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 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 کارآفرینی و اشتغال معاونت توسعه

 

 

  فهرست

 مشاغل خانگی 
 

 

 

 

 

 

 

 دبیرخانه ستاد 

 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 1400ماه  دي 

 نکات مهم:

وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمی می از ، حسب مورد  منوط به اخذ  تائیدیه   ٭صدور مجوز براي رشته هاي داراي عالمت . 1

 باشد.

سایت( داراي  .2 ست پس از تهیه وب  ضاي  مجازي، الزم ا شاغل خانگی(کاال یا خدمات ) در ف صوالت م ضیان فروش مح متقا

خدمات خرید و فروش کاال ، خدمات پس از فروش ،  بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه اي)، تأییدیه هاي  قانونی الزم ( نماد 

 اعتماد،  لوگوي هوشمند و ...) را اخذ  نمایند.
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فعالیتهاي فرهنگی و هنري -هـ   

 الف) رسته فرهنگی: 
 )کنندهنویس، اقتباسنویس، داستانگر، مؤلف، قصهنویسنده(تصنیف .1
 مترجم  .2
 (قرآنی، هنري و ....)محقق و پژوهشگر .3
 شناس کتاب(دینی، قرآنی، هنري و ...) نسخه .4
  )کهن (قرآنی و متون متون گرتصحیح .5
 متون کنندهگردآوري .6
  متون بازنویس .7
 )و مقاله کتاب(و تفسیرنویس شرح .8
 )و مقاله کتاب(سازنمایه .9

 و مقاله) کتاب(نویسچکیده .10
 ٭کتاب  کنندهتوزیع .11
 (ادیتور) کتاب ویراستار .12
 تصویرگر کتاب  .13
 مروج کتابخوانی .14
 کاتب قرآن  .15
 ویژه کودکان) مربی قرآن( .16
 مجازي)  -از راه دور(معلم و مدرس قرآن  .17
 مجازي)   –مشاوره دینی (تلفنی  .18
 )مجازي -از راه دور  (آموزش تخصصی صوت و لحنقاري قرآن .19
 چاپ از پیش امور ناظر .20
  حروفچین(مطبوعاتی و نشر) .21
 خوان(مطبوعاتی و نشر)نمونه .22
 بند مطبوعاتی(مطبوعاتی و نشر)صفحه .23
 آرا(مطبوعاتی و نشر)صفحه .24

 

 ب) رسته هنري 
 هنري و دستی کنندهچاپ .1
 )بندي، بستهغیر از کتاب چاپی قلم، محصوالت (جلد کتاب، سیاه طراح .2
 داخلی دکوراسیون طراح .3
 مدرن و...) ، کیفپوش (پايلباس و پارچه طراح .4
 هاي سینمایی، نمایشیطراح و ساخت عروسک .5
 نمایش زنده لباس طراح .6
 جواهر و طال طراح .7
 بازي  اسباب طراح .8
  سازمدل طراح .9

 سازماکتطراح  .10
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 مانکن سازنده طراح .11
 تعزیه) ادوات و تزئینی، ابزار و نمایشی صحنه(ماسک تزئینات و یراق ابزار، آکسسوار، طراح سازنده .12
 گیس کاله و سبیل و ریش، گریم ملزومات سازنده و کنندهتهیه .13
 پارچه روي کاريهویه .14
 سیمانی)  وهاي کوچک مجسمه ،سازي مدرنمجسمهمدرن،  سازسرامیک و سفالگرساز(حجم .15
 )مدرن(ساز  سازنده .16
 فیلم) –تر تئا –موسیقی آهنگساز( .17
  موسیقی کنندهتنظیم .18
 نویسنت .19
 صوتی کتاب گوینده .20
 سراتصنیف و ترانه .21
 تصویرساز .22
 گرافیست  .23
 نقاش .24
 خوشنویس .25
 باد و ابر کاغذ سازنده .26
 تراشقلم و قلم سازنده .27
 دوات و لیقه سازنده .28
 نویس کتیبه .29
 نگارگر(مینیاتوریست) .30
 ايهاي بصري رایانهطراحی جلوه .31
  (سینما، تئاتر)طراحی صحنه .32
 صداگذار .33
  صدابردار .34
 متصدي امور فنی صدا .35
 مترجم فیلم .36
 نویسنامهو نمایشفیلمنامه  .37
 انیمیشن سینمایی و تلویزیونی)  سازندهپویانما( .38
 تدوینگر فیلم .39
 پرداز سینمایی و تلویزیونی چهره .40
 طراح و سازنده تیتراژ فیلم  .41
   راح و ساخت تیزرهاي تبلیغاتیط .42

 

 (چاپی و برخط)ج) رسته رسانه
 ادواري) نشریات سردبیر(سردبیر .1
 سردبیر معاون .2
 تحریریه  دبیر .3
 نامههفته استثناء به ادواري گروه نشریات دبیر .4
 گروه دبیر معاون .5
 نویس(کتاب، فیلم، تئاتر، اثر هنري)منتقد و یادداشت .6
 مطالب اخبار و کنندهتنظیم .7
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 خبري) (متون مطبوعاتی ویراستار .8
 (خبري)مطبوعاتی متون نویسنده .9

 مطبوعاتی  کارتونیست .10
 ) همزمان( مترجم (اعم از نشریات ادواري و یا ترتیب انتشار روزنامه مطبوعاتی   مترجم .11
 فیلم و ویدئو)، صوت ادیتور (ویرایشگر .12
 ٭خبرنگار  .13
  آنالین تحریریه افزار نرم کاربري پشتیبان .14
 محتواهاي صوتی و تصویري ویرایشگر .15
  بازنشري محتواهاي منتشرکننده .16
، سالیدا، اینفوگرافیک، موشن گرافیک، نوشتهعکس(ايرسانه و چند خبري محتواي تولیدکننده گرافیست .17

 )طراحی استیکر، اسکرین شات
 برخط رسانه امنیت پشتیبان و کارشناس .18
 )ايرایانه افزار نرم محتواي مدیر برخط، رسانه محتوایی (پشتیبان اجتماعی هايشبکه کارشناس .19
  ايرسانه تبلیغات اپراتور .20
 شنیداري محتواي تدوینگر .21
 افزارنویس نرمبرنامه .22
 )دیجیتال هايپلتفرم و برخط رسانه(سامانه پشتیبان .23
 پشتیبان فنی رسانه برخط .24
 )فروش از پس خدمات(افزار نرم پشتیبان .25
 افزارنرم تحلیلگر .26
 افزارنرم طرح تدوینگر .27
 برخط رسانه و افزارنرم تصویر ویرایشگر و تدوینگر .28
 ايرایانه افزارنرم متن ویرایشگر و تدوینگر .29
 ايرایانه افزار نرم محتواي گردآورنده و جستجوگر .30
  تصویري ارتباط طراح .31
  پایگاه طراح .32
 نوین هايرسانه و صوتی بصري هايجلوه طراح .33
  کاربري رابط طراح .34
 افزارينرم سیستم معماري و طراح .35
 برخط رسانه امنیت کارشناس .36
 اي رایانه افزار نرم محتوايتولیدکننده  .37
 برنامه فنی ویراستار .38
 اي رسانه کار و کسب مدل طراح .39
 اي رسانه و هنري فرهنگی، وکارهاي کسب توجیهی هايطرح نگارنده و کار و کسب مدل طراح .40
 اي رایانه هايحامل انواع بندبسته .41
 و برنامه نویس بازي ) - Backend - نویسبازي (برنامه فنی متخصص .42
 بازي موتورِ متخصص .43
 برخط (برنامه نویس برخط ) طراحی متخصص .44
 فیزیک ) نویس فیزیک (برنامه طراحی متخصص .45
 بازیسازي ) موتور ساخت -موتور نویس بازي ( برنامه موتورِ طراحی متخصص .46
 مصنوعی  هوش متخصص .47
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 بازي  مفهومی طراحی هنرمند .48
 پویانمایی (پویا نماي دوبعدي و سه بعدي ) هنرمند .49
 اي) رایانه هايبازي کاربري رابط کاربري (طراح تجربه هنرمند .50
 سینماتیک) نویسنده -بازي  سینماتیک اجراي -گر بازي ( تدوین هنري کارگردان .51
 محیطی ) ( هنرمندهنري طراحی متخصص .52
 کاراکترها) شخصیت (طراح هنري طراحی متخصص .53
 مرحله) ویراستار -بازي  روند بازي (طراحطراح .54
 روایی)داستان طراح -نویس (تدوینگر طرح بازي  بازینامه .55
 بازي ( استاد کرام )  استاد .56
 صدا ) موسیقی  (طراح مفهومی هنرمند .57
  صوتی هايجلوه هنرمند .58
 موسیقی هنرمند .59
 صداپیشه هنرمند .60
 )game testerبازي ( آزمونگر .61
 استریمر .62
 بازي داور .63
 )(مدیر تولید، مدیرتجاري، تطبیق دهنده زبانی، ناظر پروژه  مدیر .64
 کوتاه پیام ارسال افزار نرم از فنی پشتیبان .65

 


