهه نامه دوم و توصیه های دریافتی به پرسش براسال پاسخ

قارارداد.   ILOساایت   پ  از تهیه برای اراهه نظرا  در وب 8003بندی را در فوریه  ساختار قهقه "تقریهاً نهایی"

ای از تغییارا  اساسای از تماام دشاورها خواساته شاد. گاروه         هنوی ، همراه باا خالصا   نظرا  درمورد این پیش

نوی  را در نشست آوری   های اجتماعی و اقتصادی، این پیش بندی دارشناسی سازمان مل  متحد در حوزه قهقه

داشتند مورد بحث و تهادل نظر  ISCO-88ها را ده تغییرا  مهمی نسهت به  مورد بررسی و برخی حوزه 8003

نوی ، مصوبه مربوه  ده به آن پیش نمود تهیه را ISCO-08نوی  نهایی ساختار  ، پیشILOز آن قرارداد. پ  ا
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المللی مشال  برای بررسی در نشست متخصصان آمارهاای داار داه در     بندی استاندارد بین سازی قهقه به بهنگام

اعمال شد و ساختار  نوی  شده بود. در این نشست چند اصالحیه برای پیش  تشکی  شد، ضمیمه 8003دسامهر 

، ILOباه  معرفی شد )مراجعاه شاود    8008المللی استاندارد مشال   بندی بین عنوان قهقه تجدیدنظرشده آن به

8008.) 

 شرح ذی  ذدر درد: توان به سه هدف عمده را می 8008المللی مشال  سال  بندی استاندارد بین در قهقه

عناوان ابازاری بارای     بنادی ماذدور باه    گاذاردن قهقاه  المللی باا دراختیار  تسهی  برقراری ارتهاه بین -5

 دهند. المللی اراهه آمارشناسان دشورهای مختل  تا بتوانند اقالعا  شغلی دشور خود را با ددهای بین

گاذاران و افاراد    شکلی ده برای پژوهشاگران و سیاسات   المللی به ایجاد امکان اراهه اقالعا  شغلی بین -8

 ب  استفاده باشد.های اجرایی قا دیگر در فعالیت

3- ISCO-2008  بنادی مشاال  ملای     تواند الگویی برای اصالح قهقاه  عنوان یک مدل ساختاری می به

بندی مشال  ملی دشور شود  توسعه باشد اما الزم نیست ده جایگزین سیستو قهقه دشورهای درحال

 دهنده بازار دار آن دشور است. بندی ملی هر دشور نشان زیرا سیستو قهقه

 

 های اصلی بررسی تعاریف گروه -2-4

یاا ایجااد    ISCO-88هاای واحاد    منتج به تجزیاه و ادلاام تعادادی از گاروه     ISCO-08فرایند بههود ساختار 

هاای اصالی شاام      های فرعی و زیرگروه های واحد جدیدی شد. همچنین تغییرا  ساختاری در سطب گروه گروه

گرفات.   بندی باه قسامت دیگار، صاور      حد از یک قسمت قهقههای وا ها و نیز انتقال گروه تجزیه و تردیب گروه

داه   قاوری  شاده، باود باه    های بازنگری های بههودیافته و گروه نتیجه این تغییرا ، ایجاد تعاری  جدید برای گروه

 دهنده محتوای گروه باشند. دافی نشان اندازه تعاری  جدید توانستند به

گذشات و تغییارا  مهمای در صانعت، وظاای        ال زماان مای  درحدود بیست س ISCO-88ازآنجاده از تعاری  

هایی ده تغییر نکارده بودناد    بود، تعاری  گروه وجودآمده به 5380های مرته  با دار و نیز مشال ، از دهه  سازمان

 سازی قرارگرفت.  نیز مورد بازنگری و بهنگام

 ISCOهاای   بنادی  تعاری  رده سازی ، با مجموعه اصول بههود و بهنگامISCO/TEG، 8003در نشست آوری  

ها باید مشابه با سااختار تعااری     ویژه این گروه با این موضوع موافقت درد ده ساختار دلی تعری  موافقت شد. به

ISCO-88      باشد. باوجوداین، برخی مشکال  در سااختار و محتاوای تعااریISCO-88     ، شاام  ماوارد ذیا

 شناسایی شد:

  هاای دیگار اساتفاده     ها برای توضیب مرزهاا و تفااو  باا رده    تعاری  ردهها و مناب   از نکا ، زیرنوی

 ها قاب  تشخیص و شناسایی نیستند. معناده برخی تعاری  بدون آن  این   شود، به می

 در 8های واحد در گروه اصلی  برخی تعاری  گروه ،ISCO-88 ازحد بر روی دارهای پژوهشای و   بیش

 عملی متمردز بود. نظری با مناب  نادافی برای وظای 

  ها  ده اقالعا  توصیفی دمی درباره گروه قوری های مشابه تکرار شده بود به در تعاری  بسیاری، عهار

 ساخت. می ها را مشک  های دلیدی بین گروه گذاشت و شناسایی تفاو  را دراختیارمی



 01  (ISCOالمللی مشاغل ) بندی بين اصول کلی طبقه

تمام وظایفی ده در تمام مشال  در توضیب وظایفی ده بیانگر وظای  اصلی محوله در یک گروه شغلی بوده یا 

 شود، وضوح دافی وجودنداشت. شده در آن گروه انجام می بندی قهقه

ILO  قورتنگاتنگ با اعضای بهISCO/TEG های  سازی تعاری  تمام رده و دیگر متخصصان برای بههود بهنگام

تعاری  تجدیدنظرشده  تر بودن دار تاحدامکان از نمود. برای هرچه گسترده همکاری ISCO-08بندی  قهقه

جای استفاده از مطالب  عنوان مطالب مرج  استفاده شد. به های ملی مشال  دشورها به بندی ها در قهقه رده

های  شد تا از خطر انحراف به سمت تعاریفی ده در سیستو  گرفته جانهه بهره مرجعی از مطالب مناب  همه مناب  تک

 شود، جلوگیری شود. اده میهای پیشرفته استف اقالعاتی مشال  دشور
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 ISCO-08چارچوب مفهومی محتویات، ساختار، طراحی و  -9

 مفاهیم اصلی -9-5
براسال دو مفهوم اصلی اسات: مفهاوم داار و مفهاوم      ISCO-08چارچوب مورد استفاده برای قراحی و ایجاد 

 مهار .

 

8و شغل 7تعاریف کار -9-2
 

وظای  و تکالی  محوله یا وظاای  و تکاالیفی اسات داه بایاد توسا  یاک        ای از  مجموعه"، ISCO-08، در دار

 تعری  شده است. "شخص برای یک دارفرما یا برای خودش انجام شود.

ای از دارهاسات داه وظاای  و     مجموعاه " شغ دند. مفهوم  شده در یک دار می ، اشاره به نوع فعالیت انجامشغ 

یک شخص ممکان اسات باا     "شود. ها به یکدیگر، مشخص می آنتکالی  اصلی آن براسال درجه باالی مشابهت 

آورده است، دار دوم، داری در آینده و یا داری داه پایش از    دست حاضر به یک شغ  ازقریق دار اصلی ده درحال

 بود، مرته  باشد. آورده دست این به
 

 سطح مهارت و تخصص مورد نیاز مهارت -9-9
دو بعد مهارتی  ISCO-08لی  در انجام دار محوله است. برای اهداف عنوان توانایی انجام وظای  و تکا به مهار 

 اند از سطب مهار  و تخصص مورد نیاز مهار . ها وجوددارد. این ابعاد عهار  برای تخصیص مشال  در گروه

شاود. ساطب    عنوان تابعی از پیچیدگی و دامنه وظای  و تکالی  محوله در یک شغ  تعریا  مای   سطب مهار  به

 شود: گیری می صور  عملیاتی اندازه وسیله یک یا چند مورد از موارد ذی  به همهار  ب

   شاده بارای هار     ویژگی و ماهیت وظای  محوله در هر شغ ، مرته  با وظای  و تکالی  خاص تعریا

 است؛ ISCO-08سطب مهار  در 

    وزش المللاای آمااااا بناااادی استااااااندارد باین   ساطب آماااااوزش رسمااای داااااه براساال قهقااه

(3
ISCED-97( )50

UNESCO ،5333های انجام وظای  و تکالی   ( تعری  شده است و جزء م لفه

 مستلزم آن است؛ و

 های انجاام   خدمت و یا تجربیا  پیشین در شغ  مرته  ده جزء م لفه میزان آموزش لیررسمی ضمن

 وظای  و تکالی  مستلزم آن است.

 

 

                                                           
7 - Job 

8 - Occupation 

9 -  ISCED: International Standard Classification of Education  

10 - UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization   
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هاای   تر بر روی اولاین انادازه   بندی )گروه اصلی( با تأدید بیش قهقهاساساً مفهوم سطب مهار  در باالترین سطب 

شده نساهت باه آماوزش رسامی یاا لیررسامی و ملزوماا  آماوزش،          )معیارهای( عملیاتی، ویژگی وظای  انجام

 شود. می دارگرفته به

عنوان یک  ود. بهش گسترده تعری  میبندی، تنها چهار سطب مهارتی  بودن قهقه المللی با درنظرگرفتن ویژگی بین

شام  مشاللی با فقا  یکای از چهاار ساطب مهاار        ISCO-08نتیجه، هشت گروه اصلی از ده گروه اصلی در 

، 1، سطب مهار  ISCO، متخصصان، فق  مشاللی در باالترین سطب مهارتی 8شوند. برای مثال، گروه اصلی  می

 اللی با فق  یک سطب مهار  هستند.های زیر سطب گروه اصلی، شام  مش گیرد. تمام گروه را دربرمی

 شود: می براسال چهار مفهوم ذی  درنظرگرفته تخصص مورد نیاز مهار 

 دامنه دانش مورد نیاز؛ 

 آال  مورد استفاده؛ ابزار و ماشین 

 شود؛ و ها دار می ها یا با آن موادی ده روی آن 

 شده. انواع داالهای تولیدشده و خدما  اراهه 

 

های واحد،  های مختل  تخصص مورد نیاز مهار  در گروه در هر گروه اصلی، مشال  در درجه اول براسال جنهه

، مادیران، و گاروه   5، برای گروه اصلی ISCO-08اند. در  بندی شده های فرعی تقسیو های فرعی و زیرگروه گروه

 گیرد. اهمیت، قرارمی ، مشال  نیروهای مسلب، مفهوم سطب مهار  اساساً در درجه دوم0اصلی 

 

 ISCOتعاریف چهار سطح مهارت  -9-4

در ادامه آمده است. این تعااری  مرزهای بین سطااوح مهارتی ماورد   ISCO-08تعری  هر چهار سطب مهار  

ها برای وضوح مرزهاای ساطوح و بحاث بار روی ماواردی داه        است. از آن را تغییرنداده ISCO-88استفاده در 

گیری ساطب مهاار  درماورد شاغ  خاصای نیسات، اساتفاده         ترین روش اندازه ناسبالزاما  آموزشی رسمی، م

 گیرد: هایی از موارد ذی  را دربرمی شود. هر تعری  مثال می

 وظای  ویژه و مخصوص به هر سطب مهار ؛ 

  های مورد نیاز )در معنای وسی  آن(؛ و انواع مهار 

 شده در هر سطب مهار . بندی مشال  مخصوص قهقه 

 

 5سطح مهارت  -9-4-5

قورویژه شام  اجرای وظای  بدنی و یدی ساده و معماولی اسات. در ایان مشاال       ، به5مشال  با سطب مهار  

ممکن است نیاز به استفاده از ابزار دستی مانند بی  یا لوازم برقی ساده مانند جاروبرقی باشد. این مهار  شاام   

و حم  مواد با دست؛ مرتب دردن، ذخیره دردن یاا مونتااژ   وظایفی مانند تمیز دردن؛ حفاری دردن؛ بلند دردن 

دردن داالها با دست )گاهی اوقا  با عملیا  مکانیکی(؛ دار دردن با وسای  نقلیه لیرموتاوری و چیادن میاوه و    

 سهزیجا  است.
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هاای   ، نیاز به قدر  و مقاومت بدنی دارند. برای برخای از دارهاا در مهاار    5بسیاری از مشال  با سطب مهار  

هاا   ابتدایی، سواد خواندن و نوشتن و توانایی شمردن و محاسهه ممکن است مورد نیاز باشد، گر چه ایان مهاار   

 دهند. نمی ای از وظای  محوله را تشکی  بخش عمده

    ، تکمیا  آماوزش اولیاه یاا مرحلاه اول آماوزش مقادماتی       5برای اجرای دارآمد برخی مشال  با سطب مهاار   

خادمت نیاز    ( ممکن است مورد نیاز باشد. برای برخی از دارها دوره دوتاه آموزش ضمنISCED-97، 5)سطب 

 ممکن است مورد نیاز باشد.

هاا یاا دفااتر داار، بااربران       هاای اداره  ، شاام  نظاافتچی  5شده با سطب مهاار    بندی هایی از مشال  قهقه نمونه

 هستند.، نق (، دارگران ساده بالداری و دستیاران آشپزخانه و )حم 

 

 2سطح مهارت  -9-4-2

آال  و لوازم الکترونیکی؛ رانندگی  قورویژه شام  اجرای وظایفی مانند دار با ماشین ، به8مشال  با سطب مهار  

 بخشی و ذخیره اقالعا  است.  وسای  نقلیه؛ سروی  و تعمیرا  جزهی لوازم مکانیکی و برقی؛ و دنترل، نظو

های ایمنی،  هت دارهای  ، توانایی خواندن اقالعاتی مانند دستورالعم 8مهار   برای تقریهاً تمام مشال  با سطب

شده و انجام دقیق محاسها  ساده ریاضی، ضروری است. بسیاری از مشال  در این سطب مهار  به ساواد   تکمی 

دارناد. در  فاردی درحاد مطلاوبی نیاز    های ارتهاه بین خواندن و نوشتن و توانایی شمردن و محاسهه و نیز مهار 

ای از وظای  الزم است. بسیاری از مشال  در این ساطب   های ذدرشده برای بخش عمده برخی از مشال ، مهار 

 دستی دارند. مهار  نیاز به سطب باالیی از چیره

قوراجمالی ازقریق اتماام مرحلاه اول    ، به8دانش و مهار  مورد نیاز برای اجرای دارآمد مشال  با سطب مهار  

آید. برخای مشاال ، نیااز باه اتماام مرحلاه دوم آماوزش         می دست ( بهISCED-97، 8توسطه )سطب آموزش م

هاای شاغلی ویاژه و آماوزش      ( دارند ده ممکن است شام  عناصر مهو آموزشISCED-97، 3متوسطه )سطب 

                  خاادمت باشااد. برخاای مشااال ، نیاااز بااه تکمیاا  آمااوزش ویااژه شااغلی پاا  از آمااوزش متوسااطه       ضاامن

خدمت، جانشینی برای آماوزش رسامی    های ضمن موارد، تجارب و آموزش ( دارند. دراینISCED-97، 1)سطب 

 خواهد بود.

ها، حساابدارها،   ها، رانندگان اتوبول، منشی ، شام  قصاب8شده با سطب مهار   بندی هایی از مشال  قهقه نمونه

دااران سااختمان و    ها، افسران پلی ، آرایشاگران، بارق   ها، دستیاران فروشگاه های خیاقی، خیاه متصدیان چرخ

 های وسای  نقلیه موتوری، هستند. مکانیک

 

 9سطح مهارت  -9-4-9

قورویژه شام  اجرای وظای  پیچیده فنی و عملی است ده نیاز به وجود بدنه  ، به3مشال  با سطب مهار  

 د. مند در حوزه تخصصی دار ای از دانش واقعی، فنی و نظام گسترده

 اند از: هایی از وظای  محوله در این سطب عهار  مثال

 ها؛  اقمینان از مطابقت وظای  محوله با سالمتی و بهداشت، ایمنی و مقررا  مرته  با آن 
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 های معین؛ های مواد و نیروی دار مورد نیاز برای قرح تهیه جزهیا  براوردهای دمّی و هزینه 

 های داردنان دیگر؛ و فعالیتریزی  همکاری، نظار ، دنترل و برنامه 

 .انجام وظای  فنی با نظار  متخصصان 

 
فاردی دارناد. ایان     هاای ارتهااقی باین    قوردلی نیاز به سطب باالیی از سواد و مهار  مشال  این سطب مهار  به

ها براسال واقعیا  و برقاراری   ها ممکن است شام  توانایی فهو پیچیدگی مطالب نوشتاری، تهیه گزارش مهار 

 ارتهاقا  شفاهی در شرای  مختل  باشد.

های دساب   قورمعمول پ  از گذراندن دوره ، به3دانش و مهار  مورد نیاز برای اجرای دارآمد مشال  در سطب 

( ISCED-97ب،  1آید )ساطب   می دست ساله به دانش در م سسا  آموزشی سطب باال، قی یک دوره یک تا سه

ماوارد تجاارب مناساب قابا  مالحظاه و       متوسطه، عملی است. دربرخای  ده قی این دوره، پ  از اتمام آموزش

 مد ، ممکن است جایگزین آموزش رسمی شود. خدمت قوالنی آموزش ضمن

هاای   های آزمایشاگاه  ها، تکنسین ، شام  مدیران فروشگاه3شده با سطب مهار   بندی هایی از مشال  قهقه نمونه

های پشتیهانی رایانه  جاری، پرتونگاران تشخیص پزشکی، تکنسینهای حقوقی، نمایندگان فروش ت پزشکی، منشی

 های رادیویی و تلویزیونی، است. های پخش و ضه  برنامه و تکنسین

 

 4سطح مهارت  -9-4-4

گیاری و   قورویژه مستلزم انجام وظایفی است ده نیاز به ح  مساه  پیچیده، تصمیو ، به1مشال  با سطب مهار  

های تخصصای دارد. وظاای     ای از دانش نظری )تتوری( و عملی در حوزه مالحظه قاب  خالقیت براسال پیشینه 

ای معاین، تشاخیص و درماان     قورویژه شام  تحلی  و پژوهش برای گسترش داناش بشاری در حاوزه    محوله به

 .آال  و فرایندهای ساخت و تولید است ها، منتق  دردن دانش به دیگران و قراحی ساختارها، ماشین بیماری

موارد سطب بسایار بااالیی از داناش و     مد  و دربرخی قوردلی نیاز به آموزش قوالنی مشال  این سطب مهار  به

قورمعمول شام  توانایی درک پیچیدگی مطالب نوشاتاری و   ها به فردی دارد. این مهار  های ارتهاقی بین مهار 

 های شفاهی است. ها و اراهه های اجرایی، گزارشها، تصاویر، عملکرد هایی مانند دتاب برقراری ارتهاه با رسانه

قورمعماول پا  از گذرانادن     ، باه 1های مورد نیاز برای اجرای دارآمد مشال  با ساطب مهاار     دانش و مهار 

آیاد داه    مای  دسات  سااله باه   های آموزشی سطب باال، قی یک دوره سه تا شش های دسب دانش در م سسه دوره

ماوارد   (. دربرخای ISCED-97ال  یاا بااالتر،    1شود )سطب  ه یک یا باالتر مینامه درج منتهی به اعطای گواهی

بار آماوزش رسامی     تواند جایگزین آموزش رسمی شود یا عاالوه  خدمت می تجارب قاب  مالحظه و آموزش ضمن

 مورد نیاز باشد. در بسیاری موارد برای ورود به این مشال ، گواهی رسمی مربوه الزم است.

، شاام  مادیران فاروش و بازاریاابی، مهندساان عماران،       1شده با سطب مهار   بندی شال  قهقههایی از م نمونه

های  گران سیستو ها، پرستاران اتاق عم  و تحلی  دان معلمان مدارل آموزش متوسطه، پزشکان عمومی، موسیقی

 ای، هستند. رایانه
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 ISCO-08های اصلی  کاربرد چهار سطح مهارت در گروه -9-1
صور  خالصه آمده اسات. در گاروه    ، به5و چهار سطب مهار  در جدول  ISCO-08ارتهاه بین ده گروه عمده 

    فروشای و مادیران ساایر خادما ، در ساطب       داری، خارده  ، مادیران مهماان  51، مشال  زیرگروه اصالی  5اصلی 

، مشاال   0ر گاروه اصالی   هساتند. د  1، در سطب مهاار   5، هستند. تمام مشال  دیگر در گروه اصلی 3مهار  

 نیروهای مسلب، هریک از سه زیرگروه اصلی در سطب مهارتی متفاوتی قراردارند.
 

 ISCO-08های اصلی با سطوح مهارت در  نمایی از ارتباط گروه -5جدول 

 سطح مهارت ISCO-08شرح گروه اصلی  کد گروه اصلی

 3+1 مدیران 5

 1 متخصصان 8

 3 متخصصان ها و دمک تکنسین 3

 8 داردنان پشتیهانی دفتری 1

  داردنان اراهه خدما  و داردنان فروش 1

  داری و ماهیگیری داردنان ماهر دشاورزی، جنگ  6

  های مرته  صنعتگران و داردنان حرفه 3

  ها و مونتاژداران آال  و دستگاه متصدیان ماشین 8

 5 داردنان مشال  ساده 3

 5+8+1 مشال  نیروهای مسلب 0
 

گیاری ساطب مهاار  یاک      عنوان بخشی از انادازه  ده لزوم داشتن تحصیال  براسال آموزش رسمی به درمواردی

شوند. نمااایی از رابطه بین سطاوح مهارتی  تعری  می ISCED-97شود، این شرای  براسال  شغ  استفاده می

ISCO  و سطوح تحصیال  درISCED-97  اراهه شده است.8در جدول ، 
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 ISCED-97با سطوح تحصیلی در  ISCO-08نمایی از چهار سطح مهارت  -2جدول 

سطح مهارت 
ISCO-08 

سطح 
ISCED-97 

 ISCED-97شرح سطح گروه 

1 6 
دومااین مرحلااه آمااوزش عااالی )منجاار بااه دسااب صااالحیت 

 شود( تحقیقاتی پیشرفته می

 اولین مرحله آموزش عالی، اولین درجه )دوره متوسطه( ال  1 

 اولین مرحله آموزش عالی )دوره دوتاه یا متوسطه( ب 1 3

 آموزش پ  از متوسطه، لیراز آموزش عالی 1 8

 سطب باالی آموزش متوسطه 3 

 سطب پایین آموزش متوسطه 8 

 آموزش ابتدایی یا مقدماتی 5 5

 

دند. این ساطوح بیاانگر ایان نیساتند داه       به تعری  چهار سطب مهار  دمک می ISCEDهای  استفاده از رده

تواند ازقریاق آماوزش رسامی دساب شاود. ایان        های الزم برای انجام وظای  و تکالی  یک دار تنها می مهار 

شاود داه    براین، تأدیاد مای   ها ممکن است اللب ازقریق تجربه و آموزش لیررسمی نیز دسب شود. عالوه مهار 

شده برای انجام وظای  و تکالی  یاک شاغ  اسات و روی ایان      های دسب روی مهار  ISCO-08ردز اصلی تم

تر از فرد دیگری در همان شغ   تر و یا دو شده برای شغ  معینی دارای مهار  بیش موضوع ده یک فرد استخدام

 است، معطوف نیست.

اناد دااه بایااد   گیااری ساطب مهااار   ناادازههاای ا  بناابراین، تحصاایال  و آماوزش رساامی تنهااا بخشای از م لفااه   

ای  های وظای  محوله در شغ  ویژه دننده سطب مهار ، ماهیت و ویژگی ترین عام  تعیین شوند. مهو درنظرگرفته

شده برای هر سطب مهاار  اسات. بااوجوداین، بایاد یاادآوری شاود داه ساطب          مرته  با وظای  مختص تعری 

به گروه شغلی خاصی نیست و برای انجام بسیاری مشال  مورد نیاز هایی ده مختص  های عمومی )مهار  مهار 

های دار بین مشال  مختل ، متفاو  باشد. بارای   ای برحسب ماهیت و ویژگی قورقاب  مالحظه تواند به است( می

 های شوند ممکن است نیاز به سطب باالتری از مهار  بندی می ، قهقه3مثال، نمایندگان بیمه ده با سطب مهار  

قور عمده براساال   ، داشته باشند، این اختالف به1افزار با سطب مهار   فردی نسهت به سازندگان نرم ارتهاه بین

 های اجرایی دار است. تفاو  در ماهیت و ویژگی

ها  دهند، مناسب نیست ده مهار  می بندی براسال دار و نه اشخاصی است ده آن دار را انجام ازآنجاده ذا  قهقه

ای در  های ویژه بندی دار درنظربگیریو. همچنین الزم نیست فردی را ده قابلیت های فردی را برای قهقه یا قابلیت

نمود. بنابراین، بارای مثاال،    بندی قهقه ISCO-08خصوصی از  سطوح معینی از دارش دارد، در سطب مهار  به

شاود بایاد در گاروه واحاد      ام میشخصی ده در داری ده نیاز به اجرای وظای  آجرچینی ساختمان دارد، استخد

عناوان بناای آجارچین     نامه رسمی به ها و داردنان مشال  مرته ، قرارگیرد، چه آن فرد گواهی ، آجرچین3558

داشته باشد، چه بنای آجرچین خوبی باشد، چه بنای آجرچین بدی باشد، چاه بناای آجارچین معماولی باشاد،      
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شود ده نیاز  قورمشابه، شخصی ده برای داری استخدام می د. بهشو بندی می درهرصور  در این گروه واحد قهقه

پزشکان، قرارگیرد، چه آن شخص دارای  ، دام8810پزشکی دارد باید در گروه واحد  به انجام وظایفی درزمینه دام

پزشکی دارآماد باشاد، درهرصاور  در     پزشک باشد و چه نهاشد و چه درزمینه دام عنوان دام نامه رسمی به گواهی

 شود. بندی می این گروه واحد قهقه

درنهایت، باید یادآوری نمود ده مفهوم سطب مهار  با درنظرگرفتن سطحی از مهاار  ماورد نیااز بارای اجارای      

رود. بناابراین، برخای افاراد در برخای      دارمی دارآمد وظای  مورد نیاز برای انجام دار در گروه شغلی مشخصی به

تری نساهت   شوند، ممکن است از سطوح مهار  باالتر یا پایین بندی می ی قهقها مشال  ده با سطب مهارتی ویژه

به آن شغ  برخوردار باشند. همچنین ممکن است سطب مهار  مورد نیاز برای انجاام دارهاای مهاو و ویاژه در     

 دلی باشد. خصوصی، باالتر از سطب مهار  مورد نیاز آن شغ  درحالت شغ  به

 

 ها بین کشورهای مختلف، متفاوت است. رسمی برای آنمشاغلی که نیازهای آموزش  -9-6
دهد داه مشااللی    می ، این اص  را نشانISCO-08تغییر مهو و ویژه در داربرد مفهوم سطب مهار  در قراحی 

هاای آماوزش    ناماه  اند باید همیشه در یک قهقه قرارگیرند حتای اگار گاواهی    ده مستلزم اجرای وظای  یکسانی

 ها از یک دشور به دشور دیگر متفاو  باشند. شده برای آن رسمی مورد نیاز یا دسب

با آن مواجه بودند درمورد مشاللی بود ده نیاز به انجام وظای  و تکالی   ISCO-88ای ده داربران  مشک  عمده

هاا ساطوح    های آموزشی رسمی در دشورهای مختلا  بارای آن   نامه )یا محتوا( مشابه داشتند اما براسال گواهی

هاای   علت وجود تفااو   شد. دلی  این موضوع این است ده به گیری می تر(، اندازه متفاوتی )باالتر یا پایینمهارتی 

ای مشابه از وظای   های آموزشی ملی دشورهای مختل ، مشال  مشابه نیاز به اجرای مجموعه موجود در سیستو

از برای اجرای دارآمد وظای ، بر عهده افراد تواند بدون تأ یرپذیری از سطب مهار  مورد نی و تکالی  دارند ده می

 با سطوح مختلفی از آموزش رسمی قرارگیرد.

تار نساهت باه     درد ده در شرای  ملی، مشال  با سطب مهار  باالتر یا پایین توصیه می ISCO-88دستورالعم  

ب مهاارتی داه بارای    اند، در هر دشور باید در گروه اصلی مطابق با ساط  شده قرارداده ISCO-88ای ده در  قهقه

المللای درماورد    پذیری بین بندی شوند. این رویکرد منجر به داهش مقایسه چنین دارهایی مورد نیاز است، قهقه

بسته   ISCO-88های اصلی متفاوتی در  مشاللی ده برحسب وظای  اجرایی، محتوای مشابهی داشته و در گروه

آمد ده ساطب مهاار  در ابتادا براساال      ویژه هنگامی پیش بهاند، شد. این موضوع  شده  بندی به هر دشور، قهقه

 تحصیال  و آموزش رسمی مورد نیاز در شرای  ملی، تفسیر شد.

درمورد برخورد با پرستاران و آموزگاران دوره ابتدایی  ISCO-88شده در  دو مورد از آشکارترین مشکال  مطرح

ده در  گاهی برای پرستاران و معلمان الزم است درحالیدبستانی بود. در برخی دشورها، داشتن درجه دانش و پیش

گرفت، این مشک  با تخصایص ایان    مورد بررسی قرارمی ISCO-88ده  برخی دیگر این نیاز وجودندارد. درزمانی

های شغلی در دشورهایی ده تمام  ، ح  شد. این گروه3و  8های اصلی  های فرعی مشابه در گروه مشال  به گروه

داه   درد، استفاده شد مگر درمواردی بندی می ، قهقه3، یا گروه اصلی 8پرستاران را در گروه اصلی  معلمان و تمام

ای در وظای  و تکالی  محوله این دو گاروه شاغلی وجودداشات. چاون توضایحا        در آن دشور اختالفا  عمده
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قاب  درک بود ده برخی از  درمورد معلمان و پرستاران در هر دو گروه اصلی یکسان بود، ISCO-88شده در  اراهه

متخصصان براسال سطب تحصیال  یا براسال نیازهای آموزشی ویژه دشور خود  دشورها بین متخصصان و دمک

 شود، تفاو  قاه  شوند. و نه براسال وظای  و تکالیفی ده درعم  در یک شغ  در این دو گروه شغلی، انجام می

، این مستله با توصی  محتوای دار )مانند وظای  و تکالی ( با اولویت الزاما  آموزشی و تحصیلی ISCO-08در 

ای مشاابه از وظاای  و    دیگر، مشاللی ده مستلزم اجرای مجموعاه  عهار  در سطب ملی، مورد توجه قرارگرفت. به

داه   رناد حتای درماواردی   گی قرارمی ISCO-08ای هستند همیشه در رده یکسانی در  تکالی  در سطب گسترده

الزاما  سطب آموزشی در سطب ملی برحسب تحصیال ، متفاو  باشد. امید است ده این امار منجار باه بههاود     

 شود. المللی  پذیری در سطب بین قابلیت مقایسه

گیری درمورد اینکه در مواقعی ده الزاما  آموزشی و تحصیلی  ها برای تصمیو ای از اصول و دستورالعم  مجموعه

یابد، تهیه و تدوین شاد. خطاوه    در دشورهای مختل ، متفاو  است، چه سطب مهارتی باید به مشال  اختصاص

معاین    ها برای دمک به تعیاین قهقاه   دلی این اصول در ادامه آمده است و داربرد این اصول در تشخیص اولویت

 است. ISCO-08مشال  در ساختار 

هر شغ  با درنظرگرفتن تعریا  هار ساطب مهاار  هماراه باا ارجااع        ال ( پیچیدگی و گستره وظای  و تکالی  

 مشخصی به وظای  و تکالی  خاص مرته  با آن سطب مهار ، مورد توجه قرارگرفت.

ده الزاما  آموزش رسمی در تعداد دمی از دشورها دارای اخاتالف باود، ساطب مهاار  براساال       ب( درمواردی

 عیین شد.الزاماتی ده در ادثر دشورها مشخص شده، ت

نتیجاه   مربوه به مشال  بای  8و  5ده درنظرگرفتن موارد )ال ( و )ب( در تشخیص سطوح مهار   پ( درمواردی

( و در برخای دیگار از   ISCED-97، 8بود، در برخی دشورها اتمام مرحلاه اول آماوزش متوساطه )ساطب     

دلی   این . این رویکرد به، قرارگرفت5( در سطب مهار  ISCED-97، 5دشورها تنها آموزش ابتدایی )سطب 

وبایش همگاانی    اتخاذ شد ده در بسیاری از دشورهای پیشرفته صنعتی، اتمام مرحله آموزش متوساطه، داو  

باشاد قاادر باه     نرسانده اتمام )عمومی( است. در چنین شرایطی، شخصی ده مرحله اول آموزش متوسطه را به

 دارها نیست. ترین یافتن شغلی حتی برای لیرمهارتی

قورمعماول در دشاورهای صانعتی، از     نتیجه باود، باه   ده درنظرگرفتن موارد )ال (، )ب( و )پ( بی درمواردی  (

وضعیت لالب برای تعیین سطب مهار  یک شغ  استفاده شد اما تنها وقتی ده رویکردی منطقی در مقابا   

تحصیال  برای ورود به شاغلی  ای از  ادثریت مطلقی از این دشورها قاب  دستیابی بود. برای نمونه، اگر درجه

OECDهای اقتصادی ) تر از نصفی از دشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری برای دو
( وجودداشت اماا  55

صااور ، مناسااب  تاار از نصاا ( داشااتن یااک دیااپلو دوساااله الزم بااود، درآن  باارای باااقی دشااورها )باایش

ها در این نوع  بر تعداد آن دشورها عالوه یابد. اندازه ، اختصاص3شد ده آن شغ  به سطب مهار   داده تشخیص

شد. دلی  اتخاذ این شیوه، این باود داه احتمااالً وضاعیت لالاب در دشاورهای        می قضاو  باید درنظرگرفته

هاا   ناماه  باراین، ساطب بااالتری از گاواهی     صنعتی درنهایت در دیگر دشورها نیز پذیرفته خواهد شاد. عاالوه  

 داریابی مورد نیاز بود.ها( برای مهاجر  با هدف  )صالحیت
                                                           
11 - OECD: Organization for Economic Co-operation And Development 
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 بندی و ترتیب کدها ساختار طبقه -9-7
ISCO-08   بندی  ترین سطب، قهقه گروه واحد، با تفصیلی 136قوری قراحی شده است ده مشال  در یکی از

هاای واحاد    اند. مقصود این بوده است ده تمام مشال  موجود در دنیا را بتوان به یکی )و فق  یکی( از گروه شده

تشکی  شده است ده برحسب سطب مهار  و تخصص  "شغ "قوردلی هر گروه واحد از چندین  . بهداد اختصاص

های فرعی  های فرعی و گروه های واحد بعد از گروه مورد نیاز مهار ، درجه باالیی از مشابهت را دارا هستند. گروه

مفهوم سطب مهاار  و داربردهاای   های اصلی براسال  های اصلی بعد از گروه های اصلی و زیرگروه بعد از زیرگروه

 اند. تری از مفهوم سطب تخصص مورد نیاز مهار ، قرارگرفته گسترده

 13است. تماام   ISCOشام  مشاللی، تنها با یکی از چهار سطب مهار   ISCO-08جز دو گروه اصلی  همه به

هاا براساال    معناسات داه داده    ایان  زیرگروه اصلی شام  مشاللی در تنها یک سطب مهار  هستند. این امر باه  

توانناد تنهاا براساال ساطب      نیااز مای   درصور  ISCO-08بندی  زیرگروه اصلی، گروه فرعی و گروه واحد قهقه

، مشال  نیروهای مسالب، بارای   0در گروه اصلی شوند. این موضوع با ساخت سه زیرگروه اصلی  مهار  گردآوری 

، مدیران، انجام 5و مرتب دردن مشال  در گروه اصلی  "ها سایر رده"داران و  افسران دادر نیروهای مسلب و درجه

، 3، بلکاه در زیرگاروه فرعای مجزایای در ساطب مهاار        1ده تمام مشاال  ناه در ساطب مهاار       قوری شد به

گاذاران، مقاماا  ارشاد و     ، قاانون 5در مشال  گاروه اصالی    ISCO-88بندی  با قهقهاند. این موضوع  قرارگرفته

 بود، متفاو  است. نیافته ها اختصاص ، نیروهای مسلب، ده سطب مهارتی به آن0مدیران و گروه اصلی 

دو یا چناد  یابیو ده هریک از ده گروه اصلی از  از باال به پایین، درمی ISCO-08مراتهی  با نگاه به ساختار سلسله

گروه  530زیرگروه اصلی تشکی  شده است و هر زیرگروه اصلی نیز شام  یک یا چند گروه فرعی است. هریک از 

اسات. هار    شاده  داده رقمی نشاان  فرعی از یک یا چند گروه واحد تشکی  شده است. هر گروه اصلی با یک دد یک

دد گروه اصلی هماراه باا یاک رقاو دیگار اسات.       شده ده متشک  از  داده زیرگروه اصلی با یک دد دورقمی نشان

هاای واحاد، متشاک  از دادهای چهااررقمی       رقمی و گروه های فرعی، متشک  از ددهای سه ترتیب گروه همین به

 شوند.  تر تشکی  می هستند ده درهرحالت ددهای سطب باالتر از یک رقو اضافه

 با مثال ذی  تشریب شده است: مذدور قاعده

 

 شرح کد کد نام گروه

 کارکنان ارائه خدمات و کارکنان فروش 1 گروه اصلی

 کارکنان ارائه خدمات شخصی 15 زیرگروه اصلی

 داران، خدمه دمکی و راهنماهای سفر مهمان 155 گروه فرعی

 های واحد گروه

 داران سفر مهمان 1555

 نق  عمومی و خدمه دمکی حم  1558

 راهنماهای سفر 1553
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 است: ورده شدهآ ISCO-08بندی  ذی  فراوانی ساختار ردهجدول در 
 

 تعداد رده تعداد ارقام رده نام رده

 50 5 گروه اصلی

 13 8 زیرگروه اصلی

 530 3 گروه فرعی

 136 1 گروه واحد

 

نیاز ماورد اساتفاده قرارگرفات      ISCO-08استفاده شاد در   ISCO-88های ددگذاری دیگر ده در  سایر قاعده

، "صافر "ده گروه فرعی، شام  تنها یک گروه واحد بود، آخرین رقو در دد مربوه به گروه واحاد،   ویژه درجایی به

نشاده در   بنادی  قهقه"ده گروه واحد، دارای عنوان یکسانی با عنوان گروه فرعی بود، عنوان  منظور شد. درمواردی

 منظور شد. 3شد و رقو انتهایی دد مختص به آن،  داده به آن اختصاص "جای دیگر

 

 ISCO-08و  ISCO-88تغییرات عمده بین  -9-8

 ها ای از تغییرات و دالیل آن خالصه -9-8-5
استفاده شده است نسهت به مدل مفهاومی   ISCO-08عنوان راهنمای تدوین  اگرچه مدل مفهومی ده از آن به 

ISCO-88   هاای شاغلی در آن    هاای مهمای در برخاورد باا برخای از گاروه       تغییرا  اساسی نداشته اما تفااو

بار اعماال    عاالوه  ISCO-88شاده در اساتفاده از    دهنده توجه به مشکال  تجربه ها، نشان وجوددارد. این تفاو 

 ساله بههود آن است. تغییرا  شغلی درقی دوره بیست

-ISCO     شده در های واحد استفاده های فرعی و گروه های اصلی، گروه گروههای اصلی، زیر سیستو جام  گروه 

 ISCO-08در  ISCO-88نیز حفظ شده است. ده گروه اصلی در باالترین ساطب سااختار    ISCO-08، در 88

تر محتوا تا حدودی تغییر دارده اسات و برخای     های اصلی برای وضوح بیش نیز وجوددارند. اسامی برخی از گروه

هاا   عناوان یاک نتیجاه، تهادی  داده     اند. باه  های شغلی از یک گروه اصلی به گروه اصلی دیگری منتق  شده هگرو

 پذیر نیست. امکان ISCO-08های اصلی  به گروه ISCO-88های اصلی  قورمستقیو از گروه به

در  ISCO-88اراهه شده و چندین گاروه   ISCO-08واحد جدید در   اصلی، گروه فرعی و گروه  تعدادی زیرگروه

 اند. های دیگری تجزیه شده اند یا به گروه های دیگر ادلام شده سطوح یادشده با گروه

تر از سطب گروه اصلی وجوددارد، اماا ایان    های مشخص در سطوح پایین یکی بین برخی گروه به اگرچه تطابق یک

در تمااام سااطوح در  ISCO-08و  ISCO-88ل تغییاارا  نشااانه دگرگااونی بااین مجموعااه آمارهااا براسااا   

و  ISCO-88دهنده تطاابق در ساطب گاروه واحاد باین       بندی است. جداول داملی ده نشان مراتب قهقه سلسله

ISCO-08 اراهه شده است. لیالمل است در ترجمه نسخه بین 
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جدی قدیمی شده اسات  قور  ها به در برخی حوزه ISCO-88درد ده  بسیاری از تغییرا ، این نکته را گوشزد می

از  ها نتایج حاص  از پیشرفت صنعتی در حاوزه تخصصای، فنای و اداری مارته  بااساتفاده      ترین آن ده قاب  توجه

هاا در   دادن جنهه فناورانه تغییرا  شغلی در بازار دار، برخای رده  دور بود. بنابراین، برای نشان راه رایانه و ارتهاقا 

ISCO-88 شاده، امکاان شناساایی     های جدید ایجاد ه شدند و برخی منتق  شدند. ردهادلام شدند، برخی تجزی

هاای واحاد    های زمانی، گروه دنند. برای دمک به تحلی  سری وجودآمده را فراهو می های شغلی جدید یا به گروه

جاز   ملحاق شادند، الهتاه باه     ISCO-88های واحاد   های دیگر گروه تجزیه نشدند بلکه به بخش ISCO-88در 

 ده لیرقاب  اجتناب بود. دی موار

ترین  شد. قاب  توجه داربرده بندی به برای قراحی قهقه ISCOبراین، برخی تغییرا  در روش مدل مفهومی  عالوه

ها نسهت به تحصایال  رسامی و الزاماا      تری بر روی آن های وظایفی بود ده تأدید بیش ها، ماهیت و ویژگی آن

 وجودداشت. آموزشی در تعیین سطب مهار  هر شغ 

ها بیش از حد  در برخی حوزه ISCO-88گوی این موضوع بود ده  بندی، پاسخ تغییرا  دیگری در ساختار قهقه

هاای اصالی و    تر از حد الزم وارد جزهیا  شده و گوناگونی زیادی در اندازه برخی زیرگروه ها دو و در برخی حوزه

شاده در   شد اقمینان حاص  شود ده سطوح تفصیلیهای فرعی وجودداشت. هرجا ده امکان داشت دوشش  گروه

ISCO-08    متناسب با اهداف اصلی بوده و تاحدامکان داربردی باشد. هدف این بود ده تغییرا ، امکاان تعیاین

-ISCOنسهت باه   ISCO-08های فرعی  های اصلی و گروه ای را برای زیرگروه های نمونه براوردها در آمارگیری

المللی و گونااگونی داربردهاای    آمده از بازار دار در سطب بین دست های توزی  شغلی به نمایند. ویژگی تسهی  88

ISCOهاای مختلا     ها و مسااه  مرباوه باه تفااو  ساطوح تفصایلی در بخاش        ، مساه  مربوه به اندازه گروه

 دننده نهودند. بندی، گرچه مساه  مهمی بودند اما تعیین قهقه

صاور    باه  ISCO-88هاای معینای از    گیاری درماورد رده   ه امکان تصمیوموارد، مساهلی وجودداشت د دربرخی

هاا در   آوری آن هاایی داه جما     ویاژه باا درنظرگارفتن ناوع داده     شد به المللی، فراهو نمی هماهنگ در سطب بین

منظاور بههاود    باه  ISCO-08ماواردی، تعادیلی در    پاذیر اسات. درچناین    ها امکان ها یا در آمارگیری سرشماری

 گرفت. المللی برای مثال در برخورد با مشال  مدیریتی در دشاورزی، صور  های بین ها و مقایسه گزارشسازگاری 

 قورخالصه در ذی  آمده است:  ترین تغییرا ، به برخی از مهو

 داردن مشاکالتی داه     منظور برقارف  بندی ده مربوه به مشال  مدیریتی است به هایی از قهقه بخش

 دهی مجدد شد. اجه بودند، سامانبا آن مو ISCO-88داربران 

 ای را نساهت باه دیگار سرپرساتان      قورمعمول وظاای  مختلا  ویاژه    هایی ده سرپرستان به در حوزه

واحد جدید و یک گروه فرعی جدید برای برخای از مشاال  نظاارتی ایجااد       دهند، چند گروه می انجام

 شد.

 قا ، امکان شناسایی مشال  تخصصای و  روزآمدی و توسعه مشال  مرته  با فناوری اقالعا  و ارتها

 های فرعی فراهو درده است. تخصصی را در این حوزه در زیرگروه دمک
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  درISCO-88  هاای اصالی    هاای مشاابهی )ماوازی( در ساطب گاروه      درمورد فعالیت تهیه لذا، گاروه

وجودداشت ده برحسب تفاو  در سطب تحصیال  و الزاما  آموزشای در دشاورهای مختلا  ایجااد     

زماانی داه    ISCO-08هاا باود. در    ها و درجاه نظاارتی آن   دلی  مستولیت شده بودند و این تفاو  به

 شوند. های مشابه )موازی( ایجاد نمی سان هستند، گروهوظای  محوله اساساً یک

  مشال  مرته  با تأمین خدما  سالمت و بهداشت، به این منظور ده جزهیا  دافی برایISCO-08 

آورناد،   المللی درمورد نیاروی داار حاوزه ساالمت و بهداشات، فاراهو       های بین عنوان پایه گزارش را به

شدند تاا دو زیرگاروه    ده امکان داشت در یک گروه قرارداده رمواردیگونه مشال  د اند. این یافته توسعه

 دهند. شده را به مشال  خدما  سالمت و بهداشت اختصاص اصلی و گروه فرعی جداگانه فراهو

 دادن افزایش تأ یر فناوری اقالعا   بندی ده مرته  با داردنان دفتری است برای نشان بخشی از قهقه

تار   شده در آن بیش جزهیا  ارزشمند برای مشاللی ده تعداد زنان استخدام و ارتهاقا  و فراهو دردن

 اند. دهی مجدد شده است، سامان

 دهی مجدد شاد داه    ای برای داردنان فروش و داردنان اراهه خدما ، سامان شده بندی های دسته گروه

دناان اراهاه   های اصلی جدید بارای داردناان اراهاه خادما  شخصای، دار      سازی زیرگروه شام  فراهو

 های شخصی و داردنان خدما  حفاظتی است. مراقهت

 ی شغلی در بخش دشاورزی ایجاد شده ها تر، برای برخی گروه تر و با وضوح بیش هایی تفصیلی رده

 است.

 هاا شاام  مشاال  مارته  باا       رسانی و اراهه خدما  به مشتری تر برای مشال  اقالع های تفصیلی رده

 گری ایجاد شده است. گردش

 دهای   ها، دچار تغییرا  ساختاری شاده و ساامان   آال  و دستگاه های مربوه به متصدیان ماشین گروه

جزهیاا     تار باه   داه داو   ISCO-88دلی  رف  آن بخش از مشاکال  در   اند ده این امر به مجدد شده

 گرفت.  شده در آن قدیمی شده بود، صور  پرداخته و یا توضیحا  اراهه

    باا   اناد، درمقایساه   داه در اشاتغال لیررسامی دارای اهمیات    پوشش و دامناه مشااللیISCO-88 ،

در گااروه اصلاای  ISCO-08هااای اصلاای در  دلی  افزایش تعداد زیرگروه اند، این امر به یافته بههود

 گرفت. ، دااردناان مشال  سااده، صور 3

 

باالترین سطب است. بااوجوداین،   جز بندی به نتیجه این تغییرا  افزایش ناچیزی در جزهیا  هر سطب قهقه

دهد ده تعداد  می ، نشان3شوند. جدول  بندی توزی  نمی نواخت در تمام ساختار قهقه قوریک  این تغییرا  به

، داردناان اراهاه خادما  و داردناان فاروش،      1، متخصصان، و گروه اصالی  8های واحد درگروه اصلی  گروه

، متصادیان  8هاای واحاد در گاروه اصالی      داه تعاداد گاروه    الیاسات، درحا   یافته قورقاب  توجهی افزایش  به

 است. یافته ای داهش قاب  مالحظه قور  داران، به ها و مونتاژ آال  و دستگاه ماشین
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 ISCOها در هر سطح از  تعداد گروه - 9جدول 

کد گروه 

 اصلی
 گروه اصلی

زیرگروه 

 اصلی

گروه 

 فرعی
 گروه واحد

 35(33) 55(8) 1(3) مدیران 5

 38(11) 83(58) 6(1) متخصصان 8

 81(33) 80(85) 1(1) متخصصان ها و دمک تکنسین 3

 83(83) 8(3) 1(8) داردنان پشتیهانی دفتری 1

 10(83) 53(3) 1(8) داردنان اراهه خدما  و داردنان فروش 1

6 
داری و  داردناااان مااااهر دشااااورزی، جنگااا  

 ماهیگیری
(8)3 (6)3 (53)58 

 66(30) 51(56) 1(1) های مرته  داردنان حرفهصنعتگران و  3

 10(30) 51(80) 3 ها و مونتاژداران آال  و دستگاه متصدیان ماشین 8

 33(81) 55(50) 6(3) داردنان مشال  ساده 3

 3(5) 3(5) 3(5) مشال  نیروهای مسلب 0

 ISCO-08 (ISCO-88) (28)49 (556)591 (931)496 های تعداد کل گروه 

 .است شده داده است در داخ  پرانتر نشان ISCO-08ده متفاو  از  درمواردی ISCO-88تعداد موارد برای  نکته:
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 پیشینه تاریخی -5
المللی  ده تحت نظار  سازمان بین 5385المللی آمارشناسان نیروی دار در سال  برای اولین بار در دنفران  بین

در  5313المللی مشال  مورد بحث قرارگرفت و در سال  بندی استاندارد بین دار برگزار شد، نیاز به یک قهقه

رسید و در سرشماری عمومی  تصویب ه شغلی بهگرو 3بندی در قالب  هفتمین دنفران  آمارشناسان دار این قهقه

منتشر شد ده در  ISCOاولین ویرایش  5318ایران مورد استفاده قرارگرفت. در سال  5331نفول سال 

پ  از تجدید نظر این  5368ایران از آن استفاده شد. در سال  5311سرشماری عمومی نفول و مسکن سال 

از آن استفاده  5331در سرشماری عمومی نفول و مسکن سال  انتشاریافت ده ISCO-68ویرایش با عنوان 

 آمد. عم  به

بندی استاندارد مشال  ایران،  قهقه (ISCO-68) 5368بندی مشال  سال با پایه قراردادن قهقه 5361در سال 

بندی مشال   تدوین و در سرشماری عمومی نفول و مسکن آن سال مورد استفاده قرارگرفت. داربردهای قهقه

و تغییرا  موجود در فناوری، مهار  و سطب دانش شالالن موجب شد تا براسال پیشنهادها و  5368

بندی در  المللی آمارشناسان نیروی دار، ویرایش جدید قهقه های سیزدهمین و چهاردهمین دنفران  بین تصمیو

منتشر و برای  (ISCO-88) 5388بندی استاندارد مشال   برسد ده با عنوان قهقه تصویب به 5383سال 

بندی و ددگذاری مشال  در سرشماری عمومی نفول و  استفاده در اختیار دشورهای مختل  قرارگرفت. قهقه

 گرفت. بندی انجام برمهنای این قهقه 5331مسکن سال 

بندی مشال  توس  دمیسیون آمار سازمان مل  مورد بازنگری قاارارگرفت و تغییرا   قهقه 8008در سال 

آن براسال تحوال  فناورانه، اقتصادی و اجتماعی ایجاد شد ده ترجمه آخاارین تجدیدنظر  ای در عمده

در دستور دار مردز آمار ایران قرارگرفت ده پ  از  (ISCO-2008المللی مشااال   ) بندی استاندارد بین قهقه

یه فعلی حاص  این تالش بندی براسال این ترجمه در مردز آمار انجام شد ده نشر سازی این قهقهترجمه، بومی

 است.
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 5931 -بندی مشاغل ایران طبقهساختار   -2
است، نحوه ددگذاری مشال  ایران نیاز   گرفته انجام ISCO-2008بندی مشال  ایران براسال  ده قهقه ازآنجایی

هاای ماورد    مراتاب رده  ترتیب، سلسله این است. به ISCO-2008دامالً هماهنگ با   ددگذاری مورد استفاده در 

هاای اصالی، داد دورقمای بارای تعیاین        رقمی برای تعیین گاروه  اند از دد یک بندی عهار  استفاده در این قهقه

 های واحد. های فرعی و دد چهاررقمی برای تعیین گروه رقمی برای تعیین گروه های اصلی، دد سه زیرگروه

هاای اصالی    بندی مشال  ایران برحسب فراوانای رده و مقایساه تعاداد گاروه     ختار قهقهترتیب سا جداول ذی  به

 دهد: می را نشان 5331با نسخه  5331مشال  ایران، نسخه سال 
 

 بندی مشاغل ایران تعداد طبقات در ساختار طبقه  -9جدول                               

 تعداد طبقه

 50 رقمی( گروه اصلی )دد یک

 18 زیرگروه اصلی )دد دورقمی(
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 رقمی( یکهای اصلی )کدهای  تعاریف کلی گروه -9

 : مدیران5گروه اصلی  -9-5
هاا   های واحدهای سازمانی آن ها و یا فعالیت های دولتی و سایر سازمان ها، سازمان های دلی بنگاه مدیران، فعالیت

هاا را تنظایو و    ها، قوانین، قواعد و مقاررا  آن  دنند و نیز سیاست ریزی، هدایت، هماهنگی و ارزیابی می را برنامه

هاایی در حاد ساطب چهاارم      مایند. عملکرد مطلوب در اللب مشال  این گروه اصلی نیازمند مهار ن بازنگری می

فروشی و مدیران ساایر خادما ،    داری، خرده ، مدیران مهمان51استثنای زیر گروه اصلی  است به ISCOمهار  

 نیازدارد.   ISCOهایی در حد سطب سوم مهار   ده عموماً به مهار 

هاا و قاوانین و مقاررا      هاا، بودجاه   قورمعمول شام  این موارد است: تنظیو سیاسات  اصلی بهوظای  این گروه 

و ماوازین و    های الزم در این موارد؛ تدوین اهاداف  ها و اراهه راهنمایی های دولتی و سایر سازمان ها، سازمان بنگاه

هاای   ها و روش ن از تهیه و اجرای قرحها؛ حصول اقمینا ها و روش اجرای آن  ها و سیاست تنظیو و ارزیابی برنامه

ها  مناسب برای نظار  بر بودجه؛ صدور مجوز برای استفاده از مناب  مالی، لیرمالی و انسانی برای اجرای سیاست

ها؛ نظار  و ارزیابی عملکرد سازمان یا بنگاه و داردنان آن؛ گزینش یا تأییاد گازینش داردناان؛ حصاول      و برنامه

های روزانه؛ حضور در جلسا  و ساایر   ریزی و هدایت فعالیت لزاما  بهداشتی و ایمنی؛ برنامهاقمینان از رعایت ا

 ها و انجام مذادرا  ازقرف سازمان دولتی، بنگاه یا واحد سازمانی تحت مدیریت خود. همایش

 

 : متخصصان2گروه اصلی  -9-2
هاا را باا    گیرناد و آن  داارمی  های علمی و هنری را به افزایند، مفاهیو و نظریه های علمی می متخصصان، بر انهاشته

  پردازند. عملکرد مطلاوب در ادثار مشاال     ها می دهند یا به تردیهی از این فعالیت می روشی سیستماتیک آموزش

 است. ISCO  هایی در حد سطب چهارم مهار این گروه اصلی نیازمند مهار 

قورمعمول شام  این موارد است: انجام تحلیا  و پاژوهش، بههاود یاا بسا  مفااهیو،        وظای  این گروه اصلی به

های عملیاتی؛ اراهه مشاوره درزمینه علوم فیزیک، ریاضای، مهندسای و فنااوری، علاوم زیساتی،       ها و روش نظریه

ها؛ آموزش  دارگیری دانش موجود در این زمینه ا بهخدما  پزشکی و بهداشتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی و ی

نظری و عملی یک یا چند رشته در سطوح مختل  آموزشی؛ آموزش و تعلیو افرادی ده مشک  یادگیری داشاته  

خدما  گوناگون تجاری، حقوقی و اجتماعی؛ خلاق و اجارای آ اار هناری؛       یا دارای نیازهای خاص هستند؛ اراهه

تاوان باه ایان     های علمی. سرپرستی سایر داردنان را نیاز مای   ها و مقاله ی؛ و تهیه گزارشراهنمایی در امور معنو

 نمود. موارد اضافه

 

 متخصصان ها و کمک : تکنسین9گروه اصلی  -9-9
هاای عملیااتی علمای یاا      های فنی مربوه به پژوهش در مورد مفاهیو و روش متخصصان، دار ها و دمک تکنسین

دهند. عملکارد مطلاوب در اللاب     می ا و مقررا  بخش دولتی و بخش خصوصی را انجامه دارگیری آن هنری و به

 است. ISCOهایی در حد سطب سوم  مهار   مشال  این گروه اصلی نیازمند مهار 
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دار شدن و انجام دارهای فنی مربوه به پژوهش  قورمعمول شام  این موارد است: عهده وظای  این گروه اصلی به

های علوم فیزیک، شام  مهندسی و فنااوری،   ها در زمینه دارگیری آن های عملیاتی و به ا و روشه در مورد مفهوم

پزشکی، علوم اجتماعی و انسانی؛ آلاز و انجام خدما  فنی گوناگون مربوه به تجار ،   علوم زیستی، شام  حرفه

پشتیهانی فنای بارای هنار و      راههتأمین سرمایه، اجرا شام  اجرای قوانین و مقررا  دولت، و خدما  اجتماعی؛ ا

های مذههی. سرپرستی سایر داردنان نیاز ممکان    های ورزشی؛ اجرای برخی وظیفه سرگرمی؛ شردت در فعالیت

 است اینجا گنجانده شود.

 

 : کارکنان پشتیبانی دفتری4گروه اصلی  -9-4
دنند و شاماری از   ه و بازیابی میدهی، ذخیره، محاسه داردنان پشتیهانی دفتری، اقالعا  مختل  را  هت، سامان

هاای اقالعاا ، و قرارهاای مالقاا       وانتقاال  پاول، مقادما  سافرها، درخواسات     وظای  دفتری را در مورد نق 

هایی در حاد ساطب دوم مهاار      دهند. عملکرد مطلوب در اللب مشال  این گروه اصلی نیازمند مهار  می انجام

ISCO .است 

پردازها و سایر  نویسی و تصدی واژه قورمعمول شام  این موارد است: تندنویسی، ماشین بهوظای  این گروه اصلی 

اقالعاا  عاددی؛     گری؛  هت و محاسهه های منشی های اداری؛ وارد دردن اقالعا  به رایانه؛ انجام وظیفه ماشین

ونق  مسافر و بار؛ انجام  م داری مدارک مربوه به ح ونق ؛ نگه داری مدارک مربوه به موجودی، تولید و حم  نگه

سازی و  های مربوه به خدما  پستی؛ آماده ها؛ بایگانی دردن مدارک؛ انجام وظیفه های دفتری در دتابخانه وظیفه

وانتقال پاول؛ انجاام    بررسی مطالب برای چاپ؛ دمک به افرادی ده قادر به انجام مکاتها  نیستند؛ انجام امور نق 

اقالعا  درخواستی مشتریان و تنظیو دردن قرارهای مالقا ؛ اپراتوری تابلوی دلیاد  ترتیها  سفر؛ فراهو دردن 

 جا گنجانده شود.  تلفن. سرپرستی سایر داردنان نیز ممکن است این

 

 : کارکنان ارائه خدمات و کارکنان فروش1گروه اصلی  -9-1
داری، تادارک لاذا،    فر، خاناه داردنان اراهه خدما  و داردنان فروش، خدما  شخصی و حفاظتی مرباوه باه سا   

هاا   فروشی دنند یا داالها را در عمده سوزی و اعمال لیرقانونی را اراهه می مراقهت شخصی یا حفاظت در برابر آتش

فروشاند. عملکارد    دهناد و مای   مای  ها و بازارها، نماایش  های مشابه و همچنین در دده ها و دارگاه فروشی یا خرده

 است. ISCOهایی در حد سطب دوم مهار   وه اصلی نیازمند مهار مطلوب در اللب مشال  این گر

داری؛  خدما  در قول سفر؛ خاناه   دهی و اراهه قورمعمول شام  این موارد است: سامان وظای  این گروه اصلی به

در هاای اولیاه بهداشاتی و شخصای      مراقهت  لذا و نوشیدنی؛ مراقهت از دوددان؛ اراهه خدما   سازی و اراهه ده آما

دادن  بینی؛ مومیایی دردن و ترتیاب  ها و همچنین آرایش مو، آرایش چهره؛ همراهی دردن؛ فال ها یا م سسه خانه

ساوزی و اعماال لیرقاانونی؛ اجارای      خدما  امنیتی و حفاظت از افراد و امالک در برابر آتاش   سپاری؛ اراهه خاک

هاای   ری و نمایش داالها؛ فاروش داالهاا در دارگااه   قانون و برقراری نظو؛ مدل شدن برای تهلیغا ، خلق آ ار هن

منادان. سرپرساتی ساایر     ها و بازارها؛ نماایش داالهاا باه عالقاه     فروشی و همچنین در دده فروشی یا خرده عمده

 داردنان نیز ممکن است اینجا گنجانده شود.
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   داری و ماهیگیری : کارکنان ماهر کشاورزی، جنگل6گروه اصلی  -9-6
ای را داشت و برداشت  داری و ماهیگیری، محصوال  زراعی یا درختی و بوته دشاورزی، جنگ  داردنان ماهر

 پردازند، انواع  دنند، به پرورش، مراقهت یا شکار حیوانا  می ها و گیاهان وحشی را گردآوری می دنند، میوه می
هاا را   دارناد، مااهی   هاا را برعهاده   بارداری جنگا    دنند، داشات، حفاظات و بهاره    محصوال  حیوانی را تولید می

دنند تا برای خود و خانوارهای  دهند یا صید می می دنند و سایر انواع آبزیان را پرورش دهند یا صید می می پرورش

وب در اللب مشال  این زیر گروه اصلی نیازمند خود درامد دسب درده و لذا و سرپناه فراهو دنند. عملکرد مطل

 است. ISCOهایی در حد سطب دوم مهار   مهار 

پاشای،   ساازی خااک؛ بذرپاشای، داشاتن، ساو      قورمعمول شام  این موارد است: آماده وظای  این گروه اصلی به

سهزیجا  باالی و  ای؛ داشت  دوددادن و برداشت محصوال  زراعی؛ داشت میوه و سایر محصوال  درختی و بوته

دادن، بزرگ دردن، شکار یا مراقهات از حیواناا     ها و گیاهان وحشی؛ پرورش محصوال  بالداری؛ گردآوری میوه

آوردن گوشت، شیر، مو، خز، پوست یا محصوال  مرته  با پرورش درم ابریشو، زنهور عس  یا  دست عمدتاً برای به

ها؛ پرورش یا صید ماهی؛ پرورش یا گردآوری سایر انواع  نگ برداری از ج سایر محصوال ؛ داشت، حفاظت و بهره

هاا؛ فاروش محصاوال  خاود باه       هاای اولیاه روی آن   سازی محصوال  خود و انجام برخی فراوری آبزیان؛ ذخیره

خریداران، م سسا  بازاریابی یا  اراهه مستقیو محصوال  در بازارها. سرپرستی سایر داردنان نیز ممکن اسات در  

 جانده شود.اینجا گن

 

 های مرتبط : صنعتگران و کارکنان حرفه7گروه اصلی  -9-7
هاا،   های فنی و عملی خاصی را بارای سااخت سااختمان    های مرته ، دانش و مهار  صنعتگران و داردنان حرفه

ابازار تنظایو    دنند، ماشاین  های فلزی برپامی دهند؛ سازه می گیرند؛ به فلزا  شک  دارمی ها به داری آن تعمیر و نگه

دنناد، داار چااپ     داری مای  ا پشتیهانی، تعمیار و نگاه  ها ر سازند، آن آال ، تجهیزا  یا ابزار می دنند یا ماشین می

دهند، مواد لذایی، منسوجا  یا داالهای چوبی، فلزی و سایر داالها ازجمله داالهاای صانای  دساتی را     می انجام

هاایی در حاد ساطب دوم     دنند. عملکرد مطلوب در اللب مشال  این گاروه نیازمناد مهاار     تولید یا فراوری می

 است. ISCOمهار  

شود ده برای داهش میزان تالش فیزیکی و زمان مورد نیاز   دار با دست و ابزار دستی و وسای  دیگری انجام می 

ها به داشتن شاناخت از   گونه دار روند. این دارمی های خاص و همچنین برای بههود دیفیت محصوال ، به برای دار

تر مشال   و ماهیت و هدف محصول نهایی نیازدارند. بیش های فرایند تولید، مواد و ابزار مورد استفاده مرحله  همه

 نیازدارند. ISCOهای  هایی در سطب دوم مهار  این گروه اصلی به مهار 

ها؛  ها و سایر سازه داری ساختمان قورمعمول شام  این موارد است: ساخت، تعمیر و نگه وظای  این گروه اصلی به

های فلزی سنگین، باالبرهاا و تجهیازا  مرباوه؛     و برپادردن سازه دهی فلز؛ نصب داری و شک  ریزی، جوش قالب

ابازار   آال ، ابزار، تجهیزا  و سایر داالهای فلزی؛ تنظیو برای متصدیان یا تنظیو و تصدی ماشاین  ساخت ماشین

ساایر  آال  صنعتی، موتورها و خودروها، ابزار الکتریکای، الکترونیکای و    داری ماشین گوناگون؛ نصب، تعمیر و نگه

بهاا، سافال، شیشاه و     تجهیزا ؛ ساخت ابزار دقیق، جواهرا ، داالهاای خاانگی و ساایر داالهاا از فلازا  گاران      
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شده  محصوال  مربوه؛ تولید صنای  دستی؛ اجرای دار چاپ؛ تولید و فراوری مواد لذایی و اقالم گوناگون ساخته

توان اضافه نمود. داردنان مشال  فنی  را نیز میاز چوب، منسوجا ، چرم و مواد مربوه. سرپرستی سایر داردنان 

دنناد نیاز    قورمستق  یا با دمک افراد دیگاری اداره مای   ودار خود را به های مرته  خوداشتغال ده دسب و حرفه

دهند  ها و خدما  مشتری باشد، انجام داشتن حساب ای از دارها را ده مستلزم مدیریت، نگه ممکن است مجموعه

 شود. قور معمول جزیی اصلی از دار محسوب نمی هایی به  فعالیتهر چند ده چنین 

 

   ها و مونتاژکاران آالت و دستگاه  : متصدیان ماشین8گروه اصلی  -9-8
آال  و تجهیزا  صنعتی و دشااورزی را در محا  یاا باا      ها و مونتاژداران، ماشین آال  و دستگاه متصدیان ماشین

آال  و  موتاوری و ماشاین    دنند؛ قطارها، وسای  نقلیه ها نظار  می گیرند و بر آن دارمی دور به ازراه دستگاه دنترل

دهنده محصاوال  را   های دقیق، اجزای تشکی  و روش دارگرفته یا قهق مشخصا  تجهیزا  متحرک را رانده و به

هایی در حد ساطب دوم مهاار     دنند. عملکرد مطلوب در اللب مشال  این گروه اصلی نیازمند مهار  مونتاژ می

ISCO .است 

آال  و تجهیزا  صانعتی و دشااورزی و همچناین     این گروه از مشال  عمدتاً نیازمند تجربه و شناخت از ماشین

 های فنی هستند.  انطهاق با عملیا  ماشینی و نوآوریتوانایی 

آال  و تجهیزا  معدن یاا   قورمعمول شام  این موارد است: تصدی و نظار  بر ماشین وظای  این گروه اصلی به

آال  و تجهیزا  صنعتی برای پردازش فلز، مواد معادنی، شیشاه، سارامیک، چاوب، دالاذ یاا ماواد         سایر ماشین

شده از فلاز، ماواد    آال  و تجهیزا  مورد استفاده برای تولید داالهای ساخته ظار  بر ماشینشیمیایی؛ تصدی و ن

آال  و  معدنی، مواد شیمیایی، الستیک، پالستیک، چوب، دالاذ، منساوجا ، پوسات خازدار یاا چارم و ماشاین       

موتاوری؛    وسای  نقلیاه  قطارها و  دنند؛ راندن و اداره تجهیزاتی ده مواد لذایی و محصوال  مربوه را فراوری می

آال  و تجهیزا  متحارک صانعتی و دشااورزی؛ مونتااژ محصاوال  از اجازای        راندن، تصدی و نظار  بر ماشین

تواناد در اینجاا    های روشن و دقیق. سرپرساتی ساایر داردناان نیاز مای      ها و شیوه دهنده، قهق مشخصه تشکی 

 گنجانده شود.

 

  : کارکنان مشاغل ساده3گروه اصلی  -9-3
پردازند ده ممکن است به استفاده از ابزار دساتی و   ای می های ساده و روزمره داردنان مشال  ساده، به انجام دار

های  هایی در سطب اول مهار  های این گروه اصلی به مهار  تر شغ  نیروی جسمی فراوان نیاز داشته باشند. بیش

ISCO .نیازدارند 

های اولیه  م  این موارد است: نظافت، جایگزینی موجودی و اراهه سروی قورمعمول شا وظای  این گروه اصلی به

ها؛ دمک در دار  ها؛ شستن خودروها و پنجره ها و سایر ساختمان ها، اداره ها، هت  ها، آشپزخانه ها، خانه در آپارتمان

جایی ا ا یه و بار؛ پر   و جابه ها یا داالها؛ حم  چمدان های ساده در تهیه لذا؛ رساندن پیام ها و انجام دار آشپزخانه

ها و  های فروش یا خواندن و خالی دردن دنتورها؛ گردآوری و تفکیک زباله؛ جارو دردن خیابان دردن ماشین

مربوه به   های ساده گذاری؛ انجام دار دشاورزی، ماهیگیری، شکار یا تله  های ساده های مشابه؛ انجام دار مکان
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بندی و باز دردن تولید با دست و پر  عتی شام  تفکیک دردن محصوال ؛ بستهوساز و تولید صن معدن، ساخت

ونق  مسافر و داال؛ راندن  زدن یا هدایت دستی وسای  حم  خدما  گوناگون خیابانی؛ رداب  ها؛ اراهه دردن قفسه

در اینجا گنجانده تواند  شوند. سایر داردنان نیز می آالتی ده توس  حیوان دشیده می های نقلیه یا ماشین وسیله

 شود.

 

 : مشاغل نیروهای مسلح    1گروه اصلی  -9-51

های شغلی اعضای نیروهای مسلب است. اعضای نیروهای مسالب، تماام    مشال  نیروهای مسلب، شام  تمام پست

حاضر در نیروهای مسلب خدمت درده )ازجمله نیروهای دمکی داوقلاب و اجهااری( و    افرادی هستند ده درحال

قهول مشال  لیرنظامی نهوده و تاب  ضواب  و مقررا  نظامی هستند. این گاروه شاام  اعضاای داهمای     مجاز به 

نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و سایر نیروهای نظامی و نیز سربازانی است ده بارای آماوزش نظاامی یاا ساایر      

 اند. شده گرفته خدمت خدما  برای مدتی مشخص به
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 بندی مشاغل ایران طبقهاصول   -4
 شرح ذی  اراهه شده است: هایی به و توصیه   بندی استاندارد مشال  ایران، اصولی درنظرگرفته برای استفاده از قهقه

، رهیسان و ددخداهای سنتی روستاها، 5553، مقاما  ارشد دولتی، و 5558گذاران،  ، قانون5555های واحد  گروه

ها دارند با یکدیگر ادلام شده و  دلی  ماهیت مشابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مستولیت المللی به در نسخه بین

 ، معرفی شد."ا  ارشد دولتیگذاران و مقام قانون"با عنوان  5551در قالب گروه واحد 

مادیران  "المللی برای پوشش تمامی مشاال  باه    ، مدیران امور اداری و تجاری، در نسخه بین58عنوان زیرگروه 

 ، تغییریافت. "امور اداری، مالی و حقوقی

المللی برای پوشش تمامی مشاال    ، مدیران خدما  سازمانی و امور اداری، در نسخه بین585عنوان گروه فرعی 

، مدیران خادما  ساازمانی و   5853ته  آن گروه واحد  ، و به"مدیران خدما  سازمانی، امور اداری و حقوقی"به 

نشاده   بنادی  نی، امور اداری و حقوقی، قهقهمدیران خدما  سازما"نشده در جای دیگر به  بندی امور اداری، قهقه

 تغییریافت. "در جای دیگر

مدیران امور مالی "و با عنوان  5851به دد  "مدیران امور مالی"المللی با عنوان  نسخه بین 5855دد گروه واحد 

 ، تغییریافت."و بیمه

و با عناوان   5851به دد  "ریزی گذاری و برنامه مدیران سیاست"المللی با عنوان  نسخه بین 5853دد گروه واحد 

 ، تغییریافت."ریزی مدیران امور اداری، حقوقی و برنامه"

ساازی و   های عمرانی یاا سااختمان   ، مدیران تولید صنعتی، استخراج معادن، اجرای قرح538عنوان گروه فرعی 

 مدیران تولید صنعتی، "المللی برای پوشش تمامی مشال  به  توزی ، در نسخه بین

 تغییریافت. " ونق  و انهارداری سازی، توزی ، حم  های عمرانی یا ساختمان ج معادن، اجرای قرحاستخرا

معرفی شده است داه بارای    "مدیران تهیه، توزی  و امور مرته "المللی با عنوان  در نسخه بین 5381گروه واحد 

گیرند، عناوان گاروه    حد قرارمیونق  و انهارداری ده در این گروه وا تکمی  پوشش و شفافیت مشال  حوزه حم 

 تغییریافت. "ونق  و انهارداری مدیران تهیه، توزی ، حم "واحد به 

شناساان،   زیسات "باا عناوان    8535براسال تفاو  موجود بین داروساز و داروشنال، داروشنال در گروه واحد 

باا عناوان    8868احاد  گیارد و داروسااز در گاروه و    قرارمای  "شناسان، جانورشناساان و متخصصاان مارته     گیاه

 گیرد. قرارمی "جز داروشناسان( داران )به داروسازان و داروخانه"

متخصصاان  "المللای باه    داری و ماهیگیری، در نساخه باین   ، مشاوران دشاورزی، جنگ 8538عنوان گروه واحد 

 ، تغییریافت."داری و ماهیگیری دشاورزی، جنگ 

دلی  ماهیت مشابه  زیست، به ، مهندسان محی 8513ت، و زیس ، متخصصان حفاظت محی 8533های واحد  گروه

متخصصان و مهندساان  "و با عنوان  8531شغلی و دشواری تفکیک با یکدیگر ادلام شده و در قالب گروه واحد 

 ، معرفی شد."زیست حفاظت محی 

 355وری برق( و جز فنا )مهندسان علوم مهندسی به 851های فرعی  ها از مهندسان در گروه برای تمایز تکنسین

از عنوان تکنسین استفاده شد  355های واحد گروه فرعی  های علوم فیزیک و علوم مهندسی(، در گروه )تکنسین



 31 مشاغل ایران استانداردبندی  طبقه 

هاای علاوم شایمی و فیزیاک      ده از تکنساین  دلی  این های مهندسی شیمی( به )تکنسین 3556جز گروه واحد  به

تغییریافت  "برداری های عمران و نقشه تکنسین"به  3558( متمایز شوند. همچنین عنوان دد 3555)گروه اصلی 

های معدن، متالورژی و استخراج  تکنسین"عنوان آن به  3553و برای پوشش مشال  استخراج نفت و گاز در دد 

 تغییریافت. "نفت و گاز
 

 شرح کد کد شرح کد کد

355 
هااای علااوم فیزیااک و علااوم   تکنسااین

 مهندسی
 فناوری برق( جز متخصصان علوم مهندسی )به 851

   های علوم شیمی و فیزیک تکنسین 3555

 مهندسان عمران 8518 برداری های عمران و نقشه تکنسین 3558

 مهندسان برق 8515 های برق  تکنسین 3553

 مهندسان الکترونیک 8518 های الکترونیک تکنسین 3551

 مهندسان مکانیک 8511 های مکانیک تکنسین 3551

 مهندسان شیمی 8511 مهندسی شیمیهای  تکنسین 3556

3553 
هااای معاادن، متااالورژی و    تکنسااین

 استخراج نفت و گاز
8516 

مهندسان معدن، مهندسان متالورژی، فلزشناسی و 

 متخصصان مرته 

 برداری   دشی و نقشه متخصصان نقشه 8561 دشی های نقشه تکنسین 3558

 

ماهیت مشال  و نیز تمایز مشال  مارته  باا آن از مهندساان    دلی   به 8561شایان ذدر است ده در گروه واحد 

المللای   جای واژه مهندل از واژه متخصص اساتفاده شاده اسات. اماا برقهاق نساخه باین        (، به8518عمران )دد

 گیرند. برداری( قرارمی های عمران و نقشه )تکنسین 3558برداری در گروه واحد  های نقشه تکنسین

های این گروه شغلی  سنجی و تجویز عینک و لنز(، متخصصان و تکنسین ان بینایی)متخصص 8863در گروه واحد 

 در گروه واحد یکسانی قراردارند.

و باا درنظرگارفتن    135و  831هاای فرعای    برای تمایز مربیان آموزشی از داردنان مراقهت از دودداان در گاروه  

شاد و بارای    دارگرفته آموزگار و مربی آموزشی به، عنوان 8318و  8315های اصلی  ها در گروه وظای  مشال  آن

 مربی دودک استفاده شد. ، عناوینی چون مربی دودک و دمک1358و  1355های واحد  گروه
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 شرح کد کد

 دبستانی آموزگاران دوره ابتدایی و پیش 831

 آموزگاران دوره ابتدایی 8315

 و مهدهای دودک دبستانی آموزگاران و مربیان آموزشی دوره پیش 8318

 

 

 شرح کد کد

 های شخصی داردنان اراهه مراقهت 13

 مربیان دوددان داردنان مراقهت از دوددان، و دمک 135

 داردنان مراقهت از دوددان 1355

 مربیان دوددان دمک 1358
 

، معلمان زبان لیراز نظام آموزش رسمی را ماد  "سایر معلمان زبان"المللی با عنوان  نسخه بین 8313گروه واحد 

اینکه معلمان زبان در نظاام آماوزش متوساطه عموماًا باه آماوزش لیررسامی نیاز          دلی  است اما به نظر قرارداده

 8330دارای گروه واحد مستقلی بوده و گروه واحاد   8313با دد  "معلمان زبان"نمایند در این نسخه  می مهادر 

 شود. ه( شام  دبیران و معلمان زبان نمی)دبیران آموزش متوسط

دلیا  ماهیات    المللی باه  ، سایر معلمان هنر، در نسخه بین8311، سایر معلمان موسیقی، و 8311های واحد  گروه

با عنوان  8313ها دارند با یکدیگر ادلام شده و در قالب گروه واحد  مشابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مستولیت

معرفی شد. شایان ذدر است معلمان موسیقی  "یقی و هنر )لیراز نظام آموزشی رسمی دشور(سایر معلمان موس"

 8330ای( یاا   وحرفاه  )مربیاان آماوزش فنای    8380های واحد  و هنر نظام آموزشی رسمی دشور در یکی از گروه

 گیرند. )دبیران آموزش متوسطه( قرارمی

اینکاه در ایاران عمومااً ایان مربیاان       دلی  المللی به ه بین، مربیان فناوری اقالعا ، در نسخ8316در گروه واحد 

نمایناد، عناوان گاروه     می ای به آموزش لیررسمی نیز مهادر  وحرفه بر دار در نظام آموزش متوسطه یا فنی عالوه

تغییریافت. شایان ذدر است ایان مربیاان    "مربیان فناوری اقالعا  )لیراز نظام آموزشی رسمی دشور("واحد به 

)دبیران  8330ای( یا  وحرفه )مربیان آموزش فنی 8380های واحد  ظام آموزشی رسمی دشور در یکی از گروهدر ن

 گیرند.  آموزش متوسطه( قرارمی

دلیا    المللی باه  گران مالی، در نسخه بین ، تحلی 8153گذاری، و  ، مشاوران مالی و سرمایه8158های واحد  گروه

 8151ها دارند با یکدیگر ادلام شده و در قالب گروه واحد  ظای  و مستولیتماهیت مشابهی ده در ایران ازنظر و

 معرفی شد. "گران مالی تحلی  و گذاری مشاوران مالی و سرمایه"با عنوان 
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، قراردارند اما برای مشال  در حوزه فنااوری اقالعاا  و ارتهاقاا ، گاروه واحاد      5عمده مدیران در گروه اصلی 

)مادیران   8188ها و گاروه واحاد    ها( مختص قراحی و مدیریت پایگاه داده مدیران پایگاه داده)قراحان و  8185

 ای است با مصادیق ذی : های رایانه ای( مختص مدیریت سیستو های رایانه سیستو
 

 2122مصادیق  2125مصادیق 

 ای های رایانه مدیر سیستو - ها مدیر پایگاه داده -

 ای رایانههای  مدیر شهکه - ها مدیر داده
 

شناساان،   ، جامعاه 8638دلی  پوشش دام  تمام مشال  و تسهی  تشاخیص مشاال  در عناوان گاروه واحاد       به

شناساان،   شناساان، باساتان   انساان "المللای باه    شناسان و متخصصان مرته ، در نسخه باین  شناسان، مردم انسان

 ، تغییریافت."متخصصان مرته شناسان و  شناسان، مردم دانان، جمعیت شناسان، جغرافی جامعه

دلیا  اهمیات تماایز اماور ماذههی اساالم از        المللی باه  ، متخصصان امور مذههی، درنسخه بین8636گروه واحد 

متخصصان امور "با عنوان  8638و  "متخصصان امور مذههی اسالمی"با عنوان  8633لیراسالم به دو گروه واحد 

 ، تجزیه شد."مذههی لیراسالمی

متخصصاان اماور   "باا عناوان    8633بندی برخی از مشال  حاوزه فرهنگای در ایاران گاروه واحاد       دلی  قهقه به

 ، ایجاد شد."نشده در جای دیگر بندی اجتماعی، فرهنگی و مذههی، قهقه

های واحد ذی  باوده و بایاد باه     های دنترل فرایندها، شام  متصدیان دنترل در گروه ، تکنسین353گروه فرعی 

آال   ، متصدیان ماشین853آال  فراوری و پرداخت فلزا  و  ، متصدیان ماشین858های فرعی  ها از گروه ز آنتمای

ذدار دلماه    353های تولید محصوال  شیمیایی و عکاسی دقت شود. در مشال  مربوه به گروه فرعی  و دستگاه

ساادگی   باه  853و  858واحد گروه فرعای   های ها از مشال  مربوه به گروه رسد تا تمایز آن می نظر دنترل الزم به

 گیرد. صور 
 

 شرح کد کد

 های دنترل فرایندها  تکنسین 353

 آال  نیروگاه تولید برق متصدیان دنترل ماشین 

 خانه آب آال  تصفیه سوز و ماشین های زباله متصدیان دوره 

 آال  فراوری مواد شیمیایی متصدیان دنترل ماشین 

 آال  پاالیشگاه نفت و گاز قهیعی متصدیان دنترل ماشین 

 متصدیان دنترل فرایند تولید فلز 

 نشده در جای دیگر بندی دنترل فرایندها، قهقههای   تکنسین 
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 شرح کد کد

 آال  فراوری و پرداخت فلزا  متصدیان ماشین 858

 آال  فراوری فلزا  متصدیان ماشین 8585

 داری فلزا  داری و رودش های پرداخت، آب متصدیان دستگاه 8588

 های تولید محصوال  شیمیایی و عکاسی آال  و دستگاه متصدیان ماشین 853

 های تولید محصوال  شیمیایی آال  و دستگاه متصدیان ماشین 8535

 های تولید محصوال  مرته  با عک ، فیلو و مانند آن متصدیان دستگاه 8538

 

هاای سااخت    ، تکنساین 3851ها و متخصصان ساخت اندام مصنوعی )پروتاز( و اورتاز، در گاروه واحاد      تکنسین

 گیرند با مصادیق ذی : پزشکی، قرارمی پروتزهای پزشکی و دندان
 

 9254مصادیق 

 متخصص ساخت اندام مصنوعی )پروتز( -

 متخصص ساخت اورتز

 پزشکی متخصص ساخت پروتزهای دندان

 

)داردناان    1متخصصان( از دستیاران گروه اصلی  ها و دمک )تکنسین 3تمایز بین دستیاران در گروه اصلی برای 

( و در مصادیق گاروه اصالی   assistant، واژه دستیار )3اراهه خدما  و داردنان فروش(، در مصادیق گروه اصلی 

 شد. دارگرفته ( بهaideدستیار ) ، واژه دمک1

 

 شرح کد کد

 متخصصان پرستاری و مامایی دمک 388

 متخصصان پرستاری دمک 3885

 متخصصان مامایی دمک 3888

 

 9222مصادیق  9225مصادیق 

 دستیار مامای متخصص - بهیار -

 مامای سنتی - پرستار مجاز -

  دستیار پرستار -

  دستیار پرستار متخصص -
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 شرح کد کد

 و بهداشت های شخصی در خدما  سالمت داردنان اراهه مراقهت 138

 دستیاران مراقهت سالمت و بهداشت 1385

 

 1925مصادیق 

 پزشکی دستیار امور روان دمک -

 دستیار پرستار ) درمانگاه یا بیمارستان( دمک -

 دستیار ماما دمک -

 دستیار ماما ) درمانگاه یا بیمارستان( دمک -

 دستیار مراقهت از بیمار دمک -

 

های واحد ذی  براسال سطب مهار  ماورد نیااز    پشتیهانی دفتری در گروهمتخصصان و داردنان  تمایز بین دمک

 آید: می دست شغ  به
 

 شرح کد کد شرح کد کد

 داردنان امور حسابداری و دفترداری حسابداری 1355 متخصصان حسابداری دمک 3353

 داردنان امور آماری، مالی و بیمه 1358 متخصصان آمار، ریاضی و امور مرته  دمک 3351

 

 4952مصادیق  9954مصادیق  4955مصادیق  9959مصادیق 

 متصدی آمار - تکنسین آمار  - ها متصدی حساب - حسابدار دمک -

 متصدی بیمه - تکنسین بیمه - دفتردار حسابداری دمک - دفتردار حسابداری -

 متصدی امور مالی - دارشنال آمار دمک - ها متصدی محاسهه هزینه - 

 

المللی، امور مذههی  متخصصان امور حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و امور مرته ، نسخه بین ، دمک31در عنوان دد 

 تغییریافت. "متخصصان امور حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، مذههی و امور مرته  دمک"نیز اضافه شد و عنوان به 

دلی  اهمیت تمایز امور مذههی اسالم از  المللی به متخصصان امور مذههی، در نسخه بین ، دمک3153گروه واحد 

باا عناوان    3151و  "متخصصاان اماور ماذههی اساالمی     دماک "باا عناوان    3151لیراسالم به دو گاروه واحاد   

 ، تجزیه شد."متخصصان امور مذههی لیراسالمی دمک"

ی و تناساب  هاای تفریحا   ، مربیان و سرپرستان برناماه 3183، مربیان و مقاما  ورزشی، و 3188های واحد  گروه

ها دارند با یکدیگر ادلاام   دلی  ماهیت مشابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مستولیت المللی به اندام، در نسخه بین

های تفریحی و تناساب   مربیان و مقاما  ورزشی و سرپرستان برنامه"با عنوان  3181شده و در قالب گروه واحد 

 معرفی شد. "اندام
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اینکه آشپزی جزء  دلی  المللی به متخصصان امور هنری، فرهنگی و آشپزی، در نسخه بین ، دمک3131گروه واحد 

صااور   امااور هنااری محسااوب شااده و نیااازی بااه خاااص دااردن آن وجودناادارد، از عنااوان حااذف شااده و بااه 

 معرفی شد. "متخصصان امور هنری و فرهنگی دمک"

هاا و   )تکنساین  3)متخصصاان( یاا گاروه واحاد      8ذدر واژه متخصص یا تکنسین لزوماً مربوه باه گاروه واحاد    

متخصصان( نیست و در عنوان برخی مشاال  اگرچاه واژه متخصاص یاا تکنساین وجاوددارد اماا فارد در          دمک

 هاای واحد اصلی دیگری قراردارد مانند مصادیق ذی :  گروه
 

 شرح کد کد

 جراحیتکنسین  8810

 مهندل دشتی 3515

 مهندل پرواز 3513

 مهندل ایمنی ترافیک هوایی 3511

 متخصص ساخت اعضای مصنوعی )پروتز( 3851

 تکنسین زهکشی 3586

 های ترمز خودرو تکنسین سروی  سیستو 3835

 تکنسین سروی  قطعا  مکاترونیکی وسای  نقلیه موتوری 3835

 موتوریتکنسین سروی  وسای  نقلیه  3835

 تکنسین سروی  هواپیما 3838

 تکنسین نگهداری وسای  پروازی 3838

 مهندل نگهداری هواپیما )بدنه( 3838

 مهندل نگهداری هواپیما )موتور( 3838

 تکنسین دارهای الکترونیکی پیش از چاپ 3385

 تکنسین دستگاه فتودپی 3185

 تکنسین تاریکخانه )عکاسی( 8538

  ابت مهندل موتور 8588

 

اینکه در ایران جزء  دلی  به "بندی، میز قمار و داردنان مشال  مرته  مستوالن شره"با عنوان  1858گروه واحد 

 آید از مجموعه ددها حذف شد. نمی حساب مشال  رسمی به

المللای باا درنظرگارفتن توضایحا       رساانی، در نساخه باین    گویی و اقاالع  ، مستوالن پاسخ1881در گروه واحد 

مساتوالن  "رسانی حضاوری اسات عناوان گاروه واحاد باه        گویی و اقالع شده برای این گروه واحد ده پاسخ اراهه

 تغییریافت. "رسانی حضوری گویی و اقالع پاسخ
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شاده بارای    المللی درنظرگرفتن توضیحا  اراهه ن پذیرش )عمومی(، در نسخه بین، داردنا1886برای گروه واحد 

( از این گروه واحاد جادا شاده و عناوان آن باه      1881پذیرها ) ها و مهمان این گروه واحد، داردنان پذیرش هت 

 ، تغییریافت."ها جز هت  متصدیان پذیرش عمومی به"

المللای   متصدیان تأمین مواد اولیه یا اقالم تولید، در نساخه باین   ،1388، متصدیان انهار، و 1385های واحد  گروه

ها دارند با یکدیگر ادلام شده و در قالب گروه واحد  دلی  ماهیت مشابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مستولیت به

 ، معرفی شد."متصدیان انهار و تأمین مواد اولیه یا اقالم تولید"با عنوان  1381

شده برای ایان گاروه    المللی با درنظرگرفتن توضیحا  اراهه داران سفر، در نسخه بین ، مهمان1555در گروه واحد 

، "هواپیماا و دشاتی   -داران سافر  مهماان "واحد ده منحصر به سفر با هواپیما و دشتی اسات، عناوان گاروه باه     

 تغییریافت.

شده بارای ایان گاروه     توضیحا  اراههالمللی با درنظرگرفتن  ، راهنماهای سفر، در نسخه بین1553در گروه واحد 

گیرد، عنوان گاروه باه    ها و مانند آن را نیز دربرمی ها، گالری های تاریخی، موزه واحد ده راهنمایان بازدید از مکان

 ، تغییریافت."راهنماهای سفر و مناقق دیدنی"

ال  مارته ، در نساخه   ، آرایشگران چهاره، بادن و داردناان مشا    1518، آرایشگران مو، و 1515های واحد  گروه

ها دارند با یکدیگر ادلام شده و در قالاب   دلی  ماهیت مشابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مستولیت المللی به بین

 ، معرفی شد."آرایشگران مو، چهره، بدن و داردنان مشال  مرته "با عنوان  1513گروه واحد 

، 3555هاا و مساتخدمان( از گاروه واحاد      نظاافتچی  ، خادمتکاران مناازل )لیاراز   1518برای تمایز گروه واحاد  

داار   ، از واژه دماک 3555ها و مستخدمان منازل )لیراز خدمتکاران(، در عنااوین مشاال  گاروه واحاد      نظافتچی

 استفاده شد.
 3555مصادیق  1512مصادیق 

 نظافتچی منزل - سرخدمتکار -

 دار امور منزل دمک - خدمتکار مخصوص -

  خدمتکار منزل -
 

 های واحد ذی  مورد توجه قرارگیرد: گرد مواد خورادی و لیرخورادی با گروه بین فروشندگان دورهتمایز 
 

 شرح کد کد

 جز مواد خورادی( های فروش و بازار )به فروشندگان دده 1855

 گرد مواد خورادی فروشندگان دوره 1858

 متصدیان پیشخوان اراهه خورادی و نوشیدنی 1816

 گرد مواد لیرخورادی دورهفروشندگان  3180
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ها، در  ، فروشندگان فروشگاه1883ها، و  ، ناظران و سرپرستان فروشگاه1888داران،  ، مغازه1885های واحد  گروه

ها دارند با یکدیگر ادلام شده و در  دلی  ماهیت مشابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مستولیت المللی به نسخه بین

 ، معرفی شد."ها تان و فروشندگان فروشگاهداران، سرپرس مغازه"با عنوان   1881قالب گروه واحد 

المللای باا درنظرگارفتن     های عرضاه بلیات، در نساخه باین     داران و متصدیان باجه ، صندوق1830در گروه واحد 

داران  صاندوق "گیرد، عنوان گاروه باه    داران بانک را دربرنمی شده برای این گروه واحد ده صندوق توضیحا  اراهه

 ، تغییریافت."های عرضه بلیت باجه جز بانک( و متصدیان )به

اینکه ایان گاروه    دلی  المللی به دهندگان دام و تولیددنندگان لهنیا ، در نسخه بین ، پرورش6585در گروه واحد 

واحد در حوزه داردنان ماهر دشاورزی قراردارد و تولیددننده لهنیا  عنوانی است ده با صانعت مارته  اسات و    

هاای   دهندگان دام پرورش"های لهنی، عنوان گروه واحد به  ، تولیددنندگان فراورده3153تمایز آن از گروه واحد 

 ، تغییریافت."گوشتی و شیرده

المللی، مادیاان نیاز    دهندگان قیور، در نسخه بین ، پرورش6588برای پوشش تمام مشال ، به عنوان گروه واحد 

 یریافت.، تغی"دهندگان قیور و مادیان پرورش"اضافه شد و عنوان به 

های  ، داردنان ماهیگیری در آب6883های داخلی و ساحلی، و  ، داردنان ماهیگیری در آب6888های واحد  گروه

ها دارند با یکدیگر ادلام  دلی  ماهیت مشابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مستولیت المللی به عمیق، در نسخه بین

 معرفی شد. "های داخلی، ساحلی و عمیق ماهیگیری در آب داردنان"با عنوان  6881شده و در قالب گروه واحد 

برای تمایز دارگران مشال  ساده از دارگران مااهر در بخاش دشااورزی، جنگلاداری و مااهیگیری، درج عناوان       

دهناده   )داردنان مشال  ساده( و دارگر ماهر، تولیددننده یاا پارورش    3دارگران مشال  ساده برای گروه اصلی 

جداول  (، این تمایز را مشخص درده است.داری و ماهیگیری داردنان ماهر دشاورزی، جنگ ) 6ی اصل  برای گروه

 های بعد آورده شده است. ها در صفحه مربوه به آن
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 شرح کد کد

 داری و ماهیگیری داردنان ماهر دشاورزی، جنگ  6

 داردنان ماهر دشاورزی بازارمدار 65

 تولیددنندگان محصوال  دشاورزیبالداران و  655

 تولیددنندگان محصوال  زراعی و سهزیجا  6555
 ای تولیددنندگان محصوال  درختی و بوته 6558
 دهندگان گ  و نهال بالهانان و پرورش 6553
 صور  مختل  تولیددنندگان محصوال  دشاورزی به 6551
 دهندگان حیوانا  پرورش 658

 های گوشتی و شیرده دامدهندگان  پرورش 6585

 دهندگان قیور و مادیان پرورش 6588

 دهندگان زنهور عس  و درم ابریشو پرورش 6583

 نشده در جای دیگر بندی دهندگان حیوانا ، قهقه پرورش 6583

 صور  مختل  دهندگان حیوانا  به تولیددنندگان محصوال  دشاورزی و پرورش 653

 صور  مختل  دهندگان حیوانا  به دشاورزی و پرورشتولیددنندگان محصوال   6530

 داری، ماهیگیری و شکار بازارمدار داردنان ماهر جنگ  68

 داری و داردنان مشال  مرته  داردنان جنگ  685

 داری و داردنان مشال  مرته  داردنان جنگ  6850

 گذاران داردنان ماهیگیری، شکارچیان و تله 688

 پروری آبزیداردنان  6885

 گذاران شکارچیان و تله 6881

 های داخلی، ساحلی و عمیق داردنان ماهیگیری در آب 6881

 دشاورزان، ماهیگیران، شکارچیان و گردآوران خودمصرف 63

 دار خودمصرف دشاورزان محصول 635

 دار خودمصرف دشاورزان محصول 6350

 دشاورزان دامدار خودمصرف 638

 دامدار خودمصرفدشاورزان  6380

 دار خودمصرف دشاورزان دامدار و محصول 633

 دار خودمصرف دشاورزان دامدار و محصول 6330

 گذاران و گردآوران خودمصرف ماهیگیران، شکارچیان، تله 631

 گذاران و گردآوران خودمصرف ماهیگیران، شکارچیان، تله 6310
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 شرح کد کد

 داری و ماهیگیری جنگ دارگران مشال  ساده دشاورزی،  38

 داری و ماهیگیری دارگران مشال  ساده دشاورزی، جنگ  385

 مزارع دشاورزیمشال  ساده دارگران  3855

 مزارع داممشال  ساده دارگران  3858

 مزارع مختل  دشاورزی و داممشال  ساده دارگران  3853

 دارگران مشال  ساده بالداری و بالهانی 3851

 داری مشال  ساده جنگ  دارگران 3851

 پروری دارگران مشال  ساده ماهیگیری و آبزی 3856

 

شاده   المللی با عنوان بناها ترجمه شده بود ده با درنظرگارفتن توضایحا  اراهاه    ، در نسخه بین3555گروه واحد 

داار و   سازی مانند آجرچین، سانگ  برای این گروه واحد و نیز جلوگیری از این اشتهاه ده سایر داردنان ساختمان

 ، تغییریافت."سازها ساختمان"د به گیرند، عنوان گروه واح مانند آن، جزء این گروه واحد قرارنمی

المللای   دار، در نسخه بین های تزیین تراش ها و سنگ شکن ها، سنگ تراش دارها، سنگ ، سنگ3553در گروه واحد 

هاا در   تاراش  شده برای این گروه واحد و نیز جلوگیری از این اشتهاه ده سایر سنگ با درنظرگرفتن توضیحا  اراهه

های ساختمانی است، عنوان گروه واحد باه   تراش گگیرند و این گروه واحد منحصر به سن این گروه واحد قرارنمی

 ، تغییریافت. "ساختمانی -دار های تزیین تراش ها و سنگ شکن ها، سنگ تراش دارها، سنگ سنگ"

شده برای این گاروه واحاد داه     المللی با درنظرگرفتن توضیحا  اراهه ، نجارها، در نسخه بین3551در گروه واحد 

نجااران اماور سااخت    "ساختمان یا وسای  نقلیه است، عناوان گاروه واحاد باه     منحصر به دار نجاری در ساخت 

 ، تغییریافت."ساختمان و وسای  نقلیه

زنان فلزا   داران و سنگ ، صیق 3881ابزار فلزداری، و  دنندگان و متصدیان ماشین ، تنظیو3883های واحد  گروه

ها دارند باا   ابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مستولیتدلی  ماهیت مش المللی به و تیزدنندگان ابزار، در نسخه بین

هاای فلزدااری،    دننادگان دساتگاه   متصدیان و تنظایو "با عنوان  3881یکدیگر ادلام شده و در قالب گروه واحد 

 معرفی شد. "زنی فلزا  و تیزدنندگان ابزار داری و سنگ داری، صیق  تراش

ها و تعمیردااران موتاور    ، مکانیک3838وسای  نقلیه موتوری، و  ها و تعمیرداران ، مکانیک3835های واحد  گروه

ای است و گروه واحد دوم تماام   تر و اینکه گروه واحد اول مختص وسای  نقلیه جاده هواپیما، برای شفافیت بیش

نقلیاه  ها و تعمیردااران وساای     مکانیک"ترتیب به  گیرد، عناوین به وسای  نقلیه هوایی ازجمله هواپیما را دربرمی

 ، تغییریافت."ها و تعمیرداران وسای  نقلیه موتوری هوایی مکانیک"و " ای موتوری جاده

المللی، با درنظرگرفتن  آال  دشاورزی و صنعتی، در نسخه بین ها و تعمیرداران ماشین ، مکانیک3833گروه واحد 

آال   و تعمیردااران ماشاین  هاا   مکانیاک "شده برای این گروه واحد و پوشاش داما  مشاال  باه      توضیحا  اراهه

 ، تغییریافت."آال  دشاورزی، صنعتی و سایر ماشین
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بهاا، در نساخه    ، جواهرسازها، قالسازها و داردنان مشال  مرته  با داار روی فلازا  گاران   3353در گروه واحد 

رساازها،  جواه"شده برای این گروه واحد و پوشش داما  مشاال  باه     المللی، با درنظرگرفتن توضیحا  اراهه بین

 ، تغییریافت."های جواهرا  بها و سنگ قالسازها و داردنان مشال  مرته  با دار روی فلزا  گران

، سافالگران و  3351هاا در ایاران )   و ماهیات آن  3برای تطابق مشال  مربوه به سفال و شیشه در گاروه اصالی   

بنادی   دساتی( باا تقسایو    -ه  گران و داردنان مشاال  مارت   ، شیشه3351دستی، و  -داردنان مشااال  مرته 

آال   المللی با عنوان متصادیان ماشاین   ده در نسخه بین 8585، گروه واحد 8ها در گروه اصلی  مشال  مشابه آن

آال  سافالگری و   متصدیان ماشاین "با عنوان  8581تولید شیشه و سرامیک معرفی شده است به دو گروه واحد 

 "گاری و تولیاد محصاوال  مارته      آال  شیشاه  متصادیان ماشاین  "با عنوان  8581و  "تولید محصوال  مرته 

 تغییریافت.

المللی باه   داری، در نسخه بین تراشی و شیشه ، داردنان تولید شیشه، برش شیشه، شیشه3351عنوان گروه واحد 

 تغییریافت. "دستی -گران و داردنان مشال  مرته   شیشه"

هاای تزیینای روی اشایا، در     داران نقش زنان و دنده نقاشان، قلوها، قراحان،  ، تابلونوی 3356عنوان گروه واحد 

شده بارای ایان گاروه واحاد و وجاود گاروه واحاد مجازا بارای           المللی، با درنظرگرفتن توضیحا  اراهه نسخه بین

ز ج های تزیینی روی اشیا )به داران نقش زنان و دنده ها، قراحان، نقاشان، قلو تابلونوی "داری روی چوب به  دنده

 ، تغییریافت."اشیای چوبی(

اسکرین )چاپ روی پارچه( و نقوش برجسته وجودداشت ده  با عنوان چاپگران سیلک 3316، دد 5331در نسخه 

)متصدیان چاپ( شده است و تمام متصادیان چااپ اعاو از پارچاه و دالاذ را       3388در این نسخه تهدی  به دد 

 شود. شام  می

، 3185هواپیما، مهندل الکترونیاک هواپیماا و مهنادل اویونیاک از گاروه واحاد       مصادیق تکنسین الکترونیک 

های واحاد   ترتیب به گروه دلی  ماهیتی ده در ایران دارند به داران تجهیزا  الکترونیکی، به تعمیرداران و سروی 

 ( منتقاا  شاادند. بایااد توجااه داشاات دااه3551هااای الکترونیااک ) ( و تکنسااین8518مهندسااان الکترونیااک )

 گیرد. ، قرارمی3511های الکترونیک ایمنی ترافیک هوایی در گروه واحد  تکنسین
 

 شرح کد کد

 مهندل الکترونیک هواپیما 8518

 مهندل اویونیک 8518

 تکنسین الکترونیک هواپیما 3551

 تکنسین اویونیک 3551

 الکترونیک ایمنی ترافیک هوایی  تکنسین 3511
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ها  فروش ها، ماهی ، قصاب3155ها از مشال  صنعتی مشابه در گروه واحد  تر مشال  و تمایز آن برای پوشش بیش

دنندگان مواد لذایی گوشتی )دام،  آماده"المللی، عنوان گروه به  و مهیادنندگان مواد لذایی مرته ، در نسخه بین

 ، تغییریافت."دستی -قیور، ماهی و مانند آن(

پزها معرفی شده اسات باه    پزها و شیرینی المللی با عنوان نانواها، نان شیرینی ده در نسخه بین 3158گروه واحد 

 تغییریافت. "پزها پزها و شیرینی نان شیرینی"با عنوان  3158و  "نانواها"با عنوان  3153دو گروه واحد 

، داردناان اماور   3133دوزهاا،   دااله دوزهاا و   دوز، خز و پوساتین  های مردانه و زنانه ، خیاه3135های واحد  گروه

دلیا  ماهیات    المللای باه   دوزها و داردنان مشال  مرته ، در نسخه بین ، رودش3131دوزندگی و امور مرته ، و 

با عنوان  3133ها دارند با یکدیگر ادلام شده و در قالب گروه واحد  مشابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مستولیت

 ، معرفی شد."دستی و لیرصنعتی -ها و سایر دوزندگان خیاه"

المللای، باا درنظرگارفتن توضایحا       ها و داردنان مشاال  مارته ، در نساخه باین     ، دفاش3136در گروه واحد 

دوزندگان دفش، دی  و محصاوال   "شده برای این گروه واحد و پوشش دام  مشال ، عنوان گروه واحد به  اراهه

 افت.، تغییری"دستی -جز لهال( چرمی مشابه )به

جاز ماواد خاورادی و نوشایدنی(، در نساخه       بندی و آزمایش محصوال  )به ، داردنان درجه3113در گروه واحد 

، تولیددننادگان  3156بندی و آزمایش محصوال  دخانی در گاروه واحاد    اینکه داردنان درجه دلی  المللی به بین

بنادی و آزماایش    داردناان درجاه  "احاد باه   گیرند، عنوان این گروه و دستی، قرارمی -تنهادو و محصوال  دخانی

 ، تغییریافت."جز مواد خورادی، نوشیدنی و دخانی( محصوال  )به

هاای   آال  و دستگاه ها در استفاده از ماشین ده تفاو  آن 8از گروه اصلی  3برای تمایز مشال  مشابه گروه اصلی 

 اضافه شد. "دستی"، واژه 3صنعتی است در مواردی در عنوان ددهای گروه اصلی 

المللی بارای پوشاش مشاال  مارته  باا       ، معدنچیان و دارگران ماهر معادن، در نسخه بین8555در گروه واحد 

آال   معدنچیان و دارگران ماهر معاادن و متصادیان ماشاین   "آال  معادن، عنوان گروه واحد به  متصدیان ماشین

 ، تغییریافت."معدن

زنی و داردنان مشال  مارته    ، داردنان حفاری، چاله8553واحد  تر مشال  در گروه برای وضوح و پوشش بیش

هاای حفااری و داردناان     هاا و دساتگاه   متصدیان مته"المللی، عنوان گروه واحد به  جز معدن(، در نسخه بین )به

 ، تغییریافت."جز معدن( مشال  مرته  )به

المللای، باا درنظرگارفتن     ه باین هاای تولیاد محصاوال  عکاسای، در نساخ      ، متصدیان دستگاه8538گروه واحد 

هاای تولیاد    متصادیان دساتگاه  "تار مشاال  عناوان باه      شده برای این گروه واحد و پوشش بیش توضیحا  اراهه

 ، تغییریافت."محصوال  مرته  با عک ، فیلو و مانند آن

، 853عای  های تولید محصوال  الستیکی، پالستیکی و دالاذی، باا گاروه فر    ، متصدیان دستگاه851گروه فرعی 

مربوه باه تولیاد دالاذ و     851آال  فراوری چوب و تولید دالذ، باید دقت شود ده گروه فرعی  متصدیان ماشین

 ها دقت شود. مربوه به خمیر دالذ است و باید به تفاو  آن 853گروه فرعی 
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 شرح کد کد

 های تولید محصوال  الستیکی، پالستیکی و دالذی متصدیان دستگاه 851

 های تولید محصوال  دالذی متصدیان دستگاه 8513

 آال  فراوری چوب و تولید دالذ متصدیان ماشین 853

 آال  تولید خمیر دالذ و دالذ متصدیان ماشین 8535

 

هاای   ، متصادیان چارخ  8513، در گاروه واحاد   8و  3های اصلی  های خیاقی در گروه برای تمایز متصدیان چرخ

 ، تغییریافت."های خیاقی صنعتی متصدیان چرخ"المللی، عنوان آن به  خیاقی، در نسخه بین

المللای، باا    هاای مشاابه، در نساخه باین     هاای تولیاد دفاش و دساتگاه     ، متصدیان دساتگاه 8516در گروه واحد 

متصادیان  "شده برای این گروه واحد و پوشش دام  مشال ، عنوان گروه واحاد باه    درنظرگرفتن توضیحا  اراهه

 ت.، تغییریاف"جز لهال( های تولید دفش، دی  و محصوال  چرمی مشابه )به دستگاه

شده  المللی، با درنظرگرفتن توضیحا  اراهه شویی، در نسخه بین های لهال ، متصدیان ماشین8513در گروه واحد 

هاای   هاا و دساتگاه   متصادیان ماشاین  "برای این گروه واحد و پوشاش داما  مشاال ، عناوان گاروه واحاد باه        

 ، تغییریافت."شوی لهال، مودت، فرش، مه  و محصوال  مشابه و شست

المللای، باا    آال  تولید خمیر دالذ و دالذ، در نسخه باین  ، متصدیان ماشین8535تمایز مشال  گروه واحد برای 

متصادیان  "به  8535های تولید محصوال  دالذی، عنوان گروه واحد  ، متصدیان دستگاه8513تمایز گروه واحد 

 ، تغییریافت."آال  تولید خمیر دالذ و دالذ به شک  اولیه ماشین

المللی با مشال  موجود در ایران،  ، رانندگان اتوبول و تراموا، در نسخه بین8335ابق مشال  گروه واحد برای تط

 ، تغییریافت."رانندگان اتوبول، اتوبول برقی شهری و قطارهای مترو"عنوان گروه واحد به 

المللای،   و، در نسخه بین، تمیزدنندگان خودر3588ها، از گروه واحد  دن پاک ، شیشه3583برای تمایز گروه واحد 

تمیزدننادگان خاودرو و   "و  "هاا  هاای سااختمان   دان  پااک   شیشاه "ترتیاب باه    های این دو گروه واحد به عنوان

 ، تغییریافت."شوها ماشین

المللای، عناوان آن باه     ، دارگران مزارع داماداری، در نساخه باین   3858تر مشال  گروه واحد  برای پوشش بیش

جاز   ، قیور، زنهور عس ، درم ابریشو و سایر مزارع پرورش حیواناا  باه   رع پرورش دامدارگران مشال  ساده مزا"

 ، تغییریافت."آبزیان

ها عناوان داارگران مشاال      های واحد و مصادیق آن ، گروه333و  338، 335های فرعی  ، گروه33برای زیرگروه 

 ساده درج شده است.

سازی، در نسخه  ، دارگران ساده ساختمان3353های عمرانی، و  ، دارگران ساده اجرای قرح3358های واحد  گروه

ها دارند با یکدیگر ادلام شده و در قالاب   دلی  ماهیت مشابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مستولیت المللی به بین

 معرفی شد. "سازی های عمرانی یا ساختمان دارگران مشال  ساده اجرای قرح"با عنوان  3351گروه واحد 
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آال   ، راننادگان وساای  نقلیاه و ماشاین    3338، رانندگان وسای  نقلیه دستی و رداابی و  3335های واحد  گروه

ها دارند با یکادیگر   دلی  ماهیت مشابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مستولیت المللی به دش در نسخه بین حیوان

 ، معرفی شد."دش رانندگان وسای  نقلیه دستی و حیوان"با عنوان  3331گروه واحد  ادلام شده و در قالب
 

 شرح کد کد

 نق  و سازی، تولید صنعتی و حم  های عمرانی یا ساختمان دارگران مشال  ساده معادن، اجرای قرح 33

 سازی های عمرانی یا ساختمان دارگران مشال  ساده معادن و اجرای قرح 335

 دارگران مشال  ساده معادن  3355

 سازی  های عمرانی یا ساختمان دارگران مشال  ساده اجرای قرح 3351

 دارگران مشال  ساده تولید صنعتی 338

 بندی دستی متصدیان بسته 3385

 نشده در جای دیگر بندی دارگران مشال  ساده تولید صنعتی، قهقه 3383

 انهاردارینق  و  و دارگران مشال  ساده حم  333

 

، رفتگران 3653، دارگران تفکیک زباله، و 3658آوری زباله و مواد بازیافتی،  ، دارگران جم 3655های واحد  گروه

هاا   دلی  ماهیت مشابهی ده در ایران ازنظر وظای  و مساتولیت  المللی به و دارگران مشال  مرته ، در نسخه بین

، "آوری و تفکیک زبالاه و ماواد بازیاافتی    ارگران جم د" 3651دارند با یکدیگر ادلام شده و در قالب گروه واحد 

 معرفی شد.

، داردنااان مشااال  ساااده،  3683، گااردآوران آب و هیاازم، و 3681دارهااا،  ، متفرقااه3688هااای واحااد  گااروه

ی دو با یکدیگر ادلاام شاده و در قالاب گاروه     ندلی  فراوا المللی به نشده در جای دیگر، در نسخه بین بندی قهقه

 ، معرفی شد."نشده در جای دیگر بندی داردنان مشال  ساده، قهقه"با عنوان  3681واحد 

المللی، باا درنظرگارفتن    های فروش خوددار، در نسخه بین ها و مأموران دستگاه ، دنتورخوان3683در گروه واحد 

ها و ماأموران   دنتورخوان" شده برای این گروه واحد و پوشش دام  مشال ، عنوان گروه واحد به  توضیحا  اراهه

 ، تغییریافت."های فروش خوددار آوری پول از دستگاه جم 

دلی  ماهیت مشابهی داه در   داران نیروهای مسلب، به ، درجه08، افسران دارد نیروهای مسلب، و 05های  زیرگروه

داران و  جاه در"باا عناوان    01ها دارند با یکدیگر ادلام شده و در قالاب زیرگاروه    ایران ازنظر وظای  و مستولیت

 ، معرفی شد."افسران وظیفه و سربازان نیروهای نظامی و انتظامی

، 0550های واحد  داران، افسران و سربازان وظیفه، گروه منظور تفکیک دادر نیروهای نظامی و انتظامی از درجه به

های نیروهای مسلب،  ، مشال  سایر رده0350داران نیروهای مسلب، و  ، درجه0850افسران دادر نیروهای مسلب، 

نیروهاای مسالب )داادر    "باا عناوان    0150ای واحاد  ه المللی با یکدیگر ادلام شده و در قالب گروه در نسخه بین

داران و افساران وظیفاه و ساربازان نیروهاای نظاامی و       درجاه "با عناوان   0150و  "نیروهای نظامی و انتظامی(

 معرفی شدند. "انتظامی



دومفصل 
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مدیران ارائه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی1344
مدیران آموزش1345
مدیران شعب ارائه خدمات مالی و بیمه1346
نشده در جاي دیگربندياي و تخصصی، طبقهمدیران ارائه خدمات حرفه1349
فروشی و مدیران سایر خدماتداري، خردهمدیران مهمان14
هارستورانها و مدیران هتل141
هامدیران هتل1411
هامدیران رستوران1412
هافروشیها و خردهفروشیمدیران عمده142
هافروشیها و خردهفروشیمدیران عمده1420
مدیران سایر خدمات143
مدیران مراکز ورزشی، تفریحی و فرهنگی1431
نشده در جاي دیگربنديمدیران خدمات طبقه1439

متخصصان2
متخصصان علوم پایه و علوم مهندسی21
متخصصان علوم فیزیک و علوم زمین211
دانان و اخترشناسانفیزیک2111
متخصصان هواشناسی2112
دانانشیمی2113
شناسان و متخصصان ژئوفیزیکزمین2114
شناسان و آمارشناساندانان، آمار بیمهریاضی212
شناسان و آمارشناسانآمار بیمهدانان، ریاضی2120
متخصصان علوم زیستی213
شناسان، جانورشناسان و متخصصان مرتبطشناسان، گیاهزیست2131
داري و ماهیگیريمتخصصان کشاورزي، دامداري، جنگل2132
زیستمتخصصان و مهندسان حفاظت محیط2134
)جز فناوري برقبه(متخصصان علوم مهندسی 214
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شرح کدکد
مهندسان صنایع و تولید2141
مهندسان عمران2142
مهندسان مکانیک2144
مهندسان شیمی2145
مهندسان معدن، مهندسان متالورژي و فلزشناسی و متخصصان مرتبط2146
نشده در جاي دیگربنديمتخصصان علوم مهندسی، طبقه2149
مهندسان فناوري برق215
مهندسان برق2151
الکترونیکمهندسان2152
مهندسان مخابرات2153
برداران و طراحان صنعتی و هنريمعماران، طراحان عمرانی، نقشه216
معماران ساختمان2161
سازي معماران محوطه2162
و طراحان پوشاك) طراحان صنعتی(طراحان محصوالت 2163
ریزان شهري و ترافیکطراحان و برنامه2164
برداريکشی و نقشهنقشهمتخصصان 2165
هاايطراحان گرافیک و چندرسانه2166
متخصصان سالمت و بهداشت22
پزشکان221
پزشکان عمومی2211
پزشکان متخصص2212
پرستاران و ماماهاي متخصص222
پرستاران متخصص2221
ماماهاي متخصص2222
متخصصان پزشکی سنتی و تکمیلی223
پزشکی سنتی و تکمیلیمتخصصان 2230
متخصصان پیراپزشکی224
متخصصان پیراپزشکی2240
پزشکاندام225
پزشکاندام2250
سایر متخصصان سالمت و بهداشت226
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شرح کدکد
پزشکاندندان2261
)جز داروشناسانبه(داران داروسازان و داروخانه2262
متخصصان سالمت، بهداشت و پاکیزگی محیطی و شغلی2263
متخصصان فیزیوتراپی2264
متخصصان رژیم غذایی و تغذیه2265
سنجی و گفتاردرمانیمتخصصان شنوایی2266
و لنزسنجی و تجویز عینکمتخصصان بینایی2267
نشده در جاي دیگربنديمتخصصان سالمت و بهداشت، طبقه2269
متخصصان آموزش23
عالیها و مؤسسات آموزش مدرسان دانشگاه231
ها و مؤسسات آموزش عالیمدرسان دانشگاه2310
ايحرفهومربیان آموزش فنی232
ايحرفهومربیان آموزش فنی2320
دبیران آموزش متوسطه233
دبیران آموزش متوسطه2330
دبستانیآموزگاران دوره ابتدایی و پیش234
آموزگاران دوره ابتدایی2341
دبستانی و مهدهاي کودكمربیان آموزشی دوره پیشآموزگاران و 2342
سایر متخصصان آموزش235
هاي تدریسمتخصصان روش2351
معلمان افراد داراي نیازهاي خاص2352
معلمان زبان2353
)غیراز نظام آموزش رسمی کشور(مربیان فناوري اطالعات 2356
)آموزش رسمی کشورغیراز نظام (سایر معلمان موسیقی و هنر 2357
نشده در جاي دیگربنديمتخصصان آموزش، طبقه2359
متخصصان امور تجاري و اداري24
متخصصان امور مالی241
حسابداران2411
گران مالیگذاري و تحلیلمشاوران مالی و سرمایه2414
متخصصان امور اداري242
دهیگران مدیریت و سازمانتحلیل2421
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شرح کدکد
هاي تجاري و اداريگذاريمتخصصان سیاست2422
متخصصان نیروي کار و مشاغل2423
ارتقاي علمی کارکنانمتخصصان آموزش و2424
متخصصان فروش، بازاریابی و روابط عمومی243
متخصصان تبلیغات و بازاریابی2431
متخصصان روابط عمومی2432
)جز فناوري اطالعات و ارتباطاتبه(فنی متخصصان فروش محصوالت پزشکی و فروش 2433
متخصصان فروش فناوري اطالعات و ارتباطات2434
متخصصان فناوري اطالعات و ارتباطات25
ايهاي کاربردي رایانهافزار و برنامهگران نرمسازندگان و تحلیل251
ايهاي رایانهگران سیستمتحلیل2511
افزارسازندگان نرم2512
هاايمتخصصان ساخت وب و چندرسانه2513
ايهاي کاربردي رایانهنویسان برنامهبرنامه2514
نشده در جاي دیگربندياي، طبقههاي کاربردي رایانهافزار و برنامهگران نرمسازندگان و تحلیل2519
ايهاي رایانهها و شبکهمتخصصان پایگاه داده252
هاپایگاه دادهطراحان و مدیران 2521
ايهاي رایانهمدیران سیستم2522
ايهاي رایانهمتخصصان شبکه2523
نشده در جاي دیگربندياي، طبقههاي رایانهها و شبکهمتخصصان پایگاه داده2529
متخصصان امور حقوقی، اجتماعی و مذهبی26
متخصصان امور حقوقی261
هادانحقوق2611
قضات2612
نشده در جاي دیگربنديمتخصصان امور حقوقی، طبقه2619
دارهاکتابدارها، متخصصان امور آرشیو و موزه262
دارهامتخصصان امور آرشیو و موزه2621
کتابدارها و متخصصان اطالعات2622
متخصصان امور اجتماعی و مذهبی263
اقتصاددانان2631
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شرح کدکد

شناسـان و  شناسـان، مـردم  دانان، جمعیـت شناسان، جغرافیشناسان، جامعهباستانشناسان، انسان2632
متخصصان مرتبط

دانان و دانشمندان علوم سیاسیفیلسوفان، تاریخ2633
شناسانروان2634
متخصصان مددکاري اجتماعی و مشاوره2635
متخصصان امور مذهبی اسالمی2637
غیراسالمیمتخصصان امور مذهبی 2638
نشده در جاي دیگربنديمتخصصان امور اجتماعی و مذهبی، طبقه2639
شناساننگاران و زبانمؤلفان، روزنامه264
مؤلفان و نویسندگان2641
نگاران و خبرنگارانروزنامه2642
شناسانمترجمان کتبی، مترجمان شفاهی و سایر زبان2643
نمایشیهنرمندان هنرهاي آفرینشی و265
هنرمندان هنرهاي تجسمی2651
سازانها، خوانندگان و آهنگدانموسیقی2652
رقصندگان و طراحان رقص2653
فیلم، نمایش و امور مرتبطکنندگان و کارگردانانتهیه2654
هنرپیشگان2655
هاگویندگان رادیو، تلویزیون و سایر رسانه2656
نشده در جاي دیگربنديآفرینشی و نمایشی، طبقههنرمندان هنرهاي 2659

متخصصانها و کمکتکنسین3
متخصصان علوم پایه و علوم مهندسیکمک31
هاي علوم فیزیک و علوم مهندسیتکنسین311
هاي علوم شیمی و فیزیکتکنسین3111
برداريهاي عمران و نقشهتکنسین3112
هاي برقتکنسین3113
هاي الکترونیکتکنسین3114
هاي مکانیکتکنسین3115
هاي مهندسی شیمیتکنسین3116
هاي معدن، متالورژي و استخراج نفت و گازتکنسین3117
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شرح کدکد
کشیهاي نقشهتکنسین3118
نشده در جاي دیگربنديهاي علوم فیزیک و علوم مهندسی، طبقهتکنسین3119
سازيهاي عمرانی یا ساختمانتولید صنعتی و اجراي طرحسرپرستان معادن، 312
سرپرستان معادن3121
سرپرستان تولید صنعتی3122
سازيهاي عمرانی یا ساختمانسرپرستان اجراي طرح3123
هاي کنترل فرایندهاتکنسین313
آالت نیروگاه تولید برقمتصدیان کنترل ماشین3131
خانه آبآالت تصفیهسوز و ماشینهاي زبالهکورهمتصدیان کنترل 3132
آالت فراوري شیمیایی موادمتصدیان کنترل ماشین3133
آالت پاالیشگاه نفت و گاز طبیعیمتصدیان کنترل ماشین3134
متصدیان کنترل فرایند تولید فلز3135
نشده در جاي دیگربنديهاي کنترل فرایندها، طبقهتکنسین3139
متخصصان مرتبطهاي علوم زیستی و کمکتکنسین314
)جز پزشکیبه(هاي علوم زیستی تکنسین3141
هاي کشاورزيتکنسین3142
داريهاي جنگلتکنسین3143
هاي کشتی و هواپیمامتصدیان کنترل و تکنسین315
مهندسان کشتی3151
داران کشتیافسران عرشه و سکان3152
متخصصان مرتبطخلبانان هواپیماها و کمک3153
متصدیان کنترل ترافیک هوایی3154
هاي الکترونیک ایمنی ترافیک هواییتکنسین3155
متخصصان سالمت و بهداشتکمک32
هاي پزشکی و داروسازيتکنسین321
هاي تجهیزات تصویربرداري پزشکی و درمانیتکنسین3211
شناسیآزمایشگاه پزشکی و آسیبهاي تکنسین3212
ها و دستیاران داروسازيتکنسین3213
پزشکیهاي ساخت پروتزهاي پزشکی و دندانتکنسین3214
متخصصان پرستاري و ماماییکمک322
متخصصان پرستاريکمک3221
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شرح کدکد
متخصصان ماماییکمک3222
متخصصان پزشکی سنتی و تکمیلیکمک323
متخصصان پزشکی سنتی و تکمیلیکمک3230
پزشکیها و دستیاران دامتکنسین324
پزشکیها و دستیاران دامتکنسین3240
متخصصان سالمت و بهداشتسایر کمک325
پزشکی و درمانگران دنداندستیاران دندان3251
هاي مدارك پزشکی و اطالعات سالمت و بهداشتتکنسین3252
مددکاران سالمت و بهداشت3253
هاسازعینک3254
ها و دستیاران فیزیوتراپیتکنسین3255
دستیاران امور پزشکی3256
بازرسان و دستیاران سالمت و بهداشت محیط و شغل3257
کارکنان آمبوالنس3258
نشده در جاي دیگربنديمتخصصان سالمت و بهداشت، طبقهکمک3259
متخصصان امور تجاري و اداريکمک33
متخصصان امور مالی و محاسباتیکمک331
هاي اوراق بهادار و تأمین سرمایهدالالن و واسطه3311
مسئوالن اعتبار و وام3312
متخصصان حسابداريکمک3313
متخصصان آمار، ریاضی و امور مرتبطکمک3314
گذاران و ارزیابان ضرروزیانقیمت3315
هاي خریدوفروشکارگزاران و واسطه332
نمایندگان بیمه3321
نمایندگان فروش تجاري3322
مسئوالن خرید3323
هاي امور تجاريواسطه3324
وکارکارگزاران خدمات کسب333
نقلوکارگزاران ترخیص کاال و حمل3331
ها و رویدادهاریزان کنفرانسبرنامه3332
کارگزاران و پیمانکاران استخدام3333
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شرح کدکد
هاي مسکنکارگزاران و مدیران بنگاه3334
نشده در جاي دیگربنديکار، طبقهوکارگزاران خدمات کسب3339
هاي اداري و تخصصیمنشی334
سرپرستان دفاتر3341
هاي حقوقیمنشی3342
هاي اداري و اجراییمنشی3343
هاي امور پزشکیمنشی3344
متخصصان نظارتی دولتکمک335
بازرسان گمرك و مرز3351
مأموران مالیات مستقیم و غیرمستقیم دولت3352
هاي اجتماعی دولتمأموران کمک3353
مأموران صدور مجوزهاي دولتی3354
بازرسان و کارآگاهان پلیس3355
نشده در جاي دیگربنديمتخصصان نظارتی دولت، طبقهکمک3359
متخصصان امور حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و امور مرتبطکمک34
متخصصان امور حقوقی، اجتماعی و مذهبیکمک341
متخصصان امور حقوقی و امور مرتبطکمک3411
متخصصان مددکاري اجتماعیکمک3412
متخصصان امور مذهبی اسالمیکمک3414
غیراسالمیمتخصصان امور مذهبی کمک3415
کارکنان امور ورزشی و تناسب اندام342
کاران و بازیکنان ورزشیورزش3421
هاي تفریحی و تناسب انداممربیان و مقامات ورزشی و سرپرستان برنامه3424
متخصصان امور هنري و فرهنگیکمک343
هاعکاس3431
طراحان و دکوراتورهاي داخلی3432
گالري، موزه و کتابخانههاي تکنسین3433
سرآشپزها3434
متخصصان امور هنري و فرهنگیسایر کمک3435
هاي اطالعات و ارتباطاتتکنسین35
هاي پشتیبانی عملیات و کاربران فناوري اطالعات و ارتباطاتتکنسین351
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شرح کدکد
هاي پشتیبانی عملیات فناوري اطالعات و ارتباطاتتکنسین3511
هاي پشتیبانی کاربران فناوري اطالعات و ارتباطاتتکنسین3512
ايهاي رایانههاي شبکه و سیستمتکنسین3513
هاي وبتکنسین3514
هاي مخابرات و پخش رادیویی و تلویزیونیتکنسین352
تصویري-هاي تجهیزات پخش رادیویی و تلویزیونی و صوتیتکنسین3521
مخابراتهاي تکنسین3522

کارکنان پشتیبانی دفتري4
هاي اداريکارکنان امور عمومی دفتري و متصدیان ماشین41
کارکنان امور عمومی دفتري411
کارکنان امور عمومی دفتري4110
هاي عمومیمنشی412
هاي عمومیمنشی4120
هاي اداريمتصدیان ماشین413
پردازهاواژهها ونویسماشین4131
متصدیان ورود اطالعات4132
کارکنان ارائه خدمات به مشتریان42
آوري پول و کارکنان امور مرتبطداران، مأموران جمعتحویل421
داران بانک و کارکنان مشاغل مرتبطتحویل4211
دهندگانگروبردارها و وام4213
کنندگان طلب و کارکنان مشاغل مرتبطوصول4214
ارائه اطالعات به مشتریانکارکنان 422
مشاوران سفر و متصدیان امور مسافرتی4221
رسانی مراکز تماس مشتریانمتصدیان اطالع4222
متصدیان ارتباطات تلفنی4223
پذیرهاها و مهمانکارکنان پذیرش هتل4224
رسانی حضوريگویی و اطالعمتصدیان پاسخ4225
هاجز هتلبهمتصدیان پذیرش عمومی 4226
هاآمارگیرها و بازارسنج4227
نشده در جاي دیگربنديکارکنان ارائه اطالعات به مشتریان، طبقه4229
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شرح کدکد
متصدیان ثبت ارقام و اقالم43
متصدیان ثبت ارقام431
متصدیان امور حسابداري و دفترداري حسابداري4311
متصدیان امور آماري، مالی و بیمه4312
متصدیان لیست حقوق4313
نقلومتصدیان ثبت اقالم و حمل432
نقلومتصدیان حمل4323
متصدیان انبار و تأمین مواد اولیه یا اقالم تولید4324
سایر کارکنان پشتیبانی دفتري44
سایر کارکنان پشتیبانی دفتري441
کارکنان کتابخانه4411
پستیها و کارکنان دفاتر رساننامه4412
خوانی و امور مرتبطمتصدیان کدگذاري، نمونه4413
کاتبان و کارکنان مشاغل مرتبط4414
متصدیان بایگانی و تهیه رونوشت4415
کارکنان امور کارگزینی4416
نشده در جاي دیگربنديکارکنان پشتیبانی دفتري، طبقه4419

کارکنان ارائه خدمات و کارکنان فروش5
کارکنان ارائه خدمات شخصی51
داران، خدمه کمکی و راهنماهاي سفرمهمان511
هواپیما و کشتی-داران سفرمهمان5111
نقل عمومیوخدمه کمکی حمل5112
راهنماهاي سفر و مناطق دیدنی5113
آشپزها512
آشپزها5120
هاها و متصدیان کافهپیشخدمت513
)خدمتکاران منازلغیراز (ها پیشخدمت5131
هامتصدیان کافه5132
آرایشگران و کارکنان مشاغل مرتبط514
آرایشگران مو، چهره، بدن و کارکنان مشاغل مرتبط5143
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شرح کدکد
داريداري و خانهسرپرستان ساختمان515
ها و سایر مؤسساتها، هتلداري در ادارهسرپرستان امور نظافت و ساختمان5151
)ها و مستخدمانغیراز نظافتچی(خدمتکاران منازل 5152
سرایداران5153
سایر کارکنان ارائه خدمات شخصی516
گیرها و کارکنان مشاغل مرتبطها، فالبینطالع5161
مالزمان و پیشخدمتان مخصوص5162
کنندگان اجساددفن و مومیاییومأموران کفن5163
کنندگان حیواناتمراقبتتیمارگران و 5164
مربیان رانندگی5165
نشده در جاي دیگربنديکارکنان ارائه خدمات شخصی، طبقه5169
کارکنان فروش52
فروشندگان در خیابان و بازار521
)جز مواد خوراکیبه(هاي فروش و بازار فروشندگان دکه5211
گرد مواد خوراکیفروشندگان دوره5212
هاکارکنان فروشگاه522
هاداران، سرپرستان و فروشندگان فروشگاهمغازه5224
هاي عرضه بلیتداران و متصدیان باجهصندوق523
هاي عرضه بلیتو متصدیان باجه) جز بانکبه(داران صندوق5230
سایر کارکنان فروش524
هاها و مدلهاي لباس و سایر مانکنمانکن5241
دهندگان اجناسنمایش5242
خانهبهفروشندگان خانه5243
کارکنان فروش مراکز تماس تلفنی5244
متصدیان جایگاه سوخت و سرویس5245
متصدیان پیشخوان ارائه خوراکی و نوشیدنی5246
نشده در جاي دیگربنديکارکنان فروش، طبقه5249
شخصیهايکارکنان ارائه مراقبت53
مربیان کودکانکارکنان مراقبت از کودکان، و کمک531
کارکنان مراقبت از کودکان5311
مربیان کودکانکمک5312
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شرح کدکد
هاي شخصی در خدمات سالمت و بهداشتکارکنان ارائه مراقبت532
دستیاران مراقبت سالمت و بهداشت5321
هاي شخصی در منازلکارکنان ارائه مراقبت5322
نشده در جاي دیگربنديهاي شخصی در خدمات سالمت و بهداشت، طبقهارائه مراقبتکارکنان 5329
کارکنان ارائه خدمات حفاظتی54
کارکنان ارائه خدمات حفاظتی541
هانشانآتش5411
مأموران پلیس5412
نگهبانان زندان5413
مأموران حراست5414
نشده در جاي دیگربنديطبقهکارکنان ارائه خدمات حفاظتی، 5419

داري و ماهیگیريکارکنان ماهر کشاورزي، جنگل6
کارکنان ماهر کشاورزي بازارمدار61
باغداران و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي611
تولیدکنندگان محصوالت زراعی و سبزیجات6111
ايتولیدکنندگان محصوالت درختی و بوته6112
دهندگان گل و نهالپرورشباغبانان و6113
صورت مختلطتولیدکنندگان محصوالت کشاورزي به6114
دهندگان حیواناتپرورش612
هاي گوشتی و شیردهدهندگان دامپرورش6121
دهندگان طیور و ماکیانپرورش6122
دهندگان زنبور عسل و کرم ابریشمپرورش6123
نشده در جاي دیگربنديطبقهدهندگان حیوانات، پرورش6129
صورت مختلطدهندگان حیوانات بهتولیدکنندگان محصوالت کشاورزي و پرورش613
صورت مختلطدهندگان حیوانات بهتولیدکنندگان محصوالت کشاورزي و پرورش6130
داري، ماهیگیري و شکار بازارمدارکارکنان ماهر جنگل62
کارکنان مشاغل مرتبطداري و کارکنان جنگل621
داري و کارکنان مشاغل مرتبطکارکنان جنگل6210
گذارانکارکنان ماهیگیري، شکارچیان و تله622
پروريکارکنان آبزي6221
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شرح کدکد
گذارانشکارچیان و تله6224
هاي داخلی، ساحلی و عمیقکارکنان ماهیگیري در آب6225
گردآوران خودمصرفکشاورزان، ماهیگیران، شکارچیان و 63
دار خودمصرفکشاورزان محصول631
دار خودمصرفکشاورزان محصول6310
کشاورزان دامدار خودمصرف632
کشاورزان دامدار خودمصرف6320
دار خودمصرفکشاورزان دامدار و محصول633
دار خودمصرفکشاورزان دامدار و محصول6330
گذاران و گردآوران خودمصرفتلهماهیگیران، شکارچیان، 634
گذاران و گردآوران خودمصرفماهیگیران، شکارچیان، تله6340

هاي مرتبطصنعتگران و کارکنان حرفه7
)کارهاجز برقبه(هاي مرتبط سازي و کارکنان حرفههاي عمرانی یا ساختمانکارکنان اجراي طرح71
هاي مرتبطساختمان و کارکنان حرفهکارکنان مشاغل مرتبط با اسکلت 711
بناها7111
ها و کارکنان مشاغل مرتبطآجرچین7112
ساختمانی-کارهاي تزیینتراشسنگها وشکنها، سنگتراشکارها، سنگسنگ7113
کاران بتون و کارکنان مشاغل مرتبطریزها، پرداختبتون7114
وسایل نقلیهنجاران امور ساخت ساختمان و 7115

نشده در جاي بنديهاي مرتبط، طبقهکارکنان مشاغل مرتبط با اسکلت ساختمان و کارکنان حرفه7119
دیگر

هاي مرتبطتکمیلی ساختمان و کارکنان حرفهکارهايکارکنان 712
سازهابام7121
کارهاها و کاشیکنکف فرش7122
کارهاسیمانکارها و گچاندودکارها، 7123
کارهاعایق7124
برهاشیشه7125
هاي ساختمانی و صنعتیکشلوله7126
و سرمایشیتعمیرکاران تجهیزات تهویه مطبوع7127
هاي مرتبطهاي ساختمانی و کارکنان حرفههاي سازهتمیزکارنقاشان،713
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شرح کدکد
نقاشان ساختمانی و کارکنان مشاغل مرتبط7131
کار و جالکارهاپیستولهنقاشان 7132
هاي ساختمانیهاي سازهتمیزکار7133
هاي مرتبطآالت فلزکاري و کارکنان حرفهکارکنان فلزکاري، ماشین72
کارها و کارکنان مشاغل مرتبطسازها، جوشاي، قالبکاران و فلزکاران سازهورق721
گري فلزاتهاي ریختهها و ماهیچهسازندگان قالب7211
)فلزات(کارهاي با شعله کارها و برشجوش7212
)فلزات(کارها ورق7213
ايشده از فلزات سازههاي ساختهکنندگان سازهسازندگان و نصب7214
بندهابکسلاندازها و سیمبکسلسیم7215
هاي مرتبطآهنگران، ابزارسازان و کارکنان حرفه722
کارانپرسکاران و آهنگران، چکش7221
سازان و کارکنان مشاغل مرتبطابزار و یراق7222

زنـی فلـزات و   کاري و سـنگ کاري، صیقلهاي فلزکاري، تراشکنندگان دستگاهمتصدیان و تنظیم7225
تیزکنندگان ابزار

آالتها و تعمیرکاران ماشینمکانیک723
ايجادهها و تعمیرکاران وسایل نقلیه موتوري مکانیک7231
ها و تعمیرکاران وسایل نقلیه موتوري هواییمکانیک7232
آالتآالت کشاورزي، صنعتی و سایر ماشینها و تعمیرکاران ماشینمکانیک7233
تعمیرکاران دوچرخه و وسایل مشابه7234
کارکنان صنایع دستی و چاپ73
کارکنان صنایع دستی731
ابزار دقیقسازندگان و تعمیرکاران 7311
کنندگان آالت موسیقیسازندگان و تنظیم7312
هاي جواهراتبها و سنگجواهرسازها، طالسازها و کارکنان مشاغل مرتبط با کار روي فلزات گران7313
دستی یا غیرصنعتی-سفالگران و کارکنان مشاغل مرتبط7314
غیرصنعتیدستی یا -گران و کارکنان مشاغل مرتبطشیشه7315

جـز اشـیاي   بـه (هاي تزیینی روي اشـیا  کاران نقشزنان و کندهها، طراحان، نقاشان، قلمتابلونویس7316
)چوبی

و مواد مشابهنیشده از چوب،کارکنان صنایع دستی ساخته7317
شده از منسوجات، چرم و مواد مشابهکارکنان صنایع دستی ساخته7318
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شرح کدکد
نشده در جاي دیگربنديدستی، طبقهکارکنان صنایع 7319
کارکنان مشاغل صنعت چاپ732
هاي کارهاي قبل از چاپتکنسین7321
)کاغذ، منسوجات، فلز و مانند آن(متصدیان چاپ 7322
متصدیان کارهاي بعد از چاپ، و صحافی7323
هاي مرتبطکارکنان مشاغل مربوط به برق و الکترونیک و کارکنان حرفه74
کنندگان و تعمیرکاران تجهیزات و وسایل برقینصب741
کاران ساختمان و امور مرتبطبرق7411
کنندگان تجهیزات و وسایل برقیتعمیرکاران و نصب7412
کنندگان و تعمیرکاران خطوط برقنصب7413
کنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و مخابراتینصب742
کاران تجهیزات الکترونیکیو سرویستعمیرکاران7421
کاران تجهیزات فناوري اطالعات و ارتباطاتکنندگان و سرویسنصب7422
هاي مرتبطکارکنان فراوري مواد غذایی، کار روي چوب، پوشاك و کارکنان سایر صنایع و حرفه75
هاي مرتبطکارکنان فراوري مواد غذایی و کارکنان حرفه751
دستی یا غیرصنعتی-)دام، طیور، ماهی و مانند آن(کنندگان مواد غذایی گوشتی آماده7511
دستی یا غیرصنعتی-هاي لبنیتولیدکنندگان فراورده7513
دستی یا غیرصنعتی-کنندگان میوه، سبزیجات و مانند آنفراوري7514
بندي مواد غذایی و نوشیدنیکارکنان تشخیص طعم و درجه7515
دستی یا غیرصنعتی-تولیدکنندگان تنباکو و محصوالت دخانی7516
نانواها7517
پزهاپزها و شیرینینان شیرینی7518
هاي مرتبطو کارکنان حرفهسازفرنگیآورندگان چوب، نجاران عمل752
آورندگان چوبعمل7521
و کارکنان مشاغل مرتبطسازنجاران فرنگی7522
ابزار کار روي چوبکنندگان و متصدیان ماشینتنظیم7523
هاي مرتبطکارکنان صنعت پوشاك، کفش و محصوالت و حرفه753
کاران پوشاك و مانند آنالگوسازان و برش7532
دستی یا غیرصنعتی-هاآورندگان پوست و دباغعمل7535
دستی یا غیرصنعتی-)لباسجز به(دوزندگان کفش، کیف و محصوالت چرمی مشابه 7536
دستی یا غیرصنعتی-ها و سایر دوزندگانخیاط7537
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شرح کدکد
هاي مرتبطسایر صنعتگران و کارکنان حرفه754
هاغواص7541
ها و متصدیان انفجارتخریبچی7542
)جز مواد خوراکی، نوشیدنی و دخانیبه(بندي و آزمایش محصوالت کارکنان درجه7543
هاي هرزکنندگان آفات و علفزدایان و سایر کنترلآفت7544
نشده در جاي دیگربنديهاي مرتبط، طبقهصنعتگران و کارکنان حرفه7549

ها و مونتاژکارانآالت و دستگاهمتصدیان ماشین8
هاي ثابتآالت و دستگاهمتصدیان ماشین81
معدنیآالت استخراج و فراوري مواد متصدیان ماشین811
آالت معدنمعدنچیان، کارگران ماهر معادن و متصدیان ماشین8111
آالت فراوري مواد معدنی و سنگمتصدیان ماشین8112
)جز معدنبه(هاي حفاري و کارکنان مشاغل مرتبط ها و دستگاهمتصدیان مته8113
عدنیهاي تولید محصوالت سیمانی، سنگی و سایر مواد ممتصدیان دستگاه8114
آالت فراوري و پرداخت فلزاتمتصدیان ماشین812
آالت فراوري فلزاتمتصدیان ماشین8121
کاري فلزاتکاري و روکشهاي پرداخت، آبمتصدیان دستگاه8122
هاي تولید محصوالت شیمیایی و عکاسیآالت و دستگاهمتصدیان ماشین813
تولید محصوالت شیمیاییهاي آالت و دستگاهمتصدیان ماشین8131
هاي تولید محصوالت مرتبط با عکس، فیلم و مانند آنمتصدیان دستگاه8132
هاي تولید محصوالت الستیکی، پالستیکی و کاغذيمتصدیان دستگاه814
هاي تولید محصوالت الستیکیمتصدیان دستگاه8141
هاي تولید محصوالت پالستیکیمتصدیان دستگاه8142
هاي تولید محصوالت کاغذيمتصدیان دستگاه8143
هاي تولید محصوالت نساجی، پوستی و چرمیمتصدیان دستگاه815
پیچیدن الیافسازي، ریسندگی و هاي آمادهمتصدیان دستگاه8151
هاي بافت منسوجاتمتصدیان دستگاه8152
هاي خیاطی صنعتیمتصدیان چرخ8153
سازي پارچهبري، رنگرزي و آمادهرنگهاي متصدیان دستگاه8154
هاي پرداخت پوست و چرممتصدیان دستگاه8155
)جز لباسبه(هاي تولید کفش، کیف و محصوالت چرمی مشابه متصدیان دستگاه8156
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شرح کدکد
شوي لباس، موکت، فرش، مبل و محصوالت مشابهوهاي شستها و دستگاهمتصدیان ماشین8157
نشده در جاي دیگربنديهاي تولید محصوالت نساجی، پوستی و چرمی، طبقهمتصدیان دستگاه8159
هاي تولید مواد غذایی، محصوالت دخانی و محصوالت مرتبطمتصدیان دستگاه816
هاي تولید مواد غذایی، محصوالت دخانی و محصوالت مرتبطمتصدیان دستگاه8160
کاغذآالت فراوري چوب و تولید متصدیان ماشین817
شکل اولیهآالت تولید خمیر کاغذ و کاغذ بهمتصدیان ماشین8171
آالت فراوري چوبمتصدیان ماشین8172
هاي ثابتآالت و دستگاهسایر متصدیان ماشین818
هاي بخارمتصدیان موتورها و دیگ8182
زنیبندي، بطري کردن و برچسبهاي بستهمتصدیان دستگاه8183
آالت سفالگري و تولید محصوالت مرتبطمتصدیان ماشین8184
گري و تولید محصوالت مرتبطآالت شیشهمتصدیان ماشین8185
نشده در جاي دیگربنديهاي ثابت، طبقهآالت و دستگاهمتصدیان ماشین8189
مونتاژکاران82
مونتاژکاران821
آالت مکانیکیمونتاژکاران ماشین8211
مونتاژکاران تجهیزات و وسایل برقی و الکترونیکی8212
نشده در جاي دیگربنديمونتاژکاران، طبقه8219
آالت متحركرانندگان و متصدیان ماشین83
ها و کارکنان مشاغل مرتبطلوکوموتیوران831
هالوکوموتیوران8311
آهنمتصدیان ترمز، ارسال سیگنال و تعویض خطوط راه8312
رانندگان خودروهاي سواري، وانت و موتورسیکلت832
رانندگان موتورسیکلت8321
رانندگان خودروهاي سواري، تاکسی و وانت8322
و اتوبوسرانندگان کامیون833
رانندگان اتوبوس، اتوبوس برقی شهري و قطارهاي مترو8331
هاهاي سنگین و کامیونرانندگان ماشین8332
آالت متحركماشینمتصدیان 834
داريمتحرك کشاورزي و جنگلآالتمتصدیان ماشین8341
آالت مرتبطبرداري و ماشینآالت خاكمتصدیان ماشین8342
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شرح کدکد
آالت مرتبطمتصدیان جرثقیل، نقاله و ماشین8343
هاباالبرهاي چنگالی و لیفتراكمتصدیان8344
کشتی و کارکنان امور مرتبطخدمه عرشه835
کشتی و کارکنان امور مرتبطخدمه عرشه8350

کارکنان مشاغل ساده9
)غیراز خدمتکاران(ها و مستخدمان نظافتچی91
)غیراز خدمتکاران(ها ها و ادارهها و مستخدمان منازل، هتلنظافتچی911
)غیراز خدمتکاران(ها و مستخدمان منازل نظافتچی9111
)غیراز خدمتکاران(ها و سایر مؤسسات، و وسایل نقلیه ها، هتلمستخدمان ادارهها و نظافتچی9112
دستی-شوها و سایر تمیزکنندگانها، رختکنتمیزکنندگان خودرو، شیشه پاك912
دستی-هاها و اتوکششورخت9121
شوهاتمیزکنندگان خودرو و ماشین9122
هاهاي ساختمانکنشیشه پاك9123
دستی-سایر تمیزکنندگان9129
داري و ماهیگیريکارگران مشاغل ساده کشاورزي، جنگل92
داري و ماهیگیريکارگران مشاغل ساده کشاورزي، جنگل921
کارگران مشاغل ساده مزارع کشاورزي9211

پـرورش  ، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشـم و سـایر مـزارع    کارگران مشاغل ساده مزارع پرورش دام9212
جز آبزیانحیوانات به

کارگران مشاغل ساده مزارع مختلط کشاورزي و دامداري9213
کارگران مشاغل ساده باغداري و باغبانی9214
داريکارگران مشاغل ساده جنگل9215
پروريکارگران مشاغل ساده ماهیگیري و آبزي9216

سـازي، تولیـد صـنعتی و    عمرانـی یـا سـاختمان   هـاي  کارگران مشاغل ساده معادن، اجراي طـرح 93
نقلوحمل

سازيهاي عمرانی یا ساختمانکارگران مشاغل ساده معادن و اجراي طرح931
کارگران مشاغل ساده معادن9311
سازيهاي عمرانی و ساختمانکارگران مشاغل ساده اجراي طرح9314
کارگران مشاغل ساده تولید صنعتی932
بندي دستیمتصدیان بسته9321
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شرح کدکد
نشده در جاي دیگربنديکارگران مشاغل ساده تولید صنعتی، طبقه9329
نقل و انبارداريوکارگران مشاغل ساده حمل933
)نقلوحمل(باربران 9333
هاها در فروشگاهپرکنندگان قفسه9334
کشرانندگان وسایل نقلیه دستی و حیوان9335
سازي غذاآمادهدستیاران 94
سازي غذادستیاران آماده941
کنندگان غذاهاي حاضريآماده9411
کاران امور آشپزخانهکمک9412
کارکنان فروش و خدمات خیابانی و خدمات مرتبط95
کارکنان خدمات خیابانی و خدمات مرتبط951
کارگران مشاغل ساده خدمات خیابانی و خدمات مرتبط9510
گرد مواد غیرخوراکیفروشندگان دوره952
گرد مواد غیرخوراکیفروشندگان دوره9520
ها و سایر کارکنان مشاغل سادهکارکنان مشاغل مرتبط با زباله96
هاکارکنان مشاغل مرتبط با زباله961
آوري و تفکیک زباله و مواد بازیافتیکارگران جمع9614
سایر کارکنان مشاغل ساده962
هاها و باررسانها، پیکرسانپیام9621
هاي فروش خودکارآوري پول از دستگاهها و مأموران جمعکنتورخوان9623
نشده در جاي دیگربنديکارکنان مشاغل ساده، طبقه9629

مشاغل نیروهاي مسلح0
)کادر نیروهاي نظامی و انتظامی(نیروهاي مسلح 04
)نیروهاي نظامی و انتظامیکادر(نیروهاي مسلح 041
)کادر نیروهاي نظامی و انتظامی(نیروهاي مسلح 0410
داران و افسران وظیفه و سربازان نیروهاي نظامی و انتظامیدرجه05
داران و افسران وظیفه و سربازان نیروهاي نظامی و انتظامیدرجه051
نظامی و انتظامیداران و افسران وظیفه و سربازان نیروهاي درجه0510
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بندي مشاغل ایرانجدول فهرست موضوعی طبقه-2- 2جدول 
شرح کدکد
مدیران1
گذارانمدیران ارشد اجرایی، مقامات ارشد و قانون11
گذاران و مقامات ارشدقانون111
اهداف خاصهاي داراي مقامات ارشد تشکل1114
دبیر اتحادیه1114
دبیر کل احزاب1114
دبیر کل انجمن1114
هاي خیریهدبیر کل انجمن1114
دبیر کل هالل احمر1114
رئیس اتحادیه1114
رئیس اتحادیه صنفی1114
رئیس اتحادیه کارفرمایان1114
رئیس اتحادیه کارگري1114
رئیس انجمن1114
ام اسرئیس انجمن 1114
رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی1114
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوي1114
هاي پزشکیرئیس انجمن مراقبت1114
رئیس حزب سیاسی1114
رئیس فدراسیون ورزشی1114
رئیس کمیته امداد1114
رهبر حزب سیاسی1114
رئیسه کمیته امور صنفیعضو هیئت1114
معاون اتحادیه1114
المللی داراي اهداف خاصهاي بیننماینده سازمان1114
گذاران و مقامات ارشد دولتیقانون1115
استاندار1115
بخشدار1115
دار کلخزانه1115
دادستان کل کشور1115
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شرح کدکد
دبیر اول سفارت1115
دبیر دوم سفارت1115
دبیر کل دستگاه دولتی1115
دهدار1115
نشانیرئیس آتش1115
پرورش استان یا شهرستانورئیس اداره آموزش1115
رئیس اداره امور اقتصادي و دارایی استان یا شهرستان1115
رئیس اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان یا شهرستان1115
رئیس اداره بهزیستی استان یا شهرستان1115
استان یا شهرستانرئیس اداره تربیت بدنی 1115
رئیس اداره ثبت احوال استان یا شهرستان1115
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك استان یا شهرستان1115
رئیس اداره دخانیات استان یا شهرستان1115
)استان و شهرستان(رئیس اداره دولتی 1115
رئیس اداره شیالت استان یا شهرستان1115
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یا شهرستانرئیس اداره 1115
رئیس اداره کشاورزي استان یا شهرستان1115
رئیس اداره گمرك استان یا شهرستان1115
رئیس بنیاد مسکن1115
جمهوررئیس1115
رئیس دفتر وزارتی1115
رئیس دولت1115
رئیس دیوان عالی کشور1115
رئیس سازمان حسابرسی1115
رئیس سازمان دولتی1115
رئیس سازمان نهضت سوادآموزي1115
رئیس شوراي اسالمی روستا1115
رئیس شوراي اسالمی شهر1115
رئیس شوراي عالی قضایی1115
رئیس کل بانک مرکزي1115
رئیس کل پلیس راه1115
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شرح کدکد
رئیس کل پلیس راهنمایی و رانندگی1115
رئیس کل پلیس راهور1115
رئیس کل پلیس فتا1115
رئیس کل نیروي انتظامی1115
رئیس مجلس شوراي اسالمی1115
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام1115
آموزيرئیس نهضت سواد1115
رهبر1115
گوي شوراي نگهبانسخن1115
سرکنسول1115
سفیر1115
شهردار1115
عضو شوراي اسالمی بخش1115
اسالمی شهرعضو شوراي 1115
عضو شوراي اسالمی روستا1115
عضو شوراي شهرستان1115
عضو شوراي عالی استان1115
عضو شوراي عالی قضایی1115
عضو شوراي نگهبان1115
عضو قوه مقننه1115
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام1115
عضو هیئت دولت1115
فرماندار1115
فرماندار شهر1115
فرمانده کل نیروي انتظامی1115
مقام نیروي انتظامیقائم1115
مقام وزیرقائم1115
کدخداي روستا1115
کاردار سفارت1115
کنسول کل1115
رتبه کشوريمأمور عالی1115
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شرح کدکد
مدیرکل اداره دولتی1115
مدیرکل اداره کل دولتی1115
مدیرکل بخش عمومی1115
دولتیمدیرکل دستگاه1115
دولتیمدیرکل سازمان بین1115
مشاور رهبر1115
جمهورمشاور رئیس1115
مشاور وزیر1115
معاون اداره امور اقتصاد و دارایی استان یا شهرستان1115
معاون اداره تعاون روستایی استان یا شهرستان1115
معاون اداره ثبت احوال استان یا شهرستان1115
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یا شهرستانمعاون 1115
معاون استاندار1115
جمهورمعاون اول رئیس1115
معاون بخشدار1115
معاون بنیاد مسکن1115
معاون رئیس کل پلیس1115
جمهورمعاون رئیس1115
معاون شهردار1115
معاون فرماندار1115
دولتیهاي معاون مدیرکل در دستگاه1115
معاون وزیر دولت1115
نماینده امام1115
نماینده شوراي شهر1115
نماینده مجلس1115
نماینده مجلس خبرگان1115
نماینده مجلس شوراي اسالمی1115
وزیر1115
وزیر امور خارجه1115
وکیل مجلس1115
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شرح کدکد
مدیران عامل و مدیران ارشد اجرایی112
مدیران ارشد اجراییمدیران عامل و1120
رئیس شرکت1120
رئیس فرودگاه1120
رئیس مؤسسه اقتصادي1120
رئیس مؤسسه تجاري و بازرگانی1120
رئیس مؤسسه فرهنگی1120
رئیس منطقه آزاد تجاري1120
مدیره شرکترئیس هیئت1120
غیردولتیمدیره دانشگاهعضو هیئت1120
مقام مدیرعاملقائم1120
مدیر ارشد اجرایی1120
مدیر امور اجرایی1120
مدیرعامل1120
مدیرعامل بانک خصوصی1120
مدیرعامل بانک دولتی1120
مدیرعامل سازمان دولتی1120
مدیرعامل شرکت1120
اي استانمدیرعامل شرکت برق منطقه1120
مدیرعامل شرکت پست1120
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن1120
مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف1120
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق1120
مدیرعامل شرکت دخانیات1120
مدیرعامل شرکت مخابرات1120
مدیرعامل شرکت ملی گاز1120
مدیرعامل شرکت ملی نفت1120
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب1120
مدیرعامل مؤسسه اقتصادي1120
نقل و انبارداريومدیرعامل مؤسسه حمل1120
مدیرعامل مؤسسه خدمات اجتماعی1120
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شرح کدکد
مدیرعامل مؤسسه خدمات بازرگانی1120
مدیرعامل مؤسسه خدمات بهداشتی و درمانی1120
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی1120
داريمدیرعامل مؤسسه کشاورزي، ماهیگیري، جنگل1120
ايمدیر منطقه1120
مشاور مدیرعامل1120
معاون کمیته امداد1120
معاون مدیرعامل1120
مدیران امور اداري و تجاري12
مدیران خدمات سازمانی و امور اداري121
مدیران منابع انسانی1212
رئیس کارگزینی1212
مدیر امور استخدامی1212
مدیر امور پرسنلی1212
مدیر امور کارکنان1212
مدیر تشکیالت اداري1212
مدیر روابط صنعتی1212
مدیر کارگزینی1212
مدیر منابع انسانی1212
معاون کارگزینی1212
مدیران امور مالی و بیمه1214
رئیس امور اداري1214
رئیس امور مالی1214
رئیس بازرسی مالی شهرداري1214
مدیر امور اداري1214
مدیر امور مالی1214
مدیر امور مالیاتی1214
مدیر حسابداري1214
نماینده خبره امور مالی شرکت1214
ریزيمدیران امور اداري، حقوقی و برنامه1215
رئیس امور حقوقی1215
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شرح کدکد
مدیر ارائه خدمات حقوقی1215
مدیر امور حقوقی1215
مدیر امور طرح و برنامه1215
ریزي راهبرديمدیر برنامه1215
ریزي سازمانیمدیر برنامه1215
گذاري سازمانیمدیر سیاست1215
نماینده خبره امور حقوقی شرکت1215
نشده در جاي دیگربنديمدیران خدمات سازمانی و امور اداري، طبقه1219
مدیر تأسیسات1219
مدیر خدمات اداري1219
مدیر خدمات سازمانی1219
مدیر خدمات نظافتی1219
مدیران فروش، بازاریابی و توسعه122
مدیران فروش و بازاریابی1221
مدیر امور بازرگانی1221
مدیر بازاریابی1221
مدیر بازرگانی خارجی1221
مدیر فروش1221
مدیر معامالت خارجی1221
مدیران تبلیغات و روابط عمومی1222
مدیر تبلیغات1222
المللیبینمدیر روابط 1222
مدیر روابط عمومی1222
مدیران تحقیق و توسعه1223
مدیر استاندارد و تحقیقات صنعتی1223
مدیر بهبود تولیدات1223
مدیر تحقیقات1223
مدیر تحقیق و توسعه1223
مدیران تولید و خدمات تخصصی13
داري و ماهیگیريمدیران تولید در کشاورزي، جنگل131
داريمدیران تولید در کشاورزي و جنگل1311
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شرح کدکد
پیمانکار ذبح دام1311
رئیس مؤسسه کشاورزي1311
مدیر باغستان1311
داريمدیر تولید در جنگل1311
مدیر تولید در کشاورزي1311
مدیر تولید محصوالت کشاورزي1311
داريمدیر جنگل1311
ي، مرغداري و مانند آنمدیر دامدار1311
مدیر کشتزار1311
مدیر کشتارگاه دام1311
مدیر مؤسسه پرورش زنبور عسل1311
کشیمدیر مؤسسه جوجه1311
يمدیر مؤسسه دامدار1311
مدیر مؤسسه کشاورزي1311
مدیر مؤسسه مرغداري1311
مدیر مزارع کشاورزي1311
پروري و ماهیگیريمدیران تولید در آبزي1312
هاي ماهیگیريامور ساحل در فعالیتمدیر 1312
پروريمدیر تولید در آبزي1312
مدیر تولید در ماهیگیري1312
هاي ماهیگیريمدیر فعالیت1312
مدیر قایق ماهیگیري1312

سـازي،  هاي عمرانی یـا سـاختمان  مدیران تولید صنعتی، استخراج معادن، اجراي طرح132
ونقل و انبارداريتوزیع، حمل

مدیران تولید صنعتی1321
پیمانکار برق1321
مدیر امور آب و برق1321
مدیر امور تولیدي در صنعت1321
مدیر امور ساخت قطعات1321
مدیر تولید صنایع دستی1321
مدیر تولید صنعتی1321
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شرح کدکد
مدیر تولید و عملیات صنعتی1321
خانهمدیر چاپ1321
صنعتیمدیر کارخانه تولیدات 1321
مدیر کنترل تولید1321
مدیر نیروگاه1321
مدیران استخراج معادن1322
پیمانکار حفاري معدن1322
مدیر استخراج معادن1322
مدیر تولید استخراج نفت و گاز1322
مدیر تولید معدن1322
مدیر تولید معدن روباز1322
مدیر معدن1322
مدیر معدن سنگ1322
سازيهاي عمرانی یا ساختمانمدیران اجراي طرح1323
کاريپیمانکار آسفالت1323
جز معدنپیمانکار حفاري به1323
سازيپیمانکار راه1323
پیمانکار ساختمان1323
سازيهاي عمرانی یا ساختمانمدیر اجراي طرح1323
مدیر امور راه و ساختمان1323
هاي عمرانیطرحمدیر پروژه اجراي 1323
سازيمدیر پروژه ساختمان1323
کار راهمقاطعه1323
کار ساختمانمقاطعه1323
ونقل و انبارداريمدیران تهیه، توزیع، حمل1324
پیمانکار حمل نفت1324
نقلوپیمانکار حمل1324
رئیس امور انبارها1324
رئیس ایستگاه قطار1324
رئیس سردخانه1324
رئیس سیلو1324
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شرح کدکد
مدیر آژانس مسافرتی1324
مدیر آژانس هواپیمایی1324
مدیر امور انبارداري1324
مدیر امور بندري1324
نقلومدیر امور حمل1324
مدیر امور دریایی1324
آهنمدیر امور راه1324
مدیر انبار1324
مدیر انبار کاال1324
مدیر ایستگاه قطار1324
مدیر پایانه اتوبوس1324
مدیر پشتیبانی و تدارکات1324
مدیر تدارکات و خرید1324
مدیر ترمینال اتوبوس1324
مدیر تعاونی مسافربري1324
مدیر تهیه و توزیع1324
نقلومدیر حمل1324
مدیر خرید1324
مدیر داخلی فرودگاه1324
مدیر زنجیره تأمین ملزومات1324
مدیر سردخانه1324
نقل شهريومدیر سیستم حمل1324
نقلومدیر شرکت حمل1324
مدیر شرکت مسافربري1324
مدیر کاروان1324
مدیران ارائه خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات133
مدیران خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات1330
پیمانکار مخابرات1330
)آي اس پی(اینترنت کننده خدمات عرضه1330
مدیر آمار و انفورماتیک1330
مدیر امور ارتباطات راه دور1330
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شرح کدکد
مدیر امور پستی و مخابراتی1330
مدیر امور توسعه و مهندسی مراکز تلفن1330
هامدیر امور فرابري داده1330
هامدیر بخش اطالعات و داده1330
هامدیر پردازش داده1330
)آي سی تی(توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات مدیر 1330
ايهاي کاربردي رایانهمدیر تولید برنامه1330
مدیر خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات1330
هامدیر عملیات داده1330
)مدیر آي تی(مدیر فناوري اطالعات 1330
اي و تخصصیمدیران ارائه خدمات حرفه134
خدمات مراقبت از کودکانمدیران ارائه 1341
مدیر ارائه خدمات مراقبت از کودکان1341
مدیر کودکستان1341
دبستانی و مهد کودكمدیر مرکز پیش1341
مدیر مرکز مراقبت از کودکان1341
مدیر مهد کودك1342
درمانی-مدیران ارائه خدمات بهداشتی1342
رئیس بخش بیمارستان1342
بیمارستانرئیس 1342
رئیس خانه سالمت1342
رئیس کلینیک1342
سرپرستار بیمارستان1342
هاي سالمت و بهداشتسرپرست مؤسسه مراقبت1342
هاي بیمارستانسرپرست نرس1342
سوپروایزر  بیمارستان1342
درمانی-مدیر ارائه خدمات بهداشتی1342
مدیر امور پزشکی1342
پرستاريمدیر بخش 1342
مدیر درمانگاه1342
مدیرکل دستگاه ارائه خدمات بهداشت عمومی1342
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شرح کدکد
درمانی-مدیر مؤسسه بهداشتی1342
هدنرس بیمارستان1342
مدیران ارائه خدمات مراقبت از سالمندان1343
رئیس سراي سالمندان1343
سرپرست آسایشگاه خیریه سالمندان1343
سالمندانمدیر آسایشگاه 1343
مدیر ارائه خدمات مراقبت از سالمندان1343
مدیر خانه مراقبت از سالمندان1343
مدیران ارائه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی1344
رئیس خانه تربیتی1344
رئیس خانه زنان1344
رئیس خانه سالمت دختران1344
)بهزیستی(رئیس خانه کودکان و نوجوانان 1344
)بهزیستی(رئیس خانه مستقل 1344
)بهزیستی(رئیس خانه موقت کودکان و نوجوانان 1344
)بهزیستی(رئیس خانه نوزادان، نونهاالن و نوباوگان 1344
رئیس شیرخوارگاه1344
خانهرئیس گرم1344
رئیس مراکز نگهداري از کودکان خیابانی1344
رئیس مرکز اسکان موقت زنان1344
سرپرست پرورشگاه1344
سرپرست شیرخوارگاه1344
مدیر ارائه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی1344
مدیران آموزش1345
رئیس دانشکده1345
رئیس دانشگاه1345
رئیس دبیرستان1345
رئیس دپارتمان دانشگاه1345
رئیس گروه آموزشی1345
رئیس مدرسه دوره متوسطه1345
مدرسه عالیرئیس 1345
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شرح کدکد
ايمدیر آموزشگاه حرفه1345
مدیر آموزشگاه خیاطی1345
مدیر آموزشگاه رانندگی1345
مدیر آموزشگاه کودکان استثنایی1345
نویسیمدیر آموزشگاه ماشین1345
مدیر امور آموزش1345
مدیر امور آموزش دانشگاه1345
مدیر دبستان1345
مدیر دبیرستان1345
مدیر دروس1345
مدیر گروه آموزشی1345
مدیر مؤسسه آموزشی1345
مدیر مؤسسه آموزشی، تقویتی و آمادگی کنکور1345
مدیر مؤسسه راهنمایی1345
پرورش روستاییومدیر مجتمع آموزش1345
مدیر مدرسه1345
معاون آموزشی مدرسه1345
روستاییپرورشوآموزگار مجتمع آموزش-معاون1345
معاون اجرایی مدرسه1345
معاون امور عمومی مدرسه1345
معاون پرورشی و فرهنگی مدرسه1345
معاون دبیرستان1345
پرورش روستاییودبیر مجتمع آموزش-معاون1345
معاون فنی و مهارتی هنرستان1345
معاون مدرسه1345
معاون مدرسه دوره متوسطه1345
مدرسهناظم 1345
مدیران شعب ارائه خدمات مالی و بیمه1346
رئیس شعبه بانک1346
رئیس مؤسسه مالی و اعتباري1346
مدیر بانک1346
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شرح کدکد
مدیر تعاونی اعتبار1346
مدیر شعبه مؤسسه مالی1346
انداز مسکنمدیر صندوق پس1346
الحسنهمدیر صندوق قرض1346
مدیر کارگزاري بیمه1346
مدیر نمایندگی بیمه1346
نشده در جاي دیگربندياي و تخصصی، طبقهمدیران ارائه خدمات حرفه1349
رئیس آگاهی1349
هارئیس اداره بازرسی زندان1349
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر1349
)رئیس حوزه انتظامی(رئیس پاسگاه 1349
رئیس پلیس آگاهی1349
رئیس زندان1349
رئیس کل امور انتظامی کشور1349
)رئیس حوزه انتظامی(رئیس کالنتري 1349
)بریتانیا(سربازرس پلیس 1349
مدیر امور آرشیو1349
مدیر حراست1349
+10مدیر دفتر پلیس 1349
مدیر دفتر پیشخوان خدمات دولت1349
مدیر دفتر پیشخوان خدمات قضایی1349
قضاییمدیر دفتر 1349
مدیر عکاسی1349
تربیتومدیر کانون اصالح1349
مدیر کتابخانه1349
مدیر موزه1349
مدیر نگارخانه1349
فروشی و مدیران سایر خدماتداري، خردهمدیران مهمان14
هاها و رستورانمدیران هتل141
هامدیران هتل1411
مدیر اقامتگاه جوانان1411
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شرح کدکد
پانسیونمدیر 1411
مدیر داخلی هتل1411
مدیر متل1411
مدیر مسافرخانه1411
پذیرمدیر مهمان1411
خانهمدیر مهمان1411
مدیر هتل1411
چیمسافرخانه1411
معاون هتل1411
هامدیران رستوران1412
سرویس و رستورانرئیس سلف1412
مدیر تدارکات غذا1412
مدیر تهیه غذا1412
مدیر چلوکبابی1412
مدیر داخلی سالن پذیرایی1412
مدیر رستوران1412
مدیر کافه رستوران1412
هافروشیها و خردهفروشیمدیران عمده142
هافروشیها و خردهفروشیمدیران عمده1420
بازرگان1420
تاجر1420
رئیس فروشگاه1420
فروشیمدیر خرده1420
فروشیخواروبار مدیر 1420
ايمدیر سوپرمارکت زنجیره1420
فروشیمدیر عمده1420
مدیر فروشگاه1420
مدیر فروشگاه تعاونی1420
مدیران سایر خدمات143
مدیران مراکز ورزشی، تفریحی و فرهنگی1431
آموزيرئیس اردوگاه دانش1431
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شرح کدکد
ها و مؤسساترئیس باشگاه بانک1431
باشگاه ورزشیرئیس 1431
هارئیس مراکز رفاهی سازمان1431
سرپرست باشگاه ورزشی1431
مدیر اردوگاه تفریحی1431
مدیر استخر1431
مدیر اماکن تفریحی و نمایشی1431
مدیر امور تربیت بدنی1431
مدیر باشگاه ورزشی1431
تفریحیمدیر پارك1431
مدیر تئاتر1431
تماشاخانهمدیر 1431
مدیر سالن بیلیارد1431
مدیر سینما1431
مدیر شهربازي1431
مدیر مدرسه سوارکاري1431
ورزشی-مدیر مرکز تفریحی1431
مدیر مرکز ورزشی1431
مدیر مکان ورزشی1431
معاون باشگاه ورزشی1431
معاون سینما1431
دیگرنشده در جاي بنديمدیران خدمات طبقه1439
مدیر پاساژ1439
مدیر حمام سونا1439
شوییمدیر خشک1439
مدیر سالن آرایش و زیبایی1439
مدیر کارواش1439
مدیر گرمابه1439
مدیر مجتمع تجاري1439
مدیر مجتمع مسکونی1439
هامدیر مرکز اجراي همایش1439
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شرح کدکد
مدیر مرکز تماس1439
مدیر مرکز خرید1439

متخصصان2
متخصصان علوم پایه و علوم مهندسی21
متخصصان علوم فیزیک و علوم زمین211
دانان و اخترشناسانفیزیک2111
اخترشناس2111
اخترفیزیک شناس2111
شناسستاره2111
فیزیسین2111
دانفیزیک2111
دان اتمیفیزیک2111
دان حرارتیفیزیک2111
ستارهدان فیزیک2111
دان محققفیزیک2111
دان نورفیزیک2111
کارشناس آیرودینامیک2111
کارشناس انرژي اتمی2111
کارشناس علوم آیرودینامک2111
کارشناس فضایی2111
کارشناس فیزیک الکترونیک2111
کارشناس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس2111
)جز بیوفیزیکبه(کارشناس فیزیک 2111
کارشناس فیزیک مکانیک2111
کارشناس موشک بالستیک2111
کارشناس نجوم2111
متخصص فیزیک2111
متخصص فیزیک پزشکی2111
ايمتخصص فیزیک هسته2111
ايمحقق علوم و فنون هسته2111
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شرح کدکد
محقق فیزیک2111
منجم2111
متخصصان هواشناسی2112
هواشناسآب2112
شناساقلیم2112
کننده وضع هوابینیپیش2112
جوشناس2112
بینی وضع هواکارشناس پیش2112
کارشناس فنی هواشناسی2112
کارشناس گزارش وضعیت هوا و هشدارهاي هواشناسی2112
کارشناس هواشناس2112
متخصص هواشناسی2112
هواشناس2112
هواشناس پخش تلویزیونی2112
دانانشیمی2113
دانشیمی2113
گردان تحلیلشیمی2113
دان محققشیمی2113
شیمیست2113
شیمیست آزمایشگاه مواد2113
کارشناس تحقیقات شیمی2113
محقق شیمی2113
شناسان و متخصصان ژئوفیزیکزمین2114
شناسآب2114
شناساقیانوس2114
شناس ـ غیراز کشاورزيخاك2114
شناسدانشمند زمین2114
شناسیدانشمند علوم زمین2114
شناس آبیزمین2114
شناس حفاريزمین2114
شناس معدنزمین2114
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شرح کدکد
شناس نفتزمین2114
شناسزمین2114
دانژئوفیزیک2114
ژئولوژیست2114
کارشناس آب2114
شناسکارشناس آب2114
و سطحیهاي زیرزمینی کارشناس آب2114
کارشناس امور معادن2114
کارشناس اکتشاف معادن2114
کارشناس اکتشاف مواد رادیو اکتیو2114
کارشناس اکتشاف نفت و گاز2114
بندي مواد معدنی و ذخیره موادکارشناس تجزیه و طبقه2114
کارشناس حفظ منابع آب2114
شناس ـ غیراز کشاورزيکارشناس خاك2114
شناسکارشناس زلزله2114
سنجیکارشناس زمین2114
شناسکارشناس زمین2114
شناس و اکتشاف معدنکارشناس زمین2114
کارشناس ژئوفیزیک2114
کارشناس هیدروژئولوژي2114
کارشناس هیدرولوژي2114
هافشانمتخصص آتش2114
نگاري ژئوفیزیکیمتخصص اقیانوس2114
نگاري ژئولوژیکیاقیانوسمتخصص 2114
فیزیکمتخصص زمین2114
متخصص ژئوفیزیک2114
شناسیمتخصص سنگ2114
آراییمتخصص کانه2114
شناسیمشاور اقیانوس2114
شناسیمشاور زمین2114
شناسمعدن2114
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شرح کدکد
هاي تکمیلی خاكمهندس آزمایش2114
شناسمهندس زمین2114
هیدرولوژیست2114
شناسان و آمارشناساندانان، آمار بیمهریاضی212
شناسان و آمارشناساندانان، آمار بیمهریاضی2120
شناسآمار بیمه2120
آمارشناس2120
)اکچوري(آمارشناس امور بیمه 2120
شناسبیمه2120
گر آماريتحلیل2120
گر تحقیق در عملیاتتحلیل2120
نگارجمعیت2120
دانریاضی2120
کارشناس آمار2120
کارشناس آمار جمعیت2120
کارشناس آمار حیاتی2120
کارشناس آمار زیستی2120
کارشناس آمار کاربردي2120
کارشناس آمار موضوعی2120
کارشناس امور ثبت احوال2120
کارشناس تحقیق در عملیات2120
آوري اطالعاتکارشناس جمع2120
کارشناس خسارت بیمه2120
کارشناس ریاضی2120
کارشناس طراحی امور بیمه و خسارات2120
متخصصان علوم زیستی213
شناسان، جانورشناسان، و متخصصان مرتبطشناسان، گیاهزیست2131
شناسآبزي2131
شناسآسیب2131
اکولوژیست2131
اکولوژیست حیوانات2131
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شرح کدکد
گیاهاناکولوژیست 2131
شناسانگل2131
شناسباکتري2131
شناس حیواناتباکتري2131
شناس خاكباکتري2131
شناس داروییباکتري2131
شناس صنعتیباکتري2131
شناس طبیباکتري2131
شناس غذاباکتري2131
شناس کشاورزيباکتري2131
شناس لبنیاتباکتري2131
شناس ماهیباکتري2131
بیوشیمیست2131
بیولوژیست2131
بیولوژیست آب2131
بیولوژیست دریا2131
بیولوژیست ذرات2131
پاتولوژیست2131
پارازیتولوژیست2131
شناسپرنده2131
جانورشناس2131
شناسحشره2131
شناسحیوان2131
شناسخون2131
)جز داروسازبه(داروشناس 2131
رفتارشناس حیوانات2131
شناسزیست2131
شناس آبزیانزیست2131
شناس آبیزیست2131
وحششناس حیاتزیست2131
شناس دریاییزیست2131
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شرح کدکد
شناس شیالتزیست2131
شناسشیمیزیست2131
شناسسلول2131
)جز داروسازداروشناس به(فارماکولوژیست 2131
فیزیولوژیست2131
کارشناس آبزیان2131
کارشناس آزمایشگاه بیولوژي2131
کارشناس آزمایشگاه طبی2131
شناسیکارشناس آسیب2131
کارشناس اکولوژي گیاهی2131
کارشناس امور دارویی2131
کارشناس امور زیستی2131
مهرگانکارشناس بی2131
کارشناس بیوفیزیک2131
کارشناس بیولوژي2131
کارشناس پاتوبیولوژي2131
کارشناس پرندگان2131
کارشناس پستانداران2131
کارشناس تبارشناسی حیوانات2131
کارشناس حشرات و بندپایان2131
کارشناس خزندگان و دوزیستان2131
کارشناس خون2131
فیزیککارشناس زیست2131
کارشناس علوم آزمایشگاهی2131
زیستفیزیککارشناس 2131
کارشناس میکروبیولوژي2131
کالبدشناس2131
شناسگیاه2131
شناسماهی2131
شناسیمتخصص انگل2131
شناسیمتخصص بافت2131
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شرح کدکد
شناسی حیواناتمتخصص بافت2131
شناسی گیاهانمتخصص بافت2131
متخصص پرندگان2131
متخصص پستانداران2131
جانورشناسیمتخصص 2131
شناسیمتخصص حشره2131
شناسی مولکولیمتخصص زیست2131
شیمی یا بیوشیمیمتخصص زیست2131
متخصص ژنتیک سلولی2131
متخصص ژنتیک مولکولی2131
شناسیمتخصص سلول2131
شناسی حیواناتمتخصص سلول2131
شناسی گیاهانمتخصص سلول2131
آزمایشگاهیمتخصص علوم 2131
متخصص فناوري زیستی2131
پزشکیمحقق زیست2131
مهندس ژنتیک2131
شناسمیکروب2131
میکروبیولوژیست2131
شناسنسل2131
شناس حیواناتنسل2131
شناس گیاهاننسل2131
داري و ماهیگیريي، جنگلمتخصصان کشاورزي، دامدار2132
شناس کشاورزيخاك2132
دانشمند باغبانی2132
دانشمند تغذیه محصوالت کشاورزي2132
داريدانشمند جنگل2132
شناسكدانشمند خا2132
شناس محل پرورش ماهیزیست2132
کارشناس آبخیزداري2132
کارشناس آزمایشگاه غالت2132
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شرح کدکد
کارشناس آزمایشگاه کشاورزي2132
کارشناس اصالح بذر2132
کارشناس اصالح نباتات و زراعت2132
کارشناس اصالح نژاد دام2132
کارشناس امور زراعی2132
کارشناس امور شکار و صید2132
کارشناس باغبانی2132
هاي گیاهیکارشناس بررسی آفات و بیماري2132
ریزي کشاورزيکارشناس برنامه2132
برداري از جنگلکارشناس بهره2132
کارشناس پرورش حیوانات2132
کارشناس پرورش دام2132
کارشناس پرورش زنبور عسل2132
کارشناس پرورش طیور و ماکیان2132
کارشناس پرورش کرم ابریشم2132
کارشناس تحقیقات شیالت2132
کارشناس تحقیقات کشاورزي2132
کارشناس ترویج علوم کشاورزي2132
کشاورزيکارشناس ترویج 2132
کارشناس توتون2132
کارشناس جنگل و مرتع2132
کارشناس جنگلبانی2132
داريکارشناس جنگل2132
کارشناس چاي2132
کارشناس حاصلخیزي خاك2132
کارشناس حفاظت آب و خاك2132
کارشناس حفظ نباتات2132
شناس ـ کشاورزيکارشناس خاك2132
پروريکارشناس دام2132
کارشناس دفع آفات نباتی2132
کارشناس شناسایی آفات کشاورزي2132
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شرح کدکد
کارشناس غله2132
کارشناس قرنطینه نباتی2132
کارشناس کشاورزي2132
کارشناس گل2132
کارشناس مرتع2132
کارشناس مهندسی زراعی2132
داريکارشناس نوغان2132
پزشکگیاه2132
شناسگیاه2132
متخصص پرورش جنگل2132
متخصص پرورش ماهی2132
متخصص جنگلبانی2132
داريمتخصص جنگل2132
يمتخصص دامدار2132
متخصص زراعت2132
متخصص کشاورزي2132
متخصص ماهیگیري2132
بخیزداريمروج آ2132
مروج اصالح بذر2132
مروج اصالح نباتات2132
نژاد داممروج اصالح 2132
مروج امور پنبه2132
مروج باغبانی2132
داريمروج جنگل2132
مروج حفظ نباتات2132
پروريمروج دام2132
مروج صید2132
مروج کشاورزي2132
مروج کشت توتون2132
مروج کشت چاي2132
داريمروج مرتع2132
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شرح کدکد
مشاور اصالح نباتات2132
داممشاور اصالح نژاد 2132
مشاور امور کشاورزي2132
داريمهندس جنگل2132
مهندس جنگل و مرتع2132
مهندس دفع آفات نباتی2132
مهندس کشاورزي2132
ناظر پرورش ماهی2132
زیستمتخصصان و مهندسان حفاظت محیط2134
شناسبوم2134
گر آلودگی هواتحلیل2134
گر کیفیت آبتحلیل2134
زیستگر محیطتحلیل2134
زیستدانشمند حفاظت محیط2134
زیستدانشمند محیط2134
زیستریزي محیطکارشناس برنامه2134
زیستکارشناس محیط2134
زیستمأمور ارشد حفاظت محیط2134
زیستمتخصص اصالح محیط2134
زیستمتخصص حفاظت محیط2134
زیستمحقق محیط2134
زیستمحیطمستشار 2134
زیستمشاور محیط2134
زیستممیز محیط2134
زیستمهندس حفاظت محیط2134
مهندس کنترل آلودگی هوا2134
زیستمهندس محیط2134
)جز فناوري برقبه(متخصصان علوم مهندسی 214
مهندسان صنایع و تولید2141
سرپرست کنترل کیفیت2141
کاالهاي صنعتی و محصوالت کشاورزيکارشناس استاندارد 2141
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شرح کدکد
وري صنایعکارشناس بهره2141
کارشناس تولید2141
کارشناس صنایع2141
کارشناس کنترل محصول2141
کارشناس کنترل مرغوبیت2141
کارشناس محاسبه راندمان2141
مهندس ارزیابی هزینه2141
وري صنایعمهندس بهره2141
وري صنعتیبهرهمهندس 2141
مهندس تولید2141
مهندس تولید صنعتی2141
مهندس صنایع2141
مهندس کنترل مرغوبیت2141
مهندسان عمران2142
تکنولوژیست مهندسی ساختمان2142
هاطراح توسعه و ایجاد راه2142
طراح خطوط لوله نفت2142
هاي آبطراح کانال2142
کارشناس آبیاري2142
سازيکارشناس امور راه2142
آهنکارشناس ایجاد و نگهداري و تعمیر خطوط راه2142
سازيکارشناس پل2142
کارشناس راه و ساختمان2142
کارشناس ساختمان2142
کارشناس سازه2142
کارشناس سدسازي2142
کارشناس عمران2142
GIS-کارشناس عمران2142

زدوراسنجش-کارشناس عمران2142
هاي اطالعات جغرافیاییسیستم-کارشناس عمران2142
کارشناس عمران و نوسازي شهر و روستا2142
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شرح کدکد
کارشناس متره ساختمان2142
کارشناس مکانیک خاك2142
مهندس-مشاور راه2142
مهندس-مشاور سازه2142
آهنمشاور طراحی راه2142
مهندس-مشاور عمران2142
مهندس آبیاري2142
سازيمهندس اسکله2142
مهندس پژوهش هیدرولیک2142
سازيمهندس پل2142
سازيمهندس تونل2142
سازيمهندس جاده2142
برداريمهندس خاك2142
آهنمهندس راه2142
مهندس راه و ساختمان2142
مهندس زلزله2142
مهندس ژئوتکنیک2142
ساختمانمهندس 2142
مهندس ساختمان فرودگاه2142
مهندس سازه2142
مهندس سدسازي2142
مهندس سیستم فاضالب2142
مهندس سیویل و سازه2142
مهندس عمران2142
GIS-مهندس عمران2142

زدوراسنجش-مهندس عمران2142
هاي اطالعات جغرافیاییسیستم-مهندس عمران2142
هاکنترل سیستم سیالبمهندس 2142
روبیمهندس الي2142
مهندس مترو2142
مهندس متره ساختمان2142
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شرح کدکد
مهندس محاسب راه و ساختمان2142
مهندس مشاور راه2142
مهندس مشاور سازه2142
مهندس مشاور عمران2142
مهندس مکانیک خاك2142
مهندس ناظر راه و ساختمان2142
ساختمانمهندس ناظر 2142
)رسانیآب(مهندس هیدرولیک 2142
ناظر ساختمانی ـ مهندس2142
مهندس-ناظر عمران2142
مهندسان مکانیک2144
سازيآرشیتکت کشتی2144
تکنولوژیست مهندسی مکانیک2144
طراح اتومبیل2144
طراح تأسیسات2144
طراح لوکوموتیو2144
آالتطراح ماشین2144
طراح موتور وسایل نقلیه2144
طراح موتور یا انجین2144
طراح هواپیما2144
کارشناس انرژي مکانیکی2144
خانهکارشناس پمپ تصفیه2144
کارشناس تأسیسات و نگهداري2144
کارشناس تعمیرات دیزل2144
کارشناس تعمیر و نوسازي قطعات موتوري واگن2144
کارشناس دیگ بخار2144
کارشناس ساخت هواپیما2144
کارشناس طراحی وسایل و قطعات فنی غیربرقی2144
آالتکارشناس ماشین2144
)جز مکانیک خاكبه(کارشناس مکانیک 2144
معمار کشتی2144



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 104

شرح کدکد
سازيمعمار کشتی2144
مهندس ابزار دقیق2144
مهندس اتومکانیک2144
مهندس تأسیسات2144
تأسیسات بهداشتیمهندس 2144
مهندس تأسیسات مکانیکی2144
مهندس حرارت مرکزي و تهویه مطبوع2144
مهندس ساخت کشتی2144
مهندس ساخت هلیکوپتر2144
مهندس ساخت هواپیما2144
مهندس طراح تجهیزات هواپیما2144
مهندس طراحی قطعات ابزار دقیق غیربرقی2144
هاغیربرقی دستگاهمهندس طراحی قطعات 2144
مهندس طراحی کشتی2144
آالت صنعتیمهندس طراحی ماشین2144
آالت کشاورزيمهندس طراحی ماشین2144
مهندس طراحی وسایل و قطعات فنی غیربرقی2144
علوم هوانوردي-مهندس علوم فضایی2144
سازيمهندس کشتی2144
آالتمهندس ماشین2144
آالت تولید صنعتیماشینمهندس 2144
مهندس مکانیک2144
مهندس مکانیک جرثقیل2144
طراح قالب-مهندس مکانیک2144
مهندس مکانیک کشتی2144
مهندس موتور جت2144
هاي احتراقیمهندس موتور ماشین2144
مهندس هواپیماسازي2144
مهندس هوافضا2144
مهندسان شیمی2145
تکنولوژیست کاغذسازي2145
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شرح کدکد
سازيتکنولوژیست الستیک2145
تکنولوژیست مهندسی شیمی2145
کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی2145
کارشناس انرژي فسیلی2145
کارشناس پتروشیمی2145
کارشناس رنگ و مواد شیمیایی نساجی2145
کارشناس شیمی2145
کارشناس شیمی آب2145
شیمی آزمایشگاهیکارشناس 2145
کارشناس شیمی آلی2145
هاکارشناس شیمی صنایع مواد غذایی و نوشیدنی2145
کارشناس شیمی صنعتی2145
کارشناس شیمی فیزیک2145
کارشناس شیمی معدنی2145
کارشناس صنایع دخانیات2145
کارشناس نفت2145
متخصص شیمی2145
متخصص شیمی آب2145
متخصص شیمی آلی2145
متخصص شیمی ارگانیک2145
متخصص شیمی پلیمر2145
متخصص شیمی چرم2145
متخصص شیمی شیشه2145
متخصص شیمی صنعتی2145
متخصص شیمی غذایی2145
متخصص شیمی فیزیک2145
متخصص شیمی الستیک2145
متخصص شیمی معدنی2145
متخصص شیمی نساجی2145
ايشیمی هستهمتخصص2145
متخصص فناوري پالستیک2145



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 106

شرح کدکد
متخصص فناوري سوخت2145
هامتخصص فناوري شیمی مواد غذایی و نوشیدنی2145
متخصص فناوري الستیک2145
مهندس پاالیش نفت2145
مهندس پتروشیمی2145
مهندس پلیمر2145
مهندس توسعه فرایند نفت2145
سازيمهندس رنگ2145
مهندس شیمی2145
هامهندس شیمی صنایع مواد غذایی و نوشیدنی2145
مهندس شیمی نفت2145
مهندس صنایع دخانیات2145
مهندس صنایع کاغذ2145
مهندس فرایند پاالیشگاه2145
مهندس فرایند تصفیه نفت2145
مهندس کنترل فرایند شیمیایی2145
مهندس نفت2145
مهندسان متالورژي و فلزشناسی و متخصصان مرتبطمهندسان معدن، 2146
تکنولوژیست استخراج2146
کاريتکنولوژیست جوش2146
عیارگر معدن2146
کارشناس آزمایشگاه مواد معدنی و شیمیایی2146
کارشناس استخراج معدن2146
هاکارشناس تحقیقات و استاندارد کانی2146
کاريکارشناس جوش2146
کارشناس حفاري2146
کارشناس خوردگی فلز2146
کارشناس ذوب فلز2146
گريکارشناس ریخته2146
بهاکارشناس فلزشناسی و استاندارد فلزات گران2146
کارشناس متالورژي2146
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شرح کدکد
کارشناس معدن2146
کارشناس مواد معدنی2146
متخصص استخراج فلزات2146
مهندس آلیاژسازي2146
سنگمهندس استخراج زغال2146
هاي قیمتیمهندس استخراج سنگ2146
فلزاتمهندس استخراج شبه2146
مهندس استخراج معدن2146
مهندس استخراج نفت و گاز طبیعی2146
مهندس تحقیق مواد معدنی2146
مهندس توسعه مواد معدنی2146
مهندس حفاري2146
مهندس ذوب آهن و مس2146
مهندس ذوب فلز2146
گريمهندس ریخته2146
مهندس فلزشناسی2146
مهندس فناوري استخراج2146
مهندس کنترل ایمنی معدن2146
مهندس متالورژي2146
مهندس معدن2146
نشده در جاي دیگربنديمتخصصان علوم مهندسی، طبقه2149
بنديتکنولوژیست بسته2149
تکنولوژیست چاپ2149
تکنولوژیست چرم2149
تکنولوژیست چوب2149
تکنولوژیست شیشه2149
تکنولوژیست مهندسی نساجی2149
هاکارشناس تحقیقات و استاندارد اوزان و مقیاس2149
کارشناس صنایع چاپ2149
کارشناس صنایع چرم2149
کارشناس صنایع چوب2149
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شرح کدکد
کارشناس صنایع سرامیک و سفال2149
کارشناس صنایع شیشه2149
کارشناس صنایع نساجی2149
کارشناس کمپوست زباله شهرداري2149
مهندس اپتیک2149
مهندس ایمنی2149
مهندس ایمنی و جلوگیري از حریق2149
مهندس براورد هزینه2149
مهندس بهداشت عمومی2149
مهندس بهداشت محیط2149
مهندس تجهیزات پزشکی2149
مهندس تسلیحات2149
مهندس تولید برق اتمی2149
ايمهندس تولید برق هسته2149
مهندس دستگاه ضبط مغناطیسی2149
ايمهندس رآکتورهاي هسته2149
پزشکیمهندس زیست2149
مهندس سالمت عمومی2149
مهندس سالمت محیط2149
مهندس صنایع چاپ2149
مهندس صنایع چرم2149
مهندس صنایع چوب2149
مهندس صنایع سرامیک و سفال2149
مهندس صنایع شیشه2149
مهندس صنایع نساجی2149
ايمهندس طراحی هسته2149
ايمهندس علوم و فنون هسته2149
مهندس عملیات نجات دریایی2149
ايمهندس فرایند هسته2149
مهندس مواد2149
مهندس مهمات2149
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شرح کدکد
ايمهندس نیروي هسته2149
ايمهندس هسته2149
مهندسان فناوري برق215
مهندسان برق2151
افسر برق کشتی2151
افسر برق و الکترونیک کشتی2151
تکنولوژیست مهندسی برق2151
طراح نیروگاه برق2151
طراحی وسایل الکتریکی2151
طراح شبکه توزیع برق2151
آزمایشگاه برقکارشناس 2151
کارشناس استاندارد صنایع الکتریکی2151
کارشناس الکترومکانیک2151
کارشناس الکتریک2151
کارشناس تأسیسات برق2151
مهندس الکترومکانیک2151
مهندس الکتریک2151
مهندس انتقال برق2151
مهندس برق2151
مهندس تأسیسات برق2151
گازيمهندس توربین 2151
مهندس توزیع برق2151
مهندس تولید نیروي برق2151
مهندس تولید، توزیع و انتقال نیروي برق2151
هاي برقیمهندس سیستم2151
مهندس طراحی وسایل الکتریکی2151
مهندس کنترل، تولید، انتقال و توزیع برق2151
مهندسان الکترونیک2152
افسر الکترونیک کشتی2152
تکنولوژیست مهندسی الکترونیک2152
طراح مدار چاپی2152
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شرح کدکد
کارشناس الکترونیک2152
افزارکارشناس رایانه ـ سخت2152
ها و قطعات الکترونیکیکارشناس نوسازي دستگاه2152
مهندس آزمایش قطعات الکترونیکی2152
مهندس آزمایشگاه الکترونیک هواپیما ـ کالیبراسیون2152
مهندس ابزارآالت الکترونیکی2152
مهندس الکترونیک2152
هاي راداريمهندس الکترونیک سیستم2152
مهندس الکترونیک هواپیما2152
مهندس اویونیک2152
افزارمهندس رایانه ـ سخت2152
مهندس روبات2152
افزارمهندس سخت2152
افزار رایانهمهندس سخت2152
ها و تجهیزات الکترونیکیسیستممهندس 2152
هاي الکترونیکیمهندس طراحی قطعات و سیستم2152
مهندس طراحی مدار الکترونیکی2152
مهندسان مخابرات2153
افسر مخابرات کشتی2153
کارشناس ارتباط و مخابرات2153
هاي ارتباطات شهري و راه دورکارشناس بررسی2153
هاي حفاظتی دکل آنتنسیستمکارشناس 2153
کارشناس شبکه کابل ـ مخابرات2153
کارشناس فنی وسایل و تجهیزات مخابراتی2153
کارشناس محاسبات ترافیک مخابرات2153
کارشناس میکروویو و ماکروویو2153
اندازي مراکز مخابراتیکارشناس نصب و راه2153
متخصص فناوري مهندسی مخابرات2153
مهندس ارتباطات2153
گیري امواج مخابراتیمهندس اندازه2153
هاي رادیویی و تلویزیونیمهندس پخش برنامه2153
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شرح کدکد
مهندس رادار2153
ها و تجهیزات مخابراتیمهندس سیستم2153
مهندس شبکه مخابراتی2153
مهندس فرستنده رادیویی2153
مهندس مخابرات2153
برداران و طراحان صنعتی و هنريطراحان عمرانی، نقشهمعماران، 216
معماران ساختمان2161
آرشیتکت ساختمان2161
طراح معماري2161
کارشناس معماري داخلی2161
کارشناس معماري ساختمان2161
متخصص معماري ساختمان2161
معمار داخلی2161
معمار ساختمان2161
ساختمانمهندس آرشیتکت 2161
مهندس معماري داخلی2161
مهندس معماري ساختمان2161
سازيمعماران محوطه2162
ها و مناظرآرشیتکت پارك2162
طراح پارك و فضاي سبز2162
سازيمعمار محوطه2162
مهندس فضاي سبز2162
سازيمهندس معماري محوطه2162
طراحان پوشاكو ) طراحان صنعتی(طراحان محصوالت 2163
تکنسین امور طراحی صنایع دستی2163
طراح پارچه2163
طراح جواهرات2163
طراح چرم2163
طراح خز2163
طراح صنایع دستی2163
طراح صنعتی2163
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شرح کدکد
طراح قالی2163
طراح کفش2163
طراح کاله2163
طراح لباس2163
طراح محصوالت صنعتی2163
طراح مد2163
طراح مد پوشاك2163
طراح نقش پارچه2163
طراح نقشه قالی2163
کش قالینقشه2163
ریزان شهري و ترافیکطراحان و برنامه2164
ریز شهريبرنامه2164
ايریز شهري و منطقهبرنامه2164
ریز ترافیکبرنامه2164
طراح ترافیک2164
طراح شهر2164
کارشناس ترابري2164
کارشناس ترافیک2164
نقلوکارشناس حمل2164
المللینقل بینوکارشناس حمل2164
کارشناس شهرسازي2164
مهندس ترافیک2164
مهندس شهرسازي2164
برداريکشی و نقشهمتخصصان نقشه2165
هاي جغرافیاییگر سیستمتحلیل2165
برداريهاي نقشهگر عکستحلیل2165
کارشناس تهیه نقشه از روي عکس2165
برداريکارشناس نقشه2165
کشیکارشناس نقشه2165
هاي هواییکشی از روي عکسکارشناس نقشه2165
کشی دیجیتالیکارشناس نقشه2165
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شرح کدکد
کارشناس هیدروگرافی2165
متخصص فتوگرامتري2165
مساح ـ کارشناس2165
کشمهندس طراح نقشه2165
)کشنقشه(مهندس کارتوگراف 2165
)بدون ثبت اطالعات جانبی(بردار اراضی مهندس نقشه2165
)همراه با ثبت اطالعات جانبی(بردار اراضی مهندس نقشه2165
نگاريبردار آبمهندس نقشه2165
بردار دریاییمهندس نقشه2165
بردار زمینیمهندس نقشه2165
بردار معدنمهندس نقشه2165
بردار منطقهمهندس نقشه2165
بردار هواییمهندس نقشه2165
کشمهندس نقشه2165
کش مکانیکیمهندس نقشه2165
مهندس-بردارنقشه2165
هاايطراحان گرافیک و چندرسانه2166
انیماتور2166
کارانیمیشن2166
تدوینگر فیلم چندبعدي2166
گرافیکیطراح آثار دیجیتالی 2166
هاي تجاريطراح آگهی2166
ايهاي رایانهطراح بازي2166
طراح تابلوهاي تبلیغاتی2166
طراح جلد کتاب2166
هاايطراح چندرسانه2166
طراح صفحه کتاب و روزنامه2166
طراح گرافیک2166
طراح گرافیک دیجیتالی2166
ايهاي رایانهطراح گرافیک شبکه2166
طراح نشریات2166
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شرح کدکد
گرافیست2166
مینیانوریست2166
هااينقاش گرافیک و چندرسانه2166
متخصصان سالمت و بهداشت22
پزشکان221
پزشکان عمومی2211
انترن2211
پزشک خانواده2211
پزشک عمومی2211
پزشک عمومی سازمان2211
پزشکپزشک ـ غیراز دندان2211
هاي اولیه سالمت و  بهداشتمراقبتپزشک 2211
دکتر طب عمومی2211
سونوگراف ـ پزشک2211
طبیب عمومی2211
پزشکان متخصص2212
پزشک-ارولوژیست 2212
پرتونگار ـ پزشک2212
پزشک متخصص پزشکی داخلی2212
ايپزشک متخصص پزشکی هسته2212
پزشک متخصص سازمان2212
سالمت و بهداشت عمومیپزشک متخصص2212
پزشکغیراز دندان-پزشک متخصص 2212
جراح2212
جراح عمومی2212
جراح متخصص2212
جراح مغز و اعصاب2212
پزشکچشم2212
رادیولوژیست2212
رادیولوژیست ـ پزشک2212
رزیدنت پزشکی2212
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شرح کدکد
پزشکروان2212
شناس پرتودرمانگرسرطان2212
شناسیمتخصص آسیب2212
متخصص ارتوپدي2212
متخصص اطفال2212
متخصص امراض بافتی2212
متخصص اورژانس2212
متخصص اورولوژي2212
هاي ریوي و سلمتخصص بیماري2212
هوشیمتخصص بی2212
متخصص پرتونگاري2212
متخصص پزشکی پیشگیري2212
متخصص پزشکی قانونی2212
متخصص پوست2212
متخصص چشم2212
متخصص داخلی2212
پزشکیمتخصص روان2212
متخصص زایمان2212
متخصص زنان2212
متخصص زنان و زایمان2212
متخصص ستون فقرات2212
هاي خونیمتخصص سرطان و بیماري2212
متخصص غدد2212
متخصص قلب و عروق2212
متخصص کودکان2212
متخصص گوش و حلق و بینی2212
)اورولوژیست(متخصص مجاري ادراري 2212
متخصص مغز و اعصاب2212
متخصص نفرولوژي2212
متخصص هماتولوژي2212
پزشک-هماتولوژیست 2212



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 116

شرح کدکد
پرستاران و ماماهاي متخصص222
پرستاران متخصص2221
پرستار2221
CCUپرستار 2221

ICUپرستار 2221

پرستار آي سی یو2221
پرستار اتاق عمل ـ کارشناس2221
پرستار بالینی2221
هاي ویژهپرستار بخش مراقبت2221
هاي ویژه کودکانپرستار بخش مراقبت2221
هوشیپرستار بی2221
پرستار سالمت و  بهداشت عمومی2221
پرستار سی سی یو2221
پرستار غدد2221
کارشناسپرستار ـ 2221
پرستار متخصص2221
مشاور بالینی-پرستار2221
پرستار ناحیه2221
پرستار واحد مراقبت از قلب و عروق2221
سرپرست اتاق عمل2221
سرپرستار ـ کارشناس2221
مربی بهیاري ـ کارشناس2221
مربی پرستاري2221
مربی پرستاري ـ کارشناس2221
کارشناسنرس بیمارستان ـ2221
ماماهاي متخصص2222
قابله متخصص ـ کارشناس2222
ماما ـ متخصص2222
ماماي متخصص2222
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شرح کدکد
متخصصان پزشکی سنتی و تکمیلی223
متخصصان پزشکی سنتی و تکمیلی2230
پزشک-متخصص آیورودي2230
متخصص پزشکی سنتی2230
پزشک-طبیعیمتخصص درمان2230
پزشک-طب سوزنی متخصص2230
پزشک-متخصص طب گیاهی چینی2230
پزشک-متخصص طب یونانی2230
پزشک-متخصص هومیوپاتی2230
متخصصان پیراپزشکی224
متخصصان پیراپزشکی2240
)پیراپزشکی(بهدار بالینی 2240
پزشکیار2240
هاي اولیهپیراپزشک مراقبت2240
پیشرفتههاي پیراپزشک مراقبت2240
جراحیتکنسین2240
پیراپزشک-جراح کمک2240
متخصص پیراپزشکی2240
پزشکاندام225
دامپزشکان2250
شناس حیواناتآسیب2250
انترن دامپزشکی2250
پاتولوژیست حیوانات2250
پزشکدام2250
دامپزشک جراح2250
دامپزشک حیوانات بزرگ2250
حیوانات کوچکدامپزشک 2250
دامپزشک دارویی2250
پزشکدکتر دام2250
پزشکیکارشناس آزمایشگاه دام2250
هاي آبزیانکارشناس بیماري2250
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شرح کدکد
پزشکیکارشناس دام2250
هاي مسري حیواناتمتخصص بیماري2250
سایر متخصصان سالمت و بهداشت226
پزشکاندندان2261
شناس دهانآسیب2261
اورتودنتیست2261
پزشک متخصص بهداشت دهان و دندان2261
جراح دندان، دهان، فک و صورت2261
پزشکجراح دندان2261
جراح فک و دندان2261
جراح فک و صورت2261
پزشکدکتر دندان2261
پزشکدندان2261
پزشک جراحدندان2261
پزشک عمومیدندان2261
متخصصساز دندان2261
پزشکدهان2261
متخصص ارتودنسی2261
پزشکیمتخصص پروتز دندان2261
)اندو(متخصص درمان ریشه 2261
پزشکیمتخصص دندان2261
پزشکی ترمیمیمتخصص دندان2261
پزشکی کودکانمتخصص دندان2261
پزشکیمتخصص رادیولوژي دندان2261
پزشکیدندانکانال متخصص روت2261
متخصص ریشه دندان2261
متخصص لثه2261
)جز داروشناسانبه(داران داروسازان و داروخانه2262
)جز داروشناسبه(دار داروخانه2262
)جز داروشناسبه(داروساز -دارداروخانه2262
)جز داروشناسبه(داروساز 2262
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شرح کدکد
)داروشناسجز به(داروساز بیمارستان 2262
)جز داروشناسبه(داروساز صنایع داروسازي 2262
)جز داروشناسبه(داروساز -پیچنسخه2262
متخصصان سالمت، بهداشت و پاکیزگی محیطی و شغلی2263
متخصص-کار صنعتیبهداشت2263
متخصص آموزش ایمنی کارکنان2263
متخصص ایمنی پرسنل2263
کارمتخصص ایمنی 2263
متخصص بهداشت شغلی2263
شناسی و مبارزه با ناقلینمتخصص حشره2263
متخصص حفاظت در برابر پرتوها2263
متخصص حفاظت کار2263
متخصص حفاظت و ایمنی2263
زیستمتخصص سالمت و بهداشت محیط2263
متخصص سوانح و حفاظت فنی2263
شغلیمشاور ایمنی، سالمت و بهداشت 2263
متخصصان فیزیوتراپی2264
متخصص-فیزیوتراپیست 2264
کارشناس فیزیوتراپی2264
)ماساژ و مانند آن(هاي دستی متخصص درمان2264
متخصص فیزیوتراپی2264
متخصص فیزیوتراپی ارتوپدي2264
متخصص فیزیوتراپی سالمندان2264
متخصص فیزیوتراپی کودکان2264
متخصصان رژیم غذایی و تغذیه2265
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی2265
کارشناس رژیم غذایی2265
متخصص تغذیه2265
متخصص تغذیه بالینی2265
متخصص تغذیه و خدمات غذایی2265
متخصص تغذیه ورزشی2265
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شرح کدکد
متخصص رژیم غذایی2265
سنجی و گفتاردرمانیمتخصصان شنوایی2266
سنجیکارشناس شنوایی2266
کارشناس گفتاردرمانی2266
گفتاردرمان2266
شناسی گفتاريمتخصص آسیب2266
درمانیمتخصص زبان2266
سنجیمتخصص شنوایی2266
متخصص گفتاردرمانی2266
سنجی و تجویز عینک و لنزمتخصصان بینایی2267
اپتومتریست2267
سنجبینایی2267
سنجیآزمایشگاه بیناییتکنسین2267
سنجیتکنسین بینایی2267
سنجیمتخصص بینایی2267
متخصص تجویز عینک و لنز2267
متخصص درمان دوبینی2267
نشده در جاي دیگربنديمتخصصان سالمت و بهداشت، طبقه2269
درمانیدرمانگر بازي2269
کاردرمانگر2269
درمانیکارشناس بازي2269
کارشناس خدمات تنظیم خانواده2269
کارشناس درمان گروهی2269
کارشناس کاردرمانی2269
درمانیکارشناس گروه2269
درمانیکارشناس موسیقی2269
درمانیمتخصص بازي2269
درمانیمتخصص تفریح2269
متخصص تنظیم خانواده2269
بخشیمتخصص توان2269
متخصص طب پا2269
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شرح کدکد
متخصص طب مفصلی2269
متخصص کاردرمانی2269
متخصص هنردرمانی2269
متخصصان آموزش23
ها و مؤسسات آموزش عالیمدرسان دانشگاه231
ها و مؤسسات آموزش عالیمدرسان دانشگاه2310
استاد دانشگاه2310
استادیار دانشگاه2310
دانشیار2310
عضو هیئت علمی دانشگاه2310
مدرس آموزش عالی2310
مدرس حوزه علمیه2310
مدرس دانشگاه2310
مدیر گروه آموزش دانشگاه2310
مربی دانشگاه2310
ايوحرفهمربیان آموزش فنی232
ايحرفهومربیان آموزش فنی2320
هنرستان-مربی آرایشگري2320
هنرستان-مربی آرایش و زیبایی2320
ايحرفهوآموزش فنیمربی 2320
هنرستان-مربی آموزش هنري2320
هنرستان-مربی بافندگی2320
اي ـ هنرستانمربی تعلیمات حرفه2320
هنرستان-کاريمربی جوش2320
هنرستان-مربی خیاطی2320
هنرستان-مربی ریسندگی2320
هنرستان-مربی فناوري ساخت خودرو2320
هنرستان-بافیقالیمربی 2320
هنرستان-مربی کاموابافی2320
هنرستان-دوزيمربی گل2320
هنرستان-مربی مکانیکی اتومبیل2320
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شرح کدکد
هنرستان-مربی نجاري2320
مربی هنرستان2320
هنرآموز هنرستان2320
دبیران آموزش متوسطه233
جز زباندبیران آموزش متوسطه به2330
آموزش متوسطهدبیر 2330
دبیر دبیرستان2330
دبیر دوره متوسطه2330
مربی امور تربیتی2330
معلم دبیرستان2330
معلم دوره متوسطه اول2330
معلم دوره متوسطه دوم2330
دبستانیآموزگاران دوره ابتدایی و پیش234
آموزگاران دوره ابتدایی2341
آموزشیار نهضت سوادآموزي2341
آموزگار دوره ابتدایی2341
مربی آموزش دوره ابتداییکمک2341
معلم-مدیر2341
معلم دبستان2341
دبستانی و مهدهاي کودكآموزگاران و مربیان آموزشی دوره پیش2342
دبستانیآموزگار پیش2342
دبستانیمربی آموزش پیش2342
مربی آموزش کودك2342
کودكمربی آموزشی مهد2342
دبستانیمربی ورزش پیش2342
مربی ورزش مهد کودك2342
سایر متخصصان آموزش235
هاي تدریسمتخصصان روش2351
بازرس مدارس2351
ریز آموزشیبرنامه2351
ریز درسیبرنامه2351
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شرح کدکد
تکنولوژیست آموزشی2351
کننده برنامه درسیتهیه2351
راهنماي تعلیماتی2351
طراح درسی2351
شناسیکارشناس آزمون2351
آموزان استثناییکارشناس آموزش دانش2351
کارشناس آموزش عشایري2351
کارشناس آموزش علوم دینی2351
ايحرفهوکارشناس آموزش فنی2351
وبصريهاي سمعیکارشناس آموزش2351
کارشناس امور آموزش2351
پژوهشیکارشناس امور آموزشی و2351
کارشناس امور تربیتی2351
ریزي آموزشیکارشناس برنامه2351
ریزي درسیکارشناس برنامه2351
کارشناس تحقیق و ارزشیابی امتحانات2351
ریزي درسیکارشناس تحقیق و برنامه2351
کارشناس تربیت معلم2351
هاي درسیکارشناس تهیه و تألیف کتاب2351
خدمات آموزش دانشجویانکارشناس2351
کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی2351
هاي آموزشیکارشناس سیستم2351
تربیتومتخصص تعلیم2351
هاي تدریسمتخصص روش2351
آموزشیمتخصص وسایل کمک2351
بصريوآموزشی سمعیمتخصص وسایل کمک2351
مشاور برنامه آموزشی2351
کننده برنامه درسیهماهنگ2351
معلمان افراد داراي نیازهاي خاص2352
مربی آموزش استثناییکمک2352
بخشی مدرسه استثناییمربی توان2352
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شرح کدکد
مربی کودکان استثنایی2352
درمانیمعلم آموزش2352
بینایانمعلم کم2352
شنوایانمعلم کم2352
معلم مدارس استثنایی2352
معلم مدارس استعدادهاي درخشان2352
معلم مدارس تیزهوشان2352
معلم نابینایان2352
معلم ناشنوایان2352
معلمان زبان2353
دبستانیمربی زبان پیش2353
مربی زبان خارجی2353
مربی زبان مهد کودك2353
معلم آموزش زبان مهاجران2353
معلم آموزشگاه زبان2353
خصوصی زبانمعلم 2353
معلم زبان دوره آموزش متوسطه2353
معلم زبان دوره ابتدایی2353
معلم زبان دوم2353
معلم زبان کاربردي2353
)غیراز نظام آموزشی رسمی کشور(مربیان فناوري اطالعات 2356
مربی آموزش عملی رایانه در آموزشگاه2356
تدریس خصوصی-مربی رایانه 2356
تدریس خصوصی-افزار مربی نرم2356
)غیراز نظام آموزشی رسمی کشور(سایر معلمان موسیقی و هنر 2357
)تدریس خصوصی(استاد موسیقی 2357
مدرس موسیقی2357
)تدریس خصوصی(مربی تئاتر 2357
مربی موسیقی2357
مربی هنر غیراز موسیقی2357
معلم آموزشگاه موسیقی2357
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شرح کدکد
)تدریس خصوصی(آواز معلم 2357
)تدریس خصوصی(معلم پیانو 2357
)تدریس خصوصی(معلم تئاتر 2357
معلم حرکات موزون2357
معلم خصوصی موسیقی2357
معلم خصوصی هنر غیراز موسیقی2357
)تدریس خصوصی(معلم رقص 2357
)تدریس خصوصی(معلم گیتار 2357
)خصوصیتدریس (سازي معلم مجسمه2357
معلم موسیقی2357
)تدریس خصوصی(معلم موسیقی 2357
)تدریس خصوصی(معلم نقاشی 2357
)تدریس خصوصی(معلم نمایش 2357
)تدریس خصوصی(معلم ویولون 2357
نشده در جاي دیگربنديمتخصصان آموزش، طبقه2359
رئیس دایره آموزش صنعتی2359
گرديجهانکارشناس آموزش خدمات 2359
کارشناس امور دانشجویان داخل و خارج2359
ها ـ وزارت علوم و آموزش عالیکارشناس بورس2359
کارشناس ترویج علوم2359
کارشناس مدارك تحصیلی داخلی و خارج2359
کارشناس مطالعات و رفاه دانشجویی2359
کارشناس نظارت بر مؤسسات آموزش عالی2359
نظارت بر مؤسسات آموزشیکارشناس2359
هاي دانشگاهیکارشناس همکاري2359
گرديمربی آموزش خدمات جهان2359
مربی پرورشی و فرهنگی مدرسه2359
مشاور آموزشی2359
آموزانمشاور دانش2359
مشاور مدرسه2359
دانشگاهیمشاور مرکز پیش2359
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شرح کدکد
معلم خصوصی ادبیات2359
شیمیمعلم خصوصی 2359
معلم خصوصی فیزیک2359
معلم خصوصی ریاضی2359
معلم خصوصی سوادآموزي2359
غیراز هنر و زبان-معلم خصوصی 2359
متخصصان امور تجاري و اداري24
متخصصان امور مالی241
حسابداران2411
امین اموال2411
حسابدار2411
حسابدار ارشد2411
حسابدار خبره2411
حسابدار رسمی2411
حسابدار ـ لیسانس و باالتر2411
حسابدار مالی2411
حسابدار مالیاتی2411
حسابدار مدیریتی2411
حسابرس2411
حسابرس مالی2411
حسابرس مسئول2411
حسابرس هزینه2411
حسابذي2411
رئیس قسمت بودجه2411
سرحسابدار2411
سرممیز2411
کارشناس ارزشیابی بودجه2411
کارشناس اعتبارات و وصول درامدها2411
کارشناس بودجه2411
امور مالی-کارشناس دریافت و پرداخت 2411
هاها و تمرکز سپردهکارشناس دفترداري، تنظیم حساب2411
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شرح کدکد
کارشناس رسیدگی به اسناد و اموال2411
کارشناس مالی2411
کارشناس مالیاتی2411
هامسئول بازرسی حساب2411
مسئول بودجه2411
مستشار دیوان محاسبات2411
ممیز حسابداري2411
ناظر مالی2411
گران مالیگذاري و تحلیلمشاوران مالی و سرمایه2414
ریز مالیبرنامه2414
ریز مستغالتبرنامه2414
گر اعتبارتحلیل2414
غیرمنقولگر اموال تحلیل2414
گر امور مالیتحلیل2414
گر اوراق بهادارتحلیل2414
گر اوراق قرضهتحلیل2414
هاگر بررسی داراییتحلیل2414
گذاريگر سرمایهتحلیل2414
گر مالیتحلیل2414
رئیس دایره بازاریابی2414
هاداري اختصاصی و شرکتکارشناس بانک2414
و بررسی اعتباراتکارشناس براورد2414
کارشناس بورس و اوراق بهادار2414
مشاور اعتبار2414
مشاور اوراق بهادار2414
گذاريمشاور سرمایه2414
مشاور مالی2414
مشاور مشارکت مالی2414
متخصصان امور اداري242
دهیگران مدیریت و سازمانتحلیل2421
گر امور اجراییتحلیل2421
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شرح کدکد
هادهی و روشگر سازمانتحلیل2421
گر مدیریتتحلیل2421
گر مدیریت برنامهتحلیل2421
کارشناس امور اداري2421
هاي اداريکارشناس بهبود روش2421
هاکارشناس تشکیالت و روش2421
مشاور امور اداري2421
هاي تجاريمشاور فعالیت2421
مشاور مدیریت2421
هاي تجاري و اداريگذاريسیاستمتخصصان 2422
هاي تجاري و اداريگر سیاستتحلیل2422
کارشناس امور بررسی پیشنهادهاي اداري2422
هاي اداريگذاريمتخصص سیاست2422
هاي تجاريگذاريمتخصص سیاست2422
هاي تجاري و اداريگذاريمشاور سیاست2422
متخصصان نیروي کار و مشاغل2423
هاگر حرفهتحلیل2423
گر شغلتحلیل2423
گر کارتحلیل2423
گر منابع انسانیتحلیل2423
بندي مشاغلرئیس قسمت تشکیالت و طبقه2423
کارشناس ارزشیابی پرسنلی2423
کارشناس ارزیابی مشاغل2423
کارشناس استخدام کارکنان2423
کارشناس اشتغال و کاریابی2423
کارشناس امور بازنشستگان2423
کارشناس امور کارگزینی2423
کارشناس تحلیل مشاغل2423
کارشناس رفاه کارکنان2423
کارشناس روابط کار2423
بندي مشاغلکارشناس طبقه2423
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شرح کدکد
هاي پرسنلیکارشناس طرح2423
شدگانکارشناس کاریابی براي اخراج2423
کارشناس منابع انسانی2423
کارشناس نیروي انسانی2423
متخصص امور پرسنلی2423
متخصص امور کارکنان2423
متخصص نیروي کار و مشاغل2423
مسئول توسعه نیروي کار2423
مشاور مشاغل2423
ايحرفهومشاور مشاغل فنی2423
متخصصان آموزش و ارتقاي علمی کارکنان2424
کارشناس آموزش شغلی2424
خدمتکارشناس آموزش ضمن2424
کارشناس آموزش عملی کارکنان2424
کارشناس آموزش کارکنان2424
خدمتمتخصص آموزش ضمن2424
متخصصان فروش، بازاریابی و روابط عمومی243
متخصصان تبلیغات و بازاریابی2431
نویس متون تبلیغاتیآگهی2431
گر تحقیق در بازارتحلیل2431
رئیس قسمت آگهی روزنامه2431
کارشناس بازاریابی2431
ریزي تبلیغاتیکارشناس برنامه2431
هاي انتشاراتی و تبلیغاتیکارشناس برنامه2431
کارشناس فروش2431
کارشناس فروش تلفنی2431
متخصص بازاریابی2431
متخصص تبلیغات2431
متخصصان روابط عمومی2432
تبلیغاتکارشناس 2432
کارشناس رابط مطبوعات2432
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شرح کدکد
کارشناس روابط عمومی2432
متخصص روابط عمومی2432
نویس روابط عمومیمتن2432
)جز فناوري اطالعات و ارتباطاتبه(متخصصان فروش محصوالت پزشکی و فروش فنی 2433
عامل فروش کاالهاي تولیدي2433
عامل فروش کاالهاي صنعتی2433
کارشناس فروش کاالهاي پزشکی2433
کارشناس فروش کاالهاي صنعتی2433
)جز فناوري اطالعات و ارتباطاتبه(متخصص فروش فنی 2433
)جز فناوري اطالعات و ارتباطاتبه(متخصص فروش محصوالت پزشکی 2433
مشاور خدمات پس از فروش کاالهاي پزشکی2433
فروش کاالهاي صنعتیمشاور خدمات پس از 2433
نماینده فروش فنی2433
نماینده فروش کاالهاي پزشکی2433
نماینده فروش کاالهاي صنعتی2433
نماینده فروش محصوالت پزشکی2433
نماینده فروش محصوالت پزشکی و دارویی2433
نماینده فروش محصوالت صنعتی2433
ارتباطاتمتخصصان فروش فناوري اطالعات و 2434
متخصص فروش رایانه2434
متخصص فروش فناوري اطالعات و ارتباطات2434
مشاور خدمات پس از فروش فناوري اطالعات و ارتباطات2434
نماینده فروش رایانه2434
افزار رایانهنماینده فروش سخت2434
نماینده فروش فناوري ارتباطات2434
رایانهنماینده فروش قطعات 2434
افزار رایانهنماینده فروش نرم2434
متخصصان فناوري اطالعات و ارتباطات25
ايهاي کاربردي رایانهافزار و برنامهگران نرمسازندگان و تحلیل251
ايهاي رایانهگران سیستمتحلیل2511
افزاريهاي نرمآنالیست سیستم2511
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شرح کدکد
ايرایانههاي اطالعاتی گر سیستمتحلیل2511
هاهاي پردازش دادهگر سیستمتحلیل2511
هاي تجاريگر سیستمتحلیل2511
هاي چاپگر سیستمتحلیل2511
ايهاي رایانهگر سیستمتحلیل2511
افزاريهاي نرمگر سیستمتحلیل2511
)فناوري اطالعات(هاي تجاري گر فعالیتتحلیل2511
ايرایانهدانشمند علوم 2511
افزارنرم-آنالیست سیستم2511
هاي الکترونیکهاي تبادل دادهطراح سیستم2511
هاي فناوري اطالعاتطراح سیستم2511
ايهاي رایانهکارشناس سیستم2511
افزاريهاي نرمکارشناس سیستم2511
ايهاي رایانهمشاور سیستم2511
ايهاي رایانهمعمار سیستم2511
ايهاي رایانههاي ساخت و توزیع شبکهمهندس سیستم2511
افزارسازندگان نرم2512
گرنویس تحلیلبرنامه2512
نویس رایانهبرنامه2512
نویس سیستم کنترل اطالعات مشتريبرنامه2512
ايهاي رایانهنویس سیستمبرنامه2512
گر برنامهتحلیل2512
افزارنرمگر تحلیل2512
افزارکننده نرمتهیه2512
افزارسازنده نرم2512
پروگرامرسیستم2512
افزار رایانههاي نرمطراح سیستم2512
افزارطراح نرم2512
افزاريمعمار نرم2512
هاي کاربرديمهندس ادغام برنامه2512
افزارمهندس توسعه نرم2512
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شرح کدکد
افزارنرممهندس رایانه ـ 2512
افزاريهاي نرممهندس سیستم2512
افزارمهندس نرم2512
هاايمتخصصان ساخت وب و چندرسانه2513
نویس انیمیشنبرنامه2513
ايهاي رایانهنویس بازيبرنامه2513
اينویس چندرسانهبرنامه2513
نویس وببرنامه2513
دهنده وبتوسعه2513
مهندس-طراح وب2513
دهنده وبگسترش2513
جووسازي ثبت در موتورهاي جستمتخصص بهینه2513
متخصص ساخت اینترنت2513
هاايمتخصص ساخت چندرسانه2513
متخصص ساخت وب2513
سایتمتخصص ساخت وب2513
مدیر وب2513
سایتمعمار وب2513
هاسایتاستفاده بودن وبمهندس ایجاد قابلیت دسترسی و قابل 2513
ايهاي کاربردي رایانهنویسان برنامهبرنامه2514
ايهاي کاربردي رایانهنویس برنامهبرنامه2514

نشـده در  بنـدي اي، طبقـه هاي کاربردي رایانهافزار و برنامهگران نرمسازندگان و تحلیل2519
جاي دیگر

گر بخش خدمات مشتريتحلیل2519
گر تضمین کیفیت رایانهتحلیل2519
کارشناس پشتیبانی رایانه2519
کارشناس پشتیبانی شبکه2519
ايهاي رایانهمتخصص آزمایش سیستم2519
افزارمتخصص آزمایش نرم2519
محقق رایانه2519
ايهاي رایانهمحقق کنترل سیستم2519
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شرح کدکد
هاممیز پردازش الکترونیکی داده2519
افزارمهندس تست نرم2519
ايمهندس تضمین قطعات رایانه2519
افزار تضمین کیفیت رایانهمهندس نرم2519
افزار کیفیت رایانهمهندس نرم2519
ايهاي رایانهها و شبکهمتخصصان پایگاه داده252
هاطراحان و مدیران پایگاه داده2521
هانویس پایگاه دادهبرنامه2521
هاگر پایگاه دادهتحلیل2521
هاطراح پایگاه داده2521
هامدیر پایگاه داده2521
هادادهمعمار پایگاه 2521
هاکننده پایگاه دادههماهنگ2521
ايهاي رایانهمدیران سیستم2522
هامدیر اجرایی پایگاه داده2522
ايهاي اطالعاتی رایانهمدیر اجرایی سیستم2522
مدیر اجرایی وب2522
ايهاي رایانهمدیر سیستم2522
هاي مدیریت اطالعاتمدیر سیستم2522
ايهاي رایانهمدیر شبکه2522
اي محلیهاي رایانهمدیر شبکه2522
مدیر فناوري اطالعات2522
مدیر وب اشتراکی2522
ايهاي رایانهمتخصصان شبکه2523
ايرایانهگر ارتباطات تحلیل2523
ايهاي رایانهگر شبکهتحلیل2523
ايهاي رایانهطراح شبکه2523
ايهاي رایانهکارشناس شبکه2523
ايهاي رایانهمتخصص شبکه2523
ايهاي رایانهمهندس شبکه2523
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شرح کدکد
نشده در جاي دیگربندياي، طبقههاي رایانهها و شبکهمتخصصان پایگاه داده2529
هاي اطالعاتیگر امنیت سیستمتحلیل2529
ايکاو اطالعات رایانهداده2529
کارشناس امنیت رایانه2529
متخصص امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات2529
متخصص تحقیقات قانونی دیجیتالی2529
هامدیر اجرایی امنیت داده2529
متخصصان امور حقوقی، اجتماعی و مذهبی26
متخصصان امور حقوقی261
هادانحقوق2611
دانحقوق2611
کارآموز وکالت2611
مشاور حقوقی2611
وکیل حقوقی2611
وکیل دادگستري2611
وکیل دعاوي2611
وکیل شاکی2611
وکیل مدافع2611
قضات2612
بازپرس2612
حاکم شرع2612
دادرس2612
دادستان2612
انتظامیدادستان 2612
دادستان دیوان محاسبات2612
دادیار2612
دادیار تحقیق2612
دادیار دیوان محاسبات2612
داور استیناف2612
رئیس دادگاه2612
رئیس دادگاه بخش2612
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شرح کدکد
رئیس دادگاه عالی2612
رئیس شعبه دادگاه2612
سرپرست مجتمع قضایی2612
قاضی2612
قاضی اجراي حکم2612
قاضی اجرایی2612
قاضی دادگاه استیناف2612
قاضی دادگاه عالی2612
قاضی دعاوي2612
قاضی کل2612
کارآموز قضایی2612
مأمور استیناف2612
العموممدعی2612
مستشار دادگاه2612
مستشار دیوان عالی کشور2612
معاون دادستان2612
نشده در جاي دیگربنديطبقهمتخصصان امور حقوقی، 2619
افسر قضایی2619
بازرس قضایی2619
دفتریار2619
رابط قضایی2619
رئیس دایره حقوقی2619
سردفتر ازدواج و طالق2619
سردفتر اسناد رسمی2619
)پزشکی قانونی(دان امور پزشکی قانون2619
)دان یا قاضیجز حقوقبه(دان قانون2619
کارشناس امور اسناد و امالك2619
کارشناس امور حقوقی2619
کارشناس امور حقوقی انتخابات2619
کارشناس امور حقوقی انتظامی2619
کارشناس امور حقوقی شکایات بیمه2619
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شرح کدکد
کارشناس ثبت اسناد و امالك2619
کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی2619
کارشناس حقوقی2619
کارشناس حقوقی اوقاف2619
کارشناس دادرسی اداري2619
کارشناس دعاوي و قراردادها2619
کارشناس رسیدگی به تخلفات و شکایات2619
کارشناس شوراي حل اختالف2619
متصدي دفتر ثبت اسناد2619
محضردار2619
مسئول قراردادها2619
خانهنماینده قضایی وزارت2619
دارهاکتابدارها، متخصصان امور آرشیو و موزه262
دارهامتخصصان امور آرشیو و موزه2621
رئیس موزه2621
سرپرست گالري هنري2621
طراح موزه2621
شناسعتیقه2621
کارشناس آرشیو2621
کارشناس اشیاي عتیقه2621
هاي هنريکارشناس امور نمایشگاه2621
کارشناس موزه2621
دارگنجینه2621
متخصص امور آرشیو موزه2621
مدیر کلکسیون2621
مسئول بایگانی موزه2621
مسئول موزه2621
معاون موزه2621
دارموزه2621
کتابدارها و متخصصان اطالعات2622
رئیس کتابخانه2622
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شرح کدکد
سرپرست کتابخانه2622
کتابدار2622
شناسکتاب2622
کارشناس امور اسناد و مدارك کتابخانه2622
کارشناس کتابداري2622
کارشناس مدارك و اطالعات2622
مسئول اسناد و مدارك کتابخانه2622
مسئول ثبت اسناد کتابخانه2622
هاي کتابخانهنوشتهمسئول دست2622
مسئول فهرست کردن در کتابخانه2622
معاون کتابخانه2622
متخصصان امور اجتماعی و مذهبی263
اقتصاددانان2631
اقتصاددان2631
اقتصاددان اقتصادسنجی2631
اقتصاددان امور مالی2631
المللیاقتصاددان تجارت بین2631
هااقتصاددان قیمت2631
اقتصاددان کشاورزي2631
اقتصادسنج2631
گر اقتصاديتحلیل2631
کارشناس اقتصاد2631
المللکارشناس اقتصاد بین2631
کارشناس اقتصاد کشاورزي2631
کارشناس اقتصاد نفت2631
کارشناس امور اقتصادي2631
کارشناس امور مالیاتی2631
کارشناس بازرگانی خارجی2631
کارشناس بازرگانی داخلی2631
کارشناس بررسی اقتصادي2631
هاکارشناس بررسی قیمت2631
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شرح کدکد
ریزي اقتصاديکارشناس برنامه2631
کارشناس توسعه امور اقتصادي2631
گذاريکارشناس سرمایه2631
کارشناس سفارشات خارجی2631
کارشناس قراردادهاي بازرگانی خارجی2631
کارشناس مطالعات اقتصادي2631
متخصص اقتصاد2631
هامتخصص اقتصاد قیمت2631
کارمتخصص اقتصاد 2631
متخصص اقتصاد مالیات2631
متخصص اقتصادسنجی2631
متخصص براورد بها2631
مشاور اقتصادي2631

شناسـان،  دانـان، جمعیـت  شناسـان، جغرافـی  شناسان، جامعـه شناسان، باستانانسان2632
شناسان و متخصصان مرتبطمردم

شناسانسان2632
شناسباستان2632
شناسجامعه2632
شناس رفتاريجامعه2632
شناسجامعه-شناسجرم2632
دانجغرافی2632
شناسجمعیت2632
شناسخط2632
دانشمند علوم اجتماعی2632
دانشمند علوم رفتاري2632
شناسقوم2632
کارشناس آثار باستانی2632
کارشناس آثار تاریخی2632
کارشناس امور مطالعات اجتماعی2632
کارشناس جغرافیا2632
GIS-کارشناس جغرافیا2632
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شرح کدکد
زدوراسنجش-کارشناس جغرافیا2632
هاي اطالعات جغرافیاییسیستم-کارشناس جغرافیا2632
کارشناس فرهنگ عامه2632
شناسمردم2632
ناظر حفظ آثار باستانی2632
نژادشناس2632
دانشمندان علوم سیاسیدانان و فیلسوفان، تاریخ2633
شناستاریخ2633
دانتاریخ2633
)شناسنسب(تبارشناس 2633
دانشمند علوم سیاسی2633
فیلسوف2633
المللیکارشناس امور بین2633
کارشناس امور سیاسی2633
کارشناس امور کشوري و مدنی2633
کارشناس تقسیمات کشوري2633
المللیبینکارشناس روابط 2633
کارشناس علوم سیاسی2633
مورخ2633
شناسانروان2634
درمانگرروان2634
شناسروان2634
شناس آموزشیروان2634
شناس اطفالروان2634
شناس بالینیروان2634
شناس رفتاريروان2634
شناس سازمانیروان2634
شناس صنعتیروان2634
کودكشناس روان2634
شناس مدرسهروان2634
شناس مشاورروان2634
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شرح کدکد
شناس ورزشیروان2634
کاوروان2634
کارشناس امور روانی2634
درمانیکارشناس روان2634
متخصصان مددکاري اجتماعی و مشاوره2635
دیدگان اجتماعیکارشناس آسیب2635
هاي اجتماعیکارشناس امور پیشگیري از آسیب2635
کارشناس اقدامات تأمینی و تربیتی2635
کارشناس امور اجتماعی2635
کارشناس امور امنیت اجتماعی2635
هاکارشناس امور پیشگیري از معلولیت2635
کارشناس امور تأمین اجتماعی2635
بخشیکارشناس امور توان2635
بخشی اجتماعیکارشناس امور توان2635
بخشی مبتنی بر جامعهامور توانکارشناس 2635
سازيبخشی و مناسبکارشناس امور توان2635
کارشناس پیشگیري و درمان اعتیاد2635
کارشناس پیگیري و هماهنگی امور اجتماعی2635
کارشناس پیگیري و هماهنگی امور پیشگیري2635
بخشیکارشناس پیگیري و هماهنگی امور توان2635
ها و خدمات اجتماعیتأمین و توسعه برنامهکارشناس2635
کارشناس تأمین و توسعه مسکن مددجویان2635
بخشیکارشناس توان2635
بخشی بیماران روانی مزمنکارشناس توان2635
بخشی پزشکیکارشناس توان2635
اي معلوالنبخشی حرفهکارشناس توان2635
بخشی سالمندانکارشناس توان2635
بخشی معلوالن جسمی، حرکتی و حسیکارشناس توان2635
بخشی معلوالن ذهنیکارشناس توان2635
بخشی و تسهیل دسترسی محیطی معلوالنکارشناس توان2635
پزشکیبخشی و توانکارشناس توان2635
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شرح کدکد
بخشی و طب فیزیکیکارشناس توان2635
سازيبخشی و مناسبکارشناس توان2635
محورکارشناس توانمندسازي اجتماع2635
محورکارشناس توانمندسازي خانواده2635
کارشناس توانمندسازي مددجویان2635
کارشناس توانمندسازي معلوالن2635
بخشی بیماران روانی مزمنکارشناس توسعه خدمات توان2635
بخشی سالمندانکارشناس توسعه خدمات توان2635
خدمات اجتماعیکارشناس 2635
کارشناس زنان و خانواده2635
کارشناس سالمندان2635
خانوادهکارشناس شبه2635
خانوادهکارشناس کودکان و شبه2635
کارشناس کودکان و نوجوانان2635
کارشناس مداخله و اورژانس اجتماعی2635
کارشناس مددکاري اجتماعی2635
کارشناس مددکاري تأدیبی2635
هاي مردمیکارشناس مشارکت2635
هاي مردمی و مراکز غیردولتیکارشناس مشارکت2635
کارشناس مطالعات اجتماعی2635
کارشناس مطالعات تطبیقی2635
کارشناس مطالعات خانواده2635
کارشناس مطالعات زنان2635
کارشناس مطالعات کودکان2635
اجتماعیهاي کارشناس مطالعه آسیب2635
هاي اجتماعیها و نظامکارشناس مطالعه سیستم2635
ریزي اورژانس اجتماعیکارشناس مطالعه و برنامه2635
ریزي پیشگیري از ایدزکارشناس مطالعه و برنامه2635
ریزي نظام رفاه اجتماعیکارشناس مطالعه و برنامه2635
کارشناس مطالعه و پیشگیري از اعتیاد2635
کارشناس مطالعه و توسعه خدمات2635
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شرح کدکد
هاي اجتماعی نوپدیدکارشناس مطالعه و رصد آسیب2635
نهادهاي مردمکارشناس نظارت و راهبري اورژانس مبتنی بر سازمان2635
کارشناس نظارت و راهبري خدمات اورژانس مبتنی بر جامعه2635
هاي همیارمبتنی بر گروهکارشناس نظارت و راهبري خدمات اورژانس 2635
کارشناس نظارت و راهبري خدمات مبتنی بر جامعه2635
نهادهاي مردمکارشناس نظارت و راهبري خدمات مبتنی بر سازمان2635
هاي همیارکارشناس نظارت و راهبري خدمات مبتنی بر گروه2635
دیدگان اجتماعیکارشناس نظارت و هماهنگی امور آسیب2635
بخشی سالمندانکارشناس نظارت و هماهنگی مراکز توان2635
پزشکیکارشناس نظارت و هماهنگی مراکز توان2635
متخصص مددکاري اجتماعی2635
متخصص مددکاري اجتماعی پرورشگاه2635
هاي روانیمتخصص مددکاري بیماري2635
متخصص مشاوره2635
مشاور ازدواج2635
تربیتواصالحمشاور 2635
مشاور اعتیاد2635
مشاور خانواده2635
مشاور رفاه اجتماعی2635
مشاور کودکان و نوجوانان2635
متخصصان امور مذهبی اسالمی2637
جماعتامام2637
نمازپیش2637
روحانی ـ اسالم2637
عاقد2637
کارشناس امور مساجد2637
مبلغ علوم اسالمی2637
مبلغ مذهبی ـ اسالم2637
متخصص امور مذهبی اسالمی2637
مجتهد دین اسالم2637
مرجع تقلید2637
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شرح کدکد
مروج مذهبی ـ اسالم2637
واعظ روحانی ـ اسالم2637
متخصصان امور مذهبی غیراسالمی2638
اسقف2638
)پیشواي دین یهود(خاخام 2638
خلیفه ـ کلیسا2638
سایر ادیانروحانی ـ 2638
روحانی مسیحی2638
کاهن2638
کاهن بودایی2638
کاهن هندو2638
کشیش2638
مبلغ مذهبی ـ سایر ادیان2638
متخصص امور مذهبی غیراسالمی2638
موبد2638
واعظ روحانی ـ سایر ادیان2638
نشده در جاي دیگربنديمتخصصان امور اجتماعی و مذهبی، طبقه2639
راهنماي فرهنگی2639
رایزن فرهنگی2639
کارشناس امور فرهنگی2639
کارشناس امور یونسکو2639
کارشناس روابط فرهنگی2639
کارشناس گسترش فرهنگ2639
وابسته فرهنگی2639
شناساننگاران و زبانمؤلفان، روزنامه264
مؤلفان و نویسندگان2641
ادیتور کتاب2641
سراترانه2641
نویسداستان2641
نویسدرام2641
نویسرمان2641
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شرح کدکد
سرپرست انتشارات2641
سناریونویس2641
شاعر2641
نویس فنیشرح2641
نویسفکاهی2641
نویسفهرست2641
نویسقصه2641
کارشناس انتشارات آموزشی2641
کارشناس بررسی کتاب2641
مؤلف2641
کتابمصحح 2641
نویسمقاله2641
ناشر آثار صوتی و تصویري2641
ناشر کتاب2641
نویسنمایشنامه2641
نویسنده2641
نویسنده سخنرانی2641
نویسنده متن2641
هاي تعاملینویسنده متون رسانه2641
نویسنده مطالب فنی2641
ویراستار کتاب2641
نگاران و خبرنگارانروزنامه2642
ادیتور روزنامه و مجله2642
کن روزنامهتصحیح2642
کننده خبر در رادیو یا تلویزیونتهیه2642
خبرنگار2642
دستیار سردبیر2642
رابط خبري2642
نگارروزنامه2642
ژورنالیست2642
هاي رادیو و تلویزیونسردبیر برنامه2642
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شرح کدکد
سردبیر روزنامه2642
فنی روزنامهسردبیر 2642
سردبیر نشریه2642
امتیاز نشریهصاحب2642
)سر دبیر فنی روزنامه(آرا صفحه2642
آراي روزنامهصفحه2642
کارشناس امور خبري2642
کارشناس امور مطبوعات2642
کارشناس بررسی مطبوعات2642
گزارشگر2642
گزارشگر خبري در رادیو یا تلویزیون2642
گزارشگر روزنامه2642
نویس خبريگزارش2642
مخبر2642
مدیر مجله یا روزنامه2642
مدیر مسئول مطبوعات2642
مشاور مطبوعاتی2642
گر مطبوعاتمصاحبه2642
مفسر خبري2642
نویس مطبوعاتمقاله2642
نقدنویس رادیو و تلویزیون2642
نقدنویس روزنامه2642
ورزشینویسنده 2642
ویراستار روزنامه2642
ویرایشگر روزنامه و مجله2642
ویرایشگر مطبوعات2642
شناسانمترجمان کتبی، مترجمان شفاهی و سایر زبان2643
پژوهشگر زبان2643
شناسزبان2643
شناس همگانیزبان2643
نویسفرهنگ2643
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شرح کدکد
مؤلف فرهنگ2643
چندزبانهمؤلف فرهنگ لغات دو یا 2643
مترجم2643
بازبین-مترجم2643
مترجم رسمی دادگستري2643
مترجم زبان اشاره2643
مترجم شفاهی2643
مترجم کتبی2643
نویسنده زیرنویس2643
شناسواژه2643
هنرمندان هنرهاي آفرینشی و نمایشی265
هنرمندان هنرهاي تجسمی2651
کارپتینه2651
پیکرتراش2651
پیکرساز2651
کارتذهیب2651
کار مجسمهتراش2651
تصویرپرداز ـ نقاش2651
اشیاي هنري و قدیمی-تعمیرکار اجناس عتیقه 2651
تعمیرکار مجسمه2651
سازتندیس2651
خطاط هنري2651
نویسخوش2651
کاریکاتوریست2651
متخصص بازسازي تصویر2651
مرمت اسنادمتصدي2651
سازمجسمه2651
کار آثار هنريمرمت2651
کار کاشیمعرق2651
نقاش پرتره2651
نقاش چهره2651
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شرح کدکد
نقاش کارتون2651
نقاش کاشی شکسته2651
نقاش موزاییک2651
)هنرهاي تجسمی(نقاش 2651
کارهنرمند سرامیک2651
هنرمند هنرهاي تجسمی2651
سازانها، خوانندگان و آهنگنداموسیقی2652
آوازخوان2652
سازآهنگ2652
استاد موسیقی2652
پیانیست2652
تارزن2652
سازتصنیف2652
کننده آهنگ و ارکسترتنظیم2652
کننده موسیقی براي ارکسترتنظیم2652
خواننده2652
خواننده خیابانی2652
زندایره2652
رهبر ارکستر2652
رهبر گروه موسیقی2652
ساززن2652
سرپرست ارکستر سمفونیک2652
گردانشبیه2652
شیپورزن2652
)نوازنده ضرب(زن ضرب2652
طبال2652
زنطبل2652
زنکمانچه2652
گیتاریست2652
مطرب2652
موزیسین2652
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شرح کدکد
نداموسیقی2652
زننقاره2652
نوازنده2652
نوازنده آالت موسیقی2652
نوازنده خیابانی2652
زنویولن2652
رقصندگان و طراحان رقص2653
رقصنده2653
رقصنده باله2653
طراح رقص2653
کنندگان و کارگردانان فیلم، نمایش و امور مرتبطتهیه2654
کننده فیلمتدوین2654
تدوینگر فیلم2654
تدوینگر فیلم ویدیویی2654
هاي تلویزیونیتولیدکننده برنامه2654
هاي رادیوییتولیدکننده برنامه2654
تولیدکننده فیلم سینمایی2654
کننده برنامه تئاترتهیه2654
کننده برنامه تلویزیونیتهیه2654
کننده برنامه رادیوییتهیه2654
کننده تئاترتهیه2654
کننده فیلم سینماییتهیه2654
کارگردان2654
کارگردان تئاتر2654
کارگردان تلویزیون2654
کارگردان سینما2654
کارگردان فنی2654
کارگردان فنی تلویزیون یا رادیو2654
کارگردان فیلم2654
کارگردان فیلم مستند2654
کارگردان نمایش2654
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شرح کدکد
کارگردان هنري2654
مدیر پخش فیلم2654
مدیر تولید فیلم2654
مدیر صدابرداري2654
برداريمدیر فیلم2654
هنرپیشگان2655
بازیگر پانتومیم2655
بازیگر تئاتر2655
بازیگر فیلم2655
بازیگر نمایش2655
سراداستان2655
گوداستان2655
دوبلر2655
صداپیشه2655
گوقصه2655
گوینده صحنه2655
نقال2655
آفریننقش2655
هنرپیشه2655
هاگویندگان رادیو، تلویزیون و سایر رسانه2656
گزارشگر ورزشی2656
وهواگزارشگر وضعیت آب2656
گزارشگر وضعیت ترافیک2656
گوینده اخبار2656
گوینده اخبار ورزشی2656
گوینده تلویزیون2656
رادیوگوینده 2656
گوینده رادیو و تلویزیون2656
مجري برنامه رادیو و تلویزیون2656
گر رادیو و تلویزیونمصاحبه2656
میزبان گفتگوهاي تلویزیونی2656
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شرح کدکد
نشده در جاي دیگربنديهنرمندان هنرهاي آفرینشی و نمایشی، طبقه2659
بازآکروبات2659
آکروباتیست2659
بندباز2659
بازشبخیمه2659
دلقک2659
بازشعبده2659
گردانعروسک2659
)شب بازيدر خیمه(گلویی گوینده ته2659
گیرمعرکه2659

متخصصانها و کمکتکنسین3
متخصصان علوم پایه و علوم مهندسیکمک31
هاي علوم فیزیک و علوم مهندسیتکنسین311
فیزیکهاي علوم شیمی و تکنسین3111
شناختیکننده نمونه زمینآزمایش3111
اپراتور آزمایش مواد در آجرپزي3111
اپراتور کاوشگر کوچک الکترونیکی3111
گر آزمایشگاه شیمیتحلیل3111
کننده آزمایشگاه شیمیتست3111
تکنسین آزمایشگاه آب3111
شناسیتکنسین آزمایشگاه زمین3111
آزمایشگاه شیمیتکنسین 3111
تکنسین آزمایشگاه فیزیک و شیمی3111
تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاك3111
تکنسین آزمایشگاه مواد شیمیایی3111
شناسیهاي زمینتکنسین آزمایش نمونه3111
تکنسین اجراي تجهیزات ایمنی3111
تکنسین بازرس اتمی3111
شیمیاییتکنسین پرتو3111
تکنسین تحقیقات جغرافیایی3111
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شرح کدکد
تکنسین تحقیقات و استاندارد مواد شیمیایی3111
تکنسین تشعشعات3111
تکنسین حفاظت از تشعشعات3111
تکنسین خاك3111
شناسیتکنسین خاك3111
زیستتکنسین خدمات محیط3111
شناسیتکنسین زمین3111
تکنسین ژئوفیزیک3111
تکنسین شیمی3111
تکنسین شیمی اتمی3111
تکنسین علوم زمین3111
ايتکنسین علوم و فنون هسته3111
بندي شیمیاییتکنسین فرمول3111
تکنسین فیزیک3111
شیمی-تکنسین کنترل پرتوشناختی3111
تکنسین کنترل کیفیت خاك3111
تکنسین نجوم3111
زیستبرداري محیطتکنسین نمونه3111
ايتکنسین هسته3111
شناسیتکنسین هوا3111
کارشناس تصفیه آبکمک3111
برداريهاي عمران و نقشهتکنسین3112
سوزيبازرس آتش3112
)ازجنبه عمرانی(سوزي بازرس ایمنی از آتش3112
بازرس ایمنی ساختمان3112
بازرس ساختمان3112
رسانیتکنسین آب3112
شناسی ـ سطحی و زیرزمینیآبتکنسین 3112
تکنسین ارزیابی ساختمان3112
سازيتکنسین اسکله3112
رسانیتکنسین امور آب3112
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شرح کدکد
سازيتکنسین پل3112
)ازجنبه عمرانی(سوزي تکنسین پیشگیري از آتش3112
تکنسین خط و ابنیه3112
تکنسین راه و ساختمان3112
گذاريتکنسین ریل3112
تکنسین ژئوتکنیک3112
تکنسین سازه3112
تکنسین سدسازي3112
تکنسین شهرسازي3112
تکنسین عمران3112
تکنسین عمران و نوسازي روستاها3112
کشیتکنسین لوله3112
)بردارنقشه(تکنسین مساح 3112
تکنسین معماري3112
تکنسین ناظر ساختمانی3112
ساختمانیتکنسین ناظر کارگاه 3112
کشی گازتکنسین ناظر لوله3112
برداريتکنسین نقشه3112
)برداري دریاییغیراز نقشه(برداري تکنسین نقشه3112
)رسانیآب(تکنسین هیدرولیک 3112
نشانیکاردان فنی آتش3112
کارشناس راه و ساختمانکمک3112
بردارنقشهکمک3112
مترور3112
امور نوسازي راه و ساختمانمتصدي 3112
مساح ـ تکنسین3112
بردار ـ تکنسیننقشه3112
هاي برقتکنسین3113
الکتریسین برق3113
آالت تولیديالکتریسین ماشین3113
الکتریسین موتورهاي دیزل3113
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شرح کدکد
تکنسین آزمایشگاه برق3113
تکنسین الکترومکانیک3113
برقتکنسین انتقال نیروي 3113
تکنسین برق3113
تکنسین برق فشار قوي و ضعیف3113
تکنسین پست فشار قوي3113
هاي صنایع الکتریکیتکنسین تحقیقات و استاندارد وسایل و فراورده3113
تکنسین تحلیل خرابی خطوط برق3113
تکنسین ترانسفورماتور3113
هاي برقتکنسین تعمیرات پست3113
تعمیرات ترانسفورماتورتکنسین 3113
تکنسین تعمیرات توربین و ژنراتور3113
تکنسین تعمیرات خطوط برق3113
تکنسین تعمیر وسایل برقی3113
تکنسین ساخت و تعمیر دوربین و پروژکتور3113
تکنسین کنترل کیفیت تولیدات الکتریکی3113
تکنسین کابل3113
تکنسین موتور برق3113
تکنسین مونتاژ مدار برق3113
مهندس برقکمک3113
هاي الکترونیکتکنسین3114
تکنسین الکترونیک3114
تکنسین الکترونیک هواپیما3114
تکنسین اویونیک3114
تکنسین کنترل کیفیت تولیدات الکترونیکی3114
هاي مکانیکتکنسین3115
)هافنی و هزینهارزیابی امور (تکنسین مکانیک -ارزیاب3115
بازرس امور ایمنی وسایل نقلیه3115
غیراز  هواپیما-بازرس فنی3115
آالتبازرس فنی ماشین3115
بازرس فنی هواپیما3115
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شرح کدکد
گر فنی مهندسی مکانیکتحلیل3115
تکنسین آسانسور3115
تکنسین بازرسی فنی هواپیما و هلیکوپتر3115
تکنسین بالگرد3115
تکنسین پمپاژ آب3115
تکنسین پمپاژ نفت3115
تکنسین تأسیسات3115
تکنسین تأسیسات حرارتی3115
رسانیتکنسین تعمیرات سیستم سوخت3115
هاي هیدرولیکتکنسین تعمیرات سیستم3115
تکنسین تعمیرات مکانیکی توربین و ژنراتور3115
تکنسین تعمیرات مکانیکی دیزل3115
تکنسین تعمیرات نگهداري هواپیما و هلیکوپتر3115
هاي سنگینتکنسین تعمیر ماشین3115
تکنسین تعمیر وسایل نقلیه موتوري3115
هاي بایگانیتکنسین دستگاه3115
هاي تایپ غیربرقیتکنسین دستگاه3115
هاي تهویه مطبوعتکنسین دستگاه3115
هاي سردکنندهتکنسین دستگاه3115
تکنسین دیگ بخار3115
تکنسین ساخت قطعات موتور3115
تکنسین ساخت قطعات هواپیما و هلیکوپتر3115
تکنسین ساخت و تعمیر کشتی3115
تکنسین سیستم سوخت هواپیما و هلیکوپتر3115
سازيتکنسین کشتی3115
تکنسین کنترل کیفیت تولیدات مکانیکی3115
تکنسین کمپرسور3115
تکثیر دستیتکنسین ماشین3115
هاي ابزارتکنسین ماشین3115
تکنسین مکانیک3115
هاي تولیديتکنسین مکانیک ماشین3115
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شرح کدکد
تکنسین مکانیک هواپیما و هلیکوپتر3115
هاي احتراقیتکنسین موتور ماشین3115
برداري دریاییتکنسین نقشه3115
تکنسین هلیکوپتر3115
تکنسین هواپیما3115
تکنسین هواپیماسازي3115
طراح مکانیک3115
کاردان تجهیزات مکانیکی هواشناسی3115
مأمور آزمایش کنتور آب3115
هاي مهندسی شیمیتکنسین3116
)هاارزیابی امور فنی و هزینه(تکنسین شیمی -ارزیاب 3116
سازي توتونتکنسین آماده3116
پاالیش نفتتکنسین 3116
تکنسین پتروشیمی3116
تکنسین تهیه سم3116
تکنسین رنگرزي3116
سازيتکنسین رنگ3116
تکنسین شیمی انجماد انواع گوشت3116
تکنسین شیمی بازیافت3116
تکنسین شیمی حفظ و نگهداري توتون3116
تکنسین شیمی صنایع کاغذ3116
هاغذایی و نوشابهتکنسین شیمی صنایع مواد 3116
تکنسین شیمی صنعتی3116
تکنسین شیمی نفت3116
آوري ماهی و خاویارتکنسین عمل3116
تکنسین مواد آرایشی و بهداشتی3116
تکنسین مهندسی شیمی3116
کارشناس آزمایشگاه شیمی مواد غذاییکمک3116
هاي معدن، متالورژي و استخراج نفت و گازتکنسین3117
هاي نفت و گازاسیدکار چاه3117
بازرس ایمنی معدن3117
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شرح کدکد
بازرس معدن3117
کاري صنعتی فلزاتتکنسین آب3117
سنگتکنسین استخراج زغال3117
هاي قیمتیتکنسین استخراج سنگ3117
فلزاتتکنسین استخراج شبه3117
تکنسین استخراج فلزات3117
تکنسین استخراج معدن3117
تکنسین استخراج نفت و گاز3117
تکنسین اکتشاف معدن3117
هاتکنسین تحقیقات و استاندارد کانی3117
کاري فلزاتتکنسین جوش3117
تکنسین حفاري چاه نفت و گاز3117
تکنسین حفاري معدن3117
تکنسین خوردگی فلز3117
تکنسین ذوب آهن و مس3117
تکنسین ذوب فلز3117
گري و ذوب فلزتکنسین ریخته3117
کاري فلزاتتکنسین صاف3117
تکنسین فرزکاري3117
بهاتکنسین فلزشناسی و استاندارد فلزات گران3117
تکنسین فلزکاري3117
تکنسین متالورژي3117
تکنسین معدن3117
تکنسین مواد نسوز3117
تکنسین نوردکاري3117
هاي نفت و گازچاهکار سیمان3117
هاي نفتشوکننده چاهوشست3117
کارشناس آزمایشگاه مواد معدنیکمک3117
نماینده کنترل ایمنی معدن3117
کشیهاي نقشهتکنسین3118
تصویرگر فنی3118
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شرح کدکد
نگاريتکنسین آب3118
تکنسین تولید نقشه3118
هاي اطالعات جغرافیاییتکنسین سیستم3118
تکنسین طراحی نقشه با رایانه3118
تکنسین فتوگرامتري3118
کشیتکنسین نقشه3118
هاي هواییکشی از روي عکستکنسین نقشه3118
کشی دیجیتالیتکنسین نقشه3118
هاي زمینیتکنسین نقشه3118
رسام3118
)کشنقشه(ژئودزیت 3118
)رسام(ژئوگرافر 3118
کشنقشهکمک3118
متصدي اصالح نقشه3118
کش برقنقشه3118
کش قالیجز نقشهکش بهنقشه3118
کش تأسیساتنقشه3118
کش جغرافینقشه3118
کش راه و ساختماننقشه3118
کش معمارينقشه3118
کش مکانیکنقشه3118
نشده در جاي دیگربنديهاي علوم فیزیک و علوم مهندسی، طبقهتکنسین3119
تکنسین ابزار دقیق3119
تکنسین براورد هزینه3119
وري صنایعتکنسین بهره3119
تکنسین پزشکی قانونی و تشخیص جرم3119
هاتکنسین تحقیقات و استاندارد اوزان و مقیاس3119
کاريتکنسین تراش3119
تکنسین درودگري3119
)تولیدبندي عملیات زمان(سنج تکنسین زمان3119
تکنسین ساخت روبات3119
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شرح کدکد
تکنسین صنایع چاپ3119
تکنسین صنایع چرم3119
تکنسین صنایع چوب3119
تکنسین صنایع سفال و سرامیک3119
تکنسین صنایع شیشه3119
تکنسین صنایع نساجی3119
نشده در جاي دیگربنديتکنسین کنترل مرغوبیت کاالهاي طبقه3119
مطالعه زمان و حرکتتکنسین3119
تکنسین مهندسی تولید3119
تکنسین نقاشی صنعتی3119
تکنسین نوسازي قطعات فلزي3119
سازيهاي عمرانی یا ساختمانسرپرستان معادن، تولید صنعتی و اجراي طرح312
سرپرستان معادن3121
جانشین مدیر معدن3121
سرپرست ایمنی معدن3121
آالت معدنماشینسرپرست 3121
سرپرست معدن3121
سرپرست معدن روباز3121
سرپرست معدن سنگ3121
آالت معدنسرکارگر ماشین3121
سرکارگر معدن3121
کننده ایمنی معدنکنترل3121
معاون مدیر معدن3121
سرپرستان تولید صنعتی3122
سرکارگر کارگاه رنگرزي3122
فلزکاري سرپرست آب3122
کاري تولید صنعتیسرپرست بخش تمام3122
سرپرست بخش مونتاژ تولید صنعتی3122
سرپرست تولید صنعتی3122
سرپرست تولید محصوالت چوبی با ماشین3122
سرپرست خط تولید رنگ3122
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شرح کدکد
سرپرست خط مونتاژ خودکار3122
هاي صنعتی در کارگاهسرپرست روبات3122
فلزکاري ماشینیسرپرست 3122
سرپرست کارگاه حالجی3122
سرپرست کارگاه رنگرزي3122
سرپرست کارگاه ریسندگی3122
بافیسرپرست کارگاه قالی3122
سازيهاي عمرانی یا ساختمانسرپرستان اجراي طرح3123
سازيرئیس کارگاه ساختمان3123
سازيهاي ساختمانسرپرست اجراي طرح3123
ریزيسرپرست بتون3123
سازيسرپرست بتون3123
سرپرست حفاري سد3123
سرپرست سدسازي3123
کاريسرپرست سیمان3123
هاي کنترل فرایندهاتکنسین313
آالت نیروگاه تولید برقمتصدیان کنترل ماشین3131
اپراتور کنترل انتقال نیرو3131
اپراتور کنترل توربین گاز3131
اپراتور کنترل توربین یا مولد برق3131
اپراتور کنترل دستگاه تولید برق3131
متصدي کنترل اتاق فرمان برق3131
متصدي کنترل انتقال و توزیع برق3131
متصدي کنترل برق3131
متصدي کنترل پست برق3131
متصدي کنترل توزیع برق3131
متصدي کنترل دستگاه انرژي باد3131
متصدي کنترل دستگاه مولد برق3131
متصدي کنترل دستگاه نیروي جزرومدي3131
متصدي کنترل دستگاه نیروي خورشیدي3131
متصدي کنترل دستگاه نیروي ولتی3131
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شرح کدکد
متصدي کنترل ژنراتور تولید برق3131
متصدي کنترل سیستم نیروي برق3131
متصدي کنترل شبکه برق3131
هاي برق فشار قويکنترل عملیات پستمتصدي 3131
آالت ایستگاه تولید نیروي برقمتصدي کنترل ماشین3131
آالت نیروگاه برقمتصدي کنترل ماشین3131
آالت نیروگاه برقابیمتصدي کنترل ماشین3131
آالت نیروگاه تولید برقمتصدي کنترل ماشین3131
خورشیديآالت نیروگاه متصدي کنترل ماشین3131
ايآالت نیروگاه هستهمتصدي کنترل ماشین3131
متصدي کنترل موتور برق3131
متصدي کنترل نیروگاه دیزلی3131
خانه آبآالت تصفیهسوز و ماشینهاي زبالهمتصدیان کنترل کوره3132
متصدي کنترل ایستگاه پمپاژ آب و فاضالب3132
کنندهخنکهاي متصدي کنترل برج3132
خانه آب و فاضالبمتصدي کنترل پساب تصفیه3132
رسانیمتصدي کنترل تأسیسات آب3132
متصدي کنترل تصفیه فاضالب3132
متصدي کنترل تلمبه آب3132
متصدي کنترل توزیع آب3132
رسانیآبمتصدي کنترل شبکه3132
متصدي کنترل شبکه فاضالب3132
کلرزنی آبمتصدي کنترل3132
سوزمتصدي کنترل کوره زباله3132
کنشیرینآالت آبمتصدي کنترل ماشین3132
آالت تصفیه آبمتصدي کنترل ماشین3132
خانه آب و فاضالبآالت تصفیهمتصدي کنترل ماشین3132
خانه فاضالبآالت تصفیهمتصدي کنترل ماشین3132
فراوري پسماند مایعآالت متصدي کنترل ماشین3132
آالت فیلتر آبمتصدي کنترل ماشین3132
رسانیمتصدي کنترل مخازن آب3132
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شرح کدکد
خانهمتصدي کنترل موتور آب در تصفیه3132
هاي سدها و سوپاپمتصدي کنترل و تنظیم دریچه3132
آالت فراوري شیمیایی موادمتصدیان کنترل ماشین3133
فرایندهاي شیمیاییتکنسین کنترل 3133
متصدي کنترل تجهیزات تصفیه و تجزیه شیمیایی مواد3133
متصدي کنترل دستگاه تصفیه مواد شیمیایی3133
متصدي کنترل دستگاه تقطیر مواد شیمیایی3133
متصدي کنترل دستگاه جداسازي مواد شیمیایی3133
متصدي کنترل دستگاه خرد کردن مواد شیمیایی3133
متصدي کنترل دستگاه خشک کردن مواد شیمیایی3133
متصدي کنترل دستگاه صاف کردن مواد شیمیایی3133
آوري مواد شیمیاییمتصدي کنترل دستگاه عمل3133
متصدي کنترل دستگاه فراوري شیمیایی مواد3133
متصدي کنترل دستگاه مخلوط کردن مواد شیمیایی3133
دستگاه و رآکتور تقطیر شیمیایی موادمتصدي کنترل 3133
آالت فراوري شیمیایی موادمتصدي کنترل ماشین3133
آالت گرماآمایی شیمیایی موادمتصدي کنترل ماشین3133
آالت پاالیشگاه نفت و گاز طبیعیمتصدیان کنترل ماشین3134
تکنسین کنترل فرایند پاالیشگاه نفت و گاز طبیعی3134
کنترل پاالیش نفتمتصدي3134
بندي نفتمتصدي کنترل درجه3134
متصدي کنترل دستگاه تصفیه نفت و گاز طبیعی3134
متصدي کنترل دستگاه تقطیر پاالیش نفت و گاز طبیعی3134
متصدي کنترل دستگاه تقطیر نفت و گاز طبیعی3134
متصدي کنترل دستگاه تولید گاز طبیعی3134
دستگاه جداسازي نفت و گاز طبیعیمتصدي کنترل3134
کن پاالیش نفت و گاز طبیعیمتصدي کنترل دستگاه مخلوط3134
متصدي کنترل فراوري نفت3134
آالت پاالیشگاه نفت و گاز طبیعیمتصدي کنترل ماشین3134
آالت تولید پارافینمتصدي کنترل ماشین3134
آالت تولید گازمتصدي کنترل ماشین3134
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شرح کدکد
متصدي کنترل مخزن پاالیشگاه پتروشیمی3134
کنترلرهاي فرایند تولید فلز3135
متصدي دستگاه کنترل مرکزي تولید فلزات3135
گري فلزاتمتصدي کنترل تکمیل ریخته3135
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه آب3135
متصدي کنترل دستگاه الکترولیز فلزات3135
کاري فلزاتدستگاه برشمتصدي کنترل 3135
متصدي کنترل دستگاه پرداخت فلزات3135
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه پرس3135
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه حدیده3135
دهی فلزاتمتصدي کنترل دستگاه حرارت3135
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه ذوب3135
کاري فلزاتروکشمتصدي کنترل دستگاه 3135
گري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه ریخته3135
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه سخت3135
زنی فلزاتمتصدي کنترل دستگاه سمباده3135
زنی فلزاتمتصدي کنترل دستگاه سنگ3135
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه سوهان3135
فلزاتکاري متصدي کنترل دستگاه صیقل3135
آوري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه عمل3135
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه غلتک3135
دادن فلزاتمتصدي کنترل دستگاه کش3135
متصدي کنترل دستگاه گالوانیزه کردن فلزات3135
متصدي کنترل دستگاه گداخت فلزات3135
متصدي کنترل دستگاه نورد فلزات3135
کنترل فرایند تولید فلزمتصدي3135
متصدي کنترل کوره انفجاري ذوب فلزات3135
آالت تولید آلومینیوممتصدي کنترل ماشین3135
نشده در جاي دیگربنديهاي کنترل فرایندها، طبقهتکنسین3139
تکنسین کنترل فرایند تولید خمیر کاغذ3139
کننده روبات صنعتیکنترل3139
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شرح کدکد
تابلوي کنترل فرایند تولید کاغذ و خمیر کاغذمتصدي 3139
متصدي کنترل فرایند پاالیش خمیر کاغذ3139
متصدي کنترل فرایند تولید خمیر کاغذ3139
متصدي کنترل فرایند خط مونتاژ خودکار3139
متصدي کنترل فرایند دستگاه تولید الستیک3139
مرتبطمتخصصان هاي علوم زیستی و کمکتکنسین314
)جز پزشکیبه(هاي علوم زیستی تکنسین3141
تکنسین آزمایشگاه داروشناسی3141
تکنسین آزمایشگاه داروي دام3141
شناسیتکنسین آزمایشگاه زیست3141
شناسیتکنسین باکتري3141
تکنسین باکتریولوژي3141
تکنسین بیوشیمی3141
تکنسین بیولوژي3141
جانورشناسیتکنسین 3141
شناسیتکنسین حشره3141
تکنسین داروشناسی3141
شناسیتکنسین زیست3141
شیمیتکنسین زیست3141
شناسیتکنسین سرم3141
زیستتکنسین شیمی3141
)جز پزشکیبه(تکنسین علوم زیستی 3141
تکنسین کشت بافت3141
هاي خشکتکنسین گیاه3141
شناسیمیکربتکنسین 3141
تکنسین میکروبیولوژي3141
هاي کشاورزيتکنسین3142
گر دانه غالتتحلیل3142
تکنسین آبیاري3142
تکنسین آزمایشگاه غله3142
تکنسین آزمایشگاه کشاورزي3142
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شرح کدکد
تکنسین آموزش کشاورزي3142
تکنسین اصالح نباتات3142
تکنسین امور زراعی3142
باغبانیتکنسین 3142
تکنسین ترویج کشاورزي3142
تکنسین حاصلخیزي خاك3142
تکنسین حفاظت خاك3142
تکنسین حفظ نباتات3142
پروريتکنسین دام3142
تکنسین دفع آفات نباتی3142
کشاورزيتکنسین3142
تکنسین کشت پنبه3142
تکنسین کشت توتون3142
شناسیتکنسین گیاه3142
تکنسین محصوالت زراعی3142
تکنسین محصوالت لبنی3142
تکنسین مرغداري3142
کارشناس آموزش کشاورزيکمک3142
کارشناس امور شکار و صیدکمک3142
بردار کشاورزيکارشناس بهرهکمک3142
کارشناس تحقیقات کشاورزيکمک3142
کارشناس ترویج کشاورزيکمک3142
چايکارشناس کمک3142
کارشناس حفظ نباتاتکمک3142
کارشناس دامکمک3142
کارشناس کشاورزيکمک3142
مهندس آبیاريکمک3142
کننده گلهمعاینه3142
داريهاي جنگلتکنسین3143
تکنسین پرورش جنگل3143
تکنسین جنگل و مرتع3143
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شرح کدکد
تکنسین جنگلبانی3143
داريتکنسین جنگل3143
کارشناس جنگلبانیکمک3143
کارشناس مرتعکمک3143
هاي کشتی و هواپیماکنترلرها و تکنسین315
مهندسان کشتی3151
تکنسین کشتی3151
مهندس تجهیزات کشتی3151
مهندس تدارکات کشتی3151
مهندس سکوي شناور3151
کشمهندس قایق یدك3151
مهندس کشتی3151
مهندس لنج3151
کش بندرمهندس یدك3151
کش دریاییمهندس یدك3151
داران کشتیافسران عرشه و سکان3152
افسر دریانورد3152
افسر عرشه3152
راهنماي کشتی3152
دار بندرسکان3152
دار دریاییسکان3152
دار عرشهسکان3152
دار کشتیسکان3152
دار کشتی امداديسکان3152
کشدار یدكسکان3152
فرمانده کشتی3152
فرمانده ناو3152
کاپیتان قایق چارتر3152
کاپیتان قایق مسافربري3152
کشکاپیتان قایق یدك3152
کاپیتان کشتی امدادي3152
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شرح کدکد
)فرمانده کشتی(کاپیتان کشتی 3152
کش بندرکاپیتان یدك3152
رانیکارشناس امور دریایی و کشتی3152
ناخداي کشتیکمک3152
متصدي امور ترابري دریایی3152
متصدي عرشه کشتی3152
معاون قایق3152
معاون کشتی3152
معاون ناخدا3152
معاون ناخداي بلم3152
کشمعاون ناخداي قایق یدك3152
معاون ناخداي کشتی امدادي3152
معاون ناخداي کشتی باربري3152
کش ساحلیناخداي یدكمعاون 3152
کشمعاون یدك3152
ناخداي قایق تفریحی3152
ناخداي کشتی3152
ناخداي کشتی امدادي3152
ناخداي لنج3152
کننده کشتی در بندرهدایت3152
متخصصان مرتبطخلبانان هواپیماها و کمک3153
افسر ناوبر پرواز3153
تکنسین مراقبت پرواز3153
خلبان3153
خلبان بالگرد3153
خلبان بالگردهاي امداد و نجات3153
خلبان بالگردهاي تجاري3153
خلبان پرواز چارتر3153
خلبان هواپیما3153
پاشیخلبان هواپیماي سم3153
کاپیتان هواپیما3153
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شرح کدکد
کاردان مراقبت پرواز3153
کارشناس آموزش پرواز3153
استاندارد پروازکارشناس 3153
کارشناس پرواز3153
کارشناس عملیات پرواز3153
کارشناس مراقبت پرواز3153
خلبانکمک3153
کارشناس آموزش پروازکمک3153
مربی پرواز3153
مسئول کنترل پرواز3153
مهندس پرواز3153
ناوبر عکاسی هوایی3153
ناوبر هوایی3153
عملیات پروازکننده هدایت3153
کننده هواپیماهدایت3153
متصدیان کنترل ترافیک هوایی3154
ترافیک هواییتکنسین کنترل3154
کننده ترافیک هواییکنترل3154
مأمور کنترل برج مراقبت3154
مأمور کنترل پرواز3154
متصدي امور ترابري هوایی3154
متصدي ترافیک باند فرودگاه3154
متصدي تعیین مسیر هواپیما3154
متصدي تنظیم پروازها3154
آمد و توقف هواپیماهاومتصدي رفت3154
متصدي رمپ فرودگاه3154
متصدي هدایت زمینی هواپیما3154
ترافیک هواییمهندس کنترل3154
هاي الکترونیک ایمنی ترافیک هواییتکنسین3155
ترافیک هواییالکترونیک ایمنی تکنسین3155
تکنسین ایمنی تجهیزات الکترونیکی پرواز3155
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شرح کدکد
تکنسین ایمنی ترافیک هوایی3155
مهندس ایمنی ترافیک هوایی3155
متخصصان سالمت و بهداشتکمک32
هاي پزشکی و داروسازيتکنسین321
هاي تجهیزات تصویربرداري پزشکی و درمانیتکنسین3211
تجهیزات پزشکیاپراتور 3211
الکتروتراپیست3211
پرتودرمانگر3211
پرتونگار امور پزشکی3211
پرتونگار تشخیص پزشکی3211
تکنسین اشعه ایکس3211
تکنسین الکتروانسفالوگرافی3211
تکنسین الکتروکاردیوگرافی3211
تکنسین ام آر آي3211
تکنسین انژیوکت3211
انژیوگرافیتکنسین 3211
تجهیزات تصویربرداري پزشکی و درمانیتکنسین3211
تکنسین ثبت اکو3211
)ام آر آي( تکنسین دستگاه تصویربرداري با تشدید مغناطیسی 3211
تکنسین رادیوگرافی3211
تکنسین رادیولوژي3211
تکنسین سونوگرافی3211
تکنسین سونوگرافی با امواج فراصوتی3211
تکنسین سی تی اسکن3211
تکنسین ماموگرافی3211
تکنسین نوارنگاري3211
تکنولوژیست اشعه ایکس3211
)تصویر برداري مغناطیسی(تکنولوژیست ام آر آي 3211
تکنولوژیست پرتونگاري3211
ايتکنولوژیست پزشکی هسته3211
تکنولوژیست تومورنگاري با رایانه3211
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شرح کدکد
تکنولوژیست رادیولوژي3211
تکنولوژیست رادیولوژي تومورنگاري با رایانه3211
تکنولوژیست سونوگرافی از قلب3211
تکنولوژیست سونوگرافی با امواج فراصوتی3211
عروقی-تکنولوژیست سونوگرافی قلبی3211
تکنولوژیست مامونگاري3211
رادیوگراف3211
یا تکنسینرادیولوژیست ـ کارشناس3211
سونوگراف ـ کارشناس یا تکنسین3211
کارشناس رادیولوژي3211
تکنسین رادیولوژيکمک3211
تکنسین نوارنگاريکمک3211
)برداري از سینهعکس(مامونگار 3211
تراپیمتصدي کبالت3211
مکانیسین تجهیزات پزشکی3211
تشخیص پزشکی-نوارنگار3211
شناسیهاي آزمایشگاه پزشکی و آسیبتکنسین3212
شناسیتکنسین آزمایشگاه آسیب3212
تکنسین آزمایشگاه پزشکی3212
تکنسین آزمایشگاه طبی3212
شناسیتکنسین آزمایشگاه میکروب3212
تکنسین انتقال خون3212
تکنسین بانک خون3212
شناسیتکنسین خون3212
گیريتکنسین خون3212
شناسیتکنسین سلول3212
تکنسین علوم آزمایشگاهی3212
تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی3212
شناسیتکنولوژیست بافت3212
شناسیتکنولوژیست یاخته3212
دستیار آزمایشگاه پزشکی3212
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شرح کدکد
تکنسین آزمایشگاه طبیکمک3212
مسئول بانک خون3212
داروسازيها و دستیاران تکنسین3213
تکنسین امور دارویی3213
تکنسین داروخانه3213
تکنسین داروسازي3213
سازيتکنسین سرم3213
پیچیتکنسین نسخه3213
ايتکنولوژیست داروهاي هسته3213
دستیار داروسازي3213
پزشکیهاي ساخت پروتزهاي پزشکی و دندانتکنسین3214
ارتوتیست3214
پروتوتیست3214
تکنسین آزمایشگاه ساخت دندان3214
تکنسین پروتزهاي پزشکی3214
پزشکیتکنسین پروتزهاي دندان3214
تکنسین تجهیزات پزشکی3214
تکنسین چینی دندان3214
تکنسین دندان مصنوعی3214
پزشکیتکنسین دندان3214
سازيتکنسین دندان3214
مصنوعیتکنسین ساخت اعضاي 3214
)پروتز(تکنسین ساخت اندام مصنوعی 3214
تکنسین ساخت اورتز3214
تکنسین ساخت بریس3214
تکنسین ساخت پروتزهاي پزشکی3214
تکنسین ساخت مدل و رنگ دندان3214
تکنسین ساخت وسایل ارتوپدي3214
تکنسین طراحی دندان3214
تکنسین البراتور دندان3214
سازنده دست و پاي مصنوعی3214
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شرح کدکد
مصنوعیسازنده دندان3214
سازنده لوازم پزشکی3214
سازنده و تعمیرکار وسایل ارتوپدي3214
)دندان مصنوعی، سیم ارتودنسی و مانند آن(پزشکی سازنده وسایل کمکی دندان3214
کارشناس فنی ارتوپدي3214
)پروتز(متخصص ساخت اندام مصنوعی 3214
متخصص ساخت اورتز3214
پزشکیمتخصص ساخت پروتزهاي دندان3214
متصدي فلزکاري دست و پاي مصنوعی3214
متخصصان پرستاري و ماماییکمک322
متخصصان پرستاريکمک3221
بهداشتیار ـ فوق دیپلم3221
بهیار3221
پرستار ـ زیر دیپلم و دیپلم3221
پرستار ـ فوق دیپلم3221
پزشکیار ـ فوق دیپلم3221
دستیار پرستار3221
دستیار پرستار متخصص3221
پرستارکمک3221
پرستار بیمارستانکمک3221
پرستار درمانگاهکمک3221
پرستار ـ فوق دیپلمکمک3221
متخصص پرستاريکمک3221
متخصصان ماماییکمک3222
دستیار ماما3222
متخصصدستیار ماماي 3222
قابله تجربی3222
قابله روستایی3222
قابله سنتی3222
قابلهکمک3222
متخصص ماماییکمک3222
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شرح کدکد
ماماي روستایی3222
ماماي سنتی3222
متخصصان پزشکی سنتی و تکمیلیکمک323
متخصصان پزشکی سنتی و تکمیلیکمک3230
تکنسین آیوروِدي3230
تکنسین طب سوزنی3230
تکنسین هومیوپاتی3230
حجامتچی3230
حجامتگر3230
باشیحکیم3230
کن اطفالختنه3230
دکتر علفی3230
زنرگ3230
بندشکسته3230
بند تجربیشکسته3230
بند ـ غیرپزشکشکسته3230
عطار3230
)زنرگ(فصاد 3230
متخصص پزشکی سنتی و تکمیلیکمک3230
پزشکیها و دستیاران دامتکنسین324
پزشکیها و دستیاران دامتکنسین3240
پزشکیپرستار دام3240
پزشکیتکنسین آزمایشگاه دام3240
تکنسین تلقیح مصنوعی3240
پزشکیتکنسین دام3240
تلقیح مصنوعی کننده حیوانات3240
پزشکیدستیار دام3240
واکسیناتور حیوانات3240
يواکسیناتور دامدار3240
واکسیناتور مرغداري3240
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شرح کدکد
متخصصان سالمت و بهداشتسایر کمک325
پزشکی و درمانگران دنداندستیاران دندان3251
کار دندانبهداشت3251
کار دهان و دندانبهداشت3251
درمانگر دندان3251
پزشکدستیار دندان3251
پزشکیدنداندستیار امور 3251
پزشک تجربیدندان3251
ساز تجربیندندا3251
کارشناس بهداشت دهان و دندان3251
هاي مدارك پزشکی و اطالعات سالمت و بهداشتتکنسین3252
گر سوابق پزشکیتحلیل3252
گر مدارك پزشکیتحلیل3252
تکنسین اطالعات بهداشتی3252
تکنسین ثبت بیماري3252
تکنسین سوابق پزشکی3252
هاي اطالعات بهداشتیتکنسین سیستم3252
تکنسین مدارك پزشکی3252
واحد مدارك پزشکی) سوپروایزر(سرپرست 3252
مسئول اطالعات بهداشتی3252
مددکاران سالمت و بهداشت3253
بهدار3253
بهیار خانه بهداشت3253
بهیار در محله یا منطقه3253
تکنسین بهداشت در محله یا منطقه3253
راهنماي بهداشت عمومی3253
راهنماي بهداشت مدارس3253
کارشناس امور بهداشتی3253
کارشناس امور بهداشتی و درمانی روستا3253
هاکارشناس مبارزه با بیماري3253
مددکار بهداشتی روستا3253
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شرح کدکد
مددکار خانه بهداشت3253
مددکار سالمت و بهداشت3253
مددیار معلول3253
مربی بهداشت3253
مربی بهداشت مدارس3253
مروج بهداشت3253
مسئول رابطان بهداشت3253
سازهاعینک3254
تعمیرکار عینک3254
سازيتکنسین عینک3254
سازدستیار عینک3254
سازنده لنز تماسی چشمی3254
سازعینک3254
ساز طبیعینک3254
ها و دستیاران فیزیوتراپیتکنسین3255
درمانگرآب3255
درمانگربرق3255
بخشیتکنسین امور توان3255
بخشی جسمانیتکنسین توان3255
تکنسین فیزیوتراپی3255
تکنسین فیزیوتراپی اطفال3255
تکنسین فیزیوتراپی در آب3255
تکنسین کاردرمانی3255
بخشیهاي اولیه ـ توانتکنسین کمک3255
تکنسین گفتاردرمانی3255
بخشیدرمانگر توان3255
دستیار فیزیوتراپی3255
فشاردرمانگررگ3255
شیاتسودرمانگر3255
دستیار-فیزیوتراپیست 3255
ماساژدرمانگر3255
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شرح کدکد
ماساژور طبی3255
بخشیمشاور توان3255
امور پزشکیدستیاران 3256
تکنسین استریلیزاسیون3256
دستیار امور بالینی پزشکی3256
دستیار امور پزشکی3256
پزشکیدستیار چشم3256
تکنسین استریلیزاسیونکمک3256
بازرسان و دستیاران سالمت و بهداشت محیط و شغل3257
بازرس آلودگی3257
بازرس ایمنی محیط تولید3257
بازرس ایمنی و سالمت شغلی3257
بازرس بهداشت3257
بازرس بهداشت عمومی3257
بازرس بهداشت محیط3257
بازرس بهداشت مواد غذایی3257
بازرس حفاظت کار3257
بازرس سالمت3257
بازرس گوشت کشتارگاه3257
بازرس محیط کار3257
زیستتکنسین بهداشت محیط3257
بهسازي محیط صنعتیتکنسین 3257
تکنسین سوانح و حفاظت فنی3257
هاي سطحی و زیرزمینیکارشناس بررسی آلودگی آب3257
کارشناس بررسی آلودگی هوا3257
هاي صنعتیکارشناس بررسی آلودگی3257
کارشناس بهداشت صنعتی3257
کارشناس بهداشت عمومی3257
زیستکارشناس بهداشت محیط3257
هاکارشناس کنترل و بررسی آلودگیکمک3257
زیستکارشناس محیطکمک3257
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شرح کدکد
متخصص ایمنی3257
متخصص ایمنی و سالمت محیطی3257
متخصص بهداشت مواد غذایی3257
مشاور ایمنی3257
کارکنان آمبوالنس3258
)نشانیجز امدادگر آتشبه(امدادگر 3258
پزشکیهاي امدادگر فوریت3258
پیراپزشک آمبوالنس3258
پیراپزشک اورژانس3258
تکنسین پزشکی اورژانس3258
هاي پزشکیتکنسین فوریت3258
)نشانیجز امدادگر آتشبه(سرپرست امدادگر 3258
کار آمبوالنسکمک3258
مأمور آمبوالنس3258
دیگرنشده در جايبنديمتخصصان سالمت و بهداشت، طبقهکمک3259
هوشیتکنسین بی3259
درمانیتکنسین تنفس3259
بريتکنسین هوش3259
مشاور اچ آي وي3259
مشاور تنظیم خانواده3259
متخصصان امور تجاري و اداريکمک33
متخصصان امور مالی و محاسباتیکمک331
هاي اوراق بهادار و تأمین سرمایهدالالن و واسطه3311
ارزدالل3311
رسمی و غیرخیابانی-دالل ارز3311
دالل اوراق بهادار3311
دالل بورس3311
دالل بورس و سهام3311
گذاريدالل سرمایه3311
دالل سرمایه3311
دالل سهام3311
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شرح کدکد
صراف3311
گر اوراق بهادارمعامله3311
گر سرمایهمعامله3311
مسئوالن اعتبار و وام3312
رئیس دایره اعتبارات3312
کارشناس امور اعتباري3312
مسئول اعتبار و وام3312
مسئول رهن3312
مسئول وام3312
معاون دایره اعتبارات3312
متخصصان حسابداريکمک3313
تر از لیسانسکم-حسابدار3313
سندنویس حسابداري3313
کاردان حسابداري3313
کاردان حسابرسی3313
متخصص حسابداريکمک3313
متخصص حسابرسی مالیکمک3313
متخصص دفترداري حسابداريکمک3313
متخصصان آمار، ریاضی و امور مرتبطکمک3314
کاردان-آمارشناس 3314
کاردان-آمارگر 3314
تکنسین آمار3314
تکنسین بیمه3314
گر نرخ بیمهتکنسین محاسبه3314
آمارکاردان3314
کاردان بیمه3314
کارشناس آمارکمک3314
ریزي بیمهکارشناس برنامهکمک3314
کارشناس بیمهکمک3314
متخصص آمار بیمهکمک3314
متخصص امور آماريکمک3314
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شرح کدکد
متخصص امور ریاضیکمک3314
هاي آماريمتخصص تحلیلکمک3314
گذاران و ارزیابان ضرروزیانقیمت3315
ارزیاب3315
ارزیاب امالك3315
ارزیاب امالك تجاري3315
ارزیاب امالك مسکونی3315
ارزیاب اموال شخصی3315
ارزیاب انواع کاال3315
ارزیاب بیمه3315
ارزیاب تجاري3315
الزحمه مسکونیارزیاب حق3315
ارزیاب خسارات فیزیکی3315
اتومبیلارزیاب خسارت وارده بر 3315
ارزیاب خسارت وارده بر مواد خام3315
هاي منقولارزیاب دارایی3315
ارزیاب شکایات3315
ارزیاب ضرروزیان3315
ارزیاب گمرك3315
ارزیاب مالیات3315
ارزیاب مستغالت3315
ارزیاب مستغالت و امالك3315
ارزیاب مطالبات3315
بازرس مطالبات3315
گذارقیمت3315
معاون ارزیاب3315
هاي خرید و فروشکارگزاران و واسطه332
نمایندگان بیمه3321
کنندهبیمه3321
گربیمه3321
گر اتومبیلبیمه3321
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شرح کدکد
گر اموال شخصیبیمه3321
گر امور تجاريبیمه3321
حسابگر صورتبیمه3321
گر محصول تجاريبیمه3321
نامهکننده بیمهتنظیم3321
کننده مطالبات بیمهتنظیم3321
دالل  بیمه3321
کارآموز بیمه3321
کارگزار بیمه3321
کارگزار فروش بیمه3321
بندي بیمهکارگزار گروه3321
مسئول وصول حق بیمه3321
گر بیمهمعامله3321
نماینده  بیمه3321
خدمات مشترياي نماینده امور بیمه3321
نامهنماینده صدور بیمه3321
نماینده فروش بیمه3321
نماینده مطالبات بیمه3321
واسطه بیمه3321
نمایندگان فروش تجاري3322
بازاریاب3322
بازاریاب ثبت و سفارش کاال3322
بازاریاب کاال3322
ریزي فروشکارشناس برنامهکمک3322
پس از فروشمشاور خدمات 3322
مشاور خدمات فنی پس از فروش3322
نماینده سفارش و فروش کاال3322
نماینده فروش3322
دورنماینده فروش ازراه3322
نماینده فروش تجاري3322
ویزیتور دارو3322
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شرح کدکد
ویزیتور کاال3322
مسئوالن خرید3323
خریدار تاجر3323
خریدار کاال3323
تدارکاتدستیار 3323
دستیار خرید3323
دالل عامل3323
رئیس تدارکات3323
رئیس کارپردازي3323
گیر کاالسفارش3323
کارپرداز3323
مأمور تدارکات3323
مأمور تدارکات خرید3323
مأمور خرید3323
متصدي خرید3323
متصدي سفارشات3323
مسئول تدارکات3323
مسئول خرید3323
مسئول کارپردازي3323
نماینده خریدار3323
هاي امور تجاريواسطه3324
دارچوب3324
کار کاالالعملحق3324
دالل اتومبیل3324
دالل بازرگانی3324
دالل حمل کاال3324
دالل کاال3324
دالل معامالت سلف3324
کمیسیونر3324
مباشر فروش3324
تجاريواسطه3324
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شرح کدکد
واسطه معامالت اتومبیل3324
واسطه معامالت کاال3324
کارگزاران خدمات کسب و کار333
نقلوکارگزاران ترخیص کاال و حمل3331
کننده کاالترخیص3331
کار گمركالعملحق3331
نقل دریاییودالل حمل3331
کارگزار ارسال کاال3331
کارگزار ارسال بار و کاال3331
کارگزار ترخیص کاال3331
کارگزار حمل کاال3331
نقلوکارگزار حمل3331
کارگزار مسافرتی3331
مسئول ترخیص کاال3331
ها و رویدادهاریزان کنفرانسبرنامه3332
هاریز برگزاري مناسبتبرنامه3332
هاي عروسیریز جشنبرنامه3332
هاریز کنفرانسبرنامه3332
ها و رویدادهادهنده کنفرانسسازمان3332
هاکننده برگزاري گردهماییهماهنگ3332
کارگزاران و پیمانکاران استخدام3333
پیمانکار نیروي کار3333
کارگزار استخدام3333
متصدي اشتغال3333
متصدي کاریابی3333
مسئول کاریابی3333
مسکنهاي کارگزاران و مدیران بنگاه3334
داربنگاه3334
دار معامالت ملکیبنگاه3334
دالل زمین و ساختمان3334
دالل معامالت ملکی3334
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شرح کدکد
فروشنده امالك و مستغالت3334
کارگزار امالك3334
کارگزار بنگاه مسکن3334
کارگزار دفتر امالك و مستغالت3334
کارگزار فروش امالك3334
ملکیکارگزار معامالت3334
مدیر بنگاه مسکن3334
مسئول فروش بنگاه مسکن3334
واسطه معامالت امالك3334
نشده در جاي دیگربنديکار، طبقهوکارگزاران خدمات کسب3339
دالل بلیت مسافرتی3339
)رادیو و تلویزیون(فروشنده مدت زمان پخش تبلیغ 3339
کارگزار اجراي موسیقی3339
کارگزار امور تألیفات3339
کارگزار امور نمایشی3339
کارگزار امور ورزشی3339
ریزي تورکارگزار برنامه3339
کارگزار تسهیالت جهانگردي3339
مسئول حراج3339
هاي اداري و تخصصیمنشی334
سرپرستان دفاتر3341
سرپرست امور دفتري3341
سرپرست بخش امور کارکنان3341
سرپرست بخش بایگانی3341
سرپرست بخش ورود اطالعات3341
هاسرپرست تایپیست3341
هاي رایانهچینسرپرست حروف3341
نویسیسرپرست ماشین3341
نویسیمربی ماشین3341
مسئول آمار پرسنلی3341
مسئول دبیرخانه3341
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شرح کدکد
نویسیمسئول ماشین3341
مسئول میکروفیش3341
بردار دفترينسخه3341
هاي حقوقیمنشی3342
هاي حقوقیمدیر امور دفاتر یا شرکت3342
منشی دفتر حقوقی3342
منشی حقوقی3342
هاي اداري و اجراییمنشی3343
تندنویس دادگاه3343
دستیار اجرایی3343
دستیار امور اجرایی3343
اجرایی-دستیار امور اداري3343
دستیار پشتیبانی اجرایی3343
دستیار مدیریت3343
دستیار مکاتبات3343
گزارشگر دادگاه3343
نویس دادگاهگزارش3343
منشی اداري3343
منشی امور اجرایی3343
منشی دفتر3343
ناظر ثبت دادگاه3343
هاي امور پزشکیمنشی3344
منشی آزمایشگاه پزشکی3344
پزشکیدندانمنشی امور 3344
منشی بخش بیمارستان3344
غیراز مطب-منشی پزشک 3344
حساب بیمه درمانیمنشی صدور صورت3344
متخصصان نظارتی دولتکمک335
بازرسان گمرك و مرز3351
بازرس گمرك3351
بازرس مرز3351
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شرح کدکد
بازرس مهاجرت3351
مأمور امور مهاجرت3351
گذرنامهمأمور بررسی 3351
مأمور گمرك3351
مأموران مالیات مستقیم و غیرمستقیم دولت3352
بازرس دارایی3352
بازرس مالیات3352
بازرس مالیات بر درامد3352
ممیز مالیاتیکمک3352
مأمور تشخیص مالیات3352
مأمور مالیات غیرمستقیم3352
مأمور مالیات مستقیم3352
مالیاتیمتصدي امور 3352
مسئول عوارض دارایی3352
مشاور مالیاتی3352
ممیز مالیاتی3352
هاي اجتماعی دولت مأموران کمک3353
کارشناس امور اجتماعیکمک3353
هاي اجتماعیمأمور کمک3353
مأمور مستمري3353
مأمور مطالبات تأمین اجتماعی3353
مأموران صدور مجوزهاي دولتی3354
جوازنویس3354
مأمور صدور بارنامه3354
برداريمأمور صدور پروانه بهره3354
مأمور صدور پروانه ساختمانی3354
مأمور صدور پروانه کسب3354
مأمور صدور گذرنامه3354
مأمور صدور مجوز3354
هامتصدي صدور جواز ساختمان3354
متصدي صدور گذرنامه3354
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شرح کدکد
و کارآگاهان پلیسبازرسان 3355
بازرس پلیس3355
بازرس کل پلیس3355
پلیس مخفی3355
ستوان پلیس3355
کارآگاه پلیس3355
کارآگاه جنایی3355
کارآگاه کالنتري3355
کارآگاه مواد مخدر3355
کارآگاه ناظر3355
مأمور تجسس پلیس3355
نشده در جاي دیگربنديطبقهمتخصصان نظارتی دولت، کمک3359
هاگیري و وزنهبازرس ابزار اندازه3359
بازرس ادارات دولتی3359
بازرس پست3359
داريبازرس جنگل3359
بازرس دستمزد3359
بازرس شیالت3359
هابازرس قیمت3359
بازرس کشاورزي3359
هابازرس کنترل قیمت3359
رسیدگی به تخلفات و شکایاتکارشناس کمک3359
مأمور تعزیرات3359
متصدي بررسی نرخ3359
متخصصان امور حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و امور مرتبطکمک34
متخصصان امور حقوقی، اجتماعی و مذهبیکمک341
متخصصان امور حقوقی و امور مرتبطکمک3411
امین صلح3411
بازرس حق مالکیت3411
دستیار تحقیقات قضایی3411
دستیار حقوقی3411
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شرح کدکد
دستیار مشاور حقوقی3411
دستیار وکیل دادگستري3411
دستیار وکیل مدافع3411
نویسقباله3411
کارآگاه خصوصی3411
مأمور اجراي احکام دادگاه3411
مأمور اجراي دادرسی3411
مأمور تحقیق حق مالکیت ملک3411
مأمور دادرسی3411
مأمور رسیدگی به حق مالکیت3411
منشی دادگاه3411
منشی قاضی3411
متخصصان مددکاري اجتماعیکمک3412
تکنسین بهداشت روانی3412
دستیار مشاور معتادان3412
سرپرست پناهگاه زنان3412
خانهسرپرست گرم3412
مددکار اجتماعیکمک3412
مددکاري اجتماعیمتخصص کمک3412
مددکار امور رفاهی3412
مددکار حفاظت خانواده3412
مددکار خدمات جوانان3412
مددکار خدمات خانواده3412
توانیمددکار خدمات کم3412
مددکار سالمت روانی3412
هاي بحرانیمددکار وضعیت3412
هاي زندگیمربی مهارت3412
مذهبی اسالمیمتخصصان امور کمک3414
دستیار روحانی3414
دعانویس3414
خوانروضه3414
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شرح کدکد
خادم-سرایدار مسجد3414
گردانشمایل3414
قاري قرآن3414
خوانقرآن3414
مؤذن3414
متصدي امور خیریه3414
متولی مسجد و زیارتگاه3414
مداح3414
خوانمرثیه3414
مرشد مذهبی3414
خواننوحه3414
هاي مقدس اسالمیواعظ غیرروحانی مکان3414
متخصصان امور مذهبی غیراسالمیکمک3415
راهب3415
راهبه3415
هاي مقدس غیراسالمیواعظ غیرروحانی مکان3415
کارکنان امور ورزشی و تناسب اندام342
کاران و بازیکنان ورزشیورزش3421
ايباز حرفهاسکی3421
اي فوتبالبازیکن حرفه3421
اي فوتسالبازیکن حرفه3421
اي گلفبازیکن حرفه3421
اي هاکیبازیکن حرفه3421
ايبوکسور حرفه3421
ايپارکوکار حرفه3421
ايباز حرفهتنیس3421
ايسوار حرفهدوچرخه3421
اي مسابقهراننده حرفه3421
ايسوارکار حرفه3421
ايشطرنج باز حرفه3421
ايگیر حرفهکشتی3421
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شرح کدکد
ايزن حرفهمشت3421
ايکار حرفهورزش3421
هاي تفریحی و تناسب انداممربیان و مقامات ورزشی و سرپرستان برنامه3424
آنالیزور ورزشی3424
داور3424
داور بسکتبال3424
داور فوتبال3424
داور مسابقات3424
ورزشیداور 3424
هاي ورزشیرئیس آموزش3424
رئیس کمیته داوران ورزشی3424
رئیس مربیان ورزشی3424
رئیس مسابقات ورزشی3424
سرپرست تیم ورزشی3424
هاي ماجراجویانه در محیط بازسرپرست فعالیت3424
سرمربی باشگاه3424
هاي ورزشیعضو کمیته3424
داور ورزشیکمک3424
کارشناس امور ورزشیکمک3424
کارشناس امور ورزشی3424
کارشناس تربیت بدنی3424
کارشناس تفریحات سالم3424
مربی ورزشکمک3424
ماساژور ورزشی3424
متصدي امور تربیت بدنی3424
متصدي تفریحات سالم3424
مربی اسکی3424
مربی ایروبیک3424
مربی باشگاه3424
سازيبدنمربی3424
مربی تربیت بدنی3424



189مشاغل ایران بنديطبقهجدول فهرست موضوعی

شرح کدکد
مربی تناسب اندام3424
مربی خصوصی ورزشی3424
مربی سوارکاري3424
مربی شنا3424
مربی غواصی3424
رانیمربی قایق3424
مربی ورزش3424
هاي رزمیمربی ورزش3424
مربی یوگا3424
مرشد زورخانه3424
مسئول تربیت بدنی3424
معلم ورزش3424
ناظر فدراسیون ورزشی3424
هاي ورزشیناظر مقام3424
نجات غریق3424
متخصصان امور هنري و فرهنگیکمک343
هاعکاس3431
تدوینگر عکس3431
تصویربردار ـ عکاس3431
تکثیرکننده عکس3431
تکنسین آزمایشگاه عکاسی3431
تکنسین عکاسی3431
عکاسیتکنسین فیلم3431
تکنسین البراتور عکاسی3431
کننده عکسچاپ3431
کننده عکس دیجیتالچاپ3431
کار عکاسیرتوش3431
کننده عکسرتوش3431
کننده عکس دیجیتالیرتوش3431
گر عکاسیرتوش3431
خانهظاهرکننده عکس در تاریک3431
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شرح کدکد
ظاهرکننده فیلم عکاسی3431
عکاس3431
عکاس استودیو3431
عکاس پرتره3431
عکاس تبلیغاتی3431
عکاس تجاري3431
عکاس چهره3431
عکاس روزنامه3431
نگارروزنامه-عکاس3431
عکاس صنعتی3431
هاي هواییبرداريعکاس عکس3431
عکاس علمی3431
عکاس ورزشی3431
هاي نفت و گازبردار چاهعکس3431
عکاسکمک3431
طراحان و دکوراتورهاي داخلی3432
سازي و طراحی ساختمانتکنسین مدل3432
دکوراتور داخلی3432
دکوراتور نمایشگاه3432
طراح تابلو3432
طراح تزیینات داخلی3432
طراح داخلی3432
طراح دکور3432
طراح دکوراسیون داخلی3432
طراح صحنه3432
نمایشگاهطراح 3432
کارشناس تزیین و طراحی ساختمانکمک3432
مدیر دکوراسیون3432
آراییمسئول صحنه3432
سازيمشاور دکوراسیون3432
مشاور طراحی داخلی3432
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شرح کدکد
ناظر طراحی نمایش3432
آراویترین3432
هاي گالري، موزه و کتابخانهتکنسین3433
پرکننده پوست حیوانات3433
درمیستتاکسی3433
تکنسین آرشیو اطالعات3433
تکنسین ثبت اسناد3433
هاتکنسین بایگانی گزارش3433
تکنسین بخش صوتی و تصویري کتابخانه3433
هاتکنسین چرخش کتاب3433
بندي کتابخانهتکنسین فهرست3433
بندي گالريتکنسین فهرست3433
بندي موزهتکنسین فهرست3433
تکنسین کتابخانه3433
تکنسین گالري3433
تکنسین موزه3433
دیوراماساز3433
کتابدارکمک3433
کارشناس امور اسنادکمک3433
کارشناس امور ثبت اسنادکمک3433
بصريوکارشناس سمعیکمک3433
کارشناس موزهکمک3433
درمیمتخصص تاکسی3433
متصدي کلکسیون3433
متصدي موزه3433
ناظر جریان کار کتابخانه3433
سرآشپزها3434
دستیار سرآشپز3434
سرآشپز3434
سرآشپز ارشد3434
پزيسرآشپز شیرینی3434
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شرح کدکد
)مسئول آشپزخانه(سرآشپز عامل 3434
متخصصان امور هنري و فرهنگیسایر کمک3435
هاي کوتاهبازیگر نقش3435
کاربدل3435
هاي ویژهتکنسین جلوه3435
تکنسین صحنه3435
تکنسین نمایش3435
تکنسین نورپردازي3435
هاي رادیو و تلویزیوندستیار تهیه برنامه3435
سوفلور3435
کارگردانکمک3435
متصدي امور صحنه3435
هاي نمایشمتصدي لباس3435
متصدي نور صحنه3435
رسانمتن3435
صحنهمدیر 3435
هاي رادیویی و تلویزیونیمدیر صحنه پخش برنامه3435
مدیر صحنه نمایش3435
مدیر طراحی صحنه3435
مسئول نور صحنه3435
هاي تلویزیونیمسئول وسایل صحنه پخش برنامه3435
منشی صحنه3435
نورپرداز صحنه3435
کاريکننده بدلهماهنگ3435
)هاي رادیویی و تلویزیونیپخش برنامه(برنامه کننده هماهنگ3435
هاي اطالعات و ارتباطاتتکنسین35
هاي پشتیبانی عملیات و کاربران فناوري اطالعات و ارتباطاتتکنسین351
هاي پشتیبانی عملیات فناوري اطالعات و ارتباطاتتکنسین3511
اپراتور تجهیزات جانبی رایانه3511
ايتجهیزات رایانهاپراتور 3511
اپراتور چاپگر رایانه پرسرعت3511
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شرح کدکد
اپراتور پشتیبانی رایانه3511
پشتیبانی عملیات فناوري اطالعات و ارتباطاتتکنسین3511
تکنسین عملیات و نگهداري رایانه3511
هاي پشتیبانی کاربران فناوري اطالعات و ارتباطاتتکنسین3512
ايخدمات رایانهاپراتور ارائه 3512
پشتیبانی کاربران فناوري اطالعات و ارتباطاتتکنسین3512
تکنسین تعمیرات رایانه3512
افزارتکنسین رایانه ـ سخت3512
افزارتکنسین نرم3512
ايدستیار ارتباطات رایانه3512
)ICT(دستیار امور ارتباطات 3512
نویسیدستیار امور برنامه3512
هادستیار امور پایگاه داده3512
ايهاي رایانهدستیار امور تحلیل سیستم3512
کنندگان رایانهدهی به استفادهدستیار سرویس3512
ايهاي رایانهگر دادهتحلیلکمک3512
ايهاي رایانهگر سیستمتحلیلکمک3512
ايهاي رایانهطراح سیستمکمک3512
رایانهمهندس کمک3512
ايهاي رایانههاي شبکه و سیستمتکنسین3513
تکنسین پشتیبانی شبکه3513
ايهاي رایانهتکنسین سیستم3513
ايهاي رایانهتکنسین شبکه3513
هاي وبتکنسین3514
تکنسین وب3514
سایتتکنسین وب3514
سرپرست وب3514
تکنسین-طراح وب3514
سایتوبمدیر 3514
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شرح کدکد
هاي مخابرات و پخش رادیویی و تلویزیونیتکنسین352
تصویري-هاي تجهیزات پخش رادیویی و تلویزیونی و صوتیتکنسین3521
آپاراتچی سینما3521
اپراتور دستگاه ضبط و پخش در رادیو و تلویزیون3521
اپراتور دوربین فیلمبرداري3521
فیلمبرداري ویدئوییاپراتور دوربین 3521
برداري تلویزیونیاپراتور دوربین فیلم3521
اپراتور میکروفن و بلندگو3521
تدوینگر ضبط صدا3521
بردارتصویربردار ـ فیلم3521
تصویربردار فیلم دیجیتالی3521
تکثیرکننده فیلم3521
تکنسین آپارات سینما3521
رادیویی و تلویزیونیهاي تکنسین پخش برنامه3521
تکنسین پخش فیلم3521
تکنسین تست صدا3521
تکنسین تصویر3521
تکنسین تصویربرداري فیلم دیجیتالی3521
تکنسین صدا3521
تکنسین صدابرداري3521
تکنسین صداگذاري3521
تکنسین ضبط تصویري3521
بصريوتکنسین فنی وسایل سمعی3521
کننده میکروفیلمتهیه3521
کننده فیلمچاپ3521
هادستیار تولید رسانه3521
برداردستیار فیلم3521
صدابردار3521
کننده برنامه رادیو و تلویزیونضبط3521
بردارفیلم3521
بردار فیلم سینماییفیلم3521
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شرح کدکد
بردار فیلم ویدئوییفیلم3521
بردارفیلمکمک3521
هاي رادیویی و تلویزیونیمتصدي اتاق کنترل برنامه3521
متصدي افکت3521
هاي دوبلهمتصدي ایستگاه3521
هاي رادیویی و تلویزیونیمتصدي پخش برنامه3521
خانه ظهور فیلممتصدي تاریک3521
متصدي تجهیزات اتاق کنترل رادیو و تلویزیون3521
تلویزیونیمتصدي تجهیزات پخش رادیویی و3521
متصدي تجهیزات تصویري3521
متصدي تجهیزات صوتی3521
تصویري-متصدي تجهیزات صوتی3521
متصدي دستگاه پخش رادیو و تلویزیون3521
هاي پخش ویدئوییمتصدي دستگاه3521
متصدي دوربین تلویزیون3521
هاي رادیو و تلویزیونمتصدي ضبط برنامه3521
ضبط و تکثیر کاستمتصدي 3521
متصدي ضبط ویدئویی3521
متصدي میکروفن و بلندگو3521
متصدي میکساژ ـ انطباق صدا با تصویر3521
متصدي نمایش سیار فیلم3521
متصدي نمایش فیلم3521
مسئول فنی پخش شبکه رادیو و تلویزیون3521
مسئول فنی ضبط شبکه رادیو و تلویزیون3521
مونتاژکننده فیلم3521
کننده صدامیکس3521
هاي رادیویی و تلویزیونیناظر اتاق کنترل پخش برنامه3521
نوار و صفحه پرکن3521
ویرایشگر صدا3521
هاي مخابراتتکنسین3522
هاي فرستنده رادیو و تلویزیوناپراتور ایستگاه3522
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شرح کدکد
هاي تلویزیوناپراتور فرستنده3522
هاي رادیواپراتور فرستنده3522
هاي مخابراتیسازي شبکهتکنسین آماده3522
تکنسین ارتباطات3522
دورتکنسین ارتباطات ازراه3522
گیري ترافیک تلفنتکنسین اندازه3522
سیمتکنسین بی3522
هاي مخابراتیتکنسین تعمیرات دستگاه3522
المللتکنسین تلفن خودکار بین3522
تکنسین تلکس3522
تکنسین تلگراف3522
تکنسین خطوط تلفن3522
هاي گیرنده و فرستندهتکنسین دستگاه3522
هاي مخابراتیتکنسین دستگاه3522
تکنسین عملیات و نگهداري خطوط تلفن3522
تکنسین فرستنده رادیو و تلویزیون3522
تکنسین کابل مخابراتی3522
کاریرتکنسین 3522
تکنسین ماکروویو و میکروویو3522
تکنسین مخابرات3522
هاي فرستنده و گیرنده مخابراتیتکنسین نصب دستگاه3522
مسئول نگهداري رادیوماکس3522

کارکنان پشتیبانی دفتري4
هاي اداريکارکنان امور عمومی دفتري و متصدیان ماشین41
کارکنان امور عمومی دفتري411
کارکنان امور عمومی دفتري4110
متصدي امور دبیرخانه4110
متصدي امور عمومی دفتري4110
مسئول امور عمومی دفتر4110
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شرح کدکد
هاي عمومیمنشی412
هاي عمومیمنشی4120
سکرتر اداره یا شرکت4120
منشی اداره یا شرکت4120
منشی مدیر4120
هاي اداريمتصدیان ماشین413
پردازهاها و واژهماشیننویس4131
تایپیست4131
تندنویس4131
نویسماشین4131
پردازواژه4131
متصدیان ورود اطالعات4132
هاي ورودي و خروجی رایانهاپراتور دستگاه4132
)رایانه(اپراتور ماشین محاسبه 4132
اپراتور ورود اطالعات4132
آماداده4132
متصدي انتقال اطالعات به پایگاه اطالعات4132
متصدي ورود اطالعات4132
هامتصدي ورود اطالعات پرداخت4132
کارکنان ارائه خدمات به مشتریان42
آوري پول و کارکنان امور مرتبطداران، مأموران جمعتحویل421
داران بانک و کارکنان مشاغل مرتبطتحویل4211
دارتحصیل4211
دار بانکتحصیل4211
دار بانکتحویل4211
دار بانکسرتحویل4211
دار بانکصندوق4211
متصدي اعتبارات4211
متصدي امور بانکی4211
هامتصدي امور چک4211
متصدي باجه ارز4211
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شرح کدکد
متصدي باجه بانک4211
بانکمتصدي باجه پست4211
بانکمتصدي پست4211
دایره ارزمتصدي 4211
متصدي دایره بروات4211
متصدي دایره معامالت بانکی4211
هاي بانکیمتصدي صدور حواله4211
هاي بانکینامهمتصدي ضمانت4211
متصدي گشایش اعتبار4211
متصدي وام4211
مسئول اعتبارات4211
هاي انتقالی بانکمسئول چک4211
دهندگانگروبردارها و وام4213
گروبردار4213
دهندهوام4213
کنندگان طلب و کارکنان مشاغل مرتبطوصول4214
هاها و بدهیکننده قرضآوريجمع4214
کننده اعانهوصول4214
حساب و حسابکننده صورتوصول4214
کننده طلبوصول4214
کارکنان ارائه اطالعات به مشتریان422
متصدیان امور مسافرتیمشاوران سفر و 4221
رزروکننده بلیت هواپیما4221
رزروکننده جا در آژانس مسافرتی4221
سرپرست فروش بلیت اتوبوس4221
سرپرست فروش بلیت قطار4221
سرپرست فروش بلیت کشتی4221
سرپرست فروش بلیت هواپیما4221
صادرکننده بلیت مسافرتی4221
مسافرتیمتصدي آژانس 4221
متصدي اطالعات گردشگري4221
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شرح کدکد
متصدي امور مسافرتی4221
متصدي رزرو بلیت مسافرتی4221
متصدي صدور بلیت سفر4221
متصدي صدور بلیت مسافرتی4221
متصدي فروش بلیت هواپیما4221
متصدي کنترل ورود4221
مشاور سفر4221
مشتریانرسانی مراکز تماس متصدیان اطالع4222
متصدي ارائه اطالعات الکترونیکی به مشتري4222
متصدي ارائه اطالعات تلفنی به مشتري4222
متصدي ارائه اطالعات تلفنی محصول به مشتري4222
رسانی مرکز تماس مشتريمتصدي اطالع4222
رسانی تلفنی داروییمتصدي مرکز اطالع4222
متصدیان ارتباطات تلفنی4223
118اپراتور 4223
اپراتور باجه مخابرات4223
اپراتور تاکسی تلفنی4223
المللیاپراتور تلفن بین4223
اپراتور مرکز تلفن4223
تلفنچی4223
رئیس باجه مخابرات4223
متصدي ارتباطات تلفنی4223
متصدي باجه مخابرات4223
متصدي تلفن4223
متصدي تلفن راه دور4223
متصدي تلگراف و تلفن4223
گوییمتصدي سرویس پاسخ4223
مسئول باجه مخابرات4223
پذیرهاها و مهمانکارکنان پذیرش هتل4224
رزروکننده جا در هتل4224
رسیپشن هتل4224
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شرح کدکد
مأمور اطالعات پذیرش هتل4224
متصدي اطالعات هتل4224
متصدي پذیرش مهمان در هتل4224
مسئول اطالعات هتل4224
مسئول پذیرش هتل4224
مسئول پیشخوان هتل4224
رسانی حضوريگویی و اطالعمتصدیان پاسخ4225
رسانی حضوريمتصدي اطالع4225
رسانی حضوريمسئول اطالع4225
گوییمسئول پیشخوان پاسخ4225
هاجز هتلمتصدیان پذیرش عمومی به4226
کننده از مشتریان یا مهماناناستقبال4226
گر میز خیر مقدمپذیرش4226
جز هتلبه-متصدي پذیرش4226
متصدي پذیرش بیمار4226
متصدي پذیرش مطب پزشکی4226
منشی مطب4226
منشی بخش بیمارستان یا کلینیک4226
منشی بیمارستان یا کلینیک4226
هاآمارگیرها و بازارسنج4227
آمارگیر4227
بازبین آمارگیري4227
گر آمارگیريپرسش4227
مأمور آمارگیر4227
مأمور سرشماري4227
آوري آمارمتصدي جمع4227
گر بازارسنجیمصاحبه4227
گر سنجش افکار عمومیمصاحبه4227
نشده در جاي دیگربنديکارکنان ارائه اطالعات به مشتریان، طبقه4229
مسئول تشخیص واجدان شرایط دریافت خدمات4229
مسئول گزینش واجدان شرایط دریافت خدمات بیمارستانی4229
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شرح کدکد
مسئول واحد مستمري کمیته امداد4229
متصدیان ثبت ارقام و اقالم43
متصدیان ثبت ارقام431
متصدیان حسابداري و دفترداري حسابداري4311
بایگان حسابدار مالی4311
دفتردار حسابداريکمک4311
هامتصدي حساب4311
هامتصدي محاسبه هزینه4311
متصدیان امور آماري، مالی و بیمه4312
متصدي آمار4312
متصدي آمار بیمه4312
متصدي امور رهن4312
متصدي امور مالی4312
متصدي اوراق بهادار4312
متصدي بیمه4312
کمیسیونمتصدي حق 4312
مسئول صدور دفترچه بیمه4312
متصدیان لیست حقوق4313
متصدي پرداخت مزد و حقوق4313
متصدي دستمزدها4313
ونقلمتصدیان ثبت اقالم و حمل432
نقلومتصدیان حمل4323
تکنسین سیر و حرکت4323
آهنرئیس ارتباطات راه4323
رئیس انتظامات اتوبوسرانی4323
آهنرئیس ایستگاه راه4323
نقلورئیس حمل4323
نقل دریاییورئیس حمل4323
رئیس خط شرکت واحد4323
نقلورئیس دسته سیار ـ امور حمل4323
رئیس سالن مسافربري فرودگاه4323
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شرح کدکد
رئیس قسمت نقلیه4323
رئیس قطار باري4323
رئیس قطار مسافربري4323
رئیس نقلیه4323
راهدار4323
سرپرست اسکله4323
نقلوسرپرست امور حمل4323
)نقلوخدمات حمل(متصدي ارسال 4323
متصدي امور ترابري زمینی4323
متصدي بارگیري و تحویل بار4323
هامتصدي بارگیري کشتی4323
متصدي تخلیه بار4323
متصدي تخلیه و بارگیري4323
بارنقلومتصدي حمل4323
آهنمتصدي خدمات راه4323
متصدي کنترل بار در باراندازها و میادین4323
)نقلوخدمات حمل(متصدي کنترل 4323
مسئول امور نقلیه4323
آهنمسئول ترافیک راه4323
آهنمسئول نیروي کشش راه4323
نقلومعاون امور حمل4323
آهنمعاون ایستگاه راه4323
نقلومعاون دسته سیار ـ امور حمل4323
معاون شرکت تعاونی مسافربري4323
آهنمعاون عالئم ارتباطات راه4323
متصدیان انبار و تأمین مواد اولیه یا اقالم تولید4324
انباردار4324
بارشمار4324
نویسبارنامه4324
بارنویس4324
بازرس انبار4324
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شرح کدکد
چیباسکول4324
زن باربرچسب4324
چی بارپلمپ4324
کننده بارتوزین4324
دار اموالجمع4324
نویس انبارحواله4324
سرپرست انبار4324
نویسانسرپرست بارنامه4324
سرپرست بارنویسان4324
گذار انبارشماره4324
شمارشگر بار4324
فاکتورنویس انبار4324
نویس انبارقبض4324
دارقپان4324
انباردارکمک4324
کنترلچی تخلیه بار4324
متصدي ارسال موجودي انبار4324
متصدي اموال انبار4324
متصدي انبار4324
متصدي بار4324
متصدي باسکول4324
بندي بار در انبارمتصدي بسته4324
متصدي تأمین مواد اولیه تولید4324
انبارمتصدي تدارکات 4324
متصدي تهیه اقالم تولید4324
)مواد(متصدي تهیه برنامه نیازهاي تولید 4324
متصدي تهیه فهرست اقالم تولید4324
متصدي سردخانه4324
متصدي سیلو4324
متصدي صدور پروانه ورود و خروج کاال در انبار4324
متصدي صدور قبض انبار4324
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شرح کدکد
انبارمتصدي کنترل بار در 4324
متصدي کنترل بارگیري4324
متصدي موجودي انبار4324
کردن کاالي انبارمتصدي وزن4324
کشی در انبارمتصدي وزن4324
مسئول بارگیري انبار4324
معاون انبار4324
معاون فنی انبار4324
ناظر انبار4324
وزان انبار4324
سایر کارکنان پشتیبانی دفتري44
سایر کارکنان پشتیبانی دفتري441
کارکنان کتابخانه4411
بایگان کتابخانه4411
دستیار اجرایی کتابخانه4411
دستیار اسناد کتابخانه4411
دستیار خدمات اطالعاتی کتابخانه4411
ايدستیار خدمات کتابخانه4411
دستیار دفتري کتابخانه4411
دستیار فنی کتابخانه4411
دستیار کتابخانه4411
کار کتابخانهکمک4411
متصدي اسناد کتابخانه4411
متصدي بانک اطالعات فنی کتابخانه4411
متصدي بایگانی کتابخانه4411
متصدي کتابخانه4411
متصدي مدارك و اطالعات کتابخانه4411
مسئول بایگانی کتابخانه4411
بردار کتابخانهنسخه4411
ها و کارکنان دفاتر پستیرساننامه4412
کوب محصوالت پستیبند و پلمپبسته4412
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شرح کدکد
پستچی4412
رئیس باجه پست4412
رئیس دایره توزیع پست و تلگراف4412
رئیس قسمت امانات پستی4412
خانهسرپرست پست4412
مأمور پست4412
متصدي ابطال تمبر4412
متصدي امور پستی4412
متصدي باجه پست4412
متصدي بیمه امانات پستی داخلی و خارجی4412
متصدي پست سفارشی4412
متصدي تخلیه صندوق پستی4412
هامتصدي تفکیک نامه4412
متصدي ثبت و تجزیه و ارسال مراسالت پستی4412
بندي مراسالت پستمتصدي دسته4412
متصدي فروش تمبر4412
هالیست کردن آدرسمتصدي 4412
هامتصدي لیست کردن نامه4412
متصدي مهرزدن در اداره پست4412
مدیر دفتر پست4412
مسئول توزیع تلگراف4412
مسئول توزیع قبض آبونمان4412
برنامه4412
رساننامه4412
رسان پستنامه4412
خوانی و امور مرتبطمتصدیان کدگذاري، نمونه4413
گیر چاپغلط4413
کدگذار4413
متصدي کدگذاري4413
خوان چاپنمونه4413
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شرح کدکد
کاتبان و کارکنان مشاغل مرتبط4414
نویسعریضه4414
کاتب4414
نویسنامه4414
متصدیان بایگانی و تهیه رونوشت4415
بردارياپراتور ماشین نسخه4415
هاي اوزالیداپراتور ماشین4415
هاي فتوکپیاپراتور ماشین4415
کنندهفتوکپی4415
گیرفتوکپی4415
متصدي اسکن4415
متصدي اسناد4415
متصدي بایگانی4415
متصدي تکثیر اوراق4415
متصدي تهیه رونوشت4415
متصدي زیراکس4415
متصدي فتوکپی4415
متصدي فکس4415
متصدي کپی4415
کاردکسمتصدي 4415
متصدي ماشین اوزالید4415
کپی و زیراکس و فتوکپیمتصدي ماشین پلی4415
متصدي میکروفیش4415
بردار بایگانینسخه4415
کارکنان امور کارگزینی4416
دستیار بخش منابع انسانی4416
کارگزین4416
متصدي بخش منابع انسانی4416
پرسنلیهاي متصدي ثبت پرونده4416
متصدي حضوروغیاب کارکنان4416
متصدي قسمت بازنشستگی4416
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شرح کدکد
متصدي کارگزینی4416
نشده در جاي دیگربنديکارکنان پشتیبانی دفتري، طبقه4419
کننده بریده جرایدتهیه4419
هاي راهنماکننده دفترچهتهیه4419
سازي آگهی تبلیغاتیمتصدي آماده4419
سازي کاتالوگآمادهمتصدي 4419
سازي گاهنامهمتصدي آماده4419
متصدي انتشار4419
هامتصدي تنظیم آگهی4419
متصدي تهیه مکاتبات4419
متصدي دفتر اندیکاتور4419

کارکنان ارائه خدمات و کارکنان فروش5
کارکنان ارائه خدمات شخصی51
سفرنماهايداران، خدمه کمکی و راهمهمان511
داران سفرمهمان5111
کن اتوبوسجمعبلیت 5111
هواپیما و کشتی-خدمه کابین 5111
شاگرد راننده5111
دار قطار یا اتوبوسمهمانکمک5111
دار اتوبوسمهمان5111
دار قطارمهمان5111
دار کشتیمهمان5111
دار هواپیمامهمان5111
عمومینقل وخدمه کمکی حمل5112
بازرس اتوبوس مسافربري5112
)نقل عمومیوحمل(بازرس بلیت 5112
بازرس شرکت واحد5112
بازرس قطار5112
راننده اتوبوسکمک5112
راننده اتوبوس برقیکمک5112
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شرح کدکد
مأمور انتظامات خط واحد5112
آهنمأمور بازبین بلیت راه5112
مأمور سالن قطار5112
قطارمأمور 5112
راهنماهاي سفر و مناطق دیدنی5113
بلد راه5113
پاکار5113
شناسراه5113
راهنماي اماکن تاریخی5113
راهنماي تور مسافرتی5113
راهنماي جهانگردي5113
راهنماي حج5113
راهنماي سفر5113
راهنماي گالري5113
راهنماي گالري هنري5113
گردشگرانراهنماي 5113
راهنماي محلی5113
راهنماي موزه5113
سرپرست کاروان5113
محافظ ایمنی تورها5113
آشپزها512
آشپزها5120
آشپز5120
پزبریانی5120
جگرکی5120
پزحلیم5120
پزدیزي5120
پزسیرابی5120
طباخ5120
پزفرنی5120
کبابی5120
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شرح کدکد
پزپاچهکله5120
هاها و متصدیان کافهپیشخدمت513
)غیراز خدمتکاران منازل(ها پیشخدمت5131
پیشخدمت رستوران5131
)غیراز خدمتکار منزل(پیشخدمت 5131
سرپیشخدمت در هتل5131
)غیراز خدمتکار منزل(سرپیشخدمت 5131
سرگارسون5131
گارسونکمک5131
هامتصدیان کافه5132
آبدارچی5132
چیشاگرد قهوه5132
چیقهوه5132
چیکافه5132
متصدي آبدارخانه5132
شاپمتصدي کافی5132
متصدي کافه5132
آرایشگران و کارکنان مشاغل مرتبط514
آرایشگران مو، چهره، بدن و کارکنان مشاغل مرتبط5143
آرایشگر5143
)پدیکوریست(آرایشگر پا و ناخن پا 5143
آرایشگر تئاتر و سینما5143
آرایشگر چهره و بدن5143
)مانیکوریست(آرایشگر دست و ناخن دست 5143
آرایشگر متخصص مدل موي سر5143
آرایشگر مو5143
آرایشگر موي مردان5143
اپیالسیونر5143
آرابدن5143
بندانداز5143
پدیکوریست5143
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شرح کدکد
کننده موترمیم5143
کوبخال5143
سلمانی5143
صورتگر5143
طراح گریم5143
آرایشگرکمک5143
گریمور5143
گریمور تبلیغاتی5143
ماساژور زیبایی5143
مانیکوریست5143
متخصص گریم5143
متخصص مراقبت از مو5143
دهنده مومدل5143
مشاور الغري آرایشگاه5143
داريداري و خانهسرپرستان ساختمان515
ها و سایر مؤسساتها، هتلداري در ادارهسرپرستان امور نظافت و ساختمان5151
سرپرست مستخدمان5151
سرپیشخدمت5151
داريسرخدمتکار ساختمان5151
سرکارگر خدماتی اداره5151
سرکارگر خدماتی شرکت5151
سرکارگر خدماتی هتل5151
)ها و مستخدمانغیراز نظافتچی(خدمتکاران منازل 5152
)غیراز نظافتچی و مستخدم(خدمتکار منزل 5152
)غیراز نظافتچی و مستخدم(سرپرست مستخدمان منزل 5152
)غیراز نظافتچی و مستخدم(سرپیشخدمت منزل 5152
)غیراز نظافتچی و مستخدم(سرخدمتکار منزل 5152
)غیراز نظافتچی و مستخدم(منزل مباشر در 5152
)غیراز نظافتچی و مستخدم(ناظر در منزل 5152
سرایداران5153
خادم کلیسا5153
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شرح کدکد
خادم مسجد5153
سرایدار5153
فراش مدرسه5153
نگهبان ساختمان5153
سایر کارکنان ارائه خدمات شخصی516
مرتبطگیرها و کارکنان مشاغل ها، فالبینطالع5161
پیشگو5161
بینطالع5161
گیرفال5161
بینکف5161
مالزمان و پیشخدمتان مخصوص5162
مالزم-پیشخدمت مخصوص 5162
مالزم5162
ندیمه5162
کنندگان اجساددفن و مومیاییومأموران کفن5163
دفنواجراکننده مراسم مذهبی کفن5163
گوتلقین5163
غسال5163
قبرکن5163
نویسکفن5163
گورکن5163
دفنومأمور کفن5163
متصدي متوفیات5163
شويمرده5163
کننده اجسادمومیایی5163
نماز میت خوان5163
کنندگان حیواناتتیمارگران و مراقبت5164
آموزتیمارکننده حیوانات دست5164
تیمارکننده سگ5164
اسبکننده رام5164
دستیار دامپزشککمک5164
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شرح کدکد
کارگر قرنطینه حیوانات5164
وحشمأمور باغ5164
مأمور قرنطینه حیوانات5164
کننده حیواناتمراقبت5164
مربی سگ5164
مربیان رانندگی5165
مربی تعلیم رانندگی5165
مربی رانندگی5165
نشده در جاي دیگربنديطبقهکارکنان ارائه خدمات شخصی، 5169
دار حمامجامه5169
حمامی5169
دالك حمام5169
کارگر حمام5169
کش گرمابهکیسه5169
کارکنان فروش52
فروشندگان در خیابان و بازار521
)جز مواد خوراکیبه(هاي فروش و بازار فروشندگان دکه5211
خوراکیجز مواد به-فروش بازار دست5211
جز مواد خوراکیبه-دستیار فروش دکه خیابانی5211
جز مواد خوراکیبه-دار بازاردکه5211
جز مواد خوراکیبه-داردکه5211
فروشروزنامه-داردکه5211
فروشگل-داردکه5211
فروش در دکهروزنامه5211
جز مواد خوراکیبه-فروشنده در بازار5211
جز مواد خوراکیبه-فروشنده در دکه 5211
جز مواد خوراکیبه-فروشنده در کیوسک 5211
جز مواد خوراکیفروشنده دکه خیابانی به5211
فروش در دکهگل5211
گرد مواد خوراکیفروشندگان دوره5212
گردفروش دورهاسنک5212
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شرح کدکد
گردفروش دورهباقالی5212
خیابانی مواد خوراکیفروش دست5212
فروش مواد خوراکیدست5212
مواد خوراکی-دار بازاردکه5212
دار مواد خوراکیدکه5212
فروش مواد خوراکیطواف ـ دست5212
گرد مواد خوراکیفروشنده دوره5212
گردلبوفروش دوره5212
هاکارکنان فروشگاه522
هافروشندگان فروشگاهداران، سرپرستان و مغازه5224
فروشامانت5224
اوراقچی5224
فروشبرنج5224
بزاز5224
بقال5224
فروشبنزین5224
)پارچه، برنج، آهن و غیره(بنکدار 5224
)فروشعمده(کننده کاال پخش5224
)فروشعمده(کننده گاز پخش5224
)فروشعمده(کننده روزنامه توزیع5224
)فروشعمده(کننده شیر توزیع5224
)فروشعمده(کننده کاال توزیع5224
)فروشعمده(کننده گوشت و مرغ توزیع5224
)فروشعمده(کننده نوشابه توزیع5224
خراز5224
خواروبارفروش5224
دستیار سفارشات فروشگاه5224
دستیار فروش فروشگاه5224
فروشسقط5224
خرسلف5224
سمسار5224
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شرح کدکد
شاگرد مغازه5224
عالف5224
بندعالق5224
فروشنده5224
)فروشیکارگاه خرده(فروشنده 5224
)فروشیکارگاه عمده(فروشنده 5224
فروشنده ماهی5224
قصاب5224
کارگر پخش و تولید کاال5224
فروشگوشت5224
فروشلبنیات5224
کاالمأمور پخش و توزیع 5224
فروشماهی5224
متصدي پخش و توزیع کاال5224
مسئول فروش5224
دارمغازه5224
هاناظر و سرپرست فروشگاه5224
ناظر و سوپروایزر سوپرمارکت5224
دارهاناظر و سوپروایزر صندوق5224
هاي عرضه بلیتداران و متصدیان باجهصندوق523
هاي عرضه بلیتو متصدیان باجه) بانکجز به(داران صندوق5230
فروش سینما و تئاتربلیت5230
دار انبارصندوق5230
دار جایگاه سوخت و سرویسصندوق5230
دار غرفهصندوق5230
دار فروشگاهصندوق5230
دار فروشگاه بزرگصندوق5230
ايدار فروشگاه زنجیرهصندوق5230
کوچکدار فروشگاه صندوق5230
)رویدادهاي تفریحی و ورزشی(متصدي صدور بلیت 5230
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شرح کدکد
سایر کارکنان فروش524
هاها و مدلهاي لباس و سایر مانکنمانکن5241
مانکن تبلیغاتی5241
مانکن لباس5241
مانکن مد5241
مدل تبلیغاتی5241
مدل هنرمندان5241
مدل هنري5241
دهندگان اجناسنمایش5242
کننده کاال براي فروشعرضه5242
دهنده کاالنمایش5242
خانهبهفروشندگان خانه5243
فروشنده خانگی کاال5243
خانهبهفروشنده خانه5243
هاي خانگیفروشنده کاال در مهمانی5243
دار خانگیمزون5243
خانهبهفروش خانهنماینده5243
تماس تلفنیکارکنان فروش مراکز 5244
دوربازاریاب ازراه5244
بازاریاب تلفنی5244
فروشنده اینترنتی5244
دورفروشنده بازاریابی ازراه5244
فروشنده تلفنی5244
فروشنده مرکز تماس تلفنی مشتري5244
فروشنده مرکز فروش تلفنی5244
نماینده فروش تلفنی5244
سرویسمتصدیان جایگاه سوخت و 5245
بنزینکارگر پمپ5245
بنزینمتصدي پمپ5245
متصدي جایگاه سوخت و سرویس5245
متصدي سوخت و سرویس لنگرگاه5245
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شرح کدکد
متصدیان پیشخوان ارائه خوراکی و نوشیدنی5246
میوه فروشآب5246
دار بیمارستانبوفه5246
دار هتلبوفه5246
فروشساندویچ5246
بوفهمتصدي 5246
متصدي پیشخوان ارائه خوراکی و نوشیدنی5246
متصدي پیشخوان ساالد در رستوران5246
تریامتصدي پیشخوان کافه5246
نشده در جاي دیگربنديکارکنان فروش، طبقه5249
دهنده کاالها و تجهیزاتکرایه5249
شخصیهايکارکنان ارائه مراقبت53
مربیان کودکانکودکان، و کمککارکنان مراقبت از 531
کارکنان مراقبت از کودکان5311
پدریار5311
پرستار بچه5311
پرستار کودك5311
دایه5311
کارکن فامیلی مراقبت روزانه از کودك5311
کودکیار5311
مادریار5311
مراقب کودك5311
مستخدم مهد کودك5311
آموزگارانکمک5312
دستیار آموزگار5312
دبستانیدستیار آموزگار پیش5312
مربی کودکانکمک5312
هاي شخصی در خدمات سالمت و بهداشتکارکنان ارائه مراقبت532
دستیاران مراقبت سالمت و بهداشت5321
پرستار سالمندان در مراکز درمانی5321
بهیارکمک5321
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شرح کدکد
بیمارستان یا مراکز درمانیپزشکی در دستیار امور روانکمک5321
دستیار پرستار در درمانگاه یا بیمارستانکمک5321
دستیار ماما در درمانگاه یا بیمارستانکمک5321
دستیار مراقبت از بیمار در بیمارستان یا مراکز درمانیکمک5321
مددیار در مراکز درمانی5321
منازلهاي شخصی در کارکنان ارائه مراقبت5322
دهنده خدمات مراقبت شخصی در منزلارائه5322
پرستار در منزل5322
پرستار سالمندان در منزل5322
دستیار پرستار در منزلکمک5322
دستیار ماما در منزلکمک5322
دستیار مراقبت در منزلکمک5322

نشـده در  بنـدي طبقههاي شخصی در خدمات سالمت و بهداشت، کارکنان ارائه مراقبت5329
جاي دیگر

زنآمپول5329
هاي اولیهدهنده کمکارائه5329
بیماربر5329
پانسمانچی5329
تزریقاتچی5329
دستیار تصویربرداري پزشکی5329
دستیار داروخانه5329
دستیار ضدعفونی کردن5329
پزشکیدستیار دندانکمک5329
کارگر بانک خون5329
کارگر بیمارستان5329
کارگر قرنطینه5329
مأمور سالن تشریح5329
متصدي غذاي بیمارستان5329
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شرح کدکد
کارکنان ارائه خدمات حفاظتی54
کارکنان ارائه خدمات حفاظتی541
هانشانآتش5411
نشانآتش5411
نشان جنگلآتش5411
نشان شهريآتش5411
نشانیامدادگر آتش5411
نشانیتکنسین آتش5411
سوزيتکنسین ایمنی ـ آتش5411
نشانیکارشناس آتش5411
نشان جنگلمأمور آتش5411
نشانیمأمور آتش5411
وحشنشانی حیاتمأمور آتش5411
مأمور اطفاي حریق5411
نشانی جنگلمأمور گشت آتش5411
نشانیمأمور نجات آتش5411
ناظر حریق5411
مأموران پلیس5412
افسر آگاهی5412
افسر پلیس5412
بازرس مبارزه با قاچاق مواد مخدر5412
پاسبان نیروي انتظامی5412
پلیس5412
پلیس راه5412
پلیس قضایی5412
نگاري نیروي انتظامیتکنسین انگشت5412
)نیروي انتظامی(کارآگاه 5412
ورانندگیراهنماییکاردان فنی 5412
کارشناس اسلحه5412
)ورانندگیراهنمایی(کارشناس تصادفات 5412
ورانندگیکارشناس راهنمایی5412
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شرح کدکد
مأمور آگاهی5412
مأمور اداره پلیس5412
مأمور پلیس5412
مأمور تشخیص هویت5412
مأمور گشت پلیس5412
مأمور نیروي انتظامی5412
تعیین خالفی ماشینمتصدي 5412
گذاري اتومبیلمتصدي شماره5412
نامه رانندگیمتصدي صدور گواهی5412
نگهبانان زندان5413
افسر ندامتگاه5413
پلیس اصالح و تربیت5413
زندانبان5413
مأمور تأدیب5413
نگهبان زندان5413
مأموران حراست5414
گاردبادي5414
مرگپیش5414
دربان5414
مأمور امنیت هتل5414
مأمور امنیتی5414
مأمور تحقیق گزینش5414
مأمور حراست5414
مأمور گشت حراست5414
متصدي کنترل با تلویزیون مدار بسته5414
متصدي کنترل بصري بانک5414
محافظ شخصی5414
محافظ قطار مسافربري5414
محافظ موزه5414
یا پاسدارمحافظ 5414
مسئول بسیج5414
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شرح کدکد
مسئول حراست5414
مسئول کمیته انضباطی دانشگاه5414
مسئول گزینش استخدام5414
مسئول واحد بازرسی خواهران5414
نشده در جاي دیگربنديکارکنان ارائه خدمات حفاظتی، طبقه5419
جنگلبان5419
سرپرست حفاظت پاالیشگاه5419
شکاربان5419
بان جنگلقرق5419
مأمور حفاظت تأسیسات حرارتی5419
وحشمأمور حفاظت حیات5419
مأمور کنترل ترافیک و پارك خودرو5419
مأمور کنترل عبورومرور در خیابان5419
مأمور گارد جنگل5419
مأمور گشت ساحل5419
مأمور مراقبت از جنگل5419
مأمور نجات غریق5419
بانمحیط5419

داري و ماهیگیريکارکنان ماهر کشاورزي، جنگل6
کارکنان ماهر کشاورزي بازارمدار61
باغداران و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي611
تولیدکنندگان محصوالت زراعی و سبزیجات6111
دهنده قارچپرورش6111
تولیدکننده قارچ6111
تولیدکننده محصوالت زراعی6111
زمینیکشاورز تولیدکننده بادام6111
کشاورز تولیدکننده برنج6111
کشاورز تولیدکننده پنبه6111
کشاورز تولیدکننده توتون6111
کشاورز تولیدکننده چغندر6111
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شرح کدکد
کشاورز تولیدکننده حبوبات6111
کشاورز تولیدکننده زعفران6111
کشاورز تولیدکننده سبزیجات6111
زمینیکشاورز تولیدکننده سیب6111
جاتکشاورز تولیدکننده صیفی6111
کشاورز تولیدکننده غالت6111
کشاورز تولیدکننده کتان6111
و جوکشاورز تولیدکننده گندم6111
فرنگیکشاورز تولیدکننده گوجه6111
کشاورز تولیدکننده نیشکر6111
کشاورز تولیدکننده یونجه6111
کار قارچکارگر ماهر کشت6111
کاريکارگر ماهر مزرعه برنج6111
)تولید محصوالت زراعی(کارگر ماهر مزرعه 6111
کاريکارگر ماهر مزرعه سبزي6111
کاريکارگر ماهر مزرعه صیفی6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت پنبه6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت توتون6111
مزرعه کاشت حبوباتکارگر ماهر 6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت غالت6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت کتان6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت گندم و جو6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت نیشکر6111
ايتولیدکنندگان محصوالت درختی و بوته6112
ايدهنده درختان بوتهپرورش6112
دارصمغدهنده درختانپرورش6112
دهنده درختان مثمر و غیرمثمرپرورش6112
دارتاکستان6112
ايتولیدکننده محصوالت درختی و بوته6112
تولیدکننده میوه6112
کشاورز تولیدکننده چاي6112
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شرح کدکد
ايکارگر ماهر باغبانی محصوالت درختی و بوته6112
کارگر ماهر پیوندزن درختان میوه6112
ايماهر پیوندکاري محصوالت درختی و بوتهکارگر 6112
گیري از درختانکارگر ماهر صمغ6112
کارگر ماهر کاشت محصوالت درختی6112
درخت و بوتهکارگر ماهر هرس6112
دهندگان گل و نهالباغبانان و پرورش6113
باغبان6113
گل و نهالباغبان مزرعه پرورش6113
نهالباغدار گل و 6113
دهنده گلپرورش6113
دهنده گل و نهالپرورش6113
دهنده نهالپرورش6113
)فضاي سبز(کارگر ماهر باغبانی محوطه 6113
کارگر ماهر پیوندزنی نهال6113
زنی گل و نهالکارگر ماهر قلمه6113
کاريکارگر ماهر مزرعه گل6113
کارگر ماهر نشاکاري گل و نهال6113
کاريکارگر ماهر نهال6113
کارگر ماهر هرس گل6113
دارگلخانه6113
صورت مختلطتولیدکنندگان محصوالت کشاورزي به6114
تولیدکننده محصوالت مختلف کشاورزي6114
)تولید محصوالت مختلط کشاورزي(کارگر ماهر مزرعه 6114
مختلطصورت کشاورز تولیدکننده محصوالت کشاورزي به6114
کشاورز تولیدکننده محصوالت مختلف کشاورزي6114
دهندگان حیواناتپرورش612
هاي گوشتی و شیردهدهندگان دامپرورش6121
هاي گوشتی و شیردهپرواربند دام6121
دهنده بزپرورش6121
هاي گوشتی و شیرده براي اصالح نژاددهنده دامپرورش6121
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شرح کدکد
دهنده شترپرورش6121
دهنده گاو شیريپرورش6121
دهنده گاو گوشتیپرورش6121
دهنده گوسفندپرورش6121
هاي گوشتی و شیردهار دامدچوب6121
هاي گوشتی و شیردهپرور دامدام6121
هاي گوشتی و شیردهدامدامدار6121
هاي گوشتی و شیردهدار دامرمه6121
هاي گوشتی و شیردهي دامدامدارکارگر ماهر مزرعه 6121
گاودار6121
هاي گوشتی و شیردهدار دامگله6121
گوسفنددار6121
دهندگان طیور و ماکیانپرورش6122
دهنده بلدرچینپرورش6122
دهنده بوقلمونپرورش6122
دهنده پرندگانپرورش6122
دهنده پرندگان شکاريپرورش6122
دهنده تیهوپرورش6122
دهنده جوجهپرورش6122
دهنده شترمرغپرورش6122
دهنده طیورپرورش6122
دهنده کبکپرورش6122
دهنده ماکیانپرورش6122
دهنده مرغ و خروسپرورش6122
هاي خانگیدهنده مرغپرورش6122
کشیسرپرست قسمت جوجه6122
کشیکارگر ماهر جوجه6122
مرغدار6122
دار مزرعه پرورش طیورمزرعه6122
مسئول مرغداري6122
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شرح کدکد
دهندگان زنبور عسل و کرم ابریشمپرورش6123
دهنده پرندگان زینتیپرورش6123
دهنده پرندگان مسابقهپرورش6123
دهنده زنبور عسلپرورش6123
دهنده کرم ابریشمپرورش6123
زنبوردار6123
کاري کرم ابریشمماهر پیلهکارگر 6123
کارگر ماهر زنبورداري6123
داريکارگر ماهر نوغان6123
کندودار زنبور عسل6123
دارنوغان6123
نشده در جاي دیگربنديدهندگان حیوانات، طبقهپرورش6129
کننده نژاد اسباصالح6129
کننده نژاد سگاصالح6129
دهنده اسبپرورش6129
دهنده تمساحپرورش6129
دهنده حیوانات آزمایشگاهیپرورش6129
)نشدهحیوانات اهلی(دهنده حیوانات خزدار پرورش6129
دهنده قورباغهپرورش6129
دهنده کروکودیلپرورش6129
دهنده مارپرورش6129
دهنده موش آزمایشگاهیپرورش6129
صورت مختلطدهندگان حیوانات بهپرورشتولیدکنندگان محصوالت کشاورزي و 613
صورت مختلطدهندگان حیوانات بهتولیدکنندگان محصوالت کشاورزي و پرورش6130
صورت مختلطدهنده حیوانات بهتولیدکننده محصوالت کشاورزي و پرورش6130
ي مختلطکارگر ماهر مزرعه کشاورزي و دامدار6130
محصوالت کشاورزي و دامیکشاورز تولیدکننده 6130
داري، ماهیگیري و شکار بازارمدارکارکنان ماهر جنگل62
داري و کارکنان مشاغل مرتبطکارکنان جنگل621
داري و کارکنان مشاغل مرتبطکارکنان جنگل6210
ارزیاب درختان جنگلی6210
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شرح کدکد
ارزیاب الوار در جنگل6210
ارزیاب چوب جنگل6210
الوار و تیر در جنگلکاراره6210
الواربر در جنگل6210
کار الوار جنگلبرش6210
کار تراورس در جنگلبرش6210
کار دیرك و تیر چوبی در جنگلبرش6210
دارجنگل6210
بر در جنگلچوب6210
انداز جنگلدرخت6210
پز چوبزغال6210
ساز چوبزغال6210
ساز در جنگلزغال6210
زن و آراینده درختان جنگلسرشاخه6210
زن الواربري در جنگلشاخه6210
بند الوار در جنگلطبقه6210
داريکارگر ماهر جنگل6210
بر جنگلکنده6210
گذارانکارکنان ماهیگیري، شکارچیان و تله622
پروريکارکنان آبزي6221
کننده محل پرورش ماهیاداره6221
دهنده جلبکپرورش6221
دهنده صدف خوراکیپرورش6221
دهنده غذاهاي دریاییپرورش6221
دهنده ماهیپرورش6221
دهنده مرواریدپرورش6221
دهنده میگوپرورش6221
کارگر ماهر حوضچه پرورش ماهی6221
کارگر ماهر مزرعه پرورش غذاهاي دریایی6221
دریاییکننده گیاهان کشت6221
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شرح کدکد
گذارانشکارچیان و تله6224
گذار جانورانتله6224
گذار جانوران خزدارتله6224
جز انواع ماهی و میگوافکن و شکارچی آبزیان  بهدام6224
گذار جانوراندام6224
شکارچی جانوران6224
جز انواع ماهی و میگوصیاد آبزیان به6224
صیاد صدف خوراکی6224
مارگیر6224
هاي داخلی، ساحلی و عمیقکارکنان ماهیگیري در آب6225
سرکارگر صید انوع ماهی6225
صیاد ماهر انواع ماهی6225
صیاد میگو6225
کارگر ماهر صید انواع ماهی6225
کارگر ماهر ماهیگیري6225
هاي داخلیماهیگیر آب6225
هاي ساحلیماهیگیر آب6225
هاي عمیقماهیگیر آب6225
)هاي ساحلیآب(ناخداي شناور صیادي 6225
)هاي عمیقآب(ناخداي شناور صیادي 6225
هاي ساحلیناخداي شناور ماهیگیري در آب6225
هاي عمیقناخداي شناور ماهیگیري در آب6225
کشاورزان، ماهیگیران، شکارچیان و گردآوران خودمصرف63
دار خودمصرفمحصولکشاورزان 631
دار خودمصرفکشاورزان محصول6310
دار خودمصرفباغبان محصول6310
دار خودمصرفباغدار محصول6310
دار خودمصرفکار محصولسبزي6310
دار خودمصرفکشاورز محصول6310
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شرح کدکد
کشاورزان دامدار خودمصرف632
خودمصرفکشاورزان دامدار6320
خودمصرفدامدارکشاورز 6320
گاودار خودمصرف6320
گوسفنددار خودمصرف6320
دار خودمصرفکشاورزان دامدار و محصول633
دار خودمصرفو محصولکشاورزان دامدار6330
خودمصرفدار و دامدارکشاورز محصول6330
گذاران و گردآوران خودمصرفماهیگیران، شکارچیان، تله634
گذاران و گردآوران خودمصرفماهیگیران، شکارچیان، تله6340
گذار خودمصرفتله6340
کننده گیاهان دارویی خودمصرفآوريجمع6340
کننده گیاهان کوهی خودمصرفآوريجمع6340
شکارچی خودمصرف6340
غواص خودمصرف6340
ماهیگیر خودمصرف6340

مرتبطهاي صنعتگران و کارکنان حرفه7

جـز  به(هاي مرتبط سازي و کارکنان حرفههاي عمرانی یا ساختمانکارکنان اجراي طرح71
)کارهابرق

هاي مرتبطکارکنان مشاغل مرتبط با اسکلت ساختمان و کارکنان حرفه711
بناها7111
بنا7111
بناي آجرکار7111
سازبناي دودکش7111
کاربناي کاهگل7111
بندکش ساختمان7111
چپرساز7111
کار ساختمانسفت7111
سازشومینه7111
کاریزکن7111
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شرح کدکد
کارگر ماهر حفر قنات7111
جز معدنبه-کارگر ماهر حفاري7111
روبالي7111
مقنی7111
معمار-ساز ساختمان7111
معمار سنتی ساختمان7111
ها و کارکنان مشاغل مرتبطآجرچین7112
آجر نسوزکار7112
آجرچین ساختمان7112
چین ساختمانبلوك7112
ساختمانی-کارهاي تزیینتراشها و سنگشکنها، سنگتراشکارها، سنگسنگ7113
کار سنگبتونه7113
کاربناي سنگ7113
کار سنگ ـ با دستپرداخت7113
حجار7113
حکاك بناي یادبود7113
حکاك سنگ7113
بند سنگدرجه7113
برسنگ7113
تراشسنگ7113
تراش با ابزار یا نیروي دستیسنگ7113
کارتراش تزیینسنگ7113
چین ساختمانسنگ7113
شکنسنگ7113
شکن با ابزار یا نیروي دستیسنگ7113
کارسنگ7113
کار ساختمانسنگ7113
کوبسنگ7113
کار سنگصیقل7113
کار سنگ با ابزار یا نیروي دستیصیقل7113
کار سنگکنده7113
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شرح کدکد
تراشگرانیت7113
کاران بتون و کارکنان مشاغل مرتبطریزها، پرداختبتون7114
آرماتوربند7114
آرماتورچی7114
ریزبتون7114
ریز ساختمانبتون7114
کاربتون7114
)براي پوشش کف(دانه مرمر بناي بتون سنگ7114
)براي پوشش کف(بناي بتون موزاییکی 7114
کار بتونپرداخت7114
کار سطوح سیمانیپرداخت7114
ریزيسرکارگر بتون7114
بند بتون و سیمانقالب7114
قرنیزکار ساختمان7114
کفراژبند بتن7114
نجاران امور ساخت ساختمان و وسایل نقلیه7115
کار ساختمانبستچوب7115
در و پنجره چوبی ساز7115
درودگر ـ در و پنجره ساز7115
سرپرست نجاري7115
سرکارگر نجاري7115
قایق چوبی ساز7115
قرنیز چوبی ساز7115
سازکشتی چوبی 7115
سازچوبی تریلیکفی7115
نجار اسکلت ساختمان7115
نجار پل چوبی7115
سازنجار چارچوب7115
نجار ساده7115
نجار صحنه تئاتر7115
نجار کشتی و قایق7115
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شرح کدکد
نجار نماکار7115
نرده چوبی ساز7115
کننده در چوبینصب7115

ــا اســکلت ســاختمان و کارکنــان حرفــه 7119 هــاي مــرتبط، کارکنــان مشــاغل مــرتبط ب
نشده در جاي دیگربنديطبقه

ساختهساختمان پیشبرپاکننده 7119
کار ساختمانتخریب7119
کار ماهر ساختمانتخریب7119
خرپاکوب7119
بند ساختمانداربست7119
ساز ساختمانداربست7119
کار ساختمانکارگر ارتفاع7119
کار داربست فلزينصب7119
بند ساختمانیراق7119
هاي مرتبطکارکنان حرفهکارهاي تکمیلی ساختمان و کارکنان 712
سازهابام7121
آردوازکار سقف ساختمان7121
کار سقفآسفالت7121
کارایرانیت7121
سازبام7121
کارساز آسفالتبام7121
کارساز پوشالبام7121
کارساز سفالبام7121
ساز فلزکاربام7121
سازپشت بام7121
ساختمانتعمیرکار سقف 7121
تعمیرکار شیروانی7121
کوبتوفال7121
کار سقفسفال7121
کار ساختمانسقف7121
کارشیروانی7121
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شرح کدکد
کارلمبه7121
کننده سقف کاذبنصب7121
کارانها و کاشیکنکف فرش7122
کاربناي کاشی7122
چسبانپارکت7122
چسبانسرامیک7122
کارسرامیک7122
چسبانسنگ7122
چسبانکاشی7122
چینکاشی7122
کارکاشی7122
کنکف فرش7122
چسبانلیمینیت7122
کارلیمینیت7122
متصدي نصب پارکت و مکالئوم7122
پوش ـ پارکت و مکالئوممتصدي نصب کف7122
مرمرچین7122
برموزاییک7122
چسبانموزاییک7122
چینموزاییک7122
کارموزاییک7122
چسبانموکت7122
نصاب کاشی7122
نصاب کاشی و مرمر7122
نصاب موزاییک7122
نصاب موکت7122
کارهاکارها و سیماناندودکارها، گچ7123
اندودکار گچ7123
بناي سفیدکار7123
کاربناي سیمان7123
کاربناي گچ7123
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شرح کدکد
ساختهبري پیشگچسازنده قطعات7123
سفیدکار ساختمان7123
سفیدکار سیمان7123
کارسمنت7123
کارسیمان7123
کار تزیینیسیمان7123
کار ساختمانسیمان7123
برگچ7123
بر ساختمانگچ7123
کارگچ7123
کار با گچ الیافیگچ7123
کار تزیینیگچ7123
کار ساختمانگچ7123
کش سیماننرمه7123
ساختهکننده و تعمیرکار دیوارهاي گچی پیشنصب7123
کارهاعایق7124
بنداکوستیک7124
کارایزوگام7124
کار ساختمانایزوله7124
هاي بخاربند دیگعایق7124
بند لولهعایق7124
کارعایق7124
کار اکوستیکعایق7124
کار بام و سقفعایق7124
کار تجهیزات حرارتی، تهویه و تبریدعایق7124
هواکار تجهیزات سرمایش و تهویهعایق7124
کار دیگ بخار و لولهعایق7124
کار ساختمانعایق7124
کار صنعتیعایق7124
کار صوتیعایق7124
کار ساختمانیکارگر عایق7124
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شرح کدکد
کار موتورخانهکارگر عایق7124
عایقنصاب 7124
برهاشیشه7125
کار شیشهبتونه7125
اندازشیشه7125
انداز ساختمانشیشه7125
بر ساختمانشیشه7125
بر ساختمان و خودروشیشه7125
کنشیشه نصب7125
کار شیشهنصب7125
ايکننده در شیشهنصب7125
خودروکننده شیشهنصب7125
و سقفکننده شیشه نورگیر نصب7125
وسایل نقلیهکننده شیشهنصب7125
هاي ساختمانی و صنعتیکشلوله7126
تعمیرکار لوله آب7126
تکنسین زهکشی7126
کشیسرپرست لوله7126
کشیسرکارگر لوله7126
کارگر تعمیرات لوله7126
کشکارگر لوله7126
کشلوله7126
کش آبلوله7126
ساختمانکش لوله7126
هاي تهویهکش سیستملوله7126
کش شوفاژلوله7126
کش صنعتیلوله7126
کش فاضالبلوله7126
کش کشتی و هواپیمالوله7126
کش گاز خانگیلوله7126
)کشی گاز و وسایل گازسوزنصب و تعمیر لوله(کش گاز لوله7126
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شرح کدکد
کش وسایل نقلیهلوله7126
)هاي بزرگ مانند فاضالب و خط لوله انتقال نفتبراي لوله(گذار لوله7126
هابندي لولهمتصدي آب7126
هامتصدي اتصال لوله7126
هایاب لولهنشت7126
و سرمایشیتعمیرکاران تجهیزات تهویه مطبوع7127
کنندههاي خنکتعمیرکار برج7127
تعمیرکار تأسیسات تهویه مطبوع7127
تعمیرکار تأسیسات حرارتی7127
تعمیرکار تجهیزات تهویه مطبوع7127
تعمیرکار تجهیزات سرمایشی7127
تعمیرکار دستگاه تهویه7127
تعمیرکار شبکه گاز7127
تعمیرکار شوفاژ7127
شوفاژکار7127
متصدي تعمیر تجهیزات سردخانه7127
متصدي تعمیر تأسیسات تهویه مطبوع7127
متصدي نصب تأسیسات تهویه مطبوع7127
مکانیسین تأسیسات تهویه مطبوع7127
کنندههاي تهویه مطبوع و خنکمکانیسین دستگاه7127
کنندههاي تهویه مطبوع و خنکمکانیک دستگاه7127
هاي سردکننده و تهویه مطبوعکار دستگاهنصب7127
کننده شوفاژنصب7127
هاي مرتبطهاي ساختمانی و کارکنان حرفهتمیزکارهاي سازهنقاشان، 713
نقاشان ساختمانی و کارکنان مشاغل مرتبط7131
آسترکار دیوار7131
کار دیوارپرداخت7131
کار اسکلت فلزي ساختمانرنگ7131
کار ساختمانرنگ7131
نقاش ساختمانکمک7131
هاکشی خیابانمتصدي خط7131
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شرح کدکد
متصدي نصب تزیینات ساختمان7131
نصاب کاغذ دیواري7131
کار ساختماننقاش پیستوله7131
نقاش ساختمان7131
کار و جالکارهانقاشان پیستوله7132
کار وسایل نقلیهبطانه7132
کار اتومبیلپولیش7132
کار موتورسیکلتپولیش7132
کار واگنپولیش7132
صنایعکار در پیستوله7132
کار وسایل نقلیهپیستوله7132
جالکار7132
جالکار چوب7132
کار اتومبیلرنگ7132
کار فلزاترنگ7132
کار کشتیرنگ7132
آالتکار ماشینرنگ7132
کار مبلمان فلزيرنگ7132
کار محصوالت فلزيرنگ7132
کار هواپیمارنگ7132
صنعتیسرکارگر نقاشی محصوالت 7132
کارپولیشکمک7132
نقاش اتومبیلکمک7132
الکل کارالك7132
کار محصوالت فلزيلعاب7132
نقاش اتومبیل7132
کار غیرساختماننقاش پیستوله7132
نقاش تولیدات صنعتی7132
آالتنقاش ماشین7132
نقاش وسایل نقلیه7132
نقاش وسایل چوبی7132
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شرح کدکد
هاي ساختمانیتمیزکارهاي سازه7133
کنبخاري پاك7133
کن نماي ساختمانپاك7133
تمیزکار نماي ساختمان7133
کار ساختمانسندبالست7133
سايکارگر کف7133
پاش نماي ساختمانمتصدي دستگاه ماشه7133
هاي مرتبطآالت فلزکاري و کارکنان حرفهکارکنان فلزکاري، ماشین72
کارها و کارکنان مشاغل مرتبطسازها، جوشاي، قالبکاران و فلزکاران سازهورق721
گري فلزاتهاي ریختهها و ماهیچهسازندگان قالب7211
گريکار ریختهپرس7211
گريتمیزکار ریخته7211
گريساز ریختهحفره7211
گر فلز با دستریخته7211
گري فلزاتریختهسازنده قالب7211
گريسرپرست ریخته7211
گريسرکارگر ریخته7211
گريکار ریختهصیقل7211
گريشوي ریختهقالب7211
)سازيسازي و حفرهکف(گري فلز گیر ریختهقالب7211
گريساز ریختهکف7211
گريکارگر آسیاي ماسه ریخته7211
گريکارگر تکمیل ریخته7211
گريگیر ریختهماهیچهکمک7211
گريساز ریختهماهیچه7211
گريماهیچه پرکن ریخته7211
گريگذار ریختهماهیچه7211
گريگیر ریختهماهیچه7211
)فلزات(کارهاي با شعله کارها و برشجوش7212
بر با جوشآهن7212
اپراتور ماشین برش فلز7212
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شرح کدکد
کار با شعلهبرش7212
کار ماشین برش فلز با شعلهبرش7212
کار استیلنجوش7212
استیلنکار اکسیجوش7212
کار برنججوش7212
کار ترمیتجوش7212
کار در و پنجرهجوش7212
کار درزگیر فلزاتجوش7212
کار فلزجوش7212
جوشکار فلزات خالجوش7212
کار قوس الکتریکیجوش7212
محصوالت فلزيکار جوش7212
کار مقاومت الکتریکیجوش7212
کار نقطهجوش7212
کاري فلزاتسرپرست برش7212
کاري فلزاتسرپرست جوش7212
کار فلزاتسرکارگر برش7212
کار فلزاتسرکارگر جوش7212
زن سیم فلزيلحیم7212
کار فلزاتلحیم7212
کار کوره فلزاتلحیم7212
کار مشعللحیم7212
)فلزات(کارها ورق7213
چکان سازآب7213
کن سازگرمآب7213
ساز اتوبوس ـ فلزياتاق7213
ساز اتومبیل ـ فلزياتاق7213
ساز کامیون ـ فلزياتاق7213
ساز فلزي ـ غیر برقیاجاق7213
اگزوزساز7213
باربند فلزي ساز7213
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شرح کدکد
سازباك فلزي 7213
سازبخاري فلزي 7213
ساز اتوبوس ـ فلزيبدنه7213
ساز یخچال ـ فلزيبدنه7213
سازبشکه فلزي 7213
پایه میز ساز ـ فلزي7213
پرده کرکره فلزي ساز7213
تانکر فلزي ساز7213
تریلرساز ـ فلزي7213
تعمیرکار پرده کرکره فلزي7213
تعمیرکار تانکر نفت7213
تعمیرکار چراغ7213
تعمیرکار چراغ فلزي7213
تعمیرکار رادیاتور7213
تعمیرکار سماور7213
تعمیرکار سیلندر گاز7213
کنگرمتعمیرکار کاربراتور بخاري و آب7213
تعمیرکار لوازم دفتري و اداري فلزي7213
تعمیرکار لوازم گازسوز خانه7213
سماور سازتنوره7213
تیوب آلومینیومی ساز7213
ساز ـ فلزيجاکفشی7213
ساز ـ فلزيجالباسی7213
فلزي-سازجعبه7213
سازچراغ فلزي 7213
سازحلبی7213
اي فلزي سازدر کرکره7213
ساز کولردریچه7213
دودکش فلزي ساز7213
دیگ بخار ساز7213
دیگ زودپز ساز7213
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شرح کدکد
دیگ شوفاژ ساز7213
ساز ـ ظروف آشپزخانهدیگ7213
رادیاتورساز اتومبیل7213
رادیاتورساز ـ غیراز اتومبیل7213
زیر یخچالی فلزي ساز7213
سازنده بدنه کولر7213
سازنده پمپ فلزي7213
سازنده تنور فلزي7213
کنگرمهاي بخار و آبسازنده دیگ7213
کوئلسازنده روکش فن7213
سازنده صندلی فلزي7213
سازنده عالئم رانندگی7213
سازنده قطعات گاز7213
کاريسازنده لوازم آب7213
سازنده لوازم فلزي و تخت بیمارستان7213
سپرساز اتومبیل7213
کاري فلزاتسرپرست ورق7213
کار فلزاتسرکارگر ورق7213
کنگرمکار بخاري و آبسرویس7213
فلزي سازسطل7213
سماور فلزي ساز7213
سیلندرساز چاپ7213
سیلندرساز گاز7213
سیلوي فلزي ساز7213
فلزي سازسینی7213
شیروانی فلزي ساز7213
فلزي وسایل نقلیههايکار ورقصاف7213
صندوق فلزي ساز7213
سازظروف آلومینیوم7213
سازظروف استیل7213
سازتفلون ظروف 7213
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شرح کدکد
ظروف فلزي ساز7213
سازظروف مسی 7213
فویل آلومینیوم ساز7213
فیلتر فلزي ساز7213
قاب فلزي ساز7213
سازقابلمه7213
قاشق و چنگال ساز7213
ریز فلزاتقالب7213
قفس فلزي ساز7213
سازقلع7213
فلزي سازقندان7213
قوطی فلزي ساز7213
کابینت فلزي ساز7213
کاپ ورزشی فلزي ساز7213
کارگر تعمیر مخزن فلزي7213
کارگر ساخت قطعات فلزي اتومبیل7213
کاغذ آلومینیوم ساز7213
ساز کولرکانال7213
کپسول گاز ساز7213
فلزي سازکتري7213
کمد فلزي ساز7213
فنر سازکمک7213
گیر فلزي سازگل7213
فلزي سازگهواره7213
لوله بخاري ساز7213
مخزن فلزي ساز7213
مسگر7213
منبع فلزي ساز7213
نقاله فلزي ساز7213
ورشوساز7213
کار فلزورق7213
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شرح کدکد
ايشده از فلزات سازههاي ساختهکنندگان سازهسازندگان و نصب7214
بند ساختماناسکلت7214
ساختمانساز اسکلت7214
ساز کشتیبدنه7214
ايبرپاکننده فلزات سازه7214
ساز اسکله فلزيپایه7214
)با دست، با ماشین، با هوا(کار پرچ7214
تعمیرکار اسکله7214
تعمیرکار بدنه هواپیما و هلیکوپتر7214
تعمیرکار قسمت فلزي بدنه کشتی7214
تعمیرکار واگن7214
کارتیرآهن7214
سازنده بدنه هواپیما و هلیکوپتر7214
ايسازنده فلزات سازه7214
سازسوله7214
کارگر تعمیرات بدنه کشتی7214
کار اسکلت فلزينصب7214
کار پل فلزينصب7214
کار تیرآهننصب7214
کار سیلونصب7214
کار قطعات فلزي بدنه کشتینصب7214
سازواگن7214
بندهابکسلاندازها و سیمبکسلسیم7215
کننده کابل باالبرآماده7215
ریسنده سیم یا مفتول7215
ریسنده کابل7215
اندازبکسلسیم7215
انداز برجبکسلسیم7215
انداز کشتیبکسلسیم7215
بندبکسلسیم7215
بند پلکابل7215
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شرح کدکد
بند پل معلقکابل7215
هاي نفت و گازدستگاه حفاري چاهبند کابل7215
بند قطارکابل7215
بند کشتیکابل7215
بند هواپیماکابل7215
متصدي بکسل کردن زنجیري7215
متصدي ریگر7215
اندازبکسلمتصدي سیم7215
متصدي نصب دکل چاه نفت7215
بکسل و طنابکننده سیممتصل7215
کننده کابل و طنابمتصل7215
کار دکل چاهنصب7215
هاي مرتبطآهنگران، ابزارسازان و کارکنان حرفه722
کارانکاران و پرسآهنگران، چکش7221
آهنگر7221
آهنگر در و پنجره7221
زنپتک7221
کار فلزپرس7221
گیر ـ آهنگريپلیسه7221
زنچکش7221
کار فلزچکش7221
چلنگر7221
فلزکارخم7221
آهنگري-در و پنجره ساز فلزي7221
سرپرست آهنگري7221
کاريسرپرست پرس7221
کاريسرپرست خم7221
سرکارگر آهنگر7221
کارسرکارگر پرس7221
کارسرکارگر خم7221
آهنگري-سازفلزيصندلی 7221
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شرح کدکد
متصدي پتک خودکار7221
آهنگريمتصدي پرس7221
دستی-سازمفتول7221
دستی-کارمفتول7221
دستی-کشمفتول7221
و کارکنان مشاغل مرتبط) فلزي(سازان ابزار و یراق7222
آچارساز7222
ابزارساز7222
سازاره7222
کار فلزاره7222
سازاسلحه7222
فلزي-افزارساز 7222
فلزي-الگوساز 7222
برس سیمی ساز7222
فلزي-ساز بلبرینگ7222
)کنسوراخ(کار بورینگ7222
بیل فلزي ساز7222
پیچ و مهره ساز7222
افزارتعمیرکار جنگ7222
تعمیرکار قالب فلزي7222
تعمیرکار قفل و کلید7222
آالتتعمیرکار یراق7222
سازتفنگ7222
توري فلزي ساز7222
سازتیغ7222
سازتیغه7222
سازچاقو7222
کار فلزچرخ7222
سازچکش7222
سازحدیده7222
سازداس7222
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شرح کدکد
کار فلزدریل7222
سازدستگیره7222
زنجیرساز7222
سازساچمه7222
گوشتیسازنده پیچ7222
بريسازنده دیسک سنگ7222
سازنده شیر آب7222
سازسنجاق7222
سازسوزن7222
شابلون فلزي ساز7222
فرزکار7222
سازفرغون7222
سازفشنگ7222
فلزي-فنرساز 7222
فلزي-ساز قالب7222
قالب فلزي ساز7222
سازقفل7222
قالب فلزي ساز7222
قالویزساز7222
قندشکن ساز7222
سازقیچی7222
کار فلزقیچی7222
سازکلنگ7222
سازکلیپس و گیره7222
کلیدساز7222
)ریل، گیره و غیره(لوازم پرده ساز 7222
لوالساز7222
سازماله7222
کار فلزمته7222
فلزي-ساز مدل7222
سازمنگنه7222
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شرح کدکد
سازمیخ7222
نردبان فلزي ساز7222
بندنعل7222
سازنعل7222
واشر فلزي ساز7222
یراق فلزي ساز7222

زنـی  کاري و سنگکاري، صیقلهاي فلزکاري، تراشکنندگان دستگاهمتصدیان و تنظیم7225
فلزات و تیزکنندگان ابزار

ابزار تیزکن7225
اره تیزکن7225
کار فلزاتپرداخت7225
کار صفحه فلزيتراش7225
کار فلزتراش7225
کار قطعات فلزيتراش7225
تمیزکار فلزات در آهنگري7225
ابزار فلزکننده ماشینتنظیم7225
ابزار فلزکاريکننده ماشینتنظیم7225
کاري فلزاتکننده ماشین تراشتنظیم7225
کاري فلزاتکننده ماشین سوراختنظیم7225
کاري فلزاتکننده ماشین صافتنظیم7225
کاريکننده ماشین صیقلتنظیم7225
کننده ماشین فرزتنظیم7225
کننده ماشین فلزکاريتنظیم7225
کننده ماشین فلزکاري دقیقتنظیم7225
کاري فلزاتکننده ماشین متهتنظیم7225
ابزار فلزمتصدي ماشین-کننده تنظیم7225
تیزکننده ابزار فلزي7225
دهنده ارهتیزکننده و آب7225
جز طال و نقرهجالکار فلزات به7225
دستی-چاقوتیزکن7225
رویگر7225



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 246

شرح کدکد
کاري فلزاتسرپرست پرداخت7225
کاري فلزاتسرپرست تراش7225
کاري فلزاتسرپرست سوهان7225
کار فلزاتسرکارگر پرداخت7225
کار فلزاتسرکارگر تراش7225
کار فلزاتسرکارگر سوهان7225
سفیدگر7225
سفیدگر مس7225
فلزاتکار سمباده7225
گريزن ریختهسنگ7225
کار فلزاتسوهان7225
سیلندرتراش7225
کارزن ـ تراششابلون7225
کار فلزاتصیقل7225
زن فلزاتعاج7225
فلزتراش7225
کار فلزاتپرداختکمک7225
فلزاتمتصدي دستگاه تراش7225
کاري فلزمتصدي دستگاه تراش7225
دستگاه تولید ابزارمتصدي 7225
متصدي دستگاه تولید میخ پرچ فلزي7225
تراشی فلزمتصدي دستگاه داخل7225
زنی فلزمتصدي دستگاه سنگ7225
متصدي دستگاه فلزکاري7225
ریزي فلزمتصدي دستگاه قالب7225
ابزار فلزمتصدي ماشین7225
لنگ تراشمیل7225
آالتماشینها و تعمیرکارانمکانیک723
ايها و تعمیرکاران وسایل نقلیه موتوري جادهمکانیک7231
آپاراتی الستیک اتومبیل7231
اتومکانیسین اتومبیل7231
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شرح کدکد
کار تایرباالنس7231
کار چرخ اتومبیلباالنس7231
ايپنچرگیر وسایل نقلیه موتوري جاده7231
وسایل نقلیهکار جز برقبه-تعمیرکار اتومبیل7231
ايتعمیرکار تایر و تیوپ وسایل نقلیه موتوري جاده7231
ايفنر وسایل نقلیه موتوري جادهتعمیرکار کمک7231
تعمیرکار الستیک اتومبیل7231
تعمیرکار موتورسیکلت7231
ايتعمیرکار وسایل نقلیه موتوري جاده7231
کننده روغن اتومبیلتعویض7231
ايتکنسین سرویس سیستم سوخت وسایل نقلیه موتوري جاده7231
هاي ترمز خودروتکنسین سرویس سیستم7231
ايتکنسین سرویس قطعات مکاترونیکی وسایل نقلیه موتوري جاده7231
ايتکنسین سرویس موتور وسایل نقلیه موتوري جاده7231
کار فرمان اتومبیلتنظیم7231
موتور اتومبیلکار تنظیم7231
کار اتومبیلروغن7231
کاري اتومبیلسرپرست صاف7231
کاري اتومبیلسرکارگر صاف7231
کار اتومبیلسرویس7231
مکانیک-کار بدنه اتومبیلصاف7231
کارگر تعویض روغن اتومبیل7231
آپ اتومبیلکارگر تون7231
دهی به اتومبیلکارگر سرویس7231
کارگر مکانیک اتومبیل7231
ايکار وسایل نقلیه موتوري جادهسرویسکمک7231
ايمکانیک وسایل نقلیه موتوري جادهکمک7231
کار اتومبیلگریس7231
کوب اتومبیللنت7231
آپ اتومبیلمسئول تون7231
مکانیسین پمپ انژکتور گازوئیلی7231
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شرح کدکد
مکانیک اتومبیل7231
ايدیزل وسایل نقلیه جادهمکانیک 7231
مکانیک گاراژ7231
مکانیک موتورسیکلت7231
مکانیک موتور گازي7231
ايمکانیک موتور وسایل نقلیه موتوري جاده7231
ايمکانیک وسایل نقلیه موتوري جاده7231
موتورشوي اتومبیل7231
کار فرمان اتومبیلمیزان7231
اتومبیلCNGکننده مخزن نصب7231
کننده مخزن گاز اتومبیلنصب7231
ها و تعمیرکاران وسایل نقلیه موتوري هواییمکانیک7232
تعمیرکار توربین هواپیما7232
تعمیرکار موتور جت7232
تعمیرکار موتور هواپیما7232
تعمیرکار هواپیما7232
تکنسین سرویس هواپیما7232
پروازيتکنسین نگهداري وسایل 7232
کار هواپیماروغن7232
سرپرست تیم نگهداري هواپیما7232
کار موتور هواپیماسرویس7232
گیري هواپیماکارگر سوخت7232
مکانیک هواپیماکمک7232
کار موتور هواپیماگریس7232
متصدي بازرسی سوخت هواپیما7232
متصدي بازرسی موتور هواپیما7232
تعمیر و نگهداري هواپیمامتصدي 7232
مکانیسین تعمیر هواپیما7232
رانه هواپیمامکانیک بدنه و پیش7232
مکانیک بدنه هواپیما7232
مکانیک توربین هواپیما7232
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شرح کدکد
رانه هواپیمامکانیک سیستم پیش7232
هاي پنودرولیک هواپیمامکانیک سیستم7232
مکانیک موتور جت7232
موتور راکتمکانیک 7232
مکانیک موتور هواپیما7232
مکانیک هلیکوپتر7232
مکانیک هواپیما7232
موتورشوي هواپیما7232
مهندس نگهداري بدنه هواپیما7232
مهندس نگهداري موتور هواپیما7232
آالتآالت کشاورزي، صنعتی و سایر ماشینها و تعمیرکاران ماشینمکانیک7233
تعمیرکار پمپ آب7233
تعمیرکار تراکتور7233
تعمیرکار تلمبه7233
تعمیرکار توربین کشتی7233
تعمیرکار جرثقیل7233
هاي دریاییتعمیرکار چراغ7233
خیاطی صنعتیتعمیرکار چرخ7233
تعمیرکار دیزل7233
تعمیرکار دیگ بخار7233
آالت صنعتی و کشاورزيماشینرسانی تعمیرکار سیستم سوخت7233
هاي صنعتیتعمیرکار قطعات دستگاه7233
تعمیرکار کوره ذوب7233
تعمیرکار لوکوموتیو7233
سازيآالت ساختمانی و راهتعمیرکار ماشین7233
آالت صنعتیتعمیرکار ماشین7233
آالت کشاورزيتعمیرکار ماشین7233
آالت معدنتعمیرکار ماشین7233
ابزارتعمیرکار ماشین7233
هاي تولید سیمانتعمیرکار ماشین7233
هاي کشاورزيتعمیرکار ماشین7233
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شرح کدکد
تعمیرکار موتور آب7233
تعمیرکار موتور جوش7233
آالت صنعتیکار ماشینجفت7233
آالتکار قطعات ماشینروغن7233
آالت سنگینکار ماشینروغن7233
هاي ثابتماشینکارروغن7233
هاي باديکار دستگاهکار و سرویسروغن7233
کار کشتیکار و گریسروغن7233
آالت سنگینکار ماشینسرویس7233
کار موتور کشتیسرویس7233
هاي چاپسوارکننده ماشین7233
بريهاي چوبسوارکننده ماشین7233
هاي صنعتیسوارکننده ماشین7233
هاي فلزکاريسوارکننده ماشین7233
هاي معدنسوارکننده ماشین7233
هاي نساجیسوارکننده ماشین7233
آالت صنعتیکارگر تعمیرات ماشین7233
هاي ثابتمکانیک ماشینکمک7233
هاي کشاورزيمکانیک ماشینکمک7233
هاي ثابتکار ماشینگریس7233
هاي سنگینچی ماشینماشین7233
سازيهاي چرمکار دستگاهماشین7233
هاي سنگینکار ماشینماشین7233
مکانیسین تأسیسات7233
مکانیسین ترمز قطار7233
مکانیسین تعمیر و نوسازي قطعات موتوري و واگن قطار7233
مکانیسین درزین7233
مکانیسین دستگاه بوجاري7233
آالت صنعتیمکانیسین ماشین7233
مکانیسین ماشین تکثیر7233
مکانیسین ماشین چاپ7233
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شرح کدکد
مکانیک بویلر7233
مکانیک پمپ شناور7233
مکانیک پمپ هیدرولیک7233
هاي نفتی پاالیشگاهمکانیک تلمبه7233
جز هواپیما و کشتیمکانیک توربین ـ به7233
مکانیک توربین کشتی7233
تراکتورمکانیک جرثقیل، لیفتراك و7233
مکانیک دستگاه حفاري7233
مکانیک دستگاه مکنده7233
مکانیک دیگ بخار7233
مکانیک قطار7233
مکانیک کمپرسور7233
مکانیک لوکوموتیو7233
آالت تولید صنعتیمکانیک ماشین7233
سازيآالت ساختمانی و راهمکانیک ماشین7233
آالت کشاورزيمکانیک ماشین7233
آالت معدنمکانیک ماشین7233
آالت نساجیمکانیک ماشین7233
ابزارمکانیک ماشین7233
مکانیک ماشین بخار7233
بريمکانیک ماشین چوب7233
سازيمکانیک ماشین راه7233
مکانیک ماشین زیرکوب7233
بريمکانیک ماشین سنگ7233
مکانیک ماشین فلزکاري7233
موتور تصفیه آبمکانیک7233
مکانیک موتور کشتی7233
مکانیک موتور لنج7233
مکانیک موتورهاي ثابت7233
جز هواپیما و کشتیکار توربین بهنصب7233
کار جرثقیلنصب7233
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شرح کدکد
آالت صنعتیکار ماشیننصب7233
آالت کشاورزيکار ماشیننصب7233
آالت معدنکار ماشیننصب7233
کار ماشین بافندگینصب7233
کار ماشین تکثیرنصب7233
کار ماشین چاپنصب7233
بريکار ماشین چوبنصب7233
کار ماشین فلزکارينصب7233
کار ماشین نساجینصب7233
هاي اداري و دفتري و محاسباتیکار ماشیننصب7233
آالت صنعتیکار موتور ماشیننصب7233
کنتور آبکننده نصب7233
کننده کنتور گازنصب7233
تعمیرکاران دوچرخه و وسایل مشابه7234
پنچرگیر دوچرخه7234
تعمیرکار تایر و تیوپ دوچرخه7234
تعمیرکار دوچرخه7234
تعمیرکار دوچرخه پایی7234
دارتعمیرکار صندلی چرخ7234
تعمیرکار کالسکه بچه7234
تعمیرکار ویلچر7234
مکانیک دوچرخه7234
کارکنان صنایع دستی و چاپ73
کارکنان صنایع دستی731
سازندگان و تعمیرکاران ابزار دقیق7311
سازباسکول7311
ترازوساز7311
کار بریستراش7311
تعمیرکار ابزار دقیق7311
تعمیرکار باسکول7311
تعمیرکار پارکومتر7311
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شرح کدکد
مترتاکسیتعمیرکار 7311
تعمیرکار تجهیزات عکاسی7311
تعمیرکار ترازو7311
تعمیرکار تلسکوپ7311
هاي دقیق آزمایشگاهیتعمیرکار دستگاه7311
تعمیرکار دوربین عکاسی7311
برداريتعمیرکار دوربین نقشه7311
تعمیرکار ساعت7311
تعمیرکار فشارسنج7311
تعمیرکار کنتور آب7311
تعمیرکار کنتور برق7311
تعمیرکار کنتور گاز7311
تعمیرکار لوازم آزمایشگاهی7311
تعمیرکار میکروسکوپ7311
گیري دقیقتعمیرکار وسایل اندازه7311
سازنده ابزار دقیق7311
گیري در هواشناسیسازنده ابزارهاي اندازه7311
سازنده ابزارهاي جراحی7311
سازساعت7311
سرکارگر تولید ابزار دقیق7311
سازقپان7311
سازکارگر بریس7311
کارگر ساخت ابزار دقیق7311
کنندگان آالت موسیقیسازندگان و تنظیم7312
تعمیرکار آالت موسیقی7312
تعمیرکار سازهاي برنجی7312
کننده آالت موسیقیتنظیم7313
کنساز کوك7312
آالت موسیقیسازنده 7312
سازنده سازهاي بادي7312
سازنده سازهاي زهی7312
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شرح کدکد
سازنده سازهاي سنتی7312
کننده پیانوکوك7312
کننده آالت موسیقیکوك7312

هاي بها و سنگجواهرسازها، طالسازها و کارکنان مشاغل مرتبط با کار روي فلزات گران7313
جواهرات

تراشالماس7313
کار طال و نقرهپرداخت7313
کار جواهراتترصیع7313
تعمیرکار جواهرات7313
جالکار طال و نقره7313
جواهرساز7313
)حکاك(کن روي طال و نقره حروف7313
حکاك جواهرات7313
حکاك فلزات قیمتی، طال و نقره7313
شوي زرگريخاك7313
زرگر7313
طالساز7313
تراشعقیق7313
تراشفیروزه7313
ساز جواهرقاب7313
ریز جواهرقالب7313
زن برنجقلم7313
زن روي فلزقلم7313
زن مسقلم7313
زن نقره و طالقلم7313
زن ورشوقلم7313
کار جواهراتمخراج7313
کار جواهراتمرصع7313
کار جواهراتموم7313
میناکار جواهرات7313
میناکار فلز7313
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شرح کدکد
میناکار فلزات قیمتی7313
کننده نگین جواهراتنصب7313
سازنقره7313
کاري جواهراتکار آیینهنقره7313
کار جواهراتنقره7313
تراشنگین7313
گذار جواهراتنگین7313
دستی-سفالگران و کارکنان مشاغل مرتبط 7314
دستی-)فخار(آجرپز 7314
دستی-آجرتراش7314
دستی-آجرکش کوره آجرپزي7314
دستی-کننده گل چینیآماده7314
دستی-ساز سفال و چینیالگو7314
دستی-انبارزن آجرپزي7314
دستی-بادزن بدنه چینی7314
دستی-کار سفال، سرامیک و چینیبرش7314
دستی-زن چینیپارافین7314
دستی-چینیکننده پاك7314
دستی-گذار آجرپزيپالت7314
دستی-کار سفال، سرامیک و چینیپرداخت7314
دستی-تنور گلی ساز 7314
دستی-چاقوزن چینی7314
دستی-کن گل سفالگريچانه7314
دستی-کار سفالگريچرخ7314
دستی-کش آجرپزيچرخ7314
دستی-بندزنچینی7314
دستی-سازچینی7314
دستی-کنخشت درست7314
دستی-زنخشت7314
دستی-مالخشت7314
دستی-کن چینیخشک7314



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 256

شرح کدکد
بند محصوالت سفالی، سرامیکی و چینیدرجه7314
دستی-کش آجرپزيزغال7314
دستی-سازسرامیک7314
دستی-چین در کورهسفال7314
دستی-سازسفال7314
دستی-سفالگر7314
دستی-زن چینیسمباده7314
دستی-کش آجرپزيسوخته7314
دستی-کار چینیصاف7314
دستی-ظروف سفالی ساز7314
دستی-چین چینیقالب7314
دستی-دار کوره آجرپزيقالب7314
دستی-قالب در آر آجرپزي7314
دستی-ریز آجرقالب7314
دستی-ریز سفال و چینیقالب7314
دستی-ریز ظروف سفالی، سرامیکی و چینیقالب7314
دستی-زن آجرقالب7314
دستی-زن سفال، سرامیک و چینیقالب7314
دستی-ساز سفال، سرامیک و چینیقالب7314
دستی-کش آجرپزيقالب7314
دستی-گیر آجر و کاشیقالب7314
دستی-کن خشت آجرپزيقیچی7314
دستی-آجرپزيچینکوره7314
دستی-کن آجرپزيکوره خالی7314
دستی-گرکوزه7314
دستی-گردگیر چینی7314
دستی-بر آجرپزيگل7314
دستی-مال سفالگريگل7314
دستی-کار سرامیکلعاب7314
دستی-ساز سفال، سرامیک و چینیمدل7314
دستی-مهر نماز ساز7314
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شرح کدکد
دستی-آجرپزيچین واگن7314
دستی-کش آجرپزيواگن7314
دستی-کش چینی و سفالواگن7314
دستی-گران و کارکنان مشاغل مرتبط شیشه7315
کار آیینهآب نقره7315
دستی-سازآینه7315
دستی-کار شیشهبرش7315
دستی-بلورساز7315
دستی-کار شیشهپرداخت7315
دستی-کار شیشهپرس7315
دستی-کار شیشهتراش7315
دستی-تراشنده شیشه ساعت7315
دستی-تراشنده کریستال ساعت7315
دستی-کار آیینهجیوه7315
دستی-انداز شیشهخط7315
دستی-کار شیشهخم7315
دستی-ریز شیشهذوب7315
ايسازنده تابلوهاي آیینه7315
دستی-بلوري و کریستالیاي، سازنده ظروف شیشه7315
دستی-زن شیشهسنگ7315
دستی-پاش شیشهشن7315
دستی-شیشه آکواریوم ساز7315
دستی-)تولید شیشه(بر شیشه7315
دستی-تراششیشه7315
دستی-)ساب تولید شیشهشیشه7315
دستی-سازشیشه7315
کنشیشه فوت7315
دستی-کار شیشه7315
دستی-گرشیشه7315
دستی-کار شیشهصیقل7315
دستی-سازيگذار شیشهطلق7315
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شرح کدکد
دستی-اي سازظروف شیشه7315
دستی-ساز عینکعدسی7315
دستی-عدسی و لنز ساز7315
دستی-ریز شیشهقالب7315
کارگر دمیدن شیشه7315
دستی-کن بلورسازيکارگر شیشه خشک7315
دستی-سازکریستال7315
دستی-لنزتراش7315
اتدودکار آیینهنقره 7315

جز به(هاي تزیینی روي اشیا کاران نقشزنان و کندهها، طراحان، نقاشان، قلمتابلونویس7316
)اشیاي چوبی

نویسپارچه7316
تابلونویس7316
کار سرامیکتزیین7316
حکاك شیشه7316
چینیزن رنگ7316
زن کاشیرنگ7316
کار سفال، سرامیک و چینیرنگ7316
طراح نقشه و شکل ظروف سفال، سرامیک و چینی7316
طالزن چینی7316
زن چینیعکس7316
زن شیشهقلم7316
زن کاشیگل7316
میناکار شیشه7316
نقاش پشت شیشه7316
نقاش روي شیشه7316
و چینینقاش سفال، سرامیک7316
نقاش شیشه7316
هاي تزیینی روي اشیانقاش نقش7316
هاي تزیینی روي اشیاپرداز نقشنقش7316



259مشاغل ایران بنديطبقهجدول فهرست موضوعی

شرح کدکد
شده از چوب، نی و مواد مشابهکارکنان صنایع دستی ساخته7317
بادبزن حصیري ساز7317
چوبی سازبرس7317
کاريکاري و منبتکار چندتیغه ـ خاتمبرش7317
بوریاباف7317
کار چوبتزیین7317
کار حصیرتزیین7317
جاروباف7317
جاروبند7317
حصیرباف7317
حکاك چوب7317
بندخاتم7317
کارخاتم7317
بافزنبیل7317
کاريکاري و منبتزوارکوب ـ خاتم7317
سازنده صنایع دستی از نی7317
سازنده صنایع دستی چوبی7317
هاي چوبی تزیینیسازنده گل7317
سازنده مبلمان حصیري7317
ايپنبهسازنده محصوالت چوب7317
سازنده محصوالت حصیري7317
سبدباف7317
دستی-کار چوبکنده7317
کار چوبمعرق7317
کارمنبت7317
باف ـ کارهاي دستینی7317
منسوجات، چرم و مواد مشابهشده از کارکنان صنایع دستی ساخته7318
دستی-آهارزن الیاف7318
دستی-آهارزن پارچه7318
دستی-بافابریشم7318
دستی-تابابریشم7318
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شرح کدکد
دستی-کشابریشم7318
دستی-پیچالیاف7318
دستی-کنالیاف خشک7318
دستی-شويالیاف7318
دستی-کشالیاف7318
بافهاي دستفرشبافنده انواع 7318
دستی-بافنده پارچه7318
دستی-بافنده پرده 7318
بافنده فرش دستی7318
دستی-بافنده لباس7318
دستی-بافنده منسوجات7318
دستی-بافیزن پارچهبوبین7318
دستی-بافپارچه7318
دستی-کار قالیپرداخت7318
دستی-کن قالیپشت پاك7318
دستی-کنپشم پاك7318
دستی-پیچپشم7318
دستی-تابپشم7318
دستی-کنپشم خشک7318
دستی-ریسپشم7318
دستی-شويپشم7318
دستی-کنپنبه پاك7318
دستی-ریسپنبه7318
بافی دستیزن گلیمپنجه7318
دستی-کشپیله7318
دستی-تریکوباف7318
دستی-پارچهکار تزیین7318
دستی-کار چرمتزیین7318
دستی-تعمیرکار فرش7318
تورباف ـ تور وسایل ورزشی7318
تور ماهیگیري باف7318
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شرح کدکد
دستی-)دانتل(باف توري7318
دستی-بافجاجیم7318
دستی-بافجوراب7318
دستی-جوالباف7318
بافچادرشب7318
دوز دستی غیراز کفشچرم7318
دستی-برچله7318
دستی-پیچچله7318
دستی-دوان قالیچله7318
دستی-زنچله7318
بافی دستیکش ماشین پارچهچله7318
دستی-کش نخچله7318
دستی-گذارچله7318
دستی-بافحاشیه7318
دستی-حریرباف7318
دستی-بافخورجین7318
دستی-دارکش قالی7318
دستی-دوالتاب ریسندگی7318
دستی-رفوگر پارچه7318
دستی-رفوگر قالی 7318
دستی-رنگرز الیاف7318
دستی-رنگرز پارچه7318
دستی-بافروبان7318
دستی-بافروفرشی7318
دستی-رویه گیوه باف7318
دستی-بافریسمان7318
دستی-ریسنده الیاف7318
دستی-ریسماننخ و ریسنده7318
دستی-کار قالیریشه7318
دستی-زیلوباف7318
سازنده انواع منسوجات دستی7318
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شرح کدکد
سازنده صنایع دستی چرمی7318
دستی-بافسجاده7318
دستی-بافشال7318
دستی-زن الیاف نساجیشانه7318
دستی-زن قالیشانه7318
دستی-شعرباف7318
دستی-بافطناب7318
دستی-عباباف7318
دستی-کشغوزه7318
دستی-باففتیله7318
دستی-ساز الیاف نساجیفتیله7318
دستی-باففرش7318
باففرش دستی 7318
دستی-بافقالی7318
قالی دستی باف7318
دستی-پیچقرقره7318
دستی-بافقالب7318
دستی-بافقیطان7318
دستی-کامواباف7318
دستی-گیر قالیکرك7318
دستی-بافکش7318
دستی-کالف بازکن ریسندگی7318
دستی-پیچ ریسندگیکالف7318
دستی-مالکاله7318
دستی-گیر قالیکیس7318
گلیم دستی باف7318
دستی-بافگونی7318
دستی-گیر قالیلکه7318
دستی-پیچماسوره7318
دستی-بافیزن پارچهماسوره7318
دستی-بافیماکوگذار پارچه7318
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شرح کدکد
دستی-بافمخمل7318
دستی-موتاب7318
دستی-بافموج7318
دستی-تابنخ7318
دستی-ریسنخ7318
دستی-کش الیاف نساجینخ7318
خوان قالینقشه7318
دستی-نمدمال7318
دستی-نوارباف7318
دستی-بافیراق7318
نشده در جاي دیگربنديکارکنان صنایع دستی، طبقه7319
سازتسبیح7319
بازي فلزيسازنده اسباب7319
سازنده بدلیجات سنگی7319
بهاسازنده بدلیجات فلزي کم7319
آالت بدلیسازنده زینت7319
سازنده صنایع دستی سنگی7319
بهافلزي کمسازنده صنایع دستی 7319
سازنده گل مصنوعی7319
بهاسازنده وسایل تزیینی فلزي کم7319
)صنعت دستی(ساز شمع7319
ظروف سنگی ساز با دست7319
زن سنگقلم7319
گل مصنوعی ساز7319
کارکنان مشاغل صنعت چاپ732
هاي کارهاي قبل از چاپتکنسین7321
سازي چاپاسیدکار کلیشه7321
الکتروتایپ کار چاپ7321
تکنسین کارهاي الکترونیکی پیش از چاپ7321
چین چاپحروف7321
خانهچین چاپحروف7321
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شرح کدکد
حکاك گراور چاپ7321
کار چاپقلمحکاك و سیاه7321
کننده صفحه چاپرتوش7321
کننده نگاتیو و کلیشه چاپرتوش7321
ساز چاپزینک7321
)بریل(نقشه الفبایی نابینایان سازنده 7321
)چاپ(ساز شابلون7321
کش ـ چاپشابلون7321
پردازصفحه7321
خانهچین در چاپصفحه7321
خانهگیر در چاپغلط7321
خانهبند چاپفرم7321
سازي چاپزن کلیشهقلم7321
کار چاپکپی7321
کار گرافیک چاپکپی7321
چاپساز کلیشه7321
ساز و کپیست چاپکلیشه7321
گراورساز چاپ7321
گراورساز عکس7321
خانهلیتوگرافر چاپ7321
لیتوگرافر عکس7321
متصدي انتشار رومیزي7321
)اسکرینچاپ اسکرین یا سیلک(متصدي بستن زینک 7321
متصدي فتوگراور چاپ7321
ریزيمتصدي ماشین حروف7322
الستیکی و پالستیکی چاپیمهرساز7321
خانهگیر در چاپنمونه7321
خانههلیوگراور چاپ7321
)هاکاغذ، منسوجات، فلز و مانند آن(متصدیان چاپ 7322
کارافست7322
کارافستپلی7322
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شرح کدکد
اسکرین و نقوش برجستهچاپچی نساجی ـ سیلک7322
کار پارچهچاپ7322
کار چاپ برجستهچاپ7322
اسکرینکار سیلکچاپ7322
کار قوطی فلزيچاپ7322
کننده پارچهچاپ7322
کننده عالمت بر روي تریکوچاپ7322
خانهسرکارگر چاپ ـ چاپ7322
سرکارگر چاپ ماشینی7322
کار پارچهقلم7322
کارگر چاپ اسکرین7322
کارگر چاپ پارچه7322
خانهکارگر چاپ ـ چاپ7322
کارگر چاپ در نساجی7322
کارگر چاپ روي سنگ7322
کارگر چاپ کاغذ و مقوا7322
زن پارچهگل7322
خانهماشینچی چاپ7322
متصدي اینترتایپ7322
متصدي تغذیه دستگاه چاپ7322
هاها، مهرها و کلیشهمتصدي چاپ با انواع قالب7322
متصدي چاپ پارچه7322
چرممتصدي چاپ7322
متصدي چاپ روي پارچه7322
متصدي چاپ نقشه7322
متصدي دستگاه چاپ اسکرین7322
بزرگمتصدي دستگاه چاپ برگه7322
متصدي دستگاه چاپ برگه کوچک7322
متصدي دستگاه چاپ دیجیتال7322
متصدي دستگاه چاپ رول7322
متصدي دستگاه چاپ فلکسو7322
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شرح کدکد
چاپ گراورمتصدي دستگاه 7322
زنی و چاپ پارچهمتصدي گل7322
متصدي لینوتایپ7322
متصدي ماشین افست لیتوگرافی7322
متصدي ماشین چاپ7322
ايمتصدي ماشین چاپ استوانه7322
متصدي ماشین چاپ افست7322
متصدي ماشین چاپ چرخان7322
متصدي ماشین چاپ روتوگراور7322
چاپ کاغذ دیواريمتصدي ماشین 7322
متصدي ماشین چاپ لیتوگرافی فیلم7322
متصدي ماشین چاپ منسوجات7322
متصدي مونوتایپ7322
چاپ-نقاش پارچه7322
زن پارچهنقش7322
متصدیان کارهاي بعد از چاپ، و صحافی7323
کار کاغذ و کتاب در صحافیبرش7323
جلدساز7323
جلدکوب7323
حکاك جلد کتاب7323
سازنده جلدهاي زینتی7323
سرپرست صحافی دستی7323
سرکارگر صحافی7323
بند صحافیشیرازه7323
دوز صحافیشیرازه7323
صحاف7323
بند صحافیصفحه7323
کارگر صحاف7323
کارگر ماشین صحافی کوچک7323
کاغذ تاکن در صحافی7323
صحافکمک7323
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شرح کدکد
صحافی-متصدي دستگاه برش کاغذ7323
هاکننده صفحهکننده و ردیفمتصدي دستگاه جمع7323
)شومیز(متصدي دستگاه صحافی با جلد نرم 7323
متصدي دستگاه صحافی چندگانه7323
شمارمتصدي دستگاه صفحه7323
متصدي دستگاه کاغذ تاکن7323
کوبیمتصدي زرکوبی یا نقره7323
)از داخل تاخوردگی(متصدي ماشین دوخت کاغذ 7323
متصدي ماشین تودوزي صحافی7323
زنی صحافیمتصدي ماشین چسب7323
متصدي ماشین صحافی7323
هاي مرتبطکارکنان مشاغل مربوط به برق و الکترونیک و کارکنان حرفه74
کنندگان و تعمیرکاران تجهیزات و وسایل برقینصب741
کاران ساختمان و امور مرتبطبرق7411
کار ساختمانبرق7411
تعمیرکار برق ساختمان7411
کاري ساختمانسرپرست برق7411
کار ساختمانسرکارگر برق7411
کش ساختمانسیم7411
کار ساختمانکارگر برق7411
کننده دستگاه در بازکن برقینصب7411
تجهیزات و وسایل برقیکنندگانتعمیرکاران و نصب7412
آرمیچرساز7412
آرمیچربند7412
الکتروموتورساز7412
ساز اتومبیلباتري7412
کار اتومبیلبرق7412
کار خودروبرق7412
کار صنعتیبرق7412
کار قطاربرق7412
کار کشتیبرق7412
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شرح کدکد
کار وسایل نقلیهبرق7412
هلیکوپترکار هواپیما و برق7412
تابلوساز برق7412
تابلوساز برق فشار قوي7412
تابلونویس نئون7412
سازترانس7412
تعمیرکار آسانسور7412
تعمیرکار استارت و دینام وسایل نقلیه7412
تعمیرکار الکتروموتور7412
تعمیرکار باتري7412
تعمیرکار باالبر7412
اتومبیلتعمیرکار برق و باتري 7412
تعمیرکار بوبین7412
برقی) وسایل(تعمیرکار تجهیزات 7412
تعمیرکار ترانس برق7412
تعمیرکار ترانسفورماتور7412
تعمیرکار تلویزیون7412
تعمیرکار جاروبرقی7412
تعمیرکار دینام7412
تعمیرکار رادیو7412
صوتتعمیرکار ضبط7412
کیلومترشمار وسایل نقلیهتعمیرکار 7412
تعمیرکار لوازم برقی خانگی و شخصی7412
تعمیرکار ماشین تایپ7412
حسابتعمیرکار ماشین7412
شوییتعمیرکار ماشین لباس7412
تعمیرکار موتور برق7412
تعمیرکار مولد برق7412
تعمیرکار میکروفن و بلندگو7412
تعمیرکار وسایل الکتریکی7412
تعمیرکار ویدئو7412
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شرح کدکد
تعمیرکار یخچال7412
کننده کنتور برقتعویض7412
ساز ـ تعمیرکارتلویزیون7412
کننده وسایل برقیتنظیم7412
سازخازن7412
دشارژکننده باتري اتومبیل7412
پیچدینام7412
سازدینام7412
رادیوساز ـ تعمیرکار7412
کار کولرسرویس7412
شوییکار ماشین رختسرویس7412
شوییکار ماشین لباسسرویس7412
کار یخچالسرویس7412
پیچ الکتروموتورسیم7412
چین کندانسورسیم7412
کش وسایل نقلیهسیم7412
شارژکن گاز یخچال7412
شارژکننده باتري اتومبیل7412
بند لوازم برقیعایق7412
ساز اتومبیلباتريکارگر 7412
کارگر تابلوساز برق7412
کارگر تعویض المپ7412
کارگر تولید باتري7412
پیچکارگر دینام7412
سازکارگر المپ7412
سازکالکتور7412
مکانیک دیزل برقکمک7412
کنتاکتورساز7412
سازالمپ7412
متصدي آزمایش و سرویس کنتور برق7412
آالت تولیديمتصدي برق ماشین7412
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شرح کدکد
متصدي نصب خازن7412
هاي برقیمکانیسین دستگاه7412
مکانیک دستگاه برق7412
ممیز تابلوهاي برق7412
مونتاژکار تایمر7412
سازمهتابی7412
نصاب آسانسور7412
الکتریکی) وسایل(نصاب تجهیزات 7412
نصاب ترانسفورموتور الکتریکی7412
نصاب ژنراتور7412
نصاب کنتور برق7412
نصاب مولد برق7412
برقی) وسایل(کننده تجهیزات نصب7412
سازنئون7412
کارنئون7412
کنندگان و تعمیرکاران خطوط برقنصب7413
کار خطوط برقبرق7413
تعمیرکار خطوط برق7413
بانسیم7413
کش خطوط انتقال برقسیم7413
کش خطوط انتقال برقکابل7413
کارگر انشعاب برق7413
کارگر خط انتقال برق7413
کارگر روشنایی برق7413
کوبکارگر مقره7413
تعمیرکار خطوط برقکمک7413
بانسیمکمک7413
مأمور نصب تیر برق7413
متصدي قطع و وصل برق7413
متصدي نصب خطوط برق7413
بند کابلمفصل7413
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شرح کدکد
کار تابلو و چراغ راهنمایینصب7413
کننده تیر برقنصب7413
کننده خطوط برقنصب7413
کننده کابل برقوصل7413
کنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و مخابراتینصب742
کاران تجهیزات الکترونیکیتعمیرکاران و سرویس7421
تجهیزات الکترونیکیتعمیرکار 7421
هاي تفریحی الکترونیکیتعمیرکار دستگاه7421
هاي خودپردازتعمیرکار ماشین7421
تکنسین دستگاه فتوکپی7421
کار دستگاه اشعه ایکستنظیم7421
کار عالئم الکترونیکیتنظیم7421
کار وسایل الکترونیکیتنظیم7421
الکترونیکیکار وسایل طبی تنظیم7421
کار تجهیزات الکترونیکیسرویس7421
نصاب آیفون تصویري ساختمان7421
نصاب دزدگیر اتومبیل7421
نصاب دستگاه دزدگیر ساختمان7421
نصاب دستگاه ریموت درهاي ساختمان7421
نصاب دوربین مداربسته7421
و ارتباطاتکاران تجهیزات فناوري اطالعاتکنندگان و سرویسنصب7422
آزمایشگر تلفن7422
تعمیرکار آنتن رادیو و تلویزیون7422
تعمیرکار تجهیزات مخابراتی7422
تعمیرکار خطوط تلفن7422
سیمتعمیرکار دستگاه بی7422
تعمیرکار دستگاه تلفن7422
تعمیرکار دستگاه تلفن مغناطیسی7422
تعمیرکار دستگاه تلکس7422
سیمتعمیرکننده بی7422
هاي رادیو و تلویزیونکار ایستگاهتنظیم7422
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شرح کدکد
کار تجهیزات رادارتنظیم7422
کننده آنتنتنظیم7422
کار تجهیزات فناوري ارتباطاتسرویس7422
کش خطوط انتقال تلفن و تلگرافسیم7422
کارگر فنی خطوط مخابراتی7422
مخابراتیهاي کارگر تعمیرات دستگاه7422
هاي مخابراتیمأمور بازدید فنی دستگاه7422
مأمور مخابرات7422
متصدي تعمیرات تلفن7422
متصدي قطع و وصل تلفن7422
متصدي نصب خطوط تلفن و تلگراف7422
مونتاژکار آنتن7422
اينصاب تجهیزات رایانه7422
افزار رایانهنصاب سخت7422
دیتا و مخابراتیهايکابلنصاب 7422
کار آنتن رادیو و تلویزیوننصب7422
کننده تجهیزات فناوري اطالعات و ارتباطاتنصب7422
کننده تلفننصب7422
کننده رادارنصب7422
کننده رایانهنصب7422
کننده دستگاه تلفنوصل7422

هاي و کارکنان سایر صنایع و حرفهکارکنان فراوري مواد غذایی، کار روي چوب، پوشاك 75
مرتبط

هاي مرتبطکارکنان فراوري مواد غذایی و کارکنان حرفه751
دستی-) دام، طیور، ماهی و مانند آن(کنندگان مواد غذایی گوشتی آماده7511
دستی-کننده میگوپاك7511
دستی-پرکن مرغ7511
دستی-کن دامپوست7511
دستی-کشتارگاهجگر در آر 7511
دستی-خاویارساز7511
دستی-سازيبند کالباسروده7511
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شرح کدکد
دستی-سازژامبون7511
سالخ7511
سالخ دام و طیور7511
دستی-کنسیرابی پاك7511
دستی-کن ماهیفیله7511
قصاب کشتارگاه7511
دستی-هاي گوشتیکارگر تولید فراورده7511
کشتارگاهکارگر ساده 7511
دستی-ساز کالباس7511
دستی-کن در کشتارگاهکله پاك7511
سالخکمک7511
شو با دست در کشتارگاهالشه7511
کش گوسفند و گاو  در کشتارگاهالشه7511
دستی-برماهی7511
دستی-کنماهی پاك7511
دستی-ماهی دودکن7511
دستی-ماهی شورکن7511
دستی-کنپاكمرغ 7511
دستی-همبرگرساز7511
دستی-هاي لبنیتولیدکنندگان فراورده7513
دستی-سازبستنی7513
دستی-پنیرساز7513
دستی-گیرخامه7513
دستی-)روغن حیوانی(گیر روغن7513
دستی-پزقروتقره7513
دستی-سازکره7513
دستی-سازکارگر لبنیات7513
دستی-سايکشک7513
دستی-سازلبنیات7513
دستی-بندماست7513
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شرح کدکد
دستی-کنندگان میوه، سبزیجات و مانند آنفراوري7514
دستی-گیرغورهآب7514
دستی-لیموگیرآب7514
دستی-گیرمیوهآب7514
دستی-کن میوهبرگه پاك7514
دستی-ساز میوهبرگه7514
دستی-خرمابند بسته7514
دستی-کنپسته پاك7514
دستی-کنپسته خندان7514
دستی-اندازترشی7514
دستی-سازچیپس7514
دستی-کنخرما پاك7514
دستی-خیارشورساز7514
دستی-سازرب7514
دستی-)هاي روغنیدانه(گیر روغن7514
دستی-کنسبزي پاك7514
دستی-کنسبزي خشک7514
دستی-سازشربت7514
دستی-سازشور و ترشی7514
دستی-شیره انگور ساز7514
دستی-عصار7514
دستی-گیر گیاهانعصاره7514
دستی-سازفالوده7514
دستی-سازقائوت7514
دستی-کارگر تولید خشکبار7514
دستی-کارگر تولید مواد غذایی7514
دستی-کنپاكکارگر حبوبات 7514
دستی-کن تولید روغن نباتیکارگر دانه پاك7514
دستی-کشکارگر روغن7514
دستی-کنکشمش پاك7514
دستی-کنکشمش خشک7514
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شرح کدکد
دستی-شويکشمش7514
دستی-سازگالب7514
دستی-ساز حبوباتلپه7514
دستی-سازلواشک7514
دستی-مرباساز7514
دستی-کنپاكمیوه 7514
دستی-کنمیوه خشک7514
دستی-سازنشاسته7514
بندي مواد غذایی و نوشیدنیکارکنان تشخیص طعم و درجه7515
میوهچشنده آب7515
چشنده غذا7515
دستی-بند چايدرجه7515
دستی-بند کشمشدرجه7515
دستی-بند گوشتدرجه7515
دستی-غذاییکننده موادبنديدرجه7515
شناس چايطعم7515
شناس غذاطعم7515
دستی-تولیدکنندگان تنباکو و محصوالت دخانی7516
دستی-کننده توتونآماده7516
دستی-برگ توتون بازکن7516
دستی-کنبرگ توتون پاك7516
دستی-تنباکوساز7516
دستی-تنباکوساي7516
دستی-برتوتون7516
دستی-کنتوتون خشک7516
دستی-ریزتوتون7516
دستی-سازتوتون7516
دستی-تولیدکننده سیگار7516
دستی-خردکننده انفیه7516
دستی-کننده انفیهخشک7516
دستی-بند توتوندرجه7516
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شرح کدکد
دستی-سازنده سرتوتون7516
دستی-سازنده قالب توتون7516
دستی-غربالچی انفیه7516
دستی-کارگر تصفیه توتون7516
دستی-ریزکارگر توتون7516
دستی-کارگر تولید انفیه7516
دستی-کن توتونگرم7516
دستی-کار دخانیاتمخلوط7516
دستی-کننده انفیهمخلوط7516
نانواها7517
دستی-کار نانبرش7517
دستی-تنورگیر نان7517
دستی-خمیر نانگیر چانه7517
خباز7517
دستی-پز نانواییخشک7517
دستی-خمیرگیر نانوایی7517
دستی-بررشته7517
دستی-سازرشته7517
انداز نانواییساج7517
شاطر7517
کارگر پخت نان سنتی7517
کارگر پخت نان فانتزي7517
دستی-کارگر تولید پودر خمیر مایه نانوایی7517
دستی-کارگر تولید خمیر نان7517
دستی-کارگر نانوایی7517
دستی-گیر نانواییناخن7517
دستی-نان بستنی پز7517
دستی-نان درآر تنور نانوایی7517
دستی-پزنان7517
نانوا7517
نانواي نان سنتی7517
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شرح کدکد
دستی-نانواي نان فانتزي7517
دستی-چی نانواییوردنه7517
پزهاپزها و شیرینینان شیرینی7518
دستی-سازنباتآب7518
دستی-سازباسلق7518
دستی-سازپشمک7518
دستی-پزپیراشکی7518
دستی-سازحلوا7518
دستی-خمیرگیر شیرینی7518
پزيدسرساز ـ شیرینی7518
دستی-پززولبیا7518
دستی-پزسوهان7518
دستی-سازشکالت7518
پیچ با دستشکالت7518
ساز با دستشکالت7518
دستی-پزشیرینی7518
قناد7518
دستی-قندریز شیرینی7518
دستی-پزي زن شیرینیقیف7518
دستی-کارگر پخت بیسکویت7518
دستی-پزيکارگر تولید خمیر شیرینی7518
دستی-پزيکارگر فر شیرینی7518
دستی-پزيشوي شیرینیکارگر قالب7518
کارگر قناد7518
دستی-کن و آسیاي مواد بیسکویتکارگر مخلوط7518
دستی-پزکلوچه7518
دستی-گزپز7518
پزنان شیرینی7518
دستی-سازنقل7518
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شرح کدکد
هاي مرتبطساز و کارکنان حرفهآورندگان چوب، نجاران فرنگیعمل752
آورندگان چوبعمل7521
کن چوبپوست7521
سازتخته چوبی 7521
کار چوبچسب7521
چوب جورکن7521
خمیرساز چوب7521
بند چوبدرجه7521
آورنده چوبعمل7521
آورنده چوب با مواد شیمیاییعمل7521
زن چوبکارگر منگنه7521
سازکارگر نئوپان7521
)تنه درخت(بینه سازي گردهآمادهمتصدي دستگاه 7521
کن روکش چوبمتصدي دستگاه خشک7521
گیري چوبمتصدي رطوبت7521
متصدي فیلتر خاك اره7521
متصدي کوره خشک کردن تخته و الوار7521
متصدي کوره خشک کردن چوب7521
آوري چوب و الوارمتصدي مخزن عمل7521
)تنه درخت(بینه متصدي نوار گرده7521
ساز و کارکنان مشاغل مرتبطنجاران فرنگی7522
ساز وسایل نقلیهاتاق چوبی 7522
سازارابه چوبی 7522
دستی-کش چوباره7522
چوبی سازبشکه7522
پاروي چوبی ساز7522
دستی-کار چوبپرداخت7522
سازتابوت چوبی 7522
تختخواب چوبی ساز7522
کار چوب ـ دستیتراش7522
تراورس چوبی ساز7522
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شرح کدکد
تریلر چوبی ساز7522
تعمیرکار قسمت چوبی بدنه کشتی و قایق7522
تعمیرکار قسمت چوبی وسایل نقلیه7522
چوبی سازجعبه7522
چوبی سازچرخ7522
دستی-کار چوبخراط7522
کاردرودگر فرنگی7522
دکور چوبی ساز7522
کار وسایل چوبیرنگ7522
روکش چسبان محصوالت چوبی7522
روکش چوبی ساز7522
کوب مبلرویه7522
سازنده الگوهاي چوبی7522
سازنده زیره کفش چوبی7522
سازنده قاب چوبی7522
سازنده قاب چوبی پیانو7522
سازنده قالب چوبی7522
سازنده قرقره چوبی7522
هاي چوبی ابزارآالتقسمتسازنده 7522
سازنده کالسکه چوبی7522
سازنده کالف چوبی مبل7522
سازنده کندوي عسل چوبی7522
سازنده محفظه چوبی ساعت دیواري7522
سازنده وسایل ورزشی چوبی7522
دستی-زن چوبسمباده7522
صندلی چوبی ساز7522
صندوق چوبی ساز7522
دستی-چوبکار صیقل7522
ظروف چوبی ساز7522
کار چوبفارسی7522
قاب عکس چوبی ساز7522
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شرح کدکد
قفس چوبی ساز7522
قفسه چوبی ساز7522
کابینت چوبی ساز7522
کمد چوبی ساز7522
چوبی سازگاري7522
الکل کار محصوالت چوبیالك7522
ماکت چوبی ساز7522
چوبی سازمبل7522
)مبلمان چوبی(ساز مبل7522
کار چوبمته7522
مدل چوبی ساز7522
میز و صندلی چوبی ساز7522
نجار7522
سازنجار فرنگی7522
کارنجار فرنگی7522
ویترین چوبی ساز7522
ابزار کار روي چوبکنندگان و متصدیان ماشینتنظیم7523
ماشینی-کش چوباره7523
ماشینی-کارهاي چوبی ظریفکش اره7523
ماشینی-کار چوبتراش7523
هاي درودگريکننده دستگاهتنظیم7523
ابزار کار روي چوبکننده ماشینتنظیم7523
هاي درودگريمتصدي دستگاه-کنندهتنظیم7523
ماشینی-کار چوبخراط7523
سوارکننده دستگاه تراش چوب7523
کارهاي چوبی ظریفکشی متصدي اره7523
متصدي دستگاه پرداخت رنگ و روغن7523
متصدي دستگاه تولید مبلمان7523
متصدي دستگاه تولید محصوالت چوبی7523
متصدي دستگاه حکاکی محصوالت چوبی7523
متصدي دستگاه خراطی7523
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شرح کدکد
متصدي دستگاه درودگري7523
متصدي دستگاه ساخت پارکت چوبی7523
زنی چوبمتصدي دستگاه سنباده7523
متصدي دستگاه صیقل چوب7523
زنی چوبمتصدي دستگاه قلم7523
کاري چوبمتصدي دستگاه کنده7523
کاري و حکاکی چوبمتصدي دستگاه کنده7523
متصدي دستگاه نقاشی چوب7523
هاي درودگرياندازي دستگاهمتصدي راه7523
کش کارهاي چوبیهاي نقشهدستگاهمتصدي سوار کردن 7523
ابزار کار روي چوبمتصدي ماشین7523
کارنجار ماشینی7523
کار دستگاه پرداخت چوبنصب7523
کاريهاي چوبکار دستگاهنصب7523
هاي مرتبطکارکنان صنعت پوشاك، کفش و محصوالت و حرفه753
کاران پوشاك و مانند آنالگوسازان و برش7532
الگوبر پوشاك7532
الگوساز پوشاك7532
الگوساز خز7532
الگوساز لباس7532
کار پارچه لباسبرش7532
کار پارچه مبلبرش7532
کار پردهبرش7532
کار پوستبرش7532
کار پوشاكبرش7532
کار چرم ـ سراجیبرش7532
کار چرم و پوستبرش7532
کار خزبرش7532
کار دستکشبرش7532
ايکار دستکش پارچهبرش7532
کار دستکش چرمیبرش7532
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شرح کدکد
کار الییبرش7532
کار لباس چرمیبرش7532
)کاربرش(کار چرم قیچی7532
دستی-هاآورندگان پوست و دباغعمل7535
دستی-سازيگیر سانتریفوژ چرمآب7535
دستی-چرمشوي پوست ووسازي حوض شستآماده7535
دستی-)زدودن پشم یا مو(کننده پوست براي دباغی آماده7535
دستی-زن ساالمبورسازيآهک7535
دستی-سازياتوکار چرم7535
دستی-کار پوستاشبالت7535
دستی-کار پوست و چرمپرداخت7535
دستی-کار چرمپرس7535
دستی-چین پوستپشم7535
دستی-دباغیگیر پشم7535
دستی-کن دباغیپوست پاك7535
دستی-شوپوست7535
دستی-کش دباغیپوست7535
دستی-سازچرم7535
دستی-شورچرم7535
دستی-سازخیک7535
دستی-دباغ7535
نشدهبند پوست دباغیدرجه7535
دستی-رنگرز پوست و چرم7535
دستی-کنروده پاك7535
دستی-تابروده7535
دستی-کنروده خشک7535
دستی-زهتاب7535
دستی-ساالمبورساز7535
دستی-زن پوستشوره7535
آورنده پوستعمل7535
دستی-دهی چرمکارگر آهک7535
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شرح کدکد
دستی-کارگر برس سیمی چرم7535
دستی-کارگر برس مویی چرم7535
دستی-کنیکارگر پشم خشک7535
دستی-کارگر پلینگ چرم7535
دستی-کارگر تر کردن چرم7535
دستی-کارگر تولید جیر7535
دستی-سازکارگر چرم مصنوعی7535
دستی-کارگر خشک کردن چرم7535
دستی-کارگر دباغ7535
دستی-زن چرمکارگر سمباده7535
دستی-زن چرمکارگر شانه7535
دستی-چرمزن کارگر مارك7535
دستی-کارگر نرم کردن چرم7535
دستی-کننده دستی چرمکارگر نرم7535
دستی-کننده شالقی چرمکارگر نرم7535
دستی-زدن پوستکارگر نمک7535
دستی-زن دباغیلش7535
دستی-دوز چرمی و پوستیمشک7535
دستی-زن پوست چرممیخ7535
دستی-ساز چرمورنی7535
دستی-) جز لباسبه(دوزندگان کفش، کیف و محصوالت چرمی مشابه 7536
دستی-دوز ارسی7536
دستی-الگوساز کفش7536
دستی-کار پستاییبرش7536
دستی-کار رویه کفشبرش7536
دستی-دوز کفشبغل7536
دستی-بند ساعت ساز چرمی7536
دستی-بند کفشپاشنه7536
دستی-کار کفشپرداخت7536
دستی-کار زیره کفشپرس7536
دستی-ساز کفشپستایی7536
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شرح کدکد
دستی-گذار کفشپنجه7536
دستی-دوز چرمپینه7536
دستی-دوز کفشپینه7536
دستی-تابلوي چرمی ساز7536
دستی-کش کفشتخت7536
دستی-تسمه چرمی ساز7536
دستی-تعمیرکار کفش7536
دستی-زن کفاشیتیغ7536
دستی-سازدانجامه7536
دستی-)کفاش(دوز چارق7536
دستی-کار کفش چرخ7536
دستی-بر کفشچرم7536
دستی-زن کفشچسب7536
دستی-چمدان چرمی ساز7536
دستی-دورگیر کفش7536
دستی-دوزنده کفش7536
دستی-هاي طبیدوزنده کفش7536
دستی-دوز کفشرویه7536
دستی-زیره سوارکن کفش7536
دستی-برگ سازوزین7536
دستی-ساك چرمی ساز7536
دستی-سراج7536
دستی-قالب در آر کفاشی7536
دستی-زن کفاشیقالب7536
دستی-کش کفشقالب7536
دستی-گیر کفشقالب7536
دستی-کفاش7536
دستی-کارگر بندکش کفش7536
دستی-کارگر تولید کفش7536
دستی-کارگر کنترل کفش7536
دستی-زن کفشکارگر منگنه7536
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شرح کدکد
دستی-گذار کفشکف7536
دستی-کمربند چرمی ساز7536
دستی-سراجکمک7536
دستی-کیف چرمی ساز7536
دستی-دوزگیوه7536
دستی-دوز نعلین7536
دستی-ها و سایر دوزندگانخیاط7537
دستی-دوز لباسآرم7537
دستی-آستردوز7537
دستی-دوزآستین7537
دستی-دوزبادبان7537
دستی-دوز بالش7537
دستی-دوزبرودري7537
دستی-دوز خیاطیپاك7537
دستی-دوزپاالن7537
دستی-پالتودوز7537
دستی-دوزپته7537
دستی-دوزپرده7537
دستی-دوزپشتی7537
دستی-بند دوزپشه7537
دستی-دوزيزن لحافپنبه7537
دستی-دوز پوست7537
دستی-دوزپوستین7537
دستی-دوزپیراهن7537
دستی-دوز مبلپیراهن7537
دستی-دوز پیله7537
دستی-دوز دوزندگیتسمه7537
دستی-اتومبیلدوز تشک7537
دستی-دوز تشک7537
دستی-دوز قطارتشک7537
دستی-نقلودوز وسایل حملتشک7537
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شرح کدکد
دستی-دوز هواپیماتشک7537
دستی-تعمیرکار چادر سفري7537
دستی-تودوز اتومبیل7537
دستی-تودوز هواپیما7537
دستی-دوز جادکمه7537
دستی-چادر سفري دوز7537
دستی-دوزچادرشب7537
دستی-)دوخت پوشش و تکمیل آن(چترساز 7537
دستی-کار لباسچرخ7537
دستی-دوزخامه7537
دستی-خزدوز7537
دستی-خوشخواب دوز7537
دستی-خیاط7537
دستی-دوزخیاط زنانه7537
دستی-هاي تئاتريخیاط لباس7537
دستی-دوزخیاط مردانه7537
دستی-دوزخیمه7537
دستی-اي دوزدستکش پارچه7537
دستی-دستکش چرمی دوز7537
دستی-دوزدکمه7537
دستی-کار لباسدوخت7537
دستی-دوزنده 7537
دستی-هاي پوستیدوزنده پالتو پوست و لباس7537
دستی-دوزنده پوشاك مردانه و زنانه7537
دستی-اتومبیلدوزنده تشک 7537
دستی-دوزي خودرودوزنده تو7537
دستی-ماشیندوزيدوزنده تو7537
دستی-دوزنده چادر ماشین7537
دستی-مبلماندوزنده روکش7537
دستی-وسایل ارتوپديدوزنده روکش7537
دستی-زنانهدوزنده کاله7537
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شرح کدکد
دستی-مردانهدوزنده کاله7537
دستی-دوزنده لباس چرمی7537
دستی-رفوگر لباس7537
دستی-دوزروتختی7537
دستی-روکش مبل دوز7537
دستی-دوز زین موتور و دوچرخهرویه7537
دستی-دوز صندلی اتومبیلرویه7537
دستی-دوز مبلرویه7537
دستی-بندریشه7537
دستی-دوززري7537
دستی-دوززیرپوش7537
دستی-دوزيدوز پوشاكزیگزاگ7537
دستی-سایززن پوشاك7537
دستی-دوزبانسایه7537
دستی-دوز پوشاكسري7537
دستی-)دوزپته(دوز سلسله7537
دستی-دوزسنگ7537
دستی-دوزسوزن7537
دستی-شلواردوز7537
دستی-دوزشورت7537
دستی-عبادوز7537
دستی-گیر کالهقالب7537
دستی-قبادوز7537
دستی-دوزقالب7537
دستی-کار خیاطیقیچی7537
دستی-دوز کت7537
دستی-دوزکراوات7537
دستی-دوزکرست7537
دستی-دوزکش7537
دستی-)کاله نظامی و غیرنظامی(دوز کاله7537
دستی-خیاطکمک7537
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شرح کدکد
دستی-دوزکوسن7537
دستی-دوزکیسه7537
دستی-دوزگل7537
دستی-کارگوبلن7537
دستی-دوز گونی7537
دستی-دوزلحاف7537
دستی-دوزملیله7537
دستی-دوزمنجوق7537
دستی-نواردوز دوزندگی7537
دستی-دهنده پوستوصله7537
دستی-دوزیقه7537
هاي مرتبطحرفهسایر صنعتگران و کارکنان 754
هاغواص7541
غواص اسکله7541
هاي آبیغواص پل7541
غواص جوینده اسفنج7541
غواص جوینده صدف7541
غواص صید7541
غواص صید مروارید7541
غواص عملیات نجات7541
غواص کشتی7541
)هاي مختلففعالیت(نیروي کار زیر آب 7541
متصدیان انفجارها و تخریبچی7542
بار معدنآتش7542
کار معدنآتش7542
رسانباروت7542
گذارباروت7542
تخریبچی با مواد منفجره7542
گذار انفجار و تخریبخرج7542
متصدي انفجار7542
متصدي انفجار معدن7542
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شرح کدکد
متصدي تخریب معدن7542
متصدي مواد منفجره در معدن7542
)جز مواد خوراکی، نوشیدنی و دخانیبه(بندي و آزمایش محصوالت کارکنان درجه7543
کننده کیفیت تولیدات الکترونیکیآزمایش7543
کننده کیفیت تولیدات الکتریکیآزمایش7543
کننده کیفیت تولیدات مکانیکیآزمایش7543
کننده کیفیت تیوپ و تایرآزمایش7543
کیفیت کاالکننده آزمایش7543
هاي فلزيپرداخت لوله-کننده لوله و پلیسه آزمایش7543
کننده مرغوبیت کاالآزمایش7543
بازرس کیفیت7543
بازرس کنتور برق7543
)جز مواد خوراکی، نوشیدنی و دخانیبه(کننده محصوالت بنديدرجه7543
کننده پشمبنديطبقه7543
تولیدات الکترونیکیکننده کیفیت کنترل7543
کننده کیفیت تولیدات الکتریکیکنترل7543
کننده کیفیت تولیدات پالستیکیکنترل7543
کننده کیفیت تولیدات مکانیکیکنترل7543
کننده کیفیت کاالکنترل7543
کننده مرغوبیت کاالکنترل7543
هرزهاي کنندگان آفات و علفزدایان و سایر کنترلآفت7544
زدا با دودآفت7544
گذار جانوران موذيتله7544
هاکننده آفتکنترل7544
هاي هرزکننده علفکنترل7544
نشده در جاي دیگربنديهاي مرتبط، طبقهصنعتگران و کارکنان حرفه7549
هاي اپتیکیکار عدسیپرداخت7549
ریزعدسی7549
ساز عینکعدسی7549
ریز عدسیقالب7549
هاي اپتیکیریز عدسیقالب7549
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شرح کدکد
صنایع دستی-آراگل7549

ها و مونتاژکارانآالت و دستگاهمتصدیان ماشین8
هاي ثابتآالت و دستگاهمتصدیان ماشین81
آالت استخراج و فراوري مواد معدنیمتصدیان ماشین811
آالت معدنمتصدیان ماشینچیان، کارگران ماهر معادن و معدن8111
اپراتور دریل سنگین معدن8111
)معدن(اپراتور دریل صخره 8111
اپراتور دریل وال معدن8111
بند معدنتاق8111
هاي معدنکار تونلبستچوب8111
حفار معدن8111
کار تونل معدندریل8111
کار حفره انفجار معدندریل8111
زن معدندیلم8111
بر در معدنسنگ8111
شکن در معدنسنگ8111
کارگر ماهر معدن8111
بر در معدنکوه8111
متصدي پاك کردن الوار در معدن8111
گیر در معدنمتصدي دستگاه اندازه8111
متصدي دستگاه حفاري معدن8111
متصدي دستگاه خردکن در معدن8111
متصدي لودر کمرشکن معدن8111
متصدي ماشین استخراج در معدن8111
متصدي ماشین برش در معدن8111
)جامبو(متصدي ماشین بزرگ حفاري معدن 8111
معدن-متصدي ماشین جامبو8111
متصدي ماشین حفاري پیوسته معدن8111
روب معدنمتصدي ماشین الي8111
متصدي ماشین مته در معادن سنگ8111
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شرح کدکد
جداکننده در معدنمتصدي ماشین مخروط8111
معدنچی8111
معدنچی معدن سنگ8111
معدنچی معادن زیرزمینی8111
معدنچی معادن سطحی8111
بردار معدننمونه8111
آالت فراوري مواد معدنی و سنگمتصدیان ماشین8112
اپراتور پردازش فلز مغناطیسی8112
معدنیاپراتور تجهیزات جداکننده سیانید مواد 8112
کننده مواد معدنیاپراتور تجهیزات جذب8112
اپراتور ماشین آسیاي سنگ8112
اپراتور ماشین پردازش سنگ8112
اپراتور ماشین پودرکننده سنگ8112
سنگاپراتور ماشین خردکننده زغال8112
اپراتور ماشین خردکننده صخره8112
آوري معدنیاپراتور ماشین عمل8112
اپراتور مخروط جداکننده مواد معدنی8112
کننده مواد معدنیاپراتور مخروطی8112
کار سنگ در کارخانهبرش8112
بند مواد معدنیدرجه8112
بر در کارخانهسنگ8112
شکن در کارخانهسنگ8112
کار مواد معدنیغربال8112
متصدي پردازش فلز مغناطیسی در معدن8112
کننده مواد معدنیتجهیزات جذبمتصدي 8112
متصدي تجهیزات رسوب طال8112
شوي زغالومتصدي تجهیزات شست8112
کننده طالنشینمتصدي ته8112
کننده نقرهنشینمتصدي ته8112
شوي مواد معدنیمتصدي خاك8112
متصدي دستگاه آسیاب مواد معدنی8112
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شرح کدکد
متصدي دستگاه برش سنگ8112
بندي سنگ معدنمتصدي دستگاه خردایش و دانه8112
متصدي دستگاه خردکن سنگ و مواد معدنی8112
بريمتصدي دستگاه سنگ8112
بر معدنمتصدي دستگاه سیم8112
متصدي دستگاه فراوري سنگ8112
متصدي دستگاه کراشر معدن8112
متصدي شناورسازي مواد معدنی8112
مسمتصدي شناورکننده8112
متصدي شناورکننده مواد معدنی8112
متصدي شناورکننده مولیبدنیوم8112
متصدي ماشین آسیاي سنگ8112
آالت فراوري مواد معدنی و سنگمتصدي ماشین8112
متصدي ماشین پودرکننده سنگ8112
متصدي ماشین خردکن مواد معدنی8112
سنگمتصدي ماشین خردکننده زغال8112
متصدي ماشین خردکننده صخره8112
تراشی معدنمتصدي ماشین سنگ8112
متصدي ماشین طراحی سنگ8112
آوري مواد معدنیمتصدي ماشین عمل8112
کننده مواد معدنیمتصدي ماشین مخروطی8112
)جز معدنبه(هاي حفاري و کارکنان مشاغل مرتبط ها و دستگاهمتصدیان مته8113
هاي نفت و گازدکل چاهاپراتور8113
حفار چاه8113
حفار چاه نفت و گاز8113
هاي عمیقحفار چاه8113
کار چاه نفتدریل8113
جز معدنبه-سرحفار 8113
جز معدنبه-سرحفار شیفت شب 8113
فورمن اکتشاف نفت8113
فورمن کنترل شیرهاي نفت و گاز8113
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شرح کدکد
معدنجز به-کارگر حفاري8113
جز معدنبه-متصدي آچار چپ و راست برقی حفاري8113
متصدي اکتشاف نفت8113
بردار نفت و گازمتصدي بهره8113
خانه نفتمتصدي تلمبه8113
متصدي حفاري8113
متصدي حفر چاه نفت و گاز8113
جز معدنبه-متصدي دستگاه حفاري8113
جز معدنبه-دارجهتمتصدي دستگاه حفاري 8113
متصدي دستگاه حفاري عمرانی8113
متصدي دستگاه حفر تونل یا چاه8113
روبیمتصدي دستگاه الي8113
هاي نفت و گازهاي حفاري کامل چاهمتصدي دستگاه8113
متصدي دکل حفاري چاه نفت8113
متصدي دکل چاه نفت8113
هاي نفت و گازمتصدي دکل چاه8113
جز معدنبه-متصدي دکل حفاري 8113
متصدي سکوي حفاري8113
متصدي کنترل چاه نفت8113
متصدي کنترل شیر نفت و گاز8113
جز معدنبه-متصدي مته حفاري8113
متصدي نگهداري خطوط لوله نفت و گاز8113
کار حفر تونل یا چاهمته8113
هاي نفت و گازکار چاهمته8113
هاي تولید محصوالت سیمانی، سنگی و سایر مواد معدنیمتصدیان دستگاه8114
کننده بتوناپراتور دستگاه مخلوط8114
ظروف سنگی ساز با ماشین8114
متصدي پمپ مواد محصوالت سیمانی8114
سنگمتصدي دستگاه اشباع زغال8114
سازيمتصدي دستگاه ایرانیت8114
سازيبتونمتصدي دستگاه8114
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شرح کدکد
محصوالت سیمانیمتصدي دستگاه برش8114
ریزي سیمانیمتصدي دستگاه بلوك8114
زنی سیمانیمتصدي دستگاه بلوك8114
سازي سیمانیمتصدي دستگاه بلوك8114
متصدي دستگاه پرداخت بتون8114
متصدي دستگاه پرداخت موزاییک8114
متصدي دستگاه پرس موزاییک8114
سیمانی سازمتصدي دستگاه پل8114
سیمانی سازمتصدي دستگاه پله8114
متصدي دستگاه تغلیظ مواد معدنی8114
متصدي دستگاه تولید بتون8114
متصدي دستگاه تولید سیمان8114
متصدي دستگاه تولید کک8114
متصدي دستگاه تولید گچ8114
متصدي دستگاه تولید گوگرد8114
ریختگیمتصدي دستگاه تولید محصوالت بتون8114
ریختگیمتصدي دستگاه تولید محصوالت سنگ8114
متصدي دستگاه تیر سیمانی ساز8114
متصدي دستگاه جدول بتونی ساز8114
سیمانی سازمتصدي دستگاه حوض8114
متصدي دستگاه ساخت ساروج شنی8114
متصدي دستگاه ساخت فارسیت8114
ساخته بتونیمتصدي دستگاه ساخت قطعات پیش8114
متصدي دستگاه سایش موزاییک8114
متصدي دستگاه سنگ مصنوعی ساز8114
شوي موزاییکومتصدي دستگاه شست8114
کاري موزاییکمتصدي دستگاه صاف8114
کاري الماس صنعتیمتصدي دستگاه صیقل8114
سنگکاري متصدي دستگاه صیقل8114
متصدي دستگاه قالب بازکن محصوالت سیمانی8114
بندي قطعات بتونیمتصدي دستگاه قالب8114
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شرح کدکد
زنی موزاییکمتصدي دستگاه قالب8114
متصدي دستگاه لوله سیمانی ساز8114
کنمتصدي دستگاه ماسه مخلوط8114
سازيمتصدي دستگاه مالت8114
زنیمتصدي دستگاه موزاییک8114
سازيمتصدي دستگاه موزاییک8114
هاي تولید محصوالت سنگیمتصدي دستگاه8114
هاي تولید محصوالت سیمانیمتصدي دستگاه8114
هاي تولید محصوالت مواد معدنیمتصدي دستگاه8114
پزيمتصدي کوره آهک8114
متصدي کوره سوخت آهک8114
متصدي کوره سیمان8114
پزيگچمتصدي کوره 8114
ریزيمتصدي ماشین بتون8114
متصدي ماشین تولید الماس صنعتی8114
متصدي ماشین جالدادن الماس صنعتی8114
متصدي ماشین حکاکی محصوالت سنگی8114
آالت فراوري و پرداخت فلزاتمتصدیان ماشین812
آالت فراوري فلزاتمتصدیان ماشین8121
فلزاتمتصدي بارریز ذوب 8121
متصدي بارریزي با پاتیل فلزات8121
متصدي بارگیري کوره ذوب فلز8121
متصدي بخش الکترولیز فلز8121
گذار کوره ذوب فلزمتصدي بلوك8121
متصدي پاتیل برگردان قالب ذوب فلز8121
کاري ماهیچه فلزيمتصدي پرس8121
سازي فلزاتمتصدي تجهیزات کربنات8121
گري فلزاتمتصدي تخلیه درجه ریخته8121
گريها و صفحات مدل ریختهمتصدي تنظیم درجه8121
پارچهاي یکمتصدي تولید ورق فلزات لوله8121
گري فلزاتگذاري ریختهمتصدي جداسازي و درجه8121
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شرح کدکد
سازيمتصدي دستگاه آلومینیوم8121
متصدي دستگاه بافت کابل8121
کاري پروفیل فلزيبرشمتصدي دستگاه8121
کاري فوالدمتصدي دستگاه برش8121
کوبی فلزمتصدي دستگاه بوته8121
متصدي دستگاه پخت فلز8121
کاري شمشمتصدي دستگاه پرس8121
کاري چدنمتصدي دستگاه تراش8121
متصدي دستگاه تصفیه فوالد8121
کاري فوالدمتصدي دستگاه جوش8121
متصدي دستگاه خردکن فلز8121
دادن سیم کابلمتصدي دستگاه روکش8121
متصدي دستگاه ساخت پروفیل فلزي8121
متصدي دستگاه ساخت مفتول8121
متصدي دستگاه سخت و سفت کردن فلزات8121
بکسل بافیمتصدي دستگاه سیم8121
متصدي دستگاه سیم فلزي سازي8121
طراحی فلزمتصدي دستگاه 8121
متصدي دستگاه طراحی لوله فلزي8121
پارچهمتصدي دستگاه طراحی لوله یک8121
متصدي دستگاه طراحی مفتول8121
متصدي دستگاه طناب فلزي سازي8121
آوري فلزمتصدي دستگاه عمل8121
متصدي دستگاه غلتک تولید ورقه و صفحه فلزي8121
فلزاتمتصدي دستگاه فشارکاري 8121
گیري فوالدمتصدي دستگاه قاب8121
متصدي دستگاه قطع لوله فلزي8121
متصدي دستگاه کابل فلزي سازي8121
دادن  فلزاتمتصدي دستگاه کش8121
بندي فوالدمتصدي دستگاه کالف8121
متصدي دستگاه کوره ذوب فلز8121
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شرح کدکد
گیري فلزاتمتصدي دستگاه ماهیچه8121
کاريدستگاه مفتولمتصدي8121
کشی فلزيمتصدي دستگاه مفتول8121
متصدي دستگاه نورد آلومینیوم8121
متصدي دستگاه نورد پیاپی فوالد8121
متصدي دستگاه نورد فلزات8121
متصدي دستگاه نورد فوالد سرد8121
دادن کوره ذوب فلزمتصدي دم8121
متصدي دیگ تولید فلز8121
ریزي فلزاتمتصدي ذوب8121
کاري فلزاتمتصدي ذوب8121
گري فلزاتمتصدي ریخته8121
متصدي شارژ کوره ذوب فلز8121
متصدي عملیات حرارتی فلزات8121
متصدي عملیات حرارتی کوره ذوب8121
متصدي کوره تبدیل آهن لخته به آهن ساخته یا فوالد8121
غیرآهنیمتصدي کوره تبدیل فلزات 8121
)کوره اکسیژن(متصدي کوره تبدیل فوالد 8121
متصدي کوره تصفیه فلزات غیرآهنی8121
متصدي کوره حرارت مجدد فلزات8121
متصدي کوره خشک ذوب فلز8121
دادن فلزمتصدي کوره دم8121
متصدي کوره ذوب چدن8121
متصدي کوره ذوب فلزات8121
کردن قالبمتصدي کوره سخت 8121
متصدي کوره سخت و سفت کردن فلز8121
آوري فلزمتصدي کوره عمل8121
متصدي کوره گداختن فلز8121
متصدي کوره گرماي فلز8121
متصدي کوره نقطه ذوب فلزات8121
)کوره پیچشی(متصدي کوره نقطه ذوب فلزات 8121
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شرح کدکد
)کوره سرباز(متصدي کوره نقطه ذوب فلزات 8121
)کوره قوس الکتریکی(متصدي کوره نقطه ذوب فلزات 8121
)کوره مخصوص ذوب فلز(متصدي کوره نقطه ذوب فلزات 8121
آالت تولید فوالدزنی ماشینمتصدي مارك8121
)ايمحصوالت فلزي استوانه(گري گریز از مرکز متصدي ماشین ریخته8121
گري مداوم فلزاتمتصدي ماشین ریخته8121
متصدي ماشین مخلوط کردن فلز8121
متصدي ماشین نورد فوالد8121
متصدي ماشین نورد فوالد گداخته8121
آالت احیاي فلزمتصدي ماشین8121
آالت ذوب فلزمتصدي ماشین8121
آالت ساخت آلیاژمتصدي ماشین8121
رباآالت ساخت آهنمتصدي ماشین8121
ساخت چدنآالت متصدي ماشین8121
آالت ساخت فوالدمتصدي ماشین8121
آالت فراوري فلزاتمتصدي ماشین8121
گذاري نورد فلزمتصدي میله8121
متصدي میز کوره ذوب فلزات8121
متصدي نورد فوالد8121
کاري فلزاتکاري و روکشهاي پرداخت، آبمتصدیان دستگاه8122
کاري فلزاتلوله آبشوي اسیدي ومتصدي شستکمک8122
کاري فلزاتمتصدي اسیدکاري آب8122
کاري فلزاتخانه آبمتصدي بارگیري گرم8122
کاري فلزاتآوري خاکستر آبمتصدي جمع8122
کاري فلزاتمتصدي حمل واگن لوله آب8122
دادن فلزمتصدي دستگاه آب8122
دیده کردن کردن فلزاتمتصدي دستگاه آب8122
کاري آلومینیوممتصدي دستگاه آب8122
کاري فلزاتمتصدي دستگاه آب8122
کاري فوالدمتصدي دستگاه آب8122
کاري حرارتی فلزاتمتصدي دستگاه آب8122
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شرح کدکد
کاري فلزاتمتصدي دستگاه بخار آب8122
متصدي دستگاه پرداخت فلزات8122
فلزاتکاريدنده پرداخت و آبمتصدي دستگاه چرخ8122
کاري فلزاتمتصدي دستگاه روکش8122
کاري فلزاتمتصدي دستگاه صیقل8122
کاري فلزاتشوي ماشین گالوانیزه آبومتصدي شست8122
کاري فلزاتهاي مغناطیسی آبمتصدي غلتک8122
کاري فلزاتبندي آبمتصدي قالب8122
کاري فلزاتمتصدي ماشین آب سرد آب8122
کاري فلزاتمتصدي ماشین آب8122
متصدي ماشین پرداخت فلز8122
متصدي ماشین تصفیه فلز8122
متصدي ماشین تمیزکاري فلز8122
کاري فلزمتصدي ماشین روکش8122
کاري مفتولمتصدي ماشین روکش8122
زنی فلزمتصدي ماشین سمباده8122
متصدي ماشین سندپالست فلز8122
گري فلززنی ریختهماشین سنگمتصدي 8122
کاري فلزمتصدي ماشین سوهان8122
کاري فلزمتصدي ماشین صیقل8122
ورکردن فلزمتصدي ماشین غوطه8122
فلز) ضدزنگ(متصدي ماشین گالوانیزه کردن 8122
متصدي ماشین گردپاشی فلز8122
متصدي ماشین نقاشی فلزات8122
کاري فلزاتآبمتصدي مواد شیمیایی8122
هاي تولید محصوالت شیمیایی و عکاسیآالت و دستگاهمتصدیان ماشین813
هاي تولید محصوالت شیمیاییآالت و دستگاهمتصدیان ماشین8131
خان مواد شیمیاییمتصدي آتش8131
متصدي انبارهاي نفت خام8131
آوري مواد شیمیاییمتصدي برج کلنگی عمل8131
متصدي تجهیزات استخراج نفت خام8131
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شرح کدکد
متصدي تلمبه نفت پاالیشگاه8131
متصدي تولید داروهاي شیمیایی8131
متصدي تولید لعاب شیمیایی8131
متصدي تولید مواد سفیدکننده پارچه8131
متصدي دستگاه آب مقطرگیري صنعتی8131
متصدي دستگاه استخراج مواد شیمیایی8131
دستگاه الک مواد شیمیاییمتصدي 8131
بندي دارومتصدي دستگاه بسته8131
متصدي دستگاه پخت آسفالت8131
متصدي دستگاه پخت رنگ8131
متصدي دستگاه پرکن اکسیژن8131
متصدي دستگاه پنبه نسوز8131
متصدي دستگاه تبخیر مواد شیمیایی8131
متصدي دستگاه ترکیب نفت8131
دستگاه تصفیه مواد شیمیاییمتصدي 8131
متصدي دستگاه تصفیه نفت8131
اي مواد شیمیاییمتصدي دستگاه تقطیر دسته8131
اي نفت خام و گاز طبیعیمتصدي دستگاه تقطیر دسته8131
متصدي دستگاه تقطیر متناوب مواد شیمیایی8131
متصدي دستگاه تقطیر متناوب نفت خام و گاز طبیعی8131
متصدي دستگاه تقطیر مواد شیمیایی8131
متصدي دستگاه تقطیر نفت8131
متصدي دستگاه تولید آمونیاك8131
متصدي دستگاه تولید آهار8131
متصدي دستگاه تولید اسید8131
متصدي دستگاه تولید اکسیژن8131
متصدي دستگاه تولید الکل صنعتی8131
الكمتصدي دستگاه تولید انواع 8131
متصدي دستگاه تولید پارافین8131
متصدي دستگاه تولید پنبه بهداشتی8131
متصدي دستگاه تولید پودر صنعتی8131



301مشاغل ایران بنديطبقهجدول فهرست موضوعی

شرح کدکد
شوییمتصدي دستگاه تولید پودر لباس8131
متصدي دستگاه تولید تیزاب8131
متصدي دستگاه تولید تینر8131
متصدي دستگاه تولید جوهر و مرکب8131
متصدي دستگاه تولید چسب8131
کشمتصدي دستگاه تولید حشره8131
متصدي دستگاه تولید خمیردندان8131
متصدي دستگاه تولید داروي دام8131
متصدي دستگاه تولید رنگ8131
متصدي دستگاه تولید روغن موتور8131
متصدي دستگاه تولید سم8131
متصدي دستگاه تولید شامپو8131
متصدي دستگاه تولید شمع8131
متصدي دستگاه تولید صابون8131
متصدي دستگاه تولید ضدیخ8131
متصدي دستگاه تولید عایق8131
متصدي دستگاه تولید عایق رطوبتی8131
متصدي دستگاه تولید عطر و ادوکلن8131
هاي نفتیمتصدي دستگاه تولید فراورده8131
فوممتصدي دستگاه تولید8131
)دارو(متصدي دستگاه تولید قرص 8131
متصدي دستگاه تولید قیر8131
متصدي دستگاه تولید کبریت8131
متصدي دستگاه تولید کود شیمیایی8131
متصدي دستگاه تولید کود و سم8131
متصدي دستگاه تولید گاز هالوژنه8131
متصدي دستگاه تولید گاز هیدروژنه8131
متصدي دستگاه تولید گازکربنیک8131
متصدي دستگاه تولید گازوئیل8131
متصدي دستگاه تولید گازهاي صنعتی8131
متصدي دستگاه تولید لعاب مواد شیمیایی8131
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شرح کدکد
متصدي دستگاه تولید لوازم آرایشی8131
متصدي دستگاه تولید مازوت8131
متصدي دستگاه تولید مایع صنعتی8131
شوییمتصدي دستگاه تولید مایع ظرف8131
متصدي دستگاه تولید محصوالت دارویی و آرایشی8131
متصدي دستگاه تولید مواد بهداشتی8131
کننده و سفیدکنندهمتصدي دستگاه تولید مواد پاك8131
متصدي دستگاه تولید مواد شوینده8131
متصدي دستگاه تولید مواد شیمیایی8131
متصدي دستگاه تولید مواد منفجره8131
متصدي دستگاه تولید نفت سفید8131
متصدي دستگاه تولید نفت گاز8131
متصدي دستگاه تولید وازلین8131
متصدي دستگاه تولید واکس8131
متصدي دستگاه تولید هیدروژن8131
متصدي دستگاه ساخت الیاف مصنوعی8131
آب و رسوبات از نفتمتصدي دستگاه جداسازي8131
متصدي دستگاه جداسازي گریز از مرکز مواد شیمیایی8131
متصدي دستگاه جداسازي مواد رادیواکتیو8131
متصدي دستگاه جداسازي مواد شیمیایی8131
متصدي دستگاه خردکردن مواد شیمیایی8131
کن مواد شیمیاییمتصدي دستگاه خشک8131
ساخت کاربیتمتصدي دستگاه 8131
متصدي دستگاه ساخت کائوچوي مصنوعی8131
شوي مواد شیمیاییومتصدي دستگاه شست8131
متصدي دستگاه صافی روغن موتور8131
متصدي دستگاه قوطی پرکن روغن موتور8131
متصدي دستگاه قوطی پرکن مواد شیمیایی8131
متصدي دستگاه کوبیدن باروت8131
دستگاه مبدل رآکتورهاي شیمیاییمتصدي 8131
متصدي دستگاه مخلوط کردن مواد شیمیایی8131
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شرح کدکد
کن مواد اولیه شیمیاییمتصدي دستگاه مخلوط8131
هاي تولید محصوالت شیمیاییمتصدي دستگاه8131
متصدي صافی طبلی گردان مواد شیمیایی8131
متصدي صافی فشاري مواد شیمیایی8131
غربال مواد شیمیاییمتصدي 8131
متصدي کوره پخت لعاب مواد شیمیایی8131
پزيمتصدي کوره صابون8131
آوري مواد شیمیاییمتصدي کوره عمل8131
آالت تولید محصوالت شیمیاییمتصدي ماشین8131
متصدي مخزن پاالیشگاه پتروشیمی8131
عکس، فیلم و مانند آنهاي تولید محصوالت مرتبط با متصدیان دستگاه8132
خانه ظهور فیلم و عکسمتصدي تاریک8132
هاي الکترونیکیمتصدي تجهیزات انتقال فیلم به نوار ویدئو یا سایر رسانه8132
اندازي تجهیزات ظهور خودکار عکس و فیلمهمتصدي تنظیم و را8132
سازي عکسمتصدي دستگاه بزرگ8132
عکسمتصدي دستگاه پردازش8132
PVCمتصدي دستگاه تولید فیلم 8132

متصدي دستگاه تولید فیلم عکاسی8132
متصدي دستگاه تولید فیلم8132
متصدي دستگاه تولید کاغذ عکاسی8132
متصدي دستگاه چاپ عکس8132
متصدي دستگاه چاپ فیلم عکاسی8132
متصدي دستگاه ظهور عکاسی8132
عکس سیاه و سفیدمتصدي دستگاه ظهور 8132
متصدي دستگاه ظهور عکس مثبت8132
متصدي دستگاه ظهور عکس معکوس8132
متصدي دستگاه ظهور فیلم رنگی8132
هاي تولید محصوالت الستیکی، پالستیکی و کاغذيمتصدیان دستگاه814
هاي تولید محصوالت الستیکیمتصدیان دستگاه8141
الستیکمتصدي دستگاه پرس 8141
متصدي دستگاه آسیا کردن الستیک8141
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شرح کدکد
متصدي دستگاه برش تیوپ الستیکی8141
متصدي دستگاه برش الستیک8141
متصدي دستگاه پرس الستیک وسایل نقلیه8141
متصدي دستگاه تراش الستیک8141
متصدي دستگاه تزریق الستیک8141
متصدي دستگاه تعمیر تایر8141
دستگاه تولید تیوپ الستیکیمتصدي 8141
متصدي دستگاه تولید کائوچوي مصنوعی8141
پوش الستیکیمتصدي دستگاه تولید کف8141
متصدي دستگاه تولید التکس8141
متصدي دستگاه تولید الستیک خام8141
متصدي دستگاه تولید الستیک وسایل نقلیه8141
الستیکیمتصدي دستگاه تولید محصوالت 8141
زنی الستیکمتصدي دستگاه چسب8141
کاري الستیکمتصدي دستگاه چسب8141
متصدي دستگاه خردکن الستیک8141
متصدي دستگاه ذوب الستیک8141
پاشی الستیکمتصدي دستگاه رنگ8141
کاري الستیک وسایل نقلیهمتصدي دستگاه روکش8141
متصدي دستگاه ساخت تایر8141
متصدي دستگاه ساخت تیوپ الستیکی8141
متصدي دستگاه سازنده محصوالت الستیکی8141
کاري الستیکمتصدي دستگاه سمباده8141
کاري الستیکمتصدي دستگاه صیقل8141
ریزي الستیکمتصدي دستگاه قالب8141
زن تایر وسایل نقلیهمتصدي دستگاه قالب8141
الستیکگیر متصدي دستگاه قالب8141
متصدي دستگاه کائوچوکاري8141
متصدي دستگاه گوگرددهنده تایر وسایل نقلیه8141
کاريمتصدي دستگاه الستیک8141
ساز تایرمتصدي دستگاه الیه8141
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شرح کدکد
کن سازمتصدي دستگاه مداد پاك8141
سازمتصدي دستگاه مشمع8141
متصدي دستگاه نورد الستیک8141
دستگاه ولکانیزه کردن الستیکمتصدي 8141
متصدي ولکانیزه کردن الستیک وسایل نقلیه8141
هاي تولید محصوالت پالستیکیمتصدیان دستگاه8142
متصدي دستگاه آسیا کردن پالستیک8142
پالستیکمتصدي دستگاه برش8142
متصدي دستگاه پخت یونولیت8142
متصدي دستگاه پرس پالستیک8142
متصدي دستگاه پرس چندالیه پالستیکی8142
مالمینمتصدي دستگاه پرس8142
کاريمتصدي دستگاه پالستیک8142
متصدي دستگاه تزریق پالستیک8142
)کلید و پریز(متصدي دستگاه تولید ادوات برقی پالستیکی 8142
متصدي دستگاه تولید اسفنج8142
متصدي دستگاه تولید اسکاچ8142
متصدي دستگاه تولید بطري پالستیکی8142
متصدي دستگاه تولید پالستوفوم8142
متصدي دستگاه تولید تیوپ پالستیکی8142
PVCمتصدي دستگاه تولید در و پنجره 8142

متصدي دستگاه تولید در و پنجره پالستیکی8142
پالستیکیمتصدي دستگاه تولید روکش8142
پالستیکیتولید عایقمتصدي دستگاه8142
متصدي دستگاه تولید فایبرگالس8142
متصدي دستگاه تولید کابل پالستیکی8142
متصدي دستگاه تولید کامپارس پلیمري8142
متصدي دستگاه تولید کامپوزیت پلیمري8142
متصدي دستگاه تولید کفش پالستیکی8142
متصدي دستگاه تولید کیسه پالستیکی8142
PVCمتصدي دستگاه تولید لوله 8142
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شرح کدکد
اتیلنمتصدي دستگاه تولید لوله پلی8142
هاي خرطومی پالستیکیمتصدي دستگاه تولید لوله8142
متصدي دستگاه تولید محصوالت پالستیکی8142
متصدي دستگاه تولید مالمین8142
متصدي دستگاه تولید نایلون8142
و الیاف نایلونیمتصدي دستگاه تولید نخ8142
هاي پالستیکیمتصدي دستگاه تولید ورق8142
پالستیکمتصدي دستگاه جوش8142
متصدي دستگاه چاپ روي پالستیک8142
متصدي دستگاه ذوب پالستیک8142
زن پالستیکیمتصدي دستگاه رنگ8142
کاري پالستیکیمتصدي دستگاه روکش8142
قایق پالستیکیمتصدي دستگاه ساخت 8142
متصدي دستگاه ساخت قطعات فایبرگالس8142
کاري پالستیکمتصدي دستگاه سمباده8142
کاري پالستیکمتصدي دستگاه صیقل8142
متصدي دستگاه ظروف پالستیکی ساز8142
پالستیکیکاريمتصدي دستگاه عایق8142
ریزي پالستیکمتصدي دستگاه قالب8142
زن پالستیکدستگاه قالبمتصدي 8142
گیر پالستیکمتصدي دستگاه قالب8142
متصدي دستگاه کشش فیبر نوري8142
هاي تولید محصوالت پالستیکیمتصدي دستگاه8142
هاي تولید محصوالت کاغذيمتصدیان دستگاه8143
دستمال کاغذيمتصدي دستگاه برش8143
کارخانه محصوالت کاغذيکاغذ در متصدي دستگاه برش8143
مقوا ـ کاغذسازيمتصدي دستگاه برش8143
متصدي دستگاه پرس ضایعات کاغذي8143
مقوا ـ کاغذسازيمتصدي دستگاه پرس8143
متصدي دستگاه تولید پاکت کاغذي8143
متصدي دستگاه تولید پاکت کاغذي شیر پاستوریزه8143
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شرح کدکد
نامه و پاکتمتصدي دستگاه تولید پاکت 8143
متصدي دستگاه تولید جعبه مقوایی8143
هاي کاغذيمتصدي دستگاه تولید جعبه8143
متصدي دستگاه تولید دفترچه8143
متصدي دستگاه تولید زونکن مقوایی8143
متصدي دستگاه تولید سمباده کاغذي8143
مرغ کاغذيمتصدي دستگاه تولید شانه تخم8143
دستگاه تولید ظروف کاغذيمتصدي 8143
متصدي دستگاه تولید فیلتر مقوایی8143
متصدي دستگاه تولید کارتن مقوایی8143
متصدي دستگاه تولید کیسه کاغذي8143
متصدي دستگاه تولید لوله مقوایی8143
متصدي دستگاه تولید محصوالت کاغذي8143
بهداشتیمتصدي دستگاه تولید محصوالت کاغذي 8143
متصدي دستگاه تولید محصوالت مقوایی8143
متصدي دستگاه تولید کاغذ دیواري8143
ریزي خمیر کاغذمتصدي قالب8143
هاي تولید محصوالت نساجی، پوستی و چرمیمتصدیان دستگاه815
پیچیدن الیافسازي، ریسندگی و هاي آمادهمتصدیان دستگاه8151
دستگاه ریسندگیمتصدي تارکش 8151
سازي الیاف نساجیمتصدي دستگاه آماده8151
متصدي دستگاه بافت ریسندگی8151
متصدي دستگاه بالشتک ریسندگی8151
زنیمتصدي دستگاه پنبه8151
متصدي دستگاه تابیدن نخ و رشته8151
متصدي دستگاه تولید الیی ریسندگی8151
متصدي دستگاه حالجی8151
کردن الیاف مصنوعیمتصدي دستگاه دوك8151
متصدي دستگاه ریسندگی نخ و رشته8151
متصدي دستگاه رینگ ریسندگی8151
زنی الیافمتصدي دستگاه شانه8151
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شرح کدکد
شوي الیافومتصدي دستگاه شست8151
پیچ ریسندگیمتصدي دستگاه شل8151
کن ریسندگیمتصدي دستگاه صاف8151
کن ریسندگیدستگاه کالفمتصدي 8151
کن ریسندگیمتصدي دستگاه مخلوط8151
پیچیمتصدي دستگاه نخ8151
پیچیدن الیاف نساجیهاي متصدي دستگاه8151
هاي ریسندگی الیاف نساجیمتصدي دستگاه8151
رینگ ریسندگیمتصدي کنترل8151
گذار بافت ماشینیمتصدي ماسوره8151
هاي بافت منسوجاتدستگاهمتصدیان 8152
بافیکردن پارچه ـ پارچهمتصدي توپ8152
متصدي دستگاه بافت فرش ماشینی8152
متصدي دستگاه بافت قالی ماشینی8152
متصدي دستگاه بافت گلیم ماشینی8152
پتومتصدي دستگاه برش8152
موکتمتصدي دستگاه برش 8152
بافیپارچهمتصدي دستگاه 8152
متصدي دستگاه پرس پارچه8152
متصدي دستگاه پولیش پتو و پارچه8152
بافیمتصدي دستگاه تریکو8153
)پارچه توري(متصدي دستگاه توربافی 8152
زنی پشت موکتمتصدي دستگاه چسب8152
بافیمتصدي دستگاه حوله8152
دوزي منسوجاتمتصدي دستگاه سرطاق8152
کن پارچهمتصدي دستگاه طاقه8152
بافیمتصدي دستگاه فرش8152
بافیمتصدي دستگاه قالب8152
بافیمتصدي دستگاه کش8152
بافی جورابمتصدي دستگاه کش8152
بافیمتصدي دستگاه گونی8152
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شرح کدکد
متصدي دستگاه متراژ پارچه8152
بافیمتصدي دستگاه مخمل8152
بافیموکتمتصدي دستگاه 8152
هاي بافت منسوجاتمتصدي دستگاه8152
هاي خیاطی صنعتیمتصدیان چرخ8153
کار خیاطی صنعتیچرخ8153
متصدي چرخ خیاطی صنعتی8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت آستر8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت بالش8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت پوشاك8153
صنعتی-تشکمتصدي چرخ دوخت 8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت چتر8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت دستکش8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت روکش خودروها8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت روکش مبل8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت کاله8153
صنعتی-دوزيمتصدي چرخ سوزن8153
دوزي صنعتیمتصدي چرخ گل8153
صنعتی-متصدي ماشین دوخت پوشاك چرمی8153
صنعتی-متصدي ماشین دوزندگی پوست و خز8153
صنعتی-متصدي ماشین دوزندگی چرم8153
دوزي صنعتیمتصدي ماشین قالب8153
سازي پارچهبري، رنگرزي و آمادههاي رنگمتصدیان دستگاه8154
سازي پارچهمتصدي دستگاه آماده8154
بافیمتصدي دستگاه آهار در پارچه8154
متصدي دستگاه آهارزنی پارچه8154
بافیمتصدي دستگاه اتو در پارچه8154
متصدي دستگاه بخار پارچه و پتو8154
متصدي دستگاه براق کردن پارچه8154
متصدي دستگاه پخت رنگرزي پارچه8154
متصدي دستگاه ثابت کردن رنگ پارچه8154
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شرح کدکد
کن پارچهمتصدي دستگاه خشک8154
کنی رنگرزي پارچهمتصدي دستگاه خشک8154
گیر پارچهمتصدي دستگاه رطوبت8154
بري پارچهمتصدي دستگاه رنگ8154
متصدي دستگاه رنگرزي پارچه8154
زدایی پارچهمتصدي دستگاه رنگ8154
متصدي دستگاه سفید کردن پارچه8154
شوي پارچهوشستمتصدي دستگاه 8154
هاي پرداخت پوست و چرممتصدیان دستگاه8155
سازيگیري چرممتصدي دستگاه آب8155
سازيمتصدي دستگاه آرایش اولیه چرم8155
سازي خزمتصدي دستگاه آماده8155
متصدي دستگاه برش چرم8155
کنمتصدي دستگاه پشم خشک8155
شوییمتصدي دستگاه پشم8155
سازيکنی چرممتصدي دستگاه پوست8155
سازيچرم-متصدي دستگاه تراش پوست 8155
متصدي دستگاه تمیزکاري چرم8155
سازيمتصدي دستگاه چرم8155
متصدي دستگاه دباغی پوست و چرم8155
متصدي دستگاه رنگرزي چرم8155
سازيهاي تر و خشک چرمزنی قسمتمتصدي دستگاه سنگ8155
سازيزنی چرممتصدي دستگاه شانه8155
شوي پوستومتصدي دستگاه شست8155
متصدي دستگاه صاف کردن چرم8155
سازيگیري چرممتصدي دستگاه ضخامت8155
متصدي دستگاه کشش چرم8155
متصدي دستگاه کوتاه کردن نهایی پشم8155
متصدي دستگاه موزدایی پوست و چرم8155
هاي پرداخت پوست و چرممتصدي دستگاه8155
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شرح کدکد
)جز لباسبه(هاي تولید کفش، کیف و محصوالت چرمی مشابه متصدیان دستگاه8156
متصدي دستگاه تولید پاپوش8156
متصدي دستگاه تولید چمدان8156
متصدي دستگاه تولید قالده، زین و افسار8156
متصدي دستگاه تولید کفش8156
متصدي دستگاه تولید کفش و پاپوش8156
متصدي دستگاه تولید کفش ورزشی8156
متصدي دستگاه تولید کمربند8156
متصدي دستگاه تولید کیف8156
زنی کفشمتصدي دستگاه میخ8156

شوي لباس، موکت، فرش، مبـل و محصـوالت   وهاي شستها و دستگاهمتصدیان ماشین8157
مشابه

شوییدستگاه اتوکشی رختمتصدي 8157
شوییمتصدي دستگاه رنگرزي پوشاك در خشک8157
شوییمتصدي دستگاه قالی8157
گیر فرش، موکت و مبلمتصدي دستگاه لکه8157
شوییگیري لباس در خشکمتصدي دستگاه لکه8157
شوییمتصدي دستگاه مبل8157
شوییمتصدي ماشین خشک8157
شوییرختمتصدي ماشین8157
شوي فرشومتصدي ماشین شست8157
شوي قالیومتصدي ماشین شست8157
شوي مبلومتصدي ماشین شست8157
شوي موکتومتصدي ماشین شست8157
شوییمتصدي ماشین لباس8157
شوییشویی و خشکمتصدي ماشین لباس8157

نشـده در  بنـدي پوستی و چرمی، طبقههاي تولید محصوالت نساجی، متصدیان دستگاه8159
جاي دیگر

)خز(متصدي دستگاه الگوسازي پوست 8159
متصدي دستگاه الگوسازي چرم8159
متصدي دستگاه الگوسازي کاله8159
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شرح کدکد
متصدي دستگاه الگوسازي منسوجات8159
)نوار تور تزیینی(بافی متصدي دستگاه تور8159
متصدي دستگاه چادردوزي8159
بافیمتصدي دستگاه روبان8159
بافیمتصدي دستگاه ریسمان8159
دهنده کاله نمديمتصدي دستگاه شکل8159
بافیمتصدي دستگاه طناب8159
گیري کالهمتصدي دستگاه قالب8159
بافیمتصدي دستگاه قیطان8159
متصدي دستگاه نواربافی8159
بافیمتصدي دستگاه یراق8159
هاي تولید مواد غذایی، محصوالت دخانی و محصوالت مرتبطمتصدیان دستگاه816
هاي تولید مواد غذایی، محصوالت دخانی و محصوالت مرتبطمتصدیان دستگاه8160
اپراتور دستگاه تولید بیسکوییت8160
متصدي پاستوریزاسیون لبنیات8160
متصدي چرخ کردن شیر8160
گیرغورهآبمتصدي دستگاه 8160
لیموگیرمتصدي دستگاه آب8160
گیري صنعتیمیوهمتصدي دستگاه آب8160
سازينباتمتصدي دستگاه آب8160
پزيمتصدي دستگاه آجیل8160
سازيمتصدي دستگاه آدامس8160
متصدي دستگاه آردساز8160
متصدي دستگاه آسیاکننده ادویه8160
آسیاکننده حبوباتمتصدي دستگاه 8160
متصدي دستگاه آسیاکننده غالت8160
متصدي دستگاه آسیاکننده نیشکر8160
هاي گوشتیاوردهمتصدي دستگاه آسیاي ضایعات و فر8160
سازيمتصدي دستگاه ادویه8160
گیريمتصدي دستگاه اسانس8160
گیري گیاهانمتصدي دستگاه اسانس8160
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شرح کدکد
استخوان خردکنیمتصدي دستگاه 8160
کننده سبزیجاتمتصدي دستگاه استرلیزه8160
جاتکننده میوهمتصدي دستگاه استرلیزه8160
کننده شیر و سایر محصوالت لبنیمتصدي دستگاه استریل8160
کننده ماهیمتصدي دستگاه استریل8160
کننده مواد غذاییمتصدي دستگاه استریل8160
کننده مواد گوشتیاستریلمتصدي دستگاه 8160
سازي مواد غذاییمتصدي دستگاه افشره8160
زن چايمتصدي دستگاه الک8160
متصدي دستگاه انجماد گوشت و ماهی8160
متصدي دستگاه انجماد میوه و سبزیجات8160
سیگارمتصدي دستگاه برش8160
کوبیمتصدي دستگاه برنج8160
سازيبستنیمتصدي دستگاه 8160
متصدي دستگاه بوجاري8160
متصدي دستگاه بودادن آجیل8160
متصدي دستگاه بودادن قهوه8160
متصدي دستگاه بوگیري روغن نباتی8160
کننده شیر و لبنیاتمتصدي دستگاه پاستوریزه8160
متصدي دستگاه پخت بیسکویت8160
متصدي دستگاه پخت شکر8160
دستگاه پخت میوهمتصدي 8160
متصدي دستگاه پنیرسازي8160
متصدي دستگاه تصفیه روغن نباتی8160
متصدي دستگاه تصفیه شربت قند8160
متصدي دستگاه تصفیه شکر8160
متصدي دستگاه تصفیه قند8160
متصدي دستگاه تصفیه نیشکر8160
کن چغندرمتصدي دستگاه تفاله خشک8160
سازيدستگاه توتونمتصدي 8160
متصدي دستگاه تولید انواع نان، کیک و کلوچه8160
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شرح کدکد
متصدي دستگاه تولید روغن نباتی8160
متصدي دستگاه تولید سس8160
متصدي دستگاه تولید سیگار8160
متصدي دستگاه تولید شکالت8160
متصدي دستگاه تولید قند8160
لبنیمتصدي دستگاه تولید محصوالت 8160
متصدي دستگاه تولید نان8160
متصدي دستگاه تهیه پفک8160
متصدي دستگاه تهیه خوراك دام و طیور8160
متصدي دستگاه تهیه شربت8160
متصدي دستگاه تهیه عرقیات گیاهی8160
متصدي دستگاه تهیه کالباس و سوسیس8160
متصدي دستگاه تهیه مواد غذایی8160
کنیدستگاه چاي خشکمتصدي 8160
کوبمتصدي دستگاه چاي8160
کنمتصدي دستگاه چاي مخلوط8160
کنیمتصدي دستگاه چغندر پاك8160
گیريمتصدي دستگاه خامه8160
متصدي دستگاه خردکن نیشکر8160
متصدي دستگاه خمیرگیري نان8160
کشیمتصدي دستگاه روغن8160
گیري نباتیروغنمتصدي دستگاه 8160
متصدي دستگاه سانتریفوژ تولید مواد غذایی8160
گیرمتصدي دستگاه سبوس8160
سازمتصدي دستگاه سرکه8160
متصدي دستگاه سیگار پر کردن8160
متصدي دستگاه سیگارپیچی8160
متصدي دستگاه سیگارسازي8160
کوبمتصدي دستگاه شالی8160
شستن چغندر قندمتصدي دستگاه 8160
شوي سبزیجاتومتصدي دستگاه شست8160
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شرح کدکد
هاي شیرشوي شیشهومتصدي دستگاه شست8160
شوي الشه گوسفندومتصدي دستگاه شست8160
شوي میوهومتصدي دستگاه شست8160
کنمتصدي دستگاه شکر خشک8160
پیچ با ماشینمتصدي دستگاه شکالت8160
سازيشکالتمتصدي دستگاه 8160
گیري گندممتصدي دستگاه شن8160
سازيمتصدي دستگاه شیر خشک8160
گیري قندمتصدي دستگاه شیره8160
متصدي دستگاه صافی قند8160
سازي مواد غذاییمتصدي دستگاه عصاره8160
گیري انواع گوشتمتصدي دستگاه عصاره8160
گیري گیاهانمتصدي دستگاه عصاره8160
آورنده خاویارمتصدي دستگاه عمل8160
آورنده ماهیمتصدي دستگاه عمل8160
متصدي دستگاه فراوري شیر8160
متصدي دستگاه فراوري گوشت8160
متصدي دستگاه فراوري ماهی8160
کوبمتصدي دستگاه فلفل8160
متصدي دستگاه فیلترساز سیگار8160
متصدي دستگاه قندریزي8160
کنمتصدي دستگاه قهوه مخلوط8160
سايمتصدي دستگاه قهوه8160
سازيمتصدي دستگاه کره8160
سازيمتصدي دستگاه کمپوت8160
کشمتصدي دستگاه کنجاله8160
متصدي دستگاه کنسروساز گوشت و ماهی8160
متصدي دستگاه کنسروساز میوه و سبزي8160
توتونکن متصدي دستگاه گرم8160
گیريمتصدي دستگاه گالب8160
شوییمتصدي دستگاه گندم8160
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شرح کدکد
سازمتصدي دستگاه مالت8160
سازيمتصدي دستگاه نبات8160
زن گندممتصدي دستگاه نم8160
کوبیمتصدي دستگاه نمک8160
سازمتصدي دستگاه نوشابه8160
هاي سالن کشتارگاهمتصدي دستگاه8160
متصدي دستگاه هیدروژنه کردن روغن نباتی8160
سازيمتصدي دستگاه یخ8160
آالت فراوري چوب و تولید کاغذمتصدیان ماشین817
آالت تولید خمیر کاغذ و کاغذمتصدیان ماشین8171
متصدي اتوي غلتکی خمیر کاغذ و کاغذ8171
متصدي دستگاه آسترکش مقوا8171
مقوا و کاغذمتصدي دستگاه آسیاي8171
متصدي دستگاه اندودکاري کاغذ8171
متصدي دستگاه برش کاغذ ـ کاغذسازي8171
متصدي دستگاه پرس کاغذ ـ کاغذسازي8171
متصدي دستگاه پوشش ورق کاغذي8171
متصدي دستگاه تصفیه خمیر کاغذ8171
کن خمیر کاغذمتصدي دستگاه تفاله8171
جعبه شیرینیمتصدي دستگاه تولید8171
متصدي دستگاه تولید دستمال کاغذي8171
متصدي دستگاه تولید کاغذ8171
متصدي دستگاه تولید مقوا8171
متصدي دستگاه تهیه خمیر کاغذ8171
متصدي دستگاه جالي کاغذ ـ کاغذسازي8171
کن فیلتر مقوایی هواي ماشینمتصدي دستگاه چین8171
خردکن خمیر کاغذ و کاغذمتصدي دستگاه 8171
متصدي دستگاه خمیرکن کاغذ باطله8171
ساز کاغذمتصدي دستگاه خمیر8171
دادن کاغذ ـ کاغذسازيمتصدي دستگاه رطوبت8171
بر خمیر کاغذ و کاغذمتصدي دستگاه رول8171



317مشاغل ایران بنديطبقهجدول فهرست موضوعی

شرح کدکد
متصدي دستگاه سفیدکننده خمیر کاغذ8171
متصدي دستگاه غربال خمیر کاغذ8171
زن کاغذمتصدي دستگاه غلتک8171
متصدي دستگاه فیلتراسیون تولید کاغذ8171
کنمتصدي دستگاه کاغذ خشک8171
متصدي دستگاه ورز خمیر کاغذ8171
بر خمیر کاغذ و کاغذمتصدي دستگاه ورق8171
متصدي دستگاه ورقه کردن خمیر کاغذ8171
آالت فراوري چوبمتصدیان ماشین8172
بريمتصدي اره چوب8172
بريمتصدي اره دستگاه چوب8172
سازيمتصدي اره دقیق چوب8172
سازيمتصدي اره فلکه چوب8172
سازيمتصدي اره گابیانی چوب8172
بريمتصدي اره گرد چوب8172
سازيگرد چوبمتصدي اره8172
سازيمتصدي اره نواري چوب8172
چوبکش متصدي اره8172
متصدي برش کنده8172
متصدي پرس تخته چندال8172
بري کارگاه فراوري چوبمتصدي چوب8172
متصدي دستگاه آسیاکن چوب8172
متصدي دستگاه آسیاي چوب8172
کش چوبمتصدي دستگاه اره8172
کاري چوبمتصدي دستگاه برش8172
متصدي دستگاه برش نئوپان8172
دستگاه پرداخت تراش چوبمتصدي 8172
متصدي دستگاه پرداخت چوب8172
متصدي دستگاه پرس تخته چندالیی8172
الییمتصدي دستگاه پرس تخته سه8172
چوبمتصدي دستگاه پرس8172
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شرح کدکد
متصدي دستگاه پرس روکش8172
متصدي دستگاه پرس نئوپان8172
سازيزنی چوبمتصدي دستگاه پوشال8172
سازيسازي چوبمتصدي دستگاه پوشال8172
کاري چوبمتصدي دستگاه پولیش8172
سازيچوب-متصدي دستگاه تراش چوب8172
متصدي دستگاه تولید تخته چوبی چندالیی8172
متصدي دستگاه تولید فرمیکا8172
متصدي دستگاه تولید فیبر8172
بريمتصدي دستگاه چوب8172
خردکن چوبمتصدي دستگاه 8172
متصدي دستگاه خردکن نئوپان8172
کن نئوپانمتصدي دستگاه خشک8172
متصدي دستگاه خمیرکن چوب8172
متصدي دستگاه دوخت تخته چندالیی8172
کشی چوبمتصدي دستگاه رنده8172
کن چوبمتصدي دستگاه روکش8172
کن چوبمتصدي دستگاه سوراخ8172
دادن چوبشکلمتصدي دستگاه 8172
متصدي دستگاه فراوري چوب8172
بند تولید تخته چوبی چندالییمتصدي دستگاه الیی8172
زن چوبمتصدي دستگاه مته8172
سازمتصدي دستگاه نئوپان8172
بريمتصدي رنده دستگاه چوب8172
بريزن دستگاه چوبمتصدي لبه8172
آالت فراوري چوبمتصدي ماشین8172
هاي ثابتآالت و دستگاهسایر متصدیان ماشین818
هاي بخارمتصدیان موتورها و دیگ8182
هاي بخارکار دیگآتش8182
کار موتورخانه کشتیآتش8182
متصدي بویلر و تانک تغذیه8182
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شرح کدکد
متصدي پمپ تخلیه دیگ بخار و بویلر8182
متصدي دیگ بخار8182
)بویلر(متصدي دیگ بخار 8182
متصدي دیگ بخار کشتی8182
متصدي سوخت کشتی8182
هاي بخاررسانی دیگمتصدي سوخت8182
متصدي شیرفلکه دیگ بخار و بویلر8182
متصدي کمپرسور دیگ بخار و بویلر8182
متصدي کنترل دیگ بخار8182
هاکنمتصدي کندانسور و گرم8182
متصدي موتور بخار8182
مهندس موتور ثابت8182
متصدي موتورخانه کشتی8182
زنیبندي، بطري کردن و برچسبهاي بستهمتصدیان دستگاه8183
متصدي پرکردن بطري8183
زنی بطري و قوطیمتصدي دستگاه اتیکت8183
زنی بطري و قوطیمتصدي دستگاه برچسب8183
کارخانهها در زنی ظروف و بستهمتصدي دستگاه برچسب8183
بنديمتصدي دستگاه بسته8183
بندي بارمتصدي دستگاه بسته8183
بندي چايمتصدي دستگاه بسته8183
متصدي دستگاه بطري پرکن شیر8183
متصدي دستگاه بطري پرکن کارخانه تولید مواد غذایی8183
متصدي دستگاه بطري پرکن نوشابه8183
کارخانه تولید مواد غذاییشویی متصدي دستگاه بطري8183
متصدي دستگاه بطري کردن مایعات8183
متصدي دستگاه پرکردن و پرس قوطی8183
گذاري کارخانه مواد غذاییمتصدي دستگاه تشتک8183
شویی کارخانه تولید مواد غذاییمتصدي دستگاه شیشه8183
گذار کارخانه تولید مواد غذاییمتصدي دستگاه شیشه8183
متصدي دستگاه قوطی پرکن کارخانه تولید مواد غذایی8183
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شرح کدکد
متصدي دستگاه کیسه پرکن آرد8183
متصدي دستگاه نوشابه پرکن8183
متصدي کنترل دستگاه قوطی پرکن کارخانه تولید مواد غذایی8183
آالت تولید سفال، سرامیک و محصوالت مرتبطمتصدیان ماشین8184
کوره آجرپزيمتصدي کمک8184
متصدي اتاق کوره آجرپزي8184
متصدي دستگاه پرس آجر8184
متصدي دستگاه پرس سفال، چینی، کاشی و سرامیک8184
متصدي دستگاه پرس گل رس8184
کن ـ آجرپزيمتصدي دستگاه خشک8184
آمیزي سرامیکمتصدي دستگاه رنگ8184
کن گل رسمتصدي دستگاه مخلوط8184
متصدي کوره آجرپزي8184
متصدي کوره پخت سفال، چینی، کاشی و سرامیک8184
پزيمتصدي کوره چینی8184
پزيمتصدي کوره سرامیک8184
پزيمتصدي کوره سفال8184
پزيمتصدي کوره کاشی8184
متصدي ماشین آسیا کردن گل آجرپزي8184
متصدي ماشین آسیا کردن گل سفالگري 8184
متصدي ماشین صافی گل آجرپزي8184
متصدي ماشین صافی گل سفالگري8184
سازيسازي چینیمتصدي ماشین گچ8184
متصدي ماشین مخلوط کردن گل آجرپزي8184
متصدي ماشین مخلوط کردن گل سفالگري8184
گري و تولید محصوالت مرتبطآالت شیشهمتصدیان ماشین8185
تولید شیشه) کن افشانخشک(درایر اپراتور اسپري 8185
متصدي دستگاه آسیا کردن لعاب شیشه8185
متصدي دستگاه برش پشم شیشه8185
سازيمتصدي دستگاه پشم شیشه8185
متصدي دستگاه تولید خمیر شیشه8185
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شرح کدکد
تولید شیشه-شوییمتصدي دستگاه شیشه8185
گريمتصدي دستگاه شیشه8185
دستگاه مخلوط کردن لعاب شیشهمتصدي 8185
کن شیشهمتصدي دستگاه مخلوط8185
متصدي دستگاه نورد شیشه8185
گريکاري ـ شیشهمتصدي دستگاه واکیوم8185
متصدي کوره تولید شیشه8185
متصدي کوره خمیر شیشه8185
سازيمتصدي کوره شیشه8185
سازيمتصدي ماشین شیشه8185
نشده در جاي دیگربنديهاي ثابت، طبقهآالت و دستگاهماشینمتصدیان 8189
متصدي دستگاه اتصال کابل و طناب8189
متصدي دستگاه تولید تراشه سیلیکون8189
سازيمتصدي دستگاه ساچمه8189
هاي تفریحی در پاركمتصدي دستگاه8189
سازيمتصدي ماشین ساچمه8189
مونتاژکاران82
مونتاژکاران821
آالت مکانیکیمونتاژکاران ماشین8211
آالت صنعتیبند ماشینپیچ8211
آالت صنعتیموتوربند ماشین8211
مونتاژکار پمپ آب8211
مونتاژکار پمپ هیدرولیک8211
مونتاژکار توربین8211
دندهمونتاژکار جعبه8211
شوییمونتاژکار دستگاه ماشین8211
هاي باديمونتاژکار دستگاه8211
هاي سردکننده و تهویهمونتاژکار دستگاه8211
مونتاژکار کشتی8211
مونتاژکار کنتور آب8211
مونتاژکار کنتور گاز8211
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شرح کدکد
آالت چاپمونتاژکار ماشین8211
بريآالت چوبمونتاژکار ماشین8211
آالت دوختمونتاژکار ماشین8211
آالت صنعتیماشینمونتاژکار 8211
آالت فلزکاريمونتاژکار ماشین8211
آالت کشاورزيمونتاژکار ماشین8211
آالت معدنمونتاژکار ماشین8211
آالت مکانیکیمونتاژکار ماشین8211
آالت نساجیمونتاژکار ماشین8211
مونتاژکار موتور8211
مونتاژکار موتورسیکلت8211
موتور کشتیمونتاژکار 8211
آالت صنعتیمونتاژکار موتور ماشین8211
مونتاژکار موتور وسایل نقلیه موتوري8211
مونتاژکار موتور هواپیما8211
مونتاژکار موتور هواپیما و هلیکوپتر8211
مونتاژکار نوار نقاله8211
مونتاژکار وسایل نقلیه موتوري8211
مونتاژکار وسیله نقلیه8211
مونتاژکار هلیکوپتر8211
مونتاژکار هواپیما8211
مونتاژکار هواکش8211
کننده صندلی خودروي بارينصب8211
کننده موتورنصب8211
مونتاژکاران تجهیزات و وسایل برقی و الکترونیکی8212
متصدي کنترل و آزمایش قطعات الکترونیکی8212
مونتاژکار آرمیچر8212
مونتاژکار آسانسور8212
مونتاژکار آسیاي برقی8212
مونتاژکار بلندگوي میکروفن8212
مونتاژکار تجهیزات و وسایل برقی و الکترونیکی8212
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شرح کدکد
مونتاژکار ترانسفورماتور8212
مونتاژکار ترموستات8212
مونتاژکار تلفن8212
مونتاژکار تلویزیون8212
الکترونیکیمونتاژکار تولید قطعات 8212
مونتاژکار جاروي برقی8212
مونتاژکار دینام و بوبین8212
مونتاژکار رادیو8212
مونتاژکار زنگ اخبار8212
مونتاژکار ساعت دیواري8212
مونتاژکار ساعت مچی یا جیبی8212
هاي حفاظتیمونتاژکار سیستم8212
مونتاژکار کنترل برق8212
کورنومترمونتاژکار 8212
مونتاژکار کولر8212
مونتاژکار لوازم برقی خانگی و شخصی8212
مونتاژکار لوازم برقی یا الکترونیکی آزمایشگاهی8212
شوییمونتاژکار ماشین لباس8212
هاي اداري، دفتري و محاسباتیمونتاژکار ماشین8212
مونتاژکار موتورهاي مولد برق8212
وسایل الکترومکانیکیمونتاژکار 8212
مونتاژکار وسایل الکتریکی8212
مونتاژکار وسایل الکترونیکی8212
مونتاژکار هویه برقی8212
مونتاژکار یخچال8212
نشده در جاي دیگربنديمونتاژکاران، طبقه8219
بانگیر و سایهمونتاژکار آفتاب8219
بازي پالستیکیمونتاژکار اسباب8219
مونتاژکار جواهرات8219
مونتاژکار چاقو و کارد8219
مونتاژکار چمدان8219
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شرح کدکد
مونتاژکار در8219
مونتاژکار دوچرخه8219
مونتاژکار فالسک8219
مونتاژکار قاب عینک8219
مونتاژکار مبلمان چوبی8219
ايمونتاژکار محصوالت پارچه8219
مونتاژکار محصوالت پالستیکی8219
مونتاژکار محصوالت چرمی8219
مونتاژکار محصوالت چوبی8219
)جز مکانیکیبه(مونتاژکار محصوالت فلزي 8219
مونتاژکار محصوالت الستیکی8219
مونتاژکار محصوالت مقوایی8219
مونتاژکار محصوالت نساجی8219
مونتاژکار مداد و قلم8219
مونتاژکار مهمات8219
آالت متحركرانندگان و متصدیان ماشین83
ها و کارکنان مشاغل مرتبطلوکوموتیوران831
هالوکوموتیوران8311
)لوکوموتیو کوچک(راننده انواع درزین 8311
شهرهاراننده خطوط ریلی کالن8311
راننده قطار8311
راننده قطار مترو8311
راننده لوکودیزل8311
لوکوموتیوراننده 8311
آهنراننده ماشین کندروي خط راه8311
شوفر اتوبوس8311
بوسشوفر مینی8311
راننده لوکوموتیوکمک8311
لوکوموتیوران8311
مربی لوکوموتیورانی8311
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شرح کدکد
آهنمتصدیان ترمز، ارسال سیگنال و تعویض خطوط راه8312
آهنبان راهدیده8312
آهنراهبان راه8312
آهنبان راهسوزن8312
آهنکنترلچی خط راه8312
آهنمأمور خط راه8312
آهنمانورچی راه8312
آهنمتصدي ارسال سیگنال خطوط راه8312
آهنمتصدي ترمز راه8312
متصدي ترمز قطار8312
آهنمتصدي تعویض خطوط راه8312
آهنمتصدي عالئم و ارتباطات راه8312
موتورچی قطار8312
رانندگان خودروهاي سواري، وانت و موتورسیکلت832
رانندگان موتورسیکلت8321
پیک موتوري8321
حمل بار یا مسافر-راننده موتورسیکلت8321
حمل بار یا مسافر-رانموتورسیکلت8321
رانندگان خودروهاي سواري، تاکسی و وانت8322
رانتاکسی8322
راننده آژانس8322
راننده آمبوالنس8322
حمل بار یا مسافر-راننده اتومبیل8322
راننده تاکسی8322
حمل بار یا مسافر-راننده خودروي سواري8322
راننده وانت8322
راننده ون8322
شوفر تاکسی8331
راننده وسایل نقلیه موتوري سواريکمک8322
خودرومأمور پارك کردن 8322
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شرح کدکد
و اتوبوسرانندگان کامیون833
رانندگان اتوبوس، اتوبوس برقی شهري و قطارهاي مترو8331
راننده اتوبوس8331
راننده اتوبوس برقی8331
شهريراننده اتوبوس بین8331
شهريراننده اتوبوس درون8331
راننده ترامواي شهري8331
بوسراننده مینی8331
هاهاي سنگین و کامیونرانندگان ماشین8332
راننده تانکر8332
میکسرراننده تراك8332
راننده تریلر سنگین8332
راننده تریلی8332
راننده حمل مواد در معدن8332
)جایی شن و ماسهنقل و جابهوکامیون حمل(راننده دامپتراك 8332
راننده دامپر8332
حمل زبالهراننده کامیون 8332
راننده کشنده اسکله8332
راننده کمپرسی8332
پاشراننده ماشین آب8332
نشانیراننده ماشین آتش8332
روبراننده ماشین برف8332
کشراننده ماشین زباله8332
راننده ماشین سنگین8332
کن بتونراننده ماشین مخلوط8332
راننده میکسر8332
آالت متحركماشینمتصدیان 834
داريآالت متحرك کشاورزي و جنگلمتصدیان ماشین8341
راننده تراکتور8341
کوبراننده خرمن8341
راننده کمباین کشاورزي8341
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شرح کدکد
راننده ماشین الوارکش8341
راننده ماشین حمل الوار8341
پاش کشاورزيراننده ماشین سم8341
کشاورزيهاي راننده ماشینکمک8341
داريآالت متحرك کشاورزي و جنگلمتصدي ماشین8341
بريمتصدي ماشین درخت8341
متصدي ماشین درو8341
متصدي ماشین قطع و انداختن درخت8341
آالت مرتبطبرداري و ماشینآالت خاكمتصدیان ماشین8342
)سازي بتوندستگاه آماده(اپراتور بچینگ 8342
بولدوزرراننده 8342
راننده بیل مکانیکی8342
راننده تلسکوپ و دریل حفاري8342
کوبراننده شمع8342
راننده غلتک8342
سازيراننده غلتک جاده8342
بیلراننده کج8342
راننده گریدر8342
راننده لودر8342
کاريراننده ماشین آسفالت8342
ریزيراننده ماشین بتون8342
کنصافراننده ماشین برف8342
برداريراننده ماشین خاك8342
کردن جادهراننده ماشین روکش8342
راننده ماشین قیرپاشی8342
کشیراننده ماشین کانال8342
روبیراننده ماشین الي8342
سازي و ساختمانهاي سنگین راهراننده ماشینکمک8342
متصدي بیل حفاري8342
متصدي دستگاه حفاري راسول8342
سازيکش راهمتصدي دستگاه شن8342
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شرح کدکد
متصدي ماشین حفاري8342
برداريمتصدي ماشین خاك8342
آالت مرتبطمتصدیان جرثقیل، نقاله و ماشین8343
راننده جرثقیل ریلی، زنجیري و سقفی8343
راننده قطار کابلی8343
راننده گیوتین8343
لوکوتراكراننده 8343
راننده جرثقیلکمک8343
متصدي آسانسور شن و ماسه8343
متصدي آسانسور معدن8343
متصدي اتاقک باالبر8343
متصدي باالبر8343
)باالبر معادن و ساختمان(متصدي باالبرهاي مکانیکی 8343
متصدي پل بازشو8343
متصدي پل متحرك8343
متصدي پل معلق8343
اسکیمتصدي تله8343
یژسیمتصدي تله8343
کابینمتصدي تله8343
متصدي جرثقیل8343
متصدي جرثقیل ثابت8343
آهنمتصدي جرثقیل راه8343
متصدي جرثقیل شناور8343
متصدي دستگاه نقاله8343
)جایی کانتینربهماشین جا(استاکر متصدي ریچ8343
متصدي نقاله8343
متصدي نوار نقاله8343
هامتصدیان باالبرهاي چنگالی و لیفتراك8344
راننده لیفتراك8344
متصدي لیفتراك8344
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شرح کدکد
کشتی و کارکنان امور مرتبطخدمه عرشه835
خدمه عرشه کشتی و کارکنان امور مرتبط8350
)جاشو(بندگیر کشتی 8350
پاروزن8350
کشجاشوي قایق یدك8350
جاشوي کشتی8350
جاشوي لنج8350
خدمه کشتی8350
سرملوان8350
سکانی8350
حمل بار و مسافر-رانقایق8350
کارگر کشتی8350
رانکشتی8350
هاي کانال آبی کشتیمتصدي دریچه8350
مالح کشتی8350
ملوان8350
نظافتچی کشتی8350
نگهبان فانوس دریایی8350

مشاغل سادهکارکنان 9
)غیراز خدمتکاران(ها و مستخدمان نظافتچی91
)غیراز خدمتکاران(ها ها و ادارهها و مستخدمان منازل، هتلنظافتچی911
)غیراز خدمتکاران(ها و مستخدمان منازل نظافتچی9111
پیشخدمت خانگی9111
کار امور منزلکمک9111
مستخدم ساده منزل9111
نظافتچی منزل9111

غیـراز  (ها و سـایر مؤسسـات، و وسـایل نقلیـه     ها، هتلها و مستخدمان ادارهنظافتچی9112
)خدمتکاران

دارآفتابه9112
کفشدار9112
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شرح کدکد
متصدي توالت9112
مستخدم اداره9112
مستخدم هتل9112
نظافتچی آزمایشگاه9112
نظافتچی اداره9112
نظافتچی دفتر کار9112
نظافتچی هتل9112
نظافتچی هواپیما9112
شویی و توالتنظافتچی دست9112
دستی-شوها و سایر تمیزکنندگانها، رختکنپاكتمیزکنندگان خودرو، شیشه912
دستی-ها ها و اتوکششورخت9121
دستی-شوییآهارزن پوشاك در خشک9121
اتوکش با دست9121
دستی-اتوکش9121
دستی-شويخشک9121
دستی-شو و اتوکشرخت9121
دستی-شوي خانگیرخت9121
دستی-شويرخت9121
دستی-شوییرنگرز پوشاك در خشک9121
دستی-اتوکشکمک9121
دستی-شوي خانگیلباس9121
دستی-گیر لباسلکه9121
تمیزکنندگان خودرو و ماشینشوها9122
خودروکننده براق9122
سرکارگر کارواش9122
کارگر کارواش9122
شوي با دستماشین9122
مشتري پسندکننده خودرو9122
هاهاي ساختمانکنشیشه پاك9123
کن ساختمانشیشه پاك9123



331مشاغل ایران بنديطبقهجدول فهرست موضوعی

شرح کدکد
دستی-سایر تمیزکنندگان9129
آب حوضی9129
هاکننده دیوارنوشتهپاك9129
پرفشارپاش شوینده با آب9129
تکانقالی9129
شوي با دستقالی9129
کارگر اصطبل9129
وحشکارگر باغ9129
پاش غیرکشاورزيکارگر سم9129
کنی ماالریاپاشی ریشهکارگر سم9129
شویی دستیکارگر قالی9129
شویی دستیکارگر مبل9129
دستی-گیر فرش، موکت و مبللکه9129
استخرنظافتچی 9129
کنندهنظافتچی برج خنک9129
داري و ماهیگیريکارگران مشاغل ساده کشاورزي، جنگل92
داري و ماهیگیريکارگران مشاغل ساده کشاورزي، جنگل921
کارگران ساده مزارع کشاورزي9211
کارگر ساده آبیاري9211
کارگر ساده آبیاري مزرعه9211
مزرعهکارگر ساده بذرپاشی 9211
کاريکارگر ساده برنج9211
کارگر ساده بوجاري مزرعه9211
زن مزرعهکارگر ساده بیل9211
کننده غالت و حبوبات مزرعهکارگر ساده پاك9211
چینکارگر ساده پنبه9211
کارگر ساده جالیزکاري9211
زن میوهکارگر ساده جعبه9211
گیاهان داروییکننده آوريکارگر ساده جمع9211
چینکارگر ساده چاي9211
کوبکارگر ساده خرمن9211
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شرح کدکد
کن مزرعهکارگر ساده خوشه جمع9211
کارگر ساده دروکار9211
کارگر ساده دروگر9211
کننده محصوالت کشاورزيبنديکارگر ساده دسته9211
کارگر ساده زراعت9211
کنکارگر ساده زعفران پاك9211
چینیکارگر ساده سبزي9211
کارگر ساده شالیزار9211
زنیکارگر ساده شخم9211
کنکارگر ساده علوفه جمع9211
کنکارگر ساده قارچ جمع9211
کارگر ساده کاشت غالت9211
کارگر ساده کاشت نی9211
کاريکارگر ساده کتان9211
کارگر ساده کتیراچین9211
کشاورزيکارگر ساده 9211
کاريکارگر ساده گندم9211
کارگر ساده مزارع کشاورزي9211
کارگر ساده مزرعه9211
کارگر ساده مزرعه پرورش قارچ9211
چینکارگر ساده میوه9211
کارگر ساده نشاکاري برنج9211
کارگر ساده نشاکاري سبزیجات9211
جاتکارگر ساده نشاکاري صیفی9211
جز گلکارگر ساده نشاکاري مزرعه به9211
کارگر ساده نیشکرکاري9211
برکارگر ساده نی9211
کاري مزرعهکارگر ساده وجین9211
میراب مزارع9211
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شرح کدکد

، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و سایر مزارع پرورش کارگران ساده مزارع پرورش دام9212
جز آبزیانحیوانات به

چوپان9212
شبان9212
چین دامکارگر ساده پشم9212
مرغکننده تخمآوريکارگر ساده جمع9212
کشیکارگر ساده جوجه9212
پروريکارگر ساده دام9212
کارگر ساده دوشیدن شیر9212
کارگر ساده زایمان حیوانات9212
کارگر ساده شیردوش دام9212
کارگر ساده گاوداري9212
کارگر ساده مرغداري9212
کارگر ساده مزرعه پرورش اسب9212
کارگر ساده مزرعه پرورش حیوانات9212
زنبور عسلکارگر ساده مزرعه پرورش9212
کارگر ساده مزرعه پرورش طیور9212
کارگر ساده مزرعه پرورش کرم ابریشم9212
کارگر ساده مزرعه پرورش گوسفند9212
يساده مزرعه دامدارکارگر 9212
کارگر ساده موچین دام9212
داريکارگر ساده نوغان9212
کارگر ساده واکسیناسیون دام9212
گاوچران9212
گوسفندچران9212
مراقب دام9212
مهتر9212
مهتر اسب9212
نگهبان گله9212
يکارگران ساده مزارع مختلط کشاورزي و دامدار9213
ي مختلطکارگر ساده مزارع کشاورزي و دامدار9213
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شرح کدکد
کارگران ساده باغداري و باغبانی9214
کارگر ساده باغبانی9214
کارگر ساده باغ پرورش گل9214
کارگر ساده باغداري9214
کارگر ساده باغ مرکبات9214
کنکارگر ساده پسته جمع9214
درختانکننده شیره آوريکارگر ساده جمع9214
کننده صمغ درختانآوريکارگر ساده جمع9214
زنکارگر ساده چمن9214
)پاشسم(کارگر ساده دفع آفات 9214
زن درختان میوهکارگر ساده سرشاخه9214
گیري درختانکارگر ساده صمغ9214
کارگر ساده فضاي سبز9214
خانهکارگر ساده گل9214
نهالستانکارگر ساده 9214
درختانکارگر ساده هرس9214
داريکارگران ساده جنگل9215
داريکارگر ساده جنگل9215
کار جنگلکارگر ساده درخت9215
کار جنگلکارگر ساده نهال9215
شکنهیزم9215
پروريکارگران ساده ماهیگیري و آبزي9216
تورانداز لنج9216
پروريآبزيکارگر ساده 9216
کارگر ساده حوضچه پرورش ماهی9216
کارگر ساده صید آبزیان9216
کارگر ساده ماهیگیري9216
کارگر ساده مزرعه پرورش غذاهاي دریایی9216
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شرح کدکد

سازي، تولید صنعتی هاي عمرانی یا ساختمانکارگران مشاغل ساده معادن، اجراي طرح93
ونقلو حمل

سازيهاي عمرانی یا ساختمانمشاغل ساده معادن و اجراي طرحکارگران 931
کارگران ساده معادن9311
دار معدنبیل9311
کش معدنزغال9311
کش معدنفرغون9311
کارگر استخراج معدن سنگ9311
کارگر استخراج نمک از دریا9311
کارگر استخراج هیدرولیکی معدن سنگ9311
سنگاکتشاف زغالکارگر 9311
کارگر پوشاندن معدن سنگ با الوار و تبر9311
کارگر حفاري معدن9311
کارگر خرد کردن سنگ در معدن9311
کارگر ساده معدن9311
کارگر ساده معدن رو باز9311
کارگر ساده معدن زیرزمینی9311
کارگر ساده معدن سنگ9311
کارگر ساده معدن شن9311
کارگر شستن مواد معدنی9311
کوبی در معدنکارگر شمع9311
کوبی در معدن سنگکارگر شمع9311
هاي چوبی در معدنکارگر کشیدن و برداشتن ستون9311
هاي چوبی در معدن سنگکارگر کشیدن و برداشتن ستون9311
سنگکارگر معدن زغال9311
کارگر معدن سنگ9311
کارگر معدن گچ9311
کارگر نگهداري شمع در معدن9311
کارگر نگهداري شمع در معدن سنگ9311
سازيهاي عمرانی و ساختمانکارگران ساده اجراي طرح9314
ریز راهآسفالت9314
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شرح کدکد
شاگرد بنا9314
)کارگر ساختمانی(عمله 9314
)کارگر ساختمانی(فعله 9314
کار بناي آجرچینکمک9314
ساده احداث خطوط لولهکارگر 9314
سازيکارگر ساده پل9314
کنیکارگر ساده پی9314
کارگر ساده تخریب ساختمان9314
کارگر ساده تعمیرات آسفالت جاده9314
کارگر ساده تعمیر و نگهداري تونل9314
برداريکارگر ساده خاك9314
ریزيکارگر ساده خاك9314
سازيکارگر ساده راه9314
کارگر ساده زهکشی9314
سازيکارگر ساده ساختمان9314
کارگر ساده ساختمانی9314
کارگر ساده ساخت و ترمیم جاده9314
هاي عمرانیوساز طرحکارگر ساده ساخت9314
سازيکارگر ساده سد9314
کارگر ساده قیرریزي جاده9314
کارگر ساده گودبرداري9314
گذاري جادهنشانهکارگر ساده 9314
کارگر ساده نگهداري سد9314
کشناوه9314
کارگران مشاغل ساده تولید صنعتی932
بندي دستیمتصدیان بسته9321
زن دستیبرچسب9321
بند کاالطاقه9321
پیچ کاالطاقه9321
عدل بازکن9321
بندعدل9321
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شرح کدکد
شکنعدل9321
البسهگذار پارچه و عالمت9321
بند با دست ـ هر نوع کاالکارگر بسته9321
پیچ کااللفاف9321
زن کاالمارك9321
بندي دستیمتصدي بسته9321
متصدي کاغذپیچی کاالها دستی9321
مهرزن گوشت کشتارگاه9321
پوشاك) زنشماره(زن نمره9321
جاي دیگرنشده در بنديکارگران ساده تولید صنعتی، طبقه9329
بارچین کارخانه9329
ها در کارخانهبطريکنندهتفکیک9329
کارگر بارزدن مواد در تولید صنعتی9329
جایی مواد در کارخانهکارگر تخلیه و جابه9329
کارگر روي هم چیدن مواد یا کاالها در کارخانه9329
کارگر ساده کارخانه9329
سازيدر کارخانه نوشابهکارگر کنترل بطري خالی9329
ونقل و انبارداريکارگران مشاغل ساده حمل933
)نقلوحمل(باربران 9333
باربر9333
باربر اثاثیه و تجهیزات9333
باربر انبار کاال9333
باربر بار قطار، کشتی، هواپیما و مانند آن9333
بارریز بارانداز9333
بارگیر وسایل نقلیه9333
حمال9333
کارگر بارگیري9333
کارگر ساده بارانداز9333
کارگر ساده باربر انبار9333
هافروشگاهها درپرکنندگان قفسه9334
هاي فروشگاهکارگر پرکن قفسه9334
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شرح کدکد
هاي فروشگاهکارگر چیدن کاال در قفسه9334
هاي فروشگاهکننده موجودي قفسهکارگر کنترل9334
کشرانندگان وسایل نقلیه دستی و حیوان9335
چیارابه9335
چیدرشکه9335
کشراننده وسایل نقلیه حیوان9335
راننده وسایل نقلیه دستی9335
راننده وسیله نقلیه رکابی9335
قاطرچی9335
چیکالسکه9335
دهنده چهارپایانکرایه9335
چیگاري9335
غذاسازيدستیاران آماده94
سازي غذادستیاران آماده941
کنندگان غذاهاي حاضريآماده9411
آشپز غذاهاي حاضري9411
آشپز غذاهاي فوري9411
کننده غذاهاي حاضريآماده9411
)با مواد اولیه آماده(پیتزاپز 9411
)با مواد اولیه آماده(کن همبرگر سرخ9411
کارهاي امور آشپزخانهکمک9412
باربر آشپزخانه9412
آشپزکمک9412
دستیار امور آشپزخانهکمک9412
کار امور آشپزخانهکمک9412
کارگر آشپزخانه9412
کارگر تهیه مواد اولیه غذا در آشپزخانه9412
دستی-شوکارگر ظرف9412
دستی-شوي هتلکارگر ظرف9412
متصدي انباري آشپزخانه9412
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شرح کدکد
فروش و خدمات خیابانی و خدمات مرتبطکارکنان 95
کارکنان خدمات خیابانی و خدمات مرتبط951
کارگران ساده خدمات خیابانی و خدمات مرتبط9510
کناعالمیه پخش9510
برف پاروکن9510
پادو9510
کننده روزنامه رایگانتوزیع9510
فلکیوچرخ9510
کن خودروشیشه پاك9510
نگهبان خودرو در خیابان9510
واکسی9510
گرد مواد غیرخوراکیفروشندگان دوره952
گرد مواد غیرخوراکیفروشندگان دوره9520
ورپیله9520
فروش مواد غیرخوراکیدست9520
گردفروش دورهروزنامه9520
سیگارفروش9520
فروش مواد غیرخوراکیطواف ـ دست9520
گرد لوازم خانگیدورهفروشنده 9520
گرد مواد غیرخوراکیفروشنده دوره9520
گردفروش دورهقالی9520
گردفروش دورهکتاب9520
فروشکوپن9520
گردفروش دورهکهنه9520
فروشدست-وشلواري کت9520
گردفروش دورهگل9520
گردفروش دورهلباس9520
ها و سایر کارکنان مشاغل سادهزبالهکارکنان مشاغل مرتبط با 96
هاکارکنان مشاغل مرتبط با زباله961
آوري و تفکیک زباله و مواد بازیافتیکارگران جمع9614
گرد براي مواد بازیافتیآشغال9614
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شرح کدکد
آشغالی9614
کنبازیافتی جمع9614
کنپوشال جمع9614
کننده زبالهتفکیک9614
جاروکش9614
کنخرده پارچه جمع9614
گرد ضایعاتخریدار دوره9614
رفتگر9614
رفتگر بوستان9614
رفتگر پارك9614
رفتگر خیابان9614
رفتگر شهرداري9614
کنزباله جمع9614
سپور9614
سررفتگر9614
)مجانی یا خریداري(کن ضایعات جمع9614
کنکارتن جمع9614
کنکاغذ جمع9614
کارگر امور بازیافت9614
کارگر بازیافت زباله9614
کارگر تفکیک زباله9614
کننده ضایعاتکارگر تفکیک9614
آوري زبالهکارگر جمع9614
آوري مواد بازیافتیکارگر جمع9614
کنکارگر زباله جمع9614
سوزيکارگر زباله9614
کننایلون جمع9614
مشاغل سادهسایر کارکنان 962
هاها و باررسانها، پیکرسانپیام9621
باربر بار مسافر9621
باربر بار مسافر ایستگاه قطار9621
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شرح کدکد
باربر بار مسافر فرودگاه9621
باربر هتل9621
رسانپیغام9621
کننده کاتالوگ و بروشورتوزیع9621
رسانروزنامه9621
هاي فروش خودکارآوري پول از دستگاهجمعها و مأموران کنتورخوان9623
هاي صدقهکننده پول از صندوقآوريجمع9623
ايهاي سکهکننده پول از ماشینآوريجمع9623
کنتورخوان9623
مأمور دستگاه فروش خودکار9623
مأمورکنتور آب9623
مأمورکنتور برق9623
مأمورکنتور گاز9623
مشاغل سادهسایر کارکنان 9625
کنآب جمع9625
آسانسورچی9625
کنبلیت جمع9625
پارکبان9625
)موارد غیرتخصصی(تعمیراتی 9625
تعمیرکار هتل9625
کننده قبوض آب، برق، تلفن و گازتوزیع9625
خدمتکار پارك تفریحی9625
کارخرده9625
دربان دادگاه9625
راهنماي نمایشگاه9625
کارگر تخلیه چاه9625
کنترلچی بلیت استادیوم9625
کنترلچی بلیت تئاتر9625
کنترلچی بلیت سینما9625
گاراژدار9625
مأمور آسانسور9625
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شرح کدکد
مأمور پارکینگ9625
مأمور کنترل پارك خودرو9625
متصدي آسانسور9625
متصدي پارك9625
متصدي پارکینگ9625
کنرختمتصدي 9625
متصدي عوارض راه9625
مسئول پارکینگ9625
مسئول کارت پارك ماشین9625
کنهیزم جمع9625
کشهیزم9625

مشاغل نیروهاي مسلح0
)کادر نیروهاي نظامی و انتظامی(نیروهاي مسلح 04
)کادر نیروهاي نظامی و انتظامی(نیروهاي مسلح 041
)نیروهاي نظامی و انتظامیکادر (نیروهاي مسلح 0410
)کادر نیروهاي نظامی و انتظامی(نیروهاي مسلح 0410
داران و افسران وظیفه و سربازان نیروهاي نظامی و انتظامیدرجه05
داران و افسران وظیفه و سربازان نیروهاي نظامی و انتظامیدرجه051
نظامی و انتظامیداران و افسران وظیفه و سربازان نیروهاي درجه0510
افسر وظیفه نیروي نظامی و انتظامی0510
دار وظیفه نیروي نظامی و انتظامیدرجه0510
سرباز وظیفه نیروي نظامی و انتظامی0510
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بندي مشاغل ایرانجدول فهرست الفبایی طبقه- 3- 2جدول 
شرح کد کد 

آ
کن آب جمع9625
آب حوضی9129
چکان ساز آب7213
آبدارچی 5132
درمانگرآب3255
شناسآبزي2131
شناسآب2114
دستی- گیرغورهآب7514
کن ساز گرمآب7213
دستی-سازيگیر سانتریفوژ چرمآب7535
دستی -لیموگیرآب7514
میوه فروش آب5246
دستی -گیرمیوهآب7514
دستی - سازنباتآب7518
کار آیینه  آب نقره7315
هواشناسآب2112
آپاراتچی سینما 3521
آپاراتی الستیک اتومبیل 7231
بار معدن آتش7542
هاي بخار کار دیگآتش8182
کار معدن آتش7542
کار موتورخانه کشتی آتش8182
نشان آتش5411
نشان جنگل آتش5411
نشان شهريآتش5411
آجر نسوزکار 7112
دستی- )فخار(آجرپز 7314
دستی - آجرتراش7314
ساختمانآجرچین7112
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شرح کد کد 
دستی - آجرکش کوره آجرپزي7314
آچارساز 7222
آردوازکار سقف ساختمان7121
آرایشگر 5143
)پدیکوریست(آرایشگر پا و ناخن پا 5143
آرایشگر تئاتر و سینما 5143
آرایشگر چهره و بدن5143
)مانیکوریست(آرایشگر دست و ناخن دست 5143
آرایشگر متخصص مدل موي سر  5143
آرایشگر مو 5143
آرایشگر موي مردان 5143
ها و مناظرآرشیتکت پارك2162
آرشیتکت ساختمان2161
سازيآرشیتکت کشتی2144
آرماتوربند 7114
آرماتورچی 7114
دستی -دوز لباسآرم7537
آرمیچربند 7412
آرمیچرساز7412
کننده کیفیت تولیدات الکترونیکی آزمایش7543
کننده کیفیت تولیدات الکتریکی آزمایش7543
کننده کیفیت تولیدات مکانیکی آزمایش7543
کننده کیفیت تیوپ و تایر آزمایش7543
کننده کیفیت کاال آزمایش7543
هاي فلزيپرداخت لوله-کننده لوله و پلیسه آزمایش7543
کننده مرغوبیت کاالآزمایش7543
شناختیکننده نمونه زمینآزمایش3111
آزمایشگر تلفن 7422
آسانسورچی 9625
دستی - آستردوز7537
آسترکار دیوار7131
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شرح کد کد 
دستی -دوزآستین7537
ریز راه آسفالت9314
کار سقف آسفالت7121
شناس آسیب2131
شناس حیوانات آسیب2250
شناس دهانآسیب2261
آشپز 5120
آشپز غذاهاي حاضري9411
آشپز غذاهاي فوري9411
گرد براي مواد بازیافتیآشغال9614
آشغالی9614
دارآفتابه9112
زدا با دود آفت7544
بازآکروبات2659
آکروباتیست 2659
نویس متون تبلیغاتیآگهی2431
دستی- شوي پوست و چرموشستساز حوض آماده7535
دستی- )زدودن پشم یا مو(کننده پوست براي دباغی آماده7535
دستی - کننده توتونآماده7516
کننده غذاهاي حاضريآماده9411
کننده کابل باالبر آماده7215
دستی - کننده گل چینیآماده7314
شناس آمار بیمه2120
آمارشناس 2120
)اکچوري(آمارشناس امور بیمه 2120
کاردان-آمارشناس3314
کاردان-آمارگر 3314
آمارگیر 4227
زن آمپول5329
آموزشیار نهضت سوادآموزي2341
دبستانیآموزگار پیش2342
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شرح کد کد 
آموزگار دوره ابتدایی2341
آنالیزور ورزشی3424
افزاريآنالیست سیستم نرم2511
آوازخوان  2652
دستی- آهارزن الیاف7318
دستی - آهارزن پارچه7318
دستی- شوییآهارزن پوشاك در خشک9121
دستی -زن ساالمبورسازيآهک7535
بر با جوش آهن7212
آهنگر7221
آهنگر در و پنجره 7221
ساز آهنگ2652
دستی- سازآینه7315

الف
دستی - بافابریشم7318
دستی -تابابریشم7318
دستی -کشابریشم7318
ابزار تیزکن7225
ابزارساز7222
اپتومتریست2267
118اپراتور 4223
اپراتور آزمایش مواد در آجرپزي3111
اياپراتور ارائه خدمات رایانه3512
تولید شیشه) کن افشانخشک(اپراتور اسپري درایر 8185
هاي فرستنده رادیو و تلویزیونایستگاهاپراتور 3522
اپراتور باجه مخابرات 4223
)سازي بتوندستگاه آماده(اپراتور بچینگ 8342
اپراتور پردازش فلز مغناطیسی 8112
اپراتور تاکسی تلفنی4223
اپراتور تجهیزات پزشکی3211
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شرح کد کد 
اپراتور تجهیزات جانبی رایانه3511
ايرایانهاپراتور تجهیزات 3511
اپراتور تجهیزات جداکننده سیانید مواد معدنی8112
کننده مواد معدنی اپراتور تجهیزات جذب8112
المللیاپراتور تلفن بین4223
اپراتور چاپگر رایانه پرسرعت3511
اپراتور دریل سنگین معدن8111
)معدن(اپراتور دریل صخره 8111
اپراتور دریل وال معدن8111
اپراتور دستگاه تولید بیسکوییت8160
اپراتور دستگاه ضبط و پخش در رادیو و تلویزیون 3521
کننده بتوناپراتور دستگاه مخلوط8114
) زنمنگنه(هاي ورودي و خروجی رایانه اپراتور دستگاه4132
هاي نفت و گاز اپراتور دکل چاه8113
برداري اپراتور دوربین فیلم3521
برداري ویدئوییاپراتور دوربین فیلم3521
برداري تلویزیونی اپراتور دوربین فیلم3521
اپراتور پشتیبانی رایانه3511
هاي تلویزیون اپراتور فرستنده3522
هاي رادیو اپراتور فرستنده3522
اپراتور کاوشگر کوچک الکترونیکی3111
اپراتور کنترل انتقال نیرو 3131
اپراتور کنترل توربین گاز 3131
اپراتور کنترل توربین یا مولد برق 3131
اپراتور کنترل دستگاه تولید برق 3131
اپراتور ماشین آسیاي سنگ 8112
بردارياپراتور ماشین نسخه4415
اپراتور ماشین برش فلز 7212
اپراتور ماشین پردازش سنگ 8112
اپراتور ماشین پودرکننده سنگ 8112
سنگ اپراتور ماشین خردکننده زغال8112
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شرح کد کد 
اپراتور ماشین خردکننده صخره 8112
آوري معدنی اپراتور ماشین عمل8112
) رایانه(اپراتور ماشین محاسبه 4132
هاي اوزالید اپراتور ماشین4415
هاي فتوکپی اپراتور ماشین4415
مخروط جداکننده مواد معدنیاپراتور 8112
کننده مواد معدنی اپراتور مخروطی8112
اپراتور مرکز تلفن 4223
اپراتور میکروفن و بلندگو 3521
اپراتور ورود اطالعات4132
اپیالسیونر 5143
ساز وسایل نقلیه  اتاق چوبی 7522
ساز اتوبوس ـ فلزي اتاق7213
ساز اتومبیل ـ فلزي اتاق7213
ساز کامیون ـ فلزي اتاق7213
اتوکش با دست9121
دستی                                                            -اتوکش9121
دستی- سازياتوکار چرم7535
اتومکانیسین اتومبیل 7231
ساز فلزي ـ غیر برقیاجاق7213
دفن واجراکننده مراسم مذهبی کفن5163
اخترشناس 2111
اخترفیزیک شناس2111
کننده محل پرورش ماهیاداره6221
ادیتور روزنامه و مجله2642
ادیتور کتاب2641
ساز  ارابه چوبی 7522
چیارابه9335
دهنده خدمات مراقبت شخصی در منزلارائه5322
هاي اولیهکمکدهنده ارائه5329
ارتوتیست3214
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شرح کد کد 
ارزیاب3315
ارزیاب الوار در جنگل 6210
ارزیاب امالك3315
ارزیاب امالك تجاري3315
ارزیاب امالك مسکونی3315
ارزیاب اموال شخصی3315
ارزیاب انواع کاال 3315
ارزیاب بیمه3315
ارزیاب تجاري3315
)هاارزیابی امور فنی و هزینه(تکنسین شیمی - ارزیاب3116
)هاارزیابی امور فنی و هزینه(تکنسین مکانیک - ارزیاب3115
ارزیاب چوب جنگل6210
الزحمه مسکونیارزیاب حق3315
ارزیاب خسارات فیزیکی3315
ارزیاب خسارت وارده بر اتومبیل3315
ارزیاب خسارت وارده بر مواد خام3315
هاي منقولداراییارزیاب 3315
ارزیاب درختان جنگلی6210
ارزیاب شکایات 3315
ارزیاب ضرر و زیان 3315
ارزیاب گمرك  3315
ارزیاب مالیات3315
ارزیاب مستغالت 3315
ارزیاب مستغالت و امالك 3315
ارزیاب مطالبات3315
دستی-دوز ارسی7536
پزشک-ارولوژیست 2212
اره تیزکن 7225
ساز اره7222
کار الوار و تیر در جنگل اره6210
کار فلز اره7222
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شرح کد کد 
دستی  -کش چوباره7522
ماشینی  -کش چوباره7523
ماشینی -کش کارهاي چوبی ظریفاره7523
استاد دانشگاه2310
استاد موسیقی 2652
) تدریس خصوصی(استاد موسیقی 2357
استادیار دانشگاه2310
استاندار1115
کننده از مشتریان یا مهماناناستقبال4226
اسقف 2638
بند ساختمان اسکلت7214
ساز ساختمان اسکلت7214
ايباز حرفهاسکی3421
سازاسلحه7222
گردفروش دورهاسنک5212
هاي نفت و گاز اسیدکار چاه3117
سازي چاپکلیشهاسیدکار 7321
دستی - کار پوستاشبالت7535
کننده نژاد اسباصالح6129
کننده نژاد سگاصالح6129
کناعالمیه پخش9510
فلزي-افزارساز 7222
کار افست7322
افسر آگاهی 5412
افسر الکترونیک کشتی2152
افسر برق کشتی 2151
افسر برق و الکترونیک کشتی 2151
افسر پلیس 5412
افسر دریانورد 3152
افسر عرشه 3152
افسر قضایی2619
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شرح کد کد 
افسر مخابرات کشتی2153
افسر ناوبر پرواز3153
افسر ندامتگاه 5413
افسر وظیفه نیروي نظامی و انتظامی0510
اقتصاددان2631
اقتصاددان اقتصادسنجی 2631
اقتصاددان امور مالی 2631
المللی اقتصاددان تجارت بین2631
هااقتصاددان قیمت2631
اقتصاددان کشاورزي 2631
اقتصادسنج 2631
شناساقلیم2112
شناساقیانوس2114
بند اکوستیک7124
اکولوژیست 2131
اکولوژیست حیوانات 2131
اکولوژیست گیاهان 2131
اگزوزساز7213
الکتروتراپیست3211
الکتروتایپ کار چاپ7321
الکتروموتورساز 7412
الکتریسین برق 3113
آالت تولیدي الکتریسین ماشین3113
الکتریسین موتورهاي دیزل3113
الگوبر پوشاك7532
الگوساز پوشاك7532
الگوساز خز7532
دستی- ساز سفال و چینیالگو7314
فلزي- الگوساز7222
دستی- کفشالگوساز 7536
الگوساز لباس 7532
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شرح کد کد 
تراش الماس7313
الواربر در جنگل 6210
دستی -پیچالیاف7318
دستی -کنالیاف خشک7318
دستی -شويالیاف7318
دستی - کشالیاف7318
جماعتامام2637
فروش امانت5224
نشانی امدادگر آتش5411
) نشانیجز امدادگر آتشبه(امدادگر 3258
هاي پزشکیامدادگر فوریت3258
امین اموال2411
امین صلح3411
انباردار 4324
دستی - انبارزن آجرپزي7314
انترن 2211
پزشکی انترن دام2250
اندودکار گچ7123
شناس انسان2632
شناس انگل2131
انیماتور2166
کارانیمیشن2166
اوراقچی 5224
اورتودنتیست 2261
کار ایرانیت7121
کارایزوگام7124
کار ساختمانایزوله7124

ب
ساز اتومبیل باتري7412
دستی - دوزبادبان7537
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شرح کد کد 
بادبزن حصیري ساز 7317
دستی -بادزن بدنه چینی7314
گارد بادي5414
باربر 9333
باربر آشپزخانه9412
باربر اثاثیه و تجهیزات 9333
باربر انبار کاال9333
باربر بار قطار، کشتی، هواپیما و مانند آن9333
باربر بار مسافر9621
باربر بار مسافر ایستگاه قطار9621
باربر بار مسافر فرودگاه9621
باربر هتل9621
باربند فلزي ساز 7213
کارخانهبارچین 9329
بارریز بارانداز9333
بارشمار 4324
بارگیر وسایل نقلیه 9333
نویس بارنامه4324
بارنویس 4324
رسان باروت7542
گذار باروت7542
بازاریاب3322
دوربازاریاب ازراه5244
بازاریاب تلفنی5244
بازاریاب ثبت و سفارش کاال 3322
بازاریاب کاال3322
بازبین آمارگیري  4227
بازپرس 2612
سوزي بازرس آتش3112
بازرس آلودگی 3257
هاگیري و وزنهبازرس ابزار اندازه3359
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شرح کد کد 
بازرس اتوبوس مسافربري 5112
بازرس ادارات دولتی 3359
بازرس امور ایمنی وسایل نقلیه3115
بازرس انبار4324
)ازجنبه عمرانی(سوزي آتشبازرس ایمنی از 3112
بازرس ایمنی ساختمان 3112
بازرس ایمنی محیط تولید3257
بازرس ایمنی معدن  3117
بازرس ایمنی و سالمت شغلی3257
)نقل عمومیوحمل(بازرس بلیت 5112
بازرس بهداشت3257
بازرس بهداشت عمومی3257
بازرس بهداشت محیط3257
بهداشت مواد غذاییبازرس 3257
بازرس پست 3359
بازرس پلیس3355
داريبازرس جنگل3359
بازرس حفاظت کار3257
بازرس حق مالکیت3411
بازرس دارایی3352
بازرس دستمزد3359
بازرس ساختمان3112
بازرس سالمت3257
بازرس شرکت واحد 5112
بازرس شیالت 3359
غیراز  هواپیما-بازرس فنی3115
آالتبازرس فنی ماشین3115
بازرس فنی هواپیما 3115
بازرس قضایی 2619
بازرس قطار 5112
هابازرس قیمت3359
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شرح کد کد 
بازرس کشاورزي3359
بازرس کل پلیس 3355
ها بازرس کنترل قیمت3359
بازرس کنتور برق 7543
بازرس کیفیت7543
بازرس گمرك3351
بازرس گوشت کشتارگاه3257
بازرس مالیات3352
بازرس مالیات بر درامد3352
بازرس مبارزه با قاچاق مواد مخدر 5412
بازرس محیط کار 3257
بازرس مدارس2351
بازرس مرز3351
بازرس مطالبات3315
بازرس معدن3117
بازرس مهاجرت3351
بازرگان1420
بازیگر پانتومیم2655
بازیگر تئاتر2655
بازیگر فیلم2655
کنبازیافتی جمع9614
اي فوتبال بازیکن حرفه3421
اي فوتسالبازیکن حرفه3421
اي گلف بازیکن حرفه3421
اي هاکی  بازیکن حرفه3421
هاي کوتاهبازیگر نقش3435
بازیگر نمایش 2655
شناسباستان2632
چی باسکول4324
ساز باسکول7311
دستی -سازباسلق7518
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شرح کد کد 
باغبان6113
دار خودمصرف باغبان محصول6310
گل و نهال باغبان مزرعه پرورش6113
باغدار گل و نهال6113
دار خودمصرف باغدار محصول6310
بافهاي دستبافنده انواع فرش7318
دستی -بافنده پارچه7318
دستی-بافنده پرده 7318
بافنده فرش دستی 7318
دستی - بافنده لباس7318
دستی-بافنده منسوجات7318
گردفروش دورهباقالی5212
ساز باك فلزي 7213
شناس باکتري2131
شناس حیوانات باکتري2131
شناس خاك باکتري2131
شناس دارویی باکتري2131
شناس صنعتی باکتري2131
شناس طبی باکتري2131
شناس غذا باکتري2131
شناس کشاورزي باکتري2131
شناس لبنیات باکتري2131
شناس ماهی باکتري2131
کار تایر باالنس7231
کار چرخ اتومبیل باالنس7231
دستی-دوزبالش7537
سازبام7121
کار ساز آسفالتبام7121
کارساز پوشالبام7121
کار ساز سفالبام7121
ساز فلزکار بام7121



357مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
بایگان حسابدار مالی4311
بایگان کتابخانه4411
ریز بتون7114
ریز ساختمان بتون7114
کار بتون7114
کار سنگ بتونه7113
کار شیشه بتونه7125
کنبخاري پاك7133
ساز بخاري فلزي 7213
بخشدار 1115
کاربدل3435
آرابدن5143
ساز اتوبوس ـ فلزي  بدنه7213
ساز کشتی بدنه7214
ساز یخچال ـ فلزي بدنه7213
کننده خودروبراق9122
ساختهبرپاکننده ساختمان پیش7119
ايبرپاکننده فلزات سازه7214
زن باربرچسب4324
زن دستیبرچسب9321
چوبی سازبرس7317
برس سیمی ساز 7222
کار الوار جنگل برش6210
کار با شعله برش7212
کار پارچه لباس برش7532
کار پارچه مبل برش7532
کار پرده برش7532
دستی  -کار پستاییبرش7536
کار پوست برش7532
کار پوشاكبرش7532
کار تراورس در جنگل برش6210
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شرح کد کد 
کار چرم ـ سراجی برش7532
کار چرم و پوست برش7532
کاري کاري و منبتکار چندتیغه ـ خاتمبرش7317
کار خز برش7532
کار دستکشبرش7532
اي کار دستکش پارچهبرش7532
کار دستکش چرمی برش7532
کار دیرك و تیر چوبی در جنگل برش6210
دستی -کار رویه کفشبرش7536
دستی -کار سفال، سرامیک و چینیبرش7314
کار سنگ در کارخانه برش8112
دستی -کار شیشهبرش7315
کار کاغذ و کتاب در صحافی برش7323
کار الیی برش7532
کار لباس چرمی برش7532
کار ماشین برش فلز با شعلهبرش7212
دستی - کار نانبرش7517
برف پاروکن 9510
درمانگربرق3255
کار اتومبیل برق7412
کار خطوط برق برق7413
کار خودروبرق7412
کار ساختمان برق7411
کار صنعتیبرق7412
کار قطار برق7412
کار کشتی برق7412
کار وسایل نقلیهبرق7412
کار هواپیما و هلیکوپتر برق7412
دستی -برگ توتون بازکن7516
دستی -کنبرگ توتون پاك7516
دستی -کن میوهبرگه پاك7514



359مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
دستی -ساز میوهبرگه7514
ریز آموزشی برنامه2351
هاریز برگزاري مناسبتبرنامه3332
ریز ترافیکبرنامه2164
هاي عروسیریز جشنبرنامه3332
ریز درسیبرنامه2351
ریز شهريبرنامه2164
ايریز شهري و منطقهبرنامه2164
هاریز کنفرانسبرنامه3332
ریز مالیبرنامه2414
ریز مستغالت برنامه2414
نویس انیمیشنبرنامه2513
ايهاي رایانهنویس بازيبرنامه2513
اي هاي کاربردي رایانهنویس برنامهبرنامه2514
هاپایگاه دادهنویس برنامه2521
گرنویس تحلیلبرنامه2512
اينویس چندرسانهبرنامه2513
نویس رایانهبرنامه2512
نویس سیستم کنترل اطالعات مشتريبرنامه2512
ايهاي رایانهنویس سیستمبرنامه2512
نویس وببرنامه2513
فروش برنج5224
دستی -دوزبرودري7537
پزبریانی5120
بزاز 5224
دستی - سازبستنی7513
دستی-بند خرمابسته7514
کوب محصوالت پستی بند و پلمپبسته4412
چوبی ساز  بشکه7522
ساز  بشکه فلزي 7213
کار وسایل نقلیه بطانه7132
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شرح کد کد 
دستی-دوز کفشبغل7536
بقال 5224
فلزي-سازبلبرینگ7222
بلد راه5113
دستی- بلورساز7315
چین ساختمانبلوك7112
کنبلیت جمع9625
کن اتوبوسبلیت جمع5111
فروش سینما و تئاتر بلیت5230
بنا 7111
بناي آجرکار7111
ساز بناي دودکش7111
)براي پوشش کف(دانه مرمر بناي بتون سنگ7114
)براي پوشش کف(بناي بتون موزاییکی 7114
بناي سفیدکار 7123
کار بناي سنگ7113
کار بناي سیمان7123
کار بناي کاشی7122
کاربناي کاهگل7111
کار بناي گچ7123
دستی-بند ساعت ساز چرمی7536
بندانداز5143
بندباز2659
بندکش ساختمان7111
)جاشو(بندگیر کشتی 8350
فروش بنزین5224
) پارچه، برنج، آهن و غیره(بنکدار 5224
داربنگاه3334
دار معامالت ملکی بنگاه3334
دستی -بافیزن پارچهبوبین7318
بوریاباف7317
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شرح کد کد 
) کنسوراخ(کار بورینگ7222
دار بیمارستانبوفه5246
دار هتلبوفه5246
ايبوکسور حرفه3421
شناسبوم2134
بهدار3253
) پیراپزشکی(بهدار بالینی 2240
کار دندانبهداشت3251
کار دهان و دندانبهداشت3251
متخصص-کار صنعتیبهداشت2263
بهداشتیار ـ فوق دیپلم 3221
بهیار3221
بهیار خانه بهداشت3253
بهیار در محله یا منطقه3253
بیل فلزي ساز 7222
دار معدن بیل9311
بیماربر 5329
شناس بیمه2120
کنندهبیمه3321
گربیمه3321
گر اتومبیلبیمه3321
گر اموال شخصیبیمه3321
گر امور تجاريبیمه3321
حسابگر صورتبیمه3321
گر محصول تجاريبیمه3321
سنج بینایی2267
بیوشیمیست2131
بیولوژیست 2131
بیولوژیست آب 2131
بیولوژیست دریا 2131
بیولوژیست ذرات 2131
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شرح کد کد 
پ

پاتولوژیست 2131
پاتولوژیست حیوانات2250
پادو9510
پارازیتولوژیست2131
دستی -زن چینیپارافین7314
دستی-بافپارچه7318
نویس  پارچه7316
پارکبان9625
چسبانپارکت7122
ايپارکوکار حرفه3421
پاروزن 8350
پاروي چوبی ساز  7522
پاسبان نیروي انتظامی5412
دستی-بند کفشپاشنه7536
پاکار  5113
دستی-دوز خیاطیپاك7537
دستی -کننده چینیپاك7314
ها کننده دیوارنوشتهپاك9129
دستی-کننده میگوپاك7511
کن نماي ساختمان پاك7133
دستی -دوزپاالن7537
دستی -گذار آجرپزيپالت7314
دستی-پالتودوز7537
پانسمانچی 5329
پایه میز ساز ـ فلزي 7213
ساز اسکله فلزي پایه7214
زنپتک7221
دستی- دوزپته7537
کارپتینه2651
)فروشعمده(کننده کاال پخش5224
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شرح کد کد 
)فروشعمده(کننده گاز پخش5224
پدریار 5311
پدیکوریست5143
گر میز خیر مقدمپذیرش4226
پرتودرمانگر3211
پرتونگار امور پزشکی3211
پرتونگار ـ پزشک 2212
پرتونگار تشخیص پزشکی3211
) با دست، با ماشین، با هوا(کار پرچ7214
کار بتون پرداخت7114
دستی -کار پوست و چرمپرداخت7535
دستی-کار چوبپرداخت7522
کار دیوارپرداخت7131
کار سطوح سیمانیپرداخت7114
دستی -کار سفال، سرامیک و چینیپرداخت7314
کار سنگ ـ با دست پرداخت7113
دستی - کار شیشهپرداخت7315
کار طال و نقره پرداخت7313
هاي اپتیکیکار عدسیپرداخت7549
کار فلزاتپرداخت7225
دستی - کار قالیپرداخت7318
دستی- کار کفشپرداخت7536
پرده کرکره فلزي ساز  7213
دستی- دوزپرده7537
پرستار                                                                                       2221
CCUپرستار 2221

ICUپرستار 2221

پرستار آي سی یو2221
پرستار اتاق عمل ـ کارشناس 2221
پرستار ـ زیر دیپلم و دیپلم 3221
پرستار ـ فوق دیپلم 3221
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شرح کد کد 
پرستار ـ کارشناس 2221
پرستار ـ مشاور بالینی2221
پرستار بالینی2221
پرستار بچه 5311
هاي ویژهپرستار بخش مراقبت2221
هاي ویژه کودکانپرستار بخش مراقبت2221
هوشیپرستار بی2221
پزشکیپرستار دام3240
پرستار در منزل 5322
پرستار سالمندان در مراکز درمانی5321
پرستار سالمندان در منزل 5322
پرستار سالمت و  بهداشت عمومی2221
پرستار سی سی یو2221
پرستار غدد2221
پرستار کودك5311
پرستار متخصص2221
پرستار ناحیه2221
پرستار واحد مراقبت از قلب و عروق2221
گر آمارگیري پرسش4227
دستی - کار چرمپرس7535
گري کار ریختهپرس7211
دستی -کار زیره کفشپرس7536
دستی - کار شیشهپرس7315
کار فلزپرس7221
دستی -پرکن مرغ7511
پرکننده پوست حیوانات3433
شناس پرنده2131
هاي گوشتی و شیردهپرواربند دام6121
پروتوتیست3214
دهنده اسب پرورش6129
دهنده بزپرورش6121
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شرح کد کد 
دهنده بلدرچینپرورش6122
دهنده بوقلمون پرورش6122
دهنده پرندگان پرورش6122
دهنده پرندگان زینتی پرورش6123
دهنده پرندگان شکاري                               پرورش6122
دهنده پرندگان مسابقه پرورش6123
دهنده تمساح پرورش6129
دهنده تیهوپرورش6122
دهنده جلبک پرورش6221
دهنده جوجه پرورش6122
دهنده حیوانات آزمایشگاهی پرورش6129
)نشدهحیوانات اهلی(خزداردهنده حیوانات پرورش6129
هاي گوشتی و شیرده براي اصالح نژاد دهنده دامپرورش6121
اي دهنده درختان بوتهپرورش6112
داردرختان صمغدهندهپرورش6112
دهنده درختان مثمر و غیرمثمر پرورش6112
دهنده زنبور عسلپرورش6123
دهنده شترپرورش6121
دهنده شترمرغ                                         پرورش6122
دهنده صدف خوراکیپرورش6221
دهنده طیورپرورش6122
دهنده غذاهاي دریایی پرورش6221
دهنده قارچ پرورش6111
دهنده قورباغهپرورش6129
دهنده کبکپرورش6122
دهنده کرم ابریشم پرورش6123
دهنده کروکودیلپرورش6129
دهنده گاو شیري پرورش6121
دهنده گاو گوشتی پرورش6121
دهنده گل پرورش6113
دهنده گل و نهال پرورش6113
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شرح کد کد 
دهنده گوسفندپرورش6121
دهنده مارپرورش6129
دهنده ماکیان                                         پرورش6122
دهنده ماهیپرورش6221
دهنده مرغ و خروس پرورش6122
هاي خانگی دهنده مرغپرورش6122
دهنده مرواریدپرورش6221
دهنده موش آزمایشگاهی پرورش6129
دهنده میگو پرورش6221
دهنده نهال پرورش6113
پزشک خانواده2211
پزشک عمومی 2211
پزشک عمومی سازمان2211
پزشک پزشک ـ غیراز دندان2211
پزشک متخصص بهداشت دهان و دندان 2261
پزشک متخصص پزشکی داخلی2212
ايپزشک متخصص پزشکی هسته2212
پزشک متخصص سازمان2212
پزشک متخصص سالمت و بهداشت عمومی2212
پزشک غیراز دندان-پزشک متخصص 2212
و  بهداشتهاي اولیه سالمت پزشک مراقبت2211
پزشکیار                    2240
پزشکیار ـ فوق دیپلم 3221
پژوهشگر زبان 2643
دستی-ساز کفشپستایی7536
پستچی 4412
دستی -کنپسته پاك7514
دستی -کنپسته خندان7514
ساز پشت بام7121
دستی -کن قالیپشت پاك7318
دستی - دوزپشتی7537
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شرح کد کد 
دستی -کنپشم پاك7318
دستی -کنپشم خشک7318
دستی -پیچپشم7318
دستی -تابپشم7318
دستی - چین پوستپشم7535
دستی - ریسپشم7318
دستی -شويپشم7318
دستی -سازپشمک7518
دستی-گیر دباغیپشم7535
دستی -بند دوزپشه7537
چی بار پلمپ4324
کارافستپلی7322
پلیس 5412
پلیس اصالح و تربیت5413
پلیس راه 5412
پلیس قضایی 5412
پلیس مخفی3355
گیر ـ آهنگري پلیسه7221
دستی -کنپنبه پاك7318
دستی -ریسپنبه7318
دستی- دوزيزن لحافپنبه7537
بافی دستیزن گلیمپنجه7318
دستی-گذار کفشپنجه7536
پنچرگیر دوچرخه7234
ايپنچرگیر وسایل نقلیه موتوري جاده7231
دستی-پنیرساز7513
دستی-کن دباغیپوست پاك7535
دستی-دوز پوست7537
دستی- شوپوست7535
دستی - کش دباغیپوست7535
کن چوب پوست7521
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شرح کد کد 
دستی-کن دامپوست7511
دستی-دوزپوستین7537
کنپوشال جمع9614
کار اتومبیل پولیش7132
کار موتورسیکلت پولیش7132
کار واگن پولیش7132
پیانیست 2652
)با مواد اولیه آماده(پیتزاپز 9411
پیچ و مهره ساز 7222
آالت صنعتیبند ماشینپیچ8211
پیراپزشک آمبوالنس3258
پیراپزشک اورژانس3258
هاي اولیهپیراپزشک مراقبت2240
هاي پیشرفته پیراپزشک مراقبت2240
دستی -پزپیراشکی7518
دستی-دوزپیراهن7537
دستی - دوز مبلپیراهن7537
کار در صنایع پیستوله7132
کار وسایل نقلیه پیستوله7132
کننده وضع هوابینیپیش2112
پیشخدمت خانگی 9111
پیشخدمت رستوران 5131
)غیراز خدمتکار منزل(پیشخدمت 5131
مالزم- پیشخدمت مخصوص 5162
پیشگو5161
مرگپیش5414
نماز پیش2637
رسان  پیغام9621
پیک موتوري 8321
پیکرتراش 2651
پیکرساز 2651
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شرح کد کد 
دستی-دوز پیله7537
دستی -کشپیله7318
ور پیله9520
کاري پیمانکار آسفالت1323
پیمانکار برق 1321
جز معدن پیمانکار حفاري به1323
پیمانکار حفاري معدن 1322
پیمانکار حمل نفت 1324
نقل وپیمانکار حمل1324
پیمانکار ذبح دام 1311
سازي پیمانکار راه1323
پیمانکار ساختمان 1323
پیمانکار مخابرات 1330
پیمانکار نیروي کار3333
دستی- دوز چرمپینه7536
دستی-دوز کفشپینه7536

ت
دستی - تابلوي چرمی ساز7536
تابلوساز برق7412
تابلوساز برق فشار قوي 7412
تابلونویس7316
تابلونویس نئون 7412
ساز تابوت چوبی 7522
تاجر1420
تارزن 2652
دانتاریخ2633
شناستاریخ2633
بند معدنتاق8111
دار تاکستان6112
درمیستتاکسی3433
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شرح کد کد 
ران تاکسی8322
تانکر فلزي ساز 7213
تایپیست 4131
)شناسنسب(تبارشناس 2633
دار تحصیل4211
دار بانک تحصیل4211
گر آزمایشگاه شیمیتحلیل3111
گر آلودگی هواتحلیل2134
گر آماريتحلیل2120
ايگر ارتباطات رایانهتحلیل2523
گر اعتبارتحلیل2414
گر اقتصاديتحلیل2631
هاي اطالعاتیگر امنیت سیستمتحلیل2529
گر اموال غیرمنقولتحلیل2414
گر امور اجراییتحلیل2421
گر امور مالیتحلیل2414
گر اوراق بهادارتحلیل2414
گر اوراق قرضهتحلیل2414
گر بخش خدمات مشتريتحلیل2519
هاگر بررسی داراییتحلیل2414
گر برنامهتحلیل2512
هاگر پایگاه دادهتحلیل2521
گر تحقیق در بازارتحلیل2431
گر تحقیق در عملیاتتحلیل2120
گر تضمین کیفیت رایانهتحلیل2519
ها گر حرفهتحلیل2423
گر دانه غالتتحلیل3142
هادهی و روشگر سازمانتحلیل2421
گذاريگر سرمایهتحلیل2414
گر سوابق پزشکیتحلیل3252
هاي تجاري و اداريگر سیاستتحلیل2422
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شرح کد کد 
ايهاي اطالعاتی رایانهگر سیستمتحلیل2511
ها هاي پردازش دادهگر سیستمتحلیل2511
هاي تجاري گر سیستمتحلیل2511
هاي جغرافیاییگر سیستمتحلیل2165
هاي چاپ گر سیستمتحلیل2511
اي هاي رایانهگر سیستمتحلیل2511
افزاريهاي نرمگر سیستمتحلیل2511
ايهاي رایانهگر شبکهتحلیل2523
گر شغل تحلیل2423
برداري هاي نقشهگر عکستحلیل2165
)فناوري اطالعات(هاي تجاري گر فعالیتتحلیل2511
گر فنی مهندسی مکانیکتحلیل3115
گر کار تحلیل2423
گر کیفیت آبتحلیل2134
گر مالیتحلیل2414
زیستگر محیطتحلیل2134
گر مدارك پزشکیتحلیل3252
گر مدیریتتحلیل2421
گر مدیریت برنامهتحلیل2421
گر منابع انسانیتحلیل2423
افزارگر نرمتحلیل2512
دار بانکتحویل4211
تختخواب چوبی ساز 7522
دستی -کش کفشتخت7536
ساز تخته چوبی 7521
تخریبچی با مواد منفجره7542
کار ساختمانتخریب7119
کار ماهر ساختمانتخریب7119
کننده فیلم تدوین2654
تدوینگر ضبط صدا3521
تدوینگر عکس3431
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شرح کد کد 
تدوینگر فیلم 2654
تدوینگر فیلم چندبعدي2166
تدوینگر فیلم ویدئویی2654
کارتذهیب2651
ترازوساز 7311
کار بریس تراش7311
کار چوب ـ دستیتراش7522
ماشینی   - کار چوب تراش7523
دستی -کار شیشهتراش7315
کار صفحه فلزيتراش7225
کار فلز تراش7225
کار قطعات فلزي تراش7225
کار مجسمه تراش2651
دستی -تراشنده شیشه ساعت7315
دستی  - تراشنده کریستال ساعت7315
ساز ترانس7412
سراترانه2641
تراورس چوبی ساز  7522
کننده کاالترخیص3331
دستی -اندازترشی7514
کار جواهراتترصیع7313
کننده مو ترمیم5143
دستی -تریکوباف7318
تریلر چوبی ساز  7522
تریلرساز ـ فلزي 7213
تزریقاتچی 5329
دستی-کار پارچهتزیین7318
دستی -کار چرمتزیین7318
کار چوب تزیین7317
کار حصیر تزیین7317
کار سرامیک تزیین7316
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شرح کد کد 
سازتسبیح7319
کننده آزمایشگاه شیمیتست3111
دستی-تسمه چرمی ساز7536
دستی - دوز دوزندگیتسمه7537
دستی -دوز اتومبیلتشک7537
دستی       -دوز تشک7537
دستی -دوز قطارتشک7537
دستی -نقلودوز وسایل حملتشک7537
دستی -دوز هواپیماتشک7537
کن روزنامه تصحیح2642
ساز تصنیف2652
تصویربردار ـ عکاس 3431
بردار تصویربردار ـ فیلم3521
تصویربردار فیلم دیجیتالی3521
تصویرپرداز ـ نقاش 2651
تصویرگر فنی3118
)موارد غیرتخصصی(تعمیراتی 9625
تعمیرکار آسانسور7412
تعمیرکار آالت موسیقی 7312
تعمیرکار آنتن رادیو و تلویزیون 7422
تعمیرکار ابزار دقیق7311
کار وسایل نقلیه  جز برقبه-تعمیرکار اتومبیل7231
اشیاي هنري و قدیمی- تعمیرکار اجناس عتیقه 2651
تعمیرکار استارت و دینام وسایل نقلیه 7412
تعمیرکار اسکله 7214
تعمیرکار الکتروموتور 7412
تعمیرکار باتري 7412
تعمیرکار باسکول 7311
تعمیرکار باالبر7412
تعمیرکار بدنه هواپیما و هلیکوپتر 7214
کننده هاي خنکتعمیرکار برج7127
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شرح کد کد 
تعمیرکار برق ساختمان7411
تعمیرکار برق و باتري اتومبیل 7412
تعمیرکار بوبین 7412
تعمیرکار پارکومتر 7311
تعمیرکار پرده کرکره فلزي7213
تعمیرکار پمپ آب 7233
تعمیرکار تأسیسات تهویه مطبوع7127
تعمیرکار تأسیسات حرارتی7127
متر تعمیرکار تاکسی7311
تعمیرکار تانکر نفت 7213
تعمیرکار تایر و تیوپ دوچرخه7234
ايوسایل نقلیه موتوري جادهتعمیرکار تایر و تیوپ 7231
تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی7421
تعمیرکار تجهیزات تهویه مطبوع7127
تعمیرکار تجهیزات سرمایشی7127
تعمیرکار تجهیزات عکاسی         7311
تعمیرکار تجهیزات مخابراتی7422
برقی ) وسایل(تعمیرکار تجهیزات 7412
تعمیرکار ترازو 7311
تعمیرکار تراکتور 7233
تعمیرکار ترانس برق7412
تعمیرکار ترانسفورماتور 7412
تعمیرکار تلسکوپ 7311
تعمیرکار تلمبه 7233
تعمیرکار تلویزیون 7412
تعمیرکار توربین کشتی 7233
تعمیرکار توربین هواپیما 7232
تعمیرکار جاروبرقی 7412
تعمیرکار جرثقیل 7233
افزار تعمیرکار جنگ7222
تعمیرکار جواهرات 7313
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شرح کد کد 
دستی-تعمیرکار چادر سفري7537
تعمیرکار چراغ 7213
تعمیرکار چراغ فلزي 7213
هاي دریایی تعمیرکار چراغ7233
خیاطی صنعتیتعمیرکار چرخ7233
تعمیرکار خطوط برق 7413
تلفنتعمیرکار خطوط 7422
سیم تعمیرکار دستگاه بی7422
تعمیرکار دستگاه تلفن 7422
تعمیرکار دستگاه تلفن مغناطیسی 7422
تعمیرکار دستگاه تلکس 7422
تعمیرکار دستگاه تهویه 7127
هاي تفریحی الکترونیکی تعمیرکار دستگاه7421
هاي دقیق آزمایشگاهی تعمیرکار دستگاه7311
تعمیرکار دوچرخه 7234
تعمیرکار دوچرخه پایی 7234
تعمیرکار دوربین عکاسی 7311
برداري تعمیرکار دوربین نقشه7311
تعمیرکار دیزل 7233
تعمیرکار دیگ بخار 7233
تعمیرکار دینام 7412
تعمیرکار رادیاتور 7213
تعمیرکار رادیو 7412
تعمیرکار سازهاي برنجی7312
تعمیرکار ساعت 7311
تعمیرکار سقف ساختمان7121
تعمیرکار سماور 7213
آالت صنعتی و کشاورزي رسانی ماشینتعمیرکار سیستم سوخت7233
تعمیرکار سیلندر گاز7213
تعمیرکار شبکه گاز7127
تعمیرکار شوفاژ7127
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شرح کد کد 
تعمیرکار شیروانی 7121
دارتعمیرکار صندلی چرخ7234
صوت تعمیرکار ضبط7412
تعمیرکار عینک 3254
دستی -تعمیرکار فرش7318
تعمیرکار فشارسنج 7311
تعمیرکار قالب فلزي7222
تعمیرکار قسمت چوبی بدنه کشتی و قایق 7522
تعمیرکار قسمت چوبی وسایل نقلیه 7522
تعمیرکار قسمت فلزي بدنه کشتی 7214
هاي صنعتی  تعمیرکار قطعات دستگاه7233
تعمیرکار قفل و کلید 7222
تعمیرکار کالسکه بچه7234
کن گرمتعمیرکار کاربراتور بخاري و آب7213
دستی -تعمیرکار کفش7536
ايفنر وسایل نقلیه موتوري جادهتعمیرکار کمک7231
تعمیرکار کنتور آب 7311
تعمیرکار کنتور برق7311
تعمیرکار کنتور گاز 7311
تعمیرکار کوره ذوب 7233
تعمیرکار کیلومترشمار وسایل نقلیه7412
تعمیرکار الستیک اتومبیل 7231
تعمیرکار لوازم آزمایشگاهی 7311
تعمیرکار لوازم برقی خانگی و شخصی 7412
تعمیرکار لوازم دفتري و اداري فلزي7213
تعمیرکار لوازم گازسوز خانه 7213
تعمیرکار لوکوموتیو   7233
تعمیرکار لوله آب 7126
سازيآالت ساختمانی و راهتعمیرکار ماشین7233
آالت صنعتی تعمیرکار ماشین7233
آالت کشاورزي تعمیرکار ماشین7233
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شرح کد کد 
آالت معدن   تعمیرکار ماشین7233
ابزار تعمیرکار ماشین7233
حساب تعمیرکار ماشین7412
تعمیرکار ماشین تایپ 7412
شویی تعمیرکار ماشین لباس7412
هاي تولید سیمان تعمیرکار ماشین7233
هاي خودپرداز تعمیرکار ماشین7421
هاي کشاورزي تعمیرکار ماشین7233
تعمیرکار مجسمه 2651
تعمیرکار موتور آب 7233
تعمیرکار موتور برق 7412
تعمیرکار موتور جت 7232
تعمیرکار موتور جوش 7233
تعمیرکار موتورسیکلت 7231
تعمیرکار موتور هواپیما7232
تعمیرکار مولد برق7412
تعمیرکار میکروسکوپ 7311
تعمیرکار میکروفن و بلندگو 7412
تعمیرکار واگن 7214
تعمیرکار وسایل الکتریکی 7412
گیري دقیق تعمیرکار وسایل اندازه7311
ايتعمیرکار وسایل نقلیه موتوري جاده7231
تعمیرکار ویدئو 7412
تعمیرکار ویلچر7234
تعمیرکار هتل9625
تعمیرکار هواپیما7232
تعمیرکار یخچال 7412
آالت تعمیرکار یراق7222
سیم تعمیرکننده بی7422
کننده روغن اتومبیل تعویض7231
کننده کنتور برق تعویض7412
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شرح کد کد 
ها در کارخانهبطريکنندهتفکیک9329
زبالهکنندهتفکیک9614
ساز تفنگ7222
تکثیرکننده عکس 3431
تکثیرکننده فیلم  3521
رسانی تکنسین آب3112
شناسی ـ سطحی و زیرزمینی تکنسین آب3112
کاري صنعتی فلزاتتکنسین آب3117
نگاريتکنسین آب3118
تکنسین آبیاري 3142
تکنسین آپارات سینما 3521
نشانی تکنسین آتش5411
تکنسین آرشیو اطالعات3433
تکنسین آزمایشگاه آب 3111
شناسیتکنسین آزمایشگاه آسیب3212
تکنسین آزمایشگاه برق 3113
سنجیتکنسین آزمایشگاه بینایی2267
تکنسین آزمایشگاه پزشکی3212
تکنسین آزمایشگاه داروشناسی3141
تکنسین آزمایشگاه داروي دام 3141
پزشکیتکنسین آزمایشگاه دام3240
شناسی تکنسین آزمایشگاه زیست3141
شناسیزمینهاي تکنسین آزمایش نمونه3111
شناسیتکنسین آزمایشگاه زمین3111
تکنسین آزمایشگاه ساخت دندان3214
تکنسین آزمایشگاه شیمی3111
تکنسین آزمایشگاه طبی 3212
تکنسین آزمایشگاه عکاسی3431
تکنسین آزمایشگاه غله 3142
تکنسین آزمایشگاه فیزیک و شیمی 3111
تکنسین آزمایشگاه کشاورزي 3142
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شرح کد کد 
تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاك 3111
تکنسین آزمایشگاه مواد شیمیایی 3111
شناسی تکنسین آزمایشگاه میکروب3212
تکنسین آسانسور 3115
سازي توتون تکنسین آماده3116
هاي مخابراتی سازي شبکهتکنسین آماده3522
تکنسین آمار 3314
تکنسین آموزش کشاورزي 3142
تکنسین آیوروِدي3230
تکنسین ابزار دقیق 3119
تکنسین اجراي تجهیزات ایمنی3111
تکنسین ارتباطات3522
دورتکنسین ارتباطات ازراه3522
تکنسین ارزیابی ساختمان3112
سنگ تکنسین استخراج زغال3117
هاي قیمتی تکنسین استخراج سنگ3117
فلزات تکنسین استخراج شبه3117
تکنسین استخراج فلزات 3117
تکنسین استخراج معدن 3117
تکنسین استخراج نفت و گاز 3117
تکنسین استریلیزاسیون3256
سازي تکنسین اسکله3112
تکنسین اشعه ایکس3211
تکنسین اصالح نباتات 3142
تکنسین اطالعات بهداشتی 3252
تکنسین اکتشاف معدن 3117
تکنسین الکتروانسفالوگرافی 3211
تکنسین الکتروکاردیوگرافی 3211
تکنسین الکترومکانیک 3113
تکنسین الکترونیک3114
الکترونیک ایمنی ترافیک هواییتکنسین3155
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شرح کد کد 
تکنسین الکترونیک هواپیما3114
تکنسین ام آر آي 3211
رسانی تکنسین امور آب3112
بخشی تکنسین امور توان3255
تکنسین امور دارویی3213
تکنسین امور زراعی 3142
تکنسین امور طراحی صنایع دستی2163
تکنسین انتقال خون 3212
تکنسین انتقال نیروي برق3113
گیري ترافیک تلفن تکنسین اندازه3522
تکنسین انژیوکت 3211
تکنسین انژیوگرافی 3211
نگاري نیروي انتظامیتکنسین انگشت5412
تکنسین اویونیک3114
سوزي تکنسین ایمنی ـ آتش5411
تکنسین ایمنی تجهیزات الکترونیکی پرواز3155
تکنسین ایمنی ترافیک هوایی3155
تکنسین بازرس اتمی3111
تکنسین بازرسی فنی هواپیما و هلیکوپتر3115
تکنسین باغبانی3142
شناسیتکنسین باکتري3141
تکنسین باکتریولوژي 3141
تکنسین بالگرد 3115
تکنسین بانک خون3212
هاتکنسین بایگانی گزارش3433
تکنسین بخش صوتی و تصویري کتابخانه3433
تکنسین براورد هزینه3119
تکنسین برق3113
تکنسین برق فشار قوي و ضعیف 3113
تکنسین بهداشت در محله یا منطقه3253
تکنسین بهداشت روانی3412
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شرح کد کد 
زیست تکنسین بهداشت محیط3257
وري صنایع تکنسین بهره3119
تکنسین بهسازي محیط صنعتی 3257
تکنسین بیوشیمی3141
سیم تکنسین بی3522
تکنسین بیمه 3314
سنجی تکنسین بینایی2267
تکنسین بیولوژي 3141
هوشیتکنسین بی3259
تکنسین پاالیش نفت 3116
تکنسین پتروشیمی 3116
هاي رادیویی و تلویزیونیتکنسین پخش برنامه3521
تکنسین پخش فیلم 3521
شیمیاییتکنسین پرتو3111
تکنسین پروتزهاي پزشکی3214
پزشکی تکنسین پروتزهاي دندان3214
تکنسین پرورش جنگل3143
تکنسین پزشکی اورژانس3258
تکنسین پزشکی قانونی و تشخیص جرم3119
تکنسین پست فشار قوي 3113
تکنسین پشتیبانی شبکه3513
پشتیبانی عملیات فناوري اطالعات و ارتباطاتتکنسین3511
کاربران فناوري اطالعات و ارتباطاتپشتیبانی تکنسین3512
سازي تکنسین پل3112
تکنسین پمپاژ آب 3115
تکنسین پمپاژ نفت 3115
)ازجنبه عمرانی(سوزي تکنسین پیشگیري از آتش3112
تکنسین تأسیسات 3115
تکنسین تأسیسات حرارتی 3115
تکنسین تجهیزات پزشکی3214
تصویربرداري پزشکی و درمانیتجهیزات تکنسین3211
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شرح کد کد 
تکنسین تحقیقات جغرافیایی 3111
ها تکنسین تحقیقات و استاندارد اوزان و مقیاس3119
ها تکنسین تحقیقات و استاندارد کانی3117
تکنسین تحقیقات و استاندارد مواد شیمیایی 3111
هاي صنایع الکتریکی تکنسین تحقیقات و استاندارد وسایل و فراورده3113
تکنسین تحلیل خرابی خطوط برق3113
کاري تکنسین تراش3119
تکنسین ترانسفورماتور 3113
تکنسین ترویج کشاورزي 3142
تکنسین تست صدا3521
تکنسین تشعشعات3111
تکنسین تصویر3521
تکنسین تصویربرداري فیلم دیجیتالی 3521
هاي برق تکنسین تعمیرات پست3113
تکنسین تعمیرات ترانسفورماتور 3113
تکنسین تعمیرات توربین و ژنراتور 3113
تکنسین تعمیرات خطوط برق 3113
هاي مخابراتی تکنسین تعمیرات دستگاه3522
تکنسین تعمیرات رایانه 3512
رسانی تکنسین تعمیرات سیستم سوخت3115
هاي هیدرولیک تکنسین تعمیرات سیستم3115
تکنسین تعمیرات مکانیکی توربین و ژنراتور 3115
تکنسین تعمیرات مکانیکی دیزل 3115
تکنسین تعمیرات نگهداري هواپیما و هلیکوپتر 3115
هاي سنگین تکنسین تعمیر ماشین3115
تکنسین تعمیر وسایل برقی 3113
تکنسین تعمیر وسایل نقلیه موتوري 3115
المللتکنسین تلفن خودکار بین3522
تکنسین تلقیح مصنوعی3240
تکنسین تلکس 3522
تکنسین تلگراف 3522
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شرح کد کد 
درمانیتکنسین تنفس3259
بخشی جسمانیتکنسین توان3255
تکنسین تولید نقشه3118
تکنسین تهیه سم 3116
تکنسین ثبت اسناد3433
تکنسین ثبت اکو3211
تکنسین ثبت بیماري3252
تکنسین جانورشناسی3141
تکنسین جراحی2240
هاي ویژهتکنسین جلوه3435
تکنسین جنگلبانی 3143
داريتکنسین جنگل3143
تکنسین جنگل و مرتع 3143
کاري فلزاتتکنسین جوش3117
هاتکنسین چرخش کتاب3433
تکنسین چینی دندان3214
تکنسین حاصلخیزي خاك 3142
شناسی تکنسین حشره3141
تکنسین حفاري چاه نفت و گاز 3117
تکنسین حفاري معدن 3117
تکنسین حفاظت از تشعشعات3111
تکنسین حفاظت خاك 3142
تکنسین حفظ نباتات 3142
تکنسین خاك3111
شناسی تکنسین خاك3111
زیستتکنسین خدمات محیط3111
تکنسین خط و ابنیه 3112
تکنسین خطوط تلفن 3522
تکنسین خوردگی فلز 3117
شناسی تکنسین خون3212
گیري تکنسین خون3212
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شرح کد کد 
تکنسین داروخانه3213
تکنسین داروسازي3213
تکنسین داروشناسی3141
پروري تکنسین دام3142
پزشکیتکنسین دام3240
تکنسین درودگري 3119
)ام آر آي( تکنسین دستگاه تصویربرداري با تشدید مغناطیسی 3211
تکنسین دستگاه فتوکپی7421
هاي بایگانی تکنسین دستگاه3115
هاي تایپ غیربرقی تکنسین دستگاه3115
هاي تهویه مطبوع تکنسین دستگاه3115
هاي سردکننده تکنسین دستگاه3115
هاي گیرنده و فرستنده تکنسین دستگاه3522
هاي مخابراتی تکنسین دستگاه3522
تکنسین دفع آفات نباتی 3142
تکنسین دندان مصنوعی3214
پزشکیتکنسین دندان3214
سازيتکنسین دندان3214
تکنسین دیگ بخار 3115
تکنسین ذوب آهن و مس 3117
تکنسین ذوب فلز 3117
تکنسین رادیوگرافی 3211
تکنسین رادیولوژي 3211
تکنسین راه و ساختمان 3112
افزار تکنسین رایانه ـ سخت3512
تکنسین رنگرزي 3116
سازي تکنسین رنگ3116
گري و ذوب فلز تکنسین ریخته3117
گذاري تکنسین ریل3112
) بندي عملیات تولیدزمان(سنج تکنسین زمان3119
شناسیتکنسین زمین3111
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شرح کد کد 
تکنسین زهکشی7126
شناسی تکنسین زیست3141
شیمیتکنسین زیست3141
تکنسین ژئوتکنیک3112
تکنسین ژئوفیزیک 3111
تکنسین ساخت اعضاي مصنوعی3214
)پروتز(اندام مصنوعی تکنسین ساخت 3214
تکنسین ساخت اورتز3214
تکنسین ساخت بریس3214
تکنسین ساخت پروتزهاي پزشکی3214
تکنسین ساخت روبات3119
تکنسین ساخت قطعات موتور 3115
تکنسین ساخت قطعات هواپیما و هلیکوپتر 3115
تکنسین ساخت مدل و رنگ دندان3214
تکنسین ساخت و تعمیر دوربین و پروژکتور 3113
تکنسین ساخت و تعمیر کشتی 3115
تکنسین ساخت وسایل ارتوپدي3214
تکنسین سازه 3112
تکنسین سدسازي3112
سازيتکنسین سرم3213
شناسیتکنسین سرم3141
اي       تکنسین سرویس سیستم سوخت وسایل نقلیه موتوري جاده7231
هاي ترمز خودرو    تکنسین سرویس سیستم7231
اي  تکنسین سرویس قطعات مکاترونیکی وسایل نقلیه موتوري جاده7231
اي   تکنسین سرویس موتور وسایل نقلیه موتوري جاده7231
تکنسین سرویس هواپیما7232
شناسیتکنسین سلول3212
تکنسین سوابق پزشکی3252
حفاظت فنیتکنسین سوانح و 3257
تکنسین سونوگرافی3211
تکنسین سونوگرافی با امواج فراصوتی3211
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شرح کد کد 
تکنسین سی تی اسکن 3211
تکنسین سیر و حرکت 4323
تکنسین سیستم سوخت هواپیما و هلیکوپتر 3115
هاي اطالعات بهداشتیتکنسین سیستم3252
هاي اطالعات جغرافیاییتکنسین سیستم3118
ايهاي رایانهتکنسین سیستم3513
ايهاي رایانهتکنسین شبکه3513
تکنسین شهرسازي 3112
تکنسین شیمی3111
تکنسین شیمی اتمی3111
تکنسین شیمی انجماد انواع گوشت 3116
تکنسین شیمی بازیافت 3116
تکنسین شیمی حفظ و نگهداري توتون 3116
زیستتکنسین شیمی3141
تکنسین شیمی صنایع کاغذ 3116
ها تکنسین شیمی صنایع مواد غذایی و نوشابه3116
تکنسین شیمی صنعتی 3116
تکنسین شیمی نفت 3116
کاري فلزات تکنسین صاف3117
تکنسین صحنه3435
تکنسین صدا 3521
تکنسین صدابرداري 3521
تکنسین صداگذاري3521
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
تکنسین ضبط تصویري3521
تکنسین طب سوزنی3230
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شرح کد کد 
تکنسین طراحی دندان3214
تکنسین طراحی نقشه با رایانه3118
تکنسین عکاسی3431
تکنسین علوم آزمایشگاهی 3212
تکنسین علوم زمین3111
)جز پزشکیبه(تکنسین علوم زیستی 3141
اي تکنسین علوم و فنون هسته3111
تکنسین عمران3112
تکنسین عمران و نوسازي روستاها 3112
آوري ماهی و خاویار تکنسین عمل3116
تکنسین عملیات و نگهداري خطوط تلفن 3522
تکنسین عملیات و نگهداري رایانه3511
سازيتکنسین عینک3254
تکنسین فتوگرامتري 3118
تکنسین فرزکاري 3117
تکنسین فرستنده رادیو و تلویزیون 3522
بندي شیمیاییتکنسین فرمول3111
بها تکنسین فلزشناسی و استاندارد فلزات گران3117
تکنسین فلزکاري 3117
بصري وتکنسین فنی وسایل سمعی3521
هاي پزشکی تکنسین فوریت3258
بندي کتابخانهتکنسین فهرست3433
بندي گالريتکنسین فهرست3433
بندي موزه تکنسین فهرست3433
تکنسین فیزیک3111
فیزیوتراپیتکنسین3255
تکنسین فیزیوتراپی اطفال3255
تکنسین فیزیوتراپی در آب3255
تکنسین فیلم عکاسی3431
تکنسین کابل 3113
تکنسین کابل مخابراتی3522



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 388

شرح کد کد 
تکنسین کاردرمانی3255
تکنسین کارهاي الکترونیکی پیش از چاپ7321
تکنسین کاریر3522
تکنسین کتابخانه3433
کشاورزيتکنسین3142
تکنسین کشت بافت3141
تکنسین کشت پنبه 3142
تکنسین کشت توتون 3142
تکنسین کشتی 3151
سازيتکنسین کشتی3115
تکنسین کمپرسور 3115
بخشی هاي اولیه ـ توانتکنسین کمک3255
شیمی-تکنسین کنترل پرتوشناختی3111
هواییترافیک تکنسین کنترل3154
تکنسین کنترل فرایند تولید خمیر کاغذ                              3139
تکنسین کنترل فرایند پاالیشگاه نفت و گاز طبیعی3134
تکنسین کنترل فرایندهاي شیمیایی3133
تکنسین کنترل کیفیت تولیدات الکترونیکی 3114
تکنسین کنترل کیفیت تولیدات الکتریکی3113
تکنسین کنترل کیفیت تولیدات مکانیکی3115
تکنسین کنترل کیفیت خاك3111
نشده در جاي دیگربنديتکنسین کنترل مرغوبیت کاالهاي طبقه3119
تکنسین گالري3433
تکنسین گفتاردرمانی3255
شناسی تکنسین گیاه3142
هاي خشکتکنسین گیاه3141
تکنسین البراتور دندان3214
تکنسین البراتور عکاسی3431
کشی تکنسین لوله3112
تکثیر دستی تکنسین ماشین3115
هاي ابزار تکنسین ماشین3115
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شرح کد کد 
تکنسین ماکروویو و میکروویو 3522
تکنسین ماموگرافی3211
تکنسین متالورژي 3117
گر نرخ بیمه تکنسین محاسبه3314
تکنسین محصوالت زراعی3142
تکنسین محصوالت لبنی3142
تکنسین مخابرات3522
تکنسین مدارك پزشکی3252
سازي و طراحی ساختمانتکنسین مدل3432
تکنسین مراقبت پرواز 3153
تکنسین مرغداري 3142
)بردارنقشه(تکنسین مساح 3112
تکنسین مطالعه زمان و حرکت 3119
تکنسین معدن3117
تکنسین معماري 3112
تکنسین مکانیک3115
هاي تولیدي تکنسین مکانیک ماشین3115
تکنسین مکانیک هواپیما و هلیکوپتر 3115
تکنسین مواد آرایشی و بهداشتی3116
تکنسین مواد نسوز3117
تکنسین موتور برق 3113
هاي احتراقی تکنسین موتور ماشین3115
تکنسین موزه3433
تکنسین مونتاژ مدار برق3113
تکنسین مهندسی تولید 3119
تکنسین مهندسی شیمی3116
شناسی تکنسین میکرب3141
تکنسین میکروبیولوژي 3141
تکنسین ناظر ساختمانی3112
تکنسین ناظر کارگاه ساختمانی 3112
کشی گاز تکنسین ناظر لوله3112
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شرح کد کد 
تکنسین نجوم 3111
افزارنرمتکنسین 3512
پیچیتکنسین نسخه3213
هاي فرستنده و گیرنده مخابراتیتکنسین نصب دستگاه3522
تکنسین نقاشی صنعتی 3119
برداري تکنسین نقشه3112
برداري دریایی تکنسین نقشه3115
)برداري دریاییغیراز نقشه(برداري تکنسین نقشه3112
کشیتکنسین نقشه3118
هاي هواییکشی از روي عکستکنسین نقشه3118
کشی دیجیتالیتکنسین نقشه3118
هاي زمینیتکنسین نقشه3118
تکنسین نگهداري وسایل پروازي7232
تکنسین نمایش3435
زیستبرداري محیطتکنسین نمونه3111
تکنسین نوارنگاري 3211
تکنسین نورپردازي3435
تکنسین نوردکاري3117
تکنسین نوسازي قطعات فلزي 3119
تکنسین وب3514
سایتتکنسین وب3514
ايتکنسین هسته3111
تکنسین هلیکوپتر 3115
تکنسین هواپیما 3115
تکنسین هواپیماسازي3115
شناسیتکنسین هوا3111
بريتکنسین هوش3259
تکنسین هومیوپاتی3230
) رسانیآب(تکنسین هیدرولیک 3112
تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی3212
تکنولوژیست آموزشی 2351
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شرح کد کد 
تکنولوژیست استخراج 2146
تکنولوژیست اشعه ایکس3211
)تصویر برداري مغناطیسی(تکنولوژیست ام آر آي 3211
شناسیتکنولوژیست بافت3212
بندي تکنولوژیست بسته2149
تکنولوژیست پرتونگاري3211
ايتکنولوژیست پزشکی هسته3211
تکنولوژیست تومورنگاري با رایانه3211
کاري تکنولوژیست جوش2146
تکنولوژیست چاپ 2149
تکنولوژیست چرم 2149
تکنولوژیست چوب 2149
ايتکنولوژیست داروهاي هسته3213
تکنولوژیست رادیولوژي3211
تکنولوژیست رادیولوژي تومورنگاري با رایانه3211
تکنولوژیست سونوگرافی از قلب3211
تکنولوژیست سونوگرافی با امواج فراصوتی3211
عروقی-تکنولوژیست سونوگرافی قلبی3211
تکنولوژیست شیشه 2149
تکنولوژیست کاغذسازي 2145
سازي تکنولوژیست الستیک2145
مامونگاريتکنولوژیست 3211
تکنولوژیست مهندسی الکترونیک2152
تکنولوژیست مهندسی برق 2151
تکنولوژیست مهندسی ساختمان 2142
تکنولوژیست مهندسی شیمی 2145
تکنولوژیست مهندسی مکانیک 2144
تکنولوژیست مهندسی نساجی 2149
شناسیتکنولوژیست یاخته3212
تلفنچی 4223
مصنوعی کننده حیواناتتلقیح 3240
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شرح کد کد 
گو تلقین5163
ساز ـ تعمیرکار تلویزیون7412
گذار جانورانتله6224
گذار جانوران خزدارتله6224
گذار جانوران موذيتله7544
گذار خودمصرفتله6340
گري تمیزکار ریخته7211
تمیزکار فلزات در آهنگري 7225
تمیزکار نماي ساختمان7133
دستی -تنباکوساز7516
دستی- تنباکوساي7516
تندنویس 4131
تندنویس دادگاه3343
ساز تندیس2651
کننده آالت موسیقی تنظیم7313
کننده آنتن تنظیم7422
کننده آهنگ و ارکستر تنظیم2652
نامهکننده بیمهتنظیم3321
هاي درودگريکننده دستگاهتنظیم7523
ابزار فلزکننده ماشینتنظیم7225
ابزار کار روي چوب  کننده ماشینتنظیم7523
کاري فلزات کننده ماشین تراشتنظیم7225
کاري فلزاتکننده ماشین سوراختنظیم7225
کاري فلزاتکننده ماشین صافتنظیم7225
کاري کننده ماشین صیقلتنظیم7225
کننده ماشین فرز تنظیم7225
کننده ماشین فلزکاري تنظیم7225
کننده ماشین فلزکاري دقیق تنظیم7225
کاري فلزات کننده ماشین متهتنظیم7225
ابزار فلزکاريکننده ماشینتنظیم7225
هاي درودگريمتصدي دستگاه- کنندهتنظیم7523
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شرح کد کد 
ابزار فلز متصدي ماشین-کننده تنظیم7225
کننده مطالبات بیمهتنظیم3321
کننده موسیقی براي ارکستر تنظیم2652
کننده وسایل برقیتنظیم7412
هاي رادیو و تلویزیون کار ایستگاهتنظیم7422
کار تجهیزات رادار تنظیم7422
کار دستگاه اشعه ایکس تنظیم7421
کار عالئم الکترونیکی تنظیم7421
کار فرمان اتومبیلتنظیم7231
کار موتور اتومبیل تنظیم7231
کار وسایل الکترونیکی تنظیم7421
کار وسایل طبی الکترونیکی تنظیم7421
دستی-تنورگیر نان7517
دستی -تنور گلی ساز 7314
سماور سازتنوره7213
ايحرفهباز تنیس3421
دستی -برتوتون7516
دستی -کنتوتون خشک7516
دستی - ریزتوتون7516
دستی -سازتوتون7516
دستی-تودوز اتومبیل7537
دستی -تودوز هواپیما7537
تورانداز لنج 9216
تورباف ـ تور وسایل ورزشی 7318
تور ماهیگیري باف 7318
دستی -)دانتل(باف توري7318
توري فلزي ساز  7222
کننده بار توزیع4324
کننده روزنامه رایگانتوزیع9510
)فروشعمده(کننده روزنامه توزیع5224
)فروشعمده(کننده شیر توزیع5224
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شرح کد کد 
کننده قبوض آب، برق، تلفن و گازتوزیع9625
کننده کاتالوگ و بروشورتوزیع9621
)فروشعمده(کننده کاال توزیع5224
)فروشعمده(کننده گوشت و مرغ توزیع5224
)فروشعمده(کننده نوشابه توزیع5224
دهنده وبتوسعه2513
کوبتوفال7121
هاي تلویزیونی تولیدکننده برنامه2654
هاي رادیویی تولیدکننده برنامه2654
دستی- تولیدکننده سیگار7516
تولیدکننده فیلم سینمایی 2654
تولیدکننده قارچ6111
ايتولیدکننده محصوالت درختی و بوته6112
تولیدکننده محصوالت زراعی6111
صورت مختلط دهنده حیوانات بهتولیدکننده محصوالت کشاورزي و پرورش6130
تولیدکننده محصوالت مختلف کشاورزي 6114
تولیدکننده میوه6112
کننده برنامه تئاتر تهیه2654
کننده برنامه تلویزیونیتهیه2654
کننده برنامه درسیتهیه2351
کننده برنامه رادیوییتهیه2654
کننده بریده جرایدتهیه4419
کننده تئاترتهیه2654
کننده خبر در رادیو یا تلویزیون                                تهیه2642
هاي راهنماکننده دفترچهتهیه4419
کننده فیلم سینمایی تهیه2654
کننده میکروفیلم تهیه3521
افزارکننده نرمتهیه2512
کار تیرآهن7214
تیزکننده ابزار فلزي7225
دهنده اره تیزکننده و آب7225
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شرح کد کد 
دستی -زن کفاشیتیغ7536
ساز تیغ7222
ساز تیغه7222
آموزتیمارکننده حیوانات دست5164
تیمارکننده سگ5164
تیوب آلومینیومی ساز7213

ج
دستی -بافجاجیم7318
دستی-دوز جادکمه7537
جاروباف 7317
جاروبند 7317
جاروکش9614
کشجاشوي قایق یدك8350
جاشوي کشتی 8350
جاشوي لنج8350
ساز ـ فلزي جاکفشی7213
ساز ـ فلزي جالباسی7213
شناسجامعه2632
شناس رفتاريجامعه2632
دار حمام جامه5169
دستی - سازدانجامه7536
جانشین مدیر معدن3121
جانورشناس2131
جراح2212
پزشکجراح دندان2261
جراح دندان، دهان، فک و صورت 2261
جراح عمومی 2212
جراح فک و دندان 2261
جراح فک و صورت 2261
جراح متخصص 2212
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شرح کد کد 
جراح مغز و اعصاب2212
شناسجامعه- شناسجرم2632
چوبی ساز  جعبه7522
فلزي -سازجعبه7213
دانجغرافی2632
آالت صنعتی کار ماشینجفت7233
دستی -جگر در آر کشتارگاه7511
جگرکی 5120
جالکار7132
جالکار چوب 7132
جالکار طال و نقره 7313
جز طال و نقره جالکار فلزات به7225
جلدساز 7323
جلدکوب 7323
کننده گیاهان دارویی خودمصرفآوريجمع6340
کننده گیاهان کوهی خودمصرفآوريجمع6340
هاي صدقهکننده پول از صندوقآوريجمع9623
اي هاي سکهکننده پول از ماشینآوريجمع9623
ها ها و بدهیکننده قرضآوريجمع4214
دار اموال جمع4324
شناس جمعیت2632
نگارجمعیت2120
جنگلبان 5419
دار جنگل6210
جوازنویس 3354
جواهرساز7313
دستی - بافجوراب7318
کار استیلن جوش7212
استیلن کار اکسیجوش7212
کار برنججوش7212
کار ترمیت جوش7212
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شرح کد کد 
کار درزگیر فلزاتجوش7212
کار در و پنجرهجوش7212
کار فلزجوش7212
جوش کار فلزات خالجوش7212
کار قوس الکتریکی جوش7212
کار محصوالت فلزي جوش7212
کار مقاومت الکتریکی جوش7212
کار نقطه جوش7212
جوشناس 2112
دستی - جوالباف7318
دستی- کار آیینهجیوه7315

چ
اسکرین و نقوش برجسته چاپچی نساجی ـ سیلک7322
کار پارچه چاپ7322
کار چاپ برجسته چاپ7322
اسکرین کار سیلکچاپ7322
کار قوطی فلزي چاپ7322
کننده پارچه چاپ7322
کننده عکس چاپ3431
کننده عکس دیجیتالچاپ3431
کننده عالمت بر روي تریکو چاپ7322
کننده فیلم چاپ3521
دستی-چادر سفري دوز7537
بافچادرشب7318
دستی -دوزچادرشب7537
دستی- )کفاش(دوز چارق7536
دستی -چاقو تیزکن7225
دستی -چاقوزن چینی7314
ساز چاقو7222
دستی -کن گل سفالگريچانه7314
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شرح کد کد 
دستی-گیر خمیر نانچانه7517
چپرساز7111
دستی-)دوخت پوشش و تکمیل آن(چترساز 7537
سازچراغ فلزي 7213
چوبی ساز چرخ7522
کار خیاطی صنعتیچرخ8153
دستی-کار سفالگريچرخ7314
کار فلز چرخ7222
دستی-کفش کار چرخ7536
دستی - کار لباسچرخ7537
دستی - کش آجرپزيچرخ7314
فلکیوچرخ9510
دستی-بر کفشچرم7536
دوز دستی غیراز کفش چرم7318
دستی-سازچرم7535
دستی-شورچرم7535
دستی -زن کفشچسب7536
کار چوب چسب7521
پزشک چشم2212
میوه چشنده آب7515
چشنده غذا 7515
کار فلزچکش7221
زن چکش7221
ساز چکش7222
چلنگر 7221
دستی -برچله7318
دستی  -پیچچله7318
دستی -دوان قالیچله7318
دستی-زنچله7318
بافی دستی کش ماشین پارچهچله7318
دستی -کش نخچله7318



399مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
دستی -گذارچله7318
دستی -چمدان چرمی ساز7536
چوب جورکن 7521
بر در جنگلچوب6210
هاي معدن کار تونلبستچوب8111
کار ساختمانبستچوب7115
دار چوب3324
هاي گوشتی و شیردهار دامدچوب6121
چوپان                                  9212
دستی- سازچیپس7514
دستی -بندزنچینی7314
دستی-سازچینی7314

ح
دستی -بافحاشیه7318
حاکم شرع 2612
حجار 7113
حجامتچی 3230
حجامتگر3230
سازحدیده7222
چین چاپحروف7321
خانهچین چاپحروف7321
) حکاك(کن روي طال و نقره حروف7313
دستی -حریرباف7318
حسابدار2411
حسابدار ارشد 2411
حسابدار خبره2411
حسابدار رسمی 2411
تر از لیسانسکم-حسابدار3313
حسابدار ـ لیسانس و باالتر 2411
حسابدار مالی2411
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شرح کد کد 
حسابدار مالیاتی2411
حسابدار مدیریتی2411
حسابرس2411
حسابرس مالی2411
حسابرس مسئول2411
حسابرس هزینه2411
شناس حشره2131
حصیرباف 7317
حفار چاه 8113
حفار چاه نفت و گاز                                                                    8113
هاي عمیق حفار چاه8113
حفار معدن8111
گريساز ریختهحفره7211
کار کاال العملحق3324
کار گمرك العملحق3331
دانحقوق2611
حکاك بناي یادبود 7113
حکاك جلد کتاب 7323
حکاك جواهرات 7313
حکاك چوب 7317
حکاك سنگ 7113
حکاك شیشه7316
حکاك فلزات قیمتی، طال و نقره 7313
حکاك گراور چاپ7321
کار چاپ قلمحکاك و سیاه7321
باشی حکیم3230
ساز حلبی7213
دستی -سازحلوا7518
پزحلیم5120
حمال9333
حمامی 5169
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شرح کد کد 
نویس انبارحواله4324
شناس حیوان2131

خ
بندخاتم7317
کار خاتم7317
)پیشواي دین یهود(خاخام 2638
خادم کلیسا5153
خادم مسجد5153
ساز خازن7412
شناس ـ غیراز کشاورزي خاك2114
شناس کشاورزي خاك2132
شوي زرگري خاك7313
کوب                                                     خال5143
دستی -دوزخامه7537
دستی -گیرخامه7513
دستی - خاویارساز7511
خباز 7517
خبرنگار 2642
کن اطفال ختنه3230
خدمتکار پارك تفریحی9625
)                                                                                           غیراز نظافتچی و مستخدم(خدمتکار منزل 5152
هواپیما و کشتی-خدمه کابین 5111
خدمه کشتی8350
خراز5224
دستی               -کار چوبخراط7522
ماشینی              -کار چوبخراط7523
خرپاکوب7119
گذار انفجار و تخریبخرج7542
دستی -خردکننده انفیه7516
کن خرده پارچه جمع9614



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 402

شرح کد کد 
کارخرده9625
دستی -کنخرما پاك7514
خریدار تاجر3323
گرد ضایعاتخریدار دوره9614
خریدار کاال 3323
دار کل خزانه1115
دستی- خزدوز7537
دستی- کنخشت درست7314
دستی -زنخشت7314
دستی- مالخشت7314
دستی-پز نانواییخشک7517
دستی- شويخشک9121
دستی - کن چینیخشک7314
دستی -کننده انفیهخشک7516
خطاط هنري2651
دستی -انداز شیشهخط7315
شناس خط2632
خلبان 3153
خلبان بالگرد3153
خلبان بالگردهاي امداد و نجات3153
خلبان بالگردهاي تجاري3153
خلبان پرواز چارتر3153
خلبان هواپیما3153
پاشیخلبان هواپیماي سم3153
خلیفه ـ کلیسا 2638
دستی - کار شیشهخم7315
کار فلزخم7221
خمیرساز چوب 7521
دستی - خمیرگیر شیرینی7518
دستی -خمیرگیر نانوایی7517
خواروبارفروش5224
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شرح کد کد 
خواننده 2652
خواننده خیابانی 2652
دستی - بافخورجین7318
دستی - خوشخواب دوز7537
نویس خوش2651
شناس خون2131
دستی -خیارشورساز7514
دستی -خیاط7537
دستی-دوزخیاط زنانه7537
دستی-هاي تئاتريخیاط لباس7537
دستی-دوزخیاط مردانه7537
دستی- سازخیک7535
دستی  - دوزخیمه7537
بازشبخیمه2659

د
دادرس 2612
دادستان 2612
دادستان انتظامی2612
دادستان دیوان محاسبات 2612
دادستان کل کشور 1115
آما داده4132
ايکاو اطالعات رایانهداده2529
دادیار 2612
دادیار تحقیق2612
دادیار دیوان محاسبات 2612
بند ساختمانداربست7119
ساز ساختمانداربست7119
دستی -دارکش قالی7318
)جز داروشناسبه(دار داروخانه2262
)جز داروشناسبه(داروساز - دارداروخانه2262
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شرح کد کد 
)جز داروشناسبه(داروساز 2262
)جز داروشناسبه(داروساز بیمارستان 2262
)جز داروشناسبه(داروساز صنایع داروسازي 2262
)جز داروسازبه(داروشناس 2131
سراداستان2655
گوداستان2655
نویس داستان2641
ساز داس7222
انواع ماهی و میگوجز افکن و شکارچی آبزیان  بهدام6224
هاي گوشتی و شیردهپرور دامدام6121
پزشک دام2250
پزشک جراح دام2250
پزشک حیوانات بزرگدام2250
پزشک حیوانات کوچکدام2250
پزشک داروییدام2250
هاي گوشتی و شیردهدامدامدار6121
گذار جانوراندام6224
دانشمند باغبانی2132
دانشمند تغذیه محصوالت کشاورزي2132
داريدانشمند جنگل2132
زیستدانشمند حفاظت محیط2134
شناسدانشمند خاك2132
شناسدانشمند زمین2114
دانشمند علوم اجتماعی2632
ايدانشمند علوم رایانه2511
دانشمند علوم رفتاري2632
شناسیدانشمند علوم زمین2114
دانشمند علوم سیاسی2633
زیستدانشمند محیط2134
دانشیار 2310
داور3424
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شرح کد کد 
داور استیناف2612
داور بسکتبال3424
داور فوتبال3424
داور مسابقات 3424
داور ورزشی3424
دایه 5311
زن دایره2652
دستی-دباغ7535
دبیر آموزش متوسطه2330
دبیر اتحادیه 1114
دبیر اول سفارت 1115
دبیر دبیرستان2330
دبیر دوره متوسطه 2330
دبیر دوم سفارت 1115
دبیر کل احزاب 1114
دبیر کل انجمن  1114
هاي خیریه دبیر کل انجمن1114
دبیر کل دستگاه دولتی1115
دبیر کل هالل احمر 1114
اي فلزي سازدر کرکره7213
چوبی سازدر و پنجره 7115
آهنگري- در و پنجره ساز فلزي7221
نویس درام2641
دربان           5414
دربان دادگاه9625
نشدهبند پوست دباغیدرجه7535
دستی -بند توتوندرجه7516
دستی -بند چايدرجه7515
بند چوب درجه7521
بند سنگ درجه7113
دستی -بند کشمشدرجه7515
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شرح کد کد 
دستی - بند گوشتدرجه7515
بند محصوالت سفالی، سرامیکی و چینی درجه7314
بند مواد معدنی درجه8112
)جز مواد خوراکی، نوشیدنی و دخانیبه(کننده محصوالت بنديدرجه7543
دستی-کننده مواد غذاییبنديدرجه7515
دار وظیفه نیروي نظامی و انتظامیدرجه0510
انداز جنگلدرخت6210
چی درشکه9335
درمانیدرمانگر بازي2269
بخشیدرمانگر توان3255
درمانگر دندان3251
درودگر ـ در و پنجره ساز 7115
کار درودگر فرنگی7522
کار تونل معدن دریل8111
کار چاه نفتدریل8113
کار حفره انفجار معدندریل8111
کار فلز دریل7222
ساز کولر دریچه7213
جز مواد خوراکیبه-فروش بازار دست5211
فروش خیابانی مواد خوراکیدست5212
فروش مواد خوراکی دست5212
فروش مواد غیرخوراکیدست9520
دستی- اي دوزدستکش پارچه7537
دستی  -دستکش چرمی دوز7537
ساز دستگیره7222
دستیار آزمایشگاه پزشکی3212
دستیار آموزگار5312
دبستانیدستیار آموزگار پیش5312
دستیار اجرایی 3343
دستیار اجرایی کتابخانه4411
اي دستیار ارتباطات رایانه3512
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شرح کد کد 
دستیار اسناد کتابخانه4411
دستیار امور اجرایی3343
اجرایی-دستیار امور اداري3343
)ICT(دستیار امور ارتباطات 3512
دستیار امور بالینی پزشکی3256
نویسیدستیار امور برنامه3512
هادستیار امور پایگاه داده3512
دستیار امور پزشکی3256
ايهاي رایانهدستیار امور تحلیل سیستم3512
پزشکیدستیار امور دندان3251
دستیار بخش منابع انسانی 4416
دستیار پرستار 3221
دستیار پرستار متخصص3221
دستیار پشتیبانی اجرایی3343
دستیار تحقیقات قضایی3411
دستیار تدارکات3323
دستیار تصویربرداري پزشکی5329
هادستیار تولید رسانه3521
هاي رادیو و تلویزیوندستیار تهیه برنامه3435
پزشکیدستیار چشم3256
دستیار حقوقی3411
دستیار خدمات اطالعاتی کتابخانه4411
ايدستیار خدمات کتابخانه4411
دستیار خرید3323
دستیار داروخانه5329
دستیار داروسازي3213
پزشکیدستیار دام3240
دستیار دفتري کتابخانه4411
پزشکدستیار دندان3251
دستیار روحانی3414
سرآشپزدستیار 3434
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شرح کد کد 
دستیار سردبیر2642
کنندگان رایانه دهی به استفادهدستیار سرویس3512
دستیار سفارشات فروشگاه 5224
دستیار ضدعفونی کردن 5329
سازدستیار عینک3254
جز مواد خوراکیبه- دستیار فروش دکه خیابانی5211
دستیار فروش فروشگاه5224
کتابخانهدستیار فنی 4411
دستیار فیزیوتراپی3255
بردار دستیار فیلم3521
دستیار کتابخانه4411
دستیار ماما3222
دستیار ماماي متخصص3222
دستیار مدیریت3343
دستیار مشاور حقوقی3411
دستیار مشاور معتادان3412
دستیار مکاتبات3343
دستیار وکیل دادگستري3411
وکیل مدافعدستیار 3411
پزي دسرساز ـ شیرینی7518
دشارژکننده باتري اتومبیل 7412
دعانویس3414
دفتریار 2619
پزشک دکتر دام2250
پزشک دکتر دندان2261
دکتر طب عمومی2211
دکتر علفی 3230
دستی -دوزدکمه7537
دکوراتور داخلی3432
دکوراتور نمایشگاه3432
دکور چوبی ساز 7522



409مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
جز مواد خوراکیبه-دار بازاردکه5211
مواد خوراکی-دار بازاردکه5212
جز مواد خوراکی به-داردکه5211
فروشروزنامه-داردکه5211
فروشگل-داردکه5211
دار مواد خوراکیدکه5212
دالك حمام 5169
دالل اتومبیل 3324
دالل ارز 3311
رسمی و غیرخیابانی- دالل ارز3311
دالل اوراق بهادار3311
دالل بازرگانی 3324
دالل بلیت مسافرتی3339
دالل بورس3311
دالل بورس و سهام3311
دالل بیمه3321
دالل حمل کاال3324
نقل دریایی ودالل حمل3331
دالل زمین و ساختمان 3334
دالل سرمایه 3311
گذاريدالل سرمایه3311
دالل سهام3311
دالل عامل3323
دالل کاال3324
دالل معامالت سلف3324
دالل معامالت ملکی3334
دلقک2659
پزشک دندان2261
پزشک تجربیدندان3251
پزشک جراحدندان2261
پزشک عمومیدندان2261
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شرح کد کد 
ساز تجربیندندا3251
متخصصساز دندان2261
دوبلر 2655
ايسوار حرفهدوچرخه3421
دستی -کار لباسدوخت7537
دودکش فلزي ساز  7213
دستی- دورگیر کفش7536
دستی -هاي پوستیدوزنده پالتو پوست و لباس7537
دستی -دوزنده پوشاك مردانه و زنانه7537
دستی - دوزنده تشک اتومبیل7537
دستی- دوزي خودروتودوزنده 7537
دستی- ماشیندوزيدوزنده تو7537
دستی -دوزنده چادر ماشین7537
دستی-دوزنده 7537
دستی-مبلماندوزنده روکش7537
دستی- وسایل ارتوپديدوزنده روکش7537
دستی-دوزنده کفش7536
دستی- هاي طبیدوزنده کفش7536
دستی-زنانهدوزنده کاله7537
دستی-مردانهدوزنده کاله7537
دستی -دوزنده لباس چرمی7537
دستی- دوالتاب ریسندگی7318
پزشکدهان2261
دهدار 1115
آهنبان راهدیده8312
پز دیزي5120
دیگ بخار ساز 7213
دیگ زودپز ساز 7213
ساز ـ ظروف آشپزخانه دیگ7213
دیگ شوفاژ ساز 7213
زن معدن دیلم8111



411مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
پیچ دینام7412
ساز دینام7412
دیوراماساز3433

ذ
دستی - ریز شیشهذوب7315
حساب ذي2411

ر
نشانی رئیس آتش1115
رئیس آگاهی 1349
هاي ورزشیرئیس آموزش3424
رئیس اتحادیه 1114
رئیس اتحادیه صنفی 1114
رئیس اتحادیه کارفرمایان 1114
رئیس اتحادیه کارگري 1114
پرورش استان یا شهرستان ورئیس اداره آموزش1115
رئیس اداره امور اقتصادي و دارایی استان یا شهرستان1115
ها رئیس اداره بازرسی زندان1349
رئیس اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان یا شهرستان1115
رئیس اداره بهزیستی استان یا شهرستان 1115
رئیس اداره تربیت بدنی استان یا شهرستان1115
رئیس اداره ثبت احوال استان یا شهرستان1115
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك استان یا شهرستان 1115
رئیس اداره دخانیات استان یا شهرستان1115
)و شهرستاناستان (رئیس اداره دولتی 1115
رئیس اداره شیالت استان یا شهرستان 1115
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یا شهرستان1115
رئیس اداره کشاورزي استان یا شهرستان1115
رئیس اداره گمرك استان یا شهرستان1115
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر 1349
آهن رئیس ارتباطات راه4323



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 412

شرح کد کد 
آموزيرئیس اردوگاه دانش1431
رئیس امور اداري 1214
رئیس امور انبارها 1324
رئیس امور حقوقی1215
رئیس امور مالی 1214
رئیس انتظامات اتوبوسرانی 4323
رئیس انجمن 1114
رئیس انجمن ام اس1114
رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی1114
حمایت از بیماران کلیويرئیس انجمن 1114
هاي پزشکیرئیس انجمن مراقبت1114
آهن رئیس ایستگاه راه4323
رئیس ایستگاه قطار1324
رئیس باجه پست 4412
رئیس باجه مخابرات4223
رئیس بازرسی مالی شهرداري 1214
ها و مؤسساترئیس باشگاه بانک1431
رئیس باشگاه ورزشی 1431
بخش بیمارستانرئیس1342
رئیس بنیاد مسکن 1115
رئیس بیمارستان1342
) رئیس حوزه انتظامی(رئیس پاسگاه 1349
رئیس پلیس آگاهی1349
رئیس تدارکات3323
جمهور رئیس1115
رئیس حزب سیاسی1114
نقل ورئیس حمل4323
نقل دریایی ورئیس حمل4323
رئیس خانه تربیتی1344
رئیس خانه زنان1344
رئیس خانه سالمت1342



413مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
رئیس خانه سالمت دختران1344
)بهزیستی(رئیس خانه کودکان و نوجوانان 1344
)بهزیستی(رئیس خانه مستقل 1344
)بهزیستی(رئیس خانه موقت کودکان و نوجوانان 1344
)بهزیستی(رئیس خانه نوزادان، نونهاالن و نوباوگان 1344
رئیس خط شرکت واحد 4323
رئیس دادگاه 2612
رئیس دادگاه بخش2612
رئیس دادگاه عالی2612
رئیس دانشکده1345
رئیس دانشگاه1345
رئیس دایره آموزش صنعتی 2359
رئیس دایره اعتبارات3312
رئیس دایره بازاریابی2414
رئیس دایره توزیع پست و تلگراف 4412
رئیس دایره حقوقی 2619
رئیس دبیرستان 1345
رئیس دپارتمان دانشگاه1345
نقل ورئیس دسته سیار ـ امور حمل4323
رئیس دفتر وزارتی 1115
رئیس دولت1115
رئیس دیوان عالی کشور 1115
رئیس زندان1349
رئیس سازمان حسابرسی 1115
رئیس سازمان دولتی 1115
رئیس سازمان نهضت سوادآموزي  1115
رئیس سالن مسافربري فرودگاه 4323
رئیس سراي سالمندان1343
رئیس سردخانه 1324
سرویس و رستوران رئیس سلف1412
رئیس سیلو 1324
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شرح کد کد 
رئیس شرکت 1120
رئیس شعبه بانک 1346
رئیس شعبه دادگاه 2612
رئیس شوراي اسالمی روستا 1115
رئیس شوراي اسالمی شهر 1115
رئیس شوراي عالی قضایی 1115
رئیس شیرخوارگاه 1344
رئیس فدراسیون ورزشی 1114
رئیس فرودگاه 1120
رئیس فروشگاه1420
رئیس قسمت آگهی روزنامه 2431
رئیس قسمت امانات پستی 4412
رئیس قسمت بودجه2411
بندي مشاغل رئیس قسمت تشکیالت و طبقه2423
رئیس قسمت نقلیه 4323
رئیس قطار باري 4323
رئیس قطار مسافربري 4323
رئیس کمیته داوران ورزشی3424
رئیس کارپردازي 3323
سازي رئیس کارگاه ساختمان3123
رئیس کارگزینی 1212
رئیس کتابخانه 2622
رئیس کل امور انتظامی کشور 1349
رئیس کل بانک مرکزي 1115
رئیس کل پلیس راه1115
رئیس کل پلیس راهنمایی و رانندگی1115
رئیس کل پلیس راهور1115
رئیس کل پلیس فتا1115
رئیس کل نیروي انتظامی1115
) رئیس حوزه انتظامی(رئیس کالنتري 1349
رئیس کلینیک1342



415مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
رئیس کمیته امداد1114
خانهرئیس گرم1344
رئیس گروه آموزشی1345
رئیس مؤسسه اقتصادي1120
رئیس مؤسسه تجاري و بازرگانی 1120
رئیس مؤسسه فرهنگی 1120
رئیس مؤسسه کشاورزي 1311
رئیس مؤسسه مالی و اعتباري1346
رئیس مجلس شوراي اسالمی 1115
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 1115
رئیس مدرسه دوره متوسطه 1345
رئیس مدرسه عالی1345
هارئیس مراکز رفاهی سازمان1431
رئیس مراکز نگهداري از کودکان خیابانی1344
رئیس مربیان ورزشی3424
رئیس مرکز اسکان موقت زنان1344
رئیس مسابقات ورزشی3424
آزاد تجاريرئیس منطقه 1120
رئیس موزه 2621
رئیس نقلیه 4323
آموزي رئیس نهضت سواد1115
مدیره شرکت رئیس هیئت1120
رابط خبري 2642
رابط قضایی 2619
رادیاتورساز اتومبیل 7213
رادیاتورساز ـ غیراز اتومبیل7213
رادیوساز ـ تعمیرکار 7412
رادیوگراف3211
رادیولوژیست2212
رادیولوژیست ـ پزشک 2212
رادیولوژیست ـ کارشناس یا تکنسین 3211
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شرح کد کد 
کننده اسبرام5164
راننده آژانس8322
راننده آمبوالنس8322
راننده اتوبوس8331
راننده اتوبوس برقی 8331
شهري راننده اتوبوس بین8331
شهريراننده اتوبوس درون8331
حمل بار یا مسافر- اتومبیلراننده8322
)لوکوموتیو کوچک(راننده انواع درزین 8311
راننده بولدوزر8342
راننده بیل مکانیکی8342
راننده تاکسی8322
راننده تانکر8332
راننده تراکتور8341
میکسرراننده تراك8332
راننده ترامواي شهري8331
راننده تریلر سنگین8332
راننده تریلی 8332
راننده تلسکوپ و دریل حفاري8342
راننده جرثقیل ریلی، زنجیري و سقفی8343
راننده حمل مواد در معدن  8332
کوبراننده خرمن8341
شهرها راننده خطوط ریلی کالن8311
حمل بار یا مسافر-راننده خودروي سواري8322
)جایی شن و ماسهنقل و جابهوحملکامیون (راننده دامپتراك 8332
راننده دامپر8332
کوبراننده شمع8342
راننده غلتک8342
سازي راننده غلتک جاده8342
راننده قطار8311
راننده قطار کابلی8343



417مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
راننده قطار مترو8311
راننده کامیون حمل زباله                                                                    8332
بیلراننده کج8342
راننده کشنده اسکله8332
راننده کمپرسی8332
راننده کمباین کشاورزي8341
راننده گریدر8342
راننده گیوتین8343
راننده لودر8342
راننده لوکوتراك 8343
راننده لوکودیزل8311
راننده لوکوموتیو8311
راننده لیفتراك 8344
پاشراننده ماشین آب8332
نشانیراننده ماشین آتش8332
کاريراننده ماشین آسفالت8342
راننده ماشین الوارکش8341
ریزي راننده ماشین بتون8342
روبراننده ماشین برف8332
کن                                                      صافراننده ماشین برف8342
راننده ماشین حمل الوار8341
برداريراننده ماشین خاك8342
کردن جاده راننده ماشین روکش8342
کشراننده ماشین زباله8332
پاش کشاورزي راننده ماشین سم8341
ماشین سنگینراننده 8332
راننده ماشین قیرپاشی8342
کشیراننده ماشین کانال8342
آهنراننده ماشین کندروي خط راه8311
روبی راننده ماشین الي8342
کن بتونراننده ماشین مخلوط8332
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شرح کد کد 
اي مسابقه راننده حرفه3421
حمل بار یا مسافر -راننده موتورسیکلت8321
راننده میکسر 8332
بوس راننده مینی8331
راننده وانت8322
کشراننده وسایل نقلیه حیوان9335
راننده وسایل نقلیه دستی9335
راننده وسیله نقلیه رکابی9335
راننده ون8322
راهب3415
آهنراهبان راه8312
راهبه3415
راهدار 4323
شناسراه5113
راهنماي اماکن تاریخی 5113
راهنماي بهداشت عمومی3253
راهنماي بهداشت مدارس3253
راهنماي تعلیماتی 2351
راهنماي تور مسافرتی 5113
راهنماي جهانگردي 5113
راهنماي حج 5113
راهنماي سفر5113
راهنماي فرهنگی 2639
راهنماي کشتی3152
راهنماي گالري 5113
راهنماي گالري هنري5113
راهنماي گردشگران5113
راهنماي محلی 5113
راهنماي موزه 5113
راهنماي نمایشگاه 9625
رایزن فرهنگی 2639



419مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
دستی-سازرب7514
کار عکاسی رتوش3431
کننده صفحه چاپ رتوش7321
کننده عکسرتوش3431
کننده عکس دیجیتالیرتوش3431
کننده نگاتیو و کلیشه چاپرتوش7321
گر عکاسی رتوش3431
دستی - شو و اتوکشرخت9121
دستی- شويرخت9121
دستی -شوي خانگیرخت9121
رزروکننده بلیت هواپیما  4221
رزروکننده جا در آژانس مسافرتی4221
رزروکننده جا در هتل 4224
رزیدنت پزشکی2212
رسام 3118
رسیپشن هتل4224
دستی - بررشته7517
دستی -سازرشته7517
رفتارشناس حیوانات2131
رفتگر9614
رفتگر بوستان9614
رفتگر پارك9614
رفتگر خیابان9614
رفتگر شهرداري9614
دستی - رفوگر پارچه7318
دستی-رفوگر قالی 7318
دستی -رفوگر لباس7537
رقصنده2653
رقصنده باله2653
فشاردرمانگررگ3255
زنرگ3230
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شرح کد کد 
نویسرمان2641
هاي گوشتی و شیردهدار دامرمه6121
دستی-رنگرز الیاف7318
دستی-رنگرز پارچه7318
دستی- رنگرز پوست و چرم7535
دستی- رنگرز پوشاك در خشکشویی9121
زن چینی رنگ7316
زن کاشی رنگ7316
کار اتومبیل رنگ7132
کار اسکلت فلزي ساختمان رنگ7131
کار ساختمان رنگ7131
کار سفال، سرامیک و چینی رنگ7316
کار فلزات رنگ7132
کار کشتی رنگ7132
آالت کار ماشینرنگ7132
کار مبلمان فلزي رنگ7132
کار محصوالت فلزي رنگ7132
کار وسایل چوبی رنگ7522
کار هواپیما رنگ7132
پزشک روان2212
درمانگرروان2634
شناسروان2634
شناس آموزشیروان2634
شناس اطفالروان2634
شناس بالینیروان2634
شناس رفتاريروان2634
شناس سازمانیروان2634
شناس صنعتیروان2634
شناس کودكروان2634
شناس مدرسهروان2634
شناس مشاورروان2634



421مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
شناس ورزشیروان2634
کاوروان2634
دستی -بافروبان7318
دستی -دوزروتختی7537
روحانی ـ اسالم 2637
روحانی ـ سایر ادیان 2638
روحانی مسیحی2638
دستی -کنروده پاك7535
دستی - کنروده خشک7535
دستی-سازيبند کالباسروده7511
دستی -تابروده7535
رسان  روزنامه9621
فروش در دکهروزنامه5211
گردفروش دورهروزنامه9520
نگارروزنامه2642
خوان روضه3414
کار اتومبیل روغن7231
آالت کار قطعات ماشینروغن7233
آالت سنگین کار ماشینروغن7233
هاي ثابت کار ماشینروغن7233
هاي بادي کار دستگاهکار و سرویسروغن7233
کار کشتی کار و گریسروغن7233
کار هواپیما روغن7232
دستی  -)هاي روغنیدانه(گیر روغن7514
دستی - )روغن حیوانی(گیر روغن7513
دستی -بافروفرشی7318
روکش چسبان محصوالت چوبی7522
روکش چوبی ساز7522
دستی- روکش مبل دوز7537
رویگر 7225
دستی -دوز زین موتور و دوچرخهرویه7537
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شرح کد کد 
دستی -دوز صندلی اتومبیلرویه7537
دستی - دوز کفشرویه7536
دستی -دوز مبلرویه7537
کوب مبلرویه7522
دستی - گیوه بافرویه7318
رهبر 1115
رهبر ارکستر 2652
رهبر حزب سیاسی1114
رهبر گروه موسیقی2652
دستی-نخ و ریسمانریسنده7318
دان ریاضی2120
گر فلز با دست ریخته7211
دستی -بافریسمان7318
دستی - ریسنده الیاف7318
ریسنده سیم یا مفتول 7215
ریسنده کابل 7215
دستی -بندریشه7537
دستی -کار قالیریشه7318

ز
کن زباله جمع9614
شناس زبان2643
شناس همگانیزبان2643
زرگر 7313
دستی -دوززري7537
پز چوبزغال6210
ساز چوب زغال6210
ساز در جنگل زغال6210
دستی - کش آجرپزيزغال7314
کش معدن زغال9311
شناسزمین2114
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شرح کد کد 
شناس آبیزمین2114
شناس حفاريزمین2114
شناس معدنزمین2114
شناس نفتزمین2114
زنبوردار 6123
باف زنبیل7317
زنجیرساز 7222
زندانبان 5413
کاريکاري و منبتزوارکوب ـ خاتم7317
دستی -پززولبیا7518
دستی -زهتاب7535
شناس زیست2131
آبزیانشناس زیست2131
شناس آبیزیست2131
وحششناس حیاتزیست2131
شناس دریاییزیست2131
شناس شیالتزیست2131
شناس محل پرورش ماهیزیست2132
شناسشیمیزیست2131
دستی -دوززیرپوش7537
دستی- زیره سوارکن کفش7536
زیر یخچالی فلزي ساز 7213
دستی -دوزيدوز پوشاكزیگزاگ7537
ساز چاپزینک7321
دستی -زیلوباف7318
دستی-برگ سازوزین7536

ژ
) کشنقشه(ژئودزیت 3118
ژئوفیزیکدان2114
) رسام(ژئوگرافر 3118
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شرح کد کد 
ژئولوژیست 2114
دستی-سازژامبون7511
ژورنالیست 2642

س
انداز نانوایی ساج7517
ساز ساچمه7222
معمار-ساز ساختمان7111
کن ساز کوك7312
ساززن 2652
ها و رویدادهادهنده کنفرانسسازمان3332
سازنده آالت موسیقی 7312
سازنده ابزار دقیق7311
گیري در هواشناسی سازنده ابزارهاي اندازه7311
سازنده ابزارهاي جراحی7311
بازي فلزياسبابسازنده 7319
سازنده الگوهاي چوبی7522
سازنده انواع منسوجات دستی7318
سازنده بدلیجات سنگی7319
بهاسازنده بدلیجات فلزي کم7319
سازنده بدنه کولر 7213
سازنده بدنه هواپیما و هلیکوپتر 7214
سازنده پمپ فلزي 7213
گوشتی سازنده پیچ7222
ايتابلوهاي آیینهسازنده 7315
سازنده تنور فلزي 7213
سازنده جلدهاي زینتی 7323
سازنده دست و پاي مصنوعی3214
مصنوعی  سازنده دندان3214
بري سازنده دیسک سنگ7222
کن    گرمهاي بخار و آبسازنده دیگ7213
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شرح کد کد 
کوئل سازنده روکش فن7213
سازنده زیره کفش چوبی 7522
آالت بدلیسازنده زینت7319
سازنده سازهاي بادي7312
سازنده سازهاي زهی7312
سازنده سازهاي سنتی 7312
دستی -سازنده سرتوتون7516
سازنده شیر آب 7222
سازنده صنایع دستی از نی 7317
سازنده صنایع دستی چرمی 7318
سازنده صنایع دستی چوبی7317
سازنده صنایع دستی سنگی 7319
بهاسازنده صنایع دستی فلزي کم7319
سازنده صندلی فلزي 7213
دستی- اي، بلوري و کریستالیسازنده ظروف شیشه7315
سازنده عالئم رانندگی 7213
اي سازنده فلزات سازه7214
سازنده قاب چوبی 7522
سازنده قاب چوبی پیانو 7522
دستی -سازنده قالب توتون7516
سازنده قالب چوبی 7522
گري فلزاتریختهسازنده قالب7211
سازنده قرقره چوبی 7522
هاي چوبی ابزارآالت سازنده قسمت7522
سازنده قطعات گاز 7213
ساخته بري پیشسازنده قطعات گچ7123
سازنده کالسکه چوبی 7522
مبلسازنده کالف چوبی7522
سازنده کندوي عسل چوبی7522
سازنده گل مصنوعی7319
هاي چوبی تزیینی سازنده گل7317
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شرح کد کد 
سازنده لنز تماسی چشمی3254
کاري سازنده لوازم آب7213
سازنده لوازم پزشکی3214
سازنده لوازم فلزي و تخت بیمارستان 7213
سازنده مبلمان حصیري7317
ايپنبهمحصوالت چوبسازنده 7317
سازنده محصوالت حصیري 7317
سازنده محفظه چوبی ساعت دیواري 7522
افزارسازنده نرم2512
) بریل(سازنده نقشه الفبایی نابینایان 7321
سازنده و تعمیرکار وسایل ارتوپدي3214
بهاسازنده وسایل تزیینی فلزي کم7319
)دندان مصنوعی، سیم ارتودنسی و مانند آن(پزشکی دندانسازنده وسایل کمکی 3214
سازنده وسایل ورزشی چوبی7522
سازساعت7311
دستی  - ساك چرمی ساز7536
دستی-ساالمبورساز7535
فروش ساندویچ5246
دستی-سایززن پوشاك7537
دستی - دوزبانسایه7537
سبدباف7317
دستی -کنسبزي پاك7514
دستی -کنسبزي خشک7514
دار خودمصرف کار محصولسبزي6310
سپرساز اتومبیل 7213
سپور 9614
شناس ستاره2111
ستوان پلیس3355
دستی -بافسجاده7318
گوي شوراي نگهبان سخن1115
سرآشپز3434
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شرح کد کد 
سرآشپز ارشد3434
پزيسرآشپز شیرینی3434
)مسئول آشپزخانه(سرآشپز عامل 3434
دستی-سراج7536
چسبانسرامیک7122
دستی-سازسرامیک7314
کار سرامیک7122
سرایدار5153
خادم- سرایدار مسجد3414
سرباز وظیفه نیروي نظامی و انتظامی0510
)بریتانیا(سربازرس پلیس 1349
کاري فلزسرپرست آب3122
سالمندانسرپرست آسایشگاه خیریه 1343
سرپرست آهنگري 7221
سرپرست اتاق عمل 2221
سازي هاي ساختمانسرپرست اجراي طرح3123
سرپرست ارکستر سمفونیک 2652
سرپرست اسکله 4323
)نشانیجز امدادگر آتشبه(سرپرست امدادگر 3258
نقل وسرپرست امور حمل4323
سرپرست امور دفتري3341
سرپرست انبار 4324
سرپرست انتشارات2641
سرپرست ایمنی معدن3121
نویسان سرپرست بارنامه4324
سرپرست بارنویسان 4324
سرپرست باشگاه ورزشی 1431
ریزي سرپرست بتون3123
سازيسرپرست بتون3123
سرپرست بخش امور کارکنان 3341
سرپرست بخش بایگانی3341
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شرح کد کد 
کاري تولید صنعتیبخش تمامسرپرست 3122
سرپرست بخش مونتاژ تولید صنعتی3122
سرپرست بخش ورود اطالعات3341
کاري فلزات سرپرست برش7212
کاري ساختمانسرپرست برق7411
کاري فلزاتسرپرست پرداخت7225
کاري سرپرست پرس7221
سرپرست پرورشگاه 1344
خانهسرپرست پست4412
سرپرست پناهگاه زنان3412
هاسرپرست تایپیست3341
کاري فلزاتسرپرست تراش7225
سرپرست تولید صنعتی3122
سرپرست تولید محصوالت چوبی با ماشین3122
سرپرست تیم نگهداري هواپیما7232
سرپرست تیم ورزشی3424
کاري فلزاتسرپرست جوش7212
هاي رایانهچینسرپرست حروف3341
سرپرست حفاري سد 3123
سرپرست حفاظت پاالیشگاه 5419
سرپرست خط تولید رنگ3122
سرپرست خط مونتاژ خودکار3122
کاري سرپرست خم7221
هاي صنعتی در کارگاهسرپرست روبات3122
گري سرپرست ریخته7211
سرپرست سدسازي3123
واحد مدارك پزشکی                                                                                    ) سوپروایزر(سرپرست 3252
کاري فلزات سرپرست سوهان7225
کاري سرپرست سیمان3123
سرپرست شیرخوارگاه 1344
کاري اتومبیل سرپرست صاف7231
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شرح کد کد 
سرپرست صحافی دستی 7323
سرپرست فروش بلیت اتوبوس4221
سرپرست فروش بلیت قطار4221
سرپرست فروش بلیت کشتی4221
سرپرست فروش بلیت هواپیما 4221
هاي ماجراجویانه در محیط بازسرپرست فعالیت3424
سرپرست فلزکاري ماشینی3122
کشی سرپرست قسمت جوجه6122
سرپرست کارگاه حالجی3122
سرپرست کارگاه رنگرزي3122
سرپرست کارگاه ریسندگی3122
بافی سرپرست کارگاه قالی3122
سرپرست کاروان 5113
سرپرست کتابخانه 2622
سرپرست کنترل کیفیت2141
سرپرست گالري هنري 2621
خانهسرپرست گرم3412
کشیسرپرست لوله7126
بهداشتهاي سالمت و سرپرست مؤسسه مراقبت1342
آالت معدنسرپرست ماشین3121
نویسیسرپرست ماشین3341
سرپرست مجتمع قضایی2612
سرپرست مستخدمان 5151
)غیراز نظافتچی و مستخدم(سرپرست مستخدمان منزل 5152
سرپرست معدن3121
سرپرست معدن روباز3121
سرپرست معدن سنگ3121
سرپرست نجاري 7115
هاي بیمارستانسرپرست نرس1342
سرپرست وب3514
کاري فلزات سرپرست ورق7213
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شرح کد کد 
سرپرستار ـ کارشناس 2221
سرپرستار بیمارستان1342
سرپیشخدمت5151
سرپیشخدمت در هتل 5131
)غیراز خدمتکار منزل(سرپیشخدمت 5131
)غیراز نظافتچی و مستخدم(سرپیشخدمت منزل 5152
دار بانک سرتحویل4211
سرحسابدار2411
جز معدنبه- سرحفار 8113
جز معدنبه-سرحفار شیفت شب 8113
داريسرخدمتکار ساختمان5151
)غیراز نظافتچی و مستخدم(سرخدمتکار منزل 5152
هاي رادیو و تلویزیون سردبیر برنامه2642
سردبیر روزنامه2642
سردبیر فنی روزنامه 2642
سردبیر نشریه 2642
سردفتر ازدواج و طالق 2619
سردفتر اسناد رسمی2619
سررفتگر9614
زن و آراینده درختان جنگل سرشاخه6210
شناس پرتودرمانگرسرطان2212
سرکنسول1115
سرکارگر آهنگر 7221
ریزي سرکارگر بتون7114
فلزاتکار سرکارگر برش7212
کار ساختمانسرکارگر برق7411
کار فلزات سرکارگر پرداخت7225
کار سرکارگر پرس7221
کار فلزاتسرکارگر تراش7225
سرکارگر تولید ابزار دقیق 7311
کار فلزاتسرکارگر جوش7212
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شرح کد کد 
خانه سرکارگر چاپ ـ چاپ7322
سرکارگر چاپ ماشینی7322
ادارهسرکارگر خدماتی 5151
سرکارگر خدماتی شرکت5151
سرکارگر خدماتی هتل5151
کار سرکارگر خم7221
گريسرکارگر ریخته7211
کار فلزاتسرکارگر سوهان7225
کاري اتومبیل سرکارگر صاف7231
سرکارگر صحافی 7323
سرکارگر صید انوع ماهی 6225
سرکارگر کارگاه رنگرزي3122
کارواشسرکارگر9122
کشی سرکارگر لوله7126
آالت معدنسرکارگر ماشین3121
سرکارگر معدن3121
سرکارگر نجاري 7115
سرکارگر نقاشی محصوالت صنعتی 7132
کار فلزاتسرکارگر ورق7213
سرگارسون 5131
سرمربی باشگاه3424
سرملوان 8350
سرممیز2411
کار اتومبیل سرویس7231
کن  گرمکار بخاري و آبسرویس7213
کار تجهیزات الکترونیکیسرویس7421
کار تجهیزات فناوري ارتباطاتسرویس7422
کار کولرسرویس7412
آالت سنگین کار ماشینسرویس7233
شویی کار ماشین رختسرویس7412
شویی کار ماشین لباسسرویس7412
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شرح کد کد 
کار موتور کشتی سرویس7233
کار موتور هواپیما سرویس7232
کار یخچال سرویس7412
دستی-دوز پوشاكسري7537
فلزي سازسطل7213
گیر کاال سفارش3323
دستی -چین در کورهسفال7314
دستی - سازسفال7314
کار سقف سفال7121
دستی-سفالگر7314
کار ساختمانسفت7111
سفیدکار ساختمان 7123
سفیدکار سیمان 7123
سفیدگر7225
سفیدگر مس 7225
سفیر1115
فروش سقط5224
کار ساختمان سقف7121
دار بندرسکان3152
دار دریاییسکان3152
دار عرشهسکان3152
دار کشتی سکان3152
دار کشتی امداديسکان3152
کشدار یدكسکان3152
سکانی 8350
سکرتر اداره یا شرکت4120
سالخ7511
سالخ دام و طیور 7511
دستی-)دوزپته(دوز سلسله7537
خر سلف5224
سلمانی5143
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شرح کد کد 
شناس سلول2131
سماور فلزي ساز  7213
دستی- زن چوبسمباده7522
دستی - زن چینیسمباده7314
کار فلزات سمباده7225
سمسار 5224
کار سمنت7123
سناریونویس 2641
ساز سنجاق7222
کار ساختمان سندبالست7133
سندنویس حسابداري3313
بر  سنگ7113
بر در کارخانه سنگ8112
بر در معدن سنگ8111
تراش سنگ7113
تراش با ابزار یا نیروي دستی سنگ7113
کار تراش تزیینسنگ7113
چسبان سنگ7122
چین ساختمان سنگ7113
دستی -دوزسنگ7537
گري زن ریختهسنگ7225
دستی-زن شیشهسنگ7315
شکنسنگ7113
شکن با ابزار یا نیروي دستی سنگ7113
شکن در کارخانه سنگ8112
شکن در معدن سنگ8111
کارسنگ7113
کار ساختمانسنگ7113
کوب سنگ7113
هاي معدن سوارکننده ماشین7233
ايسوارکار حرفه3421
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شرح کد کد 
سوارکننده دستگاه تراش چوب 7523
هاي چاپ  سوارکننده ماشین7233
بري هاي چوبسوارکننده ماشین7233
هاي صنعتی سوارکننده ماشین7233
هاي فلزکاري سوارکننده ماشین7233
هاي نساجی سوارکننده ماشین7233
سوپروایزر  بیمارستان1342
دستی -کش آجرپزيسوخته7314
آهن بان راهسوزن8312
دستی - دوزسوزن7537
ساز سوزن7222
سوفلور3435
ساز سوله7214
سونوگراف ـ پزشک 2211
سونوگراف ـ کارشناس یا تکنسین 3211
دستی -پزسوهان7518
کار فلزاتسوهان7225
دستی -کنسیرابی پاك7511
پز سیرابی5120
افزارنرم-آنالیست سیستم2511
پروگرامر سیستم2512
سیگارفروش9520
سیلندرتراش 7225
سیلندرساز چاپ 7213
سیلندرساز گاز 7213
سیلوي فلزي ساز 7213
کارسیمان7123
کار تزیینیسیمان7123
هاي نفت و گاز کار چاهسیمان3117
کار ساختمان سیمان7123
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شرح کد کد 
بان سیم7413
اندازبکسلسیم7215
انداز برجبکسلسیم7215
انداز کشتیبکسلسیم7215
بندبکسلسیم7215
پیچ الکتروموتور سیم7412
چین کندانسور سیم7412
کش خطوط انتقال برقسیم7413
کش خطوط انتقال تلفن و تلگرافسیم7422
کش ساختمانسیم7411
کش وسایل نقلیه سیم7412
فلزي سازسینی7213

ش
کارزن ـ تراششابلون7225
) چاپ(ساز شابلون7321
شابلون فلزي ساز  7222
کش ـ چاپ شابلون7321
زن الواربري در جنگلشاخه6210
شارژکن گاز یخچال 7412
شارژکننده باتري اتومبیل 7412
شاطر 7517
شاعر2641
شاگرد بنا9314
شاگرد راننده5111
چی شاگرد قهوه5132
شاگرد مغازه5224
دستی -بافشال7318
دستی- زن الیاف نساجیشانه7318
دستی -زن قالیشانه7318
شبان 9212
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شرح کد کد 
گردانشبیه2652
دستی -سازشربت7514
نویس فنیشرح2641
هاي نفت شوکننده چاهوشست3117
ايشطرنج باز حرفه3421
بازشعبده2659
دستی - شعرباف7318
شکاربان5419
شکارچی جانوران6224
شکارچی خودمصرف 6340
دستی- سازشکالت7518
بندشکسته3230
بند تجربی شکسته3230
بند ـ غیرپزشک  شکسته3230
پیچ با دست شکالت7518
ساز با دست شکالت7518
دستی -شلواردوز7537
گذار انبار شماره4324
شمارشگر بار 4324
گردان شمایل3414
)صنعت دستی(ساز شمع7319
دستی -پاش شیشهشن7315
دستی - دوزشورت7537
دستی- زن پوستشوره7535
دستی-سازشور و ترشی7514
شوفاژکار7127
شوفر اتوبوس 8311
شوفر تاکسی 8331
بوس شوفر مینی8311
سازشومینه7111
پاش پرفشارشوینده با آب9129



437مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
شهردار1115
بند صحافی شیرازه7323
دوز صحافیشیرازه7323
شیروانی فلزي ساز 7213
کارشیروانی7121
دستی - شیره انگور ساز7514
دستی-پزشیرینی7518
شیاتسودرمانگر 3255
شیپورزن 2652
دستی-شیشه آکواریوم ساز7315
انداز شیشه7125
انداز ساختمان شیشه7125
دستی -)تولید شیشه(بر شیشه7315
بر ساختمان شیشه7125
بر ساختمان و خودروشیشه7125
کن خودروپاكشیشه 9510
کن ساختمانشیشه پاك9123
دستی- تراششیشه7315
دستی-)ساب تولید شیشهشیشه7315
دستی-سازشیشه7315
دستی -کار شیشه7315
دستی - گرشیشه7315
کن شیشه فوت7315
کن شیشه نصب7125
دانشیمی2113
گردان تحلیلشیمی2113
دان محققشیمی2113
شیمیست 2113
شیمیست آزمایشگاه مواد 2113
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شرح کد کد 
ص

امتیاز نشریه صاحب2642
صادرکننده بلیت مسافرتی 4221
مکانیک- کار بدنه اتومبیلصاف7231
دستی - کار چینیصاف7314
فلزي وسایل نقلیههايکار ورقصاف7213
صحاف7323
صدابردار 3521
صداپیشه2655
صراف3311
) سر دبیر فنی روزنامه(آرا صفحه2642
آراي روزنامهصفحه2642
بند صحافی صفحه7323
پرداز صفحه7321
خانه چین در چاپصفحه7321
صندلی چوبی ساز 7522
آهنگري-سازفلزيصندلی 7221
صندوق چوبی ساز 7522
دار انبار صندوق5230
دار بانکصندوق4211
دار جایگاه سوخت و سرویسصندوق5230
دار غرفه صندوق5230
دار فروشگاه صندوق5230
دار فروشگاه بزرگ صندوق5230
ايدار فروشگاه زنجیرهصندوق5230
دار فروشگاه کوچکصندوق5230
صندوق فلزي ساز 7213
صورتگر 5143
جز انواع ماهی و میگوصیاد آبزیان به6224
صیاد صدف خوراکی6224
صیاد ماهر انواع ماهی 6225



439مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
صیاد میگو 6225
دستی- کار چوبصیقل7522
گري کار ریختهصیقل7211
کار سنگ صیقل7113
کار سنگ با ابزار یا نیروي دستی صیقل7113
دستی-کار شیشهصیقل7315
کار فلزاتصیقل7225

ض
)مجانی یا خریداري(کن ضایعات جمع9614
کننده برنامه رادیو و تلویزیون ضبط3521
) نوازنده ضرب(زن ضرب2652

ط
بند کاالطاقه9321
پیچ کاالطاقه9321
بینطالع5161
طباخ 5120
طبال 2652
بند الوار در جنگل طبقه6210
کننده پشمبنديطبقه7543
زن طبل2652
طبیب عمومی 2211
طراح آثار دیجیتالی گرافیکی2166
هاي تجاري طراح آگهی2166
طراح اتومبیل 2144
ايهاي رایانهطراح بازي2166
طراح پارچه2163
طراح پارك و فضاي سبز2162
هاطراح پایگاه داده2521
طراح تأسیسات2144
طراح تابلو3432
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شرح کد کد 
طراح تابلوهاي تبلیغاتی 2166
طراح ترافیک2164
طراح تزیینات داخلی3432
ها طراح توسعه و ایجاد راه2142
طراح جلد کتاب 2166
طراح جواهرات2163
طراح چرم2163
هاايطراح چندرسانه2166
طراح خز2163
طراح خطوط لوله نفت 2142
طراح داخلی3432
طراح درسی2351
طراح دکور3432
طراح دکوراسیون داخلی3432
طراح رقص2653
هاي الکترونیکهاي تبادل دادهطراح سیستم2511
هاي فناوري اطالعاتطراح سیستم2511
افزار رایانه هاي نرمطراح سیستم2512
ايهاي رایانهطراح شبکه2523
طراح شبکه توزیع برق2151
طراح شهري2164
طراح صحنه3432
طراح صفحه کتاب و روزنامه 2166
طراح صنایع دستی2163
طراح صنعتی2163
طراح قالی 2163
طراح کفش2163
طراح کاله2163
هاي آب طراح کانال2142
طراح گرافیک2166
طراح گرافیک دیجیتالی 2166



441مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
اي                                                       هاي رایانهطراح گرافیک شبکه2166
طراح گریم 5143
طراح لباس2163
طراح لوکوموتیو2144
آالت طراح ماشین2144
طراح محصوالت صنعتی2163
طراح مد2163
طراح مد پوشاك2163
طراح مدار چاپی2152
معماريطراح 2161
طراح مکانیک3115
طراح موتور وسایل نقلیه2144
طراح موتور یا انجین2144
طراح موزه 2621
افزارطراح نرم2512
طراح نشریات2166
طراح نقش پارچه2163
طراح نقشه قالی2163
طراح نقشه و شکل ظروف سفال، سرامیک و چینی7316
طراح نمایشگاه3432
نیروگاه برقطراح 2151
تکنسین- طراح وب3514
مهندس- طراح وب2513
طراح وسایل الکتریکی2151
طراح هواپیما 2144
شناس چايطعم7515
شناس غذاطعم7515
طالزن چینی 7316
طالساز 7313
دستی-سازيگذار شیشهطلق7315
دستی -بافطناب7318
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شرح کد کد 
فروش مواد خوراکی طواف ـ دست5212
فروش مواد غیرخوراکی طواف ـ دست9520

ظ
خانه ظاهرکننده عکس در تاریک3431
ظاهرکننده فیلم عکاسی3431
ساز ظروف آلومینیوم7213
ساز ظروف استیل7213
ساز ظروف تفلون 7213
ظروف چوبی ساز 7522
دستی - ظروف سفالی ساز7314
ظروف سنگی ساز با دست 7319
ظروف سنگی ساز با ماشین 8114
دستی -اي سازظروف شیشه7315
ظروف فلزي ساز 7213
ساز  ظروف مسی 7213

ع
زن فلزات عاج7225
عاقد 2637
عامل فروش کاالهاي تولیدي2433
عامل فروش کاالهاي صنعتی2433
هاي بخار بند دیگعایق7124
بند لوازم برقی عایق7412
بند لوله عایق7124
کارعایق7124
کار اکوستیک عایق7124
کار بام و سقف عایق7124
کار تجهیزات حرارتی، تهویه و تبرید عایق7124
هواکار تجهیزات سرمایشی و تهویهعایق7124
لولهکار دیگ بخار وعایق7124
کار ساختمان عایق7124



443مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
کار صنعتیعایق7124
کار صوتی عایق7124
دستی - عباباف7318
دستی -عبادوز7537
شناسعتیقه2621
ریزعدسی7549
ساز عینکعدسی7549
دستی- ساز عینک عدسی7315
دستی-عدسی و لنز ساز7315
عدل بازکن 9321
بند عدل9321
شکن عدل9321
)آي اس پی(کننده خدمات اینترنت عرضه1330
کننده کاال براي فروشعرضه5242
گردان عروسک2659
نویس عریضه4414
دستی-عصار7514
دستی - گیر گیاهانعصاره7514
عضو شوراي اسالمی بخش 1115
عضو شوراي اسالمی روستا 1115
عضو شوراي اسالمی شهر1115
عضو شوراي شهرستان1115
عضو شوراي عالی استان1115
عضو شوراي عالی قضایی 1115
عضو شوراي نگهبان 1115
عضو قوه مقننه 1115
هاي ورزشیعضو کمیته3424
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 1115
عضو هیئت دولت 1115
عضو هیئت علمی دانشگاه2310
کمیته امور صنفیرئیسه عضو هیئت1114
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شرح کد کد 
غیردولتیمدیره دانشگاهعضو هیئت1120
عطار3230
تراش عقیق7313
عکاس3431
عکاس استودیو3431
عکاس پرتره3431
عکاس تبلیغاتی3431
عکاس تجاري3431
عکاس چهره3431
عکاس روزنامه3431
نگارروزنامه-عکاس3431
عکاس صنعتی3431
هاي هواییبرداريعکسعکاس 3431
عکاس علمی3431
عکاس ورزشی3431
هاي نفت و گاز بردار چاهعکس3431
زن چینی عکس7316
عالف 5224
بندعالق5224
گذار پارچه و البسه عالمت9321
آورنده پوستعمل7535
آورنده چوبعمل7521
آورنده چوب با مواد شیمیایی عمل7521
)کارگر ساختمانی(عمله 9314
عیارگر معدن 2146
سازعینک3254
ساز طبیعینک3254

غ
دستی - غربالچی انفیه7516
کار مواد معدنی غربال8112



445مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
غسال 5163
گیر چاپغلط4413
خانه گیر در چاپغلط7321
غواص اسکله 7541
هاي آبی غواص پل7541
اسفنجغواص جوینده 7541
غواص جوینده صدف7541
غواص خودمصرف6340
غواص صید7541
غواص صید مروارید  7541
غواص عملیات نجات7541
غواص کشتی 7541
دستی - کشغوزه7318

ف
کار چوب فارسی7522
) جز داروسازداروشناس به(فارماکولوژیست 2131
فاکتورنویس انبار 4324
گیرفال5161
دستی -سازفالوده7514
کننده فتوکپی4415
گیر فتوکپی4415
دستی -باففتیله7318
دستی-ساز الیاف نساجیفتیله7318
فراش مدرسه 5153
فرزکار 7222
دستی- باففرش7318
باففرش دستی 7318
سازفرغون7222
کش معدن فرغون9311
فرماندار                                    1115
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شرح کد کد 
فرماندار شهر1115
فرمانده کل نیروي انتظامی1115
فرمانده کشتی 3152
فرمانده ناو 3152
خانه بند چاپفرم7321
پز فرنی5120
فروشنده 5224
فروشنده امالك و مستغالت3334
فروشنده اینترنتی5244
دوربازاریابی ازراهفروشنده 5244
فروشنده تلفنی5244
فروشنده خانگی کاال5243
خانه بهفروشنده خانه5243
جز مواد خوراکیبه-فروشنده در بازار5211
جز مواد خوراکیبه-فروشنده در دکه 5211
جز مواد خوراکیبه- فروشنده در کیوسک 5211
مواد خوراکیجز فروشنده دکه خیابانی به5211
گرد لوازم خانگی فروشنده دوره9520
گرد مواد خوراکیفروشنده دوره5212
گرد مواد غیرخوراکیفروشنده دوره9520
)فروشیکارگاه خرده(فروشنده 5224
)فروشیکارگاه عمده(فروشنده 5224
هاي خانگی فروشنده کاال در مهمانی5243
فروشنده ماهی5224
) رادیو و تلویزیون(فروشنده مدت زمان پخش تبلیغ 3339
فروشنده مرکز تماس تلفنی مشتري5244
فروشنده مرکز فروش تلفنی5244
نویسفرهنگ2643
سازفشنگ7222
) زنرگ(فصاد 3230
)کارگر ساختمانی(فعله 9314
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شرح کد کد 
نویسفکاهی2641
فلزتراش7225
فلزي- فنرساز 7222
فورمن اکتشاف نفت 8113
فورمن کنترل شیرهاي نفت و گاز 8113
فویل آلومینیوم ساز 7213
نویس فهرست2641
متخصص-فیزیوتراپیست 2264
فیلسوف2633
دستی- کن ماهیفیله7511
تراش فیروزه7313
فیزیسین2111
دان فیزیک2111
دان اتمی فیزیک2111
دان حرارتی فیزیک2111
دان ستاره فیزیک2111
دان محققفیزیک2111
دان نور فیزیک2111
دستیار-فیزیوتراپیست 3255
فیزیولوژیست 2131
فیلتر فلزي ساز  7213
بردار فیلم3521
بردار فیلم سینماییفیلم3521
بردار فیلم ویدئوییفیلم3521

ق
مقام مدیرعامل قائم1120
مقام نیروي انتظامی قائم1115
مقام وزیر قائم1115
دستی - سازقائوت7514
قاب عکس چوبی ساز7522
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شرح کد کد 
ساز جواهر قاب7313
قاب فلزي ساز  7213
ساز قابلمه7213
قابله تجربی 3222
قابله روستایی 3222
قابله سنتی 3222
قابله متخصص ـ کارشناس 2222
قاري قرآن 3414
قاشق و چنگال ساز 7213
قاضی2612
قاضی اجراي حکم2612
قاضی اجرایی 2612
قاضی دادگاه استیناف2612
قاضی دادگاه عالی2612
قاضی دعاوي2612
قاضی کل2612
قاطرچی 9335
دستی -قالب در آر آجرپزي7314
دستی- کفاشیقالب در آر7536
بند بتون و سیمان قالب7114
دستی -چین چینیقالب7314
دستی -دار کوره آجرپزيقالب7314
دستی-ریز آجرقالب7314
دستی-ریز سفال و چینیقالب7314
دستی -ریز ظروف سفالی، سرامیکی و چینیقالب7314
ریز عدسیقالب7549
اپتیکیهاي ریز عدسیقالب7549
ریز جواهر قالب7313
دستی -ریز شیشهقالب7315
ریز فلزات قالب7213
دستی -زن آجرقالب7314



449مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
دستی- زن سفال، سرامیک و چینیقالب7314
دستی-زن کفاشیقالب7536
دستی - ساز سفال، سرامیک و چینیقالب7314
فلزي-ساز قالب7222
گري شوي ریختهقالب7211
قالب فلزي ساز  7222
دستی - کش آجرپزيقالب7314
دستی-کش کفشقالب7536
دستی-گیر آجر و کاشیقالب7314
) سازيسازي و حفرهکف(گري فلز گیر ریختهقالب7211
دستی -گیر کفشقالب7536
دستی -گیر کالهقالب7537
دستی-بافقالی7318
تکان قالی9129
قالی دستی باف7318
شوي با دستقالی9129
گردفروش دورهقالی9520
)پزشکی قانونی(دان امور پزشکی قانون2619
)دان یا قاضیجز حقوقبه(دان قانون2619
قایق چوبی ساز7115
حمل بار و مسافر - رانقایق8350
دستی - قبادوز7537
نویس قباله3411
نویس انبار قبض4324
دارقپان4324
ساز قپان7311
خوان قرآن3414
بان جنگل قرق5419
دستی - پیچقرقره7318
قرنیز چوبی ساز7115
قرنیزکار ساختمان 7114
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شرح کد کد 
دستی -پزقروتقره7513
قصاب5224
قصاب کشتارگاه 7511
گو قصه2655
نویس قصه2641
قفس چوبی ساز  7522
قفس فلزي ساز  7213
قفسه چوبی ساز  7522
سازقفل7222
دستی -بافقالب7318
دستی- دوزقالب7537
قالب فلزي ساز  7222
قالویزساز7222
ساز قلع7213
زن برنج قلم7313
زن روي فلز قلم7313
زن سنگ قلم7319
زن شیشهقلم7316
سازي چاپزن کلیشهقلم7321
زن مس قلم7313
زن نقره و طال قلم7313
زن ورشو قلم7313
کار پارچهقلم7322
قناد 7518
فلزي ساز  قندان7213
دستی-قندریز شیرینی7518
قندشکن ساز 7222
قوطی فلزي ساز  7213
شناسقوم2632
چی قهوه5132
ساز قیچی7222
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شرح کد کد 
) کاربرش(کار چرم قیچی7532
دستی -کار خیاطیقیچی7537
کار فلز قیچی7222
دستی- کن خشت آجرپزيقیچی7314
قیرکن 5163
دستی -بافقیطان7318
دستی- پزي زن شیرینیقیف7518
گذارقیمت3315

ك
بند پل کابل7215
بند پل معلق کابل7215
هاي نفت و گاز بند دستگاه حفاري چاهکابل7215
بند قطار کابل7215
بند کشتی کابل7215
بند هواپیما کابل7215
کش خطوط انتقال برق کابل7413
کابینت چوبی ساز 7522
کابینت فلزي ساز  7213
کاپ ورزشی فلزي ساز 7213
کاپیتان قایق چارتر3152
مسافربريکاپیتان قایق 3152
کشکاپیتان قایق یدك3152
کاپیتان کشتی امدادي3152
) فرمانده کشتی(کاپیتان کشتی 3152
کاپیتان هواپیما 3153
کش بندرکاپیتان یدك3152
کاتب 4414
) نیروي انتظامی(کارآگاه 5412
کارآگاه پلیس3355
کارآگاه جنایی3355
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شرح کد کد 
کارآگاه خصوصی                                        3411
کارآگاه کالنتري3355
کارآگاه مواد مخدر3355
کارآگاه ناظر3355
کارآموز بیمه3321
کارآموز قضایی2612
کارآموز وکالت 2611
کارپرداز 3323
کنکارتن جمع9614
کاردار سفارت 1115
کاردان آمار3314
کاردان بیمه3314
کاردان تجهیزات مکانیکی هواشناسی3115
کاردان حسابداري3313
کاردان حسابرسی3313
نشانی کاردان فنی آتش3112
کاردان فنی راهنمایی و رانندگی 5412
کاردان مراقبت پرواز3153
کاردرمانگر2269
کارشناس آب2114
کارشناس آبخیزداري 2132
کارشناس آبزیان 2131
شناس کارشناس آب2114
هاي زیرزمینی و سطحی کارشناس آب2114
کارشناس آبیاري 2142
نشانی کارشناس آتش5411
کارشناس آثار باستانی 2632
کارشناس آثار تاریخی 2632
کارشناس آرشیو 2621
کارشناس آزمایشگاه برق 2151
کارشناس آزمایشگاه بیولوژي  2131
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شرح کد کد 
پزشکیکارشناس آزمایشگاه دام2250
کارشناس آزمایشگاه طبی 2131
کارشناس آزمایشگاه غالت 2132
کارشناس آزمایشگاه کشاورزي 2132
کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی 2145
کارشناس آزمایشگاه مواد معدنی و شیمیایی 2146
شناسی کارشناس آزمون2351
دیدگان اجتماعیکارشناس آسیب2635
شناسی کارشناس آسیب2131
کارشناس آمار 2120
کارشناس آمار جمعیت 2120
کارشناس آمار حیاتی2120
کارشناس آمار زیستی2120
کارشناس آمار کاربردي 2120
کارشناس آمار موضوعی 2120
پروازکارشناس آموزش 3153
گردي کارشناس آموزش خدمات جهان2359
آموزان استثنایی کارشناس آموزش دانش2351
کارشناس آموزش شغلی2424
خدمتکارشناس آموزش ضمن2424
کارشناس آموزش عشایري 2351
کارشناس آموزش علوم دینی2351
کارشناس آموزش عملی کارکنان2424
اي حرفهوکارشناس آموزش فنی2351
کارشناس آموزش کارکنان2424
وبصري هاي سمعیکارشناس آموزش2351
کارشناس آیرودینامیک 2111
کارشناس ارتباط و مخابرات 2153
کارشناس ارزشیابی بودجه 2411
کارشناس ارزشیابی پرسنلی 2423
کارشناس ارزیابی مشاغل 2423
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شرح کد کد 
کارشناس استاندارد پرواز 3153
کارشناس استاندارد صنایع الکتریکی 2151
کارشناس استاندارد کاالهاي صنعتی و محصوالت کشاورزي2141
کارشناس استخدام کارکنان2423
کارشناس استخراج معدن 2146
کارشناس اسلحه 5412
کارشناس اشتغال و کاریابی 2423
کارشناس اشیاي عتیقه 2621
کارشناس اصالح بذر 2132
کارشناس اصالح نباتات و زراعت 2132
کارشناس اصالح نژاد دام 2132
کارشناس اعتبارات و وصول درامدها2411
کارشناس اقتصاد 2631
المللکارشناس اقتصاد بین2631
کارشناس اقتصاد کشاورزي  2631
کارشناس اقتصاد نفت 2631
کارشناس اقدامات تأمینی و تربیتی2635
کارشناس اکتشاف معادن 2114
کارشناس اکتشاف مواد رادیو اکتیو 2114
کارشناس اکتشاف نفت و گاز2114
کارشناس اکولوژي گیاهی 2131
کارشناس الکترومکانیک 2151
کارشناس الکترونیک 2152
کارشناس الکتریک 2151
کارشناس امنیت رایانه2529
کارشناس امور اجتماعی 2635
کارشناس امور اداري 2421
کارشناس امور اسناد و امالك 2619
کارشناس امور اسناد و مدارك کتابخانه 2622
کارشناس امور اعتباري3312
کارشناس امور اقتصادي 2631
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شرح کد کد 
کارشناس امور امنیت اجتماعی 2635
کارشناس امور آموزش2351
کارشناس امور آموزشی و پژوهشی 2351
کارشناس امور بازنشستگان 2423
کارشناس امور بررسی پیشنهادهاي اداري2422
کارشناس امور بهداشتی3253
کارشناس امور بهداشتی و درمانی روستا3253
المللی کارشناس امور بین2633
هاي اجتماعیکارشناس امور پیشگیري از آسیب2635
هاکارشناس امور پیشگیري از معلولیت2635
کارشناس امور تأمین اجتماعی 2635
کارشناس امور تربیتی2351
بخشیکارشناس امور توان2635
بخشی اجتماعیکارشناس امور توان2635
بخشی مبتنی بر جامعهامور توانکارشناس 2635
سازيبخشی و مناسبکارشناس امور توان2635
کارشناس امور ثبت احوال 2120
کارشناس امور حقوقی2619
کارشناس امور حقوقی انتخابات 2619
کارشناس امور حقوقی انتظامی 2619
کارشناس امور حقوقی شکایات بیمه 2619
کارشناس امور خبري 2642
کارشناس امور دارویی 2131
کارشناس امور دانشجویان داخل و خارج 2359
رانی کارشناس امور دریایی و کشتی3152
سازي کارشناس امور راه2142
کارشناس امور روانی2634
کارشناس امور زراعی 2132
کارشناس امور زیستی 2131
کارشناس امور سیاسی 2633
کارشناس امور شکار و صید 2132
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شرح کد کد 
کارشناس امور فرهنگی 2639
کارشناس امور کارگزینی 2423
کارشناس امور کشوري و مدنی 2633
کارشناس امور مالیاتی 2631
کارشناس امور مساجد 2637
کارشناس امور مطالعات اجتماعی 2632
کارشناس امور مطبوعات 2642
کارشناس امور معادن2114
هاي هنريکارشناس امور نمایشگاه2621
کارشناس امور ورزشی3424
کارشناس امور یونسکو 2639
کارشناس انتشارات آموزشی 2641
کارشناس انرژي اتمی 2111
کارشناس انرژي فسیلی 2145
کارشناس انرژي مکانیکی 2144
آهن کارشناس ایجاد و نگهداري و تعمیر خطوط راه2142
کارشناس بازاریابی2431
کارشناس بازرگانی خارجی 2631
کارشناس بازرگانی داخلی 2631
درمانیکارشناس بازي2269
کارشناس باغبانی 2132
هاکارشناس بانکداري اختصاصی و شرکت2414
کارشناس براورد و بررسی اعتبارات 2414
هاي گیاهی کارشناس بررسی آفات و بیماري2132
هاي سطحی و زیرزمینی کارشناس بررسی آلودگی آب3257
کارشناس بررسی آلودگی هوا 3257
هاي صنعتی کارشناس بررسی آلودگی3257
کارشناس بررسی اقتصادي 2631
ها کارشناس بررسی قیمت2631
کارشناس بررسی کتاب 2641
کارشناس بررسی مطبوعات 2642
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شرح کد کد 
هاي ارتباطات شهري و راه دور کارشناس بررسی2153
ریزي آموزشی کارشناس برنامه2351
ریزي اقتصاديکارشناس برنامه2631
ریزي تبلیغاتیکارشناس برنامه2431
ریزي درسیکارشناس برنامه2351
ریزي کشاورزي کارشناس برنامه2132
زیستریزي محیطکارشناس برنامه2134
هاي انتشاراتی و تبلیغاتی کارشناس برنامه2431
کارشناس بودجه 2411
کارشناس بورس و اوراق بهادار2414
ها ـ وزارت علوم و آموزش عالی کارشناس بورس2359
هاي اداري کارشناس بهبود روش2421
کارشناس بهداشت دهان و دندان3251
کارشناس بهداشت صنعتی 3257
کارشناس بهداشت عمومی3257
زیست کارشناس بهداشت محیط3257
برداري از جنگل کارشناس بهره2132
وري صنایعکارشناس بهره2141
هاي آبزیانکارشناس بیماري2250
مهرگان کارشناس بی2131
کارشناس بیوفیزیک 2131
کارشناس بیولوژي  2131
کارشناس پاتوبیولوژي2131
کارشناس پتروشیمی 2145
کارشناس پرندگان 2131
کارشناس پرواز3153
کارشناس پرورش حیوانات2132
کارشناس پرورش دام2132
کارشناس پرورش زنبور عسل2132
کارشناس پرورش طیور و ماکیان2132
کارشناس پرورش کرم ابریشم2132
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شرح کد کد 
کارشناس پستانداران 2131
کارشناس پشتیبانی رایانه2519
کارشناس پشتیبانی شبکه2519
سازي کارشناس پل2142
خانه کارشناس پمپ تصفیه2144
بینی وضع هوا کارشناس پیش2112
کارشناس پیشگیري و درمان اعتیاد2635
هماهنگی امور اجتماعیکارشناس پیگیري و 2635
کارشناس پیگیري و هماهنگی امور پیشگیري2635
بخشیکارشناس پیگیري و هماهنگی امور توان2635
کارشناس تأسیسات برق 2151
کارشناس تأسیسات و نگهداري 2144
ها و خدمات اجتماعیکارشناس تأمین و توسعه برنامه2635
مسکن مددجویانکارشناس تأمین و توسعه 2635
کارشناس تبارشناسی حیوانات 2131
کارشناس تبلیغات2432
بندي مواد معدنی و ذخیره مواد کارشناس تجزیه و طبقه2114
کارشناس تحقیق در عملیات 2120
کارشناس تحقیق و ارزشیابی امتحانات 2351
ریزي درسی کارشناس تحقیق و برنامه2351
کارشناس تحقیقات شیالت 2132
کارشناس تحقیقات شیمی 2113
کارشناس تحقیقات کشاورزي 2132
ها کارشناس تحقیقات و استاندارد اوزان و مقیاس2149
ها کارشناس تحقیقات و استاندارد کانی2146
کارشناس تحلیل مشاغل2423
کارشناس ترابري 2164
کارشناس ترافیک 2164
کارشناس تربیت بدنی3424
کارشناس تربیت معلم 2351
کارشناس ترویج علوم کشاورزي2132
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شرح کد کد 
کارشناس ترویج کشاورزي2132
کارشناس ترویج علوم 2359
هاکارشناس تشکیالت و روش2421
)  راهنمایی و رانندگی(کارشناس تصادفات 5412
کارشناس تعمیرات دیزل 2144
کارشناس تعمیر و نوسازي قطعات موتوري واگن 2144
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 2265
کارشناس تفریحات سالم3424
کارشناس تقسیمات کشوري 2633
بخشیکارشناس توان2635
بخشی بیماران روانی مزمنکارشناس توان2635
بخشی پزشکیکارشناس توان2635
اي معلوالنحرفهبخشی کارشناس توان2635
بخشی سالمندانکارشناس توان2635
بخشی معلوالن جسمی، حرکتی و حسیکارشناس توان2635
بخشی معلوالن ذهنیکارشناس توان2635
بخشی و تسهیل دسترسی محیطی معلوالنکارشناس توان2635
پزشکیبخشی و توانکارشناس توان2635
فیزیکیبخشی و طب کارشناس توان2635
سازيبخشی و مناسبکارشناس توان2635
محورکارشناس توانمندسازي اجتماع2635
محورکارشناس توانمندسازي خانواده2635
کارشناس توانمندسازي مددجویان2635
کارشناس توانمندسازي معلوالن2635
کارشناس توتون 2132
کارشناس توسعه امور اقتصادي2631
بخشی بیماران روانی مزمنکارشناس توسعه خدمات توان2635
بخشی سالمندانکارشناس توسعه خدمات توان2635
کارشناس تولید2141
کارشناس تهیه نقشه از روي عکس 2165
هاي درسی کارشناس تهیه و تألیف کتاب2351
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شرح کد کد 
کارشناس ثبت اسناد و امالك 2619
کارشناس جغرافیا 2632
GIS- کارشناس جغرافیا2632

زدور اسنجش- کارشناس جغرافیا2632
هاي اطالعات جغرافیایی سیستم- کارشناس جغرافیا2632
آوري اطالعات کارشناس جمع2120
کارشناس جنگل و مرتع 2132
کارشناس جنگلبانی 2132
داري کارشناس جنگل2132
کاري کارشناس جوش2146
کارشناس چاي 2132
کارشناس حاصلخیزي خاك 2132
کارشناس حشرات و بندپایان 2131
کارشناس حفاري2146
کارشناس حفاظت آب و خاك 2132
کارشناس حفظ منابع آب 2114
کارشناس حفظ نباتات 2132
کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی 2619
کارشناس حقوقی2619
کارشناس حقوقی اوقاف 2619
نقلوکارشناس حمل2164
المللینقل بینوکارشناس حمل2164
شناس ـ غیراز کشاورزي کارشناس خاك2114
شناس ـ کشاورزي کارشناس خاك2132
کارشناس خدمات آموزش دانشجویان 2351
کارشناس خدمات اجتماعی 2635
کارشناس خدمات تنظیم خانواده 2269
کارشناس خزندگان و دوزیستان 2131
کارشناس خسارت بیمه2120
کارشناس خوردگی فلز 2146
کارشناس خون 2131
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شرح کد کد 
کارشناس دادرسی اداري 2619
پروري کارشناس دام2132
پزشکی کارشناس دام2250
کارشناس درمان گروهی2269
امور مالی-کارشناس دریافت و پرداخت 2411
کارشناس دعاوي و قراردادها 2619
هاها و تمرکز سپردهکارشناس دفترداري، تنظیم حساب2411
کارشناس دفع آفات نباتی 2132
کارشناس دیگ بخار 2144
کارشناس ذوب فلز 2146
کارشناس رابط مطبوعات  2432
کارشناس رادیولوژي 3211
کارشناس راه و ساختمان 2142
کارشناس راهنمایی و رانندگی 5412
افزار کارشناس رایانه ـ سخت2152
کارشناس رژیم غذایی 2265
کارشناس رسیدگی به اسناد و اموال2411
کارشناس رسیدگی به تخلفات و شکایات 2619
کارشناس رفاه کارکنان2423
کارشناس رنگ و مواد شیمیایی نساجی 2145
المللی کارشناس روابط بین2633
کارشناس روابط عمومی2432
کارشناس روابط فرهنگی 2639
کارشناس روابط کار 2423
درمانیکارشناس روان2634
کارشناس ریاضی 2120
گري کارشناس ریخته2146
شناسکارشناس زلزله2114
سنجی کارشناس زمین2114
شناسکارشناس زمین2114
شناس و اکتشاف معدن کارشناس زمین2114
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شرح کد کد 
کارشناس زنان و خانواده2635
فیزیککارشناس زیست2131
کارشناس ژئوفیزیک 2114
کارشناس ساخت هواپیما 2144
کارشناس ساختمان 2142
کارشناس سازه 2142
کارشناس سالمندان2635
کارشناس سدسازي 2142
گذاري کارشناس سرمایه2631
کارشناس سفارشات خارجی 2631
کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی2351
هاي آموزشیکارشناس سیستم2351
هاي حفاظتی دکل آنتن کارشناس سیستم2153
اي هاي رایانهکارشناس سیستم2511
افزاريهاي نرمکارشناس سیستم2511
ايهاي رایانهکارشناس شبکه2523
کارشناس شبکه کابل ـ مخابرات 2153
خانوادهکارشناس شبه2635
کارشناس شناسایی آفات کشاورزي2132
سنجیکارشناس شنوایی2266
کارشناس شوراي حل اختالف  2619
کارشناس شهرسازي2164
کارشناس شیمی 2145
کارشناس شیمی آب 2145
کارشناس شیمی آزمایشگاهی 2145
کارشناس شیمی آلی 2145
ها کارشناس شیمی صنایع مواد غذایی و نوشیدنی2145
کارشناس شیمی صنعتی2145
کارشناس شیمی فیزیک2145
کارشناس شیمی معدنی 2145
کارشناس صنایع2141
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شرح کد کد 
کارشناس صنایع چاپ 2149
کارشناس صنایع چرم 2149
کارشناس صنایع چوب 2149
کارشناس صنایع دخانیات 2145
کارشناس صنایع سرامیک و سفال 2149
کارشناس صنایع شیشه 2149
کارشناس صنایع نساجی 2149
بندي مشاغل کارشناس طبقه2423
کارشناس طراحی امور بیمه و خسارات2120
کارشناس طراحی وسایل و قطعات فنی غیربرقی2144
هاي پرسنلی کارشناس طرح2423
کارشناس علوم آزمایشگاهی 2131
کارشناس علوم آیرودینامک 2111
کارشناس علوم سیاسی 2633
کارشناس عمران 2142
GIS- کارشناس عمران2142

زدور اسنجش- کارشناس عمران2142
هاي اطالعات جغرافیایی سیستم- کارشناس عمران2142
کارشناس عمران و نوسازي شهر و روستا 2142
کارشناس عملیات پرواز 3153
کارشناس غله 2132
کارشناس فروش 2431
کارشناس فروش تلفنی2431
کارشناس فروش کاالهاي پزشکی2433
کارشناس فروش کاالهاي صنعتی2433
کارشناس فرهنگ عامه 2632
کارشناس فضایی2111
بها کارشناس فلزشناسی و استاندارد فلزات گران2146
کارشناس فنی ارتوپدي3214
کارشناس فنی هواشناسی 2112
کارشناس فنی وسایل و تجهیزات مخابراتی 2153
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شرح کد کد 
کارشناس فیزیوتراپی2264
)جز بیوفیزیکبه(کارشناس فیزیک 2111
کارشناس فیزیک الکترونیک 2111
کارشناس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2111
کارشناس فیزیک مکانیک 2111
زیستکارشناس فیزیک2131
کارشناس قراردادهاي بازرگانی خارجی 2631
کارشناس قرنطینه نباتی 2132
کارشناس کاردرمانی2269
شدگان کارشناس کاریابی براي اخراج2423
کارشناس کتابداري 2622
کارشناس کشاورزي 2132
کارشناس کمپوست زباله شهرداري 2149
کارشناس کنترل محصول2141
کارشناس کنترل مرغوبیت2141
خانوادهکارشناس کودکان و شبه2635
کارشناس کودکان و نوجوانان2635
درمانیکارشناس گروه2269
کارشناس گزارش وضعیت هوا و هشدارهاي هواشناسی2112
کارشناس گسترش فرهنگ 2639
کارشناس گفتاردرمانی 2266
کارشناس گل 2132
آالت کارشناس ماشین2144
کارشناس مالی2411
کارشناس مالیاتی2411
هاکارشناس مبارزه با بیماري3253
کارشناس متالورژي 2146
کارشناس متره ساختمان 2142
کارشناس محاسبات ترافیک مخابرات 2153
کارشناس محاسبه راندمان2141
زیستکارشناس محیط2134



465مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
کارشناس مداخله و اورژانس اجتماعی2635
کارشناس مدارك تحصیلی داخلی و خارج2359
کارشناس مدارك و اطالعات 2622
کارشناس مددکاري اجتماعی2635
کارشناس مددکاري تأدیبی2635
کارشناس مراقبت پرواز 3153
کارشناس مرتع 2132
هاي مردمیکارشناس مشارکت2635
هاي مردمی و مراکز غیردولتیکارشناس مشارکت2635
کارشناس مطالعات اجتماعی2635
کارشناس مطالعات اقتصادي 2631
کارشناس مطالعات تطبیقی2635
کارشناس مطالعات خانواده2635
کارشناس مطالعات زنان2635
مطالعات کودکانکارشناس 2635
کارشناس مطالعات و رفاه دانشجویی 2359
هاي اجتماعیکارشناس مطالعه آسیب2635
هاي اجتماعیها و نظامکارشناس مطالعه سیستم2635
ریزي اورژانس اجتماعیکارشناس مطالعه و برنامه2635
ریزي پیشگیري از ایدزکارشناس مطالعه و برنامه2635
ریزي نظام رفاه اجتماعیمطالعه و برنامهکارشناس2635
کارشناس مطالعه و پیشگیري از اعتیاد2635
کارشناس مطالعه و توسعه خدمات2635
هاي اجتماعی نوپدیدکارشناس مطالعه و رصد آسیب2635
کارشناس معدن 2146
کارشناس معماري داخلی2161
کارشناس معماري ساختمان2161
)جز مکانیک خاكبه(مکانیک کارشناس2144
کارشناس مکانیک خاك 2142
کارشناس منابع انسانی2423
کارشناس مواد معدنی 2146
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شرح کد کد 
کارشناس موزه 2621
درمانیکارشناس موسیقی2269
کارشناس موشک بالستیک 2111
کارشناس مهندسی زراعی 2132
کارشناس میکروبیولوژي 2131
کارشناس میکروویو و ماکروویو 2153
کارشناس نجوم 2111
اندازي مراکز مخابراتی کارشناس نصب و راه2153
کارشناس نظارت بر مؤسسات آموزش عالی 2359
کارشناس نظارت بر مؤسسات آموزشی2359
نهادهاي مردمکارشناس نظارت و راهبري اورژانس مبتنی بر سازمان2635
نظارت و راهبري خدمات اورژانس مبتنی بر جامعهکارشناس 2635
هاي همیارکارشناس نظارت و راهبري خدمات اورژانس مبتنی بر گروه2635
کارشناس نظارت و راهبري خدمات مبتنی بر جامعه2635
نهادهاي مردمکارشناس نظارت و راهبري خدمات مبتنی بر سازمان2635
هاي همیارخدمات مبتنی بر گروهکارشناس نظارت و راهبري 2635
دیدگان اجتماعیکارشناس نظارت و هماهنگی امور آسیب2635
بخشی سالمندانکارشناس نظارت و هماهنگی مراکز توان2635
پزشکیکارشناس نظارت و هماهنگی مراکز توان2635
کارشناس نفت 2145
برداري کارشناس نقشه2165
کشیکارشناس نقشه2165
هاي هواییکشی از روي عکسکارشناس نقشه2165
کشی دیجیتالیکارشناس نقشه2165
ها و قطعات الکترونیکی کارشناس نوسازي دستگاه2152
داريکارشناس نوغان2132
کارشناس نیروي انسانی 2423
هاي دانشگاهی کارشناس همکاري2359
کارشناس هواشناس2112
کارشناس هیدروژئولوژي 2114
کارشناس هیدروگرافی 2165
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شرح کد کد 
کارشناس هیدرولوژي 2114
کارکن فامیلی مراقبت روزانه از کودك5311
گري کارگر آسیاي ماسه ریخته7211
کارگر آشپزخانه9412
دستی -دهی چرمکارگر آهک7535
کار ساختمانکارگر ارتفاع7119
کارگر استخراج معدن سنگ 9311
کارگر استخراج نمک از دریا 9311
کارگر استخراج هیدرولیکی معدن سنگ 9311
کارگر اصطبل9129
سنگ کارگر اکتشاف زغال9311
کارگر امور بازیافت 9614
کارگر انشعاب برق 7413
ساز اتومبیل کارگر باتري7412
تولید صنعتیکارگر بارزدن مواد در 9329
کارگر بارگیري 9333
کارگر بازیافت زباله9614
وحش کارگر باغ9129
کارگر بانک خون 5329
دستی-کارگر برس سیمی چرم7535
دستی-کارگر برس مویی چرم7535
کار ساختمان کارگر برق7411
ساز  کارگر بریس7311
بند با دست ـ هر نوع کاال کارگر بسته9321
دستی-کارگر بندکش کفش7536
کارگر بیمارستان5329
دستی - کارگر پخت بیسکویت7518
کارگر پخت نان سنتی7517
کارگر پخت نان فانتزي7517
کارگر پخش و تولید کاال 5224
هاي فروشگاهکارگر پرکن قفسه9334
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شرح کد کد 
دستی- کنیخشککارگر پشم 7535
دستی-کارگر پلینگ چرم7535
بنزینکارگر پمپ5245
کارگر پوشاندن معدن سنگ با الوار و تبر 9311
کارگر تابلوساز برق 7412
کارگر تخلیه چاه9625
جایی مواد در کارخانهکارگر تخلیه و جابه9329
دستی-کارگر تر کردن چرم7535
دستی -کارگر تصفیه توتون7516
کارگر تعمیر مخزن فلزي7213
کارگر تعمیرات بدنه کشتی 7214
هاي مخابراتی کارگر تعمیرات دستگاه7422
کارگر تعمیرات لوله 7126
آالت صنعتی کارگر تعمیرات ماشین7233
کارگر تعویض روغن اتومبیل 7231
کارگر تعویض المپ 7412
کارگر تفکیک زباله 9614
کننده ضایعاتکارگر تفکیک9614
گري کارگر تکمیل ریخته7211
دستی -ریزکارگر توتون7516
دستی -کارگر تولید انفیه7516
کارگر تولید باتري 7412
دستی -کارگر تولید پودر خمیر مایه نانوایی7517
دستی- کارگر تولید جیر7535
دستی -کارگر تولید خشکبار7514
دستی - پزيکارگر تولید خمیر شیرینی7518
دستی - کارگر تولید خمیر نان7517
دستی -هاي گوشتیکارگر تولید فراورده7511
دستی-کارگر تولید کفش7536
دستی- کارگر تولید مواد غذایی7514
آپ اتومبیلکارگر تون7231
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شرح کد کد 
اولیه غذا در آشپزخانهکارگر تهیه مواد 9412
آوري زباله کارگر جمع9614
آوري مواد بازیافتی کارگر جمع9614
کارگر چاپ اسکرین 7322
کارگر چاپ پارچه 7322
خانه کارگر چاپ ـ چاپ7322
کارگر چاپ در نساجی 7322
کارگر چاپ روي سنگ 7322
کارگر چاپ کاغذ و مقوا 7322
دستی-سازمصنوعیکارگر چرم7535
هاي فروشگاهکارگر چیدن کاال در قفسه9334
دستی - کنکارگر حبوبات پاك7514
جز معدنبه-کارگر حفاري8113
کارگر حفاري معدن 9311
کارگر حمام 5169
کارگر خرد کردن سنگ در معدن 9311
دستی -کارگر خشک کردن چرم7535
برقکارگر خط انتقال 7413
دستی -کن تولید روغن نباتیکارگر دانه پاك7514
دستی- کارگر دباغ7535
کارگر دمیدن شیشه 7315
پیچ کارگر دینام7412
کارگر روشنایی برق 7413
دستی - کشکارگر روغن7514
کارگر روي هم چیدن مواد یا کاالها در کارخانه9329
کارگر زباله جمعکن 9614
سوزيکارگر زباله9614
کارگر ساخت ابزار دقیق 7311
کارگر ساخت قطعات فلزي اتومبیل 7213
کارگر ساده احداث خطوط لوله9314
پروريکارگر ساده آبزي9216
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شرح کد کد 
کارگر ساده آبیاري9211
کارگر ساده آبیاري مزرعه9211
کارگر ساده بارانداز9333
کارگر ساده باربر انبار 9333
کارگر ساده باغ پرورش گل9214
کارگر ساده باغ مرکبات 9214
کارگر ساده باغبانی9214
کارگر ساده باغداري9214
کارگر ساده بذرپاشی مزرعه 9211
کاريکارگر ساده برنج9211
کارگر ساده بوجاري مزرعه 9211
زن مزرعهکارگر ساده بیل9211
کننده غالت و حبوبات مزرعه کارگر ساده پاك9211
کارگر ساده پسته جمعکن9214
چین دام                                                                    کارگر ساده پشم9212
سازيکارگر ساده پل9314
چینکارگر ساده پنبه9211
کارگر ساده پیکنی9314
ساده تخریب ساختمانکارگر 9314
کارگر ساده تعمیر و نگهداري تونل9314
کارگر ساده تعمیرات آسفالت جاده 9314
کارگر ساده جالیزکاري 9211
زن میوه کارگر ساده جعبه9211
مرغکننده تخمآوريکارگر ساده جمع9212
کننده شیره درختان آوريکارگر ساده جمع9214
کننده صمغ درختان  آوريکارگر ساده جمع9214
کننده گیاهان داروییآوريکارگر ساده جمع9211
داريکارگر ساده جنگل9215
کشی کارگر ساده جوجه9212
چینکارگر ساده چاي9211
زنکارگر ساده چمن9214
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شرح کد کد 
کارگر ساده حوضچه پرورش ماهی9216
کارگر ساده خاکبرداري9314
کارگر ساده خاکریزي9314
کوب کارگر ساده خرمن9211
کن مزرعهکارگر ساده خوشه جمع9211
پروري کارگر ساده دام9212
کار جنگلکارگر ساده درخت9215
کارگر ساده دروکار9211
کارگر ساده دروگر 9211
کننده محصوالت کشاورزي بنديکارگر ساده دسته9211
)پاشسم(دفع آفات کارگر ساده 9214
کارگر ساده دوشیدن شیر9212
سازيکارگر ساده راه9314
کارگر ساده زایمان حیوانات9212
کارگر ساده زراعت 9211
کنکارگر ساده زعفران پاك9211
کارگر ساده زهکشی 9314
سازي                                    کارگر ساده ساختمان9314
کارگر ساده ساختمانی 9314
کارگر ساده ساخت و ترمیم جاده9314
هاي عمرانی وساز طرحکارگر ساده ساخت9314
چینیکارگر ساده سبزي9211
سازي کارگر ساده سد9314
زن درختان میوه کارگر ساده سرشاخه9214
کارگر ساده شالیزار9211
زنی کارگر ساده شخم9211
ساده شیردوش دامکارگر 9212
گیري درختانکارگر ساده صمغ9214
کارگر ساده صید آبزیان9216
کن  کارگر ساده علوفه جمع9211
کارگر ساده فضاي سبز9214
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شرح کد کد 
کن کارگر ساده قارچ جمع9211
کارگر ساده قیرریزي جاده 9314
کارگر ساده کارخانه9329
کارگر ساده کاشت غالت 9211
کارگر ساده کاشت نی9211
کارگر ساده کتانکاري 9211
کارگر ساده کتیراچین 9211
کارگر ساده کشاورزي 9211
کارگر ساده کشتارگاه7511
کارگر ساده گاوداري9212
خانهکارگر ساده گل9214
کاريکارگر ساده گندم9211
کارگر ساده گودبرداري9314
کارگر ساده ماهیگیري9216
کارگر ساده مرغداري9212
کارگر ساده مزارع کشاورزي9211
ي مختلطکارگر ساده مزارع کشاورزي و دامدار9213
کارگر ساده مزرعه 9211
کارگر ساده مزرعه پرورش اسب9212
کارگر ساده مزرعه پرورش حیوانات9212
زنبور عسلکارگر ساده مزرعه پرورش9212
مزرعه پرورش طیورکارگر ساده 9212
کارگر ساده مزرعه پرورش غذاهاي دریایی 9216
کارگر ساده مزرعه پرورش قارچ9211
کارگر ساده مزرعه پرورش کرم ابریشم 9212
کارگر ساده مزرعه پرورش گوسفند9212
يکارگر ساده مزرعه دامدار9212
کارگر ساده معدن 9311
کارگر ساده معدن رو باز9311
کارگر ساده معدن زیرزمینی9311
کارگر ساده معدن سنگ9311
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شرح کد کد 
کارگر ساده معدن شن 9311
کارگر ساده موچین دام                                                                       9212
چینکارگر ساده میوه9211
کارگر ساده نشاکاري برنج 9211
کارگر ساده نشاکاري سبزیجات 9211
جات کارگر ساده نشاکاري صیفی9211
جز گل کارگر ساده نشاکاري مزرعه به9211
گذاري جاده کارگر ساده نشانه9314
کارگر ساده نگهداري سد9314
داريکارگر ساده نوغان9212
کارگر ساده نهالستان9214
کارگر ساده نهالکار جنگل9215
کارگر ساده نیشکرکاري9211
بر کارگر ساده نی9211
کارگر ساده واکسیناسیون دام9212
کاري مزرعه کارگر ساده وجین9211
درختان کارگر ساده هرس9214
دهی به اتومبیل کارگر سرویس7231
دستی-زن چرمکارگر سمباده7535
پاش غیرکشاورزيکارگر سم9129
کنی ماالریاپاشی ریشهسمکارگر 9129
گیري هواپیما کارگر سوخت7232
دستی-زن چرمکارگر شانه7535
کارگر شستن مواد معدنی9311
کوبی در معدن کارگر شمع9311
کوبی در معدن سنگ کارگر شمع9311
دستی -کن بلورسازيکارگر شیشه خشک7315
کارگر صحاف 7323
دستی -شوکارگر ظرف9412
دستی-شوي هتلکارگر ظرف9412
کار ساختمانی کارگر عایق7124
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شرح کد کد 
کار موتورخانه کارگر عایق7124
دستی - پزيکارگر فر شیرینی7518
کارگر فنی خطوط مخابراتی7422
دستی -پزيشوي شیرینیکارگر قالب7518
شویی دستیکارگر قالی9129
کارگر قرنطینه 5329
کارگر قرنطینه حیوانات5164
کارگر قناد 7518
کارگر کارواش9122
کارگر کشتی 8350
هاي چوبی در معدنکارگر کشیدن و برداشتن ستون9311
هاي چوبی در معدن سنگ کارگر کشیدن و برداشتن ستون9311
ساي کارگر کف7133
سازي کارگر کنترل بطري خالی در کارخانه نوشابه9329
دستی- کارگر کنترل کفش7536
هاي فروشگاهکننده موجودي قفسهکارگر کنترل9334
ساز کارگر المپ7412
دستی -سازکارگر لبنیات7513
کشکارگر لوله7126
دستی- زن چرمکارگر مارك7535
کارگر ماشین صحافی کوچک7323
ايکارگر ماهر باغبانی محصوالت درختی و بوته6112
)فضاي سبز(کارگر ماهر باغبانی محوطه 6113
کاري کرم ابریشم کارگر ماهر پیله6123
کارگر ماهر پیوندزن درختان میوه 6112
کارگر ماهر پیوندزنی نهال 6113
اي کارگر ماهر پیوندکاري محصوالت درختی و بوته6112
داريکارگر ماهر جنگل6210
کشیکارگر ماهر جوجه6122
جز معدنبه-کارگر ماهر حفاري7111
کارگر ماهر حفر قنات7111
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شرح کد کد 
کارگر ماهر حوضچه پرورش ماهی6221
کارگر ماهر زنبورداري 6123
گیري از درختانکارگر ماهر صمغ6112
کارگر ماهر صید انواع ماهی6225
زنی گل و نهالقلمهکارگر ماهر6113
کارگر ماهر کاشت محصوالت درختی6112
کار قارچ کارگر ماهر کشت6111
کارگر ماهر ماهیگیري6225
)تولید محصوالت زراعی(کارگر ماهر مزرعه 6111
)تولید محصوالت مختلط کشاورزي(کارگر ماهر مزرعه 6114
کاريکارگر ماهر مزرعه برنج6111
کارگر ماهر مزرعه پرورش غذاهاي دریایی 6221
هاي گوشتی و شیردهي دامکارگر ماهر مزرعه دامدار6121
کاريکارگر ماهر مزرعه سبزي6111
کاريکارگر ماهر مزرعه صیفی6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت پنبه6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت توتون6111
حبوباتکارگر ماهر مزرعه کاشت 6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت غالت6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت کتان6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت گندم و جو6111
کارگر ماهر مزرعه کاشت نیشکر6111
ي مختلطکارگر ماهر مزرعه کشاورزي و دامدار6130
کاري کارگر ماهر مزرعه گل6113
کارگر ماهر معدن8111
کارگر ماهر نشاکاري گل و نهال6113
داري کارگر ماهر نوغان6123
کاريکارگر ماهر نهال6113
درخت و بوته کارگر ماهر هرس6112
کارگر ماهر هرس گل 6113
شویی دستیکارگر مبل9129
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شرح کد کد 
دستی - کن و آسیاي مواد بیسکویتکارگر مخلوط7518
سنگ کارگر معدن زغال9311
کارگر معدن سنگ 9311
کارگر معدن گچ 9311
کوب کارگر مقره7413
کارگر مکانیک اتومبیل 7231
زن چوب کارگر منگنه7521
دستی-زن کفشکارگر منگنه7536
دستی- کارگر نانوایی7517
دستی-کارگر نرم کردن چرم7535
دستی-کننده دستی چرمکارگر نرم7535
دستی- کننده شالقی چرمنرمکارگر 7535
کارگر نگهداري شمع در معدن 9311
کارگر نگهداري شمع در معدن سنگ 9311
دستی-زدن پوستکارگر نمک7535
ساز کارگر نئوپان7521
کارگردان 2654
کارگردان تلویزیون 2654
کارگردان تئاتر 2654
کارگردان سینما2654
کارگردان فنی2654
کارگردان فنی تلویزیون یا رادیو2654
کارگردان فیلم مستند2654
کارگردان فیلم 2654
کارگردان نمایش2654
کارگردان هنري2654
کارگزار اجراي موسیقی3339
کارگزار ارسال بار و کاال3331
کارگزار ارسال کاال3331
کارگزار استخدام3333
کارگزار امالك3334
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شرح کد کد 
کارگزار امور تألیفات3339
کارگزار امور نمایشی3339
کارگزار امور ورزشی3339
ریزي تورکارگزار برنامه3339
کارگزار بنگاه مسکن3334
کارگزار بیمه3321
کارگزار ترخیص کاال3331
کارگزار تسهیالت جهانگردي3339
کارگزار حمل کاال3331
نقل وکارگزار حمل3331
کارگزار دفتر امالك و مستغالت3334
کارگزار فروش امالك3334
کارگزار فروش بیمه3321
بندي بیمه کارگزار گروه3321
کارگزار مسافرتی 3331
کارگزار معامالت ملکی 3334
کارگزین 4416
کاریزکن7111
کاریکاتوریست 2651
چسبانکاشی7122
چینکاشی7122
کار کاشی7122
کاغذ آلومینیوم ساز 7213
کاغذ تاکن در صحافی 7323
کنکاغذ جمع9614
چی کافه5132
دستی-ساز کالباس7511
کالبدشناس 2131
چی کالسکه9335
ساز کالکتور7412
دستی- کامواباف7318
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شرح کد کد 
ساز کولر کانال7213
کاهن 2638
کاهن بودایی2638
کاهن هندو2638
کبابی 5120
کپسول گاز ساز 7213
کار چاپکپی7321
کار گرافیک چاپکپی7321
کتابدار2622
شناسکتاب2622
گردفروش دورهکتاب9520
دستی-دوز کت7537
فلزي ساز کتري7213
فروشدست-وشلواري کت9520
کدخداي روستا1115
کدگذار4413
دستی -دوزکراوات7537
دهنده کاالها و تجهیزاتکرایه5249
دهنده چهارپایانکرایه9335
دستی - دوزکرست7537
دستی - گیر قالیکرك7318
دستی- سازکره7513
دستی -سازکریستال7315
زمینی کشاورز تولیدکننده بادام6111
کشاورز تولیدکننده برنج6111
کشاورز تولیدکننده پنبه 6111
کشاورز تولیدکننده توتون6111
کشاورز تولیدکننده چاي6112
کشاورز تولیدکننده چغندر 6111
کشاورز تولیدکننده حبوبات 6111
کشاورز تولیدکننده زعفران6111
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شرح کد کد 
کشاورز تولیدکننده سبزیجات 6111
زمینیکشاورز تولیدکننده سیب6111
جاتکشاورز تولیدکننده صیفی6111
کشاورز تولیدکننده غالت6111
کشاورز تولیدکننده کتان6111
و جو کشاورز تولیدکننده گندم6111
فرنگی کشاورز تولیدکننده گوجه6111
صورت مختلطکشاورز تولیدکننده محصوالت کشاورزي به6114
کشاورز تولیدکننده محصوالت کشاورزي و دامی 6130
کشاورز تولیدکننده محصوالت مختلف کشاورزي 6114
کشاورز تولیدکننده نیشکر6111
کشاورز تولیدکننده یونجه6111
خودمصرفکشاورز دامدار6320
دار خودمصرف کشاورز محصول6310
خودمصرفدار و دامدارکشاورز محصول6330
دستی -بافکش7318
کننده گیاهان دریایی کشت6221
سازکشتی چوبی 7115
ران کشتی8350
ايگیر حرفهکشتی3421
دستی-دوزکش7537
دستی -سايکشک7513
دستی - کنکشمش پاك7514
دستی-کنکشمش خشک7514
دستی -شويکشمش7514
کشیش 2638
کنکف فرش7122
دستی - کفاش7536
بینکف5161
کفراژبند بتن7114
گريساز ریختهکف7211
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شرح کد کد 
کفشدار9112
دستی-گذار کفشکف7536
نویس کفن5163
سازچوبی تریلیکفی7115
دستی -کالف بازکن ریسندگی7318
دستی-پیچ ریسندگیکالف7318
دستی - )کاله نظامی و غیرنظامی(دوز کاله7537
دستی -مالکاله7318
ساز کلنگ7222
دستی - پزکلوچه7518
دستی - کن در کشتارگاهکله پاك7511
پزپاچهکله5120
کلیپس و گیره ساز 7222
کلیدساز 7222
ساز چاپکلیشه7321
ساز و کپیست چاپکلیشه7321
زن کمانچه2652
کمد چوبی ساز  7522
کمد فلزي ساز  7213
دستی-کمربند چرمی ساز7536
آرایشگر کمک5143
آشپزکمک9412
دستی-اتوکشکمک9121
انباردار کمک4324
بهیارکمک5321
کار فلزاتپرداختکمک7225
پرستار کمک3221
پرستار ـ فوق دیپلم کمک3221
پرستار بیمارستانکمک3221
پرستار درمانگاه کمک3221
کار پولیشکمک7132
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شرح کد کد 
اي هاي رایانهگر دادهتحلیلکمک3512
اي  هاي رایانهگر سیستمتحلیلکمک3512
تعمیرکار خطوط برق کمک7413
تکنسین استریلیزاسیونکمک3256
تکنسین آزمایشگاه طبی کمک3212
تکنسین رادیولوژي کمک3211
تکنسین نوارنگاري کمک3211
پیراپزشک- جراح کمک2240
خلبان کمک3153
دستی -خیاطکمک7537
داور ورزشیکمک3424
دستیار امور آشپزخانهکمک9412
پزشکی در بیمارستان یا مراکز درمانیدستیار امور روانکمک5321
دستیار پرستار در درمانگاه یا بیمارستانکمک5321
دستیار پرستار در منزلکمک5322
پزشکدستیار دامکمک5164
پزشکی  دستیار دندانکمک5329
دستیار ماما در درمانگاه یا بیمارستانکمک5321
دستیار ماما در منزل کمک5322
دستیار مراقبت از بیمار در بیمارستان یا مراکز درمانیکمک5321
دستیار مراقبت در منزلکمک5322
دفتردار حسابداريکمک4311
راننده اتوبوسکمک5112
راننده اتوبوس برقیکمک5112
راننده جرثقیلکمک8343
راننده لوکوموتیوکمک8311
سازي و ساختمانهاي سنگین راهراننده ماشینکمک8342
هاي کشاورزيراننده ماشینکمک8341
راننده وسایل نقلیه موتوري سواريکمک8322
دستی -سراجکمک7536
اي کار وسایل نقلیه موتوري جادهسرویسکمک7231
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شرح کد کد 
سالخ کمک7511
بان سیمکمک7413
صحاف کمک7323
اي هاي رایانهطراح سیستمکمک3512
عکاس کمک3431
فنر ساز کمک7213
بردار فیلمکمک3521
قابلهکمک3222
کار امور آشپزخانهکمک9412
کار امور منزلکمک9111
کار آمبوالنسکمک3258
کار بناي آجرچین کمک9314
کار کتابخانهکمک4411
کارشناس آزمایشگاه شیمی مواد غذایی کمک3116
کارشناس آزمایشگاه مواد معدنی کمک3117
کارشناس آمار کمک3314
کارشناس آموزش پروازکمک3153
کارشناس آموزش کشاورزي کمک3142
کارشناس امور اجتماعیکمک3353
کارشناس امور اسنادکمک3433
کارشناس امور ثبت اسنادکمک3433
کارشناس امور شکار و صید کمک3142
کارشناس امور ورزشیکمک3424
ریزي بیمه کارشناس برنامهکمک3314
ریزي فروش کارشناس برنامهکمک3322
بردار کشاورزي کارشناس بهرهکمک3142
کارشناس بیمهکمک3314
کارشناس تحقیقات کشاورزي کمک3142
کارشناس ترویج کشاورزيکمک3142
کارشناس تزیین و طراحی ساختمانکمک3432
کارشناس تصفیه آب کمک3111
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شرح کد کد 
کارشناس جنگلبانی کمک3143
کارشناس چاي کمک3142
کارشناس حفظ نباتات کمک3142
کارشناس دام کمک3142
کارشناس راه و ساختمان کمک3112
کارشناس رسیدگی به تخلفات و شکایاتکمک3359
بصريوکارشناس سمعیکمک3433
کارشناس کشاورزي کمک3142
ها کارشناس کنترل و بررسی آلودگیکمک3257
زیست کارشناس محیطکمک3257
کارشناس مرتع کمک3143
کارشناس موزهکمک3433
کارگردانکمک3435
کتابدارکمک3433
گارسون کمک5131
گري  گیر ریختهماهیچهکمک7211
متخصص آمار بیمهکمک3314
متخصص امور آماريکمک3314
متخصص امور ریاضیکمک3314
متخصص پرستاريکمک3221
پزشکی سنتی و تکمیلیمتخصص کمک3230
هاي آماريمتخصص تحلیلکمک3314
متخصص حسابداريکمک3313
متخصص حسابرسی مالیکمک3313
متخصص دفترداري حسابداريکمک3313
متخصص ماماییکمک3222
متخصص مددکاري اجتماعیکمک3412
کاري فلزات شوي اسیدي لوله آبومتصدي شستکمک8122
متصدي کوره آجرپزي کمک8184
مددکار اجتماعیکمک3412
مربی آموزش استثناییکمک2352
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شرح کد کد 
مربی آموزش دوره ابتداییکمک2341
مربی کودکانکمک5312
مربی ورزشکمک3424
مکانیک دیزل برق کمک7412
هاي ثابت مکانیک ماشینکمک7233
هاي کشاورزي مکانیک ماشینکمک7233
اي مکانیک وسایل نقلیه موتوري جادهکمک7231
مکانیک هواپیما کمک7232
ممیز مالیاتیکمک3352
دار قطار یا اتوبوسمهمانکمک5111
مهندس آبیاري کمک3142
مهندس برقکمک3113
مهندس رایانه کمک3512
ناخداي کشتی کمک3152
نقاش اتومبیل کمک7132
نقاش ساختمان کمک7131
بردار نقشهکمک3112
کشنقشهکمک3118
کمیسیونر 3324
کنتاکتورساز 7412
کنترلچی بلیت استادیوم 9625
کنترلچی بلیت تئاتر9625
کنترلچی بلیت سینما9625
کنترلچی تخلیه بار 4324
آهن کنترلچی خط راه8312
ها کننده آفتکنترل7544
کننده ایمنی معدنکنترل3121
کننده ترافیک هواییکنترل3154
کننده روبات صنعتیکنترل3139
هاي هرز کننده علفکنترل7544
کننده کیفیت تولیدات الکترونیکی کنترل7543
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شرح کد کد 
کننده کیفیت تولیدات الکتریکی کنترل7543
کننده کیفیت تولیدات پالستیکیکنترل7543
کننده کیفیت تولیدات مکانیکی کنترل7543
کننده کیفیت کاال کنترل7543
کننده مرغوبیت کاالکنترل7543
کنتورخوان9623
کندودار زنبور عسل 6123
بر جنگلکنده6210
دستی-کار چوبکنده7317
کار سنگ کنده7113
کنسول کل 1115
فروشکوپن9520
کودکیار 5311
دستی-چین آجرپزيکوره7314
دستی -کن آجرپزيکوره خالی7314
دستی -گرکوزه7314
دستی- دوزکوسن7537
کننده آالت موسیقی کوك7312
کننده پیانوکوك7312
بر در معدن کوه8111
گردفروش دورهکهنه9520
دستی -گیر قالیکیس7318
دستی -دوزکیسه7537
کش گرمابه کیسه5169
دستی -کیف چرمی ساز7536

گ
گاراژدار9625
چوبی ساز گاري7522
چی گاري9335
گاوچران 9212
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شرح کد کد 
گاودار 6121
گاودار خودمصرف 6320
بر گچ7123
بر ساختمان گچ7123
کارگچ7123
کار با گچ الیافیگچ7123
کار تزیینیگچ7123
کار ساختمان گچ7123
گرافیست2166
تراش گرانیت7113
گراورساز چاپ7321
گراورساز عکس7321
دستی-گردگیر چینی7314
دستی - گرمکن توتون7516
گروبردار4213
کار اتومبیل گریس7231
هاي ثابت کار ماشینگریس7233
کار موتور هواپیما گریس7232
گریمور 5143
گریمور تبلیغاتی5143
دستی -گزپز7518
گزارشگر 2642
گزارشگر خبري در رادیو یا تلویزیون 2642
گزارشگر دادگاه3343
گزارشگر روزنامه2642
گزارشگر ورزشی2656
وهواگزارشگر وضعیت آب2656
گزارشگر وضعیت ترافیک2656
نویس خبريگزارش2642
نویس دادگاهگزارش3343
دهنده وبگسترش2513
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شرح کد کد 
گفتاردرمان2266
دستی -سازگالب7514
صنایع دستی- آراگل7549
دستی-بر آجرپزيگل7314
دار گلخانه6113
دستی-دوزگل7537
زن پارچه گل7322
زن کاشی گل7316
فروش در دکهگل5211
گردفروش دورهگل9520
گیر فلزي ساز گل7213
دستی- مال سفالگريگل7314
گل مصنوعی ساز7319
هاي گوشتی و شیردهدار دامگله6121
گلیم دستی باف7318
دارگنجینه2621
دستی -کارگوبلن7537
گورکن 5163
گوسفندچران 9212
گوسفنددار 6121
گوسفنددار خودمصرف6320
فروش گوشت5224
دستی -بافگونی7318
دستی-دوز گونی7537
گوینده اخبار2656
گوینده اخبار ورزشی2656
گوینده تلویزیون2656
) شب بازيدر خیمه(گلویی گوینده ته2659
گوینده رادیو2656
گوینده رادیو و تلویزیون 2656
گوینده صحنه2655
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شرح کد کد 
فلزي ساز گهواره7213
شناسگیاه2131
پزشک گیاه2132
شناس گیاه2132
گیتاریست 2652
دستی-دوزگیوه7536

ل
شو با دست در کشتارگاهالشه7511
کش گوسفند و گاو  در کشتارگاه الشه7511
الکل کارالك7132
الکل کار محصوالت چوبیالك7522
ساز المپ7412
روبالي7111
دستی - شوي خانگیلباس9121
گرددورهفروش لباس9520
دستی -سازلبنیات7513
فروش لبنیات5224
گردلبوفروش دوره5212
دستی -ساز حبوباتلپه7514
دستی - دوزلحاف7537
زن سیم فلزيلحیم7212
کار فلزاتلحیم7212
کار کوره فلزاتلحیم7212
کار مشعل لحیم7212
دستی-زن دباغیلش7535
دستی -کار سرامیکلعاب7314
کار محصوالت فلزي لعاب7132
پیچ کااللفاف9321
دستی-گیر فرش، موکت و مبللکه9129
دستی -گیر قالیلکه7318
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شرح کد کد 
دستی- گیر لباسلکه9121
کارلمبه7121
کوب اتومبیللنت7231
دستی- لنزتراش7315
) ریل، گیره و غیره(لوازم پرده ساز 7222
دستی-سازلواشک7514
لوکوموتیوران8311
لوالساز 7222
لوله بخاري ساز 7213
کشلوله7126
کش آبلوله7126
کش ساختمانلوله7126
هاي تهویهکش سیستملوله7126
کش شوفاژلوله7126
کش صنعتیلوله7126
کش فاضالب لوله7126
کش کشتی و هواپیمالوله7126
کش گاز خانگی لوله7126
)کشی گاز و وسایل گازسوزنصب و تعمیر لوله(کش گاز لوله7126
کش وسایل نقلیه لوله7126
)هاي بزرگ مانند فاضالب و خط لوله انتقال نفتبراي لوله(گذار لوله7126
خانهلیتوگرافر چاپ7321
لیتوگرافر عکس7321
چسبانلیمینیت7122
کارلیمینیت7122

م
نشان جنگلمأمور آتش5411
نشانی مأمور آتش5411
نشانی حیات وحشمأمور آتش5411
مأمور آزمایش کنتور آب 3115
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شرح کد کد 
مأمور آسانسور9625
مأمور آگاهی 5412
مأمور آمارگیر 4227
مأمور آمبوالنس3258
مأمور اجراي احکام دادگاه3411
دادرسیمأمور اجراي3411
مأمور اداره پلیس 5412
زیست     مأمور ارشد حفاظت محیط2134
مأمور استیناف2612
مأمور اطفاي حریق 5411
مأمور اطالعات پذیرش هتل4224
مأمور امنیت هتل5414
مأمور امنیتی5414
مأمور امور مهاجرت3351
مأمور انتظامات خط واحد 5112
آهن مأمور بازبین بلیت راه5112
هاي مخابراتی مأمور بازدید فنی دستگاه7422
وحشمأمور باغ5164
مأمور بررسی گذرنامه3351
مأمور پارك کردن خودرو8322
مأمور پارکینگ9625
مأمور پخش و توزیع کاال 5224
مأمور پست 4412
مأمور پلیس5412
مأمور تأدیب5413
مأمور تجسس پلیس3355
مأمور تحقیق حق مالکیت ملک  3411
مأمور تحقیق گزینش 5414
مأمور تدارکات 3323
مأمور تدارکات خرید 3323
مأمور تشخیص مالیات3352
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شرح کد کد 
مأمور تشخیص هویت 5412
مأمور تعزیرات3359
مأمور حراست5414
مأمور حفاظت تأسیسات حرارتی5419
وحشحفاظت حیاتمأمور 5419
مأمور خرید3323
آهنمأمور خط راه8312
مأمور دادرسی3411
مأمور دستگاه فروش خودکار9623
مأمور رسیدگی به حق مالکیت3411
مأمور سالن تشریح 5329
مأمور سالن قطار 5112
مأمور سرشماري4227
مأمور صدور بارنامه3354
برداريبهرهمأمور صدور پروانه 3354
مأمور صدور پروانه ساختمانی3354
مأمور صدور پروانه کسب3354
مأمور صدور گذرنامه3354
مأمور صدور مجوز3354
رتبه کشوريمأمور عالی1115
مأمور قرنطینه حیوانات5164
مأمور قطار5112
دفن ومأمور کفن5163
هاي اجتماعیمأمور کمک3353
کنتور آبمأمور 9623
مأمور کنتور برق9623
مأمور کنتور گاز9623
مأمور کنترل برج مراقبت 3154
مأمور کنترل پارك خودرو9625
مأمور کنترل پرواز3154
مأمور کنترل ترافیک و پارك خودرو5419
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شرح کد کد 
مأمور کنترل عبورومرور در خیابان5419
مأمور گارد جنگل 5419
نشانی جنگلآتشمأمور گشت 5411
مأمور گشت پلیس5412
مأمور گشت حراست5414
مأمور گشت ساحل5419
مأمور گمرك3351
مأمور مالیات غیرمستقیم3352
مأمور مالیات مستقیم3352
مأمور مخابرات7422
مأمور مراقبت از جنگل 5419
مأمور مستمري3353
مأمور مطالبات تأمین اجتماعی3353
نشانی مأمور نجات آتش5411
مأمور نجات غریق5419
مأمور نصب تیر برق 7413
مأمور نیروي انتظامی5412
مؤذن 3414
مؤلف 2641
مؤلف فرهنگ 2643
مؤلف فرهنگ لغات دو یا چندزبانه2643
مادریار 5311
زن کاال مارك9321
مارگیر 6224
ماساژدرمانگر 3255
ماساژور زیبایی 5143
ماساژور طبی 3255
ماساژور ورزشی3424
دستی -بندماست7513
دستی -پیچماسوره7318
دستی -بافیزن پارچهماسوره7318
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شرح کد کد 
خانهماشینچی چاپ7322
هاي سنگین ماشینچی ماشین7233
شوي با دستماشین9122
سازيهاي چرمکار دستگاهماشین7233
هاي سنگینکار ماشینماشین7233
نویس ماشین4131
ماکت چوبی ساز  7522
دستی -بافیماکوگذار پارچه7318
ساز ماله7222
ماما ـ متخصص 2222
ماماي روستایی 3222
ماماي سنتی3222
ماماي متخصص2222
)برداري از سینهعکس(مامونگار 3211
مانکن تبلیغاتی  5241
مانکن لباس5241
مانکن مد5241
آهنمانورچی راه8312
مانیکوریست 5143
دستی-برماهی7511
دستی - کنماهی پاك7511
گري  ماهیچه پرکن ریخته7211
گري ساز ریختهماهیچه7211
گري  گذار ریختهماهیچه7211
گري گیر ریختهماهیچه7211
دستی - ماهی دودکن7511
دستی-ماهی شورکن7511
شناس ماهی2131
فروشماهی5224
هاي داخلیماهیگیر آب6225
هاي ساحلیماهیگیر آب6225
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شرح کد کد 
هاي عمیقماهیگیر آب6225
ماهیگیر خودمصرف 6340
)غیراز نظافتچی و مستخدم(مباشر در منزل 5152
مباشر فروش 3324
چوبی ساز مبل7522
)مبلمان چوبی(سازمبل7522
مبلغ علوم اسالمی2637
مبلغ مذهبی ـ اسالم 2637
مبلغ مذهبی ـ سایر ادیان 2638
هافشانمتخصص آتش2114
ايهاي رایانهمتخصص آزمایش سیستم2519
افزارمتخصص آزمایش نرم2519
شناسیمتخصص آسیب2212
شناسی گفتاري متخصص آسیب2266
آموزش ایمنی کارکنانمتخصص 2263
خدمتمتخصص آموزش ضمن2424
پزشک- متخصص آیورودي2230
متخصص ارتوپدي2212
متخصص ارتودنسی 2261
متخصص استخراج فلزات2146
زیستمتخصص اصالح محیط2134
متخصص اطفال2212
متخصص اقتصاد2631
ها متخصص اقتصاد قیمت2631
متخصص اقتصاد کار 2631
متخصص اقتصاد مالیات 2631
متخصص اقتصادسنجی 2631
نگاري ژئوفیزیکیمتخصص اقیانوس2114
نگاري ژئولوژیکیمتخصص اقیانوس2114
متخصص امراض بافتی 2212
متخصص امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات2529
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شرح کد کد 
متخصص امور آرشیو موزه2621
متخصص امور پرسنلی 2423
متخصص امور کارکنان2423
متخصص امور مذهبی اسالمی2637
متخصص امور مذهبی غیراسالمی2638
شناسی متخصص انگل2131
متخصص اورژانس2212
متخصص اورولوژي2212
متخصص ایمنی3257
متخصص ایمنی پرسنل2263
متخصص ایمنی کار2263
سالمت محیطیمتخصص ایمنی و 3257
متخصص بازاریابی2431
متخصص بازسازي تصویر2651
درمانیمتخصص بازي2269
شناسی متخصص بافت2131
شناسی حیوانات متخصص بافت2131
شناسی گیاهان متخصص بافت2131
متخصص براورد بها 2631
متخصص بهداشت شغلی2263
متخصص بهداشت مواد غذایی 3257
جووسازي ثبت در موتورهاي جستمتخصص بهینه2513
هاي ریوي و سلمتخصص بیماري2212
هاي مسري حیوانات متخصص بیماري2250
سنجیمتخصص بینایی2267
هوشیمتخصص بی2212
متخصص پرتونگاري2212
متخصص پرندگان 2131
پزشکیمتخصص پروتز دندان2261
متخصص پرورش جنگل2132
متخصص پرورش ماهی 2132
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شرح کد کد 
متخصص پزشکی پیشگیري2212
متخصص پزشکی سنتی 2230
متخصص پزشکی قانونی2212
متخصص پستانداران 2131
متخصص پوست2212
متخصص پیراپزشکی2240
درمیمتخصص تاکسی3433
متخصص تبلیغات2431
متخصص تجویز عینک و لنز2267
متخصص تحقیقات قانونی دیجیتالی 2529
تربیت ومتخصص تعلیم2351
متخصص تغذیه 2265
متخصص تغذیه بالینی2265
متخصص تغذیه و خدمات غذایی2265
متخصص تغذیه ورزشی 2265
درمانیمتخصص تفریح2269
متخصص تنظیم خانواده 2269
بخشیمتخصص توان2269
متخصص جانورشناسی 2131
متخصص جنگلبانی2132
داريمتخصص جنگل2132
متخصص چشم2212
شناسی متخصص حشره2131
شناسی و مبارزه با ناقلینمتخصص حشره2263
متخصص حفاظت در برابر پرتوها2263
متخصص حفاظت کار2263
زیستمتخصص حفاظت محیط2134
متخصص حفاظت و ایمنی2263
متخصص داخلی2212
يمتخصص دامدار2132
متخصص درمان دوبینی2267
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شرح کد کد 
) اندو(متخصص درمان ریشه 2261
پزشک-طبیعیمتخصص درمان2230
)ماساژ و مانند آن(هاي دستی متخصص درمان2264
پزشکیمتخصص دندان2261
پزشکی ترمیمیمتخصص دندان2261
پزشکی کودکان متخصص دندان2261
پزشکیرادیولوژي دندانمتخصص 2261
متخصص رژیم غذایی 2265
متخصص روابط عمومی2432
پزشکی متخصص روان2212
پزشکیکانال دندانمتخصص روت2261
هاي تدریسمتخصص روش2351
متخصص ریشه دندان2261
متخصص زایمان2212
درمانی متخصص زبان2266
متخصص زراعت2132
فیزیک متخصص زمین2114
متخصص زنان 2212
متخصص زنان و زایمان2212
شناسی مولکولیمتخصص زیست2131
شیمی یا بیوشیمیمتخصص زیست2131
متخصص ژنتیک سلولی2131
متخصص ژنتیک مولکولی2131
متخصص ژئوفیزیک 2114
)پروتز(متخصص ساخت اندام مصنوعی 3214
اورتزمتخصص ساخت 3214
متخصص ساخت اینترنت2513
پزشکیمتخصص ساخت پروتزهاي دندان3214
هاايمتخصص ساخت چندرسانه2513
متخصص ساخت وب2513
سایتمتخصص ساخت وب2513
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شرح کد کد 
متخصص ستون فقرات2212
هاي خونیمتخصص سرطان و بیماري2212
زیستمتخصص سالمت و بهداشت محیط2263
شناسی متخصص سلول2131
شناسی حیوانات متخصص سلول2131
شناسی گیاهان متخصص سلول2131
شناسی متخصص سنگ2114
متخصص سوانح و حفاظت فنی2263
هاي اداريگذاريمتخصص سیاست2422
هاي تجاريگذاريمتخصص سیاست2422
ايهاي رایانهمتخصص شبکه2523
سنجیشنواییمتخصص 2266
متخصص شیمی 2145
متخصص شیمی آب 2145
متخصص شیمی آلی 2145
متخصص شیمی ارگانیک 2145
متخصص شیمی پلیمر 2145
متخصص شیمی چرم 2145
متخصص شیمی شیشه 2145
متخصص شیمی صنعتی 2145
متخصص شیمی غذایی 2145
متخصص شیمی فیزیک 2145
متخصص شیمی الستیک 2145
متخصص شیمی معدنی 2145
متخصص شیمی نساجی 2145
اي متخصص شیمی هسته2145
متخصص طب پا2269
پزشک- متخصص طب سوزنی 2230
پزشک- متخصص طب گیاهی چینی2230
طب مفصلی متخصص2269
پزشک-متخصص طب یونانی2230
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شرح کد کد 
متخصص علوم آزمایشگاهی 2131
متخصص غدد2212
متخصص فتوگرامتري2165
متخصص فروش رایانه2434
متخصص فروش فناوري اطالعات و ارتباطات2434
)جز فناوري اطالعات و ارتباطاتبه(متخصص فروش فنی 2433
)جز فناوري اطالعات و ارتباطاتبه(متخصص فروش محصوالت پزشکی 2433
متخصص فناوري پالستیک2145
متخصص فناوري زیستی2131
متخصص فناوري سوخت2145
هامتخصص فناوري شیمی مواد غذایی و نوشیدنی2145
متخصص فناوري الستیک2145
متخصص فناوري مهندسی مخابرات2153
متخصص فیزیک2111
متخصص فیزیک پزشکی2111
ايمتخصص فیزیک هسته2111
متخصص فیزیوتراپی2264
فیزیوتراپی ارتوپديمتخصص 2264
متخصص فیزیوتراپی سالمندان2264
متخصص فیزیوتراپی کودکان2264
متخصص قلب و عروق2212
متخصص کاردرمانی2269
آرایی متخصص کانه2114
متخصص کشاورزي 2132
متخصص کودکان2212
متخصص گریم5143
متخصص گفتاردرمانی 2266
بینیمتخصص گوش و حلق و2212
متخصص لثه2261
متخصص ماهیگیري2132
)اورولوژیست(متخصص مجاري ادراري 2212



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 500

شرح کد کد 
متخصص مددکاري اجتماعی2635
متخصص مددکاري اجتماعی پرورشگاه2635
هاي روانیمتخصص مددکاري بیماري2635
متخصص مراقبت از مو5143
متخصص مشاوره 2635
متخصص معماري ساختمان2161
متخصص مغز و اعصاب2212
متخصص نفرولوژي2212
متخصص نیروي کار و مشاغل 2423
آموزشیمتخصص وسایل کمک2351
بصري وآموزشی سمعیمتخصص وسایل کمک2351
متخصص هماتولوژي2212
متخصص هنردرمانی2269
متخصص هواشناسی 2112
پزشک- متخصص هومیوپاتی2230
مترجم 2643
بازبین-مترجم2643
مترجم رسمی دادگستري 2643
مترجم زبان اشاره2643
مترجم شفاهی2643
مترجم کتبی2643
مترور 3112
ها بندي لولهمتصدي آب7126
متصدي آبدارخانه 5132
خان مواد شیمیایی متصدي آتش8131
جز معدن به- متصدي آچار چپ و راست برقی حفاري8113
متصدي آزمایش و سرویس کنتور برق 7412
متصدي آژانس مسافرتی                                                                       4221
متصدي آسانسور9625
متصدي آسانسور شن و ماسه 8343
متصدي آسانسور معدن8343



501مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
سازي آگهی تبلیغاتیمتصدي آماده4419
سازي کاتالوگمتصدي آماده4419
سازي گاهنامهمتصدي آماده4419
متصدي آمار       4312
متصدي آمار بیمه4312
متصدي ابطال تمبر 4412
هاي رادیویی و تلویزیونیمتصدي اتاق کنترل برنامه3521
متصدي اتاق کوره آجرپزي 8184
متصدي اتاقک باالبر 8343
ها متصدي اتصال لوله7126
متصدي اتوي غلتکی خمیر کاغذ و کاغذ8171
متصدي ارائه اطالعات الکترونیکی به مشتري4222
متصدي ارائه اطالعات تلفنی به مشتري4222
متصدي ارائه اطالعات تلفنی محصول به مشتري4222
متصدي ارتباطات تلفنی4223
)نقلوحملخدمات (متصدي ارسال 4323
آهنمتصدي ارسال سیگنال خطوط راه8312
متصدي ارسال موجودي انبار4324
بري متصدي اره چوب8172
بريمتصدي اره دستگاه چوب8172
سازيمتصدي اره دقیق چوب8172
سازي متصدي اره فلکه چوب8172
کش چوبمتصدي اره8172
کشی کارهاي چوبی ظریف متصدي اره7523
سازي متصدي اره گابیانی چوب8172
بريمتصدي اره گرد چوب8172
سازي گرد چوبمتصدي اره8172
سازي متصدي اره نواري چوب8172
متصدي اسکن4415
متصدي اسناد4415
متصدي اسناد کتابخانه4411
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شرح کد کد 
کاري فلزات متصدي اسیدکاري آب8122
متصدي اشتغال 3333
متصدي اصالح نقشه 3118
متصدي اطالعات گردشگري4221
متصدي اطالعات هتل 4224
رسانی حضوريمتصدي اطالع4225
رسانی مرکز تماس مشتريمتصدي اطالع4222
متصدي اعتبارات 4211
متصدي افکت3521
متصدي اکتشاف نفت 8113
متصدي اموال انبار4324
متصدي امور بانکی4211
متصدي امور پستی 4412
متصدي امور ترابري دریایی 3152
متصدي امور ترابري زمینی 4323
متصدي امور ترابري هوایی 3154
متصدي امور تربیت بدنی 3424
ها متصدي امور چک4211
متصدي امور خیریه 3414
متصدي امور دبیرخانه4110
امور رهنمتصدي 4312
متصدي امور صحنه3435
متصدي امور عمومی دفتري4110
متصدي امور مالی4312
متصدي امور مالیاتی3352
متصدي امور مسافرتی4221
متصدي امور نوسازي راه و ساختمان3112
متصدي انبار4324
متصدي انبارهاي نفت خام 8131
متصدي انباري آشپزخانه9412
متصدي انتشار4419
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شرح کد کد 
متصدي انتشار رومیزي7321
متصدي انتقال اطالعات به پایگاه اطالعات4132
متصدي انفجار7542
متصدي انفجار معدن 7542
متصدي اوراق بهادار4312
هاي دوبله متصدي ایستگاه3521
متصدي اینترتایپ7322
متصدي باجه ارز4211
متصدي باجه بانک4211
متصدي باجه پست 4412
بانکمتصدي باجه پست4211
متصدي باجه مخابرات 4223
متصدي بار4324
متصدي بارریز ذوب فلزات 8121
متصدي بارریزي با پاتیل فلزات8121
ها متصدي بارگیري کشتی4323
متصدي بارگیري کوره ذوب فلز8121
کاري فلزات خانه آبمتصدي بارگیري گرم8122
متصدي بارگیري و تحویل بار4323
متصدي بازرسی سوخت هواپیما 7232
متصدي بازرسی موتور هواپیما 7232
متصدي باسکول 4324
متصدي باالبر 8343
) باالبر معادن و ساختمان(متصدي باالبرهاي مکانیکی 8343
متصدي بانک اطالعات فنی کتابخانه4411
متصدي بایگانی4415
متصدي بایگانی کتابخانه4411
متصدي بخش الکترولیز فلز8121
متصدي بخش منابع انسانی 4416
آوري مواد شیمیایی متصدي برج کلنگی عمل8131
متصدي بررسی نرخ 3359
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شرح کد کد 
متصدي برش کنده8172
آالت تولیدي متصدي برق ماشین7412
) اسکرینچاپ اسکرین یا سیلک(متصدي بستن زینک 7321
بندي دستیمتصدي بسته9321
بندي بار در انبارمتصدي بسته4324
متصدي بکسل کردن زنجیري 7215
گذار کوره ذوب فلز متصدي بلوك8121
متصدي بوفه 5246
متصدي بویلر و تانک تغذیه 8182
بردار نفت و گاز متصدي بهره8113
متصدي بیمه4312
متصدي بیمه امانات پستی داخلی و خارجی 4412
متصدي بیل حفاري8342
متصدي پاتیل برگردان قالب ذوب فلز 8121
متصدي پارك 9625
متصدي پارکینگ 9625
متصدي پاستوریزاسیون لبنیات8160
متصدي پاك کردن الوار در معدن 8111
متصدي پتک خودکار 7221
هاي رادیویی و تلویزیونیمتصدي پخش برنامه3521
متصدي پخش و توزیع کاال 5224
جز هتلبه- متصدي پذیرش4226
متصدي پذیرش بیمار4226
متصدي پذیرش مطب پزشکی 4226
متصدي پذیرش مهمان در هتل4224
متصدي پرداخت مزد و حقوق4313
معدنمتصدي پردازش فلز مغناطیسی در 8112
آهنگريمتصدي پرس7221
متصدي پرس تخته چندال8172
کاري ماهیچه فلزيمتصدي پرس8121
متصدي پرکردن بطري8183
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شرح کد کد 
متصدي پست سفارشی 4412
بانکمتصدي پست4211
متصدي پل بازشو8343
متصدي پل متحرك 8343
متصدي پل معلق 8343
بنزین متصدي پمپ5245
پمپ تخلیه دیگ بخار و بویلرمتصدي8182
متصدي پمپ مواد محصوالت سیمانی 8114
متصدي پیشخوان ارائه خوراکی و نوشیدنی5246
متصدي پیشخوان ساالد در رستوران5246
تریامتصدي پیشخوان کافه5246
متصدي تأمین مواد اولیه تولید 4324
خمیر کاغذمتصدي تابلوي کنترل فرایند تولید کاغذ و 3139
متصدي تارکش دستگاه ریسندگی8151
خانه ظهور فیلممتصدي تاریک3521
خانه ظهور فیلم و عکسمتصدي تاریک8132
متصدي تجهیزات اتاق کنترل رادیو و تلویزیون 3521
متصدي تجهیزات استخراج نفت خام 8131
هاي الکترونیکیرسانهمتصدي تجهیزات انتقال فیلم به نوار ویدئو یا سایر 8132
متصدي تجهیزات پخش رادیویی و تلویزیونی3521
متصدي تجهیزات تصویري3521
کننده مواد معدنی متصدي تجهیزات جذب8112
متصدي تجهیزات رسوب طال8112
شوي زغال ومتصدي تجهیزات شست8112
متصدي تجهیزات صوتی3521
تصویري-متصدي تجهیزات صوتی3521
سازي فلزات متصدي تجهیزات کربنات8121
متصدي تخریب معدن 7542
متصدي تخلیه بار 4323
گري فلزاتمتصدي تخلیه درجه ریخته8121
متصدي تخلیه صندوق پستی 4412



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 506

شرح کد کد 
متصدي تخلیه و بارگیري 4323
متصدي تدارکات انبار 4324
متصدي ترافیک باند فرودگاه 3154
آهنترمز راهمتصدي8312
متصدي ترمز قطار8312
متصدي تعمیرات تلفن 7422
متصدي تعمیر تأسیسات تهویه مطبوع7127
متصدي تعمیر تجهیزات سردخانه7127
متصدي تعمیر و نگهداري هواپیما 7232
آهنمتصدي تعویض خطوط راه8312
متصدي تعیین خالفی ماشین 5412
متصدي تعیین مسیر هواپیما 3154
متصدي تغذیه دستگاه چاپ7322
متصدي تفریحات سالم 3424
ها متصدي تفکیک نامه4412
متصدي تکثیر اوراق 4415
متصدي تلفن4223
متصدي تلفن راه دور 4223
متصدي تلگراف و تلفن 4223
خانه نفت متصدي تلمبه8113
متصدي تلمبه نفت پاالیشگاه 8131
اسکیمتصدي تله8343
یژسیمتصدي تله8343
کابینمتصدي تله8343
هامتصدي تنظیم آگهی4419
متصدي تنظیم پروازها 3154
گري ها و صفحات مدل ریختهمتصدي تنظیم درجه8121
اندازي تجهیزات ظهور خودکار عکس و فیلمهمتصدي تنظیم و را8132
متصدي توالت 9112
بافی کردن پارچه ـ پارچهمتصدي توپ8152
متصدي تولید داروهاي شیمیایی8131
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شرح کد کد 
متصدي تولید لعاب شیمیایی 8131
متصدي تولید مواد سفیدکننده پارچه 8131
پارچه اي یکمتصدي تولید ورق فلزات لوله8121
کننده طال نشینمتصدي ته8112
کننده نقره نشینمتصدي ته8112
متصدي تهیه اقالم تولید4324
)مواد(متصدي تهیه برنامه نیازهاي تولید 4324
متصدي تهیه رونوشت4415
متصدي تهیه فهرست اقالم تولید4324
متصدي تهیه مکاتبات4419
هاي پرسنلی متصدي ثبت پرونده4416
متصدي ثبت و تجزیه و ارسال مراسالت پستی 4412
متصدي جایگاه سوخت و سرویس5245
گري فلزاتگذاري ریختهمتصدي جداسازي و درجه8121
متصدي جرثقیل8343
متصدي جرثقیل ثابت 8343
آهن متصدي جرثقیل راه8343
متصدي جرثقیل شناور8343
آوري آمار متصدي جمع4227
کاري فلزات آوري خاکستر آبمتصدي جمع8122
ها ها، مهرها و کلیشهمتصدي چاپ با انواع قالب7322
متصدي چاپ پارچه 7322
متصدي چاپ چرم 7322
متصدي چاپ روي پارچه7322
متصدي چاپ نقشه 7322
متصدي چرخ خیاطی صنعتی8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت آستر8153
صنعتی-چرخ دوخت بالشمتصدي 8153
صنعتی- متصدي چرخ دوخت پوشاك8153
صنعتی- متصدي چرخ دوخت تشک8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت چتر8153
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شرح کد کد 
صنعتی- متصدي چرخ دوخت دستکش8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت روکش خودروها8153
صنعتی-متصدي چرخ دوخت روکش مبل8153
صنعتی-کالهمتصدي چرخ دوخت 8153
صنعتی- دوزيمتصدي چرخ سوزن8153
متصدي چرخ کردن شیر8160
دوزي صنعتیمتصدي چرخ گل8153
بري کارگاه فراوري چوب متصدي چوب8172
هامتصدي حساب4311
متصدي حضوروغیاب کارکنان 4416
متصدي حفاري 8113
متصدي حفر چاه نفت و گاز 8113
کمیسیونمتصدي حق 4312
کاري فلزات متصدي حمل واگن لوله آب8122
نقل بار ومتصدي حمل4323
شوي مواد معدنیمتصدي خاك8112
آهن متصدي خدمات راه4323
متصدي خرید 3323
ها کشی خیابانمتصدي خط7131
متصدي دایره ارز4211
متصدي دایره بروات 4211
متصدي دایره معامالت بانکی 4211
هاي کانال آبی کشتیمتصدي دریچه8350
دادن فلز متصدي دستگاه آب8122
دیده کردن کردن فلزات متصدي دستگاه آب8122
گیرغورهمتصدي دستگاه آب8160
متصدي دستگاه آبکاري آلومینیوم 8122
متصدي دستگاه آبکاري حرارتی فلزات8122
متصدي دستگاه آبکاري فلزات8122
متصدي دستگاه آبکاري فوالد8122
سازيگیري چرممتصدي دستگاه آب8155
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شرح کد کد 
لیموگیرمتصدي دستگاه آب8160
متصدي دستگاه آب مقطرگیري صنعتی 8131
گیري صنعتیمیوهمتصدي دستگاه آب8160
سازينباتمتصدي دستگاه آب8160
پزيآجیلمتصدي دستگاه 8160
سازي متصدي دستگاه آدامس8160
سازي متصدي دستگاه آرایش اولیه چرم8155
متصدي دستگاه آردساز8160
متصدي دستگاه آسترکش مقوا 8171
متصدي دستگاه آسیا کردن پالستیک 8142
متصدي دستگاه آسیا کردن الستیک 8141
متصدي دستگاه آسیا کردن لعاب شیشه 8185
متصدي دستگاه آسیاب مواد معدنی8112
متصدي دستگاه آسیاکن چوب 8172
متصدي دستگاه آسیاکننده ادویه8160
متصدي دستگاه آسیاکننده حبوبات8160
متصدي دستگاه آسیاکننده غالت8160
متصدي دستگاه آسیاکننده نیشکر8160
متصدي دستگاه آسیاي چوب 8172
هاي گوشتیاوردهآسیاي ضایعات و فرمتصدي دستگاه 8160
متصدي دستگاه آسیاي مقوا و کاغذ 8171
سازيمتصدي دستگاه آلومینیوم8121
سازي الیاف نساجیمتصدي دستگاه آماده8151
سازي پارچهمتصدي دستگاه آماده8154
) تنه درخت(بینه سازي گردهمتصدي دستگاه آماده7521
سازي خزآمادهمتصدي دستگاه 8155
بافیمتصدي دستگاه آهار در پارچه8154
متصدي دستگاه آهارزنی پارچه8154
متصدي دستگاه اتصال کابل و طناب8189
بافیمتصدي دستگاه اتو در پارچه8154
شوییمتصدي دستگاه اتوکشی رخت8157
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شرح کد کد 
زنی بطري و قوطیمتصدي دستگاه اتیکت8183
سازيادویهمتصدي دستگاه 8160
کش چوب متصدي دستگاه اره8172
گیري متصدي دستگاه اسانس8160
گیري گیاهانمتصدي دستگاه اسانس8160
متصدي دستگاه استخراج مواد شیمیایی 8131
متصدي دستگاه استخوان خردکنی8160
کننده سبزیجاتمتصدي دستگاه استرلیزه8160
کننده شیر و سایر محصوالت لبنیاسترلیزهمتصدي دستگاه 8160
کننده ماهیمتصدي دستگاه استرلیزه8160
کننده مواد غذاییمتصدي دستگاه استرلیزه8160
کننده مواد گوشتیمتصدي دستگاه استرلیزه8160
جاتکننده میوهمتصدي دستگاه استرلیزه8160
سنگ متصدي دستگاه اشباع زغال8114
سازي مواد غذاییمتصدي دستگاه افشره8160
زن چايمتصدي دستگاه الک8160
متصدي دستگاه الک مواد شیمیایی 8131
)خز(متصدي دستگاه الگوسازي پوست 8159
متصدي دستگاه الگوسازي چرم 8159
متصدي دستگاه الگوسازي کاله 8159
متصدي دستگاه الگوسازي منسوجات8159
دستگاه انجماد گوشت و ماهیمتصدي 8160
متصدي دستگاه انجماد میوه و سبزیجات8160
گیر در معدن متصدي دستگاه اندازه8111
متصدي دستگاه اندودکاري کاغذ8171
سازيمتصدي دستگاه ایرانیت8114
متصدي دستگاه بافت ریسندگی  8151
متصدي دستگاه بافت فرش ماشینی8152
دستگاه بافت قالی ماشینیمتصدي 8152
متصدي دستگاه بافت کابل 8121
متصدي دستگاه بافت گلیم ماشینی8152
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شرح کد کد 
متصدي دستگاه بالشتک ریسندگی8151
سازي متصدي دستگاه بتون8114
کاري فلزاتمتصدي دستگاه بخار آب8122
متصدي دستگاه بخار پارچه و پتو 8154
متصدي دستگاه براق کردن پارچه 8154
زنی بطري و قوطیمتصدي دستگاه برچسب8183
ها در کارخانهزنی ظروف و بستهمتصدي دستگاه برچسب8183
پتو متصدي دستگاه برش8152
متصدي دستگاه برش پشم شیشه8185
پالستیکمتصدي دستگاه برش8142
متصدي دستگاه برش تیوپ الستیکی8141
متصدي دستگاه برش چرم 8155
دستمال کاغذيمتصدي دستگاه برش8143
متصدي دستگاه برش سنگ 8112
سیگارمتصدي دستگاه برش8160
کاري پروفیل فلزيمتصدي دستگاه برش8121
کاري چوبمتصدي دستگاه برش8172
کاري فوالد متصدي دستگاه برش8121
کاغذ در کارخانه محصوالت کاغذيمتصدي دستگاه برش8143
صحافی-متصدي دستگاه برش کاغذ7323
متصدي دستگاه برش کاغذ ـ کاغذسازي  8171
متصدي دستگاه برش الستیک 8141
محصوالت سیمانی متصدي دستگاه برش8114
مقوا ـ کاغذسازيمتصدي دستگاه برش8143
موکتمتصدي دستگاه برش 8152
متصدي دستگاه برش نئوپان  8172
کوبیمتصدي دستگاه برنج8160
سازي عکسمتصدي دستگاه بزرگ8132
سازيمتصدي دستگاه بستنی8160
بندي                                      متصدي دستگاه بسته8183
بندي بارمتصدي دستگاه بسته8183
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شرح کد کد 
بندي چايمتصدي دستگاه بسته8183
بندي دارومتصدي دستگاه بسته8131
متصدي دستگاه بطري پرکن شیر8183
متصدي دستگاه بطري پرکن کارخانه تولید مواد غذایی8183
متصدي دستگاه بطري پرکن نوشابه 8183
متصدي دستگاه بطري کردن مایعات 8183
شویی کارخانه تولید مواد غذاییمتصدي دستگاه بطري8183
ریزي سیمانی متصدي دستگاه بلوك8114
زنی سیمانی متصدي دستگاه بلوك8114
سازي سیمانیمتصدي دستگاه بلوك8114
کوبی فلز متصدي دستگاه بوته8121
متصدي دستگاه بوجاري8160
متصدي دستگاه بودادن آجیل8160
متصدي دستگاه بودادن قهوه8160
نباتیمتصدي دستگاه بوگیري روغن8160
بافیمتصدي دستگاه پارچه8152
کننده شیر و لبنیاتمتصدي دستگاه پاستوریزه8160
متصدي دستگاه پخت آسفالت 8131
متصدي دستگاه پخت بیسکویت8160
متصدي دستگاه پخت رنگ 8131
متصدي دستگاه پخت رنگرزي پارچه8154
متصدي دستگاه پخت شکر8160
پخت فلزمتصدي دستگاه8121
متصدي دستگاه پخت میوه8160
متصدي دستگاه پخت یونولیت8142
متصدي دستگاه پخش رادیو و تلویزیون 3521
متصدي دستگاه پرداخت بتون                                                            8114
متصدي دستگاه پرداخت تراش چوب 8172
متصدي دستگاه پرداخت چوب 8172
متصدي دستگاه پرداخت رنگ و روغن 7523
متصدي دستگاه پرداخت فلزات8122
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شرح کد کد 
متصدي دستگاه پرداخت موزاییک 8114
متصدي دستگاه پردازش عکس 8132
متصدي دستگاه پرس آجر 8184
متصدي دستگاه پرس پارچه 8152
متصدي دستگاه پرس پالستیک8142
متصدي دستگاه پرس تخته چندالیی 8172
الیی متصدي دستگاه پرس تخته سه8172
متصدي دستگاه پرس چندالیه پالستیکی8142
چوب متصدي دستگاه پرس8172
متصدي دستگاه پرس روکش 8172
متصدي دستگاه پرس سفال، چینی، کاشی و سرامیک8184
متصدي دستگاه پرس ضایعات کاغذي8143
کاري شمش متصدي دستگاه پرس8121
متصدي دستگاه پرس کاغذ ـ کاغذسازي 8171
متصدي دستگاه پرس گل رس 8184
متصدي دستگاه پرس الستیک 8141
متصدي دستگاه پرس الستیک وسایل نقلیه 8141
مقوا ـ کاغذسازيمتصدي دستگاه پرس8143
مالمینمتصدي دستگاه پرس8142
دستگاه پرس موزاییکمتصدي 8114
متصدي دستگاه پرس نئوپان 8172
متصدي دستگاه پرکردن و پرس قوطی 8183
متصدي دستگاه پرکن اکسیژن8131
کن متصدي دستگاه پشم خشک8155
سازي متصدي دستگاه پشم شیشه8185
شوییمتصدي دستگاه پشم8155
کاريمتصدي دستگاه پالستیک8142
سیمانی سازدستگاه پلمتصدي8114
سیمانی سازمتصدي دستگاه پله8114
زنی متصدي دستگاه پنبه8151
متصدي دستگاه پنبه نسوز  8131
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شرح کد کد 
متصدي دستگاه پنیرسازي8160
سازيکنی چرممتصدي دستگاه پوست8155
سازيزنی چوبمتصدي دستگاه پوشال8172
سازيچوبسازي متصدي دستگاه پوشال8172
متصدي دستگاه پوشش ورق کاغذي8171
متصدي دستگاه پولیش پتو و پارچه 8152
کاري چوب متصدي دستگاه پولیش8172
متصدي دستگاه تابیدن نخ و رشته 8151
متصدي دستگاه تبخیر مواد شیمیایی8131
سازي چرم- متصدي دستگاه تراش پوست8155
سازيچوب-چوبمتصدي دستگاه تراش 8172
فلزات  متصدي دستگاه تراش7225
کاري چدن متصدي دستگاه تراش8121
کاري فلزمتصدي دستگاه تراش7225
متصدي دستگاه تراش الستیک 8141
متصدي دستگاه ترکیب نفت 8131
بافیمتصدي دستگاه تریکو8153
متصدي دستگاه تزریق پالستیک8142
دستگاه تزریق الستیکمتصدي 8141
گذاري کارخانه مواد غذاییمتصدي دستگاه تشتک8183
متصدي دستگاه تصفیه خمیر کاغذ 8171
متصدي دستگاه تصفیه روغن نباتی8160
متصدي دستگاه تصفیه شربت قند8160
متصدي دستگاه تصفیه شکر8160
متصدي دستگاه تصفیه فوالد 8121
تصفیه قندمتصدي دستگاه 8160
متصدي دستگاه تصفیه مواد شیمیایی8131
متصدي دستگاه تصفیه نفت 8131
متصدي دستگاه تصفیه نیشکر8160
متصدي دستگاه تعمیر تایر8141
متصدي دستگاه تغلیظ مواد معدنی 8114
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شرح کد کد 
کن چغندرمتصدي دستگاه تفاله خشک8160
کن خمیر کاغذ متصدي دستگاه تفاله8171
اي مواد شیمیاییمتصدي دستگاه تقطیر دسته8131
اي نفت خام و گاز طبیعیمتصدي دستگاه تقطیر دسته8131
متصدي دستگاه تقطیر متناوب مواد شیمیایی8131
متصدي دستگاه تقطیر متناوب نفت خام و گاز طبیعی 8131
متصدي دستگاه تقطیر مواد شیمیایی8131
متصدي دستگاه تقطیر نفت 8131
متصدي دستگاه تمیزکاري چرم 8155
سازيمتصدي دستگاه توتون8160
)پارچه توري(متصدي دستگاه توربافی 8152
) نوار تور تزیینی(بافی متصدي دستگاه تور8159
متصدي دستگاه تولید آمونیاك8131
متصدي دستگاه تولید آهار8131
تولید ابزارمتصدي دستگاه 7225
)کلید و پریز(متصدي دستگاه تولید ادوات برقی پالستیکی 8142
متصدي دستگاه تولید اسفنج 8142
متصدي دستگاه تولید اسکاچ 8142
متصدي دستگاه تولید اسید  8131
متصدي دستگاه تولید اکسیژن 8131
متصدي دستگاه تولید الکل صنعتی 8131
متصدي دستگاه تولید انواع الك  8131
متصدي دستگاه تولید انواع نان، کیک و کلوچه8160
متصدي دستگاه تولید بتون8114
متصدي دستگاه تولید بطري پالستیکی8142
متصدي دستگاه تولید پاپوش8156
متصدي دستگاه تولید پارافین 8131
متصدي دستگاه تولید پاکت کاغذي8143
متصدي دستگاه تولید پاکت کاغذي شیر پاستوریزه8143
متصدي دستگاه تولید پاکت نامه و پاکت8143
متصدي دستگاه تولید پالستوفوم 8142
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شرح کد کد 
متصدي دستگاه تولید پنبه بهداشتی 8131
متصدي دستگاه تولید پودر صنعتی 8131
شویی متصدي دستگاه تولید پودر لباس8131
متصدي دستگاه تولید تخته چوبی چندالیی 8172
متصدي دستگاه تولید تراشه سیلیکون8189
متصدي دستگاه تولید تیزاب8131
متصدي دستگاه تولید تینر8131
متصدي دستگاه تولید تیوپ پالستیکی8142
متصدي دستگاه تولید تیوپ الستیکی8141
متصدي دستگاه تولید جعبه شیرینی8171
متصدي دستگاه تولید جعبه مقوایی8143
هاي کاغذيمتصدي دستگاه تولید جعبه8143
متصدي دستگاه تولید جوهر و مرکب 8131
متصدي دستگاه تولید چسب8131
متصدي دستگاه تولید چمدان8156
کش متصدي دستگاه تولید حشره8131
متصدي دستگاه تولید خمیر شیشه 8185
متصدي دستگاه تولید خمیردندان 8131
متصدي دستگاه تولید داروي دام 8131
PVCمتصدي دستگاه تولید در و پنجره 8142

متصدي دستگاه تولید در و پنجره پالستیکی8142
متصدي دستگاه تولید دستمال کاغذي8171
متصدي دستگاه تولید دفترچه8143
متصدي دستگاه تولید رنگ 8131
متصدي دستگاه تولید روغن موتور 8131
متصدي دستگاه تولید روغن نباتی 8160
پالستیکیمتصدي دستگاه تولید روکش8142
متصدي دستگاه تولید زونکن مقوایی8143
متصدي دستگاه تولید سس 8160
متصدي دستگاه تولید سم 8131
متصدي دستگاه تولید سمباده کاغذي8143
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شرح کد کد 
دستگاه تولید سیگارمتصدي 8160
متصدي دستگاه تولید سیمان 8114
متصدي دستگاه تولید شامپو 8131
مرغ کاغذيمتصدي دستگاه تولید شانه تخم8143
متصدي دستگاه تولید شکالت8160
متصدي دستگاه تولید شمع8131
متصدي دستگاه تولید صابون 8131
متصدي دستگاه تولید ضدیخ 8131
متصدي دستگاه تولید ظروف کاغذي8143
متصدي دستگاه تولید عایق 8131
متصدي دستگاه تولید عایق پالستیکی8142
متصدي دستگاه تولید عایق رطوبتی8131
متصدي دستگاه تولید عطر و ادوکلن8131
متصدي دستگاه تولید فایبرگالس8142
هاي نفتی متصدي دستگاه تولید فراورده8131
متصدي دستگاه تولید فرمیکا  8172
متصدي دستگاه تولید فوم8131
متصدي دستگاه تولید فیبر  8172
متصدي دستگاه تولید فیلتر مقوایی  8143
متصدي دستگاه تولید فیلم  8132
PVCمتصدي دستگاه تولید فیلم 8132

متصدي دستگاه تولید فیلم عکاسی8132
)دارو(تولید قرص متصدي دستگاه 8131
متصدي دستگاه تولید قالده، زین و افسار8156
متصدي دستگاه تولید قند8160
متصدي دستگاه تولید قیر 8131
متصدي دستگاه تولید کائوچوي مصنوعی8141
متصدي دستگاه تولید کابل پالستیکی8142
متصدي دستگاه تولید کارتن مقوایی8143
متصدي دستگاه تولید کاغذ 8171
متصدي دستگاه تولید کاغذ دیواري 8143
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شرح کد کد 
متصدي دستگاه تولید کاغذ عکاسی  8132
متصدي دستگاه تولید کامپوزیت پلیمري8142
متصدي دستگاه تولید کبریت  8131
پوش الستیکیمتصدي دستگاه تولید کف8141
متصدي دستگاه تولید کفش8156
دستگاه تولید کفش پالستیکیمتصدي 8142
متصدي دستگاه تولید کفش و پاپوش8156
متصدي دستگاه تولید کفش ورزشی8156
متصدي دستگاه تولید کک  8114
متصدي دستگاه تولید کمپارس پلیمري8142
متصدي دستگاه تولید کمربند8156
متصدي دستگاه تولید کود شیمیایی 8131
تولید کود و سممتصدي دستگاه 8131
متصدي دستگاه تولید کیسه پالستیکی 8142
متصدي دستگاه تولید کیسه کاغذي 8143
متصدي دستگاه تولید کیف8156
متصدي دستگاه تولید گاز هالوژنه 8131
متصدي دستگاه تولید گاز هیدروژنه 8131
متصدي دستگاه تولید گازکربنیک 8131
متصدي دستگاه تولید گازوئیل 8131
متصدي دستگاه تولید گازهاي صنعتی 8131
متصدي دستگاه تولید گچ 8114
متصدي دستگاه تولید گوگرد 8114
متصدي دستگاه تولید التکس 8141
متصدي دستگاه تولید الستیک خام 8141
متصدي دستگاه تولید الستیک وسایل نقلیه 8141
دستگاه تولید الیی ریسندگیمتصدي 8151
متصدي دستگاه تولید لعاب مواد شیمیایی 8131
متصدي دستگاه تولید لوازم آرایشی 8131
PVCمتصدي دستگاه تولید لوله 8142

اتیلن متصدي دستگاه تولید لوله پلی8142
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شرح کد کد 
متصدي دستگاه تولید لوله مقوایی8143
خرطومی پالستیکیهاي متصدي دستگاه تولید لوله8142
متصدي دستگاه تولید مازوت 8131
متصدي دستگاه تولید مایع صنعتی 8131
شویی متصدي دستگاه تولید مایع ظرف8131
متصدي دستگاه تولید مبلمان7523
متصدي دستگاه تولید محصوالت پالستیکی8142
متصدي دستگاه تولید محصوالت چوبی7523
تولید محصوالت دارویی و آرایشیمتصدي دستگاه 8131
متصدي دستگاه تولید محصوالت کاغذي8143
متصدي دستگاه تولید محصوالت کاغذي بهداشتی8143
متصدي دستگاه تولید محصوالت الستیکی8141
متصدي دستگاه تولید محصوالت لبنی8160
متصدي دستگاه تولید محصوالت مقوایی8143
متصدي دستگاه تولید مقوا 8171
متصدي دستگاه تولید مالمین 8142
متصدي دستگاه تولید مواد بهداشتی 8131
کننده و سفیدکننده متصدي دستگاه تولید مواد پاك8131
متصدي دستگاه تولید مواد شوینده8131
متصدي دستگاه تولید مواد شیمیایی 8131
منفجرهمتصدي دستگاه تولید مواد 8131
متصدي دستگاه تولید میخ پرچ فلزي7225
متصدي دستگاه تولید نان8160
متصدي دستگاه تولید نایلون8142
متصدي دستگاه تولید نخ و الیاف نایلونی 8142
متصدي دستگاه تولید نفت سفید 8131
متصدي دستگاه تولید نفت گاز 8131
متصدي دستگاه تولید وازلین 8131
متصدي دستگاه تولید واکس 8131
هاي پالستیکیمتصدي دستگاه تولید ورق8142
متصدي دستگاه تولید هیدروژن  8131
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شرح کد کد 
متصدي دستگاه تهیه پفک8160
متصدي دستگاه تهیه خمیر کاغذ 8171
متصدي دستگاه تهیه خوراك دام و طیور8160
متصدي دستگاه تهیه شربت8160
دستگاه تهیه عرقیات گیاهیمتصدي 8160
متصدي دستگاه تهیه کالباس و سوسیس8160
متصدي دستگاه تهیه مواد غذایی8160
متصدي دستگاه تیر سیمانی ساز  8114
متصدي دستگاه ثابت کردن رنگ پارچه 8154
متصدي دستگاه جداسازي آب و رسوبات از نفت 8131
مرکز مواد شیمیاییمتصدي دستگاه جداسازي گریز از8131
متصدي دستگاه جداسازي مواد رادیواکتیو 8131
متصدي دستگاه جداسازي مواد شیمیایی 8131
متصدي دستگاه جدول بتونی ساز8114
متصدي دستگاه جالي کاغذ ـ کاغذسازي8171
پالستیکمتصدي دستگاه جوش8142
کاري فوالدمتصدي دستگاه جوش8121
ها کننده صفحهکننده و ردیفمتصدي دستگاه جمع7323
متصدي دستگاه چاپ اسکرین7322
بزرگمتصدي دستگاه چاپ برگه7322
متصدي دستگاه چاپ برگه کوچک7322
متصدي دستگاه چاپ دیجیتال 7322
متصدي دستگاه چاپ رول7322
متصدي دستگاه چاپ روي پالستیک8142
چاپ عکسمتصدي دستگاه 8132
متصدي دستگاه چاپ فلکسو7322
متصدي دستگاه چاپ فیلم عکاسی8132
متصدي دستگاه چاپ گراور7322
متصدي دستگاه چادردوزي8159
کنیمتصدي دستگاه چاي خشک8160
کوبمتصدي دستگاه چاي8160
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شرح کد کد 
کنمتصدي دستگاه چاي مخلوط8160
آبکاري فلزاتدنده پرداخت و متصدي دستگاه چرخ8122
سازي متصدي دستگاه چرم8155
زنی پشت موکتمتصدي دستگاه چسب8152
زنی الستیک متصدي دستگاه چسب8141
کاري الستیکمتصدي دستگاه چسب8141
کنیمتصدي دستگاه چغندر پاك8160
بري متصدي دستگاه چوب8172
ماشینکن فیلتر مقوایی هواي متصدي دستگاه چین8171
جز معدنبه- متصدي دستگاه حفاري8113
جز معدنبه-دارمتصدي دستگاه حفاري جهت8113
متصدي دستگاه حفاري راسول8342
متصدي دستگاه حفاري عمرانی 8113
متصدي دستگاه حفاري معدن8111
متصدي دستگاه حفر تونل یا چاه8113
متصدي دستگاه حکاکی محصوالت چوبی7523
متصدي دستگاه حالجی8151
سیمانی ساز متصدي دستگاه حوض8114
بافی متصدي دستگاه حوله8152
گیريمتصدي دستگاه خامه8160
متصدي دستگاه خراطی7523
بندي سنگ معدنمتصدي دستگاه خردایش و دانه8112
متصدي دستگاه خردکردن مواد شیمیایی 8131
متصدي دستگاه خردکن چوب 8172
متصدي دستگاه خردکن خمیر کاغذ و کاغذ8171
متصدي دستگاه خردکن در معدن8111
متصدي دستگاه خردکن سنگ و مواد معدنی8112
متصدي دستگاه خردکن فلز 8121
متصدي دستگاه خردکن الستیک8141
متصدي دستگاه خردکن نئوپان 8172
خردکن نیشکرمتصدي دستگاه 8160
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شرح کد کد 
کن ـ آجرپزي متصدي دستگاه خشک8184
کن پارچه متصدي دستگاه خشک8154
کن روکش چوبمتصدي دستگاه خشک7521
کن مواد شیمیایی متصدي دستگاه خشک8131
کن نئوپان متصدي دستگاه خشک8172
کنی رنگرزي پارچه متصدي دستگاه خشک8154
متصدي دستگاه خمیرکن چوب 8172
متصدي دستگاه خمیرکن کاغذ باطله 8171
ساز کاغذ متصدي دستگاه خمیر8171
متصدي دستگاه خمیرگیري نان8160
تراشی فلز                                                              متصدي دستگاه داخل7225
چرممتصدي دستگاه دباغی پوست و8155
متصدي دستگاه درودگري7523
متصدي دستگاه دوخت تخته چندالیی 8172
کردن الیاف مصنوعیمتصدي دستگاه دوك8151
متصدي دستگاه ذوب پالستیک8142
متصدي دستگاه ذوب الستیک8141
دادن کاغذ ـ کاغذسازي متصدي دستگاه رطوبت8171
گیر پارچه متصدي دستگاه رطوبت8154
کشی چوب متصدي دستگاه رنده8172
آمیزي سرامیکمتصدي دستگاه رنگ8184
بري پارچهمتصدي دستگاه رنگ8154
پاشی الستیک متصدي دستگاه رنگ8141
متصدي دستگاه رنگرزي پارچه 8154
شوییمتصدي دستگاه رنگرزي پوشاك در خشک8157
متصدي دستگاه رنگرزي چرم8155
زدایی پارچه متصدي دستگاه رنگ8154
زن پالستیکی متصدي دستگاه رنگ8142
بافی متصدي دستگاه روبان8159
کشیمتصدي دستگاه روغن8160
گیري نباتیمتصدي دستگاه روغن8160
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شرح کد کد 
دادن سیم کابل متصدي دستگاه روکش8121
کاري پالستیکیمتصدي دستگاه روکش8142
کاري فلزاتروکشمتصدي دستگاه 8122
کاري الستیک وسایل نقلیه متصدي دستگاه روکش8141
کن چوب                                          متصدي دستگاه روکش8172
بر خمیر کاغذ و کاغذمتصدي دستگاه رول8171
متصدي دستگاه ریسندگی نخ و رشته 8151
بافی متصدي دستگاه ریسمان8159
متصدي دستگاه رینگ ریسندگی8151
سازيمتصدي دستگاه ساچمه8189
متصدي دستگاه ساخت الیاف مصنوعی  8131
متصدي دستگاه ساخت پارکت چوبی7523
متصدي دستگاه ساخت پروفیل فلزي 8121
متصدي دستگاه ساخت تایر8141
متصدي دستگاه ساخت تیوپ الستیکی 8141
متصدي دستگاه ساخت ساروج شنی 8114
متصدي دستگاه ساخت فارسیت 8114
متصدي دستگاه ساخت قایق پالستیکی8142
ساخته بتونی متصدي دستگاه ساخت قطعات پیش8114
متصدي دستگاه ساخت قطعات فایبرگالس8142
متصدي دستگاه ساخت کائوچوي مصنوعی 8131
متصدي دستگاه ساخت کاربیت  8131
متصدي دستگاه ساخت مفتول  8121
متصدي دستگاه سازنده محصوالت الستیکی 8141
متصدي دستگاه سانتریفوژ تولید مواد غذایی8160
متصدي دستگاه سایش موزاییک 8114
گیرمتصدي دستگاه سبوس8160
متصدي دستگاه سخت و سفت کردن فلزات 8121
دوزي منسوجاتمتصدي دستگاه سرطاق8152
سازمتصدي دستگاه سرکه8160
متصدي دستگاه سفید کردن پارچه 8154



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 524

شرح کد کد 
متصدي دستگاه سفیدکننده خمیر کاغذ 8171
کاري پالستیکمتصدي دستگاه سمباده8142
کاري الستیک متصدي دستگاه سمباده8141
زنی چوب متصدي دستگاه سنباده7523
بريمتصدي دستگاه سنگ8112
زنی فلزمتصدي دستگاه سنگ7225
سازيهاي تر و خشک چرمزنی قسمتمتصدي دستگاه سنگ8155
متصدي دستگاه سنگ مصنوعی ساز 8114
کن چوب متصدي دستگاه سوراخ8172
متصدي دستگاه سیگار پر کردن8160
متصدي دستگاه سیگارپیچی8160
سیگارسازيمتصدي دستگاه 8160
بر معدن متصدي دستگاه سیم8112
بکسل بافی متصدي دستگاه سیم8121
متصدي دستگاه سیم فلزي سازي8121
کوبمتصدي دستگاه شالی8160
زنی الیاف                                        متصدي دستگاه شانه8151
سازيزنی چرممتصدي دستگاه شانه8155
متصدي دستگاه شستن چغندر قند8160
شوي الیافومتصدي دستگاه شست8151
شوي پارچه ومتصدي دستگاه شست8154
شوي پوست ومتصدي دستگاه شست8155
شوي سبزیجاتومتصدي دستگاه شست8160
هاي شیرشوي شیشهومتصدي دستگاه شست8160
شوي الشه گوسفندومتصدي دستگاه شست8160
شوي مواد شیمیایی ومتصدي دستگاه شست8131
شوي موزاییک ومتصدي دستگاه شست8114
شوي میوهومتصدي دستگاه شست8160
کنمتصدي دستگاه شکر خشک8160
پیچ با ماشینمتصدي دستگاه شکالت8160
سازيمتصدي دستگاه شکالت8160
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شرح کد کد 
دادن چوب متصدي دستگاه شکل8172
دهنده کاله نمديدستگاه شکلمتصدي8159
پیچ ریسندگیمتصدي دستگاه شل8151
سازيکش راهمتصدي دستگاه شن8342
گیري گندممتصدي دستگاه شن8160
گريمتصدي دستگاه شیشه8185
سازيمتصدي دستگاه شیر خشک8160
گیري قند متصدي دستگاه شیره8160
تولید شیشه-شوییمتصدي دستگاه شیشه8185
شویی کارخانه تولید مواد غذاییمتصدي دستگاه شیشه8183
گذار کارخانه تولید مواد غذایی متصدي دستگاه شیشه8183
کاري موزاییک  متصدي دستگاه صاف8114
متصدي دستگاه صاف کردن چرم8155
کن ریسندگیمتصدي دستگاه صاف8151
متصدي دستگاه صافی روغن موتور 8131
متصدي دستگاه صافی قند8160
) شومیز(متصدي دستگاه صحافی با جلد نرم 7323
متصدي دستگاه صحافی چندگانه7323
شمارمتصدي دستگاه صفحه7323
کاري الماس صنعتی متصدي دستگاه صیقل8114
کاري پالستیکمتصدي دستگاه صیقل8142
کاري چوب متصدي دستگاه صیقل7523
کاري سنگمتصدي دستگاه صیقل8114
کاري فلزات                                                     متصدي دستگاه صیقل8122
کاري الستیک متصدي دستگاه صیقل8141
سازيگیري چرممتصدي دستگاه ضخامت8155
کن پارچه متصدي دستگاه طاقه8152
متصدي دستگاه طراحی فلز 8121
متصدي دستگاه طراحی لوله فلزي8121
متصدي دستگاه طراحی لوله یکپارچه 8121
متصدي دستگاه طراحی مفتول 8121
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شرح کد کد 
بافی متصدي دستگاه طناب8159
متصدي دستگاه طناب فلزي سازي8121
پالستیکی سازمتصدي دستگاه ظروف 8142
متصدي دستگاه ظهور عکاسی8132
متصدي دستگاه ظهور عکس سیاه و سفید 8132
متصدي دستگاه ظهور عکس مثبت 8132
متصدي دستگاه ظهور عکس معکوس 8132
متصدي دستگاه ظهور فیلم رنگی8132
پالستیکیکاريمتصدي دستگاه عایق8142
مواد غذاییسازي متصدي دستگاه عصاره8160
گیري انواع گوشتمتصدي دستگاه عصاره8160
گیري گیاهانمتصدي دستگاه عصاره8160
آورنده خاویارمتصدي دستگاه عمل8160
آورنده ماهیمتصدي دستگاه عمل8160
آوري فلز متصدي دستگاه عمل8121
متصدي دستگاه غربال خمیر کاغذ 8171
متصدي دستگاه غلتک تولید ورقه و صفحه فلزي 8121
زن کاغذ متصدي دستگاه غلتک8171
متصدي دستگاه فراوري چوب8172
متصدي دستگاه فراوري سنگ 8112
متصدي دستگاه فراوري شیر8160
متصدي دستگاه فراوري گوشت8160
متصدي دستگاه فراوري ماهی8160
بافیمتصدي دستگاه فرش8152
متصدي دستگاه فشارکاري فلزات8121
متصدي دستگاه فلزکاري7225
کوبمتصدي دستگاه فلفل8160
متصدي دستگاه فیلتراسیون تولید کاغذ8171
متصدي دستگاه فیلترساز سیگار8160
گیري فوالد متصدي دستگاه قاب8121
متصدي دستگاه قالب بازکن محصوالت سیمانی 8114
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شرح کد کد 
بندي قطعات بتونی متصدي دستگاه قالب8114
ریزي پالستیکمتصدي دستگاه قالب8142
ریزي الستیکمتصدي دستگاه قالب8141
ریزي فلزمتصدي دستگاه قالب7225
زن پالستیکمتصدي دستگاه قالب8142
زن تایر وسایل نقلیه متصدي دستگاه قالب8141
زنی موزاییک متصدي دستگاه قالب8114
گیر پالستیکمتصدي دستگاه قالب8142
گیر الستیک متصدي دستگاه قالب8141
گیري کاله متصدي دستگاه قالب8159
شوییمتصدي دستگاه قالی8157
متصدي دستگاه قطع لوله فلزي8121
بافی متصدي دستگاه قالب8152
زنی چوبمتصدي دستگاه قلم7523
متصدي دستگاه قندریزي8160
متصدي دستگاه قوطی پرکن روغن موتور 8131
متصدي دستگاه قوطی پرکن کارخانه تولید مواد غذایی8183
متصدي دستگاه قوطی پرکن مواد شیمیایی 8131
سايمتصدي دستگاه قهوه8160
کنمتصدي دستگاه قهوه مخلوط8160
بافی متصدي دستگاه قیطان8159
متصدي دستگاه کائوچوکاري8141
متصدي دستگاه کابل فلزي سازي   8121
متصدي دستگاه کاغذ تاکن 7323
کن متصدي دستگاه کاغذ خشک8171
متصدي دستگاه کراشر معدن8112
سازيمتصدي دستگاه کره8160
بافیمتصدي دستگاه کش8152
بافی جورابدستگاه کشمتصدي 8152
متصدي دستگاه کشش چرم 8155
دادن  فلزات متصدي دستگاه کش8121
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شرح کد کد 
متصدي دستگاه کشش فیبر نوري8142
بندي فوالد متصدي دستگاه کالف8121
کن ریسندگیمتصدي دستگاه کالف8151
سازيمتصدي دستگاه کمپوت8160
فلزاتمتصدي دستگاه کنترل مرکزي تولید 3135
کشمتصدي دستگاه کنجاله8160
کاري چوبمتصدي دستگاه کنده7523
کاري و حکاکی چوبمتصدي دستگاه کنده7523
متصدي دستگاه کنسروساز گوشت و ماهی8160
متصدي دستگاه کنسروساز میوه و سبزي8160
متصدي دستگاه کوبیدن باروت8131
متصدي دستگاه کوتاه کردن نهایی پشم 8155
متصدي دستگاه کوره ذوب فلز 8121
متصدي دستگاه کیسه پرکن آرد8183
متصدي دستگاه گرمکن توتون8160
گیريمتصدي دستگاه گالب8160
شوییمتصدي دستگاه گندم8160
متصدي دستگاه گوگرددهنده تایر وسایل نقلیه8141
بافی متصدي دستگاه گونی8152
کاريمتصدي دستگاه الستیک8141
روبیمتصدي دستگاه الي8113
ساز تایر متصدي دستگاه الیه8141
بند تولید تخته چوبی چندالییمتصدي دستگاه الیی8172
گیر فرش، موکت و مبلمتصدي دستگاه لکه8157
شویی گیري لباس در خشکمتصدي دستگاه لکه8157
متصدي دستگاه لوله سیمانی ساز 8114
کن  متصدي دستگاه ماسه مخلوط8114
پاش نماي ساختمانمتصدي دستگاه ماشه7133
سازمتصدي دستگاه مالت8160
گیري فلزات متصدي دستگاه ماهیچه8121
متصدي دستگاه مبدل رآکتورهاي شیمیایی 8131
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شرح کد کد 
شویی متصدي دستگاه مبل8157
متصدي دستگاه متراژ پارچه 8152
زن چوب متصدي دستگاه مته8172
ریختگی متصدي دستگاه تولید محصوالت بتون8114
ریختگیمتصدي دستگاه تولید محصوالت سنگ8114
متصدي دستگاه مخلوط کردن لعاب شیشه 8185
متصدي دستگاه مخلوط کردن مواد شیمیایی 8131
کن ریسندگیمتصدي دستگاه مخلوط8151
کن شیشهمتصدي دستگاه مخلوط8185
کن گل رسمتصدي دستگاه مخلوط8184
کن مواد اولیه شیمیایی متصدي دستگاه مخلوط8131
بافی متصدي دستگاه مخمل8152
کن سازمتصدي دستگاه مداد پاك8141
سازمتصدي دستگاه مشمع8141
کاري متصدي دستگاه مفتول8121
کشی فلزي متصدي دستگاه مفتول8121
سازي متصدي دستگاه مالت8114
زنی متصدي دستگاه موزاییک8114
سازي متصدي دستگاه موزاییک8114
متصدي دستگاه موزدایی پوست و چرم8155
بافیمتصدي دستگاه موکت8152
زنی کفشمتصدي دستگاه میخ8156
ساز متصدي دستگاه نئوپان8172
سازيمتصدي دستگاه نبات8160
پیچی متصدي دستگاه نخ8151
متصدي دستگاه نقاشی چوب 7523
متصدي دستگاه نقاله 8343
زن گندمنممتصدي دستگاه 8160
کوبیمتصدي دستگاه نمک8160
متصدي دستگاه نواربافی8159
متصدي دستگاه نورد آلومینیوم 8121
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شرح کد کد 
متصدي دستگاه نورد پیاپی فوالد 8121
متصدي دستگاه نورد شیشه 8185
متصدي دستگاه نورد فلزات 8121
متصدي دستگاه نورد فوالد سرد 8121
متصدي دستگاه نورد الستیک 8141
متصدي دستگاه نوشابه پرکن 8183
سازمتصدي دستگاه نوشابه8160
گريکاري ـ شیشهمتصدي دستگاه واکیوم8185
متصدي دستگاه ورز خمیر کاغذ 8171
بر خمیر کاغذ و کاغذمتصدي دستگاه ورق8171
متصدي دستگاه ورقه کردن خمیر کاغذ 8171
متصدي دستگاه ولکانیزه کردن الستیک8141
متصدي دستگاه هیدروژنه کردن روغن نباتی8160
بافیمتصدي دستگاه یراق8159
سازيمتصدي دستگاه یخ8160
هاي بافت منسوجاتمتصدي دستگاه8152
هاي پخش ویدئویی متصدي دستگاه3521
هاي پرداخت پوست و چرممتصدي دستگاه8155
هاي پیچیدن الیاف نساجیمتصدي دستگاه8151
هاي تفریحی در پارك متصدي دستگاه8189
هاي تولید محصوالت پالستیکیمتصدي دستگاه8142
هاي تولید محصوالت سنگی متصدي دستگاه8114
هاي تولید محصوالت سیمانیمتصدي دستگاه8114
هاي تولید محصوالت شیمیایی متصدي دستگاه8131
هاي تولید محصوالت مواد معدنیمتصدي دستگاه8114
هاي نفت و گاز هاي حفاري کامل چاهمتصدي دستگاه8113
هاي ریسندگی الیاف نساجیمتصدي دستگاه8151
هاي سالن کشتارگاهمتصدي دستگاه8160
متصدي دستمزدها4313
بندي مراسالت پست متصدي دسته4412
متصدي دفتر اندیکاتور 4419
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شرح کد کد 
متصدي دفتر ثبت اسناد2619
متصدي دکل حفاري چاه نفت8113
متصدي دکل چاه نفت 8113
هاي نفت و گاز متصدي دکل چاه8113
جز معدنبه-متصدي دکل حفاري 8113
دادن کوره ذوب فلزمتصدي دم8121
متصدي دوربین تلویزیون 3521
تولید فلزمتصدي دیگ 8121
متصدي دیگ بخار 8182
)بویلر(متصدي دیگ بخار 8182
متصدي دیگ بخار کشتی8182
ریزي فلزاتمتصدي ذوب8121
کاري فلزات متصدي ذوب8121
هاي درودگرياندازي دستگاهمتصدي راه7523
کنمتصدي رخت9625
متصدي رزرو بلیت مسافرتی 4221
چوبگیريمتصدي رطوبت7521
آمد و توقف هواپیماها ومتصدي رفت3154
متصدي رمپ فرودگاه 3154
بري متصدي رنده دستگاه چوب8172
)جایی کانتینربهماشین جا(استاکر متصدي ریچ8343
متصدي ریگر 7215
گري فلزات متصدي ریخته8121
کوبیمتصدي زرکوبی یا نقره7323
متصدي زیراکس 4415
متصدي سردخانه 4324
گوییمتصدي سرویس پاسخ4223
متصدي سفارشات 3323
متصدي سکوي حفاري                                                                      8113
کش کارهاي چوبی هاي نقشهمتصدي سوار کردن دستگاه7523
هاي بخار رسانی دیگمتصدي سوخت8182
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شرح کد کد 
متصدي سوخت کشتی8182
متصدي سوخت و سرویس لنگرگاه                                               5245
متصدي سیلو4324
اندازبکسلمتصدي سیم7215
متصدي شارژ کوره ذوب فلز8121
کاري فلزات شوي ماشین گالوانیزه آبومتصدي شست8122
گذاري اتومبیل متصدي شماره5412
متصدي شناورسازي مواد معدنی8112
متصدي شناورکننده مس 8112
متصدي شناورکننده مواد معدنی 8112
متصدي شناورکننده مولیبدنیوم 8112
متصدي شیرفلکه دیگ بخار و بویلر8182
متصدي صافی طبلی گردان مواد شیمیایی 8131
متصدي صافی فشاري مواد شیمیایی 8131
)رویدادهاي تفریحی و ورزشی(متصدي صدور بلیت 5230
متصدي صدور بلیت سفر4221
متصدي صدور بلیت مسافرتی 4221
متصدي صدور پروانه ورود و خروج کاال در انبار4324
ها متصدي صدور جواز ساختمان3354
هاي بانکی متصدي صدور حواله4211
متصدي صدور قبض انبار 4324
متصدي صدور گذرنامه3354
نامه رانندگی متصدي صدور گواهی5412
هاي رادیو و تلویزیون متصدي ضبط برنامه3521
متصدي ضبط و تکثیر کاست 3521
متصدي ضبط ویدئویی 3521
هاي بانکی نامهمتصدي ضمانت4211
متصدي عرشه کشتی 3152
آهنمتصدي عالئم و ارتباطات راه8312
متصدي عملیات حرارتی فلزات8121
متصدي عملیات حرارتی کوره ذوب8121
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شرح کد کد 
متصدي عوارض راه9625
متصدي غذاي بیمارستان 5329
متصدي غربال مواد شیمیایی 8131
کاري فلزات هاي مغناطیسی آبمتصدي غلتک8122
متصدي فتوکپی 4415
فتوگراور چاپمتصدي7321
متصدي فروش بلیت هواپیما4221
متصدي فروش تمبر 4412
متصدي فکس4415
متصدي فلزکاري دست و پاي مصنوعی3214
متصدي فیلتر خاك اره 7521
ریزي خمیر کاغذ متصدي قالب8143
متصدي قسمت بازنشستگی 4416
ووصل برقمتصدي قطع7413
تلفنووصل متصدي قطع7422
کاري فلزات بندي آبمتصدي قالب8122
متصدي کاریابی3333
متصدي کاغذپیچی کاالها دستی9321
شاپمتصدي کافی5132
متصدي کپی4415
متصدي کلکسیون3433
متصدي کمپرسور دیگ بخار و بویلر8182
متصدي کنترل فرایند پاالیش خمیر کاغذ3139
تولید خمیر کاغذمتصدي کنترل فرایند 3139
متصدي کنترل فرایند خط مونتاژ خودکار3139
متصدي کنترل فرایند دستگاه تولید الستیک 3139
متصدي کاردکس 4415
متصدي کارگزینی 4416
متصدي کافه5132
تراپی متصدي کبالت3211
متصدي کتابخانه4411
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شرح کد کد 
متصدي کدگذاري 4413
متصدي کنترل اتاق فرمان برق 3131
متصدي کنترل انتقال و توزیع برق 3131
متصدي کنترل ایستگاه پمپاژ آب و فاضالب3132
متصدي کنترل با تلویزیون مدار بسته 5414
متصدي کنترل بار در انبار 4324
متصدي کنترل بار در باراندازها و میادین 4323
متصدي کنترل بارگیري 4324
کننده هاي خنکمتصدي کنترل برج3132
متصدي کنترل برق 3131
متصدي کنترل بصري بانک 5414
متصدي کنترل پاالیش نفت 3134
خانه آب و فاضالبمتصدي کنترل پساب تصفیه3132
متصدي کنترل پست برق 3131
رسانی متصدي کنترل تأسیسات آب3132
تصفیه و تجزیه شیمیایی موادمتصدي کنترل تجهیزات 3133
متصدي کنترل تصفیه فاضالب 3132
گري فلزاتمتصدي کنترل تکمیل ریخته3135
متصدي کنترل تلمبه آب 3132
متصدي کنترل توزیع آب 3132
متصدي کنترل توزیع برق3131
نقلومتصدي کنترل خدمات حمل4323
متصدي کنترل چاه نفت 8113
بندي نفت متصدي کنترل درجه3134
متصدي کنترل دستگاه آبکاري فلزات3135
متصدي کنترل دستگاه الکترولیز فلزات3135
متصدي کنترل دستگاه انرژي باد 3131
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه برش3135
متصدي کنترل دستگاه پرداخت فلزات3135
فلزاتکاري متصدي کنترل دستگاه پرس3135
متصدي کنترل دستگاه تصفیه مواد شیمیایی3133
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شرح کد کد 
متصدي کنترل دستگاه تصفیه نفت و گاز طبیعی3134
متصدي کنترل دستگاه تقطیر پاالیش نفت و گاز طبیعی3134
متصدي کنترل دستگاه تقطیر مواد شیمیایی3133
متصدي کنترل دستگاه تقطیر نفت و گاز طبیعی3134
متصدي کنترل دستگاه تولید گاز طبیعی 3134
متصدي کنترل دستگاه جداسازي مواد شیمیایی3133
متصدي کنترل دستگاه جداسازي نفت و گاز طبیعی3134
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه حدیده3135
دهی فلزاتمتصدي کنترل دستگاه حرارت3135
شیمیاییمتصدي کنترل دستگاه خرد کردن مواد 3133
متصدي کنترل دستگاه خشک کردن مواد شیمیایی3133
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه ذوب3135
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه روکش3135
گري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه ریخته3135
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه سخت3135
فلزاتزنی متصدي کنترل دستگاه سمباده3135
زنی فلزاتمتصدي کنترل دستگاه سنگ3135
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه سوهان3135
متصدي کنترل دستگاه صاف کردن مواد شیمیایی3133
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه صیقل3135
آوري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه عمل3135
شیمیاییآوري مواد متصدي کنترل دستگاه عمل3133
کاري فلزاتمتصدي کنترل دستگاه غلتک3135
متصدي کنترل دستگاه فراوري شیمیایی مواد3133
متصدي کنترل دستگاه قوطی پرکن کارخانه تولید مواد غذایی8183
دادن فلزاتمتصدي کنترل دستگاه کش3135
متصدي کنترل دستگاه گالوانیزه کردن فلزات3135
دستگاه گداخت فلزاتمتصدي کنترل3135
متصدي کنترل دستگاه مخلوط کردن مواد شیمیایی3133
کن پاالیش نفت و گاز طبیعیمتصدي کنترل دستگاه مخلوط3134
متصدي کنترل دستگاه مولد برق 3131
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شرح کد کد 
متصدي کنترل دستگاه نورد فلزات3135
متصدي کنترل دستگاه نیروي جزرومدي 3131
متصدي کنترل دستگاه نیروي خورشیدي 3131
متصدي کنترل دستگاه نیروي ولتی 3131
متصدي کنترل دستگاه و رآکتور تقطیر شیمیایی مواد3133
متصدي کنترل دیگ بخار 8182
رینگ ریسندگی متصدي کنترل8151
متصدي کنترل ژنراتور تولید برق3131
متصدي کنترل سیستم نیروي برق3131
رسانی آبمتصدي کنترل شبکه3132
متصدي کنترل شبکه برق 3131
متصدي کنترل شبکه فاضالب 3132
متصدي کنترل شیر نفت و گاز 8113
هاي برق فشار قوي متصدي کنترل عملیات پست3131
متصدي کنترل فراوري نفت3134
متصدي کنترل فرایند تولید فلز3135
متصدي کنترل کلرزنی آب 3132
متصدي کنترل کوره انفجاري ذوب فلزات3135
سوزمتصدي کنترل کوره زباله3132
کن شیرینآالت آبمتصدي کنترل ماشین3132
آالت ایستگاه تولید نیروي برقمتصدي کنترل ماشین3131
آالت پاالیشگاه نفت و گاز طبیعیمتصدي کنترل ماشین3134
آالت تصفیه آب متصدي کنترل ماشین3132
خانه آب و فاضالبآالت تصفیهمتصدي کنترل ماشین3132
خانه فاضالبآالت تصفیهمتصدي کنترل ماشین3132
آالت تولید آلومینیوممتصدي کنترل ماشین3135
آالت تولید پارافین متصدي کنترل ماشین3134
گازآالت تولید متصدي کنترل ماشین3134
آالت فراوري پسماند مایعمتصدي کنترل ماشین3132
آالت فراوري شیمیایی موادمتصدي کنترل ماشین3133
آالت فیلتر آب متصدي کنترل ماشین3132
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شرح کد کد 
آالت گرماآمایی شیمیایی مواد متصدي کنترل ماشین3133
آالت نیروگاه برقمتصدي کنترل ماشین3131
آالت نیروگاه برقابیماشینمتصدي کنترل 3131
آالت نیروگاه تولید برقمتصدي کنترل ماشین3131
آالت نیروگاه خورشیديمتصدي کنترل ماشین3131
ايآالت نیروگاه هستهمتصدي کنترل ماشین3131
رسانی متصدي کنترل مخازن آب3132
متصدي کنترل مخزن پاالیشگاه پتروشیمی3134
خانهموتور آب در تصفیهمتصدي کنترل3132
متصدي کنترل موتور برق 3131
متصدي کنترل نیروگاه دیزلی3131
متصدي کنترل و آزمایش قطعات الکترونیکی8212
هاي سد ها و سوپاپمتصدي کنترل و تنظیم دریچه3132
متصدي کنترل ورود4221
ها کنمتصدي کندانسور و گرم8182
آجرپزيمتصدي کوره 8184
پزي متصدي کوره آهک8114
متصدي کوره پخت سفال، چینی، کاشی و سرامیک8184
متصدي کوره پخت لعاب مواد شیمیایی 8131
متصدي کوره تبدیل آهن لخته به آهن ساخته یا فوالد 8121
متصدي کوره تبدیل فلزات غیرآهنی 8121
) کوره اکسیژن(متصدي کوره تبدیل فوالد 8121
متصدي کوره تصفیه فلزات غیرآهنی 8121
متصدي کوره تولید شیشه8185
پزيمتصدي کوره چینی8184
متصدي کوره حرارت مجدد فلزات 8121
متصدي کوره خشک کردن تخته و الوار7521
متصدي کوره خشک کردن چوب7521
متصدي کوره خشک ذوب فلز 8121
متصدي کوره خمیر شیشه 8185
دادن فلزمتصدي کوره دم8121
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شرح کد کد 
متصدي کوره ذوب چدن8121
متصدي کوره ذوب فلزات 8121
متصدي کوره سخت کردن قالب 8121
متصدي کوره سخت و سفت کردن فلز 8121
پزيمتصدي کوره سرامیک8184
پزيمتصدي کوره سفال8184
متصدي کوره سوخت آهک 8114
متصدي کوره سیمان 8114
سازيمتصدي کوره شیشه8185
پزي متصدي کوره صابون8131
آوري فلز متصدي کوره عمل8121
آوري مواد شیمیایی متصدي کوره عمل8131
پزيمتصدي کوره کاشی8184
پزي متصدي کوره گچ8114
متصدي کوره گداختن فلز 8121
متصدي کوره گرماي فلز 8121
متصدي کوره نقطه ذوب فلزات 8121
) کوره پیچشی(متصدي کوره نقطه ذوب فلزات 8121
) کوره سرباز(متصدي کوره نقطه ذوب فلزات 8121
) کوره قوس الکتریکی(متصدي کوره نقطه ذوب فلزات 8121
) کوره مخصوص ذوب فلز(متصدي کوره نقطه ذوب فلزات 8121
متصدي گشایش اعتبار 4211
زنی و چاپ پارچه متصدي گل7322
هاي نمایشمتصدي لباس3435
بري زن دستگاه چوبمتصدي لبه8172
متصدي لودر کمرشکن معدن8111
متصدي لیفتراك 8344
ها متصدي لیست کردن آدرس4412
ها متصدي لیست کردن نامه4412
متصدي لینوتایپ7322
آالت تولید فوالدماشینزنی متصدي مارك8121
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شرح کد کد 
گذار بافت ماشینیمتصدي ماسوره8151
کاري فلزات متصدي ماشین آب سرد آب8122
کاري فلزات متصدي ماشین آب8122
متصدي ماشین آسیا کردن گل آجرپزي 8184
متصدي ماشین آسیا کردن گل سفالگري 8184
متصدي ماشین آسیاي سنگ 8112
آالت احیاي فلزماشینمتصدي 8121
آالت تولید محصوالت شیمیایی متصدي ماشین8131
آالت ذوب فلز متصدي ماشین8121
آالت ساخت آلیاژمتصدي ماشین8121
ربا آالت ساخت آهنمتصدي ماشین8121
آالت ساخت چدن  متصدي ماشین8121
آالت ساخت فوالد  متصدي ماشین8121
آالت فراوري چوب                                                   متصدي ماشین8172
آالت فراوري فلزات                                                 متصدي ماشین8121
آالت فراوري مواد معدنی و سنگ                    متصدي ماشین8112
داري آالت متحرك کشاورزي و جنگلمتصدي ماشین8341
ابزار فلزمتصدي ماشین7225
ابزار کار روي چوب  متصدي ماشین7523
متصدي ماشین استخراج در معدن 8111
متصدي ماشین افست لیتوگرافی7322
متصدي ماشین اوزالید 4415
ریزي متصدي ماشین بتون8114
متصدي ماشین برش در معدن 8111
) جامبو(متصدي ماشین بزرگ حفاري معدن 8111
متصدي ماشین پرداخت فلز 8122
کپی و زیراکس و فتوکپی متصدي ماشین پلی4415
متصدي ماشین پودرکننده سنگ 8112
متصدي ماشین تصفیه فلز 8122
متصدي ماشین تمیزکاري فلز8122
تودوزي صحافیمتصدي ماشین 7323
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شرح کد کد 
متصدي ماشین تولید الماس صنعتی 8114
معدن-متصدي ماشین جامبو8111
متصدي ماشین جالدادن الماس صنعتی 8114
متصدي ماشین چاپ 7322
ايمتصدي ماشین چاپ استوانه7322
متصدي ماشین چاپ افست7322
متصدي ماشین چاپ چرخان 7322
روتوگراورمتصدي ماشین چاپ 7322
متصدي ماشین چاپ کاغذ دیواري7322
متصدي ماشین چاپ لیتوگرافی فیلم7322
متصدي ماشین چاپ منسوجات 7322
زنی صحافیمتصدي ماشین چسب7323
ریزيمتصدي ماشین حروف7322
متصدي ماشین حفاري 8342
متصدي ماشین حفاري پیوسته معدن8111
متصدي ماشین حکاکی محصوالت سنگی 8114
برداريمتصدي ماشین خاك8342
متصدي ماشین خردکن مواد معدنی 8112
سنگ متصدي ماشین خردکننده زغال8112
متصدي ماشین خردکننده صخره 8112
شوییمتصدي ماشین خشک8157
بري متصدي ماشین درخت8341
متصدي ماشین درو8341
صنعتی-ماشین دوخت پوشاك چرمیمتصدي8153
)از داخل تاخوردگی(متصدي ماشین دوخت کاغذ 7323
صنعتی- متصدي ماشین دوزندگی پوست و خز8153
صنعتی-متصدي ماشین دوزندگی چرم8153
شوییمتصدي ماشین رخت8157
کاري فلز متصدي ماشین روکش8122
کاري مفتول متصدي ماشین روکش8122
) ايمحصوالت فلزي استوانه(گري گریز از مرکز متصدي ماشین ریخته8121
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شرح کد کد 
گري مداوم فلزاتمتصدي ماشین ریخته8121
سازيمتصدي ماشین ساچمه8189
زنی فلزمتصدي ماشین سمباده8122
متصدي ماشین سندپالست فلز8122
تراشی معدنمتصدي ماشین سنگ8112
گري فلززنی ریختهسنگمتصدي ماشین 8122
کاري فلزمتصدي ماشین سوهان8122
شوي فرشومتصدي ماشین شست8157
شوي قالیومتصدي ماشین شست8157
شوي مبلومتصدي ماشین شست8157
شوي موکتومتصدي ماشین شست8157
سازيمتصدي ماشین شیشه8185
متصدي ماشین صافی گل آجرپزي 8184
متصدي ماشین صافی گل سفالگري 8184
متصدي ماشین صحافی7323
کاري فلز متصدي ماشین صیقل8122
متصدي ماشین طراحی سنگ 8112
آوري مواد معدنی متصدي ماشین عمل8112
ورکردن فلز متصدي ماشین غوطه8122
متصدي ماشین قطع و انداختن درخت8341
صنعتیدوزي متصدي ماشین قالب8153
فلز) ضدزنگ(متصدي ماشین گالوانیزه کردن 8122
سازي سازي چینیمتصدي ماشین گچ8184
متصدي ماشین گردپاشی فلز 8122
روب معدنمتصدي ماشین الي8111
شوییمتصدي ماشین لباس8157
شوییشویی و خشکمتصدي ماشین لباس8157
متصدي ماشین مته در معادن سنگ 8111
متصدي ماشین مخروط جداکننده در معدن 8111
کننده مواد معدنی متصدي ماشین مخروطی8112
متصدي ماشین مخلوط کردن فلز 8121
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شرح کد کد 
متصدي ماشین مخلوط کردن گل آجرپزي 8184
متصدي ماشین مخلوط کردن گل سفالگري 8184
متصدي ماشین نقاشی فلزات 8122
متصدي ماشین نورد فوالد 8121
متصدي ماشین نورد فوالد گداخته 8121
متصدي متوفیات 5163
جز معدنبه- متصدي مته حفاري8113
هامتصدي محاسبه هزینه4311
متصدي مخزن پاالیشگاه پتروشیمی8131
آوري چوب و الوار                متصدي مخزن عمل7521
اطالعات کتابخانهمتصدي مدارك و 4411
رسانی تلفنی داروییمتصدي مرکز اطالع4222
متصدي مرمت اسناد 2651
کاري فلزات متصدي مواد شیمیایی آب8122
متصدي مواد منفجره در معدن 7542
متصدي موتور بخار8182
متصدي موتورخانه کشتی 8182
متصدي موجودي انبار4324
متصدي موزه3433
متصدي مونوتایپ7322
متصدي مهرزدن در اداره پست 4412
گذاري نورد فلزمتصدي میله8121
متصدي میز کوره ذوب فلزات 8121
متصدي میکروفن و بلندگو 3521
متصدي میکروفیش 4415
متصدي میکساژ ـ انطباق صدا با تصویر 3521
متصدي نصب پارکت و مکالئوم 7122
تأسیسات تهویه مطبوعمتصدي نصب 7127
متصدي نصب تزیینات ساختمان 7131
متصدي نصب خازن 7412
متصدي نصب خطوط برق7413
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شرح کد کد 
متصدي نصب خطوط تلفن و تلگراف7422
متصدي نصب دکل چاه نفت 7215
پوش ـ پارکت و مکالئوم متصدي نصب کف7122
متصدي نقاله 8343
متصدي نگهداري خطوط لوله نفت و گاز 8113
متصدي نمایش سیار فیلم 3521
متصدي نمایش فیلم 3521
) تنه درخت(بینه متصدي نوار گرده7521
متصدي نوار نقاله8343
متصدي نورد فوالد8121
متصدي نور صحنه3435
متصدي وام 4211
متصدي ورود اطالعات4132
هااطالعات پرداختمتصدي ورود 4132
کردن کاالي انبارمتصدي وزن4324
کشی در انبارمتصدي وزن4324
متصدي ولکانیزه کردن الستیک وسایل نقلیه 8141
متصدي هدایت زمینی هواپیما 3154
بکسل و طنابکننده سیممتصل7215
کننده کابل و طناب متصل7215
رسانمتن3435
روابط عمومینویس متن2432
متولی مسجد و زیارتگاه 3414
کار حفر تونل یا چاهمته8113
هاي نفت و گاز کار چاهمته8113
کار چوب مته7522
کار فلز مته7222
مجتهد دین اسالم 2637
مجري برنامه رادیو و تلویزیون 2656
سازمجسمه2651
محافظ ایمنی تورها5113



استاندارد مشاغل ایران بنديطبقه 544

شرح کد کد 
شخصیمحافظ 5414
محافظ قطار مسافربري5414
محافظ موزه5414
محافظ یا پاسدار5414
محضردار 2619
محقق رایانه2519
پزشکیمحقق زیست2131
محقق شیمی 2113
اي محقق علوم و فنون هسته2111
محقق فیزیک 2111
ايهاي رایانهمحقق کنترل سیستم2519
زیستمحقق محیط2134
بان محیط5419
مخبر 2642
کار جواهراتمخراج7313
مخزن فلزي ساز  7213
دستی - کار دخانیاتمخلوط7516
دستی -کننده انفیهمخلوط7516
دستی -بافمخمل7318
مداح 3414
مددکار امور رفاهی3412
مددکار بهداشتی روستا3253
مددکار حفاظت خانواده3412
خانه بهداشتمددکار 3253
مددکار خدمات جوانان3412
مددکار خدمات خانواده3412
توانیمددکار خدمات کم3412
مددکار سالمت روانی3412
مددکار سالمت و بهداشت3253
هاي بحرانیمددکار وضعیت3412
مددیار در مراکز درمانی 5321
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شرح کد کد 
مددیار معلول3253
مدرس آموزش عالی2310
مدرس حوزه علمیه 2310
مدرس دانشگاه2310
مدرس موسیقی2357
العموم مدعی2612
مدل تبلیغاتی5241
مدل چوبی ساز  7522
دهنده مومدل5143
دستی  -ساز سفال، سرامیک و چینیمدل7314
فلزي-ساز مدل7222
مدل هنرمندان5241
مدل هنري5241
مدیر آژانس مسافرتی1324
مدیر آژانس هواپیمایی1324
مدیر آسایشگاه سالمندان 1343
مدیر آمار و انفورماتیک 1330
اي مدیر آموزشگاه حرفه1345
مدیر آموزشگاه خیاطی 1345
مدیر آموزشگاه رانندگی 1345
مدیر آموزشگاه کودکان استثنایی 1345
نویسی مدیر آموزشگاه ماشین1345
سازيهاي عمرانی یا ساختماناجراي طرحمدیر 1323
هامدیر اجرایی امنیت داده2529
هامدیر اجرایی پایگاه داده2522
ايهاي اطالعاتی رایانهمدیر اجرایی سیستم2522
مدیر اجرایی وب2522
درمانی- مدیر ارائه خدمات بهداشتی1342
مدیر ارائه خدمات حقوقی1215
خدمات رفاه و تأمین اجتماعیمدیر ارائه 1344
مدیر ارائه خدمات مراقبت از سالمندان1343
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شرح کد کد 
مدیر ارائه خدمات مراقبت از کودکان1341
مدیر اردوگاه تفریحی1431
مدیر ارشد اجرایی1120
مدیر استاندارد و تحقیقات صنعتی 1223
مدیر استخر  1431
مدیر استخراج معادن1322
اقامتگاه جوانانمدیر 1411
مدیر اماکن تفریحی و نمایشی 1431
مدیر امور آب و برق 1321
مدیر امور آرشیو1349
مدیر امور آموزش 1345
مدیر امور آموزش دانشگاه1345
مدیر امور اجرایی 1120
مدیر امور اداري 1214
مدیر امور ارتباطات راه دور 1330
استخدامیمدیر امور 1212
مدیر امور انبارداري1324
مدیر امور بازرگانی 1221
مدیر امور بندري1324
مدیر امور پرسنلی1212
مدیر امور پزشکی1342
مدیر امور پستی و مخابراتی 1330
مدیر امور تربیت بدنی 1431
مدیر امور توسعه و مهندسی مراکز تلفن 1330
مدیر امور تولیدي در صنعت 1321
مدیر امور حقوقی1215
نقلومدیر امور حمل1324
مدیر امور دریایی1324
هاي حقوقی مدیر امور دفاتر یا شرکت3342
مدیر امور راه و ساختمان 1323
آهنمدیر امور راه1324
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شرح کد کد 
هاي ماهیگیريمدیر امور ساحل در فعالیت1312
مدیر امور ساخت قطعات 1321
مدیر امور طرح و برنامه 1215
ها مدیر امور فرابري داده1330
مدیر امور کارکنان1212
مدیر امور مالی1214
مدیر امور مالیاتی 1214
مدیر انبار 1324
مدیر انبار کاال1324
مدیر ایستگاه قطار1324
مدیر بازاریابی1221
مدیر بازرگانی خارجی 1221
مدیر باشگاه ورزشی 1431
مدیر باغستان1311
مدیر بانک1346
هامدیر بخش اطالعات و داده1330
مدیر بخش پرستاري1342
ریزي راهبرديمدیر برنامه1215
ریزي سازمانیمدیر برنامه1215
مدیر بنگاه مسکن3334
مدیر بهبود تولیدات1223
مدیر پارك تفریحی  1431
مدیر پاساژ 1439
مدیر پانسیون 1411
هامدیر پایگاه داده2521
مدیر پایانه اتوبوس1324
مدیر پخش فیلم2654
هامدیر پردازش داده1330
هاي عمرانیمدیر پروژه اجراي طرح1323
سازيمدیر پروژه ساختمان1323
مدیر پشتیبانی و تدارکات1324
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شرح کد کد 
مدیر تأسیسات1219
مدیر تئاتر1431
مدیر تبلیغات1222
مدیر تحقیقات1223
مدیر تحقیق و توسعه1223
مدیر تدارکات غذا 1412
مدیر تدارکات و خرید 1324
مدیر ترمینال اتوبوس1324
مدیر تشکیالت اداري1212
مدیر تعاونی اعتبار1346
مدیر تعاونی مسافربري1324
مدیر تماشاخانه 1431
)آي سی تی(مدیر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات 1330
مدیر تولید استخراج نفت و گاز1322
ايهاي کاربردي رایانهمدیر تولید برنامه1330
پروريمدیر تولید در آبزي1312
داريمدیر تولید در جنگل1311
مدیر تولید در کشاورزي1311
تولید در ماهیگیريمدیر 1312
مدیر تولید صنایع دستی1321
مدیر تولید صنعتی1321
مدیر تولید فیلم2654
مدیر تولید محصوالت کشاورزي1311
مدیر تولید معدن 1322
مدیر تولید معدن روباز1322
مدیر تولید و عملیات صنعتی1321
مدیر تهیه غذا1412
مدیر تهیه و توزیع1324
داريمدیر جنگل1311
خانه مدیر چاپ1321
مدیر چلوکبابی 1412
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شرح کد کد 
مدیر حراست1349
مدیر حسابداري 1214
مدیر حمام سونا 1439
نقل ومدیر حمل1324
مدیر خانه مراقبت از سالمندان1343
مدیر خدمات اداري1219
مدیر خدمات سازمانی1219
ارتباطاتمدیر خدمات فناوري اطالعات و1330
مدیر خدمات نظافتی1219
فروشیمدیر خرده1420
مدیر خرید1324
شویی مدیر خشک1439
فروشیمدیر خواروبار 1420
مدیر داخلی سالن پذیرایی 1412
مدیر داخلی فرودگاه 1324
مدیر داخلی هتل 1411
ي، مرغداري و مانند آن  مدیر دامدار1311
مدیر دبستان 1345
مدیر دبیرستان 1345
مدیر درمانگاه1342
مدیر دروس 1345
مدیر دفتر پست 4412
+10مدیر دفتر پلیس 1349
مدیر دفتر پیشخوان خدمات دولت1349
مدیر دفتر پیشخوان خدمات قضایی1349
مدیر دفتر قضایی1349
مدیر دکوراسیون3432
مدیر رستوران1412
المللی مدیر روابط بین1222
مدیر روابط صنعتی 1212
مدیر روابط عمومی1222
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شرح کد کد 
مدیر زنجیره تأمین ملزومات1324
مدیر سالن آرایش و زیبایی 1439
مدیر سالن بیلیارد1431
مدیر سردخانه 1324
ايمدیر سوپرمارکت زنجیره1420
گذاري سازمانیمدیر سیاست1215
ايهاي رایانهسیستممدیر 2522
هاي مدیریت اطالعاتمدیر سیستم2522
مدیر سینما1431
نقل شهريومدیر سیستم حمل1324
ايهاي رایانهمدیر شبکه2522
اي محلیهاي رایانهمدیر شبکه2522
نقلومدیر شرکت حمل1324
مدیر شرکت مسافربري 1324
مدیر شعبه مؤسسه مالی 1346
مدیر شهربازي  1431
مدیر صحنه3435
هاي رادیویی و تلویزیونیمدیر صحنه پخش برنامه3435
مدیر صحنه نمایش3435
مدیر صدابرداري2654
انداز مسکنمدیر صندوق پس1346
الحسنهمدیر صندوق قرض1346
مدیر طراحی صحنه3435
مدیر عکاسی 1349
فروشیمدیر عمده1420
هامدیر عملیات داده1330
مدیر فروش1221
مدیر فروشگاه 1420
مدیر فروشگاه تعاونی 1420
هاي ماهیگیريمدیر فعالیت1312
مدیر فناوري اطالعات2522
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شرح کد کد 
)مدیر آي تی(مدیر فناوري اطالعات 1330
برداريمدیر فیلم2654
مدیر قایق ماهیگیري1312
صنعتیمدیر کارخانه تولیدات 1321
مدیر کافه رستوران1412
تربیتومدیر کانون اصالح1349
مدیر کشتزار1311
مدیر کلکسیون2621
مدیر کودکستان 1341
مدیر کارگزاري بیمه1346
مدیر کارگزینی 1212
مدیر کارواش 1439
مدیر کاروان1324
مدیر کتابخانه1349
مدیر کشتارگاه دام1311
مدیر کنترل تولید 1321
مدیر گرمابه 1439
مدیر گروه آموزش دانشگاه2310
مدیر گروه آموزشی1345
مدیر مؤسسه آموزشی1345
مدیر مؤسسه آموزشی، تقویتی و آمادگی کنکور1345
درمانی-مدیر مؤسسه بهداشتی1342
مدیر مؤسسه پرورش زنبور عسل1311
کشی مدیر مؤسسه جوجه1311
ي مدیر مؤسسه دامدار1311
مدیر مؤسسه راهنمایی 1345
مدیر مؤسسه کشاورزي 1311
مدیر مؤسسه مرغداري 1311
مدیر متل1411
پرورش روستاییومدیر مجتمع آموزش1345
مدیر مجتمع تجاري1439
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شرح کد کد 
مدیر مجتمع مسکونی 1439
مدیر مجله یا روزنامه 2642
مدیر مدرسه1345
مدیر مدرسه سوارکاري1431
هامدیر مرکز اجراي همایش1439
ورزشی -مدیر مرکز تفریحی1431
مدیر مرکز تماس1439
مدیر مرکز خرید1439
مدیر مرکز مراقبت از کودکان1341
مدیر مرکز ورزشی1431
دبستانی و مهد کودكمدیر مرکز پیش1341
مدیر مزارع کشاورزي 1311
مدیر مسئول مطبوعات2642
مدیر مسافرخانه 1411
مدیر معامالت خارجی 1221
مدیر معدن 1322
مدیر معدن سنگ 1322
معلم -مدیر2341
مدیر مکان ورزشی 1431
مدیر منابع انسانی1212
ايمدیر منطقه1120
مدیر موزه1349
مدیر مهد کودك1342
پذیر مدیر مهمان1411
خانه مدیر مهمان1411
مدیر نگارخانه1349
مدیر نمایندگی بیمه1346
مدیر نیروگاه 1321
مدیر وب2513
مدیر وب اشتراکی2522
سایتمدیر وب3514
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شرح کد کد 
مدیر هتل1411
مدیرعامل1120
مدیرعامل بانک خصوصی1120
مدیرعامل بانک دولتی1120
مدیرعامل سازمان دولتی 1120
مدیرعامل شرکت 1120
اي استانمدیرعامل شرکت برق منطقه1120
مدیرعامل شرکت پست 1120
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن 1120
مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف 1120
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 1120
مدیرعامل شرکت دخانیات 1120
مدیرعامل شرکت مخابرات1120
مدیرعامل شرکت ملی گاز 1120
مدیرعامل شرکت ملی نفت 1120
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 1120
مدیرعامل مؤسسه اقتصادي 1120
نقل و انبارداري ومدیرعامل مؤسسه حمل1120
مدیرعامل مؤسسه خدمات اجتماعی 1120
مدیرعامل مؤسسه خدمات بازرگانی 1120
مدیرعامل مؤسسه خدمات بهداشتی و درمانی 1120
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی 1120
داري مدیرعامل مؤسسه کشاورزي، ماهیگیري، جنگل1120
مدیرکل اداره دولتی1115
مدیرکل اداره کل دولتی1115
مدیرکل بخش عمومی 1115
مدیرکل دستگاه ارائه خدمات بهداشت عمومی 1342
مدیرکل دستگاه دولتی 1115
دولتیمدیرکل سازمان بین1115
مراقب دام 9212
مراقب کودك 5311
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شرح کد کد 
کننده حیواناتمراقبت5164
دستی-مرباساز7514
هنرستان- مربی آرایشگري2320
هنرستان - مربی آرایش و زیبایی2320
دبستانی مربی آموزش پیش2342
گردي مربی آموزش خدمات جهان2359
مربی آموزش عملی رایانه در آموزشگاه2356
ايحرفهومربی آموزش فنی2320
مربی آموزش کودك 2342
هنرستان - مربی آموزش هنري2320
مربی آموزشی مهد کودك 2342
مربی اسکی3424
مربی امور تربیتی 2330
مربی ایروبیک3424
باشگاهمربی 3424
هنرستان - مربی بافندگی2320
سازيمربی بدن3424
مربی بهداشت 3253
مربی بهداشت مدارس3253
مربی بهیاري ـ کارشناس 2221
مربی پرستاري2221
مربی پرستاري ـ کارشناس 2221
مربی پرواز3153
مربی پرورشی و فرهنگی مدرسه2359
) تدریس خصوصی(مربی تئاتر 2357
مربی تربیت بدنی 3424
اي ـ هنرستان مربی تعلیمات حرفه2320
مربی تعلیم رانندگی 5165
مربی تناسب اندام3424
بخشی مدرسه استثناییمربی توان2352
هنرستان-کاريمربی جوش2320



555مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
مربی خصوصی ورزشی3424
هنرستان -مربی خیاطی2320
مربی دانشگاه2310
مربی رانندگی 5165
تدریس خصوصی - مربی رایانه 2356
هنرستان -مربی ریسندگی2320
دبستانیمربی زبان پیش2353
مربی زبان خارجی2353
مربی زبان مهد کودك2353
مربی سگ5164
مربی سوارکاري3424
مربی شنا3424
مربی غواصی3424
هنرستان-ساخت خودرومربی فناوري2320
هنرستان -بافیمربی قالی2320
رانیمربی قایق3424
هنرستان -مربی کاموابافی2320
مربی کودکان استثنایی 2352
هنرستان -دوزيمربی گل2320
مربی لوکوموتیورانی 8311
نویسیمربی ماشین3341
هنرستان- مربی مکانیکی اتومبیل2320
موسیقیمربی2357
هاي زندگیمربی مهارت3412
هنرستان- مربی نجاري2320
تدریس خصوصی -افزار مربی نرم2356
مربی ورزش3424
دبستانیمربی ورزش پیش2342
مربی ورزش مهد کودك2342
هاي رزمی مربی ورزش3424
مربی هنرستان 2320
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شرح کد کد 
مربی هنر غیراز موسیقی2357
مربی یوگا 3424
خوان مرثیه3414
مرجع تقلید 2637
شناسمردم2632
شوي مرده5163
مرشد زورخانه 3424
مرشد مذهبی 3414
کار جواهراتمرصع7313
دستی - کنمرغ پاك7511
مرغدار 6122
کار آثار هنري مرمت2651
مرمرچین7122
بخیزداري مروج آ2132
مروج اصالح بذر 2132
مروج اصالح نباتات 2132
مروج اصالح نژاد دام 2132
مروج امور پنبه 2132
مروج باغبانی 2132
مروج بهداشت3253
داري مروج جنگل2132
مروج حفظ نباتات 2132
پروري مروج دام2132
مروج صید 2132
مروج کشاورزي 2132
مروج کشت توتون 2132
مروج کشت چاي 2132
مروج مذهبی ـ اسالم 2637
داري مروج مرتع2132
دار مزرعه پرورش طیورمزرعه6122
دار خانگیمزون5243
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شرح کد کد 
مسئول آمار پرسنلی3341
مسئول اسناد و مدارك کتابخانه2622
مسئول اطالعات بهداشتی3252
مسئول اطالعات هتل 4224
رسانی حضوريمسئول اطالع4225
مسئول اعتبارات 4211
مسئول اعتبار و وام 3312
مسئول امور عمومی دفتر4110
مسئول امور نقلیه 4323
مسئول باجه مخابرات4223
مسئول بارگیري انبار 4324
ها مسئول بازرسی حساب2411
مسئول بانک خون3212
مسئول بایگانی کتابخانه4411
مسئول بایگانی موزه2621
مسئول بسیج 5414
مسئول بودجه 2411
مسئول پارکینگ9625
مسئول پذیرش هتل4224
گویی مسئول پیشخوان پاسخ4225
مسئول پیشخوان هتل4224
مسئول تدارکات3323
آهن مسئول ترافیک راه4323
مسئول تربیت بدنی3424
مسئول ترخیص کاال 3331
دریافت خدماتمسئول تشخیص واجدان شرایط 4229
مسئول توزیع تلگراف 4412
مسئول توزیع قبض آبونمان 4412
مسئول توسعه نیروي کار2423
آپ اتومبیلمسئول تون7231
مسئول ثبت اسناد کتابخانه2622
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شرح کد کد 
هاي انتقالی بانکمسئول چک4211
مسئول حراج3339
مسئول حراست 5414
مسئول خرید3323
دبیرخانهمسئول 3341
هاي کتابخانهنوشتهمسئول دست2622
مسئول رابطان بهداشت3253
مسئول رهن3312
آراییمسئول صحنه3432
مسئول صدور دفترچه بیمه 4312
مسئول عوارض دارایی3352
مسئول فروش 5224
مسئول فروش بنگاه مسکن3334
مسئول فنی پخش شبکه رادیو و تلویزیون 3521
مسئول فنی ضبط شبکه رادیو و تلویزیون 3521
مسئول فهرست کردن در کتابخانه 2622
مسئول قراردادها2619
مسئول کارت پارك ماشین9625
مسئول کارپردازي 3323
مسئول کاریابی3333
مسئول کمیته انضباطی دانشگاه5414
مسئول کنترل پرواز3153
مسئول گزینش استخدام5414
مسئول گزینش واجدان شرایط دریافت خدمات بیمارستانی              4229
نویسیمسئول ماشین3341
مسئول مرغداري6122
مسئول موزه 2621
مسئول میکروفیش3341
مسئول نگهداري رادیوماکس 3522
مسئول نور صحنه3435
آهن مسئول نیروي کشش راه4323
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شرح کد کد 
مسئول واحد بازرسی خواهران 5414
مسئول واحد مستمري کمیته امداد 4229
مسئول وام3312
هاي تلویزیونیمسئول وسایل صحنه پخش برنامه3435
مسئول وصول حق بیمه 3321
مسئول هماهنگی امور دفتر4110
مساح ـ تکنسین 3112
مساح ـ کارشناس 2165
چی مسافرخانه1411
مستخدم اداره9112
مستخدم ساده منزل9111
مستخدم مهد کودك 5311
مستخدم هتل9112
مستشار دادگاه 2612
مستشار دیوان عالی کشور 2612
مستشار دیوان محاسبات 2411
زیستمستشار محیط2134
مسگر7213
مشاور آموزشی 2359
مشاور اچ آي وي3259
مشاور ازدواج2635
مشاور اصالح نباتات 2132
مشاور اصالح نژاد دام2132
تربیتومشاور اصالح2635
مشاور اعتبار2414
مشاور اعتیاد2635
مشاور اقتصادي2631
شناسی مشاور اقیانوس2114
مشاور امور اداري 2421
مشاور امور کشاورزي 2132
مشاور اوراق بهادار2414
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شرح کد کد 
مشاور ایمنی3257
مشاور ایمنی، سالمت و بهداشت شغلی2263
مشاور برنامه آموزشی2351
مشاور تنظیم خانواده3259
بخشیمشاور توان3255
مشاور حقوقی                                              2611
مشاور خانواده2635
مشاور خدمات پس از فروش3322
اطالعات و ارتباطاتمشاور خدمات پس از فروش فناوري2434
مشاور خدمات پس از فروش کاالهاي پزشکی2433
مشاور خدمات پس از فروش کاالهاي صنعتی 2433
مشاور خدمات فنی پس از فروش 3322
آموزانمشاور دانش2359
سازيمشاور دکوراسیون3432
جمهور مشاور رئیس1115
مهندس-مشاور راه2142
مشاور رفاه اجتماعی 2635
مشاور رهبر1115
شناسیمشاور زمین2114
مهندس-مشاور سازه2142
گذاريمشاور سرمایه2414
مشاور سفر                                                                           4221
هاي تجاري و اداريگذاريمشاور سیاست2422
ايهاي رایانهسیستممشاور 2511
آهنمشاور طراحی راه2142
مشاور طراحی داخلی3432
مهندس- مشاور عمران2142
هاي تجاريمشاور فعالیت2421
مشاور کودکان و نوجوانان2635
مشاور الغري آرایشگاه5143
مشاور مالی 2414
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شرح کد کد 
مشاور مالیاتی3352
زیستمشاور محیط2134
مدرسهمشاور 2359
مشاور مدیرعامل 1120
مشاور مدیریت2421
دانشگاهی مشاور مرکز پیش2359
مشاور مشارکت مالی2414
مشاور مشاغل 2423
ايحرفهومشاور مشاغل فنی2423
مشاور مطبوعاتی 2642
مشاور وزیر 1115
مشتري پسندکننده خودرو9122
ايزن حرفهمشت3421
دستی-چرمی و پوستیدوز مشک7535
گر بازارسنجیمصاحبه4227
گر رادیو و تلویزیون مصاحبه2656
گر سنجش افکار عمومیمصاحبه4227
گر مطبوعات مصاحبه2642
مصحح کتاب 2641
مطرب2652
گر اوراق بهادار معامله3311
گر بیمه                                                                                     معامله3321
گر سرمایه معامله3311
معاون آموزشی مدرسه1345
پرورش روستاییوآموزگار مجتمع آموزش-معاون1345
معاون اتحادیه 1114
معاون اجرایی مدرسه1345
اداره امور اقتصاد و دارایی استان یا شهرستانمعاون 1115
معاون اداره تعاون روستایی استان یا شهرستان 1115
معاون اداره ثبت احوال استان یا شهرستان 1115
معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یا شهرستان 1115
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شرح کد کد 
معاون ارزیاب3315
معاون استاندار1115
نقل ومعاون امور حمل4323
معاون امور عمومی مدرسه1345
معاون انبار4324
جمهور معاون اول رئیس1115
آهن معاون ایستگاه راه4323
معاون باشگاه ورزشی1431
معاون بخشدار 1115
معاون بنیاد مسکن 1115
معاون پرورشی و فرهنگی مدرسه1345
معاون دادستان 2612
معاون دایره اعتبارات3312
معاون دبیرستان 1345
پرورش روستاییودبیر مجتمع آموزش-معاون1345
نقل ومعاون دسته سیار ـ امور حمل4323
معاون رئیس کل پلیس 1115
جمهور معاون رئیس1115
معاون سینما 1431
معاون شرکت تعاونی مسافربري 4323
معاون شهردار 1115
آهن معاون عالئم ارتباطات راه4323
معاون فرماندار1115
معاون فنی و مهارتی هنرستان1345
معاون فنی انبار 4324
معاون قایق3152
معاون کارگزینی 1212
معاون کتابخانه 2622
معاون کشتی3152
معاون کمیته امداد1120
معاون مدرسه 1345
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شرح کد کد 
معاون مدرسه دوره متوسطه 1345
معاون مدیرعامل1120
هاي دولتیمعاون مدیرکل در دستگاه1115
معاون مدیر معدن3121
معاون موزه 2621
معاون ناخدا3152
معاون ناخداي بلم3152
کشمعاون ناخداي قایق یدك3152
معاون ناخداي کشتی امدادي3152
باربريمعاون ناخداي کشتی 3152
کش ساحلیمعاون ناخداي یدك3152
معاون وزیر دولت 1115
معاون هتل 1411
کشمعاون یدك3152
کننده گلهمعاینه3142
معدنچی 8111
معدنچی معدن سنگ8111
معدنچی معادن زیرزمینی 8111
معدنچی معادن سطحی 8111
شناس معدن2114
کار کاشیمعرق2651
کار چوب معرق7317
گیرمعرکه2659
درمانیمعلم آموزش2352
معلم آموزش زبان مهاجران 2353
معلم آموزشگاه زبان2353
معلم آموزشگاه موسیقی2357
) تدریس خصوصی(معلم آواز 2357
) تدریس خصوصی(معلم پیانو 2357
)تدریس خصوصی(معلم تئاتر 2357
معلم حرکات موزون2357
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شرح کد کد 
معلم خصوصی ادبیات2359
معلم خصوصی ریاضی 2359
معلم خصوصی زبان2353
معلم خصوصی سوادآموزي2359
معلم خصوصی شیمی2359
غیراز هنر و زبان- معلم خصوصی2359
معلم خصوصی فیزیک2359
معلم خصوصی موسیقی2357
معلم خصوصی هنر غیراز موسیقی2357
معلم دبستان 2341
معلم دبیرستان 2330
معلم دوره متوسطه اول2330
معلم دوره متوسطه دوم2330
)تدریس خصوصی(معلم رقص 2357
معلم زبان دوره ابتدایی2353
معلم زبان دوره آموزش متوسطه 2353
معلم زبان دوم2353
معلم زبان کاربردي 2353
بینایانمعلم کم2352
شنوایانمعلم کم2352
) تدریس خصوصی(معلم گیتار 2357
)تدریس خصوصی(سازي معلم مجسمه2357
معلم مدارس استثنایی 2352
معلم مدارس استعدادهاي درخشان2352
معلم مدارس تیزهوشان 2352
معلم موسیقی2357
) تدریس خصوصی(معلم موسیقی 2357
معلم نابینایان 2352
معلم ناشنوایان 2352
)تدریس خصوصی(معلم نقاشی 2357
)تدریس خصوصی(معلم نمایش 2357
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شرح کد کد 
معلم ورزش 3424
) تدریس خصوصی(معلم ویولون 2357
هادادهمعمار پایگاه 2521
معمار داخلی2161
معمار ساختمان2161
معمار سنتی ساختمان 7111
ايهاي رایانهمعمار سیستم2511
معمار کشتی2144
سازيمعمار کشتی2144
سازيمعمار محوطه2162
افزاريمعمار نرم2512
سایتمعمار وب2513
دارمغازه5224
دستی -سازمفتول7221
دستی - کارمفتول7221
دستی - کشمفتول7221
مفسر خبري 2642
بند کابل مفصل7413
کار راه مقاطعه1323
کار ساختمان مقاطعه1323
نویسمقاله2641
نویس مطبوعات مقاله2642
مقنی7111
مکانیسین پمپ انژکتور گازوئیلی 7231
مکانیسین تأسیسات 7233
مکانیسین تأسیسات تهویه مطبوع7127
مکانیسین تجهیزات پزشکی3211
مکانیسین ترمز قطار 7233
قطارمکانیسین تعمیر و نوسازي قطعات موتوري و واگن 7233
مکانیسین تعمیر هواپیما 7232
مکانیسین درزین 7233
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شرح کد کد 
مکانیسین دستگاه بوجاري 7233
هاي برقی مکانیسین دستگاه7412
کنندههاي تهویه مطبوع و خنکمکانیسین دستگاه7127
آالت صنعتیمکانیسین ماشین7233
مکانیسین ماشین تکثیر7233
مکانیسین ماشین چاپ 7233
مکانیک اتومبیل 7231
رانه هواپیمامکانیک بدنه و پیش7232
مکانیک بدنه هواپیما7232
مکانیک بویلر 7233
مکانیک پمپ شناور 7233
مکانیک پمپ هیدرولیک 7233
هاي نفتی پاالیشگاه مکانیک تلمبه7233
جز هواپیما و کشتی مکانیک توربین ـ به7233
مکانیک توربین کشتی 7233
مکانیک توربین هواپیما 7232
مکانیک جرثقیل، لیفتراك و تراکتور 7233
مکانیک دستگاه برق 7412
مکانیک دستگاه حفاري 7233
مکانیک دستگاه مکنده7233
کننده هاي تهویه مطبوع و خنکمکانیک دستگاه7127
مکانیک دوچرخه 7234
اي  مکانیک دیزل وسایل نقلیه جاده7231
مکانیک دیگ بخار 7233
رانه هواپیمامکانیک سیستم پیش7232
هاي پنودرولیک هواپیمامکانیک سیستم7232
مکانیک قطار7233
مکانیک کمپرسور 7233
مکانیک گاراژ7231
مکانیک لوکوموتیو   7233
آالت تولید صنعتیمکانیک ماشین7233
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شرح کد کد 
سازي آالت ساختمانی و راهمکانیک ماشین7233
آالت کشاورزي مکانیک ماشین7233
آالت معدن مکانیک ماشین7233
آالت نساجی مکانیک ماشین7233
ابزار مکانیک ماشین7233
مکانیک ماشین بخار 7233
بري مکانیک ماشین چوب7233
سازي مکانیک ماشین راه7233
مکانیک ماشین زیرکوب 7233
بري مکانیک ماشین سنگ7233
مکانیک ماشین فلزکاري 7233
مکانیک موتور تصفیه آب 7233
مکانیک موتور جت7232
مکانیک موتور راکت7232
مکانیک موتورسیکلت 7231
مکانیک موتور کشتی 7233
مکانیک موتور گازي                        7231
مکانیک موتور لنج 7233
ايمکانیک موتور وسایل نقلیه موتوري جاده7231
مکانیک موتورهاي ثابت 7233
مکانیک موتور هواپیما7232
ايمکانیک وسایل نقلیه موتوري جاده7231
مکانیک هلیکوپتر7232
مکانیک هواپیما 7232
مالح کشتی8350
مالزم5162
ملوان8350
دستی-دوزملیله7537
هاممیز پردازش الکترونیکی داده2519
ممیز تابلوهاي برق 7412
ممیز حسابداري 2411
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شرح کد کد 
ممیز مالیاتی3352
زیستممیز محیط2134
کار منبت7317
منبع فلزي ساز  7213
منجم 2111
دستی -دوزمنجوق7537
منشی آزمایشگاه پزشکی3344
یا شرکتمنشی اداره 4120
منشی اداري3343
منشی امور اجرایی3343
پزشکیمنشی امور دندان3344
منشی بخش بیمارستان3344
منشی بخش بیمارستان یا کلینیک 4226
منشی بیمارستان یا کلینیک 4226
منشی پزشک3344
منشی حقوقی3342
منشی دادگاه 3411
منشی دفتر3343
حقوقیمنشی دفتر 3342
منشی صحنه3435
حساب بیمه درمانیمنشی صدور صورت3344
منشی قاضی3411
منشی مدیر4120
غیراز مطب-منشی پزشک 4226
سازمنگنه7222
موبد 2638
دستی -موتاب7318
آالت صنعتیموتوربند ماشین8211
موتورچی قطار8312
حمل بار یا مسافر- رانموتورسیکلت8321
موتورشوي اتومبیل 7231
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شرح کد کد 
موتورشوي هواپیما 7232
دستی -بافموج7318
مورخ 2633
برموزاییک7122
چسبانموزاییک7122
چینموزاییک7122
کار موزاییک7122
دار موزه2621
موزیسین 2652
نداموسیقی2652
چسبان موکت7122
کار جواهرات موم7313
کننده اجسادمومیایی5163
مونتاژکار آرمیچر8212
مونتاژکار آسانسور8212
مونتاژکار آسیاي برقی8212
بانگیر و سایهمونتاژکار آفتاب8219
مونتاژکار آنتن 7422
بازي پالستیکیمونتاژکار اسباب8219
مونتاژکار بلندگوي میکروفن8212
مونتاژکار پمپ آب8211
مونتاژکار پمپ هیدرولیک 8211
مونتاژکار تایمر 7412
مونتاژکار تجهیزات و وسایل برقی و الکترونیکی8212
مونتاژکار ترانسفورماتور8212
مونتاژکار ترموستات 8212
مونتاژکار تلفن8212
مونتاژکار تلویزیون8212
مونتاژکار توربین8211
الکترونیکیمونتاژکار تولید قطعات 8212
مونتاژکار جاروي برقی 8212
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شرح کد کد 
دندهمونتاژکار جعبه8211
مونتاژکار جواهرات8219
مونتاژکار چاقو و کارد8219
مونتاژکار چمدان8219
مونتاژکار در8219
شوییمونتاژکار دستگاه ماشین8211
هاي بادي مونتاژکار دستگاه8211
هاي سردکننده و تهویه مونتاژکار دستگاه8211
مونتاژکار دوچرخه8219
مونتاژکار دینام و بوبین 8212
مونتاژکار رادیو8212
مونتاژکار زنگ اخبار 8212
مونتاژکار ساعت دیواري8212
مونتاژکار ساعت مچی یا جیبی8212
هاي حفاظتیمونتاژکار سیستم8212
فالسکمونتاژکار 8219
مونتاژکار قاب عینک8219
مونتاژکار کشتی 8211
مونتاژکار کنترل برق 8212
مونتاژکار کنتور آب8211
مونتاژکار کنتور گاز8211
مونتاژکار کورنومتر8212
مونتاژکار کولر 8212
مونتاژکار لوازم برقی خانگی و شخصی 8212
مونتاژکار لوازم برقی یا الکترونیکی آزمایشگاهی 8212
آالت چاپمونتاژکار ماشین8211
بري آالت چوبمونتاژکار ماشین8211
آالت دوخت مونتاژکار ماشین8211
آالت صنعتیمونتاژکار ماشین8211
آالت فلزکاريمونتاژکار ماشین8211
آالت کشاورزي مونتاژکار ماشین8211
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شرح کد کد 
آالت معدنمونتاژکار ماشین8211
آالت مکانیکیمونتاژکار ماشین8211
آالت نساجی مونتاژکار ماشین8211
شوییمونتاژکار ماشین لباس8212
هاي اداري، دفتري و محاسباتی مونتاژکار ماشین8212
مونتاژکار مبلمان چوبی8219
ايمونتاژکار محصوالت پارچه8219
محصوالت پالستیکیمونتاژکار 8219
مونتاژکار محصوالت چرمی8219
مونتاژکار محصوالت چوبی8219
)جز مکانیکیبه(مونتاژکار محصوالت فلزي 8219
مونتاژکار محصوالت الستیکی8219
مونتاژکار محصوالت مقوایی8219
مونتاژکار محصوالت نساجی 8219
مونتاژکار مداد و قلم8219
مونتاژکار موتور8211
مونتاژکار موتور کشتی 8211
آالت صنعتیمونتاژکار موتور ماشین8211
مونتاژکار موتور وسایل نقلیه موتوري8211
مونتاژکار موتور هواپیما8211
مونتاژکار موتور هواپیما و هلیکوپتر8211
مونتاژکار موتورسیکلت8211
مونتاژکار موتورهاي مولد برق8212
مونتاژکار مهمات8219
مونتاژکار نوار نقاله 8211
مونتاژکار وسایل  الکترومکانیکی8212
مونتاژکار وسایل الکتریکی 8212
مونتاژکار وسایل الکترونیکی8212
مونتاژکار وسایل نقلیه8211
مونتاژکار وسایل نقلیه موتوري8211
مونتاژکار هلیکوپتر 8211
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شرح کد کد 
هواپیمامونتاژکار8211
مونتاژکار هواکش8211
مونتاژکار هویه برقی 8212
مونتاژکار یخچال8212
مونتاژکننده فیلم 3521
سازمهتابی7412
مهتر9212
مهتر اسب 9212
دستی -مهر نماز ساز7314
مهرزن گوشت کشتارگاه 9321
مهرساز الستیکی و پالستیکی چاپی 7321
اتوبوسدار مهمان5111
دار قطارمهمان5111
دار کشتیمهمان5111
دار هواپیمامهمان5111
مهندس آبیاري 2142
مهندس آرشیتکت ساختمان2161
مهندس آزمایش قطعات الکترونیکی2152
مهندس آزمایشگاه الکترونیک هواپیما ـ کالیبراسیون 2152
هاي تکمیلی خاك مهندس آزمایش2114
مهندس آلیاژسازي 2146
مهندس ابزارآالت الکترونیکی2152
مهندس ابزار دقیق 2144
مهندس اپتیک2149
مهندس اتومکانیک 2144
هاي کاربرديمهندس ادغام برنامه2512
مهندس ارتباطات 2153
مهندس ارزیابی هزینه2141
سنگ مهندس استخراج زغال2146
هاي قیمتی مهندس استخراج سنگ2146
فلزات مهندس استخراج شبه2146
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شرح کد کد 
مهندس استخراج معدن 2146
مهندس استخراج نفت و گاز طبیعی 2146
سازي مهندس اسکله2142
مهندس الکترومکانیک2151
مهندس الکترونیک 2152
هاي راداريمهندس الکترونیک سیستم2152
هواپیمامهندس الکترونیک 2152
مهندس الکتریک 2151
مهندس انتقال برق2151
گیري امواج مخابراتی مهندس اندازه2153
مهندس اویونیک2152
هاسایتمهندس ایجاد قابلیت دسترسی و قابل استفاده بودن وب2513
مهندس ایمنی2149
مهندس ایمنی ترافیک هوایی3155
حریقمهندس ایمنی و جلوگیري از 2149
مهندس براورد هزینه2149
مهندس برق 2151
مهندس بهداشت عمومی 2149
مهندس بهداشت محیط 2149
وري صنایعمهندس بهره2141
وري صنعتیمهندس بهره2141
مهندس پاالیش نفت 2145
مهندس پتروشیمی 2145
هاي رادیویی و تلویزیونیمهندس پخش برنامه2153
مهندس پرواز3153
مهندس پژوهش هیدرولیک2142
سازي مهندس پل2142
مهندس پلیمر2145
مهندس تأسیسات 2144
مهندس تأسیسات برق 2151
مهندس تأسیسات بهداشتی 2144
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شرح کد کد 
مهندس تأسیسات مکانیکی 2144
مهندس تجهیزات پزشکی 2149
مهندس تجهیزات کشتی 3151
مواد معدنیمهندس تحقیق 2146
مهندس تدارکات کشتی 3151
مهندس ترافیک 2164
افزارمهندس تست نرم2519
مهندس تسلیحات2149
ايمهندس تضمین قطعات رایانه2519
مهندس توربین گازي 2151
مهندس توزیع برق 2151
مهندس توسعه فرایند نفت2145
مهندس توسعه مواد معدنی2146
افزارتوسعه نرممهندس 2512
مهندس تولید2141
مهندس تولید برق اتمی2149
ايمهندس تولید برق هسته2149
مهندس تولید صنعتی2141
مهندس تولید نیروي برق2151
مهندس تولید، توزیع و انتقال نیروي برق 2151
سازي مهندس تونل2142
سازي  مهندس جاده2142
داري مهندس جنگل2132
مهندس جنگل و مرتع 2132
مهندس حرارت مرکزي و تهویه مطبوع 2144
مهندس حفاري 2146
زیستمهندس حفاظت محیط2134
برداري مهندس خاك2142
مهندس دستگاه ضبط مغناطیسی2149
مهندس دفع آفات نباتی 2132
مهندس ذوب آهن و مس 2146
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شرح کد کد 
مهندس ذوب فلز 2146
ايمهندس رآکتورهاي هسته2149
مهندس رادار2153
آهن مهندس راه2142
مهندس راه و ساختمان 2142
افزار مهندس رایانه ـ سخت2152
افزار مهندس رایانه ـ نرم2512
سازي مهندس رنگ2145
مهندس روبات 2152
گري مهندس ریخته2146
زلزلهمهندس 2142
شناس مهندس زمین2114
پزشکیمهندس زیست2149
مهندس ژئوتکنیک2142
مهندس ژنتیک 2131
مهندس ساخت کشتی 2144
مهندس ساخت هلیکوپتر 2144
مهندس ساخت هواپیما2144
مهندس ساختمان 2142
مهندس ساختمان فرودگاه 2142
مهندس سازه 2142
افزارمهندس سخت2152
افزار رایانهمهندس سخت2152
مهندس سدسازي 2142
مهندس سکوي شناور3151
مهندس سالمت عمومی2149
مهندس سالمت محیط2149
مهندس سیستم فاضالب 2142
ها و تجهیزات الکترونیکیمهندس سیستم2152
ها و تجهیزات مخابراتیمهندس سیستم2153
هاي برقی مهندس سیستم2151
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شرح کد کد 
ايهاي رایانههاي ساخت و توزیع شبکهمهندس سیستم2511
افزاري هاي نرممهندس سیستم2512
مهندس سیویل و سازه 2142
مهندس شبکه مخابراتی2153
ايهاي رایانهمهندس شبکه2523
مهندس شهرسازي 2164
مهندس شیمی 2145
ها  مهندس شیمی صنایع مواد غذایی و نوشیدنی2145
مهندس شیمی نفت 2145
مهندس صنایع2141
مهندس صنایع چاپ 2149
مهندس صنایع چرم 2149
مهندس صنایع چوب 2149
مهندس صنایع دخانیات 2145
مهندس صنایع سرامیک و سفال 2149
مهندس صنایع شیشه 2149
مهندس صنایع کاغذ 2145
مهندس صنایع نساجی 2149
مهندس طراح تجهیزات هواپیما2144
کش مهندس طراح نقشه2165
مهندس طراحی قطعات ابزار دقیق غیربرقی2144
هامهندس طراحی قطعات غیربرقی دستگاه2144
هاي الکترونیکیمهندس طراحی قطعات و سیستم2152
آالت صنعتیماشینمهندس طراحی 2144
آالت کشاورزيمهندس طراحی ماشین2144
مهندس طراحی مدار الکترونیکی2152
مهندس طراحی وسایل الکتریکی2151
مهندس طراحی وسایل و قطعات فنی غیربرقی2144
ايمهندس طراحی هسته2149
مهندس طراحی کشتی 2144
علوم هوانوردي-مهندس علوم فضایی2144
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شرح کد کد 
ايمهندس علوم و فنون هسته2149
مهندس عمران 2142
GIS- مهندس عمران2142

زدور اسنجش- مهندس عمران2142
هاي اطالعات جغرافیایی سیستم- مهندس عمران2142
مهندس عملیات نجات دریایی2149
مهندس فرایند پاالیشگاه2145
مهندس فرایند تصفیه نفت2145
ايفرایند هستهمهندس 2149
مهندس فرستنده رادیویی 2153
مهندس فضاي سبز2162
مهندس فلزشناسی 2146
مهندس فناوري استخراج 2146
کشمهندس قایق یدك3151
سازي مهندس کشتی2144
)نقشهکش(مهندس کارتوگراف 2165
مهندس کشاورزي 2132
مهندس کشتی3151
هوامهندس کنترل آلودگی 2134
مهندس کنترل ایمنی معدن2146
ترافیک هواییمهندس کنترل3154
مهندس کنترل، تولید، انتقال و توزیع برق2151
ها مهندس کنترل سیستم سیالب2142
مهندس کنترل فرایند شیمیایی2145
مهندس کنترل مرغوبیت2141
روبی مهندس الي2142
مهندس لنج3151
آالت مهندس ماشین2144
آالت تولید صنعتیمهندس ماشین2144
مهندس متالورژي 2146
مهندس مترو 2142
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شرح کد کد 
مهندس متره ساختمان 2142
مهندس محاسب راه و ساختمان 2142
زیستمهندس محیط2134
مهندس مخابرات 2153
مهندس مشاور راه2142
مهندس مشاور سازه2142
مشاور عمرانمهندس 2142
مهندس معدن 2146
مهندس معماري داخلی2161
مهندس معماري ساختمان2161
سازيمهندس معماري محوطه2162
مهندس مکانیک 2144
مهندس مکانیک جرثقیل 2144
مهندس مکانیک خاك 2142
طراح قالب-مهندس مکانیک2144
مهندس مکانیک کشتی 2144
مهندس مواد2149
مهندس موتور ثابت8182
مهندس موتور جت 2144
هاي احتراقی مهندس موتور ماشین2144
مهندس مهمات2149
مهندس ناظر راه و ساختمان 2142
مهندس ناظر ساختمان2142
افزارمهندس نرم2512
افزار تضمین کیفیت رایانهمهندس نرم2519
افزار کیفیت رایانهمهندس نرم2519
مهندس نفت 2145
نگاريبردار آبمهندس نقشه2165
)بدون ثبت اطالعات جانبی(بردار اراضی مهندس نقشه2165
)همراه با ثبت اطالعات جانبی(بردار اراضی مهندس نقشه2165
بردار دریایی مهندس نقشه2165
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شرح کد کد 
بردار زمینیمهندس نقشه2165
بردار معدنمهندس نقشه2165
بردار منطقهمهندس نقشه2165
بردار هواییمهندس نقشه2165
کشمهندس نقشه2165
کش مکانیکیمهندس نقشه2165
مهندس نگهداري بدنه هواپیما     7232
مهندس نگهداري موتور هواپیما    7232
ايمهندس نیروي هسته2149
ايمهندس هسته2149
مهندس هواپیماسازي2144
مهندس هوافضا2144
)  رسانیآب(مهندس هیدرولیک 2142
کش بندرمهندس یدك3151
کش دریاییمهندس یدك3151
میناکار جواهرات7313
مینیانوریست2166
دستی-کنمیوه خشک7514
دستی-زن پوست چرممیخ7535
ساز میخ7222
میراب مزارع 9211
میز و صندلی چوبی ساز 7522
کار فرمان اتومبیلمیزان7231
میزبان گفتگوهاي تلویزیونی  2656
شناسمیکروب2131
میکروبیولوژیست2131
کننده صدا میکس3521
لنگ تراشمیل7225
میناکار شیشه            7316
میناکار فلز 7313
میناکار فلزات قیمتی 7313
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شرح کد کد 
دستی-کنمیوه پاك7514

ن
ساز نئون7412
کار  نئون7412
)هاي ساحلیآب(ناخداي شناور صیادي 6225
)هاي عمیقآب(ناخداي شناور صیادي 6225
هاي ساحلیناخداي شناور ماهیگیري در آب6225
هاي عمیقناخداي شناور ماهیگیري در آب6225
ناخداي قایق تفریحی3152
ناخداي کشتی3152
امداديناخداي کشتی 3152
ناخداي لنج 3152
دستی- گیر نانواییناخن7517
ناشر آثار صوتی و تصویري2641
ناشر کتاب 2641
هاي رادیویی و تلویزیونیناظر اتاق کنترل پخش برنامه3521
ناظر انبار 4324
ناظر پرورش ماهی2132
ناظر ثبت دادگاه3343
ناظر جریان کار کتابخانه3433
ناظر حریق5411
ناظر حفظ آثار باستانی 2632
)غیراز نظافتچی و مستخدم(ناظر در منزل 5152
ناظر ساختمانی ـ مهندس 2142
ناظر طراحی نمایش3432
مهندس-ناظر عمران2142
ناظر فدراسیون ورزشی3424
ناظر مالی2411
هاي ورزشیناظر مقام3424
هافروشگاهناظر و سرپرست 5224
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شرح کد کد 
ناظر و سوپروایزر سوپرمارکت5224
دارهاناظر و سوپروایزر صندوق5224
ناظم مدرسه 1345
بر نامه4412
رساننامه4412
رسان پستنامه4412
نویس نامه4414
دستی-نان بستنی پز7517
دستی - پزنان7517
دستی-نان درآر تنور نانوایی7517
پز نان شیرینی7518
نانوا7517
نانواي نان سنتی7517
دستی- نانواي نان فانتزي7517
ناوبر عکاسی هوایی 3153
ناوبر هوایی 3153
کش ناوه9314
کننایلون جمع9614
نجات غریق 3424
نجار7522
نجار اسکلت ساختمان 7115
نجار پل چوبی7115
سازنجار چارچوب7115
نجار ساده7115
نجار صحنه تئاتر7115
سازنجار فرنگی7522
کار نجار فرنگی7522
نجار کشتی و قایق 7115
کارنجار ماشینی7523
نجار نماکار7115
دستی -تابنخ7318
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شرح کد کد 
دستی -ریسنخ7318
دستی-کش الیاف نساجینخ7318
ندیمه5162
نردبان فلزي ساز  7222
نرده چوبی ساز7115
نرس بیمارستان ـ کارشناس 2221
کش سیمان نرمه7123
نژادشناس 2632
بردار دفترينسخه3341
بردار بایگانینسخه4415
بردار کتابخانهنسخه4411
)جز داروشناسبه(داروساز -پیچنسخه2262
شناس نسل2131
شناس حیوانات نسل2131
شناس گیاهان نسل2131
دستی-سازنشاسته7514
هایاب لولهنشت7126
نصاب آسانسور 7412
نصاب آیفون تصویري ساختمان7421
اينصاب تجهیزات رایانه7422
الکتریکی ) وسایل(نصاب تجهیزات 7412
نصاب ترانسفورموتور الکتریکی 7412
نصاب دزدگیر اتومبیل7421
دستگاه دزدگیر ساختماننصاب 7421
نصاب دستگاه ریموت درهاي ساختمان7421
نصاب دوربین مداربسته7421
نصاب ژنراتور 7412
افزار رایانهنصاب سخت7422
نصاب عایق7124
دیتا و مخابراتیهاينصاب کابل7422
نصاب کاغذ دیواري7131
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شرح کد کد 
نصاب کاشی7122
نصاب کاشی و مرمر7122
نصاب کنتور برق 7412
نصاب موزاییک7122
نصاب موکت7122
نصاب مولد برق7412
کار آنتن رادیو و تلویزیون نصب7422
کار اسکلت فلزي نصب7214
کار پل فلزي نصب7214
کار تابلو و چراغ راهنمایی نصب7413
جز هواپیما و کشتی کار توربین بهنصب7233
کار تیرآهن نصب7214
کار جرثقیل نصب7233
کار داربست فلزي نصب7119
کار دستگاه پرداخت چوب نصب7523
کاري هاي چوبکار دستگاهنصب7523
هاي سردکننده و تهویه مطبوع کار دستگاهنصب7127
کار دکل چاه نصب7215
کار سیلو نصب7214
کار شیشه نصب7125
کار قطعات فلزي بدنه کشتی نصب7214
آالت صنعتی کار ماشیننصب7233
آالت کشاورزي کار ماشیننصب7233
آالت معدن کار ماشیننصب7233
کار ماشین بافندگی نصب7233
کار ماشین تکثیرنصب7233
کار ماشین چاپ نصب7233
بري کار ماشین چوبنصب7233
کار ماشین فلزکاري نصب7233
کار ماشین نساجی نصب7233
هاي اداري و دفتري و محاسباتی کار ماشیننصب7233
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شرح کد کد 
آالت صنعتی کار موتور ماشیننصب7233
کننده تجهیزات فناوري اطالعات و ارتباطاتنصب7422
برقی ) وسایل(کننده تجهیزات نصب7412
کننده تیر برقنصب7413
کننده تلفننصب7422
کننده خطوط برقنصب7413
کننده در چوبی نصب7115
اي کننده در شیشهنصب7125
کننده دستگاه در بازکن برقی نصب7411
کننده رادارنصب7422
کننده رایانه نصب7422
کننده سقف کاذب نصب7121
کننده شوفاژنصب7127
خودرو  کننده شیشهنصب7125
کننده شیشه نورگیر و سقفنصب7125
وسایل نقلیه   کننده شیشهنصب7125
کننده صندلی خودروي بارينصب8211
کننده کنتور آب  نصب7233
کننده کنتور گاز نصب7233
اتومبیلCNGکننده مخزن نصب7231
کننده مخزن گاز اتومبیلنصب7231
کننده موتور نصب8211
کننده نگین جواهرات نصب7313
ساختهکننده و تعمیرکار دیوارهاي گچی پیشنصب7123
نظافتچی آزمایشگاه 9112
نظافتچی اداره9112
نظافتچی استخر9129
کنندهنظافتچی برج خنک9129
شویی و توالتنظافتچی دست9112
نظافتچی دفتر کار9112
نظافتچی کشتی 8350



585مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
منزلنظافتچی 9111
نظافتچی هتل9112
نظافتچی هواپیما9112
بند نعل7222
ساز نعل7222
دستی-دوز نعلین7536
زن نقاره2652
نقاش اتومبیل7132
چاپ-نقاش پارچه7322
نقاش پرتره 2651
نقاش پشت شیشه 7316
کار ساختمان نقاش پیستوله7131
کار غیرساختمان نقاش پیستوله7132
نقاش تولیدات صنعتی7132
نقاش چهره2651
نقاش روي شیشه 7316
نقاش ساختمان7131
نقاش سفال، سرامیک و چینی  7316
نقاش شیشه 7316
نقاش کارتون 2651
نقاش کاشی شکسته2651
هااينقاش گرافیک و چندرسانه2166
آالت نقاش ماشین7132
نقاش موزاییک2651
هاي تزیینی روي اشیانقاش نقش7316
نقاش وسایل چوبی7132
نقاش وسایل نقلیه7132
)هنرهاي تجسمی(نقاش 2651
نقال 2655
نقاله فلزي ساز 7213
نقدنویس رادیو و تلویزیون2642
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شرح کد کد 
نقدنویس روزنامه2642
اتدودکار آیینه  نقره 7315
ساز نقره7313
کاري جواهرات  کار آیینهنقره7313
کار جواهراتنقره7313
آفرین نقش2655
هاي تزیینی روي اشیاپرداز نقشنقش7316
زن پارچهنقش7322
بردار ـ تکنسین نقشه3112
بردار ـ مهندس نقشه2165
خوان قالی نقشه7318
کش برق نقشه3118
کش قالی جز نقشهکش بهنقشه3118
کش تأسیسات نقشه3118
کش جغرافی نقشه3118
کش راه و ساختمان نقشه3118
کش قالینقشه2163
کش معماري نقشه3118
کش مکانیک نقشه3118
دستی -سازنقل7518
نگهبان خودرو در خیابان9510
نگهبان زندان 5413
نگهبان ساختمان5153
نگهبان فانوس دریایی 8350
نگهبان گله 9212
تراش نگین7313
گذار جواهراتنگین7313
نماز میت خوان 5163
دهنده کاالنمایش5242
نویسنمایشنامه2641
نماینده امام 1115



587مشاغل ایرانبنديطبقهجدول فهرست الفبایی 

شرح کد کد 
اي خدمات مشترينماینده امور بیمه3321
نماینده بیمه3321
نماینده خبره امور حقوقی شرکت1215
نماینده خبره امور مالی شرکت1214
نماینده خریدار3323
المللی داراي اهداف خاصهاي بیننماینده سازمان1114
نماینده سفارش و فروش کاال3322
نماینده شوراي شهر1115
نامهنماینده صدور بیمه3321
نماینده فروش 3322
دورفروش ازراهنماینده 3322
نماینده فروش بیمه3321
نماینده فروش تجاري3322
نماینده فروش تلفنی5244
خانه بهنماینده فروش خانه5243
نماینده فروش رایانه2434
افزار رایانهنماینده فروش سخت2434
نماینده فروش فناوري ارتباطات2434
نماینده فروش فنی                           2433
نماینده فروش قطعات رایانه2434
نماینده فروش کاالهاي پزشکی2433
نماینده فروش کاالهاي صنعتی2433
نماینده فروش محصوالت پزشکی2433
نماینده فروش محصوالت پزشکی و دارویی2433
نماینده فروش محصوالت صنعتی2433
افزار رایانهنماینده فروش نرم2434
خانهنماینده قضایی وزارت2619
نماینده کنترل ایمنی معدن3117
نماینده مجلس1115
نماینده مجلس خبرگان 1115
نماینده مجلس شوراي اسالمی 1115
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شرح کد کد 
نماینده مطالبات بیمه3321
دستی -نمدمال7318
پوشاك ) زنشماره(زن نمره9321
بردار معدننمونه8111
خوان چاپنمونه4413
خانه گیر در چاپنمونه7321
دستی -نوارباف7318
دستی -نواردوز دوزندگی7537
تشخیص پزشکی -نوارنگار3211
نوار و صفحه پرکن 3521
نوازنده 2652
نوازنده آالت موسیقی2652
نوازنده خیابانی 2652
خوان نوحه3414
نورپرداز صحنه3435
دار نوغان6123
نویسنده 2641
نویسنده زیرنویس2643
نویسنده سخنرانی2641
نویسنده متن2641
هاي تعاملینویسنده متون رسانه2641
نویسنده مطالب فنی2641
نویسنده ورزشی2642
)کادر نیروهاي نظامی و انتظامی(نیروهاي مسلح 0410
باف ـ کارهاي دستی نی7317
) هاي مختلففعالیت(نیروي کار زیر آب 7541

و
وابسته فرهنگی 2639
پردازواژه4131
شناسواژه2643
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شرح کد کد 
واسطه بیمه3321
تجاريواسطه3324
اتومبیلواسطه معامالت 3324
واسطه معامالت امالك 3334
واسطه معامالت کاال 3324
واشر فلزي ساز7222
واعظ روحانی ـ اسالم 2637
واعظ روحانی ـ سایر ادیان 2638
هاي مقدس اسالمیواعظ غیرروحانی مکان3414
هاي مقدس غیراسالمیواعظ غیرروحانی مکان3415
واکسی9510
حیواناتواکسیناتور 3240
يواکسیناتور دامدار3240
واکسیناتور مرغداري3240
دستی -چین آجرپزيواگن7314
ساز واگن7214
دستی-کش آجرپزيواگن7314
دستی -کش چینی و سفالواگن7314
دهندهوام4213
دستی -چی نانواییوردنه7517
ايکار حرفهورزش3421
ورشوساز 7213
کار فلز ورق7213
دستی-ساز چرمورنی7535
وزان انبار4324
وزیر1115
وزیر امور خارجه1115
کننده کابل برقوصل7413
کننده دستگاه تلفن وصل7422
دستی -دهنده پوستوصله7537
کننده اعانهوصول4214
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شرح کد کد 
حساب و حسابکننده صورتوصول4214
کننده طلبوصول4214
وکیل حقوقی 2611
وکیل دادگستري 2611
وکیل دعاوي2611
وکیل شاکی2611
وکیل مجلس 1115
وکیل مدافع2611
آرا ویترین3432
ویترین چوبی ساز 7522
ویراستار روزنامه2642
ویراستار کتاب2641
ویرایشگر روزنامه و مجله 2642
ویرایشگر صدا 3521
ویرایشگر مطبوعات 2642
ویزیتور دارو3322
ویزیتور کاال3322
زن ویولن2652

ه
کننده عملیات پروازهدایت3153
کننده کشتی در بندر هدایت3152
کننده هواپیما هدایت3153
هدنرس بیمارستان 1342
خانه هلیوگراور چاپ7321
پزشک-هماتولوژیست 2212
کاريکننده بدلهماهنگ3435
هاکننده برگزاري گردهماییهماهنگ3332
)هاي رادیویی و تلویزیونیپخش برنامه(کننده برنامه هماهنگ3435
کننده برنامه درسیهماهنگ2351
هاکننده پایگاه دادههماهنگ2521
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شرح کد کد 
دستی -همبرگرساز7511
)با مواد اولیه آماده(کن همبرگر سرخ9411
هنرآموز هنرستان2320
هنرپیشه2655
کارهنرمند سرامیک2651
هنرمند هنرهاي تجسمی 2651
هواشناس 2112
هواشناس پخش تلویزیونی2112
کنهیزم جمع9625
شکنهیزم9215
کشهیزم9625
هیدرولوژیست 2114

ي
دستی - بافیراق7318
بند ساختمانیراق7119
یراق فلزي ساز 7222
دستی -دوزیقه7537



 

  

 

  



مسوفصل 

ايجداول مقایسه



 

  

 

  



595بندي مشاغل ایران با طبقه)ISCO–08(اي جدول مقایسه

ل ـنسبت به مشاغISCO-08المللی بندي مشاغل نسخه بیناي طبقهجدول مقایسه- 1- 3جدول 
)یا ایجادشدهشده شده، حذفشده، تجزیهکدهاي ادغام(1395- ایران

کد
ISCO-08

شرح کد
ISCO-08

شرح کد ایران 1395کد ایران 
توضیح1395

گذارانقانون1111

1115
گــذاران و قــانون

ــد  ــات ارشـ مقامـ
دولتی

و 1112، 1111ادغام 
1113

ــد 1112 ــات ارشـ مقامـ
دولتی

1113
ــان و  رئیســـــــ
کدخداهاي سنتی 

روستاها

مدیران امور مالی 1214مدیران امور مالی1211
و بیمه

مدیران امور مالی و بیمه از 
مدیران امور اداري، حقوقی و 

.اندریزي جدا شدهبرنامه

1213
ــدیران  مـــــــــ

گـذاري و  سیاست
ریزيبرنامه

1215
مـــدیران امـــور  
اداري، حقــوقی و 

ریزي برنامه

مدیران امور اداري و حقوقی 
گذاري و با مدیران سیاست

.اندشدهریزي ادغام برنامه

1325
مـــدیران امـــور  

ونقـــل و حمـــل
انبارداري

1325ایجاد 

2133
متخصصــــــــان 
حفاظــــــــــت 

2134زیستمحیط
ــان و  متخصصــــ
مهندسان حفاظت 

زیستمحیط
2143و 2133ادغام 

ــان 2143 مهندســـــــ
زیستمحیط

ــایر2354 ــان سـ معلمـ
موسیقی 

2357

ــان   ــایر معلمـ سـ
ــر   ــیقی و هن موس

ــر از نظـــام  ( غیـ
آموزشــی رســمی

)کشور

2355و 2354ادغام 
سایر معلمان هنر 2355
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کد
ISCO-08

شرح کد
ISCO-08

شرح کد ایران 1395کد ایران 
توضیح1395

2412
مشــاوران مــالی و 

گــذاري و ســرمایه
2414گران مالی تحلیل

مشــاوران مــالی و 
گــذاري و ســرمایه

گران مالی تحلیل
2413و 2412ادغام 

گران مالیتحلیل2413

متخصصــان امــور 2636
مذهبی

متخصصــان امــور 2637
2636تجزیه مذهبی اسالمی

2638
متخصصــان امــور 
ــذهبی  مـــــــــ

غیراسالمی
2636تجزیه 

-2639

متخصصــان امــور 
اجتمــــــــاعی و 
مــــــــــذهبی، 

نشـده  بنـدي طبقه
در جاي دیگر

2639ایجاد 

متخصصـان  کمک3413
امور مذهبی 

3414
متخصصـان  کمک

امـــور مـــذهبی  
اسالمی

3413تجزیه 

3415
متخصصـان  کمک

امـــور مـــذهبی 
غیراسالمی

3413تجزیه 

مربیان و مقامـات  3422
ورزشی

3424

مربیان و مقامـات  
ــی و  ورزشـــــــ
ــتان  سرپرســــــ

هــــاي برنامــــه
تفریحی و تناسب 

اندام  

3423و 3422ادغام 
3423

مربیــــــــــان و 
ــتان  سرپرســــــ

هــــاي برنامــــه
تفریحی و تناسب 

اندام

4212

مســـــــــئوالن 
بنـدي، میـز   شرط

ــان  ــار و کارکن قم
مشاغل مرتبط 

4212حذف 
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کد
ISCO-08

شرح کد
ISCO-08

شرح کد ایران 1395کد ایران 
توضیح1395

متصدیان انبار4321

4324
متصــدیان انبــار و 
تأمین مواد اولیـه  

یا اقالم تولید 
4322و 4321ادغام  4322

متصــدیان تــأمین 
مواد اولیه یا اقالم 

تولید
آرایشگران مو    5141

5143

آرایشــگران مــو،  
ــدن و   ــره، بـ چهـ
کارکنـان مشــاغل  

مرتبط   

5142و 5141ادغام  5142
آرایشگران چهره، 
ــان   ــدن و کارکن ب

مشاغل مرتبط                                                                     
داران      مغازه5221

5224

ــازه داران، مغـــــ
ــتان و  سرپرســــ
ــندگان  فروشـــــ

ها     فروشگاه

و 5222، 5221ادغام 
5223

5222
نــــــــــاظران و 
ــتان  سرپرســــــ

هافروشگاه

ــندگان 5223 فروشـــــ
ها         فروشگاه

6222

ــان  کارکنــــــــ
ــاهیگیري در  مـــ

هاي داخلـی و  آب
6225ساحلی

ــان  کارکنــــــــ
ــاهیگیري در  مـــ

ــی، آب هــاي داخل
ساحلی و عمیق

6223و 6222ادغام 

6223
ــان  کارکنــــــــ
ــاهیگیري در  مـــ

هاي عمیقآب

7223

کنندگان و تنظیم
ــدیان  متصـــــــ

ــین ــزار ماشــ ابــ
7225فلزکاري

ــدیان و  متصـــــ
ــیم ــدگان تنظ کنن

هــــاي دســــتگاه
ــاري،  فلزکـــــــ

کــــاري، تــــراش
ــیقل ــاري و صـ کـ

زنی فلزات و سنگ
تیزکنندگان ابزار 

7224و 7223ادغام 

7224

کـــاران و صـــیقل
زنان فلـزات  سنگ

و تیزکننـــــدگان 
ابزار
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کد
ISCO-08

شرح کد
ISCO-08

شرح کد ایران 1395کد ایران 
توضیح1395

7512
ــان   ــا، نــ نانواهــ

پزهــا و شــیرینی
پزها شیرینی

7512تجزیه نانواها7517

پزها و نان شیرینی7518
7512تجزیه پزهاشیرینی

7531

هاي مردانه خیاط
دوز، خـز و  و زنانه

دوزهــا و پوســتین
دوزها کاله

7537
هـا و سـایر   خیاط

دستی -دوزندگان
یا غیرصنعتی

و 7533، 7531ادغام 
7534 7533

ــور   ــان امـ کارکنـ
دوزنـــــــــدگی، 

دوزي و امــور گــل
مرتبط

7534
دوزهــا و روکــش

کارکنـان مشــاغل  
مرتبط

8181

ــدیان  متصـــــــ
هاي تولید دستگاه

شیشه، سـرامیک،  
چینــی، کاشــی،  
ــفال و  ســـــــــ
محصوالت مرتبط 

8184

ــدیان  متصـــــــ
ــین آالت ماشـــــ

سفالگري و تولید 
محصوالت مرتبط

8181تجزیه 

8185

ــدیان  متصـــــــ
ــین آالت ماشـــــ

ــه ــري و شیشـ گـ
تولید محصـوالت  

مرتبط

8181تجزیه 

9312
کـــارگران ســـاده 

هـاي  اجراي طرح
9314عمرانی 

کـــارگران ســـاده 
هـاي  اجراي طرح

ــی و  عمرانـــــــ
سازيساختمان

9313و 9312ادغام 

کـــارگران ســـاده 9313
سازيساختمان
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کد
ISCO-08

شرح کد
ISCO-08

شرح کد ایران 1395کد ایران 
توضیح1395

9331
راننــدگان وســایل 
نقلیـــه دســـتی و 

رکابی
9335

راننــدگان وســایل 
نقلیـــه دســـتی و 

کشحیوان
9332و 9331ادغام 

9332

راننــدگان وســایل 
نقلیـــــــــــه و 

ــین آالت ماشـــــ
کشحیوان

9611
ــارگران  کــــــــ

آوري زباله و جمع
مواد بازیافتی 

9614

ــارگران  کــــــــ
ــع آوري و جمــــ

ــه و   ــک زبال تفکی
مواد بازیافتی 

و 9612، 9611ادغام 
9613 کارگران تفکیـک 9612

زباله

9613
ان و رفتگــــــــر

کــارگران مشــاغل 
مرتبط

کارها  متفرقه9622

ســـایر کارکنـــان 9625
مشاغل ساده

و 9624، 9622ادغام 
9629

گـــردآوران آب و 9624
هیزم 

9629

کارکنـان مشــاغل  
ســـــــــــــاده،

نشـده  بنـدي طبقه
در جاي دیگر

ــران کـــادر  0110 افسـ
نیروهاي مسلح

0410
ــلح   ــاي مس نیروه

ــاي  ( ــادر نیروه ک
)نظامی و انتظامی

نظامی تفکیک کادر نیروهاي 
داران، و انتظامی از درجه

افسران و سربازان وظیفه
داران درجــــــــه0210

نیروهاي مسلح

0310
ــایر   ــاغل سـ مشـ

هاي نیروهـاي  رده
مسلح 
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کد
ISCO-08

شرح کد
ISCO-08

شرح کد ایران 1395کد ایران 
توضیح1395

ــران کـــادر  0110 افسـ
نیروهاي مسلح

0510
داران و درجــــــه

افسران وظیفـه و  
سربازان نیروهـاي  

نظامی و انتظامی

نظامی تفکیک کادر نیروهاي 
داران، و انتظامی از درجه

افسران و سربازان وظیفه
داران درجــــــــه0210

نیروهاي مسلح

0310
ــایر   ــاغل سـ مشـ

هاي نیروهـاي  رده
مسلح 



601  1375با  1395مشاغل  بنديطبقهاي ساختار  جدول مقايسه

 1375با نسخه  1395بندي مشاغل ايران نسخه  اي ساختار طبقه جدول مقايسه -2-3جدول 

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

 1114 خاصهاي داراي اهداف  مقامات ارشد تشكل

1141   

1142   

1143   

 1115گذاران و مقامات ارشد دولتي                         قانون
1100   

1130   

   1410 1120 مديران عامل و مديران ارشد اجرايي

 * 1427 1212 مديران منابع انساني

 * 1427 1214 مديران امور مالي و بيمه

 1215 ريزي مديران امور اداري، حقوقي و برنامه
1427 * 

1429 * 

ــوقي،   ــور اداري و حق ــديران خــدمات ســازماني، ام م
 نشده در جاي ديگر   بندي طبقه

1219 

1427 * 

1428   

1429 * 

 1221 مديران فروش و بازاريابي
1424 * 

1427 * 

 * 1427 1222 مديران تبليغات و روابط عمومي

 1223 مديران تحقيق و توسعه
1427 * 

1429 * 

 * 1421 1311 داري مديران توليد در كشاورزي و جنگل

 * 1421 1312 پروري و ماهيگيري مديران توليد در آبزي

 * 1422 1321 مديران توليد صنعتي

 * 1422 1322 مديران استخراج معادن

 * 1423 1323 سازي هاي عمراني يا ساختمان مديران اجراي طرح

 * 1426 1324 ونقل و انبارداري مديران تهيه، توزيع، حمل
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قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

 1330 مديران ارائه خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات
1426 * 

1427 * 

 * 1429 1341 مديران ارائه خدمات مراقبت از كودكان

 1342 درماني -مديران ارائه خدمات بهداشتي
1429 * 

2230 * 

 1343 مديران ارائه خدمات مراقبت از سالمندان
1429 * 

2230 * 

 * 1429 1344 مديران ارائه خدمات رفاه و تأمين اجتماعي

 * 1429 1345 مديران آموزش

 * 1427 1346 مديران شعب ارائه خدمات مالي و بيمه

ــه  ــدمات حرفـ ــه خـ ــديران ارائـ ــي،  مـ اي و تخصصـ
 نشده در جاي ديگر بندي طبقه

1349 1429 * 

 * 1425 1411 ها مديران هتل

 * 1425 1412 ها مديران رستوران

 * 1424 1420 ها فروشي ها و خرده فروشي مديران عمده

 * 1429 1431 مديران مراكز ورزشي، تفريحي و فرهنگي

 * 1429 1439 نشده در جاي ديگر  بندي مديران خدمات طبقه

   2111 2111 دانان و اخترشناسان   فيزيك

   2112 2112 متخصصان هواشناسي 

 * 2113 2113 دانان  شيمي

   2114 2114 شناسان و متخصصان ژئوفيزيك  زمين

 2120 شناسان و آمارشناسان دانان، آمار بيمه رياضي
2121   

2122   

ــت ــاه  زيس ــان، گي ــان و   شناس ــان، جانورشناس شناس
 متخصصان مرتبط 

2131 
2211 * 

2212 * 

داري و  متخصصــان كشــاورزي، دامــداري، جنگــل   
 ماهيگيري 

2132 
2213   

3213   

 * 2211 2134 زيست متخصصان و مهندسان حفاظت محيط

 * 2149 2141 مهندسان صنايع و توليد 
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قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

   2142 2142 مهندسان عمران 

   2145 2144 مهندسان مكانيك 

   2146 2145 مهندسان شيمي 

مهندسان معدن، مهندسان متالورژي و فلزشناسـي و  
 متخصصان مرتبط 

2146 2147   

نشده در جـاي   بندي متخصصان علوم مهندسي، طبقه
 ديگر

2149 2149 * 

   2143 2151 مهندسان برق 

 * 2144 2152 مهندسان الكترونيك

 * 2144 2153 مهندسان مخابرات

 * 2141 2161 معماران ساختمان

 * 2141 2162 سازي معماران محوطه

و طراحــان ) طراحــان صــنعتي(طراحــان محصــوالت 
 پوشاك

2163 3471 * 

 * 2141 2164 ريزان شهري و ترافيك طراحان و برنامه

   2148 2165 برداري كشي و نقشه متخصصان نقشه

 * 3471 2166 ها اي چندرسانه طراحان گرافيك و

 * 2221 2211 پزشكان عمومي

 2212 پزشكان متخصص
2212 * 

2221 * 

 * 2230 2221 پرستاران متخصص

 * 2230 2222 ماماهاي متخصص

 2230 متخصصان پزشكي سنتي و تكميلي
3240 * 

3229 * 

 * 3221 2240 متخصصان پيراپزشكي

 2250 پزشكان دام
2212 * 

2223   

   2222 2261 پزشكان دندان

 2262 )جز داروشناسان به(داران  داروسازان و داروخانه
2113 * 

2224   



 604  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

متخصصان سالمت، بهداشـت و پـاكيزگي محيطـي و    
 شغلي

2263 

2229 * 

2412 * 

3152 * 

3222 * 

 * 3226 2264 متخصصان فيزيوتراپي

   3223 2265 متخصصان رژيم غذايي و تغذيه

 * 3229 2266 سنجي و گفتاردرماني متخصصان شنوايي

 2267 سنجي و تجويز عينك و لنز متخصصان بينايي
3224 * 

3229 * 

نشـده در   بنـدي  متخصصان سالمت و بهداشت، طبقـه 
 جاي ديگر    

2269 

2229 * 

3226 * 

3229 * 

 * 2310 2310 ها و مؤسسات آموزش عالي مدرسان دانشگاه

 2320 اي      وحرفه مربيان آموزش فني
2310 * 

2320 * 

 * 2320 2330 دبيران آموزش متوسطه 

 2341 آموزگاران دوره ابتدايي
2331   

3310   

دبسـتاني و   آموزگاران و مربيان آموزشـي دوره پـيش  
 مهدهاي كودك

2342 
2332   

3320   

 2351 هاي تدريس متخصصان روش
2351   

2352   

 2352 معلمان افراد داراي نيازهاي خاص
2340   

3330   

 2353 معلمان زبان 
2359 * 

3340 * 

غيراز نظام آموزشي رسـمي  (مربيان فناوري اطالعات 
 )كشور

2356 
2359 * 

3340 * 

غيـراز نظـام آموزشـي    (ساير معلمان موسيقي و هنـر  
 )رسمي كشور

2357 
2359 * 

3340 * 
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قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

 2359 نشده در جاي ديگر بندي آموزش، طبقهمتخصصان 
2359 * 

3340 * 

 * 2411 2411 حسابداران

 2414 گران مالي  گذاري و تحليل مشاوران مالي و سرمايه

2411 * 

2490 * 

3411 * 

 * 2490 2421 دهي گران مديريت و سازمان تحليل

 * 2490 2422 هاي تجاري و اداري گذاري متخصصان سياست

 * 2412 2423 متخصصان نيروي كار و مشاغل 

 * 2412 2424 متخصصان آموزش و ارتقاي علمي كاركنان 

 * 2490 2431 متخصصان تبليغات و بازاريابي

 * 2490 2432 متخصصان روابط عمومي

متخصصان فروش محصوالت پزشكي و فـروش فنـي   
 )جز فناوري اطالعات و ارتباطات به(

2433 3415 * 

 * 3415 2434 فروش فناوري اطالعات و ارتباطات متخصصان

 * 2131 2511  اي هاي رايانه گران سيستم تحليل

 * 2131 2512 افزار سازندگان نرم

 2513 ها اي وب و چندرسانه  متخصصان ساخت

2131 * 

2132 * 

2139 * 

 * 2132 2514 اي هاي كاربردي رايانه نويسان برنامه برنامه

ــرم تحليــلســازندگان و  هــاي  افــزار و برنامــه گــران ن
 نشده در جاي ديگر بندي اي، طبقه كاربردي رايانه

2519 

2131 * 

2132 * 

2139 * 

 * 2131 2521 ها طراحان و مديران پايگاه داده

 * 2131 2522 اي هاي رايانه مديران سيستم

 * 2131 2523 اي هاي رايانه متخصصان شبكه

اي،  هــاي رايانــه هــا و شــبكه دادهمتخصصــان پايگــاه 
 نشده در جاي ديگر بندي طبقه

2529 

2131 * 

2132 * 

2139 * 
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قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

   2421 2611 ها دان حقوق

   2422 2612 قضات

نشـده در جـاي    بنـدي  متخصصان امور حقوقي، طبقه
 ديگر 

2619 2429   

   2431 2621 دارها  متخصصان امور آرشيو و موزه

   2432 2622 متخصصان اطالعاتكتابدارها و 

   2441 2631 اقتصاددانان

شناســان،  شناســان، جامعــه شناســان، باســتان انســان
شناســان و  شناســان، مــردم دانــان، جمعيــت جغرافــي

 متخصصان مرتبط

2632 2442   

   2443 2633 مندان علوم سياسي دانان و دانش فيلسوفان، تاريخ

   2445 2634 شناسان روان

 * 2490 2635 متخصصان مددكاري اجتماعي و مشاوره 

   2461 2637 متخصصان امور مذهبي اسالمي

   2462 2638 متخصصان امور مذهبي غيراسالمي

نشـده در   بنـدي  متخصصان اجتماعي و مذهبي، طبقه
 جاي ديگر

2639     

 * 2451 2641 مؤلفان و نويسندگان 

 2642 نگاران و خبرنگاران روزنامه
2451 * 

3472 * 

ــاير   ــفاهي و سـ ــان شـ ــي، مترجمـ ــان كتبـ مترجمـ
 شناسان زبان

2643 2444   

   2452 2651 هنرمندان هنرهاي تجسمي 

 2652 سازان  ها، خوانندگان و آهنگ ن دا موسيقي
2453   

3473 * 

 2653 و طراحان رقص رقصندگان
2454   

3473 * 

كننــدگان و كارگردانــان فــيلم، نمــايش و امــور  تهيــه
 مرتبط 

2654 
1429 * 

2455 * 

 * 2455 2655 هنرپيشگان 



607  1375با  1395مشاغل  بنديطبقهاي ساختار  جدول مقايسه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

 * 3472 2656 ها گويندگان راديو، تلويزيون و ساير رسانه

ــي،   ــي و نمايشــ ــاي آفرينشــ ــدان هنرهــ هنرمنــ
 نشده در جاي ديگر بندي طبقه

2659 3474   

   3111 3111 هاي علوم شيمي و فيزيك تكنسين

 3112 برداري هاي عمران و نقشه تكنسين
3112   

3151 * 

 3113 هاي برق تكنسين
3113   

3152 * 

 3114 هاي الكترونيك تكنسين
3114 * 

3152 * 

 3115 هاي مكانيك تكنسين
3115   

3152 * 

   3116 3116 هاي مهندسي شيمي تكنسين

 3117 استخراج نفت و گازهاي معدن، متالورژي و   تكنسين
3117   

3152 * 

   3118 3118 كشي هاي نقشه  تكنسين

ــين ــي،     تكنس ــوم مهندس ــك و عل ــوم فيزي ــاي عل ه
 نشده در جاي ديگر بندي طبقه

3119 3119   

 3121 سرپرستان معادن
7111 * 

8111 * 

 3122 سرپرستان توليد صنعتي

8171 * 

8172 * 

8211 * 

8221 * 

8222 * 

8223 * 

8224 * 

8229 * 

8231 * 

8232 * 



 608  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

8240 * 

8251 * 

8252 * 

8253 * 

8261 * 

8262 * 

8263 * 

8265 * 

8266 * 

8267 * 

8268 * 

8269 * 

8271 * 

8272 * 

8273 * 

8274 * 

8275 * 

8276 * 

8277 * 

8278 * 

8279 * 

8281 * 

8282 * 

8283 * 

8284 * 

8285 * 

8286 * 

8290 * 

ــرح  ــراي طـ ــتان اجـ ــا   سرپرسـ ــي يـ ــاي عمرانـ هـ
 سازي ساختمان

3123 

1423 * 

7125 * 

7126 * 



609  1375با  1395مشاغل  بنديطبقهاي ساختار  جدول مقايسه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

   8161 3131 آالت نيروگاه توليد برق متصديان كنترل ماشين

آالت  ماشـين سـوز و   هاي زبالـه  متصديان كنترل كوره
 خانه آب تصفيه

3132 8163   

 3133 آالت فراوري شيميايي مواد كنترلرهاي ماشين

8152 * 

8153 * 

8154 * 

8159 * 

آالت پااليشـگاه نفـت و گـاز     متصديان كنترل ماشين
 طبيعي

3134 8155 * 

 3135 متصديان كنترل فرايند توليد فلز

8123 * 

8124 * 

8125 * 

نشـده در   بنـدي  هاي كنترل فراينـدها، طبقـه   تكنسين
 جاي ديگر

3139 

3123   

8142 * 

8143 * 

8171 * 

8172 * 

 * 3211 3141 )جز پزشكي به(هاي علوم زيستي  تكنسين

 * 3212 3142 هاي كشاورزي تكنسين

 * 3212 3143 داري هاي جنگل تكنسين

   3141 3151 مهندسان كشتي

   3142 3152 داران كشتي عرشه و سكانافسران 

 3153 متخصصان مرتبط خلبانان هواپيماها و كمك
3143   

3340 * 

   3144 3154 متصديان كنترل ترافيك هوايي

   3145 3155 هاي الكترونيك ايمني ترافيك هوايي تكنسين

ــويربرداري پزشــكي و   تكنســين ــزات تص ــاي تجهي ه
 درماني

3211 
3136   

3221 * 

 * 3211 3212 شناسي هاي آزمايشگاه پزشكي و آسيب تكنسين

   3228 3213 ها و دستياران داروسازي تكنسين



 610  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

ــين ــكي و    تكنسـ ــاي پزشـ ــاخت پروتزهـ ــاي سـ هـ
 پزشكي دندان

3214 7311 * 

 3221 متخصصان پرستاري كمك
2230 * 

3231   

 3222 متخصصان مامايي كمك
2230 * 

3232   

 * 3240 3230 پزشكي سنتي و تكميليمتخصصان  كمك

   3227 3240 پزشكي ها و دستياران دام تكنسين

   3225 3251  گران دندان پزشكي و درمان دستياران دندان

هاي مدارك پزشـكي و اطالعـات سـالمت و      تكنسين
 بهداشت 

3252 4143 * 

 * 3221 3253 مددكاران سالمت و بهداشت

 * 3224 3254 سازها  عينك

 * 3226 3255 ها و دستياران فيزيوتراپي تكنسين

 * 3221 3256 دستياران امور پزشكي

بازرســان و دســتياران ســالمت و بهداشــت محــيط و 
 شغل

3257 
3152 * 

3222 * 

 * 5130 3258 كاركنان آمبوالنس

نشده  بندي متخصصان سالمت و بهداشت، طبقه كمك
 در جاي ديگر

3259 
3226 * 

3229 * 

 * 3411 3311  هاي اوراق بهادار و تأمين سرمايه دالالن و واسطه

   3419 3312 مسئوالن اعتبار و وام 

 3313 متخصصان حسابداري  كمك
3434 * 

3435 * 

 * 3434 3314 متخصصان آمار، رياضي و امور مرتبط كمك

 * 3417 3315 گذاران و ارزيابان ضرروزيان قيمت

   3412 3321 نمايندگان بيمه

 * 3415 3322 نمايندگان فروش تجاري

   3416 3323 مسئوالن خريد

   3421 3324 هاي امور تجاري واسطه



611  1375با  1395مشاغل  بنديطبقهاي ساختار  جدول مقايسه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

   3422 3331 ونقل كارگزاران ترخيص كاال و حمل

 3332 ها و رويدادها ريزان كنفرانس برنامه
3414 * 

3439 * 

   3423 3333 كارگزاران و پيمانكاران استخدام

 * 3413 3334 هاي مسكن كارگزاران و مديران بنگاه

نشـده در   بنـدي  وكـار، طبقـه   كارگزاران خدمات كسب
 جاي ديگر

3339 

2490 * 

3414 * 

3417 * 

3429   

 3341 سرپرستان دفاتر

3431 * 

3435 * 

4111 * 

4112 * 

4115 * 

4121 * 

4122 * 

4133 * 

4134 * 

4142 * 

4143 * 

4144 * 

4190 * 

4222 * 

4223 * 

 3342 هاي حقوقي منشي
3431 * 

4115 * 

 3343 هاي اداري و اجرايي منشي
3431 * 

3439 * 

 3344 هاي امور پزشكي منشي
3431 * 

4115 * 



 612  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

   3441 3351 بازرسان گمرك و مرز

   3442 3352 مأموران ماليات مستقيم و غيرمستقيم دولت

   3443 3353 هاي اجتماعي دولت مأموران كمك

   3444 3354 مأموران صدور مجوزهاي دولتي

 * 3450 3355 بازرسان و كارآگاهان پليس

نشـده در   بنـدي  متخصصان نظارتي دولت، طبقه كمك
 جاي ديگر

3359 

3151 * 

3439 * 

3449   

 3411 متخصصان امور حقوقي و امور مرتبط كمك
3432   

3450 * 

   3460 3412 متخصصان مددكاري اجتماعي كمك

 * 3480 3414 متخصصان امور مذهبي اسالمي كمك

 * 3480 3415 متخصصان امور مذهبي غيراسالمي كمك

 * 3475 3421 كاران و بازيكنان ورزشي ورزش

هـاي   مربيان و مقامات ورزشـي و سرپرسـتان برنامـه   
 اندامتفريحي و تناسب 

3424 
3340 * 

3475 * 

 3431 ها عكاس

3134 * 

3135 * 

3137 * 

 * 3471 3432 طراحان و دكوراتورهاي داخلي

 3433 هاي گالري، موزه و كتابخانه تكنسين
3439 * 

3471 * 

 * 5122 3434 سرآشپزها

 * 3340 3435 متخصصان امور هنري و فرهنگي ساير كمك

پشتيباني عمليـات فنـاوري اطالعـات و    هاي  تكنسين
 ارتباطات

3511 3122 * 

هاي پشتيباني كـاربران فنـاوري اطالعـات و     تكنسين
 ارتباطات

3512 3121 * 

 3513 اي هاي رايانه هاي شبكه و سيستم تكنسين
2139 * 

3121 * 



613  1375با  1395مشاغل  بنديطبقهاي ساختار  جدول مقايسه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

 3514 هاي وب تكنسين
3121 * 

3122 * 

تلويزيـوني و  هاي تجهيزات پخش راديويي و  تكنسين
 تصويري -صوتي

3521 

3134 * 

3135 * 

3137 * 

 3522 هاي مخابرات تكنسين

3114 * 

3134 * 

3135 * 

3137 * 

 * 4190 4110 كاركنان امور عمومي دفتري

 * 4115 4120 هاي عمومي منشي

 4131 پردازها واژه ها و نويس ماشين
4111 * 

4112 * 

 4132 متصديان ورود اطالعات 
3435 * 

4113   

 4211 داران بانك و كاركنان مشاغل مرتبط  تحويل
4211 * 

4212   

   4214 4213 دهندگان گروبردارها و وام

   4215 4214 كنندگان طلب و كاركنان مشاغل مرتبط وصول

 4221 مشاوران سفر و متصديان امور مسافرتي
3413 * 

4221   

 * 4222 4222 رساني مراكز تماس مشتريان متصديان اطالع

 * 4223 4223 متصديان ارتباطات تلفني

 * 4222 4224 پذيرها ها و مهمان متصديان پذيرش هتل

 * 4222 4225 رساني حضوري گويي و اطالع متصديان پاسخ

 * 4222 4226 ها جز هتل متصديان پذيرش عمومي به

 * 4190 4227 ها بازارسنجآمارگيرها و 

نشـده   بندي كاركنان ارائه اطالعات به مشتريان، طبقه
 در جاي ديگر

4229 4222 * 

 * 4121 4311 متصديان امور حسابداري و دفترداري حسابداري 



 614  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

 * 4122 4312 متصديان امور آماري، مالي و بيمه

 * 4121 4313 متصديان ليست حقوق

 * 4133 4323 ونقل  متصديان حمل

 * 4134 4324 متصديان انبار و تأمين مواد اوليه يا اقالم توليد 

 * 4141 4411 متصديان كتابخانه 

 * 4142 4412 ها و كاركنان دفاتر پستي رسان نامه

 * 4143 4413 خواني و امور مرتبط متصديان كدگذاري، نمونه

 * 4144 4414 كاتبان و كاركنان مشاغل مرتبط

 * 4141 4415 بايگاني و تهيه رونوشتمتصديان 

 * 4190 4416 متصديان امور كارگزيني

نشده در جـاي   بندي كاركنان پشتيباني دفتري، طبقه
 ديگر

4419 4190 * 

   5111 5111 هواپيما و كشتي  -داران سفر مهمان

   5112 5112 ونقل عمومي  خدمه كمكي حمل

   5113 5113 راهنماهاي سفر و مناطق ديدني

 * 5122 5120 آشپزها

 * 5123 5131 )غيراز خدمتكاران منازل(ها  پيشخدمت

 * 5123 5132 ها  متصديان كافه

   5141 5143آرايشگران مو، چهره، بدن و كاركنان مشاغل مرتبط   

هـا،   داري در اداره سرپرستان امور نظافت و سـاختمان 
 ها و ساير مؤسسات هتل

5151 5121 * 

 * 5121 5152 )ها و مستخدمان غيراز نظافتچي(منازل خدمتكاران 

   9141 5153 سرايداران

   5150 5161 گيرها و كاركنان مشاغل مرتبط ها، فال بين طالع

   5142 5162 مالزمان و پيشخدمتان مخصوص 

   5143 5163 ودفن  مأموران كفن

 5164 كنندگان حيوانات   تيمارگران و مراقبت
5130 * 

6129 * 

 * 3340 5165 مربيان رانندگي 



615  1375با  1395مشاغل  بنديطبقهاي ساختار  جدول مقايسه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

نشـده در   بنـدي  كاركنان ارائه خدمات شخصي، طبقـه 
 جاي ديگر 

5169 
3240 * 

5149   

جـز مـواد    بـه (هـاي فـروش و بـازار     فروشندگان دكـه 
 )خوراكي

5211 5230   

   9111 5212 گرد مواد خوراكي فروشندگان دوره

 5224 ها فروشگاهداران، سرپرستان و فروشندگان  مغازه
1424 * 

5220   

هـاي   و متصـديان باجـه  ) جـز بانـك   به(داران  صندوق
 عرضه بليت 

5230 4211 * 

   5210 5241 ها ها و مدل هاي لباس و ساير مانكن مانكن

   5220 5242 دهندگان اجناس نمايش

   9113 5243 خانه  به فروشندگان خانه

   9113 5244 كاركنان فروش مراكز تماس تلفني

   5220 5245 متصديان جايگاه سوخت و سرويس

 5246 متصديان پيشخوان ارائه خوراكي و نوشيدني 
5220   

5230   

   5220 5249 نشده در جاي ديگر بندي كاركنان فروش، طبقه

 * 5130 5311 كاركنان مراقبت از كودكان

 * 5130 5312 مربيان كودكان كمك

 * 5130 5321 سالمت و  بهداشتدستياران مراقبت 

 * 5130 5322 هاي شخصي در منازل  كاركنان ارائه مراقبت

ــه مراقبــت ــان ارائ هــاي شخصــي در خــدمات  كاركن
 نشده در جاي ديگر  بندي سالمت و بهداشت، طبقه

5329 5130 * 

   5161 5411 ها نشان آتش

   5162 5412 مأموران پليس 

   5163 5413 نگهبانان زندان 

 5414 مأموران حراست 
5169   

9152   

نشـده در   بنـدي  كاركنان ارائه خدمات حفاظتي، طبقه
 جاي ديگر  

5419 5169   



 616  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

 6111 توليدكنندگان محصوالت زراعي و سبزيجات
1421 * 

6111   

 6112 اي توليدكنندگان محصوالت درختي و بوته
1421 * 

6112   

 6113 دهندگان گل و نهال  باغبانان و پرورش
1421 * 

6113 * 

 6114 صورت مختلط توليدكنندگان محصوالت كشاورزي به
1421 * 

6114   

 6121 هاي گوشتي و شيرده دهندگان دام پرورش

1421 * 

6121   

6124   

 6122 دهندگان طيور و ماكيان  پرورش

1421 * 

6122   

6124   

 6123 دهندگان زنبور عسل و كرم ابريشم  پرورش
6123   

6124   

نشـده در جـاي    بندي دهندگان حيوانات، طبقه پرورش
 ديگر

6129 6129 * 

ــاورزي و   ــوالت كشــــ ــدگان محصــــ توليدكننــــ
 صورت مختلط  دهندگان حيوانات به پرورش

6130 
1421 * 

6130   

 6210 داري و كاركنان مشاغل مرتبط  كاركنان جنگل
6141   

6142   

 * 6155 6221 پروري كاركنان آبزي

   6154 6224 گذاران شكارچيان و تله

هـاي داخلــي، ســاحلي و   كاركنـان مــاهيگيري در آب 
 عميق

6225 6155 * 

 * 6210 6310 دار خودمصرف  كشاورزان محصول

 * 6210 6320 كشاورزان دامدار خودمصرف 

 * 6210 6330 دار خودمصرف  كشاورزان دامدار و محصول



617  1375با  1395مشاغل  بنديطبقهاي ساختار  جدول مقايسه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

ــه  ــكارچيان، تل ــاهيگيران، ش ــردآوران   م ــذاران و گ گ
 خودمصرف 

6340 6210 * 

 7111 سازها ساختمان

7121   

7125 * 

7126 * 

 * 7122 7112 ها و كاركنان مشاغل مرتبط  آجرچين

ــا، ســنگ ســنگ ــراش كاره ــا، ســنگ ت ــا و  شــكن ه ه
 ساختماني -كار هاي تزيين تراش سنگ

7113 
7113   

7122 * 

ريزهـا، پرداختكـاران بتـون و كاركنـان مشـاغل       بتون
 مرتبط 

7114 7123   

   7124 7115 نجاران امور ساخت ساختمان و وسايل نقليه  

ــا اســكلت ســاختمان و   ــرتبط ب ــان مشــاغل م كاركن
نشده در جـاي   بندي هاي مرتبط، طبقه كاركنان حرفه

 ديگر       

7119 

7125 * 

7126 * 

   7131 7121 سازها بام

   7132 7122 كارها ها و كاشي كن كف فرش

   7133 7123 كارها     كارها و سيمان اندودكارها، گچ

   7134 7124 كارها عايق

   7135 7125 برها شيشه

 * 7136 7126 هاي ساختماني و صنعتي كش لوله

 7127 و سرمايشي  تعميركاران تجهيزات تهويه مطبوع
7136 * 

7233 * 

   7141 7131 نقاشان ساختماني و كاركنان مشاغل مرتبط

   7142 7132 كار و جالكارها    نقاشان پيستوله

 * 7143 7133 ساختمانيهاي  هاي سازهتميزكار

   7211 7211 گري فلزات هاي ريخته ها و ماهيچه سازندگان قالب

   7212 7212 )فلزات(كارهاي با شعله  كارها و برش جوش

 7213 )فلزات(كارها  ورق
7217   

7218   



 618  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

شـده از   هـاي سـاخته   كنندگان سازه سازندگان و نصب
 اي فلزات سازه

7214 7214   

   7215 7215 بندها   اندازها و سيم بكسل سيم بكسل

   7221 7221 كاران   كاران و پرس آهنگران، چكش

   7222 7222 سازان و كاركنان مشاغل مرتبط ابزار و يراق

هـاي فلزكـاري،    كننـدگان دسـتگاه   متصديان و تنظيم 
ــراش ــزات و  كــاري و ســنگ كــاري، صــيقل ت ــي فل زن

 تيزكنندگان ابزار 

7225 

7223   

7224   

8211 * 

ــوري   مكانيــك ــه موت ــاران وســايل نقلي ــا و تعميرك ه
 اي جاده

7231 7231   

   7232 7232 ها و تعميركاران وسايل نقليه موتوري هوايي مكانيك

آالت كشــاورزي،  هــا و تعميركــاران ماشــين مكانيــك
 آالت صنعتي و ساير ماشين

7233 7233 * 

   7231 7234 تعميركاران دوچرخه و وسايل مشابه 

 * 7311 7311 سازندگان و تعميركاران ابزار دقيق

   7312 7312 كنندگان آالت موسيقي سازندگان و تنظيم

جواهرسازها، طالسازها و كاركنان مشاغل مـرتبط بـا   
 هاي جواهرات بها و سنگ كار روي فلزات گران

7313 7313   

ــا  -كاركنــان مشــاغل مــرتبطســفالگران و  دســتي ي
 غيرصنعتي

7314 
7325   

7326   

دسـتي يـا    -گران و كاركنـان مشـاغل مـرتبط    شيشه
 غيرصنعتي

7315 7327 * 

كـاران   زنان و كنده ها، طراحان، نقاشان، قلم تابلونويس
 )جز اشياي چوبي به(هاي تزييني روي اشيا  نقش

7316 

3471 * 

7324   

7327 * 

شـده از چـوب، نـي و     كاركنان صنايع دستي سـاخته 
 مواد مشابه

7317 
7331 * 

7424   

 
 
 
 

     



619  1375با  1395مشاغل  بنديطبقهاي ساختار  جدول مقايسه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

شده از منسوجات، چرم  كاركنان صنايع دستي ساخته
 و مواد مشابه  

7318 

7333   

7431   

7438 * 

7501 * 

7502 * 

نشـده در جـاي    بنـدي  كاركنان صنايع دسـتي، طبقـه  
 ديگر

7319 7331 * 

 7321 هاي كارهاي قبل از چاپ تكنسين

7341 * 

7342   

7343   

 7322 )كاغذ، منسوجات، فلز و مانند آن(متصديان چاپ 

7341 * 

7346   

8251 * 

 7323 متصديان كارهاي بعد از چاپ، و صحافي        
7345   

8252 * 

   7137 7411 كاران ساختمان و امور مرتبط برق

   7241 7412كنندگان تجهيزات و وسايل برقي  تعميركاران و نصب

 * 7245 7413 كنندگان و تعميركاران خطوط برق نصب

 7421 كاران تجهيزات الكترونيكي  تعميركاران و سرويس
7242 * 

7243 * 

كـاران تجهيـزات فنـاوري     كننـدگان و سـرويس   نصب
 اطالعات و ارتباطات

7422 

7242 * 

7243 * 

7244   

7245 * 

دام، طيور، مـاهي  (كنندگان مواد غذايي گوشتي  آماده
 دستي يا غيرصنعتي -)و مانند آن

7511 7411   

ــراورده  ــدگان ف ــي  توليدكنن ــاي لبن ــا   -ه ــتي ي دس
 غيرصنعتي

7513 7413   

دسـتي   -كنندگان ميوه، سبزيجات و مانند آن فراوري
 يا غيرصنعتي

7514 7414   



 620  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

بندي مـواد غـذايي و    تشخيص طعم و درجهكاركنان 
 نوشيدني

7515 7415   

دستي يـا   -توليدكنندگان تنباكو و محصوالت دخاني
 غيرصنعتي

7516 7416   

   7417 7517 نانواها

   7418 7518 پزها پزها و شيريني نان شيريني

   7421 7521 آورندگان چوب عمل

   7422 7522 ساز و كاركنان مشاغل مرتبط نجاران فرنگي

ابـزار كـار روي    كننـدگان و متصـديان ماشـين    تنظيم
 چوب  

7523 
7423   

8240 * 

   7435 7532 كاران پوشاك و مانند آن لگوسازان و برشا

   7441 7535 دستي يا غيرصنعتي -ها آورندگان پوست و دباغ عمل

دوزندگان كفش، كيـف و محصـوالت چرمـي مشـابه     
 يا غيرصنعتيدستي  -)جز لباس به(

7536 7442   

 7537 دستي يا غيرصنعتي -ها و ساير دوزندگان خياط

7433   

7434   

7436   

7437   

 7541 ها  غواص
6155 * 

7216   

   7112 7542 ها و متصديان انفجار تخريبچي

جز مواد  به(بندي و آزمايش محصوالت  كاركنان درجه
 )خوراكي، نوشيدني و دخاني

7543 3152 * 

هـاي   كنندگان آفات و علـف  زدايان و ساير كنترل آفت
 هرز

7544 7143 * 

ــه   ــان حرفـ ــنعتگران و كاركنـ ــرتبط،   صـ ــاي مـ هـ
 نشده در جاي ديگر         بندي طبقه

7549 7327 * 

معــدنچيان، كــارگران مــاهر معــادن و متصــديان     
 آالت معدن ماشين

8111 
7111 * 

8111 * 



621  1375با  1395مشاغل  بنديطبقهاي ساختار  جدول مقايسه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

   8112 8112فراوري مواد معدني و سنگ       آالت متصديان ماشين

هـاي حفـاري و كاركنـان     ها و دسـتگاه  متصديان مته
 )جز معدن به(مشاغل مرتبط 

8113 8113   

هـاي توليـد محصـوالت سـيماني،      متصديان دسـتگاه 
 سنگي و ساير مواد معدني

8114 8212   

 8121 آالت فراوري فلزات  متصديان ماشين

8123 * 

8124 * 

8125 * 

كـــاري و  هـــاي پرداخـــت، آب متصـــديان دســـتگاه
 كاري فلزات روكش

8122 8223 * 

هاي توليد محصوالت  آالت و دستگاه متصديان ماشين
 شيميايي

8131 

8151   

8152 * 

8153 * 

8154 * 

8155 * 

8159 * 

8221 * 

8222 * 

8229 * 

هـاي توليـد محصـوالت مـرتبط بـا       دستگاهمتصديان 
 عكس، فيلم و مانند آن

8132 
7344   

8224 * 

 * 8231 8141 هاي توليد محصوالت الستيكي متصديان دستگاه

 * 8232 8142 هاي توليد محصوالت پالستيكي متصديان دستگاه

 * 8253 8143 هاي توليد محصوالت كاغذي متصديان دستگاه

ســازي، ريســندگي و  هــاي آمــاده دســتگاهمتصــديان 
 پيچيدن الياف 

8151 8261 * 

 

 

        



 622  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

 8152 هاي بافت منسوجات متصديان دستگاه

7438 * 

7501 * 

7502 * 

8262 * 

 * 8263 8153 هاي خياطي صنعتي متصديان چرخ

بــري، رنگــرزي و   هــاي رنــگ  متصــديان دســتگاه 
 سازي پارچه آماده

8154 
8267 * 

8268 * 

 * 8265 8155 هاي پرداخت پوست و چرم متصديان دستگاه

هاي توليد كفش، كيف و محصوالت  متصديان دستگاه
 )جز لباس به(چرمي مشابه 

8156 8266 * 

وشوي لباس،  هاي شست ها و دستگاه متصديان ماشين
 موكت، فرش، مبل و محصوالت مشابه

8157 
8267 * 

8268 * 

توليــد محصــوالت نســاجي، هــاي  متصــديان دســتگاه
 نشده در جاي ديگر بندي پوستي و چرمي، طبقه

8159 8269 * 

هاي توليد مواد غـذايي، محصـوالت    متصديان دستگاه
 دخاني و محصوالت مرتبط

8160 

8271 * 

8272 * 

8273 * 

8274 * 

8275 * 

8276 * 

8277 * 

8278 * 

8279 * 

توليــد خميــر كاغــذ و كاغــذ آالت  متصــديان ماشــين
 شكل اوليه به

8171 
8142 * 

8143 * 

   8141 8172 آالت فراوري چوب   متصديان ماشين

   8162 8182 هاي بخار متصديان موتورها و ديگ

بنـدي، بطـري كـردن و     هاي بسـته  متصديان دستگاه
 زني برچسب

8183 8290 * 

   8132 8184آالت سـفالگري و توليـد محصـوالت     متصديان ماشين
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قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

   8134 مرتبط

گري و توليد محصـوالت   آالت شيشه متصديان ماشين
 مرتبط

8185 
8133   

8139   

هـــاي ثابـــت،  آالت و دســـتگاه متصـــديان ماشـــين
 نشده در جاي ديگر بندي طبقه

8189 8290 * 

 * 8281 8211 آالت مكانيكي مونتاژكاران ماشين

 8212 و الكترونيكي مونتاژكاران تجهيزات و وسايل برقي
8282 * 

8283 * 

 8219 نشده در جاي ديگر  بندي مونتاژكاران، طبقه

8284 * 

8285 * 

8286 * 

8290 * 

   8311 8311 ها  لوكوموتيوران

متصديان ترمـز، ارسـال سـيگنال و تعـويض خطـوط      
 آهن راه

8312 8312   

   8321 8321 رانندگان موتورسيكلت

   8322 8322 خودروهاي سواري، تاكسي و وانترانندگان 

رانندگان اتوبوس، اتوبوس برقـي شـهري و قطارهـاي    
 مترو

8331 8323   

   8324 8332 ها  هاي سنگين و كاميون رانندگان ماشين

ــين  ــديان ماشـ ــاورزي و   متصـ ــرك كشـ آالت متحـ
 داري  جنگل

8341 8331   

آالت  ماشـين بـرداري و   آالت خـاك  متصديان ماشـين 
 مرتبط

8342 8332   

   8333 8343 آالت مرتبط متصديان جرثقيل، نقاله و ماشين

   8334 8344 ها  متصديان باالبرهاي چنگالي و ليفتراك

   8340 8350 خدمه عرشه كشتي و كاركنان امور مرتبط

   9131 9111 )غيراز خدمتكاران(ها و مستخدمان منازل  نظافتچي

 * 9132 9112هـا و سـاير    هـا، هتـل   ها و مسـتخدمان اداره  نظافتچي



 624  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

 )غيراز خدمتكاران(مؤسسات، و وسايل نقليه 

   9133 9121 دستي -ها  ها و اتوكش شو رخت

 * 9142 9122 شوها تميزكنندگان خودرو و ماشين

 * 9142 9123 ها  هاي ساختمان كن شيشه پاك

 * 9142 9129 دستي -ساير تميزكنندگان

 * 9211 9211 كارگران مشاغل ساده مزارع كشاورزي

، طيور، زنبور  كارگران مشاغل ساده مزارع پرورش دام
عسل، كرم ابريشم و سـاير مـزارع پـرورش حيوانـات     

 جز آبزيان به

9212 9211 * 

كارگران مشـاغل سـاده مـزارع مخـتلط كشـاورزي و
 دامداري 

9213 9211 * 

 9214 باغداري و باغبانيكارگران مشاغل ساده 
6113 * 

9211 * 

   9212 9215 داريكارگران مشاغل ساده جنگل

   9213 9216 پروريكارگران مشاغل ساده ماهيگيري و آبزي

   9311 9311 كارگران مشاغل ساده معادن

هـاي عمرانـي وكارگران مشاغل سـاده اجـراي طـرح
 سازي  ساختمان

9314 9314   

 * 9320 9321 بندي دستي بستهمتصديان 

نشدهبنديكارگران مشاغل ساده توليد صنعتي، طبقه
 در جاي ديگر 

9329 9320 * 

 * 9333 9333 )ونقل حمل(باربران 

 * 9333 9334 هاها در فروشگاه پركنندگان قفسه

 9335 كش رانندگان وسايل نقليه دستي و حيوان
9331   

9332   

 * 5122 9411 غذاهاي حاضريكنندگان  آماده

 * 9132 9412 كاران امور آشپزخانه كمك

كارگران مشاغل سـاده خـدمات خيابـاني و خـدمات
 مرتبط

9510 9120   

   9112 9520 گرد مواد غيرخوراكي فروشندگان دوره

 * 9160 9614 آوري و تفكيك زباله و مواد بازيافتي كارگران جمع



625  1375با  1395مشاغل  بنديطبقهاي ساختار  جدول مقايسه

قسمتي از كد مربوط در *: 1375كد  1395كد  1395 شرح كد
 .شود مي را شامل1375سال 

9320 * 

 9621 ها ها و باررسان ها، پيك رسان پيام
9151   

9152 * 

ــوان ــأموران جمـــع كنتورخـ ــا و مـ ــول ازهـ آوري پـ
 هاي فروش خودكار دستگاه

9623 9153   

 9625نشده در جاي ديگر بندي كاركنان مشاغل ساده، طبقه
9160 * 

9152 * 

   0111 0410 )كادر نيروهاي نظامي و انتظامي(نيروهاي مسلح 

داران و افســران وظيفــه و ســربازان نيروهــاي درجــه
 نظامي و انتظامي

0510 0112   

 
 



 626  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

1395با نسخه  1375بندي مشاغل ايران نسخه  اي ساختار طبقه جدول مقايسه -2-3جدول   

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 1115 1100 رتبه دولتي  گذاران و مقامات عالي قانون
 1130 رئيسان و كدخداهاي سنتي روستاها  

 * 1114 1141 ها و احزاب سياسي رتبه تشكل مقامات عالي

هاي كارفرمايي، كـارگري و   رتبه تشكل مقامات عالي
 هاي داراي منافع اقتصادي  ديگر تشكل

1142 1114 * 

دوستانه و ديگـر   هاي انسان رتبه تشكل مقامات عالي
 هاي داراي منافع خاص  سازمان

1143 1114 * 

 1120 1410 ها و مديران عامل مؤسسات  رئيسان اداره

ــديران در فعاليـــت ــكار،  مـ ــاورزي، شـ هـــاي كشـ
 داري و ماهيگيري  جنگل

1421 

1311 

1312 

6111 * 

6112 * 

6113 * 

6114 * 

6121 * 

6122 * 

6130 * 

6210 * 

6221 * 

6225 * 

 1422 هاي صنعتي  مديران در فعاليت
1321 

1322 

 1423 هاي ساختماني  مديران در فعاليت
1323 

3123 * 

 1424فروشي  فروشي و خرده هاي عمده مديران در فعاليت

1221 * 

1420 

5220 * 

 1425 داري  داري و رستوران هاي هتل مديران در فعاليت
1411 

1412 



627   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

ونقـل، انبـارداري و     هـاي حمـل   مديران در فعاليـت 
 ارتباطات 

1426 
1324 * 

1330 * 

 1427 وكار  هاي خدمات كسب مديران در فعاليت

1212 

1214 

1215 * 

1219 * 

1221 * 

1222 

1223 * 

1324 * 

1330 * 

1346 

ــت ــديران در فعالي ــت  م ــاي خــدمات مراقب ــاي  ه ه
 شخصي، نظافت و خدمات مربوط 

1428 1219 * 

 1429 نشده در جاي ديگر  بندي ساير مديران طبقه

1215 * 

1219 * 

1223 * 

1341 

1342 * 

1343 * 

1344 

1345 

1349 

1431 

1439 

2654 * 

3435 * 

 2111 2111 دانان و اخترشناسان فيزيك

 2112 2112 متخصصان هواشناسي 



 628  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 2113 دانان  شيمي
2113 

2262 * 

 2114 2114 شناسان و متخصصان ژئوفيزيك  زمين

 * 2120 2121 شناسان دانان و بيمه رياضي

 * 2120 2122 آمارشناسان 

 2131 اي  هاي رايانه گران سيستم طراحان و تحليل

2511 

2512 

2513 * 

2519 * 

2521 

2522 

2523 * 

 2132 نويسان رايانه  برنامه

2513 * 

2514 

2519 * 

2523 * 

نشده  بندي متخصصان مشاغل مرتبط با رايانه، طبقه
 در جاي ديگر 

2139 

2513 * 

2519 * 

2529 * 

ريــزان شــهري و  ، برنامــه)هــا آرشــيتكت(معمــاران 
 ترافيك 

2141 

2161 

2162 

2164 

 2142 2142 ) راه و ساختمان(مهندسان عمران 

 2151 2143 مهندسان برق 

 2144 مهندسان الكترونيك و مخابرات
2152 

2153 

 2144 2145 مهندسان مكانيك 

 2145 2146 مهندسان شيمي 

 2146 2147مهندسان معدن، مهندسان متالورژي و متخصصـان  



629   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 مربوط 

 2165 2148 برداران و متخصصان مساحي  نقشه

، مهندســـان و )هـــا آرشـــيتكت(ســـاير معمـــاران 
 نشده در جاي ديگر  بندي متخصصان مربوط طبقه

2149 

2134 * 

2141 

2149 

ــاه زيســت ــان، گي ــان، جانورشناســان و  شناس شناس
 متخصصان مربوط 

2211 
2131 * 

2134 * 

 2212 شناسان و متخصصان مربوط  داروشناسان، آسيب

2131 * 

2212 * 

2250 * 

 * 2132 2213 متخصصان كشاورزي 

 2221 پزشكان 
2211 

2212 * 

 2261 2222 پزشكان  دندان

 * 2250 2223 پزشكان  دام

 * 2262 2224 داروسازان 

) جـز پرسـتاري   بـه (ساير متخصصان علوم پزشـكي  
 نشده در جاي ديگر  بندي طبقه

2229 
2263 * 

2269 * 

 2230 پرستاران و ماماهاي متخصص 

1342 * 

1343 * 

2221 

2222 

3221 * 

3222 * 

ها و ساير مؤسسـات   متخصصان آموزش در دانشگاه
 آموزش عالي 

2310 
2310 

2320 * 

 2320 متخصصان آموزش دوره راهنمايي و متوسطه 
2320 * 

2330 

 * 2341 2331 متخصصان آموزش دوره ابتدايي 

 * 2342 2332 دبستاني  متخصصان آموزش دوره پيش



 630  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 * 2352 2340 متخصصان آموزش در مدارس استثنايي 

 * 2351 2351 وتربيت  هاي تعليم متخصصان روش

 * 2351 2352 بازرسان مدارس 

نشده در جـاي   بندي ساير متخصصان آموزش، طبقه
 ديگر 

2359 

2353 * 

2356 * 

2357 * 

2359 * 

 2411 حسابداران 
2411 

2414 * 

 2412 متخصصان امور كارگزيني و امور پرسنلي 

2263 * 

2423 

2424 

 2611 2421 وكالي دادگستري 

 2612 2422 قضات 

نشـده در   بنـدي  ساير متخصصان امور حقوقي، طبقه
 جاي ديگر 

2429 2619 
 

 2621 2431 داران  موزه

 2622 2432 رساني  كتابداران و متخصصان مربوط به اطالع

 2631 2441 اقتصاددانان 

 2632 2442 شناسان و متخصصان مربوط  شناسان، انسان جامعه

 2633 2443 فيلسوفان، مورخان و متخصصان علوم سياسي 

 2643 2444 شناسان و مترجمان كتبي و شفاهي زبان

 2634 2445 شناسان  روان

 2451 نگاران و ساير نويسندگان مؤلفان، روزنامه

2431 * 

2432 * 

2641 

2642 * 

 2452 سازان، نقاشان و ساير هنرمندان مربوط  مجسمه
2166 * 

2651 

 * 2652 2453 دانان و خوانندگان  سازان، موسيقي آهنگ



631   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 * 2653 2454 طراحان رقص و رقاصان 

ــان و هنرپيشــگان ســينما، تئــاتر و ســاير   كارگردان
 هنرمندان مربوط 

2455 
2654 * 

2655 

 2637 2461 متخصصان امور مذهبي اسالم 

 2638 2462 متخصصان امور مذهبي ساير اديان 

-   2639 

نشـده در   بندي ساير متخصصان و كارشناسان طبقه
 جاي ديگر 

2490 

2414 * 

2421 

2422 

2431 * 

2432 

2635 

3339 * 

 3111 3111 هاي علوم شيمي و فيزيك تكنسين

 * 3112 3112 هاي عمران  تكنسين

 * 3113 3113 هاي برق  تكنسين

 3114 هاي الكترونيك و مخابرات  تكنسين
3114 * 

3522 * 

 * 3115 3115 هاي مكانيك  تكنسين

 3116 هاي مهندسي شيمي  تكنسين
3116 

3133 * 

 * 3117 3117 هاي معدن و متالورژي  تكنسين

 3118 3118 ها  كش نقشه

ــوم مهندســي،   تكنســين ــوم فيزيــك و عل هــاي عل
 نشده در جاي ديگر  بندي طبقه

3119 3119 * 

 3121 اي  ها و دستياران امور رايانه تكنسين

3512 

3513 

3514 

 3511 3122 اي  اپراتورهاي تجهيزات رايانه



 632  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 * 3139 3123 هاي صنعتي  كنندگان روبات كنترل

 3134 اپراتورهاي تجهيزات ضبط تصوير و عكاسان 

3431 * 

3521 * 

3522 * 

هـاي   اپراتورهاي تجهيـزات ضـبط و پخـش برنامـه    
 راديويي و تلويزيوني و تجهيزات مخابراتي 

3135 

3431 * 

3521 * 

3522 * 

 * 3211 3136 هاي تجهيزات پزشكي مكانيسين

اپراتورهـــاي تجهيـــزات اپتيكـــي و الكترونيكـــي، 
 نشده در جاي ديگر بندي طبقه

3137 
3431 * 

3521 * 

 3151 3141 مهندسان كشتي 

 3152 3142 داران كشتيافسران عرشه و سكان

 * 3153 3143 هاي مربوطخلبانان هواپيما و تكنسين

 3154 3144 كنندگان ترافيك هوايي كنترل

 3155 3145 هاي ايمني ترافيك هوايي تكنسين

 3151 نشاني  بازرسان ساختمان و بازرسان آتش
3112 * 

3119 * 

 3152 بازرسان ايمني، بهداشت و كيفيت 

2263 * 

3113 * 

3114 * 

3115 * 

3117 * 

3257 * 

7543 

 3211 هاي علوم زيستي  تكنسين
3141 

3212 

 3142 3212 داريهاي كشاورزي و جنگل تكنسين



633   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

3143 

 * 2132 3213 داريمشاوران كشاورزي و جنگل

 3221 ها  پزشكان و راديولوژيست كمك

2240 

3211 * 

3253 

3256 

 3222 كارشناسان بهداشت  كمك
2263 * 

3257 * 

 2265 3223 كارشناسان رژيم غذايي و تغذيه 

 3224 سازندگان و فروشندگان عينك و دوربين 
2267 * 

3254 

 3251 3225 پزشكان  دندان  كمك

 3226 هاي مربوط  ها و تكنسين فيزيوتراپيست

2264 

2269 * 

3214 * 

3255 

 3240 3227 پزشكان  دام كمك

 3213 3228 داروسازان  كمك

، )جز پرسـتاري  به(هاي امور بهداشتي  ساير تكنسين
 نشده در جاي ديگر  بندي طبقه

3229 

2230 * 

2266 

2267 * 

2269 * 

3259 * 

 * 3221 3231 پرستاران  كمك

 * 3222 3232 ماماها كمك

 
 
 

  
      

 * 2230 3240 پزشكان سنتي و دعانويسان 



 634  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

3230 

3414 * 

3415 * 

 * 2341 3310 مربيان آموزش ابتدايي  كمك

 * 2342 3320 دبستاني  مربيان آموزش پيش كمك

 * 2352 3330 مربيان آموزش در مدارس استثنايي كمك

 3340 كارشناسان آموزشي  ساير كمك

2353 * 

2356 * 

2357 * 

2359 * 

3153 * 

3424 * 

5165 

 3411 گران امور مالي و اوراق بهادار  دالالن و واسطه
2414 * 

3311 

 3321 3412 نمايندگان بيمه 

 3334 3413 دالالن معامالت ملكي

 3414 هاي مسافرتي  مشاوران و گردانندگان آژانس
3339 * 

4221 * 

 3415 نمايندگان فروش محصوالت تجاري و فني 

2433 

2434 

3322 

 3323 3416 مسئوالن خريد 

 3417 كنندگان گذاران و حراج ها، قيمت ارزياب
3315 

3339 * 

ــك  ــاير كم ــروش،    س ــالي و ف ــور م ــان ام كارشناس
 نشده در جاي ديگر بندي طبقه

3419 3312 
 

 3324 3421 دالالن كاالهاي تجاري

 3331 3422 ونقل كاالنمايندگان ترخيص و خدمات حمل

 3333 3423 نمايندگان استخدامي و انعقاد قراردادهاي كاري

 * 3339 3429وكار و دالالن كـااليساير نمايندگان خدمات كسب



635   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 نشده در جاي ديگربندي تجاري، طبقه

 3431 كارشناسان امور اداري  كمك

3341 * 

3342 * 

3343 * 

3344 * 

 * 3411 3432 كارشناسان امور حقوقي  كمك

 3434 كارشناسان آمار و رياضي  ها و كمك تكنسين
3313 * 

3314 

 3435 حسابداران  كمك

3313 * 

3341 * 

4132 * 

نشده  بندي كارشناسان امور اداري، طبقه ساير كمك
 در جاي ديگر 

3439 

3332 

3341 * 

3343 * 

3359 * 

3433 * 

 3351 3441 بازرسان گمرك و مرز 

 3352 3442 كارشناسان امور مالياتي  كمك

 3353 3443 كارشناسان عوايد اجتماعي  كمك

 3354 3444 كارشناسان صدور مجوز  كمك

كارشناسان امور گمركي، مالياتي، پستي  ساير كمك
 نشده در جاي ديگر  بندي و صدور مجوز، طبقه

3449 3359 * 

 3450 كارآگاهان خصوصي 
3355 

3411 * 

ــك  ــاير كم ــين  س ــان و تكنس ــور   كارشناس ــاي ام ه
 اجتماعي و فرهنگي 

3460 3412 
 

 
 
 

  
     

 2163 3471 دكوراتورها و طراحان تجاري 



 636  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

2166 * 

3432 

3433 * 

3435 * 

 3472 گويندگان راديو و تلويزيون 
2642 * 

2656 

ــاني و    ــندگان خياب ــدگان و رقص ــدگان، خوانن نوازن
 هاي شبانه  كلوپ

3473 
2652 * 

2653 * 

بازهـا و مشـاغل    بازهـا، آكروبـات   هـا، شـعبده   دلقك
 مربوط 

3474 
2659 

3435 * 

 3475 كاران و متخصصان مربوط  ورزش
3421 

3424 * 

 3480 متخصصان امور مذهبي و خيريه  كمك
3414 * 

3415 * 

 4111 نويسان  تندنويسان و ماشين
3341 * 

4131 * 

 4112 متصديان تلكس، فاكس و كاركنان مربوط 
3341 * 

4131 * 

 4113 آماها  اپراتورهاي رايانه و داده
3341 * 

4132 * 

 4115 ها  منشي

3341 * 

3342 * 

3344 * 

4120 

 4121 دفترنويسان و دفترداران امور حسابداري

3341 * 

4311 

4313 

 4122 مميزان مالياتي مميزان و كمك
3341 * 

4312 * 

 * 3341 4133 ونقل   كاركنان امور حمل



637   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

4323 

 4134 كاركنان امور انبارداري 
3341 * 

4324 

 4141 كاركنان كتابخانه و بايگاني 

3341 * 

4411 

4415 

 4142 هاي پستي  ها و بسته كاركنان تفكيك و توزيع نامه
3341 * 

4412 

 4143 كاركنان كدگذاري 

3252 

3341 * 

4413 

 4414 4144 ) نويسان عريضه(نويسان  نامه

 4190 ساير كارمندان امور دفتري 

3341 * 

4110 

4227 

4416 

4419 

 4211 هاي فروش بليت  داران و متصديان باجه صندوق
4211 * 

5230 

 * 4211 4212 ها داران و ساير كاركنان باجه تحويل

غيراز بنگـاه معـامالت   (هاي معامالت  كاركنان بنگاه
 و صرافان) ملكي

4214 4213 
 

 4214 4215 كنندگان مطالبات و كاركنان مربوط وصول

 * 4221 4221 هاي مسافرتي و كاركنان مربوط  كاركنان آژانس

      

 
 
 

  
 

      
 * 3341 4222 كاركنان پذيرش و اطالعات 



 638  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

4222 

4224 

4225 

4226 

4229 

 4223 )ها تلفنچي(اپراتورهاي تلفن 
3341 * 

4223 

 5111 داران و كاركنان امور مسافرتي  مهمان
4221 * 

5111 

 5112 5112 ونقل  متصديان امور حمل

 5113 5113 راهنمايان امور مسافرتي 

 5121 خدمتكاران خانگي و كاركنان مربوط 
5151 

5152 

 5122 آشپزها 

3434 

5120 

9411 

 5123 ها  پيشخدمت
5131 

5132 

هـا و   هـاي شخصـي در بيمارسـتان    كاركنان مراقبت
 منازل 

5130 

3258 

5311 

5312 

5321 

5322 

5329 

ــالن  ــان س ــگران و كاركن ــگران، پيرايش ــاي  آرايش ه
 زيبايي 

5141 5143 
 

 5162 5142 ها  ها و مالزم مصاحب

 5163 5143 ودفن  مأموران كفن

 5169 5149نشده در  بندي ساير كاركنان خدمات شخصي، طبقه



639   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 جاي ديگر 

 5161 5150گيرها و كاركنان مربوط  ها، پيشگويان، فال بين طالع

 5411 5161 ها  نشان آتش

 5412 5162 افسران پليس 

 5413 5163 نگهبانان زندان 

نشـده   بنـدي  ساير كاركنان خدمات حفاظتي، طبقـه 
 در جاي ديگر 

5169 
5414 * 

5419 

 5241 5210 )مانكن(هاي تبليغاتي  مدل

 5220 كنندگان كاال  ها و معرفي فروشندگان فروشگاه

5224 * 

5242 

5245 

5246 * 

5249 

 5230 هاي فروش  فروشندگان در دكه
5211 

5246 * 

 * 6111 6111 كاران كاران و سبزي زراعت

 * 6112 6112 باغداران و موكاران 

 6113 كاران  كاران و گل نهال
6113 * 

9214 * 

كشاورزان توليدكننـده محصـوالت بـاغي و زراعـي     
 توأم

6114 6114 * 

 * 6121 6121 دامداران 

 * 6122 6122 دهندگان مرغ  پرورش

 * 6123 6123 دهندگان زنبور عسل و كرم ابريشم  پرورش

دهنــدگان دام، طيــور، زنبــور عســل، كــرم  پــرورش
 ابريشم توأم 

6124 

6121 * 

6122 * 

6123 * 

 5164 6129نشده در  بندي دهندگان ساير حيوانات، طبقه پرورش



 640  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 6129 جاي ديگر 

 * 6130 6130 كشاورزان توليدكننده محصوالت كشاورزي و دامي

 * 6210 6141 داري و قطع اشجار  كاركنان جنگل

توليدكننــدگان زغــال و تقطيركننــدگان چــوب در 
 جنگل 

6142 6210 * 

 6224 6154 شكارچيان حيوانات آبزيگذاران و  تله

 6155 دهندگان حيوانات آبزي  ماهيگيران و پرورش

6221 * 

6225 * 

7541 * 

 6210 كاركنان كشاورزي و ماهيگيري خودمعاش

6310 

6320 

6330 

6340 

 7111 معدنچيان و كارگران معادن سنگ 
3121 * 

8111 * 

 7542 7112 كارگران انفجار معادن 

 * 7113 7113 ها  تراش  بران و سنگ سنگ

 * 7111 7121 از مصالح سنتي  كاركنان ساختماني بااستفاده

 7122 كار  بنايان آجركار و سنگ
7112 

7113 * 

 7114 7123 كاران  كاران و سيمان بتون

 7115 7124 چوبي   نجاران ساختماني و سازندگان دروپنجره

 7125 آهن  كاركنان خطوط راه

3123 * 

7111 * 

7119 * 

جـز كـارگران مشـاغل     به(ساير كاركنان ساختماني 
 ) ساده

7126 

3123 * 

7111 * 

7119 * 

 7121 7131 ) سازان بام(سازان  سقف

 7122 7132 كاران  پوشان و كاشي كف



641   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 7123 7133 كاران  گچ

 7124 7134 كاران  عايق

 7125 7135 برها  شيشه

 7126 7136 ها  كش لوله

 7411 7137 كاران ساختمان  برق

 7131 7141 كاران ساختمان  نقاشان و تزيين

 7132 7142 جالكاران و نقاشان محصوالت فلزي و چوبي 

 7143 تميزكنندگان نماي ساختمان 
7133 

7544 

 * 7211 7211 گران  گيران و ريخته قالب

 7212 7212 كاران  كاران و برش جوش

 7214 7214 هاي فلزي  كنندگان اسكلت سازندگان و نصب

 7215 7215 ها  باف ها و كابل كش كابل

 * 7541 7216 كنند غواصان و كارگراني كه زير آب كار مي

 * 7213 7217 سازندگان ظروف فلزي آشپزخانه 

 * 7213 7218 )جز ظروف فلزي آشپزخانه به(كاران  ورق

آهنگـران، سـازندگان دروپنجـره فلـزي و كاركنــان     
 مشاغل مربوط 

7221 7221 
 

 7222 7222 ابزارسازان و كاركنان مشاغل مربوط

 7223 آالت فلزكاري  كنندگان ماشين تنظيم
7225 * 

7319 * 

 * 7225 7224 كاران و تيزكنندگان ابزاركاران، صيقل تراش

 7231 ها و تعميركاران وسايل نقليه موتوري  مكانيسين
7231 

7234 

 7232 7232 ها و تعميركاران موتور هواپيما مكانيسين

آالت  هـاي ماشـين   هـا و مكانيـك   نصابان، مكانيسين
 صنعتي و كشاورزي

7233 
7127 

7233 

 7412 7241 ها و تعميركاران وسايل برقي مكانيسين

 7242 كاران لوازم الكترونيكي تنظيم
7421 * 

7422 * 



 642  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 7243 كاران لوازم الكترونيكي تعميركاران و سرويس
7421 * 

7422 * 

 * 7422 7244 دهندگان تلگراف و تلفنكنندگان و سرويس نصب

 7245 كنندگان و تعميركنندگان خطوط برق  نصب
7413 

7422 * 

 7311 سازندگان و تعميركاران ابزار دقيق 
3214 * 

7311 

 7312 7312 كنندگان آالت موسيقيسازندگان و تنظيم

 7313 7313 قيمتجواهرسازان و سازندگان فلزات گران

نقاشان سراميك، شيشه و ديگـر نقاشـان هنرهـاي    
 تزييني 

7324 7316 * 

 * 7314 7325 هاي آجرپزي ـ دستي كاركنان كوره

 * 7314 7326 سازان و سفالگران ـ دستي گران، چيني كوزه

 7327 گران ـ دستي  شيشه

7315 

7316 * 

7549 

 7331 كاران روي چوب  تزيين
7317 * 

7319 * 

 * 7318 7333 كاران روي پارچه و چرم  تزيين

 7341 چينان و كاركنان مربوط  حروف
7321 * 

7322 * 

 * 7321 7342 سازان و گراورسازان با وسايل برقي  كليشه

 * 7321 7343 كاران چاپ  قلم حكاكان و سياه

 * 8132 7344 كاركنان عكاسي و كاركنان مربوط 

 * 7323 7345 كاركنان صحافي و امور مربوط 

و نقوش ) چاپ روي پارچه(اسكرين  چاپگران سيلك
 برجسته 

7346 7322 * 

 7511 7411 آورندگان گوشت و ماهي  ها و عمل سالخ

 7513 7413 كنندگان مواد لبني  تهيه

 7514 7414 جات  توليدكنندگان كنسرو سبزيجات و ميوه



643   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 7515 7415 چشندگان مواد غذايي

 7516 7416 كنندگان دخانيات  تهيه

 7517 7417 نانوايان 

 7518 7418 پزان  پزان و شيريني كلوچه

 * 7521 7421 )جز دروپنجره به(آورندگان چوب  عمل

 7522 7422 توليدكنندگان محصوالت چوبي 

هاي توليـد   كنندگان ماشين كنندگان و نصب تنظيم
 چوب 

7423 7523 * 

 * 7317 7424 سازان و كاركنان مربوط  سبدبافان، برس

 * 7318 7431 كنندگان الياف تهيه

 * 7537 7433 دوزندگان پوشاك 

 * 7537 7434 دوزان و كاركنان مربوط  پوست

 7532 7435 كاران و الگوسازان پارچه و چرم  برش

 * 7537 7436 دوزان و كاركنان مربوط  دوزان، برودري گل

 * 7537 7437 دوزندگان پرده و مبلمان منزل 

 7438 بافندگان پارچه، پتو و تريكو 
7318 * 

8152 * 

 7535 7441 آورندگان پوست و چرم  عمل

 7536 7442 ) جز لباس به(دوزندگان كفش و محصوالت چرمي 

 * 7318 7450 توليدكنندگان ساير صنايع

 7501 بافان ـ دستي  قالي
7318 * 

8152 * 

 7502 بافان و زيلوبافان ـ دستي  گليم
7318 * 

8152 * 

 8111 آالت معدن  متصديان ماشين
3121 * 

8111 * 

آوري سـنگ و مـواد    هـاي عمـل   متصديان دسـتگاه 
 معدني 

8112 8112 
 



 644  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 8113 8113 و كاركنان مربوط ) حفاران(كنان  چاه

 8123 آوري فلزات  متصديان تأسيسات حرارتي و عمل
3135 * 

8121 * 

 8124 ها و اكسترودكنندگان  كش قالب
3135 * 

8121 * 

 8125 ريزي  هاي ذوب فلز، نورد و قالب متصديان كوره
3135 * 

8121 * 

 * 8184 8132 آالت و تأسيسات آجرپزي متصديان ماشين

 * 8185 8133 گري آالت و تأسيسات شيشه متصديان ماشين

ــين ــديان ماش ــفالگري و   متص ــات س آالت و تأسيس
 سازي  سراميك

8134 8184 * 

آالت و تأسيســات توليــد ســاير  متصــديان ماشــين
 اي، سراميكي، چيني و سفالي  محصوالت شيشه

8139 
8184 * 

8185 * 

 8172 8141 آوري چوب  متصديات تأسيسات عمل

 8142 متصديان تأسيسات توليد خمير كاغذ 
3139 * 

8171 * 

 8143 آالت و تجهيزات توليد كاغذ  متصديان ماشين
3139 * 

8171 * 

هاي خرد كـردن، پـودر كـردن، و     متصديان دستگاه
 مخلوط كردن شيميايي مواد

8151 8131 * 

 8152 هاي گرماآمايي شيميايي مواد متصديان دستگاه
3133 * 

8131 * 

 8153 متصديان تجهيزات تصفيه و تجزيه شيميايي مواد
3133 * 

8131 * 

ها و راكتورهاي تقطيـر شـيميايي    متصديان دستگاه
 ) جز نفت و گاز به(مواد 

8154 
3133 * 

8131 * 

 8155 هاي تصفيه نفت و گاز طبيعي  متصديان دستگاه
3134 

8131 * 



645   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

هــاي فــراوري شــيميايي مــواد،  متصــديان دســتگاه
 نشده در جاي ديگر  بندي طبقه

8159 
3133 * 

8131 * 

 3131 8161 متصديان تأسيسات توليد نيروي برق 

 8182 8162 متصديان موتور و ديگ بخار 

سـوز و   هـاي زبالـه   متصديان تأسيسـات آب و كـوره  
 تأسيسات مشابه 

8163 3132 
 

 8171 متصديان خط مونتاژ خودكار 
3122 * 

3139 * 

 8172 هاي صنعتي  متصديان روبات
3122 * 

3139 * 

 8211 هاي ابزار  متصديان ماشين

3122 * 

7211 * 

7225 * 

ــين  ــديان ماش ــاير     متص ــيمان و س ــد س آالت تولي
 محصوالت كاني غيرفلزي 

8212 8114 
 

 8221 آالت توليد مواد دارويي و آرايشي   متصديان ماشين
3122 * 

8131 * 

 8222آالت توليد مواد منفجره و مهمات  متصديان ماشين
3122 * 

8131 * 

ــديان ماشـــين ــاري و  آالت پرداخـــت، آب متصـ كـ
 اندودكاري فلزات 

8223 
3122 * 

8122 

آالت توليــد فــيلم و مــواد مــورد  متصــديان ماشــين
 استفاده در عكاسي 

8224 
3122 * 

8132 * 

ــين  ــديان ماش ــيميايي،    متص ــواد ش ــد م آالت تولي
 نشده در جاي ديگر  بندي طبقه

8229 
3122 * 

8131 * 

 8231 هاي توليد محصوالت الستيكي  متصديان دستگاه
3122 * 

8141 

 8232 هاي توليد محصوالت پالستيكي  متصديان دستگاه
3122 * 

8142 



 646  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 8240 آالت توليد محصوالت چوبي  متصديان ماشين

3122 * 

7521 * 

7523 * 

 8251 هاي چاپ  متصديان ماشين
3122 * 

7322 * 

 8252 هاي صحافي  متصديان ماشين
3122 * 

7323 * 

 8253 هاي توليد محصوالت كاغذي  متصديان ماشين
3122 * 

8143 

هاي ريسندگي، بافنـدگي و تهيـه    متصديان ماشين
 الياف 

8261 
3122 * 

8151 

 8262 هاي بافت منسوجات  متصديان ماشين
3122 * 

8152 * 

 8263 هاي دوزندگي  متصديان ماشين
3122 * 

8153 

سـازي پشـم، چـرم و     هـاي آمـاده   متصديان ماشين
 پوست 

8265 
3122 * 

8155 

هــاي توليــد كفــش و كاركنــان  متصــديان ماشــين
 مربوط 

8266 
3122 * 

8156 

وشـوي   زدايـي و شسـت   هاي رنـگ  متصديان ماشين
 پارچه در كارخانه 

8267 

3122 * 

8154 * 

8157 * 

 8268 شويي  شويي و لباس هاي خشك متصديان ماشين

3122 * 

8154 * 

8157 * 

 8269 دوزي  هاي الگوسازي و كاله متصديان ماشين
3122 * 

8159 

 8271 آوري گوشت و ماهي  هاي عمل متصديان ماشين
3122 * 

8160 * 



647   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 8272 هاي توليد محصوالت لبني  متصديان ماشين
3122 * 

8160 * 

هاي آسياكننده حبوبات، ادويـه و   متصديان دستگاه
 غالت 

8273 
3122 * 

8160 * 

شده از  هاي تهيه مواد غذايي پخته متصديان ماشين
 غالت و كاكائو 

8274 
3122 * 

8160 * 

 8275 آوري ميوه و سبزيجات  هاي عمل متصديان ماشين
3122 * 

8160 * 

 8276 هاي توليد قند و شكر  متصديان ماشين
3122 * 

8160 * 

آوري چــاي، قهــوه و  هــاي عمــل متصــديان ماشــين
 كاكائو 

8277 
3122 * 

8160 * 

 8278 هاي توليد نوشابه  متصديان ماشين
3122 * 

8160 * 

هـاي توليـد محصـوالت دخـاني و      متصديان ماشين
 سيگار 

8279 
3122 * 

8160 * 

 8281 آالت مكانيكي  مونتاژكاران ماشين
3122 * 

8211 

 8282 مونتاژكاران تجهيزات الكتريكي 
3122 * 

8212 * 

 8283 مونتاژكاران تجهيزات الكترونيكي 
3122 * 

8212 * 

 8284 مونتاژكاران محصوالت پالستيكي و الستيكي 
3122 * 

8219 * 

 8285 مونتاژكاران محصوالت چوبي و كاركنان مربوط 
3122 * 

8219 * 

مونتاژكاران محصوالت نساجي، مقـوايي و كاركنـان   
 مربوط 

8286 
3122 * 

8219 * 

ــتگاه  ــديان دسـ ــاران و متصـ ــاير مونتاژكـ ــا،  سـ  * 3122 8290هـ



 648  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

 8183 نشده در جاي ديگر بندي طبقه

8189 

8219 * 

 8311 8311 رانندگان لوكوموتيو 

 8312 8312 بانان و متصديان ترمز قطار  بانان، ديده سوزن

 8321 8321 رانندگان موتورسيكلت 

 8322 8322 رانندگان اتومبيل، تاكسي و وانت 

 8331 8323 رانندگان اتوبوس و اتوبوس برقي شهري 

 8332 8324 ها و تريلرهاي سنگين  رانندگان كاميون

آالت و ادوات موتوري كشاورزي و  متصديان ماشين
 داري  جنگل

8331 8341 
 

ــرداري و كاركنــان  آالت خــاك متصــديان ماشــين ب
 مربوط 

8332 8342 
 

 8343 8333آالت مربوط  متصديان جرثقيل، نقاله و ديگر ماشين

 8344 8334 متصديان ليفتراك 

 8350 8340 كاركنان عرشه كشتي و كاركنان مربوط

 5212 9111 گرد مواد خوراكي  فروشندگان دوره

 9520 9112 گرد مواد غيرخوراكي  فروشندگان دوره

 9113 فروشندگان تلفني 
5243 

5244 

ها و ساير كارگران مشـاغل سـاده خـدماتي     واكسي
 خياباني 

9120 9510 
 

 9111 9131 كارگران مشاغل ساده خدمات در منازل 

ــدمات در اداره    ــاده خ ــاغل س ــارگران مش ــا و  ك ه
 مؤسسات 

9132 
9112 

9412 

 9121 9133 شويان و اتوكشان ـ دستي  رخت

 5153 9141 سرايدارها 

 9142 ها  كن پاك  شوها و شيشه ماشين
9122 

9123 



649   1395با  1375بندي مشاغل طبقهار تاي ساخ جدول مقايسه

 1395كد  1375كد  1375شرح كد 
قسمتي از كد مربوط در سال *: 

 .شود را شامل مي 1395

9129 

 * 9621 9151 ها  پيك

 9152 ها و كاركنان مربوط  ها، نگهبان دربان

5414 * 

9621 * 

9625 * 

هاي  كنندگان پول از پاركومترها، صندوق آوري جمع
 هاي تلفن همگاني  صدقات و دستگاه

9153 9623 
 

 9160 آوري زباله  رفتگران و كارگران جمع
9610 

9625 * 

 9211 كارگران مشاغل ساده كشاورزي 

9211 

9212 

9213 

9214 * 

 9215 9212 داري  كارگران مشاغل ساده جنگل

كــارگران مشــاغل ســاده مــاهيگيري، شــكار دام و  
 گذاري  تله

9213 9216 
 

 9311 9311 كارگران مشاغل ساده در معدن و استخراج سنگ 

 9314 9314 كارگران مشاغل ساده ساختماني 

 9320 كارگران مشاغل ساده صنعت
9321 

9329 

 * 9335 9331 رانندگان وسايل پدالي يا دستي 

 * 9335 9332 وسيله حيوانات  كارگران حمل كاال به

 9333 باربران 
9333 

9334 

 0410 0111 ) پرسنل كادر(نيروهاي مسلح 

داران و افســران وظيفــه نيروهــاي  ســربازان، درجــه
 نظامي و انتظامي 

0112 0510 
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653 جدول برخي كدهاي مرتبط در سطوح چهار رقمي

هاي اصلي شغلي مختلف  جدول برخي از كدهاي مرتبط در سطوح چهاررقمي در گروه: جدول پيوست
بندي مشاغل ايران طبقه  

 

 شرح كد كد

 ارشد دولتي گذاران و مقامات قانون 1115

 ها دان حقوق 2611

 قضات 2612

 نشده در جاي ديگر بندي متخصصان امور حقوقي، طبقه 2619

 هاي حقوقي منشي 3342

 متخصصان امور حقوقي و امور مرتبط كمك 3411

 مديران منابع انساني 1212

 متخصصان نيروي كار و مشاغل 2423

 كارگزاران و پيمانكاران استخدام 3333

 مديران امور مالي و بيمه 1214

 مديران شعب ارائه خدمات مالي و بيمه 1346

 حسابداران 2411

 گران مالي گذاري و تحليل مشاوران مالي و سرمايه 2414

 هاي اوراق بهادار و تامين سرمايه دالالن و واسطه 3311

 مسئوالن اعتبار و وام 3312

 متخصصان حسابداري كمك 3313

 داران بانك و كاركنان مشاغل مرتبط تحويل 4211

 دهندگان گروبردارها و وام 4213

 كنندگان طلب و كاركنان مشاغل مرتبط وصول 4214

 متصديان امور حسابداري و دفترداري حسابداري 4311

 ريزي مديران امور اداري، حقوقي و برنامه 1215

 دهي گران مديريت و سازمان تحليل 2421

 هاي تجاري و اداري گذاري  متخصصان سياست 2422

 ها دان حقوق 2611

 نشده در جاي ديگر بندي متخصصان امور حقوقي، طبقه 2619



 654  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 شرح كد كد

 نمايندگان بيمه 3321

 متخصصان امور حقوقي و امور مرتبط كمك 3411

 متصديان امور آماري، مالي و بيمه 4312

 مديران فروش و بازاريابي 1221

 ونقل و انبارداري تهيه، توزيع، حمل مديران 1324

 ها فروشي ها و خرده فروشي مديران عمده 1420

 )جز فناوري اطالعات و ارتباطات  به(متخصصان فروش محصوالت پزشكي و فروش فني  2433

 متخصصان فروش فناوري اطالعات و ارتباطات 2434

 نمايندگان فروش تجاري 3322

 مسئوالن خريد 3323

 هاي امور تجاري واسطه 3324

 )جز مواد خوراكي  به(هاي فروش و بازار  فروشندگان دكه 5211

 گرد مواد خوراكي فروشندگان دوره 5212

 ها داران، سرپرستان و فروشندگان فروشگاه مغازه 5224

 خانه به فروشندگان خانه 5243

 كاركنان فروش مراكز تماس تلفني 5244

 سوخت و سرويسمتصديان جايگاه  5245

 متصديان پيشخوان ارائه خوراكي و نوشيدني 5246

 نشده در جاي ديگر بندي كاركنان فروش، طبقه 5249

 گرد مواد غيرخوراكي فروشندگان دوره 9520

 مديران تبليغات و روابط عمومي 1222

 متخصصان تبليغات و بازاريابي 2431

 متخصصان روابط عمومي 2432

 داري مديران توليد در كشاورزي و جنگل 1311

 داري و ماهيگيري ي، جنگل متخصصان كشاورزي، دامدار 2132

 هاي كشاورزي تكنسين 3142

 داري هاي جنگل تكنسين 3143

 توليدكنندگان محصوالت زراعي و سبزيجات 6111



655 جدول برخي كدهاي مرتبط در سطوح چهار رقمي

 شرح كد كد

 اي توليدكنندگان محصوالت درختي و بوته 6112

 دهندگان گل و نهال پرورشباغبانان و  6113

 صورت مختلط توليدكنندگان محصوالت كشاورزي به 6114

 هاي گوشتي و شيرده دهندگان دام پرورش 6121

 دهندگان طيور و ماكيان پرورش 6122

 دهندگان زنبور عسل و كرم ابريشم پرورش 6123

 نشده در جاي ديگر بندي دهندگان حيوانات، طبقه پرورش 6129

 صورت مختلط دهندگان حيوانات به توليدكنندگان محصوالت كشاورزي و پرورش 6130

 داري و كاركنان مشاغل مرتبط كاركنان جنگل 6210

 دار خودمصرف كشاورزان محصول 6310

 خودمصرف  كشاورزان دامدار 6320

 دار خودمصرف و محصول  كشاورزان دامدار 6330

 داري كشاورزي و جنگلآالت متحرك  متصديان ماشين 8341

 كارگران مشاغل ساده مزارع كشاورزي 9211

9212 
، طيور، زنبـور عسـل، كـرم ابريشـم و سـاير مـزارع پـرورش         كارگران مشاغل ساده مزارع پرورش دام

 جز آبزيان  حيوانات به

 ي كارگران مشاغل ساده مزارع مختلط كشاورزي و دامدار 9213

 باغداري و باغبانيكارگران مشاغل ساده  9214

 پروري و ماهيگيري مديران توليد در آبزي 1312

 داري و ماهيگيري ي، جنگل متخصصان كشاورزي، دامدار 2132

 پروري كاركنان آبزي 6221

 گذاران شكارچيان و تله 6224

 هاي داخلي، ساحلي و عميق كاركنان ماهيگيري در آب 6225

 گذاران و گردآوران خودمصرف تلهماهيگيران، شكارچيان،  6340

 پروري كارگران مشاغل ساده ماهيگيري و آبزي 9216

 مديران توليد صنعتي 1321

 مهندسان صنايع و توليد 2141

 سرپرستان توليد صنعتي 3122

 نشده در جاي ديگر بندي كارگران مشاغل ساده توليد صنعتي، طبقه 9329



 656  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 شرح كد كد

 مديران استخراج معادن 1322

 مهندسان معدن، مهندسان متالورژي و فلزشناسي و متخصصان مرتبط 2146

 هاي معدن، متالورژي و استخراج نفت و گاز تكنسين 3117

 سرپرستان معادن 3121

 آالت معدن معدنچيان، كارگران ماهر معادن و متصديان ماشين 8111

 آالت فراوري مواد معدني و سنگ متصديان ماشين 8112

 هاي توليد محصوالت سيماني، سنگي و ساير مواد معدني متصديان دستگاه 8114

 كارگران مشاغل ساده معادن 9311

 سازي هاي عمراني يا ساختمان مديران اجراي طرح 1323

 مهندسان عمران 2142

 معماران ساختمان 2161

 سازي معماران محوطه 2162

 ريزان شهري و ترافيك طراحان و برنامه 2164

 برداري كشي و نقشه متخصصان نقشه 2165

 برداري هاي عمران و نقشه تكنسين 3112

 كشي هاي نقشه  تكنسين 3118

 سازي هاي عمراني يا ساختمان سرپرستان اجراي طرح 3123

 طراحان و دكوراتورهاي داخلي 3432

 سازها ساختمان 7111

 ها و كاركنان مشاغل مرتبط آجرچين 7112

 ساختماني -كار هاي تزيين تراش سنگ ها و شكن ها، سنگ تراش كارها، سنگ سنگ 7113

 كاران بتون و كاركنان مشاغل مرتبط ريزها، پرداخت بتون 7114

 نجاران امور ساخت ساختمان و وسايل نقليه 7115

7119 
نشـده در جـاي    بنـدي  طبقههاي مرتبط،   كاركنان مشاغل مرتبط با اسكلت ساختمان و كاركنان حرفه

 ديگر

 سازها بام 7121

 كارها ها و كاشي كن كف فرش 7122

 كارها كارها و سيمان اندودكارها، گچ 7123

 كارها عايق 7124

 برها شيشه 7125



657 جدول برخي كدهاي مرتبط در سطوح چهار رقمي

 شرح كد كد

 هاي ساختماني و صنعتي كش لوله 7126

 نقاشان ساختماني و كاركنان مشاغل مرتبط 7131

 ساختمانيهاي  هاي سازهتميزكار 7133

 آالت مرتبط برداري و ماشين آالت خاك متصديان ماشين 8342

 سازي هاي عمراني و ساختمان كارگران مشاغل ساده اجراي طرح 9314

 ونقل و انبارداري مديران تهيه، توزيع، حمل 1324

 مهندسان كشتي 3151

 داران كشتي افسران عرشه و سكان 3152

 متخصصان مرتبط كمكخلبانان هواپيماها و  3153

 متصديان كنترل ترافيك هوايي 3154

 هاي الكترونيك ايمني ترافيك هوايي تكنسين 3155

 ونقل كارگزاران ترخيص كاال و حمل 3331

 مشاوران سفر و متصديان امور مسافرتي 4221

 متصديان ارتباطات تلفني 4223

 ها و كاركنان دفاتر پستي رسان نامه 4412

 هواپيما و كشتي -داران سفر مهمان 5111

 ونقل عمومي خدمه كمكي حمل 5112

 راهنماهاي سفر و مناطق ديدني 5113

 ها لوكوموتيوران 8311

 آهن متصديان ترمز، ارسال سيگنال و تعويض خطوط راه 8312

 رانندگان موتورسيكلت 8321

 رانندگان خودروهاي سواري، تاكسي و وانت 8322

 رانندگان اتوبوس، اتوبوس برقي شهري و قطارهاي مترو 8331

 آالت مرتبط متصديان جرثقيل، نقاله و ماشين 8343

 ها باالبرهاي چنگالي و ليفتراك متصديان 8344

 خدمه عرشه كشتي و كاركنان امور مرتبط 8350

 )ونقل حمل(باربران  9333

 ها فروشگاه  ها در پركنندگان قفسه 9334

 كش رانندگان وسايل نقليه دستي و حيوان 9335

 ها ها و باررسان ها، پيك رسان پيام 9621



 658  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 شرح كد كد

 مديران ارائه خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات 1330

 ها اي طراحان گرافيك و چندرسانه 2166

 متخصصان فروش فناوري اطالعات و ارتباطات 2434

  اي هاي رايانه گران سيستم تحليل 2511

 افزار سازندگان نرم 2512

 ها اي متخصصان ساخت وب و چندرسانه 2513

 اي هاي كاربردي رايانه نويسان برنامه برنامه 2514

 نشده در جاي ديگر بندي اي، طبقه هاي كاربردي رايانه افزار و برنامه گران نرم سازندگان و تحليل 2519

 ها طراحان و مديران پايگاه داده 2521

 اي هاي رايانه سيستممديران  2522

 اي هاي رايانه متخصصان شبكه 2523

 نشده در جاي ديگر بندي اي، طبقه هاي رايانه  ها و شبكه متخصصان پايگاه داده 2529

 هاي پشتيباني عمليات فناوري اطالعات و ارتباطات تكنسين 3511

 هاي پشتيباني كاربران فناوري اطالعات و ارتباطات تكنسين 3512

 اي هاي رايانه هاي شبكه و سيستم تكنسين 3513

 هاي وب تكنسين 3514

 كاران تجهيزات فناوري اطالعات و ارتباطات كنندگان و سرويس نصب 7422

 درماني -مديران ارائه خدمات بهداشتي 1342

 پزشكان عمومي 2211

 پزشكان متخصص 2212

 پرستاران متخصص 2221

 ماماهاي متخصص 2222

 متخصصان پزشكي سنتي و تكميلي 2230

 متخصصان پيراپزشكي 2240

 پزشكان دندان 2261

 )جز داروشناسان  به(داران  داروسازان و داروخانه 2262

 متخصصان سالمت، بهداشت و پاكيزگي محيطي و شغلي 2263

 متخصصان فيزيوتراپي 2264

 متخصصان رژيم غذايي و تغذيه 2265

 سنجي و گفتاردرماني شنواييمتخصصان  2266



659 جدول برخي كدهاي مرتبط در سطوح چهار رقمي

 شرح كد كد

 سنجي و تجويز عينك و لنز متخصصان بينايي 2267

 نشده در جاي ديگر بندي متخصصان سالمت و بهداشت، طبقه 2269

 هاي تجهيزات تصويربرداري پزشكي و درماني تكنسين 3211

 شناسي هاي آزمايشگاه پزشكي و آسيب تكنسين 3212

 داروسازيها و دستياران  تكنسين 3213

 پزشكي هاي ساخت پروتزهاي پزشكي و دندان تكنسين 3214

 متخصصان پرستاري كمك 3221

 متخصصان مامايي كمك 3222

 متخصصان پزشكي سنتي و تكميلي كمك 3230

 پزشكي و درمانگران دندان دستياران دندان 3251

 هاي مدارك پزشكي و اطالعات سالمت و بهداشت تكنسين 3252

 ها و دستياران فيزيوتراپي تكنسين 3255

 دستياران امور پزشكي 3256

 بازرسان و دستياران سالمت و بهداشت محيط و شغل 3257

 كاركنان آمبوالنس 3258

 نشده در جاي ديگر بندي متخصصان سالمت و بهداشت، طبقه كمك 3259

 هاي امور پزشكي منشي 3344

 دستياران مراقبت سالمت و بهداشت 5321

 مديران ارائه خدمات مراقبت از سالمندان 1343

 كاركنان مراقبت از كودكان 5311

 هاي شخصي در منازل كاركنان ارائه مراقبت 5322

 نشده در جاي ديگر بندي هاي شخصي در خدمات سالمت و بهداشت، طبقه كاركنان ارائه مراقبت 5329

 اجتماعيمديران ارائه خدمات رفاه و تامين  1344

 شناسان روان 2634

 متخصصان مددكاري اجتماعي و مشاوره 2635

 نشده در جاي ديگر بندي متخصصان امور اجتماعي، فرهنگي و مذهبي، طبقه 2639

 مددكاران سالمت و بهداشت 3253

 هاي اجتماعي دولت مأموران كمك 3353

 متخصصان مددكاري اجتماعي كمك 3412



 660  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 شرح كد كد

 مديران آموزش 1345

 ها و موسسات آموزش عالي مدرسان دانشگاه 2310

 اي وحرفه مربيان آموزش فني 2320

 جز زبان  دبيران آموزش متوسطه به 2330

 آموزگاران دوره ابتدايي 2341

 دبستاني و مهدهاي كودك آموزگاران و مربيان آموزشي دوره پيش 2342

 هاي تدريس متخصصان روش 2351

 داراي نيازهاي خاصمعلمان افراد  2352

 معلمان زبان 2353

 )غيراز نظام آموزشي رسمي كشور(مربيان فناوري اطالعات  2356

 )غيراز نظام آموزشي رسمي كشور(ساير معلمان موسيقي و هنر  2357

 نشده در جاي ديگر بندي متخصصان آموزش، طبقه 2359

 متخصصان آموزش و ارتقاي علمي كاركنان 2424

 مربيان كودكان كمك 5312

 ها مديران هتل 1411

 ها مديران رستوران 1412

 مشاوران سفر و متصديان امور مسافرتي 4221

 پذيرها ها و مهمان متصديان پذيرش هتل 4224

 هواپيما و كشتي -داران سفر مهمان 5111

 ونقل عمومي خدمه كمكي حمل 5112

 نماهاي سفر و مناطق ديدني راه 5113

 )غيراز خدمتكاران منازل(ها  پيشخدمت 5131

 ها متصديان كافه 5132

 متصديان پيشخوان ارائه خوراكي و نوشيدني 5246

 ها مديران رستوران 1412

 سرآشپزها 3434

 آشپزها 5120

 نانواها 7517

 پزها پزها و شيريني نان شيريني 7518



661 جدول برخي كدهاي مرتبط در سطوح چهار رقمي

 شرح كد كد

 كنندگان غذاهاي حاضري آماده 9411

 كاران امور آشپزخانه كمك 9412

 مديران مراكز ورزشي، تفريحي و فرهنگي 1431

 كاران و بازيكنان ورزشي ورزش 3421

 هاي تفريحي و تناسب اندام مربيان و مقامات ورزشي و سرپرستان برنامه 3424

 دانان و اخترشناسان فيزيك 2111

 هاي علوم شيمي و فيزيك تكنسين 3111

 نشده در جاي ديگر بندي هاي علوم فيزيك و علوم مهندسي، طبقه  تكنسين 3119

 دانان شيمي 2113

 مهندسان شيمي 2145

 هاي علوم شيمي و فيزيك تكنسين 3111

 هاي مهندسي شيمي تكنسين 3116

 آالت فراوري شيميايي مواد متصديان كنترل ماشين 3133

 نفت و گاز طبيعيگاه  آالت پااليش متصديان كنترل ماشين 3134

 هاي توليد محصوالت شيميايي آالت و دستگاه متصديان ماشين 8131

 شناسان و آمارشناسان دانان، آمار بيمه رياضي 2120

 متخصصان آمار، رياضي و امور مرتبط كمك 3314

 متصديان امور آماري، مالي و بيمه 4312

 و متخصصان مرتبط شناسان، جانورشناسان، شناسان، گياه زيست 2131

 )جز پزشكي  به(هاي علوم زيستي  تكنسين 3141

 مهندسان مكانيك 2144

 هاي مكانيك تكنسين 3115

 اي ها و تعميركاران وسايل نقليه موتوري جاده مكانيك 7231

 ها و تعميركاران وسايل نقليه موتوري هوايي مكانيك 7232

 آالت آالت كشاورزي، صنعتي و ساير ماشين ماشينها و تعميركاران  مكانيك 7233



 662  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 شرح كد كد

  تعميركاران دوچرخه و وسايل مشابه 7234

 نشده در جاي ديگر بندي متخصصان علوم مهندسي، طبقه 2149

 نشده در جاي ديگر بندي هاي علوم فيزيك و علوم مهندسي، طبقه تكنسين 3119

 مهندسان برق 2151

 هاي برق تكنسين 3113

 آالت نيروگاه توليد برق متصديان كنترل ماشين 3131

 كاران ساختمان و امور مرتبط برق 7411

 كنندگان تجهيزات و وسايل برقي تعميركاران و نصب 7412

 كنندگان و تعميركاران خطوط برق نصب 7413

 مونتاژكاران تجهيزات و وسايل برقي و الكترونيكي 8212

 مهندسان الكترونيك 2152

 هاي الكترونيك تكنسين 3114

 كاران تجهيزات الكترونيكي تعميركاران و سرويس 7421

 مونتاژكاران تجهيزات و وسايل برقي و الكترونيكي 8212

 مهندسان مخابرات 2153

 تصويري -هاي تجهيزات پخش راديويي و تلويزيوني و صوتي تكنسين 3521

 هاي مخابرات تكنسين 3522

 پزشكان دام 2250

 پزشكي ها و دستياران دام تكنسين 3240

 كنندگان حيوانات تيمارگران و مراقبت 5164

 دارها متخصصان امور آرشيو و موزه 2621

 كتابدارها و متخصصان اطالعات 2622

 هاي گالري، موزه و كتابخانه تكنسين 3433

 كاركنان كتابخانه 4411



663 جدول برخي كدهاي مرتبط در سطوح چهار رقمي

 شرح كد كد

 اسالميمتخصصان امور مذهبي  2637

 متخصصان امور مذهبي غيراسالمي 2638

 نشده در جاي ديگر بندي متخصصان امور اجتماعي و مذهبي، طبقه 2639

 متخصصان امور مذهبي اسالمي كمك 3414

 متخصصان امور مذهبي غيراسالمي كمك 3415

 آالت فراوري شيميايي مواد كنترلرهاي ماشين 3133

 هاي توليد محصوالت شيميايي دستگاه آالت و متصديان ماشين 8131

 كنترلرهاي فرايند توليد فلز 3135

 گري فلزات هاي ريخته ها و ماهيچه سازندگان قالب 7211

 )فلزات(كارهاي با شعله  كارها و برش جوش 7212

 )فلزات(كارها  ورق 7213

 اي شده از فلزات سازه هاي ساخته كنندگان سازه سازندگان و نصب 7214

 كاران كاران و پرس آهنگران، چكش 7221

 سازان و كاركنان مشاغل مرتبط ابزار و يراق 7222

7225 
زنـي فلـزات و    كـاري و سـنگ   كـاري، صـيقل   هاي فلزكاري، تراش كنندگان دستگاه متصديان و تنظيم 

 تيزكنندگان ابزار

 آالت فراوري فلزات متصديان ماشين 8121

 كاري فلزات كاري و روكش پرداخت، آبهاي  متصديان دستگاه 8122

 سرپرستان دفاتر 3341

 هاي حقوقي منشي 3342

 هاي اداري و اجرايي منشي 3343

 كاركنان امور عمومي دفتري 4110

 هاي عمومي منشي 4120

 هاي امور پزشكي منشي 3344

 رساني مراكز تماس مشتريان متصديان اطالع 4222

 پذيرها ها و مهمان هتلمتصديان پذيرش  4224

 رساني حضوري گويي و اطالع متصديان پاسخ 4225

 ها جز هتل  متصديان پذيرش عمومي به 4226



 664  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 شرح كد كد

 ها عكاس 3431

 هاي توليد محصوالت مرتبط با عكس، فيلم و مانند آن متصديان دستگاه 8132

 )غيراز خدمتكاران منازل(ها  پيشخدمت 5131

 )ها و مستخدمان غيراز نظافتچي(خدمتكاران منازل  5152

 )غيراز خدمتكاران(ها و مستخدمان منازل  نظافتچي 9111

 ها و ساير مؤسسات ها، هتل داري در اداره سرپرستان امور نظافت و ساختمان 5151

 مالزمان و پيشخدمتان مخصوص 5162

 )غيراز خدمتكاران(وسايل نقليه ها و ساير مؤسسات، و  ها، هتل ها و مستخدمان اداره نظافتچي 9112

 نجاران امور ساخت ساختمان و وسايل نقليه 7115

 شده از چوب، ني و مواد مشابه كاركنان صنايع دستي ساخته 7317

 آورندگان چوب عمل 7521

 و كاركنان مشاغل مرتبط ساز نجاران فرنگي 7522

 چوبابزار كار روي  كنندگان و متصديان ماشين تنظيم 7523

 آالت فراوري چوب متصديان ماشين 8172

 دستي يا غيرصنعتي -سفالگران و كاركنان مشاغل مرتبط  7314

 آالت سفالگري و توليد محصوالت مرتبط متصديان ماشين 8184

 دستي يا غيرصنعتي -گران و كاركنان مشاغل مرتبط  شيشه 7315

 محصوالت مرتبطگري و توليد  آالت شيشه متصديان ماشين 8185

 شده از منسوجات، چرم و مواد مشابه كاركنان صنايع دستي ساخته 7318

 كاران پوشاك و مانند آن الگوسازان و برش 7532

 پيچيدن الياف سازي، ريسندگي و  هاي آماده متصديان دستگاه 8151

 هاي بافت منسوجات متصديان دستگاه 8152

8159  
  
 

  نشده در جاي ديگر بندي توليد محصوالت نساجي، پوستي و چرمي، طبقههاي  متصديان دستگاه
  
 



665 جدول برخي كدهاي مرتبط در سطوح چهار رقمي

 شرح كد كد

 كاركنان كارهاي قبل از چاپ 7321

 )ها كاغذ، منسوجات، فلز و مانند آن(متصديان چاپ  7322

 متصديان كارهاي بعد از چاپ، و صحافي 7323

 دستي يا غيرصنعتي -) مانند آندام، طيور، ماهي و(كنندگان مواد غذايي گوشتيآماده 7511

 دستي يا غيرصنعتي-هاي لبنيتوليدكنندگان فراورده 7513

 دستي يا غيرصنعتي-كنندگان ميوه، سبزيجات و مانند آنفراوري 7514

 بندي مواد غذايي و نوشيدنيكاركنان تشخيص طعم و درجه 7515

 غيرصنعتيدستي يا-توليدكنندگان تنباكو و محصوالت دخاني 7516

 هاي توليد مواد غذايي، محصوالت دخاني و محصوالت مرتبطمتصديان دستگاه 8160

 دستي يا غيرصنعتي-هاآورندگان پوست و دباغعمل 7535

 هاي پرداخت پوست و چرممتصديان دستگاه 8155

 صنعتيدستي يا غير -) جز لباسبه(دوزندگان كفش، كيف و محصوالت چرمي مشابه 7536

 )جز لباس  به(هاي توليد كفش، كيف و محصوالت چرمي مشابه متصديان دستگاه 8156

 دستي يا غيرصنعتي-ها و ساير دوزندگانخياط 7537

 هاي خياطي صنعتيمتصديان چرخ 8153

 هاي توليد محصوالت كاغذيمتصديان دستگاه 8143

 شكل اوليهكاغذ بهآالت توليد خمير كاغذ ومتصديان ماشين 8171

 وشوي لباس، موكت، فرش، مبل و محصوالت مشابههاي شستها و دستگاهمتصديان ماشين 8157

 دستي-هاها و اتوكششورخت 9121

 زنيبندي، بطري كردن و برچسبهاي بستهمتصديان دستگاه 8183

 بندي دستيمتصديان بسته 9321

 شوهاماشينتميزكنندگان خودرو و 9122
 هاهاي ساختمانكنشيشه پاك 9123

 دستي-ساير تميزكنندگان 9129



 666  استاندارد مشاغل ايران  بنديطبقه

 شرح كد كد

 )كادر نيروهاي نظامي و انتظامي(نيروهاي مسلح 0410

  داران و افسران وظيفه و سربازان نيروهاي نظامي و انتظاميدرجه 0510
 


	ISCO1
	ISCO2
	ISCO3
	ISCO4
	ISCO5
	ISCO6
	ISCO7
	ISCO8



