
 

 

  
  

 

  
  

  بسمه تعالي

  معاونت آموزش
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  
  

   آموزش شغلاستاندارد 
  
  

  فرهنگي  -مرمتگر آثار تاريخي
  
  

        هنرهاي تجسمي گروه شغلي
  

  كد ملي آموزش شغل 

  
  
 

  9/7/93 :تاريخ تدوين استاندارد 
 

1-068-83-2651 



 

  

  سي دفتر طرح و برنامه هاي در :  نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
  2651-83-068-1  شناسايي شغل ملي شماره

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  : آدرس 

   97، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره  ، نبش نصرت   ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي  –تهران 
   66569900              تلفن                     66944117       نگاردور

 رهاي تجسميهن:اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  صديقه رضاخواه 

 بهشته نصيري 

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

  اداره كل فني و حرفه اي استان سمنان  -

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
  دفتر طرح و برنامه هاي  درسي -
  كميته تخصصي هنرهاي تجسمي -
 



 

 

 
 

   شايستگي  تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

1  
محمد اسمائيل 
  حاج عليان

 كارشناس ارشد

  

مرمت اشياء 
فرهنگي و 
 تاريخي

 

  
  سال 5

  

 :بت تلفن ثا

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

 كارشناس ارشد رويا عمراني  2

مرمت اشياء 
فرهنگي و 
 تاريخي

 

  
  سال 5

  

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

 كارشناس ارشدعبدالعارف شجاعي  3
تكنولوژي 
 آموزشي

  سال 2  

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

4  
حمد نسرين م
 حسني

 كارشناس ارشد
تكنولوژي 
 آموزشي

  سال 1  

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 

 كارشناس ارشد عثمان ارازي  5
باستان 
 شناسي

  سال 2  

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

 كارشناس ارشد فاطمه عليمرزايي  6
مرمت اشياء 
فرهنگي و 
 تاريخي

  سال 6  

 : تلفن ثابت

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 

 كارشناس ارشد فتح اهللا نيازي  7
مرمت اشياء 
فرهنگي و 
 تاريخي

  سال 6  

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 
  

  
 
  



 

  
  

 :تعاريف
  : ندارد شغل استا

  .مي شود 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 
  : استاندارد آموزش 

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

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

هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـوزه شـغلي ، مسـئوليت    
  . عملكرد مورد نياز شغل شرايط كاري و استاندارد 

  : 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 حرفـه اي  ، عملي بخش  ه، كه شامل سري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع آو

  . خواهد بود 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

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

  . نجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد توانايي ا
  : دانش 

، رياضي ( كه مي تواند شامل علوم پايه . حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي 
  . بان فني باشد ، تكنولوژي و ز) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 

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

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

  : 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



 

  

  

  

  

  

  فرهنگي-مرمتگر آثارتاريخي: نام شغل 

  1شغل شرح
است و وظيفه حفاظت و مرمت آثار تاريخي منقول  ي هاي تجسمفرهنگي يكي از مشاغل حوزه هنر-مرمتگر آثارتاريخي

باستان شناس، زمين شناس،  ،صنايه دستي و با مشاغل حوزه هاي. و غير منقول در حين و پس از كاوش را بعده دارد
 .شيمي، نساجي، متالوژي، ميكروبيولوژي در ارتباط است فيزيك،

    ورودي ويژگي هاي كارآموز
   يپلم كليه رشته هاي تحصيليد: ميزان تحصيالت حداقل 
   سالمت كامل جسماني و رواني:  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

   موزشآدوره  طول
  ساعت  205     :                   آموزش   دوره  طول

  ساعت  91     :                 ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   114     :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت   -         :                                 زيروكارـ 
  ساعت  -        :                               ـ زمان پروژه

   شيوه ارزشيابي
  %25: كتبي  -

  %65:عملي  -

 %10:اخالق حرفه اي  -

   صالحيت هاي حرفه اي مربيان
  سال سابقه كار مرتبط 5هنگي و تاريخي به شرط داشتن مدرك ليسانس آثار تاريخي با فوق ليسانس مرمت اشياء فر

  

                                                 
١. Job Description  
 



 

 
 
 
 

  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

  .حفاظت و مرمت آثار تاريخي و فرهنگي در حين و پس از كاوش به عهده مرمت گر آثار تاريخي فرهنگي مي باشد
  
  
  
  
  ) :اصطالحات مشابه جهاني  و( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  

Recitation of historical and cultural  

 

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

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

  ......................................ع طبق سند و مرج       جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

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

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

            از وزارت كار    نياز به استعالم :  د 

  
  



 

  

  

  
 

                           استاندارد شغل
  شايستگي ها -

 هاتوانايي رديف

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

  در حين كاوش) غيرمنقول(حفاظت و مرمت آثار تاريخي   2

  د از كاوش در موزه ها و مراكز ميراث فرهنگي، فرهنگي بع) منقول(حفاظت و مرمت آثار تاريخي   3

  فرهنگي موزه اي ) غير منقول(حفاظت و مرمت آثار تاريخي   4

  فن  شناسي آثار تاريخي با جنسيت هاي مختلف   5

  حفاظت پيشگيرانه و ساماندهي مخازن در موزه ها   6

7    

8    

9    

10    

11    

12    

  

  



 

  
  استاندارد آموزش 

  موزشي ي تحليل آ برگه -
 

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

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

10 13 23 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ، تجهيزات
  و منابع آموزشي مصرفي

انواع مواد شيميايي         :دانش 
)EDTA  و اسيدهاي

اتانول  استن،ضعيف، 
  ....)و  PVAپارالوئيد،

  انواع سرتگ هاي پزشكي-
  حفظه سرمم -
  كيسه پلي اتيلن -
برچسب مختلف كد  -

  گذاري
  انواع قلمو -
  برس-
  ؟؟-
  آب مقطر -
  چسب كاغذي -
  جعبه نگهداري موقت-
  ضربه گيرفوم پلي اتيلن -
  انواع اسپاتول ها-
  پيستوري-
  باند ضخم بندي-
  پوار-

      2  حفاظتي قبل از اقدام به  حفاري زينحوه برنامه ري -

      2  اطالعات فرهنگي و تاريخي محل حفاري -

انواع فعل و انفعاالت شيميايي آثار مدفون شـده و نحـوه ي بـه حـداقل      -
  رساني آنها 

3      

      2 نحوه تفكيك آثار حفاري به لحاظ روش هاي جداگانه حفاظتي و مرمتي  -

      1  نحوه مستند نگاري  -

        :مهارت 

    5/1    كنترل شرايط اقليمي و رطوبت نسبي -

    1    خشك كردن تدريجي مناطق رطوبت زده  -

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

    1    حصار كشي محوطه حفاري شده  -

    1    زهكشي محوطه حفاري شده  -

        استحكام بخشي بقايا -

        دن بقاياي حفاري شدهپوشان -

رسيدگي به موضوع پاكسازي محل حفاري،استحكام بخشي و انبارنمودن -
  )منقول(صحيح و سالم اشياء 

      

        تصويربرداري و طرح برداري اوليه-

ثبت و كدبندي وبسته بندي  و نگهـداري موقـت اشـياء بدسـت آمـده از      -
  حفاري

      



 

  استاندارد آموزش 
  يل آموزشي ي تحل برگه -
 

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

 زمان آموزش

 جمععملي 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
  رعايت نكات ايمني با استفاده از ماسك و دستكش در حين مرمت آثار مدفون شده-
 

  :توجهات زيست محيطي 
 

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

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

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

10 12 22 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  انواع ذره بين-       :دانش

  انواع كاردك-
انواع مواد شيميايي و -

  استحكام بخش
  نگهدارنده انواع يونوليت-
  

      1 نحوه برنامه ريزي بر اساس شرايط اقليمي-

      1 نجي آثار در ريز خاك و خارج از آنروش وضعيت س-

      1 نحوه تغيير شكل مواد متخلخل معدني در زير خاك-

      1 انواع تغييرات حاصل بعد از حفاري-

      1 نحوه مديريت حفاظتي در حين كاوش-

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

آثار غير منقول بدسـت آمـده ازشيوه هاي صحيح نگهداري و حفاظت از-
  حفاري

2      

      1  نحوه مستند نگاري-

       :مهارت

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

    1   تعيين اثر مواد بر چگونگي حفاظت آثار-

    2   تعيين تغييرات حاصل قبل و بعد از حفاري-

    1   تعيين رطوبت نسبي مناسب براي اشياء مختلف-

    2   تعيين روش هاي صحيح مطالعه بر روي آثار مكشوفه-

    2   ه هاي نگهداري آثاروتعيين و ارزيابي شي-

    1   تعيين و كنترل اعمال و تغييرات محيطي-

    2   تصوير برداري و طرح برداري اوليه-

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
  در حين كاوش) غير منقول(اريخي حفاظت و مرمت آثار ت

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

   :نگرش

 تيمبرقراري ارتباط مستقيم و صحيح بين مرمت گر و سيار اعضاء-
 

 :ايمني
 كات ايمني در هنگام استفاده از ابزار استحكام بخشرعايت ن-
 

  :توجهات زيست محيطي 
- 

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

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

  مراكز ميراث فرهنگي

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

20 32 52 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  نقاشي سه پايه اي-       :دانش
مواد استحكام بخش و تثبيت -

  كننده
  رجشمار-
  لوپ دستي-
  كاغذ شطرنجي-
  كولس-
  كتيرا-
  شيره انگور-
  فنول-
  كاغذ ؟؟-
  بتونه الكرايك-
  وص آبرنگقلموي مخص-
  رنگ اكلريك-
  انواع نخ خياطي-
  اتو معمولي-
  آيرون-
  سمباده-
  گچ-
  ميكروسكوپ نوري-
  آب فشان-
  

      1 نحوه قرنطينه،بازبيني و تفكيك آثار بعد از انتقال از حفاري-

      5/2 نحوه انجام  حمطالعات تاريخي و مطالعات تطبيقي-

      2  نحوه مستند نگاري-

ــه  - ــام مطالعـ ــوه انجـ ــارنحـ ــاخت آثـ ــك سـ ــي و تفكيـ ــن شناسـ فـ
  ...)سفال،شيشه،كاغذ،نقاشي سه پايه،پارچه،فلز،چوب،عاج،استخوان(

6      

      6 عوامل آسيب رسان و نوع آسيب ايجاد شدهمعرفي-

      5/1 نحوه امكان سنجي روش هاي مرمت مناسب-

      1 روش هاي حفاظت و نگهداري پس از مرمت-

       :مهارت

    5/1   سيب ها بر اساس تفكيك نوع آثارتعيين ميزان آ-

    5/1   عكسبرداري،تصوير برداري و طرح برداري از آثار انتقالي-

    3   تعيين كميت و كيفيت مواد تشكيل دهنده آثار و  تفكيك ساخت آنها-

    5/11   تعيين عوامل آسيب رسان و مستند سازي از آسيب هاي موجود-

اصـولحل اثر و اجراي اين برنامه بر اساسبرنامه ريزي دقيق و جزء مرا-
  مباني مرمتي

  5/11    

    3   تثبيت،بسته بندي،انباركردن و نگهداري هاي الزم بعد از انبارداري-

       

  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه -
  : عنوان

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

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز نور-  :نگرش 
  قيچي خياطي-
  سوزن خياطي-

  انواع چسب شيمي مرمتي
  موم دندانپزشكي-
  پودر رنگ معدني-
  خاك سفال  -
  ساخت مخصوص بتونه اسهك-
  سريش-
  سرشم-
  پالت رنگ-
  دستگاه بخار ساز-
  اپكيلكاتور-
  پنبه-
  اسفنج-
  اتولكاو-
  محفظه چنبر-
  هود ترك-
  پارچه كتان -
  چهارچوب موقت بوم-
  ميخ-
  چكش-
  ميخكش-
  جوم كش-
  چسب چوب -
  توري سفيد -
  پارچه ارگانزا رنگي-
  دهنده طبيعي مواد رنگ-
  پوست گردو-
  چاي خشك-
  مقواي يدون اسيد -
  فيلم آموزشي-
  سرنگ-
-PH سنج  
  آب مقطرگير-

  
  : ايمني 

  
  :توجهات زيست محيطي 

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -

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

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/14 5/3348 

  ايمني  ،نگرش  ارت ،مه ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

         :دانش

      1 نحوه بازبيني و بررسي آثار بدست آمده از حفاري-

      2 نحوه انجام مطالعات تاريخي و مطالعات تطبيقي-

      2  نحوه مستند سازي-

تزئينات سـنگي در(تفكيك ساخت آثارمطالعه فن شناسي ونحوه انجام -
  نقاشي ديواري و تزئينات وابسته به معماري بنا،

3      

      3 معرفي عوامل آسيب رسان و نوع آسيب ايجاده شده-

      5/1 مطالعه و امكان سنجي روش هاي مرمت مناسب-

      2 روش هاي حفاظت و نگهداري پس از مرمت-

       :مهارت

    2   ا بر اساس تفكيك نوع آثارتعيين ميزان آسيبه-

    5/1   عكسبرداري،تصوير برداري و طرح برداري از آثار-

    3   تعيين كميت و كيفيت مواد تشكيل دهنده آثار و تفكيك ساخت آنها-

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

و اجراي ايـن برنامـهبرنامه ريزي دقيق و جزء به جزء مراحل مرمت اثر-
  بر اساس اصول مباني مرمتي

  12    

    3   تثبيت و پايش شرايط محيطي-

       



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -

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

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

   :نگرش

 
 :ايمني

  رعايت نكات ايمني در استفاده از مواد شيميايي و برقراري هرگونه تماس با اثر-
  :توجهات زيست محيطي 

 
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -

  : عنوان
  )غيرمنقول -منقول(ثار تاريخي با جنسيت هاي مختلف فن شناسي آ

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

12 15 27 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميكروسكوپ نوري-       :دانش
الكتروني  ميكروسكوپ-

SEM-EDX 

 XRFدستگاه -

 XRDستگاهد-

  FTIRدستگاه -
  ابزار و ظروف آزمايشگاهي-
  مواد شيميايي-
  كوره-
  ابزار نمونه برداري-
  فيلم -
اساليد از معرفي نقوش دوره -

  مختلف
 

      3  تكنيك ساخت آثار مختلف-

      3 مواد و عناصر تشكيل دهنده آثارنحوه دستيابي به نوع -

      2 نقوش به كار رفته در تزئينات اثر-

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

       :مهارت

    3   تعيين نوع تكنيك ساخت انواع آثار-

    6   نمونه برداري، آتاليز و انجام آزمايشات مربوطه-

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

    2   اثرريخي و فني در ساختتعيين اشتراكات تا-

 :نگرش
 

 :ايمني
 

  :توجهات زيست محيطي 
 

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -

 :عنوان
  حفاظت پيشگيرانه و ساماندهي مخازن در موزه ها

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

13 7 20 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط محيطي توجهات زيست

 ، 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-
  ديتا كار-

      2 نحوه بسته بندي و حمل و نقل در مخزن موزه-

      2 و كدبندي يكپارچه آثار در مخازننحوه ثبت-

      2 نحوه مديريت خطر و ساختمان-

      3  نحوه پايش شرايط محيطي-

      2 نحوه حفاظت در آثار به نمايش در آمده-

      1 نحوه معرفي آثار به نمايش در آمده-

نحوه آموزش مديريت حفاظت به امناي اموال و كاركنان مـوزه و بازديـد-
 كنندگان

1      

       :مهارت

    5/0   تعيين ابزار و مواد و روش مناسب-

    1    بسته بندي-

    1   جداسازي-

    1   ثبت-

    1    كدبندي آثار-

    1   پايش شرايط محيطي مخزن-

    5/0   بازبيني ويترين ها و پايش ريز اقليم-

    1   تعيين شيوه هاي مناسب جابجايي آثار-

 :نگرش
 

 :ايمني
 

  :توجهات زيست محيطي 
 



 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    عدد براي هر كارگاه 5  ذره بين  1
    عدد براي هر كارگاه 1  دوربين عكاسي  2
    عدد براي هر كارگاه 3  اشل عكاسي  3
يمتري در رنگها4فون عكاسي   4

  سفيد- مشكي- سبز- آبي-قرمز
  متر رباي هر كارگاه  4از هر كدام  

عدد براي هر 3از هر كدام   چراغ الكلي و سه پايه  5
  كارگاه

  

    برگ براي هر كارگاه 50  كوپ دستي  6
    كيلو براي هر كارگاه 4  فنول  7
    عدد براي هر كارگاه 1  اتو معمولي  8
يك عدد براي هر  از هر كدام  آيرون با سر مختلف  9

  كارگاه
  

    عدد براي هر كارگاه 1  ميكروسكوپ نوري  10
    عدد براي هر كارگاه 3  آب فشان  11
    عدد براي هر كارگاه 2  ميز نور  12
    عدد براي هر كارگاه 5  كاسه ساخت مخصوص بتونه  13
    عدد براي هر كارگاه1  دستگاه بخار ساز  14
    براي هركارگاهبسته  10  اپليكاتور آماده  15
    عدد براي هر كارگاه 1  اتو كالو  16
    عدد براي هر كارگاه 1  محفظه چنبر  17

    عدد براي هر كارگاه 2  هود متحرك  18
    بسته براي هر كارگاه 2   سنج PHكاغذ   19
    عدد براي هر كارگاه 1  دستگاه آب مقطر گير  20
    سري براي هر كارگاه 1  سيمان پليمري  21
    عدد براي هر كارگاه1  كوره  22
    عدد براي هر كارگاه P4  1كامپيوتر   23
    عدد براي هر كارگاه  1  ويدئو پروجكشن  24

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



 

    برگه استاندارد تجهيزات
توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    عدد براي هر كارگاه  XRF  1تگاه دس  25
    عدد براي هر كارگاه  XRD  1دستگاه   26
    عدد براي هر كارگاه  FTIR  1دستگاه   27
    عدد براي هر نفر  1  ميكروسكوپ الكتروني  28
    جعبه براي هر نفر 2  جعبه نگهدارنده موقت  29
    عدد براي هر كارگاه 8   محفظه سرم  30
    ير براي هر كارگاه س 2   پوست گردو  31
    عدد براي هر كارگاه  1  متر1*5/1تخته وايت برد   32
    عدد براي هر كارگاه  1   ديتا الگ  33
        
        
        
        
        
        
        
        

       
       
       
       
       
       
       

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

 



 

  برگه استاندارد مواد  -                 
 توضيحات   تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

   ليتر براي هر كارگاه 4  انواع مواد شيميايي 1
    ليتر براي هر كارگاه 4از هر كدام   انواع استحكام بخش ها 2
برگ براي هر كارگاه 50رول يا 1   كاغذ پوستي 3    
برگ براي هر كارگاه 50رول يا 1   كاغذ كالك 4    
    عدد براي هر كارگاه 5از هر كدام   مواد رنگي پكيلروم 5
    عدد براي هر كارگاه 5   در چهار رنگ CDماژيك  6
    عدد براي هر كارگاه  5   اتود 7
    عدد براي هر كارگاه A3  3كاغذ شطرنجي  8
    اهتيوپ براي هر كارگ 3   بتونه اكلريليك 9
    سري براي هر كارگاه  1  رنگ الكريليك بزرگ  10
    از هر كدام يك كيسه براي هر كارگاه  گچ سمنان و اصفهان  11
    ورق براي هر كارگاه  10   موم دندانپزشكي  12
پودر رنگ هاي معدني در رنگهاي  13

  مختلف
    گرم براي هر كارگاه 100از هر كدام  

    كارگاه كيسه براي هر 1   خاك سفال  14
    كيلو براي هر كارگاه 5   سريش  15
    كيلو براي هر كارگاه 5   سريشم  16
    متر براي هر كارگاه 10  پارچه كتان سفيد  17
    متر براي هر كارگاه  2از هر رنگ   حرير ارگانزا در رنگهاي مختلف   18
    گرم براي هر كارگاه  300از هر كدام   مواد رنگي طبيعي  19
ر رنگهــا و ضــخامتهايچــرم د  20

  مختلف
متر براي هر  1كدام 1از هر كدام  

  كارگاه 
  

    برگ براي هر كارگاه A2  20مقواي بدون اسيد   21
    كيسه براي هر كارگاه1   آهك  22

    بسته براي هر كارگاه 2  كيسه پلي اتيلن در سايز بزرگ  23
  : توجه 

  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -



 

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    نمونه شيء براي هر نفر 1   سفال  24
    نمونه شيء براي هر نفر 1   شيشه  25
    برگ براي هر نفر  2   كاغذ قديمي  26
    نمونه شيء براي هر نفر 1   پارچه  27
   نمونه شيء براي هر نفر 1   فلز  28
   نمونه شيء براي هر نفر 1   چوب  29
    عدد براي هر كارگاه  1   استخوان  30
    عدد براي هر كارگاه  1  نقاشي سه پايه اي  31
    كيلو براي هر كارگاه 2   كتيرا  32
    كيلو براي هر كارگاه  1   شيره انگور  33
    كيلو براي هر كارگاه 1   چاي خشك   34
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  : توجه 
  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -



 

    برگه استاندارد ابزار  -                 
توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    عدد براي عدد  1از هر كدام   )شيشه اي-پالستيكي(انواع سرنگ   1
  عدد براي هر كارگاه  50از هر سايز   برچسب براي كدگذاري  2
    عدد براي هر كارگاه  5از هر سايز    انواع قلمو  3
    عدد براي هر كارگاه  5   تشت  4
    عدد براي هر كارگاه 5   چسب كاغذي  5
    رول براي هر كارگاه  1   فوم ضربه گير  6
    عدد براي هر نفر 1   اسپاتول  7
   از هر كدام يك سري براي هر نفر   بيستوري با تيغ هاي مختلف  8
    رول براي عر كارگاه 50   بندي  زخمباند   9
    عدد براي هر كارگاه 5   پوار  10
    عدد براي هر كارگاه  5   متر خياطي  11
    عدد براي هر كارگاه 3    متر فلزي  12
    رگاهعدد براي هر كا 5   گونيا  13
    عدد براي هر كارگاه 3   پرگار  14
    سري كامل براي هر كارگاه 1   انواع كاردت  15
    ورق براي هر كارگاه 2از هر كدام    ليتوانواع يون  16
    برگ براي هر كارگاه 50رول يا 1   اشل خياطي  17
    بسته براي هر كارگاه 1   سلفون  18
    عدد براي هر كارگاه 3    قيچي  19
    عدد براي هر نفر 1از هر كدام   سركج و معموليپنس   20
    عدد براي هر نفر  1  قيچي كوچك جراحي  21
   عدد براي هر كارگاه 40از هر كدام   لوله آزمايش غير مدرج و مدرج دردار  22
    عدد براي هر كارگاه 2از هر كدام   بشر در سايزهاي مختلف  23
    عدد براي هر كارگاه 2 از هر كدام  ارلن در سايزهاي مختلف  24
    عدد براي هر كارگاه 3   رجشمار  25

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -



 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    عدد براي هر كارگاه 3   كوليس  26
    برگ براي هر كارگاه 5از هر كدام   فكاغذ تيشو با گرم هاي مختل  27
    عدد براي هر كارگاه 5   پالت رنگ  28
    عدد براي هر كارگاه 5از هر كدام   صفر، صفر2صفر، 4قلموي آبرنگ   29
    سري براي هر كارگاه 1  انواع نخ خياطي در رنگهاي مختلف  30
    گاهبرگ براي هر كار 5از هر كدام   سمباده با شماره هاي مختلف  31
    عدد براي هر كارگاه 3   قيچي خياطي  32
    سري كامل براي هر كارگاه3   سوزن خياطي  33
   سري براي هر كارگاه 3از هر كدام   انگشتانه و قيچي دالبر  34
    بسته براي هر كارگاه 10   پنبه  35
    سري براي هر كارگاه  1  چهار چوب فلزي موقت بوم  36
    بسته براي هر كارگاه 2ر كدام از ه  ميخ ريز و معمولي  37
    عدد براي هر كارگاه 3   چكش  38
    عدد براي هر كارگاه  2   ميخ كش  39
    عدد براي هر كارگاه  2   بوم كش   40
    كيلو براي هر كارگاه 3   چسب چوب  41
    متر براي هر كارگاه  10   پالستيك  42
    عدد براي هر كارگاه 2   استانبولي  43
    د براي هر كارگاه عد 3   ماله  44
    عدد براي هر كارگاه 5   مغار  45
    متر براي هر كارگاه 4  سانت1ميله فلزي گرد به قطر  46
    عدد براي هر كارگاه 1   دريل  47
    كيسه براي هر كارگاه1   الك  48

  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -



 

    برگه استاندارد ابزار 
صات فني ومشخ نام رديف

  دقيق 
توضيحات   تعداد 

    نيم متري براي هر كارگاه    ورق طال  49
    عدد براي هر كارگاه 2  رنگ 12آبرنگ   50
   عدد براي هر نفر 1  سانتي5برس يا قلمو رنگ  51
    رول براي هر كارگاه 1   توري سفيد   52
    عدد براي هر كارگاه  8   اسفنج  53
از هر كدام نيم خليتر براي هر   انواع چسب شيمي مرمتي  54

  كارگاه 
  

    عدد براي هر كارگاه  8  ظرف مخصوص ساخت گچ  55
    بسته براي هر كارگاه  2  كيسه كوچك نمونه برداري  56
    عدد براي هر كارگاه  1از هر  كدام   )قرمز، آبي، مشكي(ماژيك وايت برد   57
    عدد براي هر كارگاه  1   تخته پاك كن  58
    رول براي هر كارگاه  3   حفه كاغذيمل  59
        

        
        
        
        
        
        
        
      

      

      

  
  : توجه 

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -



 

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي -

 شرح رديف

  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
  
  

 

  

  

  


