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 :زمينه صنعت   - ۱

 الکتروتکنيک  -۱ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س ينيک براتکفهرست تجهيزات مورد نياز رشته الکترو

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  م تجهيزاتنا  رديف
  ۱  ۱۰  معمولي  اب گرم کن برقي تانکري ديواري يا ايستاده۱
  ۱  ۱۰  معمولي  آب ميوه گيري۲
  ۱  ۱۰  معمولي  اتوماتيک)دستي (اتو برقي برقي بخار۳
  ۱  ۱۰  معمولي  اتو برقي معمولي اتوماتيک۴
  ۱  ۱  وات کيلو AC  ۲سه فاز   )وارياک (اتو ترانس متغير ۵
  ۱  ۱۵  شيار با طول شيا ر مساوي عرض دهنه KW ۲۴ ۱/۱با توان  ياستاتور بدون سيم پچ۶
  ۱  ۱۰  معمولي  آسياب و مخلوئط کن برقي۷
  ۱  ۱۵  آمپر)AC )۵-.۰  آمپر متر۸
  ۱  ۱۰  )ک شعلهي( معمولي  بخاري برقي۹
  ۱  ۴  معمولي  برقودستي۱۰
  ۱  ۴  معمولي  بوبين پيچ دستي۱۱
  ۱  ۱۰  )نفره  ۴مولي مع  پلو پز برقي۱۲
  ۱  ۱۰  معمولي  پنکه رو ميزي۱۳
  ۱  ۲  معمولي  پنکه سقفي۱۴
  ۱  ۱  معمولي  تفنگ انفجاري۱۵
  ۱  ۱۰  معمولي  جارو برقي۱۶
  ۱  ۴  معمولي  چراغ کوره اي نفتي۱۷
  ۱  ۱۰  معمولي  چرخ گوشت۱۸
  ۱  ۲  مخصوص لوله برق  حديده لوله فوالدي۱۹
  ۱  ۴  ميليمتري ۰-۱۳  دريل برقي دستي۲۰
  ۱ ۲ ميليمتر ۱۰تا قطر  تي برقيدريل دس۲۱
  ۱  ۱  ميليمتر ۱۰با مته   دريل ضربه اي برقي۲۲
  ۱  ۱  معمولي  دستگاه باالنس آرميچر۲۳
  ۱  ۱۰  متوسط  دستگاه پرچ دستي۲۴
  ۱  ۲  دور د ردقيقه۰-۴۰۰۰  دور سنج۲۵
  ۱  ۱۰  معمولي  سشوار دستي۲۶
  ۱  ۱۰  ) يتريل ۴(معمولي   سماور برقي۲۷
  ۱ ۵ ميلي متري ۴۰۰×۴۰۰×۵۰به ابعاد  يصفحه صاف۲۸
  ۱  ۱  معمولي  )گروبلر(عيب ياب آرميچر ۲۹
  ۱  ۱  معمولي  فرز ديوار کن۳۰
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  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  م تجهيزاتنا  رديف
  ۱  ۲  معمولي  فريزر۳۱
  ۱  ۴  تابلوئي -عقربه اي   کسينوس متر۳۲
  ۱  ۴  معمولي  کالف يچ۳۳
  ۱  ۴  آمپر ۱۶ولت  ۲۲۰  کليد تابع فشار۳۴
  ۱  ۱۵  آمپر ۱۶ولت  ۳۸۰  کليد چب گرد راست گرد سه فاز۳۵
  ۱  ۲ ميليآمپر ۳۰آمپر  F1  ۱۶  ي جريانکليد خطا۳۶
  ۱  ۱۵  آمپر ۱۶ولت  ۳۸۰  کليد داالندر۳۷
  ۱  ۱۵  آمپر ۱۶ولت  ۳۸۰  کليد دو دور۳۸
  ۱  ۳۰  آمپر ۱۶ولت  ۳۸۰  کليد زبانه اي ساده سه فاز۳۹
  ۱  ۱۵  آمپر ۱۶ولت  ۳۸۰  کليد ستاره مثلث۴۰
  ۱  ۴  آمپر ۱۶ولت  ۲۲۰  کليد شناور۴۱
  ۱  ۴  آمپر ۱۶ولت  ۳۸۰  کليد غلطکي ساده سه فاز۴۲
  ۱  ۴  آمپر ۱۶ولت  ۳۸۰  کليد محافظ موتور۴۳
  ۱  ۷۵  آمپر ۱۶ولت  ac  ۳۸۰کنتاکتور ۴۴
  ۱  ۱۵  آمپر ۲۵ولت  ۲۲۰  کنتور تکفاز۴۵
  ۱  ۲  آمپر ۲۵  کنتور سه فاز اکتيو۴۶
  ۱  ۲  ۳۰۰۰  کولر آبي۴۷
  ۱  ۲  وات ۳۰۰۰  کولر گازي۴۸
  ۱  ۴  ميليمتر ۱۲۰با اندازه فک   گيره رو ميزي فوالدي۴۹
  ۱ ۳ ميليمتر ۱۲۰با پهناي فك  گيره روميزي ماشين مته۵۰
  ۱  ۴  معمولي  گيره لوله صحرايي۵۱
  ۱ ۳۰ ميليمتر ۱۴۰عرض فك  گيره موازي روميزي۵۲
 ۱ ۱ سانتي متر ۵۰-۴۰طول تيغه  )دستي (گيوتين کاغذ بر ۵۳

  ۱  ۴  معمولي  لوله خم کن دستي۵۴
  ۱  ۱  معمولي لوله خم کن هيدروليک۵۵
  ۱ ۳ ميليمتر ۲۰۰قطر سنگ  ادهماشين سنگ سنب۵۶
  ۱  ۲  معمولي  ماشين لباسشو ئي اتوماتيک۵۷
  ۱  ۴  معمولي  ماشين لباسشوئي دو مخزنه با خشک کن۵۸
  ۱  ۴  معمولي  ماشين لباسشوئي سطلي۵۹
  ۱ ۳كوتاه پايه 20 ماشين مته ستوني۶۰
  ۱  ۴  شيار با طول شيا ر مساوي عرض دهنه KW ۲۴ ۱/۱موتور آسنگرون بدون سيم پيچي۶۱
  ۱  ۴  با قدرت زير دو کيلو وات  موتور دو دور داالندر۶۲
  ۱  ۴  با قدرت زير دو کيلو وات موتور دو دور دو  سيم پيچ جدا۶۳
  ۱  ۴  کيلو وات ۱-۵/۱  ۳۸۰/  ۶۶۰موتور ساده سه فاز  ۶۴
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  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  م تجهيزاتنا  رديف
  ۱  ۴  کيلو وات ۱-۵/۱  ۳۸۰/۲۲۰موتور ساده سه فاز۶۵
  ۱  ۴  اسب بخار ۲/۱  موتور کولر آبي۶۶
  ۱  ۴  با قدرت زير يک کيلو وات  با سيستم راه انداز موتور يک فاز۶۷
  AC&DC ۲  ۱  مولتي متر چنگکي۶۸
  AC - DC  ۴  ۱با اندازه گيري   مولتي متر ديجيتالي۶۹
  AC - DC ۸  ۱با اندازه گيري   مولتي متر عقربه اي۷۰
  ۱ ۱۰ ۸۰با ارتفاع  ۱۵۰×۹۰×۴به ابعاد  ميز كار كشودار فلزي۷۱
  ۱  ۱  ولت ۱۰۰۰يا  ۵۰۰  ميگر۷۲
  ۱  ۱۰  معمولي  همزن الکتريکي۷۳
 ۱ ۱۵ وات ۶۰-۴۰ هويه قلمي۷۴

  ۱  ۴  وات ۱۵۰  هويه هفت تيري۷۵
 ۱ ۴ وات ۱۵۰ هويه هفت تيري۷۶

  4KW ۱  ۱تا توان   واتمتر پرتابل۷۷
  ۱  ۲  معمولي  يخچال۷۸
  ۲  ۲  معمولي  آچار بوکس چهل پارچه۷۹
  ۲  ۱۵  تعدادشيار مساوي تعداد تيغه کلکتور  ارميچر۸۰
  ۲  ۱۵  ادشيار دو برابر تعداد تيغه کلکتورتعد  آرميچر۸۱
  ۲  ۲  ۱۰تا سيم شماره   )کابلشو (پرس سر سيم ۸۲
  ۲  ۴  سه فکه معمولي  پولي کش۸۳
  ۲  ۴  ميلي متري ۲۲۰    ۳۰الي  ۳سايز   پولي کش سه فکه۸۴
  ۲  ۴  اينچ۱ ۴/۱باقطر   دستگاه لوله بر۸۵
  ۲ ۱۰ متغير و ثابت دسته قالويز۸۶
  ۲  ۱۵  آمپر ۱۶ولت  ۲۲۰  رله راه پله۸۷
  ۲  ۲  ميليمت مربع ۲۵*۴تا کابله ابي  قيچي کابل بري۸۸
  ۲  ۴  آمپر ۱۶ولت  ۳۸۰  کليد اهرمي ساده سه فاز۸۹
  ۲  ۴  ۰۱/۰با دقت   ميکرومتر سايز متوسط۹۰
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 الکترونيک  -۲ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يفهرست تجهيزات مورد نياز رشته الکترونيک برا

  آزمايشگاه اندازه گيري، الکترونيک عمومي، مخابرات
  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف

 ۱ ۱۵ مگا هرتس ۴۰-۲۰ اسيلوسکوپ دوکاناله ۱
 ۱ ۱۵ همراه با فانکشن و منبع تغذيه برد آزمايشگاه الکترونيک و ديجيتال ۲
 ۱ ۵  پروسسري و کنترل ميکرو LCDباصفحه نمايش  سلف و خازن سنج ۳
 ۱ ۱۵  مگا هرتس ۱۵۰کيلو تا  ۱۰۰ (RF)سيگنال ژنراتور راديويي  ۴
 ۱ ۱۵ مگا هرتس با مدوالسيون داخلي AF( ۱(سيگنال ژنراتور صوتي  ۵
نمونه موجود در کتاب آزمايشگاه مباني مخابرات و  سيميالتور مرکز تلفن همراه تلفن ۶

... 

۱۵ ۱ 

 ۱ ۵ ئيپمگا هرتس با سو ۲ فانکشن ژنراتور  ۷

 ۱ ۵ با قابليت اندازه گيري گيگا هرتس فرکانس متر روميزي  ۸
با قابليت نمايش منحني مشخصه کليه قطعات نيمه  کروتريسر ۹

 هادي

۵ ۱ 

 ۱ ۱۵ ديجيتال يا عقربه اي آزمايشگاهي مالتي متر دستي ۱۰
 ۱ ۱۵ رقمي ديجيتال ۵/۳ مالتي متر روميزي ۱۱
 ۱ ۱۵ ...مخابرات و  يب آزمايشگاه مباننمونه نقشه کتا مدار گسترده راديو ۱۲
 ۱ ۱۵ )آمپر ۳-۲) (ولت ۳۰۰-۰( منبع تغذيه دوبل تراکينگ ۱۳
 ۱ ۱۵ وات با نگهدارنده هويه ۳۰ هويه برقي ۱۴

  
  آزمايشگاه اندازه گيري، الکترونيک عمومي، مخابرات

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
 ۱ ۴ معمولي ابلدستگاه روپوش برداري ک۱

 ۱ ۱۵ آمپر ۲۵ولت  ۲۲۰ کنتور تکفاز۲

 ۱ ۱۵ کامل مدار مکالمه دوطرفه۳

 ۱ ۲ اسب بخار ۲/۱ موتور کولرآبي۴
 AC-DC ۴ ۱با اندازه گيري  مولتي متر ديجيتالي۵

 AC-DC ۸ ۱با اندازه گيري  مولتي متر عقربه اي۶

 ۱ ۱۵ وات ۴۰-۶۰ هويه قلمي۷
 ۱ ۴ وات ۱۵۰ هويه هفت تيري۸
 ۲ ۱۵ ميلي متري ۱۵۰ انبردست معمولي عايق دار۹
 ۲ ۲ ۱۰تا سيم شماره  )کابلشو(پرس سرسيم ۱۰
 ۲ ۲ معمولي پيچ گوشتي اتوماتيک۱۱

 ۲ ۱۵ معمولي چاقوي روپوش برداري کابل۱۲
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  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
 ۲ ۱۵ معمولي درفش۱۳
 ۲ ۸ ميلي متري ۱۵۰ دم کج عايق دار۱۴
 ۲ ۱۵ ميلي متري ۱۵۰ دم گرد عايق دار۱۵
 ۲ ۱۵ ميلي متري ۱۵۰ باريک عايق داردم۱۶

 ۲ ۱۵ وات ۱۰۰۰ولت  ۲۲۰ ديمر۱۷
 ۲ ۱۵ آمپر ۱۶ولت  ۲۲۰ رله راه پله۱۸

 ۲ ۱۵ آمپر ۱۶ولت  ۲۲۰ رله راه پله۱۹
 ۲ ۱۵ دوسو تخت سه عدد و چهارسو دو عدد )دو و چارسو(سري پيچ گوشتي ۲۰
 ۲ ۱۵  ميلي متري با دسته عايق ۱۵۰ )غالف کش(سيم لخت کن ۲۱

 ۲ ۴ معمولي سيم لخت کن اتوماتيک۲۲
 ۲ ۱۵ ميلي متري با دسته فشار قوي ۱۵۰ سيمک چين عايق دار۲۳
 ۲ ۱۵ ولتي ۱۰۰ - ۵۰۰ فازمتر۲۴

 ۲ ۱۵ آمپر ۱۶ولت  ۲۲۰ فتوسل۲۵
 ۲ ۲ ميلي متر مربع ۲۵*  ۴تا کابل هاي  قيچي کابل بري۲۶
 ۲ ۸  معمولي  قيچي کاغذ بري۲۷

 ۲ ۱۵ معمولي کليه کولر۲۸
 ۲ ۴ ميلي متري ۱۵۰ نبرگازا۲۹

 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يالکترونيک ومخابرات در ياي  -۳ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يفهرست تجهيزات مورد نياز رشته الکترونيک ومخابرات در يايي برا

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ۴از هرکدام  دستگاه ۲ازهر کدام  GMDSS دستگاههاي مخابراتي راديويي ۱

 دستگاه

 دستگاه ۳۰ دستگاه ۱۵  تله تايپ فارسي ۲

 دستگاه ۳۰ دستگاه ۱۵  تله تايپ انگليسي ۳

 عدد ۴ عدد ۲  با آنتن مربوطه  D.F دستگاه جهت ياب راديويي ۴

 عدد ۱۰ عدد ۵ راديوطي کليد مورس ۵

 دستگاه ۲ دستگاه ۲  قطب نماي جايرو ۶

 دستگاه ۲ دستگاه ۲  کننده قطب نماي جايروتکرار  ۷

 دستگاه ۲ دستگاه ۲ با وسايل کامل مربوطه عمق ياب الکتريکي ۸

 دستگاه ۲ دستگاه ۲ با وسايل کامل مربوطه دستگاه ردياب ماهي ۹

 دستگاه ۲ دستگاه ۲ با کليه وسايل مربوطه رادار آموزشي ۱۰

 دستگاه ۵ دستگاه ۵  تلفن خودکار ۱۱

 دستگاه ۱۰ دستگاه ۵ سيستم هاي فرستنده و گيرنده بلوهاي آموزشيتا ۱۲

انواع متر،کوليس، ميکرومتر، پرگار،  وسايل اندازه گيري  ۱۳
 ولت متر  مولتي متر، آمپرمتر

 ۳۰ازهرکدام  عدد ۱۵ازهرکدام 
 عدد

 عدد ۵ازهرکدام  عدد ۵ازهرکدام  يک کاناله و دوکاناله اسيلسکوپ  ۱۴

 عدد ۵ازهرکدام  عدد ۵ازهرکدام   کننده هاانواع تقويت   ۱۵

 ۱۰ازهرکدام  عدد۱۰ازهرکدام   انواع ترانزيستور  ۱۶
 عدد

 دستگاه ۵ دستگاه RF RF ۵سيکنال ژنراتور   ۱۷

 ۱۰ازهرکدام  عدد ۱۰دام کازهر انواع مختلف ميکروفون  ۱۸
 عدد

 ۱۰ازهرکدام  عدد ۱۰دام کازهر خودکار تلفن هاي صوتي و خودکار  ۱۹
 ددع

 عدد ۵ عدد ۵  ژيرسکوپ  ۲۰

 عدد ۵ عدد ۵  سينکرو  ۲۱

 يک دستگاه يک دستگاه  سيستم ارتباط داخلي  ۲۲

مغناطيسي، ديناميکي، کريستالي،  انواع ميکروفون  ۲۳
 کربني 

 ۱۰از هرکدام  عدد ۱۰ازهرکدام 
 عدد

 سري ۳۰ سري ۱۵  کيت آزمايشگاههاي الکترونيک  ۲۴

 سري ۳۰ ريس ۱۵  کيت ابزار تعمير  ۲۵

 عدد۳۰ازهرکدام عدد۱۵ازهرکدام  ديجيتال –مولتي متر آنالوگ   ۲۶



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 دستگاه ۱۰ دستگاه ۵ با وسايل مربوطه دستگاه دکا  ۲۷

 دستگاه ۱۰ دستگاه ۵ با وسايل مربوطه دستگاه لورن  ۲۸

 دستگاه ۱۰ دستگاه ۵ با کليه وسايل مربوطه دستگاه امگا  ۲۹

 دستگاه ۵ دستگاه G.P.S ۵ دستگاه تعيين موقعيت کشتي  ۳۰

سونار، ست اليت مجهز به جايرو و  وسايل کمک ناوبري الکترونيکي  ۳۱
 غيره

 دستگاه ۴ دستگاه ۲

 يک دستگاه يک دستگاه شماره ۳۵سانترال با ظرفيت  تلفن مرکزي  ۳۲

 يک دستگاه يک دستگاه با وسايل مربوطه دستگاه آرپا  ۳۳

 عدد ۳۰ عدد ۱۵  موتور کامل سيم پيچي نشده  ۳۴

 چهار دستگاه دو دستگاه مناسب ديزل ژنراتور تابلو توليد با نشانده هاي مربوطه  ۳۵

 ۴۴۰يا  ۳۸۰ژنراتور، جريان متناوب  ديزل ژنراتور  ۳۶
 وات

 چهار دستگاه دو دستگاه

 دو دستگاه دو دستگاه  موتور جريان مستقيم با تابلو کنترل  ۳۷

 دو دستگاه دو دستگاه يو ضبطراديو و راد سميالتور عيب ياب  ۳۸

انواع طنابهاي علفي در سايزهاي   ۳۹
 مختلف

 ۱ازهرکدام  بسته ۱ازهرکدام  
 بسته

انواع طنابهاي مصنوعي در سايزهاي   ۴۰
 مختلف

 ۱ازهرکدام  بسته ۱ازهرکدام  
 بسته

 ۱ازهرکدام  بسته ۱ازهرکدام   انواع طنابهاي سيمي در سايزهاي مختلف  ۴۱
 بسته

 عدد ۲ عدد ۲  و گره هاي ملوانيتابل  ۴۲

 ۱۰ازهرکدام  عدد ۱۰ازهرکدام  دستي )رنگ زدايي(انواع مختلف اسکرابر   ۴۳
 عدد

 دستگاه ۲ دستگاه ۲ با کليه وسايل مربوطه   S/B رنگ زدايي بوسيله ماسه  ۴۴

 عدد ۵ازهرکدام  عدد ۵ازهرکدام   درسايزهاي مختلف انواع برس هاي  رنگ زني  ۴۵

 عدد ۱۰ عدد ۵ چوبي پازو  ۴۶

 عدد ۱۰ عدد ۵ فلزي پازو  ۴۷

 فروند ۲ فروند ۲ ده نفره قايق پارويي  ۴۸

 عدد ۳۰ عدد ۳۰ براي ده نفره پاروهاي قايق پارويي  ۴۹

 عدد ۳۰ عدد ۳۰ فلزي جا پارويي  ۵۰

 عدد ۳۰ عدد ۱۵  جليقه نجات  ۵۱

 عدد ۳ عدد ۳ کائوچويي جليقه نجات  ۵۲

 عدد ۲ازهرکدام  عدد ۲ازهرکدام  ع تجارتي و انواع جنگيانوا ماکت کشتي ها  ۵۳

 عدد ۶ عدد ۳ براي کارهاي ملواني ميز کار  ۵۴



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
بازشده با کليه وسايل داخلي آن طبق  قايق نجات  ۵۵

 استاندارد

 دو فروند دو فروند

 عدد ۲ عدد ۲ بطول ده متر نردبان چوبي طنابي  ۵۶

 دعد ۱ عدد ۱ مطابق استاندارد تور نجات  ۵۷

 عدد ۴ عدد ۲ مطابق استاندارد صندلي ملواني  ۵۸

 عدد ۱ازهرکدام  عدد ۱ازهرکدام  کشتي و قايق انواع لنگر  ۵۹

 عدد ۵ازهرکدام  عدد ۵ازهرکدام  انواع مختلف سکل  ۶۰

 عدد ۵ازهرکدام  عدد ۵ازهرکدام  انواع مختلف تبنل  ۶۱

 عدد ۵ازهرکدام  عدد ۵ازهرکدام  انواع مختلف قرقره  ۶۲

 عدد ۲ازهرکدام  عدد ۲ازهرکدام  انواع مختلف انواع چنگگ  ۶۳

 دستگاه ۱ دستگاه ۱ هيدروليکي ماکت دوار  ۶۴

 دستگاه ۱ دستگاه ۱ برقي ماکت برقي  ۶۵

 ۱از هرکدام  عدد ۱ازهرکدام  انواع مختلف جرثقيل  ۶۶
 عدد

 متر ۵ازهرکدام  متر ۵ازهرکدام  انواع مختلف زنجير  ۶۷

 دستگاه ۱ دستگاه ۱ با کليه وسايل و مجهز به قطب نما اه سکانماکت دستگ  ۶۸

 عدد ۱ عدد ۱  پروانه کشتي  ۶۹

 عدد ۱ عدد ۱  تيغه سکان  ۷۰

انواع مختلف پالستيکي در شکل هاي  دفرا  ۷۱
 مختلف

 عدد ۲ازهرکدام عدد ۲ازهرکدام 

 عدد ۲ عدد ۲ قابل حمل انواع پمپ  ۷۲

 عدد ۲ازهرکدام  عدد ۲ازهرکدام  CO2تلف، پودري،کفي ، انواع مخ کپسولهاي آتش نشاني  ۷۳

 عدد ۲ عدد ۲ مخصوص آب لوله هاي کنويسي  ۷۴

 عدد ۲ازهرکدام  عدد ۲ازهرکدام  انواع مختلف نازلهاي آتش نشاني  ۷۵

 عدد ۴ عدد ۴  سطل هاي ماسه  ۷۶

 دستگاه ۲ دستگاه ۲  دستگاه دودياب  ۷۷

 دستگاه ۱ دستگاه ۱  سيموالتور آتش نشاني  ۷۸

 سري ۲ سري ۲ با کليه وسايل مربوطه لباس مخصوص مبارزه با حريق  ۷۹

 عدد ۴ عدد ۲ با کليه وسايل مربوطه عمق ياب دستي  ۸۰

باکليه وسايل و تأسيسات جهت ايجاد حريق و  ايستگاه آتش نشاني  ۸۱
 خاموش نمودن

 دستگاه ۱ دستگاه  ۱

 دستگاه ۲ اهدستگ ۲ با کليه وسايل مربوطه سرعت سنج  ۸۲

 عدد ۴ عدد ۲ با کليه وسايل مربوطه جعبه کمک هاي اوليه  ۸۳

 عدد ۲ عدد ۱  برانکارد  ۸۴



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 عدد ۱ عدد ۱  آناتومي بدن  ۸۵

 يموتورخانه و انبارها يبا وسايل مختلف از قسمت ها وسايل حمل مريض  ۸۶
 يداخل کشت

 سري ۲ سري ۱

 سري ۱ سري ۱ با کليه وسايل مربوطه دستگاه اکسيژن  ۸۷

  
 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 تاسيسات  -۴ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يفهرست تجهيزات مورد نياز رشته تاسيسات برا

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  ۴ تك شير آبسردكن ۱

  ۲ دو شير آبسردكن ۲

  ۲ يک و نيم کيلو وات آبگرمكن برقي ۳

  ۴ ليتري ۱۵و  ۶فوري ديواري  ن گازيآبگرمك ۴

  ۲ گالن۵۰مخزني  آبگرمكن گازي ۵

  ۲ گالن۵۰مخزني  آبگرمكن نفتي ۶

  1/3HP 1PH AA ۳ ”½ 1 پمپ خطي ۸

  AA ۳ ”1 پمپ خطي ۹

  m3/h  1450 rev/min     2”   1HP  3PH    ۳ 5 پمپ زميني ۱۰

  ۱۵ گالن (3-1) پمپ مشعل گازوئيلي ۱۱

  ۲ متر مكعب  2/5 كيومپمپ و ۱۲

  ۵ آمپر ۴۰۰و تنظيم فلکه اي   ترانس جوش ۱۳

  ۵ تلمبه تراکم براي تست مدار لوله کشي تست هيدوليکي ۱۴

  ۲۰ دستي براي ميلگرد حديده ۱۵

  ۱ اينچ  ۱ ۴/۱دستي تا   حديده لوله برقي ۱۶

  ۱ اينچ  ۲روميزي تا   حديده لوله برقي ۱۷

  ۵ اينچ ۲/۱- ۱ ۴/۱توپي و جغجغه اي حديده لوله دستي ۱۸

  ۳ اينچ  ۲- ۲/۱توپي و جغجغه اي حديده لوله دستي ۱۹

  ۲       ۲هيدروليكي با پارچه هاي خمكاري متغيرتا خم كن برقي ۲۰

  ۳       ۲هيدروليكي با پارچه هاي خمكاري متغيرتا خم كن دستي ۲۱

  ۵ اينچ ۸/۵اهرمي فلزي تا   خم كن لوله مسي ۲۲

  ۵ )۸/۵و ۲/۱و ۳/۱(سه عدد فنر خم كن لوله مسي ۲۳

  ۲ ميلي متر۱۳چكشي دو دور تا  دريل برقي دستي ۲۴

  ۱ ميلي متر ۲۰تا  دريل ستوني ۲۵

  ۲ جهت باز كردن لوله فاضالب دستگاه تراكم هوا ۲۶

  ۱ براي پلي اتيلن فاضالب دستگاه جوش پلي اتيلن ۲۷

  ۳ وگيري از برگشت گاز استيلن براي جل دستگاه فالش بك ۲۸

  ۴ متري ۱۰و  ۵  با فنر دستگاه لوله بازكني برقي ۴۶

  ۵ سري ديگ جمع کن ۲۹

  ۳ ۳۰۰پره  ۸ ديگ چدني ۳۰

  ۵ پره۱۰و ۷و   ۵ رادياتور آلومينيومي ۳۱

  ۵ ۲۰۰*۶۰۰ده پره  رادياتور فوالدي ۳۲



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  AC ۳ با خروجي  ۶۰۰ ركتيفاير ۳۳

  ۴ با دو مانومتر رگالتور ازت ۳۴

  ۵ با دو مانومتر رگالتور استيلن ۳۵

  ۵ با دو مانومتر رگالتور اكسيژن ۳۶

  ۲۰ گازي و گازوئيلي رله مشعل ۳۷

  ۱۵ سري كامل سر پك جوشكاري ۳۸

  ۵ فشار قوي سرپك برش ۳۹

  ۵  ۵/۸شامل پرچ كن،گيره،لوله برتا سري ابزار لوله مسي ۴۰

  ۳ وگرمکيل۵۰تخت   سندان ۴۱

  ۳ کيلوگرم۳۰دو طرفه   سندان ۴۲

  ۳ متوسط وكوچك )فرز(سنگ دستي ۴۳

  ۳ تك فاز  ۲۰۰دو طرفه تا قطر  سنگ سنباده روميزي ۴۴

  CFM ۵ 300 فن كوئل ۴۵

  ۳ ليتري  40     كپسول ازت ۴۷

  ۵ ليتري  40     كپسول استيلن ۴۸

  ۵ ليتري  40     كپسول اكسيژن ۴۹

  ۵ كيلو وات ۱/۱سه فاز   موتور الكترو ۷

  1/2HP ۳ كمپرسور بسته ۵۰

  1/4HP ۴ كمپرسور بسته ۵۱

  1/6HP ۴ كمپرسور بسته ۵۲

  1/8HP ۶ كمپرسور بسته ۵۳

  1HP ۲ كمپرسور بسته ۵۴

  ۱۰ فوت ۱۲هوائي براي يخچال   کندانسور  ۵۵

  ۳ ظرفيت پايين کنوکتور حرارتي ۵۶

  ۵ ۵/۸تا۱/۴اهرمي از گشادكن لوله مسي ۵۷

  ۲ 160 گيره رو ميزي موازي ۵۸

  ۲ 120 گيره روميزي موازي ۵۹

  in ۵ 2 گيره لوله  صحرائي ۶۰

  in ۸ 2 گيره لوله روميزي ۶۱

  in ۲ 3 گيره لوله روميزي ۶۲

  ۱ ميلي متر ۳يک متري تا برش  گيوتين ۶۳

  ۳ فشاري لوله بر چدن ۶۴

  in ۱۰ 2 لوله بر دستي ۶۵



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  in ۳ 4 لوله بر دستي ۶۶

  ۳ ميليمتر  ۲۰۰قطر سنگ  ماشين سنگ سنباده  ۶۷

  ۳  پايه كوتاه 20 ماشين مته ستوني  ۶۸

  ۵ شامل دو مانومتر و شلنگهاي مربوطه براي فريون مانيفولد شارژگاز ۶۹

  ۳ ليتري ۳۰۰دو جداره  مخزن آب گرم بهداشتي ۷۱

  ۳ ليتري ۲۰۰کويلي  مخزن آب گرم بهداشتي ۷۲

  ۳ ليتري ۱۵۰باز  مخزن انبساط ۷۰

  ۳ ليتري1000 مخزن سوخت ۷۳

  ۳ گالن (3-1) مشعل گازوئيلي ۷۴

  ۲ گالن (5-3) مشعل گازوئيلي ۷۵

  Kcal/h ۳  70000 مشعل گازي ۷۶

  ۳ آتمسفريک سه شعله مشعل گازي ۷۷

  ۳ نشت ياب فريوني مشعل هااليد ۷۸

  ANALOG ΑC/DC ۵ مولتي متر ۷۹

  DIGIT ΑC/DC ۱۰ مولتي متر انبري ۸۰

  ۲ الکترونيکي نشت ياب گاز فريون ۸۱

  ۲ دو متري يخجال ويتريني ۸۲

  ۳   فوت مکعب 7 يخچال ۸۳

  ۳   فوت مکعب 12 يخچال فريزر ۸۴

  Kcal/h   ۳۵۰۰ ۵كارگاهي  يونيت هيتر ۸۵

 
 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 چاپ  -۵ -۱
  کارگاه با ظرفيت پذيرش سی نفر هنرجو در پايه های دوم و سومفهرست تجهيزات مورد نياز رشته چاپ برای 

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    عدد ۱۵    با امکانات جنبی P4کامپيوتر   ۱
    عدد ۵    اسکنر سياه و سفيد  ۲
    عدد ۲    اسکنر رنگی  ۳
    عدد ۱  يک ورقی Gto  ماشين چاپ  ۴
    عدد ۱  دو ورقیافست   ماشين چاپ سيلندری  ۵
    عدد ۱  برای شستشوی غلطکها  دستگاه نوردشوی  ۶
    عدد ۱۰    دستگاه غلط گير پليت  ۷
    عدد ۱  مخصوص مرکب  دستگاه مخلوط کن  ۸
    عدد ۱  مخصوص رپرودکيون فيلم افست   ۵۰*  ۲۰دوربين عمومی   ۹
    عدد ۱  مخصوص رپرودکيون کارهای افست  ۸۰*  ۸۰دوربين   ۱۰
    عدد ۱  با آينه برگردان و فيلتر  ۷۰*  ۱۰۰ت دستگاه کنتاک  ۱۱
    عدد ۱ازهرکدام  برای کارهای رنگی و سياه و سفيد  دستگاه دنستيومتر  ۱۲
    عدد ۱ازهرکدام  برای کارهای رنگی و سياه و سفيد  آگرانديسمان  ۱۳
    عدد ۱    دستگاه خشک کن  ۱۴
    عدد ۱  برای ظهور و ثبوت فيلم  سينک تاريکخانه  ۱۵
    عدد ۱  رای تاريکخانهتايمر ب  ۱۶
    عدد ۲ازهرکدام    رطوبت سنج و دماسنج  ۱۷
    عدد ۱    دستگاه پانچ  ۱۸
    دست ۱ازهرکدام  خط ماژنتا ۸۰خط و  ۵۴ –خط  ۶۰  ترام   ۱۹
    دستگاه ۱  برای فيلم رنگی  دستگاه نمونه گير  ۲۰
    عدد ۱    دستگاه نوردهی پليت  ۲۱
    عدد ۱    سينک سيانورکاری  ۲۲
    دستگاه ۱  مجهز به طالکوب  گلماشين تي  ۲۳
    دستگاه۱ازهرکدام  ورقی ۵/۱دو ورقی و   ماشين چاپ سيلندری  ۲۴
    دستگاه ۱  تمام اتوماتيک  ماشين نمونه گيری  ۲۵
    دستگاه ۱  با قابليت برنامه ريزی و سيستم های ايمنی  ۹۵-۱۱۵ماشين برش با دهنه   ۲۶
    دستگاه ۱  سانتی متر ۵۰*  ۷۰  ماشين ورق تاکن  ۲۷
    دستگاه ۲  نيمه اتوماتيک  )منگنه(ماشين دوخت   ۲۸
    دستگاه ۱  اتوماتيک  ماشين دوخت نخی  ۲۹
    دستگاه ۲  سيستم لومپک  چسب زن فرم  ۳۰
    دستگاه ۱  اتوماتيک  ماشين جلد سازی  ۳۱
    دستگاه ۱  -  ماشين برش دستی مقوا  ۳۲
    دستگاه ۱  نيمه اتوماتيک  دستگه طال کوب  ۳۳
    دستگاه ۱  کتاببرای پرس   پرس  ۳۴
    دستگاه ۱  برای مقوای جلدی  دستگاه مقوا شکن  ۳۵
    دستگاه ۱  برای عطف کتاب  دستگاه گردکن  ۳۶
    دستگاه ۱    دستگاه پرس گوشه زن  ۳۷
    دستگاه ۲  با چسب و بدون چسب  ماشين سلوفان کشی  ۳۸
    دستگاه ۱    دستگاه اپرتولر  ۳۹

  
 
 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 ساخت وتوليد  -۶ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا ساخت وتوليدرشته فهرست تجهيزات مورد نياز 

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ۱  ۴  )با متعلقات(اونيورسال  ماشين فرز  ۱
 ۱  ۲  ۴۰:۱  دستگاه تقسيم همراه چرخ دندهها و صفحه تقسيم  ۲
 ۱  ۲  ميليمتر۲۰۰قطر کار گير حدود   )صفحه مدرج( گيره با ميز گردان  ۳
 ۱  ۵  ميليمتر ۱۶۰عرض فک حدود   گيره ماشين فرز  ۴
 ۱  ۳  ميليمتر ۲۰و  ۱۳قطر گلويي   ماشين مته ستوني  ۵
 ۱  ۲  ميليمتر ۲۰۰قطر سنگ   ماشين سنگ سنباده دو طرفه  ۶
 ۱  ۱  ميليمتر ۵۰۰  ماشين اره لنگ  ۷
 ۱  ۴  ۳۰*۳۰  صفحه صافي روميزي  ۸
 ۱  ۱۰  سانتيمتر ۷۵متر يا ۱  با متعلقاتماشين تراش   ۹
 ۱  ۴  سانتيمتر۱۰۰تا۷۰کورس   صفحه تراش  ۱۰
 ۱  ۱۵  ميليمتر ۲۰۰طيف   کليس  ۱۱
دقت )۲۵- ۵۰(و)۰-۲۵(طيف   ميکرومتر  ۱۲

  ميليمتر۰.۰۱
۵  ۱ 

 ۱  ۳  ميليمتر ۰.۰۱ميليمتر دقت  ۱۰طيف   ساعت اندازه گير  ۱۳
 ۱  ۵  ميليمتر ۲۰۰۰*۱۰۰۰  ميز کار  ۱۴
 ۱  ۱۵  ۲۰*۲۰  البگيريدرجه ق  ۱۵
 ۱  ۱۵  ۳۰*۳۰  درجه قالبگيري  ۱۶
 ۱  ۱۲  ميليمتر ۱۴۰  گيره روميزي  ۱۷
 ۱  ۱۰  رايج  کمان اره  ۱۸
 ۱  ۱۰  دسته کوتاه  انبر  ۱۹
 ۱  ۲  رايج  کپسول آتش نشاني  ۲۰
 ۱  ۱  ميليمتر۲۰۰قطر   ماشين سنگ سنباده  ۲۱
 ۱  ۱  ميليمتر۳۰قطر   دريل ستوني  ۲۲
 ۱  ۲  کيلوگرم۱۱  )ورفشارقويرگوالت(کپسول گاز مايع  ۲۳
 ۱  ۱  ليتري۴۰۰  مخزن گازوئيل  ۲۴
 ۱  ۱  زميني  کوره همراه فارسونکا و دمنده  ۲۵
 ۱  4  ۶۰و ۴۰شماره   بوته گرافيتي  ۲۶
 ۱  ۸  ۴۰*۲۰*۲۰  جعبه ابزار قالبگيري  ۲۷
 ۱  ۸  ۲۰۰*۱۰۰*۸۰  ميز قالبگيري  ۲۹
 ۱  ۴  ۲۰۰*۱۲۰*۸۰  ميز سوهانکاري  ۳۰
 ۱  ۸  ۳۰*۳۰  صفحه صافي چدني  ۳۱
 ۱  ۱  ۸۰*۸۰  صفحه صافي گرانيتي  ۳۲



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ۱  ۸  ميليمتر ۰.۰۲دقت -سانتيمتر ۱۵  تراز صنعتي قابل تنظيم و مدرج  ۳۳
سانتيمتر  ۲۰  کوليس معمولي  ۳۴

  )اينچ۱۲۸/۱(و)ميليمتر۰.۰۵(دقت
۸  ۱ 

سانتيمتر ۵۰  کوليس معمولي با ظريف سنج  ۳۵
  )اينچ۱۰۰۰/۱(و)ميليمتر۰.۰۲(دقت

۸  ۱ 

 ۱  ۸  سري ميليمتر  لسکوپياندازه گير ت  ۳۶
 ۱  ۸  ميليمتر۰.۰۲سانتيمتر دقت۲۰  کوليس با فک ميله اي  ۳۷
 ۱  ۸  ميليمتر۰.۰۵سانتيمتر دقت ۲۰  کوليس با فک گردان زاويه دار  ۳۸
 ۱  ۴  ميليمتر ۰.۰۱سانتيمتر دقت  ۱۵  تراز ميکرومتردار  ۳۹
 ۱  ۴  ميليمتر ۰.۰۲دقت   )تعامد(تراز قابدار  ۴۰
 ۱  ۸  رايج  هپرگار رسم داير  ۴۱
 ۱  ۸  رايج  پرگار داخل سنج  ۴۲
 ۱  ۸  رايج  پرگار خارج سنج  ۴۳
 ۱  ۸  رايج  پرگار مدرج  ۴۴
 ۱  ۸  )۰۰دقت (۱۰*۱۰  گونياي موئي  ۴۵
 ۱  جعبه۴  رده آزمايشگاهي ۰.۰۱تغييرات   تکه هاي اندازه گيري  ۴۶
 ۱  جعبه۴  رده آزمايشگاهي۰.۰۰۱تغييرات   تکه هاي اندازه گيري  ۴۷
دقت نقاله -سانتيمتر۳۰طول خطکش   رکبگونيا م  ۴۸

  يک درجه
۸  ۱ 

 ۱  ۸  ميليمتر ۰.۰۱دقت ۰-۲۵  ميکرومتر اندازه گيري خارجي  ۴۹
 ۱  ۸  ميليمتر ۰.۰۱دقت  ۲۵-۵۰  ميکرومتر اندازه گيري خارجي  ۵۰
 ۱  ۸  ميليمتر ۰.۰۱دقت  ۵۰-۷۵  ميکرومتر اندازه گيري خارجي  ۵۱
 ۱  4  ميليمتر ۵با تغييرات   ۲۵-۵۰  )دو نقطه( ميکرومتر اندازه گير داخلي  ۵۲
 ۱  ۴  ميليمتر ۰.۰۱دقت   ميکرومتر اندازه گير داخلي با فکهاي قابل تعويض  ۵۳
 ۱  ۸  ميليمتر ۰.۰۱دقت ) ۰-۲۵(  ميکرومتر عمق سنج با ميله هاي قابل تعويض  ۵۴
 ۱  ۴  ميليمتر ۰-۲۵  ميکرومتر ضخامت سنج لوله  ۵۵
 ۱  ۴  )۰-۱(  )نچياي( ميکرومتر اندازه گير خارجي   ۵۶
 ۱  ۴  )۱-۲(  )اينچي( ميکرومتر اندازه گير خارجي   ۵۷
 ۱  ۴  ميليمتر ۰-۲۵  ميکرومتر عقربه دار  ۵۸
 ۱  ۴  ميليمتر ۰-۲۵  ميکرومتر جناقي  ۵۹
 ۱  ۸  ۵-۵۰_از قطر   گلوله هاي اندازه گيري  ۶۰
 ۱  ۸  با دقت يک درجه  زاويه سنج ساده  ۶۱
 ۱  ۴  دقيقه ۵دقت   زاويه سنج اونيورسال  ۶۲
 ۱  ۴  دقيقه ۵دقت   زاويه سنج ساعتي  ۶۳



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ۱  سري۴  )درجه تا ثانيه( سريهاي مختلف با دقت  تکه هاي اندازه گيري زاويه  ۶۴
ميليمتر   ميليمتر و اينچ)۰.۰۰۱(دقت)۰-۱(طيف   ساعت اندازه گيري  ۶۵

  ۸واينچي۴
۱ 

 ۱  ۸  ميليمتر)۰.۰۱(دقت)۰-۱۰(طيف  ساعت اندازه گيري  ۶۶
 ۱  ۴  ميليمتر)۰.۱(دقت)۰-۳۰(طيف   يريساعت اندازه گ  ۶۷
 ۱  ۴  ميليمتر ۰.۰۰۱و  ۰.۰۱دقت   داخل سنج ساعتي با ميله هاي قابل تعويض  ۶۸
 ۱  ۴  معمولي  پايه خرطومي ساعت اندازه گير  ۶۹
 ۱  ۴  معمولي  پايه مغناطيسي ساعت اندازه گير  ۷۰
 ۱  سري ۸  ميليمتر) ۰.۱(تغييرات)۱-۵(از قطر   ميله هاي اندازه گيري  ۷۱
 ۱  سري۸  ميليمتر)۰.۵(تغييرات)۵-۱۰(از قطر  ميله هاي اندازه گيري  ۷۲
 ۱  سري۸  ميليمتر)۱(تغييرات )۱۰-۱۵(از قطر  ميله هاي اندازه گيري  ۷۳
 ۱  ۸  ميليمتر ۰.۰۲ميليمتر دقت)۰-۲۰۰(  کوليس ساعتي معمولي  ۷۴
ميليمتر و ۰.۰۲(ميليمتر دقت)۰-۴۰۰(  کوليس ارتفاع سنج ورنيه دار  ۷۵

  )اينچ ۰.۰۰۱
۸  ۱ 

 ۰.۰۰۵ميليمتر دقت )۱۲-۱۶(طيف   ميکرومتر سه نقطه  ۷۶
  ميليمتر

۸  ۱ 

 ۰.۰۰۵ميليمتر دقت )۱۶-۲۰(طيف  ميکرومتر سه نقطه  ۷۷
  ميليمتر

۸  ۱ 

 ۱  ۸  ميليمتر ۲۵طيف تا   فرمان دهان اؤدر قابل تنظيم  ۷۸
 ۱  ۸  ميليمتر ۱۵-۲۰-۲۵-۳۰قطر   فرمان حدي سوراخ  ۷۹
 ۱  ۸  ميليمتر ۱۵-۲۰-۲۵-۳۰قطر  )دهان اؤدر (فرمان حدي ميله  ۸۰
 ۱  ۸  ميليمتر ۸۰۰*۱۵۰۰  ميز آزمايشگاه  ۸۴
ميليمتر با  ۰.۱سانتيمتر دقت ۲۰طيف   کليس  ۸۷

  شاخک و عمق سنج
۱۵  ۱ 

 ۱  ۱۰  با دقت يک درجه  زاويه سنج ساده  ۸۸
 ۱  ۱۵  )دقت يک( درجه تخت  ۹۰  گونيا  ۸۹
 ۱  ۵  )۰۰دقت (درجه تخت مويي  ۹۰  گونيا  ۹۰
 ۱  ۱۰  درجه لبه دار ۹۰  گونيا  ۹۲
 ۱  ۲۰  درجه ۹۰  منشور  ۹۳
 ۱  سري۳  اعداد  سنبه شماره زن  ۹۶
 ۱  سري۳  حروف التين  سنبه حروف زن  ۹۷
 ۱  ۳۰  سانتيمتر ۱۴عرض فک   گيره موازي روميزي  ۹۹
 ۱  ۳  ۲۰نمره ) سه فاز( پايه کوتاه   ماشين مته ستوني  ۱۰۰
 ۱  ۴  ميليمتر با آچار ۱۳مته از قطر تا قطر   سه نظام مته  ۱۰۱



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ۱  ۳  سانتيمتر ۱۵عرض فک   گيره ماشين مته  ۱۰۲
 ۱  ۲  ميليمتر ۱۳تا قطر   دريل دستي برقي  ۱۰۳
 ۱  ۲  ميليمتر ۲۰۰قطر   ماشين سنگ سنباده  ۱۰۴
 ۱  ۱۰  ميليمتر ۸۰۰ارتفاع ۲۰۰۰*۱۰۰۰*۴۰  ميز کار کشودار فلزي  ۱۰۵
 ۱  ۳  ۱۰۰۰*۸۰۰*۸۰۰  ميز خط کشي  ۱۰۶
 AC,DC ۵  ۱  عقربه ايآوومتر   ۱۰۷
 AC,DC ۵  ۱  آوومتر ديجيتالي  ۱۰۸
 ۱  ۲  حدود يک کيلو وات  الکترو مومتور تک فاز  ۱۰۹
 ۱  ۲  با قدرت زير دو کيلو وات  موتور دو دور داالندر  ۱۱۰
 ۱  ۲  حدود يک کيلو وات  ۳۸۰/۲۲۰الکتروموتورسه فاز  ۱۱۱
 ۱  ۱  ميليمتر) ۲-۲۵(  قيچي کابل بري  ۱۱۲
 ۱  ۲  ۱۰تا سيم شماره   پرس سر سيم  ۱۱۳
 AC )۵-۰(A ۱۰  ۱آمپر متر   ۱۱۴
 ۱  ۱  حداقل ظرفيت  موتور آسنکرون روتور سيم پيچي شده  ۱۱۵
 ۱  ۲  حداقل ظرفيت AC ۶۶۰/۳۸۰موتور سه فاز  ۱۱۶
 AC/DC ۱  ۱  مولتيمتر   چنگکي  ۱۱۷
 ۱  ۲  حداقل ظرفيت  موتور دو دور دو سيم پيچ جدا  ۱۱۸
 ۱  ۲  آمپر ۲۵۰تا  ۶۰جريان  سه فاز با شدت  رکتي فاير  ۱۱۹
 ۱  ۱۰  آمپر۲۰۰) سيار(يک فاز   ترانسفور ماتور جوش قوس الکتريک  ۱۲۰
 25kva  ۱  ۱  دستگاه نقطه جوش ثابت  ۱۲۱
شامل کپسول با مانومتر و کپسول استيلن   دستگاه جوش اکسي استيلن  ۱۲۲

  با مانومتر
۱۰  ۱ 

 ۱  ۱۰  ليتري۴۰  کپسول اکسيؤن يدکي  ۱۲۳
 ۱  ۱۰  ليتري۴۰  يلن يدکيکپسول است  ۱۲۴
 ۱  ۵  دو صفحه نشان دهنده  مانومتر اکسيؤن يدکي  ۱۲۵
 ۱  ۵  دو صفحه نشان دهنده  مانومتر استيلن يدکي  ۱۲۶
 ۱  ۱  سيار  دستگاه برش اکسي استيلن  ۱۲۷
 ۱  ۲  کيلويي۱۱ کپسول گاز مايع  ۱۲۸
 ۱  ۵  ميليمتر۲۰۰۰*۱۰۰۰  ميزکار  ۱۲۹
استيلن طبق استاندارد جوش اکسي   ميزکار  ۱۳۰

  رويه از آجر نسوز ۶۰*۸۰
۱۰  ۱ 

 ۱  ۱۰  کابين تک پايه  ميز جوشکاري  ۱۳۱
 ۱  ۲  ۱۰۰۰*۸۰۰  ميز خط کشي  ۱۳۲
 ۲  ۴  با دقت ميليمتر  فيلر  ۸۱



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ۲  ۴  ميليمتر و اينچ  شابلن رزوه  ۸۲
 ۲  ۴  ميليمتر ۷.۵- ۱۵و۱تا۷.۵از شعاع   شابلن قوس  ۸۳
ليمتر متر با درجه بندي مي۲فلزي به طول   متر نواري  ۸۵

  و اينچ
۵  ۲ 

 ۲  ۱۰  ميليمتر ۳۰۰با طول   خط کش مدرج فلزي  ۸۶
 ۲  ۵  ميليمتر ۰.۱مدرج قابل تنظيم با دقت   سوزن خطکش پايه دار  ۹۱
 ۲  ۱۰  سانتيمتر ۲۰ساده قطر   پرگار فوالدي  ۹۴
 ۲  ۱۰  سانتيمتر ۳۰با پيچ تنظيم تا قطر   پرگار فوالدي  ۹۵
 ۲  ۱۵  رايج  کمان اره آهن بر  ۹۸

 
 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 ختمانسا  -۷ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا ساختمانفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    ۲۵mm ۱ظر فيت تا -وات۳۰۰۰-يالکتريک  ماشين برش ميلگرد۱
    ۲۵mm  ۱ظر فيت تا -وات1500يالکتريک  دستگاه خمکن ميلگرد۲
    ۳۰۰MM ۱قطر تيغه -4HP-تيغه قابل تنظيم  )سه کاره(ياره گرد برق۳
    ۱  دور در دقيقه۶۰۰۰تا۳۸۰۰  -يالکتريک   يرنده برق۴
    ۱  سه تيغ-سه فاز -يالکتريک  يدستگاه گندگ۵
    ۲  تيغه الماسه-۲۰CMقطر تيغه   )يدست(ياره گرد برق۶
    ۲  غه گونيابا تي- ۶۰۰W-چهار دور  )يدست(ياره عمود بر برق۷
    ۲  الزم يبا مته ها-دار يباطر  )يدست( يدريل برق۸
    ۱  ليتر ۵۰۰تا ۳۰۰با ظر فيت  بتو نير۹
    ۲۰CM ۲قطر تيغه  -حفاظ دار  )يدست(يدستگاه فرز برق۱۰
    ۱۰  با تنگ و کالف  بر يدستگاه کاش۱۱
    ۲  دوردر دقيقه۶۵۰۰-تکفاز -حفاظ دار  دستگاه برش موزاييک وبرش۱۲
    ۱۰  يدو منشور  يگونيا مساح۱۳
    ۱۰  با کِلما تور يدست  شيب سنج ۱۴
    ۲  ديجيتال -چرخدار  پالنيمتر۱۵
  ATG3,TOPCONاتوماتيک درحد  )نيو ( دستگاه ترازياب ۱۶

دقيقه،  ۱۵ميليمتر، تصحيح کننده تراز ۱.۵دقت
برابر، قدرت  ۳۰ يميليمتر، درشتنماي ۴۰شئ  يعدس

 يللثانيه، ضدآب با استاندارد بين الم ۳تفکيک 
IPX6 

  به همراه سه پايه  ۵

 DT-205,TOPCONدرحد  )تئودوليت(دستگاه زاويه ياب۱۷

ثانيه، صفحه نمايش دو  ۵زاويه  يدقت اندازه گير
ثانيه، تصحيح کننده  ۱طرفه با مينيمم قرائت 
دقيقه، عدسي شئ  ۳با دقت  ياتوماتيک تراز عمود

برابر با قدرت تفکيک  ۳۰ يميليمتر، درشتنماي ۴۵
انيه، قابليت اتصال به کامپيوتر و فيلد بوک، ث ۲.۵
  يقلم يمنبع تغذيه با باطر يدارا

به همراه سه پايه و   ۵
کابل اتصال به 

  کامپيوتر



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
-ستون-تير( يقالب فلز يسر۱۸

  )پوتر-ديوار
  وپشت بنديبا دار بست وشمع فلز

تشکيل دهنده  ياعضا: توجه 
  قالبها يسر

  باشد يزير م يبرابر رديف ها
  
  

 يهر سر -۱: توجه   يسر۳mm  ۱ضخامت ورق  -ياه فو الدورق سي
  (شامل

قالب سه ديوارو 
  يک پوتر

 يبا تير و ستون م
  باشد

قطعات از نقشه -۲ 
   يها

مندرج در کتاب  
  کارگاه
 يقالب بند

  استخراج شده
  است 

  عرض*طول  ۱۰  ۳۰*۸۰  تخت يفلز يقالبها يسر۱۹
مي CMابعاد به  ۶  ۵۰*۸۰  تخت يفلز يقالبها يسر۲۰

  شدبا
    ۱۴  ۵۰*۱۰۰  تخت يفلز يقالبها يسر۲۱
    ۷۰  ۳۰*۱۰۰  تخت يفلز يقالبها يسر۲۲
    ۲  ۳۰*۴۰  تخت يفلز يقالبها يسر۲۳
    ۱۵  ۲۰*۱۰۰  تخت يفلز يقالبها يسر۲۴
    ۲  ۵۰*۹۰  تخت يفلز يقالبها يسر۲۵
    ۷  ۲۰*۸۰  تخت يفلز يقالبها يسر۲۶
    ۲  ۳۰*۵۰  تخت يفلز يقالبها يسر۲۷
    ۴  ۳۰*۳۰  تخت يفلز يقالبها يسر۲۸
    ۶  ۴۰*۱۰۰  تخت يفلز يقالبها يسر۲۹
    ۶  ۲۰*۱۵۰  تخت يفلز يقالبها يسر۳۰
    ۱۵  ۳۰*۱۵۰  تخت يفلز يقالبها يسر۳۱
    ۱۲  سوراخدار۵۰*۱۵۰  تخت يفلز يقالبها يسر۳۲
    ۱۲  سوراخدار ۵۰*۱۰۰  تخت يفلز يقالبها يسر۳۳
ارتفا*عرض*طول  ۶  ۱۰*۱۰*۳۰  قالب کالهک دار کنج۳۴

  ع
  //  ۷  ۱۰۰*۱۰*۱۰  کنج يلزف يقالبها يسر۳۵
  //  ۱۰  ۳۰*۱۰*۱۰  کنج يفلز يقالبها يسر۳۶
  //  ۷  ۸۰*۱۰*۱۰  کنج يفلز يقالبها يسر۳۷



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
 يسانت ۲/۴۹و وتر ۴۵و۲۰شکل با اضالع قائمهيمثلث (A)خاص  يقالب ها۳۸

  متر
۱۲    

مندرج در فصل نهم  (B)قطع خاص يبرابر سه نما (B)خاص يقالب ها۳۹
  کتاب

   يکارگاه قالب بند

۶    

)    سولجر (کش ۴۰
  متر يسانت۲۵۰*۱۵*۱۵

مهره -از جمله واشر کاس يهمراه با لوازم جانب
  -يبلت عصاي-يخروسک

۶    

    ۱۲  متر يسانت۵دو تکه با قطر  يجک سبک سقف۴۱
    ۱۲  يو تحتان يقابليت چرخش صفحات فوقان  يسه متر يجک مهار۴۲
    ۴  يو تحتان يقابليت چرخش صفحات فوقان  يچهار متر يجک مهار۴۳
    ۱۲  متر يسانت۵قطر -دوتکه  جک شاقول کننده۴۴
  )۵(شماره ينبش  ۳۲  متر يسانت۲۰۰  يپانچ شده در سايز ها ينبش۴۵
    ۸  سانتي متر۱۰۰  يپانچ شده در سايز ها ينبش۴۶
    ۱۶  سانتي متر ۵۰  يپانچ شده در سايز ها ينبش۴۷
    ۱۰  سانتي متر ۳۰  يپانچ شده در سايز ها ينبش۴۸
    ۱۲  سانتي متر۴۵  يپانچ شده در سايز ها ينبش۴۹
    ۲  متر يسانت۸۰  يپانچ شده در سايز ها ينبش۵۰
    ۴  سانتي متر۴۰  يپانچ شده در سايز ها ينبش۵۱
متربا ۵/۱*۵/۲*۲دار بست به ابعاد۵۲

گالوانيزه مربوطهدر  يپين ومغز
  يسايز ها

    ۶ يمتر۲پايه داربست

    ۱۰  يمتر ۵/۱  يمهار افق۵۳
    ۴  يمتر۱ يفقمهار ا۵۴
    ۲  متر ۸/۱  يمهار افق۵۵
    ۴  متر۱۲/۲ يمهار افق۵۶
    ۴  قابل تنظيم  سر جک دار بست۵۷
    ۴  قابل تنظيم  پايه جک دار بست۵۸
    ۸  متر يسانت ۵۰بلند به طول  دستک تير۵۹
    ۸  متر يسانت ۲۰کوتاه به طول   دستک تير۶۰
    ۵۰  بلند يگيره به همراه واشر وپيچ ومهره درسايز ها۶۱
    ۱۰۰  متوسط يره به همراه واشر وپيچ ومهره درسايز هاگي۶۲
    ۵۰  کوتاه يگيره به همراه واشر وپيچ ومهره درسايز ها۶۳
ج۴۰۰  نر وماذه  )گوه(شيار دار يپين زوج۶۴

  فت
  



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    ۲  متر يسانت۱۰۰ يفيلر در اندازه ها۶۵
    ۲  متر يسانت۹۰ يفيلر در اندازه ها۶۶
    ۲  متريسانت۵۰ يفيلر در اندازه ها۶۷
-)۵(شماره  يشت بند لوله اپ۶۸

  يدر سايزها-يفوالد
    ۱۱  متر ۹/۱

-)۵(شماره  يپشت بند لوله ا۶۹
 يدر سايزها-يفوالد

    ۲  متر ۵

-)۵(شماره  يپشت بند لوله ا۷۰
  يدر سايزها-يفوالد

    ۲  متر۳

-)۵(شماره  يپشت بند لوله ا۷۱
 يدر سايزها-يفوالد

    ۲  متر۷/۲

-)۵(شماره  يپشت بند لوله ا۷۲
  ير سايزهاد-يفوالد

    ۳۲  متر/ ۵

-)۵(شماره  يپشت بند لوله ا۷۳
  يدر سايزها-يفوالد

    ۲۴  متر ۲

-)۵(شماره  يپشت بند لوله ا۷۴
 يدر سايزها-يفوالد

    ۱۲  متر ۵/۲

فاصله نگهدار قالب ديوار  يسر۷۵
  يمتر يسانت۳۰

مهره -واشر-مخروطي-ت ميانيوبيرونيشامل بل(
  )يخروسک

۳۰  
  يسر

  

 
 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 سراميک  -۸ -۱
  راميكس کارگاه - 1

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
    ۱  يك تني  )بالنجر(همزن زميني    ۱
    ۱  ليتر در ساعت ۱۰۰۰  ممبران پمپ   ۲
    ۱  كيلوگرم در هر پريود مجهز به غلطك گل كوب ۱۴۰  اكسترودر وكيوم   ۳
    ۱  كيلوگرم در هر پريود ۱۴۰  فيلتر پرس   ۴
    ۱  ليتردر دقيقه  ۳۵۰پمپ وكيوم  -ليتر۱۲ظرفيت   )يك مخزن(همزن گچ   ۵
    ۱  متر مكعب درساعت با سه نوع مش خروجي ۱ظرفيت   سرند ويبره دوغاب   ۶
    ۱  با صفحات فوال ضد زنگ  دستگاه مگنت آهن گير   ۷
براي (آسياب بالميل    ۸

  )آماده سازي
    ۱  كيلوگرمي۳۰۰الي  ۲۵۰

براي (آسياب بالميل    ۹
  )لعاب ورنگ

    ۱  كيلوگرمي ۸۰

    ۱  كيلوگرمي ۲۰۰  باسكول    ۱۰
    ۱  قدرت نيم الي يك كيلووات با سيستم ترمز الكتريكي  جيگر نيمه اتوماتيك   ۱۱
    ۱  قدرت نيم الي يك كيلووات با سيستم ترمز الكتريكي  جولي نيمه اتوماتيك   ۱۲
    ۵  پايي  چرخ سفال   ۱۳
    ۵  )تغيير دور خطي(برقي دور متغير   چرخ سفال   ۱۴
    ۵  )دور غير خطيتغيير (برقي دور متغير   چرخ سفال   ۱۵
    ۲  برقي دور متغير  چرخ مدلسازي سراميك   ۱۶
    ۱  درجه سانتيگراد ۱۰۰۰ظرفيت يك متر مكعب دماي كاركرد   كوره پخت بيسكويت   ۱۷
    ۱  درجه سانتيگراد  ۱۲۰۰ظرفيت يك متر مكعب دماي كاركرد   كوره پخت لعاب   ۱۸
    ۱  ظرفيت يك متر مكعب با سبد هاي فوالد ضد زنگ  كوره خشك كن   ۱۹
    ۱  درجه سانتيگراد ۱۰۰۰ليتردماي كاركرد ۵۰۰ظرفيت   كوره پخت دكور   ۲۰

 
  آزمايشگاه مواد اوليه سراميك - 2

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
    ۱  كيلوگرم ۱۰۰الي   ۵۰  سنگ شكن فكي   ۱
    ۱  كيلوگرم ۱۰۰الي   ۵۰  سنگ شكن غلتكي   ۲
    ۱  يترل ۱۰۰درجه سانتيگراد  ۲۵۰  خشك كن   ۳
    ۱  ليتر ۸درجه سانتيگراد  ۱۵۰۰  كوره الكتريكي   ۴
    ۱  ليتر ۸۰درجه سانتيگراد  ۱۳۰۰  كوره الكتريكي   ۵
دستگاه سنجش    ۶

  استحكام خمشي
    ۱  آزمايشگاهي



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
    ۱  آزمايشگاهي  دستگاه ففركورن   ۷
۸   PH۱  الكتريكي  سنج    
    ۱  آزمايشگاهي  ويسكومتر چرخشي   ۹
    ۱  آزمايشگاهي  ويسكومتر ريزشي   ۱۰
    ۲  آزمايشگاهي  كورنومتر ديجيتال   ۱۱
    ۱  آزمايشگاهي  پالستيمتر   ۱۲
    ۱  آزمايشگاهي  ديالتومتر   ۱۳
    ۱  آزمايشگاهي  آندرزيان   ۱۴
جار ميل چهار محفظه    ۱۵

  اي
    ۱  آزمايشگاهي

    ۲  گرم ۱/۰كيلوگرمي با دقت  ۱۰ظرفيت   ترازوي يك كفه   ۱۶
 
 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 سيمان  -۹ -۱
 

استاندارد تجهيزات مربوط به دروس مشترک با ساير رشته ها از همان  .گردد يارائه مبصورت جوار  ًرشته فوق الذکر صرفا
 .استاندارد تبعيت می کند و تجهيزات خاص مطابق با استاندارد محل اجرا مي باشد



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 صنايع چوب وکاغذ  -۱۰ -۱
  وم و سومد ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا رشته صنايع چوب وكاغذفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  توضيحات   تعداد  مشخصات فني  نام تجهيزات  رديف
به همراه بانداژ فلکه و  Hp ۵/۵ -سه فاز - mm 600قطر فلكه  ماشين اره نواري۱

   خاک اره يخروج
۲    

به  تيغ ۳توپي- Hp 4  -سه فاز  mm 400 -عرض صفحه   ماشين كف رند۲
  همراه تيغه و مجهز تبديل اتصال به مکنده

۲    

    ۲  تيغ ۳توپي  -Hp 4سه فاز   - mm 400عرض  ندگيماشين گ۳
نظام  سه -Hp ۳-فازmm × - 300 ۳ 550 ابعاد صفحه  ماشين كم كن مته اي۴

20mm به همراه آچار سه نظام  
۲    

مجموعه (ماشين اره گرد۵
  )اي

 -4Hp-سه فاز- mm×1000 mm 600ابعاد صفحه 
  ه مكندهوتيغه الماسه و تبديل اتصال ب به همراه mm 300قطراره

۱    

 rpm٦٠٠٠– Hp٤ -سه فاز – ٨٠٠× ٨٠٠ابعاد صفحه  -سه دور  ماشين فرز ميزي۶
  حفاظ ايمني و تبديل اتصال به مكنده  به همراه

۲    

دومرغك  -1/5Hpسه فاز  – mm 1350فاصله بين دومرغك   ماشين خراطي۷
  و يك دست مغار

۲    

ماشين مته پايه دار ۸
  روميزي

    ۱  به همراه آچار سه نظام فاز سه  mm - ۱۳قطر مته گير 

ماشين سنگ سنباده ۹
  يروميز

دو عدد سنگ  به همراه دوطرفه-سه فاز  - mm 250قطرسنگ 
  سنباده

۱    

ماشين پرس هيدروليك ۱۰
  چوب

 ۴تن داراي  ۷۵   -۱۳۵۰  * 2500ابعاد صفحه   -يك طبقه 
  ميلي متر ۱۰۰جك به قطر 

۱    

    ۳  كيسه مكندهبا  mm×230 -300W 120ابعادصفحه   )لرزشي(سنباده لرزان ۱۱
    ۳  به همراه آچار سه نظام mm-500W 13قطرمته گير   ماشين مته دستي برقي۱۲
اره ۱۳

  )چكشي،نوكي(عمودبر
گونيا، به همراه تيغه  mm 60ارتفاع برش  - 600W -چهاردور

  آچارتعويض تيغه 
۵    

اره گرد دستي ماشين ۱۴
  برقي

گونيا، ه همراه ب  65mmظرفيت برش  - mm 300قطرتيغه 
  آچارتعويض تيغه و تيغه الماسه

۱    

سنباده ( پوست ماشين  ۱۵
  )بشقابي

1000 w ،2000 rpm ۲  به انضمام آچار و پوست پوليش    

اور فرز برقي دستي ۱۶
  نجاري

  mm 8، سه نظام  .w  ،25000 r.p.m 500تك فاز، 
  عدد تيغه ۱۲ و ميليمتري ۸و  ۶، بوش به همراه آچار و 

۲    

به انضمام  %30-0:الكتريكي،ديجيتال، محدوده عمل رطوبتي  اه رطوبت سنجدستگ۱۷
  مهري الكترودو  ضربه ايالکترود 

۱    

    ۱۰ 850،ارتفاع900mm×1800 mm:راش،ابعادصفحهچوب  يدرودگرميز كار ۱۸



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  توضيحات   تعداد  مشخصات فني  نام تجهيزات  رديف
mm  عدد گيره صفحه اي طرح ركورد ۴مجهز به  

متر شيلنگ  ۱۰ اهبه همر، دو سيلندر 2Hpليتري، سه فاز .200  كمپرسور باد۱۹
  گاز

۱    

پوشال و  مكنده ماشين۲۰
  غبار

    ۱  ييا هواي بصورت كانال كشي زميني

    ۱۰۰  ميلي متر:400,600,1000 باطولهاي   )گيره دستي(پيچ دستي ۲۱
    mm  ،  ۱۵ 250:طول STANLEY  رنده آهني                  ۲۲
    mm   ۳ 250:طول STANLEY  رنده دوراهه آهني۲۳
    mm  ۲۰ 235تيغ ودو تيغ طول  يك  رنده چوبي۲۴
    mm  ۴ 200به طول  mm, 0.02 mm 0.1: بادقت  كوليس ۲۵
    ۲  مجهز به تراز، زاويه سنج و مركزياب mm 300: فلزي به طول  گونياي مركب۲۶
    mm  ۱۰ 200: چوبي، دوبازو، مدرج  به طول  خط كش تيره دار۲۷
   ۲  بادي، مخزن  باال، ايتاليايي  پيستوله۲۸
سر پيچ گوشتي تخت و چهارسو  به همراه mm 500به طول   فشاري پيچ گوشتي۲۹

  عدد۴
۲    

    ۲  ليتري  0/25  روغندان۳۰
   ۱  يك ليتري  گريس پمپ۳۱

  
 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يصنايع شيمياي  -۱۱ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا ييايميش عيصنافهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يات فنمشخص  نام تجهيزات رديف
    ۲  درجه سانتي گراد ۱۲۰۰        - ۳۸۰*  ۱۹۰*  ۱۲۰  کوره الکتريکي  ۱
    ۱  براي ترکيبات نفتي غير فرار مثل گازوييل   دستگاه تعيين نقطه اشتعال و احتراق   ۲
دستگاه تعيين نقطه ابري شدن و نقطه   ۳

  ريزش
    ۱  نقطه ريزش ترکيبات نفتي جامد

    ۱  شيشه اي و فلزي  تيله پيتوت  لوله  ۴
    ۱۵  آمپر ۳ديجيتالي   آمپرمتر  ۶
    ۱۵  ولت  ۱۲تا  ۰  ترانسفورماتور با يک سو کننده   ۷
۸  Ph    ۵  ديجيتالي با الکترود اضافي .  ۱  متر    
    ۲    اسپکتروفوتومتر مريي  ۹
    ۱۵  گرم کن برقي   ۱۰
انواع فشار سنج بوردون مانومتر   ۱۱

  ر سنج ديجيتالي ديفرانسيلي فشا
    ۱۵  در رنج هاي مختلف فشار

دستگاه جريان سنج ونتوري متر   ۱۲
  اوريفيس متر روتامتر

از جنس شيشه هاي بور و سيليکات يا تلق شفاف يا 
  فلزي 

۱    

    ۱  ميلي متر   ۲۴ليتر قطر    ۳۰حجم   دستگاه آزمايش رينولدز  ۱۳
پمپ گريز از مرکز با وسايل مورد   ۱۴

دازه گيري  هد پمپ فشار نياز براي ان
  خروجي 

    hp ۱هورس پاور  . ۲دور در دقيقه  فشار ورودي  ۱۶۰۰

ميلي متر از جنس کربن  ۱۴۰ميليمتر در ۱۵۰۰طول   مبدل دو لوله   ۱۵
   csاستيل 

۱    

    cs  ۱متر از جنس کربن استيل  يميل ۱۴۰ميليمتردر۱۵۰۰طول   مبدل پوست لوله   ۱۶
    ۱  سانتي متر ۶۰ تا ۵۰  دستگاه کنترل سطح   ۱۷
بار شامل مخزن نمايشگرهاي فشار و سيستم  ۳تا  ۲  دستگاه کنترل فشار   ۱۸

کامل کنترل فشار همچنين بايد دستگاهي که بتواند 
کمپرسور و شير  –مخزن را به فشار مورد نظر برساند 

  هاي خروجي جهت کاهش فشار تعبيه شود   

۱    

    ۱ انتي گراد مدل آموزشي درجه س ۱۰۰تا  ۹۰  دستگاه کنترل دما  ۱۹
    ۲  خانه  ۸ليتري   ۵  حمام ماري   بن ماري   ۲۰
    ۴  هات پليت   همزن الکتريکي   ۲۱
    ۶  کيلو گرمي   ۳.۱تا  . ۱  ترازوي دقيق   ۲۲
 –شيکر بالون  –دستگاه شيکر لوله   ۲۳

  شيکر ارلن  
    ۱  با سرعت و ساعت قابل تنظيم 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يات فنمشخص  نام تجهيزات رديف
    ۱۵  ولت  ۱۲تا  ۰  ولت متر   ۲۴
    ۴  شاخه  ۱۲  سانتري فوژ  ۲۵
    ۲  يک صدم ميکرو زيمنس   دستگاه هدايت سنج   ۲۶
    ۱  ليتري جنس وان ها از پلي اتيلن  ۵  وان آبکاري چند منظوره   ۲۷
    ۱  فورت کاپ با سايزهاي مختلف    ويسکوزيته رنگ   ۲۸
دستگاه اندازه گيري دانه بندي رنگ   ۲۹

  گريند متر 
    ۱  ميکرو ۱۰۰تا  ۰از 

ستگاه تعيين ميزان پوشانندگي رنگ د  ۳۰
  اپلي کيتور 

    ۱  ميکرون  ۲۰۰تا  ۰از 

دستگاه مجموعه تست چسبندگي   ۳۱
  رنگ 

ميلي ليتري ست کامل شامل ذره بين وتيغه  ۱با کاتر 
  کاتر مربوطه

۱    

سختي سنج فيلم خشک مدادي يا   ۳۲
  پاندولي 

سختي سنج مدادي از نرم ترين مداد تا سخت ترين 
  مداد

۱    

از نوع شانه اي به شکل هاي مختلف براي سطوح   ضخامت سنج فيلم خشک و تر رنگ   ۳۳
  آهني و غير آهني

۱    

 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يصنايع فلز  -۱۲ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يفهرست تجهيزات مورد نياز رشته صنايع فلزي برا

  اتمالحظتعداد  مشخصـات فني نــــــام ابزار رديف
   ۲    ۲تا ۱/۲هيدروليكي با پارچه هاي  خم كن دستي۱
   ۳ ۱۳چكشي دو دور تا  دريل برقي دستي۲

   ۲ ۲۰تا  دريل ستوني۳

   ۳ متوسط وكوچك سنگ برقي دستي۴

   ۲ تك فاز  mm200دو طرفه تا قطر  سنگ سنباده روميزي۵

ستم متر،آمپرمتر، فيلترحلقوي، سيسه فاز، ولت ۶۰۰A ركتي فاير جوش۶
،با TIGاستيك ،يكسوكننده موتورال،  آنتي

DCقوس با انبروكابل جوش و    درصد،وسيستم كنترل۶۰باالي
REMOTE CONTROL 

۵   

   ۳۰۰A ۳ ترانس جوش۷

   ۳۰۰A ۲ ژنراتور جوش۸

شروع قوس،كنترل آمپر،سه فاز،كنترل سرعت سيم،كنترلMIG ۴۰۰جوش ۹
ي ارت، ها هاي جوش و كنترل وگيره چسبيدن سيم،كابل

 آمپرمتروولت متر

۳   

   TIG AC/DC  ۲۵۰A ۲جوش ۱۰

   ۱سه فاز    ۹۰Aباتورچ و چرخ تورچ وبرش دايره وگيره ارت    برش پالسما۱۱
   ۸ با دو مانومتر رگالتور استيلن۱۲

   ۱۰ با دو مانومتر رگالتور اكسيژن۱۳

   ۵ ليتري۴۰ كپسول استيلن۱۴

   ۵ ليتري ۴۰ كپسول اكسيژن۱۵

   ۳ ليتري CO2 ۴۰كپسول ۱۶

   ۲ ليتري ۴۰ كپسول آرگون۱۷

   ۱۰ سري كامل سر پك جوشكاري۱۸

   ۵ فشار قوي سرپك۱۹

   ۲ ريزشي با محفظه اطمينان فشار قوي مولد استيلن۲۰

   ۸ دستگاه كامل شامل دو كپسول،رگالتور،شيلنگ جوش اكسي استيلن۲۱

   ۲     ۲-۱/۲خمكاري متغير هيدروليكي با پارچه هاي خم كن دستي۲۲



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  اتمالحظتعداد  مشخصـات فني نــــــام ابزار رديف
   ۳ ۱۳چكشي دو دور تا  دريل برقي دستي۲۳

   ۲ ۲۰تا  دريل ستوني۲۴

   ۳ کيلوگرم۳۰ سندان۲۵

   ۳ کيلوگرم۵۰ سندان۲۶

   ۳ متوسط وكوچك سنگ دستي۲۷

   ۲ تك فاز  mm200دو طرفه تا قطر  سنگ سنباده روميزي۲۸

   ۲ ۱۶۰ گيره رو ميزي موازي۲۹

   ۲ ۱۲۰ گيره روميزي موازي۳۰

   in ۲ 2 يگيره سه پايه صحرائ۳۱

   in ۶ 2 گيره لوله گير صحرائي۳۲

   in ۱۰ 2 لوله بر دستي۳۳

   in ۳ 4 لوله بر دستي۳۴

ولت،كنتاكتوري،فيوزمحافظ كليداصلي،فك ۳۸۰دوفاز،   نقطه جوش۳۵
داروانواع  ترانس،ارت روي خنك،ترموسوئيچ آب ۲۵kvaبلند،

 جنبي  هاي  حفاظت

۱   

 به،ياتاقانچهار لمتري،تيغه۲ميليمتر،۲ورق گيوتين۳۶
 ۵.۵فوالدي فسفربرنزموتور بلبيرنگي،شاتون

۱   

       ۵.۵،گيربكس۱۸و۱۶غلطكمتري،سه۲ميليمتر،۴ورق نورد۳۷

     اي متري،تيغه خشكه وقابل تعويض لقمه۲ميليمتر،۲ورق   خم كن ۳۸
   ۲ ريزشي با محفظه اطمينان فشار قوي مولد استيلن۳۹

   ۸ كپسول،رگالتور،شيلنگ دستگاه كامل شامل دو جوش اكسي استيلن۴۰

   ۱ تک فاز اره صابوني۴۱

   ۱ سه فاز اره آتشي۴۲

   ۳ دو ميليمتري دستگاه نيبلر دستي۴۳

   ۱ سه ميليمتري دستگاه نيبلر ستوني۴۴

   ۱ برقي با قالب هاي مختلف چرخ ورق كاري۴۵

   ۳ روميزي قيچي اهرمي ۴۶



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  اتمالحظتعداد  مشخصـات فني نــــــام ابزار رديف
   ۱ پايه دار ميلگرد بر قيچي اهرمي ۴۷

   ۱ يورسالان قيچي اهرمي ۴۸

   ۳ ميليمتر  ۲۰۰قطر سنگ  ماشين سنگ سنباده ۴۹

 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يصنايع نساج  -۱۳ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يفهرست تجهيزات مورد نياز رشته صنايع نساجيبرا

  آزمايشگاه طراحي و تجزيه پارچه
  مالحظات  تعداد  مشخصات فني  نام تجهيزات  رديف
    ۳۰  مدرج –ساده   زيه پارچهذره بين تج  ۱
    ۳  المپ دار -مدرج    ذره بين تجزيه پارچه  ۲
    ۳۰  )ورودي ۶- ۸(دستي کوچک    ماشين بافندگي  ۳

  
  کارگاه ريسندگي 

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني  نام تجهيزات  رديف
    ۲  پرده تار عنکبوتي  ماشين کاردينگ  ۱
    ۱  فتيله ۶-۸چندالکني   ماشين فتيله  ۲
    ۱    بالشجهماشين   ۳
    ۱    ماشين شانه  ۴
    ۱  دوکي ۶۵ –غلطکي  ۳- ۴  )فالير(ماشين نيمتاب   ۵
    ۱  دوکي ۶۵  )رينگ(ماشين تمام تاب   ۶
    ۱  دوکي ۶۵  ماشين اپن اند  ۷

  
  کارگاه چاپ و تکميل نساجي 

  مالحظات  تعداد   مشخصات فني  نام تجهيزات  رديف
    ۲  متر ۲۰/۱*۶  ميز چاپ  ۱
    ۲    دستگاه ترموفيکس  ۲
    ۲  الکترونيکي  ترازوي حساس  ۳
    ۲    هيتر  ۴
    ۵    کرونومتر  ۵
    ۳  اتوبخار با آب افشان  اتوبرقي دستي معمولي  ۶
    ۲  آزمايشگاهي  دستگاه کالندر  ۷
    ۲  غلطکي آزمايشگاهي  ماشين چاپ  ۸
    ۲  اسکرين آزمايشگاهي  ماشين چاپ  ۹

  
  کارگاه رنگرزي

  حظاتمال  تعداد  مشخصات فني  نام تجهيزات  رديف
    ۳  آزمايشگاهي  ماشين رنگرزي وينچ  ۱
    ۳  آزمايشگاهي  ماشين رنگرزي ژيگر  ۲



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  حظاتمال  تعداد  مشخصات فني  نام تجهيزات  رديف
    ۳  آزمايشگاهي  دستگاه فوالرد  ۳
    ۲  آزمايشگاهي  دستگاه ترموفيکس  ۴
    ۱  آزمايشگاهي  دستگاه استنتر  ۵
    ۸  آزمايشگاهي  دستگاه بن ماري  ۶

  
  کارگاه بافندگي

  حظاتمال  تعداد  مشخصات فني  نام تجهيزات  رديف
    ۱  بخشي  ماشين چله کشي  ۱
    ۱  دوکي ۵  ماشين بوبين پيچ  ۲
    ۴  ورودي ۴  ماشين بافندگي بادامکي  ۳
    ۲  ورودي ۱۲  ماشين بافندگي دابي  ۴
    ۲  معمولي  ماشين بافندگي ژاکارد  ۵
    ۱۰  تخت ساده -برقي اتوماتيک   ماشين تريکو بافي  ۶
    ۲  گردباف ساده  ماشين تريکو بافي  ۷

  
  گاه فيزيک نساجيآزمايش
  مالحظات  تعداد  مشخصات فني  نام تجهيزات  رديف
    ۲  آزمايشگاهي  دستگاه رطوبت سنج  ۱
    ۳  آزمايشگاهي  دستگاه بالش سنج  ۲
    ۳  با سيستم مکانيکي دستي  دستگاه فتيله سنج  ۳
درجه و قابليت اندازه گيري طول  ۸/۱با زاويه   دستگاه کالف پيچ با قفسه  ۴

  ترم ۱-۹۹۹نمونه از 
۳    

  دستگاه پيچش نخ   ۵
  بر روي تابلو نمايش

    ۲  الکتريکي

    ۳  دور در دقيقه ۲۰۰۰با چرخش   دستگاه تاب سنج نخ  ۶
    ۲  اتوماتيک  دستگاه مقاومت سنج نخ  ۷
    ۲  اتوماتيک  دستگاه مقاومت سايشي پارچه  ۸
    ۱    دستگاه اوستر  ۹
    ۳    دستگاه ميکرونر  ۱۰
    ۳    دستگاه ويبروسکوب  ۱۱
    ۲  گرم ۰۱/۰ديجيتالي با دقت اندازه گيري   ستگاه ترازوي حساسد  ۱۲
    ۴  تعادلي –اهرمي   دستگاه ترازو  ۱۳

  
 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يمتالورژ  -۱۴ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا متالورژي فهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  يريخته گركارگاه  - ۱

  مالحظات  تعداد  جهيزاتت يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
    ۲  فارسونكا،دمندهبا   سانتيمتر ۶۰الي۴۰قطرداخلي   كوره زميني    ۱
    ۱  كليه متعلقات مربوطبا  كيلوگرمي ۲۰۰  كوره دوار   ۲
    ۱  درجه سانتيگراد  Cm 3 ۳۰۰-۵۰۰   ،۳۰۰  كوره ماهيچه خشك كني   ۳
باتوجه به نوع باكليه متعلقات  سانتيمتر  ۴۰×۳۰براي درجه هاي   ماشين قالبگيري   ۴

  دستگاه
۱    

    ۱  باكليه متعلقات باتوجه به نوع دستگاه ساچمه زني  دستگاه شات بالست   ۵
    ۱  كيلوگرمي ۲۰۰  دستگاه مخلوط كن ماسه   ۶
    ۱  سانتيمتر   ۱۰۰*۸۰حداقل اندازه  ويبراتور   ۷
    ۱  كيلوگرمي  ۱۰۰  دستگاه تخليه درجه   ۸
    ۱  درجه سانتيگراد  ۱۴۰۰  دستگاه ترموكوپل   ۹
    ۱  درجه سانتيگراد ۲۰۰۰  دستگاه پيرومتر   ۱۰
    ۱  ليتري  ۲۰۰  پمپ باد   ۱۱
    ۱  كيلوگرمي  ۲۰۰  باسكول   ۱۲
    ۱  كيلوگرمي  ۲۰  ترازو   ۱۳
    Cm ۲۵  ۱قطر سنگ  دستگاه سنگ سمباده   ۱۴
    ۱  گيرهبا  mm ۱۶قطرمته گير  دستگاه دلرستوني   ۱۵
    Cm ۱۵  ۱قطر سنگ   دستگاه سنگ فيبري   ۱۶
    ۱  تني  ۵/۱  جرثقيل سقفي    ۱۷
    ۲    كوبه بادي   ۱۸
    ۱ كيلوگرمي  ۱۰۰  سرندبرقي   ۱۹

 
  كارگاه مدلسازي - ۲

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
حفاظ، با  4Hpالكترو موتور سه فاز   mm 600قطر فلكه  ماشين اره نواري۱

  گونيا، تيغه و بانداژ فلكه ها
۱    

 با تيغ ۳توپي Hp 4الكتروموتور  mm 400  عرض  ماشين كف رند۲
  يدك حفاظ،گونياويك دست تيغه

۱    

يك با  تيغ ۳توپي  Hp 4الكتروموتور   mm 400عرض  ماشين گندگي۳
  دست تيغه يدك

۱    

-۳سه نظام  با الكتروموتور سه فاز  mm 20-3قطر مته گير   ماشين مته پايه دار ۴
  و آچار سه نظام۲۰

۱    



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
    mm    ۱ 250روميزي قطرسنگ   ماشين سنگ سنباده ۵
    ۵  دومرغك و يك دست مغاربا   1.5Hp،قدرت mm 1350فاصله بين دومرغك   ماشين خراطي۶
    w ،2000 rpm   ۲ 1000سانتيمتر  ۵۰قطر حداقل   سنباده ديسكي۷
    mm  ۸ 850،ارتفاع900mm×1800:چوب راش،ابعادصفحه  ميز كار صنايع چوبي۸
    mm،500W   ۲ 13قطرمته گير   دريل برقي دستي۹
    mm   ۱ 65،ظرفيت برش  mm 300قطرتيغه   رد دستي برقياره گ۱۰
    ۲  ، دو سيلندر  2Hp، الكتروموتور  .Lit 200با حجم مخزن   كمپرسور باد۱۱
    ۱  بصورت كانال كشي زميني  سيستم مكنده۱۲

 
  آزمايشگاه متالورژي - ۳

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
قالبهاي با   يخصوص آزمايشگاه ريخته گرم  دستگاه كوبه استاندارد   ۱

  فشاري،برش،كشش،خمش
۱    

دستگاه اونيورسال خواص    ۲
  مكانيكي ماسه

قالبهاي با  يمخصوص آزمايشگاه ريخته گر
  فشاري،برش،كشش،خمش

۱    

دستگاه اندازه گيري    ۳
  نفوذگازماسه

    ۱  برقي

    ASTM  ۱عددالك استاندارد۱۱با  الك لرزان  دستگاه تعيين دانه بندي ماسه   ۴
    ۲  گرم ۱/۰كيلوگرم بادقت ۵باظرفيت   ترازو   ۵
    ۱  گرم ۰۱/۰كيلوگرم بادقت ۲باظرفيت   ترازو   ۶
    ۱۲۰dm3  ۱الي۱۰۰درجه سانتيگراد حجم   ۳۰۰  كوره خشك كن   ۷
    ۱  مادون قرمز  دستگاه رطوبت سنج ماسه   ۸
    ۵  )نوع معكوس ودوربين مدار بسته (×۱۲۰۰با بزرگ نمايي   ميكروسكوپ متالوگرافي   ۹
    ۲  دور متغير  دستگاه پوليش   ۱۰
    ۲  درجه سانتي گراد ۱۰۰۰  كوره برقي    ۱۱
    ۱  درجه سانتي گراد ۱۲۰۰  كوره برقي    ۱۲
    ۱  با تجهيزات كامل  سختي سنج برينل   ۱۳
    ۱  با تجهيزات كامل  سختي سنج راكول   ۱۴
    ۱  با تجهيزات كامل  سختي سنج ويكرز   ۱۵
دستگاه اونيورسال خواص    ۱۶

  مكانيكي فلزات
    ۱  جهيزات كاملبا ت

دستگاه آزمايش    ۱۷
  ) شارپي(ضربه

    ۱  با تجهيزات كامل



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 معدن  -۱۵ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا فهرست تجهيزات مورد نياز رشته معدن

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
ابزار ريل  –سيني  –سه راهي  –دو راهي  ادوات راه آهن معدني۱

 کشي

 ۱ازهرکدام 
 عدد

 

  عدد ۵ ديجيتالي ارتفاع سنج۲

  عدد ۲ - استرئو ميکروسکوپ۳

 ۱ازهرکدام  هيدروليکي –پيچي  انواع جکهاي نگهداري کارگاه۴
 عدد

 

 ۲ازهرکدام  اطمينان شعله اي –کاربيتي  –تونلي  –سقفي  انواع چراغهاي معدني روشنايي۵
 عدد

 

  عدد ۲ نوع مخصوص تونل هاي شيبدار" ترجيحا برانکارد۶

  عدد ۵ کيلوگرم ۱۰به وزن حدود  پتک۷

  عدد ۱ الکتريکي پرفوراتريس۸

  عدد ۵ همراه با سرمته مربوطه و پايه هاي مربوط پرفوراتور هواي فشرده۹

  عدد ۵ همراه با قلم مربوطه پطکور۱۰

  عدد ۱۵  فسه شارژبا ق Nordlampنظير  چراغ الکتريکي تونلي کالهي۱۱

  عدد ۱۵  با قفسه شارژ  Nordlampنظير  چراغ الکتريکي کالهي۱۲

همراه با قلم و مته  اطلس کوپلو Pionjorنظير  چکش بنزيني موتور سرخود۱۳
  هاي مربوط

  دستگاه ۱

  عدد ۱۵ ايراني چکش زمين شناسي۱۴

  دستگاه ۳  ۳ –شي  –مدل روسي  دستگاه انترفرومتر معدني۱۵

 ۳ازهرکدام  نوع عقربه اي و نوع ديجيتالي ه آنمومتردستگا۱۶
 دستگاه

 

  دستگاه ۲ داراي کپسول اکسيژن يا هواي فشرده دستگاه تنفس انفرادي۱۷

  دستگاه ۵ همراه با آمپول گازهاي مختلف دستگاه گازسنج آمپولي۱۸

  دستگاه ۲ نوع ديجيتالي دستگاه گازسنج دستي۱۹

قابل نصب  Co -   -   H2Sبراي گازهاي  زدستگاه هشدار دهنده افزايش گا۲۰
 روي کاله يا لباس

 ۲ازهرکدام
 دستگاه

 

 ۱ازهرکدام عقربه اي –محوري  دستگاه وانتي التور۲۱
 دستگاه

 

  عدد ۵ - دوربين تئودوليت۲۲

  عدد ۵ چيني –دو چشمي  دوربين صحرايي۲۳

  عدد ۵ - ديلم لق گيري۲۴

  عدد ۵ انواع مختلف راکت بولت۲۵



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  دستگاه ۱ - م کنريل خ۲۶

متر  ۵۰حدود  - ريل و تراورس۲۷
 مسير

 

  عدد ۳۰ - ژالن۲۸

  دستگاه ۱  اطلس کوپلو Dardaنظير داردا  سنگ خرد کن هيدروليکي۲۹

  عدد ۱ - شيب سنج دوربين دار۳۰

  عدد ۵ - شيب سنج ساده۳۱

  عدد ۵  - فرغون بنايي۳۲

  زممقدار ال تبر –همراه با اره  قاب هاي چوبي نگهداري۳۳

 ۱۰حدود   قاب هاي فلزي کشويي۳۴
 عدد

 

  عدد ۵ برونتون قطب نماي زمين شناسي۳۵

  عدد ۵ - کپسول آتش نشاني۳۶

  عدد ۱۵ - کلنگ معمولي۳۷

  دستگاه CV160 ۱نظير  کمپرسور هواي فشرده۳۸

سري  ۵ نمونه صنايع آموزشي همراه با لوپ کيت سنگ شناسي و کاني شناسي۳۹
 کامل

 

  عدد ۱۰ برزنتي اسيکيف زمين شن۴۰

با قالب و گيره  پالستيکي –برزنتي  لوله تهويه۴۱
 مخصوص

 به متراژ کافي

  عدد ۱۵ مدل روسي با گيره بيني و قطعه دهاني ماسک خودنجات۴۲

  عدد ۳۰ با فيلتر قابل تعويض ماسک ضد گردو غبار۴۳

  ۱ازهرکدام چوبي ماکت هاي سيستم استخراج روباز۴۴
 عدد

 

  ۱ازهرکدام چوبي يسم استخراج زيرزمينيماکت هاي س۴۵
 عدد

 

 ۵ازهرکدام  متري ۵۰متري و  ۳۰ متر اندازه گيري طول۴۶
 عدد

 

  يک دستگاه همراه با شابلونهاي قلم و مته مته تيزکن۴۷

  سري ۵ نوع شفاف رزيني" ترجيحا مدل سيستم هاي تبلور کاني ها۴۸

) چاشني ها( فلزي –) ديناميت ها(چوبي  مدل هاي مواد منفجره۴۹
 پالستيکي

  سري ۲

  عدد ۱۰ چهارمتري مير۵۰

  عدد ۱ روسي  -آموزشي  ميکروسکوپ پوالريزان۵۱



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  دستگاه Roc -302 ۱يا  Comandoنظير  واگن دريل۵۲

  دستگاه ۵ ليتري ۸۰۰ واگنت معدني۵۳

 ۲ عدد ۱۵ - بيل معمولي۵۴

 ۲ جفت ۱۵ پنجه فوالدي چکمه الستيکي۵۵

 ۲ عدد ۱۵ زايده نصب چراغ با کاله کاسک معدني۵۶

 ۲ عدد ۵ - کيت کامل کمک هاي اوليه۵۷

 ۲ عدد ۱۵ داراي باند قابل تنظيم گوشي صداگير۵۸

 ۲ دست ۱۵ يکسره به انضمام دستکش کار لباس کار۵۹

 ۳ عدد ۵ - تخته سه پايه۶۰

 ۳ جفت ۱۵ پنجه فوالدي چکمه الستيکي۶۱

 ۳ عدد ۵ - دوربين نيو۶۲

 ۳ دست ۱۵ ه با دستکشيکسره همرا لباس کار۶۳

 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 مکانيک خودرو  -۱۶ -۱
  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا مکانيک خودروفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  دستگاه ۳  زمانه ۴موتور سيکلت  يابزار تعميرات۱

  دستگاه ۲  زمانه ۴وتور سيکلت م يابزار تعميرات۲

  يسر ۳  ياينچ پارچه ۱۲آچار تخت ۳

  يسر ۳ يميليمتر پارچه ۱۲آچار تخت ۴

  عدد ۲ کيلوگرم –متر  ۱۵۰تا  يميليمتر آچار تورکمتر۵

  عدد ۲ اينچ پوند ۱۵۰۰تا  ياينچ آچار تورکمتر۶

  يسر ۳  ياينچ پارچه ۱۲ يآچار رينگ۷

  يسر ۳ يليمترمي پارچه ۱۲ يآچار رينگ۸

  دستگاه ۱  ولت  ۱۲استارت ۹

  دستگاه ۱  يروميز يپرس دست۱۰

  دستگاه ۳ سيلندر ۴ يپمپ انژکتور رديف۱۱

  دستگاه ۲ سيلندر ۶ يپمپ انژکتور رديف۱۲

  دستگاه ۲  يپمپ بنزين برق۱۳

  دستگاه ۹  يپمپ بنزين پياله ا۱۴

، برف پاک يبدون بخار(برق خودرو  يتابلو۱۵
 )ام و استارت الکتروموتورکن، دين

 ۵  

  دستگاه ۱  جرثقيل متحرک۱۶

  جعبه ۳ ياينچ پارچه ۹۰جعبه ابزار ۱۷

  جعبه ۳ يميليمتر پارچه ۹۰جعبه ابزار ۱۸

  جعبه ۳  جعبه ابزار مخصوص اتومکانيک۱۹

  عدد ۲  يچراغ کوره ا۲۰

  دستگاه ۲  داول سنج دورسنج۲۱

  عدد ۲  يدرجه باد ساعت۲۲

  دستگاه ۱ دوطرفه گ سمبادهدستگاه سن۲۳

  دستگاه ۱  يدستگاه شارژ باتر۲۴

  دستگاه ۲  يدست يدلر برق۲۵

  دستگاه ۱  يدلر سنگ زن۲۶

  دستگاه ۲  دلکو۲۷

  دستگاه ۱  ولت ۱۲) آلترناتور تک فاز(دينام ۲۸

  دستگاه ۱  ولت ۱۲) آلترناتور سه فاز(دينام ۲۹

  عدد ۳  يروغن دان فشار۳۰

  عدد ۱۵ متر يسانت ۶۰به ارتفاع  هارپايهسه پايه يا چ۳۱



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  عدد ۱  يصفحه صاف۳۲

  عدد ۲  فنر جمع کن پيستون۳۳

  عدد ۲  فنر جمع کن سوپاپ۳۴

  عدد ۳ )کمد ۹ يدارا( يقسمت ۹ قفسه رخت کن۳۵

  دستگاه ۹  يکاربراتور آموزش۳۶

  عدد ۲ يکيلوي ۱۰ يکپسول آتش نشان۳۷

  عدد ۳  کمپرس سنج سيلندر۳۸

  دستگاه ۱  وربادکمپرس۳۹

  دستگاه ۲  يگريس پمپ دست۴۰

  عدد ۴ متوسط يگيره دست۴۱

  عدد ۲ متوسط يگيره روميز۴۲

  ۲  بدون الستيک –مجموعه ترمز پرايد ۴۳

  ۲  مجموعه فرمان و جلوبندي پيکان۴۴

  ۱  مجموعه گيربکس و ديفرانسيل پيکان۴۵

  ۳  مجموعه موتور سيکلت۴۶

  ددع ۲ پيکان يموتور بنزين۴۷

  عدد ۱ پرايد يموتور بنزين۴۸

  عدد ۱ پژو يموتور بنزين۴۹

  عدد OM ۳فيات ، بنز ،  بوس يمين يموتور ديزل۵۰

  دستگاه ۲  زمانه ۲موتور سيکلت ۵۱

  دستگاه ۳  زمانه ۴موتور سيکلت ۵۲

  دستگاه ۲ متوسط يمولتيمتر عقربه ا۵۳

  عدد ۳ سانتي متر ۱۸۰*  ۱۲۰*  ۸۰ يميز کار فلز۵۴

  عدد ۲ سانتي متر ۱۰۰*  ۸۰*  ۸۰ ييز کار فلزم۵۵

  دستگاه ۱  واکيومتر و فشارسنج۵۶

  عدد ۱ متر يسانت ۱۲۰*  ۸۰ وايت برد۵۷

  يسر ۳  سوپاپ يوسايل آب بند۵۸

 ۲ يسر ۱ ياينچ پارچه  ۱۲آچار آلن ۵۹
 ۲ يسر ۱ يميليمتر پارچه ۱۲آچار آلن ۶۰

 ۲ عدد ۲  آچار تنظيم کاربراتور۶۱

 ۲ عدد ۲  )يصليب( آچار چرخ۶۲
 ۲ عدد ۲  آچار شمع۶۳

 ۲ عدد ۱ ۳۵متوسط شماره  آچار فرانسه۶۴



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ۲ عدد ۱  آچار فيلتر۶۵

 ۲ عدد ۲  )پرچکن( يانبر پرچکار۶۶

 ۲ عدد ۲  انبر خار بازکن۶۷

 ۲ عدد ۲  انبر خار جمع کن۶۸

 ۲ عدد ۳ )از هرکدام(کوچک، متوسط ، بزرگ  انبر دست دم پهن۶۹

 ۲ عدد ۲ )ازهرکدام(متوسط، بزرگ  کوچک، يانبر قفل۷۰

 ۲ عدد ۱ )ازهرکدام(کوچک، متوسط، بزرگ  يانبر کالغ۷۱

 ۲ عدد ۳ )ازهرکدام(کوچک، متوسط، بزرگ  انبردست دم باريک۷۲

 ۲ دستگاه ۱  باک بنزين۷۳

 ۲ عدد ۲ متوسط يبرس موي۷۴

 ۲ يسر ۱ کوچک، متوسط ، بزرگ بلبرينگ کش۷۵

 ۲ جعبه ۲  پارچه ۸بوش ۷۶

 ۲ دستگاه ۲  واسکارين پمپ۷۷

 ۲ يسر ۱ کوچک، متوسط ، بزرگ کش يپول۷۸

 ۲ عدد ۳ يتاي ۱۲ چهارسو يپيچ گوشت۷۹

 ۲ عدد ۳ يتاي ۱۲ دوسو يپيچ گوشت۸۰

 ۲ جعبه ۱  يضربه ا يپيچ گوشت۸۱

 ۲ عدد ۱  يتراز با قاب فلز۸۲

 ۲ عدد ۲ ۶۰*  ۸۰*  ۱۵ يتشتک روغن فلز۸۳

 ۲ جعبه ۱ ياينچ پارچه ۲۱جعبه آچار کوچک ۸۴

 ۲ جعبه ۱ يميليمتر پارچه ۲۱جعبه آچار کوچک ۸۵

 ۲ دستگاه ۲ تن ۵/۱ يجک سوسمار۸۶

 ۲ عدد ۲ متر يميل ۴۰به قطر  يچکش پالستيک۸۷

 ۲ عدد ۲ متر يميل ۴۰به قطر  يچکش چوب۸۸

 ۲ عدد ۲ يگرم ۲۵۰ )يفوالد( يچکش فلز۸۹

 ۲ عدد  ۲ يگرم ۵۰۰ )يفوالد( يچکش فلز۹۰

 ۲ يسر ۲ ، متوسط ، بزرگکوچک حديده گردان۹۱

 ۲ عدد ۸ پايه ۴ خرک۹۲

 ۲ عدد  ۲ يسانت ۴۰ يخط کش فلز۹۳

 ۲ عدد ۱ سانت ۴۰ يخط کش موي۹۴

 ۲ جفت ۲  يدستکش چرم۹۵

 ۲ عدد ۲ يبا پايه مغناطيس يساعت اندازه گير۹۶

 ۲ عدد ۲ ميليمتر ۶تا  ۱از  سمبه سوراخ کن۹۷
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  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ۲ عدد ۲ کوچک،  متوسط ، بزرگ سمبه نشان۹۸

 ۲ يسر ۲ مختلف يدر اندازه ها زن خط کشسو۹۹

 ۲ يسر ۶ اينچ ۱۶  – ۱۰ – ۱۴ سوهان تخت درشت۱۰۰

 ۲ يسر ۶ اينچ ۱۶  – ۱۰ – ۱۴ سوهان تخت نرم۱۰۱

 ۲ يسر ۲ اينچ ۱۴  – ۶  – ۱۴ سوهان سه گوش۱۰۲

 ۲ يسر ۱ پارچه ۱۲ يسوهان کيف۱۰۳

 ۲ يسر ۲ اينچ ۱۶  – ۶  – ۱۴ سوهان گرد درشت۱۰۴

 ۲ يسر ۲  اينچ ۱۶  – ۱۰ – ۱۴ درشتسوهان نيم گرد ۱۰۵

 ۲ يسر ۲ اينچ ۱۶  – ۱۰ – ۱۴ سوهان نيم گرد نرم۱۰۶

 ۲ عدد  ۲  سيم چين۱۰۷

 ۲ حلقه ۲  سيم سيار۱۰۸

 ۲ عدد  ۲  سيم لخت کن۱۰۹

 ۲ عدد ۲  شابر تخت۱۱۰

 ۲ عدد ۲  شابر سه گوش۱۱۱

 ۲ عدد ۲ يتيغه ا ۲۰ يفيلتر اينچ۱۱۲

 ۲ عدد ۲ يتيفه ا ۲۰ يفيلتر ميليمتر۱۱۳

 ۲ يسر ۲ کوچک، متوسط ، بزرگ قالويز گردان۱۱۴

 ۲ يسر ۲ مختلف يدر اندازه ها قلم آهن بر تخت۱۱۵

 ۲ عدد ۱  آهن بر يدست يقيچ۱۱۶

 ۲ عدد ۱  يمعمول يقيچ۱۱۷

 ۲ دستگاه ۳ ال ۲ –) يجيب(نوع کارتر  کاربراتور۱۱۸

 ۲ دستگاه ۳ )يفولکس(نوع سولکس  کاربراتور۱۱۹

 ۲ دستگاه ۳ نوع زنيت کاربراتور۱۲۰

 ۲ دستگاه H-SU ۳متغير  يونتور کاربراتور موتور سيکلت۱۲۱

 ۲ عدد ۲  کمان اره۱۲۲

 ۲ عدد ۳ سانت ۳۰ يکوليس اينچ۱۲۳

 ۲ عدد ۳ سانت ۳۰ يکوليس ميليمتر۱۲۴

 ۲ دستگاه ۱  ولت ۱۲کويل ۱۲۵

 ۲ عدد  ۲  يفلز يگونيا۱۲۶

 ۲ عدد ۱ متوسط يموي يگونيا۱۲۷

 ۲ عدد ۲  المپ دوره گرد۱۲۸

 ۲ عدد ۲ ميليمتر ۱۰و  ۸،  ۶ يلوله بر مس۱۲۹

 ۲ عدد ۲  لوله پرچ کن۱۳۰



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ۲ عدد  ۲ يمتر ۲ يمتر فنر۱۳۱

 ۲ عدد ۱ يمتر ۱۰ يمتر نوار۱۳۲

 ۲ عدد ۱ اينچ ۲تا  ۱  يميکرومتر اينچ۱۳۳

 ۲ عدد ۱ ۳تا  ۲ يميکرومتر اينچ۱۳۴

 ۲ دستگاه ۱ اينچ ۲تا  ۱از  يميکرومتر داخل سنج اينچ۱۳۵

 ۲ دستگاه ۱ اينچ ۳تا  ۲از  يميکرومتر داخل سنج اينچ۱۳۶

 ۲ دستگاه ۱ ميليمتر ۵۰تا  ۲۵از  يميکرومتر داخل سنج ميليمتر۱۳۷

 ۲ دستگاه ۱ ميليمتر ۷۵تا  ۵۰از  يميکرومتر داخل سنج ميليمتر۱۳۸

 ۲ عدد ۱ ميليمتر ۵۰تا  ۲۵  يميکرومتر ميليمتر۱۳۹

 ۲ عدد ۱ ميليمتر ۷۵تا  ۵۰ يميکرومتر ميليمتر۱۴۰

 ۲ يسر ۱ لوگرمکي ۳۰تا  ۵از  نيروسنج۱۴۱

 ۲ عدد ۲ وات ۵۰۰ يبرق يهويه چکش۱۴۲

 ۲ عدد ۲  يمعمول يهويه چکش۱۴۳

 ۲ عدد ۲  هيدرومتر۱۴۴

 ۳ ليتر ۱۰۰  آب مقطر۱۴۵

 ۳ ليتر ۱۰ اسيد نرمال باتري اسيد سولفوريک۱۴۶

 ۳ ليتر ۲۰۰  بنزين۱۴۷

 ۳ سري ۵  بوش دلکو۱۴۸

 ۳ سري ۲  بوش ميل سوپاپ۱۴۹

 ۳ کيلو ۱۰۰  )سرنخ(پارچه تنظيف ۱۵۰

 ۳ عدد ۱۰  پالتين۱۵۱

 ۳ عدد ۵  پالتين۱۵۲

 ۱۰۰معادل   پودر شوينده۱۵۳
 کيلو

۳ 

 ۳ عدد ۱۰  خازن دلکو۱۵۴

 ۳ قوطي ۱۰  روغن سمباده۱۵۵

 ۳ ليتر ۲۰ چهارفصل روغن موتور۱۵۶

دست  ۲  رينگ پيستون۱۵۷
 کامل

۳ 

 ۳ عدد ۶  سرکابل باتري۱۵۸

 ۳ يک کالف  ۱۳سيم افشار نمره ۱۵۹

 ۳ عدد ۲۴  شمع۱۶۰

 ۳ عدد ۱۲  شمع ۱۶۱

 ۳ ليتر ۱۲۰  صابون مايع۱۶۲
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  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ۳ متر ۱۰  کابل باتري۱۶۳

 ۳ ليتر ۲۰۰  گازوئيل۱۶۴

 ۳ قوطي ۵  گريس معمولي۱۶۵

 ۳ ورق ۴  التن۱۶۶

 ۳ ليتر ۳۰۰  نفت۱۶۷

 ۳ ليتر ۲۰  واسکازين۱۶۸

 ۳ عدد ۵  واشر اگزوز۱۶۹

 ۳ عدد ۱۵  واشر در قالپاق سوپاپ۱۷۰

 ۳ عدد ۱۰  واشر سرسيلندر۱۷۱

 ۳ سري ۱۰  واشر کارتر۱۷۲

 ۳ سري ۵  واشر کامل موتور۱۷۳

 ۳ قوطي ۲ پوندي ۴ والوالين۱۷۴

 ۳ سري ۲  ياتاقان ميل لنگ۱۷۵

  
  



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يدرياي يمکانيک موتورها  -۱۷ -۱
   دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا يدرياي يفهرست تجهيزات مورد نياز رشته مکانيک موتورها

  مالحظات  تعداد  تجهيزات ينمشخصات ف  نام تجهيزات  رديف
  دستگاه ۲ مربوطه يسيلندر با قطعات يدک ۶ يسيلند درياي ۶موتور ديزل  ۱

  دستگاه ۱ برش داده شده يسيلندر درياي ۶ يموتور ديزل با جعبه دنده درياي ۲

  دستگاه ۱ پروانه –شفت جعبه دنده = شامل  ماکت انتقال قدرت ۳

  دستگاه ۲ يل مربوطهبا کليه وسا ماکت نفت افشان ۴

  دستگاه ۱  يماکت ديگ بخار درياي ۵

لوله  –لوله بخار خشک  –آب نما + از قبيل  ماکت انواع کندانسور ۶
افشانک  –سوپر هيت  يآتش  لوله ها يها

 سوخت و غيره

ازهرنوع يک 
 عدد

 

 ۵از هرکدام  انواع مختلف قطعات مربوط به ديگ بخار ۷
 عدد

 

ازهرنوع يک  مختلفانواع  آجر نسوز ۸
 عدد

 

  عدد ۱۰  يوالر توپ ۹

  عدد ۱۰  يوالر دروازه ا ۱۰

  عدد ۱۰  يوالر سماور ۱۱

  عدد ۱۰  يوالر فلکه ا ۱۲

  عدد ۱۰  يوالر سوزن  ۱۳

  عدد ۱۰  والر يک طرفه  ۱۴

  عدد ۱۰  والر فشارشکن  ۱۵

  عدد ۱۰  يوالر پروانه ا  ۱۶

  عدد ۱۰  والر اطمينان  ۱۷

  عدد ۱۰  والر کنترل فشار  ۱۸

  عدد ۱۰  والر تله بخار  ۱۹

  عدد ۱۰ يو دو عمل ييک عمل پمپ رفت و آمد  ۲۰

  عدد ۱۰  پمپ سرپيچ  ۲۱

  عدد ۱۰  يپمپ دوار  ۲۲

  عدد ۱۰  پمپ جت  ۲۳

  عدد ۱۰  پمپ گريز از مرکز  ۲۴

  عدد ۱۰  يپمپ پروانه ا  ۲۵

  دستگاه ۱ تمام وسايلبا  يگاز ماکت دستگاه آب شيرين کن  ۲۶

  دستگاه ۱ با تمام وسايل يبرق ماکت دستگاه آب شيرين کن  ۲۷

  دستگاه ۱ با تمام وسايل ماکت دستگاه تهويه و تبريد  ۲۸
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  مالحظات  تعداد  تجهيزات ينمشخصات ف  نام تجهيزات  رديف
قطعات مربوط به دستگاه تهويه و   ۲۹

 تبريد

 ييک سر 
 کامل

 

ازهرکدام يک  انواع مختلف کمپرسور  ۳۰
 عدد

 

  دو دستگاه  کندانسور  ۳۱

  دو دستگاه  دستگاه مکنده گاز  ۳۲

  دو دستگاه با متعلقات مربوطه دستگاه شارژ  ۳۳

  يچهار سر با کليه قطعات مربوطه والرها يوسايل آب بند  ۳۴

و چرخ  يماکت سيستم سکان هيدروليک  ۳۵
 دنده

  دستگاه ۱ با کليه وسايل

  يسر ۲ با تمام وسايل مربوطه البراتوار آزمايشگاه آب و روغن  ۳۶

 ۲ازهرکدام   انواع مختلف صافيها  ۳۷
 عدد

 

 ۲ازهرکدام   قابل حمل يپمپ ها  ۳۸
 عدد

 

 ۲ازهرکدام  سانتيگراد و فرانهايت يدر اسکيبل ها )نشاندهنده ها(مختلف  يگيج ها  ۳۹
 عدد

 

 يدر سايزها يعلف يانواع طنابها  ۴۰
 مختلف

 ۱ازهرکدام  
 بسته

 

 يدر سايزها يمصنوع يانواع طنابها  ۴۱
 مختلف

 ۱ازهرکدام  
 بسته

 

 يدر سايزها يسيم يانواع طنابها  ۴۲
 مختلف

 ۱ازهرکدام  
 بسته

 

  عدد ۲  يملوان يتابلو گره ها  ۴۳

ازهرکدام  يدست )يرنگ زدائ(انواع مختلف اسکرابر   ۴۴
 عدد۱۰

 

  دستگاه ۲  با کليه وسايل مربوطه   S/B بوسيله ماسه يزنگ زداي  ۴۵

 ۵ازهرکدام  مختلف يدرسايزها يگ زنرن يانواع برس ها  ۴۶
 عدد

 

  عدد ۵ يچوب پازو  ۴۷

  عدد ۵ يفلز پازو  ۴۸

  فروند ۲ ده نفره يقايق پاروي  ۴۹

  عدد ۳۰ ده نفره يبرا يقايق پاروئ يپاروها  ۵۰

  عدد ۳۰ يفلز يجاپاروي  ۵۱



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات ينمشخصات ف  نام تجهيزات  رديف
  عدد ۳۰  جليقه نجات  ۵۲

  عدد ۳ يکائوچوي جليقه نجات  ۵۳

 ۲ازهرکدام  يو انواع جنگ يانواع تجارت ها يماکت کشت  ۵۴
 عدد

 

  عدد۶ يملوان يکارها يبرا ميز کار  ۵۵

آن طبق  يبازشده با کليه وسايل داخل قايق نجات  ۵۶
 استاندارد

  فروند ۲

  عدد ۴ بطول ده متر يطناب ينردبان چوب  ۵۷

  عدد ۱ مطابق استاندارد تور نجات  ۵۸

  عدد ۲ مطابق استاندارد يملوان يصندل  ۵۹

 ۱ازهرکدام  و قايق يکشت انواع لنگر  ۶۰
 عدد

 

 ۵ازهرکدام  انواع مختلف سکل  ۶۱
 عدد

 

 ۵ازهرکدام  انواع مختلف تبنل  ۶۲
 عدد

 

 ۵ازهرکدام  انواع مختلف قرقره  ۶۳
 عدد

 

 ۲ازهرکدام  انواع مختلف انواع چنگگ  ۶۴
 عدد

 

  دستگاه ۱ يهيدروليک ماکت دوار  ۶۵

  دستگاه ۱ يبرق يماکت برق  ۶۶

 ۱ازهرکدام  انواع مختلف جرثقيل  ۶۷
 عدد

 

  متر ۵ازهرکدام  انواع مختلف زنجير  ۶۸

  دستگاه ۱ با کليه وسايل و مجهز به قطب نما ماکت دستگاه سکان  ۶۹

  عدد ۱  يپروانه کشت  ۷۰

  عدد ۱  تيغه سکان  ۷۱

 يدر شکل ها يانواع مختلف پالستيک دفرا  ۷۲
 مختلف

 ۲ازهرکدام 
 ددع

 

  عدد ۲ قابل حمل انواع پمپ  ۷۳

 ۲ازهرکدام CO2 – يکف – يپودر –انواع مختلف  يآتش نشان يکپسولها  ۷۴
 عدد

 

  عدد ۲ مخصوص آب يکنويس يلوله ها  ۷۵



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات ينمشخصات ف  نام تجهيزات  رديف
 ۲ازهرکدام  انواع مختلف يآتش نشان ينازلها  ۷۶

 عدد

 

  عدد ۴  ماسه يسطل ها  ۷۷

  دستگاه ۲  دستگاه دودياب  ۷۸

  دستگاه ۱  يور آتش نشانسيموالت  ۷۹

  يسر ۲ با کليه وسايل مربوطه لباس مخصوص مبارزه با حريق  ۸۰

  عدد ۲ با کليه وسايل مربوطه يعمق ياب دست  ۸۱

باکليه وسايل و تأسيسات جهت ايجاد حريق و خاموش  يايستگاه آتش نشان  ۸۲
 نمودن

  دستگاه  ۱

  دستگاه ۲ با کليه وسايل مربوطه سرعت سنج  ۸۳

  عدد ۲ با کليه وسايل مربوطه اوليه يجعبه کمک ها  ۸۴

  عدد ۱  برانکارد  ۸۵

  عدد ۱  بدن يآناتوم  ۸۶

 يبا وسايل مختلف از قسمت ها وسايل حمل مريض  ۸۷
 يداخل کشت يموتورخانه و انبارها

  يسر ۱

  يسر ۱ با کليه وسايل مربوطه دستگاه اکسيژن  ۸۸



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يناوبر  -۱۸ -۱
  دوم و سوم  ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا ياز رشته ناوبرفهرست تجهيزات مورد ني

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 يخليج فارس و دريا يدرياي يانواع نقشه ها ۱

 عمان

۲۸۸۳-۲۸۸۴-۲۸۸۶-۲۸۸۷-۲۸۸۸-
۲۸۳۷-۲۸۴۷-۲۸۸۲ 

  قطعه ۳۲

  عدد ۲  نقشه  يکمد جا ۲

  عدد ۳۲ دو سر تيز يار انداژه گيرپرگ ۳

  عدد ۳۰   ميز کار با نقشه ۴

  عدد ۳۲  يخط کش مواز ۵

  عدد ۳۲  خط کش محاسبه ۶

  عدد ۳۲ نتيکال آلمانک –جزر و مد  يانواع کتب و نشريات دريانورد ۷

ترانزيت ها  –پاه ها  –چراغها  –مويه ها  يانواع ماکت عاليم درياي ۸
 و غيره

دو  ازهرکدام
 عدد

 

ميز تمرين مانور و قوانين راه با کليه  ۹
 از يک کانال ينمودار يعاليم درياي

از يک کانال و  يبويه، چراغ، نماي: شامل 
 جزيره

  يک عدد

  چهار دستگاه  کليد مورس با چراغ ۱۰

 ۴۰(حروه ، شماره، جانشين، عالمت کد  يمخابرات يپرچم ها ۱۱
 )شعله

  کامل يسر ۲

  عدد ۲ مجهز به چراغ يمخابرات يعالئم پرچمهاتابلو  ۱۲

  زوج o( ۳۲(با عالمت پرچم  سمافور يپرچم دست  ۱۳

  دستگاه ۴ يبا تغذيه باطر يدستگاه قابل حمل مخابرات اضطرار  ۱۴

تمرين مخابرات  يالبراتور زبان برا  ۱۵
 و آموزش زبان يراديو تلفن

با کليه وسايل ضبط ، پخش و تلويزيون با 
 و ميز استاد کابين

 کامل ييک سر

  عدد ۸ سانتيمتر ۴۵*  ۳۰ يتابلو کوچک مغناطيس  ۱۶

 ۱۰ازهرکدام  قرمز ، سبز، سياه و زرد يدر رنگها شکل يدايره ا يآهن ربا  ۱۷
 عدد

 

  جلد ۳۰  يکتاب عالئم کد بين الملل  ۱۸

  عدد ۲ پايه دار استاندارد يمغناطيس يقطب نما  ۱۹

  عدد ۴ يميز يبل حمل روقا قايق يقطب نما  ۲۰

 ۲۰ازهرکدام مثبت  - يمنف=  جهت تصحيح قطب نما   يمغناطيس يفيلم ها  ۲۱
 عدد

 

  يک دستگاه دستگاه مادر جايرو يقطب نما  ۲۲

  عدد ۴ يمغناطيس يجايرو  قطب نما يبرا تکرار کننده قطب نما  ۲۳

  عدد ۳۰ کوچک يآموزش جايروسکوپ  ۲۴

  عدد ۵ يو قطب نما يمغناطيس ياصل يقطب نما يقطب نما يدايره ازيموت برا  ۲۵



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 يالکتريک يمغناطيس

  عدد ۸ دو چشم دوربين دو چشم  ۲۶

  عدد ۱۰ يدست فاصله ياب  ۲۷

  دستگاه ۲ با آنتن مربوطه يآموزش رادار  ۲۸

  يک دستگاه  کانال هدايت موج  ۲۹

  يک دستگاه يآموزش سيموالتور  ۳۰

  ددع ۱ کرونومتر ساعت  ۳۱

  عدد ۳۰ يساعت وقت گير التاپ واچ  ۳۲

  دو دستگاه مجهز به قطب نما و صفحه مدرج سکان سيموالتور سکان  ۳۳

  دو عدد پايه دار يماکت کره سماو  ۳۴

  چهار دستگاه  سکتانت  ۳۵

  عدد ۳۰ يتلق ستاره ياب  ۳۶

 نصب در سالن مربوطه با کليه وسايل يفلک يآسمان نما –پالنتوريوم   ۳۷
 ينمايش

  يک دستگاه

  دو دستگاه  با آنتن مربوطه Gps دستگاه تعيين مکان  ۳۸

  يک دستگاه با کليه وسايل مربوطه SATNAV دستگاه  ۳۹

  يک دستگاه  با آنتن مربوطه  D.F دستگاه لورن  ۴۰

  يک دستگاه با کليه وسايل دستگاه دکا  ۴۱

  يک دستگاه GMDSS دستگاه امگا  ۴۲

  دو دستگاه ستاليت يتريکعمق ياب الک  ۴۳

  يک دستگاه  دستگاه سمت ياب  ۴۴

  دو دستگاه   دستگاه آرپا  ۴۵

  دستگاه ۶  يدستگاه مخابرات  ۴۶

مجهز به  يدستگاه تعيين موقعيت کشت  ۴۷
 جيرو

  يک دستگاه 

  دو دستگاه  دستگاه حرارت سنج  ۴۸

  دو دستگاه  دستگاه رطوبت سنج  ۴۹

  هدو دستگا  باروگراف  ۵۰

  دو جعبه يشامل کليه وسايل هواشناس يجعبه قابل حمل هواشناس  ۵۱

و  يتجارت يها يماکت انواع مختلف کشت  ۵۲
 يجنگ

 عدد۲ازهرکدام  متر يسانت ۷۵به طول 

  يک عدد متر ۱*  ۱*  ۲ حوضچه آب مکعب مستطيل شکل  ۵۳

کاالبر با جرثقيل  يماکت يک کشت  ۵۴
 متحرک

  يک عدد به طول دو متر



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
با کليه وسايل و تأسيسات جهت ايجاد حريق  يايستگاه آتش نشان  ۵۵

  يک دستگاه و خاموش نمودن 

  دو دستگاه با کليه وسايل مربوطه سرعت سنج  ۵۶

  چهار عدد با کليه وسايل مربوطه اوليه يجعبه کمک ها  ۵۷

  دو عدد  برانکارد  ۵۸

  يک عدد  بدن يآناتوم  ۵۹

 يموتورخانه و انبارها يسايل مختلف از قسمت هابا و وسايل حمل مريض  ۶۰
  يدوسر  يداخل کشت

  ييک سر با کليه وسايل مربوطه دستگاه اکسيژن  ۶۱

  متر ۵ازهرکدام  انواع مختلف زنجير  ۶۲

  يک دستگاه با کليه وسايل و مجهز به قطب نما ماکت دستگاه سکان  ۶۳

  يک عدد  يپروانه کشت  ۶۴

  ديک عد  تيغه سکان  ۶۵

 يدر شکلها يانواع مختلف پالستيک دفرا  ۶۶
 مختلف

از هرکدام 
 عدد۲

 

  دو عدد قابل حمل انواع پمپ  ۶۷

ازهرکدام دو  co2، ي، کفيانواع مختلف، پودر يآتش نشان يکپسولها  ۶۸
 عدد

 

  عدد ۲ مخصوص آب يکنويس يلوله ها  ۶۹

 عدد۲ازهرکدام  انواع مختلف يآتش نشان ينازلها  ۷۰

  عدد ۴ ماسه يل هاسط  ۷۱

  دستگاه ۲  دستگاه دودياب  ۷۲

  يک دستگاه  يسيموالتور آتش نشان  ۷۳

  يدو سر با کليه وسايل مربوطه لباس مخصوص مبارزه با حريق  ۷۴

  چهار عدد با کليه وسايل مربوطه يعمق ياب دست  ۷۵

از هرکدام  يو انواع جنگ يانواع تجارت ها يماکت کشت  ۷۶
 عدد۲

 

  عدد ۶ يملوان يکارها يبرا ز کارمي  ۷۷

آن طبق  يبازشده با کليه وسايل داخل قايق نجات  ۷۸
 استاندارد

  دو فروند

  دو عدد بطول ده متر  يطناب ينردبان چوب  ۷۹

  يک عدد مطابق استاندارد تورنجات  ۸۰

  عدد ۴ مطابق استاندارد يملوان يصندل  ۸۱

 ۱ازهرکدام  و قايق يکشت انواع لنگر  ۸۲
 عدد

 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ۵ازهرکدام  انواع مختلف سکتل  ۸۳

 عدد

 

 ۵ازهرکدام  انواع مختلف تبنل  ۸۴
 عدد

 

 ۵ازهرکدام  انواع مختلف قرقره  ۸۵
 عدد

 

 ۲ازهرکدام  انواع مختلف انواع چنگک  ۸۶
 عدد

 

  يک دستگاه يهيدروليک ماکت دوار  ۸۷

  يک دستگاه يبرق  يماکت برق  ۸۸

 عدد۱م ازهرکدا انواع مختلف  جرثقيل  ۹۰

 يدر سايزها يعلف يانواع طنابها  ۹۱
  مختلف

 ۱ازهرکدام  
 بسته

 

 يدر سايزها يمصنوع يانواع طنابها  ۹۲
  مختلف

 ۱ازهرکدام  
 بسته

 

 يدر سايزها يسيم يانواع طنابها  ۹۳
  مختلف

 ۱ازهرکدام  
 بسته

 

  عدد ۲   يملوان يتابلو گره ها  ۹۴

ازهرکدام  يدست  )يرنگ زدائ(انواع مختلف اسکرابر   ۹۵
 عدد۱۰

 

  دستگاه ۲  با کليه وسايل مربوطه  S/B  بوسيله ماسه يرنگ زداي  ۹۶

 ۵ازهرکدام  مختلف يدر سايزها  يرنگ زن يانواع برس ها  ۹۷
 عدد

 

  عدد ۱۰ يچوب  پازو  ۹۸

  عدد ۱۰ يفلز  پازو  ۹۹

  دو فروند ده نفره  يقايق پاروي  ۱۰۰

  عدد ۳۰ ده نفره يبرا  يقايق پاروي يپاروها  ۱۰۱

  عدد ۳۰ يفلز  يجاپاروي  ۱۰۲

  عدد ۳۰   جليقه نجات  ۱۰۳

  عدد ۳ يکائوچوي  جليقه نجات  ۱۰۴

  ۱ مترمربع ۱۰۰  يسالن عمل آور  ۱۰۵

  ۲ يکيلوگرم ۵۰    ۱۰۶

  ۱ يتن ۱  تونل انجماد  ۱۰۷

  ۱ يتن ۲۰  سردخانه  ۱۰۸



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  ۱۰ متر ۵/۱*  ۵/۲  يپاک کن ياستيل ماه يميزها  ۱۰۹

  ۸ متر ۵/۱*  ۲*  ۵/۱  در يخ يماه ياستيل نگهدار يهاتانک  ۱۱۰

  ۱ يتن ۱  يخ ساز  ۱۱۱

  ۶۰   )يپاک کن يماه(چاقو   ۱۱۲

  ۵۰   يباسکت حمل ماه  ۱۱۳

  ۸ متر ۱*  ۲  يخشک کن يماه يقفسه ها  ۱۱۴

     از فساد يجلوگير يمواد شيمياي  ۱۱۵

  ۱ ه در روزکيلو گرم مواد اولي ۵۰۰  يخط آموزش توليد کنسرو ماه  ۱۱۶

  ۳۰   چکمه  ۱۱۷

  ۳۰   لباس سفيد  ۱۱۸

  ۶۰   دستکش  ۱۱۹

که از  يآنهاي(ابزار صيد  يانواع مدلها  ۱۲۰
  )شوند يسقف آويزان م

 ۱  

  ۱   از ساختمان ابزار صيد يقسمت هاي  ۱۲۱

، يکشيدن طنابها، نخ تورباف يوينچ برا  ۱۲۲
  تور و غيره

 ۱  

  ۶۰   يتورباف يچاقوها  ۱۲۳

 يدر اندازه ها( يسوزن تورباف  ۱۲۴
  )مختلف

 ۶۰  

مجهز به  يشناور چند منظوره آموزش  ۱۲۵
  صيد يانواع روشها

  ۱ يتن ۴۰

و  يساحل يآبها يکامل نقشه ها يسر  ۱۲۶
 يديگر مناطق مربوط به منابع شيالت

  کشور

 ۲  

که  يديوار يپوسترها و نقشه ها  ۱۲۷
 يعمده تجارت ينمايشگر گونه ها

نطور قوانين و مقررات و همي يماه
  باشند يحفظ منابع شيالت

 ۱  

تور و کارگاه  يمحل نگهدار  ۱۲۸
 يتواند برا يکه م يمهندس

 يو صياد يآموزش دريانورد
مورد استفاده قرار گيرد و بايد 

  :چون  يتجهيزات يدارا

   

 يتور و کارگاه مهندس يمحل نگهدار  ۱۲۹
 يآموزش دريانورد يتواند برا يکه م

  و 
 : يبرا ينمايش ديوار يمحل ها - ۱

لوازم نجات غريق، لوازم آتش 
طناب خور  يقرقره ها  ينشان

 ياز رو ي،حرکت کشت)وينچ(

   



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ينقشه، انواع گره ها،  طرح ها

  نور و نمودارها
     انواع پارو - ۲  ۱۳۰

  ۲   ييا دست ياستفاده تيز کننده برق - ۳  ۱۳۱

 ياگيرنده الياف، طنابه يقرقره ها - ۴  ۱۳۲
  يسيم

 ۲  

متنوع از الياف ها،  يمجموعه ا - ۵  ۱۳۳
، قالبها، قرقره طناب يسيم يطنابها

، انواع تور، يخور، انواع نخ تورباف
رنگها، تينر رنگ، روغن جالء، قلم 

  سمباده و غيره ي، کاغذهاينقاش يمو

 ۲  

 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 ينقشه بردار  -۱۹ -۱
   دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يظرفيت پذيرش سکارگاه با  يبرا ينقشه بردارفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
    ۳  )ميز روشن( يميز ترسيم نقشه بردار ميز ترسيم   ۱
    ۱  ديجيتال، چرخدار  پالنيمتر   ۲
    ۱۵ يقابل برنامه ريز  ماشين حساب    ۳
حداقل  کامپيوتر   ۴

P4,Hard80+,RAM512,VGA64,CDW 

6    

    A3 1در حد يرنگ  پالتر   ۵
    ۱  ييا فلز ي، چوبيلوز  پانتوگراف   ۶
    ۱۵  يجيب  استرئواسکوپ   ۷
    MS3,TOPCON 8در حد  يآينه ا استرئواسکوپ   ۸
    ۵  ي، آلومينيمي، کشوييمتر۴  شاخص   ۹
  ATG3,TOPCONاتوماتيک درحد  )نيو ( دستگاه ترازياب ۱۰

شئ  يدقيقه، عدس ۱۵ميليمتر، تصحيح کننده تراز ۱.۵دقت
ثانيه،  ۳برابر، قدرت تفکيک  ۳۰ يميليمتر، درشتنماي ۴۰

 IPX6 يضدآب با استاندارد بين الملل

به همراه سه   ۵
  پايه

دستگاه زاويه ۱۱
  )تئودوليت(ياب

 DT-205,TOPCONدرحد

ثانيه، صفحه نمايش دو طرفه با  ۵زاويه  يدقت اندازه گير
ثانيه، تصحيح کننده اتوماتيک تراز  ۱مينيمم قرائت 

ميليمتر،  ۴۵دقيقه، عدسي شئ  ۳با دقت  يعمود
ثانيه، قابليت  ۲.۵برابر با قدرت تفکيک  ۳۰ يدرشتنماي

  اتصال به کامپيوتر و
  با کارکرد يقلم يمنبع تغذيه باباطريفيلدبوک،دارا

ساعت، ضد آب با استانداردبين  ۱۲۰حداقل
 IPX66يالملل

به همراه سه   ۵
پايه و کابل 

اتصال به 
  کامپيوتر

توتال ( ستگاه کاملد۱۲
  )استيشن

 GTS-223,TOPCONدر حد

 ۲طول  يثانيه، دقت اندازه گير ۵زاويه  يدقت اندازه گير
طول با يک  ي، توان اندازه گير ۲ppmميليمتر

 ۱۵۰۰۰يمتر، حداقل حافظه داخل ۳۰۰۰منشورحداقل 
برابر با  ۳۰شئ حداقل  يعدس ي، بزرگنمايLayoutنقطه

ه نمايش دو طرفه با مينيمم ثانيه، صفح ۲.۵قدرت تفکيک
 يبه همراه باطر يمنبع تغذيه داخل يثانيه، دارا ۱قرائت 

 On يبرنامه  کاربرد۱۰حداقل  ييدک و شارژر، حاو

board ي، ضد آب با استاندارد بين الملل IP66   ،  

به همراه سه   5
پايه، تارگت، 

منشور، 
نگهدارنده 
وژالن، نرم 

افزار و کابل 
اتصال به 
  کامپيوتر
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    ۵  متر ۲با دقت حدود  يدست GPS  يدستگاه ماهواره ا۱۳



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  يعموم ينقشه کش  -۲۰ -۱
   دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبراعمومي  ينقشه کشفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 يسرمايه ا  ۴  )قاتبا متعل(اونيورسال  ماشين فرز  ۱
دستگاه تقسيم همراه چرخ دندهها و   ۲

  صفحه تقسيم
 يسرمايه ا  ۲  ۴۰:۱

 يسرمايه ا  ۲  ميليمتر۲۰۰قطر کار گير حدود   )صفحه مدرج( گيره با ميز گردان  ۳
 يسرمايه ا  ۵  ميليمتر ۱۶۰عرض فک حدود   گيره ماشين فرز  ۴
 يمايه اسر  ۳  ميليمتر ۲۰و  ۱۳ يقطر گلوي  يماشين مته ستون  ۵
 يسرمايه ا  ۲  ميليمتر ۲۰۰قطر سنگ   ماشين سنگ سنباده دو طرفه  ۶
 يسرمايه ا  ۱  ميليمتر ۵۰۰  ماشين اره لنگ  ۷
 يسرمايه ا  ۴  ۳۰*۳۰  يروميز يصفحه صاف  ۸
 يسرمايه ا  ۱۰  سانتيمتر ۷۵متر يا ۱  ماشين تراش با متعلقات  ۹
 يسرمايه ا  ۴  سانتيمتر۱۰۰تا۷۰کورس   صفحه تراش  ۱۰
 يسرمايه ا  ۱۵  ميليمتر ۲۰۰طيف   کليس  ۱۱
 يسرمايه ا  ۵  ميليمتر۰.۰۱دقت )۲۵- ۵۰(و)۰-۲۵(طيف   ميکرومتر  ۱۲
 يسرمايه ا  ۳  ميليمتر ۰.۰۱ميليمتر دقت  ۱۰طيف   ساعت اندازه گير  ۱۳
 يسرمايه ا  ۵  ميليمتر ۲۰۰۰*۱۰۰۰  ميز کار  ۱۴
 يسرمايه ا  ۱۵  ۲۰*۲۰  يدرجه قالبگير  ۱۵
 يسرمايه ا  ۱۵  ۳۰*۳۰  يدرجه قالبگير  ۱۶
 يسرمايه ا  ۱۲  ميليمتر ۱۴۰  يگيره روميز  ۱۷
 يسرمايه ا  ۱۰  رايج  کمان اره  ۱۸
 يسرمايه ا  ۱۰  دسته کوتاه  انبر  ۱۹
 يسرمايه ا  ۲  رايج  يکپسول آتش نشان  ۲۰
 يسرمايه ا  ۱  ميليمتر۲۰۰قطر   ماشين سنگ سنباده  ۲۱
 يسرمايه ا  ۱  ميليمتر۳۰قطر   يدريل ستون  ۲۲
 يسرمايه ا  ۲  کيلوگرم۱۱  )يرگوالتورفشارقو(ل گاز مايعکپسو  ۲۳
 يسرمايه ا  ۱  يليتر۴۰۰  مخزن گازوئيل  ۲۴
 يسرمايه ا  ۱  يزمين  کوره همراه فارسونکا و دمنده  ۲۵
 ۲از هر کدام   ۶۰و ۴۰شماره   يبوته گرافيت  ۲۶

  عدد
 يسرمايه ا

 يسرمايه ا  ۸  ۴۰*۲۰*۲۰  يجعبه ابزار قالبگير  ۲۷
 يسرمايه ا  ۸  ۲۰۰*۱۰۰*۸۰  يميز قالبگير  ۲۹
 يسرمايه ا  ۴  ۲۰۰*۱۲۰*۸۰  يميز سوهانکار  ۳۰
 يسرمايه ا  ۸  ۳۰*۳۰  يچدن يصفحه صاف  ۳۱



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 يسرمايه ا  ۱  ۸۰*۸۰  يگرانيت يصفحه صاف  ۳۲
 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر ۰.۰۲دقت -سانتيمتر ۱۵  قابل تنظيم و مدرج يتراز صنعت  ۳۳
سانتيمتر  ۲۰  يکوليس معمول  ۳۴

  )اينچ۱۲۸/۱(و)يمترميل۰.۰۵(دقت
 يسرمايه ا  ۸

سانتيمتر ۵۰  با ظريف سنج يکوليس معمول  ۳۵
  )اينچ۱۰۰۰/۱(و)ميليمتر۰.۰۲(دقت

 يسرمايه ا  ۸

 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر يسر  اندازه گير تلسکوپي  ۳۶
 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر۰.۰۲سانتيمتر دقت۲۰  يکوليس با فک ميله ا  ۳۷
 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر۰.۰۵انتيمتر دقت س۲۰  کوليس با فک گردان زاويه دار  ۳۸
 يسرمايه ا  ۴  ميليمتر ۰.۰۱سانتيمتر دقت  ۱۵  تراز ميکرومتردار  ۳۹
 يسرمايه ا  ۴  ميليمتر ۰.۰۲دقت   )تعامد(تراز قابدار  ۴۰
 يسرمايه ا  ۸  رايج  پرگار رسم دايره  ۴۱
 يسرمايه ا  ۸  رايج  پرگار داخل سنج  ۴۲
 ياسرمايه   ۸  رايج  پرگار خارج سنج  ۴۳
 يسرمايه ا  ۸  رايج  پرگار مدرج  ۴۴
 يسرمايه ا  ۸  )۰۰دقت (۱۰*۱۰  يموئ يگونيا  ۴۵
 يسرمايه ا  جعبه۴  يرده آزمايشگاه ۰.۰۱تغييرات   ياندازه گير يتکه ها  ۴۶
 يسرمايه ا  جعبه۴  يرده آزمايشگاه۰.۰۰۱تغييرات   ياندازه گير يتکه ها  ۴۷
ه يک دقت نقال-سانتيمتر۳۰طول خطکش   گونيا مرکب  ۴۸

  درجه
 يسرمايه ا  ۸

 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر ۰.۰۱دقت ۰-۲۵  يخارج يميکرومتر اندازه گير  ۴۹
 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر ۰.۰۱دقت  ۲۵-۵۰  يخارج يميکرومتر اندازه گير  ۵۰
 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر ۰.۰۱دقت  ۵۰-۷۵  يخارج يميکرومتر اندازه گير  ۵۱
 ۴از هر کدام   ميليمتر ۵با تغييرات   ۲۵-۵۰  )دو نقطه( يميکرومتر اندازه گير داخل  ۵۲

  عدد
 يسرمايه ا

 يبا فکها يميکرومتر اندازه گير داخل  ۵۳
  قابل تعويض

 يسرمايه ا  ۴  ميليمتر ۰.۰۱دقت 

قابل  يميکرومتر عمق سنج با ميله ها  ۵۴
  تعويض

 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر ۰.۰۱دقت ) ۲۵-۰(

 يسرمايه ا  ۴  ميليمتر ۰-۲۵  ميکرومتر ضخامت سنج لوله  ۵۵
 يسرمايه ا  ۴  )۰-۱(  )ياينچ(  يميکرومتر اندازه گير خارج  ۵۶
 يسرمايه ا  ۴  )۱-۲(  )ياينچ(  يميکرومتر اندازه گير خارج  ۵۷
 يسرمايه ا  ۴  ميليمتر ۰-۲۵  ميکرومتر عقربه دار  ۵۸
 يسرمايه ا  ۴  ميليمتر ۰-۲۵  يميکرومتر جناق  ۵۹



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 يسرمايه ا  ۸  ۵-۵۰_از قطر   ياندازه گير يگلوله ها  ۶۰
 يسرمايه ا  ۸  با دقت يک درجه  زاويه سنج ساده  ۶۱
 يسرمايه ا  ۴  دقيقه ۵دقت   زاويه سنج اونيورسال  ۶۲
 يسرمايه ا  ۴  دقيقه ۵دقت   يزاويه سنج ساعت  ۶۳
 يسرمايه ا  يسر۴  )درجه تا ثانيه( مختلف با دقت يسريها  زاويه ياندازه گير يتکه ها  ۶۴
ميليمتر   ميليمتر و اينچ)۰.۰۰۱(دقت)۰-۱(ف طي  يساعت اندازه گير  ۶۵

  ۸يواينچ۴
 يسرمايه ا

 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر)۰.۰۱(دقت)۰-۱۰(طيف  يساعت اندازه گير  ۶۶
 يسرمايه ا  ۴  ميليمتر)۰.۱(دقت)۰-۳۰(طيف   يساعت اندازه گير  ۶۷
قابل  يبا ميله ها يداخل سنج ساعت  ۶۸

  تعويض
 يسرمايه ا  ۴  ميليمتر ۰.۰۰۱و  ۰.۰۱دقت 

 يسرمايه ا  ۴  يمعمول  ساعت اندازه گير يپايه خرطوم  ۶۹
 يسرمايه ا  ۴  يمعمول  ساعت اندازه گير يپايه مغناطيس  ۷۰
 يسرمايه ا  يسر ۸  ميليمتر) ۰.۱(تغييرات)۱-۵(از قطر   ياندازه گير يميله ها  ۷۱
 يسرمايه ا  يسر۸  ميليمتر)۰.۵(تغييرات)۵-۱۰(از قطر  ياندازه گير يميله ها  ۷۲
 يسرمايه ا  يسر۸  ميليمتر)۱(تغييرات )۱۰-۱۵(از قطر  ياندازه گير يله هامي  ۷۳
 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر ۰.۰۲ميليمتر دقت)۰-۲۰۰(  يمعمول يکوليس ساعت  ۷۴
 ۰.۰۰۱ميليمتر و ۰.۰۲(ميليمتر دقت)۰-۴۰۰(  کوليس ارتفاع سنج ورنيه دار  ۷۵

  )اينچ
 يسرمايه ا  ۸

 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر ۰.۰۰۵متر دقت ميلي)۱۲-۱۶(طيف   ميکرومتر سه نقطه  ۷۶
 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر ۰.۰۰۵ميليمتر دقت )۱۶-۲۰(طيف  ميکرومتر سه نقطه  ۷۷
 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر ۲۵طيف تا   فرمان دهان اؤدر قابل تنظيم  ۷۸
 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر ۱۵-۲۰-۲۵-۳۰قطر   سوراخ يفرمان حد  ۷۹
 يسرمايه ا  ۸  ميليمتر ۱۵-۲۰-۲۵-۳۰قطر  )دهان اؤدر( ميله يفرمان حد  ۸۰
ميليمتر با  ۰.۱سانتيمتر دقت ۲۰طيف   کليس  ۸۷

  شاخک و عمق سنج
 يسرمايه ا  ۱۵

 يسرمايه ا  ۱۰  با دقت يک درجه  زاويه سنج ساده  ۸۸
 يسرمايه ا  ۱۵  )دقت يک( درجه تخت  ۹۰  گونيا  ۸۹
 يسرمايه ا  ۵  )۰۰دقت ( يدرجه تخت موي ۹۰  گونيا  ۹۰
 يسرمايه ا  ۵  ميليمتر ۰.۱مدرج قابل تنظيم با دقت   ايه دارسوزن خطکش پ  ۹۱
 يسرمايه ا  ۱۰  درجه لبه دار ۹۰  گونيا  ۹۲
 يسرمايه ا  ۲۰  درجه ۹۰  منشور  ۹۳
 يسرمايه ا  ۱۰  سانتيمتر ۲۰ساده قطر   يپرگار فوالد  ۹۴
 يسرمايه ا  ۱۰  سانتيمتر ۳۰با پيچ تنظيم تا قطر   يپرگار فوالد  ۹۵



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 يسرمايه ا  يسر۳  اعداد  سنبه شماره زن  ۹۶
 يسرمايه ا  يسر۳  حروف التين  سنبه حروف زن  ۹۷
 يسرمايه ا  ۳۰  سانتيمتر ۱۴عرض فک   يروميز يگيره مواز  ۹۹
 يسرمايه ا  ۳  ۲۰نمره ) سه فاز( پايه کوتاه   يماشين مته ستون  ۱۰۰
 يسرمايه ا  ۴  ميليمتر با آچار ۱۳مته از قطر تا قطر   سه نظام مته  ۱۰۱
 يسرمايه ا  ۳  سانتيمتر ۱۵عرض فک   ماشين متهگيره   ۱۰۲
 يسرمايه ا  ۲  ميليمتر ۱۳تا قطر   يبرق يدريل دست  ۱۰۳
 يسرمايه ا  ۲  ميليمتر ۲۰۰قطر   ماشين سنگ سنباده  ۱۰۴
 يسرمايه ا  ۱۰  ميليمتر ۸۰۰ارتفاع ۲۰۰۰*۱۰۰۰*۴۰  يميز کار کشودار فلز  ۱۰۵
 يسرمايه ا  ۳  ۱۰۰۰*۸۰۰*۸۰۰  يميز خط کش  ۱۰۶
 يسرمايه ا  ۲  آمپر ۲۵۰تا  ۶۰سه فاز با شدت جريان   فاير يرکت  ۱۰۷
 يسرمايه ا  ۱۰  آمپر۲۰۰) سيار(يک فاز   ترانسفور ماتور جوش قوس الکتريک  ۱۰۸
 يسرمايه ا  25KvA  ۱  دستگاه نقطه جوش ثابت  ۱۰۹
شامل کپسول با مانومتر و کپسول استيلن با   استيلن يدستگاه جوش اکس  ۱۱۰

  مانومتر
 يه اسرماي  ۱۰

 يسرمايه ا  ۱۰  يليتر۴۰  يکپسول اکسيؤن يدک  ۱۱۱
 يسرمايه ا  ۱۰  يليتر۴۰  يکپسول استيلن يدک  ۱۱۲
 يسرمايه ا  ۵  دو صفحه نشان دهنده  يمانومتر اکسيؤن يدک  ۱۱۳
 يسرمايه ا  ۵  دو صفحه نشان دهنده  يمانومتر استيلن يدک  ۱۱۴
 يسرمايه ا  ۱  سيار  استيلن يدستگاه برش اکس  ۱۱۵
 يسرمايه ا  ۲  يکيلوي۱۱ پسول گاز مايعک  ۱۱۶
 يسرمايه ا  ۵  ميليمتر۲۰۰۰*۱۰۰۰  ميزکار  ۱۱۷

 يسرمايه ا        
 ۶۰*۸۰استيلن  يطبق استاندارد جوش اکس  ميز کار  ۱۱۸

  رويه آجر نسوز
 يسرمايه ا  ۱۰

 يسرمايه ا  ۱۰  کابين تک پايه  يميز جوشکار  ۱۱۹
 يسرمايه ا  ۲  ۱۰۰۰*۸۰۰  يميز خط کش  ۱۲۰
 يسرمايه ا  ۱۵  درافت  )با متعلقات( ينقشه کش ميز  ۱۲۱
 يسرمايه ا  ۱۵  پنتيوم فور  )با متعلقات(کامپيوتر   ۱۲۲
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 : زمينه خدمات  - ۲
 

 صحنه يپشتيبان  -۱ -۲
 .گردد يما ارائه ميغات و سازمان صدا و سيسازمان تبل ,ي در مراکز وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم رشته فوق الذکر صرفاً

هيزات مربوط به دروس مشترک با ساير رشته ها از همان استاندارد تبعيت می کند و تجهيزات خاص مطابق با استاندارد استاندارد تج
 .محل اجرا مي باشد
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 يتربيت بدن  -۲ -۲
  دوم و سوم  ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا تربيت بدنيفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  دختران  ۴  دستگاه  -استاندارد   پايه بدمينتون با تور  ۱
  پسر ان  ۱  تخته -استاندارد   تشک کشتي  ۲
  هر دوجنس  ۳۰  استاندارد   تخته اموزش شنا  ۳
  هر دو جنس  ۲۰  استاندارد  مانع دو و ميداني  ۴
  هر دو جنس  ۱۰  دستگاه -استاندارد   )دو و ميداني(تخته استارت  ۵
  هر دو جنس  ۵  از هر کدام  ديسک  -نيزه  –وزنه   ۶
  هر دو جنس  ۱  دستگاه کامل  دستگاه بدنسازي چند منظوره  ۷
  هر دو جنس  ۱  دستگاه کامل  تشک و پايه پرش ارتفاع  ۸
  هر دو جنس  ۱  دستگاه کامل  دروازه فوتبال با تور  ۹
  هر دو جنس  ۲۰  جفت راکت بدمينتون  ۱۰
  پسران  ۱  جفت -استاندارد   دبال باتوردروازه هن  ۱۱
  هر دو جنس  ۲۰  استاندارد  راکت تنيس روي ميز  ۱۲
به تعداد مورد    استاندارد  توپ رشته هاي مختلف ورزشي  ۱۳

  نياز
  هر دو جنس

  هر دو جنس  ۲۰  جفت  راکت تنيس روي ميز  ۱۴
  هر دو جنس  ۱۰  دستگاه -استاندارد  ميز پينگ پنگ با توروگيره  ۱۵
  هر دو جنس  ۱  دستگاه -استاندارد   کامل بسکتبال با تور پايه  ۱۶
  هر دو جنس  ۱  دستگاه -استاندارد   پايه کامل واليبال باتور  ۱۷
-خرک-ترامبولين-تخته پرش  ۱۸

 - پارالل ـ خرک مطبق-بارفيکس
چوب  -)پسران(دارحلقه
  )دختران(موازنه

  هر دو جنس  ۱  دستگاه -ازهر کدام  -استاندارد

  هر دو جنس  ۱  تخته  -استاندارد    تيک کاملتشک ژيمناس  ۱۹
  هر دو جنس  ۵  پنج کيلويي  توپ مديسينبال   ۲۰
  هر دو جنس  ۲۰  استاندارد  طناب –موانع مخروطي   ۲۱
  هر دو جنس  ۱  سري -استاندارد   وسايل پرش ارتفاع و پرتاب نيزه  ۲۲
- شش- کليه- نخاع- مغز- نيم تنه(موالژ  ۲۳

  )قلب
  دو جنس هر  ۱  از هر کدام—استاندارد

  هر دو جنس  ۱  استاندارد  اسکلت انسان  ۲۴
  هر دو جنس  ۱  دوطبقه-استاندارد  ترالي  ۲۵
دستگاه سنجش فشارخون وگوشي   ۲۶

  آن
  هر دو جنس  ۵  مخصوص بزرگسال

  هر دو جنس  ۱  ديجيتالي--استاندارد  ماکت تنفس مصنوعي  ۲۷
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  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  هر دو جنس  ۱  استاندارد  تخته معاينه  ۲۸
  هر دو جنس  ۱  خصوص نگهداري و نمايش وسايلم  ويترينه شيشه اي  ۲۹
  هر دو جنس  ۵  از هر کدام—استيل  قيچي —پنست —پنس    ۳۰
  هر دو جنس  ۲  ازهر کدام) بزرگ و کوچک(—استطل  جاي پنسي  ۳۱
  هر دو جنس  ۲  ازهرکدام)بزرگ و کوچک(—استيل  سيني وسايل پانسمان  ۳۲
  هر دو جنس  ۲  استيل  ظرف قلوه اي  ۳۳
  هر دو جنس  ۲  از هر کدام) بزرگ و کوچک(-استيل  ا رديش درب د   ۳۴
  هر دو جنس  ۲  پنج کيلويي—پودر و گاز—استاندارد  حريق, کپسول اطفا  ۳۵
  هر دو جنس  ۱  استاندارد  جعبه کمک هاي اوليه  ۳۶
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 يچاپ دست  -۳ -۲
  دوم و سوم  يهانفر هنرجو در پايه  يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبراچاپ دستي  فهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  ۲و۱طراحي كارگاه - ۱
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  يسرمايه ا۱  عدد ۱۵ گوناگون  ي، قابل تنظيم در اندازه هايچوب   يسه پايه طراح  ۱
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  و چرخ يبدون  پشت  گردان  يصندل  ۲
عدد از هر  ۵  متر سانتي۳۰*۴۰و  ۴۰*  ۶۰با صفحه    يتخته شاس  ۳

  نوع 
  يسرمايه ا۱

  يسرمايه ا۱  عدد  ۵  انسان، حيوان ، سفال، اشياء گوناگون     يمدل طراح  ۴
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۲  چخ دار با پايه قابل تنظيم بلند  چراغ پايه دار سيار  ۵
  يسرمايه ا۱  ا عدد متر، چرخدار ۱*۲تمام قد،  آينه   ۱۰
آدمک متحرک   ۱۵

  يطراح
  يسرمايه ا۱  عدد ۳  با قابليت حرکت مفاصل يپالستيک يا  يچوب

قفسه مخصوص کاغذ   ۱۶
   يطراح

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  مشبک  يسانتيمتر فلز ۸۰*۱۲۰

کمد لباس و ابزار   ۱۷
  يطراح

  يسرمايه ا۱  عدد ۳  يشش قفسه عمود

  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يدر زمينه آموزش طراح  ياساليد آموزش  ۲۰
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يدر زمينه آموزش طراح  يموزشنوار ويدئو آ  ۲۱
۲۲  CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يدر زمينه آموزش طراح  يآموزش  
درحکم   عدد ۶  يسانتيمتر ۱۰۰و  ۵۰  يدر اندازه ها يو پالستيک  يفلز  خط کش   ۱۱

  يمصرف
عدد از هر  ۵   ۳تا  ۰شماره    يقلم فلز  ۱۴

  نوع
درحکم 

  يمصرف
  يمصرف  بسته ۱۰  با نوک اضافه ۱تا  ۱/۰اره از شم  قلم راپيد   ۱۲
  يمصرف  بسته۵   يکاغذ  نوار چسب   ۶
بند از هر ۱  و سفيد، گالسه  يسانتيمتر کاه۱۰۰*۷۰  يکاغذ طراح  ۷

  نوع
  يمصرف

بسته از هر  ۵   ۶تا  ۱ يشماره ها   BوH   يها يسر   يمداد طراح  ۸
  نوع

  يمصرف

ورق از  ۵۰ اق،فابريانوساده و بافت دار، اشتنباخ، مات و بر  مقوا  ۹
  هر نوع

  يمصرف

  يمصرف  بسته ۱۰  يو رنگ يمشک  مرکب راپيد   ۱۳
  يمصرف  بسته ۵    يزغال طراح  ۱۸
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ پاستل  ۱۹
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  ۲و۱تجسمي  يمباني هنر ها كارگاه - ۱

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
ميز رسم با زاويه    ۱

  متحرک 
سانتيمتر و ارتفاع  ۱۰۰* ۷۰اف  يه رويي با روکش ام دصفح
 سانتيمتر  ۹۰

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱۵

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  سه پايه، ثابت بدون چرخ  گردان  يصندل   ۲
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲  سانتيمتر  ۱۰۰*  ۷۰با صفحه مات   ميز نور    ۳
  يسرمايه ا۱  تهبس ۱۰  با نوک اضافه ۱تا  ۱/۰از شماره   قلم راپيد    ۴
  يسرمايه ا۱  عدد۱۰  يبا لوازم جانب   يپرگار مهندس   ۵
  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  ياساليد آموزش   ۶
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  ينوار ويدئو آموزش   ۷
۸   CD يسرمايه ا۱  ددع ۲۰  يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  يآموزش  
  يسرمايه ا۱  جلد ۱۰۰   يآثار مربوط به تصويرسازکمک  يکتابها   ۹

درحکم   عدد  ۵  گوناگون يدر اندازه ها  ) کاتر(تيغ برش ۱۰
  يمصرف

درحکم   عدد ۵  يمتوسط معمول  يخياط يقيچ۱۱
  يمصرف

درحکم   عدد ۶  يسانتيمتر ۹۰-۵۰- ۳۰ يدر اندازه ها يفلز  خط کش ۱۲
  يمصرف

مخصوص  يوقلم م۱۳
  آبرنگ 

درحکم   بسته  ۵   ۱۲تا  ۰ ياز شماره ها
  يمصرف

درحکم   عدد ۵  يسانتيمتر ۵۰  گونيا ۱۴
  يمصرف

درحکم   عدد ۵  يسانتيمتر ۲۰  نقاله ۱۵
  يمصرف

درحکم   يسر ۵  يو غير هندس ي، مربع و اشکال گوناگون هندسيدايره، بيض  شابلون ۱۶
  يمصرف

  يمصرف  دعد ۵  شفاف يو پالستيک يکاغذ  نوار چسب ۱۷
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  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  يمصرف  عدد ۵  يمايع و ماتيک  چسب۱۸
بند از هر  ۱  گالسه و غير گالسه ، بافت دار، سفيد    انواع کاغذ۱۹

  نوع
  يمصرف

ورق از  ۵۰ ساده و بافت دار  مقوا۲۰
  هر نوع

  يمصرف

برگ از  ۵۰  گوناگون يدر رنگها يکاغذ رنگ۲۱
  هر رنگ

  يمصرف

  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  يمداد شمع۲۲
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ گواش ۲۳
  يمصرف  بسته  ۵  يعدد ۲۴   يمداد رنگ۲۴
  يمصرف  بسته ۱۰  يو رنگ يمشک  مرکب راپيد ۲۵
( ورقه نازک چسب دار۲۶

  ) زيپاتون
  يمصرف  برگ ۵۰  

  يمصرف  جعبه ۵  رنگ  ۱۲  رنگ آکريليک ۲۷
  

  چاپ دستي كارگاه - ۳
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۲  متر ۱متر به ارتفاع  ۴در  ۲  ر با روکش ضد آب و لسيدميز کا   ۱

  عدد ۵  مخصوص آهن يمعمول  سوهان تخت    ۲
در حکم 

   يمصرف

در حکم   بسته ۵  مخصوص ساييدن فلزات  يفرچه سيم   ۳
  يمصرف

  عدد ۱۰  آج دار يفلز  غلتک    ۴
در حکم 

  يمصرف

  عدد ۶  يرسانتيمت ۹۰-۵۰- ۳۰ يدر اندازه ها يفلز  خط کش    ۵
در حکم 

  يمصرف

در حکم   قاب ۳۰  سانتيمتر ۳۰* ۴۰و  ۲۴* ۳۰ يدر اندازه ها  چارچوب چاپ سيلک اسکرين   ۶
  يمصرف

در حکم   عدد ۱۰  سانتيمتر ۵و  ۱۰تيغه  يبا پهنا يفلز  کاردک    ۷
  يمصرف

   ياسکوئيج   ۸
ضد روغن و اسيد،عرض تيغه  يرويه الستيک

  عدد ۵  سانتيمتر ۲۸
در حکم 

  يمصرف

  مغار   ۹
ضد زنگ کج  ي،با تيغه فوالديعدد ۶ يسر

  يسر ۵سانتيمتر، دسته  ۱۵شکل، V و Uو تخت 
در حکم 

  يمصرف
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  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  يا پالستيک فشرده  يچوب

در حکم   عدد ۱۰ پالستيک فشرده  يسانتيمتر ۲۰با نورد عرض   يغلتک رول دست۱۰
  يمصرف

  ۵و  ۳ يشماره ها  مخصوص رنگ و روغن يقلم مو۱۱
از هر شماره 

  عدد ۱۰
  يمصرف

  يمصرف  بسته ۵  گوناگون  يدر رنگها  کاغذ کاربن ۱۲
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  يمداد شمع۱۳
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ گواش ۱۴
  يمصرف  کيلو ۲  مخصوص چاپ سيلک   الک حساس۱۵
  يمصرف  برگ ۱۰۰  گوناگون  يسانتيمتردر رنگ ها  ۷۰در ۵۰ مقوا ۱۶
  يمصرف  برگ ۲۰  مخصوص آهن    يسمباده کاغذ۱۷
  يمصرف  کيلو گرم ۱۰  قرمز _ يآب_زرد  يدر رنگها  کب چاپمر۱۸
  يمصرف  ليتر  ۵    يتينر فور۱۹
  يمصرف  متر ۲۰    پارچه کتان  ۲۰
  يمصرف  متر ۱۵  ريز بافت   سيلک اسکرين  يپارچه تور۲۱
  يمصرف  ورق ۵۰  سانتيمتر ۲۰*۲۵  ورقه کفپوش لينولئوم ۲۲
  يرفمص  ورق ۵  سانتيمتر ۱۰۰*۷۰  مستعمل  يورقه زينک چاپ۲۳
  يمصرف  ورق ۳۰  متر يميل ۲سانتيمتر با قطر  ۲۰*  ۲۵   يورقه مس ۲۴
  يمصرف  قطعه ۳۰  سانتيمتر ۲سانتيمتر با قطر  ۲۰*  ۲۵  يتخته چوب۲۵
  يمصرف  حلقه ۱۰  سانتيمتر ۵و  ۵/۲ يبا پهنا  يکاغذ  نوار چسب ۲۶
  يمصرف  کيلو ۵    يکاغذ پوست۲۷

  يدستگاه پرس چاپ دست۲۸

سانتيمتردو نورد  ۳۸*۷۰*۴۵ابعاد حد اقل 
 ۱۲در باال و پايين به قطر  يفوالد

 ۲۰سانتيمتر،دسته و چرخ لنگر به طول و قطر 
باال برنده نوردها،  يبازوها يسانتيمتر، دارا

 يمتحرک، اتصاالت بدنه فوالد يصفحه فلز
  آب استيل دار

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱

  دستگاه ۲  ، متوسطيمعمول   يخياط يقيچ۲۹
در حکم 

  يمصرف

در حکم   عدد ۵  کوچک و بزرگ   )کاتر(يغ برش ت۳۰
  يمصرف

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  سانتيمتر ۱۰۰*۷۰  ميز نور ۳۱

۳۲
قفسه مخصوص خشک کردن  

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  خانه ۲۰سانتيمتر  ۱۰۰*۷۰  يچاپ يکارها



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  يداخل يقفسه بند يمتر دارا ۵/۱*۲  وسايل چاپ يکمد نگهدار۳۳
  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يدر زمينه آموزش چاپ دست  يآموزش اساليد۳۴
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يدر زمينه آموزش چاپ دست  ينوار ويدئو آموزش۳۵
۳۶CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يدر زمينه آموزش چاپ دست  يآموزش  
  يسرمايه ا۱  جلد ۱۰۰   يآثار مربوط به تصويرساز   يکمک آموزش يکتابها۳۷

  
                            ۱ يعکاس كارگاه - ۴

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
سانتيمتر،محور  ۶* ۷تا  يميليمتر ۳۵کاش   آگرانديسور سياه و سفيد    ۱

وات و  ۷۵سانتيمتر، منبع نور  ۱۱۰ يعمود
فيلتر  يکشو يولت ، کندانسور دارا ۲۲۰
و قابليت شيفت و تيلت، مجموعه  يژالتين
، ياتاقک نور، کنترل فوکوس دو ريل لنز و

  يميليمتر ۷۰و  ۵۰ يبا لنزها

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱۵

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  يالکترونيک  تايمر آگرانديسور   ۲
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  سانتيمتر ۲۴* ۳۰  کاش کاغذ زير آگرانديسور   ۳
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۳  يميليمتر ۱۳۵  کاش کنتاکت    ۴
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۲  سانتيمتر دو طرفه  ۳۰* ۴۰با صفحه استيل    ذ خشک کن کاغ   ۵
 ۸۰سانتيمتر با قابليت حرارت تا  ۳۰* ۴۰  گرمکن دارو    ۶

  درجه سانتيگراد
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۶

مقاوم در برابر  يسانتيمتر، پالستيک ۳۰* ۴۰  تشت ظهور و ثبوت کاغذ   ۷
  درجه سانتيگراد ۸۰حرارت تا 

  ياسرمايه ۱  عدد ۶

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲  سانتيمتر، ۲۴* ۳۰با صفحه   برش کاغذ يقيچ   ۸
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  ، کمد دار يعمود  خشک کن فيلم    ۹
 ۱۳۵ يبا قابليت ظهور فيلمها يحلقه ا ۲  تانک ظهور فيلم ۱۰

با در پوش قابل انعطاف  ي، پالستيک۱۲۰و
  و قيف ضد نور

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۵

دقيقه با  ۱۱۹ديجيتال با قابليت شمارش تا    ينج الکترونيکتايمر زمان س۱۱
  قرمز رنگ يديود نور

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲

  يسرمايه ا۱  عدد ۶  تيره ضد اسيد ييا شيشه ا يپالستيک  دارو  يظروف نگهدار۱۲
 يميل ۵۰،۱۰۰،۲۰۰با گنجايش  يپالستيک  مايعات يظروف مدرج اندازه گير۱۳

  ليتر
  يسرمايه ا۱  يسر ۳

مخصوص آويزان  ييا فلز يپالستيک  گيره آويز فيلم۱۴
  کردن فيلم

  يسرمايه ا۱  عدد ۲۰



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  يديجيتال يا عقربه ا  نورسنج ۱۵
سيستم  ي، دارا۴۰پر تابل، با گايد نامبر    يفالش الکترونيک۱۶

  و اتوماتيک  يمکانيک
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱

نورسنج  ي، دارا يسانعکا يميليمتر ۳۵   يدوربين عکاس۱۷
T.T.Lاز سرعت  ي، شاتر پرده فلزB  تا
اتصال فالش و سيم  يثانيه دارا ۱۰۰۰/۱

 يسينکرونايز، اهرم جلو بر و برگردان دست
، دکمه تأخير يفيلم، شماره انداز مکانيک

  ، يزمان عکسبردار

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۵

 يليمترمي ۲۸، لنز وايديمتر يميل ۵۰نرمال   يلنز دوربين عکاس۱۸
  يميليمتر ۲۰۰و لنز تله فتو 

دستگاه از هر  ۵
  نمونه

  يسرمايه ا۱

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  يمتر يميل ۱۰۰  لنز ماکرو ۱۹
  يسرمايه ا۱  ييک سر CU/1/2/3//4  کلوز آپ  يلنزها۲۰
سانتيمتر،  ۱۵۰قابل حمل، طول پايه ها  سه پايه ۲۱

  جمع شونده 
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  ال ديجيت  فالش متر ۲۲
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  يداخل يقفسه بند يمتر دارا ۵/۱*۲  وسايل  يکمد نگهدار۲۳
  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يدر زمينه آموزش عکاس  ياساليد آموزش۲۴
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يدر زمينه آموزش عکاس  ينوار ويدئو آموزش۲۵
۲۶CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يدر زمينه آموزش عکاس  يآموزش  
  يسرمايه ا۱  جلد ۱۰۰   يآثار مربوط به تصويرساز   يکمک آموزش يکتابها۲۷
درجه  ۱۰۰تا  يفلز يو عقربه ا يالکل  دما سنج ۲۸

  سانتيگراد 
درحکم   عدد ۳

  يمصرف
درحکم   عدد ۶  ييا فلز يپالستيک  انبرک کاغذ ۲۹

  يمصرف
درحکم   دستگاه ۲  ، متوسطيمعمول   يخياط يقيچ۳۰

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  ۵/۰تا  ۱/۰از  يبا نوک ها  قلم راپيد۳۱

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  ۰۰و ۰  آبرنگ يقلم مو۳۲

  يمصرف
  يمصرف  عدد ۲  وات SafeLight ۱۰۰قرمز تيره   المپ قرمز مخصوص تاريکخانه ۳۳
  يمصرف  ليتر  ۴۰  ماه و بيشتر ۶به مدت  يبا قابليت نگهدار ظهور و ثبوت فيلم و کاغذ يدارو۳۴
  يمصرف  حلقه 60و  ۲۰۰، ۱۰۰ يپانکرو ماتيک، با حساسيتها  ياه و سفيد فيلم س۳۵



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
۴۰۰ I.S.O 

سياه و سفيد در سه درجه حساسيت نرمال،    يکاغذ عکاس۳۶
  سافت، هارد

  يمصرف  يبرگ ۵۰بسته  ۵

  
  ، علم مناظر ومرايآ ينقوش سنت ي، طراح يخوشنويس - ۵

  تالحظا  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات رديف
    ۱۵  اف يه ام ديرو)  يميز نقشه کش( قابل تنظيم   ميز کار  ۱
    ۱۵  اف يگردان رويه ام د  صندلي  ۲
    ۵  قالب تغيير  چراغ مطاله  ۳
  ۷۰*۱۰۰  ۱  کشو ۱۰  فايل نقشه  ۴
 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يبازرگان يحسابدار  -۴ -۲
  دوم و سوم  يدر پايه ها نفر هنرجو يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا بازرگاني يفهرست تجهيزات مورد نياز رشته حسابدار

           يسرمايه ا - ۱
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف

   ۱۵ به روز آن يجانب يکامپيوتر و اجزا ۱

   ۱۶ مخصوص کامپيوتر ميز کامپيوتر   ۲

   ۳۰ مخصوص کامپيوتر گردان کامپيوتر يصندل   ۳

   ۱  دسته دار معلم يصندل ۴

   ۱ يرليز )پرينتر(چاپگر ۵

    ۳۰  بدون دسته  دانش آموز يصندل ۶

    ۱۵  ۱۲۰*۴۸  ميز دانش آموز دو نفره ۷

   ۳۰ يرقم ۱۲حداقل  ماشين حساب ۸

   ۱ ۱۰۰*۲۰۰ وايت برد متحرک ۹

۱۰
 ياسناد جهت نگهدار) فايل(کمد 

   ۱  يمال يدفاتر و صورت ها

۱۱
ماشين حساب  يکمد جهت نگهدار
 ها و نمونه فرم ها

۸۰*۹۰*۳۵ ۱   

 
             
      يدر حکم مصرف - ۲

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
   ۱  کارگاه يمعرف يتابلو ۱

، کنترل ي، انباردارينرم افزارحسابدار  ۲
مواد، خريد و فروش، حقوق و 

 دستمزد

   ۱ مديا يتحت ويندوز يا آموزش مولت

    و کل يدفتر روزنامه عموم  ۳

    يتراز آزمايش  ۴

    يکاربرگ و سند حسابدار  ۵

    يمال يصورتها  ۶

    زونکن  ۷

    نمونه چک  ۸

    نمونه فاکتور  ۹

    نمونه سفته و برات۱۰

    يخريد خارج يفرمها۱۱



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

   cm ۲۰۰  *cm۱۰۰ ۱ وايت برد متحرک۱۲

   ۱  کارگاه يمعرف يتابلو۱۳

   ۱   دسته دار يصندل۱۴

  
، ۲ ي، اصول حسابداري، مکاتبات ادار) ۱( ياز قبيل اصول حسابدار يکارگاهدروس  يجهت اجرا يکارگاه حسابدار •

  .باشد يشرکتها م يو حسابدار يصنعت ي، حسابداريعمل يحسابدار
 يبصورت مکتوب، با بکارگير ياست که هنرجويان پس از انجام عمليات حسابدار يفرآيند کار در کارگاه به گونه ا •

  .                                       دهند يم مکامپيوتر عمليات مربوطه را انجا



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 سينما  -۵ -۲
 .گردد يما ارائه ميغات و سازمان صدا و سيسازمان تبل ,ي در مراکز وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم رشته فوق الذکر صرفاً

کند و تجهيزات خاص مطابق با استاندارد  استاندارد تجهيزات مربوط به دروس مشترک با ساير رشته ها از همان استاندارد تبعيت می
 .محل اجرا مي باشد

 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يصنايع دست  -۶ -۲
  دوم و سوم  ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبراصنايع دستي فهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  )                        ۱(  يعکاس كارگاه - ۱
  مالحظات  ادتعد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف

سانتيمتر،محور  ۶* ۷تا  يميليمتر ۳۵کاش   آگرانديسور سياه و سفيد ۱
وات و  ۷۵سانتيمتر، منبع نور  ۱۱۰ يعمود
فيلتر  يکشو يولت ، کندانسور دارا ۲۲۰
و قابليت شيفت و تيلت، مجموعه  يژالتين

لنز و اتاقک نور، کنترل فوکوس دو 
  يميليمتر ۷۰و  ۵۰ ي، با لنزهايريل

  يسرمايه ا۱  تگاه دس ۱۵

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  يالکترونيک  تايمر آگرانديسور۲
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  سانتيمتر ۲۴* ۳۰  کاش کاغذ زير آگرانديسور۳
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۳  يميليمتر ۱۳۵  کاش کنتاکت ۴
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۲  سانتيمتر دو طرفه  ۳۰* ۴۰با صفحه استيل    خشک کن کاغذ ۵
 ۸۰سانتيمتر با قابليت حرارت تا  ۳۰* ۴۰  گرمکن دارو ۶

  درجه سانتيگراد
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۶

مقاوم در  يسانتيمتر، پالستيک ۳۰* ۴۰  تشت ظهور و ثبوت کاغذ۷
  درجه سانتيگراد ۸۰برابر حرارت تا 

  يسرمايه ا۱  عدد ۶

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲  سانتيمتر، ۲۴* ۳۰با صفحه   برش کاغذ يقيچ۸
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  ، کمد دار يعمود  خشک کن فيلم ۹
 ۱۳۵ يبا قابليت ظهور فيلمها يحلقه ا ۲  تانک ظهور فيلم ۱۰

با در پوش قابل انعطاف  ي، پالستيک۱۲۰و
  و قيف ضد نور

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۵

دقيقه  ۱۱۹ديجيتال با قابليت شمارش تا    يتايمر زمان سنج الکترونيک۱۱
  قرمز رنگ يبا ديود نور

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲

  يسرمايه ا۱  عدد ۶  تيره ضد اسيد ييا شيشه ا يپالستيک  دارو  يظروف نگهدار۱۲
 يميل ۵۰،۱۰۰،۲۰۰با گنجايش  يپالستيک  مايعات يظروف مدرج اندازه گير۱۳

  ليتر
  يسرمايه ا۱  يسر ۳

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  يديجيتال يا عقربه ا  نورسنج ۱۴
سيستم  ي، دارا۴۰پر تابل، با گايد نامبر    يفالش الکترونيک۱۵

  و اتوماتيک  يمکانيک
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱

نورسنج  ي، دارا يانعکاس يميليمتر ۳۵   يدوربين عکاس۱۶
T.T.Lاز سرعت  ي، شاتر پرده فلزB  تا
اتصال فالش و سيم  يثانيه دارا ۱۰۰۰/۱

 يسينکرونايز، اهرم جلو بر و برگردان دست

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۵



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  ادتعد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
، دکمه تأخير يانداز مکانيکفيلم، شماره 

  ، يزمان عکسبردار
 يميليمتر ۲۸، لنز وايديمتر يميل ۵۰نرمال   يلنز دوربين عکاس۱۷

  يميليمتر ۲۰۰و لنز تله فتو 
دستگاه از هر  ۵

  نمونه
  يسرمايه ا۱

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  يمتر يميل ۱۰۰  لنز ماکرو ۱۸
  يسرمايه ا۱  ييک سر CU/1/2/3//4  کلوز آپ  يلنزها۱۹
سانتيمتر،  ۱۵۰قابل حمل، طول پايه ها  سه پايه ۲۰

  جمع شونده 
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  ديجيتال   فالش متر ۲۱
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  يداخل يقفسه بند يمتر دارا ۵/۱*۲  وسايل  يکمد نگهدار۲۲
  يسرمايه ا۱  طعهق ۵۰۰  يدر زمينه آموزش عکاس  ياساليد آموزش۲۳
درحکم   حلقه ۱۰   يدر زمينه آموزش عکاس  ينوار ويدئو آموزش۲۴

  يمصرف
۲۵CD درحکم   عدد ۲۰  يدر زمينه آموزش عکاس  يآموزش

  يمصرف
درحکم   جلد ۱۰۰   يآثار مربوط به تصويرساز   يکمک آموزش يکتابها۲۶

  يمصرف
درجه  ۱۰۰تا  يفلز يو عقربه ا يالکل  دما سنج ۲۷

  سانتيگراد 
درحکم   دعد ۳

  يمصرف
درحکم   عدد ۶  ييا فلز يپالستيک  انبرک کاغذ ۲۸

  يمصرف
درحکم   دستگاه ۲  ، متوسطيمعمول   يخياط يقيچ۲۹

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  ۵/۰تا  ۱/۰از  يبا نوک ها  قلم راپيد۳۰

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  ۰۰و ۰  آبرنگ يقلم مو۳۱

  يمصرف
  يمصرف  عدد ۲  وات SafeLight ۱۰۰قرمز تيره   المپ قرمز مخصوص تاريکخانه ۳۲
  يمصرف  ليتر  ۴۰  ماه و بيشتر ۶به مدت  يبا قابليت نگهدار ظهور و ثبوت فيلم و کاغذ يدارو۳۳
 ۲۰۰، ۱۰۰ يپانکرو ماتيک، با حساسيتها  فيلم سياه و سفيد ۳۴

 I.S.O ۴۰۰و 

  يمصرف  حلقه 60

سياه و سفيد در سه درجه حساسيت    يکاغذ عکاس۳۵
  نرمال، سافت، هارد

  يمصرف  يبرگ ۵۰ بسته ۵

  يمصرف  بسته ۵  يرنگ مشک   مرکب راپيد ۳۶
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  ۲و  ۱ يتجسم يهنرها يمبان كارگاه- ۲
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
* ۷۰اف  يصفحه رويي با روکش ام د  ميز رسم با زاويه متحرک ۱

 سانتيمتر  ۹۰سانتيمتر و ارتفاع  ۱۰۰

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱۵

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  سه پايه، ثابت بدون چرخ  گردان  يندلص۲
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲  سانتيمتر  ۱۰۰*  ۷۰با صفحه مات   ميز نور ۳
درحکم   بسته ۱۰  با نوک اضافه ۱تا  ۱/۰از شماره   قلم راپيد ۴

  يمصرف
درحکم   عدد۱۰  يبا لوازم جانب   يپرگار مهندس۵

  يمصرف
درحکم   قطعه ۵۰۰  يتجسم يهنرها يآموزش مبان در زمينه  ياساليد آموزش۶

  يمصرف
درحکم   حلقه ۱۰   يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  ينوار ويدئو آموزش۷

  يمصرف
۸CD درحکم   عدد ۲۰  يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  يآموزش

  يمصرف
درحکم   جلد ۱۰۰   يآثار مربوط به تصويرساز   يکمک آموزش يکتابها۹

  يمصرف
درحکم   عدد  ۵  گوناگون يدر اندازه ها  ) کاتر(تيغ برش ۱۰

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  يمتوسط معمول  يخياط يقيچ۱۱

  يمصرف
 ۹۰-۵۰- ۳۰ يدر اندازه ها يفلز  خط کش ۱۲

  يسانتيمتر
درحکم   عدد ۶

  يمصرف
درحکم   بسته  ۵   ۱۲تا  ۰ ياز شماره ها  مخصوص آبرنگ  يقلم مو۱۳

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  يسانتيمتر ۵۰  گونيا ۱۴

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  يسانتيمتر ۲۰  نقاله ۱۵

  يمصرف
، مربع و اشکال گوناگون يدايره، بيض  شابلون ۱۶

  يو غير هندس يهندس
درحکم   يسر ۵

  يمصرف
  يمصرف  عدد ۵  شفاف يو پالستيک يکاغذ  نوار چسب ۱۷
  يمصرف  عدد ۵  يمايع و ماتيک  چسب۱۸
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  يمصرف  بند از هر نوع ۱  سفيد   گالسه و غير گالسه ، بافت دار،  انواع کاغذ۱۹
ورق از هر  ۵۰ ساده و بافت دار  مقوا۲۰

  نوع
  يمصرف

برگ از هر  ۵۰  گوناگون يدر رنگها يکاغذ رنگ۲۱
  رنگ

  يمصرف

  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  يمداد شمع۲۲
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ گواش ۲۳
  يمصرف  بسته  ۵  يعدد ۲۴   يمداد رنگ۲۴
  يمصرف  بسته ۱۰  يو رنگ يمشک  مرکب راپيد ۲۵
  يمصرف  برگ ۵۰    ) زيپاتون( ورقه نازک چسب دار۲۶
  يمصرف  جعبه ۵  رنگ  ۱۲  رنگ آکريليک ۲۷

  
   ۱ يطراح كارگاه- ۳
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 ي، قابل تنظيم در اندازه هايچوب   يسه پايه طراح۱

 گوناگون 

  يسرمايه ا۱  عدد ۱۵

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  و چرخ يدون  پشتب  گردان  يصندل۲
  يسرمايه ا۱ عدد از هر نوع  ۵  سانتيمتر ۳۰*۴۰و  ۴۰*  ۶۰با صفحه    يتخته شاس۳
  يسرمايه ا۱  عدد  ۵  انسان، حيوان ، سفال، اشياء گوناگون     يمدل طراح۴
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۲  چخ دار با پايه قابل تنظيم بلند  چراغ پايه دار سيار۵
با قابليت حرکت  ييا پالستيک  يچوب  يک متحرک طراحآدم۶

  مفاصل
  يسرمايه ا۱  عدد ۳

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  مشبک  يسانتيمتر فلز ۸۰*۱۲۰   يقفسه مخصوص کاغذ طراح۷
  يسرمايه ا۱  عدد ۳  يشش قفسه عمود  يکمد لباس و ابزار طراح۸
درحکم   ا عدد متر، چرخدار ۱*۲تمام قد،  آينه ۹

  يمصرف
درحکم   قطعه ۵۰۰  يدر زمينه آموزش طراح  ييد آموزشاسال۱۰

  يمصرف
درحکم   حلقه ۱۰   يدر زمينه آموزش طراح  ينوار ويدئو آموزش۱۱

  يمصرف
۱۲CD درحکم   عدد ۲۰  يدر زمينه آموزش طراح  يآموزش

  يمصرف
و  ۵۰  يدر اندازه ها يو پالستيک  يفلز  خط کش ۱۳

  يسانتيمتر ۱۰۰
درحکم   عدد ۶

  يمصرف
درحکم   عدد از هر نوع ۵   ۳تا  ۰شماره    يقلم فلز۱۴
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  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  يمصرف

درحکم   بسته ۱۰  با نوک اضافه ۱تا  ۱/۰از شماره   قلم راپيد ۱۵
  يمصرف

  يمصرف  بسته۵   يکاغذ  نوار چسب ۱۶
  يمصرف  بند از هر نوع۱  و سفيد، گالسه  يسانتيمتر کاه۱۰۰*۷۰  يکاغذ طراح۱۷
  يمصرف  بسته از هر نوع ۵   ۶تا  ۱ يشماره ها   BوH   يها يسر   يمداد طراح۱۸
ساده و بافت دار، اشتنباخ، مات و   مقوا۱۹

 براق،فابريانو

ورق از هر  ۵۰
  نوع

  يمصرف

  يمصرف  بسته ۱۰  يو رنگ يمشک  مرکب راپيد ۲۰
  يمصرف  بسته ۵    يزغال طراح۲۱
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ پاستل۲۲

  
 

  )يسفالگر (يانتخاب يصنايع دست كارگاه - ۴
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  يسرمايه ا۱  ۴  يپاي  يچرخ سفالگر۱
  يسرمايه ا۱  ۵  برقي  يچرخ سفالگر۲
  يسرمايه ا۱  ۱  گازوئيلي  کوره پخت سفال ۳
 ۴اف  يه ام ديرو MM ۲ -۴*۴قوطي( يه و اسکلت فلزيپا  ميز ثابت کارگاه۴

  )۲۷۰*۱۲۰*۸۸*۴( سانتيمتر
  يسرمايه ا۱  ۲

  يسرمايه ا۱  ۱۰  )ه کوتاه يه بلند و پايپا( يروميز  يچرخ دست۵
  يسرمايه ا۱  ۲  يفلز  کمد ابزار۶
  يسرمايه ا۱  نفر ۱۶  يفلز  کمدلباس۷
  يسرمايه ا۱  ۳  جهت نمايش آثار  ترينيو۸

  
  
  ) بافت فرش( يانتخاب يصنايع دست كارگاه - ۵

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  سرمايه اي۱  ۲۰  ۸۰+۱۲۰فلزي   دار قالي۱
  سرمايه اي۱  ۲۰  ۸۰+۱۲۰فلزي يا چوبي   دار گليم۲
  سرمايه اي۱  ۲۰  فلزي يا چوبي  نيمکت مخصوص دار۳
  سرمايه اي۱  ۲۰  )۲۷۰*۱۲۰*۸۸*۴(مجمعه ابزارهاي بافت  کيت کامل بافت۴
  سرمايه اي۱  ۲  فلزي  کمد ابزار۵
  سرمايه اي۱  نفر ۱۶  فلزي  کمدلباس۶
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  سرمايه اي۱  ۳  رجهت نمايش آثا  ويترين۷
  
 

  )قلم زني (فلز  يانتخاب يصنايع دست كارگاه - ۶
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف

  يسرمايه ا۱  ۱  ۶۰+۶۰تک شعاه چهار گوش  اجاق گاز  ۱
  يسرمايه ا۱  ۲  کيلويي۱۱  کپسول گاز مايع  ۲
  يسرمايه ا۱  ۲  مخصوص گاز مايع  شعله افکن  ۳
  يسرمايه ا۱  ۳  يفلز  پرگار مخصوص  ۴
  يسرمايه ا۱  ۴  يفلز  برش فلز يدست يچيق  ۵
  يسرمايه ا۱  ۱   يفلز  ياهرم يقيچ  ۶
  يسرمايه ا۱  ۱۰  يمخصوص کارگاه قامزن يفلز  يانبر فلز  ۷
  يسرمايه ا۱  ۴  يکياوي۱۱ يفشار قو  رگوالتور گاز مايع  ۸
  يسرمايه ا۱  ۲  يفلز  کمد ابزار  ۹
  يا سرمايه۱  نفر ۱۶  يفلز  کمدلباس  ۱۰
  يسرمايه ا۱  ۳  جهت نمايش آثار  ترينيو  ۱۱
  
  )چوب( يانتخاب يصنايع دست كارگاه - ۷

  مالحظات  عداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات رديف
  يسرمايه ا۱  ۱۰  متوسط  يگيره روميز  ۱
  يسرمايه ا۱  ۲  )دوطرفه( يبرق  چرخ تيز کن   ۲
  يسرمايه ا۱  ۴۰  يسانت ۳۰  يگيره دست  ۳
 ۴اف  يه ام ديـ رو MM ۲ -۴*۴قوطي( يه و اسکلت فلزيپا  نبت ومعرقز ثابت ميم  ۴

  )۲۷۰*۱۲۰*۸۸*۴(سانتيمتر
  يسرمايه ا۱  ۲

  يسرمايه ا۱  ۱۵  اف يرويه چوب با روکش ام د  گردان يصندل  ۵
  يسرمايه ا۱  ۱  ) ۱۰ابزار گير تا قطر (ستوني پايه کوتاه   ليدر  ۶
  ياسرمايه ۱  ۳  ) ۱۰ابزار گير تا قطر (دستي  ليدر  ۷
  سرمايه اي۱  ۲  فلزي  کمد ابزار  ۸
  سرمايه اي۱  نفر ۱۶  فلزي  کمدلباس  ۹
  سرمايه اي۱  ۳  جهت نمايش آثار  ويترين  ۱۰

 
  ، علم مناظر ومرايآ ينقوش سنت ي، طراح ي، خوشنويس ي،هندسه نقوش سنت ينگارگركارگاه  - ۸

  الحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات رديف
  يسرمايه ا۱  ۱۵  اف يه ام ديرو)  يميز نقشه کش( ل تنظيم قاب  ميز کار  ۱
  يسرمايه ا۱  ۱۵  اف يگردان رويه ام د  صندلي  ۲
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  الحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات رديف
  يسرمايه ا۱  ۵  قالب تغيير  چراغ مطاله  ۳
  يسرمايه ا۱  ۱  ) ۷۰*۱۰۰( کشو ۱۰  فايل نقشه  ۴
  
  يحجم سازكارگاه  - ۹

  الحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات رديف
 ۴اف  يه ام ديـ رو MM ۲ -۴*۴قوطي( يه و اسکلت فلزيپا  بت کارگاهميزثا  ۱

  ) ۲۷۰*۱۲۰*۸۸*۴( سانتيمتر
  يسرمايه ا۱  ۲

  يسرمايه ا۱  ۱۵  اف يرويه چوب با روکش ام د  گردان يصندل  ۲
  يسرمايه ا۱  ۱۰  متوسط  يگيره روميز  ۳
  يسرمايه ا۱  ۱  )دوطرفه( يبرق  چرخ تيز کن   ۴
  يسرمايه ا۱  ۱۰  )ه کوتاه يند و پاه بليپا( يروميز  يچرخ دست  ۵
برنده گل  يابزار سيم  ۶

  وخمير 
  يسرمايه ا۱  يسر ۱۵  کيت کامل

  يسرمايه ا۱  ۶  بدون عاج  يگيره روميز  ۷
  يسرمايه ا۱  ۲  يفلز  کمد ابزار  ۸
  يسرمايه ا۱  نفر ۱۶  يفلز  کمدلباس  ۹
  يسرمايه ا۱  ۳  جهت نمايش آثار  ترينيو  ۱۰
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 ودوخت يطراح  -۷ -۲
  دوم و سوم  ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبراطراحي و دوخت  ات مورد نياز رشته فهرست تجهيز

   دوخت كارگاه - ۱
  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
چرخ خياطي راسته دوز ۱

  صنعتي
سرعت دينام در هر دقيقه بين  - تمام روغن يا نيمه روغن

 –يا سوئيسي )آلياژ ژاپني (قطعات ژاپني -دور۱۴۰۰تا ۲۸۰۰
  باميز مخصوص چرخ رويه مالمينه 

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۵

۲
  )سردوز( چرخ اورالک

تمام اتوماتيک با  –سه نخ تا پنج نخ قابل تبديل به دو نخ 
يا سوئيسي با تيغه قابل تعمير و )آلياژ ژاپني (قطعات  ژاپني

  تعويض با ميز مخصوص رويه مالمينه 

  يسرمايه ا۱  تگاهدس۱

۳
صند لي مخصوص چرخ 

  ياطيخ

  يسرمايه ا۱  دستگاه۱۷  پشتي دارگردان چرخ دار

۴
  وايت برد

  يسرمايه ا۱  عدد۱  لو ال يي سه تکه

۵
  ويترين

سانتي متر وصل به ديوار و يا به  ۲۰۰* ۸۰مناسب يشيشه ا
  يشکل ويترين کمد

  يسرمايه ا۱  عدد ۱

۶
  مانکن 

 ۴۰،  ۳۸؛  ۳۶ يدر سايز ها يمانکن ثابت با روکش پارچه ا
 ،۴۲  ،۴۴ ،  

از 
هرکدام 
  يک عد د

  يسرمايه ا۱

۷
  ميز اتو با ژانت

   يسرمايه ا۱  عدد۵  کامل با استحکام زياد جهت مراکز آموزشي
  

۸
  ميز برش

متر صفحه  يسانت ۸۰متر ارتفاع  يسانت ۲۰۰*  ۱۴۰به ابهاد 
  ميلي متر  ۳۰نئوپان با روکش مالمينه به ضخامت 

  يسرمايه ا۱  عدد ۲

۹
  اتو بخار

  يسرمايه ا۱  عدد ۵  کفه سراميک با محفظه جرم گير آب

۱۰
  اتو پرس 

  يسرمايه ا۱  عدد۱  )؛آلمان  -فرا نسه  –ژاپن (جنس مرغوب موجود در بازار 

۱۱
  کمد هنر جو

  يسرمايه ا۱  عدد ۱۵  يفلزِ 

۱۲
  ميز نور

  يسرمايه ا۱  عدد ۱  سانتي متر با روکش مالمينه  ۹۰ارتفاع  ۷۰* ۱۰۰به ابعاد 

چرخ خياطي با ميز ۱۳
  مخصوص

تمام اتوماتيک داراي پايه هاي زيکزاگ با عرض دوخت 
   ۰۰۰ه باال؛ جا دکمّه حاشيه دوزي و - ميلي ب۷

۱۰ 
  دستکاه

  يسر مايه ا

۱۴
  تجهيزات اتاق پرو

سه طرفه                                                 يآئينه قد -۱شامل 
  رخت آويز -۲                           -

 يک جام  
يک -  

  عدد

  حکم 
  يمصرف

  



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  الگو: کارگاه - ۲
  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف

ميز الگو با صندلي   ۱
  مخصوص هنرجو

ه نئو پان با روکش يسانتيمتر رو ۷۵ارتفاع  ۱۲۰* ۷۵به ابعاد
سانتيمتر در  ۳۰دبه فاصله مجهز به يک سبيپايه فلز –نه يمالم

زير صفحه همراه با صندلي مخصوص پشتي دار گردان 
  چرخدار

از هر 
 ۱۵کدام 
  عدد

  يسرمايه ا۱

جهت نصب  يتابلو نمد  ۲
  الگو

  يسرمايه ا۱  عدد۱  لوالئي سه تکه

  يسرمايه ا۱  عدد ۵  کامل با استحکام زياد جهت مراکز آموزشي  ميز اتو با ژانت  ۳
  يسرمايه ا۱  عدد۱  سانتيمتربا روکش مالمينه ۹۰ارتفاع  ۷۰*۱۰۰ به ابعاد  ميز نور  ۴
  يسرمايه ا۱  دستگاه۱  جنس مرغوب موجود در بازار  اورهد  ۵
چرخ خياطي با ميز   ۶

  مخصوص
حاشيه –جا دکمه –زيکزاک  يپايه ها يتمام اتو ماِتيک دارا

  ۰۰۰۰ويدوز
  يسرمايه ا۱  دستگاه۱

ميز و صندلي مخصوص   ۷
  هنرآموز

يک   دار وصند لي پشتي دارگردان چرخدارميز کمد
  دست

  يسرمايه ا۱

  يسرمايه ا۱  عدد ۱۵  يفلز  کمد هنر جو  ۸
  يسرمايه ا۱  عدد ۲  محفظه جرم گير آب يکفه سراميک دارا  اتو بخار  ۹

                        
          

   ۲و  ۱ يتجسم يهنرها يمبان گاهکار- ۳
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
* ۷۰اف  يصفحه رويي با روکش ام د  ميز رسم با زاويه متحرک   ۱

 سانتيمتر  ۹۰سانتيمتر و ارتفاع  ۱۰۰

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱۵

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  سه پايه، ثابت بدون چرخ  گردان  يصندل  ۲
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲  سانتيمتر  ۱۰۰*  ۷۰با صفحه مات   ميز نور   ۳
  يسرمايه ا۱  بسته ۱۰  با نوک اضافه ۱تا  ۱/۰ماره از ش  قلم راپيد   ۱۶
  يسرمايه ا۱  عدد۱۰  يبا لوازم جانب   يپرگار مهندس  ۱۸
  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  ياساليد آموزش  ۲۴
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  ينوار ويدئو آموزش  ۲۵
۲۶  CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  يآموزش  
  يسرمايه ا۱  جلد ۱۰۰   يآثار مربوط به تصويرساز   يکمک آموزش يکتابها  ۲۷
درحکم   عدد  ۵  گوناگون يدر اندازه ها  ) کاتر(تيغ برش   ۴

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  يمتوسط معمول  يخياط يقيچ  ۵



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  يمصرف

 ۹۰-۵۰- ۳۰ يدر اندازه ها يفلز  خط کش   ۱۱
  يسانتيمتر

درحکم   عدد ۶
  يمصرف

درحکم   بسته  ۵   ۱۲تا  ۰ ياز شماره ها  مخصوص آبرنگ  يقلم مو  ۱۴
  يمصرف

درحکم   عدد ۵  يسانتيمتر ۵۰  گونيا   ۱۹
  يمصرف

درحکم   عدد ۵  يسانتيمتر ۲۰  نقاله   ۲۰
  يمصرف

، مربع و اشکال گوناگون يدايره، بيض  شابلون   ۲۱
  يو غير هندس يهندس

درحکم   يسر ۵
  يمصرف

  يمصرف  عدد ۵  شفاف يو پالستيک يکاغذ  نوار چسب   ۶
  يمصرف  عدد ۵  يمايع و ماتيک  چسب  ۷
  يمصرف  بند از هر نوع ۱  گالسه و غير گالسه ، بافت دار، سفيد    انواع کاغذ  ۸
ورق از هر  ۵۰ ساده و بافت دار  مقوا  ۹

  نوع
  يمصرف

ز هر برگ ا ۵۰  گوناگون يدر رنگها يکاغذ رنگ  ۱۰
  رنگ

  يمصرف

  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  يمداد شمع  ۱۲
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ گواش   ۱۳
  يمصرف  بسته  ۵  يعدد ۲۴   يمداد رنگ  ۱۵
  يمصرف  بسته ۱۰  يو رنگ يمشک  مرکب راپيد   ۱۷
  يمصرف  برگ ۵۰    ) زيپاتون( ورقه نازک چسب دار  ۲۲
  يمصرف  جعبه ۵  رنگ  ۱۲  رنگ آکريليک   ۲۳

  
   ۲و  ۱ يطراح رگاهكا - ۴
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  ديفر

 ي، قابل تنظيم در اندازه هايچوب   يسه پايه طراح  ۱
 گوناگون 

  يسرمايه ا۱  عدد ۱۵

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  و چرخ يبدون  پشت  گردان  يصندل  ۲
  يسرمايه ا۱ نوع  عدد از هر ۵  سانتيمتر ۳۰*۴۰و  ۴۰*  ۶۰با صفحه    يتخته شاس  ۳
  يسرمايه ا۱  عدد  ۵  انسان، حيوان ، سفال، اشياء گوناگون     يمدل طراح  ۴
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۲  چخ دار با پايه قابل تنظيم بلند  چراغ پايه دار سيار  ۵
  يسرمايه ا۱  ا عدد متر، چرخدار ۱*۲تمام قد،  آينه   ۱۰



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  ديفر
ليت حرکت با قاب ييا پالستيک  يچوب  يآدمک متحرک طراح  ۱۵

  مفاصل
  يسرمايه ا۱  عدد ۳

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  مشبک  يسانتيمتر فلز ۸۰*۱۲۰   يقفسه مخصوص کاغذ طراح  ۱۶
  يسرمايه ا۱  عدد ۳  يشش قفسه عمود  يکمد لباس و ابزار طراح  ۱۷
  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يدر زمينه آموزش طراح  ياساليد آموزش  ۲۰
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يموزش طراحدر زمينه آ  ينوار ويدئو آموزش  ۲۱
۲۲  CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يدر زمينه آموزش طراح  يآموزش  
و  ۵۰  يدر اندازه ها يو پالستيک  يفلز  خط کش   ۱۱

  يسانتيمتر ۱۰۰
درحکم   عدد ۶

  يمصرف
درحکم   بسته ۱۰  با نوک اضافه ۱تا  ۱/۰از شماره   قلم راپيد   ۱۲

  يمصرف
درحکم   عدد از هر نوع ۵   ۳تا  ۰شماره    يقلم فلز  ۱۴

  يمصرف
  يمصرف  بسته۵   يکاغذ  نوار چسب   ۶
  يمصرف  بند از هر نوع۱  و سفيد، گالسه  يسانتيمتر کاه۱۰۰*۷۰  يکاغذ طراح  ۷
  يمصرف  بسته از هر نوع ۵   ۶تا  ۱ يشماره ها   BوH   يها يسر   يمداد طراح  ۸
ساده و بافت دار، اشتنباخ، مات و   مقوا  ۹

 وبراق،فابريان

ورق از هر  ۵۰
  نوع

  يمصرف

  يمصرف  بسته ۱۰  يو رنگ يمشک  مرکب راپيد   ۱۳
  يمصرف  بسته ۵    يزغال طراح  ۱۸
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ پاستل  ۱۹

  
  



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  کامپيوتر  -۸ -۲
  

  دوم و سوم ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا کامپيوترفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 
  
 يسر۱۶        کامپيوتر کامپيوتر مطابق با آخرين تجهيزات روزکارگاه  -۱
  سخت افزارکارگاه  - ۲

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
 ۱ ۱۵ مگا هرتس ۴۰-۲۰ اسيلوسکوپ دوکاناله ۱
 ۱ ۱۵ همراه با فانکشن و منبع تغذيه برد آزمايشگاه الکترونيک و ديجيتال ۲
 ۱ ۵  و کنترل ميکروپروسسري  LCDفحه نمايش باص سلف و خازن سنج ۳
 ۱ ۱۵  مگا هرتس ۱۵۰کيلو تا  ۱۰۰ (RF)سيگنال ژنراتور راديويي  ۴
 ۱ ۱۵ مگا هرتس با مدوالسيون داخلي AF( ۱(سيگنال ژنراتور صوتي  ۵
نمونه موجود در کتاب آزمايشگاه مباني مخابرات و  سيميالتور مرکز تلفن همراه تلفن ۶

... 

۱۵ ۱ 

 ۱ ۵ مگا هرتس با سوئيپ ۲ شن ژنراتورفانک  ۷

 ۱ ۵ با قابليت اندازه گيري گيگا هرتس فرکانس متر روميزي  ۸
با قابليت نمايش منحني مشخصه کليه قطعات نيمه  کروتريسر ۹

 هادي

۵ ۱ 

 ۱ ۱۵ ديجيتال يا عقربه اي آزمايشگاهي مالتي متر دستي ۱۰
 ۱ ۱۵ رقمي ديجيتال ۵/۳ مالتي متر روميزي ۱۱
 ۱ ۱۵ ...مخابرات و  ينمونه نقشه کتاب آزمايشگاه مبان گسترده راديومدار  ۱۲
 ۱ ۱۵ )آمپر ۳-۲) (ولت ۳۰۰-۰( منبع تغذيه دوبل تراکينگ ۱۳
 ۱ ۱۵ وات با نگهدارنده هويه ۳۰ هويه برقي ۱۴

 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يکودکيار  -۹ -۲
  دوم و سوم  يه هانفر هنرجو در پاي يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا يکودکيارفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

 
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف

    ۱  )يا فلزي يچوب(تخت کودک  کا ت نوزاد۱
    ۱  استاندارد  ماکت نوزاد۲
    ۱  شاهين  دار  رخواريش يترازو۳
    ۱  استاندارد  رخواريقدسنج ش۴
    P.V.C(  ۱(ياستيل يا پالستيک  کودک يوان شستشو۵
    ۱  دوطبقه -- استاندارد  يترال۶
    ۲  مخصوص کودک  ان يدستکاه سنجش فشارخون وگوش۷
    ۵  مخصوص بزرگسال  ان يدستگاه سنجش فشار خون وگوش۸
    ۱  يديجيتال--استاندارد   يماکت  تنفس مصنوع۹
    ۱  استاندارد  نهيتخت معا۱۰
    ۲  ليش وسايونما يمخصوص نگهدار يشه اين شيتريو۱۱
    ۱  مخصوص لباس وملحفه  کمد کشودار۱۲
) بزرگ و کوجک(   -استيل  يپنس يجا۱۳

  ازهرکدام
۲    

) بزرگ و کوجک (   -لياست  ل پانسمانيوسا  ينيس۱۴
  ازهرکدام

۲    

    ۲  استيل  يظرف قلوه ا۱۵
ازهر ) بزرگ و کوجک(  -استيل  ديش درب دار۱۶

  کدام
۲    

    ۲  يپنج کيلوي-پودر وگاز-استاندارد  کپسول اطفاء حريق۱۷
    ۱  تاندارداس  اوليه يجعبه  کمک ها۱۸
يک يا دو  – ۱۰۰۰ يبادرشتنماي  ميکروسکوپ۱۹

  يچشم
۵    

-کليه-شش-قلب-نخاع-مغز-چشم-گوش(ژ    موال۲۰
نيم تنه --پستان -تخمدان-دهان ودندان-يبين-پوست
-مراحل تقسيم ميتوز -مراحل تقسيم ميوز-انسان

  )تخمدان-مراحل رشد جنين

    ۱  ازهر کدام—استاندارد

    ۵  استاندارد  تشتک تشريح۲۱
    ۱  استاندارد  اسکلت انسان۲۲
  -۱۰۰۰(۱۳۵ يمکانيک--  S LR  کامل لنز يبا سر يدوربين  عکاس۲۳

M(  
۳   

    ۲  )کم يهند(با  پايه و ملحقات ان  يويديوي يدوربين  فيلم بردار۲۴
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  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
    ۱  يبا خشاب دوار يا شانه ا  پروژکتور اساليد۲۵
    ۱  استاندارد  پروژکتور اورهد۲۶
    ۱  داستاندار  پروژکتور اپک۲۷
    ۲  وات   ۱۰۰۰ -استاندارد  پروژکتور نور۲۸
    ۱  استاندارد  پرده نمايش۲۹
    ۱  نوار بزرگ   VHS  )ضبط و پخش(ويديو ۳۰
    ۱  اينچ ۲۱حداقل   يتلويزيون رنگ۳۱
    ۱  )متوسط(استاندارد    کاتر۳۲
    ۱  استاندارد  راديو ضبط دو نواره۳۳
  ير حکم مصرفد  ۵  از هرکدام --استيل  )نوک تيز(يقيچ–پنست  --پنس ۳۴
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 گرافيک  -۱۰ -۲
  دوم و سوم  ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبراگرافيک فهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  يچاپ دست كارگاه -1
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۲  متر ۱متر به ارتفاع  ۴در  ۲  ميز کار با روکش ضد آب و لسيد   ۱

  يدستگاه پرس چاپ دست   ۲

سانتيمتردو نورد  ۳۸*۷۰*۴۵ابعاد حد اقل 
 ۱۲در باال و پايين به قطر  يفوالد

 ۲۰سانتيمتر،دسته و چرخ لنگر به طول و قطر 
باال برنده نوردها،  يبازوها يسانتيمتر، دارا

 يمتحرک، اتصاالت بدنه فوالد يصفحه فلز
  آب استيل دار

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  سانتيمتر ۱۰۰*۷۰  ميز نور    ۳

قفسه مخصوص خشک کردن     ۴
  يچاپ يکارها

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  خانه ۲۰سانتيمتر  ۱۰۰*۷۰

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  يداخل يقفسه بند يمتر دارا ۵/۱*۲  وسايل چاپ يکمد نگهدار   ۵
  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يدر زمينه آموزش چاپ دست  ياساليد آموزش   ۶
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يدر زمينه آموزش چاپ دست  ينوار ويدئو آموزش   ۷
۸   CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يدر زمينه آموزش چاپ دست  يآموزش  
  يسرمايه ا۱  جلد ۱۰۰   يآثار مربوط به تصويرساز   يکمک آموزش يکتابها   ۹

در حکم   عدد ۵  مخصوص آهن يمعمول  سوهان تخت ۱۰
   يمصرف

  بسته ۵  مخصوص ساييدن فلزات  يچه سيمفر۱۱
در حکم 

  يمصرف

  عدد ۱۰  آج دار يفلز  غلتک ۱۲
در حکم 

  يمصرف

در حکم   عدد ۶  يسانتيمتر ۹۰-۵۰- ۳۰ يدر اندازه ها يفلز  خط کش ۱۳
  يمصرف

  قاب ۳۰  سانتيمتر ۳۰* ۴۰و  ۲۴* ۳۰ يدر اندازه ها  چارچوب چاپ سيلک اسکرين۱۴
در حکم 

  يمصرف

  عدد ۱۰  سانتيمتر ۵و  ۱۰تيغه  يهنابا پ يفلز  کاردک ۱۵
در حکم 

  يمصرف

ضد روغن و اسيد،عرض تيغه  يرويه الستيک   ياسکوئيج۱۶
  سانتيمتر ۲۸

در حکم   عدد ۵
  يمصرف

ضد زنگ کج  ي،با تيغه فوالديعدد ۶ يسر  مغار۱۷
سانتيمتر، دسته  ۱۵شکل، V و Uو تخت 

در حکم   يسر ۵
  يمصرف



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  يا پالستيک فشرده  يچوب

در حکم   عدد ۱۰  پالستيک فشرده  يسانتيمتر ۲۰با نورد عرض   يدستغلتک رول ۱۸
  يمصرف

  دستگاه ۲  ، متوسطيمعمول   يخياط يقيچ۱۹
در حکم 

  يمصرف

  عدد ۵  کوچک و بزرگ   )کاتر(تيغ برش ۲۰
در حکم 

  يمصرف

از هر شماره   ۵و  ۳ يشماره ها  مخصوص رنگ و روغن يقلم مو۲۱
  عدد ۱۰

  يمصرف

  يمصرف  بسته ۵  گوناگون  يدر رنگها  کاغذ کاربن ۲۲
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  يمداد شمع۲۳
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ گواش ۲۴
  يمصرف  کيلو ۲  مخصوص چاپ سيلک   الک حساس۲۵
  يمصرف  برگ ۱۰۰  گوناگون  يسانتيمتردر رنگ ها  ۷۰در ۵۰ مقوا ۲۶
  يمصرف  برگ ۲۰  مخصوص آهن    يسمباده کاغذ۲۷

  قرمز _ يآب_زرد  يدر رنگها  مرکب چاپ۲۸
کيلو  ۱۰

  يمصرف  گرم

  يمصرف  ليتر  ۵    يتينر فور۲۹
  يمصرف  متر ۲۰    پارچه کتان  ۳۰
  يمصرف  متر ۱۵  ريز بافت   سيلک اسکرين  يپارچه تور۳۱
  يمصرف  ورق ۵۰  سانتيمتر ۲۰*۲۵  ورقه کفپوش لينولئوم ۳۲
  يمصرف  ورق ۵  سانتيمتر ۱۰۰*۷۰  مستعمل  يورقه زينک چاپ۳۳
  يمصرف  ورق ۳۰  متر يميل ۲سانتيمتر با قطر  ۲۰*  ۲۵   يورقه مس ۳۴
  يمصرف  قطعه ۳۰  سانتيمتر ۲سانتيمتر با قطر  ۲۰*  ۲۵  يتخته چوب۳۵
  يمصرف  حلقه ۱۰  سانتيمتر ۵و  ۵/۲ يبا پهنا  يکاغذ  نوار چسب ۳۶
  يمصرف  کيلو ۵    يکاغذ پوست۳۷

 
                            ۱ يعکاس كارگاه - ۲

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يفن مشخصات  نام تجهيزات  رديف
سانتيمتر،محور  ۶* ۷تا  يميليمتر ۳۵کاش   آگرانديسور سياه و سفيد    ۱

وات و  ۷۵سانتيمتر، منبع نور  ۱۱۰ يعمود
فيلتر  يکشو يولت ، کندانسور دارا ۲۲۰
و قابليت شيفت و تيلت، مجموعه  يژالتين

، يلنز و اتاقک نور، کنترل فوکوس دو ريل

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱۵



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يفن مشخصات  نام تجهيزات  رديف
  يميليمتر ۷۰و  ۵۰ يبا لنزها

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  يالکترونيک  تايمر آگرانديسور   ۲
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  سانتيمتر ۲۴* ۳۰  کاش کاغذ زير آگرانديسور   ۳
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۳  يميليمتر ۱۳۵  کاش کنتاکت    ۴
  يسرمايه ا۱  اهدستگ ۲  سانتيمتر دو طرفه  ۳۰* ۴۰با صفحه استيل    خشک کن کاغذ    ۵
 ۸۰سانتيمتر با قابليت حرارت تا  ۳۰* ۴۰  گرمکن دارو    ۶

  درجه سانتيگراد
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۶

مقاوم در برابر  يسانتيمتر، پالستيک ۳۰* ۴۰  تشت ظهور و ثبوت کاغذ   ۷
  درجه سانتيگراد ۸۰حرارت تا 

  يسرمايه ا۱  عدد ۶

  يسرمايه ا۱  گاه دست ۲  سانتيمتر، ۲۴* ۳۰با صفحه   برش کاغذ يقيچ   ۸
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  ، کمد دار يعمود  خشک کن فيلم    ۹
 ۱۳۵ يبا قابليت ظهور فيلمها يحلقه ا ۲  تانک ظهور فيلم ۱۰

با در پوش قابل انعطاف  ي، پالستيک۱۲۰و
  و قيف ضد نور

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۵

قه با دقي ۱۱۹ديجيتال با قابليت شمارش تا    يتايمر زمان سنج الکترونيک۱۱
  قرمز رنگ يديود نور

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲

  يسرمايه ا۱  عدد ۶  تيره ضد اسيد ييا شيشه ا يپالستيک  دارو  يظروف نگهدار۱۲
 يميل ۵۰،۱۰۰،۲۰۰با گنجايش  يپالستيک  مايعات يظروف مدرج اندازه گير۱۳

  ليتر
  يسرمايه ا۱  يسر ۳

مخصوص آويزان  ييا فلز يپالستيک  گيره آويز فيلم۱۴
  فيلم کردن

  يسرمايه ا۱  عدد ۲۰

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  يديجيتال يا عقربه ا  نورسنج ۱۵
سيستم  ي، دارا۴۰پر تابل، با گايد نامبر    يفالش الکترونيک۱۶

  و اتوماتيک  يمکانيک
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱

نورسنج  ي، دارا يانعکاس يميليمتر ۳۵   يدوربين عکاس۱۷
T.T.Lاز سرعت  ي، شاتر پرده فلزB  تا
اتصال فالش و سيم  يثانيه دارا ۱۰۰۰/۱

 يسينکرونايز، اهرم جلو بر و برگردان دست
، دکمه تأخير يفيلم، شماره انداز مکانيک

  ، يزمان عکسبردار

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۵

 يميليمتر ۲۸، لنز وايديمتر يميل ۵۰نرمال   يلنز دوربين عکاس۱۸
  يميليمتر ۲۰۰و لنز تله فتو 

دستگاه از هر  ۵
  نمونه

  يسرمايه ا۱

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  يمتر يميل ۱۰۰  لنز ماکرو ۱۹
  يسرمايه ا۱  ييک سر CU/1/2/3//4  کلوز آپ  يلنزها۲۰



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يفن مشخصات  نام تجهيزات  رديف
سانتيمتر،  ۱۵۰قابل حمل، طول پايه ها  سه پايه ۲۱

  جمع شونده 
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  ديجيتال   فالش متر ۲۲
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  يداخل يقفسه بند يمتر دارا ۵/۱*۲  وسايل  يکمد نگهدار۲۳
  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يدر زمينه آموزش عکاس  ياساليد آموزش۲۴
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يدر زمينه آموزش عکاس  ينوار ويدئو آموزش۲۵
۲۶CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يدر زمينه آموزش عکاس  يآموزش  
  يسرمايه ا۱  جلد ۱۰۰   يويرسازآثار مربوط به تص   يکمک آموزش يکتابها۲۷
درجه  ۱۰۰تا  يفلز يو عقربه ا يالکل  دما سنج ۲۸

  سانتيگراد 
درحکم   عدد ۳

  يمصرف
درحکم   عدد ۶  ييا فلز يپالستيک  انبرک کاغذ ۲۹

  يمصرف
درحکم   دستگاه ۲  ، متوسطيمعمول   يخياط يقيچ۳۰

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  ۵/۰تا  ۱/۰از  يبا نوک ها  قلم راپيد۳۱

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  ۰۰و ۰  آبرنگ يقلم مو۳۲

  يمصرف
  يمصرف  عدد ۲  وات SafeLight ۱۰۰قرمز تيره   المپ قرمز مخصوص تاريکخانه ۳۳
  يمصرف  ليتر  ۴۰  ماه و بيشتر ۶به مدت  يبا قابليت نگهدار ظهور و ثبوت فيلم و کاغذ يدارو۳۴
و  ۲۰۰، ۱۰۰ يپانکرو ماتيک، با حساسيتها  فيلم سياه و سفيد ۳۵

۴۰۰ I.S.O 

  يمصرف  حلقه 60

سياه و سفيد در سه درجه حساسيت نرمال،    يکاغذ عکاس۳۶
  سافت، هارد

  يمصرف  يبرگ ۵۰بسته  ۵

  يمصرف  بسته ۵  يرنگ مشک   مرکب راپيد ۳۷
  

  ۲و  ۱ يتجسم يهنرها يمبان كارگاه- ۳
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
* ۷۰اف  يحه رويي با روکش ام دصف  ميز رسم با زاويه متحرک   ۱

 سانتيمتر  ۹۰سانتيمتر و ارتفاع  ۱۰۰

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱۵

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  سه پايه، ثابت بدون چرخ  گردان  يصندل  ۲
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲  سانتيمتر  ۱۰۰*  ۷۰با صفحه مات   ميز نور   ۳
  يسرمايه ا۱  بسته ۱۰  با نوک اضافه ۱تا  ۱/۰از شماره   قلم راپيد   ۱۶
  يسرمايه ا۱  عدد۱۰  يبا لوازم جانب   يپرگار مهندس  ۱۸



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  ياساليد آموزش  ۲۴
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  ينوار ويدئو آموزش  ۲۵
۲۶  CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يتجسم ياهنره يدر زمينه آموزش مبان  يآموزش  
  يسرمايه ا۱  جلد ۱۰۰   يآثار مربوط به تصويرساز   يکمک آموزش يکتابها  ۲۷
درحکم   عدد  ۵  گوناگون يدر اندازه ها  ) کاتر(تيغ برش   ۴

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  يمتوسط معمول  يخياط يقيچ  ۵

  يمصرف
 ۹۰-۵۰- ۳۰ يدر اندازه ها يفلز  خط کش   ۱۱

  يسانتيمتر
درحکم   عدد ۶

  يمصرف
درحکم   بسته  ۵   ۱۲تا  ۰ ياز شماره ها  مخصوص آبرنگ  يقلم مو  ۱۴

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  يسانتيمتر ۵۰  گونيا   ۱۹

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  يسانتيمتر ۲۰  نقاله   ۲۰

  يمصرف
، مربع و اشکال گوناگون يدايره، بيض  شابلون   ۲۱

  يو غير هندس يهندس
درحکم   يسر ۵

  يمصرف
  يمصرف  عدد ۵  شفاف يو پالستيک يکاغذ   نوار چسب  ۶
  يمصرف  عدد ۵  يمايع و ماتيک  چسب  ۷
  يمصرف  بند از هر نوع ۱  گالسه و غير گالسه ، بافت دار، سفيد    انواع کاغذ  ۸
ورق از هر  ۵۰ ساده و بافت دار  مقوا  ۹

  نوع
  يمصرف

برگ از هر  ۵۰  گوناگون يدر رنگها يکاغذ رنگ  ۱۰
  رنگ

  يمصرف

  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  يمداد شمع  ۱۲
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ گواش   ۱۳
  يمصرف  بسته  ۵  يعدد ۲۴   يمداد رنگ  ۱۵
  يمصرف  بسته ۱۰  يو رنگ يمشک  مرکب راپيد   ۱۷
  يمصرف  برگ ۵۰    ) زيپاتون( ورقه نازک چسب دار  ۲۲
  يمصرف  جعبه ۵  رنگ  ۱۲  رنگ آکريليک   ۲۳

  
   ۲و  ۱ يطراح كارگاه- ۴
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  جهيزاتنام ت  رديف
  يسرمايه ا۱  عدد ۱۵ ي، قابل تنظيم در اندازه هايچوب   يسه پايه طراح  ۱



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  جهيزاتنام ت  رديف
 گوناگون 

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  و چرخ يبدون  پشت  گردان  يصندل  ۲
  يسرمايه ا۱ عدد از هر نوع  ۵  سانتيمتر ۳۰*۴۰و  ۴۰*  ۶۰با صفحه    يتخته شاس  ۳
  يسرمايه ا۱  عدد  ۵  انسان، حيوان ، سفال، اشياء گوناگون     يمدل طراح  ۴
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۲  چخ دار با پايه قابل تنظيم بلند  چراغ پايه دار سيار  ۵
  يسرمايه ا۱  ا عدد متر، چرخدار ۱*۲تمام قد،  آينه   ۱۰
با قابليت حرکت  ييا پالستيک  يچوب  يآدمک متحرک طراح  ۱۵

  مفاصل
  يا سرمايه۱  عدد ۳

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  مشبک  يسانتيمتر فلز ۸۰*۱۲۰   يقفسه مخصوص کاغذ طراح  ۱۶
  يسرمايه ا۱  عدد ۳  يشش قفسه عمود  يکمد لباس و ابزار طراح  ۱۷
  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يدر زمينه آموزش طراح  ياساليد آموزش  ۲۰
  ياسرمايه ۱  حلقه ۱۰   يدر زمينه آموزش طراح  ينوار ويدئو آموزش  ۲۱
۲۲  CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يدر زمينه آموزش طراح  يآموزش  
و  ۵۰  يدر اندازه ها يو پالستيک  يفلز  خط کش   ۱۱

  يسانتيمتر ۱۰۰
درحکم   عدد ۶

  يمصرف
درحکم   عدد از هر نوع ۵   ۳تا  ۰شماره    يقلم فلز  ۱۴

  يمصرف
  يمصرف  بسته ۱۰  با نوک اضافه ۱تا  ۱/۰از شماره   قلم راپيد   ۱۲
  يمصرف  بسته۵   يکاغذ  وار چسب ن  ۶
  يمصرف  بند از هر نوع۱  و سفيد، گالسه  يسانتيمتر کاه۱۰۰*۷۰  يکاغذ طراح  ۷
  يمصرف  بسته از هر نوع ۵   ۶تا  ۱ يشماره ها   BوH   يها يسر   يمداد طراح  ۸
ساده و بافت دار، اشتنباخ، مات و   مقوا  ۹

 براق،فابريانو

ورق از هر  ۵۰
  نوع

  يمصرف

  يمصرف  بسته ۱۰  يو رنگ يمشک  راپيد مرکب   ۱۳
  يمصرف  بسته ۵    يزغال طراح  ۱۸
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ پاستل  ۱۹
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 مديريت خانواده  -۱۱ -۲
  دوم و سوم  ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرامديريت خانواده فهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  يباف يقال - ۱
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يصات فنمشخ  نام تجهيزات  رديف
    عدد ۱۵  يفلز – cm ۱۲۰*۸۰  -فندک دار   يدار قال  ۱
    عدد ۸  همراه دار  نيمکت مخصوص  ۲
    عدد ۱۵  )ي، شاخه، قالب، قيچيباف يسيخ قال(شامل   يکيت قال  ۳
  
  ۲و  ۱ يکارگاه خياط - ۲

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
    عدد Cm۱۵۰* Cm۲۰۰  ۲  ميز برش   ۱
رويه  يدارا  عدد ۱۶  پايه زيگزاک، جادکمه، حاشيه دوز يتمام اتوماتيک ، دارا  يروميز يچرخ خياط   ۲

صاف و 
  روشن

    عدد ۴  و قابل تنظيم درجه حرارت ينوع الکتريک  اتو   ۳
  غيربازارمشترک  عدد ۴  پايه دار،  بزرگ  ميز اتو با ژانت   ۴

    عدد ۱۶  با ارتفاع قابل تنظيم  تابوره   ۵
    عدد ۲  سه طرفه، رخت آويز يشامل آينه قد  اتاق پرو   ۶
    عدد ۱ *پايه دار   راسته دوز يچرخ خياط   ۷
    عدد ۱  **مخصوص  يبا صندل  )سردوز(اورالک  يچرخ خياط   ۸
    يسر ۱  ۳۶- ۴۴ يدر سايزها يمانکن ثابت با روکش پارچه ا  )زنانه(مانکن    ۹
    ددع ۱  متناسب با اندازه سالن دوخت  وايت برد   ۱۰
    عدد ۲  با شيشه مات ياندازه متوسط استاندارد آموزش  ميز نور   ۱۱
    عدد ۵  خانه ۶  کمد دانش آموز   ۱۲
  
  کارگاه تهيه و تدارک غذا - ۳

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
    دستگاه ۳  استاندارد با ترموکوپل –فرداربزرگ   گاز پنج شعله   ۱
 غيربازارمشترک  دستگاه ۳  استاندارد  )مخلوط کن، آسياب ،يآب ميوه گير(همه کاره    ۲
    دستگاه ۱    يبرق يکارد اره ا   ۳
    دستگاه ۱  کيلوگرم ۵تا  ۳از  يحساسيت گرم  يحساس الکترونيک يترازو   ۴
    دستگاه ۱  استاندارد  )متوسط(فريزر ايستاده    ۵
    دستگاه ۱  استاندارد  متوسط يپلوپز برق   ۶
    عدد ۳  استاندارد  حرارت سنج گوشت   ۷
    دستگاه ۱  استاندارد  )يبسته بند يبرا(ماشين دوخت نايلون    ۸
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  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
    عدد ۱۸    يپالستيک يغذاخور يصندل   ۹
    عدد ۳    )نفره ۶(تاشو  يميز غذاخور   ۱۰
    دستگاه ۱  استاندارد  يخچال فريزر ايستاده   ۱۱
    دستگاه ۱  استاندارد  يخچال   ۱۲
    دستگاه ۳  يمعمول  آشپزخانه يترازو   ۱۳
    دستگاه ۱  پنج شعله با ترموکوپل  اجاق گاز فردار   ۱۴
    دستگاه ۱    )،  مخلوط کن، آسيابيآب ميوه گير(سه کاره    ۱۵
 

با ميز مخصوص و  ييا سوئيس يدور، قطعات ژاپن ۲۸۰۰تا  ۱۴۰۰تمام روغن يا نيمه روغن، سرعت دينام در هر دقيقه بين     *
  چرخ رويه مالمينه

با تيغه قابل تعمير و تعويض با ميز  ييا سوئيس يتمام اتوماتيک با قطعات ژاپن –سه نخ تا پنج نخ قابل تبديل به دو نخ  **
 مخصوص رويه مالمينه
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 يمرمت آثار فرهنگ  -۱۲ -۲
  دوم و سوم  ينفر هنرجو در پايه ها يکارگاه با ظرفيت پذيرش س يبرا  يمرمت آثار فرهنگفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  ، علم مناظر ومرايآ ينقوش سنت ي، ، طراح ي،هندسه نقوش سنتكارگاه  - ۱
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات رديف

  يسرمايه ا۱  ۱۵  اف يه ام ديرو)  يميز نقشه کش( قابل تنظيم   ميز کار  ۱
  يسرمايه ا۱  ۱۵  اف يگردان رويه ام د  صندلي  ۲
  يسرمايه ا۱  ۵  قالب تغيير  چراغ مطاله  ۳
  يسرمايه ا۱  ۱  )۷۰*۱۰۰( کشو ۱۰  فايل نقشه  ۴

 
   ۱ يطراح كارگاه- ۲
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف

 ي، قابل تنظيم در اندازه هايچوب   يسه پايه طراح۱
 گوناگون 

  يسرمايه ا۱  عدد ۱۵

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  و چرخ يبدون  پشت  گردان  يصندل۲
  يسرمايه ا۱ عدد از هر نوع  ۵   سانتيمتر۳۰*۴۰و  ۴۰*  ۶۰با صفحه    يتخته شاس۳
  يسرمايه ا۱  عدد  ۵  انسان، حيوان ، سفال، اشياء گوناگون     يمدل طراح۴
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۲  چخ دار با پايه قابل تنظيم بلند  چراغ پايه دار سيار۵
با قابليت حرکت  ييا پالستيک  يچوب  يآدمک متحرک طراح۶

  مفاصل
  يسرمايه ا۱  عدد ۳

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  مشبک  يسانتيمتر فلز ۸۰*۱۲۰   يص کاغذ طراحقفسه مخصو۷
  يسرمايه ا۱  عدد ۳  يشش قفسه عمود  يکمد لباس و ابزار طراح۸
  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يدر زمينه آموزش طراح  ياساليد آموزش۹
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يدر زمينه آموزش طراح  ينوار ويدئو آموزش۱۰
۱۱CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يآموزش طراح در زمينه  يآموزش  
درحکم   ا عدد متر، چرخدار ۱*۲تمام قد،  آينه ۱۲

  يمصرف
و  ۵۰  يدر اندازه ها يو پالستيک  يفلز  خط کش ۱۳

  يسانتيمتر ۱۰۰
درحکم   عدد ۶

  يمصرف
درحکم   عدد از هر نوع ۵   ۳تا  ۰شماره    يقلم فلز۱۴

  يمصرف
  يمصرف  بسته ۱۰  هبا نوک اضاف ۱تا  ۱/۰از شماره   قلم راپيد ۱۵
  يمصرف  بسته۵   يکاغذ  نوار چسب ۱۶
  يمصرف  بند از هر نوع۱  و سفيد، گالسه  يسانتيمتر کاه۱۰۰*۷۰  يکاغذ طراح۱۷
  يمصرف  بسته از هر نوع ۵   ۶تا  ۱ يشماره ها   BوH   يها يسر   يمداد طراح۱۸
  يمصرفورق از هر  ۵۰ساده و بافت دار، اشتنباخ، مات و   مقوا۱۹
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  نوع براق،فابريانو
  يمصرف  بسته ۱۰  يو رنگ يمشک  مرکب راپيد ۲۰
  يمصرف  بسته ۵    يزغال طراح۲۱
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ پاستل۲۲

 
  ۲و  ۱ يتجسم يهنرها يمبان كارگاه- ۳
  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
* ۷۰اف  يصفحه رويي با روکش ام د  ميز رسم با زاويه متحرک    ۱

 سانتيمتر  ۹۰انتيمتر و ارتفاع س ۱۰۰

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱۵

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  سه پايه، ثابت بدون چرخ  گردان  يصندل   ۲
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲  سانتيمتر  ۱۰۰*  ۷۰با صفحه مات   ميز نور    ۳
  يسرمايه ا۱  بسته ۱۰  با نوک اضافه ۱تا  ۱/۰از شماره   قلم راپيد    ۴
  يسرمايه ا۱  عدد۱۰  يلوازم جانببا    يپرگار مهندس   ۵
  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  ياساليد آموزش   ۶
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  ينوار ويدئو آموزش   ۷
۸   CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يتجسم يهنرها يدر زمينه آموزش مبان  يآموزش  
  يسرمايه ا۱  جلد ۱۰۰   يآثار مربوط به تصويرساز   يکمک آموزش يکتابها   ۹
درحکم   عدد  ۵  گوناگون يدر اندازه ها  ) کاتر(تيغ برش    ۱۰

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  يمتوسط معمول  يخياط يقيچ   ۱۱

  يمصرف
 ۹۰-۵۰- ۳۰ يدر اندازه ها يفلز  خط کش    ۱۲

  يسانتيمتر
درحکم   عدد ۶

  يمصرف
درحکم   بسته  ۵   ۱۲ تا ۰ ياز شماره ها  مخصوص آبرنگ  يقلم مو   ۱۳

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  يسانتيمتر ۵۰  گونيا    ۱۴

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  يسانتيمتر ۲۰  نقاله    ۱۵

  يمصرف
، مربع و اشکال گوناگون يدايره، بيض  شابلون    ۱۶

  يو غير هندس يهندس
درحکم   يسر ۵

  يمصرف
  يمصرف  عدد ۵  شفاف يو پالستيک يکاغذ  نوار چسب    ۱۷
  يمصرف  عدد ۵  يمايع و ماتيک  چسب   ۱۸
  يمصرف  بند از هر نوع ۱  گالسه و غير گالسه ، بافت دار، سفيد    انواع کاغذ   ۱۹
  يمصرفورق از هر  ۵۰ ساده و بافت دار  مقوا   ۲۰
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  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  نوع

برگ از هر  ۵۰  گوناگون يدر رنگها يکاغذ رنگ   ۲۱
  رنگ

  يمصرف

  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  يمداد شمع   ۲۲
  يمصرف  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ گواش    ۲۳
  يمصرف  بسته  ۵  يعدد ۲۴   يمداد رنگ   ۲۴
  يمصرف  بسته ۱۰  يو رنگ يمشک  مرکب راپيد    ۲۵
  يمصرف  برگ ۵۰    ) زيپاتون( ورقه نازک چسب دار   ۲۶
  يمصرف  جعبه ۵  رنگ  ۱۲  رنگ آکريليک    ۲۷

  
  )                        ۱(  يعکاس كارگاه - ۴

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
سانتيمتر،محور  ۶* ۷تا  يميليمتر ۳۵کاش   اه و سفيد آگرانديسور سي۱

وات و  ۷۵سانتيمتر، منبع نور  ۱۱۰ يعمود
فيلتر  يکشو يولت ، کندانسور دارا ۲۲۰
و قابليت شيفت و تيلت، مجموعه  يژالتين

، يلنز و اتاقک نور، کنترل فوکوس دو ريل
  يميليمتر ۷۰و  ۵۰ يبا لنزها

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱۵

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  يالکترونيک  گرانديسورتايمر آ۲
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱۵  سانتيمتر ۲۴* ۳۰  کاش کاغذ زير آگرانديسور۳
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۳  يميليمتر ۱۳۵  کاش کنتاکت ۴
  يسرمايه ا۱  دستگاه ۲  سانتيمتر دو طرفه  ۳۰* ۴۰با صفحه استيل    خشک کن کاغذ ۵
 ۸۰ر با قابليت حرارت تا سانتيمت ۳۰* ۴۰  گرمکن دارو ۶

  درجه سانتيگراد
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۶

مقاوم در برابر  يسانتيمتر، پالستيک ۳۰* ۴۰  تشت ظهور و ثبوت کاغذ۷
  درجه سانتيگراد ۸۰حرارت تا 

  يسرمايه ا۱  عدد ۶

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲  سانتيمتر، ۲۴* ۳۰با صفحه   برش کاغذ يقيچ۸
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  دار ، کمد يعمود  خشک کن فيلم ۹
 ۱۳۵ يبا قابليت ظهور فيلمها يحلقه ا ۲  تانک ظهور فيلم ۱۰

با در پوش قابل انعطاف  ي، پالستيک۱۲۰و
  و قيف ضد نور

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۵

دقيقه با  ۱۱۹ديجيتال با قابليت شمارش تا    يتايمر زمان سنج الکترونيک۱۱
  قرمز رنگ يديود نور

  يا سرمايه۱  دستگاه  ۲

  يسرمايه ا۱  عدد ۶  تيره ضد اسيد ييا شيشه ا يپالستيک  دارو  يظروف نگهدار۱۲
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  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
 يميل ۵۰،۱۰۰،۲۰۰با گنجايش  يپالستيک  مايعات يظروف مدرج اندازه گير۱۳

  ليتر
  يسرمايه ا۱  يسر ۳

مخصوص آويزان  ييا فلز يپالستيک  گيره آويز فيلم۱۴
  کردن فيلم

  يسرمايه ا۱  عدد ۲۰

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  ييا عقربه اديجيتال   نورسنج ۱۵
سيستم  ي، دارا۴۰پر تابل، با گايد نامبر    يفالش الکترونيک۱۶

  و اتوماتيک  يمکانيک
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱

نورسنج  ي، دارا يانعکاس يميليمتر ۳۵   يدوربين عکاس۱۷
T.T.Lاز سرعت  ي، شاتر پرده فلزB  تا
اتصال فالش و سيم  يثانيه دارا ۱۰۰۰/۱

 ينکرونايز، اهرم جلو بر و برگردان دستسي
، دکمه تأخير يفيلم، شماره انداز مکانيک

  ، يزمان عکسبردار

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۵

 يميليمتر ۲۸، لنز وايديمتر يميل ۵۰نرمال   يلنز دوربين عکاس۱۸
  يميليمتر ۲۰۰و لنز تله فتو 

دستگاه از هر  ۵
  نمونه

  يسرمايه ا۱

  يسرمايه ا۱  دستگاه ۱  يمتر يميل ۱۰۰  لنز ماکرو ۱۹
  يسرمايه ا۱  ييک سر CU/1/2/3//4  کلوز آپ  يلنزها۲۰
سانتيمتر،  ۱۵۰قابل حمل، طول پايه ها  سه پايه ۲۱

  جمع شونده 
  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۲

  يسرمايه ا۱  دستگاه  ۱  ديجيتال   فالش متر ۲۲
  يايه اسرم۱  دستگاه ۱  يداخل يقفسه بند يمتر دارا ۵/۱*۲  وسايل  يکمد نگهدار۲۳
  يسرمايه ا۱  قطعه ۵۰۰  يدر زمينه آموزش عکاس  ياساليد آموزش۲۴
  يسرمايه ا۱  حلقه ۱۰   يدر زمينه آموزش عکاس  ينوار ويدئو آموزش۲۵
۲۶CD يسرمايه ا۱  عدد ۲۰  يدر زمينه آموزش عکاس  يآموزش  
  يسرمايه ا۱  جلد ۱۰۰   يآثار مربوط به تصويرساز   يکمک آموزش يکتابها۲۷
درجه  ۱۰۰تا  يفلز يو عقربه ا يلالک  دما سنج ۲۸

  سانتيگراد 
درحکم   عدد ۳

  يمصرف
درحکم   عدد ۶  ييا فلز يپالستيک  انبرک کاغذ ۲۹

  يمصرف
درحکم   دستگاه ۲  ، متوسطيمعمول   يخياط يقيچ۳۰

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  ۵/۰تا  ۱/۰از  يبا نوک ها  قلم راپيد۳۱

  يمصرف
درحکم   عدد ۵  ۰۰و ۰  آبرنگ يقلم مو۳۲



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  تجهيزات يمشخصات فن  نام تجهيزات  رديف
  يمصرف

  يمصرف  عدد ۲  وات SafeLight ۱۰۰قرمز تيره   مپ قرمز مخصوص تاريکخانه ال۳۳
  يمصرف  ليتر  ۴۰  ماه و بيشتر ۶به مدت  يبا قابليت نگهدار ظهور و ثبوت فيلم و کاغذ يدارو۳۴
و  ۲۰۰، ۱۰۰ يپانکرو ماتيک، با حساسيتها  فيلم سياه و سفيد ۳۵

۴۰۰ I.S.O 

  يمصرف  حلقه 60

فيد در سه درجه حساسيت نرمال، سياه و س   يکاغذ عکاس۳۶
  سافت، هارد

  يمصرف  يبرگ ۵۰بسته  ۵

  يمصرف  بسته ۵  يرنگ مشک   مرکب راپيد ۳۷
  



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يموسيق  -۱۳ -۲
 .گردد يما ارائه ميغات و سازمان صدا و سيسازمان تبل ,ي در مراکز وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم رشته فوق الذکر صرفاً

وس مشترک با ساير رشته ها از همان استاندارد تبعيت می کند و تجهيزات خاص مطابق با استاندارد استاندارد تجهيزات مربوط به در
 .محل اجرا مي باشد



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 ينقاش  -۱۴ -۲
  براي کارگاه با ظرفيت پذيرش سي نفر هنرجو در پايه هاي دوم و سوم نقاشي فهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  چاپ دستي كارگاه -1
  مالحظات  تعداد  ني تجهيزاتمشخصات ف  نام تجهيزات  رديف

  سرمايه اي۱  دستگاه ۲  متر ۱متر به ارتفاع  ۴در  ۲  ميز کار با روکش ضد آب و لسيد   ۱

  دستگاه پرس چاپ دستي   ۲

سانتيمتردو نورد فوالدي در  ۳۸*۷۰*۴۵ابعاد حد اقل 
سانتيمتر،دسته و چرخ لنگر به  ۱۲باال و پايين به قطر 

وهاي باال برنده سانتيمتر، داراي باز ۲۰طول و قطر 
نوردها، صفحه فلزي متحرک، اتصاالت بدنه فوالدي 

  آب استيل دار

  سرمايه اي۱  دستگاه ۱

  سرمايه اي۱  دستگاه ۱  سانتيمتر ۱۰۰*۷۰  ميز نور    ۳
  سرمايه اي۱  دستگاه ۱  خانه ۲۰سانتيمتر  ۱۰۰*۷۰  قفسه مخصوص خشک کردن  کارهاي چاپي   ۴
  سرمايه اي۱  دستگاه ۱  راي قفسه بندي داخليمتر دا ۵/۱*۲  کمد نگهداري وسايل چاپ   ۵
  سرمايه اي۱  قطعه ۵۰۰  در زمينه آموزش چاپ دستي  اساليد آموزشي   ۶
  سرمايه اي۱  حلقه ۱۰   در زمينه آموزش چاپ دستي  نوار ويدئو آموزشي   ۷
۸   CD سرمايه اي۱  عدد ۲۰  در زمينه آموزش چاپ دستي  آموزشي  
  سرمايه اي۱  جلد ۱۰۰  ويرسازي آثار مربوط به تص  کتابهاي کمک آموزشي    ۹
  در حکم مصرفي   عدد ۵  معمولي مخصوص آهن  سوهان تخت    ۱۰
  در حکم مصرفي  بسته ۵  مخصوص ساييدن فلزات  فرچه سيمي   ۱۱
  در حکم مصرفي  عدد ۱۰  فلزي آج دار  غلتک    ۱۲
  در حکم مصرفي  عدد ۶  سانتيمتري ۹۰-۵۰- ۳۰فلزي در اندازه هاي   خط کش    ۱۳
  در حکم مصرفي  قاب ۳۰  سانتيمتر ۳۰* ۴۰و  ۲۴* ۳۰در اندازه هاي   کرينچارچوب چاپ سيلک اس   ۱۴
  در حکم مصرفي  عدد ۱۰  سانتيمتر ۵و  ۱۰فلزي با پهناي تيغه   کاردک    ۱۵

 ۲۸رويه الستيکي ضد روغن و اسيد،عرض تيغه   اسکوئيجي    ۱۶
  در حکم مصرفي  عدد ۵  سانتيمتر

  مغار   ۱۷
 عددي،با تيغه فوالدي ضد زنگ کج و تخت ۶سري 

U و V ،سانتيمتر، دسته چوبي  يا پالستيک  ۱۵شکل
  فشرده

  در حکم مصرفي  سري ۵

  در حکم مصرفي  عدد ۱۰  سانتيمتري پالستيک فشرده  ۲۰با نورد عرض   غلتک رول دستي   ۱۸
  در حکم مصرفي  دستگاه ۲  معمولي، متوسط  قيچي خياطي    ۱۹
  در حکم مصرفي  عدد ۵  کوچک و بزرگ   )کاتر(تيغ برش    ۲۰

از هر شماره   ۵و  ۳شماره هاي   مخصوص رنگ و روغنقلم موي    ۲۱
  مصرفي  عدد ۱۰

  مصرفي  بسته ۵  در رنگهاي گوناگون   کاغذ کاربن    ۲۲
  مصرفي  بسته ۵  رنگ  ۱۲  مداد شمعي   ۲۳
  مصرفي  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ گواش    ۲۴
  مصرفي  کيلو ۲  مخصوص چاپ سيلک   الک حساس   ۲۵
  مصرفي  برگ ۱۰۰  سانتيمتردر رنگ هاي گوناگون   ۷۰در ۵۰ مقوا    ۲۶
  مصرفي  برگ ۲۰  مخصوص آهن   سمباده کاغذي    ۲۷
  مصرفي  کيلو گرم ۱۰  قرمز _ آبي_در رنگهاي زرد   مرکب چاپ   ۲۸
  مصرفي  ليتر  ۵    تينر فوري   ۲۹



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  ني تجهيزاتمشخصات ف  نام تجهيزات  رديف
  مصرفي  متر ۲۰    پارچه کتان     ۳۰
  مصرفي  متر ۱۵  ريز بافت   پارچه توري سيلک اسکرين    ۳۱
  مصرفي  قور ۵۰  سانتيمتر ۲۰*۲۵  ورقه کفپوش لينولئوم    ۳۲
  مصرفي  ورق ۵  سانتيمتر ۱۰۰*۷۰  ورقه زينک چاپي مستعمل    ۳۳
  مصرفي  ورق ۳۰  ميلي متر ۲سانتيمتر با قطر  ۲۰*  ۲۵  ورقه مسي     ۳۴
  مصرفي  قطعه ۳۰  سانتيمتر ۲سانتيمتر با قطر  ۲۰*  ۲۵  تخته چوبي   ۳۵
  مصرفي  حلقه ۱۰  سانتيمتر ۵و  ۵/۲کاغذي  با پهناي   نوار چسب    ۳۶
  مصرفي  کيلو ۵    کاغذ پوستي   ۳۷

  
  عکاسي كارگاه - ۲

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
سانتيمتر،محور عمودي  ۶* ۷ميليمتري تا  ۳۵کاش   آگرانديسور سياه و سفيد    ۱

ولت ،  ۲۲۰وات و  ۷۵سانتيمتر، منبع نور  ۱۱۰
کندانسور داراي کشوي فيلتر ژالتيني و قابليت 

لنز و اتاقک نور، کنترل شيفت و تيلت، مجموعه 
  ميليمتري ۷۰و  ۵۰فوکوس دو ريلي، با لنزهاي 

  سرمايه اي۱  دستگاه  ۱۵

  سرمايه اي۱  دستگاه ۱۵  الکترونيکي  تايمر آگرانديسور   ۲
  سرمايه اي۱  دستگاه ۱۵  سانتيمتر ۲۴* ۳۰  کاش کاغذ زير آگرانديسور   ۳
  سرمايه اي۱  دستگاه  ۳  ميليمتري ۱۳۵  کاش کنتاکت    ۴
  سرمايه اي۱  دستگاه ۲  سانتيمتر دو طرفه  ۳۰* ۴۰با صفحه استيل    ن کاغذ خشک ک   ۵
درجه  ۸۰سانتيمتر با قابليت حرارت تا  ۳۰* ۴۰  گرمکن دارو    ۶

  سانتيگراد
  سرمايه اي۱  دستگاه  ۶

سانتيمتر، پالستيکي مقاوم در برابر حرارت  ۳۰* ۴۰  تشت ظهور و ثبوت کاغذ   ۷
  درجه سانتيگراد ۸۰تا 

  مايه ايسر۱  عدد ۶

  سرمايه اي۱  دستگاه  ۲  سانتيمتر، ۲۴* ۳۰با صفحه   قيچي برش کاغذ   ۸
  سرمايه اي۱  دستگاه  ۱  عمودي، کمد دار   خشک کن فيلم    ۹
، ۱۲۰و ۱۳۵حلقه اي با قابليت ظهور فيلمهاي  ۲  تانک ظهور فيلم    ۱۰

  پالستيکي با در پوش قابل انعطاف و قيف ضد نور
  سرمايه اي۱  دستگاه ۵

دقيقه با ديود  ۱۱۹ديجيتال با قابليت شمارش تا   مان سنج الکترونيکي تايمر ز   ۱۱
  نوري قرمز رنگ

  سرمايه اي۱  دستگاه  ۲

  سرمايه اي۱  عدد ۶  پالستيکي يا شيشه اي تيره ضد اسيد  ظروف نگهداري دارو    ۱۲
  ايسرمايه ۱  سري ۳  ميلي ليتر ۵۰،۱۰۰،۲۰۰پالستيکي با گنجايش   ظروف مدرج اندازه گيري مايعات   ۱۳
  سرمايه اي۱  عدد ۲۰  پالستيکي يا فلزي مخصوص آويزان کردن فيلم  گيره آويز فيلم   ۱۴
  سرمايه اي۱  دستگاه  ۱  ديجيتال يا عقربه اي  نورسنج    ۱۵
، داراي سيستم مکانيکي و ۴۰پر تابل، با گايد نامبر   فالش الکترونيکي    ۱۶

  اتوماتيک 
  سرمايه اي۱  دستگاه  ۱

، T.T.Lانعکاسي ، داراي نورسنج ميليمتري  ۳۵  دوربين عکاسي    ۱۷
ثانيه  ۱۰۰۰/۱تا  Bشاتر پرده فلزي از سرعت 

داراي اتصال فالش و سيم سينکرونايز، اهرم جلو 
بر و برگردان دستي فيلم، شماره انداز مکانيکي، 

  سرمايه اي۱  دستگاه  ۵



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  دکمه تأخير زمان عکسبرداري، 

ميليمتري و لنز تله  ۲۸ميلي متري، لنز وايد ۵۰نرمال   لنز دوربين عکاسي   ۱۸
  ميليمتري ۲۰۰فتو 

دستگاه از هر  ۵
  نمونه

  سرمايه اي۱

  سرمايه اي۱  دستگاه ۱  ميلي متري ۱۰۰  لنز ماکرو    ۱۹
  سرمايه اي۱  يک سري CU/1/2/3//4  لنزهاي کلوز آپ    ۲۰
  سرمايه اي۱  دستگاه  ۲  سانتيمتر، جمع شونده  ۱۵۰قابل حمل، طول پايه ها  سه پايه    ۲۱
  سرمايه اي۱  دستگاه  ۱  ديجيتال   فالش متر    ۲۲
  سرمايه اي۱  دستگاه ۱  متر داراي قفسه بندي داخلي ۵/۱*۲  کمد نگهداري وسايل   ۲۳
  سرمايه اي۱  قطعه ۵۰۰  در زمينه آموزش عکاسي  اساليد آموزشي   ۲۴
  سرمايه اي۱  حلقه ۱۰   در زمينه آموزش عکاسي  نوار ويدئو آموزشي   ۲۵
۲۶   CD سرمايه اي۱  عدد ۲۰  در زمينه آموزش عکاسي  آموزشي  
  سرمايه اي۱  جلد ۱۰۰  آثار مربوط به تصويرسازي   کتابهاي کمک آموزشي    ۲۷
  درحکم مصرفي  عدد ۳  درجه سانتيگراد  ۱۰۰الکلي و عقربه اي فلزي تا   دما سنج    ۲۸
  درحکم مصرفي  عدد ۶  پالستيکي يا فلزي  انبرک کاغذ    ۲۹
  درحکم مصرفي  دستگاه ۲  معمولي، متوسط  قيچي خياطي    ۳۰
  درحکم مصرفي  عدد ۵  ۵/۰تا  ۱/۰با نوک هاي از   قلم راپيد   ۳۱
  درحکم مصرفي  عدد ۵  ۰۰و ۰  قلم موي آبرنگ   ۳۲
  مصرفي  عدد ۲  وات SafeLight ۱۰۰قرمز تيره   المپ قرمز مخصوص تاريکخانه    ۳۳
  مصرفي  ليتر  ۴۰  ماه و بيشتر ۶با قابليت نگهداري به مدت  داروي ظهور و ثبوت فيلم و کاغذ   ۳۴
 ۴۰۰و  ۲۰۰، ۱۰۰پانکرو ماتيک، با حساسيتهاي   ياه و سفيد فيلم س   ۳۵

I.S.O 
  مصرفي  حلقه 60

سياه و سفيد در سه درجه حساسيت نرمال، سافت،   کاغذ عکاسي    ۳۶
  هارد

  مصرفي  برگي ۵۰بسته  ۵

  مصرفي  بسته ۵  رنگ مشکي   مرکب راپيد    ۳۷
  
  مباني هنرهاي تجسمي كارگاه- ۳

  مالحظات  تعداد  يزاتمشخصات فني تجه  نام تجهيزات  رديف
 ۱۰۰* ۷۰صفحه رويي با روکش ام دي اف   ميز رسم با زاويه متحرک ۱

 سانتيمتر  ۹۰سانتيمتر و ارتفاع 

  سرمايه اي۱  دستگاه  ۱۵

  سرمايه اي۱  دستگاه ۱۵  سه پايه، ثابت بدون چرخ  صندلي گردان ۲
  سرمايه اي۱  دستگاه  ۲  سانتيمتر  ۱۰۰*  ۷۰با صفحه مات   ميز نور ۳
  سرمايه اي۱  بسته ۱۰  با نوک اضافه ۱تا  ۱/۰از شماره   قلم راپيد ۴
  سرمايه اي۱  عدد۱۰  با لوازم جانبي  پرگار مهندسي ۵
  سرمايه اي۱  قطعه ۵۰۰  در زمينه آموزش مباني هنرهاي تجسمي  اساليد آموزشي۶
  سرمايه اي۱  حلقه ۱۰   در زمينه آموزش مباني هنرهاي تجسمي  نوار ويدئو آموزشي۷
۸CD سرمايه اي۱  عدد ۲۰  در زمينه آموزش مباني هنرهاي تجسمي  آموزشي  
  سرمايه اي۱  جلد ۱۰۰  آثار مربوط به تصويرسازي   کتابهاي کمک آموزشي ۹
  درحکم مصرفي  عدد  ۵  در اندازه هاي گوناگون  ) کاتر(تيغ برش ۱۰
  درحکم مصرفي  عدد ۵  متوسط معمولي  قيچي خياطي۱۱
  درحکم مصرفي  عدد ۶  سانتيمتري ۹۰-۵۰- ۳۰اي فلزي در اندازه ه  خط کش ۱۲



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  يزاتمشخصات فني تجه  نام تجهيزات  رديف
  درحکم مصرفي  بسته  ۵   ۱۲تا  ۰از شماره هاي   قلم موي مخصوص آبرنگ ۱۳
  درحکم مصرفي  عدد ۵  سانتيمتري ۵۰  گونيا ۱۴
  درحکم مصرفي  عدد ۵  سانتيمتري ۲۰  نقاله ۱۵
دايره، بيضي، مربع و اشکال گوناگون هندسي و   شابلون ۱۶

  غير هندسي
  حکم مصرفيدر  سري ۵

  مصرفي  عدد ۵  کاغذي و پالستيکي شفاف  نوار چسب ۱۷
  مصرفي  عدد ۵  مايع و ماتيکي  چسب۱۸
  مصرفي  بند از هر نوع ۱  گالسه و غير گالسه ، بافت دار، سفيد    انواع کاغذ۱۹
  مصرفي  ورق از هر نوع ۵۰ ساده و بافت دار  مقوا۲۰
برگ از هر  ۵۰  در رنگهاي گوناگون کاغذ رنگي۲۱

  رنگ
  فيمصر

  مصرفي  بسته ۵  رنگ  ۱۲  مداد شمعي۲۲
  مصرفي  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ گواش ۲۳
  مصرفي  بسته  ۵  عددي ۲۴  مداد رنگي ۲۴
  مصرفي  بسته ۱۰  مشکي و رنگي  مرکب راپيد ۲۵
  مصرفي  برگ ۵۰    ) زيپاتون( ورقه نازک چسب دار۲۶
  مصرفي  جعبه ۵  رنگ  ۱۲  رنگ آکريليک ۲۷

  
   ۲و  ۱طراحي  كارگاه- ۴

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  م تجهيزاتنا  رديف
  سرمايه اي۱  عدد ۱۵ چوبي، قابل تنظيم در اندازه هاي گوناگون   سه پايه طراحي ۱
  سرمايه اي۱  دستگاه ۱۵  بدون  پشتي و چرخ  صندلي گردان ۲
  سرمايه اي۱  عدد از هر نوع  ۵  سانتيمتر ۳۰*۴۰و  ۴۰*  ۶۰با صفحه   تخته شاسي ۳
  سرمايه اي۱  عدد  ۵  انسان، حيوان ، سفال، اشياء گوناگون     مدل طراحي۴
  سرمايه اي۱  دستگاه ۲  چخ دار با پايه قابل تنظيم بلند  چراغ پايه دار سيار۵
  سرمايه اي۱  ا عدد متر، چرخدار ۱*۲تمام قد،  آينه ۶
  سرمايه اي۱  عدد ۳  چوبي  يا پالستيکي با قابليت حرکت مفاصل  آدمک متحرک طراحي۷
  سرمايه اي۱  دستگاه  ۱  سانتيمتر فلزي مشبک  ۸۰*۱۲۰  قفسه مخصوص کاغذ طراحي ۸
  سرمايه اي۱  عدد ۳  شش قفسه عمودي  کمد لباس و ابزار طراحي۹
  سرمايه اي۱  قطعه ۵۰۰  در زمينه آموزش طراحي  اساليد آموزشي۱۰
  سرمايه اي۱  حلقه ۱۰   در زمينه آموزش طراحي  نوار ويدئو آموزشي۱۱
۱۲CD سرمايه اي۱  عدد ۲۰  در زمينه آموزش طراحي  آموزشي  
 ۱۰۰و  ۵۰فلزي  و پالستيکي در اندازه هاي    خط کش ۱۳

  سانتيمتري
  درحکم مصرفي  عدد ۶

  درحکم مصرفي  عدد از هر نوع ۵   ۳تا  ۰شماره   قلم فلزي ۱۴
  مصرفي  بسته ۱۰  با نوک اضافه ۱تا  ۱/۰از شماره   قلم راپيد ۱۵
  صرفيم  بسته۵  کاغذي   نوار چسب ۱۶
  مصرفي  بند از هر نوع۱  سانتيمتر کاهي و سفيد، گالسه ۱۰۰*۷۰  کاغذ طراحي۱۷
  مصرفي  بسته از هر نوع ۵   ۶تا  ۱شماره هاي    BوH سري هاي    مداد طراحي ۱۸
  مصرفي  ورق از هر نوع ۵۰ ساده و بافت دار، اشتنباخ، مات و براق،فابريانو  مقوا۱۹



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  م تجهيزاتنا  رديف
  صرفيم  بسته ۱۰  مشکي و رنگي  مرکب راپيد ۲۰
  مصرفي  بسته ۵    زغال طراحي۲۱
  مصرفي  بسته ۵  رنگ  ۱۲  رنگ پاستل۲۲
  
  نقاشي ورنگ در نقاشي  كارگاه - ۵

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  سرمايه اي۱  ۱۵  ۷۰*  ۱۰۰  ميز کار با زاويه متحرک۱
  سرمايه اي۱  ۱۵  ۷۰*  ۱۰۰  ميز نور۲
  سرمايه اي۱  ۲  ۵۰تکيه گاه  ۶۰ارتفاع پايه  ۳۰* ۱۲۰چوبي ابعاد   اسبک طراحي۳
  سرمايه اي۱  ۵  با مارک معتبر نيمه مکانيکي به روز mm    ۱۳۵  دوربين عکاسي۴
  سرمايه اي۱  ۱۰  سياه و سفيد  آگران ديسور۵
  سرمايه اي۱  ۲  دستي  پرس چاپ برجسته۶
  سرمايه اي۱  ۲  الستيکي  غلطک چاپ۷
  سرمايه اي۱  ۲سانتيمتر ۸۰*۱۲۰*۲۰۰  ميز کار۸
  درحکم مصرفي  ۱۵  گچي  سفيد –اسکلت انسان ۹
  درحکم مصرفي  ۱۵  با قابليت تغيير کوتاه و بلند شدن و جابجايي  )گردان(چهارپايه يا سه پايه متحرک ۱۰
  درحکم مصرفي  ۱۵  تاشو و قابل حمل  سه پايه نقاشي۱۱
  درحکم مصرفي  ۱  فلزي يا چوبي  فايل تک کشوئي۱۲
  درحکم مصرفي  ۱  با مارک معتبر  اپک۱۳
  درحکم مصرفي  ۳  با مارک معتبر  دستگاه اساليد۱۴
  درحکم مصرفي  بسته ۶  فلزي  چراغ  پايه دار۱۵
  درحکم مصرفي  ۱۵  فلزي دسته چوبي  کاردک نقاشي در شماره هاي مختلف۱۶
  درحکم مصرفي  ۱۵  فلزي دسته دار  سوهان چوب سا۱۷
  فيدرحکم مصر  ۱۵  پالستيک يا سه اليي با روکش سفيد  پالت۱۸
  درحکم مصرفي  ۱۵  فلزي  کمد کارگاهي۱۹
  درحکم مصرفي  ۳  ۷۰*  ۱۰۰  زير دستي با گيره) تخته کار(تخته شاسي ۲۰
ازهرنوع و   فلزي متوسطقيچي کاغذ بري و پارچه بري۲۱

  عدد۳اندازه
  درحکم مصرفي

  درحکم مصرفي  ۵  دسته فلزي يا پالستيکي  کاتر در اندازه و انواع مختلف۲۲
  رحکم مصرفيد  ۳  فلزي  بوم کش۲۳
  درحکم مصرفي  ۵  چوبي  مجسمه آدمک متحرک براي مدل۲۴
  درحکم مصرفي  ۵  ۵۰*  ۷۰حداقل ارتفاع    مجسمه سر و گردن گچي با حالتهاي مختلف۲۵
  درحکم مصرفي  cm ۵  ۵فلزي با تيغ   کاردک نقاشي ساختمان۲۶
  م مصرفيدرحک  بسته ۶  مخصوص حکاکي روي لينو و چوب  مغار در اندازه  و انواع مختلف۲۷
  درحکم مصرفي  cm ۵۰  ۱۵  خط کش فلزي۲۸
  
  حجم سازي كارگاه - ۶

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  سرمايه اي۱  ۱۵  ۷۰*  ۱۰۰  ميز کار با زاويه متحرک۱
  سرمايه اي۱  ۱۵  ۷۰*  ۱۰۰  ميز نور۲
  سرمايه اي۱  ۲سانتيمتر ۸۰*۱۲۰*۲۰۰  ميز کار۳
  درحکم مصرفي  ۱۵  با قابليت تغيير کوتاه و بلند شدن و جابجايي  )گردان(يه متحرک چهارپايه يا سه پا۴
  درحکم مصرفي  ۱  فلزي يا چوبي  فايل تک کشوئي۵
  درحکم مصرفي  ۱۵  فلزي دسته چوبي  کاردک نقاشي در شماره هاي مختلف۶
  درحکم مصرفي  ۱۵  فلزي دسته دار  سوهان چوب سا۷
  فيدرحکم مصر  ۱۵  فلزي  کمد کارگاهي۸
ازهرنوع و   فلزي متوسطقيچي کاغذ بري و پارچه بري۹

  عدد۳اندازه
  درحکم مصرفي

  درحکم مصرفي  ۵  دسته فلزي يا پالستيکي  کاتر در اندازه و انواع مختلف۱۰



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فني تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  درحکم مصرفي  ۵  چوبي  مجسمه آدمک متحرک براي مدل۱۱
  درحکم مصرفي  cm ۵  ۵فلزي با تيغ   کاردک نقاشي ساختمان۱۲
  درحکم مصرفي  بسته ۶  مخصوص حکاکي روي لينو و چوب  زه  و انواع مختلفمغار در اندا۱۳
  درحکم مصرفي  cm ۵۰  ۱۵  خط کش فلزي۱۴
  
 
 
  



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يمعمار ينقشه کش  -۱۵ -۲
  برای کارگاه با ظرفيت پذيرش سی نفر هنرجو در پايه های دوم و سوم  یمعمار ینقشه کشفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  مالحظات  تعداد  تجهيزاتمشخصات فنی   نام تجهيزات  رديف
    ۱  دومنشوری   گونيای مساحی   ۱
    ۱  دستی باکليماتور  شيب سنج   ۲
    ۵  متری فلزی ۳۰  متر  ۳
    ۱۰  متری ۲فلزی   ژالن  ۴
    ۵  فلزی  تراز ژالن   ۵
    ۱  باکليماتور  تراز دستی  ۶
    ۱  نقشه برداری   قطب نما  ۷
   ۵  )به همراه سه پايه(  ATG3topcon  )نيو(تراز يا ب   ۸
   ۱)به همراه نرم افزار ،منشور وژالن، وسه پايه( GTS-223Topcon  توتال استيشن  ۹
    ۳ )به همراه سه پايه( DT-205Topcon  )تئودوليت(زاويه ياب   ۱۰
    ۵  چهار متری ،کشويی آلومينيومی  شاخص  ۱۱
    ۱  چرخدار ديجيتالی  پالنيمتر  ۱۲
    ۱  ديجيتالی   رول فيکس  ۱۳

 



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 نمايش  -۱۶ -۲
 .گردد يما ارائه ميغات و سازمان صدا و سيسازمان تبل ,ي در مراکز وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم الذکر صرفاًرشته فوق 

استاندارد تجهيزات مربوط به دروس مشترک با ساير رشته ها از همان استاندارد تبعيت می کند و تجهيزات خاص مطابق با استاندارد 
 .محل اجرا مي باشد



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  :  يورززمينه کشا  - ۳
 يوباغ يامور زراع  -۱ -۳

  برای کارگاه با ظرفيت پذيرش سی نفر هنرجو در پايه های دوم و سوم یو باغ یامو زراعفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
 U ; MF  650(تراکتور رايج   ۱

285(  
    هدستگا ۵" جمعا  اسب بخار ۴۵-۶۵-۷۵با قدرت 

    دستگاه ۱    سم پاش پشت تراکتور  ۲
    دستگاه ۲    )کود پاش(بذر پاش سانتريفوژ   ۳
    دستگاه ۱  )غالت(خطی کار   بذر کار  ۴
    دستگاه ۱    بيل جلو تراکتوری  ۵
    دستگاه ۱    زنبه تراکتوری  ۶
    دستگاه ۲  رديفه ۵و  ۴  کودکار وجين کن  ۷
    دستگاه ۲  بيش از سه خيش  گاوآهن  ۸
    دستگاه ۱  وارس  ديسک  ۹
    دستگاه۱از هرکدام  سبک و سنگين يا ماله)  Leveler(لولر   ۱۰
    دستگاه ۱  ، با انواع تيغه) مزرعه(شاخه ای   کولتيواتور  ۱۱
    دستگاه ۱    کولتيواتور مجهز به فاروئر  ۱۲
    دستگاه ۱    بذرکار پنوماتيک  ۱۳
    دستگاه ۵    فاروئر  ۱۴
    دستگاه۲از هرکدام  سطبا قدرت باال، متو  مته چاله کن  ۱۵
    دستگاه۲از هرکدام  عميق کن، متوسط کن  نهر کن  ۱۶
    دستگاه ۱    دستگاه ضد عفونی بذر  ۱۷
ديسک خارج از  –) افست(دو زانويی   هرس بشقابی يا ديسک  ۱۸

  محور
    دستگاه ۱

    دستگاه ۲" جمعا  ميخی –فنری   هرس دندانه ای  ۱۹
    دستگاه ۳" معاج  صاف ، دندانه ای ، حلقه ای  غلتک   ۲۰
    دستگاه ۱    کمباين  ۲۱
    دستگاه ۱  ثابت  خرمنکوب با بوجاری  ۲۲
    دستگاه ۲    )تراکتور دوچرخ(تيلر   ۲۳
    دستگاه ۲    گاوآهن مخصوص تيلر  ۲۴
    دستگاه ۲    تريلی مخصوص تيلر  ۲۵
    دستگاه ۲    چرخهای مخصوص تيلر  ۲۶
    دستگاه۱هرکداماز   يک رديفه، دو رديفه، بشقابی، معمولی  مرزکش  ۲۷
    دستگاه ۱  مخصوص تراکتور مسی فرگوسن   روتيواتور  ۲۸
    دستگاه۲از هرکدام  تنی کمپرس دار ۵تنی و  ۲  تريلر  ۲۹



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    دستگاه ۱  هيدروليکی دوجکه بازودار  لودر تراکتوری  ۳۰
    دستگاه ۱    نشاکار  ۳۱
    دستگاه ۲  رديفه ۵و  ۴  وجين کن  ۳۲
    دستگاه ۲  دوار  وجين کن  ۳۳
    دستگاه ۱  چهار چرخ  دروگر موتور دار خودگردان  ۳۴
    دستگاه ۱  سه چرخ تيلری  دروگر  ۳۵
    دستگاه ۱ازهرکدام  )رديف کار، کپه ای کار، تکدانه کار(  )خودکار(بذرکار   ۳۶
خط توليد پسته پوست کنی و   ۳۷

  سورتينگ
واحدهايی   خط ۱  

  پسته دارندکه توليد 
    هدستگا ۱    )بسته بند علوفه(بيلر   ۳۸
    دستگاه ۲  چرخ ستاره ای  ريک  ۳۹
    دستگاه۱    چاپر ذرت علوفه ای  ۴۰
    دستگاه ۲    رديف کار رايج  ۴۱
    دستگاه ۲    کودکار  ۴۲
    دستگاه ۳  اتومايزر  )پشتی موتوری(سم پاش   ۴۳
    دستگاه ۵    )پشتی غيرموتوری(سم پاش   ۴۴
    دستگاه ۱    چغندرکن  ۴۵
    دستگاه ۱    غده کار   ۴۶
    دستگاه ۱    چينقوزه   ۴۷
    دستگاه ۱    ماشين برداشت وش  ۴۸
    دستگاه ۱    يونجه کار  ۴۹
    دستگاه ۲    غده کن سيب زمينی  ۵۰
    دستگاه ۱    اتوکالو  ۵۱
    دستگاه ۳    هيتر گلخانه  ۵۲
  :تجهيزات باغبانی   ۵۳

بيل، کج بيل، بيلچه، قيچی باغبانی، 
پيوند زنی، ميخ نشاء، شن کش، چاقوی

  شفره، چنگک 

نفر  ۳۰زهرکدام ا  
    عدد ۱بازای هرنفر

    عدد ۳  دارای دسته بلند  قيچی سرشاخه زنی  ۵۴
    دستگاه ۱  بنزينی  ماشين چمن زن موتوری  ۵۵
    دستگاه ۱  کپسول متيل بروميد  دستگاه تدخين  ۵۶
    دستگاه۱  باغی با کليه متعلقات و ادوات ضميمه  )کمرشکن(تراکتور گلدونی   ۵۷
    دستگاه ۱  گلخانه ای  ایسيستم آبياری قطره   ۵۸
    دستگاه ۱  مه پاش Mistسيستم   ۵۹
    دستگاه ۴    گريس پمپ  ۶۰
    جعبه ۲  اتومکانيک  جعبه ابزار متداول   ۶۱



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    دستگاه ۳  با طولهای مختلف  گاردان  ۶۲
  )همراه با پيش بر(سه خيش سوار   گاوآهن برگرداندار  ۶۳

    دستگاه ۴  )همراه با انواع تيغه مربوطه(

    دستگاه ۱  )بشقاب(دو يا سه خيش   هن بشقابیگاوآ  ۶۴
    دستگاه ۱    )چيزل(گاوآهن اسکنه ای   ۶۵
    دستگاه ۱  شاخه ۱  گاوآهن زيرشکن  ۶۶
    دستگاه ۱  چند خيشه سوار  گاوآهن شفره ای  ۶۷
    دستگاه ۱  پره ۳۲ –) دورديفه(سوار   ديسک  ۶۸
    دستگاه ۱  يک نوع رايج منطقه  پنجه  ۶۹
    تگاهدس ۱    ماله ساده  ۷۰
    دستگاه ۱    ماله فرنگی  ۷۱
    دستگاه ۱    سمپاش موتوری فرقونی  ۷۲
    دستگاه ۳  ليتری ۱۰۰  سمپاش زنبه ای  ۷۳
    دستگاه ۱  سه يا چهار چرخ  )موور(دروگر موتور دار   ۷۴
    دستگاه ۱  متری ۵/۱يا  ۲/۱  دروگر شانه ای سوار  ۷۵
    دستگاه ۱  بشقابی ۴  )بشقابی(دروگر دوار افقی   ۷۶
    دستگاه ۱  بشقابی ۲  دروگر دوار استوانه ای  ۷۷
ابعاد )  فلزکاری، ثابت،  رويه ورق فلزی(  ميز کار  ۷۸

  استاندارد
    عدد ۲

    عدد ۲    ميکرومتر  ۷۹
    عدد ۲    ساعت اندازه گير  ۸۰
    عدد ۲    زاويه سنج  ۸۱
    عدد ۱    صفحه خط کشی يا ميز خط کشی  ۸۲
    وعه ازهرکداميک مجم  در دو سايز  وسايل پرچ کاری  ۸۳
    عدد ۱  کور  دستگاه پرچ کاری  ۸۴
    عدد ۲از هرکدام   نوک تيز و چکشی  هويه لحيم کاری  ۸۵
    عدد ۲از هرکدام   ساده و هفت تيری  هويه برقی  ۸۶
    عدد ۲از هرکدام   )کوچک و بزرگ(چکشی   هويه  ۸۷
    دستگاه ۲    )سنگ فرز(ماشين سنگ سنباده   ۸۸
    عدد ۲    بک لحيم کاری  ۸۹
    دستگاه ۱    ترانسفورماتور جوشکاری  ۹۰
    دستگاه ۱  برقی و ديزلی  ترانس جوشکاری  ۹۱
    دستگاه ۱  اکسی استيلن  )مولد(ترانس جوش   ۹۲
    دستگاه ۱  کاربيد  دستگاه جوش  ۹۳



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    دستگاه ۱    ژنراتور جوشکاری  ۹۴
    عدد ۵  دستی، کالهی  ماسک جوشکاری  ۹۵
    دستگاه ۱    بک برش  ۹۶
و کليد خشک و کليد تابلوی برق   ۹۷

  روغنی
    عدد۱ازهرکدام  

    عدد ۱  اکسيژن جوشکاری  کپسول  ۹۸
    دست ۲    رگوالتور  ۹۹
    دستگاه ۳  دستگاه جوش گاز  مانومتر  ۱۰۰
    دست ۲    )بک(مشعل جوشکاری   ۱۰۱
    دست ۲    مشعل برش  ۱۰۲
    دستگاه ۱    پمپ باد  ۱۰۳
    عدد ۱    سنگ روميزی  ۱۰۴
  دستگاه ۱پايه دار   برق دستی  -mm ۲۰پايه دار تا   دريل  ۱۰۵

    دستگاه ۲برقی دستی 
    سری۱ازهرشماره   mm ۱۴-۶  قالويز  ۱۰۶
    دستگاه ۱  چهارپارچه  حديده لوله  ۱۰۷
    سری۱ازهرشماره   mm ۱۴-۶  حديده  ۱۰۸
    عدد ۱    سندان  ۱۰۹
    دستگاه ۱    ماشين مته دستی يا دريل دستی  ۱۱۰
    عدد ۱  ليتری ۳۰۰۰  مخزن گازوئيل  ۱۱۱
    دستگاه ۴    تلمبه روغن کشی  ۱۱۲
    دستگاه ۱۰  )۱۰-۲۰-۴۰- ۱۰۰(چهارابژکتيو   ميکروسکوپ  ۱۱۳
    دستگاه ۱۰  سه ابژکتيو  ميکروسکوپ  ۱۱۴
    دستگاه ۲  پشتی  گردپاش  ۱۱۵
    عدد ۵از هرکدام   ده کشويی و بيست کشويی  کمد نگهداری حشرات  ۱۱۶
    عدد ۱۰    قفس  ۱۱۷
    عدد mm  ۴۰  *۳۰   *۵۰  ۸  جعبه پرورش ملخ  ۱۱۸
    عدد ۸ازهرکدام   در ابعاد مختلف  جعبه پرورش حشرات  ۱۱۹
    دستگاه ۸  متر ۱*  ۵/۰اتوماتيک   دستگاه پرورش گياه  ۱۲۰
    دستگاه ۵  حفظ رطوبت  دسيکاتور  ۱۲۱
    عدد ۳۰    ذره بين  ۱۲۲
    عدد ۱۰ازهرکدام   کوچک، متوسط ، بزرگ  تله نوری  ۱۲۳
    سری ۸    جعبه تشريح  ۱۲۴
    عدد ۲۰    جعبه نگهداری حشرات  ۱۲۵



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
الکهای مدرج مخصوص جداسازی نماتد از   ۱۲۶

  خاک
    عدد ۸ازهرکدام   با مش های مختلف

    دستگاه ۱  برقی  اتوکالو  ۱۲۷
    دستگاه ۱  گرم ۱تا  ۰۱/۰حساسيت از   ترازوی دقيق يا حساس  ۱۲۸
    دستگاه ۱    دستگاه سانتريفوژ  ۱۲۹
    تگاهدس ۲    ترازوی يک کفه ای  ۱۳۰
    دستگاه ۱  گرم ۰۱/۰حساسيت تا   ترازوی برقی  ۱۳۱
    دستگاه ۸    )استرئو ميکروسکوپ(بينولولر   ۱۳۲
    دستگاه cm ۲  ۱۵عمق تيغه  -cm ۶  *۴۰  *۱۰  )تخته اتاله حشرات(اتالوار   ۱۳۳
    دستگاه ۱    هات پيلت  ۱۳۴
    دستگاه ۱    بن ماری  ۱۳۵
    دستگاه ۳    ميکروتوم دستی   ۱۳۶
    عدد ۸    ته کاربندس  ۱۳۷
    سری ۶    کيف تشريح  ۱۳۸
    عدد ۱۰    کپسول آتش نشانی  ۱۳۹
    سری ۲  با انواع نمونه بردار  مته های نمونه برداری خاک  ۱۴۰
    عدد ۸    اوگر نمونه برداری خاک  ۱۴۱
    سری ۲  در اندازه های مختلف  الکهای خاک شناسی  ۱۴۲
    دستگاه ۱    همزن الکتريکی  ۱۴۳
    سری ۲  الکترود و ظرف شيشه ای  کتروليزمجموعه ال  ۱۴۴
    عدد ۶    هيدرومتر خاک  ۱۴۵
    عدد ۱۰  برای تشخيص بافت خاک  هيدرومتر بايکاس  ۱۴۶
    عدد ۲    دسيکاتور  ۱۴۷
    عدد ۲    ترازوی دقيق ديجيتال  ۱۴۸
پيکنومتر بهمراه وسايل مکش   ۱۴۹

  )کامل(
    عدد ۱۵  در اندازه های مختلف

    عدد ۲  های مختلف در اندازه  پمپ خالء  ۱۵۰
    عدد ۴    )مونسل(دفترچه رنگ خاک   ۱۵۱
    سری ۶    دماسنج خاک  ۱۵۲
    عدد ۵    قيف بوخنر  ۱۵۳
    عدد ۲    دفتر رنگ تورنسل  ۱۵۴
    دستگاه ۲  )دستی ديجيتال(  متر کوچک PHدستگاه   ۱۵۵
    دستگاه ۲    متر بزرگ PHدستگاه   ۱۵۶
    دستگاه ۲    متر يا شوری سنج  ECدستگاه  ۱۵۷



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    دستگاه ۱  صفحه ای  )شيکر(تکان دهنده   ۱۵۸
    دستگاه ۱  همراه با سری الکلها  )شيکر(تکان دهنده   ۱۵۹
    دستگاه ۱    سانتريفوژ  ۱۶۰
    دستگاه ۱    مولينه  ۱۶۱
    عدد ۸  معمولی  ترمومتر  ۱۶۲
    عدد ۸  خاک  ترمومتر  ۱۶۳
    دستگاه ۵    )کوچک يا دستی(کرنومتر   ۱۶۴
    دستگاه ۵    )زرگب(ساعت آزمايشگاهی   ۱۶۵
    هکتار ۱۰بميزان     سيستم آبياری قطره ای  ۱۶۶
    سری ۱  دراشل کوچک  وسايل آبياری قطره ای  ۱۶۷
    هکتار ۱۰بميزان     سيستم آبياری بارانی  ۱۶۸
    سری ۱  دراشل کوچک  وسايل آبياری بارانی  ۱۶۹
    دستگاه ۲    )دينام(الکتروموتور   ۱۷۰
    دستگاه۱ازهرکدام   اينچ به باال ۳دبی از   )ورپمپ شنا(الکترو پمپ شناور   ۱۷۱
 ۶با شافت و غالف و جعبه دنده و توربين، دبی از   موتور پمپ، الکتروپمپ شناور  ۱۷۲

  اينج به باال
    دستگاه۲ازهرکدام 

دستگاه ديجيتال اندازه گيری فيلم   ۱۷۳
  فتومتر

 N  ، Ca، K   ، Mg 

    دستگاه ۱  

    دستگاه ۱    دستگاه اندازه گيری فسفر  ۱۷۴
    دستگاه ۱    دستگاه اندازه گيری ازت  ۱۷۵
    سری ۲    وسايل مورد نياز ليسيمتر  ۱۷۶
    دستگاه ۱    دستگاه اندازه گيری نفوذ پذيری  ۱۷۷
    دستگاه ۱    برش يک پمپ آبرسانی  ۱۷۸
    عدد ۵    تانسيومتر  ۱۷۹
    دستگاه ۲    دستگاه آب مقطرگيری  ۱۸۰
    بسته ۱۰    بورت اتوماتيک  ۱۸۱
ظرف فلزی برای وزن مخصوص   ۱۸۲

  ظاهری
    عدد ۱۰  

    عدد ۱    تشتک تبخير  ۱۸۳
    دستگاه ۱    برش از پمپ های آب رسانی   ۱۸۴
    عدد ۸  در مقياسهای مختلف  نقشه   ۱۸۵
    سری ۸    )اشل(خط کش مقياس   ۱۸۶
    عدد ۵ازهرکدام   منشوری، آيينه ای ، شکافدار  گونيای مساحی  ۱۸۷



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    عدد ۱۰  توپر فلزی  ژالون  ۱۸۸
    عدد ۵    تراز ژالون  ۱۸۹
    عدد ۸ازهرکدام   معمولی ، کروی  تراز  ۱۹۰
    عدد ۶    سه پايه ژالون  ۱۹۱
    عدد ۶    تراز دستی ژالون  ۱۹۲
    عدد ۶  ساده  شيب سنج دستی  ۱۹۳
    دستگاه ۲  در شکلهای مختلف  قطب نمای دوربين  ۱۹۴
    عدد ۶    مير و شاخص  ۱۹۵
    دستگاه ۲    پالنيمتر  ۱۹۶
    عدد ۲  با شيب سنج و سه پايه  کلينومتر  ۱۹۷
    دستگاه ۲    استرئوسکوپ  ۱۹۸
    نوار ۳  متری ۱۰  )جهت مساحی(نوار فوالدی   ۱۹۹
    عدد ۶  متری ۵۰متری،  ۱۰  انواع متر فلزی  ۲۰۰
    دستگاه Curvimeter   ۲دستگاه   ۲۰۱
    عدد ۳    منشور مساحی  ۲۰۲
    عدد ۵ ازهرکدام  سنگين ، متوسط ، بزرگ  شاقول  ۲۰۳
    عدد ۳ازهرکدام   پارچه ای و چرمی  متر  ۲۰۴
    عدد ۸    ميز استاندارد نقشه کشی  ۲۰۵
    دستگاه ۲    قطب نمای برونتون  ۲۰۶
    عدد ۲    جعبه گرافوس  ۲۰۷
    دستگاه ۲  نيو  دوربين نقشه برداری  ۲۰۸
    دستگاه ۲  تئودوليت  دوربين نقشه برداری  ۲۰۹
    عدد ۴  تئودوليت  سه پايه دوربين ها  ۲۱۰
    عدد ۸  سيستم بروز دستگاه کامپيوتر  ۲۱۱
    عدد ۱۵  گردان  صندلی مخصوص کامپيوتر  ۲۱۲
    عدد ۱  متر ۵/۲  *۴۰/۱  (Wite board)تخته   ۲۱۳
    عدد MB۴۴/۱  ۳۰  (Floppy Disk)  ديسکت نرم  ۲۱۴

  



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يامور دام  -۲ -۳
  ی نفر هنرجو در پايه های دوم و سومبرای کارگاه با ظرفيت پذيرش س امورداميفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
- ۴۰-۱۰۰با بزرگنمايی عدسی شيئی   ميکروسکوپ دوچشمی  ۱ 

۱۰-۳/۴  
    دستگاه ۸

    دستگاه ۸    اسکالپل  ۲
    عدد  ۸  مخصوص آزمايشگاه  چراغ الکلی  ۳
    دستگاه ۱  هفت فوت  يخچال  ۴
اندازه متوسط،   عدد ۱۵  نوک تيز و نوک پهن در دو سايز  یقيچی آزمايشگاه  ۵

  جنس استيل
    سری ۸    ست تشريح و سوزنهای نگهدارنده   ۶
    عدد ۱    ميکرتوم دستی به همراه تيغ برش  ۷
    دستگاه ۱    هماسيتومتر  ۸
    دستگاه ۳    دستگاه سنجش فشار خون  ۹
    عدد ۴    سبد رنگ آميزی شيشه ای  ۱۰
    ددع ۱   جار مخصوص  ۱۱
    سری کامل needle ،loop   ،(...  ۸ (  ابزار نمونه برداری ميکروب شناسی  ۱۲
    عدد ۲هرکدام     ۶۰و  ۴۰، ۲۰ذره بين با بزرگنمايی   ۱۳
    عدد ۵    جالوله آزمايش  ۱۴
    دستگاه ۱    هود   ۱۵
    دستگاه ۱    اتوکالو  ۱۶
    عدد ۸    سينی تشريح  ۱۷
    عدد ۸    پنس تشريح ساده  ۱۸
    عدد ۸    ريح دندان موشیپنس تش  ۱۹
    دستگاه ۱    سانتريفوژ  ۲۰
    عدد ۸    گيره  ۲۱
    دستگاه ۱    پرکن مرغ چند قطعه ای  ۲۲
    دستگاه ۱    پرکن مرغ يک قطعه ای  ۲۳
    عدد ۲۰  پالستيکی  قفس برای حمل مرغ  ۲۴
    دستگاه ۳    نوک چين برقی  ۲۵
    دستگاه ۲    دستگاه اسپری کردن واکسن  ۲۶
    دستگاه ۱    ازیشعله افکن گ  ۲۷
با ) اتومايزر(سمپاش پشتی موتوری   ۲۸

  خرطوم شعله افکن
    دستگاه ۲  ليتری ۲۰ –گالوانيزه 

    عدد  ۲    نطقه ياب  ۲۹



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    دستگاه ۱    سمپاش موتوری فرقونی  ۳۰
    دستگاه ۱    سمپاش پشت تراکتور با حجم بزرگ  ۳۱
    دستگاه ۱    تراکتور  ۳۲
    دستگاه ۱    تريلی  ۳۳
    دستگاه ۱    شتی موتوریگردپاش پ  ۳۴
    عدد ۲    تايمر نوردهی  ۳۵
    دستگاه ۱    وانت  ۳۶
    دستگاه ۵  عددی ۱۰۰-۲۵۰  ماشين جوجه کشی برقی  ۳۷
    دستگاه ۵- ۸    مادر مصنوعی  ۳۸
    عدد ۵    النه تخمگذار  ۳۹
برای سالن های       آبخوری اتوماتيک  ۴۰

گوشتی به ظرفيت 
  قطعه  ۵۰۰۰

 "         "        "     ددع ۱۰۰-۱۵۰    آبخوری دستی  ۴۱
"         "        "     عدد ۱۰۰-۱۵۰    دانخوری جوجه  ۴۲

 

"         "        "     عدد ۱۰۰-۱۵۰    دانخوری بزرگ برای مرغ  ۴۳
 

    دستگاه ۲    شعله افکن گازی  ۴۴
به تعداد مورد   دمنده و مکنده  وسايل تهويه سالن  ۴۵

  نياز
  

برای  سالن   دستگاه ۱    )يتره(وسايل گرم کننده سالن   ۴۶
  قطعه ۵۰۰۰

به تعداد مورد     وسايل خنک کننده سالن  ۴۷
  نياز

   "        "         "
 

    دستگاه ۱    )گازوئيلی(موتور برق اضطراری   ۴۸
به تعداد مورد     )المپ(وسايل روشن کننده سالن ها   ۴۹

  نياز
  

    عدد ۱۲۰۰  چهار قطعه ای  قفس مرغ تخمگذار  ۵۰
    دستگاه ۱    کيلوگرمی رکوردگيری ۵زوی ترا  ۵۱
    دستگاه ۱    )باسکول(کيلوگرمی  ۲۰۰ترازوی   ۵۲
    سری ۲    ست کامل واکسيناسيون  ۵۳
    دستگاه ۱    دستگاه تبديل موم به موم ورقی  ۵۴
    عدد ۳۰    ظرف مخصوص تغذيه  ۵۵
    دستگاه ۱    دستگاه تصفيه موم آفتابی  ۵۶
    عدد ۵    اهرم زنبورداری  ۵۷
    عدد ۳۰  حاوی زنبور باشد  )النگ استروت(ندوی مدرن ک  ۵۸



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    عدد ۳۰  حاوی زنبور باشد کندوی کف کشويی  ۵۹
    دستگاه ۱    دستگاه تلقيح مصنوعی زنبور عسل  ۶۰
    دستگاه ۸    موم دوز  ۶۱
    سری ۸    ظروف تصفيه عسل و دسته بندی  ۶۲
    دستگاه ۸    خرک پولک تراش  ۶۳
    عدد ۸    اره  ۶۴
    دعد ۸    چکش  ۶۵
    دستگاه ۸    رنده  ۶۶
    عدد ۸    گازانبر  ۶۷
    دستگاه ۱    )راديال(اکستراکتور شعاعی   ۶۸
ديگ جهت شستشوی موم و تصفيه   ۶۹

  موم
    عدد ۱  

    دستگاه ۸    موم پرچ کن  ۷۰
    دستگاه ۲    شيردوش سيار دو واحدی  ۷۱
    عدد ۱۵  ليتری ۵۰ –ليتری  ۳۴  بيدون  ۷۲
    دستگاه ۱  يک تنی  شير سردکن  ۷۳
    دستگاه ۲    گوسفندی –تروکار گاوی   ۷۴
    دستگاه ۱  پيچی مطابق استاندارد  تروکار  ۷۵
    دستگاه oblet ۲ابلت   اپليکاتور خورانيدن ابلت  ۷۶
 ۲از هرکدام   )گوسفندی –گاوی (بزرگ و متوسط   پنس اخته  ۷۷

  عدد
  

    عدد ۲    مگنت خوران  ۷۸
    عدد ۲  مدل سوئيسی –برقی   شوکر برقی  ۷۹
    عدد ۵  کوچک  دماغ گير  ۸۰
    عدد ۵  گاوی و گوسفندی  دماغ گير با زنجير  ۸۱
    عدد ۵  مطابق استاندارد  دماغ گير با فنر  ۸۲
    دستگاه ۱    دستگاه قفل کننده حلقه بينی  ۸۳
    عدد ۵  )برای قطع شاخ(گوسفندی  –گاوی   پنس حلقه گذار  ۸۴
    عدد ۴" جمعا  گوسفندی –گاوی   )باير(دهان بازکن   ۸۵
    عدد ۴" جمعا  گوسفندی –گاوی   دهان بازکن چوبی  ۸۶
    عدد ۵  سايزهای مختلف  چاقوی سم تراش سوهان دار  ۸۷
    دستگاه ۵  گاوی  سم تراش چپ  ۸۸
    دستگاه ۵  گاوی  سم تراش راست  ۸۹
    دستگاه ۵  گاوی  سم ساب صاف  ۹۰



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    دستگاه ۵  گاوی  سم ساب منحنی  ۹۱
    عدد ۵  مطابق استاندارد  پنس آزمايش سم  ۹۲
    دستگاه ۵  گاوی  سم چين گاوی با تيغه های يدکی  ۹۳
    عدد ۳  مطابق استاندارد  چکش آزمايش سم  ۹۴
    عدد ۳    سم گير کناره های سم  ۹۵
    عدد ۵  الکتروکوترگاوی  شاخ سوز برقی  ۹۶
    عدد ۲هر کدام   گوسفندی –گاوی   پنس شماره زن فلزی و پالستيکی  ۹۷
    عدد ۵  و گوسفندینوع گاوی   پنس عالمت گذار  ۹۸
    عدد ۲  مطابق استاندارد  گوشی  ۹۹
    عدد ۲  مطابق استاندارد  چکش معاينه  ۱۰۰
    عدد ۳  مطابق استاندارد  النست مجرای شيرپستان  ۱۰۱
    عدد ۱  مطابق استاندارد  کورت سرپستان  ۱۰۲
    سری ۱  )ست وينگارد(  لوازم مخصوص بازکردن شکمبه  ۱۰۳
    عدد ۸    های يدکیپنس زخم گير با الستيک   ۱۰۴
    عدد ۲    پنس آبسه  ۱۰۵
    عدد ۱    پنس پستان گير  ۱۰۶
    عدد ۱  با نوک صاف  پنس زخم  ۱۰۷
    عدد ۲  با نوک تيز  پنس زخم  ۱۰۸
    عدد ۲هرکدام   دو سايز  قيچی زخم  ۱۰۹
    عدد ۱۰  مدلهای مختلف  پنس خونبند صاف  ۱۱۰
    عدد ۱۰  مدلهای مختلف  پنس خونبند منحنی  ۱۱۱
    دستگاه ۱  مخصوص گوساله  گوساله کشجک   ۱۱۲
    عدد ۳  مطابق استاندارد  پمپ رحمی  ۱۱۳
گاری های چهارچرخ برای حمل   ۱۱۴

  قطعات و غذای گاو
    عدد ۵  يا فرقون

    دستگاه ۱  موتوری فرقونی  سمپاش موتوری فرقونی  ۱۱۵
    دستگاه ۱  حجم بزرگ  سمپاش پشت تراکتوری  ۱۱۶
    دستگاه ۱  موتوری  گردپاش پشتی موتوری  ۱۱۷
    يک سری  واحدی ۶  شيردوش ثابت اتوماتيک  ۱۱۸
    عدد ۲  متری ۴۰  متر نواری  ۱۱۹
    عدد ۵    سرتاس بزرگ  ۱۲۰
    عدد ۵    سرتاس کوچک  ۱۲۱
    باکس ۵    باکس نگهداری گوساله  ۱۲۲
    عدد ۵    قشو  ۱۲۳



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    سری ۲  اسب  زين و يراق  ۱۲۴
    دستگاه ۲    بينولوکر  ۱۲۵
    عدد ۳هرکدام   بزرگ –وچک ک  فالسک حمل واکسن  ۱۲۶
    دستگاه ۱  يک تنی  آسياب  ۱۲۷
    دستگاه ۱  متناسب با آسياب و ميکسر  باالبر  ۱۲۸
    دستگاه ۱  تنی ۱  ميکسر  ۱۲۹
    دستگاه ۲    پشم چين برقی  ۱۳۰
    عدد ۵    دوکارد پشم چين  ۱۳۱
    دستگاه ۱    تقويم توليد مثل  ۱۳۲
    عدد ۲  گوسفندی –گاوی   شربت خوران  ۱۳۳
    عدد ۱  بز  موچين  ۱۳۴
    عدد ۵هرکدام   گوسفندی –گاوی   دماسنج بدن  ۱۳۵
    عدد ۳  ساخته می شود  سشی ديسک  ۱۳۶
از هرکدام يک   ميلی متری ۱-۵چتری ريز و درشت   تورماهيگيری  ۱۳۷

  عدد
  

۱۳۸  PH عدد ۱  ديجيتالی يا صحرايی  متر    
    عدد ۱  کيلوگرمی ۵گرمی تا  ۱۰۰  ترازو  ۱۳۹
    عدد ۳  یصحراي  لوپ  ۱۴۰
    عدد ۲  ساخته می شود  ساچوک  ۱۴۱
    عدد ۱  ميلی متری ۱- ۵  پره  ۱۴۲
    عدد ۱    ماشک  ۱۴۳
    عدد O C۱۰۰- ۰ ۴    دماسنج  ۱۴۴
    سری ۴  ست کامل  لوازم تشريح ماهی  ۱۴۵
    عدد ۸  ميکرون ۶۰-۲۰۰  تور پالنکتون گيری  ۱۴۶
    عدد ۱  لوله ای  دستگاه نمونه برداری  ۱۴۷
    دستگاه PPT ۱۰۰- ۰  ۱    میشوری سنج چش  ۱۴۸
    عدد ml  ۵  ۸  سرنگ اتوماتيک  ۱۴۹
    عدد ۱  چينی  هاون  ۱۵۰
    عدد ۱  برزنتی  چان  ۱۵۱
    عدد ۴    فوکا  ۱۵۲
    عدد ۴    فيلتر  ۱۵۳
    عدد ۴  در اندازه های مختلف  انواع الک ماهيگيری  ۱۵۴
    عدد ۴    جعبه تفريخ کرم ابريشم  ۱۵۵
    عدد Cm ۱۸۰*۹۰  ۴  سينی پرورش کرم ابريشم  ۱۵۶



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    عدد ۴  سانتی متر ۳۰*۳۰چوبی يا مقوائی   جعبه مخصوص تخم نوغان  ۱۵۷
    عدد ۲  مخصوص انتقال سينی  چهارچرخ  ۱۵۸
    عدد ۲  چرخشی  قابهای پيله تنی  ۱۵۹
 ۱هرکدام   نيمه اتوماتيک –دستی   ماشين مخصوص پيله گيری  ۱۶۰

  دستگاه
  

 ۱هرکدام   دستی –برقی   دستگاه مخصوص کرک گيری پيله ها  ۱۶۱
  دستگاه

  

    عدد ۸  سيستم بروز دستگاه کامپيوتر  ۱۶۲
    عدد ۱۵  گردان  صندلی مخصوص کامپيوتر  ۱۶۳
    عدد ۱  متر ۵/۲-۴۰/۱ (White board)تخته   ۱۶۴

  



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

   يصنايع غذائ  -۳ -۳
  دوم و سومبرای کارگاه با ظرفيت پذيرش سی نفر هنرجو در پايه های  صنايع غذايیفهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  کارگاه ميکرو بيولوژی
  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف

ــكوپ۱ ــك  ( ميكروسـ ــمي، يـ دوچشـ
  )چشمي

    پنج  ۱۰،۴۰،۱۰۰،۱۰۰۰،۱۵۰۰عدسي 

  درجه سانتيگراد ۵۰-۱۰۰  اتو يا اينكوباتور۲
  ليتري ۱۲۰حجم 

    دو

  درجه سانتيگراد ۵۰-۲۵۰  فور يا اوون۳
  ليتري ۱۲۰حجم 

    يك

    يك    اتوكالو۴
    يك  فوت ۱۰  يخچال۵
 ۱۰صفحه روشن شونده به قطر   )كلني شمار(كلني كانت ۶

  سانتيمتر
    دو

  گرم ۰۱/۰-۶۰۰  )ديجيتال(ترازوي حساس ۷
  گرم ۲۵۰-۰۱/۰

هركدام يك 
  عدد

  

    عدد ۱هركدام   كيلوگرم ۵گرم تا  ۱  )دستي(ترازوي معمولي ۸
    دو    )مخلوط كن(بلندر ۹
    دو  هشت خانه  حمام بن ماري۱۰
۱۱PH  دو  دقت ۱/۰  متر ديجيتال    
  باهات پليت و مگنت.۱  )شيكر(بهمزن مغناطيسي ۱۲

  شيكر ارلن و بالن .۲
  شيكر لوله .۳

  يك عدد
  هركدام دوتا
  پنج عدد

  

    يك  ليتري ۶  دستگاه آب مقطر گيري۱۳
    سه  دقيقه ۹۹الي  ۱  ساعت آزمايشگاهي۱۴
    يك    دستگاه توزيع محيط كشت۱۵
  تعداد متناسب با مساحت آزمايشگاه   لهالمپ اولتراويو۱۶

  )جهت اثربخشي(
     

    پنج  ايرانی نباشد يا با تضمين  )جار بيهوازی(جار ميکروبی ۱۷
  cm۷ شيشه ساعت - ۱  شيشه ساعت در اندازه های مختلف۱۸

 cm۹ شيشه ساعت  - ۲
 cm۱۲ شيشه ساعت  - ۳

  ده
  ده
  ده

  

  cc ۱/۰پی پت مدرج   پيپت در اندازه های مختلف۱۹
  cc ۲/۰پی پت مدرج 
  cc ۵/۰پی پت مدرج 

  cc ۱پی پت مدرج 
  cc ۳پی پت مدرج 

  cc ۲۰و  cc ۱۰پی پت مدرج 

  صد
  صد
  صد
  صد
  صد
از 
  عدد۲۵هرکدام

  

    صد  ايرانی نباشد -cm ۱۰پليت   پليت شيشه ای۲۰
    عدد ۵ازهرکدام  و بزرگتر Cm ۲۰  دسيکاتور ساده۲۱



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  ۱۲*۱۰۰- ۱ لوله آزمايش۲۲

۲ - ۱۰۰*۱۶ 
۳ - ۸۰*۱۸ 

  صد
  صد
 صد

 

  صد هاملوله دور۲۳
  بيستپيپت حبابدار در اندازه های مختلف۲۴
 عدد ۵ازهرکدام  cc ۲۵۰  ،cc ۱۰۰ ،cc ۵۰بشر بشر در اندازه های مختلف۲۵
  ارلن ماير ۲۶

 ستئخ. ئرب سکبتئخ تی 
 ccو  cc ۲۵۰ارلن ساده - ۱

۱۰۰۰  
 ccو  cc ۵۰۰ارلن ساده  - ۲

۱۰۰۰ 
و  cc ۳۰۰ارلن درب سمباده  - ۳

cc ۲۵ 

  تا ۲۰ازهرکدام 
  تا ۵هرکدام از

 تا ۵ازهرکدام 

 

  تا ۱۰ازهرکدام  cc ۲۵۰  ،cc ۵۰  ، cc ۲۵بشر مزور در اندازه های مختلف۲۷
  ده)آبفشان(پی ست ۲۸
  پنجاه الم هوارد۲۹
  بيست چراغ الکلی۳۰
  -جای لوله آزمايش استيل۳۱
  -جای پی پت استريل۳۲
  - سبد سيمی۳۳
  -گيره ارلن و بالن۳۴
  -لوله آزمايشگيره ۳۵
  پنجاه سوزن کشت۳۶
  سه پايه- ۱سه پايه و مثلث نسوز و تور سيمی۳۷

 مثلث نسوز و تور سيمی نسوز - ۲
ازهرکدام بيست 

 تا
 

  قيچی- ۱ قيچی و پوار۳۸
 پوار - ۲

ازهرکدام پنج 
 تا

 

ازهرکدام پنج  قاشقک و پنس۳۹
 تا

 

به تعداد مورد  الم و المل۴۰
 نياز

 

  بسته ۲  الم توگود۴۱

  دو  ليه هواپمپ تخ۴۲

  پنجاه  ميله شيشه ای۴۳

به مقدار مورد  عمومی ، اختصاصی محيط های کشت۴۴
 نياز

 

   __ روغن سدر۴۵

رنگ فوشين ، سافرانين، کريستال ويوله، ۴۶
 اسيد فست

__   

  ۱آب پپتونه، رينگر   محلولهای رقيق کننده۴۷
 ۴و سرم فيزيولوژی 

  

   __ چسب يا نوار تست اتوکالو۴۸

  O ۷۰ و O ۶۰: الکل  های ضدعفونی کنندهمحلول۴۹
  ساولون

  



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  دتول

 ...تنتوريد و 

    کيلو ۲- ۱ تنزيب، پنبه حالجی۵۰

    کاغذ نسوز۵۱

   در اندازه های مختلف صافی۵۲
  
  کارگاه فراورده های دامی و گياهی - ۲ 

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    کيلوگرم ۳۰۰    ترازوي توزين۱
  ST –ST  316دوعدد وان   شستشو۲

 ۳۰۰- ۵۰۰، ...) ، ارتفاع ... ، عرض ...طول (
  ليتر

  پنوماتيک، آبگيری توسط رول: نوع همزن 
  بلبرينگ آلومينيومی

  منهول تخليه
  سيستم تغذيه آب و هوای فشرده

  ...انژکتور اسپری آب ، فشار اسپری آب 
  ...نوع فرچه 

س به انتقال توسط الکتروموتور و گيربک
  ...قدرت 

  سرعت قابل تنظيم
  پمپ سيرکوله و انتقال آب

  سيستم کنترل و فرمان در محل
  پايه های قابل تنظيم 

   

  متر ۱و  ۵/۰متر، عرض  ۲طول   نوار سورتينگ۳
  سکوی بازديد

  نوع نوار
  سرعت نوار و ارتفاع قابل تنظيم

  دور و قدرت الکتروموتور
  ST –ST   316بدنه و شاسی

    

  ۳۱۶ تمام استيل  سياب و خردكنآدستگاه ۴
تيغه های ثابت و متحرک با مش های 

  متفاوت، قدرت الکتروموتور

    

ــدماتي ۵ ــتگاه حــرارت مق ــری ( دس پ
  )هيتر

316  ST –ST لوله های استيل  
  درجه حرارت

  شير کنترل حرارت اتوماتيک
 سيستم تغذيه و کندانس بخار

    

  ST –ST  316مرحله ای  ۳و  ۲  صافي سيستم سانتريفوژ۶
  مش ها قابل تعويض

  ميلی متر....................... قطر مش ها  

    

    ديگ پخت۷
316   ST –ST 

  سه جداره، دوجداره، تحت خالء

    يترل ۵۰۰-۳۰۰



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  اينچ بر جيوه... فشار 

  ...درجه حرارت 
  همزن

آب معمولی، آب يخ، (سيستم تغذيه 
  )بخار

  Cipتورين 
  دريچه مواد از روبرو

  ترمومتر؛ هواکش
 ST –ST   316  تانک تغليظ۸

دو مرحله ای، سيستم : سيستم  بچ (
  ) مداوم

  مخزن دوجداره
  منهصول بازرسی
  بخار غيرمستقيم
  قدرت همزن
  نوع همزن

    ليتری ۵۰۰

  سيستم خنک کنی با برج کندانور  پمپ و کيوم با قدرت۹
 Cipسيستم 

    

 ST –ST   316  مخزن ذخيره۱۰
  پايه ها قابل تنظيم

  دستگاه ۲  ليتری ۳۰۰-۵۰۰

  اي، كنترل حرارت اتوماتيكلولهنوع   دستگاه پاستوريزه۱۱
  سيستم تغذيه بخار اتوماتيک
  سيستم تغذيه کندانس بخار

    

 ST –ST   316  )تونل بخار(تونل اگزاست ۱۲
  m ۱۰، عرض  m ۶طول نوار 

  ...نوع پوشش ورق 
  ...بخار 

  اسپری بخار با تغذيه بخار
  رالکتروموتور دور متغي

  ...سرعت حرکت نوار نقاله 

    

  نوع اتمسفريک ، سبد توری  )ساده و تحت فشار(اتوکالو ۱۳
  شير اطمينان

  ...دريچه خروج هوا خودکار 
  درب بسته، درب باز، ايستاده

  ...ضخامت ورق 
  ... نوع فشارسنج 

    ليتری ۵۰۰-۶۰۰

اتوماتيک نوع   ST –ST  316  دستگاه پرکن و شستشو۱۴
  پيستونی

  ...نقاله به طول با نوار 
  ...تعداد نازل پمپ و ظرف گير 

  قابل تنظيم برای ظروف مختلف
  ...ظرفيت در ساعت 

  ...)مربا، کنسرو، رب و (بسته بندی 
  گرم ۱۰۰۰و  ۵۰۰،  ۲۵۰

    



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
 cap/h ۶۰۰نيمه اتوماتيک    دستگاه بسته بندی۱۵

  نوع قرقره متحرک، ايستاده
  ...جنس بدنه و نازل 

    

      حلزونی  فی و دوش آب سردتفاله بر زير صا۱۶
        جرثقيل سقفی و ميز کار۱۷
      m3 ۶  اتاق قرنطينه۱۸
  )کوبلند آمريکايی(کمپرسور   تجهيزات سرمايش۱۹

  تابلو کنترل و فرمان اتوماتيک
  پمپ سيرکوله، کندانسور

  مخزن آب يخ

6000 lit   

    lit 5000  کمپرسور  تجهيزات هوای فشرده۲۰
  )لوله ها، پوسته، کوره(نوع فوالد   )پالک استاندارد(ديگ بخار ۲۱

  لوازم کنترل سطح آب
  ...ايزوالسيون 

  ...خروجی بخار به قطر 
  ...سوپاپ اطمينان 

  ...فشار طراحی 
  ...فشار تست 
  ...فشار مجاز 
  ...شيشه آبنما 

  ...ساخت مشعل و نوع سوخت 

1000kg/h    

  منبع آب برای تغذيه ديگ بخار  تصفيه آب۲۲
  منبع آب نمک

  صفيه آبمنبع ت
  رزين داخل تصفيه آب

  سيليس داخل تصفيه آب

 
2000lit 

 
150000 

 )گرين در ساعت(
75lit 
 

100lit 

  

  اينچ... شير ورودی -  کلکتور بخار۲۳
 اينچ... شير خروجی  -
 ...منبع کلکتور بخار ابعاد   -
  سوپاپ اطمينان -

    

 ...کشور ...  mmورق -  دستگاه دی ريتور۲۴
 سوپاپ اطمينان -
-ST ۳۱۶ ورق داخل ريتور -

ST  ضخامت... 
  لوازم کنترل      -

500lit   

لوله و اتصـاالت، شـيرهای سـوزنی    ۲۵
  ...پمپ سوزنی و 

      



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    500Kg     ترازو ديجيتالي۲۶
    ۳۱۶ST-ST    300Lit   وان زير ترازو۲۷
  ST-ST ۳۱۶   فيلتر مكانيكي۲۸

   mm۰.۲مش داخلي 
   …ورودي و خروجي 

3000Lit    

  ST-ST ۳۱۶ات تبادلي  صفح  )قابل تنظيم(پيلت كولر ۲۹
  +  ۴،  +  ۲۵دماي شير   

  …واشرها از نوع 
  …ضخامت 

1000Lit/h    

  …پاستوريزاسيون مدل ۳۰
  )قابل تنظيم(

    ST-ST ۳۱۶صفحات تبادلي 
)APV  دانمارك يا آلماني و…(  

 ۳۱۶باالنس تانك                          
ST-ST  ۳۱۶    اي      سيستم نگهدارنده لوله 
ST-ST  

  )ثانيه ۱۶(زمان توقف  -
  …دماي ورودي   -
  …دماي پاستوريزه   -
  اتصاالت -
رله و كنتاكتورمارك تله مكانيك  -

  فرانسه
دستي و زمان بندي  Cipسيستم شستشو 

  اتوماتيك 
  سيستم چنج اور اتوماتيك

  ثبات دما و پرينتر

1000Lit/h    

    lit 1000-500  باتجهيزات كامل Open  سپراتور۳۱
خامه، شير و بستي  براي(هموژنايزر ۳۲

  )و  قابل تنظيم
  )۲۲۰-۲۰۰بار (فشاركاري 

  …تعداد هد 
  پانل فرمان

1000Lit    

دوجداره، همزن، هواكش، دريچه،   )خام، پاستوريزه(تانك ذخيره شير ۳۳
  ترمومتر

 ۳۱۶ ST-ST  
  شير نمونه برداري

  Cipسيستم توربين اسپري 

1000Lit    

  R.P۳۶(يربكس گرسه جداره، همزن، موتو  پروسس تانك ماست۳۴
  )kw ۵/۱و

  تست    …ضخامت عايق بندي 
 Bar ۸ترمومتر، هواكش، دريچه، فشار

                   Bar  …فشاركار   ،
  Cipتوربين اسپري 

سيستم تغذيه و برگشت آب يخ، معمولي، 
  بخار 
۳۱۶ ST-ST  تمامي اجزا و سه جداره  

500Lit    

  وت پنير و سيستم برش۳۵
  

  ST-ST  ۳۱۶                       دو جداره        
  سيستم تغذيه آب يخ ، معمولي و بخار

 …خروجي وت  …عرض   …طول 
  …رتفاع ا

300-500Lit    

  متحرك ST-ST ۳۱۶  وان آب نمك ترولي تيبل ۳۶
۳۱۶ ST-ST  متحرك ، مجهز به سيستم

300Lit 
300-500Lit    



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  آبگيري  

  …وضعيت تخليه 
  …سايز دريچه تخليه 

  ST-ST ۳۱۶مخزن    زنيچرن كره ۳۷
قدرت   r.p.m  30الكتروموتور 

3.2KW  
  وان متحرك انتقال كره و خامه

  دريچه ورود و خروج مواد 
  دريچه خروج گاز
  تابلو كنترل و فرمان

 
100-300 Lit    

  سيستم گرما توسط بخار  انكوباتور ماست۳۸
كوبلند (سيستم سرما توسط كمپرسور 

  )امريكايي
-STتابلو برق كندانسور، اواپراتور، 

ST  

    مترمكعب ۶

  پمپ سانتريفوژ  Cipيونيت نيمه اتوماتيك ۳۹
  فرمان و كنترل
  باالنس تانك

  
5000Lit  
150 Lit 

  

  

لوله و اتصاالت، شيرهاي سوزني پمپ ۴۰
  …و

      

  )كوبلند آمريكايي(كمپرسور   تجهيزات سرمايش۴۱
  تابلو كنترل و فرمان اتوماتيك

  پمپ سيركوله، كندانسور
  خمخزن آب ي

 
Hp 7.5  

  
6000Lit  

  

  

    Lit 500  كمپرسور  تجهيزات هواي فشرده۴۲
  …شير، خامه، ماست و   توماتيكاماشين پركن نيمه ۴۳

  مجهز به يك يا دو نازل
  قطر دهانه متغير

  ارتفاع ليوان متغير

  
CAP/h 600  

  مگر) ۵۰۰،۱۰۰،۵۰(
  

  

  )ها، پوسته، كورهلوله(نوع فوالد   )ستانداردا پالك(ديگ بخار ۴۴
  ازم كنترل سطح آبلو

  …ايزوالسيون 
سوپاپ اطمينان  …خروجي بخار به قطر 

فشار مجاز    …فشار تست      …فشار طراحي   …
ساخت مشعل و نوع سوخت    …شيشه آبنما  …
تابلو تمام اتوماتيك داراي آژير هشدار   …

  دهنده

Kg/h 1000    

منبع آب براي تغذيه ديگ بخار با   تصفيه آب۴۵
  فيدفلوتر، با ورق س
  منبع آب نمك
  منبع تصفيه آب

  رزين داخل تصفيه آب
  سيليس داخل تصفيه آب

Lit 2000  
100Lit  

150/000  
  )درساعت گرين(

75-100Lit 
Kg ۱۰۰   

  

  اينچ …شير ورودي بخار   كلكتور بخار۴۶
  اينچ …شير خروجي بخار 

به  …تعداد  …منبع كلكتور بخار ابعاد 
   …فلنج هاي …طول 

  …صافي  … تعداد سوپاپ اطمينان

    



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
  …كشور   …   mmورق   دستگاه دي ريتور۴۷

  سوپاپ اطمينان
  ST-ST  ۳۱۶ورق داخل ريتور 

  …ضخامت 
  لوازم كنترل

  
  

 
Lit 2000    

    دستگاه MP220k(  ۱: مدل ( ۰۱/۰ديجيتالی دقت   بن ماری۴۸
۴۹PH دستگاه ۱  پنير، شير، خامه  متر    
    دستگاه ۱    سانتريفوژ ژربر۵۰
  گرم۱/۰کيلو گرم با دقت  ۵  الدستگاه ماکروکلد۵۱

 PG5001-S: مدل 

    دستگاه ۱

 –متلر تولدو (ترازوی معمولی ۵۲
  )سوئيس

    دستگاه ۱  -

  )اهرت آلمان) (BK/4106: (مدل  ) سوئيس –متر تولدو (ترازوی حساس ۵۳
  ليتری ۱۰۶با ظرفيت  

  درجه سانتيگراد 50+, 70+

    دستگاه ۱

آتاگو ) H50: مدل (دستی  ۰/۰ -۵۰  انيکوباتور ۵۴
  )ژاپن

    دستگاه ۱

    دستگاه ۱  کيلوگرم ۵۰  رفراکتومتر۵۵
    دستگاه ۱  ديجيتالی –فوت                     ارج  ۱۲  همزن با تيغه های مختلف۵۶
    دستگاه ۱  ديجيتالی –فوت                     ارج  ۱۲  فريزر۵۷
    دستگاه ۱  )ژاپن –اتاگو (روميزی  ۰/۰ -۹۰  يخچال۵۸
    دستگاه ۱    رفراکتومتر۵۹
    عدد ۵  درجه  ۸۰، ۷۰،  ۴۰  الکتو دانسيمتر۶۰
    عدد ۵ازهرکدام   ۱۰۰۰-۱۲۰۰دور   بوتير و متر۶۱
 PG802-S: مدل   دماسنج۶۲

  ۰۱/۰گرم دقت  ۸۰۰
    عدد ۵

  



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

 يکشاورز يماشينها  -۴ -۳
  ه های دوم و سومکشاورزیبرای کارگاه با ظرفيت پذيرش سی نفر هنرجو در پايماشينهای فهرست تجهيزات مورد نياز رشته 

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    جعبه ۴  اتومکانيک  جعبه ابزار  ۱
    دستگاه ۱  اسب بخار ۹۰باقدرت باال حدود   تراکتورهای رايج  ۲
    دستگاه ۱  اسب بخار ۶۵با قدرت حدود   تراکتورهای رايج  ۳
    دستگاه ۱  اسب بخار ۴۰حدود  با قدرت  تراکتورهای رايج باغی با ادوات همراه  ۴
    دستگاه ۱  همراه با چرخهای آهنی و پره دار  )تيلر(تراکتور دوچرخ   ۵
    دستگاه ۱ازهرکدام     )گاوآهن و رتيواتور(ادوات همراه تيلر   ۶
    دستگاه ۱  خيش سوار ۳برگرداندار   گاوآهن  ۷
    دستگاه ۱  برگرداندار نيمه سوار متناسب با تراکتور  گاوآهن  ۸
    دستگاه ۱  دوطرفه سوار  گاوآهن  ۹
    دستگاه ۱  بشقابی دو يا سه خيش  گاوآهن  ۱۰
    دستگاه ۱  )چيزال(قلمی   گاوآهن  ۱۱
    دستگاه ۱  )يک خيش(  )ساب سويلر(زيرشکن   ۱۲
    دستگاه ۱  بشقابی سوار  هرس  ۱۳
    دستگاه ۱  بشقابی کششی  هرس  ۱۴
    دستگاه ۱  دندانه ميخی  پنجه  ۱۵
    دستگاه ۱  ریدندانه فن  پنجه  ۱۶
    دستگاه ۱    )خاک همزن(روتيوار   ۱۷
    دستگاه ۱  صاف  غلتک  ۱۸
    دستگاه ۱  )تيغه(سوار پشت تراکتوری   تسطيح کن  ۱۹
    دستگاه ۱  )لولر(کششی   تسطيح کن  ۲۰
    دستگاه ۱  شاخه ای  کولتيواتور  ۲۱
    دستگاه ۱  شيارکش  فاروئر  ۲۲
    دستگاه ۱  سوار  نهرکن  ۲۳
    دستگاه ۱  کششی  نهرکن  ۲۴
    دستگاه ۱  بشقابی  مرزکش  ۲۵
    دستگاه ۱  کششی  سنگ جمع کن  ۲۶
    دستگاه ۱  ليتری ۴۰۰  سمپاش سوار تراکتوری  ۲۷
    دستگاه ۱  ليتری ۲۰  )اتومايزر(سمپاش موتوری پشتی   ۲۸
    دستگاه ۱  ليتری ۱۰۰  سمپاش زنبه ای  ۲۹



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    دستگاه ۱    چاپر با هد ذرت  ۳۰
    دستگاه ۱    بيلر  ۳۱
    دستگاه ۱    غالت) درگر دسته بند(بايندر مور  ۳۲
    دستگاه ۱  با موزع پنوماتيکی  رديف کار  ۳۳
    دستگاه ۱    بشقابی) موور(دروگر   ۳۴
    دستگاه ۱  مخصوص سيب زمينی دو رديفه  غده کار  ۳۵
    دستگاه ۱    کولتيواتور پنجه ای گردان  ۳۶
    دستگاه ۱    خطی کار  ۳۷
    دستگاه ۱  ثابت  خرمنکوب غالت  ۳۸
    دستگاه ۱  دستی  پرس هيدروليک  ۳۹
    دستگاه ۲  سطلی  گريس پمپ  ۴۰
    دستگاه ۱    دستگاه شارژ باطری  ۴۱
    دستگاه ۲  تنی ۶تنی يا  ۳  جک سوسمار  ۴۲
    دستگاه ۲  تن ۵-۱۰  جک روغنی  ۴۳
    دستگاه ۲    )دروازه ای(جرثقيل سقفی   ۴۴
    دستگاه ۱  )ليتر ۳۵۰(سيلندر  ۲  کمپرسورباد  ۴۵
    دستگاه ۱ازهرکدام     ع مختلف گاردانانوا  ۴۶
    عدد ۱  هزار ليتری ۳ظرفيت   مخزن سوخت  ۴۷
    دستگاه ۱ازهرکدام   در انواع يک طبقه، افقی، عمودی، شناور  پمپ دورانی گريز از مرکز آب   ۴۸
    دستگاه ۱  توربينی  پمپ آب  ۴۹
    دستگاه ۱    )لجن کش(پمپ کف کش   ۵۰
    دستگاه ۱  تور و پمپبين مو  جعبه دنده تغيير دور  ۵۱
    دستگاه ۱  مترمکعب ۱با ظرفيت تقريبی   مخزن مدرج آب  ۵۲
    دستگاه ۱  رديفی  موتور  ۵۳
    دستگاه ۱  )روبرو يا خوابيده(افقی   موتور  ۵۴
    دستگاه ۱  ستاره ای  موتور  ۵۵
    دستگاه ۱  شکل  V  موتور  ۵۶
    دستگاه ۱  ديزل مرده  موتور چهارسيلندر  ۵۷
    دستگاه ۱  ديزل زنده  لندرموتور چهارسي  ۵۸
    دستگاه ۱  بنزينی زنده  موتور چهارسيلندر  ۵۹
    عدد ۱    گيوتين  ۶۰



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    عدد ۱    کاتر  ۶۱
    عدد ۳۰    ميز رسم همراه با صندلی گردان  ۶۲
    سری ۴    قلم راپيد  ۶۳
قابل نصب   عدد ۳۰  برای نقشه کشی  چراغ رسم قابل نصب روی ميز  ۶۴

روی ميز 
  رسم

    عدد ۴  اری، ثابت، رويه ورق فلزیفلزک  ميز کار  ۶۵
    عدد ۱۵  روميزی، متوسط  گيره موازی  ۶۶
    عدد ۲    صفحه خط کشی يا ميز خط کش  ۶۷
    عدد ۱هرکدام   دستی، پنوماتيکی  چکش پرچ کاری  ۶۸
    عدد ۴    بک لحيم کاری  ۶۹
    عدد ۴    ترانسفورماتور جوشکاری  ۷۰
    عدد ۱    ژنراتور جوشکاری  ۷۱
    عدد ۱    ر جوش نقطهترانسفورماتو  ۷۲
    عدد ۱هرکدام   تماسی، ريزشی  مولد گاز استيلن  ۷۳
    عدد ۲    کپسول استيلن  ۷۴
    عدد ۲    فشار سنج  ۷۵
    دست ۲    رگوالتور  ۷۶
    دست ۲    )بک(مشعل جوشکاری   ۷۷
    دست ۲    مشعل برش  ۷۸
    دستگاه ۲    سنگ روميزی  ۷۹
تا برقی، پايه دار، برقی، دستی، پايه دار   دريل  ۸۰

mm۲۰  
  دستگاه ۲پايه دار 

  عدد ۸برقی دستی 
  

    سری ۲از هر شماره   mm  ۱۴-۶  قالويز  ۸۱
    دستگاه ۲  چهارپارچه  حديده لوله  ۸۲
    سری ۲از هرشماره   mm  ۱۴-۶  حديده  ۸۳
    عدد ۱    قيچی پادار  ۸۴
    دستگاه ۱  برقی  اره روميزی  ۸۵
    دستگاه ۲    )استرئوميکروسکوپ(بينوکولر   ۸۶
    عدد ۲  کشويی ۱۰  نگهداری حشرات کمد  ۸۷
    دستگاه ۳  حفظ رطوبت  دسيکاتور  ۸۸
    عدد ۳۰    ذره بين  ۸۹



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    عدد ۵از هرکدام   کوچک و متوسط  تله نوری  ۹۰
    عدد ۱۰    جعبه نگهداری حشرات  ۹۱
    دستگاه ۱  گرم/. ۱حساسيت تا   ترازوی برقی  ۹۲
    دستگاه cm۲  ۵غه عمق تي Cm۶  *۴۰  *۱۰   )تخته اتاله حشرات(اتالوار   ۹۳
    سری ۲  با انواع نمونه بردار  مته های نمونه برداری خاک  ۹۴
    سری ۲  اندازه های مختلف  الک های خاک شناسی  ۹۵
    دستگاه ۱    دستگاه اندازه گيری نفوذ پذيری خاک  ۹۶
    دستگاه ۱    دستگاه آب مقطر گيری  ۹۷
    دستگاه ۱    مولينه   ۹۸
    دستگاه ۱    دماسنج خاک  ۹۹
    عدد ۲    کرنومتر کوچک  ۱۰۰
    عدد ۱    پارسال فلوم  ۱۰۱
    دستگاه ۱  متناسب با گلخانه  هيتر گلخانه ای  ۱۰۲
    دستگاه ۳    ماشين پيوند زنی  ۱۰۳
    دستگاه ۲    قيچی سرشاخه زنی  ۱۰۴
    دستگاه ۲  دستی  چمن زن  ۱۰۵
    دستگاه ۱ازهرکدام  دستی، بنزينی، خودگردان  چمن زن موتوری  ۱۰۶
    دستگاه ۱  کپسول متيل بروميد  ه تدخيندستگا  ۱۰۷
    دستگاه ۱ازهرکدام  صفحه ای، پاندولی  بذرپاش سوار  ۱۰۸
    دستگاه ۱    سيستم آبياری قطره ای گلخانه ای  ۱۰۹
    دستگاه Mist   ۱سيستم آبياری مه پاش   ۱۱۰
    دستگاه ۱    بذر ريز  ۱۱۱
    دستگاه ۱  اراسب بخ  ۳-۵با قدرت حدود   تيلر و ادوات ضميمه باغبانی  ۱۱۲
    دستگاه ۱  متناسب با تراکتور  بذرکار يونجه سوار  ۱۱۳
    دستگاه ۱  متناسب با تراکتور  خطی کار غالت سوار  ۱۱۴
    دستگاه ۱  مکانيکی چرخ الستيکی  رديف کار سوار  ۱۱۵
    دستگاه ۱  پنوماتيکی  رديف کار سوار  ۱۱۶
    دستگاه  ۱  رديفه ۲  غده کار سوار  ۱۱۷
    دستگاه ۱    ارنشاء کار سو  ۱۱۸
    دستگاه ۱  مکانيکی  کودکار سوار  ۱۱۹
    دستگاه ۱  غلطان  کولتيواتور سوار  ۱۲۰



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    دستگاه ۱  پنجه ای گردان  کولتيواتور سوار  ۱۲۱
    دستگاه ۱  دوار  کولتيواتور سوار  ۱۲۲
    دستگاه ۴    سمپاش دستی استوانه ای  ۱۲۳
    دستگاه ۴    سمپاش دستی موتوری  ۱۲۴
    دستگاه ۱  ليتری ۴۰۰  ری سوارسمپاش تراکتو  ۱۲۵
    دستگاه ۱  ليتری ۱۰۰  سمپاش زنبه ای  ۱۲۶
    دستگاه ۱    تنک کن سوار  ۱۲۷
    دستگاه ۱    شعله پخش کن سوار تراکتوری  ۱۲۸
    دستگاه ۱  کششی  کودپاش کود دامی  ۱۲۹
    دستگاه ۱    کودکار آمونياک  ۱۳۰
    دستگاه ۲  دستی  گردپاش  ۱۳۱
    دستگاه ۱  کتوریموتوری يا ترا  گردپاش  ۱۳۲
    دستگاه ۱  مه پاش –کششی   سمپاش  ۱۳۳
    دستگاه ۱    دستگاه ضد عفونی بذر  ۱۳۳
    دستگاه ۱    دروگر شانه ای سوار  ۱۳۴
    دستگاه ۱  بشقابی يا استوانه ای  دروگر دوار سوار  ۱۳۵
    دستگاه ۱    موربايندر  ۱۳۶
    دستگاه ۱    له کن علوفه  ۱۳۷
    دستگاه ۱    سواتر  ۱۳۸
    دستگاه ۱  چرخی يا مورب  )جارو(يک سوار ر  ۱۳۹
    دستگاه ۱  کششی  )بيلر(بسته بند علوفه   ۱۴۰
    دستگاه ۱  کششی با هد ذرت  خرد کن علوفه  ۱۴۱
    دستگاه ۱  خودگردان  کمباين غالت  ۱۴۲
    دستگاه ۱  سوار  خرمنکوب  ۱۴۳
    دستگاه ۱  خودگردان  دروگر شانه ای  ۱۴۴
ن يا پنبه غوزه چي(ماشين برداشت پنبه   ۱۴۵

  )چين
    دستگاه ۱  خود گردان يا کششی

    دستگاه ۱    چغندر کن  ۱۴۶
    دستگاه ۱    سرزن و طوقه زن  ۱۴۷
    دستگاه ۱  کمباين يا انگستی دار، تسمه نقاله ای  ماشين برداشت سيب زمينی  ۱۴۸
    دستگاه ۱  ارتقاش دهنده  تجهيزات برداشت ميوه از درخت  ۱۴۹



  

 

 ستاندارد تجهيزات رشته های شاخه فني و حرفه ايا       دفترآموزش و پرورش فنی وحرفه ای  - وزارت آموزش و پرورش

  مالحظات  تعداد  مشخصات فنی تجهيزات  نام تجهيزات  رديف
    دستگاه ۱    سيستم آبياری بارانی  ۱۵۰
    دستگاه ۱    سيستم آبياری قطره ای  ۱۵۱
    عدد ۸  سيستم بروز دستگاه کامپيوتر  ۱۶۲
    عدد ۱۵  گردان  صندلی مخصوص کامپيوتر  ۱۶۳
    عدد ۱  متر ۵/۲  *۴۰/۱  (Wite board)تخته   ۱۶۴
    عدد MB۴۴/۱  ۳۰  (Floppy Disk)  ديسکت نرم  ۱۶۵

  
 


