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1:  خدمات – و  

یدست عصنای – الف  

یسنت ینساج -1- الف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یعبا باف یشمد باف  یتورباف   

یتکه دوز  یشالباف   

یشبکه دوز  یباف یزر   

یدوز شمیابر  یموج باف   

( یدوز هی) لا یدوز دهیآج  یترمه باف   

یباف میجاج  یمخمل باف   

یچادر شب باف  یسجاده باف   

یماشته باف  ( کاتی)ا یباف ییدارا   



اندازها ریو ز یدار های بافته – 4 – الف  

 

 

 

 

سنتی پوشاک – 3 – الف  

 

 

 

 

 

یسنت های چاپ – 2 – الف  

 

 

 

یچرم یدست عصنای - 5 – الف  

چرم یبصورت داغ رو یطراح  

چرم ( ی) سوخت رو  

چرم یرو یضرب ینقش انداز  

چرم ( ی)حکاک  
 معرق چرم

 
یسنت یسراج  

و... ( فی) ساخت کمربند و ک  
چرم یرو ینقاش  

 

 

 

یاجاق قراق ینمد مال   )چنته ( یبافیقال 

یباف نیخورج  ( مسند – بافی گبه – یباف ی) ورن یباف میگل   

یپلاس باف  یباف لویز   

یکلاه نمد یو دوخت لباس محل یطراح  یباف وهیگ   

یعروسک باف یدوز وهیگ  یچاروق دوز   

یقلاب باف  یچموش دوز   

( یسنت بافتنی – ی) کاموا بافیباف لیم  یدوز نیپوست   

پارچه ( یرو ی) نقاش کیبات ایچاپ کلاقه   

 چاپ قلمکار

لکیچاپ س  



یفلز یدست عصنای – 6 - الف  

 یمس یدست عیصنا

 ( ینیتزئ لوسای –) تابلو 
 یقلمزن یساز لهیمل

 یفلز یمشبک ساز یگرگور باف 

 فلز یرو یحکاک ( ی)جواهر ساز یآلات سنت وریز 

 

یریو حص یچوب یدست عصنای -  1 – الف  

چوب یسوخت رو  

 

یخراط  

( یساز حتسبی – ی) ساخت ظروف چوب  
یمعرق کار  

یباف غیچ  

 

یترکه باف  

( ی، چم باف ی، مروار باف ی)ارغوان باف  
یربافیحص  

یسنت یساخت سازها  

 
( گانی)آباده و گلپازیمنبت ر یبامبوباف   

یمروار باف  
(ی)مجسمه ساز یچوب یتراش کریپ  
 

چوب یرو ینقاش  

 
 مشبک چوب

 
یقاب ساز  

 
یخاتم کار  

 

یکپوباف  

 

 

یسنت یو کاش کسرامی و سفال – 1 – الف  

 یمهر ساز

 

 یمعرق کاش

 

 کیسرام سفال و

 

 
 سفال یرو ینقاش

 
 هفت رنگ یکاش

 

ییایدر یدست عصنای – 9 - الف  

صدف و ....( ی، تراش یصدف ) صدف ساز یرو ینقاش  



مستظرفه یدست عصنای - 11 – الف  

 یسنت یصحاف
 بیتذه

 

 ( یرانیا ی)نگارگر یاتورسازینیم

 

 
 یطراح

 

 ینقاش

 

 
 یجلد ساز

 

 ریتشع

 

 

نهآبگی -11 – الف  

یتراوی – شهیش یرو ینقاش  

یدست عیوابسته به صنا یسنت یها شهپی -14 – الف  

یاهیگ یرنگرز -یسنت یسینخ ر  

یسنگ یدست عصنای -13 –الف   

( ی)گوهر تراش یمتیق مهیو ن یمتیق یتراش سنگها  

یسنت یهارودوزی – 12 – الف  

 

یبخارا دوز  

 

ینقده دوز  

 

یتسمه دوز  

 

یسرمه دوز  

 
( ی) برجسته دوز یدوز کیده   

یدوز لهیپ  

 

یستاره دوز  

 

( یدوز راقی،  یدوز ی، مغز یدوز لهی)فت یدوز طانیق  

 

یدوز لهیمل  

 

یخوس دوز  

 

یدوز دیمروار  

 

یچشم دوز  

 

یدوز یسراف  

 

یچهل تکه دوز  

 

یخامه دوز  

 

یپته دوز  

 

یگلابتون دوز  

 

یگلدوز  

 



یدوز یتفرش  

 

یدوز شیبل  

 

یدوز نهییآ  

 

یدوز بهیکت  

 

( یدوز ی) اشرف یسکه دوز  

 

یدوز واریپر  

 

یقلابدوز  

 

( ی، کمه دوز ی)کمان دوز یکم دوز  

 

یدوز یکرد  

 

یمخمل دوز  

 

( ترکمن – اصفهان – ی) بلوچیسوزن دوز  

 

یصدف دوز  

 

یشرابه دوز  

 

( ی)سنگ دوز یمرصع دوز  

 

یشمسه دوز  

 

یممقان دوز  

 

ینقش دوز  

 

ینواردوز  

 

یپولک دوز   
یمنجوق دوز  

 

 

لاتشی – دامپروری – یشامل:کشاورز یدتولی – ب * 

و حشرات وریپرورش ط  یها تفعالی - 1– ب  

 شمیپرورش دهنده  کرم ابر

 

پرورش دهنده  بوقلمون 

 یگوشت

 

 یپرورش دهنده  اردک گوشت

 

 پرورش دهنده غاز

 پرورش دهنده کبک 
 

سوسک  یپرورش دهنده برخ

ها و مورچه ها )جهت خوراک 

 نیپرورش  دهنده بلدرچ صادرات( ایو  وریدام و ط

 یجوجه کش

 

پرورش دهنده پرندگان 

 یوحش یخوراک

 

 ینتیپرورش دهنده پرندگان ز

 ( یقنار -)کبوتر واناتیو ح

 

 

لاتیش یها تفعالی - 4– ب  

یومیو آکوار ینتیز انیماه دیتول  



لاتشی – دامپروری – کشاورزی: شامل خدمات – ج * 

یخدمات کشاورز -1-ج  

ییدارو اهانی( و گ صنعتی – ی) سنت یاز محصولات کشاورز ییانواع مواد غذا یبسته بند  

یمحصولات زراع یو درجه بند یبسته بند  

( کرده خرد و کرده پاک – کرده سرخ – پودر –شده )خشک  یفرآور جاتیسبز یو بسته بند هیته  

یزیبذر محصولات جال یو بسته بند هیته  

یبلغور ساز  

( یمحصول زعفران ) خشک کردن و بسته بند یفرآور  

زرشک  یو بسته بند یفرآور  

جات وهیم یخشک کردن و بسته بند  

یروغن یو پاک کردن انواع دانه ها یبسته بند  

یخدمات دامپرور -4-ج  

از زنبور عسل الیژل رو دیتول ریش یخدمات جمع آور   

عسل یو بسته بند یفرآور ( دوغ – رپنی –مانند ) کشک  یلبن یفرآورده ها هیته   

 

( لاتیش - دامپروری – ی) بخش کشاورز  ریسا  - 3 -ج  

یتخم مرغ بوم یبسته بند  

 

یلیفس یانواع کودها هیته  

 

 یکودها یو بسته بند دیتول

کیارگان  

   پرندگان  یدرم یتاکس 

انیو آبز واناتیو ح  

تخم انواع  یو بسته بند هیته

 گلها

 

)صنعت ( یدیتول یها تیفعال - د  

 



ی) مشروط به عدم استفاده از چرخ صنعت ی، پوشاک و سراج ینساج عیصنا -1-د  

 شلواز دوز

 

 لباس عروس یاطیخ

 

 و دوخت لباس یطراح

 

 دوز مردانه میضخ

 

 نازک دوز مردانه

 

 راسته دوز

 

 زنانه زهیدوزمردانه و شوم راهنیپ

 

 بچه گانه دوز

 

 نازک دوز زنانه

 

 یپرده دوز

 

 یدوز ملحفه

 

 یبافندگ

 

 
 یبیترک یبافت ها

 

 یزیروم دیتول

 

 

ییغذا عیصنا -4-د  

 

یاهیگ اتیگلاب و عرق دیتول  

 

 ماست بند

یو بسته بند  دیتول  

و شور جاتیترش   

یسنت یپز ینیریش ینبات پز   
 

 

  یو بسته بند دیتول

نارنج - سرکه – آبغوره – مویآبل شکلات هیته   

لواشک هیته  

 

یرشته آش دیتول  

 

شده یفرآور یماه هیته  

( شور – ی) دود   

انواع رب دیتول  
 

مرباجات هیته پخت انواع نان  

 

) بخش صنعت ( ریسا  - 3 - د  

 و لوازم پرورش یمونتاژ اسباب باز کودکان یفکر یمکرومه باف

 یساز فیک یکوبلن دوز یعروسک دوز

 یفانتز یساخت جعبه ها یطناب باف یگلساز

 ینیچ ریخم یها وهیساخت م یمهر ساز یقاب ساز

 یپارچه ا یتوپ دوز یچرم یتوپ دوز ینیتابلو ساز تزئ

 



(  یبرنامه نرم افزار هیاطلاعات )ته یفناور شیبا گرا یکسب و کارها - هـ  

 سیبرنامه نو یمجاز یآموزشها
 نهیاطلاعات در زم یجمع آور

 ضاامختلف و مورد تق یها

 دی)تول ایمد یطراح مولت

 (یکننده چند رسانه ا

 در بخش کیتجارت الکترون

 یکشاورز
 یارتباط یطراح شبکه ها

 طراح لباس و کفش

 

 طراح صفحات وب

 

متحرک  یها یساخت و نقاش

 ( شنیمی)ان

 )طراح بنر(ستیگراف

 

 یخدمات حسابدار

 

ساختمان و  یطراح داخل

 ونیدکوراس

 یو مصور ساز ینقاش

 کتاب کودک
 یساختمان یطراح سازه ها

 قیاز طر سیآموزش و تدر

 )آموزش از راه دور(نترنتیا

 ینرم افزارها هیته

 یوتریکامپ

 داتیفروش کتاب و تول

 دست دوم یفرهنگ

 یبرا یریکتب تصو یطراح

 کودکان یزیرنگ آم

 
کالا و خدمات بصورت  غیتبل

 و فروش آن یمجار

مجلات  هیو ته یطراح

 تالیجید یوروزنامه ها

 کتاب و مجلات یو صفحه بند ینی، حروفچ پی، تا خدمات ترجمه

،  ی، پرستار ی، روانشناس هیبا موضوعات )تغذ SMS,MMS، ی، تلفن ینترنتیمشاوره ا

 (یماریب ی، مراقبت هایی، تداخل داروادی، ترک اعتخانواده می، تنظ، بهداشتیپزشک

 تخدما  - و  

ی، هنر یفرهنگ یها تیفعال - 1 - و  

 یخطاط و رنگ ریبا خم یسیبرجسته نو کتاب کودک یگر ریتصو

 یراستاریو و ... ( آموزشی ،شنامهنمای، لمنامهفی ، شعر ،داستان) یسندگینو

 فرش عیصنا - 4 - و

یقال یسنت یطراح  

نقشه فرش یزیرنگ آم  

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  دییمشروط به اعلام نظر و تا  4 -ب  ، ج ، د  فیرد یشغل یها درشتهییتا*

 .باشدیم یپزشک


