وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي
معاونت توسعه کارآفريني و اشتغال

فهرست
مشاغل خانگی

دبيرخانه ستاد
ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي

اسفند ماه 9911

0

فهرست رشته های مشاغل خانگي

دستگاه اجرايی

نوع فعاليت

وزارت میراث فرهنگي  ،گردشگری و

صنايع دستي

صنايع دستي

فرش دستباف و رشته های مرتبط به صنايع

تولیدی (صنعت و خدمات )
امور تولیدات دامي ،شیالت ،صنايع تبديلي و تکمیلي
كشاورزی  ،عشايری ،امور تولیدات گیاهي

وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
(مركز ملي فرش ايران)

75

21

وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

46

وزارت جهاد كشاورزی

75

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

فعالیت های فرهنگي و هنری

جمع کلی رشته ها

جمع

232
323

نکات مهم:
 .صدور مجوز برای رشته های دارای عالمت

 ،حسب مورد منوط به اخذ تائیديه وزارت بهداشت  ،درمان و

آموزش پزشکي  ،سازمان دامپزشکي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي باشد.
 .3متقا ضیان فروش مح صوالت م شاغل خانگي(كاال يا خدمات ) در ف ضای مجازی ،الزم ا ست پس از تهیه وب
سااايت( دارای خدمات خريد و فروش كاال  ،خد مات پس از فروش  ،بازاريابي غیر هرمي و غیر شاابکه ای)،
تأيیديه های قانوني الزم ( نماد اعتماد ،لوگوی هوشمند و  )...را اخذ نمايند.
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الف

صنايع دستي

الف -1-آبگينه


نقاش پشت شیشه

الف –  - 2بافته های داری و غير داری



گلیم باف( :پالس باف -دوره چین باف  -رند باف -ساده  /دورو باف  -سفره كردی باف-
نقش برجسته باف – لي باف-گچمه باف -مسند باف -ورني باف -سفره آردی باف -
شیركي پیچ باف  -سوزني باف)



نمد مال سنتي( :كاله مال  -دوزنده تولیدات نمدی)



زیلو باف



رنگرز سنتی

الف - 3 -پوشاک سنتی



بافنده سنتي(:چهار میل يا پنج میل باف -عروسک باف سنتي ماسوله -قالب باف با الیاف
طبیعي)



دوزنده لباسهای محلي اقوام (دوزنده لباسهای محلي كرد -دوزنده لباسهای محلي تركمن-
دوزنده لباسهای محلي گیلک -دوزنده لباسهای محلي بلوچ -دوزنده لباسهای محلي قشقايي-
دوزنده لباسهای محلي افشار -دوزنده لباسهای محلي مازندران -دوزنده لباسهای محلي لر-
دوزنده لباسهای محلي آذری -دوزنده لباسهای محلي سیستان -دوزنده لباسهای محلي
هرمزگان -دوزنده لباسهای محلي بختیاری -دوزنده لباسهای محلي سمنان -دوزنده لباسهای
محلي شمال خراسان -دوزنده لباسهای محلي جنوب فارس -دوزنده لباسهای محلي ابیانه)



سازنده پای پوش های سنتي (تخت كش گیوه  -چاروق دوز -چموش دوز -كالش دوز ( كالش
باف) -گیوه باف-رووار باف  -ملکي دوز  -گیوه دوز)
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الف –  - 4چاپ های سنتی



باتیک كار



قلمکار ساز(قلمکار ساز  -نقاش قلمکار)

الف –  - 5رودوزی های سنتی

 رودوز سنتي( :درويش دوز -سکمه دوز -چشمه دوز -رودوز الحاقي  -شبکه دوز -ژوردوز -
گل اشرفي دوزی -گلدوز -متن دوز-بخاردوز -رشتي دوز -قالبدوز اصفهان -پته دوز -ممقان
دوز -سوزن دوز بلوچ -ستاره دوز برودری دوز نقش دوز -آجیده دوز -ابريشم دوز -بادله
دوز -خوس دوز -گالبتون دوز -نقده دوز -زرتشتي دوز -چها تکه دوز -كم دوز -مخمل دوز-
سیاه دوز سیستان  -بیلیش دوز  -خامه دوز سیستان  -سرافي دوز سیستان وبلوچستان  -ده
يک دوز -النه زنبور دوز -نم نم دوز قزوين -پريوار دوز -سوزن دوز سنتي تركمن  -سیادوز
تركمن -مضاعف دوز -شمسه دوز -سکه دوز بلوچستان)
الف –  -6سازسازی سنتی



سازنده ساز سنتي

الف –  - 7صنايع دستی چرمی



سراج



سوختگر روی چرم



حکاک روی چرم



معرق كار چرم



نقاش روی چرم



تولیدكننده محصوالت چرمي دست دوز

الف - 8 -صنايع دستی چوبی و حصيری



معرق كار چوب



بافنده الیاف چوبي(بامبو باف آالچیق باف تركه باف(مروار بافي  -ارغوان بافي -چم بافي  -سبد بافي-
لوده بافي))



مشبک كار چوب



منبت كار چاقويي
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نقاش روی چوب



حصیر باف (بورياباف -سواس باف -كوب باف  -سیس باف -پخل باف  -گالي باف )



خاتم ساز

الف  -9-صنايع دستی فلزی




قلمزن (سیاه قلم كار  -ريزه كار قلم -قلم گیر  -مشبک ساز)
سازنده زيورآالت سنتي( سازنده زيورآالت تركمن -سازنده زيورآالت خرا سان شمالي -سازنده
زيورآالت كردستان -سازنده زيورآالت سیستان و بلوچستان -سازنده زيورآالت يزد سازنده زيورآالت
بختیاری)



ملیله ساز



حکاک روی فلز



گرگورباف

الف  -11-صنايع دستی کاغذی



صحاف سنتي



پاپیه ماشه ساز

الف - 11 -طراحی و نقاش سنتی



طراح سنتي



تذهیب كار



نگارگر



نقاش قهوه خانه ای



نقاش گل و مرغ



تشعیر كار

الف-12 -کاشی سنتی ،سفال و سراميک



لعابکار سفال (نقاش زير رنگي كار-نقاش رو رنگي كار)



سفالگر سنتي( دستي)
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الف  -13-نساجی سنتی



جاجیم باف :ساچیم باف (ساچین باف)



شال باف



چادر شب باف



ترمه باف



ماشته باف



موج باف ( چیری باف)



ابريشم باف



ريسنده سنتي ( به غیر از نخ فرش )



كار باف ساانتي(:ارمک باف  -حوله باف  -ايزار باف -جیم باف -فرت باف -قناويز باف -كرباس باف-
متقال باف)



چوقا باف بختیاری



نوارباف( :پن باف -شیردنگ باف -حضايه باف -خوس ياف – شک باف – كارت باف –مداخله باف – نوار
بافي علي آباد كتول –نیک بافي _ وريس بافي)



ابريشم كش سنتي

الف –  -14صنايع دستی دريايی



تراشکار صدف

الف –  - 15مينا کاری



نقاش مینا

الف –  - 16صنايع دستی سنگی



تراشکار سنگهای قیمتي و نیمه قیمتي



حکاک سنتي روی سنگ



فیروزه كوب
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ب – رشته های مرتبط به فرش دستباف و صنايع

ب  - 1فرش دستباف و رشته های وابسته



قالیباف



گبه باف



نخ ريس سنتي ( فرش )



رنگرز گیاهي ( خامه )



طراح سنتي قالي



رنگ آمیز نقشه فرش



رفوگر (فرش و گبه )



طراح نقشه فرش با رايانه



بافنده تابلو فرش



پرداختگر و مرمت كار فرش



صمغ گیر ابريشم خام



چله دوان و چله كش فرش دستباف

ب  -2-صنايع نساجی  ،پوشاک و سراجی


خیاط لباس )خیاطي لباس عروس  -شلواز دوز  -را سته دوز -نازک دوز مردانه  -ضخیم دوز مردانه -
نازک دوز زنانه -بچه گانه دوز -پیراهن دوزمردانه و شومیزه زنانه (



پنجه گیر و گلدوز جوراب (با ماشین نیمه صنعتي )



سری دوز سرويس خواب



ملحفه دوز



پرده دوز



دوزنده لباس مبل



سری دوز سرويس آشپزخانه



دوزنده كیف و ساک پارچه ای
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دوزنده كیف موبايل



دوزنده انواع پرچم

ج –  - 3ساير ( بخش صنعت و خدمات )


مونتاژكار لوستر



رويه ساز و تزئین كننده كفش



تولید كننده قفل كابینت



تولید كننده اتصاالت شیلنگي



تولید كننده كیسه سرد و گرم



تور دوز پنجره های ساختماني



مونتاژكار اسباب بازی و لوازم پرورش فکری كودكان



مکرومه باف



كوبلن دوز



عروسک ساز



سازنده جعبه های فانتزی



طناب باف



گلساز



سازنده میوه های خمیر چیني



قاب ساز



توپ دوز پارچه ای



توپ دوز چرمي



تعمیركار تلفن همراه



تايپیست



حسابدار



تعمیر كار چرخ خیاطي



دوزنده چادر مسافرتي



بازارياب صنايع دستي



بسته بند چسب برق
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تعمیركار سیستم های نظارت تصويری ( دوربین های مدار بسته )



تولید كننده يراق آالت سواركاری



بسته بند عطريات



رويه دوز مبل



دوزنده بالشت طبي



طراح روی شمع



تعمیركار انواع ساعت



تولیدكننده پوشه دكمه دار



تولید كننده واكس



سازنده شارژرهای الکترونیک خود شارژ برای لوازم ديجیتالي



سازنده جعبه مقوايي  ،مخصوص مواد غذايي  ،كیسه بهداشتي از فیلم مانند كیسه فريز و سفره يکبار مصرف



تراشکار سنگ نمک ( نمک تراش و سازنده احجام نمکي )



مونتاژكار قطعات سنگ صنعتي



تولید كننده عود خوش بو كننده



تولید كننده ربات خانگي و تجاری



تولید كننده زنجیر فلزی



مونتاژكار لوازم الکترونیکي



مونتاژكار قطعات پالستیکي



بسته بند دستمال تنظیف



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



تولید كننده شمع از پارافین



گوني و كیسه دوز



كاموا باف با ماشین



تولید كننده زير انداز ضد آب



تولید كننده پد ظرف شويي



سازنده انواع كیف و كمربند نیمه صنعتي



تولید كننده پیکسل



تولید كننده و بسته بند انواع تم تولد



تولید كننده مهر و تسبیج



سازنده دكوراسیون منزل
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ج  -امور توليدات دامي ،شيالت ،صنايع تبديلي و
تکميلي کشاورزی  ،عشايری ،امور توليدات گياهي
ج – - 1فعاليتهای امور توليدات دامی

 پرورش دهنده اردک بومي
 پرورش دهنده بوقلمون بومي
 پرورش دهنده كرم ابريشم (نوغان داری)
 پرورش دهنده غاز بومي
 پرورش دهنده گاو شیری
 پرورش دهنده گوسفند  ،بز
 پرورش دهنده مرغ بومي
 پرورش دهنده گاومیش
 پرواربند گوساله
 پرواربند بره
 پرورش دهنده شتر شیری
 پرواربند شتر
 پرورش دهنده االغ
 پرورش دهنده قاطر
 پرورش دهنده شتر مرغ پرواری
 پرورش دهنده شتر مرغ توأم
 پرورش دهنده زنبور عسل
 پرورش دهنده اسب
 تولید كننده پیله تر ( نوغانداری )
ج – -2فعاليتهای شيالت
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تکثیر دهنده و پرورش دهنده ماهیان زينتي



پرورش دهنده ماهي در استخرهای دو منظوره



پرورش دهنده كپور ماهي

ج -3-صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی



آماده ساز و بسته بند پیاز سرخ شده



آماده ساز و بسته بند ترخینه



بسته بند ادويه سائیده نشده



بسته بند نمک طعام تصفیه شده



قند شکن و بسته بند قند



بسته بند شکر سفید تصفیه شده



پاک كننده و بسته بند انواع حبوبات



پاک كننده و بسته بند كشمش و نخود چي



بسته بند توت خشک



پاک كننده و بسته بند زرشک و عناب و لیمو عماني



بسته بند انجیر خشک



پاک كننده و بسته بند مغزهای خشک ( تخمه آفتابگردان  ،تخمه كدو ) ...



آماده ساز و بسته بند شیريني خشک خانگي و نان سنتي



آماده ساز و بسته بند سبزيجات خشک و میوه خشک



آماده ساز و بسته بند سمنو



آماده ساز و بسته بند حلوای سنتي



آماده ساز و بسته بند انواع گندم /برنج/سويا و دانه های برشته شده



آماده ساز و بسته بند آرد برنج  ،آرد نخودچي و آرد ذرت



بسته بند پرک و بلغور



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



آماده ساز و بسته بند انواع شور و ترشي
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آماده ساز و بسته بند ساير محصوالت بومي هر استان به استثنا پسته و زعفران ( با تايید
كمیته فني و قانوني دانشااگاههای علوم پزشااکي به شاارط مطابقت با دسااتورالعمل ها و
همچنین فعالیت آبي پايین (  ) a wقابل اقدام است

تبصره ها:

تبصره يک  :واحدهای خانگي تحت هیچ شرايطي مجاز به استفاده از افزودني اعم از رنگ ،طعم دهنده،

نگهدارنده و غیره نميباشند.

تبصره  : 1واحدهای خانگي مجاز به استفاده از تجهیزات صنعتي اعم از آشپزخانه صنعتي يا كارگاهي نميباشند.
تبصره  :3واحدهای خانگي صرفاً مجاز به استفاده از ادويه ها (نظیر زردچوبه و فلفل) و چاشني های نظیر آبلیمو،
سركه ،آبغوره و عرقیات و گالب ميباشند.

تبصره  : 6واحدهای خانگي صرفاً مجاز به استفاده از دوخت دستي و شرينگ دستي و دستگاه خشک كن خانگي
مي باشند.

تبصره  : 7تقاضاهای خاص درخصوص افزودني طبیعي صرفاً پس از بررسي و تايید كمیته فني – قانوني دانشگاه
علوم پزشکي قابل اقدام است.



بستهبند و درجهبند محصوالت زراعي و باغي و گلخانه ای



تولید كننده و بستهبند كودهای ارگانیک



تهیه كننده انواع كودهای فسیلي



تولید كننده موم و كندوی زنبور عسل



تهیه كننده و بوجاری كننده و بستهبندی بذر  ،پیاز و غده محصوالت زراعي و زينتي



جمع كننده شیر



تولید كننده ابريشم خام ( سنتي – مکانیکي )

ج – - 4فعاليتهای امور توليدات گياهی



پرورش دهنده قارچ خوراكي



تولید كننده گیاهان دارويي



تولید كننده مح صوالت زراعي  ،گیاهان زينتي  ،قارچ  ،نهال و  ...در گلخانههای كوچک
خانگي
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تولید كننده سیر در منزل



پرورش دهنده گل محمدی



تولید كننده بذر پیااز



تولید كننده زعفاران



تولید كننده آلوئه ورا

هـ  -فعاليتهای فرهنگي و هنری
هـ -1-پژوهشگری



محقق و پژوهشگر

هـ -2-طراحی



طراح و سازنده عروسک نمايشي



طراح و سازنده ماسک نمايشي و تزئیني



طراح و سازنده ابزار و ادوات تعزيه



طراح دكوراسیون داخلي



طراح سیاه قلم



طراح  ،سازنده و بافنده ريش ،سبیل و كاله گیس



طراح مواد تبلیغي فیلم و سینما



طراح كاريکاتور و طرح های فرهنگي

هـ -3-طراحی و دوخت انواع لباس و مد



طراح پارچه و لباس



طراح و خیاط انواع لباس نمايش



طراح و خیاط چادر



طراح و ديزاينر شوی لباس
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طراح و خیاط مقنعه و روسری



طراح و سازنده مانکن



خیاط رودوزی های مدرن



نمد دوز مدرن



هويه كار روی پارچه

هـ -4-نشريات مکتوب



ويرايشگر متون



ويرايشگر متون مطبوعاتي



مترجم (كتاب ومقاله)



مترجم همزمان



مترجم متون مطبوعاتي ( اعم از نشريات ادواری و يا ترتیب انتشار روزنامه)



تصويرگر (تصوير سازی كتاب)



تصويرگر مطبوعاتي



تصوير گر كتاب كودک



تالیف گر وتصنیف گر (نويسنده )



تصحیح گر متون كهن (نويسنده)



گردآوری كننده (نويسنده)



بازنويس متون (نويسنده)



اقتباس كننده (نويسندگي)



شرح وتفسیر نويس (نويسندگي)



صفحه بند فني كتاب



نمايه ساز (كتاب ومقاله)



چکیده نويس (كتاب ومقاله)



حروف چین



اديتور



روزنامه نگار
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سردبیر نشريات ادواری



صفحه آرا



دبیر گروه (نشريات ادواری به استثناء روزنامه و هفته نامه)



گرافیست كامپیوتری(هنرهای تجسمي)



گرافیست مطبوعاتي



طراح جلدكتاب



طراح محصوالت چاپي غیركتاب



توزيع كننده كتاب



مدير بازرگاني (نشريات ادواری باالتر از هفته نامه(



صحاف دستي



گرافیست امور پیش از چاپ

هـ-5-نرمافزار و رسانه برخط



ويراستار فني برنامه



برنامه نويس



پشتیبان نرم افزار (خدمات پس از فروش)



طراح و معمار سیستم نرم افزاری



طراح رابط كاربری نرم افزار و رسانه برخط



طراح ارتباط تصويری نرم افزار و رسانه برخط



تدوينگر طرح نرم افزار



تحلیلگر نرم افزار



مدير محتوای نرم افزار رايانه ای



جستجو گر و گردآورنده محتوای نرم افزار رايانه ای



تدوينگر و ويرايشگر متن نرم افزار رايانه ای



پشتیبان محتوايي رسانه برخط



پشتیبان فني رسانه برخط



تدوينگر و ويرايشگر صوت نرم افزار و رسانه برخط
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طراح جلوه های صوتي نرم افزار و رسانه های برخط



تدوينگر و ويرايشگر تصوير نرم افزار و رسانه های برخط



طراح جلوه های بصری نرم افزار و بصری رسانه های برخط



كارشناس امنیت رسانه برخط



طراح پايگاه داده



پشتیبان فني از نرم افزار ارسال پیام كوتاه



اپراتور سامانه ارسال پیام كوتاه



بسته بند انواع حامل های رايانه ای



مدير تجاری Brand Manager

هـ-6-بازیهای رايانهای



مدل ساز سه بعدی 3D Modeler



كارگردان هنری Art Director



طراح بازی Level Designer



پويانمای دو بعدی 1D Animator



هنرمند دوبعدی 1D Artist



برنامه نويس بازی Programmer Game



پويانمای سه بعدی 3D Animator



طراح هوش مصنوعي AI Designer



برنامه نويس هوش مصنوعي AI Programmer



آزمونگر Tester



طراح صدا Audio Designer



كارگردان پیش پرده سینمايي Cinematic trailer Director



نويسنده پیش پرده سینمايي Cinematic Trailer Writer



آهنگ سازبازی رايانه ای Composer



هنرمند طراحي مفهومي Concept Artist



كارگردان طراحي Design Director
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مدير تولید Production Director



هنرمند جلوههای ويژه Effect Artist



برنامه نويس موتور Engine Programmer



هنرمند محیطي Environmental Artist



تهیه كننده بازی Game Producer



آزمونگر بازی Game Tester



طراح روند بازی Gameplay Designer



تطبیق دهنده زباني Linguistic Coordinator



طراح داستان روايي Narrative Designer



استاد اسکرام Scrum master



برنامه نويس شبکه Network Programmer



برنامه نويس برخط Online Programmer



برنامه نويس فیزيکي Physics Programmer



ويراستارمرحله Level editor



ناظر Supervisor

هـ-7-هنرهای حجمی



كوالژ و تابلو ساز



نقاش



سفالگر و سرامیک ساز مدرن



مجسمه ساز و حجم ساز



سازنده مجسمه های سیماني ( مورد استفاده در میادين و ) ....



خوشنويس



سازنده ماكت صحنه



سازنده آكسسوار ،ابزار و يراق و تزئینات صحنه



تهیه كننده و سازنده ملزومات گريم چسب ،فون



چاپ كننده دستي و هنری



ماكت ساز
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سازنده تزئینات چوبي با دستگاه سي ان سي

هـ-8-هنرهای شنيداری



ترانه و تصنیف سرا



صدا بردار



نت نويس



تدوينگر فیلم



انیماتور



متصدی امور فني صدا



سازنده آهنگ (موسیقي)



تنظیم كننده آهنگ(موسیقي)



آهنگساز تئاتر



آهنگساز فیلم

هـ-9-هنرهای نمايشی



نقد و يادداشت نويس تئاتر



نمايش نامه نويس



فیلمنامه نويس



نقد و يادداشت نويس فیلم



مترجم متن فیلم



توزيع كننده و عرضه كننده فیلم
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