
  

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

  



  

 
 

 
 

 

رد فضا و تجهيزات   استاندا

تحصيلي گروه
بازرگاني و امور اداري :   

ري رشته :   حسابدا

 

 

 

0011اترخي اعتبار:   



  

 
 

 

  



  

 
 

 

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

 93آهي نجمسوره  

 و

 :602حديث قدسي از پيامبر در ارشاد القلوب ص 

 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   شان یک مح صیه می      تولید 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   صرفی و همچنی  لی آت فضا و چیدمان تجهیزات می  ای و مای، 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

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

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 تناسان محترمی که مسئولیت تهیه و تدوی  ای  استاندارد را بر اهده داشته   در پایان از همااران گرامی و کارش 

 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        سه گروه  سی  به  شگاهی و کال سرمایه 14ای با کد هبه فور کلی تجهیزات هکارگاهی، آزمای   و  10ای با کد ه ، نیمه 

باشد  مشسص شده است و فراحی جدون فهرست استاندارد تجهیزات شامل دو جدون می  10ملزومات و ابزار مصرفی با کد ه

ای هر گروه، شتتامل نام حرفه و کد حرفه مورد نظر که در  مشتتسصتتات 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    توسعه حرفه فراحی 

، دو رقم بعدی مسیر توسعه حرفه ای و دو رقم آخر شامل  ISOاز سمت چپ مربوط به کد حرفه در نظام فبقه بندی مشاغل 

 د.و ادد آخر سطح مهارت حرفه را مشسص می کن 9ادد ثابت 

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،             ی  راهنما میا 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 ها، تهیه و تأمی  تجهیزات و ها و آزمای

 رداری قرار گیرد.بهای 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   40ساات با راایت سرویس و نگهداری و تعمیرات به موقع  8روز در هفته و هر روز  5به استفاده مستمر در فون 

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

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

 (1ستون )

 کد وسيله

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

 درر مستلف هآنها کدگذاری شده است. برای یک وسیله با انواع مستلف، با شرح مشسصات فنی هر یک از آنها و مشسصات فیزیای و تعداد مورد نیاز و تصاوی

 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

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

 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  -

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

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

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  -

 مشسصات فنی متناسب با نوع دستگاه قید شده است.

ا، ههای جدید و املارد کاری برای برخی از دستگاههای خاص به فور مثان به کارگیری فناوریط و روشبسته بودن مشسصات فنی : اضافه نمودن شرای-

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

 (4ستون )

 تعداد

تگاه، ادد، مجمواه، کالف، حلقه، دست، فاقه هبرای پارچه ، جعبه هابزار  نمره یا شماره برای آچارها و و واحد وسیله مانند هدستعداد 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

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

 

 (7ستون )

 تصوير وسيله

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

 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
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 ( 10) تجهیزات سرمایه ایفهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 1از  4صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله کد وسیله ردیف

 )واحد(

فراوا

نی 

درص

 د

پایه  (taskکد کاربرد در کارها )

 تحصیلی

 تصویر

 cm    11  02× 422  به ابعاد رایانه(   میزاداری ) 1112111 1
 دستگاه

111 

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010 

01 

00 

01 
 

کشو دار و قفل دار مخصوص هنر آموز   به ابعاد  cm    02× 402 میز اداری  1112111 2 دستگاه1     111 

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010  

01 

00 

01 
 

دسته قابل تنظیم برای ارتفاعبا پایه ثابت )بدون چرخ ( بدون  صندلی گردان  11111111 3 دستگاه10   111 

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010  

01 

00 

01 
 سفارشی

 صندلی هنر آموز 11111110 0
دسته متحرک بر گردان و متناسب با ارگونومی بدن خانم و آقا برای هنرآموز 

دستگاه1 زن ومرد   111 

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010  

01 

00 

01 
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 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه :             کارمندان حسابداری و دفتر داری  :2حرفه                                19402434کدحرفه :             کارمندان بخش امور مالی :1حرفه
 

6جدول شماره   

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله کد وسیله ردیف

 )واحد(

فراوان

ی 

 درصد

پایه  (taskکد کاربرد در کارها )

 تحصیلی
 تصویر

 کمد کتابخانه 1113111 0

 به ابعاد 
  32    ×   63cm 
   cm 491  و ارتفاع  

دستگ1
 اه

422 

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010 

01 

00 

01 

 

0 1113111 
کمد وسایل دانش 

 آموز

 جهت استفاده هنر جو برای گذاشتن کتاب یا پوشه کار و ..
 طبقه بندی مجزادرب کوچک  41یک کمد با 

دستگ1
 اه

01 

111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010 

01 

00 

01 
 

 تخته سیاه   2020111 1

 طرف کالس نصب شود یک

 به ابعاد 
cm  422    ×  051  

  

دستگ1
 اه

03 

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010 

01 

00 

01  

 وایت برد 2020111 0
شیشه ای به اندازه دو وایت برد معمولی        -طرف دیگر کالس

 ( کنار هم    02×422)به ابعاد  
دستگ2

 اه
92 

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010 

01 

00 

01 
 

 

 
 

 ( 10)تجهیزات سرمایه ایفهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 1از 0صفحه 

 



 

0 
 

 
 

 ( 10)ای تجهیزات سرمایهفهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 ی حسابداررشته : 

 
 1از  0صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله کد وسیله ردیف

 )واحد(

فراوانی 

 درصد

پایه  (taskکد کاربرد در کارها )

تحصیل

 ی

 تصویر

3 0108411  
پرده نمایش 

ویدئو 

 پرژکتور
دستگاه1 باالی تخته های وایت برد نصب شود)کشویی(  422 

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010  

01 

00 

01 
 

ویدئو  دستگاه 0010011 42

  پرژکتور
دستگاه1 بسته به مدل روز  422 

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010  

01 

00 

01 
 

11 
0004411

1 

رایانه)یک 

دستگاه برای 

هنرآموز و 

دستگاه  61

  برای هنرجو (

دستگاه رایانه به هم متصل باشد. رایانه  71 به صورت شبکه
 و AE ۸۸۲7هایدر مدلll In One PC»<<Aبدون کیس

AE۸۸۲7 G 

 

دستگاه11  422 

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010  

01 

00 

01 
 

12 4475441 

دستگاه 
پرفراژچک 

 دستی
دستگاه1 بسته به مدل روز  12 1111- 1112 – 1113 – 1110 – 

1110 – 1011  

01 

00 

01 
 



 

0 
 

 

 ( 10)تجهیزات سرمایه ایفهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 
 1از  1صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

نام  کد وسیله ردیف

 وسیله

تعداد  مشخصات فنی

 )واحد(

فراوان

ی 

 درصد

پایه  (taskکد کاربرد در کارها )

تحصیل

 ی

 تصویر

13 001111 
ماشین 
 حساب

 422 دستگاه11 سه صفر دار و اندازه متوسط رو میزی

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010 

01 

00 

01 

 

 اسکنر 2221211 10

 نوع

LASER JET PRO MFPM12BNW  

سه کاره است یعنی هم پرینتر هم اسکنر هم کپی است که 

  مقرون به صرفه است این دستگاه تهیه گردد.

دستگاه1  01 

1111 -1112-1113-1110-1110-1011 -
1011-1311-1013-1312-1012-1211-
1212-1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-1310-
1010-1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-1012-

1010-1010  

01 

00 

01 
 

10 11101111 
دستگاه 
هدستگا1  مدلNC 047  روميزي  پول شمار  61 1111 -1112-1113-1110-1110-1011  

01 

00 

01  

10       

01 

00 

01 
 

 

http://www.irancode.ir/Search/ProductECatalogue?ID_NationalCode=291709


 

1 
 

 

 ( 12)نیمه سرمایه ای فهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 7از 4صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله کد وسیله ردیف

 )واحد(

فراوانی 

 درصد

کد کاربرد در کارها 

(task) 

پایه 

تحصیل

 ی

 تصویر

 12 شبکه نرم افزار رایج نرم افزار خزانه داری 032310 40

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

40 032310 
نرم افزار حقوق و 

 دستمزد
 12 شبکه نرم افزار رایج

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

43 032310 
نرم افزار حسابداری 

 خرید 
رایجنرم افزار   12 شبکه 

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

02 032310 
نرم افزار حسابداری  

 فروش
 12 شبکه نرم افزار رایج

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 



 

0 
 

 
 

 ( 12)نیمه سرمایه ای فهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 7از 0صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله کد وسیله ردیف

 )واحد(

فراوان

ی 

 درصد

کد کاربرد در کارها 

(task) 

پایه 

 تحصیلی
 تصویر

 12 شبکه نرم افزار رایج نرم افزار انبار  032310 04

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 12 شبکه نرم افزار رایج نرم افزار مالی 032310 00

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

 12 شبکه نرم افزار رایج نرم افزار اموال 032310 09

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

 12 شبکه نرم افزار رایج نرم افزار دارایی ثابت 032310 01

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 



 

0 
 

 
 

 ( 12نیمه سرمایه ای )فهرست  استاندارد 

 7از  0صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله کد وسیله ردیف

 )واحد(

فراوانی 

 درصد

پایه  (taskکد کاربرد در کارها )

 تحصیلی

 تصویر

01 

ایران کد 

 cpc     و 
 12 شبکه نرم افزار رایج نرم افزاراکسل ندارد

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

نرم افزارثبت اظهار نامه  190941 01
 مالیاتی

 12 شبکه نرم افزار رایج

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

21 

 

هکالس کارگایک سری کتاب پایه دهم و یازدهم و دوازدهم جهت استفاده هنرآموز سر  کتاب درسی   422 

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

20 
11302111 

 
نام  2-248مدل  0A هشت سانت پلي پروپيلني سايز زونا 

 تجارتي پاپكو
47 42%  

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01  

http://www.irancode.ir/Search/ProductECatalogue?ID_NationalCode=261986


 

11 
 

 

 ( 12) نیمه سرمایه ایفهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 7از 1صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

کد  ردیف

 وسیله

تعداد  مشخصات فنی وسیلهنام 

 )واحد(

فراوانی 

 درصد

کد کاربرد در کارها 

(task) 

پایه 

 تحصیلی
 تصویر

03 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

 قانون تجارت 
 PDF  به صورت 

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

92 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

 استانداردهای حسابداری
 PDF  به صورت 

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

94 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

آیین نامه های اجرایی 

 خزانه 
 PDF  به صورت 

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

90 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

 PDF  به صورت  آیین نامه معامالت

داد انتقال می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان   
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

 



 

11 
 

 
 

 ( 12)نیمه سرمایه ای فهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 7از 5صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

کد  ردیف

 وسیله

فراوان تعداد مشخصات فنی نام وسیله

ی 

 درصد

کد کاربرد در کارها 

(task) 

پایه 

 تحصیلی
 تصویر

99 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

 قانون مالیات های مستقیم
 PDF  به صورت 

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

91 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده

 PDF  به صورت 

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

91 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

پوستر های فرم های 

حسابداری از جمله دفتر 

 –دفتر کل  –روز نامه 

سند وچک  –دفتر معین 

سفته و صورت هتی 

 مالی نمونه ... 

  A3به صورت پرس تلقی شفاف
از هر 
کدام 
 یکی

32 

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

91 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

 PDF  به صورت  قانون کار

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 



 

12 
 

 
 

 ( 12)نیمه سرمایه ای فهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 7از 6صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

کد  ردیف

 وسیله

تعداد  مشخصات فنی وسیلهنام 

 )واحد(

فراوان

ی 

 درصد

کد کاربرد در کارها 

(task) 

پایه 

 تحصیلی
 تصویر

90 

ایران کد 

 cpc     و 
 بیمه اموال و تجهیزات  ندارد

 PDF  به صورت 

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

90 

ایران کد 

 cpc     و 
بیمه سازمان تامین  ندارد

 اجتماعی و خدمات درمانی 

 PDF  به صورت 

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

93 

ایران کد 

 cpc     و 
 ندارد

آیین نامه نحوه تخصیص 

 پورسانت
 PDF  به صورت 

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

12 

ایران کد 

 cpc     و 
 ندارد

آیین نامه برگزاری 

 مناقصات
 PDF  به صورت 

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 



 

13 
 

 
 

 ( 12)نیمه سرمایه ای فهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی  

 تحصیلی : بازرگانی و امور اداری  گروه

 حسابداری رشته : 

 
 7از 7صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

کد  ردیف

 وسیله

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله

 )واحد(

فراوانی 

 درصد

کد کاربرد در کارها 

(task) 

پایه 

 تحصیلی
 تصویر

14 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

آیین نامه تفکیک مخارج 
 جاری و سرمایه ای

 PDF  به صورت 

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

10 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

 آیین نامه معامالت
 PDF  به صورت 

 داد انتقال می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

19 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

نامه تحریر دفاتر آیین 

 قانونی
 PDF  به صورت 

 انتقال داد می توان از طریق شبکه به تمام هنرجویان 
 12 شبکه

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010  

01 

00 

01 
 

11 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

 فرم های رایج حسابداری
سند ، دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ، تراز آزمایشی ، صورت مغایرت بانکی 

 در اختیار هنر جو گذاشت پرس شده........ که می توان به صورت  ،چک ،سفته و  

به 
ممیزان 

 الزم

422 

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 



 

10 
 

 
 

 ( 10)ملزومات و مواد مصرفیفهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 5از  4صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

کد  ردیف

 وسیله

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله

 )واحد(

فراوان

ی 

 درصد

پایه  (taskکد کاربرد در کارها )

تحصیل

 ی

 تصویر

11 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

به تعداد  طبق نمونه و بنا بر مسئله بین هنرجویان توزیع گردد نمونه فرم مربوط به چک 
 الزم 

12 

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

11 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

تعداد به  طبق نمونه و بنا بر مسئله بین هنرجویان توزیع گرد نمونه فرم مربوط به سفته 
 الزم

12 

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

10 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

فرمهای مالیاتی از جمله انواع 
 اظهار نامه و ارزش افزوده

به تعداد  طبق نمونه و بنا بر مسئله بین هنرجویان توزیع گرد
 الزم

12 

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

10 

ایران کد 
     و 

cpc 
 ندارد

تعداد به  طبق نمونه و بنا بر مسئله بین هنرجویان توزیع گرد کارت حساب مواد و انبار
 الزم

12 

1111 -1112-1113-1110-1110-
1011 -1011-1311-1013-1312-
1012-1211-1212-1213-1210-
1210-1210-1211-1210-1011-
1012-1010-1010-1310-1010-
1111-1112-1113-1110-1011-
1010-1010-1012-1013-1011-

1012-1010-1010 

01 

00 

01  



 

10 
 

 

 

 ( 10)مصرفیملزومات و مواد فهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 5از  0صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله کد وسیله ردیف

 )واحد(

فراوانی 

 درصد

کد کاربرد در کارها 

(task) 

 تصویر پایه تحصیلی

 422 عدد010 برای هر هنرجو در سالتایی   40سه بسته  مداد تحریری 1131212 13

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01  

 422 عدد  12 هنرآموز در سالبرای تایی   40یک بسته  مداد تحریری 1131212 01

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01  

عدد برای هنر جو 41عدد برای هنرآموز و یک  پاک کن  1131021 01 عدد 11   422 

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 خود کار آبی یا مشکی 001011 02
عدد تا پایان سال و برای  1عدد و برای هنرآموز  40برای هر هنر جو 

 422 عدد312 هنرآموز 

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 



 

10 
 

 

 ( 10ملزومات و مواد مصرفی)فهرست  استاندارد 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 5از  0صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله کد وسیله ردیف

 )واحد(

فراوانی 

 درصد

کد کاربرد در کارها 

(task) 

پایه 

 تحصیلی
 تصویر

 خود کار قرمز  001011 19
عدد تا پایان سال و برای  1عدد و برای هنرآموز  1برای هر هنر جو 

 422 عدد110 هنرآموز

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 422 عدد 01 بسته  1 ماژیک وایت برد مشکی  1131221 00

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 422 عدد 01 بسته  1 ماژیک وایت برد آبی  1131221 00

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 422 عدد30 بسته  9 ماژیک وایت برد سبز 1131221 00

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

   



 

11 
 

 

 ( 10ملزومات و مواد مصرفی)فهرست  استاندارد 

برنامه ریزی درسی تهیه شده در شورای تخصصی  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 5از  1صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله کد وسیله ردیف

 )واحد(

فراوانی 

 درصد

کد کاربرد در کارها 

(task) 

پایه 

 تحصیلی
 تصویر

 422 عدد20 بسته  0 ماژیک وایت بردقرمز 1131221 10

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 3111  تایی 122بسته  A1 1کاغذ  3120111 00
 برگ 

422 

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 422 دو عدد دو عدد جارو دستی  1102121 00

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 422 یک عدد یک عدد خاک انداز 1102101 01

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 

 
 



 

10 
 

 

 ( 10ملزومات و مواد مصرفی)فهرست  استاندارد 

ریزی درسی تهیه شده در شورای تخصصی برنامه  

 گروه تحصیلی : بازرگانی و امور اداری 

 حسابداری رشته : 

 
 5از 5صفحه 

 

 1جدول شماره 

 29111132 کد حرفه : کارمندان حسابداری و دفتر داری              :2حرفه                                19402434کدحرفه : کارمندان بخش امور مالی             :1حرفه
 

6جدول شماره   

تعداد  مشخصات فنی نام وسیله کد وسیله ردیف

 )واحد(

فراوانی 

 درصد

کد کاربرد در کارها 

(task) 

پایه 

 تحصیلی
 تصویر

یک  برای هر ردیف چهار تایی هنر جو در کارگاه یکی نصب شود تراش رومیزی 1131011 14
 دستگاه

422 

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 

 

 422  به تعداد پنجره در کارگاه  لوور دراپه 1103231 02

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

یک  نصب در کارگاه کپسول آتش نشانی 2101012 03
 دستگاه

422 

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 جعبه کمک های اولیه  2132100 00
  شامل تمام تجهیزاتی که در دانشنامه رشد نصب در کارگاه

 آورده شده است

یک 
 جعبه 

422 

1111 -1112-1113-1110-
1110-1011 -1011-1311-

1013-1312-1012-1211-1212-
1213-1210-1210-1210-1211-
1210-1011-1012-1010-1010-
1310-1010-1111-1112-1113-
1110-1011-1010-1010-1012-
1013-1011-1012-1010-1010 

01 

00 

01 
 

 


