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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 1-3/1/92/62كد ملي شناسايي آموزش شغل:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

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

97 
 66569900 – 9                                                 تلفن    66944117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 
 

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع دستي (بافت) : 
آقايان: انصاري، ملكي و رمضاني 

 خانم ها: اعتضاد، منتظري و قنبر پور

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:  
-  مركز ملي فرش ايران 

- دفتر طرح و برنامه هاي درسي 
- شركت سهامي فرش ايران 

فرآيند اصالح و بازنگري :  
 مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه رياست 21/6/1388 مورخ 28875/265- با توجه به مصوبه شماره 

جمهوري جهت پوشش كليه مشاغل مرتبط با هنر و صنعت فرش دستباف و برخورداري ذيربطان از بيمه 
تأمين اجتماعي و نظر به تفاهم نامه في ما بين سازمان آموزشي فني و حرفه اي و مركز ملي فرش ايران مقرر 

شد استانداردهاي موجود بازنگري گردد. 
 



  

 
 
 
 
 
 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

نام و نام خانوادگي رديف 
آخرين مدرك 

تحصيلي  
شغل و سمت  رشته تحصيلي 

سابقه كار 
مرتبط 

 ايميل تلفن و، آدرس  

فرش (گرايش  كارشناسي ياسر حنيفي 1
 طراحي)

رئيس گروه طرح 
و نقشه مركز 
ملي فرش و 
 مدرس دانشگاه

 021- 88908875تلفن ثابت :   سال12
 09124242588تلفن همراه : 

 yaserhanifi@gmail.comايميل : 
تهران- ضلع شمال غربي ميدان  آدرس :

 وزارت صنعت، معدن 2وليعصر- ساختمان شماره 
 - مركز ملي فرش ايران4و تجارت- طبقه 

طراح و عضو تيم  فرش  كارشناسي محمد دل آسا 2
طراحي دكوهالي 

 تركيه

 021- 46885645تلفن ثابت :   سال10
 09125956150تلفن همراه : 

 delasa_m@yahoo.comايميل : 
  آدرس :

كارشناسي  سرور اميني 3
 كارشناسي ارشد

صنايع دستي 
مرمت اشياء 
فرهنگي و 

 تاريخي

مدرس دانشكده 
فني و حرفه اي 

 دختران كرج

 021- 22110314تلفن ثابت :   سال9
 09123898229تلفن همراه : 

ايميل : 
amini.designer@yahoo.com 

تهران- سعادت آباد- شهرك مخابرات-  آدرس :
 22- پالك 24خيابان پيوند- كوچه 

طراح شركت  طراحي قالي  هنري2درجه   حقمحمود فقير 4
سهامي فرش 

 ايران

 021- 44836248تلفن ثابت :   سال30
 09352336950تلفن همراه : 

 faghir_hagh@yahoo.comايميل : 
تهران- انتهاي اشرفي اصفهاني- بلوار  آدرس :

سيمون بليوار-  خيابان شهيد فكوري- كوچه 
 7- واحد 12سوم غربي- پالك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (رياضي 

، تكنولوژي 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 :  

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: 

طراح نقشه قالي با رايانه 

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

 محيط ايمني و بهداشت در رعايت طراح نقشه قالي با رايانه يكي از مشاغل مربوط به صنايع دستي (بافت) است كه شايستگي هاي از قبيل

 طرح در نرم افزار طراحي قالي، رنگ ، آماده سازي طرح براي اجرا در نرم افزار طراحي قالي، آماده سازي نرم افزار طراحي قالي، اجرايكار

آميزي طرح در نرم افزار طراحي قالي، طراحي و رنگ آميزي نقشه تابلويي در نرم افزار طراحي قالي و چاپ نقشه آماده شده جهت بافت را 

   و قاليباف در ارتباط است.الياف قاليطراح قالي، رنگرز در بر مي گيرد و در ضمن اين شغل با مشاغلي از قبيل 

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

ديپلم ميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني و روانيتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

- طراح قالي (مقدماتي) 2-رنگ و نقطه كار نقشه قالي   1مهارت هاي پيش نياز  : 

0B :آموزش  دوره طول  

   ساعت 105طول دوره آموزش                    :        

    ساعت 29ـ زمان آموزش نظري               :        

    ساعت 76ـ زمان آموزش عملي                :       

ـ زمان كارورزي                       :         -     ساعت 

  ـ زمان پروژه                            :        -     ساعت

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

% 25 كتبي : -

 %65 عملي : -

% 10 اخالق حرفه اي : -

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 سال سابقه كارمرتبط 3- ليسانس فرش با 

 سال سابقه كار مرتبط 5- فوق ديپلم فرش با 

 سال سابقه كار مرتبط 8- ديپلم با 

 
 
 



  

 
 

 

 

 

 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

طراح نقشه قالي با رايانه به فردي اطالق مي شود كه بتواند طراحي و رنگ آميزي نقشه قالي و تابلويي را با نرم 

 افزارهاي مربوطه انجام دهد.

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭

- Rug Designer by Computer       
 

 

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

 چله دوان و نصاب چله -

 چله كش -

 قاليباف فارسي -

 تركيقاليباف  -

 طراح قالي (مقدماتي) -

 رنگرز طبيعي قالي دستباف -

 رنگرز شيميايي قالي دستباف -

 رنگ ونقطه كار نقشه قالي -

 

 

 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  

 



  

 
 
 
 

استاندارد آموزش شغل  

 - شايستگي ها 

 عناوين رديف

2B1  رعايت ايمني و بهداشت در محيط كار

3B2  آماده سازي طرح براي اجرا در نرم افزار طراحي قالي

آماده سازي نرم افزار طراحي قالي  3

  طرح در نرم افزار طراحي قالياجراي 4

 رنگ آميزي طرح در نرم افزار طراحي قالي 5

 طراحي و رنگ آميزي نقشه تابلويي در نرم افزار طراحي قالي 6

 چاپ نقشه آماده شده جهت بافت 7

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

 عنوان : 

 - رعايت ايمني و بهداشت در محيط كار
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 7 11 

4B ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش   

 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 -كپسول آتش نشاني    دانش :
 -جعبه كمك هاي اوليه

 -ميز مربي
 -صندلي مربي

 -تخته وايت برد
 -تخته پاك كن

 -كتابخانه
 -رايانه

 -ماژيك وايت برد
 -ميز رايانه

-صندلي كارآموز 
-Video  Projector 

   دقيقه30 -عوامل زيان آور محيط (فيزيكي)

   1 -عوامل زيان آور محيط كار و نقش آن در بروز حوادث و بيماريهاي شغلي

   دقيقه30 - جعبه كمك هاي اوليه

   1 -عوامل موثر در بروز برق گرفتگي

   دقيقه30 -انواع آتش و روش هاي استفاده از خاموش كننده هاي دستي

   دقيقه30 -انواع وسايل حفاظت فردي و لزوم استفاده از آنها

    مهارت :

  2  -استفاده صحيح از جعبه كمك هاي اوليه

  2  -استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي

  3  -استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي

  نگرش :

 -جلوگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث شغلي 

 -صرفه جويي درمصرف انرژي و زمان

 ايمني و بهداشت : 

 -استفاده از صندلي و ميز مناسب در هنگام كار
-رعايت اصول ارگونومي 

 توجهات زيست محيطي :

- 
 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 - آماده سازي طرح براي اجرا در نرم افزار طراحي قالي
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 9 14 

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مصرفي ، مواد ابزار ،تجهيزات 

و منابع آموزشي 

- نرم افزارهاي مورد نياز    دانش : 
- رايانه (مناسب براي قابليت هاي 

گرافيكي با تجهيزات) 
- قلم نوري 

- چاپگر (پرينتر) 
- اسكنر 

- ميز رايانه 
- صندلي كارآموز 
- تخته وايت برد 

- ماژيك وايت برد 
-تخته پاك كن 

- كپسول آتش نشاني 
- جعبه كمك هاي اوليه 

-كتابخانه  
-ميز مربي 

-صندلي مربي 
-ميز نور 

- Video  Projector 
-مداد 

-روان نويس با نوك نمدي 
-پاك كن 

-كاغذ 
-تراش 

   2-مفاهيم پايه مباني رايانه (سخت افزار، نرم افزار وكاربري رايانه) 

   2-مباني گرافيك رايانه و مفاهيم فايل هاي تصويري 

   1) طرح قالي و تبديل آن به فايل گرافيكي Scan-روش پويش (

   مهارت : 

  3 -پياده سازي طرح قالي بر روي كاغذ سفيد جهت اسكن نقشه 

  2 -تقسيم طرح آماده شده به قطعات مناسب براي اسكن طرح 

  4 -اسكن قطعات طرح و تبديل آن به فايل گرافيكي 

نگرش : 

- دقت در استفاده بهينه انرژي هنگام كار با دستگاه 

 

ايمني و بهداشت :  

- رعايت اصول ارگونومي 

- استفاده از ميز و صندلي مناسب 

توجهات زيست محيطي : 

 

 

 



  

 
 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 - آماده سازي نرم افزار طراحي قالي
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 4 7 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مصرفي ، مواد ابزار ،تجهيزات 

و منابع آموزشي 

- اسكنر    دانش : 
- چاپگر (پرينتر) 

- قلم نوري 
- رايانه 

- نرم افزار فتوشاپ 
- ميز رايانه 

- صندلي كارآموز 
- تخته وايت برد 

- ماژيك وايت برد 
-تخته پاك كن 

- كپسول آتش نشاني 
- جعبه كمك هاي اوليه 

-كتابخانه 
-ميز مربي 

-صندلي مربي 
- Video  Projector 
 

-انواع نرم افزارهاي موجود مخصوص طراحي قالي (نقش ساز، بوريا، 
فتوشاپ و ...) 

2   

   1-روش نصب و تنظيم نرم افزار طراحي قالي 

   مهارت : 

  1 -نصب نرم افزار فتوشاپ بر روي رايانه 

-نصب و تنظيم سخت افزارهاي مرتبط بر روي رايانه (اسكنر، چاپگر 
، قلم نوري و ...) )پرينتر(

 3  

نگرش : 

- دقت در استفاده بهينه انرژي هنگام كار با دستگاه 

ايمني و بهداشت :  

- رعايت اصول ارگونومي 

- استفاده از ميز و صندلي مناسب 

توجهات زيست محيطي : 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 طرح در نرم افزار طراحي قالي - اجراي
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 21 27 

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

- قلم نوري    دانش : 
- رايانه 

- نرم افزار فتوشاپ 
- ميز رايانه 

- صندلي كارآموز 
- تخته وايت برد 

- ماژيك وايت برد 
-تخته پاك كن 

- كپسول آتش نشاني 
- جعبه كمك هاي اوليه 

-كتابخانه  
-ميز مربي 

-صندلي مربي 
- Video  Projector 
 

-ابزارهاي مختلف نرم افزار فتوشاپ و كاربرد آنها در طراحي و نقطه چيني 
 نقشه قالي (قلم هاي مرتبط، ابزارهاي انتخاب، زوم، ابزارهاي رنگ آميزي و ...)

1   

-منوهاي مختلف نرم افزار فتوشاپ و كاربرد آنها در طراحي  و نقطه چيني 
نقشه قالي (اليه ها، قرينه سازي، چرخش ها، تكثير نقوش و ...) 

1   

-روش تنظيم ابزارهاي مختلف فتوشاپ براي اجراي طرح قالي (طراحي و 
نقطه چيني) 

1   

   1-روش اصالح اندازه فايل گرافيكي براساس رجشمار و ابعاد 

   1 -روش نقطه چيني طرح قالي در نرم افزار فتوشاپ

   1-روش طراحي نقشه قالي در نرم افزار فتوشاپ 

   مهارت : 

-بكارگيري ابزارهاي مختلف نرم افزار فتوشاپ جهت اجراي طرح قالي 
(طراحي و نقطه چيني) 

 4  

-بكارگيري منوهاي مختلف نرم افزار فتوشاپ جهت اجراي طرح قالي 
(اليه ها، قرينه سازي، چرخش ها، تكثير نقوش و ...) 

 4  

  2 - تنظيم ابزارهاي مختلف نرم افزار فتوشاپ جهت استفاده طرح قالي 

  4 -بكارگيري ابزارهاي ترسيم نرم افزار فتوشاپ جهت طراحي نقشه 

  2 -اصالح اندازه فايل گرافيكي براساس رجشمار و ابعاد 

-نقطه چيني طرح قالي در نرم افزار فتوشاپ (طرح اسكن شده يا طراحي 
شده با نرم افزار) 

 5  

 
 
 



  

 
 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 طرح در نرم افزار طراحي قالي - اجراي
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 

- دقت در استفاده بهينه انرژي هنگام كار با دستگاه 

ايمني و بهداشت :  

- رعايت اصول ارگونومي 

- استفاده از ميز و صندلي مناسب 

توجهات زيست محيطي : 

 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- رنگ آميزي طرح در نرم افزار طراحي قالي 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 13 16 

14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

- قلم نوري    دانش : 
- رايانه 

- نرم افزار فتوشاپ 
- ميز رايانه 

- صندلي كارآموز 
- تخته وايت برد 

- ماژيك وايت برد 
-تخته پاك كن 

- كپسول آتش نشاني 
- جعبه كمك هاي اوليه 

-كتابخانه  
-ميز مربي 

-صندلي مربي 
- Video  Projector 
 

  دقيقه 30-روش آماده سازي جدول (پالت) رنگ  

-روش تنظيم و بكارگيري ابزارها و حالت هاي رنگي 
مختلف مرتبط با رنگ آميزي در نرم افزار فتوشاپ 

  دقيقه 30/1

   1-روش رنگ آميزي و تغيير رنگ نگاره ها 

   مهارت : 

  3 -آماده سازي جدول (پالت) رنگ 

- تنظيم و بكارگيري ابزارها و حالت هاي رنگي مختلف 
مرتبط با رنگ آميزي در نرم افزار فتوشاپ 

 5  

  5 -رنگ آميزي و تغيير رنگ نگاره ها 

نگرش : 

- دقت در استفاده بهينه انرژي هنگام كار با دستگاه 

ايمني و بهداشت :  

- رعايت اصول ارگونومي 

- استفاده از ميز و صندلي مناسب 

توجهات زيست محيطي : 

 -

 
 
 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- طراحي و رنگ آميزي نقشه تابلويي در نرم افزار 

طراحي قالي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 14 19 

16B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

- قلم نوري    دانش : 
- رايانه 

- نرم افزار فتوشاپ 
- ميز رايانه 

- صندلي كارآموز 
- تخته وايت برد 

- ماژيك وايت برد 
-تخته پاك كن 

- كپسول آتش نشاني 
- جعبه كمك هاي اوليه 

-كتابخانه  
-ميز مربي 

-صندلي مربي 
- Video  Projector 
 

  دقيقه 30/1-روش آماده سازي تصوير جهت بهبود رنگ ها در نرم افزار فتوشاپ 

   1-روش هاي مختلف كاهش رنگ تصوير 

  دقيقه 30/1-روش تغيير اندازه تصوير براساس رجشمار و ابعاد 

   1-روش ويرايش و ذخيره سازي تصوير 

   مهارت : 

  4 -آماده سازي تصوير جهت بهبود رنگ ها در نرم افزار فتوشاپ 

  3 -كاهش رنگ تصوير  

  2 -تغيير اندازه تصوير براساس رجشمار و ابعاد 

  5 -ويرايش و ذخيره سازي تصوير 

نگرش : 

- دقت در استفاده بهينه انرژي هنگام كار با دستگاه 

ايمني و بهداشت :  

- رعايت اصول ارگونومي 

- استفاده از ميز و صندلي مناسب 

توجهات زيست محيطي : 

 

 
 
 
 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- چاپ نقشه آماده شده جهت بافت 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 8 11 

18B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

19B مصرفي ، مواد ابزار ،تجهيزات 

و منابع آموزشي 

- اسكنر    دانش : 
- چاپگر (پرينتر) 

- قلم نوري 
- رايانه 

- نرم افزار فتوشاپ 
- ميز رايانه 

- صندلي كارآموز 
- تخته وايت برد 

- ماژيك وايت برد 
-تخته پاك كن 

- كپسول آتش نشاني 
- جعبه كمك هاي اوليه 

-كتابخانه  
-ميز مربي 

-صندلي مربي 
- Video  Projector 
 
 

   1-روش شطرنجي كردن فايل در نرم افزار فتوشاپ 

   1-روش تطبيق فايل و چاپگر نسبت به هم و چاپ نقشه 

   1گذاري نقشه - روش بكارگيري نرم افزارهاي مختلف جهت كد

   مهارت : 

  5 -شطرنجي كردن فايل در نرم افزار فتوشاپ  

  3 -تطبيق فايل و چاپگر نسبت به هم و چاپ نقشه 

نگرش : 

- دقت در استفاده بهينه انرژي هنگام كار با دستگاه 

ايمني و بهداشت :  

- رعايت اصول ارگونومي 

- استفاده از ميز و صندلي مناسب 

توجهات زيست محيطي : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

                    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 دستگاه 1 كيلويي 6پودر خشك كپسول آتش نشاني  1

 جعبه 1سري كامل تجهيزات جعبه كمكهاي اوليه  2

  عدد 15 (چوبي يا فلزي)ميز رايانه  3

  عدد 15چرخ دار صندلي كارآموز  4

  عدد 15با سرعت و حافظه باال رايانه  5

  عدد 1فتوشاپ نرم افزار طراحي قالي  6

  عدد 1از هر كدام (نقش ساز، بوريا و ...) نرم افزارهاي كمكي  7

 دستگاه 3A  1چاپگر (پرينتر) رنگي  8

 دستگاه A3 1اسكنر  9

  عدد 15ــــــــــــــــ قلم نوري  10

  عدد Cm150 × Cm 100 (1(تخته وايت برد  11

  عدد Cm100 × Cm 200( 1(ميز نور  12

 عدد 1پنج قفسه اي كتابخانه  13

  عدد  1 (چوبي يا فلزي)ميز مربي  14

  عدد 1 (چوبي يا فلزي) صندلي مربي 15

16 Video  Projector دستگاه1 ــــــــــــــــ   

     

     

 
 

توجه :  

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

 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 

                  - برگه استاندارد مواد  

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  عدد براي هر كارگاه 1از هر كدام (قرمز، آبي و مشكي) ماژيك وايت برد  1

  عدد HB 2مداد  2

  عدد 1 كوچكپاك كن  3

  عدد 1 نوك نمديروان نويس  4

  عدد A4( 10   يا A3(كاغذ  5

  عدد براي هر كارگاه 1 وايت بردتخته پاك كن  6

     

     

     

     

توجه :  

شود .  رفته  ر در نظر گ ف ء يك ن زا ا ه  د ب - موا

 
 
 
 
 

                    - برگه استاندارد ابزار 

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  عدد  2روميزي تراش  1

     

     

     

     

     

توجه :  

ت  - ه ظرفي ه ب رگا ء يك كا زا ا ه  ر ب زا 1اب شود . 5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 

 

 



  

 

 

 
 
 

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

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

     ياسر حنيفي جزوه طراح نقشه قالي با رايانه 1
     فاطمه السادات اعتضاد جزوه ايمني و بهداشت در محيط كار 2

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

اسماعيل محمد رضايي-  ICDL 2007 1388خودآموز  1

ابراهيم محمد رضايي 

 )2(جلد مشكوات دانش تهران ـــــــــ 

 24 در CS2خودآموز فتوشاپ  2

ساعت 

رامين موالناپور- كارالرز  1384

همتا بيداريان 

 ـــــــــ ـــــــــ تهران

سيد طاهر شريعت پروس فريزر  1384مديريت رنگ در گرافيك رايانهي  3

پناهي 

 ـــــــــغزال جوان  تهران

        
        
        
        

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد 
رديف عنوان 

 1ندارد 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 
 
 

 

 

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط  

( عالوه بر نرم افزارهاي اصلي )  
توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف 

    ندارد 
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