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                     دار تسهیالت اشتغال فراگیر اولویتفهرست رسته های 

 نام رسته نام استان

ی
رق

ش
ن 

جا
بای

ذر
آ

 

 فناوری اطالعات و دستبافته ها فرش دستباف صنایع دستی  قطعات خودرو  کفش و مصنوعات چرمی  پوشاک 

 مهندسی و فنی خدمات دامی محصوالت فرآوری  خشکبار و آجیل  زنبورداری

  کشاورزی
  گردشگری پزشکی و سالمت خدمات

  شیالت
 (قفس در ماهی پرورش و سردآبی فقط)

 اعتیاد ترک مراکز توسعه و ساماندهی نگر جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه
 بهداشتی خدمات گسترش و توسعه

 (دولتی غیر) 
 علمی سنتی طب گسترش و توسعه

 (دولتی غیر) 

 در سالمت خدمات گسترش و توسعه
 خانگی مشاغل

 دولتی غیر توانی باز و درمانی تشخیص مراکز توسعه سالمت حوزه در نوین های فناوری و  افزارها نرم توسعه

ن 
جا

بای
ذر

آ

ی
رب

غ
 

 پوشاک
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی
 فناوری اطالعات بازرگانی و پخش فرآورده های لبنی تولید و فرآوری گیاهان داروئی

 خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فرانزعفرآوری  حمل و نقل و لجستیک
شیالت )فقط سردآبی و پرورش ماهی در 

 قفس(
  گردشگری

یل
دب

ار
 

 ودامپروری )پرورش و اصالح نژاد دام سبک 
 سنگین(

 محصوالت گلخانه ای تولید و فرآوری گیاهان داروئی
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی
 مصنوعات چوبی و مبلمان پوشاک 

 فناوری اطالعات زنبورداری خدمات بازرگانی گردشگری خدمات ورزشی دستیصنایع 

 مهندسی و فنی خدمات

 کشاورزی
 پرورش و سردآبی فقط) شیالت

 (قفس در ماهی
 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

 بهداشتی

 علمی سنتی طب گسترش و توسعه
 (دولتی غیر) 

 مشاغل در سالمت خدمات گسترش و توسعه
 خانگی

 دولتی غیر توانی باز و درمانی تشخیص مراکز توسعه سالمت حوزه در نوین های فناوری و  افزارها نرم توسعه

ن
ها

صف
ا

 

 پرورش و فرآوری مرغ گوشتی محصوالت گلخانه ای صنایع دستی فرش دستباف قطعه سازی و مجموعه سازی پوشاک

 حمل و نقل و لجستیک خدمات گردشگری مصنوعات  پالستیکی مدیریت مصرف انرژی چاپ و نشر و خدمات بسته بندی و جواهر ساخت زیورآالت طال

 نگهداری و تعمیر و ساخت

 فوق و سنگین خودروهای

 سنگین

 مهندسی و فنی خدمات اطالعات فناوری

 کشاورزی
 ماهیان پرورش فقط) شیالت

   (زینتی

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 علمی سنتی طب گسترش و توسعه

 (دولتی غیر) 

 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

  دولتی غیر توانی باز و
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رز
الب

 

عی و سرگرمی و بوم خدمات شهری )اجتما
 گردی(

صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 
 کشاورزی

 قطعات خودرو فراورده ها و محصوالت آردی محصوالت گلخانه ای پوشاک

 فرآورده های لبنی چاپ و نشر و خدمات بسته بندی حمل و نقل و لجستیک خدمات ورزشی فراورده های دامی
صنایع پایین دست پتروشیمی )رنگ 

 ی و مصنوعات پالستیکی(ساختمان

  انبارداری و سردخانه گردشگری شیالت )فقط پرورش ماهیان زینتی( فناوری اطالعات خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

الم
ای

 

 و لجستیکحمل و نقل  صنایع دستی گردشگری
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی
 محصوالت گلخانه ای فرش دستباف

 اصالح و پرورش) دامپروری اطالعات فناوری

 (سنگین و سبک دام نژاد
 و گوشتی محصوالت فرآوری

 طیور
 

  

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

 بهداشتی
  

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 دولتی غیر توانی باز و درمانی تشخیص مراکز توسعه

هر
ش

بو
 

صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 
 کشاورزی

شیالت )فقط میگو، صیادی، پرورش ماهی 
 در قفس(

 مدیریت مصرف انرژی فرآوری خرما حمل و نقل و لجستیک و پخش بازرگانی

 گردشگری مهندسی و فنی خدمات اطالعات فناوری
   

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

 بهداشتی
  

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 دولتی غیر توانی باز و درمانی تشخیص مراکز توسعه
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 دار تسهیالت اشتغال فراگیر اولویتفهرست رسته های                     

 نام رسته نام استان

ن
را

ته
 

 گردشگری سالمت  فرآورده های لبنی محصوالت گلخانه ای قطعات خودرو  کفش و مصنوعات چرمی  پوشاک 

 قطعات الکتریکی مبلمان و مصنوعات چوبی شکیخدمات سالمت و پز مدیریت مصرف انرژی خدمات ورزشی
و  خدمات شهری )اجتماعی و سرگرمی

 (گردیبوم

 بسته خدمات و نشر و چاپ

 بندی
 ماهیان پرورش فقط) شیالت اطالعات فناوری پالستیکی مصنوعات

   (زینتی

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

 بهداشتی
  

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

 دولتی غیر وانیت باز و
 

ی
ار

ختی
و ب

ل 
حا

ر م
ها

چ
 

 ودامپروری )پرورش و اصالح نژاد دام سبک 
 سنگین(

 فرش دستباف
فقط ماهی سردآبی و پرورش ماهی ) التشی

 در قفس(
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی
 محصوالت گلخانه ای خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای

  فناوری اطالعات خدمات فنی و مهندسی کشاورزی صنایع دستی گردشگری تولید و فرآوری گیاهان داروئی

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

 بهداشتی
  

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

 دولتی غیر توانی باز و
  

ی
وب

جن
ن 

سا
را

خ
 

 حمل و نقل و لجستیک گردشگری فرآوری و پرورش طیور لید و فرآوری گیاهان داروئیتو زعفران فرش دستباف

 استخراج و فرآوری و ساخت اطالعات فناوری

 سنگ و سنگ زغال) معدنی

 (ساختمانی

 دستی صنایع

   

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

 بهداشتی
  

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 دولتی غیر توانی باز و درمانی تشخیص مراکز توسعه

ن 
سا

را
خ

ی
ضو

ر
 

 صنایع دستی مصنوعات پالستیکی فرش دستباف قطعات خودرو  کفش و مصنوعات چرمی  پوشاک

 مبلمان و مصنوعات چوبی زنبورداری صنایع غذایی گردشگری فناوری اطالعات رده های لبنیفرآو
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 خدمات فنی و مهندسی کشاورزی حمل و نقل و لجستیک جواهرات و سنگ های قیمتی محصوالت گلخانه ای ش()توزیع و پخ خدمات بازرگانی و بازاریابی
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی

     داروئی گیاهان فرآوری و تولید زعفران فرآوری

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

 بهداشتی
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

 دولتی غیر توانی باز و
 

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 سالمت حوزه در نوین های فناوری و  افزارها نرم توسعه

ی
مال

ش
ن 

سا
را

خ
 

 محصوالت گلخانه ای فرش دستباف تولید و فرآوری گیاهان داروئی گردشگری
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی
دامپروری )پرورش و اصالح نژاد دام سبک 

 و سنگین(

  )فقط پرورش ماهی سردآبی( شیالت ستیکیمصنوعات پال پوشاک فرآوری و پرورش طیور فناوری اطالعات

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

 بهداشتی
  

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

 دولتی غیر توانی باز و
  

ن
ستا

وز
خ

 

 صنایع دستی صنایع پایین دست پتروشیمی
شیالت )میگو، صیادی، پرورش ماهی در 

 قفس و خاویاری(
 محصوالت گلخانه ای بازرگانی و پخشخدمات حمل و نقل،  فرآورده های لبنی

 فرآوری محصوالت دامی مدیریت مصرف انرژی پوشاک
ی و تکمیلی محصوالت صنایع تبدیل

 کشاورزی
 گردشگری فناوری اطالعات

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

 بهداشتی
  

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

 دولتی غیر توانی باز و
  

ن
جا

زن
 

صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 
 کشاورزی

 پوشاک و منسوجات کفش و مصنوعات چرمی  فرش دستباف و بافته ها گردشگری صنایع دستی

 ودامپروری )پرورش و اصالح نژاد دام سبک 
 سنگین(

تولید محصوالت ریخته گری آهن و فوالد 
 )سرب، روی و مس(

 )فقط پرورش ماهی سردآبی( شیالت خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناوری اطالعات فرآوری زیتون

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

 بهداشتی
  

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

 دولتی غیر توانی باز و
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 دار تسهیالت اشتغال فراگیر اولویتفهرست رسته های                     

 نام رسته نام استان

ن
منا

س
 

 گردشگری صنایع دستی قطعات خودرو
یت ان زوار )با محوراسکان و پذیرایی مسافر

 جاده مواصالتی(
 فناوری اطالعات و بسته بندی پسته و خشکبار فرآوری

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

ن
ستا

وچ
 بل

 و
ن

ستا
سی

 

 خدمات بازرگانی )توزیع و پخش(  بسته بندی
 میگو، ماهی سردآبی، صیادی وفقط ) شیالت

 پرورش ماهی در قفس(
 حمل و نقل و لجستیک انبارداری و سردخانه فناوری اطالعات

  گردشگری و تجارت )وابسته به مرز(بازرگانی  پوشاک صنایع دستی فرآوری خرما و میوه های گرمسیری

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

س
ار

ف
 

 صنایع دستی گردشگری
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی
 تولید و فرآوری گیاهان داروئی خدمات فنی و مهندسی کشاورزی محصوالت گلخانه ای

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

  دمات فنی و مهندسیخ فناوری اطالعات فرش دستباف

ن
وی

قز
 

 فرش دستباف بسته بندی گردشگری فرآوری زیتون کفش
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی )انگور و خشکبار(

 قطعات خودرو خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناوری اطالعات صنایع دستی حمل و نقل و لجستیک و پخش بازرگانی
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 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

  خدمات فنی و مهندسی طیور فرآوری و پرورش شیرینی سنتی

 قم

 سوهان فرش دستباف مبلمان و مصنوعات چوبی کفش ماشینی و دمپایی صنایع دستی گردشگری

 مصنوعات پالستیکی محصوالت گلخانه ای چاپ و نشر و صنایع فرهنگی صنایع غذایی
 ودامپروری )پرورش و اصالح نژاد دام سبک 

 سنگین(
 فناوری اطالعات

 

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

ن
ستا

رد
ک

 

 گردشگری حمل و نقل و لجستیک زنبورداری ع دستیصنای
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی
 پوشاک

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

 فناوری اطالعات بازرگانی و تجارت )وابسته به مرز(  فرآوری و پرورش طیور
شیالت )فقط پرورش ماهی سردآبی و 

 پرورش ماهی در قفس(
 

ن
ما

کر
 

 گردشگری
متمرکز صنایع دستی )پته و گلیم و مراکز 

 قالیبافی(
 خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

 وتولید و فرآوری گیاهان داروئی )زعفران 
 گل محمدی(

 فناوری اطالعات محصوالت گلخانه ای )جنوب کرمان(

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

  فرآوری محصوالت معدنی فرآوری پسته فرآوری، بسته بندی و حمل و نقل خرما
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 دار تسهیالت اشتغال فراگیر اولویتفهرست رسته های                

 نام رسته نام استان

اه
ش

مان
کر

 

 صنایع غذایی فناوری اطالعات تولید و فرآوری گیاهان داروئی گردشگری صنایع دستی
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

 بازرگانی و تجارت )وابسته به مرز( 
 وژاد دام سبک دامپروری )پرورش و اصالح ن

 سنگین(
ماهی سردآبی، خاویاری و فقط شیالت )

 پرورش ماهی در قفس(
 

مد
اح

ر 
وی

و ب
ه 

وی
گیل

که
 

صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 
 کشاورزی

 فرآورده های لبنی گردشگری (سردآبی پرورش ماهی  )فقط شیالت صنایع دستی )گلیم و سایر دستبافته ها(
دام سبک  دامپروری )پرورش و اصالح نژاد

 و سنگین(

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

  فرآوری محصوالت دامی زنبورداری فناوری اطالعات

ن
ستا

گل
 

صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 
 کشاورزی

 صنایع دستی
میگو، صیادی، پرورش ماهی فقط شیالت )

 خاویاری و پرورش ماهی در قفس(
 ودامپروری )پرورش و اصالح نژاد دام سبک 

 سنگین(
 لبنی فرآورده های خدمات ورزشی

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و
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  فناوری اطالعات خدمات فنی و مهندسی کشاورزی گردشگری فرآوری محصوالت دامی 

ن
ال

گی
 

 خدمات بازرگانی )توزیع و پخش( گردشگری  خدمات فنی و مهندسی کشاورزی صنایع دستی صنایع غذایی و آشامیدنی پوشاک

 فناوری اطالعات
پرورش ماهی سردآبی و گرم فقط شیالت )

 پرورش ماهی در قفس( آبی، صیادی و
 کشت و فرآوری چای فرآوری زیتون شالیکوبی فرآوری و پرورش طیور

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

ن
ستا

لر
 

 پوشاک
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی
 تولید و فرآوری گیاهان داروئی فناوری اطالعات

، سردآبی)فقط پرورش ماهی  شیالت
 خاویاری و پرورش ماهی در قفس(

ح نژاد دام سبک دامپروری )پرورش و اصال
 و سنگین(

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

  زنبورداری گردشگری فرآورده های لبنی خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

ن
درا

ازن
م

 

 صنایع دستی گردشگری مبلمان و مصنوعات چوبی فرآوری و بسته بندی طیور  پوشاک
صیادی، پرورش ماهی فقط شیالت )

 سردآبی و پرورش ماهی در قفس(

 فرآوری و بسته بندی مرکبات 
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی
 فناوری اطالعات فرآوری محصوالت دامی محصوالت گلخانه ای )گل و گیاه( خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

ی
کز

مر
 

 الیاف مصنوعی و عایق های رطوبتی فرآوری و پرورش طیور محصوالت گلخانه ای قطعات الکتریکی  قطعات خودرو
محصوالت  صنایع تبدیلی و تکمیلی
 کشاورزی

 گردشگری ن(دامپروری )پرورش و اصالح نژاد دام سنگی تجهیزات ریلی تجهیزات نفت و گاز  فرآوری انار و محصوالت وابسته  فناوری اطالعات

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و
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                دار تسهیالت اشتغال فراگیر  اولویتفهرست رسته های 

 نام رسته نام استان

ن
گا

مز
هر

 

 ی و بسته بندی شیالتتولید و فرآور
 و صیادی(  میگو در قفسفقط ) 

صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 
 کشاورزی

 فناوری اطالعات
استخراج و فرآوری مواد معدنی )گچ، سنگ 

 آهن، شن و ماسه( 
 حمل و نقل و لجستیک صنایع دستی

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

  گردشگری )بوم گردی(  فنی و مهندسی خدمات  تولید، فرآوری و بسته بندی خرما فرآوری و بسته بندی محصوالت دامی

ن
دا

هم
 

 مبلمان و صنایع چوبی کفش و مصنوعات چرمی
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی )گردو و کشمش( 
 مصنوعات پالستیکی و الستیک صنایع دستی گردشگری

  کشاورزی خدمات فنی و مهندسی سفال فرآوری و بسته بندی مواد غذایی پوشاک  فناوری اطالعات

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

زد
ی

 

 صنایع دستی گردشگری محصوالت گلخانه ای فرش دستباف فناوری اطالعات کاشی و سفال

 پوشاک و نساجی
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

 کشاورزی  
 مصنوعات پالستیکی و الستیک شیرینی سنتی، قند و نبات صنایع برق و الکترونیک ساخت زیورآالت طال و جواهر

 جامعه سالمت های مراقبت سالمت گردشگری توسعه

 نگر
 مراکز توسعه و ساماندهی

 اعتیاد ترک
 خدمات گسترش و توسعه

   بهداشتی

 سنتی طب گسترش و توسعه

 علمی
 خدمات گسترش و توسعه

 خانگی مشاغل در سالمت
 فناوری و  افزارها نرم توسعه

 سالمت حوزه در نوین های
 درمانی تشخیص مراکز توسعه

   دولتی غیر توانی باز و

  والت دامیفرآوری محص

 


