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اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع دستي و هنر : 
 

 

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

فرآيند اصالح و بازنگري :  
 

 



  

 
  
 
 

 
تهيه كنندگان استاندارد شغل و آموزش 

 مرتبط سابقه ي تجربي رشته تحصيلي مدرك نام و نام خانوادگي رديف

سال 14)  هنرهاي چوبي صنايع دستي (فوق ديپلم محمد محمدي نوره  1

سال  8گيوه باف ديپلم هيوا ويسي  2

 سال 17كارشناس آموزشي صنايع دستي ليسانس خديجه علي پناه  3

سال 8كارشناس صنايع دستي ليسانس فيروز چاردولي  4

سال 4گيوه باف ديپلم سهيال محمدي  5

سال 9گيوه باف ديپلم جمال كاظمي  6

7     

8  
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 10  
 

 
 

 
 

 

 11     

12     

13     

14     

15     
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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 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 سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه 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 :  

، 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 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 : 

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



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اصطالحات به كار برده شده در استاندارد : (اصطالحات رايج محلي ) 

 

، - كالش : پاي پوشي است سنتي كه متشكل از مواد كامالً طبيعي با خصوصياتي منحصر به فرد به لحاظ زيست محيطي 1

  فولوژي پا مخصوص فصول گرم سال قابليت استفاده براي تمام سنين مشترك بين آقا و خانم است .رساختار يا م

- پي كه نه : فتيله هاي كوبيده شده و كنار هم چيده شده را قبل از چرم كشي ‹‹ پي كه نه ›› گويند .  2

- دوال : رشته هاي چرم موازي جهت تيركشي را ‹‹ دوال ›› گويند .  3

- وجاره : مرتب كردن فتيله ها را از بلند به كوچك ‹‹ وجاره ›› گويند . 4

 سانتي متر را ‹‹ ناوخ ›› 13 در 4 را ‹‹ خشتك ›› و قطعات پارچه در ابعاد 13 در 6- خشتك و ناوخ : قطعات پارچه در ابعاد 5

گويند .  

- دور گرودم گر : ‹‹ دورگر ›› در بافت كالش به معني گردش و دور زدن رج هاي بافت است و رج هاي روي سينه پا را        6

‹‹ دم گر ›› گويند .  

- هه تيمه : آخرين دور بافت روي دهانه كالش كه فرم زيبايي به بافت مي دهد و نوع گره آن برگردان است ‹‹ هه تيمه ›› 7

گويند .  

- ساكار : ‹‹ ساكار ›› يعني ساده بافي  8

- پرگه ما : رشته هاي تابيده شده موي بز را كه محل اتصال بافت رويه به كفه است ‹‹ پرگه ما ›› گويند .  9

- نك : قطعه چرمي است كه به عنوان تكيه گاه تيرك ها در قسمت نوك كف گيوه قرار مي گيرد .  10

  - حماله : نخي است در قسمت روي پنجه گيوه كه در قسمت بافت ساده بافي نقش پود را دارد .  11

 



  

 
 
 
 

 نام شغل : كالش باف

P0Fشغلشرح 

� 

، آميزي پارچه، پي كه نه كردن   رنگشغل كالش باف از مشاغل حوزه صنايع دستي است و شايستگي هايي از قبيل
 دارد و با ، دم گربافي و شيرازه بافي را ، ساده بافي ، دورگربافي ، بن پرگه بافي نهايي پرداخت و پرگه مادادندوال كشي، 

         . ارتباط مي باشد  درحوزه ريسندگي و بافندگي و رنگرز مشاغل
   وروديويژگي هاي كارآموز 

  پايان دوره راهنماييميزان تحصيالت : حداقل 

سالمت كامل جسماني و رواني  توانايي جسمي : حداقل 

 ندارد مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد :

0Bآموزش   دوره طول

1Bساعت      280  :   آموزش                   دوره طول

4Bساعت        94 :                  ـ زمان آموزش نظري

ساعت      186 :                  ـ زمان آموزش عملي

     ساعت     -:    كارورزي                               ـ 

  ساعت-         :                               ـ زمان پروژه

2B شيوه ارزشيابي 

% 25آزمون نظري : 

% 65آزمون عملي : 

 %10اخالق حرفه اي: 

3B  صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 سال سابقه كار مرتبط 2ليسانس صنايع دستي يا فوق ديپلم صنايع دستي با 

 

 

                                                 
�. Job Description 
 



  

 
 
 

 
1Fاستاندارد شغل

�                             

2F- شايستگي هاي

    شغلي�

 توانايي ها  رديف

5B1  توانايي رنگ آميزي پارچه

6B2  پي كه نه كردن"توانايي"  

 " دوال كشي"توانايي  3

 دادن و پرداخت نهايي  " پرگه ما"توانايي  4

 " بن پرگه بافي"توانايي  5

 بافي "كوتا گر" و" دور گر بافي"توانايي  6

 " ساده بافي"توانايي  7

 "هه تيمه بافي" و"گر بافي  دم"توانايي  8

 "شيرازه بافي"توانايي  9

10  

11  

12  

 

 

                                                 
2. Occupational  Standard      
3 Competency 
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استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

 توانايي رنگ آميزي پارچه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 17 25 

7B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

8B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رنگرزي ديگ-     دانش :
cm)100×cm80×cm80 ( 

 حرارتي - مشعل 
  پيمانه اندازه گيري- 
گازنه -  

 الگو هاي برش - 
له كردن ي ابزار فت- 
 - زير دست ومشتك بلوطندهك  

- كپسول آتش نشاني 

 - دستكش

 - ماسك

 - چكمه

- انواع رنگ هاي مخصوص 

 پارچه

- انواع پارچه پنبه اي ( چلوار و 

 متقال )

 -سطل پالستيكي

   2 متقال)  ، (چلوار ويژگي هاي آن  و با جنس پنبه ايــ انواع پارچه

(مشكي ـ آبي ـ قرمز ـ زرد ـ پنبه اي ــ انواع رنگ مخصوص پارچه هاي 

 نارنجي)

3   

   3 "فتيله كردن" و"ناوخ" ،"خشتك"  معرفيــ

 -   

   مهارت : 

، پارچه با  رنگ ، مشخص كردن نسبتهاي آبرنگ آميزي پارچه ( ــ 
ظرف رنگرزي و مقدار نمك الزم نسبت به آب ورنگ جهت  توجه به حجم

) تثبيت

 5  

  4   مقدار پارچه مورد نياز هر سايزتعيينــ 

  4  پارچه ــ شستشو وخشك كردن

 و مشخص "ناوخ" و"خشتك"قرار دادن (  آماده سازي خشتك و ناوخــ 
) كردن مقدار نم  يا رطوبت الزم در عمليات كوبيدن فتيله

 4  

نگرش : 

- صرفه جويي در مواد مصرفي 

ايمني :  

- استفاده از ماسك و دستكش و چكمه در حين رنگرزي 

 توجهات زيست محيطي :

- تخليه رنگ باقي مانده در محل مناسب جهت جلوگيري  از آلوده شدن آب، خاك  
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استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

  كردن"پي كه نه "توانايي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

20 35 55 

9B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

10B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برش خشتك  آماده يــ الگوي    دانش :
وناوخ 

ــ گازنه 
ــ قيچي برقي 

ــ تيغ پي كه نه گيري 
ــ سيخ پي كه نه گيري 

ــ تخته زير دست 
ــ مشتك 

ــ كنده 
ــ متر يا خط كش 

ــ تخته نگهداري فتيله ها  
- پارچه 

) cm )150× cm60-ميزكارگاهي

  - دستگاه سنگ دو طرف

   4 ) 5 × 13ناوخ 6× 13(خشتك  برش آماده يــ الگو هاي

   3 (گازنه ـ قيچي برقي ـ متر) برش ــ ابزار

   3 ــ  بركوب وپشت كوب بودن فتيله

   2 (مشتك ـ كنده زير دست) ــ ملزومات فتيله كردن

   3 (باريك ـ متوسط ـ پهن ـ بلندـ كوتاه) ــ مرفولوژي پا وكفه پا

   3 شماره هاي مختلف  وتعيين اندازه ها و پاــ جدول سايز بندي

(پاشنه  در چهار قسمت اصلي  شكلهاي پي كه نه به لحاظ تركيب رنگ-
 ـ سينه ـ نك)     ـ قد

2   

   مهارت : 

  4   مقدار پارچه مورد نياز براي هر سايزتعيينــ  

  4   مقدار نم يا رطوبت الزم براي فتيله كردنتعيينــ  

  4  ــ تميز كردن تيغه ها وگازنه ها

  3  ــ خشتك وناوخ گذاري

  6  ــ فتيله كردن

ــ وجاره كردن(طبقه بندي فتيله هابه لحاظ ارتفاع از بلند به كوتاه،از پاشنه 
 به نك)

 3  

 چهار قسمت اصلي پي كه نه به ترتيب(پاشنه ـ قد ـ سينه ـ تعيينــ  
نك) 

 5  

ــ تيغ زدن(سوراخ كردن فتيله ها)از پاشنه به نك(در راست دستها از سمت 
 راست،در چپ دستها از سمت چپ)

 6  

 
 



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

 كردن "پي كه نه "توانايي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

11B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

12B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش : 

 

 

ايمني :  

 -

 توجهات زيست محيطي :

 -

 



  

استاندارد آموزش  
 - برگه ي تحليل آموزشي 

 

عنوان توانايي :  
 دوال كشيتوانايي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 33 42 

13B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

14B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
 مصرفي و منابع آموزشي

ــ متر     دانش :
ــ چرم گاو 

ــ دوال حاصل از چرم 
ــ تيغه تيركها  

ــ كوله درفش اتو  
ــ وسيله حرارتي جهت داغ كردن 

كوله درفش اتو 
ــ سنگ سوهان  

   ــ پي گاو
- كنده زيردست 

- تيزبر 
 - گازنر

انتخاب چرم مناسب(چرم خام گاو يك رنگ به - نحوه 
 كيلوگرم27الي25وزن

3   

   4  نگهداري وخشك كردن چرم- نحوه

   2  تيزبر)– كنده زيردست –( گاز نه- سنگ سوهان ملزومات برش دوال- 

   مهارت : 

  3  ــ تعيين مقدار دوال حاصل از يك تخته چرم

  4  اندازه عرض رشته هاي دوال قبل از برش  تعيينــ 

  2 ــ برش دوال  

  1 ــ نرم كردن دوال  

  4 موازي وهم عرض در طول چرم  "ــ برش دوال به صورت يك رشته كامال

  3 ــ تميز كردن دوال از زايده هاي چربي  

  2  ــ پي مالي دوال 

  6   محل تيغ زدن تيركها تعيينــ  

  3  ــ اتو كردن  محل عبور تيركها 

  2   جهت كش دوالهاي هر تيركتعيينــ  

 ميزان فشردگي فتيله ها در حين دوال كشي نسبت به طول پي تعيينــ  
 كه نه   

 3  

نگرش : 

- دقت در هنگام برش دوال  

- صرفه جويي در مصرف برق  

ايمني :  
- رعايت نكات ايمني در حين استفاده از تيغ و گازنه 

- استفاده كردن از دستكش هنگام كار  
 توجهات زيست محيطي :

 -
 



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

 دادن وپرداخت نهايي "پرگه ما "توانايي  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 15 25 

15B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

16B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

- الگو و نقشه     دانش :
- كاغذ شطرنجي 

- كاغذ كاربن 
- مداد 

- پاك كن 
- تبغ پرگه ها 

- موي تابيده بز 
- سوزن كوچك 

- چهار عدد كوله درفش پرگه ما 
- گازنه پرداخت 

- چسب  
 - سيخ كوب ( نك و پاشنه)

   2 ال- موي پرگه ما) 18ال- 12 (انواع نخ مخصوص پرگه ما- 

   3  ملزومات ترسيم الگو(كاغذ شطرنجي ـ كاغذ كاربن ـ مداد ـ پاكن)- 

و 44و 43و42 و 41و 40 ( سايز هاي  انواع الگو براي سايز هاي مختلف- 
45 (

3   

   2  ملزومات پرگه ما دادن-

   مهارت : 

  4 (اندازه پا و جدول سايز) رسم الگو متناسب با سايز مورد نظر - 

  3  تيغ زدن مسير پرگه ماتابيدن چهار رشته پرگه ما واتصال به سوزنها- 

  4  ميليمتر)2برش زائيده هاي كناري بيروني پرگه ما(به فاصله- 

  3  سيخ كوبي نك وپاشنه- 

  1  چسب كاري كردن كناره هاي كفه- 

نگرش : 

 دادن " پرگه ما"- دقت در انجام عمليات 

- صرفه جويي در مواد مصرفي 

ايمني :  

- استفاده از دستكش جهت كار با تيغه  

 توجهات زيست محيطي :

 -

 



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

 " بن پرگه بافي"توانايي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 10 15 

17B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

18B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

(دوصفر-  سوزن  انواعــ    دانش :
 دو صفرسه) –دوصفرچهار 

ــ  كفه 
انواع نخ دوخت براساس نمره ــ 

 ال) 20 ال- 19 ال- 18(

- سانتي متر 

   2 (دوصفر- دوصفرچهار- دوصفرسه) انواع سوزن در قطرهاي مختلف- 

   2 ال)20ال ـ 19ال ـ 18( بر اساس نمره نخ هاي مصرفي ـ انواع نخ

   1 "پرگه ما"بر "بن پرگه" استقرار صحيح   نحوهـ

 -   

   مهارت : 

  3  ـ متصل نمودن  گره اوليه به پرگه ما از محل قد وكفه

  3   جهت بافت گره هاتعيينـ  

  4  گره)5الي4در هر سانتي متر ("پرگه ما"ـ تنظيم كردن گره ها بر روي   

 -   

نگرش : 

- صرفه جويي در مواد مصرفي 

  -

ايمني :  

 "بن پرگه بافي"- رعايت اصول ايمني هنگام كار با سوزن در 

 توجهات زيست محيطي :

 -

 



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

 "كوتاه گر بافي" و" دور گر بافي"توانايي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

11 20 31 

19B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

20B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش :
مخصوص چرم كشي ــ سوزن 
ــ قالب 

  ال18ــ نخ نمره 
 ــ قيچي

   1  ـ محل وجهت شروع دورگر بافي

دور گر "تشكيل اولين گره يا بافت اولين (گل گندمي)  مفهوم نحوه ـ 

 "بافي

3   

   1 ال)18ـ مشخصات نخ مصرفي دورگر بافي(

   2 ـ تعداد رج هاي الزم متناسب با سايز پابا توجه به نخ

   2 ـ مقدار تراكم گره بر حسب سانتي متر 

                                                                                                                                                                                                 يا پاشنه"كوتاه گر بافي" محل قرار گيري -

   مهارت : 

  2   ال)18 ـ نخ مخصوص چرم كشياتصال نخ به سوزن(سوزن  ـ

  6  ـ بافت اولين گره وتشكيل گل گندمي

  2  ـ تاب دادن  نخ در حين بافت 

  5  ــ پيوند كردن نخ جديد به نخ قبلي

  5  يا پاشنه متناسب با سايز مورد نظر  " كوتاه گر"ــ  بافت

نگرش : 

- صرفه جويي در مواد مصرفي  

ايمني :  

- استفاده از دستكش در هنگام كار با سوزن 

 توجهات زيست محيطي :

 -



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

  ( ساكار )" ساده بافي"توانايي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

11 25 36 

21B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

22B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 (كوتاه و ــ سوزن ساده بافي    دانش :
 باريك)

ــ قالب ساده بافي  
ــ قالب چوبي  

 ال12  شمارهــ نخ نمره

   2 تعيين محل شروعنحوه ـ 

   3  متناسب با سايز هاي مختلف" ساده بافي"ـ اندازه هاي

   1 ـ سوزن مورد استفاده (كوتاه وباريك)

   2 ال)12(" ساده بافي"ـ انواع نخ مصرفي براي

   3 تعيين اندازه بافت ساده بافي بر روي دورگرنحوه  -

   مهارت : 

  3   نقطه تقارن نُك كالش- تعيين 

  6  مستقر نمودن  اولين حماله با رعايت خط تقارن- 

  5  بافت پود اوليه - 

  5  بافت پود اصلي          - 

  6  تنظيم كردن حماله هاي ايجاد شده- 

نگرش : 

  براي باال بردن درجه كيفيت كالش"ساده بافي"- دقت الزم در بافت 

ايمني :  

" ساده بافي"- استفاده از دستكش در  هنگام كار با سوزن در 

 توجهات زيست محيطي :

 -

 



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

 "هه تيمه بافي" و" دم گر بافي"توانايي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

15 22 37 

23B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

24B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

- سوزن     دانش :

- قالب كالش 

  ال12- نخ نمره 
   2 محل وجهت شروع اولين رج دم گر- 

   4 ين گل گندمي بر روي انتهاي ساده بافيلچگونگي تشكيل او- 

   1 ال)12نخ مصرفي(- شماره ي 

   4تعيين مقدار تراكم گره متناسب با قوس پا - نحوه 

   4تعداد رج هاي الزم بر اساس سايز پاوشماره كالش - 

 -   

   مهارت : 

  4   بافت رج اوليه و اتصال آن بر روي انتهاي ساده بافي- 

  4  فرم دادن گره ها متناسب با سايزو فرم  پا- 

  2  تنظيم مقدار تاب نخ در حين بافت- 

  6   قوس گره ها متناسب با سايزو فرم  پا- تعيين 

  6  هماهنگ كردن بافت در طرفين رجها- 

نگرش : 

  بطوري كه متناسب با قوس و فرم پاي مورد نظر مي باشد"دم گر"- دقت در بافت 

ايمني :  

- طرز صحيح نشستن هنگام كار  

 توجهات زيست محيطي :

 -

 



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

 
عنوان توانايي :  

 "شيرازه بافي"توانايي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 9 14 

25B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

26B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

- سوزن      دانش :

   3 (وسط،باال،پايين) " شيرازه بافي"انواع گره-   ال27 ال الي 23- نخ نمره 

   2 ال)27يا23(" شيرازه بافي"نخ مناسب جهت- 

 -   

 -   

   مهارت : 

  3 - اندازه گيري كردن نخ مورد نياز يك جفت 

  6 - بافتن گره ها 

   گره اوليه: از قسمت قدكالش به سمت پاشنه 

    پايين) – وسط –گره هاي اصلي: ( باال 

نگرش : 

 " پرگه ما"، جهت صرفه جويي در زمان و استحكام " شيرازه"- دقت در بافت 

ايمني :  

- طرز صحيح نشستن هنگام كار  

- استفاده از دستكش در هنگام كار با سوزن 

 توجهات زيست محيطي :

 -

 



  

  - برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار 

شماره تعداد  مشخصات فني  رديف 

   عدد براي هركارگاهcm100×cm80×cm80(  2 (ديگ رنگرزي 1

   عدد براي هركارگاه2مشعل حرارتي  2

   عدد براي هركارگاه2پيمانه اندازگيري  3

   عدد براي هركارگاه2سطل پالستيكي  4

   دستگاه براي هركارگاه1دستگاه سنگ دوطرفه  5

   دستگاه براي هركارگاه2دستگاه برش پارچه  6

   عدد براي هركارگاهcm5/1×60 (1ميزكارگاهي( 7

   عدد براي نفر1صندلي كارگاهي  8

   عدد براي نفر1كنده بلوط  9

   عدد براي نفر1مشتك  10

عدد براي هركارگاه20سيخ پي كنه گيري  11   

عدد براي هركارگاه20تيغ تيرك ها  12   

عدد براي هركارگاه20كوله درفش  13   

عدد براي هركارگاه20گازنه  14   

   دستگاه براي هركارگاه2قيچي برقي  15

   عدد براي هركارگاه5قيچي  16

   عدد براي هركارگاه5متر يا خط كش  17

عدد براي هركارگاه2سنگ سوهان  18   

   عدد براي نفر1سوزن  19

   عدد براي نفر1الگو برش  20

   سري براي هركارگاه5الگو يا نقشه   21

   سري براي هركارگاه5قالب كالش  22

   تخته براي هركارگاه5چرم خام گاو  23

كيلوگرم براي هركارگاه50پارچه پنبه اي  24   

 
 
 

 



  

  - برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار 

شماره تعداد  مشخصات فني  رديف 

كيلوگرم براي هركارگاه10ال 18نخ 25   

كيلوگرم براي هركارگاه7ال 12نخ 26   

كيلوگرم براي هركارگاه10ال 24نخ 27   

كيلوگرم براي هركارگاه5پرگه ما (موي تابيده بز)  28   

كيلوگرم براي هركارگاه5رنگ مخصوص پارچه (آبي)  29   

كيلوگرم براي هركارگاه3رنگ مخصوص پارچه (قرمز)  30   

    كيلوگرم براي هركارگاه1پي گاو  31

   عدد براي هركارگاه5تخته زير دست  32

    

    

    

    

    

  

 

 

 

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

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

شود .  سبه  حا رآموز م ر كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب - موا

 

 

 

 

 

 

 



  

  - منابع و نرم افزار هاي آموزشي  

 شرح رديف

 ندارد 
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