
 
 
 
 
 

 بسمه تعالي
 معاونت آموزش

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 
 

 آموزش شغل استاندارد 
 

 عنوان آموزش شغل 
 نما ترك كار اسپايدر روي انواع مصنوعات 

 
 

 
 گروه شغلي      

 هنرهاي تزئيني
 
 
 

 كد ملي آموزش شغل 
 

 
 

 
 
 

 15/7/93تاريخ تدوين استاندارد : 
 
 
 

1-002-85-7549 



  

 
 
 
 
 

 نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 7549-85-002-1كد ملي شناسايي آموزش شغل :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
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 66569900– 9                    تلفن    66944117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته هنرهاي تزئيني :
 -صديقه رضاخواه

 -ارژنگ بهادري
 

 

 حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:
 - اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان گلستان

 - دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 -كميته تخصصي هنرهاي تزييني

 

 فرآيند اصالح و بازنگري : 
- 
- 

 



  

 
 
 

 

 
 

 شايستگي تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  
  ايميلتلفن و، آدرس   سابقه كار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف

 ماه5سال و 13 مربي علوم اجتماعي كارشناسي ارشد فرشته بادي 1

 تلفن ثابت :
 09113733274تلفن همراه : 

 ايميل :
badi .fershtheh@ gmail. Com 

 انتهاي ويال شهر-مركز –آدرس : گرگان
خواهران 2آموزش فني و حرفه اي شماره 

 گرگان

 طراحي پوشاك ليسانس سعيده درويشي 2
مربي فني 
وحرفه اي-

 مدرس دانشگاه
 

 تلفن ثابت :
 09113738159تلفن همراه : 

ايميل : 
saedehdarveshi@yahoo.com 

 13جرجان -كوي امام حسين -كوچه آدرس : 

  سال10 مربي آمار ليسانس يگانه بهادران 3

 تلفن ثابت :
 09128994773تلفن همراه : 

ايميل : 
yeganeh_bahadoran@yahoo.co

m 
 انتهاي ويال شهر-مركز –آدرس : گرگان

 خواهران 2آموزش فني و حرفه اي شماره 

 فوق ليسانس فرهاد شادكام 4
مديريت فناوري 

 اطالعات
رئيس اداره 

  سال15 آموزش

 2232355تلفن ثابت : 
 09119710286تلفن همراه : 

ايميل : 
farhad.shadkam@gmail.com 

آدرس : گرگان-اداره كل آموزش فني و حرفه 
 اي استان گلستان

 
 
 

 ليسانس مهين رضايي 5
رياضي كاربرد 

 در كامپيوتر

كارشناس 
پژوهش و 
 برنامه ريزي

  سال14

 32240682تلفن ثابت 
 09113759700تلفن همراه : 

 mahinrezaie@yahoo.comايميل : 
آدرس : گرگان-اداره كل آموزش فني و حرفه 

 اي استان گلستان

 فوق ليسانس ابراهيم پفاژ 6
مديريت 
 آموزشي

كارشناس 
مهارت هاي 

 پيشرفته
  سال15

 2240672تلفن ثابت : 
 09111703227تلفن همراه : 

 ebpofazh@gmail.comايميل : 
آدرس : اداره كل آموزش فني و حرفه اي 

 گلستان
 
 

 و پرورش ريتكث سانسيفوق ل حمزه پور ي علديس 7
 انيآبز

 و ي فنيمرب
 سال 7 يحرفه ا

 2240672 تلفن ثابت :
 09376856523 تلفن همراه :

 hamzehpour_aliايميل :
 استان گلستان آدرس :



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

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

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

 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 : 
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، 

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 
 طول دوره آموزش : 

 حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به 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 . 
 كارورزي:

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت 
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت 

 تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.)
 ارزشيابي : 

كتبي عملي و اخالق ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
 حرفه اي 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 : 
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايه ( 

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ) ، شيمي ، فيزيك رياضي 
 مهارت : 

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

 مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق 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 :

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.



  

 
 
 
 

 
 
 
 

 نام استاندارد آموزش شغل: 

 نما ترك كار اسپايدر روي انواع مصنوعات

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

شغلي است كه به توليد انواع وسايل تزيئني با استفاده از كمترين امكانات و بر روي انواع مصنوعات نما ترك اسپايدر 
- ميسرمايه الزم بر روي انواع مواد كاربردي و غير كاربردي كه در دسترس همه ي افراد در تمام سطوح يافت مي شود

  مي توان كاالي مرغوب تزيئني براي هر سليقه اي ايجاد و به بازار تقاضا عرضه نمود.  پردازد و
 :وروديويژگي هاي كارآموز 

 ميزان تحصيالت : پايان دوره راهنمايي حداقل 

 توانايي جسمي و ذهني : سالمت كامل جسماني و روانيحداقل 

  نداردمهارت هاي پيش نياز :

0B :آموزش  دوره طول  

      ساعت64طول دوره آموزش                    :     

     ساعت20ـ زمان آموزش نظري               :     

       ساعت44ـ زمان آموزش عملي                :    

 ـ زمان كارورزي                       :    -       ساعت

 ـ زمان پروژه                            :    -      ساعت

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

 %25 كتبي : -

 %65عملي :-

 %10اخالق حرفه اي : -

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

  سال سابقه كار2ليسانس صنايع دستي با 
  سال سابقه كار مرتبط4فوق ديپلم صنايع دستي با 

  سال سابقه كار6ديپلم با 



  

 
 
 
 
 
 

انواع مصنوعات را بااستفاده ازمواد   : نما ترك اسپايدر روي مصنوعات تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي )٭
 مصرفي به كاالي تزييني تبدل مينمايد.

 

 

  اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :٭

 

 

 

  مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد : ٭

 نماترك كار موزاييك روي انواع مصنوعات

 

 

  جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :٭

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

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

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

 د :  نياز به استعالم از وزارت كار        
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1. Occupational / Competency Standard      
�. Competency / task 

0Fاستاندارد آموزش شغل / شايستگي

� 

1F- شايستگي ها / كارها 

� 

 عناوين رديف

2B1 استفاده از ابزار و مواد كاربردي در كار نماترك اسپايدر 

3B2 انتخاب و انتقال طرح مناسب در كار نماترك 

  سفالي و سراميكي ) متناسب با طرح نماترك اسپايدر،انتخاب و انطباق مصنوعات (شيشه اي  3

 ايجاد طرح هاي ساده و تركيبي بااستفادهاز مواد مصرفي در نما ترك اسپايدر 4

 ايجاد بافت هاي نماترك بر روي ظروف شيشه اي و سفالي و سراميكي با استفاده از مواد كاربردي 5

 استفاده از دستگاه سشوار در كار نماترك اسپايدر 6

 فيكس كردن طرح نماترك اسپايدر با استفاده از مواد كاربردي 7

 بازاريابي و ارائه محصوالت 8



  

 استاندارد آموزش  
 

 
 

 عنوان:
 استفاده از ابزار و مواد كاربردي در كار نماترك اسپايدر

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 5 8 

4B ايمني، مهارت ،نگرش ،دانش   

 توجهات زيست محيطيمرتبط

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

رنگهاي اكريليك سفيد و     دانش :
 رنگهاي روغني –طاليي 

 مواد ترك –تيوپي متفاوت 
stop1,2 - وازلين – -ابر 

دستمال سفره هاي سه اليه 
طرح دار رنگي- كاغذ كادويي 

 انواع –سنباده –هاي رنگي 
 شيشه و سفال و –مصنوعات 
 قيچي نوك تيز –سراميك -

 كاتر- –كوچك قلم موي 
 – يا وارنيش –اسپري كيلر 

 رنگ –چسب دستمال 
 اكريليك طاليي 

   1 - ابزار كار

   1 - مواد مصرفي 

   1 - انواع مواد در كارنماترك اسپايدر

    مهارت :

  1  -استفاده صحيح از ابزارهاي مصرفي و كاربردي

-مقايسه سه نوع از مصنوعات كاربردي(سفال و سراميك و 
 شيشه) و يادداشت ويزگي هريك

 1  

 مصنوعات شيشه اي و سفالي و سراميكي و تطابق استفاده از-
 طرح قابل اجرا بر روي هر يك از انها

 1  

- استفاده از رنگهاي كاربردي بر روي سه محصول (سفال و 
 سراميك و شيشه)

 - استفاده از مواد مصرفي بر روي هر يك از سه محصول

 1  

 1  

 نگرش :

 -اجراي صحيح كار با توجه به سليقه ي مشتريان در بازار

 ايمني و بهداشت : 

 -مراقبت و ييشگيري و بهداشت در حين كار

 -استفاده از ماسك و دستكش در حين كار

 توجهات زيست محيطي :

 -ييشگيري از ريختن ضايعات كار بر روي ميز يااطراف



  

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش

 
 
 
 

 
 
 

 انتخاب و انتقال طرح مناسب در كار نماتركعنوان:
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

6B ايمني، مهارت ،نگرش ،دانش   

 توجهات زيست محيطيمرتبط

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

قيچي-كاتر-انواع دستمال     دانش :
سفره هاي رنگي سه اليه 

 كاغذهاي كادويي 
   1 -وي  ژگي وموارد كاربردهريك از طرحها در كار نما ترك

   1 -روشهاي انتخاب صحيح و انتقال طرح در كار

    

    مهارت :

  4  - ترسيم انواع طرحهاي كاربردي

  2  -بررسي ويژگي انواع طرحها و انتخاب طرح مناسب براي كار

    

 نگرش :

 -ايجاد جذابيت بيشتر در كار ارائه شده به مشتري

 -معرفي طرحهاي جذاب تزييني در بازار تقاضا

 ايمني و بهداشت : 

 -استفاده صحيح از ابزار كاربردي 

 -استفاده صحيح از قيچي و كاتر در زمان برش 

 توجهات زيست محيطي :

 -پيشگيري از ريختن ضايعات به اطراف و محيط كار 

 



  

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش

 

 انتخاب و انطباق مصنوعات( شيشه و سفال و عنوان:
 سراميك )متناسب با طرح نماترك اسپايدر

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 5 8 

8B ايمني، مهارت ،نگرش ،دانش   

 توجهات زيست محيطيمرتبط

9B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

–انواع مصنوعات سفالي     دانش :

-كيفيت مصنوعات شيشه و سفال و سراميك نسبت به  چوبي- شيشه اي- 
 همديگر در نما ترك اسپايدر

1   

-ويژگي مصنوعات شيشه و سفال و سراميك با طرح مورد 
 نظر در نما ترك اسپايدر

2   

-    

-    

    مهارت :

- تطابق مصنوعات شيشه و سفال و سراميك با يكديگر و 
 بررسي ويژگي هر يك از آنها درنما ترك

 2  

  3  -استفاده از مصنوعات مطابق طرح قابل اجرا در كار نما ترك 

    

    

 نگرش :

 -ارائه كار مفيد با توجه به سفارش مشتري يا مطابق سليقه افراد در بازار

 

 ايمني و بهداشت : 
 

 توجهات زيست محيطي :

 

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش

ايجاد طرحهاي ساده و تركيبي با استفاده از مواد عنوان: 
 مصرفي در نما ترك اسپايدر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

10B ايمني، مهارت ،نگرش ،دانش   

 توجهات زيست محيطيمرتبط

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع دستمال سفره هاي رنگي     دانش :
 مواد رنگي پوشش –سه اليه 

  چسب دستمال–و غيررنگي
   /.5 -انواع طرح ساده يا تركيبي و كاربرد هر يك با مواد مصرفي  

-انواع مواد مصرفي كاربردي به منظور اجراي طرح بر روي 
 مصنوعات شيشه و سفال و سراميك

5./   

-موارد كاربرد مواد مصرفي رنگي پوشش و مواد نما ترك اثر 
 گذار در كار 

1   

-    

    مهارت :

-ايجاد طرحهاي قابل اجرا در برندهاي تجاري و اجتماعي و 
 فرهنگي و ...

 2  

  2  -ايجاد طرحهاي مشتري پسند در بازار تقاضا

 نگرش :

 -جديد بودن كاردر بازار رقابت

 

 ايمني و بهداشت : 

 -استفاده از دستكش و ماسك در حين كار 

- 

 توجهات زيست محيطي :

 -جلوگيري از تماس دست و دستگاه تنفسي با مواد كاربردي در حين كار

 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

 ايجاد بافتهاي مختلف نماترك بر روي ظروف شيشه عنوان:
 اي و سفالي و سراميكي با استفاده از مواد كاربردي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 7 9 

12B ايمني، مهارت ،نگرش ،دانش   

 توجهات زيست محيطيمرتبط

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –stop1,2موادترك      دانش :

 رنگهاي –چسب دستمال 
 – رنگهاي روغني–اكريليك 
مصنوعات شيشه و –سنباده 

 سفال و سراميك

-انواع بافتهاي نما ترك با استفاده ازمواد بر روي سه نوع 
 محصول (سفال و شيشه و سراميك)

5/0   

   /.5 -مواد مصرفي قابل استفاده در كار نما ترك

نحوه استفاده از رنگ پوشش و مواد كاربردي در ايجاد نما -
 ترك

5./   

 روش صاف نمودن سطوح غير مسطح برخي محصول-
 - نحوه استفاده از چسب براي چسباندن طرح

 

25/0   

25/0   

    مهارت :

-استفاده از سنباده جهت صاف نمودن سطوح غير مسطح 
 سفالي  

 1  

 -استفاده از چسب جهت چسباندن طرح بر روي كاال
 -استفاده از مواد پوشش در سطوح هر يك از سه محصول

 1  

 2  

  stop1,2  3-استفاده از مواد كاربردي 

 نگرش :

 -ايجاد نما ترك منظم و يك اندازه بر روي كاالها

 ايمني و بهداشت : 

 -رعايت اصول بهداشتي به هنگام كار با استفاده از ماسك و دستكش

 توجهات زيست محيطي :

 -پيشگيري از ريختن مواد يا چسب بر روي ميز يا اطراف يا حتي محيط زيست

 
 
 



  

 
 

 
 استاندارد آموزش 

  - برگه ي تحليل آموزش

 استفاده از دستگاه سشوار در كار نماترك اسپايدرعنوان:
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 7 9 

14B ايمني، مهارت ،نگرش ،دانش   

 توجهات زيست محيطيمرتبط

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 وسايل گرمايي –سشوار     دانش :
همانند بخاري يا شوفاژ در 

 برخي فصول 
   5/1 -دستگاه سشوار و نحوه ي كاربرد ان در نما ترك 

   /.5 -وسايل گرمايي و نحوه ي كابرد انها در كار نما ترك

    

    

    مهارت :

  4  -ايجاد نما ترك با استفاده از دستگاه سشوار 

-ايجاد نما ترك با استفاده از وسايل گرمايي- همانند شمعك 
 بخاري يا شوفاژ -در برخي فصول سرد 

 3  

 نگرش :

 -دقت در استفاده ي بهينه از امكانات در دسترس در حين كار

 

 ايمني و بهداشت : 

 -رعايت اصول ايمني به هنگام استفاده از سشوار يا بخاري و شوفاژ

 

 توجهات زيست محيطي :

- 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش

 فيكس كردن طرح نماترك اسپايدر با استفاده از مواد عنوان:
 كاربردي

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 5 7 

16B ايمني، مهارت ،نگرش ،دانش   

 توجهات زيست محيطيمرتبط

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ماسك - –اسپري كيلر     دانش :
   2 -انواع مواد مصرفي براي تثبيت كار نما ترك اسپايدر دستكش

    

    

    

    مهارت :

-فيكس كردن نما ترك روي سه محصول با استفاده از اسپري 
 كيلر 

 5  

    

 نگرش :

-تثبيت نما ترك با استفاده از مواد مصرفي به منظور استفاده ي صحيح از كاال و دوام 
 بيشتر محصول 

- 

 ايمني و بهداشت : 

 -رعايت استفاده از ماسك و دستكش در حين كار

 -رعايت استفاده از عوامل اتش زا و اصول اطفائ حريق

 توجهات زيست محيطي :

 -به هنگام استفاده از اسپري بايد از انتشار گردهاي ان به محيط جلوگيري شود

- 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش

 زمان آموزش بازاريابي و ارائه محصوالت

 جمع عملي نظري 

4 5 9 

18B ايمني، مهارت ،نگرش ،دانش   

 توجهات زيست محيطيمرتبط

19B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروشور    دانش :
 كاتالوگ نمايشگاه ها

 كتب آموزشي
 نرم افزارهاي آموزشي

 دستگاه رايانه
 چسب مايع

 قيچي
 خط كش
 پاك كن

 مداد
 ماژيك

 وسايل تزييني بسته بندي

   1 -مفهوم بازاريابي

   1 -نحوه تبليغات صحيح در بازار فروش يا سايت هاي اينترنتي

   2 -روشهاي ارائه محصول 

-    

    مهارت :

  1  -شركت نمودن در نمايشگاه ها و بازار فروش 

  1  -تهيه نمودن پوسترهاي تبليغاتي

  1  -ايجاد ارتباط صحيح با بازار سايت ها و نمايشگاههاي فروش

  2  -بسته بندي صحيح كار و ايجاد جذابيت در آن

 نگرش :

 -صداقت در معرفي محصوالت

 -پرهيز از بزرگنمايي در بازار يابي و ارائه محصوالت و رعايت حال مشتري

 ايمني و بهداشت : 

 

 

 توجهات زيست محيطي :

 

 
 
 



  

 

 - برگه استاندارد تجهيزات

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -: 1توجه شود . 5 رفته  ر در نظر گ ف   ن

 - برگه استانداردمواد 

ت  ه ظرفي ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب : - موا 1توجه  شود .5 سبه  حا ر م ف   ن

 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 براي كارگاه  عدد5 معمولي دستگاه سشوار 1

 براي كارگاه  1 معمولي وايت برد 2

 براي كارگاه 1 معمولي دستگاه تهويه 3

 براي كارگاه  1 معمولي كپسول اتش نشاني 4

 براي كارگاه 1 معمولي جعبه كمك هاي اوليه 5

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  15 معمولي مداد 1

  15 معمولي پاكن 2

  10 سياه و آبي كاربن 3

  يك كيلو طاليي رنگ اكريليك  4

  سه رنگ تيوپي متفاوت رنگ هاي روغني  5

  عددStop1 15 مواد ترك  6

  عددStop2 15 مواد ترك  7

  به تعداد نياز سه اليه طرحدار دستمال سفره  8

  به تعداد نياز رنگي كاغذ كادويي  9

  به دلخواه يا تعداد نياز متفاوت عكس 10

  به تعداد نياز معمولي ترانسفر 11

  عدد5 نرم سنباده نرم 12

13 

14 

  عدد15 معمولي چسب دستمال

 عدد10 معمولي اسپري كيلر

  - نمونه انواع مصنوعات 15

   قوطي1 معمولي چسب چوب 16

  عدد3 معمولي ماژيك وايت برد 17

  عدد30 معمولي ماسك 18

  عدد15 معمولي كاغذ طراحي 19

  عدد30 معمولي دستكش 20



  

 

 

 

  - برگه استاندارد ابزار 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 براي كاراموزان عدد15 نوك تيز كوچك قيچي  1

   عدد15 معمولي پالت نقاشي 2

   عدد15 متفاوت قلم مو 3

   عدد15 معمولي كاتر 4

 معمولي انواع مصنوعات شيشه اي چوبي ،سفالي و غيره 5

 

به ميزان 

 الزم

 

 

 توجه : 

شود . سبه  حا ر م ف سه ن ء هر  زا ا ه  ر ب زا اب  - 
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