
  جدول مشاغل زیربخش تولیدات گیاهی
  

  کد  زمینه فعالیت  عنوان شغل ردیف

 الف/1/0112/011/01 باغبانی  پرورش گیاهان آپارتمانی و گلدانی  1
 الف/2/0112/011/01 باغبانی اي  جات گلخانه پرورش سبزیجات و صیفی 2
 الف/1/0113/011/01 باغبانی پرورش درختان میوه  3
 الف/2/0113/011/01 اغبانیب پرورش پسته  4
 الف/3/0113/011/01 باغبانی پرورش انار  5
 الف/4/0113/011/01 باغبانی پرورش مرکبات  6
 الف/5/0113/011/01 باغبانی پرورش زیتون  7
 الف/6/0113/011/01 باغبانی  درختی  پرورش سیب 8
 الف/7/0113/011/01 باغبانی پرورش مو  9
 الف/8/0113/011/01 انیباغب پرورش موز  10
 الف/9/0113/011/01 باغبانی پرورش قارچ خوراکی  11
 الف/10/0113/011/01 باغبانی پرورش چاي  12
 الف/11/0113/011/01 باغبانی ایجاد نخلستان  13
 الف/3/0112/011/01 باغبانی کشت هیدروپونیک  14
 الف/4/0112/011/01 باغبانی هاي شاخه بریده  پرورش گل 15
 الف/12/0113/011/01 باغبانی احداث باغات گردو و فندق  16
 الف/5/0112/011/01 باغبانی )کار زعفران(کشت زعفران  17
 الف/1/0111/011/01 زراعت )برنجکار(زراعت برنج  18
 الف/2/0111/011/01 زراعت هاي روغنی  زراعت دانه 19
 الف/3/0111/011/01 زراعت )چغندرکار(زراعت چغندرقند  20
 الف/4/0111/011/01 زراعت )زمینی کار سیب(زمینی  زراعت سیب 21
 الف/5/0111/011/01 زراعت )کار ذرت(زراعت ذرت  22
 الف/6/0111/011/01 زراعت )کار گندم(زراعت گندم و جو  23
 الف/7/0111/011/01 زراعت ) کار علوفه(اي  زراعت نباتات علوفه 24
 الف/13/0113/011/01 زراعت فرنگی  زراعت توت 25
 الف/6/0112/011/01 زراعت زراعت نباتات جالیزي  26
  الف/8/0111/011/01  زراعت  زراعت نیشکر  27
  الف/9/0111/011/01 زراعت  زراعت حبوبات  28
  الف/10/0111/011/01 زراعت  زراعت سبزي و صیفی   29
  الف/11/0111/011/01 زراعت  زراعت توتون و تنباکو  30
  الف/14/0113/011/01  باغبانی  پرورش گیوي  31
  الف/15/0113/011/01 باغبانی  )گلخانه(پرورش توت فرنگی   32
  الف/16/0113/011/01 باغبانی  پرورش گل محمدي  33
  الف/17/0113/011/01 باغبانی  پیوند کار  34
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  الف/1/0130/013/01  کشاورزي  )مشاغل چند پیشه( کشاورزي عمومی   35
  ج/1/4523/452/45  کشاورزي و ساختمان  مقنیان کشاورزي  36
توت، انجیر،گالبی ، بادام ، خرمالو ( تولید و تکثیر نهال   37

  .....)،زیتون و 
  الف/18/0113/011/01  باغبانی

  الف/7/0112/011/01  باغبانی  تولید و تکثیر بذر  38
  الف/8/0112/011/01 باغبانی  تهیه و تولید نشاء  39
  الف/19/0113/011/01 باغبانی  کاشت و تکثیر درخت کنار  40
  الف/20/0113/011/01 باغبانی  ایجاد نهالستان آلوئه ورا  41
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