
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ثعوِ تعبلي

 ٝقب١٣ت آ٤ٝصؽ
 دىتش عشح ٣ ثش١ب٦ٝ ٧بي دسػي

 
 

  آ٤ٝصؽ ؿن٘اػتب١ذاسد 
 
 
 
 

 عٌَاى آهَزغ ؼغل 
 

 ظَخت ًگبر چرم
 صٌبیع دظتي )چَة، فلس، ظفبل ٍ...(   گرٍُ ؼغلي 

 
 وذ هلي آهَزغ ؼغل 

1/1/13/03-8 
 

 

 تبریخ تذٍیي اظتبًذارد :

 28/1/92تب تبریخ                  28/1/90تبریخ    هذت اعتجبر اظتبًذارد   :   از 

 

 

 

 

 



 1 

 

  دفتر طرح ٍ ثرًبهِ ّبي درظي ًظبرت ثر تذٍیي هحتَا ٍ تصَیت  :
  8-1/1/13/03:  وذ هلي ؼٌبظبیي ؼغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرض  دفتر طرح ٍ ثرًبهِ ّبي درظي

، اي وؽَر  ، ظبزهبى آهَزغ فٌي ٍ حرفِ 2، ظبختوبى ؼوبرُ ، ًجػ خيبثبى ًصرت    ، خيبثبى خَغ ؼوبليخيبثبى آزادي    –تْراى 

 259ؼوبرُ 

 66569900 – 9تلفي                                                    66944117دٍرًگبر       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرض الىترًٍيىي : 

 

 :     صٌبیع دظتياعضبء وويعيَى تخصصي ثرًبهِ ریسي درظي رؼتِ   

 فبطوِ عرفبًي: وبرؼٌبض صٌبیع دظتي ٍ رئيط ادارُ آهَزغ هعبًٍت صٌبیع دظتي ظبزهبى هيراث فرٌّگي -

 

 حَزُ ّبي حرفِ اي ٍ تخصصي ّوىبر ثراي تذٍیي اظتبًذارد ؼغل ٍ آهَزغ:  

 رُ ول آهَزغ فٌي ٍ حرفِ اي خَزظتبىادا -

-  

 فرآیٌذ اصالح ٍ ثبزًگري :  

- 

- 
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 تْيِ وٌٌذگبى اظتبًذارد ؼغل *

 ایويل تلفي ٍ، آدرض   ظبثمِ وبر هرتجط ؼغل ٍ ظوت  رؼتِ تحصيلي آخریي هذرن تحصيلي  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي فردی

1  

 ًبّيذ عطبئيبى

وبرؼٌبظي علَم 

 ترثيتي

هذیریت 

 آهَزؼي

 تٚي٠ ثبثت : ػبٗ 10 هرثي

 09166100599تٚي٠ ٧ٞشا٥ : 

 dihan_33@yahoo.comايٞي٘ : 

اٍجووبٗ  19آدسع : ا٧وو٤اص ّوو٤ي ٝٚووت     

 23پالُ

 ًذا 2

 ؼيخ االظالهي 

اظتبد  عىبظي فَق ليعبًط 

 داًؽگبُ

  تٚي٠ ثبثت : ػبٗ  7 

تٚيووووووووو٠ ٧ٞوووووووووشا٥ : 

09386001915 

 ايٞي٘ : 

 آدسع : 

 

 

 فریذُ  3

 دیلوي

 وبرؼٌبض

 فٌي

صٌبیع 

 دظتي

 تٚي٠ ثبثت : ػبٗ 5   هرثي

 09166054029تٚي٠ ٧ٞشا٥ : 

 ايٞي٘ : 

 آدسع : 

 

 زّرا 4

 ثْوٌيبر

 تٚي٠ ثبثت :  ػبٗ  5 اًيوبتَر ًمبؼي َق ليعبًطف

 09126398715تٚي٠ ٧ٞشا٥ : 

 ايٞي٘ : 

 آدسع : 

 

 

 

علَم  ليعبًط پرٍاًِ تروي ًصاد 5

 ترثيتي

وبرؼٌبض 

 پصٍّػ

 0611-2290129تٚي٠ ثبثت :  15

 09166117850تٚي٠ ٧ٞشا٥ : 

ث٤ٚاسى٢ي ٣ حشى٦ اي -ػپيذاس-آدسع : ا٤٧اص

حشىوو٦ اي  اداس٥ ّوو٘ آٝوو٤صؽ ى٢ووي ٣  –

 ٣احذپظ٧٣ؾ ٣ثش١ب٦ٝ سيضي-خ٤صػتبٟ

  pajoohesh@khztvto.coايٞي٘:

  

ادثيبت  ليعبًط زیٌت پرچوي 6

 فبرظي

هعئَل 

 پصٍّػ

 0611-2290129تٚي٠ ثبثت :  15

 09163009529تٚي٠ ٧ٞشا٥ :

ثٚو٤اسى٢ي ٣ حشىو٦   -ػپيذاس--آدسع : ا٤٧اص

اداس٥ ّوو٘ آٝوو٤صؽ ى٢ووي ٣ حشىوو٦ اي –اي 

 ٣ثش١ب٦ٝ سيضي٣احذپظ٧٣ؾ -خ٤صػتبٟ

 pajoohesh@khztvto.coايٞي٘:
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 تعبریف : 
 اظتبًذارد ؼغل : 

ٝي ؿ٤د ٝـخلبت ؿبيؼتٖي ٧ب ٣ ت٤ا٢ٞ١ذي ٧بي ٤ٝسد ١يبص ثشاي فْٞٚشد ٤ٝثش دس ٝحيظ ّبس سا ٤ٕي٢ذ دس ثقضي اص ٤ٝاسد اػتب١ذاسد حشى٦ اي ١يض ٕيت٦ 
. 

 اظتبًذارد آهَزغ : 
 يبدٕيشي ثشاي سػيذٟ ث٦ ؿبيؼتٖي ٧بي ٤ٝج٤د دس اػتب١ذاسد ؿن٘ .  ي ١َـ٦

 ًبم یه ؼغل :  
 ث٦ ٝج٤ٞف٦ اي اص ٣ؽبيو ٣ ت٤ا٢ٞ١ذي ٧بي خبف ٦ّ اص يِ ؿخق دس ػغح ٤ٝسد ١ؾش ا١تؾبس ٝي س٣د اعالً ٝي ؿ٤د . 

 ؼرح ؼغل : 
س٧ب  استجبط ؿن٘ ثب ٝـبم٘ ديٖش دس يِ ح٤ص٥ ؿنٚي ، ٝؼئ٤ٙيت ٧وب ،  ثيب١ي٦ اي ؿبٝ٘ ٨ٜٝ تشي٠ ف٢بكش يِ ؿن٘ اص ٍجي٘ جبيٖب٥ يب ف٤٢اٟ ؿن٘ ، ّب

 ؿشايظ ّبسي ٣ اػتب١ذاسد فْٞٚشد ٤ٝسد ١يبص ؿن٘ . 

 طَل دٍرُ آهَزغ : 
 حذاٍ٘ صٝبٟ ٣ جٚؼبت ٤ٝسد ١يبص ثشاي سػيذٟ ث٦ يِ اػتب١ذاسد آ٤ٝصؿي . 

 ٍیصگي وبرآهَز ٍرٍدي : 
 ّبسآ٤ٝص دس ٢٧ٖبٛ ٣س٣د ث٦ د٣س٥ آ٤ٝصؽ ا١تؾبس ٝي س٣د . حذاٍ٘ ؿبيؼتٖي ٧ب ٣ ت٤ا١بيي ٧بيي ٦ّ اص يِ 

 وبرٍرزي:
ّبس٣سصي كشىب دس ٝـبمٚي اػت ٦ّ ثقذ اص آ٤ٝصؽ ١ؾشي يب ٧ٖٞبٛ ثب آٟ آ٤ٝصؽ فٞٚي ث٦ ك٤ست ٝحذ٣د يب ثب ٝبّت ك٤ست ٝوي ٕيوشد ٣ ووش٣ست    

٤صؽ يِ ؿبيؼتٖي ٦ّ ىشد دس ٝحو٘ آٝو٤صؽ ثو٦ كو٤ست     داسد ٦ّ دس آٟ ٝـبم٘ خبف ٝحيظ ٣اٍقي ثشاي ٝذتي تقشيو ؿذ٥ تجشث٦ ؿ٤د.)ٝب٢١ذ آٝ
 تئ٤سيِ يب ثب اػتيبد٥ اص فْغ ٝي آ٤ٝصد ٣ وش٣ست داسد ٝذتي دس يِ ْٝبٟ ٣اٍقي آ٤ٝصؽ فٞٚي ثجي٢ذ ٣ ؿبٝ٘ ثؼيبسي اص ٝـبم٘ ١ٞي ٕشدد.(

 ارزؼيبثي : 
ّتجي فٞٚي ٣ اخالً حشىو٦  ، فٞٚي ثخؾ  ٦٦ ؿبٝ٘ ػ، ّىشآي٢ذ جٞـ آ٣سي ؿ٤ا٧ذ ٣ ٍضب٣ت دس ٤ٝسد آ٦ْ١ يِ ؿبيؼتٖي ثذػت آٝذ٥ اػت يب خيش 

 اي خ٤ا٧ذ ث٤د . 

 صالحيت حرفِ اي هرثيبى : 
 حذاٍ٘ ت٤ا٢ٞ١ذي ٧بي آ٤ٝصؿي ٣ حشى٦ اي ٦ّ اص ٝشثيبٟ د٣س٥ آ٤ٝصؽ اػتب١ذاسد ا١تؾبس ٝي س٣د .

 ؼبیعتگي : 
 ١ذاسد . ت٤ا١بيي ا١جبٛ ّبس دس ٝحيظ ٧ب ٣ ؿشايظ ١٤ٕب٤ٕٟ ث٦ ع٤س ٤ٝثش ٣ ّبسا ثشاثش اػتب

 داًػ : 
حذاٍ٘ ٝج٤ٞف٦ اي اص ٝق٤ٚٝبت ١ؾشي ٣ ت٤ا٢ٞ١ذي ٧بي ر٢٧ي الصٛ ثشاي سػيذٟ ث٦ يِ ؿبيؼتٖي يب ت٤ا١بيي . ّو٦ ٝوي ت٤ا١وذ ؿوبٝ٘ فٚو٤ٛ پبيو٦ )       

 ، ت٤ٙ٤٢ْطي ٣ صثبٟ ى٢ي ثبؿذ . ، صيؼت ؿ٢بػي ( ، ؿيٞي ، ىيضيِ سيبوي 

 هْبرت : 
 ٦ يِ ت٤ا٢ٞ١ذي يب ؿبيؼتٖي . ٝق٤ٞالً ث٦ ٨ٝبست ٧بي فٞٚي اسجبؿ ٝي ؿ٤د . حذاٍ٘ ٧ٞب٢٧ٖي ثي٠ ر٠٧ ٣ جؼٜ ثشاي سػيذٟ ث

 ًگرغ : 
 ٝج٤ٞف٦ اي اص سىتبس٧بي فبعيي ٦ّ ثشاي ؿبيؼتٖي دس يِ ّبس ٤ٝسد ١يبص اػت ٣ ؿبٝ٘ ٨ٝبست ٧بي ميش ى٢ي ٣ اخالً حشى٦ اي ٝي ثبؿذ .  

 ایوٌي : 
 ص ح٤ادث ٣ خغشات دس ٝحيظ ّبس ٝي ؿ٤د .٤ٝاسدي اػت ٦ّ فذٛ يب ا١جبٛ ١ذادٟ كحيح آٟ ٤ٝجت ثش٣

 تَجْبت زیعت هحيطي :

 ٝالحؾبتي اػت ٦ّ دس ٧ش ؿن٘ ثبيذ سفبيت ٣ فٞ٘ ؿ٤د ٦ّ ّٞتشي٠ آػيت ث٦ ٝحيظ صيؼت ٣اسد ٕشدد.
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 :  1ًبم اظتبًذارد آهَزغ ؼغل

 ظَخت ًگبر چرم

 :اظتبًذارد آهَزغ ؼغلؼرح 

اص ف٨ذ٥ء٣ؽبييي ٝب٢١ذ : يذ ٝي ثبؿذ ٦ّ ىشد ؿبم٘ ثب يچشٝدػتي  ؿن٘ ػ٤خت ١ٖبس چشٛ  اصٝـبم٘ ح٤ص٥ء ك٢بيـ 

ػبخت ٍبٙت ٧بي ىٚضي  وشة ٤َ١ؽ)وشث٦ اي يب حشاستي(  آٝبد٥ ػبصي صٝي٦٢  ١لت     س١ٔ آٝيضي  ثشؽ چشٛ عشاحي

            دس استجبط  ثب ٝـبم٘ ٝشث٤ط ثب ك٢بيـ دػتي ٣ ١ٞبيـٖب٨٧ب تْٞي٘ ّبسثب تز٧يت ٣ تـقيش ثشآيذ.   ٣ ت٦ْ ٧بي ٤َ١ؽ

 ٝي ثبؿذ .

 : ٍرٍديوبرآهَز  ٍیصگي ّبي

 ػ٤ٛ سا٢٧ٞبئيهيساى تحصيالت : حذالل 

 ػالٝت جؼٞي ٣ س٣حيتَاًبیي جعوي ٍ رٌّي : حذالل 

 عشاحي ػ٢تي هْبرت ّبي پيػ ًيبز  : 

:آهَزغ دٍرُ  طَل  

 ظبعت   163 :    طَل دٍرُ آهَزغ                

 ظبعت       47ـ زهبى آهَزغ ًظري               : 

 ظبعت     116 : َزغ عولي              هبى آهـ ز

 :          ظبعت           ـ زهبى وبرٍرزي       

  ظبعت  :        رٍشُ                    ـ زهبى پ

 ثَدجِ ثٌذي ارزؼيبثي ) ثِ درصذ ( 

 %25وتجي :                     -

 %  65عولي :                    -

 %10 اخالق حرفِ اي :     -

 صالحيت ّبي حرفِ اي هرثيبى :

 2ثب  ّبسؿ٢بػي ك٢بيـ دػتي ؛ ّبسؿ٢بػي سؿت٦ ٧بي ٢٧ش: ١َبؿي   ٕشاىيِ   عشاحي ك٢قتي ٣ يب ّبسدا١ي  ك٢بيـ دػتي ؛

 ػبٗ ػبث٦َ ّبس ٝييذ  6ػبٗ ػبث٦َ، ديپٜٚ ثب  4ثب  ّبسدا١ي سؿت٦ ٧بي ٢٧ش: ١َبؿي   ٕشاىيِ   عشاحي ك٢قتي ػبٗ ػبث٦َ 

 

 

 

 

                                                 
1   . Job / Competency Description 
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 تعریف دليك اظتبًذارد ) اصطالحي ( :  ٭

ا١تَبٗ ٤َ١ؽ ػ٢تي ث٦ ٣ػي٦ٚ ىـشدٟ ٣ ٤ّثيذٟ ٨ٝش يب ٤٧ي٦ ىٚضي داك ثشس٣ي چشٛ ٣ ا١ذ٣د ّشدٟ ؿْبه ايجبد ؿذ٥ ثب 

 عالي ٝبيـ 

 

 

 اصطالح اًگليعي اظتبًذارد ) ٍ اصطالحبت هؽبثِ جْبًي ( : ٭

Leather work 

 

 

 ِ ّبي هرتجط ثب ایي اظتبًذارد : هْن تریي اظتبًذاردّب ٍ رؼت ٭

 حىبوي رٍي چرم

 صحبفي

 ويف ظبزي

 ًمبؼي رٍي چرم

 طراحي ظٌتي 

 هعرق چرم

 جبیگبُ اظتبًذارد ؼغلي از جْت آظيت ؼٌبظي ٍ ظطح ظختي وبر : ٭

 

 طجك ظٌذ ٍ هرجع ......................................     : جسٍ هؽبغل عبدي ٍ ون آظيت  الف

 طجك ظٌذ ٍ هرجع ......................................               ؽبغل ًعجتبً ظخت   ة : جسٍ ه

 طجك ظٌذ ٍ هرجع ........................................          ج : جسٍ هؽبغل ظخت ٍ زیبى آٍر  

          د :  ًيبز ثِ اظتعالم از ٍزارت وبر    
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                        2ؿن٘ اػتب١ذاسد

 ؿبيؼتٖي ٧ب  -

 ف٢ب٣ي٠ سديو

1 
  ٤َ١ؽ ٣ تشّيت ث٢ذي ٢ٝبػت ػ٤خت ١ٖبسي ثش س٣ي چشٛعشاحي 

2 
 آٝبد٥ ػبصي چشٛ

    س١ٔ آٝيضي ٣ س١ٔ ث٢ذي 3

  اػبع عشحثشؽ  چشٛ ثش  4

  ػبخت ٍبٙت ٧بي ىٚضي 5

   وشة ٤َ١ؽ 6

  صٝي٦٢ صيش ػبصي  7

 عشاحي ػ٢تي ٣ ٝذسّٟبس ثب   تضئي٠ 8

 ١لت ٍغق٦ ٧بي چشٝي آ ٝبد٥ ؿذ٥      9

    پشداخت ٣ تْٞي٘ ٨١بئي ّبس 10

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
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 اػتب١ذاسد آ٤ٝصؽ 
 ي تحٚي٘ آ٤ٝصؿي  ثش٦ٕ -

 عٌَاى : 

٤َ١ؽ ٣ تشّيت ث٢ذي ٢ٝبػت ػ٤خت ١ٖبسي ثش س٣ي عشاحي 

 چشٛ

 صٝبٟ آ٤ٝصؽ

 جٞـ فٞٚي ١ؾشي 

16 36 52 

 ایوٌي  ،ًگرغ  هْبرت ، ،داًػ 

 هرتجط تَجْبت زیعت هحيطي

 ، هَاداثسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

  دا١ؾ :

 ا٤١اؿ عشح ٧بي ٢ٝبػت ػ٤خت ١ٖبسي ثش س٣ي چشٛ-

 

1 

ا٤١اؿ تلب٣يش   عشح ٧ب   ١َبؿي   

ّبمز ٤ٝٝي يب  –٧بي ٢ٝبػت 

ٝذاد  – 4آ  ّبمذ  _س٣م٢ي 

 –پب٠ّ  _٧بي عشاحي 

 -بسٕپش–ّبسث٠  –ٝذادس١ٖي 

 –خظ ّؾ  –١٤ٕيب  –١َب٦ٙ 

 ٍيچي  –ّبتش 

 ١َبؿي ٧وبئي ثبعشح٨وب ي  يب  )سئبٗ(٣اٍقيآ١بٙيضّشدٟ تلب٣يش ٝيب٧يٜ ٣ تقبسيو -

 پيچيذ٥

2   

  ا٤١اؿ اؿوْبٗ ا٨ٙوبٛ   (اؿْبٗ ميش ٢٧ذػي  اػٚيٞي ٣ ختبيي) اؿْبٗ ٢٧ذػي   -

    ؿ عشح ٧بي تٚييَي ا٤١ا  )عشح ٧بي تجشيذي( ٕشىت٦ ٣ ػبد٥ ؿذ٥ اص عجيقت 

 ا٤١اؿ ّبدس ٣ اك٤ٗ تشّيت ث٢ذي عشح -

 تشّيت ث٢ذي س١ٔ ا٤١اؿ -

10 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 ٨ٝبست :

 اا١تخبة عشح ٧بي ٢ٝبػت ػ٤خت ١ٖبسي ثشس٣ي چشٛ-

 آ١بٙيض ّشدٟ تلب٣يش ٣اٍقي)سئبٗ( ٣ يب ١َبؿي٨بئي ثب عشح ٧بي پيچيذ٥ -

عشح ٧ب تٚييَي  عشاحي ثو٦   اؿْبٗ ٢٧ذػي يب ميش ٢٧ذػي )تشػيٜ ٣ عشاحي  -

 ك٤ست ا١تضافي ٣ تجشيذي

 ّبدس ث٢ذي ٤َ١ؽ-

 

 

 

 

 

 

5 

 

8 

9 

 

7 

4 

2 

1 

 

 تشّيت ث٢ذي عشح -

 تشّيت ث٢ذي س١ٔ -

 ت٢ؾيٜ تقذاد الي٦ ٧بي آ١بٙيض ٢ٝبػت ثب ّبس ػ٤خت ١ٖبس -

  ١ٖشؽ :

 آٟ ٣ اؿبف٦ ، اػالٝي حيؼ عشاحي ٧بي ػ٢تي -

 اي٢ٞي ٣ ث٨ذاؿت : 

 ت٤ج٨بت صيؼت ٝحيغي :
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 ػتب١ذاسد آ٤ٝصؽ ا
 ي تحٚي٘ آ٤ٝصؿي  ثش٦ٕ -

 آٝبد٥ ػبصي چشٛ عٌَاى :

 

 صٝبٟ آ٤ٝصؽ

 جٞـ فٞٚي ١ؾشي 

3 8 11 

 ایوٌي  ،ًگرغ  هْبرت ، ،داًػ 

 هرتجط تَجْبت زیعت هحيطي

 ، هَاداثسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

ي   جض٣اتي دس ٤ٝسد كحبى    دا١ؾ :

چشٛ  ّبمز ػبصي   س١ٖشصي  

ػبصي   عال٤ّثي   خغبعي  

  –تز٧يت   تـقيش ٣  ٝي٢يبت٤س 

 ا٤١اؿ چشٛ   ٤ٝاد ١شٛ ٢٢ّذ٥  

  اع٤    ٤ٝاد پبُ ٢٢ّذ٥   اْٙ٘

دس  30د٣ ٍغق٦ تخت٦ ػ٦ ال 

   پ١٤ض  40

   1 ٤ٕػي٢ذي   تيٞبج ٣....(ٕب٣ي، ثضي، ؿتش ٝشمي ،)  ا٤١اؿ چشٛ -

   1 چشٛ ػبصي ا٣ٙي٦ ٝيب٧يٜ -

خـِ ّشدٟ ٣ حبٙوت دادٟ  آؽ دادٟ ،   تٞيض ّشدٟ ٝيب٧يٜ -

 چشٛ

1   

    ٨ٝبست :

ا١تخبة چشٛ ٢ٝبػت ج٨ت ّبسثشد ٧بثي ٝختٚو) جٚذ ّتبة    -

 ...( ٙجبع، ّيو، ّيؾ ٣ ٍٜٚ داٟ   تبث٤ٚ ٣

 1  

  3  ٦ْٙ ٕيشي ٣ تٞيض ّشدٟ چشٛ -

(  ثوش ٝج٢وبي ١و٤ؿ     حشاست دادٟ ٣ كبه ّشدٟ )حبٙت دادٟ -

 چشٛ

 4  

  ١ٖشؽ :

 اػتيبد٥ اص ٤ٝاد عجيقي ٍبث٘ ثشٕـت ث٦ عجيقت ٣ ػبصٕبس ثب ثذٟ ا١ؼبٟ 

 اي٢ٞي ٣ ث٨ذاؿت :

 صدٟ ٝبػِ دسصٝبٟ اػتيبد٥ اص ٤ٝاد صداي٢ذ٥ 

 ، چ٦ْٞ ث٢ٚذ پالػتيْياػتيبد٥ اص دػتْؾ

 اػتيبد٥ اص جقج٦ ٨ّْٞبي ا٣ٙي٦ 

 ت٤٨ي٦ ثب ّيييت ثبال

 ت صيؼت ٝحيغي :ت٤ج٨ب

 تيْيِ صثب٦ٙ

 تـخيق ٣ ثشآ٣سد ؛ تغجيٌ ٣ اػتيبد٥ اص ت٦ْ ٧بي چشٛ صدٕي داس 

، فذٛ آ٤ٙدٕي صثؼت ٝحيغي ٣ ٍشاسدادٟ ّبسٕب٥ د٣س اص ٝحيظ حيؼ ٣ جٞـ آ٣سي پغ آة

 ٧بي ٝؼ١٤ْي 
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 اػتب١ذاسد آ٤ٝصؽ 

 ي تحٚي٘ آ٤ٝصؿي  ثش٦ٕ -

 عٌَاى : 

    س١ٔ آٝيضي ٣ س١ٔ ث٢ذي

 آ٤ٝصؽ صٝبٟ

 جٞـ فٞٚي ١ؾشي 

6 19 25 

 ایوٌي  ،ًگرغ  هْبرت ، ،داًػ 

 هرتجط تَجْبت زیعت هحيطي

 ، هَاداثسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

س١ٔ دا٦١ ٧ب ي حالٗ دس اْٙ٘     دا١ؾ :

ّبت٤ٙ٤ٓ    دس س٨ٖ١بي ٝختٚو

٣ يب تبث٤ٚجذ٣ٗ چشٛ ٧بي 

 –ٝختٚو دس س٨ٖ١ب ي عجيقي 

  –٤ٕاؽ –٤َا ٝ –ٍٜٚ ٤ٝ 

  -ػ٤د ػ٤صآ٣س  –آ١٤ٝيب ُ 

 التْغ -صاج ػييذ 

   1 ا٤١اؿ س١ٔ دا٦١ ٧ب )پي٢ٖٞت ( ثش اػبع ٢ٝـب ٣ حالٗ آ٨١ب -

 ا٤١اؿ س١ٔ ٧بي عجيقي دس چشٛ ٤ٕػي٢ذ   ثض  -
 1   

   4 س١ٔ ٧ب ي پبي٦ء اْٙ٘ ا٤١اؿ سصي٠ ٣  -

    ٨ٝبست :

  3   حالٗ آ٨١بج٢غ ٣ ػٙحبس١ٔ ٧بي ٢ٝبػت اصػبخت ا١تخبة ٣ -

تشّيت س١ٖي ٢ٝبػت ػ٤خت ) س٨ٖ١بي ميش اؿجبؿ تيش٥ ١ضديِ ث٦ س١ٔ  -

 ٧بي عجيقي چشٛ ٧ب(

 8  

   8   س١ٔ ّشدٟ چشٛ ٧بي ٝختٚوتشٝيٜ س١ٔ ٣ ثبىت چشٛ ٣ -

 ١ٖشؽ :

 اػتيبد٥ اص ٤ٝاد عجيقي ٣ داساي ثجبت س١ٖي  -

  ث٦ ج٨ت ثبال ثشدٟ ّيييت اثش اػتيبد٥ اصاكي٘ تشي٠ ٣عجيقي تشي٠ س٨ٖ١ب -

 اي٢ٞي ٣ ث٨ذاؿت  : 

 س١ٖي ٣ اْٙ٘اػتيبد٥ اص دػتْؾ صٝبٟ ّبس ثب ٤ٝاد  -

 اػتيبد٥ اص ٝبػِ -

 اػتيبد٥ اص ٣ػبي٘ اعيبء حشيٌ، ت٤٨ي٦ ٢ٝبػت ٣ ٤١س -

 ت٤ج٨بت صيؼت ٝحيغي :

 ثقضي اص س٨ٖ١ب ػٞي ٧ؼت٢ذ - 

 س٨ٖ١ب دس آث٨بي جبسي سيخت٦ ١ـ٤د آةپغ  -

 )آ٣ٙذٕي ت٢يؼي( سفبيت ٝؼبئ٘ صيؼت  ٝحيغي -
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 اػتب١ذاسد آ٤ٝصؽ 
 ي تحٚي٘ آ٤ٝصؿي  ثش٦ٕ -

 عٌَاى : 

 اػبع عشحثشؽ  چشٛ ثش 

 صٝبٟ آ٤ٝصؽ

 جٞـ فٞٚي ١ؾشي 

3 6 9 

 ایوٌي  ،ًگرغ  هْبرت ، ،داًػ 

 هرتجط تَجْبت زیعت هحيطي

 ، هَاداثسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 ا١ؾ : د

 اثضاس٧بي ثشؽ چشٛ -

 

1 

ّيؼ٦ س١ٔ ) رمبٙي   تبِٙ     

 -ػ٤صٟ وخيٜ    -ٕچي( 

ّبسث٠ ٧بي  –ّبمز ّبِٙ 

ٝذاد ٧بي س٣م٢ي   -س١ٖي 

 )ٝب٢١ذ ٝذاد٧بي ػبي٦ چـٜ(

 ّبتش ػبد٥   ّبتش س٣ٙشي

   1 اثضاس٧بي ا١تَبٗ عشح ثش س٣ي چشٛ -

   5/0 اثضاس٧بي  يْؼبٟ ثشي چشٛ ٧ب)ٙج٦ ٧بي ٝـتشُ( -

   5/0 اثضاس ٙي٤يغ ّشدٟ -

    ٨ٝبست :

  1  ا١تخبة اثضاس ٢ٝبػت ثشؽ ا٤١اؿ چشٛ  -

 ا١تَبٗ عشح ثش س٣ي ث٤ٛ  -

 يْي ّشدٟ خغ٤ط ٝشصي ثشؽ دس د٣ ت٦ْ چشٛ -

 1 

 

3 

 

  5/0  ثشؽ ث٦ عشيٌ يْؼبٟ ثشي چشٛ ٧ب -

  5/0  ٙي٤يغ ّشدٟ ٙج٦ ثشؽ خ٤سد٥-

 ١ٖشؽ : 

 چشٛ ٣ فذٛ د٣س سيضدٍت دس ثشؽ  -

 اي٢ٞي ٣ ث٨ذاؿت : 

 اػتيبد٥ اص دػتْؾ صٝبٟ ّبس ثب ٤ٝاد س١ٖي ٣ اْٙ٘ -

 اػتيبد٥ اص ٝبػِ -

 اػتيبد٥ اص ٣ػبي٘ اعيبء حشيٌ، ت٤٨ي٦ ٢ٝبػت ٣ ٤١س-

 ت٤ج٨بت صيؼت ٝحيغي :

 ثقضي اص س٨ٖ١ب ػٞي ٧ؼت٢ذ - 

 پغ آة س٨ٖ١ب دس آث٨بي جبسي سيخت٦ ١ـ٤د -

 صيؼت  ٝحيغي )آ٣ٙذٕي ت٢يؼي(سفبيت ٝؼبئ٘  -
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 اػتب١ذاسد آ٤ٝصؽ 
 ي تحٚي٘ آ٤ٝصؿي  ثش٦ٕ -

 عٌَاى : 

 ػبخت ٍبٙت ٧بي ىٚضي 

 صٝبٟ آ٤ٝصؽ

 جٞـ فٞٚي ١ؾشي 

4 11 15 

 ایوٌي  ،ًگرغ  هْبرت ، ،داًػ 

 هرتجط تَجْبت زیعت هحيطي

 ، هَاداثسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 دا١ؾ :

٣ ...( ٢ٝبػوت   ٣٥سً ٧بي ىٚضي) آ٤ٙٝيي٢ي٤ٝي   ٕب٤ٙا١يض ا٤١اؿ - 

 س٣ؽ وشث٦ اي ٣ يب ٕذاخت٠ )داك ّشدٟ (ج٨ت 

 

1 

 

چْؾ   ٍيچي ىٚض ثش   اس٥   

ىٚضثش  ٝيخ پشچ   دػتٖب٥ پشچ   

٤٧ي٦   ػيٜ ػشثي   دػت٦ 

 ػيٜ چي٠ چ٤ثي   دٛ ثبسيِ   
   2 اثضاس ثشؽ ٣ حبٙت دادٟ ٣سً ٧بي ىٚضي -

   1 ت٦ ٧بي ٍبٙت ٧ب ) ىٚضي   چ٤ثي (ا٤١اؿ دػ -

    ٨ٝبست :

ثشؽ ٧بي ٤١اسي ؿْ٘ ٣سً ٧بي ىٚضي )ج٨ت ووشث٦ اي ٣   -

 يب داك ّشدٟ (

 3  

  5  حبٙت دادٟ   پيچب١ذٟ   ت٢ؾيٜ حبٙت ثش ٝج٢بي ٤َ١ؽ ٍبٙت -

  3  ١لت ٤١اس٧بي حبٙت داد٥ ؿذ٥ ثش س٣ي دػت٦ ) پبي٦ ( -

 ١ٖشؽ :

 دس ٍبٙت ٧ب ٧بي ػ٢تي اػتيبد٥ اص عشح

 

 اي٢ٞي ٣ ث٨ذاؿت : 

 اػتيبد٥ اص دػتْؾ صٝبٟ ّبس ثب ٤ٝاد س١ٖي ٣ اْٙ٘ -

 اػتيبد٥ اص ٝبػِ -

 اػتيبد٥ اص ٣ػبي٘ اعيبء حشيٌ، ت٤٨ي٦ ٢ٝبػت ٣ ٤١س-

 ت٤ج٨بت صيؼت ٝحيغي :

 ثقضي اص س٨ٖ١ب ػٞي ٧ؼت٢ذ - 

 پغ آة س٨ٖ١ب دس آث٨بي جبسي سيخت٦ ١ـ٤د -

 ٝؼبئ٘ صيؼت  ٝحيغي )آ٣ٙذٕي ت٢يؼي(سفبيت  -
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 اػتب١ذاسد آ٤ٝصؽ 
 ي تحٚي٘ آ٤ٝصؿي  ثش٦ٕ -

 عٌَاى : 

 وشة ٤َ١ؽ  

 صٝبٟ آ٤ٝصؽ

 جٞـ فٞٚي ١ؾشي 

1 2 4 

 ایوٌي  ،ًگرغ  هْبرت ، ،داًػ 

 هرتجط تَجْبت زیعت هحيطي

 ، هَاداثسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 دا١ؾ :

 ا٤١اؿ چْؾ ٧ب-

 ا٤١اؿ ٨ٝش٧ب -

 

5/0 

چْؾ ػجِ چ٤ثي   ٨ٝش ٧بي   

 آٝبد٥  

5/0   

    ٨ٝبست :

  5/0  تؾيٜ ٨ٝش دس جبي ٢ٝبػت -

  1   صدٟ ثب ؿذت ٢ٝبػت ثش س٣ي چشٛ  ٦وشث -

ت٢ؾيٜ ؿذت وشث٦ ثب چْؾ ٧وبي ٝختٚوو ٣ ثوشس٣ي چوشٛ      -

   ٧بي ٝختٚو

 5/0  

  ١ٖشؽ :

 ٢ٝبػتػتيبد٥ اص چْؾ ٝشاٍجت دس ا-اي٢ٞي ٣ ث٨ذاؿت : 

 اػتيبد٥ اص دػتْؾ صٝبٟ ّبس ثب ٤ٝاد س١ٖي ٣ اْٙ٘ -

 اػتيبد٥ اص ٝبػِ -

 اػتيبد٥ اص ٣ػبي٘ اعيبء حشيٌ، ت٤٨ي٦ ٢ٝبػت ٣ ٤١س-

 ت٤ج٨بت صيؼت ٝحيغي :

 سفبيت ٝؼبئ٘ صيؼت  ٝحيغي )آ٣ٙذٕي ت٢يؼي( -
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 اػتب١ذاسد آ٤ٝصؽ

 ي تحٚي٘ آ٤ٝصؿي ثش٦ٕ - 

 عٌَاى : 

 ػبصي صٝي٦٢ يشص

 صٝبٟ آ٤ٝصؽ

 جٞـ فٞٚي ١ؾشي 

2 4 6 

 ایوٌي  ،ًگرغ  هْبرت ، ،داًػ 

 هرتجط تَجْبت زیعت هحيطي

 ، هَاداثسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

  تخت٦ ػ٦ جض٣ات كحبىي    دا١ؾ :

الئي  ث٤ٛ ّالىي  ّتبة   ٤َٝا 

   آ١٤ٝيبُ   چؼت التْغ
   1 ٝختٚو ي( ٢ٝبػت ّبس دس ّبسثشد٧ب  )صٝي٦٢ چشٛ ٧بيا٤١اؿ  -

   1 ٢ٝبػت صٝي٦٢ ا٤١اؿ ٤ٝاد الصٛ ج٨ت تْٞي٘ ٣ يب ػبخت  -

    ٨ٝبست :

  2  دس جٚذ ّتبة ، تبث٤ٚ ٣ .... چشٛ ٢ٝبػت ا١تخبة ٤١ؿ  -

  1  آٝبد٥ ػبصي صيش ػبخت  -

خالٍيت دس ّبسثشدي ّشدٟ اي٠ ٢٧ش)ا١جوبٛ ثوشس٣ي ٣ػوبي٘     -

 ّبسثشدي(

 1  

 ١ٖشؽ : 

 اي٢ٞي ٣ ث٨ذاؿت : 

 صدٟ ٝبػِ دس صٝبٟ اػتيبد اصچؼت ٧بي تي٢شي ٣ التْغ ٣ آ١٤ٝيبُ

 ت٤٨ي٦ ٢ٝبػت -

 ٣ػبي٘ اعيبء حشيٌ ث٦ ج٨ت اػتيبد٥ اص تي٢ش  -

 ت٤ج٨بت صيؼت ٝحيغي :

 فذٛ آالي٢ذٕي ٝحيظ صيؼت )ك٤تي( -
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 اػتب١ذاسد آ٤ٝصؽ 
 ي تحٚي٘ آ٤ٝصؿي  ثش٦ٕ -

 :  عٌَاى

 ١لت ٍغق٦ ٧بي چشٝي آ ٝبد٥ ؿذ٥     

 صٝبٟ آ٤ٝصؽ

 جٞـ فٞٚي ١ؾشي 

2 6 8 

 ایوٌي  ،ًگرغ  هْبرت ، ،داًػ 

 هرتجط تَجْبت زیعت هحيطي

 ، هَاداثسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

ات٤   ٤٧ي٦   صيش ٤٧ي٦       دا١ؾ :

چؼت آ٠٧   تي٢ش   

د٣ٍغق٦ چ٤ة ٧ٜ ا١ذاص٥ 

 يش٥ دػتي  ٕثب ث٤ٛ   

دسج٦ حشاست ٧بي ٝختٚو ٣ ٝيوضاٟ جٞوـ ؿوذٕي ) ١ؼوجت      -

 ( جٞـ ؿذٟ دس چشٛ ٧بي ٝختٚو ثب حشاست ثبثت

1   

   5/0 ا٤١اؿ چؼت ٧بي ٤ٝسد اػتيبد٥ دس چشٛ ٧بي ٝختٚو -

   5/0 ا٤١اؿ د٣خت ٧بي ٤ٝسد اػتيبد٥ دس چشٛ  -

    ٨ٝبست :

ط ٝوشصي ثوي٠   حشاست د٧ي دس ك٤ست ١يبص ث٦ ٧ٞؼب١ي خغ٤ -

 ٣ دٍت دس آٟ  د٣ ٍغق٦

 4  

  1  چؼجب١ذٟ ٣ ىـبس ) پشع( چشٛ ٧ب ثش ٝج٢بي ٤َ١ؽ -

  1  ػبخت ٍغقبت چشٛ  -

 دٍت دس حشاست دادٟ ٣ ثشآ٣سد ٝيضاٟ جٞـ ؿذٕي ١ٖشؽ :

 اي٢ٞي ٣ ث٨ذاؿت : 

 اػتيبد٥ اص دػتْؾ صٝبٟ ّبس ثب ٤ٝاد س١ٖي ٣ اْٙ٘ -

 اػتيبد٥ اص ٝبػِ -

 ص ٣ػبي٘ اعيبء حشيٌ، ت٤٨ي٦ ٢ٝبػت ٣ ٤١س اػتيبد٥ ا-

  ت٤ج٨بت صيؼت ٝحيغي :

 اػتيبد٥ ١ْشدٟ اص اػپشي )ثذٙي٘ تبثيش ثش س٣ي الي٦ء اص٣ٟ(

 ث٨تش اػت اص ٤ٝاد عجيقي پ٤ؿب٢١ذ٥ )الُ عجيقي( اػتيبد٥ ٕشدد
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 اػتب١ذاسد آ٤ٝصؽ 
 ي تحٚي٘ آ٤ٝصؿي  ثش٦ٕ -

 عٌَاى : 

 ي يب ٝذسٟ عشاحي ػ٢تتْٞي٘ ّبس ثب  

 صٝبٟ آ٤ٝصؽ

 جٞـ فٞٚي ١ؾشي 

7 18 25 

 ایوٌي  ،ًگرغ  هْبرت ، ،داًػ 

 هرتجط تَجْبت زیعت هحيطي

 ، هَاداثسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

س١ٔ ٧بي حالٗ دس اْٙ٘   ٍٜٚ     دا١ؾ :

-٤ٝ ػ٦ كيش   پ٤دس عالئي 

تي٢ش   ٣اس١يؾ اؿشىي   -ٝؼي 

)يب ث٦    ٍٜٚ ٤ٝ تخت ػش ّج

ك٤ست اسيت يِ عشه يِ 

ٍٜٚ ٤ٝ تخت سا ثب تيل ثشؽ 

صي ثب ٤ٝي ٍٜٚ  ٤ٝا - ٝٞبػي

ٝي ٤ٝ اٝب ث٦ ك٤ست اسيت 

 د٧يٜ (

 عشاحي ػ٢تي  ٝيب٧يٜ ٣ تقبسيو    -

 عشاحي ٝذسٟٝيب٧يٜ ٣ تقبسيو   -

٧يٜ ٣ تقبسيو ؛ ؿبث٤ٟٚ حش٣ه دػت ػبص يب آٝبد٥  ٝيب -

ه ٨ٝش حوش٣  –ٙتشاػت  – ّپي ّشدٟ ٤َ١ؽ خغي-

 آٝبد٥ دػت ػبص

2 

2 

2 

1 

 

  

    ٨ٝبست :

 عشاحي ػ٢تيتْٞي٘ ّبس ثب  -

 عشاحي ٝذسٟتْٞي٘ ّبس ثب  -

ثوب س٣ؽ   تْٞي٘ ّبس ثب خظ ٤١ؿت٦ دس پيشا٤ٟٝ تلب٣يش -

 ٧بي ٝختٚو

 ٍٜٚ ٕشي ٤َ١ؽ تْٞي٘ ّبسثب  -

 5 

5 

5 

 

 

3 

 

  ١ٖشؽ :

 يػ٤خت ١ٖبس ثب ٢٧ش عشاحي  تغجيٌ

 اي٢ٞي ٣ ث٨ذاؿت : 

 دػتْؾ دس صٝبٟ ّبسثب اْٙ٘ ك٢قتي اػتيبد٥ اص

 اػتيبد٥ اص ٝبػِ 

 اػتيبد٥ اص ت٤٨ي٦ ٢ٝبػت ٣  ٣ػبي٘ اعيبء حشيٌ 

 ت٤ج٨بت صيؼت ٝحيغي : 

 ، الُحتي اَٙذ٣س اػتيبد٥ ١ْشدٟ اص اػپشي )ثذٙي٘ تبثيش ثش س٣ي الي٦ء اص٣ٟ(
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 اػتب١ذاسد آ٤ٝصؽ 

 ي تحٚي٘ آ٤ٝصؿي  ثش٦ٕ -

 عٌَاى : 

    ي٘ ٨١بئي ّبس٣ تْٞ ٦ْٙ ٕيشي

 صٝبٟ آ٤ٝصؽ

 جٞـ فٞٚي ١ؾشي 

3 3 6 

 ایوٌي  ،ًگرغ  هْبرت ، ،داًػ 

 هرتجط تَجْبت زیعت هحيطي

 ، هَاداثسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

اْٙ٘ ػييذ   اػيذ إضاٙيِ       دا١ؾ :

ْٙو٦ ٣  ٢ٝـوب   ٢ٞغجٌ ثش٢ٝـب ٦ْٙ ٧ب ٣ ا٤١اؿ پبُ ٢٢ّذ٥ ٧ب ث - اػيذ تبستبسيِ 

 چشٛ

2   

   1 ا٤١اؿ پيـأٝذ في٤ة احتٞبٙي  -

    ٨ٝبست :

  2  سىـ في٤ة احتٞبٙي دس حي٠ ّبس -

  5/0  اص اثش ٦ْٙ ٕيشي ٣ ٦ٖ١ داسي  -

تـخيق پبُ ٢٢ّذ٥ ٧ب ثش ٝج٢بي ج٢غ ْٙو٦ پوزيش ٣ ٢ٝـوبء     -

٦ْٙ 

 5/0  

 ١ٖشؽ :

 

 اي٢ٞي ٣ ث٨ذاؿت : اػتيبد٥ اص دػتْؾ ٣ ٝبػِ

 ج٨بت صيؼت ٝحيغي :ت٤

 ١شيخت٠ پغ ٝب١ذ٥ ٧بي ٤ٝاد د سآث٨بي جبسي
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  ثش٦ٕ اػتب١ذاسد تج٨يضات -                  

 تَضيحبت  تعذاد  هؽخصبت فٌي ٍ دليك  ًبم  ردیف

فذد  1  دػتٖب٥ پشچ 1   

  فذد 1 ٣ات 80 ٤٧ي٦  2

 اص ٧شّذاٛ دػتٖب٥ 1  اع٤ 3

  فذد 1 ٝتش 2دس  1 تخت٦ ٣ايت ثشد 4

  فذد 1 دي٤اسي جقج٦ ِّٞ ٧بي ا٣ٙي٦ 5

  فذد 1 ٝذت داس ّپؼ٤ٗ آتؾ ١ـب١ي 6

 

 

 

 تَجِ : 

 ًفر در ًظر گرفتِ ؼَد .  15تجْيسات ثراي یه وبرگبُ ثِ ظرفيت  -
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 ثش٦ٕ اػتب١ذاسد ٤ٝاد  -                  

 تَضيحبت  اد تعذ هؽخصبت فٌي ٍ دليك  ًبم  ردیف

٣سً 1 وخيٜ ٤َٝا 1   

ثؼت٦ 1 س٦ٖ١ 12 ٤ٕاؽ 2   

ٙيتش1  آ١٤ٝيب ُ 3   

  ١يٜ ّي٤ٚ  صاج ػييذ 4

  فذد 5  ّبمز ّبِٙ 5

ػب١تيٞتش40 عجيقي دس س٨ٖ١بي ٝختٚو ،ٕب٣ي،ثضي،ؿتشٝشك ٣.....چشٛ ٤ٕػي٢ذي 6  اص ٧شّذاٛ 

س١ٔ دا٦١ ٧ب ي حالٗ دس اْٙ٘ دس س٨ٖ١بي  7

 ٝختٚو 

ٕشٛ 100 اْٙ٘    دس س١ٔ ٧بي ٝختٚوپبي٦ء   اص ٧ش س١ٔ 

  ٙيتش1  اْٙ٘ 8

  ّي٤ٚ 1  ٣ ؿ٤ي٢ذ٥ ٤ٝاد پبُ ٢٢ّذ٥ 9

  ٙيتش 1  چؼت چ٤ة 10

ثؼت٦ 1  ٝيخ پشچ 11   

فذد 1 ٝخل٤ف ٙحيٜ ّبسي ػيٜ ػشثي 12   

فذد 1  دػت٦ چ٤ثي 13   

فذد4 ٕشٝي 250تي٢شي  چؼت آ٠٧  14   

ثؼت٦ 1 س١ِ 12 ٝذاد س١ٖي 15   

ٙيتش 1 س٣م٢ي تي٢ش 16   

ٕشٛ 250  ٣اس١يؾ يب ٣س١ي 17   

ٕشٛ 100  اؿشىي  -ٝؼي -پ٤دس عالئي  18  اص ٧ش ّذاٛ 

  ١يٜ ّي٤ٚ  ّبمز ٤ٝٝي يب پ٤ػتي 19

  ثؼت٦ A4  1ّبمذ   20

  فذد 1  پب٠ّ 21

  ثؼت٦ 1 س٦ٖ١  12 ٝذاد س١ٖي 22

 ٛاص ٧شّذا فذد 1 2  ة  6  ة  4ة  ٝذاد ٧بي عشاحي 23

  ثؼت٦ 1  ّبسث٠ 24

 اص ٧ش س١ٔ فذد 1 ٣اتش پش٣ه ٝبطيِ ػي دي 25

  فذد 10  عٌٚ ؿيبه 26

  ثؼت٦ 1  پ١٤ض 27

  فذد 5 پـت ؿغش١جي ٤َٝا 28

  ١يٜ ٝتش تيٞبج چشٛ 29

  ٙيتش 1  ٤ٝاد ١شٛ ٢٢ّذ٥ 30

  ثؼت٦ Tempou 1 تيل اس٥ 31

 

 تَجِ : 

 ًفر هحبظجِ ؼَد . 15ظرفيت هَاد ثِ ازاء یه ًفر ٍ یه وبرگبُ ثِ  -
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  ثش٦ٕ اػتب١ذاسد اثضاس  -                  

 تَضيحبت  تعذاد  هؽخصبت فٌي ٍ دليك  ًبم  ردیف

 از ّرهذل عذد 1 ١َبؿي ٧بي ٝي٢يبت٤س   ا٤١اؿ تلب٣يش  ٣ ١َبؿي ٧بي ٢ٝبػت 1

 ازّرهذل عذد2  عشح ٧بي آٝبد٥ 2

  عذد1  ػ٤صٟ وخيٜ 3

عذد 3 3   1كيش   ؿٞبس٥ء ػ٦  ٍٜٚ ٤ٝ 4  از ّروذام 

ّبت٤ٙ٤ٓ ٣ يب تبث٤ٚجذ٣ٗ چشٛ ٧بي ٝختٚو دس  5

 س٨ٖ١ب ي عجيقي

عذد 1    

لطعِ 2 40دس  30ػ٦ ال  تخت٦  6   

  عذد 2 ػب١تيٞتشي 50اػتيٚي  خظ ّؾ 7

كحبىي   ّبمز عشاحي ػ٢تي  جض٣اتي دس ٤ٝسد  8

ػبصي   س١ٖشصي   چشٛ ػبصي   عال٤ّثي   

تـقيش ٣  ٝي٢يبت٤س ج٨ت خغبعي  تز٧يت   

 آؿ٢بئي ثب اي٠ ٢٧ش٧ب

   

  عذد 1 وخيٜ ثش  ٍيچي 9

  عذد 1  ّبتش 10

  عذد 1 ٝق٤ٞٙي ؿيبه خظ ّؾ 11

 از ّر وذام عذد 1  ٕچي(يبّيؼ٦ س١ٔ ) رمبٙي   تبِٙ  12

  عذد 1  ١٤ٕيب 13

  عذد 1  ١َب٦ٙ 14

  عذد 1  صيش ٤٧ي٦ 15

  عذد 1  پشٕبس 16

 از ّروذام عذد 1 ٣ ػ٢ٖي٠ػجِ  چْؾ  17

عذد 1  ٍيچي ىٚض ثش 18   

عذد 5  ّٞبٟ اس٥ 19   

عذد 1 ٍيچي ثشؽ ٤َٝا ٍيچي 20   

عذد1  دٛ ثبسيِ 21   

عذد 1  ػيٜ چي٠ 22   

عذد 1 چ٤ثي چْؾ ػجِ 23   

عذد 1 ٕب٤ٙا١يضدس ٝذٗ ٧بي ٝختٚو ٨ٝش ٧بي آٝبد٥ 24  از ّروذام 

عذد 1  د٣ٍغق٦ چ٤ة ٧ٜ ا١ذاص٥ ثب ث٤ٛ 25   

عذد 1  ٕيش٥ دػتي 26   

ػش ّج )يب ث٦ ك٤ست اسيت يِ عوشه يوِ    ٍٜٚ ٤ٝ تخت( 27

ٍٜٚ ٤ٝ تخت سا ثوب تيول ثوشؽ ٝٞبػوي ٝوي      

 د٧يٜ

عذد 1   

 
 تَجِ : 

هَاد ثِ ازاء یه ًفر وبرآهَز هحبظجِ ؼَد -  
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 د ( ٢ٝبثـ ٣ ١شٛ اىضاس ٧بي آ٤ٝصؿي ) اكٚي ٤ٝسد اػتيبد٥ دس تذ٣ي٠ ٣ آ٤ٝصؽ اػتب١ذاس -

ف٤٢اٟ ٢ٝجـ يب ١شٛ  سديو

 اىضاس

 ١بؿش يب ت٤ٙيذ ٢٢ّذ٥ ٝح٘ ١ـش ػبٗ ١ـش ٝتشجٜ ٤ٝٙو

جووض٥٣ ػوو٤خت  1

 ١ٖبس چشٛ

     ١ب٧يذ فغبئيبٟ

       

       

       

       

       

 

 

 
 
 
 

 ػبيش ٢ٝبثـ ٣ ٝحت٤ا٧بي آ٤ٝصؿي ) پيـ٨٢بدي ٕش٥٣ تذ٣ي٠ اػتب١ذاسد ( فال٥٣ ثش ٢ٝبثـ اكٚي   -

 ٝتشجٜ/ ٤ٝٙو / ٤ٝٙيي٠ ػبٗ ١ـش ١بٛ ّتبة يب جض٥٣ سديو

 ٝتشجٞي٠

 ت٤ويحبت ١بؿش ٝح٘ ١ـش

ؿووو٢بخت كووو٢بيـ   1

 دػتي ايشاٟ

حؼووووووي٠  1389

 يب٣سي

ا١تـووبسات   

 ٨ْٝب٦ٝ

ؿووووووبثِ: 

978-964-

2827-53-

4 
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 اػتب١ذاسدى٨شػت ػبيت ٧بي ٍبث٘ اػتيبد٥ دس آ٤ٝصؽ 

 

 

 

1. isfhandicraft.blogfa.com/post 

2. handi.crafts.isfahancht.ir/newsdetail.aspx 

3. Japanese Traditional crafts link   

4. shokuninn.com—Japanese artisans   

5.  

6.  
7.  
8.  
9.  
10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


