
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محور و  ثبت محور در مشاغل خانگی تاییدرشته های آمار 
 ثبت  محور محور تایید رشته فعالیت

 46 --- نساجي سنتي  -1 صنایع دستی
 21 --- بافته هاي داري وغيرداري  -2
 33 --- پوشاك سنتي  -3
 3 --- چاپهاي سنتي -4
 5 --- كاشي سنتي ، سفال وسراميك  -5
 7 --- صنایع دستي چرمي  -6
 3 --- هنر هاي وابسته به معماري  -7
 17 --- فلزي  دستي صنایع -8
 31 --- صنایع دستي چوبي و حصيري  -9
 3 --- صنایع دستي دریایي -13
 4 --- صنایع دستي سنگي -11
 2 --- استخوان دستي صنایع -12
 43 --- رودوزي سنتي -13
 7 --- آبگينه  -14
 3 --- صنایع دستي كاغذي -15
 9 --- طراحي و نقاشي سنتي  -16
 1 --- سازهاي سنتي  -17
 ميناكاري  -18

 گروهها به وابسته هاي پيشه -19
 جمع

--- 
--- 
 

5 
14 

251 
 رشته هاي فرهنگي فرهنگی و هنری

 هنريرشته هاي 
 رسانهرشته هاي 

 جمع

1 
--- 
--- 
1 

23 
42 
63 

128 
تولیدی ) صنعت و 

 خدمات (
 رشته هاي مربوط به فرش دستباف
 صنایع نساجي ، پوشاك و سراجي

--- 
--- 
 

12 
9 

 بخش صنعت و خدمات
 جمع

--- 
 

51 
72 

امور تولیدات دامی، 
شیالت،  صنایع 

تبدیلی ، تکمیلی و 
تولیدات گیاهی و 

 کشاورزی

 19 --- هاي امور توليدات داميفعاليت
 3 --- هاي شيالتفعاليت
 8 --- هاي امور توليدات گياهيفعاليت

 اورزيكشصنایع تبدیلي و تکميلي بخش 
 جمع

26 
26 

7 
37 

 488 27 515جمع كل 



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 فهرست رشته های ثبت محور میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
 گروه: نساجی سنتی ردیف

 جاجیم باف 1
 (ساچیم باف )ساچین باف 2
 بافپوپشمین  3
  گلیچ باف 4
 بافمِتكازين  5

 ( باف )سجاده اِحرامي باف 6

 يزدی باف 7
 حَرَمي باف 8

  كارباف 9
  اُرمَك باف 11
  ايزارباف 11
 جیم باف 12
  حوله باف 13
 ( فَرَت باف)تُن باف 14
 كَرباس باف 15
 قناويز باف 16
 متقال باف 17
  ابريشم باف 18
  باف برک 19
  باشلُق باف 21
  چادرشب باف 21
  شِعرباف 22
  ترمه باف شال 23

  عَبا باف 24

 عريض باف 25

  ماشته باف 26

  موج باف 27

  باف چپری  28

 مَرَس باف 29

 شال باف 31

 بختیاری چوقا باف 31

 نوارباف 32
 پَن باف 33

  شیردَنگ باف 34

  حَضايه باف 53



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 خُوس باف 53

  شَك باف 53

 كارت باف 53

 مَداخله باف 53

 علي آبادكتول نوارباف 04

  نیك باف 04

 وَريس باف 04

 تِرمه باف 05
 دارايي باف 00

 زری باف 03

 مخمل باف 03

 گروه :بافته های داری و غیر داری ردیف
  گلیم باف 4
  پاِلس باف 4
 (باف )وارونه باف چین دوره 5

 (رِند باف)سراندازباف 0

 باف  دورو/ ساده 3

 باف كُردی سفره 3

  باف گچمه 3

 باف بختیاری بافي لي 3

 باف مَسند 3

 باف آردی سفره 44

 (  اُيي باف ) دواليه باف 44
 شیشه ِدرمه باف 44

 سیاه چادرباف  45

 سنتي  نمد مال  40

 كاله مال 43
 نمدی دست دوز تولید كننده محصوالت  43
 گلیم باف سوزنی  43
 شیر یکی پیچ باف گلیم 43

 نقش برجسته ) گل برجسته( باف گلیم 43

 ورنی باف گلیم 44

 زیلو باف 44

 پوشاک سنتی :گروه ردیف
 پای پوشهای سنتيسازنده  4
 گیوه  تخت كش 4
 چموش دوز 5



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 كالش دوز 0
 (باف، ملكي دوز) رووار  گیوه باف 3
 گیوه دوز 3
 چارق دوز 3
 بافتني های سنتيبافنده  3
 با چهار میل و يا پنج میل بافنده 3
 سنتي ماسولهعروسك باف  44
 با الیاف طبیعي قالب باف 44

 
 لباس محلي اقوام كرددوزنده  44
 لباس محلي اقوام تركمن دوزنده 45

 لباس محلي اقوام گیلك دوزنده 40

 لباس محلي اقوام بلوچ دوزنده 43

 لباس محلي اقوام قشقايي دوزنده 43

 لباس محلي اقوام بختیاری دوزنده 43

 لباس محلي اقوام شمال خراسان دوزنده 43

 لباس محلي اقوام كردنشین خراسان رضوی دوزنده 43

 لباس محلي اقوام جنوب خراسان دوزنده 44

 لباس محلي اقوام سیستان دوزنده 44

 لباس محلي اقوام افشار دوزنده 44

 لباس محلي اقوام مازندران دوزنده 45

 لباس محلي اقوام لر دوزنده 40

 لباس محلي اقوام آذری دوزنده 43

 لباس محلي اقوام هرمزگان دوزنده 43

 لباس محلي اقوام سمنان دوزنده 43

 لباس محلي اقوام جنوب فارس دوزنده 43

 لباس محلي اقوام ابیانه دوزنده 43

 اعراب خوزستان لباس محلي اقوام دوزنده 54

 های سنتیگروه : چاپ  ردیف
 مهریكننده چاپ  4
 نقاش چاپي 4
 كالقه ای ) باتیك(چاپ كننده  5

 گروه : کاشی و سفال و سرامیک ردیف
 سفالگر سنتي دستي 4
 سفالگر سنتي چرخي 4



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 نقش برجسته سنتي ) بدون قالب( گرسفال 5
 زير لعابي نقاش 0
 رو لعابي نقاش 3

 گروه : صنایع دستی چرمی ردیف
 كننده محصوالت چرمي دست دوز تولید 4
 چرمكار مُعَرق  4
 روی چرم نقاش 5
 نقش انداز ضربي روی چرم 0
 روی چرم  حكاک 3
 جلدساز سنتي 3
 روی چرم گیرسوخت 3

 گروه : هنرهای سنتی وابسته به معماری                                    ردیف
 گچ بر 4
 آيینه كار سنتي  4
 اليه چین 5

 گروه : صنایع دستی فلزی ردیف
 روی فلز حكاک 4
 زيور آالت سنتيسازنده  4
 زيور آالت سنتي تركمن سازنده 5

 زيور آالت سنتي شمال خراسان سازنده 0

 زيور آالت سنتي كردستان سازنده 3

 زيور آالت سنتي سیستان و بلوچستان سازنده 3

 زيور آالت سنتي يزد سازنده 3

 زيور آالت سنتي بختیاری سازنده 3

 قفل ساز سنتي 3

 قلمزن 44

 زنريزه قلم 44

 زنسیاه قلم 44
 كار ندهجُ 45
 كار مشبك 40
 قلم گیر 43
 كوفته گر ) طال و يا نقره كوبي روی فوالد( 43
 ملیله ساز 43

 



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 گروه : صنایع دستی چوبی و حصیری ردیف

 جُوَ ک كار  4
 بافنده الیاف چوبي 4
 بامبو باف 5
 لوده، سبد() مروار، ارغوان، چم، گز،  تركه باف 0
 آالچیق باف 3
 كَپو باف 3
 (چیق باف )چیت باف 3

 حَصیرباف 3

 بوريا باف 3
  سواس باف 44
 كوب باف 44
 سیس باف 44
 گالي باف 45
 پخل باف 40
 روی چوبگیر سوخت  43
 ساقه گندمكار محرق  43
 خاتم 43
 ساز ) مصالح خاتم(خاتم  43
 خاتم كار 43
 احجام چوبي سنتيسازنده  44
 پیكرتراش 44
 كنده كار روی چوب 44
 الک تراش 45

 روی چوب نقاش 40
 چوبكار مشبك  43
 چوبكار منبت  43
 چاقويي كار منبت 43
 چوبكار  معرق  43
 منبتكار معرق  43
 مشبككار منبت  54
 نازک كار 54

 گروه : صنایع دستی دریایی                                  ردیف
 روی صدف نقاش 4
 تولید كننده محصوالت دريايي 4

  صدف كار  تراش 5



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 

 

 گروه : صنایع دستی سنگی ردیف 
 سنگهای قیمتي ونیمه قیمتي كارتراش 4
 فیروزه كوب 4
 مُرَصَع كار 5
 حَكاک سنتي روی سنگ 0

 

 صنایع دستی استخوانگروه :  ردیف
 برروی استخوان نقاش 4
 برروی استخوانحكاک  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 گروه : رودوزی های سنتی                                  ردیف

 درويش دوز ) تفرشي دوز ( 4
 سُكمِه دوز  4

 چشمه دوز  5
 رودوزی الحاقي  0
 شبكه دو ز  3
 ژُوردوز  3

 گل اشرفي دوز 3
 سِتاره دوز 3

 بُرودَری دوز  3
 متن دوز ( -نَقش دوز ) گلدوز  44
 ابريشم دوز  44

 بخارا دوز  44

 قالبدوز )رشتي دوز( 45

 قالبدوز اصفهان  40

 پتَه دوز ) سلسله دوز/قطه دوز ( 43

 مَمَقان دوز  43

 سوزن دوز بلوچستان  43

 بادله دوز ) تَلي بافي ( 43

 خوس دوز  43
 گُالبتون دوز ) زری دوزی ( 44
 نَقَدِه دوز 44
 پنبه دوز( -آجیده دوز )اليه دوز 44
 زرتشتي دوز ) گبردوز ( 45

 بیلیش دوز ) قزاق دوز ( 40

 خامه دوز سیستان )خامك دوز يا سفید دوز ( 43

 پريواردوز  43

 سیاه دوز سیستان  43

 سَرافي دوز سیستان وبلوچستان  43

 سوزندوز تركمن  43

 سیاه دوز تركمن  54

 كمه دوز (  -كَم دوز )كمان دوز 54

 مخمل دوز  54

 ده يك دوز ) برجسته دوز( 55

 مُضاعف دوز  50

 النه زنبوری دوز  53



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 شَمسِه دوز  53
 چهل تكه دوز ) لندره دوز/خاتمي دوز( 53

 نم نم دوز قزوين  53

 سكه دوز بلوچستان  53

 سوزندوز سنتي سنگسر 04

 آبگینهگروه :  ردیف
 پشت شیشه كارتراش  4
 روی شیشه كار تراش 4
 سنتي روی شیشه حكاک 5
 ساز شیشه خانه بندی 0
 پشت شیشهنقاش  3
 پشت آيینه نقاش 3
 ساز هم جوشي شیشه 3

 
 گروه: صنایع دستی کاغذی ردیف

 كاغذبر )قطاعي( 4
 ساز پاپیه ماشه 4
 سنتي صحاف 5

 گروه : طراحی و نقاشی سنتی ردیف
 طراح سنتي 4
 تذهیب كار 4
 تشعیر 5

 نقاش گل ومرغ  0

 نقاش الكي  3

 نقاش قهوه خانه ای  3

 طراح نقوش  3

 طراح تولید  3

 نگارگر 3
 گروه : سازهای سنتی ردیف

 سازنده سازهای سنتي 4
 مینا کاریگروه :  ردیف

 ساز مینای خانه بندی 4
 ساز مینای مرصع 4
 ساز مینای مشبك 5



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساز مینای نقاشي 0
 ساز مینای صُبّي 3

 گروه : پیشه های وابسته به گروه ها ردیف
 ابريشم كش 4
 نخ ريس سنتي 4
 گالبتون ساز 5
 كلیاب كش 0
 تون تاب 3
 گرگور باف 3
 قالب تراش قلمكار 3
 تولید كننده محصوالت استخوان 3
 زن) گرته زن( گرده 3
 رنگرز سنتي 44
 زير انداز كار مرمت 44
 سازنده مجسمه های مومي 44
 مخراج كار 45
 كاغذ ساز سنتي 40



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 

 

 ثبت محور فرهنگ و ارشاد اسالمیهرست رشته های ف

 رشته های فرهنگیگروه :  ردیف
 نويسنده 4

 مترجم  4

 محقق و پژوهشگر )قرآني، هنری و ....(  5

 شناس كتاب)ديني، قرآني، هنری و ...( نسخه 0

 كهن( متون )قرآني و متون گرتصحیح 3
 متون كنندهگردآوری 3
  متون بازنويس 3
 (و مقاله كتاب)و تفسیرنويس شرح 3

 (و مقاله كتاب)سازنمايه 3
 و مقاله( كتاب)نويسچكیده 44
 كتاب)اديتور(  ويراستار 44
 تصويرگر كتاب  44

 مروج كتابخواني 45

 كاتب قرآن  40

 مربي قرآن)ويژه كودكان(  43

 معلم و مدرس قرآن  43

 مشاوره ديني  43

 قاری قرآن 43

 چاپ از پیش امور ناظر 43

  حروفچین 44
 خواننمونه 44

 بند مطبوعاتيصفحه 44
 آراصفحه 45

 : رشته های هنریگروه  ردیف 
 هنری و دستي كنندهچاپ 4

 جلد كتاب  طراح 4

 داخلي دكوراسیون طراح 5

 مدرن و...(  پوش، كیف لباس)پای و پارچه طراح 0

 های سینمايي، نمايشيطراح و ساخت عروسك 3

 نمايش زنده لباس طراح 3

 جواهر و طال طراح 3



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 بازی  اسباب طراح 3
  سازمدل طراح 3
 سازطراح ماكت 44

 مانكن سازنده طراح 44
 صحنه تزئینات و يراق ابزار، آكسسوار، طراح سازنده 44

 گیس كاله و سبیل و ريش، گريم ملزومات سازنده و كنندهتهیه 45

 پارچه روی كاریهويه 40

 ساز حجم 43

 (مدرن)ساز  سازنده 43
 آهنگساز 43

  موسیقي كنندهتنظیم 43

 نويسنت 43

 صوتي كتاب گوينده 44
 سراتصنیف و ترانه 44
 تصويرساز 44
 گرافیست   45

 نقاش  40
 خوشنويس 43

 باد و ابر كاغذ سازنده 43
 تراشقلم و قلم سازنده 43
 دوات و لیقه سازنده 43
 نويس كتیبه 43

 نگارگر)مینیاتوريست( 54
 ایهای بصری رايانهطراحي جلوه 54

 طراحي صحنه  54

 صداگذار 55
  صدابردار 50

 متصدی امور فني صدا 53

 مترجم فیلم 53

 نويسنامهفیلمنامه و نمايش 53

 پويانما  53

 تدوينگر فیلم 53

 پرداز سینمايي و تلويزيوني چهره 04

 طراح و سازنده تیتراژ فیلم  04

 طراح و ساخت تیزرهای تبلیغاتي   04

 چاپی و برخط( گروه : رشته های رسانه ) ردیف
 سردبیر  4
 سردبیر معاون 4



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 تحريريه  دبیر 5
 نامههفته استثناء به ادواری گروه نشريات دبیر 0
 گروه دبیر معاون 3
 نويس منتقد و يادداشت 3
 مطالب اخبار و كنندهتنظیم 3
 خبری( متون مطبوعاتي) ويراستار 3
 مطبوعاتي)خبری( متون نويسنده 3
 مطبوعاتي  كارتونیست 44
 مطبوعاتي )اعم از نشريات ادواری و يا ترتیب انتشار روزنامه   مترجم 44
 اديتور  44

  آنالين تحريريه افزار نرم كاربری پشتیبان 45

 ويرايشگر محتواهای صوتي و تصويری 40
  بازنشری محتواهای منتشركننده 43
 برخط رسانه امنیت پشتیبان و ايكارشناسرسانه خبری و چند محتوای تولیدكننده گرافیست 43
  اجتماعي هایشبكه كارشناس 43
   ایرسانه تبلیغات اپراتور 43

 شنیداری محتوای تدوينگر 43
 افزارنويس نرمبرنامه 44
 سامانه  پشتیبان 44
 پشتیبان فني رسانه برخط 44
 افزار نرم پشتیبان 45
 افزارنرم تحلیلگر 40
 افزارنرم طرح تدوينگر 43
 برخط رسانه و افزارنرم تصوير ويرايشگر و تدوينگر 43
 ایرايانه افزارنرم متن ويرايشگر و تدوينگر 43
 ایرايانه افزار نرم محتوای گردآورنده و جستجوگر 43
  تصويری ارتباط طراح 43
 پايگاه  طراح 54
 نوين هایرسانه و صوتي بصری هایجلوه طراح 54
  كاربری رابط طراح 54
 افزارینرم سیستم معماری و طراح 55
 برخط رسانه امنیت كارشناس 50
 ای رايانه افزار نرم تولیدكننده محتوای 53

 برنامه فني ويراستار 53
 ای رسانه كار و كسب مدل طراح 53
 ای رسانه و هنری فرهنگي، وكارهای كسب توجیهي هایطرح نگارنده و كار و كسب مدل طراح 53

 ای رايانه هایحامل انواع بندبسته 53

 بازی  فني متخصص 04



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 بازی موتورِ متخصص 04
 برخط  طراحي متخصص 04
 فیزيك  طراحي متخصص 05
 بازی  موتورِ طراحي متخصص 00

 مصنوعي  هوش متخصص 03

 بازی  مفهومي طراحي هنرمند 03

 پويانمايي  هنرمند 03

 كاربری  تجربه هنرمند 03

 هنری  كارگردان 03

 هنری طراحي متخصص 34

 شخصیت  هنری طراحي متخصص 34

 بازیطراح 34

 نويس  نامه بازی 35

 بازی  استاد 30

 موسیقي   مفهومي هنرمند 33

 صوتي  هایجلوه هنرمند 33

 موسیقي هنرمند 33

 صداپیشه هنرمند 33

 (game testerبازی ) آزمونگر 33

 استريمر 34

 بازی داور 34

 پروژه  مدير 34

 كوتاه پیام ارسال افزار نرم از فني پشتیبان 35

 

 جهاد کشاورزی  ثبت محورفهرست رشته های 
 گروه : تولیدات گیاهی ردیف

 پرورش دهنده  قارچ خوراكي  4
 های كوچك خانگي در  گلخانهتولید كننده محصوالت زراعي ، گیاهان زينتي ، قارچ ، نهال و ...  4
 تولید كننده سیر در منزل  5

 پرورش دهنده گل محمدی  0

 تولید كننده بذر پیـاز  3

 گل پركن )جدا كننده كالله از گل (  زعفـران 3

 تولید كننده  آلوئه ورا 3

 تولید كننده گیاهان دارويي 3
 
 



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 جهاد کشاورزیمحور   ثبتفهرست رشته های 
 گروه : فعالیت های امور تولیدات دامی ردیف

 پرورش دهنده اردک بومي 4
 پرورش دهنده بوقلمون بومي  4
 پرورش دهنده كرم ابريشم )نوغان داری(  5

 پرورش دهنده غاز بومي  0

 پرورش دهنده گاو شیری 3

 پرورش دهنده گوسفند ، بز 3

               پرورش دهنده مرغ بومي 3

 پرورش دهنده گاومیش  3

 پرواربند گوساله   3

 پرواربند  بره  44

 پرورش دهنده شتر شیری 44
 پرواربند  شتر  44
 پرورش دهنده االغ 45
 پرورش دهنده قاطر 40
 پرورش  دهنده شتر مرغ پرواری 43
 پرورش دهنده شتر مرغ توأم 43

 پرورش دهنده زنبور عسل  43

 پرورش دهنده اسب 43

 تولید كننده پیله تر ) نوغانداری (  43
 

 گروه : شیالت ردیف 

 تكثیر دهنده و  پرورش دهنده ماهیان زينتي  4

 پرورش دهنده ماهي در استخرهای دو منظوره   4
 پرورش دهنده ماهیان گرم آبي  )ماهي كپور . ماهي كپور هندی ماهي هامون ماهي بیگ هد(   5

 تبدیلی و تکمیلیگروه : صنایع  ردیف 
 بند  محصوالت زراعي و باغي و گلخانه ای بند  و درجهبسته 4

 بند كودهای ارگانیكتولید كننده  و بسته 4

 تهیه كننده  انواع كودهای فسیلي 5

 تولید كننده  موم و كندوی زنبور عسل 0

 زينتي تهیه كننده و بوجاری كننده و بسته بندی پیاز و غده محصوالت زراعي و 3

 كننده شیر آوری جمع 3

 مكانیكي (  –تولید كننده ابريشم خام ) سنتي  3



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 
 
 

 ثبت محور صنعت ، معدن و تجارتفهرست رشته های 
 گروه : فرش دستباف ردیف

 قالیباف 4

 گبه باف  4

 طراح سنتي قالي 5

 رنگ آمیز نقشه فرش 0

 طراح نقشه فرش با رايانه  3

 بافنده تابلو فرش  3

 چله دوان و چله كش فرش دستباف 3

 رنگرز گیاهي 3

 صمغ گیر ابريشم 3

 نخ ريس سنتي  44

 رفوگر )فرش و گبه (  44

 پرداخت گر و مرمت كار فرش  44

 گروه : صنایع نساجی ، پوشاک و سراجی ردیف
نازک  -ضخیم دوز مردانه  -نازک دوز مردانه  -راسته دوز  - شلواز دوز -خیاطي لباس عروس (خیاط لباس  4

   )   پیراهن دوزمردانه و شومیزه زنانه -بچه گانه دوز  -دوز زنانه 
 سری دوز سرويس خواب 4

 ملحفه دوز 5

 پرده دوز 0

 دوزنده لباس مبل 3

 سری دوز سرويس آشپزخانه 3

 دوزنده كیف و ساک پارچه ای 3

 دوزنده كیف موبايل  3

 دوزنده انواع پرچم 3

 گروه : صنعت و خدمات ردیف
 مونتاژكار لوستر 4
 رويه ساز و تزئین كننده كفش 4

 تولید كننده قفل كابینت  5

 تولید كننده كیسه سرد و گرم 0

 تور دوز پنجره های ساختماني 3

 مونتاژكار اسباب بازی و لوازم پرورش فكری كودكان  3

 مكرومه باف 3



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 كوبلن دوز  3
 عروسك ساز 3

 سازنده جعبه های فانتزی  44

 طناب باف 44
 گلساز 44
 سازنده میوه های خمیر چیني  45
 قاب ساز 40
 توپ دوز پارچه ای  43
 توپ دوز چرمي    43
 دوزنده چادر مسافرتي 43

 بازارياب صنايع دستي 43

 بسته بند چسب برق 43

 بسته بند عطريات 44

 رويه دوز مبل  44
 دوزنده  بالشت طبي 44

 طراح روی شمع 45

 تولیدكننده پوشه دكمه دار 40

 سازنده شارژرهای الكترونیك خود شارژ برای لوازم ديجیتالي 43
 سازنده جعبه مقوايي ، مخصوص مواد غذايي ، كیسه بهداشتي از فیلم مانند كیسه فريز و سفره يكبار مصرف 43

 مونتاژكار قطعات سنگ صنعتي  43

 تولید كننده  ربات خانگي و تجاری 43

 تولید كننده زنجیر فلزی 43

 مونتاژكار لوازم الكترونیكي 54

 مونتاژكار قطعات پالستیكي 54

 بسته بند دستمال تنظیف 54

 بسته بند انواع محصوالت ملزومات مصرفي ، مسافرتي ، اقامتي و رفاهي 55

 كننده  شمع از پارافینتولید  50

 گوني و كیسه دوز 53

 كاموا باف با ماشین 53

 تولید كننده زير انداز ضد آب 53

 تولید كننده  پد ظرف شويي 53

 سازنده انواع كیف و كمربند نیمه صنعتي 53

 تولید كننده پیكسل 04

 تولید كننده و بسته بند انواع تم تولد 04
 تسبیجتولید كننده مهر و  04

 سازنده دكوراسیون منزل 05

 تولید كننده كبريت كلكسیوني 00

  همراه تلفن تعمیركار 03



  
 
  

مشاغل خانگیرشته های ثبت محور  هرستالف : ف  

 تايپیست 03

 خیاطي چرخ كار تعمیر 03

 ساعت انواع تعمیركار 03

  نمك سنگ تراشكار 03

 دكوری استندهای و جعبه كننده تولید 34
 سیلیكوني های قالب  كننده تولید 34

 



  
 
  

مشاغل خانگیمحور تایید رشته های  هرستب : ف  

 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی فهرست رشته های مجوز محور 

 گروه : رشته های فرهنگی و هنری ردیف
 *کتاب کنندهتوزيع 1

 
 گروه : صنایع تبدیلی و تکمیلی ردیف

 *آماده ساز و بسته بند پیاز و سیر سرخ شده 1

 *آماده ساز و بسته بند ترخینه 2

 *بسته بند ادويه سائیده نشده  3

 *قند شکن و بسته بند قند 4

 *بسته بند شکر  5

 *پاک کننده و بسته بند انواع حبوبات ، دانه غالت 6

 *پاک کننده و بسته بند کشمش و نخود چی 7

 *بسته بند توت خشک 8

 ٭عمانیپاک کننده و بسته بند زرشک و لیمو  9

 *بسته بند  انجیر خشک 11

 *پاک کننده و بسته بند مغزهای خشک ) تخمه آفتابگردان ، تخمه کدو، عناب ، سنجد و  ... ( 11

 *آماده ساز و بسته بند شیرينی خشک خانگی ،  پولکی ، سوهان عسلی و نان سنتی 12

 *آماده ساز و بسته بند سبزيجات خشک و میوه خشک 13

 *ساز و بسته بند انواع پاپ کورن ، برنجک ،گندم ،برنج،سويا و دانه های برشته شدهآماده  14

 *بسته بند  پرک و بلغور 15

 *بسته بند و خشک کردن  آلو خورشتی 16

 *بسته بند  کشک و قره قوروت 17

 *آماده ساز  و بسته بند انواع شور، ترشی ، سرکه و آبغوره 18

 *آماده ساز رشته آشی 19

 *آماده ساز رشته پلويی 21

 ( و هرمزگان ) صرفاً استان بوشهر ٭بسته بندی خرما 21

 ٭آماده ساز و بسته بند  سمنو 22

 ٭بسته بند نمک طعام تصفیه شده 23

 ٭آماده ساز و بسته بند حلوای سنتی 24

 ٭آماده ساز  و بسته بند آرد برنج ، آرد نخودچی و آرد ذرت 25

 ٭آماده ساز  و بسته بند جوانه دانه ها ) گندم ، ماش و ... (  26


