
کد استانداردنام استانداردنام رشتهردیف
2523405305700000تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

252340530590121پیاده سازی شبکه

252340530590131تحلیل امنیت شبکه

251340531690001مهندس طراح تجارت الکترونیکراهکارهای  نرم افزاری برای تجارت2

351430530010001(CIW)طراح وبفناوری های وب3

2523405305700000تکنسین تجهیزات شبکه های کوچکپردازش ابری4

133030530590191(ISMS)مدیریت استانداردهای امنیت اطالعات

252940530590161طراحی امنیت شبکه های بی سیم

Android251340530140001 برنامه نویس برنامه های کاربردیبرنامه ریزی کاربردی موبایل6

723220310010001سرویس و نگهداری هواپیماتعمیر و نگهداری هواپیما7

721320010030001صافکار بدون رنگ

1721320010020001صافکار درجه 

2721320010010001صافکار درجه 

723120010070001(تنظیم کارموتور)تون آپ 

723120010030091کاربا دستگاه های عیب یاب خودرو

742120010010001تعمیرکار تجهیزات الکتریکی خودرو

2723220010010001نقاش خودرو درجه

1713220010020001نقاش خودرو درجه 

723120010140002) سنگین ونیمه سنگین (تعمیرکارخودروهای تجاری  

1723120010150001درجه (سنگین و نیمه سنگین)تعمیرکار خودروهای تجاری

723320140110011کنترل و عیب یابی ترمز وسایل حمل و نقل ریلی

723320140090011کنترلر سیستم های برقی لکوموتیو

GM723320140100001تعمیر کار مکانیک لکوموتیو

751220680060001نانوای نان های حجیم و نیم حجیم(حجیم)نانوایی 13

512020670050001آشپزآشپزی14

514120570050001پیرایشگر مردانه

514120570050091کوتاه کردن مو با زوایای مختلف  با قیچی در پیرایش مردانه

514120570050101کوتاه کردن موبا ماشین و تیغ در پیرایش مردانه

751220670330001قناد(شیرینی پزی)فناوری 16

513120590010001میزبان رستوران

422420590030001سرپرست رستوران هتل

422420590070001کارمند پذیرش هتلپذیرش هتل18

711120300060001بنای سفت کارآجرچینی19

752220190070001کابینت ساز چوبیکابینت سازی چوبی20

752220190020001درودگرسازه های چوبی21

صافکاری بدنه خودرو

مدیریت سیستم های تحت شبکه 1
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استانداردهای مرتبط با رشته های مسابقات ملی مهارت

فناوری خودرو

نقاشی خودرو

تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه سنگین

فناوری خودروهای ریلی

آرایشگری مردانه

خدمات رستوران داری

(تیمی دونفره)امنیت سایبری 



کد استانداردنام استانداردنام رشتهردیف

استانداردهای مرتبط با رشته های مسابقات ملی مهارت

7411100002هاها و ترانکنصب لوله

7411100003کشی مدارهای الکتریکی ساختمانسیم

7412200001داکتکشی و نصب باسکابل

7412200002فازاندازی موتورهای تکراه

741120050010001برقکار ساختمان

741220050010001برقکار صنعتی

711520190010002دروپنجره ساز چوبیاتصاالت چوبی23

214341070020001(ویژه المپیاد جهانی مهارت)باغبان منظر(تیمی دونفره)اجرای فضای سبز24

713120300010002نصاب کاغذ دیواری ، موکت و پارکت

713120300030001نقاش ساختمان

712320300060001نصاب و مجری صفحات روکش دار گچیساخت و ساز خشک26

712620090210001لوله کش و نصاب تاسیسات حرارتی ساختمان

7126200900110000لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

712620090200001لوله کش و نصاب تاسیسات تهویه مطبوع ساختمانتبرید و تهویه28

712220300020001کاشی کارکاشیکاری دیوار و کف29

CNC722320410180001فرزکار CNCفرز30

CNC722320410130001تراشکار CNCتراش31

742120030010001الکترونیک کار صنعتیالکترونیک32

741220050010001برقکار صنعتی

plc313930310040001کارور 

SMAW711220110120001جوشکارسازه های فوالدی با فرآیند جوشکاری34

313930030000011اپراتوری بازوهای ربات صنعتی

313930030000021برنامه نویسی بازوهای ربات صنعتی

311930030130001مکاترونیک کار(تیمی دونفره)مکاترونیک 36

Autodesk Inventor311830410090002نقشه کش صنعتی با نرم افزار طراحی مهندسی مکانیک37

AFTER EFFECTS216640531050001طراح انیمیشن ساز با 

MAYA216630530040011 انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با

731620830100001کارور گرافیک مقدماتیفناوری طراحی گرافیک39

734920850500001گل آرای گل های طبیعی مقدماتیگل آرایی40

(تیمی دونفره)رباتیک 

هنربازی های سه بعدی

تاسیسات الکتریکی 22
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نقاشی و دکوراسیون

لوله کشی و اجرای سیستم های گرمایشی

کنترل صنعتی



کد استانداردنام استانداردنام رشتهردیف

استانداردهای مرتبط با رشته های مسابقات ملی مهارت

7531100001برش و دوخت بلوز و پیراهن

7531100030برش و دوخت مانتو

7531100003برش  دوخت دامن

7532100001الگوسازی و برشکاری بلوزو پیراهن

7532100010الگوسازی و برشکاری مانتو

7532100003الگوسازی و برشکاری دامن

216340510010001طراح لباس

753120510010001نازکدوززنانه

7313100002ذوب کاری

7313100003نوردکاری

7313100004فرم دهی

7313100005جوش کاری

7313100006اره کاری

7313100007حدیده کاری

7313100008سوهان کاری

7313100009پوست کاری

7313100010پرداخت کاری

7313200015بسابکاری مدل فلزی جواهرات

731320790030001طالساز

3132100001نمونه برداری فاضالب خام ورودی

3132100002خانه سنجی فاضالب ورودی تصفیه دبی

3132100003(تصفیه اولیه)کنترل عملکرد واحدهای فیزیکی

3132100004(تصفیه ثانویه یا بیولوژیکی)کنترل عملکرد واحدهای فرایندی

3132100005(تصفیه ثانویه)تصفیه شیمیایی پساب خروجی از واحدهای بیولوژیک 

3132100006سنجی خروجی پسابدبی 

3132100007برداری از پساب خروجی نمونه

313231070010001آکواترونیست

فناوری آب 43

(خیاطی)فناوری مد

جواهرسازی 42

41


