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 دفتر طرح و برنامه هاي درسي  :  نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
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 آدرس : 

  252، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره  ، نبش نصرت   ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي  –تهران 

  11512266              تلفن                     11244666       نگاردور

 :، فلز ( ، سفال صنايع دستي ) چوب اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

 

 

 : استاندارد شغل و آموزش  حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين

 اداره كل فني و حرفه اي استان سمنان  -

 فرآيند اصالح و بازنگري :  
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 و آموزش گان استاندارد شغلتهيه كنند

 مرتبط يي تجرب سابقه رشته تحصيلي مدرك نام و نام خانوادگي رديف

 اس ارشد كارشن اسمائيل حاج عليان محمد  6

 

 مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 

 

 سال  5

 مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي  كارشناس ارشد  رويا عمراني  2 

 

 سال  5

 سال  2 مديريت آموزشي  كارشناس ارشد  عبدالعارف شجاعي  3 

 سال 6 آموزشي تکنولوژي كارشناس  نسرين محمد حسني 4

 سال  2 شناسي باستان  كارشناس ارشد  عثمان ارازي 5

 سال 1 مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي  كارشناس ارشد  رزايييفاطمه عليم 1

 سال 1 مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي  كارشناس ارشد  فتح اهلل نيازي  6
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 تعاريف : 
 :  استاندارد شغل

 مي شود .مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملکرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 

 ستاندارد آموزش : ا
 ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

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

 :  شرح شغل
جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حووزه شوغلي ، مسويوليت هوا ،     بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل 

 شرايط كاري و استاندارد عملکرد مورد نياز شغل . 

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

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

 ارزشيابي : 
كتبي عملي و اخالق حرفه اي ، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 خواهد بود . 

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

 شايستگي : 
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، ن به يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايه ) رياضي هني الزم براي رسيداز معلومات نظري و توانمندي هاي ذحداقل مجموعه اي 

 ، تکنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي فيزيك 

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

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

 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 گردد.ايد رعايت و عمل شود كه كمترمالحظاتي است كه در هر شغل ب
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 فرهنگي -آثارتاريخي مرمتگرنام شغل : 

 1شغل شرح

يکي از مشاغل حوزه هنر است و وظيفه حفاظت و مرمت آثار تاريخي منقول  و غير منقول  فرهنگي-مرمتگر آثارتاريخي

شيمي، نساجي،  و با مشاغل حوزه هاي باستان شناس، زمين شناس، فيزيك، به عهده  دارددر حين و پس از كاوش را 

 در ارتباط است.متالوژي، ميکروبيولوژي 

   ورودي ويژگي هاي كارآموز

  ديپلم كليه رشته هاي تحصيليميزان تحصيالت : حداقل 

  سالمت كامل جسماني و رواني:  توانايي جسميحداقل 

 ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  موزشآدوره  طول

 ساعت  565     :                   آموزش   دوره  طول

 ساعت  01     :                 آموزش نظري ـ زمان

 ساعت   111     :                 ـ زمان آموزش عملي

 ساعت   -    :                                 زيروكارـ 

  ساعت  -    :                               ـ زمان پروژه

  شيوه ارزشيابي

 ٪25امتياز سنجش نظري: 

 ٪15عملي:  امتياز سنجش

 ٪66اخالق حرفه اي: 

  صالحيت هاي حرفه اي مربيان

سوال سوابقه كوار     5آثار تواريخي بوا   مرمت فوق ليسانس مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي به شرط داشتن مدرك ليسانس 

 مرتبط

 

                                                 

1. Job Description 
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                             2استاندارد شغل

   شغلي 3يشايستگي ها -

 ها  توانايي رديف

 حفاظت و مرمت آثار تاريخي )منقول( در حين كاوش  1

 حفاظت و مرمت آثار تاريخي )غيرمنقول( در حين كاوش 5

 حفاظت و مرمت آثار تاريخي )منقول( ، فرهنگي بعد از كاوش در موزه ها و مراكز ميراث فرهنگي 9

 حفاظت و مرمت آثار تاريخي )غير منقول( فرهنگي موزه اي  1

 آثار تاريخي با جنسيت هاي مختلف فن  شناسي  5

 حفاظت پيشگيرانه و ساماندهي مخازن در موزه ها  0

7  

8  

0  

16  

11  

15  

 

                                                 
2. Occupational  Standard      

3 Competency 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 

 عنوان توانايي : 
 حفاظت و مرمت آثار تاريخي )منقول( درحين كاوش

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

66 63 23 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،نش دا

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ، تجهيزات

 و منابع آموزشي مصرفي

انواع مواد شيميايي  -    دانش :
(EDTA  ،و اسيدهاي ضعيف

و  PVAاستن، اتانول پارالوئيد،
).... 

 گ هاي پزشکيانواع سرن-
 حفظه سرمم -
 كيسه پلي اتيلن -
 گذاريبرچسب مختلف كد -
 انواع قلمو -
 برس-
 تشت  -
 آب مقطر -
 چسب كاغذي -
 جعبه نگهداري موقت-
 ضربه گيرفوم پلي اتيلن -
 انواع اسپاتول ها-
 بيستوري-
 باند ضخم بندي-
 پوار-

   2 حفاظتي قبل از اقدام به  حفاري نحوه برنامه ريزي -

   2 اطالعات فرهنگي و تاريخي محل حفاري -

الت شيميايي آثار مدفون شده و نحووه ي بوه حوداقل    انواع فعل و انفعا -
 رساني آنها 

3   

به لحاظ روش هاي جداگانوه حفواظتي و   شده نحوه تفکيك آثار حفاري  -
 مرمتي 

2   

   6 نحوه مستند نگاري  -

    مهارت :

  5/6  كنترل شرايط اقليمي و رطوبت نسبي -

  6  خشك كردن تدريجي مناطق رطوبت زده  -

  6  پركردن مجدد  تمام محل با برخي از ترانشه ها با خاك  -

  6  براي جلوگيري از نفوذحصار كشي  -

  6  زهکشي محوطه حفاري شده  -

  6  استحکام بخشي بقايا -

  6  پوشاندن بقاياي حفاري شده -

  6  احداث سقف موقت  -

ام بخشووي و رسوويدگي بووه موضوووع پاكسووازي محوول حفاري،اسووتحک   -
 انبارنمودن صحيح و سالم اشياء )منقول(

 5/6  

  2  تصويربرداري و طرح برداري اوليه -

دسوت آموده از   ه ثبت و كدبندي وبسته بندي  و نگهداري موقت اشياء ب -
 حفاري

 6  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -
 

 عنوان توانايي : 

 منقول( درحين كاوشحفاظت و مرمت آثار تاريخي )

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 توجه به ميراث فرهنگي و دقت در حفاظت و مرمت  -

- 

 ايمني : 

 ماسك و دستکش در حين مرمت آثار مدفون شده رعايت نکات ايمني با استفاده از -

-  

 توجهات زيست محيطي :

-  

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -
 

 عنوان توانايي : 

 حفاظت و مرمت آثار تاريخي )غير منقول( در حين كاوش

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

66 62 22 

 يمنيا  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع ذره بين-    دانش :

 انواع كاردک-

ــيميايي و  - ــواد ش ــواع م ان

 استحكام بخش

 نگهدارنده يونليتانواع -

 

   6 نحوه برنامه ريزي بر اساس شرايط اقليمي -

   6 ج از آن خاك و خار زيرروش وضعيت سنجي آثار در  -

   6 نحوه تغيير شکل مواد متخلخل معدني در زير خاك -

   6 انواع تغييرات حاصل بعد از حفاري -

   6 نحوه مديريت حفاظتي در حين كاوش -

   2 فرآيند تثبيت، كاهش و افزايش رطوبت نسبي در حفاري -

ست آموده  ده شيوه هاي صحيح نگهداري و حفاظت از آثار غير منقول ب -

 از حفاري

2   

   6 نحوه مستند نگاري -

    مهارت :

  6  وضعيت سنجي آثار در  زير خاك و خارج از آن-

  6  تعيين اثر مواد بر چگونگي حفاظت آثار-

  2  تعيين تغييرات حاصل قبل و بعد از حفاري-

  6  تعيين رطوبت نسبي مناسب براي اشياء مختلف-

  2  اي صحيح مطالعه بر روي آثار مکشوفهتعيين روش ه-

  2  ه هاي نگهداري آثار تعيين و ارزيابي شيو-

  6  تعيين و كنترل اعمال و تغييرات محيطي-

  2  تصوير برداري و طرح برداري اوليه-

 



 9 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -
 

 عنوان توانايي : 

 ير منقول( در حين كاوشحفاظت و مرمت آثار تاريخي )غ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 تيم اعضاء سايربرقراري ارتباط مستقيم و صحيح بين مرمت گر و  -

-  

 ايمني : 

 ايمني در هنگام استفاده از ابزار استحکام بخش رعايت نکات  -

-  

 توجهات زيست محيطي :

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -
 

 عنوان توانايي : 

حفاظت و مرمت آثار تاريخي) منقول( فرهنگي بعد از كاوش در موزه ها و 

 مراكز ميراث فرهنگي

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

26 32 52 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دوربين عکاسي-    دانش :
 اشل عکاسي -
 فون عکاسي )رنگهاي اصلي(-
 متر -
 گونيا -
 پرگار -
 اشل خياطي -
 كاغذ پوستي -
 كاغذ كالك -
 سلفون -
 مدادرنگي پليکروم -
  CDماژيك  -
 اتود -
 قيچي -
 پنس  -
 اسپاتول -
 بيستوري -
 كيسه پلي اتيلن نمونه برداري  -
 برچسب نمونه برداري -
 چراغ الکلي و سه پايه -
 مواد شيميايي -
 انواع لوله آزمايش -
 بشر -
 ارلن  -
 سفال -
 شيشه -
 كاغذ -
 پارچه -
 فلز -
 چوب -
 چرم  -
 استخوان  -
 نقاشي سه پايه اي -
 اد استحکام بخش و تثبيت كنندهمو-
 رجشمار-
 لوپ دستي-
 كاغذ شطرنجي-
 كوليس-
 كتيرا-
 شيره انگور-
 فنول-

   6 بازبيني و تفکيك آثار بعد از انتقال از حفاري ، نحوه قرنطينه-

   5/2 مطالعات تاريخي و مطالعات تطبيقينحوه انجام  -

   2 نحوه مستند نگاري -

فووون شناسوووي و تفکيوووك سووواخت آثوووار   نحووووه انجوووام مطالعوووه -

 )سفال،شيشه،كاغذ،نقاشي سه پايه،پارچه،فلز،چوب،عاج،استخوان...(

1   

   1 عوامل آسيب رسان و نوع آسيب ايجاد شده معرفي -

   5/6 نحوه امکان سنجي روش هاي مرمت مناسب -

   6 روش هاي حفاظت و نگهداري پس از مرمت -

    مهارت :

  5/6  زان آسيب ها بر اساس تفکيك نوع آثارتعيين مي -

  5/6  تصوير برداري و طرح برداري از آثار انتقالي ، عکسبرداري -

  3  تفکيك ساخت آنهاكيفيت مواد تشکيل دهنده آثار و  تعيين كميت و -

  5/66  تعيين عوامل آسيب رسان و مستند سازي از آسيب هاي موجود -

مراحل اثور و اجوراي ايون برناموه بور      به جزء و جزء  برنامه ريزي دقيق -

 اصول مباني مرمتي اساس

 5/66  

  3  انباركردن و نگهداري هاي الزم بعد از انبارداري بسته بندي، تثبيت، -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزشي  برگه -

 عنوان توانايي : 
عد از كاوش در موزه ها و حفاظت و مرمت آثار تاريخي) منقول( فرهنگي ب

 مراكز ميراث فرهنگي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 كاغذ تيشو- نگرش :
 بتونه اكريليك-
 قلموي مخصوص آبرنگ-
 رنگ اكريليك-
 يانواع نخ خياط-
 اتو معمولي-
 آيرون-
 سمباده-
 گچ-
 ميکروسکوپ نوري-
 آب فشان-
 ميز نور-
 قيچي خياطي-
 سوزن خياطي-

 انواع چسب شيمي مرمتي
 موم دندانپزشکي-
 پودر رنگ معدني-
 خاك سفال  -
 ساخت مخصوص بتونه كاسه-
 سريش-
 شميسر-
 پالت رنگ-
 دستگاه بخار ساز-
 اپليکاتور-
 پنبه-
 اسفنج-
 اتوكالو-
 ظه چنبرمحف-
 هود ترك-
 پارچه كتان -
 ارچوب موقت بومچ-
 ميخ-
 چکش-
 ميخکش-
 وم كشب-
 چسب چوب -
 توري سفيد -
 پارچه ارگانزا رنگي-
 دهنده طبيعي مواد رنگ-
 پوست گردو-
 چاي خشك-
 دون اسيدمقواي ب -
 فيلم آموزشي-
 سرنگ-
-PH سنج 
 آب مقطرگير-

- 

 ايمني : 

- 

 توجهات زيست محيطي :

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 عنوان توانايي : 

 حفاظت و مرمت آثار تاريخي )غير منقول( فرهنگي موزه اي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/64 5/33 48 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مواد استحکام بخش -    دانش :

 گچ -

 ماله -

 مغار -

 كاردك -

 پودر رنگ -

 آهك -

 ميله هاي فلزي -

 دريل -

 موم قالبگيري -

 سيمان پليمري -

 الك با مش هاي مختلف -

 ورق طال -

 بيستوري -

 كيسه كوچك مخصوص نمونه برداري -

 قلموي آبرنگ -

 توري سفيد  -

 ظرف مخصوص ساخت گچ -

 يمياييمواد ش -

 استانبولي -

 پالستيك -

 چوب مخصوص ساخت تخته گچي -

 انگشتانه -

 قيچي دالبر -

   6 دست آمده از حفاريه نحوه بازبيني و بررسي آثار ب -

   2 نحوه انجام مطالعات تاريخي و مطالعات تطبيقي-

   2 نگارينحوه مستند -

)تزئينات سنگي در مطالعه فن شناسي و تفکيك ساخت آثار نحوه انجام  -

 ( نقاشي ديواري و تزئينات وابسته به معماري بنا،

3   

   3 شده وامل آسيب رسان و نوع آسيب ايجادمعرفي ع -

   5/6 مطالعه و امکان سنجي روش هاي مرمت مناسب -

   2 روش هاي حفاظت و نگهداري پس از مرمت -

    مهارت :

  2  فکيك نوع آثارتعيين ميزان آسيبها بر اساس ت -

  5/6  عکسبرداري،تصوير برداري و طرح برداري از آثار -

  3  تعيين كميت و كيفيت مواد تشکيل دهنده آثار و تفکيك ساخت آنها -

  62  تعيين عوامل آسيب رسان و مستند سازي از آسيب هاي موجود -

ي اين برناموه  برنامه ريزي دقيق و جزء به جزء مراحل مرمت اثر و اجرا -

 بر اساس اصول مباني مرمتي

 62  

  3  تثبيت و پايش شرايط محيطي -

-     
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 عنوان توانايي : 

 حفاظت و مرمت آثار تاريخي )غير منقول( فرهنگي موزه اي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

- 

 ايمني : 

 رعايت نکات ايمني در استفاده از مواد شيميايي و برقراري هرگونه تماس با اثر -

 توجهات زيست محيطي :

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 يي : عنوان توانا

 غيرمنقول( -فن شناسي آثار تاريخي با جنسيت هاي مختلف )منقول

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

62 65 26 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميکروسکوپ نوري-    دانش :

 الکتروني ميکروسکوپ-

SEM-EDX 

 XRFدستگاه -

 XRDدستگاه-

 FTIRدستگاه -

 ابزار و ظروف آزمايشگاهي-

 مواد شيميايي-

 كوره-

 ابزار نمونه برداري-

 فيلم -

اساليد از معرفي نقوش دوره -

 مختلف

 

   3 تکنيك ساخت آثار مختلف-

   3 مواد و عناصر تشکيل دهنده آثار نحوه دستيابي به نوع -

   2 ينات اثرنقوش به كار رفته در تزئ-

   4 مواد جايگزين براي قسمت هاي كمبود و تخريب شده در مرمت آثار-

    مهارت :

  3  تعيين نوع تکنيك ساخت انواع آثار-

  1  و انجام آزمايشات مربوطه آناليزنمونه برداري، -

  4  انجام مطالعات  تطبيقي و بررسي ميداني درخصوص تزئينات بکار رفته-

  2  اثرتعيين اشتراكات تاريخي و فني در ساخت -

 نگرش :

 

 ايمني : 

 

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزشي  برگه -

 عنوان توانايي : 
 حفاظت پيشگيرانه و ساماندهي مخازن در موزه ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

63 6 26 

 ايمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 ملحفه كاغذي-    دانش :
 مقواي بدون اسيد-
 چسب مخصوص بسته بندي-
 ليبل مخصوص كدبندي -

 مخزن پارچه اي و كاغذي
 دوربين -
 ليبل مخصوص نمايش-
 الگرديتا-

   2 ر مخزن موزه نحوه بسته بندي و حمل و نقل د-

   2 نحوه ثبت و كدبندي يکپارچه آثار در مخازن-

   2 نحوه مديريت خطر و ساختمان-

   3 نحوه پايش شرايط محيطي-

   2 نحوه حفاظت در آثار به نمايش در آمده-

   6 نحوه معرفي آثار به نمايش در آمده -

ركنان مووزه و بازديود   نحوه آموزش مديريت حفاظت به امناي اموال و كا-
 كنندگان

6   

    مهارت :

  5/6  تعيين ابزار و مواد و روش مناسب-

  6  بسته بندي-

  6  جداسازي-

  6  ثبت-

  6  كدبندي آثار-

  6  پايش شرايط محيطي مخزن-

  5/6  بازبيني ويترين ها و پايش ريز اقليم-

  6  تعيين شيوه هاي مناسب جابجايي آثار-

 نگرش :

 
 ايمني : 

 
 توجهات زيست محيطي :
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  برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار  -

 شماره تعداد  مشخصات فني  رديف

  ليتر براي هر كارگاه 4از هر كدام  انواع مواد شيميايي 6

   هر نفرعدد براي  6از هر كدام  شيشه اي( -انواع سرنگ )پالستيکي 2

  عدد براي هر كارگاه  56از هر سايز  برچسب براي كدگذاري 3

  عدد براي هر كارگاه  5از هر سايز  انواع قلمو 4

  عدد براي هر كارگاه  5 تشت 5

  عدد براي هر كارگاه 5 چسب كاغذي 1

  رول براي هر كارگاه  6 فوم ضربه گير 6

  عدد براي هر نفر 6 اسپاتول 8

  از هر كدام يك سري براي هر نفر  ي مختلفبيستوري با تيغ ها 2

  ر كارگاهرول براي ه 56 باند ضخم بندي  66

  عدد براي هر كارگاه 5 پوار 66

  عدد براي هر كارگاه 5 ذره بين 62

  سري كامل براي هر كارگاه 6 كانواع كارد 63

  ليتر براي هر كارگاه 4از هر كدام  انواع استحکام بخش ها  64

  ورق براي هر كارگاه 2از هر كدام  واع يونليتان 65

  عدد براي هر كارگاه 6 دوربين عکاسي 61

  عدد براي هر كارگاه 3 اشل عکاسي 66

  هر كارگاه  برايمتر  4از هر كدام  سفيد-مشکي-سبز-آبي-متري در رنگهاي قرمز4فون عکاسي  68

  عدد براي هر كارگاه  5 متر خياطي 62

  عدد براي هر كارگاه 3 متر فلزي 26

  عدد براي هر كارگاه 5 گونيا 26

  عدد براي هر كارگاه 3 پرگار 22

 

 توجه : 

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

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود . -
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  دارد تجهيزات ، مواد ، ابزار برگه استان -

 شماره تعداد  مشخصات فني  رديف

  عدد براي هر نفر  6 اشل خياطي 23

برگ براي هر كارگاه 56رول يا 6 كاغذ پوستي 24   

برگ براي هر كارگاه 56رول يا 6 كاغذ كالك 25   

برگ براي هر كارگاه 56رول يا 6 سلفون 21   

  راي هر كارگاهبسته ب 6 مداد رنگي پليکروم 26

  عدد براي هر كارگاه 5از هر كدام  در چهار رنگ CDماژيك  28

  عدد براي هر كارگاه  5 اتود 22

  عدد براي هر كارگاه 3  قيچي 36

  عدد براي هر نفر 6از هر كدام  پنس سركج و معمولي  36

  عدد براي هر نفر  6 قيچي كوچك جراحي 32

  عدد براي هر كارگاه 3از هر كدام  چراغ الکلي و سه پايه  33

  عدد براي هر كارگاه 46از هر كدام  لوله آزمايش غير مدرج و مدرج دردار 34

  عدد براي هر كارگاه 2از هر كدام  بشر در سايزهاي مختلف 35

  عدد براي هر كارگاه 2از هر كدام  ارلن در سايزهاي مختلف 31

  عدد براي هر كارگاه 3 رجشمار 36

  عدد براي هر كارگاه 2 وپ دستيل 38

  برگ براي هر كارگاه A3 56كاغذ شطرنجي  32

  عدد براي هر كارگاه 3 كوليس 46

  كيلو براي هر كارگاه 4 فنول 46

  برگ براي هر كارگاه 5از هر كدام  كاغذ تيشو با گرم هاي مختلف 42

  تيوپ براي هر كارگاه 3 بتونه اكلريليك 43

  عدد براي هر كارگاه 5 نگپالت ر 44

 توجه : 

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

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود . -
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  برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار  -

 شماره تعداد  مشخصات فني  رديف

  عدد براي هر كارگاه 5كدام از هر  صفر، صفر2صفر،  4لموي آبرنگ ق 45

  سري براي هر كارگاه  6 بزرگ اكريليكرنگ  41

  سري براي هر كارگاه 6 انواع نخ خياطي در رنگهاي مختلف 46

  عدد براي هر كارگاه 6 اتو معمولي 48

  از هر كدام يك عدد براي هر كارگاه آيرون با سر مختلف 42

  برگ براي هر كارگاه 5از هر كدام  سمباده با شماره هاي مختلف 56

  از هر كدام يك كيسه براي هر كارگاه گچ سمنان و اصفهان  56

  عدد براي هر كارگاه 6 ميکروسکوپ نوري 52

  عدد براي هر كارگاه 3 آب فشان 53

  عدد براي هر كارگاه 2 ميز نور 54

  ر كارگاهعدد براي ه 3 قيچي خياطي 55

  سري كامل براي هر كارگاه3 سوزن خياطي 51

  سري براي هر كارگاه 3از هر كدام  انگشتانه و قيچي دالبر 56

  هر كارگاه  ورق براي 66 موم دندانپزشکي 58

  گرم براي هر كارگاه 666از هر كدام  پودر رنگ هاي معدني در رنگهاي مختلف 52

  ارگاهكيسه براي هر ك 6 خاك سفال 16

  عدد براي هر كارگاه 5 كاسه ساخت مخصوص بتونه 16

  كيلو براي هر كارگاه 5 سريش 12

  كيلو براي هر كارگاه 5 سريشم 13

  عدد براي هر كارگاه6 دستگاه بخار ساز 14

  بسته براي هركارگاه 66 اپليکاتور آماده 15

  براي هر كارگاه بسته 66 پنبه 11

 

 

 توجه : 

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

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود . -
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  برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار  -

 شماره تعداد  مشخصات فني  رديف

  عدد براي هر كارگاه 6 اتو كالو 16

  هر كارگاهعدد براي  6 نبرمحفظه چ 18

  عدد براي هر كارگاه 2 هود متحرك 12

  متر براي هر كارگاه 66 پارچه كتان سفيد 66

  سري براي هر كارگاه  6 چهار چوب فلزي موقت بوم 66

  بسته براي هر كارگاه 2از هر كدام  ميخ ريز و معمولي 62

  هر كارگاه عدد براي 3 چکش 63

  براي هر كارگاه  عدد 2 ميخ كش 64

  عدد براي هر كارگاه  2 بوم كش  65

  كيلو براي هر كارگاه 3 چسب چوب 61

  متر براي هر كارگاه  2از هر رنگ  حرير ارگانزا در رنگهاي مختلف  66

  گرم براي هر كارگاه  366از هر كدام  مواد رنگي طبيعي  68

  متر براي هر كارگاه  6 از هر كدام چرم در رنگها و ضخامتهاي مختلف 62

  برگ براي هر كارگاه A2 26مقواي بدون اسيد  86

  بسته براي هر كارگاه 2 سنج PHكاغذ  86

  عدد براي هر كارگاه 6 دستگاه آب مقطر گير 82

  متر براي هر كارگاه  66 پالستيك 83

  عدد براي هر كارگاه 2 استانبولي 84

  عدد براي هر كارگاه  3 ماله 85

  عدد براي هر كارگاه 5 مغار 81

  كيسه براي هر كارگاه6 آهك 86

  متر براي هر كارگاه 4 سانت 6ميله فلزي گرد به قطر  88

 

 توجه : 

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

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 ز محاسبه شود .مواد به ازاء يك نفر كارآمو -
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  برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار  -

 شماره تعداد  مشخصات فني  رديف

  عدد براي هر كارگاه 6 دريل 82

  براي هر كارگاه كيلو 6 سيمان پليمري 26

  براي هر كارگاه سري 6 الك 26

  براي هر كارگاه  نيم متر ورق طال 22

  ر كارگاهعدد براي ه 2 رنگ 62آبرنگ  23

  عدد براي هر كارگاه6 كوره 24

  عدد براي هر كارگاه P4 6كامپيوتر  25

  عدد براي هر كارگاه  6 ويدئو پروجکشن 21

  عدد براي هر كارگاه  XRF 6دستگاه  26

  عدد براي هر كارگاه  XRD 6دستگاه  28

  عدد براي هر كارگاه  FTIR 6دستگاه  22

   كارگاهعدد براي هر  6 يميکروسکوپ الکترون 666

  عدد براي هر نفر 6 سانتي 5برس يا قلمو رنگ  666

  جعبه براي هر نفر 2 جعبه نگهدارنده موقت 662

  عدد براي هر كارگاه 8 محفظه سرم 663

  بسته براي هر كارگاه 2 كيسه پلي اتيلن در سايز بزرگ 664

  نمونه شيء براي هر نفر 6 سفال 665

  نمونه شيء براي هر نفر 6 شيشه 661

  برگ براي هر نفر  2 كاغذ قديمي 666

  نمونه شيء براي هر نفر 6 پارچه 668

  نمونه شيء براي هر نفر 6 فلز 662

  نمونه شيء براي هر نفر 6 چوب 666

 

 توجه : 

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

 سه نفر محاسبه شود .ابزار به ازاء هر  -

 مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود . -
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  برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار  -

 شماره تعداد  مشخصات فني  رديف

  نمونه شي براي هر نفر 6 استخوان 666

   نفرعدد براي هر  6 نقاشي سه پايه اي 662

  كيلو براي هر كارگاه 2 كتيرا 663

  كيلو براي هر كارگاه  6 يره انگورش 664

  رول براي هر كارگاه 6 توري سفيد  665

  عدد براي هر كارگاه  8 اسفنج 661

  براي هر كارگاه  ليتراز هر كدام نيم  انواع چسب شيمي مرمتي 666

  سير براي هر كارگاه  2 پوست گردو 668

  كيلو براي هر كارگاه 6 چاي خشك  662

  عدد براي هر كارگاه  8 وص ساخت گچظرف مخص 626

  بسته براي هر كارگاه  2 كيسه كوچك نمونه برداري 626

  عدد براي هر كارگاه  6 متر 6*5/6تخته وايت برد  622

  عدد براي هر كارگاه  6از هر  كدام  ماژيك وايت برد )قرمز، آبي، مشکي( 623

  عدد براي هر كارگاه  6 تخته پاك كن 624

  عدد براي هر كارگاه  6 رديتا الگ 625

  رول براي هر كارگاه  3 ملحفه كاغذي 621

  عدد براي هر كارگاه 6 كيلويي پودر خشك 1كپسول آتش نشاني  626

    

    

    

    

    

 

 توجه : 

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

 محاسبه شود . ابزار به ازاء هر سه نفر -

 مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود . -
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي   - 

 شرح رديف

، ه رسوول وطون دوسوت    مو ، ترج، حفاظت و نگهداري و مرمت آثار هنري و تواريخي  ، هارولد . ج ليت ربلند 6

  6382، ، دانشگاه هنر تهران 

 .  6366، ، دانشگاه هنر ، تهران اظت و مرمت در كاوش هاي باستان شناسي ، حف، نيکالس استانلي پرايس  2
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