
شهریهساعتحرفهرشتهردیف

Proteus401400000تحلیل الکترونیکی با نرم افزار الکترونیک1

331800000تحلیل وساخت موبایل رباتهای آموزشی غیر هوشمند برپایه کنترل دستیالکترونیک2

2407220000(دوربین مدار بسته)تعمیرکار سیستم های نظارت تصویری الکترونیک3

1256610000تعمیر موبایل و تبلت سامسونگالکترونیک4

1385160000تعمیرکار تلفن رومیزی وارتباطات داخلیالکترونیک5

2649210000تعمیرکار دستگاه های تکثیرالکترونیک6

3829890000(فکس)تعمیرکار دستگاه های دورنگارالکترونیک7

762500000(دزدگیر)تعمیرکار سیستم های ایمنی و حفاظتی الکترونیک8

1828370000الکترونیکی موبایل رباتها –طراح سیستم های برقی الکترونیک9

31411560000طراح و تحلیلگر سازه های مکانیکی موبایل روباتالکترونیک10

50011790000طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتالالکترونیک11

331800000طراح و تحلیلگرسازه های مکانیکی موبایل رباتهاالکترونیک12

Moodelsim461750000طراحی و تحلیل مدارات با نرم افزار الکترونیک13

Altium Designer823770000 بانرم افزار PCBطراحی نقشه های الکترونیک14

96438760000مکاترونیک کارالکترونیک15

3159480000امنیتی و ارتباطی- عیب یاب سیستم های حفاظتی نصاب والکترونیک16

961730000اپراتور پاسخگوی مشترکین تلفن همراهامور اداری17

541050000ارتباطات سازمانیامور اداری18

10180000آبدارچیامور اداری19

961730000بایگانامور اداری20

48860000مقدماتی- بایگانامور اداری21

2203040000بایگان و مسئول اطالعات و آمار آموزشیامور اداری22

40720000بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداریامور اداری23

1121380000پیشخدمت اداریامور اداری24

961450000پیکامور اداری25

1051890000تحصیل دارامور اداری26

40720000دستیاری اجرایی امور اداری و مالیامور اداری27

931670000رئیس کارگزینیامور اداری28

37670000سامان دهنده منابع انسانیامور اداری29

50900000(5S)ساماندهی محیط کار امور اداری30

1762670000سرپرست دبیرخانهامور اداری31

55990000شش سیگماامور اداری32

1172110000طراح سیستم های انبارامور اداری33
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40720000طراحی و تدوین فرم های اداری سازمانیامور اداری34

501250000 سطح تکمیلیKABکارآفرینی رویکرد امور اداری35

1002500000 سطح کاملKABکارآفرینی رویکرد امور اداری36

501250000 سطح مقدماتیKABکارآفرینی رویکرد امور اداری37

951710000کارشناس طبقه بندی مشاغلامور اداری38

801440000کارگر خدماتیامور اداری39

541350000کارگزین امور رفاهیامور اداری40

1011820000کارگزین و مسئول امور پرسنلیامور اداری41

1941690000کارمند اداری و دبیرخانه درجه امور اداری42

251920000کارمند اداری و دبیرخانه درجه امور اداری43

262340000کارمند امور اداریامور اداری44

1601080000کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه امور اداری45

21301200000کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه امور اداری46

1101980000کارمند دبیرخانهامور اداری47

37670000کارمند دبیرخانه مقدماتیامور اداری48

671210000متصدی آتش نشانی فروشگاهامور اداری49

631130000متصدی پاسخگویی امور مشترکین مخابراتامور اداری50

1001800000متصدی خدمات حفاظت و تامینیامور اداری51

601080000متصدی دفاتر اسناد رسمیامور اداری52

1202400000مدیر ارشدامور اداری53

1202400000مدیر امور اداریامور اداری54

921660000مدیر انبارهای صنعتیامور اداری55

1402520000مدیر پایهامور اداری56

901430000مدیر صنفامور اداری57

1031850000مدیر منابع انسانیامور اداری58

1101980000مدیر میانیامور اداری59

631130000مدیریت انگیزش منابع انسانیامور اداری60

1152070000مدیریت پرسنلیامور اداری61

601500000مدیریت رفتار سازمانیامور اداری62

H.R.M601500000مدیریت منابع انسانی امور اداری63

761370000مسئول انتظاماتامور اداری64

2244030000مسئول آمار و اطالعات پرسنلیامور اداری65

1202100000مسئول بایگانی و بانک اطالعاتیامور اداری66
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1101980000مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمهامور اداری67

771390000مسئول پیگیری بیمه کارکنانامور اداری68

1202160000مسئول ترفیعات و خدمات پرسنلیامور اداری69

1201200000مسئول تکثیر اوراقامور اداری70

1081590000مسئول حضور و غیابامور اداری71

701990000مسئول دبیرخانه و بایگانیامور اداری72

701200000مسئول دفترامور اداری73

43770000مسئول دفتر مقدماتیامور اداری74

961730000مسئول رفاه و درمانامور اداری75

1001330000مسئول طبقه بندی مشاغلامور اداری76

751350000مسئول طبقه بندی مشاغل و صدور احکامامور اداری77

1001730000مسئول نقلیهامور اداری78

17310000مکاتبه کننده اداریامور اداری79

911640000منشی انتظاماتامور اداری80

40720000مهارت های فردی در محیط کارامور اداری81

701260000نامه رسانامور اداری82

36650000نگارش بازرگانی  –نگارنده متون فارسی امور اداری83

2403320000(آیین نگارش  )نگارنده متون فارسی امور اداری84

801440000نگارنده نامه به زبان انگلیسیامور اداری85

40720000ویراستاری متونامور اداری86

11203880000سطح  – MBAامورمالی بازرگانی87

21203880000سطح  – MBAامورمالی بازرگانی88

1203880000پیشرفته MBAامورمالی بازرگانی89

501750000ارزیابی و خود ارزیابی مالی براساس مدل تعالی کیفیت اروپا امورمالی بازرگانی90

401290000اقتصاد سنجی کاربردیامورمالی بازرگانی91

902370000بازار یاب بیمهامورمالی بازرگانی92

16420000بازاریاب شبکه ایامورمالی بازرگانی93

802250000بازاریابامورمالی بازرگانی94

24630000بازاریابی تلفنیامورمالی بازرگانی95

1142850000(ویزیتور)بازیاب و فروشنده حضوریامورمالی بازرگانی96

401080000بهره وری واحدهای صنفیامورمالی بازرگانی97

1203360000بیمه گر بیمه های بازرگانیامورمالی بازرگانی98

1183320000تحلیلگر تکنیکال بورسامورمالی بازرگانی99



شهریهساعتحرفهرشتهردیف

97نرخ شهریه دوره های آموزشی فنی وحرفه ای آزاد استان قم در سال 

1103090000تحلیل گر بورسامورمالی بازرگانی100

1203370000تحلیل گر بورس اوراق بهادارامورمالی بازرگانی101

1002810000تحلیلگر بازارهای مالی بین المللیامورمالی بازرگانی102

802250000ترخیص کار گمرکاتامورمالی بازرگانی103

30840000تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی هاامورمالی بازرگانی104

1202640000حسابدار حقوق و دستمزدامورمالی بازرگانی105

1842760000حسابدار دولتیامورمالی بازرگانی106

11502590000حسابدار صنعتی درجه امورمالی بازرگانی107

21402580000حسابدار صنعتی درجه امورمالی بازرگانی108

1402420000حسابدار عمومی پیشرفتهامورمالی بازرگانی109

1502420000حسابدار عمومی تکمیلیامورمالی بازرگانی110

1302860000حسابدار عمومی مقدماتیامورمالی بازرگانی111

1102150000حسابدار مالیاتیامورمالی بازرگانی112

882200000حسابداری پیشرفتهامورمالی بازرگانی113

1401080000حسابداری واحدهای صنفی امورمالی بازرگانی114

601620000خرید و فروش-حسابداری پاالیشگاههاامورمالی بازرگانی115

601620000حسابداری پتروشیمی هاامورمالی بازرگانی116

601620000حسابداری حقوق و دستمزد پاالیشگاههاامورمالی بازرگانی117

601620000حسابداری خزانهامورمالی بازرگانی118

601620000حسابداری داراییهای ثابت شهرداریهاامورمالی بازرگانی119

1202000000(تجهیزات ، اموال و ماشین آالت  )حسابداری دارائی های ثابت امورمالی بازرگانی120

601620000حسابداری دامداریهاامورمالی بازرگانی121

601620000حسابداری دانشگاههاامورمالی بازرگانی122

601620000حسابداری سهام شرکت های نیمه خصوصیامورمالی بازرگانی123

601620000حسابداری طال و جواهر فروشیهاامورمالی بازرگانی124

601680000حسابداری کارخانجات تولید آجرامورمالی بازرگانی125

601620000حسابداری کارخانجات تولید مصالح بتنیامورمالی بازرگانی126

601620000حسابداری مدارسامورمالی بازرگانی127

2401080000حسابداری واحدهای صنفی امورمالی بازرگانی128

1022750000حسابرس ارشدامورمالی بازرگانی129

11313450000حسابرس درجه امورمالی بازرگانی130

21684420000حسابرس درجه امورمالی بازرگانی131

32900000دفترداری دفاتر قانونی حسابداریامورمالی بازرگانی132
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LINSIE2246290000راه اندازی کسب و کار به روش امورمالی بازرگانی133

962530000رایانه کار حسابداری مالیامورمالی بازرگانی134

982330000رئیس تدارکاتامورمالی بازرگانی135

962400000سرپرست ترخیص کاالامورمالی بازرگانی136

1403920000سرپرست خرید داخلیامورمالی بازرگانی137

551650000شناسایی اصول بازار سرمایهامورمالی بازرگانی138

8240000شناسایی آیین رفتار حرفه ای بازار سرمایهامورمالی بازرگانی139

701480000صندوق دار فروشگاهامورمالی بازرگانی140

401120000عارضه یابی واحدهای صنفیامورمالی بازرگانی141

1302760000فروشندهامورمالی بازرگانی142

1203370000بیمه های مهندسی (تکنسین  )فن ورز امورمالی بازرگانی143

802250000کارآفرینی در شرکت های دانش بنیانامورمالی بازرگانی144

SYB501410000کارآفرینیامورمالی بازرگانی145

2804190000کاربر امور بانکیامورمالی بازرگانی146

44930000کارپردازامورمالی بازرگانی147

1584740000کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزیامورمالی بازرگانی148

2485900000کارشناس ارزیابی بیمه باربریامورمالی بازرگانی149

1042740000کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاصامورمالی بازرگانی150

952500000کارشناس ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزیامورمالی بازرگانی151

45011840000کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودروامورمالی بازرگانی152

651710000کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاصامورمالی بازرگانی153

1002380000کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربریامورمالی بازرگانی154

902140000کارشناس بیمه خودروامورمالی بازرگانی155

1633380000کارشناس سفارشاتامورمالی بازرگانی156

1163050000کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمهامورمالی بازرگانی157

2003680000(بررسی قیمت تمام شده  )کاست کنترل امورمالی بازرگانی158

941990000مامور خریدامورمالی بازرگانی159

1002120000مامور خرید ارشدامورمالی بازرگانی160

90022500000متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادارامورمالی بازرگانی161

1923840000متصدی تنظیم اسناد مالیامورمالی بازرگانی162

701750000متصدی سوپر فروشگاهامورمالی بازرگانی163

862260000متصدی صدور بیمه های مسئولیتامورمالی بازرگانی164

MBA50016150000مدیر ارشد کسب و کار امورمالی بازرگانی165
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1352330000مدیر فروشگاهامورمالی بازرگانی166

441320000مدیریت بازاریابیامورمالی بازرگانی167

5140000مدیریت حمایت از کارآفرینانامورمالی بازرگانی168

1202760000مدیریت فروشگاه های زنجیره ایامورمالی بازرگانی169

401120000مدیریت قراردادهاامورمالی بازرگانی170

882640000مدیریت مالیامورمالی بازرگانی171

1504220000مدیر بازاریابیامورمالی بازرگانی172

1604500000مدیر بازاریابی بین المللیامورمالی بازرگانی173

1404200000مدیر حسابداری فروشامورمالی بازرگانی174

1002810000مدیر حسابرسیامورمالی بازرگانی175

2888640000(DBA)مدیر عالی کسب و کار امورمالی بازرگانی176

1603390000صنایع (عمده فروش  )مدیر فروش امورمالی بازرگانی177

1303650000مدیر کسب و کار الکترونیکامورمالی بازرگانی178

1654950000مدیر مالیامورمالی بازرگانی179

30840000مدیریت مالی برای مدیران غیر مالیامورمالی بازرگانی180

1102330000مسئول خرید داخلیامورمالی بازرگانی181

1102330000مسئول سفارشاتامورمالی بازرگانی182

1704250000مسئول صادرات و وارداتامورمالی بازرگانی183

2144710000مسئول فروشامورمالی بازرگانی184

681440000مسئول قراردادهاامورمالی بازرگانی185

852550000مشاوره مالیات بر ارزش افزودهامورمالی بازرگانی186

541520000معامله گر بورس اوراق بهادارامورمالی بازرگانی187

461380000معامله گر بورس های کاالییامورمالی بازرگانی188

1003000000معامله گر تکنیکال بورسامورمالی بازرگانی189

471320000مهارت های کارآفرینیامورمالی بازرگانی190

3366190000مهندس فروشامورمالی بازرگانی191

83.31830000نماینده فروشامورمالی بازرگانی192

681790000نماینده فروش بیمهامورمالی بازرگانی193

1003200000(امور تولید و کنترل موجودی)حسابرس ارشد امورمالی بازرگانی194

1652880000تونسی بافبافت195

761460000قالی باف تابلوییبافت196

13305930000قالی باف درجه بافت197

24508640000قالی باف درجه بافت198
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2174170000قالب باف پوشاکبافت199

4388410000قالب باف پوشاک خردسالبافت200

2973450000کیف بافبافت201

11954870000گلیم باف درجه بافت202

23203200000گلیم باف درجه بافت203

2444680000میل بافبافت204

641570000اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمانبرق205

13905870000برقکار ساختمان درجه برق206

27008630000برقکار ساختمان درجه برق207

2109014950000برقکار صنعتی درجه برق208

36411650000تکنسین فنی آسانسوربرق209

1203740000(3پایه )راه اندازی آسانسور برق210

IFT 602100000افزارسازی آسانسور با استفاده از نرموشبیهطراحیبرق211

1755600000کمک نصاب آسانسوربرق212

792460000کمک نصاب سیستمهای برقی آسانسوربرق213

1704890000کمک نصاب سیستمهای مکانیکی آسانسوربرق214

682180000مدیر فنی آسانسوربرق215

1655150000نصاب سیستمهای برقی اسانسوربرق216

2106280000نصاب سیستمهای مکانیکی آسانسوربرق217

72018220000نصاب و تعمیرکار آسانسوربرق218

72012420000نصاب و تعمیرکار آسانسوربرق219

702180000(2پایه )نصب درب و ریل آسانسور برق220

884130000نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکهبرق221

1003120000( 2پایه )نصب مکانیکی آسانسور برق222

902210000نصب و تعمیر درب های اتوماتیکبرق223

1003400000نگهداری آسانسوربرق224

953540000ارگونومیبهداشت و ایمنی225

1163210000امدادگر حوادثبهداشت و ایمنی226

1043640000دستیار قفسه چینی داروبهداشت و ایمنی227

902300000سبک زندگی طبیعی و سبزبهداشت و ایمنی228

2005800000کاربر ماساژبهداشت و ایمنی229

402530000ماساژ  رفلکسولوژیبهداشت و ایمنی230

482500000(فشاری)ماساژ  شیاتسو بهداشت و ایمنی231
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402800000ماساژ ایرانیبهداشت و ایمنی232

302100000ماساژ آروماتراپیبهداشت و ایمنی233

322240000(دیپ تیشو)ماساژ بافت عمقی بهداشت و ایمنی234

905850000ماساژ تایبهداشت و ایمنی235

452600000ماساژ سنگبهداشت و ایمنی236

352280000ماساژ سوندیبهداشت و ایمنی237

322240000ماساژ شمعبهداشت و ایمنی238

322240000(هربال)ماساژ کمپرس گیاهی بهداشت و ایمنی239

1835210000مدیریت بهداشتی و سالمت دندانبهداشت و ایمنی240

602220000مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلیبهداشت و ایمنی241

33975330000مسئول بهداشت کاربهداشت و ایمنی242

4695400000مشاور مهارتهای سبک زندگی سالمبهداشت و ایمنی243

11441880000منشی پزشکی درجه بهداشت و ایمنی244

250690000منشی پزشکی درجه بهداشت و ایمنی245

2955290000(مقدماتی و پیشرفته)مهارت های سالم زیستن بهداشت و ایمنی246

1906630000تعمیر کار آبگرمکن دیواریتاسیسات247

65014040000تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاریتاسیسات248

801730000(PUSH FIT)لوله کش فاضالب نصب فشاری تاسیسات249

1403020000(تلفیقی)لوله کش لوله های پلیمریتاسیسات250

13497540000لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه تاسیسات251

250010800000لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه تاسیسات252

1804970000لوله کشی سیستم کف گرماییتاسیسات253

1303590000نصاب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدیتاسیسات254

2709070000نصاب وتعمیرکار پله برقیتاسیسات255

3008280000نصب  وتعمیر کولرهای گازی پنجره ای واسپیلتتاسیسات256

TVTO VT 2105250000بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمیجوشکاری و 257

82032470000آینه کار مقدماتیسفال,فلز,چوب258

1503240000حکاک چرمسفال,فلز,چوب259

2279560000حکاک با فرز روی سفالسفال,فلز,چوب260

1363280000حکاک چرمسفال,فلز,چوب261

1154840000سازنده زیورآالت سفالیسفال,فلز,چوب262

41817600000سازنده کاشی میناییسفال,فلز,چوب263

55023160000سازنده کاشی هفت رنگسفال,فلز,چوب264
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2857120000سراج سنتیسفال,فلز,چوب265

3246580000قلم زن   پیشرفتهسفال,فلز,چوب266

22404870000قلم زن درجه سفال,فلز,چوب267

1203700000کنده کار روی سفالسفال,فلز,چوب268

2183130000لحیم کاری  تزئینیسفال,فلز,چوب269

1011100000معرق کار الیاف گیاهیسفال,فلز,چوب270

1142230000معرق کار چرمسفال,فلز,چوب271

903790000معرق کار کاشی و سرامیکسفال,فلز,چوب272

1885410000ملیله ساز نقرهسفال,فلز,چوب273

2088760000موزاییک کاشی و سرامیکسفال,فلز,چوب274

43021000000مینا کار سفالسفال,فلز,چوب275

3104770000نقاشی روی چرمسفال,فلز,چوب276

24420000ارتباطات سازمانی در محیط کارخدمات آموزشی277

35520000ارزیابی درونی مراکز آموزشیخدمات آموزشی278

1041800000آداب و معاشرت کودکان و نوجوانانخدمات آموزشی279

40690000آزمونگرخدمات آموزشی280

901550000آفرینشگرخدمات آموزشی281

451980000آمادگی شغلیخدمات آموزشی282

1202070000آموزش حقوق شهروندیخدمات آموزشی283

3245610000اجتماعی خانواده-برنامه ریز امور اقتصادی خدمات آموزشی284

31540000برنامه ریزی آموزشیخدمات آموزشی285

38660000بکارگیری روش های آماریخدمات آموزشی286

801380000بکارگیری نظام پیشنهادها در سازمان هاخدمات آموزشی287

961660000پداگوژی عمومیخدمات آموزشی288

26810700000پژوهشگرخدمات آموزشی289

601040000پژوهشگر عمومیخدمات آموزشی290

40116000000پژوهشگر ماهرخدمات آموزشی291

1803110000تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریمخدمات آموزشی292

57990000تکنیک های تدوین چشم اندازخدمات آموزشی293

26580000تکنیک های تصمیم گیری هوشمندانهخدمات آموزشی294

22380000تکنیک های مدیریت و سرپرستیخدمات آموزشی295

1873240000تند خوانخدمات آموزشی296

821420000توسعه و تقویت مهارت های هوش حرکتیخدمات آموزشی297
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35610000حقوق خانوادهخدمات آموزشی298

50870000حل مساله در محیط کارخدمات آموزشی299

51880000خالقیت و نوآوریخدمات آموزشی300

761310000خواندن کاتالوگ های فنی نصب تجهیزاتخدمات آموزشی301

1696760000دستیار پژوهشگرخدمات آموزشی302

140690000دستیار تحقیق سطح خدمات آموزشی303

226450000دستیار تحقیق سطح خدمات آموزشی304

40690000دستیاری اجرایی امور حقوقیخدمات آموزشی305

10250000روخوانی و روانخوانی قرآن کریمخدمات آموزشی306

1052620000(پداگوژی)روشها و فنون تدریس خدمات آموزشی307

1002000000سخنرانی حرفه ایخدمات آموزشی308

51920000سرپرست صنایعخدمات آموزشی309

56970000سرپرست صنایعخدمات آموزشی310

22380000سرپرستی صنایع تولیدیخدمات آموزشی311

901560000توسعه و تقویت رفتارهای حرکتی کودکان و نوجوانان ,شناخت خدمات آموزشی312

40690000کار گروهیخدمات آموزشی313

1773890000کاربر زبان فنی و حرفه ای خارجیخدمات آموزشی314

1352280000کارشناس آسیب های اجتماعیخدمات آموزشی315

1552880000کارشناس آموزشخدمات آموزشی316

3955660000کارگزار دفاتر خدمات بانکی روستاییخدمات آموزشی317

801380000کتابدارخدمات آموزشی318

1241920000کمک مسئول اطالعات و آمار آموزشیخدمات آموزشی319

1511800000الیحه نویس قضاییخدمات آموزشی320

1502200000مامور اورژانس اجتماعیخدمات آموزشی321

1022550000متخصص زبان انگلیسی در فناوری اطالعاتخدمات آموزشی322

902250000مترجم زبان فنی و تخصصیخدمات آموزشی323

912270000مترجم متون فنی و حرفه ایخدمات آموزشی324

3294970000متصدی آزمون و استانداردهاخدمات آموزشی325

2403520000مددیار بازپروری اعتیادخدمات آموزشی326

1862900000مددیار خانواده معتادخدمات آموزشی327

1153900000مدرس پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعیخدمات آموزشی328

801440000مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای بخش خصوصیخدمات آموزشی329

2964830000مدیر آموزشخدمات آموزشی330
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701240000مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ایخدمات آموزشی331

2605980000مدیر مهد کودکخدمات آموزشی332

1422460000مدیر و مسئول کارواشخدمات آموزشی333

2003460000مدیرکودکستانخدمات آموزشی334

1835210000مدیریت بهداشتی و سالمت دندانخدمات آموزشی335

1843860000مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهخدمات آموزشی336

2003460000(پیشرفته)مراقبت و نگهداری از سالمندانخدمات آموزشی337

1893250000مراقبت و نگهداری از سالمندانخدمات آموزشی338

2854930000مراقبت و نگهداری ازکودکانخدمات آموزشی339

1001730000مربی برایتونیکخدمات آموزشی340

2294580000مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریمخدمات آموزشی341

1783390000 سال5مربی مهدکودک زیر خدمات آموزشی342

1743650000مربی نقاشی کودکخدمات آموزشی343

36680000مسئول عقد قراردادهای تجاریخدمات آموزشی344

3083700000مشاور حقوقی در اینترنتخدمات آموزشی345

1051860000مشاور خرید و فروش اتومبیلخدمات آموزشی346

901560000مشاور خرید وفروش امالک در اینترنتخدمات آموزشی347

2694650000مشاور مشاغلخدمات آموزشی348

66.51240000مشاوره تاسیس آموزشگاه آزادخدمات آموزشی349

601320000مکاتبات خارجی پیشرفتهخدمات آموزشی350

18320000مهارت تشکیل تعاونیخدمات آموزشی351

21380000مهارت های برقراری ارتباطخدمات آموزشی352

751350000مهارت های مطالعه در محاسبات فنی و حرفه ایخدمات آموزشی353

521140000نگارنده متون اداری انگلیسیخدمات آموزشی354

651170000نگارنده متون تجاری و بانکیخدمات آموزشی355

3205540000(آیین نگارش  )نگارنده متون خارجی خدمات آموزشی356

11053690000آشپز درجه خدمات تغذیه ای357

22044870000آشپز درجه خدمات تغذیه ای358

1302860000آشپز سنتیخدمات تغذیه ای359

622060000آشپز غذاهای فوریخدمات تغذیه ای360

1042750000روز- آشپز مخصوص خدمات تغذیه ای361

1944650000آشپز مللخدمات تغذیه ای362

2507500000آشپزیخدمات تغذیه ای363
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401060000آشپزی با مایکروویوخدمات تغذیه ای364

1503140000دسر ساز بین المللیخدمات تغذیه ای365

961880000دسر ساز سنتیخدمات تغذیه ای366

571190000دسرساز  دسرهای ژله ای و تزئینات آنخدمات تغذیه ای367

701370000ساالد ساز و اردور سازخدمات تغذیه ای368

1052150000میوه آرا و سفره آرا‘سبزی آراخدمات تغذیه ای369

1104060000(انواع سوهان)سوهان پزخدمات تغذیه ای370

601320000(اجاق کار)شیرینی پز بدون فر خدمات تغذیه ای371

11182550000شیرینی پز درجه خدمات تغذیه ای372

21904100000شیرینی پز درجه خدمات تغذیه ای373

1362940000شیرینی پز شیرینی های خشکخدمات تغذیه ای374

1001730000طباخ آبزیانخدمات تغذیه ای375

611530000کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا ونوشیدنیخدمات تغذیه ای376

901940000کیک ساز و تر سازخدمات تغذیه ای377

821810000(قهوه سرا)متصدی کافی شاپخدمات تغذیه ای378

911820000پارچه ساز تزیینیدوختهای سنتی379

1312070000تکه دوزی با چرخدوختهای سنتی380

2002990000تکه دوزی با دستدوختهای سنتی381

1001900000ربان دوز مقدماتیدوختهای سنتی382

2102120000روبان دوزدوختهای سنتی383

1272350000روبان دوز پیشرفتهدوختهای سنتی384

1273060000روبان دوز پیشرفتهدوختهای سنتی385

72920000سرمه دوز تزئینیدوختهای سنتی386

811150000سرمه دوز سنتیدوختهای سنتی387

812400000قالب باف چرم و جیردوختهای سنتی388

66970000یراق و نوار دوز‘مغزی‘قیطاندوختهای سنتی389

1441730000کتیبه دوزدوختهای سنتی390

1202200000گالبتون دوزدوختهای سنتی391

801420000گلدوز دستیدوختهای سنتی392

2023960000(برزیلی )گلدوز سه بعدی دوختهای سنتی393

3605750000گلدوز ماشینیدوختهای سنتی394

872000000مرصع دوزدوختهای سنتی395

801550000مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوزدوختهای سنتی396
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2852920000نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچهدوختهای سنتی397

1132600000مقدماتی(سوزنی )مرطوب و خشک  (کچه دوزی)نمدمالدوختهای سنتی398

1784100000پیشرفته(سوزنی)مرطوب و خشک  (کچه دوزی)نمدمالدوختهای سنتی399

11001800000هویه کار پارچه درجه دوختهای سنتی400

21001610000هویه کار پارچه درجه دوختهای سنتی401

STROM401680000طراح سیستم جمع آوری آبهای سطحی با نرم افزار ساختمان402

WESENT1123360000طراح لوله های آبرسانی با مخازن ثابت و متغیر ساختمان403

MIKE482020000 -11طراح هیدرولیکی با برنامه ساختمان404

1262330000کمک لوله کش گاز خانگی و تجاریساختمان405

2274080000کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتیساختمان406

321350000مدیر قوانین و مقررات عمومی پیمانهاساختمان407

37215000000سفالگر با چرخ پایی و برقیسرامیک408

29013000000سفالگر به روش ریخته گریسرامیک409

1509750000لعاب ساز کاشیسرامیک410

1103160000پرورش دهنده زالوی طب سنتیشیالت411

2655300000بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگیصنایع نساجی412

2604630000 سال با دستگاه بافنگی خانگی10بافنده پوشاک نوزاد و کودکان زیر صنایع نساجی413

2284040000کیف دوزصنایع نساجی414

1001550000الگو ساز لباس با رایانهصنایع پوشاک415

4106830000الگو ساز لباس به روش حجمیصنایع پوشاک416

4906930000(تکدوزی  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه صنایع پوشاک417

3404250000(تکدوزی  )الگو ساز و برشکار لباس زنانه صنایع پوشاک418

3232880000الگوساز و برشکار لباس زنانهصنایع پوشاک419

2452650000الگوساز و برشکار لباس مردانهصنایع پوشاک420

1505000000باکس و تور پر فنرو مانکن سازیصنایع پوشاک421

2463540000بچه گانه و دخترانه دوزصنایع پوشاک422

4004600000پرده دوزصنایع پوشاک423

11281500000پرده دوز درجه صنایع پوشاک424

22502950000پرده دوز درجه صنایع پوشاک425

1562250000پیراهن دوز مردانهصنایع پوشاک426

2455500000تریکودوزصنایع پوشاک427

1752950000چادر دوزصنایع پوشاک428

3304260000خیاط لباس زیر زنانهصنایع پوشاک429
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2843450000خیاط لباس زیر زنانهصنایع پوشاک430

50012450000خیاط لباس شب و عروسصنایع پوشاک431

2165380000خیاط لباس شب و عروسصنایع پوشاک432

1303000000خیاط لباس های کشیصنایع پوشاک433

3405300000خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچهصنایع پوشاک434

1322110000دوزنده پوشاک حمامصنایع پوشاک435

1352400000دوزنده پیراهن شومیز مردانه،زنانه و لباس راحتیصنایع پوشاک436

3804800000دوزنده لباس ورزشی زنانهصنایع پوشاک437

2753220000راسته دوزصنایع پوشاک438

1972320000راسته دوزصنایع پوشاک439

2182570000روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بندصنایع پوشاک440

1641940000سری دوز حرفه ایصنایع پوشاک441

1101750000سری دوز سرویس خوابصنایع پوشاک442

1081740000شلوار دوزصنایع پوشاک443

3064830000ضخیم دوز زنانهصنایع پوشاک444

4457250000ضخیم دوز زنانهصنایع پوشاک445

4306000000ضخیم دوز مردانهصنایع پوشاک446

2352640000طراح لباس ورزشی زنانهصنایع پوشاک447

1522530000طراحی لباس با رایانهصنایع پوشاک448

5406500000طراحی لباس زنانهصنایع پوشاک449

2642530000طراحی لباس زنانه و دخترانهصنایع پوشاک450

3003540000طراحی لباس مردانهصنایع پوشاک451

3654350000کاپشن دوزصنایع پوشاک452

1804250000مانتو دوزصنایع پوشاک453

4608560000نازک دوز زنانهصنایع پوشاک454

4305750000نازک دوز مردانهصنایع پوشاک455

902250000مربی دفاع شخصیصنایع ورزش456

562020000النگو و حلقه ساز و تراش کار فلزات قیمتیطال و جواهر457

16816800000فلزات قیمتی (آبکار)پوششگر الکتریکی طال و جواهر458

1056800000تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآالتطال و جواهر459

1706140000جواهرساز سیمیطال و جواهر460

1502420000(Beaded jewellery)جواهرسازی مهره ای طال و جواهر461

2408660000حکاکی و نقش برجسته کاری بر روی سنگهای نیمه قیمتیطال و جواهر462
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953430000ذوب کار فلزات قیمتیطال و جواهر463

90930000ریخته گر فلزات قیمتیطال و جواهر464

28116800000سازنده زیور آالت سنتیطال و جواهر465

2328050000طراح طال و جواهرطال و جواهر466

2208800000طراح طال و جواهر با رایانهطال و جواهر467

48019000000طال سازطال و جواهر468

712560000گوهر تراشطال و جواهر469

34812080000(دامله)گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیطال و جواهر470

25720000000(زاویه)گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیطال و جواهر471

43526000000گوهر شناسطال و جواهر472

2009000000مخراج کاری،قلم زنی و جواهر نشانی روی فلزات قیمتیطال و جواهر473

885000000مدل ساز فلزات قیمتیطال و جواهر474

961660000مرصع کارطال و جواهر475

603000000ملیله کار و زنجیر بافطال و جواهر476

602020000نورد کار فلزات قیمتیطال و جواهر477

11472540000اسکلت ساز درجه عمران478

2506900000اسکیس و تکنیک های راندو در معماریعمران479

11532650000آرماتور بند درجه عمران480

11702540000بتن ساز و بتن ریز درجه عمران481

1372060000برقکار ساختمانعمران482

MSP401320000برنامه ربزی و کنترل پروژه کارگاهی با برنامه عمران483

p3641340000وکنترل پروژه با نرم افزارCMPبرنامه ریزی عمران484

12702330000بنای سفت کار درجه عمران485

3462070000بند کش ساختمانعمران486

Photoshop401220000پرزنته و شیت بندی معماری به کمک نرم افزار عمران487

Safe401220000تحلیل ساز با نرم افزار عمران488

ETABS1123430000تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه عمران489

2132130000داربست بندعمران490

963360000طراحی داخلی و خارجی بصورت سه بعدی با  -دکوراسیونعمران491

2002000000سرپرست گروه داربست بندعمران492

11371580000سنگ کار درجه عمران493

2961770000سیمانکارعمران494

3DMAX1604900000طراح معماری با نرم افزار عمران495
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72810880000طراح معماری داخلیعمران496

Revit Architecture943960000 طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزارعمران497

451890000طراحی پروژه های ساختمانی بصورت سه دو و سه بعدی با عمران498

ARCHICAD802450000طراحی معماری به کمک عمران499

11151730000عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه عمران500

4507760000فن ورز اسکلت فلزیعمران501

11442480000قالب بند و کفراژ بند درجه عمران502

28600000کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل یهداشتیعمران503

336780000کارگر عمومی اسکلت ساز درجه عمران504

328600000کارگر عمومی آرماتور بند درجه عمران505

338640000کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه عمران506

3932010000کارگر عمومی برق ساختمان درجه عمران507

16350000کارگر عمومی بنای سفت کارعمران508

24520000کارگر عمومی سنگ کاریعمران509

328600000کارگر عمومی قالب بندی و کفراژ بندی درجه عمران510

16600000کارگر عمومی کاشی کارعمران511

16350000کارگر عمومی گچ کارعمران512

336780000کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه عمران513

28670000(3درجه )کارگر عمومی نقاش ساختمان عمران514

337800000کارگر عمومی نقشه برداری درجه عمران515

28670000(3درجه )کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه عمران516

SDR MAP851790000کارور عمران517

GIS482020000کارور سیستم اطالعات جغرافیایی عمران518

11773060000کاشی کار درجه عمران519

21933550000کمک اسکلت ساز درجه عمران520

21402580000کمک آرماتوربند درجهعمران521

2851560000کمک بتن ساز و بتن ریز درجه عمران522

21743200000کمک بنای سفت کار درجه عمران523

21302400000کمک سنگ کار درجه عمران524

21071970000کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه  درجه عمران525

21102020000کمک قالب بند و کفراژ بند درجه عمران526

SDR MAP701470000کمک کارور عمران527

2601100000کمک کاشی کار درجه عمران528
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21622980000کمک گچ کار درجه عمران529

21773250000کمک نقاش ساختمان درجه عمران530

2701510000کمک نقشه بردار درجه عمران531

11622800000گچ کار درجه عمران532

2144620000لوله کش ونصاب وسایل بهداشتیعمران533

3503500000ماکت ساز ساختمانعمران534

11041800000متصدی متره و برآورد درجه عمران535

21061950000متصدی متره و برآورد درجه عمران536

2162160000متصدی معامالت امالکعمران537

4406600000مدیر پروژهعمران538

1051050000مشاور خرید وفروش امالکعمران539

12532190000نقاش ساختمان درجه عمران540

45680000نقشه )Total Stationنقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی عمران541

12103620000نقشه بردار درجه عمران542

4026930000نقشه کش عمومی ساختمانعمران543

Autocad3155440000نقشه کشی ساختمان با عمران544

4046970000نقشه کشی سازهعمران545

4247310000نقشه کشی معماریعمران546

V_RAY451890000 نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر باال با نرم افزارعمران547

Adminisفناوری اطالعات548 te ring  Windows  S erve r 2012402800000

Cفناوری اطالعات549 C NA605200000

Insفناوری اطالعات550 ta lling  and  configuring  Windows  S erve r 402800000

21042430000اتوماسیون اداری درجه فناوری اطالعات551

1003000000اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصیفناوری اطالعات552

MAYA601800000انیمیشن ساز فیلم و بازی های کامپیوتری با فناوری اطالعات553

602400000برنامه نویس ارشدجاوافناوری اطالعات554

Android1805400000برنامه نویس برنامه های کاربردی فناوری اطالعات555

402000000برنامه نویس پیشرفته جاوافناوری اطالعات556

C# -- Windows Application1004000000-- برنامه نویس فناوری اطالعات557

C# (Web Application* 1002660000 )برنامه نویس فناوری اطالعات558

4608110000(DELPHI، VB)برنامه نویس فناوری اطالعات559

VB.NET( Web Application1002660000)برنامه نویس فناوری اطالعات560

ASP.NET904500000برنامه نویس فناوری اطالعات561
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PASCAL1202760000برنامه نویس فناوری اطالعات562

PHP3208600000برنامه نویس فناوری اطالعات563

DELPHI1402200000برنامه نویس زبان فناوری اطالعات564

DELPHI961530000برنامه نویس زبان فناوری اطالعات565

1601240000 درجهFOXPROبرنامه نویس زبان فناوری اطالعات566

WEB1703520000 برای طراحی صفحات HTMLبرنامه نویس زبان فناوری اطالعات567

JAVA1082870000برنامه نویس زبان فناوری اطالعات568

VISUAL- C1844140000برنامه نویس زبان فناوری اطالعات569

VISUAL-FOXPRO1202880000برنامه نویس زبان فناوری اطالعات570

401060000برنامه نویس مقدماتی جاوافناوری اطالعات571

11684470000 درجه VB.VET(web Application)برنامه نویسفناوری اطالعات572

VISUAL-BASIC1322650000برنامه نویسفناوری اطالعات573

2404310000برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتیفناوری اطالعات574

48012650000تعمیرکار عمومی رایانه شخصیفناوری اطالعات575

958550000(Lap Top)تعمیرکار لپ تاپفناوری اطالعات576

701380000شهری و جهانی‘تکنسین پیاده سازی و راه اندازی شبکه های محلیفناوری اطالعات577

Linux36812880000تکنسین امنیت سیستمهای فناوری اطالعات578

3049000000تکنسین تجهیزات شبکه های کوچکفناوری اطالعات579

2407200000تکنسین شبکه های کامپیوتری بیسیمفناوری اطالعات580

804000000تکنسین طراحی ، پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی بر فناوری اطالعات581

2407880000تکنسین عمومی امنیت شبکهفناوری اطالعات582

2407170000تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتریفناوری اطالعات583

PHP2566910000 با WEBتوسعه دهنده فناوری اطالعات584

Authorware1002660000تولید کننده چند رسانه ای با فناوری اطالعات585

CIW3007870000رایانه کار فناوری اطالعات586

DIRECTOR801750000رایانه کار فناوری اطالعات587

1982820000 درجه ICDLرایانه کار فناوری اطالعات588

2321100000 درجه ICDLرایانه کار فناوری اطالعات589

Matlab451350000رایانه کار فناوری اطالعات590

MS-OUTLOOK13350000رایانه کار فناوری اطالعات591

TCP/IP241080000رایانه کار فناوری اطالعات592

Visual Interdev1044160000رایانه کار فناوری اطالعات593

SSP904410000رایانه کار تدوین فیلم و صدا با فناوری اطالعات594
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POWER POINT16430000رایانه کار نرم افزار فناوری اطالعات595

ORACLE(ORACLE OPERATOR721930000)رایانه کارفناوری اطالعات596

904500000سخت افزار روبوتیکفناوری اطالعات597

771940000(E-Citizen)شهروند الکترونیکی فناوری اطالعات598

2003750000طراح گرافیک رایانه ایفناوری اطالعات599

WEB902430000طراح مقدماتی صفحات فناوری اطالعات600

WEB1905130000طراح مقدماتی صفحات فناوری اطالعات601

801470000طراحی گرافیک رایانه ایفناوری اطالعات602

SQL Server، Access1804250000کاربر بانک اطالعاتی فناوری اطالعات603

3005800000کاربر رایانهفناوری اطالعات604

2304440000کاربر نرم افزار اداریفناوری اطالعات605

902120000کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کارفناوری اطالعات606

3DMAX2306120000کارور فناوری اطالعات607

ACCESS961200000کارور فناوری اطالعات608

Acess1321670000کارور فناوری اطالعات609

AUTO CAD1282650000کارور فناوری اطالعات610

CORELDRAW601800000کارور فناوری اطالعات611

Dreamweaver701700000کارور فناوری اطالعات612

EXCEL701230000کارور فناوری اطالعات613

FLASH582090000کارور فناوری اطالعات614

Flash MX963450000کارور فناوری اطالعات615

FREEHAND902700000کارور فناوری اطالعات616

PREMIERE481630000کارور فناوری اطالعات617

UNIX562240000کارور فناوری اطالعات618

WORD701320000کارور فناوری اطالعات619

303000000کارور امنیت فناوری اطالعاتفناوری اطالعات620

1002070000کارور پیشرفته اینترنتفناوری اطالعات621

601600000کارور شبکه اینترنتفناوری اطالعات622

601380000کارور عمومی رایانه شخصیفناوری اطالعات623

1253160000کارور نرم افزار حقوق و دستمزدفناوری اطالعات624

AUTO CAD962320000کارورفناوری اطالعات625

PHOTOSHOP821980000کارورفناوری اطالعات626

501100000کامپیوتر کودکانفناوری اطالعات627



شهریهساعتحرفهرشتهردیف

97نرخ شهریه دوره های آموزشی فنی وحرفه ای آزاد استان قم در سال 

1366000000مبانی روبوتیکفناوری اطالعات628

2012842490000مدیر ویندوز سرور فناوری اطالعات629

UNIX/ LINUX32960000 تحت IT مراکز ISPمدیر فناوری اطالعات630

Red Hat607200000مدیر فناوری اطالعات631

Red Hat Linux Enterprise Editiion9012600000مدیر فناوری اطالعات632

SQL SERVER3046300000مدیر فناوری اطالعات633

41616600000مدیر سرویس دهنده های مایکروسافتفناوری اطالعات634

301500000مدیر وبالگفناوری اطالعات635

3256470000مهارت عمومی برنامه نویسیفناوری اطالعات636

Java Script3048090000مهندس توسعه دهنده وب با فناوری اطالعات637

42411280000مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وبفناوری اطالعات638

SAN2808400000مهندس کامپیوتر در شبکه های فناوری اطالعات639

1224850000میکروکنترلرها در روبوتیکفناوری اطالعات640

2012834200000نصب و پیکر بندی ویندوز سرور فناوری اطالعات641

IIS301800000نصب و پیکربندی فناوری اطالعات642

PIC2508050000طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر کنترل وابزار دقیق643

PIC2509030000طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر کنترل وابزار دقیق644

ARM30010830000طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده کنترل وابزار دقیق645

AVR601930000طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده کنترل وابزار دقیق646

AVR2725950000طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده کنترل وابزار دقیق647

803680000(تکمیلی) DSPIC بیتی 16طراحی مدارات میکرو کنترلی کنترل وابزار دقیق648

843860000(مقدماتی) DSPIC بیتی 16طراحی مدارات میکرو کنترلی کنترل وابزار دقیق649

12725290000 درجه PLCکارور کنترل وابزار دقیق650

22724700000 درجه PLCکارور کنترل وابزار دقیق651

932520000(سطح متوسطه )برقراری ارتباط با دیگران به زبان انگلیسی گردشگری652

962600000(سطح مقدماتی)برقراری ارتباط با دیگران به زبان انگلیسی گردشگری653

932520000(سطح پیشرفته )برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی گردشگری654

932520000(سطح پیشرفته )برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی گردشگری655

932520000(سطح متوسطه)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی گردشگری656

962600000(سطح مقدماتی)برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی گردشگری657

802100000برنامه ریزی و طراحی بسته سفرگردشگری658

3309500000راهنمای عمومی گردشگریگردشگری659

1082780000راهنمای گردشگری سالمتگردشگری660
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2807950000راهنمای موزهگردشگری661

1503890000به  (شیراز - قم- مشهد)راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران گردشگری662

38811020000(اکوتوریسم)راهنمای طبیعت گردیگردشگری663

3208420000راهنمای گردشگری مناطق روستایی وکوهستانیگردشگری664

1403610000راهنمای محلیگردشگری665

701810000راهنمایی گردشگران کویر و بیابانگردشگری666

461290000عکاسی تورهای گردشگریگردشگری667

581550000کارمند پیشرفته فروش بلیطگردشگری668

1413980000کارمند متوسط فروش بلیطگردشگری669

1153750000کارمند مقدماتی فروش بلیطگردشگری670

431110000کارآفرینی در گردشگریگردشگری671

1454250000مدیر دفاتر خدمات مسافرتیگردشگری672

531480000مسیریابی مناطق گردشگری طبیعیگردشگری673

1405200000تعمیرکار تلفن همراهمخابرات674

962400000کارآفرینمدیریت صنایع675

2054500000آرایشگر دائم صورت زنانهمراقبت زیبایی676

3236000000آرایش و پیرایش زنانهمراقبت زیبایی677

3805500000آرایشگر موی زنانهمراقبت زیبایی678

601200000آرایشگر ناخنمراقبت زیبایی679

601200000(زنانه)بافت مو مراقبت زیبایی680

64.51300000پاکسازی پوست صورت زنانهمراقبت زیبایی681

701450000(دخترانه)پیرایشگر کودکمراقبت زیبایی682

1272000000پیرایشگر ابرو و صورت زنانهمراقبت زیبایی683

1803820000پیرایشگر مردانهمراقبت زیبایی684

11503180000پیرایشگر مردانه درجه مراقبت زیبایی685

21843900000پیرایشگر مردانه درجه مراقبت زیبایی686

701050000پیرایشگر موهای زائد با موممراقبت زیبایی687

1883500000پیرایشگر موی زنانهمراقبت زیبایی688

3126610000(مردانه)ترمیم کننده مومراقبت زیبایی689

951800000چهره پردازی کودکمراقبت زیبایی690

1843900000چهره پردازی مردانهمراقبت زیبایی691

821650000خودآرایی زنانهمراقبت زیبایی692

982080000دوره مقدماتی پیرایش مردانهمراقبت زیبایی693
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621050000رنگ کردن موی زنانهمراقبت زیبایی694

4135500000کار بر موادمراقبت زیبایی695

1841850000(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعیمراقبت زیبایی696

2905500000متعادل ساز چهره زنانهمراقبت زیبایی697

1333140000متعادل ساز چهره مردانهمراقبت زیبایی698

3034600000کمک برقکار ساختمانمعماری699

662180000دریل کار و اره کارمکانیک700

11544620000آشپز هتل درجه هتلداری701

22185890000آشپز هتل درجه هتلداری702

401200000رفتار با میهمان در هتلهتلداری703

852360000سر میزبان رستورانهتلداری704

1282760000صندوقدار هتلهتلداری705

1764500000کارمند پذیرش هتلهتلداری706

1403220000کارمند راهنمای میهمان وچمدان برهتلداری707

2083680000متصدی کافی شاپ درهتلهتلداری708

1204900000(مدیر اقامت)مدیر خانه داری هتلهتلداری709

2105750000مدیر هتلهتلداری710

703300000نظافتچی هتلهتلداری711

911250000(کارتوناژ)       سازنده وسایل وجعبه های تزئینی وکاربردی  هنرهای تجسمی712

3455150000(نقاش دیواری) نقاشی روی نمای مفید داخل ساختمانهنرهای تجسمی713

1442310000ایر براش کارهنرهای تجسمی714

58111970000برنامه ریز امور هنری در خانوادههنرهای تجسمی715

Adobe Photo Delu1112290000چهره پردازی و گرافیک با نرم افزار هنرهای تجسمی716

3204420000حجار سنگ های تزئینیهنرهای تجسمی717

1923100000حجم ساز روی شیشههنرهای تجسمی718

11362190000حکاک شیشه درجه هنرهای تجسمی719

22353380000حکاک شیشه درجه هنرهای تجسمی720

881200000(متوسط و خوش  )خوشنویس مقدماتی هنرهای تجسمی721

2002760000طراح بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاریهنرهای تجسمی722

1201860000(فلکسی فیس  )طراح تصاویر تبلیغاتی هنرهای تجسمی723

2493150000کارور گرافیک مقدماتیهنرهای تجسمی724

48810050000نقاش ایرانیهنرهای تجسمی725

3173820000نقاش با لعاب بر روی کاشیهنرهای تجسمی726



شهریهساعتحرفهرشتهردیف

97نرخ شهریه دوره های آموزشی فنی وحرفه ای آزاد استان قم در سال 

1281910000(قلم زن شیشه  )نقاش پشت شیشه هنرهای تجسمی727

156810780000نقاش درجه هنرهای تجسمی728

24636920000نقاش درجه هنرهای تجسمی729

1302680000(ویترای  )نقاش شیشه های تزئینی هنرهای تجسمی730

3102140000نقاشی روی چرمهنرهای تجسمی731

2954540000نقاشی روی سفالهنرهای تجسمی732

2957130000نقاشی روی سفالهنرهای تجسمی733

2663820000نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طالهنرهای تجسمی734

6509570000نقش برجسته کار سفالهنرهای تجسمی735

65019000000نقش برجسته کار سفالهنرهای تجسمی736

961320000نماکاری روی سفالهنرهای تجسمی737

881850000نماکاری روی سفالهنرهای تجسمی738

3945230000هنر در خانههنرهای تجسمی739

3808210000برنامه ریز امور تغذیه خانوادههنرهای تجسمی740

2003290000تابلو ساز تزئینیهنرهای تزئینی741

2914830000عقد و ازدواج. دکوراتیو مجالس حنابندانهنرهای تزئینی742

1302680000سازنده بطری های تزئینیهنرهای تزئینی743

2022900000سازنده تاج و گل دست عروسهنرهای تزئینی744

2133800000سازنده تزئینات عروسهنرهای تزئینی745

3101400000سازنده دوخت های سنتی تلفیقیهنرهای تزئینی746

1602580000سازنده زیور آالت چوبیهنرهای تزئینی747

2103140000سازنده عروسک ها و میوه های بلندرهنرهای تزئینی748

2103190000سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیای تزئینیهنرهای تزئینی749

801200000سازنده گل های بلندرهنرهای تزئینی750

901400000سازنده گل های پارچه ای الگانسهنرهای تزئینی751

831330000سازنده گل های چرمیهنرهای تزئینی752

1803210000سازنده گل های چینیهنرهای تزئینی753

1001610000سازنده گل های شیشه ایهنرهای تزئینی754

59940000سازنده گیاهان مصنوعیهنرهای تزئینی755

20430000سازنده میوه های خمیر چینیهنرهای تزئینی756

40550000سازنده میوه های خمیر چینیهنرهای تزئینی757

1201860000سازنده نماها و تابلوهای روستایی با مواد بازیافتهنرهای تزئینی758

501030000سبزی آرا و میوه آراهنرهای تزئینی759
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1021700000سفره آراهنرهای تزئینی760

1202100000سفره آرای عقدهنرهای تزئینی761

3004830000سفره آرای مجالسهنرهای تزئینی762

661280000شمع سازهنرهای تزئینی763

3505030000گلساز عمومیهنرهای تزئینی764

21762430000معرق کار با نی درجه هنرهای تزئینی765

82940000معرق کار ساقه گندمهنرهای تزئینی766

1702350000نماکاری با آیینه و مواد تزئینیهنرهای تزئینی767

952370000گریمور سینما و تئاترو تلویزیزیونهنرهای نمایشی768


