
  

 

 

 
 

 

رد فضا و تجهيزات   استاندا

تحصيلي گروه
كانيكم :   

اپچرشته :   

 

 

 

0011اترخي اعتبار:   



  

 

 

 

  



  

 

 

 

عي ((ن ليسَ لِالِنسانِ اِالّ ما سَ))و اِ  

 93آهي نجمسوره  

 و

 :602قدسي از پيامبر در ارشاد القلوب ص  حديث

 عبادت  ده جز دارد هك  ُنه دهم كار و تالش رباي  روزي حالل است

 

 

 

 اصل بيست و هشتم

ن مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست ربگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جا عه هب م ره كس حق دارد شغلي را هك بدا

كان اشتغال هب كار و شرايط مساوي را ربا ي احراز مشاغل ايجاد نمايد.   مشاغل گوانگون رباي همه افراد ام



  

 

 

 

 

دیگری دراز کنیم برای اموری که کشورمان محتاج است. ارزش کار ما نباید دستمان را به 

در  اش کرد با زمانهای سابق. رسول اللّهشود مقایسهشما امروز ارزش یک امری است که نمی

ها داشته است ـ در آن محیط، دست آن محیط، ممکن است ـ که توجه، البد توجه به همۀ محیط

کف دست کارگر و محل کار را بوسیده تا ارزش کار را کنند، کارگر را آن طور که نقل می

در تاریخ عرضه کنند. و ما مفتخریم و شما و همه مفتخرند به اینکه یک همچو نشانی پیغمبر 

 است. اکرم به شما داده

 ره الشّریف(قدس سّامام خمینی )



  

 

 

 

 دنبال باید که است  ایحرفه و فنی مدارس قضیه  همین ، خوب بسیار  کارهای جمله از واقعاً

ــود، ــوند کار بازار وارد زودتر و بیایند واقعاً هابچه بشـ ــده تحمیل روش آن دنبال و بشـ  شـ

 .است مهم چیزهای آن از یکی هم این نباشد، گراییمدرك دروغین

 

 (العالی مدظله) رهبری معظم مقام                                                               

 

 

 

 



  

 

 

 پيشگفتار

های آموزشی از قبیل نیروی انسانی،    نظامای مستلزم فراهم آوردن زیر های فنی و حرفههای درسی آموزش اجرای برنامه

ها  برنامه درسی ملی مربوط به سیاست    41در بند  مدیریت و راهبری، تجهیزات، فضا، منابع مالی و پژوهش و ارزشیابی است.   

های مؤثر در تحقق ستتتند تحون بنیادی   اجرای برنامه درستتتی ملی به انوان یای از زیرنظامو الزامات اجرایی آمده استتتت  

های  آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهاارهای ستتند تحون بنیادی  آموزش و پرورش مستتتلزم اتساا ستتیاستتت  

در جزء هشتم از ای  بند    می باشد.  های فنی و تسصصی  کارآمد و اثر بسش، فراهم آوردن شرایط، اماانات، منابع و زیرساخت  

 ای تأکید شده است.های فنی و حرفهنیز به تجهیز کارگاه

سعه دفتر و در ادامه فرآیند برنامه بر ای  مبنا مطابق با برنامه شی فنی و حرفه   های تو سی و آموز ستاندا ریزی در رد  ای، ا

ستناد به تهیه و تد     شگاهی و کالسی با ا ستان          وی  برنامهتجهیزات کارگاهی، آزمای ساله هنر سه  شته تحصیلی دوره  سی ر در

شوراهای برنامه   شته تحصیلی   توسط  سازمان پژوهش و   حرفه –ریزی و تألیف برای هر ر صویب  ای در دفتر تدوی  و پس از ت

 ریزی آموزشی ابالغ گردید.برنامه

 ريزی درسي و آموزشي فني و مهارتيفرآيند برنامه

 

های موجود، در تدوی  ای  استتتتاندارد استتتتفاده از افالاات فضتتتا و تجهیزات موجود در  به منظور استتتتفاده از یرفیت

ستان  ستاندارد       هنر ست. همچنی  در تدوی  ا شده ا صل مورد توجه واقع  شور به انوان یک ا ها برای پرهیز از توجه به های ک

صون خاص و به منظور حمایت از تولی  شان یک مح صیه می      د ملی از ارائه ن ست و تو شده ا صرف نظر  شود با در   های تجاری 

 نظر گرفت  کیفیت و استانداردهای انوان شده تجهیزات تهیه شود.

تحلیل تکالیف کاریتحلیل حرفهطراحی مفهومی حرفهفهحر/ نیازسنجی شغلی
گی  تدوین استاندارد شایست

حرفه

طراحی مفهومی استاندارد 

ارزشیابی حرفه
کردتحلیل استاندارد عملگروه بندی کارها

تدوین استاندارد  

ارزشیابی کارها

بی  تدوین استاندارد ارزشیا

حرفه

 )دنیای کار(

طراحی مفهومی برنامه های درسی    

...(اهداف دوره ، چهارچوب راهنما و )
حرفه ها،  )نیازسنجی آموزشی 

...(مشاغل، شایستگی عمومی و 

/                     انتخاب حرفه 

وظایف و کارها

طراحی گروه و رشته  

(یلیبارشته و گروه تحص)تحصیلی 

تهیه و تدوین راهنمای

برنامه درسی

های  شایستگی/ تعیین اهداف

دروس/ جزء پیمانه ها

ات  تعیین رئوس محتوا و الزام

دروس/ پیمانه ها 

طراحی فعالیت ها و 

تجارب یادگیری

ابی  تدوین استاندارد ارزشی

دروس/ پیمانه ها 

ه  تهیه و تدوین برنام

یدرسی رشته تحصیل

تهیه مواد و رسانه های  

یادگیری

تهیه و اجرای برنامه جامع  

فعالیت های بخش ها

آموزش و اجرای برنامه  

درسی
اصالح و بهبودارزشیابی برنامه درسی

 آموزش( )دنیای



  

 

 

استتتانداردهای فراحی شتتده شتتامل تجهیزات، ابزار و مواد هکارگاهی، آزمایشتتگاهی و کالستتی  به تفایک ستته گروه    

باشد و برای استفاده بهتر، در ابتدای آن   و همچنی  لی آت فضا و چیدمان تجهیزات می  ای و مصرفی ای، نیمه سرمایه سرمایه 

ستگاه،             شود در انتساب تجهیزات کیفیت و کمیت املارد د شنهاد می  ست. پی شده ا ستاندارد، تدوی   ستفاده از ا راهنمای ا

هیزات کاربردی هتسصصی  باید فوری در  های فراحی و خدمات پس از فروش به انوان اولویت در نظر گرفته شود. تجویژگی

ستفاده            شت، حفایت و راحتی ا ستانداردهای مربوفه، ارگونومی، ایمنی، بهدا ضم  راایت ا شوند که  ضای کارگاه جانمایی  ف

 بر اساس سازگاری با محیط آموزشی فراهم شود.« آزمایشگاهی -برای املیات کارگاهی»

شار  اند کمان تمحترمی که مسئولیت تهیه و تدوی  ای  استاندارد را بر اهده داشته  در پایان از همااران گرامی و کارشناسان   

 و قدردانی را دارم.

 

 احمدرضا دورانديش                                                                                     

 های درسيمدير کل دفتر تأليف کتاب                                                                                    

 ای و کاردانشفني و حرفه                                                                                     

  



  

 

 

 

فهرست            

 .............................................    راهنمای استفاده  ............................................................................................................

 ..............................................................   های استاندارد تجهيزات و فضا .......................................جدول شرح ستون

 ای ملزومات و ابزار مصرفي  ........   نيمه سرمايه –جدول تعيين کد وسايل مربوط به فهرست تجهيزات سرمايه ای 

 ....................................................................  ای  ..................................................فهرست استاندارد تجهيزات سرمايه

 ای  .............................................................................................................  فهرست استاندارد تجهيزات نيمه سرمايه

 ........................................................................................................................  فهرست استاندارد تجهيزات مصرفي  ..

 ....................................................  پيوست  ......................................................................................................................
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 راهنمای استفاده: 

سرمایه       به فور کلی تجهیزات  سه گروه  سی  به  شگاهی و کال سرمایه 04ای با کد ههکارگاهی، آزمای   و  00ای با کد ه ، نیمه 

باشد  مشسص شده است و فراحی جدون فهرست استاندارد تجهیزات شامل دو جدون می  00ملزومات و ابزار مصرفی با کد ه

ه، شتتامل نام حرفه و کد حرفه مورد نظر که در  ای هر گرومشتتسصتتات حرفه مربوط به توستتعه حرفه 4که در جدون شتتماره 

شود که چهار رقم اون  می ای برای دوره سه ساله انجام گرفته است درج و کد حرفه با هشت رقم معرفی    فراحی توسعه حرفه 

، دو رقم بعدی مستتیر توستتعه حرفه ای و دو رقم آخر ISOاز ستتمت چم مربوط به کد حرفه در نظام فبقه بندی مشتتا ل 

 و ادد آخر سطح مهارت حرفه را مشسص می کند. 9دد ثابت شامل ا

ستتتون می باشتتد که اناوی  هر ستتتون به ترتیب از ستتمت راستتت، کد تجهیزات، نام وستتیله،    7شتتامل  0جدون شتتماره 

شامل می           سیله را  صویر و سیله، تعداد، فراوانی، کاربرد در کار و ت صات دقیق و کامل فنی و شس شود. برای تامیل جدون   م

 بر مبنای تعاریف جداون ضمیمه باید امل شود. 0شماره 

شور،             ای  راهنما می سعه و تجهیز مدارس ک سازی و تو سازمان نو شی،  شارات کمک آموز تواند برای دفتر تانولوژی و انت

ستان ها و هنرآموزان جهت تجهیز کارگاه    سطه، مدیران هنر شگاه معاونت آموزش متو هیزات و ها، تهیه و تأمی  تجها و آزمای

 برداری قرار گیرد.های درسی مورد استفاده و بهرهاجرای برنامه

سرمایه   شود که امر مفید تجهیزات  ساله با توجه      1ای برای در خاتمه ای  ناته مهم باید در نظر گرفته  سه  دوره آموزشی 

سان پیش   40و تعمیرات به موقع ساات با راایت سرویس و نگهداری  8روز در هفته و هر روز  5به استفاده مستمر در فون 

ستگاه       ست به دلیل تغییرات فناوری و جایگزینی د ست که مما  ا شده ا ستگاه   بینی  سوده با د دید،  های جهای قدیمی و فر

 سان برسد. 40امر آنها به کمتر از 
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 استاندارد تجهيزات و فضاجدول شرح ستون های 

 (1ستون )

 کد وسيله

دی بنها از جدون پیوست و با راایت اولویتبندی کدشود و با توجه به معرفی منابع فبقههای تاراری نمیهر وسیله دارای کد انحصاری است و شامل کد

ز آنها و مشسصات فیزیای و تعداد مورد نیاز و تصاویر مستلف هدر آنها کدگذاری شده است. برای یک وسیله با انواع مستلف، با شرح مشسصات فنی هر یک ا

 صورت لزوم  فقط در ستون کدها یک کد مشترك معرفی شده است.

 (6ستون )

 نام وسيله
 از نام المی و رایج در بازار استفاده شده است. 

 (3ستون )

 مشخصات فني

های مشسص در املارد و کاربرد است. مانند معیارهایی که برای فراحی و تولید یا کمیتشرح توصیفی: با معیارهای قابل قبون و مشسص بیان شده  -

 شود. وسیله، یا مشسصات کیفی توصیف می

آزمایشگاهی ، رنگ  –مشسصات فیزیای : ابعاد، وزن، جنس و نوع آلیاژ ، حجم ، تولرانس در کار ، سازگاری با استانداردهای شرایط محیط کار هکارگاهی  -

 سایر موارد مشابه به تناسب نوع وسیله مشسص شده است.و 

 برای درك مسفف کلمات التی ، شرح آن ارائه شده است. -

در اکر مشسصات فنی الزم برای ایم  سازی دستگاه ها و ارگونومی برخی تجهیزات برای استفاده و موارد بهداشتی به انوان یک اصل می باشد که  -

 دستگاه قید شده است.مشسصات فنی متناسب با نوع 

ا، ههای جدید و املارد کاری برای برخی از دستگاههای خاص به فور مثان به کارگیری فناوریبسته بودن مشسصات فنی : اضافه نمودن شرایط و روش-

 های شسصی می شود.شود و مانع برداشتجزیی از الزامات فنی است که بااث محدود شدن سفارش و خرید وسیله می

 (4ن )ستو

 تعداد

و واحد وسیله مانند هدستگاه، ادد، مجمواه، کالف، حلقه، دست، فاقه هبرای پارچه ، جعبه هابزار  نمره یا شماره برای آچارها و تعداد بر حسب ادد هفارسی  

 سایر موارد تعیی  شده است.

 (5ستون )

 درصد فراواني

آزمایشگاهی و کالسی  به کل سااات کارهای مربوفه بر حسب درصد محاسبه شده  –درصد فراوانی هر وسیله از نسبت سااات کاربرد وسیله در کارها هکارگاهی 

 است.

 (2ستون )

 کد کاربرد وسيله در کار

 ی کند.های مستلف رشته تحصیلی هدهم، یازدهم و دوازدهم  مشسص ماستفاده از وسیله را در پایه

 

 (7ستون )

 تصوير وسيله

اً برای تصویر صرفمربوط به تصویر وسیله مورد نظر است. دارا بودن استاندارد های الزم، مشسصات فنی و کیفیت برای انتساب وسیله مورد تأکید است و ارائه 

 راهنمایی و جلوگیری از خطاهای محتمل در نوع کارکرد، ابعاد و ... است.
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 جدول تعيين کد وسايل مربوط به فهرست تجهيزات سرمايه ای، نيمه سرمايه ای ملزومات و ابزار مصرفي 

 تهيه کننده شرح نام عالمت اختصاری رديف

 ایران ایران کد ایران کد 1

6 CPC 
Central Products Classification 

 فبقه بندی محصوالت محوری
 سازمان ملل متحد

3 UNSPSC 

United Nations Standard Products And 

Services Code 

 کدخدمات و محصوالت استاندارد سازمان ملل متحد

 سازمان ملل متحد

4 STTC 
Standard International Trade Classification 

 فبقه بندی بی  المللی پیشه ها هفعالیت های صنعتی 
 سازمان ملل متحد

5 HS 
International Harmonized System 

 سیستم همگ  و هماهنگ بی  المللی

 سازمان تجارت جهانی

WOT 

2 ISTC 
International Standard Industry Classification 

 فبقه بندی بی  المللی صنعت هفعالیت اقتصادی 
 سازمان بی  المللی کار

7 UMDNC 
Universal Medical Device Nomenclature System 

 وسایل و تجهیزات پزشاینظام نام گذاری جهانی 
 برنامه توسعه سازمان ملل و شرکت دان وبرداستریت

 

 
 



سیبرنامه ریزی درتهیه شده در شورای تخصصی   

 مکانیک:  تحصیلیگروه  

 چاپرشته :

 
 33..از  3صفحه 

 (10)فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای

 
1جدول شماره    

 کا رگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه  تکنیسین چاپ  : 7حرفه 29772237 کد حرفه

    
 

2جدول شماره   

 کد کاربرد در کار پایه-کالس  تصویر
فراوانی)

 درصد(
)واحد( تعداد  کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی 

 دهم 

 یازدهم 

 دوازدهم 

107-107-107-

107-704-707—

470-107-104-

404-407-407 

 دستگاه 4 00
با نازل مخصوص گریس کاری دستگاه  یا بادیدستی 

 با ظرفیت یک کیلویی چاپ
 گریس پمپ 

0333322 

IR 

 دهم 

 یازدهم 

 دوازدهم

 یک دستگاه 40 107-107-107
 8-0با ضخامتهای مقوای نمره توانایی گرد کردن لبه جلد

 مکانیکی -برقی

 

 ماشین گرد کن لبه مقوا
10323123  

UN 

 

 
 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم        

 یک دستگاه 10 107-107-107
وضخامتهای عطف صفحه 30-1توانایی دوخت فرمهای

 مکانیکی -برقی- سانتی متر1میلی متر تا 3
 دوخت کتاب ماشین 

103231821 

UN 

 دهم 

 یازدهم

 دوازدهم 

107-107-107-

107 
 یک دستگاه  10

سیستم تغذیه تمام اتوماتیک  و02×07با ابعاد  

با  – مکانیکی -برقی - باقابلیت بستن تیغ ،خط

 برگ در ساعت 0777سرعت

 ماشین ورق تاکنی 

10323823 

 

 

UN 



 تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی

 مکانیک:  تحصیلیگروه 

 چاپرشته :

 
 33..از 1صفحه

 (10)فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه : کمک تکنسین چاپ :  7حرفه 29772237:  حرفهکد 
 

2جدول شماره   

 کد کاربرد در کار پایه-کالس  تصویر
فراوانی)

 درصد(

 تعداد

 )واحد(
 کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی

 دهم 

 یازدهم 

  دوازدهم
 عدد 77 700 107-107- 700

 - سانتی متر  00دهانه بازشدن  فوالدی نشکن با حداقل

 مکانیکی
 گیره فلزی 

  0003032     

IR  

 

 
 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم

107 -107 -107 00 
از هر کدام 

 یک عدد

 0:3فنر فلزی   وکاربرد وفنر جمع کن  A1دهانهبا 

 مکانیکی -رومیزی– 3:3و

 

 صحافی فنر زنماشین 
33033321      

IR     

 دهم 

 یازدهم 

 دوازدهم

700-107-10107-

107-107 
 عدد 70 00

 322-82سانتی متروارتفاع  322×82با ابعاد چوبی یا فلزی

 سانتی متر
 میز کار چاپ اسکرین

10323323   

UN        

 دهم 

 یازدهم 

 دوازدهم

 

770-701-104 40 
 

 یک دستگاه
 سشوآر صنعتی وات3222برقی حداقل توان 

 0013122    

IR 

 

 

 



 

 تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی

 مکانیک:  تحصیلیگروه 

 چاپرشته :

 
 33از 0صفحه

 (10)فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر چاپ  :2حرفه 29772232کدحرفه : کمک تکنسین چاپ :  7حرفه 29772237:  کد حرفه
 

2جدول شماره   

 کد کاربرد در کار پایه کالس تصویر
فراوانی)

 درصد(

 تعداد

 )واحد(
 کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی

 دهم 

 یازدهم 

 دوازدهم 
104 -107 -107-

107 
17 

یک 

 دستگاه

 3222یا عمودی با سرعت  ترتیب ایستگاهی افقی 8 

 مکانیکی -برقی  برگ در ساعت
 ماشین ترتیب کتاب

10323823 

UN 

 دهم 

 یازدهم 

 دوازدهم 

107-404-407-

407-400 
700 

یک 

 دستگاه

 دارای قفل کن  کیلوگرم 0222حداقل ظرفیت جابجای 

 IR  3800332 لیفتراک دستی

 دهم 

 یازدهم 

 دوازدهم 
107-107-007-007 70 

0 

 دستگاه

برای اطفاء حریق   برق ، سوخت مایع و جامدات حداقل 

  A کالس کیلو گرمی دارای استاندارد ملی8

 

 کپسول اطفاء حریق

0313130 

 

IR 

 دهم 

 یازدهم 

 00 704-707-707-107 دوازدهم 
یک 

 دستگاه

فرمهای کتاب درضخامت ها مختلف و  عطف توانایی پانچ

 مکانیکی – رومیزی– دایره، مربع ومستطیلبه شکلهای 

 ماشین پانچ کتاب برگ در ساعت 0222با سرعت 

10323823 

 

UN 

 



 شورای تخصصی برنامه ریزی درسیتهیه شده در 

 مکانیک:  تحصیلیگروه 

 چاپرشته :

 
 33ز ا3صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر چاپ  :2حرفه 29772232کدحرفه : کمک تکنسین چاپ:  7حرفه 29772237:  کد حرفه
 

2جدول شماره   

 

پایه-کالس تصویر کاربرد در کارکد   (فراوانی)درصد  )واحد( تعداد   کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 
 یک دستگاه 00 707-707-704

سانتی متر ومجهز به  10×70باابعاد 

 مکانیکی-برقی  سیستم مکش دارو

ظهور پروسسور ماشین 

 پلیت

 

 

 

73222273
IR 

  

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 
 

 یک دستگاه 70 407-407-407-400

وقابلیت استفاده در 10×70باابعاد 

 -برقی کارگاه چاپ وصحافی

 مکانیکی

پالت برگردان ماشین  

 عملیات چاپ

41707701

IR 

 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 
 

 یک دستگاه 10 707- 707- 704
 ودارای سیستم تایگر 35×05باابعاد 

 مکانیکی -برقی 

عملیات پلیت ستر ماشین  

 چاپ
77707107

UN 

 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

 یک دستگاه 700 407-400-407-407

اندازه  یک ورقی هایدلبرگ

باسیستم نمره  متر یسانت 70×70چاپ

 77000چاپ  وسرعت  زنی وپرفراژ

 مکانیکی -برقی  -برگ در ساعت

 چاپ افستماشین  

                  

4170777 

IR  



 شورای تخصصی برنامه ریزی درسیتهیه شده در 

 مکانیک:  تحصیلیگروه 

 چاپرشته :
 33.از  3صفحه 

 (10)استاندارد تجهیزات سرمایه ای

 
1جدول شماره     

  کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232 کدحرفه : کمک تکنسین چاپ :  7حرفه 29772237:  کد حرفه
 

2جدول شماره   

پایه-کالس تصویر  کد کاربرد درکار 
فراوانی)درص

 د(
)واحد( تعداد  کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

707-707-707-

707 704-707 
 یک دستگاه 70

 

وبا  سانتی متر 70×05ابعاد چاپ  با سیلندر مرکزی 

 مکانیکی -برقی  قابلیت لمینت کردن

 

 

 چاپ فلکسوماشین  

 رنگگرافی تک 
41707770

IR 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

707-707-704-

700 
 یک دستگاه 70

 وتغذیه شیتسانتی متر 70×70با ابعادچاپ  تک رنگ

 مکانیکی-برقی 

چاپ ماشین 

 گراوور)گود(

77707707

UN 

 
 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم
 

 دستگاهیک  70 157-152-151-051

 -برقی  تک رنگ–جهت چاپ بر چسب 70عرض 

 مکانیکی

 

 

 لیبلچاپ ماشین 
 

77707770

UN 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

 یک دستگاه  70 704-707-70-700

 -برقی  وتغذیه رل 70×70با ابعاد چاپ  تک  رنگ

 مکانیکی

 

 

 چاپ روتوگراورماشین 
41707770

IR 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

 یک دستگاه 40 004-704-007-
 -برقی  هد 7جوهر افشان 77×40با ابعاد چاپ 

 مکانیکی

 

 چاپ دیجیتالی ماشین 
41707770

IR 



 
 

 

 تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی

 مکانیک:  تحصیلیگروه 

 چاپرشته :
 33از 0صفحه 

 (10)فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر چاپ  :2حرفه 29772232 کدحرفه : کمک تکنسین چاپ:  7حرفه 29772237:  کد حرفه
 

2جدول شماره   

ر         تصوی پایه -کالس   (فراوانی)درصد کد کاربرد درکار     )واحد( تعداد   کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی 

 

 دهم    

 یازدهم     

 دوازدهم  
 یک دستگاه 40 004-704-007

 وچهار هد سانتی متر77×40ابعاد چاپ 

 برقی  مکانیکی
41707770 چاپ رنگی لیزريماشین  

IR 

 

 دهم   

 یازدهم       

 دوازدهم 

 یک دستگاه 70 004-704-007

شماره زن وبارکد زن با عرض چاپ 

عدد  7000سرعت  سانتی متر70حداکثر 

 در ساعت برقی  مکانیکی

 چاپ جت پرینترماشین 

41707777

IR 

 

 دهم   

 یازدهم      

 دوازدهم 

 flatچاپ دیجیتالی ماشین  هد 7ی با رنگ fiat bed Uv یک دستگاه 70 704-007-004

bed UV 

 

 دهم   

 یازدهم

 دوازدهم 

707-707-707-707 

704-707 
 یک دستگاه 70

با تغذبه شیت  70×47وبا ابعاد  تک رنگ

 مکانیکی-برقی   کردن وقابلیت لمینت
 چاپ فلکسوماشین  

41707770

IR 

 

 دهم   

 یازدهم

 دوازدهم 

104 -107 -107-

107  
 یک دستگاه 40

مخصوص سوراخ کاري  مقوا وبلوک  

به  درشکلهاي دابره، مربع  ومستطیل کتاب

 مکانیکی -سانتی متر بر قی  40عرض 

 سوراخ کن 
77707100   

UN      



 

 تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی

 مکانیک:  تحصیلیگروه 

 چاپرشته :

 
 33.از 3صفحه

 (10)فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232 کدحرفه : کمک تکنسین چاپ :  7حرفه 29772237:  کد حرفه
 

2جدول شماره  

پایه-کالس  تصویر  کد کاربرددرکار 
فراوانی)

 درصد(

 تعداد

 )واحد(
هکد وسیل نام وسیله مشخصات فنی  

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 
 یک دستگاه 07 707-707

سانتی متر  70× 10باابعاد

برقی   offlineوبا سیستم 

 مکانیکی

 

 

 41707771 ظهور زینکماشین  

IR 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

704 -707 -

707 

 

 یک دستگاه 00

سانتی 10×70با ابعاد

با پروسسور  هایدلبرگمتر

on line  70وسرعت 

   برقیزینک در ساعت 

پلیت ستر  ماشین

 عملیات چاپ

41707701 

IR 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

704-007-

004- 
 یک دستگاه 00

𝟑𝟎با سایز  × سانتی 𝟒𝟐

 برقی رنگ7متر و
 اپ دیجیتالی چ ماشین

 

73227555 
IR 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

704-007-

004- 
 یک دستگاه 40

چهار رنگ با عرض 

با سانتیمتر 70   چاپ 

  متردر ساعت 70سرعت 

 اپ روتوکالرچ ماشین

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

407-400-

407-407 
 یک دستگاه 00

سانتی  70×10تک رنگ 

 مکانیکی-برقی متر 
 چاپ سیلندري ماشین

77707701 

UN 



 

 تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی

 مکانیک:  تحصیلیگروه 

 چاپرشته :

 
 33...از 8صفحه 

 (10)فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه : چاپ کمک تکنیسین :  7حرفه 29772237:  کد حرفه
 

2جدول شماره   

پایه-الس ک تصویر  کد کاربرد درکار 
فراوانی)د

 رصد(
)واحد( تعداد  کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

107-104 -107 -

107-107 
 یک دستگاه 10

برش پوالر دهانه ي 

  یودیجیتال 10
برش کاغذ پشت ماشین 

 چسب دار
41777000 

IR 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

 یک دستگاه 00 107-107-107

برش پوالر دهانه ي 

 سانتیمتر 770

برقی   یدیجیتالو

 مکانیکی

برش و بسته بندي  ماشین

 کاغذ

41777007 

IR 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

 یک دستگاه 10 107-107-107-107

 تک رنگ–پنوماتیک

وبا ابعاد 

برقی 10×70چاپ

 مکانیکی

چاپ اسکرین  ماشین

 تخت 
41777000 

IR 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم 

407-407-407-

400-470-401 
 یک دستگاه 70

گراماژهاي  براي کنترل

برقی  گرم 400تا  70

 مکانیکی 

کنترل ضخامت و  ماشین

 ظرافت کاغذ تیشو

41777000 

IR 

 



 تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی

 مکانیک:  تحصیلیگروه 

 چاپرشته :

 
 33...از  1صفحه 

 (10)تجهیزات سرمایه ایفهرست  استاندارد 

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر چاپ:2حرفه 29772232کدحرفه : کمک تکنسبن چاپ: 7حرفه 29772237:  کد حرفه
 

2جدول شماره   

پایه -السک تصویر  کد کاربرد درکار 
فراوانی)درصد

) 
)واحد( تعداد  کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی 

 

 دهم

 یازدهم   

 دوازدهم
 یک دستگاه 10 704-007-004

وداراي  سانتی متر 77×40با  ابعاد چاپ رنگی

 مکانیکی -برقی چهار هد
   77707777 چاپگر جوهر افشان

UN 

 

 دهم

 یازدهم   

 دوازدهم

704-707-700-701-

707-707 
 یک دستگاه 10

کارکرد حرفه اي  وبا7700با رزولوشن باالي 

 جهت کار چاپ
 اسکنر رنگی

77477000 

IR 

 

 دهم

 یازدهم    

 دوازدهم

700-707-707-770-

701 
   77707070 قید کپی وات وسیستم وکیومUV7000با المپ  یک دستگاه 70

UN 

 

 دهم

 یازدهم    

 دوازدهم

 یک دستگاه 00 707-707-704
 -offlineوبصورت  سانتی متر 10×70با ابعاد

 مکانیکی -برقی
 پروسسور پلیت

41707771 

UN 

 

 دهم

 یازدهم    

 دوازدهم

 یک دستگاه 10 107-107-107
مجهز به چشم هاي سانتی متر  10دهانه ي 

 مکانیکی -برقی – الکترونیکی
 دستگاه برش

77707007     

UN 

 

 
 



 تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی

 مکانیک:  تحصیلیگروه 

 چاپرشته :
 33..از  32صفحه 

 (10)تجهیزات سرمایه ایفهرست  استاندارد 

 
1جدول شماره     

 گارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه : کمک تکنسبن چاپ 7حرفه  29772237:  کد حرفه
 

2جدول شماره   

پایه  –کالس  تصویر  کد کاربرد در کار 
فراوانی)در

 صد(
)واحد( تعداد  کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم
 یک دستگاه 70 704-007-004

 -برقی–رومیزي  وتک رنگ 77×40با ابعاد چاپ 

 مکانیکی
     77707777 ریسو گرافماشین  

UN 

 

 دهم

 یازدهم                       

 دوازدهم

 چاپ پدماشین  رنگ با سیستم باز وبستهتک ایستاده     یک دستگاه 07 007-007-007-007
77707777     

UN 

 

 دهم

 یازدهم              

 دوازدهم

 )ریپ( RIP پردازش گر تصویر جهت پلیت ستر یک دستگاه 10 707-707-704-701
77707007     

UN 

 

 دهم

 یازدهم             

 دوازدهم

 یک دستگاه 00 107-107-107-107
سانتی  10×700وابعادچاپ  داراي سیستم تخت و گرد

 متر
 ماشین سیلک اسکرین

77707700     

UN 

 دهم 

 یازدهم               

 دوازدهم

 ماشین پرفراژ با توانایی انجام پرفراژ طولی و عرضی یک دستگاه 00 107-107
77707700     

UN 

 
 



 تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی

 مکانیک:  تحصیلیگروه 

 چاپرشته :

 
 33از  33صفحه 

 (23)یا هیسرما زاتیاستاندارد تجهفهرست  

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه : کمک تکنسین چاپ :  7حرفه 29772237:  کد حرفه
 

2جدول شماره   

پایه-کالس  تصویر  
کد کاربرد در 

 کار

فراوانی)در

 صد(

 تعداد

 )واحد(
 نام وسیله مشخصات فنی

 کد وسیله

 

 

دهم      
 یازدهم

 دوازدهم

704-007-004 

707-707-707-

701-700-707 

 77707707 کامپیوتر اینچlcd 77با مانیتور 7پنتیوم  عدد77 700

UN 

 

دهم     
 یازدهم

دوازدهم      

704-007-004-

707-707-707-

707-700-701 

 عدد77 700
جهت mdfرنگ نقره اي  -جاي کیس دار –  کشودار

 سایت کامپیوتر
 77707707 میز رایانه

UN 

 

دهم      
یازدهم   

دوازدهم   

704-707-707-

700-407-404 
 77707707 دنسیتومتر           جهت سنجش دانسیته فیلم ،پلیت وکار چاپی دستگاه 7 70

UN 

 

دهم      
 یازدهم

 دوازدهم

 یک دستگاه 77 707-700
مکانیکی وسرعت –برقی  70×47ودرابعادبا قلم الماسه 

 سانتی متر در ساعت70حک کردن 

دستگاه الکترومکانیکی 

 حکاکی سیلندر

77707707 

UN 

دهم      
یازدهم       

دوازدهم      
 توانایی پوشش دهی شابلون سانتی متر 07  ×70 یک دستگاه 70 701

 مکانیکی-برقی – وپردازش تصویر از ریپ به شابلون

کامپیوتر به  ctsدستگاه 

 شابلون اسکرین

77707700 

UN 

 

 



 تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی

 مکانیک:  تحصیلیگروه 

 چاپرشته :

 
 33..از 30صفحه

 (10)فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232 کدحرفه : کمک تکنسین چاپ:  7حرفه 29772237:  کد حرفه
 

2جدول شماره   

پایه -کالس تصویر  کد کاربرد درکار 
)فراوانی

 درصد(
)واحد( تعداد  نام وسیله مشخصات فنی 

 کد وسیله

 

 

 دهم                     

 یازدهم                       

 دوازدهم
 یک دستگاه  70 107-770-701

توانایی  اجراي انواع فویل حرارتی بر روي سطو ح 

با سرعت زدن  تنظیم دما ومیزان فشار با سیستم چاپی

 مکانیکی-فویل در ساعت  برقی   7000

 فویل کوبیماشین  
 

77707774 

UN 

 دهم 

 یازدهم 

 دوازدهم

 یک دستگاه 70 770-701-107
با خط وجعبه سازي ،توانایی اجراي  تیغ 

 سانتی متر10×70ابعاد
 تجهیزات لترپرس

 

77707704 

UN 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم

 یک دستگاه 70 700-700-107

با ظرفیت جاي دادن حداقل یکصد محصول چاپی 

تا  شبکه وسیستم تنظیم درجه حرارت70داراي   مختلف

 درجه سانتی گراد 10

قفسه خشک کن  چاپ 

 اسکرین

 

 

77707070 

UN 

 

 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم

 یک دستگاه   70 107-407-407
سانتی  70×47با دهانه  پوشالتوانایی بسته بندي وپرس 

 متر
 77707107 پرس پوشالماشین 

UN 

 
 دهم

 یازدهم 

 دوازدهم

 یک دستگاه 10 007-007-107-107
داراي   وقابلیت تنظیم اتوماتیک بار  70با ظرفیت 

 مترشیلنگ 4حداقل 
 کمپرسور هوا

77707700 

UN 
 

 

 



 
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک :  تحصیلیگروه 

 چاپ رشته :

 
 .6..از  1صفحه 

 (20)فهرست  استاندارد تجهیزات نیمه سرمایه ای

 

  1جدول شماره 

  کارگر ماهر چاپ:2حرفه 29772232کدحرفه :  : کمک تکنسین چاپ 7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

 تصویر

 
پایه      -کالس   كد كاربرد در كار 

فراوانی)

 درصد(

 تعداد

 )واحد(
 کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی

 

 دهم

 میازده

 دوازدهم
 آچار جغجغه رینگی میلیمتر02الی    4 نمرهبا قابلیت كارگیر از -فوالدی جعبه0 09 9090-9090

0040422         

IR 

 

 دهم

 یازدهم     

 دوازدهم

 عدد0 09 9090-9090
 42كیلو گرم و ارتفاع دسته   4نشکن به وزن حداقل  فوالد 

 سانتیمتر
 چکش

0010002         

IR 

 

 دهم

 یازدهم     

 دوازدهم

9090-9090-9090 -

9090 
 انبردست سانتی متر 10دسته عایق به طول با  نشکن فوالد عدد09 09

0010111          

IR 

 

  



         تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک:گروه تحصیلی 

 چاپرشته :

 
 .6..از  0صفحه 

 (20)فهرست  استاندارد تجهیزات نیمه سرمایه ای

 

  1جدول شماره 

  کارگر ماهر چاپ:2حرفه 29772232کدحرفه :  کمک تکنسین چاپ:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

ر               تصوی پایه-کالس    كد كاربرد در كار 
فراوانی)

 درصد(

 تعداد

 )واحد(
 کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی

 

 دهم        

 یازدهم          

 دوازدهم 

 دم باریک سانتی متر 10بادسته عایق به طول نشکنفوالدی  عدد 09 09 9090-9090-9090-9090
0010112 

IR 

 

 دهم       

 یازدهم          

 دوازدهم 

9090-9090-9090-

9090-9090-9090 
 سیم چین سانتی متر 10بادسته عایق به طول نشکن والدیف عدد0 09

0010141      

    IR 

 

 دهم        

 یازدهم          

 دوازدهم 

9090-9090-9090-

9090-9090-9090 
 عدد09 09

دو سو و چهارسو كرم وانادیوم در ابعاد كوچک، متوسط و 

 بزرگ
 شتیپیچ گ

0011422 

IR 

 

 دهم       

 یازدهم          

 دوازدهم 

9090-9090-9090-

9090-9090-9090 
 شتی مشتیپیچ گ دو سو و چهار سو كرم وانادیوم عدد09 09

0011422 

IR 

 

  



تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک : گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :  

 
 6از 3صفحه 

 (20)فهرست  استاندارد تجهیزات نیمه سرمایه ای

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ:2حرفه 29772232کدحرفه :  کمک تکنسین چاپ: 7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

 تصویر

 
پایه      -كالس     كد كاربرد دركار 

فراوانی)

 درصد(

 تعداد

 )واحد(
 کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی

 

 دهم

 یازدهم          

 دوازدهم

9090-9090-9090-

9090-9090 -

90909090-9090-

9090-9090 

 چعبه0 09
 00الی  6فوالد كرم وانادیوم در دو سیستم میلیمتری از 

 اینچ 1الی  4/1اینچی از میلیمتر و 
 آچار تخت

0011122 

IR 

 

 دهم

 یازدهم         

 دوازدهم

9090-9090-9090—

9090-9090-9090-

9090 

 جعبه0 09
 00الی  6فوالد كرم وانادیوم در دو سیستم میلیمتری از 

 اینچ 1الی  4/1میلیمتر و اینچی از 
 آچار رینگی

034712 

IR 

 

 دهم

 یازدهم          

 دوازدهم

9090-9090-9090-

9090-9090 -

90909090-9090-

9090-9090 

 جعبه0 00
 00الی  6فوالد كرم وانادیوم در دو سیستم میلیمتری از 

 اینچ 1الی  4/1میلیمتر و اینچی از 
 آچار یکسر تخت یکسر رینگی

0347122        

IR 

 
 

 دهم

 یازدهم         

 دوازدهم

9090-9090-9090—

9090-9090-9090-

9090 

 عدد0 09
سانتی  00با دسته چوبی به اندازه گرمی722فوالدی نشکن 

 متر
 چکش فلزی

 

0010012           

   IR 



 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک: گروه تحصیلی 

 چاپفناوری  رشته : 

 
 6...از 4صفحه 

 (20)فهرست  استاندارد تجهیزات نیمه سرمایه ای

 

1جدول شماره   

 کارگر ماهر چاپ:2حرفه 29772232کدحرفه :  کمک تکنسین چاپ:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

 تصویر

 

 

پایه -کالس   كد كاربرد در كار 
فراوانی)

 درصد(

 تعداد

 )واحد(
 کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی

 

 دهم      

 یازدهم        

 دوازدهم 

9090-9090-9090-

90909090-9090-

9090- 

 با گیره تاشو وقفل طبقه 3فلزی حداقل  عدد0 00
جعبه حمل ابزار، سبک 

 دستی

0373022         

IR 

 

 دهم      

 یازدهم        

 دوازدهم 

9090-9090-9090-

9090 
 عدد09 09

ی انتس12دسته چوبی به اندازه  اینچ 6الی  1فلزی در عرض 

 متر
 كاردک

0040422          

IR 

 

 

  

 دهم     

 یازدهم       

 دوازدهم 

9090-9090-9090-

9090 
 سانتیمتر مکعب 022فلزی با ظرفیت  عدد0 09

 روغندان دستی

 

 

 

 وغندان دستیر

0004112         

IR 

 
 دهم      

 یازدهم         

 دوازدهم 

9090-9090-9090-

9090 
 سانتیمتر مکعب 322فلزی با ظرفیت  عدد0 09

0004112         

IR 



 

        تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک : گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :  

 
 .6..از  0صفحه 

 (20)فهرست  استاندارد تجهیزات نیمه سرمایه ای

 

  1جدول شماره 

  کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  کمک تکنسبن چاپ: 7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

پایه -كالس   تصویر  كد كاربرد در كار 
فراوانی)

 درصد(

 تعداد

 )واحد(
 کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی

 

 دهم

 یازدهم       

 دوازدهم

9090-9090-9090-

9090-9090 -

90909090-9090-

9090-9090 

 چعبه0 09
 1 4/1الی  4/1مختلف  اندازه هایفوالدی كرم وانادیوم در

 اینچ
 آچار فرانسه

0014122         

        IR 

 

 

 دهم

 یازدهم       

 دوازدهم

9090-9090-9090-

9090-9090 -

90909090-9090-

9090-9090 

09 

 

 

 

 عدد8

در دو سیستم میلیمتری و اینچی با طول خط كش حداقل 

 107/1میلیمتر و  1/2و 20/2، 20/2سانتیمتر و دقت  32

 اینچ

 كولیس

 

 
 

 

0031111 

IR 

  

 دهم

 یازدهم       

 دوازدهم

9090-9090-9090-

9090-9090 -9090-

9090-9090 

 عدد0 09

سانتی متر  32مارک معتبر با طول خط كش حداقل ساعتی 

 میلیمتر  21/2و دقت 

 

 

 دهم

 یازدهم        

 دوازدهم

9090-9090-9090-

9090-9090 
 عدد0 00

مارک معتبر در دو سیستم میلیمتری و اینچی با دیجیتال 

 میلیمتر  21/2سانتی متر و دقت  32طول خط كش حداقل 

 



تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک : گروه تحصیلی 

 چاپرشته :  

 
 .6..از 6صفحه 

 (20)فهرست  استاندارد تجهیزات نیمه سرمایه ای

 

1جدول شماره   

 کارگر ماهر چاپ:2حرفه 29772232کدحرفه :  کمک تکنسین چاپ:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

2جدول شماره   

 تصویر

 
پایه  -کالس   كد كاربرد در كار 

فراوانی)در

 صد(

 تعداد

 )واحد(
 کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی

 

 دهم

 یازدهم             

 دوازدهم

9090-9090-9090-9090-

9090 -9090-9090-9090 
 عدد0 09

متر با قابلیت  اندازه گیری  0مارک معتبر با حداقل طول 

 دارای قفل كن وگیره كمری -میلی متری– اینچی
 متر فلزی

0031101         

IR 

 

 دهم

 یازدهم            

 دوازدهم

 فلزیخط كش  سانتی متر 62فوالدی مدرج میلیمتری واینچی حداقل طول عدد09 09 9090-9090-9090
0700102        

IR 

 

 دهم

 یازدهم            

 دوازدهم

9090-9090-9090-9090 -

90909090-9090-9090-

9090 

 قیف گلوی كوچک، متوسط و بزرگاندازه  قیف پالستیکی در  عدد0 09
1161112        

IR 

 

 دهم

 یازدهم             

 دوازدهم

 عدد09 09 9090-9090-9090
سانتی متر  12با طول تیغه  مولیبدن كارگاهی فوالدی كروم

 سانتی متری 10ودسته پالستیکی 
 قیچی دستی

1104022        

IR 

 

 دهم

 یازدهم             

 دوازدهم

-9090-9090-9090-9090 

-9090-9090-9099090-

9090-9090 

         3433132 كاتر با بدنه پالستیکی و قابلیت تنظیم اندازه تیغه دستی عدد09 09

IR 

 



 

برنامه ریزی درسی تهیه شده در شورای تخصصی 

 مکانیک :گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 
 14از  1صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  کمک تکنسین چاپ:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

پایه -کالس تصویر کارکد کاربرد در    
فراوانی)

 درصد(
)واحد( تعداد  نام وسیله مشخصات فنی 

 کد وسیله

 )ایران کد(
 ردیف

 

 دهم

 يازدهم 

 دوازدهم 

9090-9090-

9090-9090-

9090 

 لیتر 02 52

دستگاههای چاپ مطابق استاندارد 

 ،برش و کمپرسور هوا

 0014100 روغن 

0 

 

 دهم

 يازدهم 

 دوازدهم 

9090-9095- 

9090 
09 

 0کدام  از هر

 عدد

مخصوص جراحت ، شوينده های چشم 

، آتل های سبک و......مطابق استاندارد 

 چاپکارگاه 

 1111111 کمک های اولیه جعبه

5 

 

 دهم

 يازدهم 

 دوازدهم 

9095-9092-

9092-9095- 

9090-9090 

 لیتر 2 099

سازگار با بدن انسان دارای استاندارد 

 ملی 

 1181000 مواد شستشو

0 

 

 دهم

 يازدهم 

 دوازدهم 

90909-9090-

9090-9090-

9090 

09 
از هرکدام یک 

 بسته
 ورقی 0ورقی و 5لمینیومی  آ

 CTPزینک 

PLATE 
00505002 0 

 



صی برنامه ریزی درسی تهیه شده در شورای تخص

 :مکانیکگروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14از  1صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  چاپ نیکمک تکنس:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

2جدول شماره   

پایه -کالس تصویر  کد کاربرد در کار 
فراوانی)

 درصد(
)واحد( تعداد  نام وسیله مشخصات فنی 

 کد وسیله

 )ایران کد(
 ردیف

 

 

 دهم     

 يازدهم        

 دوازدهم 

9090-9290 -9290-

9295-9090-9092 

پلی استر مخصوص عملیات  از هرکدام یک رول 09

مختلف  ضخامت های در چاپ

 سانتی متری 09و09وعرض های 

  فیلم 

 

 

 

 

00505000 

 

 

 

 

 

2 

 

 دهم      

 يازدهم        

 دوازدهم       

-9290 -9290-9295-

9090-9092 9090 

در عرض های  پلی استر متاالیز از هرکدام یک رول 52

 ورنگهای طالیی ونقره ای 09و09

 0 فیلم 

 

 دهم       

 يازدهم          

 دوازدهم 

-9290 -9290-9295-

9090-9092 9090 

در عرض های  هیدسیل شفاف از هرکدام یک رول 59

 09و09

 0 فیلم 

 

 دهم       

 يازدهم          

 دوازدهم 

-9290 -9290-9295-

9090-9092 9090 

قوطی یک  59 099

 کیلویی

 چهار رنگ ترکیبی چاپ

CMYKوقوطی یک کیلویی 

 00505009 مرکب 

 

 

 

 

0 

 



 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیکگروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 ...14از  1صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  چاپ نیکمک تکنس:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

 کد کاربرد در کار کد کاربرد در کار تصویر
فراوانی)در

 صد(
)واحد( تعداد  نام وسیله مشخصات فنی 

 کد وسیله

 )ایران کد(
 ردیف

 

 

 

 

 دهم

 يازدهم          

 دوازدهم

-9290 -9290-9295-

9090-9092 9090 
099 

قوطی یک  09

 کیلویی

UV  چهار رنگ ترکیبی

CMYKوقوطی یک کیلویی 
 مرکب 

00505009 

 

0 

 دهم

 يازدهم          

 دوازدهم

-9290 -9290-9295-

9090-9092 9090 
 کیلوگرم 59 09

Flexocure VU  چهار رنگ

وقوطی یک CMYKترکیبی 

 کیلویی

 09 مرکب 

 دهم

 يازدهم          

 دوازدهم

-9290 -9290-9295-

9090-9092 9090 
099 

09 

 کیلو گرم

چهار رنگ  افست رول کلدست

وقوطی یک CMYKترکیبی 

 کیلویی

 00 مرکب 

 دهم

 يازدهم          

 دوازدهم

-9290 -9290-9295-

9090-9092 9090 
 کیلوگرم 09 09

چهار رنگ  افست رول هیت ست

وقوطی یک CMYKترکیبی 

  کیلویی

 05 مرکب 

 



تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک :گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14از  4صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  چاپ نیکمک تکنس:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

پایه-کالس  تصویر  کد کاربرد در کار 
فراوانی)در

 صد(
)واحد( تعداد  ردیف کد وسیله نام وسیله مشخصات فنی 

 

 

 

 دهم                   

 يازدهم        

 دوازدهم 

-9290 -9290--9090-

9092 9090 
 کیلو 2 02

آب  فلكسو پایه حاللی غیر

چهار رنگ ترکیبی  رنگ

CMYK وقوطی یک

 کیلویی

 مرکب 

00505009 

 

 

 

 

0050009 

 

00 

 دهم       

 يازدهم          

 دوازدهم 

-9290 -9290--9090-

9092 9090 
 شفاف و مات کیلو 2 09

الك پرایمر جهت 

 عملیات چاپ
00 

 

 دهم       

 يازدهم          

 دوازدهم 

9590 09 
 قوطی یک 2

 لیتری

در رنگ های صورتی و 

سبز به همراه سخت کننده 

 و مواد حساس 

 ن سازیوالك شابل

 

 

00500090 

 

02 

 

 دهم       

 يازدهم          

 دوازدهم 

9092-9095-9090-

9090 
 شفاف و مات کیلو 09 09

چهار رنگ ورنی  

ترکیبی 

CMYK وقوطی یک

چاپ سیلک  کیلویی

 اسكرین

 

 

 

00505009 

00 

 



 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک: گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14از 5صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  چاپ نیکمک تکنس:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

  2جدول شماره 

پایه -کالس  تصویر )واحد( تعداد فراوانی)درصد( کد کاربرد در کار   نام وسیله مشخصات فنی 
 کد وسیله

 )ایران کد(
 ردیف

 
 

 دهم                 

 يازدهم                      

 دوازدهم 

-9290 -9290-9295-9090-9092 

-9090-9090-9090-9009-9090 
 کیلویی2 52

مواد مصرفی عملیات 

پوششی و  تماسیچاپ 

 محافظ 

 ورنی 

00505009 

00 

 دهم                 

 يازدهم                      

 دوازدهم 

9290 -9290-9295-9090-9092 -

9090-9090-9090-9009-9090 
 کیلو 2 52

تزیینی  چاپ روکار

 ومحافظ
 00 ورنی 

 

 دهم                 

 يازدهم                     

 دوازدهم 

 کیلو 2 52 9009-9090-9290-9290
تبلیغاتی و  شفاف چاپ

 محافظ
 00 00505000 ورنی 

 

 دهم                 

 يازدهم                      

 دوازدهم            

9092-9090-9095-9090-9290-

9090 
 کیلو 2 52

پوششی و  چاپ فلكسو

 بهداشتی
 59 00505000 ورنی 

 



صی برنامه ریزی درسی در شورای تخصتهیه شده 

 : مکانیکگروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14از  8صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  چاپ نیکمک تکنس:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

پایه -کالس  تصویر  کد کاربرد در کار 
فراوانی)درصد

) 
)واحد( تعداد  نام وسیله مشخصات فنی 

 کد وسیله

 )ایران کد(
 ردیف

 

 دهم          

 يازدهم            

 دوازدهم 

9009-9090-90909090-

9095-9090-9090- 
 50 00505009 داروی آب استاندارد PHدارای  لیتر 59 09

 

 دهم          

 يازدهم              

 دوازدهم 

 کیلو 09 09 -9095-9090-9092

 B02 دارای غلظت و

چسبندگی مناسب بلوك 

 کتاب

 چسب صحافی

00500099 

 

55 

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

 کیلو 2 09 9090-9092-
توانایی چسبندگی سطوح 

 پالستیكی و مقوایی
 50 چسب سلوفان

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

-9090-90909090-

9095-9090-9090- 
29 

 2در ازای هر دستگاه 

 عدد

برمبنای  ورقی5ابعاددر

 چاپ سیلندر دستگاه
 50 00505000 افست  الستیكی ورق

 

 

 



تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک: گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14از 7صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  چاپ نیکمک تکنس:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

پایه-کالس  تصویر  کد کاربرد در کار 
فراوانی)

 درصد(
)واحد( تعداد  نام وسیله مشخصات فنی 

 کد وسیله

 )ایران کد(
 ردیف

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

-9090-90909090-9095-

9090-9090- 
 ورق 299 09

با ضخامتهای کمتر از یک 

 میلی متر

ورق افست 

پالستیكی صنعت 

 چاپ

00505000 

 

 

 

00505000 

52 

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

-9090-90909090-9095-

9090-9090- 
 ورق 299 09

 0با ضخامتهای کمتر از 

 میلی متر
 50 ورق افست پلیمری

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

-9090-90909090-9095-

9090-9090- 
 ورق 299 09

 جهت چاپ انواع برچسب

  09×29با ابعاد 

 

ورق افست پشت 

 چسب دار
00505000 50 

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

9090-9090-9092-9095 

 
59 

299 

 ورق

 کاربرد رنگرزی و چاپ

  رنگ رزی پارچه
 50 00000999 رنگدانه دوده 

 

 

 



تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک: گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14از  0صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

  کارگر ماهر چاپ:2حرفه 29772232کدحرفه :  چاپ نیکمک تکنس:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

پایه-کالس  تصویر رکد کاربرد در کا   
فراوانی)

 درصد(
)واحد( تعداد  نام وسیله مشخصات فنی 

 کد وسیله

کد()ایران   
 ردیف

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

-9090-9092-

9095 

کیلو از هر 0 59

 کدام

جهت ساخت رنگ  فتالوسیانین

در رنگهای سبز زرد  های اسكرین

 ،آبی وقرمز

  رنگدانه 

00000999 

 

 

 

 

50 

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

-9090-9092-

9095 

جهت ساخت  تیتانیوم دی اکسید کیلو0 09

 بصورت پودررنگ 

 09 رنگدانه

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم  

-9090-9092-

9095 

جهت ترکیب با رنگدانه های رنگی  کیلو0  09

 وساخت رنگ

خمیر پیگمنت سفید 

 کاربرد صنعت چاپ

00500090 00 

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

-9090-9092-

9095 

توانیی چاپ وانتقال طرحهای  برگ 299 59

 09×29با ابعاد چاپی

 05 00000990 نسفر حرارتیاکاغذ تر

 

 

 



تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک: گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14از  9صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  چاپ نیکمک تکنس:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

پایه -کالس  تصویر  کد کاربرد در کار 
فراوانی)

 درصد(
)واحد( تعداد  نام وسیله مشخصات فنی 

 کد وسیله

کد( )ایران  
 ردیف

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

 یک رل 09 9090-9092-9095-
وانایی سانتی متر ت09×29با ابعاد  

 جذب مرکب چاپ اسكرین
 00 00220990 فیلم پلی اتیلن

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

 بند 59 099 9090-9009-9090-9095
سانتی   09×09و09×099در ابعاد     

 گرمی 09و 09وگراماژهایمتر 
 00 00509990 کاغذ تحریر

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

 بند 2 09 9090-9095
 09×29درابعاد  جهت چاپ برچسب

 سانتی متر
 02 00005099 برچسب کاغذی

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

 بند09 29 9090-9009-9090-9095-
 چهت چاپ بروشور  g 09با گراماژ 

 09×09و09×099وابعاد
 00 00550999 کاغذ گالسه 

 

 

 



تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک :گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14از  10صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

  کارگر ماهر چاپ:2حرفه 29772232کدحرفه :  چاپ نیکمک تکنس:  7حرفه 29772237

 

  2جدول شماره 

پایه-کالس  تصویر  کد کاربرد در کار 
فراوانی)در

 صد(
)واحد( تعداد  نام وسیله مشخصات فنی 

 کد وسیله

 )ایران کد(
 ردیف

 

 دهم              

 يازدهم                  

 دوازدهم 

 بند0 59 9095-095

سلولزی مخصوص بسته 

جهت ساخت  بندی تی بگ

در  پاکت وجعبه

 سانتی متر09×29بعادا

 00 00550999 کاغذ 

 

 دهم              

 يازدهم                 

 دوازدهم 

 سری0 09 9090-9090
یک  جهت چاپ دیجبتال

 کیلوی
 00 55055999 تونر کارتریج

 

 دهم              

 يازدهم                  

 دوازدهم 

 00 55055999 کاغذ چاپگر گرمیA0 ,09و A0درابعاد بسته 02 09 9090-9090

 

 دهم              

 يازدهم                 

 دوازدهم 

 حلقه09 59 +9509-9590

جهت کادر  پارچه ای 

با عرض  بندی کلیشه تامپو

 یک سانتیمتر

 09 00209990 نوار چسب 

 

 



 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک: گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14از  11صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  چاپ نیکمک تکنس:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

پایه-کالس  تصویر  کد کاربرد در کار 
فراوانی)در

 صد(
)واحد( تعداد  نام وسیله مشخصات فنی 

 کد وسیله

 )ایران کد(
 ردیف

 

 دهم           

 يازدهم              

دوازدهم                          

-9090-9009-9090-

9095 
 بند 02 02

 گرم 099تا  029با گراماژ گرم  009

 سانتی متر09×09و 09×099وابعاد 
 g 00000052 00 009مقوا تحریر 

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

 رل2 59 -9092-9090
 09×29با ابعاد جهت سلفون کشی

 سانتی متر
 hotچسب حرارتی 

melt 
00209990 05 

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

-9090-9009-9090-

9095 
 گالن  10   10 

الی  1، پالستیکی در حجم های فلزی

 لیتر 0

ظروف جابجايی 

 مايعات
1011900 00 

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

0110-0109 10 
متر   مربع  5/0

 از هرنوع

-، )چربی زدايی کلیشه تامپومخصوص 

 A4وابعاد  1000-1100
 00 1710110 ورق سنباده

 

 



تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک :گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14از 11صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  چاپ نیکمک تکنس:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

پایه -کالس  تصویر  کد کاربرد در کار 
فراوانی)در

 صد(
)واحد( تعداد  نام وسیله مشخصات فنی 

 کد وسیله

 )ایران کد(
 ردیف

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

-9290 -9290-9295-

9090-9092 -9090-

9090-9090-9009-

9090 

 متر 80 100
وبصورت  بدون کرک

 رل
 02 1151400 پارچه تنظیف

 

 دهم           

 يازدهم              

 دوازدهم 

-9090-9090-9090-

9095-9090-9090 
70 

لیتردرسال ازهر 40

 نوع

، گازوئیل و نفت بنزين

 سفید

حالل شست وشوو 

تمیز کاری  دستگاه  

 افستدستگاه چاپ 

0011110 00 

 

 دهم 

 يازدهم 

دوازدهم                             
9090-9090  متر2 59 

جهت چاپ اتبكت 

 A0دراندازه
 فیلم اتیكت

00550999 

00 

 

 دهم           

 يازدهم              

دوازدهم                             
9090-9090  متر29 59 

با جهت چاپ بنر 

 مترعرض نیم ویک 
 00 پارچه بنر

 

 



تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 :مکانیکگروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14از  11صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

  1جدول شماره 

 کارگر ماهر چاپ :2حرفه 29772232کدحرفه :  کمک تکنسین چاپ:  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 

  2جدول شماره 

پایه -کالس  تصویر  کد کاربرد در کار 
فراوانی)

 درصد(

 تعداد

 )واحد(
 نام وسیله مشخصات فنی

 کد وسیله

 )ایران کد(
 ردیف

 

 دهم

 يازدهم                 

دوازدهم                              

 9092-9095-

090-9090  
 لیتر59 09

در ظروف یک  بدون بوبا بو و 

 لبتری 0ویا 
 00 00000999 ریتاردر

 

 دهم

 يازدهم                

 دوازدهم                            

       

090-090-090-095  لیتر09 09 
جهت ظهور پلیت 

 لیتری0و pd0999افست
 29 00505000 داروی ظهور زینک

 

 دهم

 يازدهم                 

دوازدهم                             
9092-9095  لیتر09 29 

حالل رنگ های روغنی چاپ 

 یک لیتری اسكرین

کاربرد  VDL-Kتینر 

 صنعت چاپ
00505000 20 

 

 دهم

 يازدهم                 

دوازدهم                              

--9090-9090-9090-9009-

9290 -9290-9295-9090-

9092 9090 

 دست10 100

لباس کار مناسب هنرجويان در 

صورت روپوش ويا ب کارگاه چاپ

متناسب با اندازه  يکسره

 هنرجويان

 لباس کار

 

 

 

1184181 

25 

 



تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 مکانیک: گروه تحصیلی 

 چاپ رشته :

 

 
 14...از  14صفحه 

 (30)مصرفی ابزارفهرست  استاندارد ملزومات و 

 

 1جدول شماره 

  :2حرفه کدحرفه :  :  7حرفه 29772237کد حرفه : 

 1جدول شماره 

 کد کاربرد در کار پایه تحصیلی تصویر
فراوانی)در

 صد(

 تعداد

 )واحد(
 نام وسیله مشخصات فنی

 کد وسیله

 )ایران کد(
 ردیف

 

 دهم

 يازدهم

 دوازدهم

--9090-9090-9090-9009-

9290 -9290-9295-9090-

9092 9090 

 

 

 دست 10 90
د سوختی برابر اسید و موا مقاوم در

 وروغن
 20 1184111 دستکش کار

 

 دهم

                 

 يازدهم

 دوازدهم

--9090-9090-9090-9009-

9290 -9290-9295-9090-

9092 9090 

 

 

 

 

 جفت 10 100

 

با حفاظ فلزی جلو مقاوم در برابر برخورد 

متناسب با اندازه  سخت وسنگیناجسام 

 پای هنرجويان

 

 

 

 

 

کفش ايمنی 

 کارگاهی
1184141 20 

         

 

 




