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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي  :  ويبنظارت بر تدوين محتوا و تص
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  : آدرس 
   97، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره  ، نبش نصرت   ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي  –تهران 
   66944120              تلفن                     66944117       نگاردور

  )  :هنرهاي تزئيني(اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع دستي و هنر
  
 

  :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان البرز-
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي  -

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
  
 



 

  
    

  
 

  شغلآموزشگان استانداردتهيه كنند
  مرتبط يي تجرب سابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

 سال  3 مديريت خانواده  ديپلم  الميرا غالمرضايي   1

 سال  10 اقتصاد  ديپلم  فرهاد بحري   2

 سال  20 آموزشي  كارشناس  حبيبي محمدرضا   3

 سال  17 صنايع دستي  كارشناس  عفت همداني   4

  سال22 مسئول گروه صنايع دستي و هنر كارشناس صديقه رضاخواه  5

6       

7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       

  



 

  
  

 :تعاريف
  :  استاندارد شغل

  .ي شود شخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مم
  : استاندارد آموزش 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه
  :  نام يك شغل 

  . و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود به مجموعه اي از وظايف 
  :  شرح شغل

هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شـغلي ، مسـئوليت   
  . از شغل شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد ني

  : طول دوره آموزش 
  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي 

  : ويژگي كارآموز ورودي 
  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 

  : ارزشيابي 
كتبي عملي و اخالق حرفه اي ، عملي بخش  ه، كه شامل سوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع آوري شواهد و قضا

  . خواهد بود 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  : شايستگي 

  . يط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد توانايي انجام كار در مح
  : دانش 

، رياضي ( كه مي تواند شامل علوم پايه . هني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذحداقل مجموعه اي 
   .، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 

  : مهارت 
  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

  : نگرش 
  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق حرفه اي مي باشد 

  : ايمني 
  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 

  :توجهات زيست محيطي 
 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمتر



 

  

  
  
  
  

     تخم شتر مرغي پوكه  يحكاك: شغل وزش استاندارد آمنام 

  1:شغلاستاندارد آموزش  شرح
تشخيص پوكـه  « :وظايفي همچون است، كه شامل و هنر تخم شتر مرغ يك شغل از گروه صنايع دستي ي پوكه  يحكاك

نصـب   كـه ،  بـر روي پو ايجـاد نقـش   ، انتخاب و انتقال طرح ،  اسيد شويي و كندن پوسته داخلي آن،برش اوليه و  مناسب
اين شغل مي تواند با كارگاه هاي بزرگ تر توليدي صنايع دستي و  . مي باشد بسته بندي  وپوكه طراحي شده بر روي پايه 

 .در ارتباط باشدو نمايشگاه ها فروشگاه هاي صنايع دستي 

    :ورودي ويژگي هاي كارآموز
    راهنمايي پايان دوره: ميزان تحصيالت حداقل 
     سالمت كامل جسماني و رواني:  ي جسميتوانايحداقل 

   ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

   :موزشآدوره  طول
  ساعت      98          :                   آموزش   دوره  طول

  ساعت      35        :                 ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      63         :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        -          :                                 زيروكارـ 

  ساعت        -      :                               ـ زمان پروژه

  : شيوه ارزشيابي
  % 25كتبي 
 % 65عملي 

 % 10مشاهده اي 

  : صالحيت هاي حرفه اي مربيان
  مرتبط و دو سال سابقه كاردارا بودن حداقل ديپلم متوسطه 

  

                                                 
١. Job Description  
 



 

 
 
 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

  . حكاك پوكه ي تخم شتر مرغ ، پوكه ها را به وسيله اسيد شسته و سپس بر روي آن نقش هاي زيبا ايجاد مي كند 
  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Carved Ostrich eggs  
  
  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  
  
  
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع        جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع           جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 

            ■نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
  



 

  
 
 
 
 

                      2شايستگي/استاندارد آموزش شغل
  3كارها / شايستگي ها  - 

 عناوين رديف

 با شرايط استانداردمطابقراه اندازي كارگاه  1

 با طرح مورد نظر متناسبانطباق و انتخاب پوكه  2

 تخليه برش اوليه پوكه جهت  3

 اسيد شويي و كندن پوسته داخلي پوكه خالي   4

 انتخاب و انتقال طرح مناسب كار   5

 يجاد نقوش و حكاكي طرح مورد نظر ا  6

 نصب پوكه طراحي شده بر روي پايه  7

 محصوالتبسته بندي   8

 و ارائه محصوالتبازاريابي   9

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 

  
  
  

                                                 
١. Occupational / Competency Standard      
٣ . Competency / task 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
  با شرايط استاندارد مطابق راه اندازي كارگاه

 موزشزمان آ

 جمععملي نظري  

5 10 15 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ، تجهيزات
  و منابع آموزشي مصرفي

  كاغذ  -مداد         :دانش
  كپسول آتش نشاني

  جعبه كمك هاي اوليه 
  ميز و صندلي 

  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد 

  دستگاه تهويه 
  ه گرمايشي و دستگا

  سرمايشي 
  ميز كار 

 ابزار عمومي كارگاهي 

      1  ) ابعاد، ارتفاع، تأسيسات(شرايط فيزيكي كارگاه  -

      1 تجهيزات و ملزومات و ابزار كارگاهي مورد نياز -

      1 كارگاهي مناسب)لي آت(چيدمان روش هاي -

      1 انبارداري مواد اوليه، ابزار، محصول  روش هاي-

      1 )نور، تهويه، گرمايش، سرمايش(شرايط جوي مناسب تاثير-

      :مهارت

    3  )دفتري، كارگاهي، انبارداري(تنظيم تقسيمات كارگاهي -

مـواد مصـرفي، محصـول توليـد(طراحي و قفسه بندي جهت انبارداري-
  ) شده

 3    

    3  في مورد نيازطراحي و چيدمان و استقرار ميز كار، ابزار، مواد مصر-

    1  تنظيم جريان مناسب نور و تهويه و هواي محيط كارگاه -

 :نگرش
 ايجاد كارگاه مناسب از نظر آرامش فيزيكي -

  : و بهداشتايمني
 نصب جعبه كمك هاي اوليه-نصب وسايل اطفاء حريق در كارگاه-
 ر مرغرعايت اصول ايمني در حين كار با پوكه تخم شت-

  :توجهات زيست محيطي 
  و جمع آوري آن از محيط زيستجلوگيري از پراكندگي مواد زائد پوكه تخم شتر مرغ-

  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
    با طرح مورد نظرمتناسب انطباق و انتخاب پوكه 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

3 4 7 

  ايمني  ،نگرش  رت ،مها ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  تخم شتر مرغ        :دانش
  پوكه خالي تخم شتر مرغ 

  كاغذ طراحي -مداد 
  كوليس

  متر
  ميكرومتر
  خط كش

  گونيا
  پرگار

    1 كيفيت تخم هاي شتر مرغ نسبت به همديگر -

    دقيقه30  ب متناسب با طرح مورد نظر   ويژگي پوكه هاي مرغو -

    دقيقه30 )كوليس، متر، ميكرومتر، خط كش، گونيا، پرگار(ابزارهاي اندازه گيري -

    1  اشكال و احجام هندسي) سطحي و حجمي(روش اندازه گيري  -

     :مهارت

   1   مقايسه چند پوكه خالي با يكديگر و يادداشت ويژگي هاي هر يك  -

اشـكال و)سـطحي و حجمـي(اندازه گيري پوكه هاي خالي بـه روش-
طـرح قابـل اجـرا بـر روي      مطابقاحجام هندسي و كاربرد هر يك از آنها 

  )جاشكالتي، چراغ خواب، لوستر، كاسه(پوكه خالي 

 3   

  :نگرش 
 كارهاي سفارشي از طرف مشتريان  بهينهياجرا-

  :  و بهداشت ايمني
      و پيشگيري از شكستن پوكه هاي خالي و آسيب رساني آنهامراقبت -

  :توجهات زيست محيطي 
پيشگيري از شكستن و پخش شدن مواد فاسد شده درون پوكه خالي بر روي سطح ميـز كـار و يـا    -

     كف زمين كارگاه
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
    خليهبرش اوليه پوكه جهت ت

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  پوكه خالي تخم مرغ        :دانش
  ابزار تراش و برش 

  اره برقي تيز و كوچك 
  دستگاه فرز 

  مته و انواع آن
  و دواراره برقي تيغه اي 

  ماسه نرم
  جا تخم مرغي چوبي

      1  انواع برش جهت كار -

      1 )اره برقي تيغه اي، اره برقي دوار(ابزار مناسب برش پوكه -

برش پوكه به وسيله اره برقي تيغه اي يـا اره برقـي دوار بـر     روش هاي -
  )سانت 20جاتخم مرغي چوبي به ارتفاع (روي پايه نگه دارنده آن 

1      

      :رتمها

نگهداري پوكه تخم مرغ در جا تخم مرغي چوبي و ريختن ماسه نرم در  -
  اطراف آن و برش سر پوكه به وسيله اره برقي تيغه اي

 3    

نگهداري پوكه تخم مرغ در جا تخم مرغي چوبي و ريختن ماسـه نـرم -
  در اطراف آن و برش سر پوكه به وسيله اره برقي دوار

 3    

  :نگرش 
 نجام بهينه كار به منظور زيبايي و كاربرد محصول توليد شدها-

  :  و بهداشت ايمني
اسـتفاده از   –دريـل و فـرز    -رعايت نكات ايمني در حين كار با اره برقي تيغه اي و اره برقي دوار   -

     ماسك و دستكش
  :توجهات زيست محيطي 

ري از پراكنده شـدن قطعـات و يـا گـرده هـاي      رعايت اصول بهداشت در حين كار به منظور جلوگي-
  پوكه خالي در فضا

  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
  اسيدشويي و كندن پوسته داخلي پوكه خالي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 7 10 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  مواد شوينده        :دانش
  لكه بر و پاك كننده 

  دستكش  -پرس 
  ماسك 

  فسفات لوريل 
  صابون –آب 

  پودر شستشو
  محلول وايتكس

  پنس
  انبر
  گيره

  تيغ جراحي

     1  روش خارج نمودن پوسته داخلي  -

پودر شستشو،(و مواد شوينده)گيره، پنس، انبر، تيغ جراحي(ابزارانواع-
  )محلول وايتكس، محلول فسفات لوريل، صابون، آب

1     

جلـوگيري از فاسـد شـدن، كپـك زدن،     (اهداف اسيدشـويي   مفاهيم و -
آلودگي پوكه، بوگرفتن پوسته داخلي و خام شـدن پوسـته آهكـي جهـت     

  ) تراش و سوراخكاري

1     

       :مهارت

    4   نبر، گيره، تيغ جراحي خارج كردن پوسته داخلي به وسيله پنس، ا -

شستشوي نهايي پوكه خالي شده از مايع و پوسـته داخلـي بـه كمـك      -
  )  پودر شستشو، محلول وايتكس، محلول فسفات لوريل، صابون، آب(

  3    

 :نگرش
     تميز نمودن پوكه به منظور رفع كدري و بوي بد و ايجاد شفافيت و براق شدن سطح كار -

  :  شتو بهداايمني
رعايت نكات ايمني در هنگام اسيدشويي به منظور جلوگيري از زخم شدن پوست بـه وسـيله اسـيد      -

      كاربردي
  :توجهات زيست محيطي 

  رعايت اصول بهداشتي در دفع مناسب مواد زائد درون پوكه تخم شتر مرغ و شوينده هاي اسيدي -
  



 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزشي برگه -
 

  : عنوان
  انتقال طرح مناسب كار

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

4 8 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  مداد        :دانش
  كاغذ طراحي 

كالك ، پوستي، شطرنجي، 
   A4سفيد 
  كاربن

  مداد اتود
  مداد رنگي

  اژيك وايت برد م
  الگوها و سمبل ها  

  تخته وايت برد

طرح ها و الگوهاي مختلف تجاري، فرهنگـي، اجتمـاعي و كـاربردانواع-
  آنها  

1      

      1 طرح هاي مفهومي و مشاوره با مشتري به هنگام دريافت سفارشانواع-

      1 اليمواد و وسايل اثرگذار به منظور انتقال طرح بر روي پوكه خانواع-

      1 كاربرد مواد و وسايل اثرگذار   -

      :مهارت

لگوها و برندهاي تجاري بر روي پوكه خالي تخم شتراانتقال طرح ها و -
  مرغ

 2    

    2   انتقال طرح هاي هنري و مفهومي بر روي پوكه خالي  -

    2  انتقال طرح هاي سفارش مشتري بر روي پوكه خالي-

    2  رح ها بنابر شكل و فرم پوكه تخم مرغاصالح ط-

 :نگرش
     جذابيت بيشتر و جلب توجه مشتريان و بازار فروش-

  :  و بهداشتايمني
 استفاده صحيح از ابزار كاربردي در انتقال طرح، مانند مداد، كاربن، راپيد    -

  :توجهات زيست محيطي 
  قيم دست و دستگاه تنفسي با مواد كاربردي در انتقال طرحجلوگيري از ارتباط مست-

  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
  ايجاد نقوش و حكاكي طرح مورد نظر

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

3 12 15 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ابزار عمومي        :دانش
  دستگاه فرز دستي 

      1 دستگاه هاي فرز با دور موتور مختلف و تفاوت كاربرد آنها -  مته هاي مختلف

      1  ابزار كارگاهي مورد استفاده  انواع -

      1 مته ها و اره هاي قابل نصب بر روي دستگاه فرز و دريلانواع-

       

      :رتمها

    3  حكاكي با مته هاي مختلف و دستگاهي با دور موتور مناسب  -

    3   ايجاد بعد مناسب براي طرح مورد نظر -

    3  سوراخ كاريهاي الزم در ايجاد نقوش مورد نظر-

    3   پرداخت كاري نهايي به منظور صحت و لطافت نقوش حكاكي شده  -

 :نگرش
      هنگ بهينه، دقت و تعمق به منظور بهره وري از امكانات در دسترسايجاد و انتقال فر -

  :  و بهداشتايمني
  رعايت اصول ايمني به هنگام كار با دستگاه فرز و مته هاي مختلف   -

  :توجهات زيست محيطي 
خـم شـتر   به هنگام حكاكي بايد از انتشار گرده هاي مواد آهكي و ساير مواد معدني كه در پوسـته ت  -

  .مرغ موجود است جلوگيري نمود
  
  



 

  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
  نصب پوكه طراحي شده بر روي پايه

  

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

3 5 8 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  يمصرفي و منابع آموزش

 -انواع پايه هاي فلزي         :دانش 
چوبي مناسب  - شيشه اي 

  با طرح 
  سيم

  المپ كليد
  دوشاخه

  سيم لحيم
  هويه 

  چسب برقي

      1 طراحي آنها  روش هاي پايه وانواع-

      1  پايه مناسب طرح مورد نظر  روش انتخاب -

      1 ملزومات پايه مناسب جهت اتصال و كاربرد آن-

       :مهارت 

    2  طراحي پايه مورد نظر مطابق با كاربرد آن -

    1   ناسب با طرح مورد نظر تآماده سازي پايه م -

    1  نصب پوكه آماده بر روي پايه-

    1   آزمايش كاربردي كار تمام شده -

 :نگرش
  ايجاد سطح اتكا و استقرار به منظور جلوگيري از آسيب پذيري پوكه طراحي شده  -
 زيباتر و كاربردي شدن پوكه طراحي شده   -

  :  و بهداشت ايمني
 رعايت نكات ايمني به هنگام نصب -
  )شعله مناسب كار   -از قبيل شكنندگي و اتصال برق  (-

  :توجهات زيست محيطي 
 در فضادقت و بررسي اتصاالت و شعله به منظور جلوگيري از سوختن پوكه و انتشار بوي نا مناسب  -

  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
  محصوالتبسته بندي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 4 8 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  انواع سلفون ضربه گير        :دانش
عبه مقوايي در ابعاد انواع ج

  و ضخامت مختلف 
  مداد 

  ماژيك
  مداد رنگي 

  چسب مايع 
  چسب نواري  

     1  انواع سلفون ضربه گير و محفوظ ماندن از ضربه -

     1 )جنس و مقاومت( انواع جعبه بسته بندي -

     1  )حجم، رنگ، سبك ( طراحي و ديزاين بسته بندي روش هاي  -

     1 )دوجين-جين-زوجي -كي ت( روش بسته بندي -

       :مهارت 

جعبـه،قاب محافظ،بسته بندي محصول به وسيله سلفون ضربه گير-
  بسته بندي  

 1    

قرار دادن بلوك يونوليتي و يا چهارچوب در پائين و بـاالي جعبـه بـه     -
  جهت استحكام بيشتر محصول 

 1    

    1  دسته بندي جعبه هاي بسته بندي شده-

    1   چيدن جعبه هاي آماده در ماشين بارگيري و ارسال به واحد توزيع  -

 :نگرش
  ارائه محصول با بسته بندي هاي مناسب و جذاب جهت جلب نظر مشتريان در بازار مصرف -

  :  و بهداشتايمني
  رعايت اصول انتقال جعبه هاي بسته بندي به منظور جلوگيري از آسيب پذيري كارگر  -

  :توجهات زيست محيطي 
  رعايت اصول استقرار و انبار جعبه ها به منظور استفاده از روشهاي بهتر جهت انتقال بسته بندي ها -

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
   و ارائه محصوالت بازاريابي

  

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

7 7 14 

  ايمني  ،رش نگ مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه       :دانش
  اينترنت 

  تلفن
  مودم 

  مجالت 
  روزنامه ها 

  بروشور

      3 مقررات قانوني توليد و توزيع در بازار مصرف  -

      2 اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بازار مصرف تاثير شرايط-

شـركتها، افـراد، ايـام، مكـان،(عوامل توزيع كاال در بازار مصـرفاثيرت-
  )  زمان 

2      

       

      :مهارت

دستيابي به منابع اطالعاتي، قانوني، اجتماعي، فرهنگـي و اقتصـادي در    -
  كوتاه ترين مدت به جهت بهره وري  

 3    

    2  ع كاالبرقراري ارتباط مؤثر با عوامل و دست اندر كاران توزي-

    2   ارسال و تحويل كاال بنابر سفارش در اسرع وقت -

      

  :نگرش 
كاالي توليد شده در كوتاه ترين زمان بايد بدست مصرف كننده برسـد و مشـتري هميشـه راضـي     -

  .باشد
  :  و بهداشت ايمني

   رعايت اصول ارسال كاال در حد توان كارگر -
  :توجهات زيست محيطي 

 پيشگيري از هر گونه خطر احتمالي شكستن، پراكنده شدن ضايعات در محيط-
  



 

 
 
 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام رديف

        دستگاه تهويه  1
        كپسول آتش نشاني   2
        جعبه كمك هاي اوليه  3
        ميز كار  4
        صندلي  5
        دستگاه فرز  6
        مته  7
      تيغه اي و دوار  اره برقي   8
      فلزي ، شيشه اي ، چوبي  انواع پايه ها  9
        سيم  10
        المپ كليد  11
        دوشاخه  12
        سيم لحيم  13
        هويه  14
        چسب برق  15
        رايانه  16
        تلفن  17
          

          
          
  

  
  : توجه 

  . نفر در نظر گرفته شود  15يك كارگاه به ظرفيت تجهيزات براي  -
 
 
 



 

 
 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق   نام  رديف

       مداد  1

        كاغذ  2

       پوسته ي تخم شترمرغ  3

       ماسه ي نرم  4

        مواد شوينده  5

        لكه بر و پاك كننده  6

       ريلفسفات لو  7

       آب و صابون  8

        پودر شستشو  9

       كاغذ طراحي  10

       پوستي كاغذ كالك،  11

       كاغذ شطرنجي  12

        كاربن  13

       مداد اتود  14

       مداد رنگي  15

       ماژيك وايت برد  16

        تخته وايت برد  17

       چسب مايع و نواري   18

       جعبه مقوايي  19

  
  

  : توجه 
  .نفر محاسبه شود  15ه ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت مواد ب -

 
 



 

 
 
 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق   نام  رديف

       كوليس  1

        متر يا سانتي متر  2

       خط كش  3

       گونيا  4

       پرگار  5

        ابزار تراش و برش  6

       ي چوبيجا تخم مرغ  7

       ماسك  8

        پنس  9

       انبر  10

       گيره  11

       تيغ جراحي  12

          

         

         

         

          

         

         

  
  : توجه 

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
  
  



 

 
 
 
 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

       
           
           
             
           
       
       

 
 
 
 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 مولفين /مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

            
            
               
        
               
            
        

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  
  رديف عنوان

 1 

  2 

 3 

  4 

 5 

  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

  
  
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
  هاي سودمند و مرتبط فهرست معرفي نرم افزار

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  
  
  
 


