
  

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

  



  

 
 

 
 

 

رد فضا و تجهيزات   استاندا

تحصيلي گروه
مواد و فرآوري :   

  سراميك رشته : 

 

 

 

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

 ریزی درسی و آموزشی فنی و مهارتیفرآیند 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

تجهیزات کاربردی هتسصصی  باید فوری در  های فراحی و خدمات پس از فروش به انوان اولویت در نظر گرفته شود. 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 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 14ای با کد ههکارگاهی، 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

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

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

 

 
 
 

 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 حصیلی : مواد و فرآوریگروه ت درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 40از  4صفحه 

 (10)فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر عمومی سرامیک: 1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک کمک: 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16  

 دستگاه 4 5 1414

 به اندازه کوچکتربرای خرد کردن مواد اولیه سرامیکی سخت 

اندازه مواد اولیه ورودی:  -کیلوگرم در ساعت 04ظرفیت خردایش 
اهرم  -میلیمتر  7-9اندازه مواد اولیه خروجی:  -سانتیمتر  14-1

 -دستی برای تنظیم فاصله فک ها

 سانتیمتر 04x 34x114ابعاد: 

سنگ شکن 
 فکی

60000102 0 

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 5 1414

 کردن مواد اولیه سرامیکی سخت به اندازه کوچکتربرای خرد 

 –تشکیل شده از یک یا دوغلتک سنگین فلزی با روکش کرم 
در  14منگنز و یک محفظه استوانه ای شکل فلزی با توری با مش 

اندازه مواد  -کیلوگرم در ساعت 04ظرفیت خردایش ،  زیر غلتک ها
 7-9یه خروجی: اندازه مواد اول -سانتیمتر  1-14اولیه ورودی: 

 سانتیمتر 04x 144x104ابعاد:  –میلیمتر 

سنگ شکن 

 غلتکی
60000106 6 

 

10 

11 

16 

 

 

 

1414 

 

 

 

 

 دستگاه 4 5

 برای خرد کردن مواد اولیه سرامیکی سخت به اندازه کوچکتر

تشکیل شده از چند چکش فلزی که حول محوری دوران می کند و 
 دیواره سخت فلزی در مقابل آنها

 سانتیمتر 04x 144x104ابعاد: 

سنگ شکن 

 چکشی
00010260  3 
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 تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری

 سرامیک رشته : 

 
 40از  0صفحه 

 (10)فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای

 
1جدول شماره   

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک : کمک2حرفه 29104137کد حرفه : 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16  

 دستگاه 4 01 1410،1410

 برای آسیاب کردن مواد اولیه به صورت خشک یا تر

 فوالد و داخل بالمیل از جداره سرامیکی یا الستیکجنس بدنه از 

 جنس گلوله از چینی سخت یا آلومینا یا کوردیریت

تا  74دور بالمیل: از  -کیلو وات 0/1تا  0/77توان الکتوموتور: 
rpm04 – لیتر 144-144حجم بالمیل 

 1 10000100 بال میل

 

10 

11 

16  

 دستگاه 4 54 1410،1410

 سریع موادبه صورت خشک یا تربرای آسیاب کردن 

 – 1444سی سی تا  944 با حجم قابلیت استفاده از قندان های
دارای تنظیم زمان از  –دور در دقیقه  044 تا  4دارای تنظیم دور از 

 22x 24xابعاد دستگاه:  -وات 920توان موتور:  –ساعت  33تا  4
 سانتیمتر 14x 24x 32تا  01

آسیاب 

 ایماهواره
96000010  5 

 

10 

11 

16  

 

1410،1410 
 دستگاه 4 01

 برای آسیاب کردن مواد در جارهای استوانه ای به روش خشک وتر

تشکیل شده از دو یا چهار غلتک از جنس فوالد با روکش الستیک، 
لیتری،  14تا  1سانتیمتر برای جارهای  34تا  00طول غلتک 

 34غلتک و  rpm704سانتیمتر  00سرعت دستگاه با طول غلتک 
 –وات  1044تا  924قدرت الکتروموتور -rpm114سانتیمتر برابر
 سانتیمتر 04x 04x 00و  104x 04x 174ابعاد: 

 2 60000102 جار میل
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 40از  0صفحه 

 (10سرمایه ای)فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر عمومی سرامیک: 1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک کمک: 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

41 

44 

40 

 دستگاه 4 11 1510

کردن و شکل دهی گل بر اساس شکل برای ورز دادن، مخلوط 
 بدنه حلزونی

 از فوالد زنگ نزن

موتور با گیربکس مستقیم  –دارای ظرفیت ایجاد خالء و هوازدایی 
ظرفیت اکسترود  –وات  744-044پر قدرت با توان الکتروموتور 

 کیلو گرم بر ساعت 044-744

 1 63050503 اکسترودر

 

10 

11 

16  

 دستگاه 4 55 1515

 جهت شکل دادن محصوالت به روش پرس پالستیک

 تشکیل شده از سنبه و ماتریس فوالدی و پمپ هیدرولیک

 تن به باال 0ظرفیت: 

 04x 104xcm 14ابعاد:  با دارای قالب های مقاوم به سایش

پرس 

 پالستیک 
63050502 2 

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 01 1517

دهی سریع و آسان نمونه های آزمایشگاهی با  برای شکل
 14جک با توان اعمال فشار  -درصد 2تا  9درصد رطوبت 

 0و ارتفاع 0دارای قالب ازجنس فوالدزنگ نزن با قطر  -تن
 سانتیمتر  و قالب های با اندازه های مختلف

 پرس پودر
 

10000100 9 
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در شورای تخصصی برنامه ریزی  تهیه شده

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 40از  1صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر عمومی سرامیک: 1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک کمک: 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6 جدول شماره  

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 دستگاه4 71 1511

بشقاب، نعلبکی، فنجان، کاسه برای شکل دهی قطعات مدور مانند 
 و سایر شکل های مشابه

دارای شابلون تیغه ای از فوالد زنگ نزن یا تفلون با قابلیت نصب 
 704سرعت دوران  –مجهز به سیستم کالچ و ترمز  –قابل تنظیم 

 اسب بخار 1دور در دقیقه با الکتروموتور سه فاز 

جیگر و 

 جولی
 

63050502 00 

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 11 1510

 مقره با استفاده از شابلونبرای شکل دهی قطعات استوانه ای مانند 
 های تراش

دور در  104تا  04تشکیل شده از الکترو موتور با دور متغیر از 
جنس شابلون: فوالد سخت یا  -دقیقه، مرغک ثابت و سه نظام

 سانتیمتر 74تا  2قطر قطعات جهت تراش:  -تنگستن کاربید

 ماشین تراش 
 

63050506 00 

 

10 

11 

16 

1514-

1517 ،

1714 ،

1710 ،

1017 ،

1018 

 دستگاه 0 71

برای خشک کردن سریع و مطمئن )آزمایشگاهی و کارگاهی( 
 قطعات سرامیکی.

دارای سینی های متحرک برای چیدمان آسان قطعات و واگن ریلی 
 برای ظرفیت های بزرگ.

 جنس دیواره های داخلی و سینی ها از فوالد زنگ نزن.
و همگنی هوای دارای فن مخصوص گردش هوا جهت جابجایی 

داخل خشک کن. مجهز به ترموکوپل نشانگر درجه حرارت 
 دیجیتالی و تایمر نگهداری دما. دارای دقت دمایی و تلرانس باال

 بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی.

 06 10006100 خشک کن 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 40از  5صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر عمومی سرامیک: 1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک کمک: 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

1010، 

1114 ،

1110 ،

1110 ،

1514-

1517 ،

1711 

 دستگاه4  71

جهت پخت انواع قطعات سرامیکی در ابعاد مختلف که با کمک 
 صفحات نسوز و پایه های مناسب قطعات چیده می شوند

مرحله  3برنامه  3رنامه ریزی )قابلیت بنترل حرارت دیجیتالی با ک
درجه  1044سقف و دیواره از جنس آجر عایق سبک) –ای( 

دارای دریچه قابل تنظیم خروج رطوبت و گاز حاصل  –سلسیوس( 
حجم  -درجه سانتیگراد 1704حداکثر دمای  -از واکنش حرارتی

 کیلووات 19-99لیتر و توان الکتریکی  1444-144

کوره 
 الکتریکی

00205100  03 

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 41 1010

 در دماهای مختلف لعاب پختجهت انجام 
 درجه سانتیگراد 1744،1944،1044محفظه کوره هادمای 

 میلی متر 14 -744عرض محفظه: 
 میلی متر 104 -744طول یا عمق محفظه: 

 میلی متر 20 -104ارتفاع محفظه: 
 محفظه 9 -14تعداد محفظه ها: 

 درجه سانتی گراد 1944 -1044دما: بیشترین 

 01 20066101 لعابکوره 

 

10 

11 

16 

 دستگاه4 45 1711

 مناسب برای پخت کاشی و امثال آن
 میلیمتر 1010 -7974طول: 

 سیستم حرارت دهی: برقی بوسیله المنت های کنتال
 دارای سه ناحیه مستقل حرارتی با سه کنترل دما

میلی متر ، بیشترین ابعاد نمونه مورد آزمایش:  74 قطر غلتک ها
74 104 104  قابلیت تنظیم زمان و سرعت حرکت نمونه بر ،

درجه سانتی گراد، منبع تغذیه:  1974روی رولرها، بیشترین دما: 
 کیلو گرم 994ولت و سه فاز، وزن:  044

 05 10001200 کوره رولری 

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM-L2ZmL_JAhVDDQ8KHRNGDdkQjRwICTAA&url=https://www.ruhstrat.com/en/industrial-furnaces/industrial_furnace_constructio/metal-processing-industry/platinum-roller-hearth-furnace.htm&psig=AFQjCNHy7UMAD1meWEKQ2fOezyqZTmrr3w&ust=1449214861681263
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 40از  0صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 
1جدول شماره    

 کارگر ماهر عمومی سرامیک: 1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک کمک: 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 01 1814

جهت ذوب مواد اولیه شیشه که به آن وان یا حمام ذوب شیشه می 
 وگویند که از دیرگدازهای مخصوص مانند دیرگدازهای آلومینایی 

 منیزیایی استفاده می شود

 به باال  1904دما از –لیتر به باالسوخت: گاز  14ظرفیت از 

کوره ذوب 

 شیشه
10001205 02 

 

10 

11 

16  

 دستگاه4 01 1815

جهت آنیل کردن )تنش زدایی( محصوالت شیشه ای که طی یک 
درجه سلسیوس  144زمان و مسیر بلند از دمای انتهای تولید حدود 

 دمای محیط می رسدبه 

 به باال m9طول  -نوع کوره: رولری )غلتکی( 

کوره آنیل 

 شیشه
63620203 01 

 

10 

11 

16  

 دستگاه4    41 1711

 جهت پخت انواع قطعات  و نمونه های سرامیکی در ابعاد مختلف
کنترل حرارت دیجیتالی با قابلیت برنامه ریزی  با سیستم فرمان به 

سقف و دیواره از جنس آجر  –مشعل و تنظیم نسبت هوا به گاز 
دارای اگزوز قابل تنظیم خروج رطوبت و گاز حاصل  –عایق سبک

 -درجه سانتیگراد 1744حداکثر دمای  -از واکنش حرارتی در سقف
سیستم هوشمند قطع -از شهریسوخت با گ –لیتر  94-144حجم 

 گاز

 02 20061301 کوره گازی
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 40از  7صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر عمومی سرامیک: 1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک کمک: 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16  

1415 ،

1514 ،

1510 ،

1511 ،

1515 

 دستگاه 4 11

 ورز دادن، مخلوط کردن گل برای

 جنس بدنه وحلزونی از فوالد زنگ نزن

 744-044موتور با گیربکس مستقیم پر قدرت با توان الکتروموتور 
 کیلو گرم بر ساعت 944-244ظرفیت اکسترود  –وات 

 09 20061300 پاگمیل

 

41 

44 

40 

1415 ،

1514 ،

1510 ،

1511 ،

1515 

 دستگاه 4 51

 دوغاب و رسیدن به کیک مناسببرای کاهش رطوبت 

لیتر  144-944ظرفیت انتقال دوغاب  –انتقال دوغاب توسط پمپ 
 10قطر دیافراگم  –اتمسفر  14حداکثر فشار برابر  –در ساعت 

گرم بر سانتیمتر  90/1قابلیت تبدیل دوغاب با دانسیته  –سانتیمتر 
صفحه  10 -کیوگرم گل 144توان تولید  -مکعب به صورت کیک

 جنس پلی اتیلناز 

 60 63050200 فیلتر پرس

 

10 

11 

16 

1517 ،

1510 ،

1411 

 دستگاه 4 01

 برای کاهش درصد رطوبت دوغاب و تهیه پودر به شکل گرانول

درجه  144-904دارای خشک کن با مشعل قابل تنظیم دما از 
دارای -پمپ انتقال دوغاب با فشار متغیر و قابل تنظیم  -سلسیوس

 با سایز و خروجی متفاوتسیستم پاشش 

 60 63600600 اسپری درایر
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 40از  8صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر عمومی سرامیک: 1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک کمک: 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

41 

44 

40 

1510، 

1411 ،

1011 ،

1015 

 دستگاه 4 01

سازی و جلوگیری از ته نشین شدن دوغاب ها و برای ذخیره 
 یکنواخت سازی

در دقیقه، دارای پره های  10تا  7دور با دیواره از جنس کاشی 
 تخت )پارویی(

 پاروییهمزن 
 

69090000 66 

 

10 

11 

16 

1510، 

1411 ، 
 دستگاه 4 51

 برای مخلوط کردن مواد اولیه پودری

شفت و پروانه  –دیواره ها از جنس بتون آرمه یا کاشی کاری شده 
مخزن به  –لیتر   04تا  74ظرفیت   -از جنس فوالد زنگ نزن

الکتروموتور گیربکس دار یا تسمه ای با  –ضلعی  1شکل منشور 
 دور بر دقیقه 104-904سرعت  -کیلووات 1-0توان 

 63 20061300 بالنجر 

 

10 

11 

16  

1510، 

1411 ، 
 دستگاه4 01

 برای انتقال دوغاب از مخازن به مخازن دیگر یا خط تولید

 درانواع دیافراگمی و استوانه ای و ....

 لیتر در ساعت 144تا  74دبی دوغاب: از 

پمپ انتقال 

  دوغاب
10050530 61 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 40از  9صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر عمومی سرامیک: 1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک کمک: 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 45 -

 جهت انجام آزمایش و کار با محلول های سمی و قابل تبخیر
ی و کاش تشکیل شده از بدنه فلزی دارای محفظه هواکش، شیر آب،

 کابینت و ... سنگ ضد اسید،
×  14×  774/ *  174×  14×  774/ *  104×  14×  774در ابعاد 

cm34 

 65 12020566 هود 

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 01 1014

 برای لعاب زنی قطعات مختلف به روش پاشش

 –دور بر دقیقه  4-744دارای صفحه گردا ن الکتریکی با دور متغیر 
سیستم آبشار آب جهت جذب  –تهویه هوا و مکش ذرات معلق 

جنس محفظه کابین فوالد  –ذرات معلق و مخزن بازیافت دوغاب 
 زنگ نزن

کابین لعاب 

 زنی
 

30600100 62 

 

10 

11 

16 

 دستگاه4 01 1011

 دستگاهی برای چاپ دکور روی کاشی

 تشکیل شده از چارچوب فلزی و توری از جنس پلیمر

  14xcm14ابعاد کاشی از 

سیلک 

 اسکرین

 

15000502 61 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 وریگروه تحصیلی : مواد و فرآ درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 40از  41صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر عمومی سرامیک: 1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک کمک: 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

41 

44 

40 

 دستگاه 0 01 1514

 برای سفالگری استفاده می شود مشخصات این دستگاه؛ 

 ، سانتی متر 34و ارتفاع  14ابعاد دستگاه: قطر 

  متر سانتی04محفظه با قطر 

قاب باالی دستگاه از جنس ،  جنس این دستگاه از استیل زنگ نزن
 وات 004دور با توان  9444موتور ویبره ، فایبرگالس

چرخ 

 سفالگری
20061300 62 

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 94 4047-4040

 برای ساخت سریع مدلهای گچی

دارای تکیه گاه مناسب برای کاربری آسان انواع ابزارهای 
دور  94-944قابلیت تنظیم سرعت چرخش دیسک از  -مدلسازی

 اسب بخار 1توان الکتروموتور  -دارای پدال ترمز –بر دقیقه 

چرخ 

 مدلسازی
20061361 69 

 

10 

11 

16 

 دستگاه4   5 -

 باالفشارو دمادربرای انجام واکنش شیمیایی 
 دارای سوپاپ اطمینان به شکل یک استوانه دردار

 فوت 04ابعاد از اندازه آزمایشگاهی تا ابعاد صنعتی به طول 
 bar0/1فشار قابل تحمل: تا 
 C°104دمای قابل تحمل: تا 

 30 16620500 اتوکالو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA


 

  2  
 

برنامه ریزی تهیه شده در شورای تخصصی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 40از  44صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر عمومی سرامیک: 1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک کمک: 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

تحصیلیپایه  تصویر  
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 0 -

برای مشاهده ریزساختار میکروسکوپی قطعات مختلف با یک سطح 
 صاف و گونیا شده.

و عدسی های  14xجعبه منشور سه چشمی با عدسی های چشمی
، اسالید پالریزاسیون و  144xو  0x ،14x ،74x ،04xشیئی 

ولت،  0فیلترهای آبی، سبز، خاکستری و سفید، سیستم روشنایی 
وات در مدل مستقیم،  04ولت،  17وات در مدل معکوس و  94

 مگاپیکسل 9دوربین دیجیتال 
 سانتیمتر 09x72x90برابر   ابعاد:  1444بزرگنمایی: 

میکروسکوپ 

نوری 

 معکوس

10000106 30 

 

10 

11 

16  

 دستگاه 4  0 -

برای مشاهده ریزساختار میکروسکوپی قطعات مختلف با دو سطح 
 موازی و گونیا شده کوچک.
و عدسی های  14xجعبه منشور سه چشمی با عدسی های چشمی

، اسالید پالریزاسیون و  144xو  0x ،14x ،74x ،04xشیئی 
ولت،  0فیلترهای آبی، سبز، خاکستری و سفید، سیستم روشنایی 

وات در مدل مستقیم،  04ولت،  17وات در مدل معکوس و  94
 مگاپیکسل 9دوربین دیجیتال 

 سانتیمتر 09x72x90برابر   ابعاد:  1444بزرگنمایی: 

میکروسکپ 

  مستقیم نوری
 

10000162 36 

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 0 1014

برای تعیین درصد رطوبت مواد اولیه با دقت و سرعت با استفاده از 
 المپ مادون قرمز

 مجهز به تایمر جهت کنترل دقیق زمان حرارت دهی
یا  1/4گرم و دقت  044تا  744دارای ترازوی دیجیتال با ظرفیت 

 گرم 41/4

رطوبت سنج 

 مادون قرمز
 

10006300 33 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 40از  40صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 
1جدول شماره     

 کارگر ماهر عمومی سرامیک: 1حرفه 11114131کدحرفه : تکنسین سرامیک کمک: 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 دستگاه4 45 -

بن ماری دستگاهی است که دارای حوضچه ای استیل با آب پر می 
درون آن قرار می گیرد. حرکت شود و ظروف مختلف آزمایشگاهی 

 رارت مستقیم شعله جلوگیری کرده وهمرفتی گرما در آب از ح
 .شود یم یمار بن در کنترل قابل و کنواختی حرارت جادیا سبب

 باشد یم فوالد زنگ نزن از یحلقو یها درب و محفظه جنس

 (رگوالتور) آب سطح ارتفاع کنترل ستمیس به مجهز

 ارتفاع.عمق.عرضیابعادخارج*91*94

 یداخل ابعاد*99*79

 31 10003102 بن ماری

 

10 

11 

16 

 سری 0 01 -
جهت پولیش کردن و پرداخت کردن قطعات سرامیکی از جنس 

 35 63000500   پولیش پارچه های نرم و یا برس نرم جارویی و پالستیکی و ...

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 01 -

درشت و ناخالصی ها به  برای غربال کردن و جداسازی دانه های
 صورت خشک یا تر

 9تا  7قابلیت لرزش در جهت افقی و عمودی با دامنه نوسان 
 توان -قابلیت استفاده از توری با مش های مختلف -میلیمتر

 KW1تا  0/4الکتروموتور: 

 32 60066232 شیکر
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  4صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
کاربرد کد  

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

1411 ،

1510 
 دستگاه 1 01

 برای همزدن آمیز های سرامیکی و دوغاب گچی

 تشکیل شده از الکتروموتور و پره های قابل تعویض

 1744تا  114دور آزاد در دقیقه : 

همزن قابل 

 حمل
63090000 0 

 

10 

11 

16 

1410 ،

1410 
 عدد 0 01

 برای آسیاب کردن مواد اولیه شامل بدنه، لعاب و رنگ سرامیکی

 جنس: چینی سخت یا تفلون

 1تا  0/1لیتر با مقدار گلوله متغیر به وزن  14تا  0/1ظرفیت: 
 کیلوگرم

 6 60000102 جار

 

10 

11 

16 

 سری 8 01 -

 دوردردقیقه 7444 - 0444سرعت آزاد 

 میلیمتر 903طول دستگاه ، میلیمتر 144 - 170قطر صفحه 

، جنس سنگ از سیلیکون کارباید و آلومینا با قطر کیلوگرم 7.7وزن 
cm94 

 3 3132200 سنگ ساب
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  0صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

1010 ،

1810 
 سری8   01

برای پرداخت، تراش و برش محصوالت شیشه ای و ایجاد طرح و 
 تزیین روی شیشه.

 rpm144444-90444سرعت: 
 به باال mm0قطر سنگ: از

 سنگ از جنس سیلیکون کارباید و آلومینا

سنگ 

 فرزانگشتی
30090509 1 

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 0 1014

برای تعیین مقدار رطوبت خاک رس از حالت پالستیک به 
 مایع از آن استفاده می کنند:

دستگاه کاساگرانده از یک جام برنجی که قابلیت جدا شدن از 
دستگاه را دارد تشکیل شده است، همچنین یک میلنگ قابل 

 تنظیم دارد

جام 
 کاساگرانده

10006301 5 

 

10 

11 

16 

 ادد 40 5 1711

 واندازه گیری و کالیبره کردن برای تعیین نقطه خمیری شدن
 دمای کوره

شامل یک سری مخروط از جنس سرامیک با دماهای ذوب 
 مختلف

مخروط 

 آذرسنجی
10006601 2 

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg3_jSm7_JAhUFuw4KHX5EDgQQjRwICTAA&url=http://www.ngdir.ir/glossary/PGlossaryPicList.asp?PID=14327&psig=AFQjCNHLrb1nTEmt3I6YBXpHodVUhVPofA&ust=1449215787435465
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  0صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 سری 8 41 1510

برای شکل دهی گل پالستیک به صورت دستی با استفاده از 
 شابلون

 دارای شابلون های با اشکال متفاوت و ابعاد گوناگون
 جنس شابلون: تفلون، فوالد زنگ نزن

اکسترودر 

 دستی
63090006 1 

 

10 

11 

16 

 دستگاه4  0 1010

با  کیلوگرم 144 برای سنجش تراکم بدنه پرس شده شامل ظرفیت
سانتی ویک مخروط  04 مدرج یشکل میلهTگرم، دسته 144 دقت

اینچ  1 درجه که درانتها دارای 94 قابل جدا شدن فوالدی با نوک
 .باشدمربع مساحت می

 2 10003360 تراکم سنج

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 41 -

 جهت توزین قطعات سنگین

 تشکیل شده از یک کفه مستوی و اهرم شاخص

 در دو نوع مکانیکی و دیجیتالی )دارای نمایشگر وزن(

 گرم 7444الی  144دقت: 

 کیلوگرم 044حداکثر توزین: 

 99الی  11ابعاد 

 9 21632600 باسکول
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برنامه ریزی  تهیه شده در شورای تخصصی

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  1صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 دستگاه0 41 -

 برای توزین بسیار دقیق جرم مواد اولیه

 ،441/4الی  1/4دقت: از 

 کیلوگرم 1حداکثر توزین 

ترازوی 

 آزمایشگاهی
10000506 00 

 

10 

11 

16 

1411 ، ،

1015،1011  
ادد 8 5  

 برای تعیین ویسکوزیته دوغاب بدنه و لعاب
 میلی متر 1و  7، 0، 0دارای چهار نازل قابل تعویض به قطرهای 

 جنس: برنجی و فوالدی با روکش آب کروم
 درای پایه فوالدی با قابلیت تغییر ارتفاع کاپ

 کیلو گرم 0/1وزن:  -سانتی متر 14*10*94ابعاد: 

ویسکومتر 

 ریزشی
10060106 00 

 

10 

11 

16 

1411 ، ،

1015،1011  
دستگاه 4 5  

 برای تعیین ویسکوزیته دوغاب بدنه و لعاب
 mPas 144444- 14محدوده اندازه گیری: 

 دارای چهار نوع اسپیندل
دور بر دقیقه( برای هر  04و  94، 17، 0دارای چهار نوع سرعت )

 اسپیندل
 کیلوگرم بدون پایه 0/1وزن خالص  -سانتی متر 94*94*00ابعاد: 

ویسکومتر 

 چرخشی
10060106 06 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  5صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 ادد 8 5 1010

دوغاب لعاب و بدنه و سایر محلول برای اندازه گیری سریع دانسیته 
 ها

 گرم 744وزن استاندارد: 
 سی سی 144حجم استاندارد: 

 جنس: آلومینیومی و فوالد زنگ نزن

 پیکنومتر

 فلزی
 

02310003  01 

 

10 

11 

16 

 ادد8  5 1010

 عیین دانسیته یا چگالی مایعاتت
 جنس: شیشه

 در دو نوع ترمومتردار و بدون ترمومتر
 میلی متر 04و  70، 14حجم: 

پیکنومتر 

 شیشه ای
10003302 05 

 

10 

11 

16 

1711 ،

1714 
 ادد 4 0

 های عملیات حرارتیبرای اندازه گیری دمای داخل کوره
شامل غالفی از جنس دو فلز غیر همجنس مقاوم در برابر حرارت و 

 دستگاه نشان دهنده دیجیتال.
 درجه 1دقت: 

 در دونوع غالف دار و بدون غالف.
 C 7444-4˚گستره اندازه گیری: 

 02 10006600 ترمومتر
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  0صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 ادد 0 4 -

 جهت اندازه گیری دمای محیط
ای نازک با مخزن جیوه کوچک در انتها با درجه بندی لوله شیشه 

 سلسیوس و فارنهایت
 درجه 1دقت: در حد 

 01 10006639 دماسنج

 

10 

11 

16 

 ادد 8 0 -

 درجه بندی متریک

هرز گرد از جنس فوالد آلیاژی سخت شده و تراش داده شده، با 
مهره جهت قفل کردن، استوانه مدرج ثابت و متحرک، دسته 

 جغجغه

 برای اندازه گیری ضخامت، قطر و ...

 میلیمتر 47/4دقت: 

 میلیمتر 020-044، 70-04، 4-70گستره اندازه گیری:

 02 10000200 ریز سنج

 

10 

11 

16 

 ادد 1  0 -
 جهت نگهداری نمونه ها و جلوگیری از تماس با رطوبت

 09 10063000 دسیکاتور از جنس شیشه به همراه سیلیکاژل و صفحه سرامیکی مشبک
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  7صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 دستگاه0 5 1010

 برای تعیین پالستیسیته
 سانتی متر x 97 x00 71ابعاد: 

 کیلوگرم 19وزن: 
 میلی متر 04میلی متر و ارتفاع  99نمونه ساز استوانه ای با قطر 

 گرم 1744وزن وزنه سقوط کننده با دسته: 
 جنس بدنه: فوالد زنگ نزن

 60 10003360  ففرکورن

 

10 

11 

16 

 ادد 8 5 1010

برای اندازه گیری سریع دانسیته انواع لعاب، دوغاب و سایر محلول 
 قرار می گیرد. ها مورد استفاده

 بومر 4-24قابلیت اندازه گیری 
 60 10006002 بومه

 

10 

11 

16 

 ادد 4 0 1814

 برای اندازه گیری دمای مذاب
شامل غالفی از جنس دو فلز غیر همجنس مقاوم در برابر حرارت و 

 دستگاه نشان دهنده دیجیتال.
 درجه 1دقت: 

 C 7444-4گستره اندازه گیری: 

 66 10006602 ترموکوپل

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi78dOmoL_JAhXBLA8KHbfVAAAQjRwIBw&url=http://shimiran.com/shop/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/951-%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1.html&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNH74Pm3ZKUq-8MBEsJZ3A0C0qRoQw&ust=1449216808943646
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  8صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 ادد 8 5 -

 برای نگهداری و پاشش آسان آب،
 لوله خروج آبتشکیل شده از یک استوانه به همراه درپوش و 

 cc044تا  144حجم از  -جنس پالستیکی
 63 10003609  پیست

 

10 

11 

16 

1011 ،

1015 
 سری8 51

 جهت ایجاد طرح روی سطوح سرامیکی
جنس: ورق فوالدی زنگ نزن، طلق پالستیکی، توری مخصوص 

 سیلک اسکرین از جنس پلیمر با قاب چوبی یا آلومینیمی
 در ابعاد مختلف

شابلون 

 چاپ
01066006 61 

 

10 

11 

16 

1514 ،

1510 ،

1511 

 سری8 41

 برای نورد و یکسان سازی سطح گل
 جنس:چوب و تفلون

 سانتیمتر 0تا  9سانتیمتر با قطرهای  04تا  70ابعاد: از 
 65 56050200 وردنه

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwias4_oob_JAhXI_w4KHSXADRkQjRwICTAA&url=http://www.jahizshop.com/?page_id=3844&psig=AFQjCNGiEJ6lM_2nm6b9qNvEx-w6Q22n2w&ust=1449217442501170
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  9صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

1514 ،

1510 ،

1511 

 سری 8 41

 جهت حک بر روی گل پالستیک
 در شکل ها و ابعاد متفاوت

 جنس:پالستیک، چوب و فوالد زنگ نزن
 11060201 مهر

62 

 

 
 

10 

11 

16 

 ادد 8 5 -

های آهن یا کانی های قابل جذب به جهت جداسازی براده و پلیسه 
 آهن ربا از دوغاب یا پودر

 در اشکال متفاوت میله ای یا تسمه ای
 سانتیمتر 14تا  1ابعاد: از 

 

 61 30320000 آهن ربا

 

10 

11 

16 

 ادد 8 41 -

 برای برداشتن محصوالت پس از پخت از کوره
 دارای بدنه فوالدی

 سانتیمتر 24تا  10ابعاد: 
 62 61006002 کورهانبر 

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJp52oo7_JAhVE0A4KHd9ICWEQjRwICTAA&url=http://www.cookiestamp.com/&psig=AFQjCNE6CBUULdrWzLh90hONK1zU9nkhFw&ust=1449217845402083
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI4cryo7_JAhXCGA8KHYUmAJIQjRwICTAA&url=http://amoozgaran1.blogfa.com/post-33.aspx&psig=AFQjCNHxGMskwM9zzbCZeQa0EuIMQUn5zA&ust=1449218001338146
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih5OyApb_JAhXEhA8KHdTjCuAQjRwICTAA&url=http://pyrexfan.com/portfolio-item/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87/&psig=AFQjCNGjZR_u5ZWieuEqkWSHgz2AggUJGw&ust=1449218299670223


 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  41صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : سرامیک: کمک تکنسین 2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 سری 40 01 -

 برای برداشتن مواد پودری و هم زدن دوغاب سرامیکی
 دسته چوبی و تیغه فوالد زنگ نزنتشکیل شده از 
 سانتیمتر 7سانتیمتر و عرض  74تا  14ابعاد تیغه: طول 

 69 61000909 کاردک 

 

10 

11 

16 

 سری 40 01 -

 برای سوراخ کردن قطعات سرامیکی
 میلیمتر 74تا  0دارای قطرهای 

 جنس: مس، برنج، فوالد زنگ نزن
 کن نیم گرد چهار تاییدر انواع: سوراخ کن گرد چهار تایی، سوراخ 

 30 61006306 درفش

 

10 

11 

16 

 دستگاه 4 5 -

 برای حرارت دادن ظروف آزمایشگاهی حاوی محلول
 از جنس ورق فوالدی

 cm1و قطر  cm74-10ارتفاع: 
 سوخت: گاز

چراغ 

 بونزن
10000231 30 

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-kd6xqL_JAhULhywKHRNfBlMQjRwICTAA&url=http://blog.pois.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DA%A9/&psig=AFQjCNECxKnPVFkWTXOIRQmG2y7fZOfZwQ&ust=1449219207501413
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnrOmaqb_JAhWFCywKHclaCnIQjRwICTAA&url=http://tajhizyar.com/lab-equipment/bunsen-burner/&psig=AFQjCNGtQWvvt4CEnYaTQoQzwakQlHeb7g&ust=1449219427888691
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  44صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 ادد 411 5 1814

 
 جهت ذوب مواد

 سی سی 144و  04ابعاد: 

بوته 

 شاموتی 
52010500 36 

 

10 

11 

16 
ادد1 41 -  

 0سانتیمتر، طول فک ها  10، طول 1/4با دقت  آنالوگکولیس 
 سانتیمتر، دارای عمق سنج

 33 10000210 کولیس

 

10 

11 

16 
عدد  1 74 -  31 40111172 متر فلزی میلی متر 04عرض  متر 0فلزی با روکش پالستیک طول  جنس 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  40صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 
عدد 14 7 -  35 11000203 پرگار میلیمتر 104، فنری ، طول  فلزی جنس 

 

10 

11 

16 
عدد 14 7 -  32 10000201 گونیا سانتی  74 جنس فوالد، طول 

 

10 

11 

16 

 عدد 1 7 -

 ر.زاویه به قطعه کابرای تعیین اندازه زوایای قطعات و انتقال اندازه 
 تشکیل شده از پایه، نقاله، تیغه ساده یا مدرج، پین یا پیچ اتصال

 درجه 1دقت:
 درجه 4-114گستره اندازه گیری: 

 زاویه سنج
 

22111174 31 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 رامیکس رشته : 

 
 49از  40صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

جفت 10 94 -  
 4/00اکرونیتریل بوتاداین با ضخامت  %144دستکش از ترکیب 

سانتی متر با مقاومت مکانیکی در مقابل سایش،  91میلیمتر و طول 
 سوراخ شدن

دستکش 

 چرمی
12020510 32 

 

10 

11 

16 

عدد 10 74 -  بخار ضد – خش ضد - ضربه برابر در مقاوم -044 یووی دارای 
عینک 

 ایمنی
12020201 39 

 

10 

11 

16 

عدد10 70 -  10 12020101 کاله ایمنی V74444با استحکام باال، عایق  فایبرگالس یا مواد پالستیکی  جنس 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  41صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 ادد8 5 -

 بسیار سخت از طریق سایش برای خرد کردن و نرم کردن مواد
 تشکیل شده از بدنه و دسته

 از جنس چینی
 10 63050261  هاون

 

10 

11 

16 

 ادد8 14 -

 بورت در ارتفاع های مختلفبرای نگهداری گیره و  -پایه
 تشکیل شده از میله فلزی به همراه پایه فلزی یا چوبی

 جهت ثابت کردن بورت در محل خود روی پایه
تشکیل شده از دو فک فلزی همراه با روکش الستیکی و  -گبره 

پیچ و مهره جهت محکم کردن بورت و محل اتصال به پایه 
 نگهدارنده

 از جنس فلزی
 و دوبل فیشردر انواع بانوا 

 16 10001001 پایه بورت

 

10 

11 

16 

1411 ،

1011 ،

1015 ، 

 ادد 8 0

 برای نگهداری و حرارت دادن محلول ها
 تشکیل شده از یک بدنه کروی به همراه یک گردن لوله ای شکل

 از جنس شیشه
 در دو نوع ته گرد و ته صاف

 CC 1444تا  04در حجم های

 13 65036006 بالن

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.pagandreams.co.uk/Pics/13262.jpg&imgrefurl=http://www.pagandreams.co.uk/Herb-Shop/Mortar-and-Pestles/default.aspx&h=459&w=600&tbnid=CC0KXx_mO_UnYM:&docid=J4CmAJU2kbCEBM&ei=SAdgVtTmCuvmywPDhYuQDw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjUqvS4rL_JAhVr83IKHcPCAvIQMwhIKCQwJA
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirpOC1tb_JAhWKhhoKHZipAAoQjRwICTAA&url=http://pyrexfan-shop.com/tajhizat_va_malzoomat_azmaishgahi/229613&psig=AFQjCNG5FZikA74d18EPmrNQmwM87WDZ5Q&ust=1449222705577902
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  45صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131:کدحرفه  : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 ادد8 0 -

برای ریختن معرفها  و یا برداشتن محلول هایی که بخار سـمی 
احتمال خطر آنها هنگام ریختن به دست و تولید می کنند و یا 

 لباس زیاد است
تشکیل شده از حباب الستیکی قابل ارتجاع و یک میله شیشه ای 

 )یا پالستیکی( با نوک بسیار باریک
طول لوله قطره چکان متناسب با ارتفاع دهانه ظرف محتوای مایع 

 مورد استفاده و حدود چند سانتی متر

 11 10063103 قطره چکان

 

10 

11 

16 

1411 ،

1011 ،

1010 ،

1015 

 ادد 8 0

 برای اندازه گیری حجم مایع
تشکیل شده از یک لوله شیشه ای یا پالستیکی مدرج با نوک تیز 

 به صورت حباب دار یا ساده
 مدرج بر حسب میلی لیتر

 ml14تا  1/4دقت: 
 CC 944تا  0در حجم های

 15 10060200 پیپت

 

10 

11 

16 

1411 ،

1011، 

1010 ،

1015 

 

 ادد 0 4

 برای صاف کردن و همچنین خشک کردن سریع
 همراه با یک صافی کاغذی و ارلن خالء به کار میرود

قیفی است که داخل آن دارای یک سطح با تعداد زیادی سوراخ 
 کوچک میباشد

 شیشه و یا پلی پروپیلن ،از جنس چینی

 12 10010135 قیف بوخنر

http://shimiran.com/shop/926-1473-thickbox_default/قطره-چکان-شیشه-ای.jpg
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  40صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131:کدحرفه  : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 ادد 8 41 -

برای مخلوط کردن و نگه داری مایعات و یا به عنوان جمع کننده 
 جمع کننده مایع خارج شده از قیف جدا کنندهمحصول تقطیر و یا 

 ظرف مخروطی با گردن نسبتا باریک
 از جنس شیشه

 CC 1444تا  04در حجمهای

 11 10060206 ارلن

 

10 

11 

16 

1510 ،

1010 
 ادد 8 51

برای شکل دهی قطعات به روش ریخته گری دوغابی تحت 
 فشار

 جنس: رزین پلیمری
ابعاد و اشکال مختلف متناسب با از یک تکه تا چند تکه با 

 قطعه

قالب 

 رزینی
30010506 12 

 

10 

11 

16 

1510 ،

1010 
 ادد40 01

و ریخته گری دوغابی جهت شکل دادن  قالب گچی جیگر
 بشقاب، ظروف چینی و ..
 جنس: گچ قالب سازی

 19 30006000 قالب گچی 

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfkqS4t7_JAhXDXw8KHdHdDIUQjRwICTAA&url=http://mihanazma.com/lab-glassware/erlenmeyer/&psig=AFQjCNFqJ9J3NS9DpxvNbdWCHgxwuravWQ&ust=1449223247811290
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برنامه ریزی  تهیه شده در شورای تخصصی

 تحصیلی : مواد و فرآوری گروه درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  47صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

 ادد8 0 -

 برای انتقال محلول و مواد پودری از ظرفی به ظرف دیگر
 تشکیل شده از یک بدنه قیف شکل  و  لوله از جنس شیشه

 ظرفقطر و ارتفاع لوله قیف متناسب با ابعاد 

قیف 

 ازمایشگاهی
10060209 50 

 

10 

11 

16 

 سری0 41 -

 جهت جداسازی ناخالصی ها وذرات درشت از پودر یا دوغاب
 جنس: فوالد زنگ نزن سخت، پلیمر و فوالد با روکش برنز

 044تا  1دارای مش های مختلف از 
 50 61006030 توری 

 

10 

11 

16 

 ادد8 5 -

کوبیدنی و پودرهای سرامیکی برای کوبش ماسه و جرم های 
 در شکل دهی دستی

 دارای یک سر هرمی و یک سر استوانه ای تخت
 جنس: چوب یا فلز یا الستیک

 cm94طول: حدود 

 56 610000206 کوبه



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  48صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 
 

10 

11 

16 

1510 ،

1010 
 ادد 40  5

 جهت ایجاد دیواره برای ساخت قالب های گچی
 جنس: سرب

 cm94x 144تا  14x14ابعاد: از 
 mm 14تا  0ضخامت: 

 53 30623100 ورق سربی

 

10 

11 

16 

1410 ،

1410 
01 

 511 
 کیلوگرم

 اولیه با کمک بالمیل یا جارمیلبرای آسیاب کردن مواد 

 جنس: پرسالن ، آلومینایی، کوردریتی و ....

 سانتیمتر 14سانتیمتر الی  1ابعاد: از 

 گرم بر سانتیمتر مکعب 3/9تا  7/7دانسیته: از 

های گلوله

 سرامیکی
30010501 51 

 

10 

11 

16 

 سری 0 01 -

دوغاب و دانه جهت جداسازی ناخالصی ها وذرات درشت از پودر یا 
 بندی آن

دارای قاب فوالدی زنگ نزن و توری از جنس فوالد زنگ نزن 
 سخت، پلیمر و فوالد با روکش برنز

 044تا  1دارای مش های مختلف از 

 55 10005000 الک

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuzYLcuL_JAhVBgg8KHStCDk4QjRwICTAA&url=http://lead20.blogfa.com/&psig=AFQjCNE8HHxIQOm6Plvq8wwGxcSCBjYTtg&ust=1449223591133479


 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 49از  49صفحه 

 (12سرمایه ای)نیمه فهرست  استاندارد تجهیزات 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

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

 

10 

11 

16 

1415 ،

1514 
 ادد40 5

برای برش گل از مقطع و برش قطعات سفالی از روی چرخ کوزه 
 گری

تشکیل شده از نخ محکم )ابریشم( یا سیم مسی به همراه دو دسته 
 چوبی
 cm04طول سیم: 

سیم برش 

 گل
16690206 52 

 

10 

11 

16 

 سری8 5 -

 در آزمایشگاه ماسه، جهت اندازه گیری درصد خاک ماسه

 جنس آن از پیرکس.

 cc 1444-04در اندازه های 
 51 10060206 بشر

 

10 

11 

16 

1014 ،

1010 ،

1010 ،

1011 ،

1015 

 ادد 8 5

 مختلف مایعات از معینی حجم اندازه گیریبرای

 پالستیکاز جنس پیرکس یا 

 cc 1444-04در اندازه های

استوانه 

 مدرج
10060205 52 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz4rmdur_JAhXEew8KHXV7AaEQjRwICTAA&url=http://www.amosbat.com/SN250.aspx&psig=AFQjCNFLLwe794moieHtakywr6W84GZwAw&ust=1449223996759513
http://aks.roshd.ir/photos/118.41517.original.aspx
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 9از  4صفحه 

 (13)و ابزار مصرفی ملزوماتفهرست  استاندارد 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137حرفه : کد 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

 )درصد(
ابزار/ موادنام  مشخصات فنی تعداد )واحد( ابزار/ موادکد    ردیف 

 

10 

11 

16 

- 51 
511 
 کیلوگرم

 مواد عمده مصرف در صنایع سرامیکیکی از 
 دارای پالستیسیته باال

 رنگ کرم تا سفید
 یکی از انواع رس ها

 0 00000203 کائولن

 

10 

11 

16 

- 01 
511 

 کیلوگرم

 از رس های ثانویه که دارای پالستیسیته بسیار باال
 رنگ تیره از قهوه ای کم رنگ تا مشکی

 دانه بندی ریز
کاشی، ارتن ور، بدل چینی و چینی بهداشتی  مورد استفاده در صنایع

 و ....

 6 00000209 بالکلی

 

10 

11 

16 

- 01 
511 

 کیلوگرم

 یکی از مواد عمده مصرفی در صنایع سرامیک و شیشه
 جهت فالکس )گداز آوری( و کاهش دمای پخت و ایجاد فاز شیشه

 موهس 0دارای سختی 

 یدرنگ از قهوه ای تا سف

 3 00000501 فلدسپار
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 9از  0صفحه 

 (13)و ابزار مصرفی ملزوماتفهرست  استاندارد 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131:کدحرفه  : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

 )درصد(
ابزار/ موادنام  مشخصات فنی تعداد )واحد( ابزار/ موادکد    ردیف 

 

10 

11 

16 

- 51 
511 

 کیلوگرم

 دارای فرمول شیمیایی هیدرو سیلیکات آلومینیوم

 O2pH.3O2nAl.2mSiO  به همراه اکسیدهای قلیایی و
قلیایی خاکی هستند. خاک رس خالص، سفید رنگ است، ناخالصیها 

 آن را رنگین می کنند.

 1 00000200 رس خاک

 

10 

11 

16 

1814 01 
511 
 کیلوگرم

ماده غیر پالستیک به عنوان فیلر در بدنه های سرامیکی، صنایع 
 شیشه

 موهس 2سختی 
 C°1244دمای ذوب حدود 

 رنگ استخوانی تا سفید

پودر 

 سیلیس 
06356309 5 

 

10 

11 

16 

 41 
 

کیلوگرم51  

 جهت مصرف در صنایع کاشی و سرامیک، شیشه، لعاب و ...
 برای کاهش دمای پخت، ایجاد تخلخل در بدنه های سرامیکی

کربنات 

 کلسیم
50010500 2 
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تخصصی برنامه ریزی تهیه شده در شورای 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 9از  0صفحه 

 (13)و ابزار مصرفی ملزوماتفهرست  استاندارد 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

 )درصد(
ابزار/ موادنام  مشخصات فنی تعداد )واحد( ابزار/ موادکد    ردیف 

 

10 

11 

16 

کیلوگرم 41 5   

جهت ساخت دیرگداز، چینی الکتریکی، چینی های مقاوم به مواد 
 شیمیایی، لعاب، شیشه و ...

 موهس 1سختی 
 C°7244دمای ذوب حدود 

 رنگ کرم تا سفید

 1 00000263  زیرکن

 

10 

11 

16 

کیلوگرم 5 0   
 3CO2Naدارای فرمول شیمایی 

 .مهمترین کاربرد آن در تولید شیشه ولعاب می باشد

کربنات 

 سدیم
50610500 2 

 

10 

11 

16 

کیلوگرم 5 0   

 3SiO2Naدارای فرمول شیمیایی 
 می باشد.شدنی نوعی سیلکات قلیایی حل

در  که به صورت جامد« آب شیشه»چنین به نامسیلیکات سدیم، هم
 دسترس است

 

سیلیکات 

 سدیم
06356309 9 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 9از  1صفحه 

 (13)ابزار مصرفیو  ملزوماتفهرست  استاندارد 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

 )درصد(
ابزار/ موادنام  مشخصات فنی تعداد )واحد( ابزار/ موادکد    ردیف 

 

10 

11 

16 

  
411 
 کیلوگرم

 3O2Alدارای فرمول شیمیایی 

مهم است که دارای کاربردهای  سرامیکییکی از مواد 

 .باشدهای مختلف میمتنوعی در زمینه

 خواصتوان به در میان خواص مختلف و برجسته آلومینا می
باالی آن و  سختیباال و  استحکام فشاریمانند  مکانیکی

 .اشاره نمودهمچنین دیرگدازی باالی آن 

پودر 

 آلومینا
06356300 00 

 

10 

11 

16 

کیلوگرم 41    

 MgOپودر سفید رنگ با فرمول شیمیایی 

-های آن دیرگدازی باال و عایق حرارتی مناسب میاز ویژگی

 باشد

اکسید 

 منیزیم
50010565 00 

 

10 

11 

16 

  
41 

 کیلوگرم

سفید و به شکل پودری  ZnO ترکیب غیر آلی با فرمول

شامل  علم مواداربرد آن در  .رنگ و غیرمحلول در آب است
و  آنتی بیوتیکباال،  رسانایی حرارتیباال،  ضریب شکست

 .باشدمی UV مواد محافظ اشعه

 06 00000501 کسید رویا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 9از  5صفحه 

 (13)و ابزار مصرفی ملزوماتفهرست  استاندارد 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

 )درصد(
ابزار/ موادنام  مشخصات فنی تعداد )واحد( ابزار/ موادکد    ردیف 

 

10 

11 

16 

کیلوگرم5    

شکل ظاهری این باشد. می 3BaCOبا فرمول شیمیایی 
ر د. کاربرد آن در صنعت سرامیک ترکیب، بلورهای سفید است
 باشد.لعاب می شیشه و

کربنات 

 باریم
06010505 03 

 

10 

11 

16 

 کیلوگرم4 5 

 4MgSOدارای فرمول شیمیایی 

-یکی از منابع منیزیم مورد استفاده در صنعت سرامیک می

 باشد.

سولفات 

 منیزیم
50013630 01 

 

10 

11 

16 

 01 
411 

 کیلوگرم

، کوارتزمانندی متشکل از  شیشهموالً مخلوط معلعاب 

جهت پوشش بدنه  .ستو افزودنی های دیگر او  فلدسپات
 شود.های سرامیکی ار لعاب استفاده می

 پودر لعاب
 

30030202 05 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%AA
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تخصصی برنامه ریزی  تهیه شده در شورای

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 9از  0صفحه 

 (13)و ابزار مصرفی ملزوماتفهرست  استاندارد 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

 )درصد(
ابزار/ موادنام  مشخصات فنی تعداد )واحد( ابزار/ موادکد    ردیف 

 

10 

11 

16 

کیلوگرم 41    
 2TiOفرمول شیمیایی 

 درصد 33پودر سفید رنگ با خلوص باالی 

اکسید 

 تیتانیوم
06010201 02 

 

10 

11 

16 

  
41 

 کیلوگرم

 2OMnفرمول شیمیایی 

 درصد 33پودر سیله رنگ با خلوص باالی 

اکسید 

 منگنز
00020502 01 

 

10 

11 

16 

 01 
411 
 کیلوگرم

 O2H2.4CaSo سولفات کلسیم آبدار است با فرمول
گچ 

 ساختمانی
30000100 02 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 یلی : مواد و فرآوریگروه تحص درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 9از  7صفحه 

 (13)و ابزار مصرفی ملزوماتفهرست  استاندارد 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

کاردر   

 فراوانی

 )درصد(
ابزار/ موادنام  مشخصات فنی تعداد )واحد( ابزار/ موادکد    ردیف 

 

10 

11 

16 

ت  4 01   
 برای ساخت قالبهای گچی

 جنس: سولفات کلسیم نیمه هیدراته

گچ قالب 

 سازی
30006300 09 

 

10 

11 

16 

 لیتر 4 5 
 جهت استفاده در آسیاب کربنات ها

 درصد 33باالی الکل صنعتی با خلوص 
 60 50113900 الکل

 

10 

11 

16 

 کیلوگرم41 01 
 برای ساخت مدل

 انواع مختلف مومهای صنعتی )مشتقات نفتی( و مومهای طبیعی

موم و 

 پارافین
06020503 60 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 9از  8صفحه 

 (13)و ابزار مصرفی ملزوماتفهرست  استاندارد 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

 )درصد(
ابزار/ موادنام  مشخصات فنی تعداد )واحد( ابزار/ موادکد    ردیف 

 

10 

11 

16 

 جعبه0 0 
جهت جدایش مواد جامد از محلول ها که دارای انواع از نظر مش 

 بندی از ریز تا درشت
 از جنس کاغذ

 66 10020203 کاغذ صافی

 

10 

11 

16 

 ادد 51 41 
 جهت ساخت دیواره قالب های گچی و مدل

 جنس از پلی یورتان سبک
 سانتی متر 04 × 04× 0ابعاد: 

ورق 

 یونولیت
03000302 63 

 

10 

11 

16 

 لیتر4 5 

برای ساخت خمیر رنگینه ها سرامیکی به روش قلم مو و ... روی 
قطعات سرامیکی لعاب دار و بدون لعاب استفاده می شود که به 

ه با قلم مو آمادپودر رنگینه اضافه می شود تا خمیری مناسب کار 
 شود.

روغن 

 تربانتین
50610661 61 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 9از  9صفحه 

 (13)و ابزار مصرفی ملزوماتفهرست  استاندارد 

 
1جدول شماره     

 : کارگر ماهر عمومی سرامیک1حرفه 11114131کدحرفه : : کمک تکنسین سرامیک2حرفه 29104137کد حرفه : 
 

6جدول شماره   

 پایه تحصیلی تصویر
 کد کاربرد

 در کار

 فراوانی

 )درصد(
ابزار/ موادنام  مشخصات فنی تعداد )واحد( ابزار/ موادکد    ردیف 

 

10 

11 

16 

 سری40 41 

زوائد، گرد وغبار، پلیسه و مرطوب جهت پرداخت و پاک کردن 
 کردن سطح قطعات

 جنس: فوم
 در شکل ها و ابعاد مختلف

 65 11030203 اسفنج

 

10 

11 

16 

 سری 40 41 
جهت پرداخت و پاک کردن زوائد، گرد وغبار، پلیسه و مرطوب 

 62 50165533 اسکاچ کردن سطح قطعات

 

10 

11 

16 

 سری 40 41 

 سرامیکی پخته شدهبرای پرداخت قطعات 
یا پارچه که توسط دانه های سخت مخصوصی از از جنس کاغذ 

 پوشیدهشده ،اکسید آلومینیوم و ...کربوراندومجنس 
 )نرم ترین( 7044)زبرترین( به  04دارای زبری مشخص از مش

 61 30090509 سنباده
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه  

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی ریزی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  4صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 سنگ شکن فکی 60000102 سنگ شکن غلتکی 60000106
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  0صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

02600001 آسیاب 10000100  سنگ شکن چکشی 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  0صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

02600001 09600001 جار میل   آسیاب ماهواره ای 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  1صفحه 

 (10سرمایه ای) فهرست  استاندارد تجهیزات

 

 اکسترودر 63050503 پرس پالستیک 63050502
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  5صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

جولیجیگر و  63050502  پرس پودر 10000100 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  0صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 ماشین تراش 63050506 خشک کن 10006100
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 : مواد و فرآوریگروه تحصیلی  درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  7صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

لعابکوره  20066101  کوره الکتریکی 10000205 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  8صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 کوره رولری 10001200 کوره ذوب شیشه 10001205
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ریزی تهیه شده در شورای تخصصی برنامه 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  9صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 کوره آنیل شیشه 63620203 کوره گازی 20061301
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  41صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 پاگمیل 20061300 کد وسیله 63050200
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  44صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 اسپری درایر 63600600 همزن پارویی 69090000
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  40صفحه 

 (10سرمایه ای)فهرست  استاندارد تجهیزات 

 

 بالنجر 20061300 پمپ انتقال دوغاب 10050530
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  40صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

لعاب زنی کابین 30600100  کد وسیله هود 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  41صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 سیلک اسکرین 15000502 چرخ سفالگری 20061300

 

 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  45صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 چرخ مدل سازی  اتوکالو 16620500
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در شورای تخصصی برنامه ریزی تهیه شده 

 اد و فرآوریگروه تحصیلی : مو درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  40صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 میکروسکوپ نوری معکوس 10000106 میکروسکوب نوری مستقیم 10000162
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  47صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 رطوبت سنج مادون قرمز 10006300 بن ماری 10003102
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 48از  48صفحه 

 (10فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 پولیش 63000500 شیکر 60066232
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  4صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 همزن قابل حمل 63090000 جار 60000102
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  0صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 سنگ ساب  3132200 سنگ فرز انگشتی 30090509

 
 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  0صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 جام کاساگارانده 10006301 مخروط آذرسنجی 10006601
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  1صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 اکسترود دستی 63090006 تراکم سنج 10003360
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  5صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 باسکول 21632600 ترازوی آزمایشگاهی 10000506
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ریزی تهیه شده در شورای تخصصی برنامه 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  0صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 ویسکومتر ریزشی 10060106 ویسکومتر چرخشی 10060106
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 فرآوری گروه تحصیلی : مواد و درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  7صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

02310003 02310003 پیکنومتر شیشه ای   پیکنومتر فلزی 
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  8صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 ترمومتر 10006600 دماسنج 10006639
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  9صفحه 

 (12استاندارد تجهیزات سرمایه ای)فهرست  

 

 ریزسنج 10000200 دیسکاتور 10063000
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  41صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 ففرکورن 10003360 بومه 10006002
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  44صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 ترموکوپل  10006602 پیست 10003609

 

 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  40صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 شابلون 01066006 وردنه 56050200
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در شورای تخصصی برنامه ریزی تهیه شده 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  40صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 مهر 11060201 کد وسیله 30320000
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  41صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 انبر کوره 61006002 کاردک  61000909
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  45صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 درفش 61006306 چراغ بونزن 10000231
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 وریگروه تحصیلی : مواد و فرآ درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  40صفحه 

 (12سرمایه ای) فهرست  استاندارد تجهیزات

 

 بوته شاموتی 52010500 کولیس 10000210
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  47صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 متر فلزی 61000201 پرگار 11000203
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  48صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 گونیا 10000201 زاویه سنج 11000202

 

 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  49صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 دستکش چرمی 12020501 عینک ایمنی 12020201
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  01صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 کاله ایمنی 12020101 هاون 63050261

 

 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  04صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 پایه بورت 10001001 بالن 65036006

 

 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  00صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 قطه چکان 10063103 پیپت 10060200
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  00صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

بوخنرقیف  10010135 ارلن 10060206  
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  01صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 قالب رزینی 30010506 قالب گچی 30006000
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  05صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 قیف آزمایشگاهی 10060209 توری 61006030
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  00صفحه 

 (12استاندارد تجهیزات سرمایه ای)فهرست  

 

 کوبه 610000206 ورق سربی 30623100
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  07صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

سرامیکیگلوله های  30010501 الک 10005000  
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  08صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 سیم برش 16690206 بشر 10060206

 

 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 09از  09صفحه 

 (12فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 استوانه مدرج 10060205 نام وسیله کد وسیله
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  4صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 کائولن 00000203 بالکلی 00000209

 

 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  0صفحه 

 (13تجهیزات سرمایه ای)فهرست  استاندارد 

 

 فلدسپار 00000501 خاک رس 50010500

 

 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  0صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

کلسیمکربنات  50010500  پودر سیلیس  06356309 

 

 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  1صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 زیرکن 00000263 کربنات سدیم 50610500
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  5صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 سیلیکات سدیم 06356309 پودر آلومینا 06356300
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 تحصیلی : مواد و فرآوری گروه درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  0صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 اکسید منیزیم 50010565 اکسید روی 00000501
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ریزی تهیه شده در شورای تخصصی برنامه 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  7صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 کربنات باریم 06010505 سولفات منیزیم 50013630
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  8صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 پودر لعاب 30030202 اکسید تیتانیوم 06010201

  



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  9صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 اکسید منگنز 00020502 گچ ساختمانی 30000100

 

 



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  41صفحه 

 (13تجهیزات سرمایه ای)فهرست  استاندارد 

 

 گچ قالب سازی 30006300 الکل 50113900

  



 

  2  
 

تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  44صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 موم و پارافین 06020503 کاغذ صافی 10020203
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  40صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

یونولیتورق  03000302 روغن تربانتین 50610661  
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  40صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 اسفنج 11030203 اسکاج 50165533
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تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی 

 گروه تحصیلی : مواد و فرآوری درسی 

 سرامیک رشته : 

 
 41از  41صفحه 

 (13فهرست  استاندارد تجهیزات سرمایه ای)

 

 سنباده 3090509  

 

 



 

  2  
 

 


