
 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته چهزه ساسی

 تجهیشات هورد نیاس ههارت  نام استاندارد ردیف

 ططاحی عٕٛٔی  1

چطاغ ٞای  –ا٘ٛاع واغص ٚ ٔمٛای ططاحی  -فیىؿازیٛ –فٛزه  –ؾٝ خایٝ ططاحی  –ا٘ٛاع ٔساز ضٍ٘ی ططاحی ٚ لّٓ ٔٛ 

چطاغ  –ٔجؿٕٝ ٞای حیٛا٘اذ ٚ خط٘سٌاٖ  –احجاْ ٞٙسؾی خایٝ  –چٟاض خایٝ ٌطزاٖ  -ٔیعواض –زرسٝ قاؾی  –٘ٛضخطزاظی 

 اؾىّر ا٘ؿاٖ  –ٔسَ چٛتی ا٘ؿاٖ  –ٔٙاتع آٔٛظقی ٚ وٕه زضؾی  –ٔطاِعٝ 

 ططاحی چٟطٜ  2
 -ٔیعواض –زجٟیعاذ ذٛزخطزاظی  –چٟاضخایٝ ٌطزاٖ  –ؾٝ خایٝ طط احی  –اؾثه ططاحی  –فیّٓ آٔٛظـ  -اؾالیس –عىؽ 

 احجاْ ٞٙسؾی  –ضفّىسٛض  –ٜ سٔسَ ظ٘ –ٔٙاتع زصٛیطی ٔطزثط  –اؾىّر جٕجٕٝ ا٘ؿاٖ  –زجٟیعاذ ٘ٛضخطزاظی 

 ٘ماقی چٟطٜ  3
 –اؾٙاز واغصی  –فایُ ٚ زضاٚض ٔرصٛل ٍٟ٘ساضی  –ٔیعواض  –ؾٝ خایٝ ٘ماقی  –ؾٝ خایٝ ططاحی –زجٟیعاذ ٘ٛضخطزاظی 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٘ماقی اظ آثاض ٘ماقاٖ تعضي  –خطزطٜ  یعٙاصط ٚ  اجؿاْ جا٘ساض ٚ تیجاٖ لاتُ اؾسفازٜ زض ٘ماق

 

  



 49-49 در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 گزافیک کاهپیوتزیرضته 

 تجهیشات هورد نیاس نام استانداردههارت  ردیف

 ططاحی ٌطافیىی ؾیاٜ ٚ ؾفیس  1
 ٔٙاتع – ٘ٛض ٔیع – ٔیعواض –اتعاضٞای زیع ٚ تط٘سٜ ٔٛضز اؾسفازٜ زض واضٌاٜ  - ٞكساضزٞٙسٜ عالئٓ– یخٛؾسط ٞای آٔٛظق

 یوٕه آٔٛظق وسة – آٔٛظقی وٕه ٚ آٔٛظقی ٔٙاتع – ٔٙاؾة زصٛیطی

 ططاحی ٌطافیىی ضٍ٘ی   2
 ا٘ٛاع –٘ماِٝ ٚ ذط وف  ، ٌٛ٘یا ا٘ٛاع – ضٍ٘ی ٔساز ٚ لّٓ ا٘ٛاع – ططاحی ٔمٛای ٚ واغص ا٘ٛاع –ٔیع ططاحی ٚ زطؾیٓ 

  خاؾسُ ٚ فٛزه ا٘ٛاع – ٌٛاـ ٚ ٔٛ لّٓ ا٘ٛاع – ضٍ٘ی فیّسطٞای

 واضتط ضایا٘ٝ   3
أىا٘اذ الظْ   –ا٘ٛاع ٘طْ افعاضٞای آ٘سی ٚیطٚؼ 7 -  عأُ ؾیؿسٓ  - وأدیٛزط ؾیؿسٓ –صٙسِی  – واض ٔیع  –چاخٍط 

 Outlook٘طْ افعاض  –تطای   ازصاَ تٝ ایٙسط٘ر 

 Ms wordآذطیٗ ٘ؿرٝ ٘طْ افعاض   -7    ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ –ؾیؿسٓ وأُ وأدیٛزط  –صٙسِی  –ٔیع واض  زایح ضایا٘ٝ   4

 ٌطافیه ضایا٘ٝ   5

 ٔرسّف ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ –ٚ وطَ زضاٚ  Acdsee –  فسٛقاج افعاضٞای ٘طْ ا٘ٛاع – خطیٙسط ٚ اؾىٙط –وأدیٛزط تا ٔیع ٚ صٙسِی 

 افعاض ٘طْ – زصاٚیط ٚ عىؽ

 Trace افعاض ٘طْ – ططاحی واغصٞای ٚ ٔساز – وف ذط ا٘ٛاع –فایُ ٞای زصٛیط ٔٙاؾة ؾی زی ضایسط ٚ وَٛ زیؿه 

Bitmap– ٛ٘وساب جّس ٔرسّف ا٘ٛاع –اع ٔرسّف تطٚقٛض ٚ خٛؾسط ا 

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته صفحه آرایی

 تجهیشات هورد نیاس ههارت  نام استاندارد ردیف

 ططاحی ٌطافیىی ؾیاٜ ٚ ؾفیس  1
 ٔٙاتع – ٘ٛض ٔیع – ٔیعواض – واضٌاٜ زض اؾسفازٜ ٔٛضز تط٘سٜ ٚ زیع اتعاضٞای - ٞكساضزٞٙسٜ عالئٓ–خٛؾسط ٞای آٔٛظقی 

 آٔٛظقی وٕه وسة – آٔٛظقی وٕه ٚ آٔٛظقی ٔٙاتع – ٔٙاؾة زصٛیطی

 ططاحی ٌطافیىی ضٍ٘ی  2
 ا٘ٛاع – وف ذط ٚ ٘ماِٝ ، ٌٛ٘یا ا٘ٛاع – ضٍ٘ی ٔساز ٚ لّٓ ا٘ٛاع – ططاحی ٔمٛای ٚ واغص ا٘ٛاع –ٔیع ططاحی ٚ زطؾیٓ 

  خاؾسُ ٚ فٛزه ا٘ٛاع – ٌٛاـ ٚ ٔٛ لّٓ ا٘ٛاع – ضٍ٘ی فیّسطٞای

 واضتط ضایا٘ٝ   3
   تطای الظْ أىا٘اذ –ا٘ٛاع ٘طْ افعاضٞای آ٘سی ٚیطٚؼ 7 -  عأُ ؾیؿسٓ  - وأدیٛزط ؾیؿسٓ – صٙسِی– واض ٔیع  –چاخٍط 

 Outlook افعاض ٘طْ– ایٙسط٘ر تٝ ازصاَ

 آذطیٗ ٘ؿرٝ ٘طْ افعاض   Ms word    ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ –ؾیؿسٓ وأُ وأدیٛزط  –صٙسِی  –ٔیع واض  7 زایح ضایا٘ٝ   4

 وساب ٚ صفحٝ آضایی ضایا٘ٝ   5

 ٘طْ – خطٚیؽ افعاض ٘طْ – اوؿدطؼ وٛاضن افعاض ٘طْ – ِیعضی خطیٙسط – ضایسط زی ؾی – وأدیٛزط –خٛؾسط ٞای آٔٛظقی 

 صفحٝ ٕ٘ٛ٘ٝ – زطؾیٓ ٔیع – آضایی صفحٝ افعاض ٘طْ – ٔرسّف لطع تا وسة ٕ٘ٛ٘ٝ -ضیسض اوطتاذ -ٚضز – فسٛقاج افعاض

  ٔاور

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته طزاحی تسته تندی

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 ططاحی ٌطافیىی ؾیاٜ ٚ ؾفیس  1
 ٔٙاتع – ٘ٛض ٔیع – ٔیعواض –واضٌاٜ  زض اؾسفازٜ ٔٛضز تط٘سٜ ٚ زیع اتعاضٞای - ٞكساضزٞٙسٜ عالئٓ–خٛؾسط ٞای آٔٛظقی 

 آٔٛظقی وٕه وسة – آٔٛظقی وٕه ٚ آٔٛظقی ٔٙاتع – ٔٙاؾة زصٛیطی

 ططاحی ٌطافیىی ضٍ٘ی  2
 ا٘ٛاع – وف ذط ٚ ٘ماِٝ ، ٌٛ٘یا ا٘ٛاع – ضٍ٘ی ٔساز ٚ لّٓ ا٘ٛاع – ططاحی ٔمٛای ٚ واغص ا٘ٛاع –ٔیع ططاحی ٚ زطؾیٓ 

  خاؾسُ ٚ فٛزه ا٘ٛاع – ٌٛاـ ٚ ٔٛ لّٓ ا٘ٛاع – ضٍ٘ی فیّسطٞای

 واضتط ضایا٘ٝ   3
   تطای الظْ أىا٘اذ –ا٘ٛاع ٘طْ افعاضٞای آ٘سی ٚیطٚؼ 7 -  عأُ ؾیؿسٓ  - وأدیٛزط ؾیؿسٓ – صٙسِی– واض ٔیع  –چاخٍط 

 Outlook افعاض ٘طْ– ایٙسط٘ر تٝ ازصاَ

 Ms wordآذطیٗ ٘ؿرٝ ٘طْ افعاض  - 7   ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ –ؾیؿسٓ وأُ وأدیٛزط  –صٙسِی  –ٔیع واض  زایح ضایا٘ٝ   4

 ططاحی تؿسٝ تٙسی  5

 فالخی – آٖ افعاض ٘طْ ٚ خطیٙسط ، اؾىٙط – آٖ صٙسِی ٚ ٔیع تا ٕٞطاٜ ضایا٘ٝ –زٞٙسٜ ٞكساض عالئٓ –خٛؾسطٞای آٔٛظـ 

وسة  -ٔیع ضؾٓ فٙی   - Acdsee—Photoshop- Corel Draw افعاض ٘طْ – ضایسط زی ؾی -زضایٛ زی ؾی – زضایٛ

 خٛؾسط  -ٌِٛٛ – ٘كا٘ٝ – آضْ ٕ٘ٛ٘ٝ – ٔٙاؾة زصٛیطی فایُ –وٕه آٔٛظقی 
 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانصفهزست تجهیشات هورد نیاس 

 رضته عکاسی دیجیتال

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 ططاحی ٌطافیىی ؾیاٜ ٚ ؾفیس  1
 ٔٙاتع – ٘ٛض ٔیع – ٔیعواض –اتعاضٞای زیع ٚ تط٘سٜ ٔٛضز اؾسفازٜ زض واضٌاٜ  -ٞكساضزٞٙسٜ  عالئٓ–خٛؾسط ٞای آٔٛظقی 

 آٔٛظقی وٕه وسة – آٔٛظقی وٕه ٚ آٔٛظقی ٔٙاتع – ٔٙاؾة زصٛیطی

 ططاحی ٌطافیىی ضٍ٘ی  2
 ا٘ٛاع –ذط وف  ٚ ٘ماِٝ ، ٌٛ٘یا ا٘ٛاع – ضٍ٘ی ٔساز ٚ لّٓ ا٘ٛاع – ططاحی ٔمٛای ٚ واغص ا٘ٛاع –ٔیع ططاحی ٚ زطؾیٓ 

  خاؾسُ ٚ فٛزه ا٘ٛاع – ٌٛاـ ٚ ٔٛ لّٓ ا٘ٛاع – ضٍ٘ی فیّسطٞای

 واضتط ضایا٘ٝ  3
   تطای الظْ أىا٘اذ –٘طْ افعاضٞای آ٘سی ٚیطٚؼ  ا٘ٛاع7 -  عأُ ؾیؿسٓ  - وأدیٛزط ؾیؿسٓ – صٙسِی– واض ٔیع  –چاخٍط 

 Outlook افعاض ٘طْ– ایٙسط٘ر تٝ ازصاَ

 Ms wordآذطیٗ ٘ؿرٝ ٘طْ افعاض   - 7   ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ –ؾیؿسٓ وأُ وأدیٛزط  –صٙسِی  –ٔیع واض  زایح ضایا٘ٝ  4

  فّٛضؾٙر ٘ٛض ٔٙثع – زٍٙؿسٗ ٘ٛض ٔٙثع – عىاؾی آزّیٝ ٔرصٛل خایٝ چٟاض –زٚضتیٗ عىاؾی زیجیساَ  عىاؾی زیجیساَ  5

 ضزٛـ ٚ زطٔیٓ عىؽ ضایا٘ٝ  6
—Acdsee  افعاض ٘طْ – افعاض ٘طْ تا خطیٙسط – صٙسِی ٔیعٚ یا ٕٞطاٜ ضایا٘ٝ– ٞكساضزٞٙسٜ عالئٓ –خٛؾسطٞای آٔٛظقی 

Photoshop-  ٛؾفیس ٚ ؾیاٜ  خطیٙسط – زصٛیطی ٞای فایُ – ضایسط زی ؾی -زضایٛ زی ؾی –فالخی زضای 

 

  



 49-49آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی در هزاکش ههارت  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته تصویزتزداری

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 ططاحی ٌطافیىی ؾیاٜ ٚ ؾفیس  1
 ٔٙاتع – ٘ٛض ٔیع – ٔیعواض – واضٌاٜ زض اؾسفازٜ ٔٛضز تط٘سٜ ٚ زیع اتعاضٞای - ٞكساضزٞٙسٜ عالئٓ–خٛؾسط ٞای آٔٛظقی 

 آٔٛظقی وٕه وسة – آٔٛظقی وٕه ٚ آٔٛظقی ٔٙاتع –زصٛیطی ٔٙاؾة 

 ططاحی ٌطافیىی ضٍ٘ی  2
 ا٘ٛاع – وف ذط ٚ ٘ماِٝ ، ٌٛ٘یا ا٘ٛاع – ضٍ٘ی ٔساز ٚ لّٓ ا٘ٛاع – ططاحی ٔمٛای ٚ واغص ا٘ٛاع –ٔیع ططاحی ٚ زطؾیٓ 

  خاؾسُ ٚ فٛزه ا٘ٛاع – ٌٛاـ ٚ ٔٛ لّٓ ا٘ٛاع – ضٍ٘ی فیّسطٞای

 واضتط ضایا٘ٝ  3
 الظْ أىا٘اذ –ا٘ٛاع ٘طْ افعاضٞای آ٘سی ٚیطٚؼ 7 -   عأُ ؾیؿسٓ  - وأدیٛزط ؾیؿسٓ – صٙسِی– واض ٔیع  –چاخٍط 

 Outlook  افعاض ٘طْ– ایٙسط٘ر تٝ ازصاَ   تطای

 Ms wordآذطیٗ ٘ؿرٝ ٘طْ افعاض    -7   ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ –ؾیؿسٓ وأُ وأدیٛزط  –صٙسِی  –ٔیع واض  زایح ضایا٘ٝ  4

 زصٛیطتطزاضی  5

  -ؾٝ خایٝ   Head– زصٛیطتطزاضی خایٝ ؾٝ –زٚضتیٗ زصٛیطتطزاضی 

 – ضفّىسٛض – خطٚغوسٛض خایٝ ؾٝ ٚ خایٝ –خطٚغوسٛضٞای ٘ٛضخطزاظی  -Tilt , pan زؾسٝ ٞای   -Trein ghaؾٝ خایٝ

  فیّٕٙأٝ ٔرسّف ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ – فیّٓ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ-عىاؾی – زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ – ٚیسئٛ – زّٛیعیٖٛ – تطق ضاتط واتّٟای

 زسٚیٗ ٚ ٔیىؽ ضایا٘ٝ ای   6
 ٞای فیّٓ ٕ٘ٛ٘ٝ –ٔٙاؾة ٘یسطاغ ٚ عٙٛاٖ تٙسی  ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ – ضٍ٘ی زّٛیعیٖٛ یا ذطٚجی ٔا٘یسٛض –ٚیسئٛ ضثط ٚ خرف 

 اؾدیىط ٔعسثط صساٌصاضی تا ٔرسّف

 

  



 49-49هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی در  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 عکاسیرضته 

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 ططاحی ٌطافیىی ؾیاٜ ٚ ؾفیس  1
 ٔٙاتع – ٘ٛض ٔیع – ٔیعواض – واضٌاٜ زض اؾسفازٜ ٔٛضز تط٘سٜ ٚ زیع اتعاضٞای - ٞكساضزٞٙسٜ عالئٓ–خٛؾسط ٞای آٔٛظقی 

 آٔٛظقی وٕه وسة – آٔٛظقی وٕه ٚ آٔٛظقی ٔٙاتع – ٔٙاؾة زصٛیطی

 ططاحی ٌطافیىی ضٍ٘ی  2
 ا٘ٛاع – وف ذط ٚ ٘ماِٝ ، ٌٛ٘یا ا٘ٛاع – ضٍ٘ی ٔساز ٚ لّٓ ا٘ٛاع – ططاحی ٔمٛای ٚ واغص ا٘ٛاع –ٔیع ططاحی ٚ زطؾیٓ 

  خاؾسُ ٚ فٛزه ا٘ٛاع – ٌٛاـ ٚ ٔٛ لّٓ ا٘ٛاع – ضٍ٘ی فیّسطٞای

 عىاؾی ؾیاٜ ٚ ؾفیس   3
 ٘ٛضؾٙجی ؾیؿسٓ تٝ ٔجٟع عىاؾی زٚضتیٗ – عىاؾی زٚضتیٗ ٔرسّف فیّسطٞای – فالـ -ِٙع ا٘ٛاع –عىؽ خایٝ عىؽ 

 زٚضتیٗ عىاؾی Manual  آٖ ٔسعّماذ ٚ ؾفیس ٚ ؾیاٜ آٌطا٘سیؿٛض – ثثٛذ ، زٛلف ، ظٟٛض زاضٚی – اؾالیس خطٚغوسٛض –

 عىاؾی ضٍ٘ی   4
 ٞای فیّسط –   وٙٙسٜ تاال٘ؽ ٚ وٙٙسٜ اصالح فیّسطٞای–ظضز  28آتی ٚ  28 ٞای فیّسط – عىاؾی زٚضتیٗ – وف ذط –لیچی 

GN ٗفیّسطٞای  63 زا 33 تا فالـ – زاضیىرا٘ٝ -ضٍ٘ی التطازٛاض –ٔسطی  35ؾی ؾی  زٚضتیND,UV 

 عىاؾی آزّیٝ ای   5
 – عىاؾی زٚضتیٗ –زٚضتیٗ  خایٝ ؾٝ – ٘ٛضخطزاظی ضفّىسٛضٞای – ٘ٛضخطزاظی ٞای خطٚغوسٛض –آٌطا٘سیؿٛض ، زا٘ه ظٟٛض 

 ٘ٛضخطزاظی زجٟیعاذ ا٘ٛاع – ضً٘ ٚ ٘ٛض اصالح فیّسطٞای ا٘ٛاع  –  135ٚ123 عىاؾی زٚضتیٗ

 ضزٛـ فیّٓ ٚ عىؽ   6
 – ظٟٛض زاضٚی - ٔٛ لّٓ – ٔطوة –زرسٝ قاؾی  - زٚضتیٗ – زؾسی تیٗ شضٜ – زاض خایٝ تیٗ شضٜ –ٔحیط واضٌاٜ ضزٛـ 

  ٌطٜٚ ٔسازٞای  –عىاؾی  H,B  - لیچی– ثثٛذ زاضٚی

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 چاج دستیرضته 

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 ططاحی ٌطافیىی ؾیاٜ ٚ ؾفیس  1
 ٔٙاتع – ٘ٛض ٔیع – ٔیعواض –اتعاضٞای زیع ٚ تط٘سٜ ٔٛضز اؾسفازٜ زض واضٌاٜ  -ٞكساضزٞٙسٜ  عالئٓ–خٛؾسط ٞای آٔٛظقی 

 آٔٛظقی وٕه وسة – آٔٛظقی وٕه ٚ آٔٛظقی ٔٙاتع – ٔٙاؾة زصٛیطی

 ططاحی ٌطافیىی ضٍ٘ی  2
 ا٘ٛاع – وف ذط ٚ ٘ماِٝ ، ٌٛ٘یا ا٘ٛاع – ضٍ٘ی ٔساز ٚ لّٓ ا٘ٛاع – ططاحی ٔمٛای ٚ واغص ا٘ٛاع –ٔیع ططاحی ٚ زطؾیٓ 

  خاؾسُ ٚ فٛزه ا٘ٛاع – ٌٛاـ ٚ ٔٛ لّٓ ا٘ٛاع – ضٍ٘ی فیّسطٞای

 چاج تازیه   3
 ٔیعواض – چىف ٚ چٛب ٚ خاضچٝ ا٘ٛاع – چٛب والف – ٌطاف ٚ ضاخیس – ططاحی واغص ٚ ٔساز ا٘ٛاع –ا٘ٛاع عىؽ ٚ اؾالیس 

  تازیه ضً٘ ا٘ٛاع – ٌاظ چطاغ – ٔٛ لّٓ ا٘ٛاع –

 چاج ؾیّه اؾىطیٗ   4

تٙعیٗ(ضً٘ خیٍٕٙر جٟر چاج خاضچٝ )آتی(  (خاضچٝ چاج  جٟر خیٍٕٙر ضً٘ – قاتّٖٛ –وّیٝ اتعاض ٚ ازٚاذ چاج زؾسی 

 -ٟٔطی ضً٘ چٙس چاخی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ – وكی غالزیٗ ٘ثكی – ؾیّه زٛضی ا٘ٛاع –ٔرصٛل چاج خالؾسیه   PVc  ضً٘ –

  چٛب

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  ههارتی کاردانصفهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای 

 رضته طزاحی طال و جواهز

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 ططاحی عٕٛٔی  1

چطاغ ٞای  –ا٘ٛاع واغص ٚ ٔمٛای ططاحی  -فیىؿازیٛ –فٛزه  –ؾٝ خایٝ ططاحی  –ا٘ٛاع ٔساز ضٍ٘ی ططاحی ٚ لّٓ ٔٛ 

چطاغ  –ٔجؿٕٝ ٞای حیٛا٘اذ ٚ خط٘سٌاٖ  –احجاْ ٞٙسؾی خایٝ  –چٟاض خایٝ ٌطزاٖ  -ٔیعواض –زرسٝ قاؾی  –٘ٛضخطزاظی 

 اؾىّر ا٘ؿاٖ  –ٔسَ چٛتی ا٘ؿاٖ  –ٔٙاتع آٔٛظقی ٚ وٕه زضؾی  –ٔطاِعٝ 

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   2

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   3

 واضتط ضایا٘ٝ  4
   تطای الظْ أىا٘اذ –ا٘ٛاع ٘طْ افعاضٞای آ٘سی ٚیطٚؼ 7 -  عأُ ؾیؿسٓ  - وأدیٛزط ؾیؿسٓ – صٙسِی– واض ٔیع  –چاخٍط 

 Outlook افعاض ٘طْ– ایٙسط٘ر تٝ ازصاَ

 ططاحی طال ٚ جٛاٞط تا ضایا٘ٝ   5
عاضٞای ططاحی طال فا ٘طْ  - Asdsee افعاض ٘طْ خطیٙسط – اؾىٙط – آٖ صٙسِی ٔیعٚ ٚ ضایا٘ٝ –ٞای زصٛیطی ٔٙاؾة  فایُ

  –ٚ جٛاٞط 

 

  



 49-49آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  در هزاکش ههارت فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته چهزه آرایی

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 ططاحی عٕٛٔی  1

چطاغ ٞای  –ا٘ٛاع واغص ٚ ٔمٛای ططاحی  -فیىؿازیٛ –فٛزه  –ؾٝ خایٝ ططاحی  –ا٘ٛاع ٔساز ضٍ٘ی ططاحی ٚ لّٓ ٔٛ 

چطاغ   –ٔجؿٕٝ ٞای حیٛا٘اذ ٚ خط٘سٌاٖ  –احجاْ ٞٙسؾی خایٝ  –چٟاض خایٝ ٌطزاٖ  -ٔیعواض –زرسٝ قاؾی  –٘ٛضخطزاظی 

 اؾىّر ا٘ؿاٖ  –ٔسَ چٛتی ا٘ؿاٖ  –ٔٙاتع آٔٛظقی ٚ وٕه زضؾی  –ٔطاِعٝ 

 ططاحی چٟطٜ   2
 -ٔیعواض –زجٟیعاذ ذٛزخطزاظی  –چٟاضخایٝ ٌطزاٖ  –ؾٝ خایٝ طط احی  –اؾثه ططاحی  –فیّٓ آٔٛظـ  -اؾالیس –عىؽ 

 احجاْ ٞٙسؾی  –ضفّىسٛض  –ٔسَ ظ٘سٜ  –ٔٙاتع زصٛیطی ٔطزثط  –اؾىّر جٕجٕٝ ا٘ؿاٖ  –زجٟیعاذ ٘ٛضخطزاظی 

 لیچی  – خاقی ضً٘ خیؿسِٛٝ – آٔیعی ضً٘ زجٟیعاذ ٚ اتعاض – طثیعی ٔٛی – ٔصٙٛعی ٔٛی –ٕ٘ٛ٘ٝ ٔاؾىٟای زاضای ٔٛ   ٔاؾه ؾاظی  3

  ِیؿٝ – واضزن – ؾٛٞاٖ – زؾسی ٕٞعٖ – تطلی ٕٞعٖ –

  طثیعی ٞای ضً٘ ٚ حٙا – ٔٛ ضقسٝ تافر واضٌاٜ – ٌیؽ والٜ تافر واضٌاٜ – زاض خایٝ ٔرصٛل تیٗ شضٜ –ٔیع واض  ؾاذر ٔٛٞای ٔصٙٛعی   4

 ٌطیٓ   5
 ٕٞعٖ – آٔٛظقی وٕه ٚ آٔٛظقی ٔٙاتع ٚ وسة -ٌطیٓ واضٌاٜ – عىاؾی زٚضتیٗ – ٘ٛضخطزاظی أىا٘اذ -ٔٛ ضً٘ –ؾكٛاض 

  ٌطیٓ زجٟیعاذ ٚ ٚؾایُ – تطلی

 

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته هنثت کاری

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

 ٔیعواض  - ٍ٘اضٌطی زض قسٜ اجطا جا٘ٛضاٖ ططح اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ –ٔٙاتع وٕه آٔٛظقی   ططاحی ٘مٛـ جا٘ٛضی  3

  ٘ٛض ٔیع  – ضازیِٛٛغی فیّٓ – اؾالیس ٚ عىؽ  –وسة ٚ ٔٙاتع آٔٛظقی ٚ وٕه آٔٛظقی  ططاحی ٘مٛـ فطٍ٘ی   4

 ٞٙط زضٚزٌطی   5

 - وٗ لطع – ٘ٛوی – ضٚتاٜ زْ)  اضٜ – زضٚزٌطی زجٟیعاذ ٚ اتعاض –ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ا٘ٛاع چٛتٟای ضایج زض زضٚزٌطی ا٘ثاض چٛب 

 ٚ وٕدطؾٛض – آٖ جا٘ثی ِٛاظْ ٚ زیغٝ ا٘ٛاع ٚ تط عٕٛز تطلی اضٜ –( ٔٛیی – تطی ضٚوف – زاض خكر – تط ضاؾسٝ – تط فاضؼ

 فكاضی زضیُ – قسطٌّٛ زضیُ – ٔعِٕٛی زضیُ – زؾسی خیچ ا٘ٛاع –ٞای ؾٛٞاٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ چٛتؿا ا٘ٛاع – خاـ ضً٘ خیؿسِٛٝ

  ضاٞٝ زٚ تغُ ض٘سٜ – وٙكىاف ض٘سٜ –

 ٔٙثر واضی   6
 ٘یٓ ، لاقمی ،زرر تاظ ٘یٕٝ زرر ، ؾطوج زرر ، زرر)ٔغاض – چىف – زؾسی اضٜ – ٔٙثر چالٛی –زضیُ زؾسی ٚ تطلی 

  ضٚٔیعی –زؾسی  ٌیطٜ – ؾٛٞاٖ ا٘ٛاع –( قفطٜ ، ٌّٛیی ، تاظ

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 هنز هعزق کاریرضته 

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

 ٔیعواض - ٍ٘اضٌطی زض- قسٜ اجطا جا٘ٛضاٖ ططح اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ –ٔٙاتع وٕه آٔٛظقی   ٘مٛـ جا٘ٛضیططاحی   3

  ٘ٛض ٔیع – ضازیِٛٛغی فیّٓ – اؾالیس ٚ عىؽ –وسة ٚ ٔٙاتع آٔٛظقی ٚ وٕه آٔٛظقی  ططاحی ٘مٛـ فطٍ٘ی   4

 ٞٙط زضٚزٌطی   5

 وٗ لطع – ٘ٛوی – ضٚتاٜ زْ)   اضٜ – زضٚزٌطی زجٟیعاذ ٚ اتعاض –ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ا٘ٛاع چٛتٟای ضایج زض زضٚزٌطی ا٘ثاض چٛب 

 وٕدطؾٛض – آٖ جا٘ثی ِٛاظْ ٚ زیغٝ ا٘ٛاع ٚ تط عٕٛز تطلی اضٜ –( ٔٛیی – تطی ضٚوف – زاض خكر – تط ضاؾسٝ – تط فاضؼ -

 زضیُ – قسطٌّٛ زضیُ – ٔعِٕٛی زضیُ – زؾسی خیچ ا٘ٛاع –ٞای ؾٛٞاٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ چٛتؿا ا٘ٛاع – خاـ ضً٘ خیؿسِٛٝ ٚ

  ضاٞٝ زٚ تغُ ض٘سٜ – وٙكىاف ض٘سٜ – فكاضی

 ٔعطق واضی چٛب   6

 – تط فاضؼ ٌٛ٘یا –( ٌطٔی 333 – ٌطٔی 233 – ٌطٔی 133) چىف – زؾسی زضیُ – زؾسی ٌیطٜ – تط آٞٗ اضٜ –وٕاٖ اضٜ 

 خیؿسِٛٝ – ِطظاٖ   - ؾٕثازٜ ٔاقیٗ – زیؿىی خطزاذر ٔاقیٗ –ب ضاؾر ضٌٝ چٛ ٞای الیٝ – تط٘ج – ٔؿی ٚضق – ٔید

  خاـ ضً٘

 ٔكثه واضی   7

 ٔرسّف ٞای ٌٛ٘ٝ – ٞٙسؾی ٘مٛـ ٚ ٌطٜٚ ططحٟای – واضی ٔكثه ٔرسّف ططحٟای – چٟاضخایٝ – صٙسِی –ٔیع واض 

 وٛچه تطلی ٚ زؾسی زضیُ –سی ٚ تطلی زؾ خطزاذر اتعاض ٚ ؾٕثازٜ – چٛب وٙسٌی ٚ تطـ اتعاض – الیی ؾٝ زرسٝ – چٛب

 خاـ ضً٘ خیؿسِٛٝ – واضی ٔكثه زجٟیعاذ ٚ اتعاض –

 



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته سفالگزی

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

 ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2
 ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط  –ٔیع زطؾیٓ 

  زعئیٙی

  - ؾفاٍِطی ٌُ – ؾفاٍِطی چطخ  – خاـ ضً٘ خیؿسِٛٝ  –وٛضٜ  ؾفاٍِطی   3

 



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  استانداردهای ههارتی کاردانصفهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای 

 رضته خاتن کاری

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

 ٔیعواض -زض ٍ٘اضٌطی -جا٘ٛضاٖ اجطا قسٜ  ططح اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ –ٔٙاتع وٕه آٔٛظقی   ططاحی ٘مٛـ جا٘ٛضی  3

  ٘ٛض ٔیع – ضازیِٛٛغی فیّٓ – اؾالیس ٚ عىؽ –وسة ٚ ٔٙاتع آٔٛظقی ٚ وٕه آٔٛظقی  ططاحی ٘مٛـ فطٍ٘ی   4

 ٞٙط زضٚزٌطی   5

 - وٗ لطع – ٘ٛوی – ضٚتاٜ زْ)  اضٜ – زضٚزٌطی زجٟیعاذ ٚ اتعاض –ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ا٘ٛاع چٛتٟای ضایج زض زضٚزٌطی ا٘ثاض چٛب 

 ٚ وٕدطؾٛض – آٖ جا٘ثی ِٛاظْ ٚ زیغٝ ا٘ٛاع ٚ تط عٕٛز تطلی اضٜ  –( ٔٛیی – تطی ضٚوف – زاض خكر – تط ضاؾسٝ – تط فاضؼ

 فكاضی زضیُ – قسطٌّٛ زضیُ – ٔعِٕٛی زضیُ – زؾسی خیچ ا٘ٛاع –ٞای ؾٛٞاٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ چٛتؿا ا٘ٛاع – خاـ ضً٘ خیؿسِٛٝ

  ضاٞٝ زٚ تغُ ض٘سٜ – وٙكىاف ض٘سٜ –

 ٔكثه واضی   6

 ٔرسّف ٞای ٌٛ٘ٝ – ٞٙسؾی ٘مٛـ ٚ ٌطٜٚ ططحٟای – واضی ٔكثه ٔرسّف ططحٟای – چٟاضخایٝ – صٙسِی –ٔیع واض 

 وٛچه تطلی ٚ زؾسی زضیُ –ؾٕثازٜ ٚ اتعاض خطزاذر زؾسی ٚ تطلی  – چٛب وٙسٌی ٚ تطـ اتعاض – الیی ؾٝ زرسٝ – چٛب

 خاـ ضً٘ خیؿسِٛٝ – واضی ٔكثه زجٟیعاذ ٚ اتعاض –

 ذازٓ واضی   7

 –( ٌیط خكر ، ٔعِٕٛی) ض٘سٜ –اضٜ )ؾطلطع وٗ،چٟاضچٛتٝ، زٚظایٝ وٗ ، ٔعِٕٛی ، ٔثّث تطی ، ؾٛٞاٖ اضٜ زیعوٙی( 

 زًٙ ا٘ٛاع – ٌیطٜ – لأٝ – واضی ذازٓ اضٜ –( ٘ٛاضی ، تطی الیٝ)  اضٜ –واضٜ  ؾٝ زؾسٍاٜ -( ؾاتی  زیع،ٔثّث ٘ٛن) ؾٛٞاٖ

  ؾٙساٖ – تطی ٔثّث قاتّٖٛ  – تطی ٔثّث ٔسٚض اضٜ –

 



 49-49کطور در سال تحصیلی  در هزاکش ههارت آهوسی استان های فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته تذهیة و تطعیز

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

 ٔیعواض - ٍ٘اضٌطی زض- قسٜ اجطا جا٘ٛضاٖ ططح اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ –ٔٙاتع وٕه آٔٛظقی   ططاحی ٘مٛـ جا٘ٛضی  3

  ٘ٛض ٔیع – ضازیِٛٛغی فیّٓ – اؾالیس ٚ عىؽ –وسة ٚ ٔٙاتع آٔٛظقی ٚ وٕه آٔٛظقی  ططاحی ٘مٛـ فطٍ٘ی   4

 زصٞیة ٚ زكعیط  5
 (صفط ، صفط ؾٝ زٚصفط،) ٔٛ لّٓ -ذكه ٔطوة –ا٘ٛاع لّٓ ٔٛ 

 اؾالیس  ٚ عىؽ – آٔٛظقی وٕه وسة –خاِسٟای ضً٘ ٚیػٜ زصٞیة 

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 قلن سنیرضته 

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

 ٔیعواض -زض ٍ٘اضٌطی -جا٘ٛضاٖ اجطا قسٜ  ططح اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ –ٔٙاتع وٕه آٔٛظقی   ططاحی ٘مٛـ جا٘ٛضی  3

  ٘ٛض ٔیع – ضازیِٛٛغی فیّٓ – اؾالیس ٚ عىؽ –وسة ٚ ٔٙاتع آٔٛظقی ٚ وٕه آٔٛظقی  ططاحی ٘مٛـ فطٍ٘ی   4

 لّٓ ظ٘ی   5
 لّٓ – زضقر ٚ ضیع  ٌطٔٛاز لّٓ – ٌطْٔٛ لّٓ – ظ٘ی لّٓ چىف – تط زیع لّٓ – ٚض ٘یٓ لّٓ –ودؿَٛ ٌاظ ٚ ؾطخیه 

 ؾٕثٝ تط٘ج – ؾٕثٝ لّٓ –(  وٙسٜ) ٔیعواض – قٛ٘ٝ لّٓ – زٚزٛ ٚ زٛ یه لّٓ – ؾٕثٝ لّٓ –لّٓ ٘اذٙی  – تازأچٝ

 



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته هنز آینه کاری

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

 ٞٙط آیٙٝ واضی   3

 زاضتؿر – ظ٘ی ؾاب اتعاض – تٙایی زطاظ – قالَٛ – ٔاِٝ – قٕكٝ – ٌچ – ُٔ – ٌٛ٘یا – زی وف ذط –ٔیع ٘مكٝ وكی 

 ططح – ٔعمّی  تٙایی ذطٛط -ٔطغ ٚ ٌُ آثاض اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ – ططاحی ٔیع – ٘ٛض ٔیع – فّعی وف ذط – فّعی

 ٌچ تطی  اتعاض – حؿاب ٔاقیٗ – چؿة – ٔٛ لّٓ – اؾّیٕی ٚ ذسایی ٞای

 



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته گزه چینی

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

 ٞٙط زضٚزٌطی   3

 - وٗ لطع – ٘ٛوی – ضٚتاٜ زْ)  اضٜ – زضٚزٌطی زجٟیعاذ ٚ اتعاض –ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ا٘ٛاع چٛتٟای ضایج زض زضٚزٌطی ا٘ثاض چٛب 

 ٚ وٕدطؾٛض – آٖ جا٘ثی ِٛاظْ ٚ زیغٝ ا٘ٛاع ٚ تط عٕٛز تطلی اضٜ –( ٔٛیی – تطی ضٚوف – زاض خكر – تط ضاؾسٝ – تط فاضؼ

 فكاضی زضیُ – قسطٌّٛ زضیُ – ٔعِٕٛی زضیُ – زؾسی خیچ ا٘ٛاع –ٞای ؾٛٞاٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ چٛتؿا ا٘ٛاع – خاـ ضً٘ خیؿسِٛٝ

  ضاٞٝ زٚ تغُ ض٘سٜ – وٙكىاف ض٘سٜ –

 ٔكثه واضی   4

 ٔرسّف ٞای ٌٛ٘ٝ – ٞٙسؾی ٘مٛـ ٚ ٌطٜٚ ططحٟای – واضی ٔكثه ٔرسّف ططحٟای – چٟاضخایٝ – صٙسِی –ٔیع واض 

 وٛچه تطلی ٚ زؾسی زضیُ –ؾٕثازٜ ٚ اتعاض خطزاذر زؾسی ٚ تطلی  – چٛب وٙسٌی ٚ تطـ اتعاض – الیی ؾٝ زرسٝ – چٛب

 خاـ ضً٘ خیؿسِٛٝ – واضی ٔكثه زجٟیعاذ ٚ اتعاض –

 ٌطٜ چیٙی   5
 اضٜ -اٚضفطظ – چٛتی والف – واضٜ ؾٝ زؾسٍاٜ – واضٜ ؾٝ ٔاقیٗ – چیٙی ٌطٜ وسة – زطؾیٓ ٔیع – چىف –اضٜ زؾسی 

  ؾٕثازٜ ٚ ؾٛٞاٖ  – قسٜ تطیسٜ آیٙٝ  قیكٝ –ؼ قیكٝ تط إِا – ٌطٜ ٞای  ٘مكٝ – چٛتؿاء -تط فاضؾی

 

 



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  ههارتی کاردانصفهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای 

 رضته کاضی ساسی هفت رنگ

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

 ؾاذر واقی ٞفر ضً٘   3
 – فالوؽ ا٘ٛاع – آظٔایكٍاٞی خرر وٛضٜ – ودی زؾسٍاٜ – خطیٙسط تٝ ٔجٟع ضایا٘ٝ زؾسٍاٜ – چیٙی ٞاٖٚ –ا٘ٛاع لّٓ ٔٛ 

  اِىسطیىی خرر وٛضٜ – ِعاتی ِٛؾسطٞای ا٘ٛاع – وٛضٜ ایٕٙی ٚؾایُ   – آٔٛظقی وٕه وسة -وٕدطؾٛض – خیؿسِٛٝ

 



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته کاغذساسی

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

 ٔیعواض - ٍ٘اضٌطی زض - قسٜ اجطا جا٘ٛضاٖ ططح اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ –ٔٙاتع وٕه آٔٛظقی   ططاحی ٘مٛـ جا٘ٛضی  3

  ٘ٛض ٔیع  – ضازیِٛٛغی فیّٓ  – اؾالیس ٚ عىؽ –وسة ٚ ٔٙاتع آٔٛظقی ٚ وٕه آٔٛظقی  ططاحی ٘مٛـ فطٍ٘ی   4

 واغص ؾاظی   5
 – ٔٛاز وٛتٙسٜ زؾسٍاٜ – واغص تطـ زؾسٍاٜ  – ؾاظی واغص زجٟیعاذ – ؾاظ زؾر واغص ا٘ٛاع –ا٘ٛاع واغص ٔاقیٙی 

  زؾسی خطؼ – تطلی وٗ ٔرّٛط – چٛتی وّٕعٖ – تطلی ٕٞعٖ

 خاخیٝ ٔاقٝ   6
احجاْ  -خیؿسِٛٝ ضً٘ خاقٝ  - لیچی – خطٌاض – واغص ٔٛ لّٓ – چٛتؿاء ٚ ؾٛٞاٖ –اضٜ چٛب تطی  -زضجٝ 63ٚ  45ٌٛ٘یا 

 ذط وكی T –ٔازٜ ٞٙسؾی 

 

  



 49-49کطور در سال تحصیلی در هزاکش ههارت آهوسی استان های  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 تزاش و تشئین ضیطه و کزیستالرضته 

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

  ای ؾٕثازٜ زطاـ زؾسٍاٜ – ذطی إِاؼ – ذطی وٗ زیع ؾًٙ زؾسٍاٜ – ؾٕثازٜ ؾًٙ زؾسٍاٜ –زؾسٍاٜ ؾًٙ إِاؾٝ  زطاـ قیكٝ ٚ وطیؿساَ )ٔمسٔازی(  3

 زطاـ قیكٝ ٚ وطیؿساَ ) خیكطفسٝ (  4
 زؾسٍاٜ – إِاؾٝ زطاـ – ظ٘ی قؿر زطاـ – وٍٙطٜ زطاـ زؾسٍاٜ – زیعوٗ ؾًٙ زؾسٍاٜ –اتعاض زیعوٗ ؾًٙ ؾٕثازٜ 

 زضیُ زؾسٍاٜ آچاض – واضی خطزاذر زؾسٍاٜ – وف ذط زؾسٍاٜ – ای ؾٕثازٜ ٚ إِاؾٝ زطاـ

5  
٘ماقی ٚ آب طالواضی ضٚی قیكٝ ٚ 

 وطیؿساَ 

 ٚؾایُ -تطؼ – ٔٛ لّٓ – طال آب – ٔیعواض – خیؿسِٛٝ – فكطزٜ ٞٛای وٕدطؾٛض –وٛضٜ اِىسطیىی  -ٚؾایُ وٙسطَ زٔا

  ططح قاتّٖٛ – ٞٙسؾی اقىاَ زطٔیٓ ٚؾایُ – وف ذط ٚؾایُ – ٌیطی ا٘ساظٜ

 



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته دستیاری طزاحی لثاس )اکسسوار(

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 ططاحی عٕٛٔی  1

چطاغ ٞای  –ا٘ٛاع واغص ٚ ٔمٛای ططاحی  -فیىؿازیٛ –فٛزه  –ؾٝ خایٝ ططاحی  –ا٘ٛاع ٔساز ضٍ٘ی ططاحی ٚ لّٓ ٔٛ 

چطاغ  –ٔجؿٕٝ ٞای حیٛا٘اذ ٚ خط٘سٌاٖ  –احجاْ ٞٙسؾی خایٝ  –چٟاض خایٝ ٌطزاٖ  -ٔیعواض –زرسٝ قاؾی  –٘ٛضخطزاظی 

 اؾىّر ا٘ؿاٖ  –ٔسَ چٛتی ا٘ؿاٖ  –ٔٙاتع آٔٛظقی ٚ وٕه زضؾی  –ٔطاِعٝ 

 ططاحی ا٘ساْ ٚ ِثاؼ  2
 زجٟیعاذ – قاؾی زرسٝ – فّعی لّٓ – صٙسِی – چٟاضخایٝ – ططاحی خایٝ ؾٝ – ططاحی اؾثه –ا٘ٛاع ٔساز ططاحی 

  وف ذط ٘ٛضخطزاظی

 زؾسیاضی ططاحی ِثاؼ) اوؿؿٛاض(  3

 ٚضلٝ تطـ اتعاض -اٍِٛ زٟیٝ اتعاض – ططاحی اتعاض – ایطاٖ زض آالذ ظیٛض زاضید وسة –وسة زاضید ِثاؼ ٚ خٛقان زض  ایطاٖ 

 ٚ ؾاب تطـ اتعاض – ٌّسٚظی ٚ ذیاطی اتعاض – چطْ زٚذر ٚ تطـ اتعاض – فّعاذ جٛقىاضی ٚ ِحیٓ اتعاض – فّعی ٞای

 ٚ خیه  – ٌّسٚظی چطخ – ذیاطی اتعاض ٚ چطخ– فّعاذ ٚ چٛب جالواضی خطزاذر اتعاض – واضی ِحیٓ اتعاض – چٛب خطزاذر

  ؾاظی جٛاٞط ٚ طال ٔرصٛل وٛچه ؾٙساٖ – ٔیعواض – ؾٛٞاٖ  – اضٜ – ؾاظی جٛاٞط ٔرصٛل ؾطخیه

 

 

  



 49-49در سال تحصیلی در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته دستیاری طزاحی لثاس )دوخت و تزهین(

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 ططاحی عٕٛٔی  1

چطاغ ٞای  –ا٘ٛاع واغص ٚ ٔمٛای ططاحی  -فیىؿازیٛ –فٛزه  –ؾٝ خایٝ ططاحی  –ا٘ٛاع ٔساز ضٍ٘ی ططاحی ٚ لّٓ ٔٛ 

چطاغ   –ٔجؿٕٝ ٞای حیٛا٘اذ ٚ خط٘سٌاٖ  –احجاْ ٞٙسؾی خایٝ  –چٟاض خایٝ ٌطزاٖ  -ٔیعواض –زرسٝ قاؾی  –٘ٛضخطزاظی 

 اؾىّر ا٘ؿاٖ   –ٔسَ چٛتی ا٘ؿاٖ   –ٔٙاتع آٔٛظقی ٚ وٕه زضؾی  –ٔطاِعٝ 

 ططاحی ا٘ساْ ٚ ِثاؼ  2
 زجٟیعاذ – قاؾی زرسٝ – فّعی لّٓ – صٙسِی – چٟاضخایٝ – ططاحی خایٝ ؾٝ – ططاحی اؾثه –ا٘ٛاع ٔساز ططاحی 

  وف ذط ٘ٛضخطزاظی

 زؾسیاضی ططاحی ِثاؼ زٚذر ٚ زطٔیٓ   3
 – ؾطزٚظ یا اٚضِٛن ٔاقیٗ – اطٛ الظْ ٚؾایُ ٔیع – تطـ ٔیع – ؾا٘سیٕسط – لیچی ا٘ٛاع – ذیاطی چطخ –ٔیع تطـ 

  اطٛ – اطٛ ٔیع – ٌّسٚظی واضٌاٜ – ٍٔٙٙٝ زؾسٍاٜ

 



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  استانداردهای ههارتی کاردانصفهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای 

 رضته ساسساسی )سه تار و ساس ضزتی(

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

 ٞٙط زضٚزٌطی   3

 - وٗ لطع – ٘ٛوی – ضٚتاٜ زْ)  اضٜ – زضٚزٌطی زجٟیعاذ ٚ اتعاض –ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ا٘ٛاع چٛتٟای ضایج زض زضٚزٌطی ا٘ثاض چٛب 

 ٚ وٕدطؾٛض – آٖ جا٘ثی ِٛاظْ ٚ زیغٝ ا٘ٛاع ٚ تط عٕٛز تطلی اضٜ –( ٔٛیی – تطی ضٚوف – زاض خكر – تط ضاؾسٝ – تط فاضؼ

 فكاضی زضیُ – قسطٌّٛ زضیُ – ٔعِٕٛی زضیُ – زؾسی خیچ ا٘ٛاع –ٞای ؾٛٞاٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ چٛتؿا ا٘ٛاع – خاـ ضً٘ خیؿسِٛٝ

  ضاٞٝ زٚ تغُ ض٘سٜ – وٙكىاف ض٘سٜ –

 ؾاذر زف  4
 خیچ – ؾٙج ضرأر – واضٜ ؾٝ زؾسٍاٜ – ٘ٛاضی اضٜ زؾسٍاٜ – چٛب چؿة – چٛتؿاء  - ؾٛٞاٖ – فّىی اضٜ –اضٜ زؾسی 

  ا٘ثطزؾر – زؾسی

 ؾاذر ؾٝ زاض  5

 – خطزٜ – ؾیٓ – ذطن – تط فاضؾی ٌٛ٘یا -چٛتؿاء – ؾٛٞاٖ – ٘جاضی ٌیطٜ – زؾسی ٌیطٜ – ؾٕثازٜ چطخ – ض٘سٜ –زضیُ 

 ؾا٘سی 133 فّعی وف ذط -خطزاذر ٚ واضی تطـ اتعاض – زؾسی اضٜ – ٔٛیی اضٜ وٕاٖ – ؾیطیكٓ – تٙسی خطزٜ قاتّٖٛ

 ( ضٚظ٘أٝ) تاطّٝ واغص – ٔٛ لّٓ – فّىٝ اضٜ – ٔسطی

 ؾاذر زٙثه   6
 ٔٛیی اضٜ وٕاٖ   – ٔسٝ ٚ زضیُ  – فّعی ٚ چٛتی چىف – اؾىٙٝ ٚ ٔغاض ا٘ٛاع –زؾسٍاٜ ذطاطی ٚ زجٟیعاذ ٚاتؿسٝ تٝ آٖ 

  ٔٛ لّٓ – زٙثه قاتّٖٛ – واضزن – 63 فّىٝ اضٜ    – ٔساز   – خطٌاض   –

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته ساسساسی )سنتور و سه تار(

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  قاؾی زرسٝ – آٔٛظـ فیّٓ –عىؽ ٚ اؾالیس  ططاحی ٘مٛـ ذسایی ٚ اؾّیٕی   1

  زعئیٙی ٞٙسؾی ٘مٛـ واضتطز اظ زصٛیطی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛظقی وٕه وسة – ٞٙسؾی ٘مٛـ اظ ٔرسّف زصاٚیط –ٔیع زطؾیٓ  ططاحی ٘مٛـ ٞٙسؾی   2

 ٞٙط زضٚزٌطی   3

 - وٗ لطع – ٘ٛوی – ضٚتاٜ زْ)  اضٜ – زضٚزٌطی زجٟیعاذ ٚ اتعاض –ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ا٘ٛاع چٛتٟای ضایج زض زضٚزٌطی ا٘ثاض چٛب 

 ٚ وٕدطؾٛض – آٖ جا٘ثی ِٛاظْ ٚ زیغٝ ا٘ٛاع ٚ تط عٕٛز تطلی اضٜ –( ٔٛیی – تطی ضٚوف – زاض خكر – تط ضاؾسٝ – تط فاضؼ

 فكاضی زضیُ – قسطٌّٛ زضیُ – ٔعِٕٛی زضیُ – زؾسی خیچ ا٘ٛاع –ٞای ؾٛٞاٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ چٛتؿا ا٘ٛاع – خاـ ضً٘ خیؿسِٛٝ

  ضاٞٝ زٚ تغُ ض٘سٜ – وٙكىاف ض٘سٜ –

 ؾاذر ؾٙسٛض  4

 ٔید – ٔید – چىف – ؾٙج ضرأر – ٔٛیی اضٜ وٕاٖ – زؾسی ض٘سٜ – ضٚٔیعی ٌیطٜ ٚ واض ٔیع – فّىی اضٜ –اضٜ زؾسی 

 ٚ ض٘سٜ – ٘جاضی واضٜ ؾٝ زؾسٍاٜ – 45 ٚ 33 ٌٛ٘یا – ٔسطی ؾا٘سی 133 وف ذط – خالؾسیىی فطچٝ تا تطؼ – وف

 زؾسٍاٜ – ذیاطی ٔغاض – ؾاب خٛؾر –ای ٔٙاؾة ٞ ٔسٝ ٚ زؾسی زضیُ – چیٗ ؾیٓ – چٛتؿاء ؾٛٞاٖ – ٌٙسٌی زؾسٍاٜ

  ذطاطی

 ؾاذر ؾٝ زاض  5

 – خطزٜ – ؾیٓ – ذطن – تط فاضؾی ٌٛ٘یا -چٛتؿاء – ؾٛٞاٖ – ٘جاضی ٌیطٜ – زؾسی ٌیطٜ – ؾٕثازٜ چطخ – ض٘سٜ –زضیُ 

ؾا٘سی  133ی فّع وف ذط -خطزاذر ٚ واضی تطـ اتعاض – زؾسی اضٜ – ٔٛیی اضٜ وٕاٖ – ؾیطیكٓ – تٙسی خطزٜ قاتّٖٛ

 ( ضٚظ٘أٝ) تاطّٝ واغص – ٔٛ لّٓ – فّىٝ اضٜ –ٔسطی 

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته تصویزساسی کاهپیوتزی

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 Office 2010 ٘طْ افعاض - 7 ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ  – ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ - Word 2010 ٘طْ افعاض ضایا٘ٝ واض ٔمسٔازی  1

  Visiual basic  ٘طْ افعاض - 7 ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ  -٘طْ افعاض ِیٙٛوؽ  ضایا٘ٝ واض خیكطفسٝ   2

 ططاحی أٛض ٌطافیىی تا ضایا٘ٝ   3
لّٓ  –ٔثّث (  –ٔطتع  –قاتّٖٛ )زایطٜ  –ٔیع ٘ٛض  –ٔیعواض  –٘ماِٝ  –خطٌاض  –ٔساز  –ا٘ٛاع ذط وف  –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ 

  ٚیٙسٚظؾیؿسٓ عأُ  – ٔیع ططاحی 7  - آذطیٗ ٚضغٖ ٘طْ افعاض فسٛ قاج    –لیچی  –فّعی ٚ ٔطوة 

 7 ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ  – ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ  -آذطیٗ ٚضغٖ   Freehend Freehendواضتط   4

 7 ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ  -آذطیٗ ٚضغٖ  Corel draw Corel drawواضتط   5

 

  



 49-49آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی در هزاکش ههارت  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته طزاحی صفحات وب

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 Office  2313 ٘طْ افعاض - 7ویندوزؾیؿسٓ عأُ   –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ  -  Word  8282٘طْ افعاض  ضایا٘ٝ واض ٔمسٔازی  1

  Visiual basic  ٘طْ افعاض - 7 ٚیٙسٚظ عأُ ؾیؿسٓ –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ  -٘طْ افعاض ِیٙٛوؽ  ضایا٘ٝ واض خیكطفسٝ   2

 ططاحی أٛض ٌطافیىی تا ضایا٘ٝ   3
 لّٓ –(  ٔثّث – ٔطتع – زایطٜ ) قاتّٖٛ – ٘ٛض ٔیع – ٔیعواض – ٘ماِٝ – خطٌاض – ٔساز – وف ذط ا٘ٛاع –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ 

   7   ٚیٙسٚظ عأُ ؾیؿسٓ  –ٔیع ططاحی   - آذطیٗ ٚضغٖ ٘طْ افعاض فسٛ قاج    – لیچی  – ٔطوة ٚ فّعی

 7 ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ  -ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ   - Flash٘طْ افعاض  Flash واضتط  4

    7 ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ   -آذطیٗ ٚضغٖ  Dreamweaver٘طْ افعاض  ططاح صفحاذ ٚب ) ٔمسٔازی(  5

 ؾیؿسٓ عأُ ِیٙٛوؽ  –   7 ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ  –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ  - PHP٘طْ افعاض  ططاح صفحاذ ٚب )خیكطفسٝ(  6

 



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته تولید چند رسانه ای

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

 Office 2010٘طْ افعاض  - 7ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ  –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ  - Word 2010٘طْ افعاض  ضایا٘ٝ واض ٔمسٔازی  1

  Visiual basic  ٘طْ افعاض - 7ٚیٙسٚظ عأُ ؾیؿسٓ –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ  -٘طْ افعاض ِیٙٛوؽ  ضایا٘ٝ واض خیكطفسٝ   2

 ططاحی أٛض ٌطافیىی تا ضایا٘ٝ   3
 لّٓ –(  ٔثّث – ٔطتع – زایطٜ) قاتّٖٛ – ٘ٛض ٔیع – ٔیعواض – ٘ماِٝ – خطٌاض – ٔساز – وف ذط ا٘ٛاع –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ 

  ٚیٙسٚظ عأُ ؾیؿسٓ –ططاحی  ٔیع  7  -آذطیٗ ٚضغٖ ٘طْ افعاض فسٛ قاج     – لیچی – ٔطوة ٚ فّعی

 7 ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ  -ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ  - Flash٘طْ افعاض  Flashواضتط  4

 ٚ زصٛیط واضتط ٔیىؽ صسا  5
  - Premier pro٘طْ افعاض  - 7  ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ -ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ  - Snagit٘طْ افعاض 

  Adobe Audition  ٘طْ افعاض

  7  ؾیؿسٓ عأُ ٚیٙسٚظ –ؾیؿسٓ وأُ ضایا٘ٝ  -آذطیٗ ٚضغٖ  Director Directorواضتط  6

 



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته آواس جهانی

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  صٛذ ضثط – زؾسی آییٙٝ – خیا٘ٛ–آییٙٝ لسی  آٚاظ جٟا٘ی  1

  ٔٙاؾة واضٌاٞی ٔحیط – زرصصی ؾاظ -زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  ٘ٛاظ٘سٌی ؾاظ خیا٘ٛ ) عٕٛٔی(  2

  ٔٙاؾة واضٌاٞی ٔحیط -زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  ؾطایف ٚ زطتیر قٙٛایی  3

  زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  ٕٞاٍٞٙی عٕٛٔی ٔٛؾیمی  4

  زاض حأُ زاتّٛ – خیا٘ٛ –خٛخیسط  آٚاظ ٌطٚٞی   5

  ٔسطٚ٘ٓ -خٛخیسط – خیا٘ٛ –ؾاظ زاظ یا ؾٝ زاض  ٘ٛاظ٘سٌی ؾاظ ؾٝ زاض )عٕٛٔی(  6

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته آواس ایزانی

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  ٔسطٚ٘ٓ – زرصصی ؾاظ – خٛخیسط – خیا٘ٛ –ؾاظ زاض یا ؾٝ زاض  آٚاظ ایطا٘ی   1

  ٔٙاؾة واضٌاٞی ٔحیط – زرصصی ؾاظ -زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  ٘ٛاظ٘سٌی ؾاظ خیا٘ٛ ) عٕٛٔی(  2

  ٔٙاؾة واضٌاٞی ٔحیط -زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  ؾطایف ٚ زطتیر قٙٛایی  3

  زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  ٕٞاٍٞٙی عٕٛٔی ٔٛؾیمی  4

  زاض حأُ زاتّٛ – خیا٘ٛ –خٛخیسط  آٚاظ ٌطٚٞی   5

  ٔسطٚ٘ٓ -خٛخیسط – خیا٘ٛ –ؾاظ زاظ یا ؾٝ زاض  ٘ٛاظ٘سٌی ؾاظ ؾٝ زاض )عٕٛٔی(  6

 

  



 49-49هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی در  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته نواسندگی ساس ایزانی

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  ٔسطٚ٘ٓ – خٛخیسط – زاض ؾٝ یا زاض ؾاظ –خیا٘ٛ  ٘ٛاظ٘سٌی ؾاظ ایطا٘ی   1

  ٔٙاؾة واضٌاٞی ٔحیط – زرصصی ؾاظ -زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  ٘ٛاظ٘سٌی ؾاظ خیا٘ٛ ) عٕٛٔی(  2

  ٔٙاؾة واضٌاٞی ٔحیط -زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  ؾطایف ٚ زطتیر قٙٛایی  3

  زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  ٕٞاٍٞٙی عٕٛٔی ٔٛؾیمی  4

  زاض حأُ زاتّٛ – خیا٘ٛ –خٛخیسط  آٚاظ ٌطٚٞی   5

 زیٛ٘ط ٚ زیاخاظٖٚ –زكطیح صٛذ ٚ اوٛؾسیه  زض زرصصی افعاضٞای ٘طْ – وأدیٛزط – زرصصی ؾاظٞای –خٛخیسط  ٞٓ ٘ٛاظی ؾاظ ایطا٘ی   6

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  فهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای استانداردهای ههارتی کاردانص

 رضته نواسندگی ساس جهانی

 نیاس تجهیشات هورد نام استاندارد ههارت  ردیف

  زرصصی ؾاظ – ٔسطٚ٘ٓ – زاض حأُ زاتّٛی –خیا٘ٛ  ٘ٛاظ٘سٌی ؾاظ جٟا٘ی   1

  ٔٙاؾة واضٌاٞی ٔحیط – زرصصی ؾاظ -زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  ٘ٛاظ٘سٌی ؾاظ خیا٘ٛ ) عٕٛٔی(  2

  ٔٙاؾة واضٌاٞی ٔحیط -زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  ؾطایف ٚ زطتیر قٙٛایی  3

  زاض حأُ زاتّٛ -خیا٘ٛ –خٛخیسط  عٕٛٔی ٔٛؾیمیٕٞاٍٞٙی   4

  زاض حأُ زاتّٛ – خیا٘ٛ –خٛخیسط  آٚاظ ٌطٚٞی   5

  زرصصی ؾاظ – خٛخیسط – زیٛ٘ط ٚ زیاخاظٖٚ – ٚاوٛؾسیه صٛذ زكطیح  زض زرصصی افعاضٞای ٘طْ –وأدیٛزط  ٞٓ ٘ٛاظی ؾاظ جٟا٘ی   6

 

  



 49-49در هزاکش ههارت آهوسی استان های کطور در سال تحصیلی  استانداردهای ههارتی کاردانصفهزست تجهیشات هورد نیاس جهت اجزای 

 رضته هدیزیت و تزناهه ریشی اهور خانواده

 تجهیشات هورد نیاس نام استاندارد ههارت  ردیف

  ٔرسّف ٞای ا٘ساظٜ زض ٔٛضٛعٟا ضٍ٘ی زصاٚیط – ذیاطی صاتٖٛ – ٔسط ؾا٘سی – ذیاطی ؾٛظٖ – ٌطز زٝ ؾٛظٖ –لیچی  تط٘أٝ ضیعی أٛض ذا٘ٛازٜ   1

 ٞٙط زض ذا٘ٝ   2
 ؾطٚیؽ – ظٚخع زیً -ٔایىطٚٚیٛ – تطلی آؾیاب – تطلی ٕٞعٖ – ٌٛقر چطخ – فطزاض قعّٝ 5 ٌاظ اجاق –وساب آقدعی 

  - فطیعض یرچاَ -ازٛتراض – آقدعذا٘ٝ واض ٔیع – فّعی ٌطزاٖ ویه – ٘فطٜ 12 ٔالٔیٗ ؾطٚیؽ – ٘فطٜ 12 چٍٙاَ ٚ لاقك

 ٟٔاضذ ٞای ؾآِ ظیؿسٗ ) ٔمسٔازی (  3
 زیجیساِی آقدعذا٘ٝ زلیك ٚظ٘ٝ–( آض خی ؾی)زٙفؿی ، لّثی احیاء آٔٛظقی ٔا٘ىٗ –زؾسٍاٜ فكاض ذٖٛ  –زٔاؾٙج خعقىی 

  ٚضظقی زٕطیٟٙای ا٘جاْ تطای زكه یا ظیطا٘ساظ –

 ٟٔاضذ ٞای ؾآِ ظیؿسٗ ) خیكطفسٝ (  4
 – ؾاَ تعضي زیجیساَ زطاظٚی – وطیؿساَ ا٘ؿِٛیٗ – ا٘ؿِٛیٗ ؾطً٘ – ؾطْ خایٝ ٚ فیعیِٛٛغی ؾطْ –زٔاؾٙج جیٜٛ ای 

  آٖ ٚؾایُ ٚ ٚایسثطز – زیجیساَ ٚ ای عمطتٝ فكاضؾٙج زؾسٍاٜ

 


