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 تعاریف یک خطی رشته های صنایع دستی ایران با کُد های مربوطه، لینک فنی و حرفه ای و استان های مورد فعالیت
 

 

زار ساخته شده و متاثر از سابقه تاریخی، ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی مکان اطالق می گردد که با استفاده از مواد اولیه طبیعی بومی، خارج از چرخۀ غذایی و به کمک دست و اب تزیینی -کاربُردی به آن گروه از فرآورده هایی تعریف صنایع دستی:

 .ات مشهود باشدتولید، عادات اجتماعی، باورهای سنتی و معیارهای زیبا شناختی بومی و ملّی بوده و ذوق، هنر و خالقیت فردی سازندۀ اثر در تک تک تولید
 

 گرو ه های صنایع دستی) بر اساس مواد اولیه(
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 استان تعریف یک خطی

 فارس) عشاير( بافت نوعي پارچۀ دستبافت سنتي ايران تار نما با الیاف پشمي الوان و به صورت دو اليه و دو رو دراستان فارس، توسط ايل قشقايي  * * 55/33/1/3-7 یی بافی ) دوالیه بافی ( ٱ  1

 خراسان )زاوين، كالت نادري، راز، جرگالن، مانه و سملقان( پارچه اي دستبافت با تاروپود ابريشم طبیعي والوان كه نقوش هندسي آن درحین بافت و با انگشت ايجاد مي شود.  *  * 54/92/1/1-7 ابریشم بافی   2

 يزد -هرمزگان)بندرعباس(-اصفهان)كاشان(  دوخت روي پارچه با الیاف ابريشم طبیعي بر اساس طرح هاي از پیش تعیین شده  * * 95/99/1/3-7 ابریشم دوزي   3

 *  55/48/1/2-7 ابریشم كشی  4
سوادكوه و در شهرستان هاي ساري، نکا،  آمل، فريدون كنار، منطقه بندپي بابل،شهرستان قائمشهر، لفور در شهرستان سوادكوه، شیرگاه در شهرستانمازندران)(ت ودستگاههاي ابريشم كشي)چرخانهتبديل پیله ابريشم به نخ ابريشم به وسیله دس

 نور، نوشهر، چالوس، تنکابن و رامسر( ،رگلوگاه، جويبا
 خراسان رضوي)بايگ( –مازندران)...( 

 اردبیل –آذربايجان شرقي) دشت مغان(  اي پشمي ونعلي شکل  براي حفاظت از فرش اصلي اتاق در مقابل شراره هاي آتش هیزم اجاق ) قُرُقِِِِ اجاق( دستبافته * * 55/33/1/3-7 اُجاق قَراقی بافی   5

 همدان -قزوين -يزد -اصفهان هنر چیدن آجر با استفاده از نقوش هندسي به منظور عرضه نماهاي تزيیني متناسب و گريز از يکنواختي در نما را، آجر كاري مي نامند. *  51/24/1/2-9 آجركاري   6

 همدان -فارس -گلستان -كرمان دوخت اليه اي از پنبه بین دو اليه پارچه، تا اجراي نقوش و طرح ها برجسته بنظر آيند. * * 95/73/1/1-7 پنبه دوزي( -)الیه دوزيآجيده دوزي  7

 پیکره هاي چوبي تزيیني با استفاده ازمُغار و سوهان  با استفاده ازچوبهاي خودرنگ فشرده چوبي و مُنَبّت كاري ,ساخت احجام تزيیني و كاربُردي  * * 61/21/1/3-1 احجام چوبی سنتی  8
مازندران  -كردستان  -بريز ورزقان(آذربايجان شرقي) ت-آذربايجان غربي -تهران

 همدان  -

 خوزستان -فارس -اصفهان شکل نهايي  مورد نظر در آيند.ديوار، و ...( كه ماده اولیه آنها سنگ بوده و با تراشیدن به  ساخت ظروف يا اشیايي)مجسمه، *  80/37/1/1-8 احجام سنگی  9

 تهران -اصفهان  تهیه زيرساخت كارهاي قلمزني يا جُنده كاري از جنس مس يا برنج *  34/61/1/1-8 اَحجام فلزي سنتی   01

 تر(خوزستان) شوش –خراسان جنوبي) فردوس(  سانتیمتر با زمینه يك رنگ و نقوش هندسي شکسته رنگارنگ 521×08بافت زيراندازي به ابعاد تقريبي  * * 54/98/1/1-7 )سجاده بافی (اِحرامی بافی    00

 يزد -ن(اصفهان) كاشا ساخت پنجره هاي مشبك با شیشه  رنگي كه تعداد لَـــــت هاي آن فرد بوده و بازوبسته شدن آن، حركتي عمودي دارد. *  54/10/1/2-9 اُرُسی سازي  21

 طُرقبه( -خراسان رضوي) مشهد  بافت سبدهاي حصیري با استفاده از تَركه هاي درخت ارغوان * * 42/27/1/3-9 اَرغوان بافی  03

 يزد متر، داراي طرح هاي ساده، پیچازي و راه راه  براي روپوش مدارس يا لباس محلي در يزد 21سانتیمتر و طول  08الي  51پارچه اي دستبافت با عرض   *  * 54/92/1/1-7 اُرمَك بافی   01

 وبيخراسان جن در خراسان جنوبي به نخ كشیدن دانه هاي اسپند با سوزن و اضافه نمودن نخ هاي رنگي، منگوله و ... به اشکال مختلف بر روي سطح مقوايي، حصیري و پارچه اي * * 19/92/1/1-8 اِسپَندبافی   05

 اكثر استانها دوخت مرواريد هاي اشك گونه بر روي پارچه هاي سنگین مانند ماهوت، مخمل، اطلس * * 95/68/1/3-7 اَشك دوزي   01

 *  32/12/1/2-8 )چاقو، قندشكن ،داس و...(فزارفلزيا  07
با دسته هايي از  …شکن، و مثل سپر، شمشیر، چاقو قند.ساخت افزار جنگ ، شکارو... ، با استفاده از فوالد نرم وكربن كه به وسیله چکش فرم گرفته شده باشند

 چوب، استخوان، شاخ حیوانات،عاج، ملیله و تزئین آن

 -(شیراز فارس)-ينقزو -خراسان -اصفهان -يزد زنجان-اصفهان ) كاشان(

 (تبريز، مراغه و بناب)آذربايجانشرقي

 گلستان و عشاير مسکن عشاير و چادر نشینان . سیاه چادر براي سقف چادر)آال( از جنس موي بُز)گاه نمد(، و چیق براي ديوارۀ آن از جنس حصیر * * 42/27/1/3-9 آالچيق سازي  01

 = صنايع دستي سنگي55 = صنايع دستي چرمي6 = نساجي سنتي5

 = صنايع دستي مستظرفه52 = هنرهاي دستي وابسته به معماري5 = بافته هاي داري و غیر داري2

 = رودوزيهاي سنتي53 = صنايع دستي فلزي0 = پوشاک سنتي3

 = آبگینه54 = صنايع دستي چوبي و حصیري0 =چاپ هاي سنتي4

 = پیشه هاي سنتي وابسته به صنايع دستي51 = صنايع دستي دريايي58 سرامیك و كاشي= سفال، 1
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 قزوين -تهران  -اصفهان تزيینات معماري بیروني بَنا و يا قسمت هاي مرطوب داخل،  با مَالتِ آهك ) مانند گچ بُري(. *  51/24/1/2-9 آهك بُري   01

 اكثر استانها) عشاير( دوخت منگوله هاي كوچك كُروي به لبه هاي پارچه به منظور تزئین * * 95/68/1/3-7 آویزه دوزي   21

 قزوين دستبافت سنتي به رنگ آبي به عنوان سفرۀ نان در قزوين  بافت پارچۀ  *  * 54/92/1/1-7 ایزار  20

 هرمزگان –سیستان و بلوچستان  اريدوختن آيینه هاي مدور و پولك بر روي لباسهاي محلي و آويزهاي ديو * * 95/74/1/1-7 آیينه دوزي   22

 خراسان -تهران  -اصفهان و سقف بناها به منظور تزئیننصب قطعات كوچك هندسي آيینه و پهلوي هم قرار دادن آنها در سطوح ديوارها  *  61/97/1/2-1 آیينه كاري   12

  نقش دار نمودن و رنگ آمیزي پارچه ي ساده) ابريشمي يا ...( به وسیلۀ مُُهر، موم و رنگ * * 29/32/1/2-9 باتيك چاپ مُهري   21

  نقش دار نمودن و رنگ آمیزي پارچه ي ساده) ابريشمي يا ...( به وسیلۀ قلم مو، موم و رنگ * * 61/35/1/2-1 باتيك نقاشی  25

 سیستان بلوچستان) بمپور( نوعي بادبزن دربخش بَمپور با استفاده ازتورمحکم ، قطعات رنگي پارچه ودسته اي ازني میان تهي . * * 42/27/1/3-9 بادبزن بمپور  21

 هرمزگان رجوع شود به تعريف گالبتون دوزي  * * 95/61/1/3-7 بادله دوزي )تَلی بافی (  27

 مازندران)آالشت( سانتي متر براي دوخت لباسهاي محلي 18الي  38چۀ دستبافت ساده و پشمي استان مازندران با عرض پار  *  * 54/92/1/1-7 باشلُق بافی   21

 خراسان –مازندران  -اردبیل -اكثر استانها واع بلوز، شال، جوراب، رومیزي و ... با استفاده از الیاف پشمي )امروزه كاموا( به وسیله دومیل، قالب يا پنج میلتولید ان * * 55/50/1/2-7 بافتنی هاي سنتی   21

 اكثر استانها و پودها به دلیل تراكم بیشتر، تمامي سطح تارها را بپوشاند. به دستبافته هاي)پارچه( اطالق مي گردد كه با دستگاه نساجي سنتي بافته شده * * 54/31/1/1-7 بافته هاي پودنما   31

 اكثر استانها پود مخفي باشد(.تارها به دلیل تراكم بیشتر، تمامي سطح پودها را بپوشاند)به دستبافته هاي)پارچه( اطالق مي گردد كه با دستگاه نساجي سنتي بافته شده و  * * 55/33/1/3-7 بافته هاي تارنما   11

 اكثر استانها به دستبافته هاي)پارچه( اطالق مي گردد كه با دستگاه نساجي سنتي بافته شده و تار و پود هر دو نمايان باشند.  *  * 54/92/1/1-7 بافته هاي سنتی   32

 گیالن) لیالستان الهیجان( تولید و بافت محصوالتي مانند میز، صندلي، سبد نان، آباژور و ... با استفاده از بافت رشته هاي حاصل از نوعي ني خیزران * * 42/53/1/1-9 بامبوبافی  22

 اصفهان نوعي رودوزي كه در اثر پُر كاري دوخت،  پارچۀ زمینه مشخص نمي باشد. * * 95/66/2/3-7 بخارا دوزي   31

 درگهان( -هرمزگان ) بندر عباس، قشم، سلخ، پي پشت  نقاب يا روبندۀ زنان جنوبي كشور كه بر روي آن گلدوزي يا پولك دوزي شده باشد. * * 91/49/1/2-7 بُرقِع سازي  35

 خراسان ) بشرويه( پارچه اي دستبافت از پشم شتر يا موي بُز براي تهیه كت و پالتوي زمستاني در بُشرويه خراسان  * * 54/99/1/1-7 بَرََك بافی   31

 اكثر استانها نوعي رودوزي كه در آن قسمت هايي از پارچه بريده شده و با نخ همرنگ يا مخالف زمینه، دوردوزي شده باشد . * * 95/66/2/3-7 بُركنه دوزي   37

 اكثر استانها ، پارچه توري به نظر برسد. نوعي رودوزي كه با زدن بخیه هاي ريز و موازي در قسمتهايي كه با قیچي درآورده شده، * * 95/65/1/2-7 بُرودَري دوزي   31

 هرمزگان) بندر عباس( نوعي رودوزي خاص تزئین لباسهاي محلي زنان بندر عباس و شهرهاي جنوبي كشور * * 95/91/2/2-7 بَندري دوزي   31

 يزد   -هرمزگان –خوزستان  بافي رجوع شود به حصیر * * 42/27/1/3-9 بوریا بافی   11

 كردستان ب به نام مَرغز. ) رانك= شلوار، چوخه= كت(لباس سنتي مردان كُرد با استفاده از موي نوعي بُز كمیا * * 91/49/1/2-7 بوزو ) رانك وچوخه (  10

 گلستان -اكثر استانها ا نخ ابريشم تابیدۀ قرمز با نقوش خاص هندسي و گل و برگرودوزي سرآستین، مچ شلوار، دور يقه، پیش سینه، مركز و گوشۀ روسري ها ب * * 95/65/1/2-7 (دوزي) قزاق بيليش دوزي  12

 اصفهان كاغذ فشرده شده ايي كه بر روي آن نقاشي سنتي ايران انجام گرفته شده باشد .ساخت انواع قلمدان، قاب آيینه و ... با استفاده از  * * 61/31/1/1-1 پاپيه ماشه  42

 كردستان -همدان -خراسان شمالي –زنجان  -تهران امروز و حفظ اصالتها با استفاده از چرم و الیاف پنبه اي  تهیه پاي پوش هاي سنتي ايران با توجه به نیاز * * 02/35/1/2-8 پاي پوشهاي سنتی   11

 كرمان با نخ هاي پشمي ظريف و رنگارنگ بر روي پارچۀ پشمي يك رنگ ) عريض(رودوزي با نقوش بته جقه مخصوص كرمان  * * 95/62/1/2-7 سلسله دوزي ()پتَه دوزي  15

 خرانق( -يزد) اشکذر اده شده و حالت نمدي بخود مي گیرد.پارچه اي پشمي )در خرانق و اشکذر يزد( كه بعد از بافت، وَرز د  * * 54/91/1/2-7 پتوبافی  46

 يزد سقف حیاط و مساجد در مراسم هاي مذهبي( بافت پارچه اي  در  يزد منحصراً جهت پرده ) جدا سازي فضاها، پوشاندن  *  * 54/92/1/1-7 پوشيه( -تِيجيرپرده بافی)  17

 گانهرمز –سیستان و بلوچستان  -بوشهر پارچۀ  لطیف حرير از ابريشم كه به سان مخمل مختصر خوابي دارد ) منسوخ شده( * * 55/42/1/1-7 پریواربافی   11

 تهران  -خراسان رضوي -سیستان و بلوچستان _اصفهان  رودوزي بر روي پارچه در نهايت ظرافت، به طوري كه  پارچه به صورت مخمل ديده شود . * * 95/71/1/1-7 پریواردوزي   11

 (لشهرستان هاي لردگان، بروجن و اردچهارمحال بختیاري) -گلستان  -فارس زيراندازي شبیه به گلیم درشت بافت كه با استفاده از پارچه هاي مستعمل بريده شده بافته مي شود. * * 54/34/1/1-7 ی پِالس باف  51

 قزوين نواري دستبافت در قزوين براي تزئین لباس و روسري * * 99/93/1/2-8 پَن بافی  50

 كردستان -آذربايجان غربي)مهاباد، بوكان(  رواندازي  بافته شده با دستگاه نساجي سنتي  و با استفاده از بهترين و ظريفترين پشم در آذربايجان غربي، بوكان و مهاباد * * 54/99/1/1-7 پوپشمين   52

 خراسان رضوي رودوزي با ابريشم بر روي پوست برّه جهت لباس، جلیقه يا زيراندازهاي تزئیني * * 95/45/1/2-7 پوستين دوزي   53

 اكثر استانها ...دوخت انواع پولك هاي فلزي يا غیره بر روي لباس، پرده، رومیزي و * * 95/68/1/3-7 پولك دوزي   51

   * * 61/21/1/3-1 پيكرتراشی   55

 رشت – ز(مهري  تفت،)يزد -(كاشان)  اصفهان -(ارومیهآذربايجان غربي) رودوزي بااستفاده از بادامه هاي دو نیم شدۀ پیلۀ ابريشم بر روي پارچه و لباس * * 95/65/2/2-7 پيله دوزي   51

 عشاير چهارمحال بختیاري بافته اي كیسه شکل براي نگهداري و حمل و نقل حبوبات، گندم و آرد در چهار محال بختیاري * * 54/31/1/1-7 تاچه بافی   57

 مركزي -كردستان نموده اند.تهیه كفي گیوه با استفاده ازنوارهاي باريك كرباس و يا پارچه هاي كهنه كه با درَفش وسط آنها را سوراخ كرده و دوال چرمي را ازآن رد  * * 55/54/1/2-7 )آجيده ، لته اي  وچرمی (تخت كشی گيوه  51
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 تهران -اصفهان طال كاري و طراحي نقوش اسلیمي و ختايي بر روي حواشي اوراق كتاب يا مینیاتور * * 61/39/1/3-1 تذهيب   51

 فارس ايجاد طرح ونقشهاي اصیل وسنتي ايراني ، با تراشیدن اضافات طرح موردنظر ازپشت آيینه  * * 94/31/1/1-8 تراش  پشت آیينه   66

 اكثر استانها ايجاد خط، سطح، حجم و فرم بر روي سنگهاي نیمه قیمتي)نرم( * * 80/86/1/1-8 تراش دامله  10

 اكثر استانها زاويه تراشي و ايجاد سطح مسطح بر الماس و سنگهاي قیمتي) سخت( * * 80/85/1/1-8 تراش زاویه )فست(  12

 اكثر استانها يشم و ... جهت استفاده در ساخت زيورآالت به وسیله دستگاههاي تراش تراش و آماده سازي  سنگهايي نظیر زمرد، آماتیس، فیروزه،  * * 80/86/1/2-8 تراش سنگهاي قيمتی ونيمه قيمتی   13

 تهران ايجاد نقوش سنتي  به وسیله تراش سطح شیشه به وسیله دستگاههاي مخصوص تراش * * 94/91/1/2-8 تراش شيشه  64

  اژور و ... با استفاده از ساقه و پوست گیاهاني چون آلبالو، بید و ...تهیه و تولید انواع سبد، زنبیل، حباب چراغ، كالهك آب * * 42/27/1/3-9 تَركه بافی   15

 تهران)كارگاه هنرهاي سنتي میراث فرهنگي( –يزد  –كرمان  تفاده از الیاف پشم يا ابريشمبافت پارچه اي ظريف و پر از نقش و نگاره هاي سنتي با اس * * 54/43/1/2-8 تِرمه بافی   11

 يزد -قزوين  -اصفهان ا با استفاده از مالت گچ، آهك، ساروج، خاک رس، كل اُخرا و ...تزيینات داخل يا خارج بن *  51/24/1/2-9 تزئينات بنا   66

 اكثر استانها ازچوب عُسر، هسته خرماي فرم داده شده وديگرمواد طبیعي به رشته كشیدن دانه هايي  * * 19/92/1/1-8 تَسبيح سازي )چوبی(  11

 اكثر استانها شده  به رشته كشیدن دانه هايي از انواع سنگهاي فرم داده *  61/25/1/2-1 تسبيح سازي )سنگی(  11

 استانها اكثر دوخت نوارهاي چرمي باريك ) مانند تسمه ( براي تزيین پیشاني بند و زيرسینه اسب و امروزه درطراحي وتزيین لباس  * * 95/65/1/2-7 تسمه دوزي   71

 تهران -اصفهان شرفي ، شنگَرف (رنگ طاليي) ا 3تا  2) اسلیمي وختايي (، انواع گل، برگ ، درخت ، حیوانات و پرندگان با استفاده ازانواع رنگها به خصوص تزيین حاشیه توسط نقوش سنتي * * 61/38/1/1-1 تشعير  70

 و بلوچستان)ناحیه سراوان و خصوصاً روستاهاي ناهوک( سیستان دوخت نقوش روي تور با نخ هاي رنگي، نگین، آيینه هاي كوچك و ...  و نصب آن بر روي پارچه يا لباس . * * 95/65/1/2-7 توردوزي   72

 و يا ابريشم بافته مي شود.دست بافته اي است تار نما) معموال( داراي نقوش لوزي و راه راه، كه با استفاده از الیاف پشم  * * 55/33/1/3-7 جاجيم بافی  73
 -سمنان -اردبیل عشاير )خلخال،مشکین شهر، پارس آباد مغان، نمین، كوثر، بیله سوار(

 چهار محال بختیاري –خراسان شمالي   –مازندران 

 تزئین و گرم نگاهداشتن و گرفتن عرق اسب   تولید فرآورده اي با روش بافت گلیم، قالي، جاجیم، سوزني، نمد و يا حتي  وصل كردن تکه هاي پارچه به هم به منظور * * 54/57/1/1-7 جُل بافی ) جُل اسب (  64
فارس)عشاير ورامین و ايل  -لستان)تركمن ها(گ-كُردهاي خراسان -)دشت مُغان(عشاير آذربايجان -كرمان

 افشار(

 *  03/12/1/1-8 جلدسازي چرمی سنتی   75
جود آمده، طاليي يا الجوردي) يا رنگهاي ديگر( شود. مخمل زركوب و ...   با روشهاي : جلد تهیه جلد كتب دست نويس، قرآن و ... با استفاده از چرمي كه قالب زده شده و نقوش بو

 ضربي ، جلد سوخت ، جلد الكي ، جلد زركوب و جلد موج
 اصفهان

 تهران -فارس –اصفهان  نوعي قلمزني روي فلز كه نقوش آن با زمینه، اختالف سطح داشته ) برجستگي و فرو رفتگي(  و نقوش داراي بُعد هستند . *  39/51/1/1-9 )برجسته كاري( جُنده كاري  71

 روستاي شهوار -هرمزگان)شهرستان میناب كوزه اي سفالین داراي قاعده ايي كروي و غیر ايستا جهت آبخوري در روستاي شهوار هرمزگان * * 92/26/1/3-8 جَهله سازي   77

 فارس )آباده( یل و لوزي هاي مثلث، مستطتولید اشیاء با استفاده ازچوب با تُنالیته رنگي متفاوت) گردو، عناب، نارنج، فوفل، توت و...( وايجاد نقوش هندسي بر روي آن با مقطع  *  19/69/1/4-8 جُوَ ك كاري   68

 يزد)خضرآباد( يا جین( براي تهیه لباس در خضر آباد يزد  پارچه اي پنبه ايي شبیه به كرباس )  *  * 54/92/1/1-7 جيم بافی  71

 خراسان    -آباد ( گیالن) رودسر و قاسم   -مازندران پارچه اي زيبا و رنگارنگ با نقوش هندسي) عموما چهارخانه( به عنوان روانداز، جاي رختخواب  و يا پیچیدن دور كمردر مازندران و گیالن * * 54/92/1/1-7 چادرشب بافی   11

 خراسان شمالي –زنجان  پاي پوشي است چرمي )چرم يك تکّه( كه روي آن با نخ هاي گالبتون و ابريشم رودوزي و تزئین مي گردد . * * 02/35/1/2-8 چاروق دوزي  10

 مازندران پارچه اي دستبافت از جنس تار پنبه ايي و پود پشمي در استان مازندران براي تولید لباس هاي محلي * * 54/33/1/1-7 چَپري  بافی   12

 )عشاير فیروزآباد،قیروكارزين، فراشبند، شیراز و ...(فارس . (، تارها نخ پنبه اي پُر تاب و سفید، و پودها اپشم الوان مي باشند) عشاير قشقايي فارسكه نقوش  از به هم پیوستن لوزي هاي رنگي به وجود مي آيند دستبافته اي است  * * 54/31/1/1-7 چَرخ بافی   13

  رجوع شود به تعريف سُکمه دوزي  * * 95/65/1/2-7 چشمه دوزي   11

 بوشهر -هرمزگان  –سیستان و بلوچستان  سربَند مردان جنوبي كشور براي جلوگیري از آفتاب شديد –پارچه اي در دو رنگ با تار و پود پنبه ايي   *  * 54/92/1/1-7 چَفيه بافی  15

 همدان -تهران پارتیشن، حفاظ پنجره و ... به وسیله شکل دادن به فلز حرارت ديده چکش، پايه گلدان،   تهیه محصوالتي نظیر داس، *  73/19/1/2-8 )آهنگري سنتی ( چَلنگري  86

 آذربايجان شرقي) مراغه( ) شبیه به ساقه هاي بید( بافت وسايل مصرفي مانند سبد و ...  با استفاده از ساقه هاي چَــــم * * 42/27/1/3-9 چَم بافی  17

 گیالن) ماسوله( پوشي است مختص شهرماسوله در گیالن با رويه و زيره از چرم و منگولۀ تزيیني در روي آن پاي * * 02/31/1/1-8 چموش دوزي  11

 مازندران)لفور سواد كوه( -چهار محال بختیاري -اكثر روستاها بهم دوخته شده باشد و داراي دسته و دو منگوله تزئیني، نوعي كیف مثل پاكت( سه طرف)دو قطعه قالي كوچك مستطیل شکل كه از  * * 54/52/1/2-7 چنته بافی   11

 مازندران)لفور سواد كوه( -چهار محال بختیاري -اكثر روستاها بهم دوخته شده باشد و داراي دسته و دو منگوله تزئیني، نوعي كیف مثل پاكت( دو قطعه گلیم كوچك مستطیل شکل كه از سه طرف) * * 54/57/1/1-7 چَنته بافی   11

 مازندران - خوزستان -چهار محال و بختیاري -لرستان كت بلند و بي آستین پشمي مخصوص عشاير و چوپانان كه به صورت عبا بر روي لباس مي پوشند. معموالً دو رنگ سفید و سیاه * * 54/99/1/1-7 چوقا بافی ) چوغابافی (   10

 گلستان -كردستان -ايالم ساخت ديوارۀ چادر و زيستگاه عشاير با استفاده از الیاف حصیري و پیچیدن الیاف رنگي پشم و موي بز به دور آن و اتصال آنها به يکديگر * * 42/27/1/3-9 چيق بافی   12

 خراسان رضوي –تهران  -اصفهان و ...تابلوهاي تزئیني، شومینه،  تراش سنگ به ابعاد الزم وسپس ايجاد نقش بر روي آن به منظور تزئین ديوار مساجد، آرامگاهها، سر ستون ها،  *  61/25/1/2-1 گ تراشی()سنسنتیحَجاري   92

 اكثر استانها گريتهیه احجام سنتي با استفاده از تکنیك هاي سفال * * 92/26/1/3-8 حجم سازي سنتی   11

 لرستان و سه گوش )شبیه احرامي خوزستان(  دستبافته اي است قديمي در شهرستان بروجرد داراي طرح ترنج يا راه راه و رنگهاي سرمه ايي و قرمز) اغلب( و نقوش شانه، پروانه * * 54/98/1/1-7 حَرَمی بافی لرستان   15

 از الیاف گیاهي به كمك دست و ابزار ساده سنتيساخت محصوالتي مانند زنبیل، كیف، جاي نان، زيرانداز، ديوار كوب و ... با استفاده از بافت رشته هاي حاصل  * * 42/27/1/3-9 حَصيربافی  96
آذربايجان شرقي، بوشهر، ،سیستان و بلوچستان، خوزستان، كردستان، هرمزگان ، خراسان، كرمان، يزد، 

 فارس، مازندران، گیالن، قزوين،،تهران و ...
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 هرمزگان بافت نوعي نوار دستبافت با استفاده از دستگاه نساجي كوچك با نخ هاي طاليي براي تزئین لباس و ... در استان هرمزگان * * 99/93/1/2-8 حَضایه بافی   17

 اصفهان -فارس –تهران  -خراسان رضوي –قم  ) الوز يا الپیس( با استفاده از روش حکاكي، تراشیدن و صیقل دادن سنگ ساخت ظروف سنگي از سنگ خاكستري رنگ *  80/35/1/1-8 حَكاكی روي سنگ  98

 تهران -خراسان رضوي  -تبريز -زنجان -اصفهان ظروف تزيیني يا كاربُردي( حکاكي( فلزاتي مانند طال، نقره و مس  به جهت تزيین آن) نَََقر كردن) * * 80/54/1/1-8 حَكاكی روي فلز  99

 (زيارت گلستان) -(ساري )يعلیا رسکت -مازندران)آالشت -شاهرود(  دامغان، كالته خیج  سمنان)دروار سانتي متراز جنس موي بُز؛ زيراندازي كوچك برا ي استفاده در سَربین حمام  58×  558دستبافته اي به ابعاد   * * 54/31/1/1-7 حَمام سَري ) جاجيمچه (   011

 كهگیلويه و بوير احمد –عشاير استانهاي مختلف  بافت خورجیني كوچك با استفاده از تکنیك قالي يا گلیم براي باربردن توسط اسب يا  االغ * * 54/58/1/1-7 حوربافی   010

 آبسردار دماوند( -تهران)كوهان پارچه دستبافت با الیاف پنبه اي يا كتاني ) جاذب الرطوبه ( برروي دستگاه نساجي سنتي  * * 54/33/1/1-7 حوله بافی   012

 شیراز -اصفهان تهیه و استفاده از روكش مثلث هاي كوچك از جنس چوب، فلز و استخوان بهم چسبیده در سطح جعبه ، قاب عکس و ... * * 19/69/1/4-8 خاتم سازي   262

 ر استانهااكث به يکديگر ) شبیه به خاتم( تا حُصول قطعه اي بزرگ به منظور روتختي، رومیزي، تابلو هاي تزئیني و ...   پارچه هايي به اشکال هندسي   دوخت و اتصال قطعات ريز ودرشت و رنگارنگ * * 95/69/1/1-7 خاتمی دوزي   011

 سیستان و بلوچستان)زابل( خود رنگ( ارچه ابريشمي رنگ نشده )بر روي پ  ، رودوزي نقوش هندسي  با استفاده از الیاف ابريشم رنگ نشده)خام( * * 95/98/1/1-7 خامه دوزي سيستان   015

 قم -خراسان رضوي -اردبیل شکل دادن چوب با استفاده از دستگاه دوراني تراش افقي چوب *  12/37/1/2-8 خَراطی چوب  266

 تهران -خراسان رضوي -اصفهان حجم دادن به سنگ با استفاده ار دستگاه دوراني تراش افقي سنگ *  61/25/1/2-1 خَراطی سنگ  266

 چهارمحال بختیاري نوعي دستبافته با پُرزهاي بلند با استفاده از الیاف خود رنگ پشم * * 54/96/1/2-7 @خرسك بافی   011

 قم ر سنگ + سريش + پودر گیاه اشنو + ...ساخت مهره هاي كُروي) يا اشکال ديگر( فیروزه اي رنگ با استفاده از پود *   خرمهره سازي  269

 اصفهان) جرقويه( -هرمزگان)حاجي آباد میناب( ک و يا تلفیقي از آنها سوما دستبافته اي براي حمل باردر پشت چهار پايان يا دوچرخه و ... با استفاده از تکنیك قالي، گلیم، سوزني، * * 54/58/1/1-7 خورجين بافی  226

  رجوع به تعريف شك بافي  * * 99/93/1/2-8 خُوس بافی  000

 كردستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان رودوزيي با استفاده از نخ طاليي يا نقره اي)نخ خوس( بر روي پارچۀ توري مشکي و با نقوش هندسي براي تزيین روسري و ...  * * 95/71/1/1-7 خوس دوزي   002

 اكثر استانها . زيبايي شناختيهاي  زيبانويسي همراه با خلق اثري هنري با ارزشنگارش يك متن و  * * 5 -65/ 35/ 5/ 2 خوشنویسی  003

 يزد ت نوعي پارچۀ دستبافت كه الیاف تار) چلّه( قبل از بافت رنگرزي) با تکنیك گره زدن( شده باشندباف * * 55/49/1/1-7 دارایی بافی )ایكات (  001

 (گمیشان، آق قال، كالله و... گنبدكاووس، بندرتركمن،گلستان) صل پراكنده براي تخمك هاي گل ) دررودوزيها ( دوخت سرمه به اندازه يك میلي متردرفوا * * 95/65/2/2-7 دانه دوزي   005

  حیوانات حالل گوشت به وسیله زدودن پشم ، آش دادن ، نمك زدن ونرم كردن با محلول بًراكس وروغن كرچك  به عمل آوري پوست *  61/45/1/2-7 دَباغی سنتی   226

  ي رجوع شود به تعريف سکمه دوز * * 95/66/2/3-7 درویش دوزي   007

 يزد -گیالن)پشکي( منقوش نمودن پارچه توسط ايجاد گره هايي كوچك در سطح پارچه و فرو بردن در رنگ * * 29/32/1/2-9 گِره خُورد -دَندانی   001

 بندر عباس -كاشان  -يزد  -تهران -قزوين  -اصفهان ررنخ ازروي آن عبورمکرودوزي لباسهاي فاخرمخمل و... با استفاده ازنخهاي طاليي ونقره اي ، كه با داشتن اندكي پنبه زيركار، نقوش آن برجسته به نظرمي آيد و * * 95/76/1/1-7 )برجسته دوزي(ده یك دوزي  001

 تهران -اراک  -تبريز -شیراز -اصفهان ساخت قلمزني و ...(ساخت وسايل فلزي با استفاده ازچکش كاري با روش سرد ) معموال براي زير  *  95/91/1/1-8 دَواتگري  216

 يزد -كاشان –تهران  -قزوين -اصفهان براي جلوگیري از ريش ريش شدن پارچهدوخت محیط نقوش در راستاي تکمیل دوخت؛ و يا دوخت دندان موشي لبه هاي پارچه  * * 95/66/2/3-7 دوردوزي   020

 فارس)عشاير( لیاف پشمي، كه به روش پود پیچي و به وسیله آيینه اي درزيركار، پودها را از زير يك جفت تار مي پیچند )برعکس رند بافي( دستبافته اي ظريف شبیه پشت قالي با نقوش هندسي وا * * 54/54/1/2-7 )وارونه بافی ( دوره چين بافی   022

 كاشان -يزد –اصفهان  در حد فاصل هشت ضلعي و پايه مدور گنبد واقع استها قرار دارد و  و پا باريك ها ترنبهآمده روي كه بر اثر تقاطع چند قوس به وجود  گنبدزير  كاربنديقسمت باالي  *  51/24/1/2-9 رسمی بندي   023

 اكثر استانها یوب و آسیب هاي قالي مرمت ع * * 54/93/1/3-7 رفوگري  214

 چهار محال و بختیاري .اتاق پهن مي شود كوچك و درازي كه باالي قالي بزرگ) به جهت حفاظت از آن در اثر تردّد( و در عرضبافت قالي يا گلیم  * * 54/54/1/2-7 رِند )سراندازبافی(  025

 اكثر استانها و، برگ مو، اسپرک، روناس، نیل و ...(دندانه، رنگ و تثبیت نمودن الیاف طبیعي) پنبه، پشم، ابريشم( با رنگهاي طبیعي)پوست گرد *  56/23/1/2-7 رنگرزي سنتی   216

 اكثر استانها موجب پیدايش نقش و طرح مي شوند.به آن گروه از رودوزيها اطالق مي گردد كه زمینۀ كار مشخص نیست و دوختهاي الوان  * * 95/65/1/2-7 رودوزي پُركار  216

 اكثر استانها ، منجوق، مرواريد و ... براي تزيین پارچه استفاده مي نمايند.رودوزيهاي كه از اشیاي تزيیني مانند: سکه، پولك * * 95/65/1/3-7 رودوزیهاي الحاقی   021

 لرستان ) بروجن( -فارس)وفس(-كرمانشاه)پاوه، هرسین( -اراک  بافت سینه گیوه ، پاشنه  گیوه ، رج همترازي و ساق با تکنیك زنجیره بافي * * 55/54/1/2-7 رویه گيوه  بافی  021

 يزد انواع تکنیك هاي رودوزي و نقوش خاص) طاووس، خورشید و ..(با استفاده از  رودوزي لباس سنتي زرتشتیان) خصوصاً لباس عروس(  * * 95/65/1/2-7 ) گبردوزي(زرتشتی دوزي  031

 اكثر استانها اده يا ترمه با استفاده ازالیاف ابريشم يا طاليي دوخت میانه ي نقوش گل با حاشیه ي دالبُرو مُضَرَس برروي تورس * * 95/65/2/2-7 )ساتن دوزي (زَرك دوزي   030

 قزوين اتصال مفتول هاي فلزي بر اساس الگوي تن و كاله خود * * 73/19/1/2-8 زِره بافی   032

 يزد-كرمان -تهران) كارگاه میراث( -اصفهان)كاشان( بافت پارچه اي نفیس و پُر نقش و نگار سنتي، با استفاده از الیاف ابريشم و گالبتون * * 55/42/1/1-7 زري بافی   033

 كاشان  -تبريز -هرمزگان -اصفهان -اكثر استانهاي كشور خصوصاً تهران دوخت سِرمه يا پولك بر اساس نقش و مناظر طبیعي بر روي پارچه هاي سنگین مانند مخمل، اطلس، جیر، كتان و ... * * 95/90/2/2-7 زَغَرِه دوزي  031

 يزد –فارس-اصفهان  چفت، بست و... ساخت اتصاالت فلزي در و پنجره هاي قديمي مانند كوبه، گل میخ، لوال، پاشنه، *  32/12/1/2-8 زُمُودگري   035

 آذربايجان غربي مانند جوراب( با پنج میل و الیاف خود رنگ پشمي براي حفاظت ساق پا از سرما، تیغ گیاهان و حشرات گزنده بافت نوعي ساق بند) * * 55/50/1/2-7 زنگال بافی   031

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 سمنان -گلستان -خوزستان-اريچهار محال بختی -مازندران تهیه زيرانداز با روش وَرز دادن الیاف پشم بهاره و بلند گوسفند با آب گرم و صابون) و زردۀ تخم مرغ( تا درهم فرو رفتن كامل الیاف  * * 54/95/1/1-7 ندازنمدي زیرا  037

 اشکذر، خرانق ( يزد ) میبد، -اصفهان)كاشان( تنها زيرانداز دو رو كه با استفاده از نخ تار و پود پنبه اي در دو رنگ متضاد بافته مي شود. * * 54/55/1/2-7 زیلوبافی   031

 (روستاي قورفجه گنبدكاووسگلستان)  -آذربايجانغربي) ارومیه( ساخت زين اسب با استفاده از چرم و فلزبه روش هاي سنتي *  03/11/1/1-8 زین سازي   031

 يزد  -كرمانشاه –كردستان  –سیستان و بلوچستان  –خراسان  -گلستان اي سنتيف و به روش هتهیه زيور آالت محلي با استفاده از فلزاتي نظیر طال، نقره، برنج، مس و... ) و گاه نشاندن سنگهاي عموماً نیمه قیمتي( با ابزاري ظري * * 80/10/1/2-8 زیورآالت سنتی  246

 اكثر استانها تهیه زيور آالت و ... با استفاده از نمدهاي رنگي * * 54/95/1/1-7 زیورآالت نمدي   010

 قزوين گاه نوار هاي پارچه ايي( در قزوين بافته مي شود. نوعي زيرانداز با قیمت پايین و استحکام زياد كه با استفاده از الیاف ضخیم ) * * 54/54/2/3-7 ژنده بافی   012

 اكثر استانها نوعي دوخت تزيیني كه با بیرون كشیدن تار و پود در فواصل مناسب پارچه هاي معموالً كتاني و نخي حالت تور به خود مي گیرد. * * 95/65/1/2-7 ژُوردوزي   013

 شکر كوه و كوه پَر( -مازندران) حسن كیف كالردشت نوعي جاجیم داراي مربع يا مستطیل هاي رنگي بر زمینه ساده در كالردشت براي رختخواب پیچ، روتختي، رومیزي و ... * * 55/33/1/3-7 ساچيم بافی  011

 كردستان -تهران  -خراسان شمالي -اصفهان ن )خاتم، منبت، معرق و ...(دُهُل، كمانچه و ...( و تزيین  با استفاده از چوب گردو، فوفل و ...مفتول فلزي، استخوا ياقوت، دوتار، سه تار، ساخت سازهاي سنتي ايران)عود، * * 19/99/1/2-8 اخت سازهاي سنتیس  245

 اكثر استانها درمناطق ايران كه با روشهاي پودگذاري، پود پیچي، سوماک، گره آزاد و ...دستبافته اي است از جنس پشم، پنبه)تار( و ابريشم با نقوشي متفاوت  * * 54/54/2/3-7 دورو -ساده   011

 قزوين -تهران  -اصفهان نا و يا قسمت هاي مرطوب داخل،  با مَالتِ ساروج ) مانند گچ بُري(.تزيینات معماري بیروني بَ *  51/24/1/2-9 ساروج بُري   017

 اكثر استانها اي مختلف با )طنین هاي مخصوص(  ساخت سازهاي آرشه اي با استفاده از چوبه * * 19/99/1/2-8 (كمانی)سازهاي آرشه اي  011

 اكثر استانها نواي دلخواه ساخت سازهاي بادي سنتي با استفاده از چوبهاي مختلف با تراش و تو خالي ساختن انواع چوب و يا ني تا رسیدن به * * 41/38/1/1-9 سازهاي بادي   011

 اكثر استانها ستخت سازهاي زهي با استفاده از انواع چوب و عمل آوري آن) براي بدنه( و روده يا سیم هاي مسي براي زه آن(  * * 41/35/1/1-9 سازهاي زهی    051

 اكثر استانها وسیله الک طبیعي ساخت كاسه، دسته، اتصاالت، سیم گیر، شیطانك و رنگ كاري آن به -ساخت سازهاي سنتي ايراني با استفاده از چوبهاي مختلف)با طنین هاي خاص( * * 19/99/1/2-8 سازهاي سنتی ایران   050

 نهااكثر استا ساخت سازهاي كوبه اي با روش كشیدن پوست بر روي كاسه ساز، نصب كمانه، حلقه و گل میخ ها * * 41/34/1/1-9 سازهاي كوبه اي   052

 خراسان -آذربايجان غربي -اكثر استانها رجوع شود به تركه بافي  * * 42/27/1/3-9 سَبدبافی   053

 هرمزگان -سیستان و بلوچستان  -بوشهر  –اكثر استانها  دوخت اشکالي ستاره مانند با نخ هاي فلزي بر روي روسري، لباس و ... در شهرهاي جنوبي كشور * * 95/65/1/2-7 سِتاره دوزي  051

 همدان -تهران  فرآوري چرم دباغي شده وتولیدانواع كیف ، كمربند ، كفش و ....  ، نصب قطعات سوزندوزي ، جاجیم يا گلیم برروي آن  *  03/11/1/1-8 )مصنوعات چرمی(سَراجی سنتی    055

 سیستان و بلوچستان دوخت دواير و شعاع هاي حلقوي نماد خورشید با ابريشم تابیده الوان براي تزئین لباسهاي محلي شهرهاي جنوبي كشور * * 95/65/1/2-7 سَرافی دوزي   051

 چهار محال و بختیاري .كوچك و درازي كه باالي قالي بزرگ) به جهت حفاظت از آن در اثر تردّد( و در عرض اتاق پهن مي شودبافت قالي يا گلیم  * * 54/54/1/2-7 سراندازبافی  057

 اكثر استانها دوخت سِرمِۀ) نوعي مفتول فلزي توخالي( براساس طرح بر روي لباس يا پارچه به جهت تزئین * * 95/91/2/3-7 سِرمه دوزي   051

 كلپورگان(-سیستان و بلوچستان)سراوان تهیه ظروف مصرفي سفالي با استفاده از خاک رس منطقه كلپورگان و با تکنیك فتیله اي با نقوس ساده هندسي * * 92/26/1/3-8 سفال كَلپورگان     051

 همدان)اللجین( تهیه ظروف مصرفي با استفاده از تکنیك سفال با نقوش خاص منطقه * * 92/26/1/3-8 سفال اللجين همدان  011

 آذربايجان شرقي) زنوز( -فارس) اصطهبانات( -يزد) میبد( -اكثر استانها ظرفي كه با خاكهاي تركیبي) اولیه( تهیه شده و در كوره پخته شده، لعاب خورده و دوباره به كوره رفته باشد. *  61/40/1/3-1 سفال لعاب دار   010

 گلستان -اصفهان  ساخت و تهیه ظروف سفالي با استفاده از تکنیك هاي مختلف نقاشي، هفت رنگ، زراندود و ... *  61/40/1/3-1 مينایی  سفال  012

 سمنان -تهران  ساخت سطوح صاف سفالي داراي نقش برجسته به منظور تزئین بنا يا ساخت تابلوهاي سفالین * * 92/33/1/2-8 سفال نقش برجسته   013

 گِل پخته شدۀ فرم داده شده -ساخت ظروف و اشیاء از گِل به كمك چرخ سفالگري * * 92/26/1/3-8 سفالگري چرخی   011
 -(مند گناباد )خراسان -) سیاهکل(گیالن -بار()جويمازندران - (قمشه شهرضا )اصفهان -) اللجین(همدان

 ...و قم -تهران -(شهوار میناب بندر عباس) -) كلپورگان سراوان(سیستان و بلوچستان -)اصطهبانات( فارس

 گِل پخته شدۀ فرم داده شده -ساخت ظروف و اشیاء از گِل به كمك دست  * * 92/26/1/3-8 سفالگري دستی   265
 -(مند گناباد )خراسان -) سیاهکل(گیالن -)جويبار(مازندران - (قمشه شهرضا )اصفهان -) اللجین(همدان

 ...و قم -تهران -(شهوار میناب بندر عباس) -ورگان سراوان() كلپسیستان و بلوچستان -)اصطهبانات( فارس

 چهار محال بختیاري) عشاير( ت تقدس نان ، عمل خمیر كردن و پخت نان برروي آن انجام مي شود .سانتي متر در استان چهارمحال وبختیاري  كه به عل 548×588نوعي گلیم سوزني به ابعاد  * * 54/54/1/2-7 سفره آردي   011

 خراسان شمالي ) شیروان( ن شمالي  كه به علت تقدس نان ، عمل خمیركردن وپخت نان برروي آن انجام مي شود .  متر دراستان خراسا 5×2نوعي گلیم سوزني به ابعاد  * * 54/54/1/2-7 سفره كُردي   017

 اصفهان تار يا پود و دوخت اطراف قسمتهاي كشیده شده، بر اساس طرح نخ كشي پارچه، بیرون آوردن * * 95/65/1/2-7  سُكمِه دوزي  268

 عشايرچهار محال بختیاري -وسیستانبلوچستان  -كردستان خرمهره، قطعات ريز و درشت آيینه، پولك و ... بر روي لباس در لباسهاي محلي دوخت و نصب انواع سکه، دكمه، صدف، * * 95/91/2/2-7 (ي)اشرفی دوزسِكه دوزي  011

 هرمزگان افته شده با برگ درخت خرما در هرمزگانپاي افزاري است ب * * 42/27/1/3-9 سِواس بافی   071

 تهران -اصفهان د كردن شکافهاي ايجاد شده به طالي مايعانتقال نقوش سنتي به وسیلۀ فشردن و كوبیدن مُهريا هويه ي داغ فلزي بر روي چرم و اندو * * 03/12/1/1-8 سوخت روي چرم  262

 تهران -اصفهان –مازندران  –گیالن  چوب و نيانتقال نقوش سنتي به وسیلۀ فشردن و يا هويه داغ فلزي بر روي  * * 19/44/1/3-8 سوخت روي چوب   072

 استانها اكثر آراستن سطح پارچه با استفاده از نخ هاي الوان يا اشیاي الوان با كمك سوزن يا قالب * * 95/66/2/3-7 سوزندوزي   073

 اصفهان سوزندوزي نقوش استفاده از نخ هاي ابريشمي و گاه پشمي ظريف، با رنگهاي شاد بر روي پارچه * * 95/73/1/3-7 سوزندوزي اصفهان   071

 گلستان رودوزي مصور و تزيین لباسهاي زنان تركمن، نوار چادرها، پوشش اسب و شتر و ... * * 95/65/1/2-7 سوزندوزي تركمن   075
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 سیستان و بلوچستان سوزندوزي نقوش هندسي، با استفاده از نخ هاي ابريشمي و گاه پشمي ظريف، با رنگهاي شاد بر روي لباسهاي محلي بلوچستان * * 95/91/2/2-7 سيستان و بلوچستانسوزندوزي   071

 گلستان -خراسان شمالي الوان(، مانند سفره كُردي گلیمي است داراي سه دسته نخ ؛ تار)چله(، پود اول تك رنگ)زمینه( و پود دوم) * * 54/54/2/3-7 سوزنی  077

 ايالم و ... -فارس -عشاير استان گلستان دست بافته اي بسیار ساده با موي بز براي استفاده در سقف چادر عشاير * * 54/96/1/1-7 سياه چادربافی   071

 استان گلستان) شاهکوه( دوخت محیط نقوش در رودوزي هاي تركمن * * 95/65/1/2-7 سياه دوزي تركمن   071

 سیستان وبلوچستان ازنخ سیاه ابريشم استفاده مي شود ) برعکس خامه دوزي ( وروي لباس مورد استفاده قرارمي گیرد.  ˝نوعي سوزندوزي است كه درآن صرفا * * 95/91/2/2-7 سياه دوزي سيستان   011

 يزد -هرمزگان-سیستان و بلوچستان -بوشهر ( كه دراطراف تنه ي درخت خرما مي رويد .)سیس = گیس درخت خرما و يا پادري ، با استفاده ازرشته الیافي )سازو (طنابي ضخیم ) بافت (به هم تنیدن  * * 42/27/1/3-9 سيس بافی  010

 گیالن بافت نوعي شال از الیاف خود رنگ و يا الوان) به منظور بستن سر و يا دور كمر در مراسم هاي مختلف( به وسیله دستگاه نساجي سنتي * * 54/93/1/1-7 شال بافی   012

 كرمان)هوتك( بافت ترمه به روش انگشتي ) انتخاب تارها با انگشت( با دستگاه نساجي سنتي دو وَردي * * 55/42/1/1-7 شال ترمه بافی   013

 اكثر استانها به جهت تزيین بر لبه لباس، پرده و ... دوخت انواع شرابه و منگوله * * 95/65/2/2-7 شَرابه دوزي   011

 شرفه حلقوي، دالبُري، شمشیري و ...(  گل دسته ايي، شرفه سجاده و... با تکنیك هاي مختلف) پرده،   رودوزي حاشیۀ  لباس، رومیزي، * * 95/66/2/3-7 شَرَفه دوزي   015
 -(بندر عباس هرمزگان)–زاهدان -خراسان -گرگان -آذربايجان شرقي -كاشان -اصفهان

 يزد

 يزد -اصفهان) كاشان(  پارچۀ ابريشمي با دستگاه نساجي سنتي ) معموال داراي حاشیۀ  رنگي(بافت   *  * 54/92/1/1-7 شِعربافی   011

 هرمزگان بافت نواري باريك، كه از جابجايي چندين قرقره طاليي و نقره ايي  در استان هرمزگان تولید مي شود. * * 99/93/1/2-8 شَك بافی   017

 هرمزگان لباس به نسبت پهنا و رنگ آن بر روي لبۀ آستین، دمپاي شلوار و يقه در استانهاي جنوبي كشوردوخت نوارهاي شك بر روي  * * 95/72/1/1-7 شَك دوزي   011

 گاه ابريشمي( براي روانداز  تابستاني در يزد پارچه دستبافت پنبه اي ) * * 54/33/1/1-7 شَمدبافی  011
 ،رامیان، كرده كال(بابل  شهرستانتوابع مازندران) – خراسان  -يزد

 گاوان، سید كال(

 ون بر روي لباس و يا پارچهابريشم بدون تاب( و سبز و نخ گالبت تداعي نمودن نقوش خورشید و تلؤلؤ آن  با استفاده از ابريشم نتابیدۀ ارغواني) * * 95/65/1/2-7 شَمسِه دوزي   011
سیستان و  -هرمزگان –كرمان  –رشت  -آذربايجان غربي -اصفهان)كاشان(

 بلوچستان)زابل و ايرانشهر

 چهار محال بختیاري رض ) نوار مانند( كه به يکديگر متصل شده و در تزئین جلوي سیاه چادر و مراسم هاي شادي كاربُرد دارد.دست بافته اي كم ع * * 54/54/1/2-7 شيردَنگ بافی   010

 كرمان ه دار آن مانند گلیم و بافت آن شبیه به قالي مي باشد،  پود آن پیچشي  بوده و سر گره ها در پشت كار رها مي شوند.زيراندازي است ك * * 54/54/2/3-7 شيریكی پيچ  012

 تهران ساخت وپرداخت خمیرشیشه ونهادن آن درگرمخانه تا سردشدن تدريجي  -ورسازي سنتي بل *  91/23/2/1-8 شيشه حرارت مستقيم  292

 فارس) فیروزآباد، قیروكارزين و شیراز( منگوله هاي رنگي حین بافت  -و ستاره( و افزودن گلدست بافته پشمي عشاير استان فارس با نقوش هندسي )لوزي  * * 55/33/1/3-7 شيشه ِدرمه بافی   011

 فارس) میمند( –تهران  یدن در خمیر  مذاب شیشهساخت انواع ظروف با استفاده از روش دَم *  91/23/1/2-8 شيشه گري فوتی  295

 تهران) كتابخانه مجلس( تهیۀ آستر بدرقه و دوختن جزء به جزء كتاب، چسباندن آستري، شیرازه بندي و ... * * 26/31/1/2-8 صحافی سنتی  296

 هرمزگان -سیستان و بلوچستان -بوشهر چشم زخم، تابلو و ... با ايجاد سوراخ در آن ، و نخ و سوزن نصب انواع صدف هاي ريز و درشت، گوش ماهي، و ... بر روي لباس، كمربند، * * 95/75/1/1-7 ي صدف دوز  017

 مازندران -گیالن  -قشم(–هرمزگان)بندرعباس  ي و ...مرجان، ستاره درياي چراغ، جعبه دستمال، قاب عکس و ... از انواع صدف، گوش ماهي، سنگهاي رنگي، قاب ايینه، تولید انواع گردنبند، دستبند، تابلو، * * 61/99/1/1-1 صنایع دستی دریایی   011

 اكثر استانها ماي فرم داده شده وديگرمواد طبیعي به رشته كشیدن)ريسه كردن( دانه هايي ازچوب عُسر، هسته خر * * 19/92/1/1-8 صنایع دستی ریسه اي   011

 اصفهان مشبك كاري  نا،ساخت پوششي براي آرامگاه مقدس مسلمانان از جنس فلز، با ارائه تکنیك هايي چون قلمزني، می *  34/61/1/1-8 ضریح سازي   211

 تهران -اصفهان انساني، نباتي، حیواني سي،طراحي براي آراستن كاغذ، چوب، شیشه، و ... با انواع نمادهاي سنتي ايراني از قبیل اسلیمي ، ختايي، نقوش هند * * 62/93/2/3-1 طراحی سنتی  162

 تهران -اصفهان انساني، نباتي، حیواني ي، نقوش هندسي،طراحي قالي، گلیم و ... با انواع نمادهاي سنتي ايراني از قبیل اسلیمي ، ختاي   62/93/2/3-1 فرش ،گليم  و ....طراحی   212

 خوزستان) بهبهان( -اصفهان ) نايین( رد.كه پس از بافت، وَرز داده شده و حالت نمدي به خود مي گی  بافت پارچه اي از كُرک يا موي شتر) خودرنگ( * * 54/99/1/1-7 عَبا بافی   213

 ماسوله(گیالن)  بافت عروسك هاي سمبولیك، با انواع الیاف رنگي و افزودن الحاقات تزيیني * * 49/44/1/1-9 عروسك بافی   211

 كرمان پارچه اي از جنس پشم خالص، بدون طرح و يك رنگ به منظور زير ساخت پَته دوزي * * 54/99/1/1-7 عَریض بافی   215

 تهران -اصفهان  ساخت سازه اي فلزي و چلیپا مانند و نصب احجام فلزي مانند گلدان، كبوتر، طاووس  قلمزني و مشبك كاري شده. *  34/61/1/1-8 )عَلَم سازي(عَالمت سازي  211

 شمالي ) روئین اسفراين و جاجرم(خراسان  بافت نوعي پارچۀ دورو در استان خراسان، با استفاده ار نخ پنبه ايي پُرتاب يا ابريشم با نقوش چهارخانه، جودانه، پیچازي و ...  *  * 54/92/1/1-7 فَرَت بافی)تُن بافی (  217

 مازندران   -تهران  -و بلوچستان سیستان  -رضويخراسان  -آذربايجان شرقي دوخت و اتصال قیطان هاي الوان و گالبتون در حاشیه لباس، شال، رومیزي، و ... با نقوش بته جقه يا شمسه * * 95/93/1/1-7 فيتيله دوزي   211

   خراسان رضوي)مشهد(   -اصفهان تزيین ظروف ساخته شده از مس، نقره، برنج يا برنز با نشاندن قطعات فیروزه بر سطح آن * * 80/32/1/1-8 فيروزه كوبی  169

 ستانهااكثر ا دستبافته اي گره دار داراي پُرز هاي بلند) از جنس پشم، ابريشم يا كُرک(  داراي نقوش اسلیمي، ختايي، هندسي * * 54/57/1/3-7 و فارسی باف( )تركی قالی بافی   201

  نوعي بافت قالي كه با ايجاد اختالف سطح نقوش به وسیله قیچي زدن بُعد ايجاد مي نمايند. * * 54/56/1/2-7 @گل برجسته قالی   200

 اصفهان -تهران بريدن پارچه هاي رنگین و دوخت آن بر سطح پارچۀ ساده * * 62/29/1/2-1 قطاعی پارچه   202

 اصفهان -تهران بريدن كاغذ رنگین و نصب آن بر سطحي ديگر * * 62/48/1/1-1 قطاعی كاغذ  203
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 اصفهان -تهران بريدن قطعاتي از چوب، فلز و ... و چسباندن آن بر سطحي ديگر * * 62/29/1/2-1 )كاغذ، پارچه و ...(قطاعی   412

 چهارمحال بختیاري)شهركُرد، چالشتر( فنر پخش شو، لوله ايي، بخو)قفل چهارپايان( با آهن يا مس توسط دست و ابزار آهنگري كُلون دار،ساخت انواع قفل هاي ثابت شکل دار،  * * 32/12/1/2-8 قفل سازي  125

 اكثر استانها ش، لیف، رومیزي، روتختي و ... با الیاف طبیعي يا مصنوعي  به وسیله قالبدستک بافت انواع كاله،  * * 59/41/1/3-7 قالب بافی   201

 اصفهان ه اي زيربافت ) به رنگ سفید شکري ( با الیاف رنگي ونخ گالبتون نقدۀ تیره نوعي رودوزي با استفاده ازنخ عمامه و قالب برروي پارچه پنب * * 95/31/1/2-7 قالبدوزي اصفهان   207

 گیالن)رشت( حیط  نقوش  به وسیلۀ  قالب با نخ ابريشمي الوان نصب قطعات ماهوت رنگي بر روي پارچۀ ماهوت ساده و دوخت م * * 95/31/1/2-7 )رشتی دوزي(قالبدوزي رشت  201

 مركزي)اراک(-فارس)شیراز( -تهران -اصفهان چکش داراي نقوش سنتي گرديده باشند. تزئین ظروف يا وسايلي كه با قلم هاي فوالدي ) با نوک هاي مختلف( و ضربات *  29/94/1/3-7 قَلمزنی  129

  ش سنتيمنقوش نمودن پارچه با نقو * * 29/34/1/2-9 قلمكار   221

 سمنان) دامغان( -اصفهان ي پارچه منقوش نمودن پارچه با نقوش سنتي ) سفره، رومیزي، پرده و ...( به وسیله مُهر و رنگ ها * * 29/34/1/2-9 چاپ مُهريقلمكار   220

  ده هاي نفیس، سفره و ... با طرح هايي چون بزم، رزم و شکارانتقال نقش و طرح به وسیلۀ قلم مو بر روي پارچه  به جهت تولید پر * * 29/34/1/2-9 قلمكارنقاشی  222

 پارچه اي كم عرض با الیاف ابريشم براي مصرف آستري در استان يزد  *  * 54/92/1/1-7 قَناویزبافی   223
 -سمنان -گیالن -كاشان -خراسان)گناباد( -سمنان -ان)بروجرد(لرست -اصفهان

 همدان

 اصفهان اسليمي بُري -اسلیمي( در گره چیني در و پنجره ها به كار گیري نقوش گردان) *  12/08/1/2-8 قَواره بري  114

 اكثر استانها دوخت انواع قیطان بر روي پارچه)لبه( يا لباس با استفاده از نقوش سنتي  * * 95/93/1/1-7 قِيطان دوزي   225

 تهران -اريچهار محال بختی -خوزستان–خراسان شمالي  -قزوين بافت نواري با نقوش هندسي و رنگارنگ با استفاده از كارت هاي مربع شکل براي تزيین لباس، بندعینك، نوار نشانه كتاب و ... * * 99/93/1/2-8 كارت بافی  221

 مركزي)ساوه( -گلستان) گرگان( -خراسان) نیشابور( -(اصفهان) كاشان ساخت و تهیه كاشي يا ظروف به رنگ طاليي يا سبز با افزودن سنگ چخماق به گل سفال، و قلع به لعاب آن *  51/55/1/3-9 كاشی زرین فام  227

 يزد –فارس  -قزوين -اصفهان ه از در بناهاي سنتي و يا مذهبي نقاشي بر روي آجر لعابدار)كاشي( و پخت مجدد در كوره جهت استفاد *  51/55/1/3-9 نقاشی-كاشی سازي  سنتی   221

 يزد –فارس  -قزوين -اصفهان آن در بناهاي سنتي و يا مذهبي با استفاده از انواع تکنیك هاي كاشي كاري تراش و بريدن كاشي به منظور ايجاد نقش و بُعد در *  95/41/1/1-8 تراش -كاشی سازي سنتی   221

  شبکه شبکه شده وداراي نقوش سنتي اسلیمي وختايي باشد .  نوعي كاشي منقوش كه *  95/41/1/1-8 كاشی مُشبك   231

 تهران -اصفهان در كنار يکديگرنصب قطعات بزرگ يا كوچك كاشي هاي رنگي تراشیده شده بر اساس طرح  *  95/41/1/1-8 كاشی معرق  230

 يزد -فارس -اصفهان رد شدن لعاب كاشي در اثر سرما و گرما و تزيینتلفیقي از آجر نما با كاشي در نما سازي ابنیه به جهت جلوگیري از پريدن و يا خ *  95/41/1/1-8 كاشی مُعَقَلی )بنایی (  232

 يزد -فارس -اصفهان زمینه آبي تك كاشي نقاشي شده با نقوش هندسي، گل و گیاه، اسلیمي وختايي بر *  61/98/1/3-1 كاشی مينایی  233

 خراسان رضوي -رسفا –اصفهان  ساخت نوعي كاشي رنگارنگ و تزيیني كه هر يك قسمتي از طرح كلي را در خود دارند. *  95/31/1/1-8 كاشی هفت رنگ  231

 تهران -اصفهان  ساخت كاغذ دست ساز با استفاده ار خیساندن الیاف نازک سلولزي، افزودن پودر تالك و سريشم، آبگیري، صیقل دادن و مُهره كشي آن * *  كاغذسازي دستی   235

 اكثر استانها درفش، لباس و ... اسلیمي، ختايي، پر طاووسي و ... بر روي پرچم، لچك ترنج،  طرح هاي هندسي،   دوخت انواع گل و بوته، * * 95/66/2/3-7 كاموا دوزي   231

 خوزستان)دزفول( بافت و تزيین سبدهاي حصیري از برگ درخت خرما كه با كامواهاي رنگین پوشانده شده باشند . * * 42/29/1/2-9 كَپو بافی   237

 خوزستان     -خراسان رضوي) مشهد( –تهران  –اصفهان  ر روي پارچهقرآن، اسامي مقدس، اشعار و داستانهاي حماسي با خطوط ثلث، طغري، نستعلیق و ... با استفاده از نخهاي سِرمه، ملیله، گالبتون و سوزن بدوخت آيات  * * 95/64/1/1-7 كتيبه دوزي   231

 میبد( –خرانق  -يزد) اردكان  پارچه ايي دستبافت با استفاده از تار و پود پنبۀ دست ريس در استان يزد  *  * 54/92/1/1-7 كَرباس بافی  231

 قوچان(-خراسان شمالي)بجنورد اسان نوعي دوخت تركیبي فشرده كه با الیاف ابريشم الوان نقش دوزي شده و برروي كاله ، دستینه ، چَنگه و بعضي اجزاي پوشاک كُردهاي شمال خر * * 95/65/1/2-7 كُردي دوزي  211

 كردستان تهیه پاي پوشي كامال سنتي كه با مواداولیه طبیعي ) چرم ، موي بز، پازچه ونخ( * * 01/13/1/1-8 كفی گيوه (كُالش بافی )  210

  نقش دار نمودن و رنگ آمیزي پارچه ي ساده) ابريشمي يا ...( به وسیلۀ قلم مو، مُُهر، موم و رنگ * * 29/32/1/2-9 كالقه اي یا باتيك   212

 بروجن( –چهار محال بختیاري) شهر كرد  بي به اندازۀ سر انسان تهیه مي شود.كالهي كه با وَرزدادن پشم يا كُرک بر روي قالبي چو * * 54/94/1/1-7 كاله مالی   213

 اكثر استانها ز پولك هاي ريز و درشتي كه با نخ گالبتون قالبدوزي شده باشند.نواري متشکل ا * * 95/61/1/4-7 كمه دوزي(  -)كمان دوزيكَم دوزي  211

 اكثر استانها سِرمه يا ملیله  در رودوزيها منجوق، مي،دوخت آخرين حاشیه با استفاده از قیطان ابريشمي يا پش * * 95/66/2/3-7 كَمند دوزي   215

 مازندران ايجاد فرم و نقوش برجسته بر روي چوب به وسیلۀ ابزار * * 61/29/1/2-1 كنده كاري روي چوب  146

 اصفهان س،نقره(درشیارهاي بوجود آمدهتزيین يا موج داركردن اشیاي فوالدي با مفتول نازک طال )مس، نقره( از طريق نَقر كردن فوالد و مَهره كردن طال )م *  95/91/1/1-8 )طالكوبی روي فوالد و...(كوفته گري   217

 چهار محال بختیاري مانند كوله كوهنوردان( دستبافته اي پاكت مانند و درب دار، براي حمل و نقل مايحتاج ضروري) * * 54/58/1/1-7 كولبارچه   211

 يزد -فارس  -قزوين -اصفهان كادر بندي اشکال هندسي توسط زهي از آجر لعابدار يا بدون لعاب ) متفاوت از نقش و زمینه( در سقف ايوان و گنبدها *  51/24/1/2-9 اربندي ك  211

 گیالن نه هاي اسپند و زاج سیاهايجاد نقوش بر روي كدوهاي خاص)غیر خوراكي( با قلم هاي تیز و سپس رنگ آمیزي آن با جوشاندن درپوست انار ودا * * 12/32/2/3-8 كَدوي مَنقوش  251

 اردبیل -ن شرقي) عشاير ايال شاهسون(آذربايجا دستمال ابريشمي بزرگ مشکي ) به رنگ پر كالغ(و منقوش در لباسهاي محلي زنان )بعنوان سَربند يا دور كمر( * * 56/29/1/2-7 كالغی   250

 ندرانماز وران، سازير و ... بافت نوعي زيرانداز)و سبد( حصیري با استفاده از گیاهان محلي مازندران بنام گاله، واش،  * * 42/27/1/3-9 كوب بافی   252
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 يزد  -فارس -رلن()چالشتر، منطقه الچهار محال بختیاري دستبافته اي كه از پشم بهاره و دست ريس با ظرافت زياد تهیه شده و سازگاري زيادي با بدن انسان در استحمام دارد. * * 54/99/1/1-7 كيسه بافی   253

 مازندران –گیالن  سبد حصیري بافته شده با الیاف ساقۀ برنج براي حفظ و نگهداري غالت ) گاه كاله، زنبیل، زيرانداز ( * * 42/27/1/3-9 گالی بافی   251

 فارس ) عشاير( زيراندازي گره دار داراي پُرزهايي بلند با استفاده از پشم خود رنگ با نقوش ذهني * * 54/96/1/2-7 @گبه بافی   255

 يزد -اصفهان  تزيین سقف بناها، محراب ها، ستون ها، ديوارها و ... به وسیلۀ گچ كُشته شده و با استفاده از نقوش اسلیمي و ختايي *  55/13/1/2-9 گچ بُري سنتی  251

 كهگیلويه و بويراحمد -فارس –ايالم  نوعي گلیم گل برجسته در كهگیلويه و بوير احمد * * 54/54/1/2-7 گچمه بافی   257

 بوشهر ي فلزي به روشي خاص برا ي ماهیگیري در شهرهاي جنوبيبافت نوعي قفس از جنس مفتول ها * * 73/18/1/1-8 گرگوربافی   251

 قزوين -مركزي -اصفهان ي خودرنگ براساس نقوش هندسي تهیه قاب پنجره، قاب عکس، تابلو، پاراوان و ... با استفاده از كنارهم قراردادن زِِوارهاي چوب *  12/08/1/2-8 گره چينی  159

 خراسان شمالي براي پوشاندن ساق پا در نواحي سردسیر خراسان شماليزي شده باشد كه سانتي متر با تار و پود پشمي ظريف كه قمستي از آن با نخ الوان رودو 51دستبافته اي با عرض  * * 54/99/1/1-7 گَزي بافی ) پی تاو (   211

 خراسان رضوي –قزوين  خ كشي شده پارچه پشمي با الیاف  ابريشم توردوزي واتصال پهلو به پهلوي و ضربدري قسمت ن * * 95/66/2/3-7 گل اشرفی دوزي  210

 يزد  -كرمان -فارس -اصفهان ا استفاده ار گِل اُخرا يا خاک رُستزيین سطوح ديوارها با نقوش اسلیمي و ختايي و ... ب *  51/24/1/2-9 گِل بُري   212

 گالبتون) نخي با مغز ابريشم و روكش طال يا نقره( بر روي پارچه سوزندوزي لباس هاي محلي با استفاده از نخ  * * 95/61/1/4-7 گُالبتون دوزي   213
اصفهان، شیراز، تبريز، بندر عباس، میناب، بندر لنگه، تهران، كردستان، قزوين،كاشان، 

 يزد،شوش، شوشتر، بوشهر وهرمزگان

 اصفهان صدم میلي متر ازجنس طال ونقره بصورت مارپیچ وار وبسیارمنظم روكش شده باشد.    5/1ريك به ضخامت )توسط يك نوارباتهیه وساخت نخي با مغز ابريشمین كه با طال ونقره  *   گُالبتون سازي  164

 اصفهان يي گندم را تداعي مي كند.وملهم از برداشتها و بینشهاي مشخص هنرمندان ازمحیط طبیعت است وبیشترشامل گندمي دوزي  با روش توپُر دوزي است كه ساقه و خوشه هاس طالسوزندوزي است كه عموماً ذهني  * * 95/66/2/3-7 گلدوزي   215

 سمنان) رضا آباد شاهرود( دستبافته اي شبیه به گلیم، ولي بافته شده با دستگاه نساجي  داراي موتیف هاي هندسي و حیواني در سمنان * * 54/31/1/1-7 گليچ بافی   211

 اردبیل -كرمانشاه -فارس -كردستان -اكثر استانها دستبافته اي با استفاده از الیاف پشمي و پنبه ايي و گاه ابريشمي با رنگهاي شاد و زنده، نقوش هندسي و هر دو روي قابل استفاده * * 54/54/1/2-7 گليم بافی   217

 ايالم، دهلران، شیروان، دره شهر، مهران، آبدانان نوعي گلیم كه نقوش با روش پودگذاري براي زمینه، و گره تركي يا فارسي)مانند قالي( براي ايجاد نقوش * * 54/54/1/2-7 گليم گل برجسته  211

 اكثر استانها رودوزيي است كه با روش توپُر دوزي، ساقه و خوشه هاي طاليي گندم را تداعي مي كند. * * 59/43/1/3-7 گندمی دوزي   211

 پاي پوشي است ايراني، با الیاف پنبه اي خود رنگ براي رويه و كفي چرم، براي زيره * * 55/54/1/2-7 گيوه بافی  271
چهار  -(سنندج  كردستان) -(اراک مركزي)-(آباده، اصفهان، شیرازفارس ) -اصفهان

 محال بختیاري

 تهیه بدنه گیوه با استفاده ازنخ تابیده ) نخ تنه (  درضخامت هاي مختلف با سوزن مخصوص ونصب آن برروي تخت گیوه  * * 55/54/1/2-7 گيوه چينی  270
تفت، مهريز، و بخشهاي نیر ، يزد) -قزوين)تاكستان( -سنجان( -فارس)وفس

 ردستانك -(روستاي هنزاء ، بغداد آباد و بهاباد

 خراسان رضوي -لرستان -اراک اتصال تخت گیوه با بافت رويه چیني را گیوه دوزي گويند. * * 59/21/1/1-7 گيوه دوزي  272

 گلستان -مازندران  درختان با ابزار كار ابتدايي و ساده در مازندران  تولید اشیاي چوبي مصرفي زندگي روزمره با استفاده از ريشه و تنۀ * * 61/29/1/2-1 الك تراشی   273

 اكثر استانها رودوزيي تزيیني شامل شش ضلعي هاي خاص كه هم زمان با دوخت، پارچه را جمع كرده و حالتي شبیه به النۀ زنبور به آن مي دهد. * * 95/67/1/2-7 النه زنبوري دوزي   271

 شته بري(حیوانت و پرندگان بر روي گچ )اليه چیني و كُ نقوش گل و بته و شکارگاه و عالي قاپو تزئینات داخلياصفهان ايجاد تم هاي رنگي در تزيینات بناها با استفاده از رنگهاي اليه اليه هاي انواع مالت)خاک رس، گچ و ...( و سپس بُرش آنها *  51/24/1/2-9 الیه چينی   275

 قزوين -فارس -اصفهان طعات چوب خود رنگ نازک بر روي  يکديگر و سپس بُرش آنتهیه وسايل مصرفي با استفاده از چسباندن ق * * 19/69/1/4-8 الیه چينی چوب   271

 اكثر استانها {)}ريسیدن الیاف ، رنگرزي ، بافت پارچه ، دوخت لباس و تزيینات)انواع رودوزيهامختلف ايران شامل تمامي مراحل لباسهاي محلي اقوام * * 91/49/1/2-7 لباسهاي محلی   277

 اكثر استانها گوشۀ روسري، رومیزي، روتختي و ... كه در وسط تشکیل يك طرح كامل را مي دهد.  4در  رودوزي * * 95/66/2/3-7 لَچَك دوزي   271

 اكثر استانها روتختي، رومیزي، تابلو هاي تزئیني و ...  ه يکديگر) به شکل گل ، برگ و ...( تا حُصول قطعه اي بزرگ به منظور دوخت قطعات ريز ودرشت و رنگارنگ ب * * 95/69/1/1-7 لَندره دوز ي  271

 يزد -اكثر استانها راه ) معموال قرمز و مشکي( با تار و پود صددرصد پنبه اييپارچه ايي راه   *  * 54/92/1/1-7 لُنگ بافی   211

 چهار محال بختیاري)عشاير( پود پشم دست ريس و نقوش هندسي يا ذهنيكف پوش چادر عشاير چهارمحال بختیاري با تارهايي از جنس موي بُز و  * * 54/54/1/2-7 لی بافی   210

 لرستان -چهارمحال بختیاري ار محال بختیاريدستبافته اي از جنس نخ پنبه اي براي تار، و پود پشمي دست ريس الوان در لرستان و چه * * 54/96/1/1-7 ماشته بافی   212

 اكثر استانها به اي شانه نشده بافت پارچه ي پنبه اي سبك وزن با تراكم زياد ، با تکنیك بافت تافته ) ساده ( واستفاده ازنخ پن  *  * 54/92/1/1-7 مِتقال بافی  213

 مازندران) روستاي متکازين( اضافي كه نقوش را بوجود مي آورد. دستبافته اي است كه با تارهاي سفید پنبه اي پُرتاب، پود زمینه و پود * * 54/31/1/1-7 مِتكازین   211

 اكثر استانها چه مشخص نباشد.اصلي پار  رودوزيي كه تمام متن پارچه از نقوش پُر شده باشد و ديگر زمینۀ * * 95/65/1/2-7 مَتن دوزي   215

 يزد -اصفهان جعبه اي چوبي با روكشي از چرم و تزيینات خاص و پوشش مخمل در درون، مانند صندوق * * 11/90/1/2-8 مِجرِي سازي   211

 قزوين -تهران ساخت پیکره هايي به ابعاد طبیعي انسان ) از جنس موم( و لباس هاي محلي كه نمايانگر اقوام مختلف ايران باشد. * * 61/26/1/1-1 مومیمجسمه هاي    217

 مازندران -گلستان و بوجود آوردن تابلو يا خط نبشته  امروزه هويه( عمل سوخت و برش روي انواع چوب   توسط سیخ داغ فلزي) * * 19/44/1/3-8 مُحَرق چوب   211

 مازندران -گلستان و بوجود آوردن تابلو يا خط نبشته  امروزه هويه( عمل سوخت و برش روي ساقه هاي طاليي گندم يا برنج توسط سیخ داغ فلزي) * * 19/44/1/3-8 مُحَرق نی   211

 يزد -اصفهان)كاشان( پارچه اي ابريشمي كه با تکنیك حلقه زدن تارها و اضافه نمودن پود اضافي، داراي پُرز گردد . * * 54/32/1/1-7 مخمل بافی   211
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 اصفهان و تهران( 8اكثر استانها) مشهد نوعي ازسوزندوزي كه بخیه هاي دوخته شده برروي طرح پس ازاتمام كاربه گونه اي است كه حالتي مخمل وار به كارمي دهد. * * 95/65/2/2-7 مخمل دوزي   210

 خراسان شمالي)كالت نادري( نواري كم عرض و ظريف كه با كارت هايي مربع شکل در خراسان شمالي بافته شده و به مصرف تزيین لباسهاي محلي مي رسد. * * 99/93/1/2-8 مَداخله بافی  212

 كرمانشاه )به خصوص مناطق پاوه و اورامانات( سانتي متر كه به مصرف تولید لباس هاي محلي پاوه و اورامانات كرمانشاه مي رسد.58پارچه اي با موي بُز به عرض  * * 54/99/1/1-7 مَرَس بافی   213

 اكثر استانها دوخت و نصب انواع سنگهاي مصنوعي يا شیشه هاي رنگي بر روي پارچه يا لباس * * 95/65/2/2-7 سنگ دوزي()مُرَصَع دوزي   211

 تهران -اصفهان نشاندن جواهر و سنگهاي قیمتي يا نیمه قیمتي بر روي وسايل مصرفي يا تزيیني * * 39/53/1/2-8 مُرَصَع كاري  195

 مازندران تولید انواع سبد، جاي میوه، كالهك آباژور و ... با تركه هاي باريك مُروار * * 42/27/1/3-9 مُرواربافی  211

 يزد -هرمزگان  -قزوين  -تبريز( آذربايجان شرقي) -تهران -) كاشان( اصفهان دوخت انواع مرواريد)امروزه مصنوعي( بر روي لباس، تابلو، پرده و ... با سوزن و نخ بیرنگ * * 95/68/1/3-7 مُروارید دوزي   217

 كرمان     -زنجان -خراسان رضوي -تهران –آذربايجان شرقي) تبريز(  -اصفهان ساخت ظروف و ابزار كاربُردي و مصرفي با چکش كاري شمش يا ورق مس *  73/30/1/2-8 مس چكشی )مسگري (  211

 اردبیل)عنبران و نمین( انواع ديگر براي باالي اتاق ويژه میهمانانسانتي متر معموالً با نقش محراب براي جانماز.  558×558گلیمي است مختص منطقۀ اردبیل به ابعاد  * * 54/54/1/2-7 مَسند  211

 اصفهان بیرون آوردن قسمتهاي منفي طرح از روي چوب با ابزاري مانند مُغار و ارّه مويي *  12/69/1/3-8 مشبك چوب  266

 يزد -تهران -اصفهان نقش از سنگ صاف و صیقل خورده با  ابزار مخصوص تراش سنگ در آوردن فضاهاي منفي طرح و *  80/38/1/1-8 مُشَبَكِ سنگ  262

 اصفهان مبه هاي تیزبیرون آوردن قسمتهاي منفي ظروف قلمزني شده توسط ارّه مويي و سُ *  34/61/1/1-8 مُشبك فلز  261

 آذربايجان غربي -ا(اصفهان)جلف نوعي دوخت كه بخیه ها در دو مرحله، رويهم و دو رنگ زده شده حالت  سايه روشن و بُعد ايجاد مي نمايند * * 95/65/1/2-7 مُضاعف دوزي   313

 * * 19/48/1/5-8 معرق پالن  311
، بعد طرح مورد (حدود هشت پالنمورد نظر برسد)تا به ضخامت  دادهنوعي سبك در معرق كه در آن چوب ها را پالن پالن روي هم قرار 

 گردد.نظر را روي پالن ها چیدمان مي 

 اكثر استانها

 آذربايجان شرقي     –اصفهان  ديگرساخت جلد كتاب، تابلو و ... با قطعات بريده شدۀ چرم و اتصال آنها به يک * * 03/48/1/1-8 مُعَرق چرم  265

 و ... -مركزي -مازندران -تهران -اصفهان چیدمان آنها پهلوي يکديگر بر اساس طرحاي مختلف) خودرنگ( و از قطعات بريده شدۀ چوب ها در رنگه) گاه لوازم مصرفي مانند میز و ...( تولید تابلوهاي تزيیني  * * 19/48/1/5-8 معرق چوب  266

   * * 19/65/1/2-8 معرق حجم   317

   * * 19/48/1/5-8 معرق سطح بندي   311

 تهران     -اصفهان وماً مرمرهاي رنگي( بر اساس طرحي از پیش تعیین شدهپهلوي هم چیدن قطعات سنگ) عم *  80/38/1/1-8 معرق سنگ  269

 اصفهان قواره بُري  -ره ) كلیسا ها (  وايجاد فريم هايي داراي طرح ازآلیاژسرب ) امروزه چوب ( نصب قطعات شیشه ي رنگي درپنج *  94/46/1/1-8 )شيشه خانه بندي(معرق شيشه  226

 استانهاي شمالي و جنوبي نرمندانه قطعات بُرش خورده صدف پهلوي يکديگر تا حصول طرح مورد نظرچیدمان ه *  19/42/1/2-8 معرق صدف   300

 مركزي -تهران -اصفهان  و مُنَبّت تا حصول تابلوهاي سه بُعدي صنعت مُعَرّق -تلفیق دو هنر * * 19/45/1/1-8 معرق منبت  221

   * * 19/48/1/5-8 معرق نقش بندي  303

 اكثر استانها دوختن نوعي نوار باريك تزيیني )معموال از جنس پارچه يا چرم( براي استحکام لبۀ پارچه و زيبايي * * 95/93/1/1-7 مَغزي دوزي   301

 كرمان)عشاير( -آذربايجان شرقي)عشاير ايل شاهسون( -اردبیل  و شاد  كه براي حمل و نقل لحاف و تشك يا اسباب و لوازم زندگي درهنگام كوچ عشاير مورد استفاده قرار مي گیرد با نقش و نگارهاي جذابدستبافته اي است مستطیل شکل و درب دار به شکل صندوق،  * * 54/57/1/1-7 مَفرَش  305

 مركزي -فارس -تهران  -اصفهان گچ، كاشي، چوب يا فلزمناره ها، باالي محراب و ... با حجمهايي بصورت فرو رفته و برجسته از  تزيین قسمتهايي از بنا مانند زير گلدسته، *  51/24/1/2-9 مُقَرنَس كاري   301

     شوشتر( -خوزستان) بهبهان متر به عنوان سَر پوش زنان جنوبي كشور 5×5پارچه اي از جنس نخ پنبه ايي به ابعاد  * * 54/33/1/1-7 مقنعه بافی   307

 اصفهان نشاندن طال) نقره( بر روي ديگرفلزات)چرم( با حل كردن طال در جیوه و سپس زدودن جیوه  *   مَلقَمه فلز  228

 اكثر استانها ي با استفاده ازمفتول هاي فنري نازک و توخالي از جنس طال يا نقره)گاه برنج( بر روي لباس يا پارچهدوخت هاي تزيین * * 95/65/2/2-7 مَليله دوزي   301

 قزوين -زنجان –تهران  –اصفهان  زيور آالت يا ظروف از مفتول هاي  نازک طال و نقره) با سطح مقطع دايره، چهارگوش، مُضَرَس( در هم تنیده شده به وسیله لحیمتهیه  *  80/55/1/2-8 )منيله كاري( مَليله سازي  216

  به وسیله ي بخیه هاي ابريشم رنگین وبا نقوش هندسي مي پوشانند ) ممقان قصبه مركزدهستان ازبخش دهخوارقان شهرستان تبريز( "نوعي رودوزي كه درآن زمینه ي پارچه را كامال * * 95/65/1/2-7 مَمَقان دوزي   320

 فارس)اباده( حکاكي و كنده كاري روي چوب با چاقو براساس طرح و نقشه  * * 12/32/1/4-8 منبت چاقویی   322

 ايجاد بُعد سوم بر روي چوب * * 12/32/1/4-8 منبت چوب  212
 -همدان)مالير، تويسركان، جوكار، نهاوند( -تهران-آذربايجان غربي -اصفهان)گلپايگان(

 كردستان

 قزوين -اكثر استانها دوخت و نصب انواع منجوق هاي رنگي بر روي كیسۀ پول، جاي جواهر و ... * * 95/68/1/3-7 مُنجوق دوزي   321

 اكثر استانها دالبُري آويز دار و ...  زيگزاگي،  نصب انواع رشته ها، منگوله ها و ... در كنارۀ لباس، پرده، رومیزي بصورت ساده، * * 95/68/1/3-7 مَنگوله دوزي   325

 فارس)عشاير( كره اي شکل ازطال و نقره ساخت نوعي گردنبند دربین عشايرقشقايي استان فارس با استفاده ازدانه هاي گیاهان معطرمانند مهله و میخك وهل ، وگاه افزودن دانه هاي  * * 19/92/1/1-8 مَهله سازي ) مَهلو (  321

 كردستان -خوزستان  -چهار محال بختیاري -كرمانشاه دستبافته اي با نقوش هندسي درشت، با تار و پود پشم دست ريس * * 54/97/1/1-7 موج بافی   327

 تهران -اصفهان با زير ساخت مس و منقوش نمودن سطح آن با رنگ هاي آمیخته به گلیسیرين و جوهركاج و كوره مجددساخت انواع الله، شمعدان، قدح، زيورآالت و ...  *  29/92/1/3-7 مينا كاري   218
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 خوزستان ساخت انواع زيورآالت مینا كاري شده با زير ساخت طال يا نقره و حکاكي بر سطح میناي آن و ايجاد نقوش سنتي *  29/92/1/3-7 روي طال ونقره مينا كاري   321

 اصفهان وسیله سیم هاي نازک فلزي بر سطح ظروف و پُر كردن داخل محدوده سیمها با رنگهاي میناييايجاد نقوش اصلي به  *  29/92/1/3-7 ميناي خانه بندي   331

 اصفهان ینايينشاندن قطعات سنگهاي قیمتي ، طال، نقره و جواهرات بر سطح ظروف م *  29/92/1/3-7 ميناي مرصع   330

 تهران -اصفهان تزيیني با استفاده از تکنیك مینا و مشبك نمودن آن-ساخت انواع وسايل كاربردي *  29/92/1/3-7 ميناي مشبك  332

 تهران -اصفهان نقاشي بر سطح ظروف میناي با استفاده از رنگ هاي میناي *  29/92/1/3-7 ميناي نقاشی   333

 گیالن)رشت( -كردستان)سنندج( -آذربايجان غربي)اورمیه( ي خالي شده چوب زمینه به وسیله چوب هاي ديگر بر اساس طرح و نقش مورد نظر روكش قسمت ها * * 19/66/1/1-8 نازك كاري   331

 و عشاير( اكثر استانها) روستاها هنرتبديل الیاف پشم ، پنبه و ... خام به نخ رشته شده جهت استفاده دربافت گلیم وقالي  نخ ريسي ، * * 56/24/1/1-7 نخ ریسی سنتی  225

 قزوين -فارس -تهران منقوش نمودن شیشه  با نقوش سنتي و رنگهاي مخصوص) ترانسپارنت( *  95/26/1/2-8 نقاشی پشت شيشه  226

 داخل كوره مي رود.  "ازساخت وپخته شدن دركوره ، نقاشي گردد و مجدداايجادنقوش سنتي برروي ظروف سفالي كه پس  *  61/40/1/3-1 نقاشی رو لعابی   337
 -فارس) اصطهبانات(-گیالن) سیاهکل( -مازندران)جويبار( -، نطنز(8اصفهان) قمشه شهرضا

 يزد -همدان –سمنان  -تهران

 كردستان -كرمانشاه –تهران  نقاشي و طراحي سنتي بر روي محصوالت چرمي با استفاده از رنگهاي پیگمنت و وَرني )جال و عايق شدن( * * 61/36/1/3-1 نقاشی روي چرم  228

 گیالن -مازندران نقاشي برروي وسايل چوبي مصرفي يا تزيیني كه با سريشم رقیق يا صمغ عربي پوشیده شده باشد . * * 61/92/1/1-1 نقاشی روي چوب   331

 داخل كوره مي رود.  "ايجادنقوش سنتي برروي ظروف سفالي كه پس ازساخت وپخته شدن دركوره ، نقاشي گرديده ودوباره لعاب خورده و مجددا *  61/42/1/1-1 نقاشی روي سفال   311
 -هبانات(فارس) اصط-گیالن) سیاهکل( -مازندران)جويبار( -، نطنز(8اصفهان) قمشه شهرضا

 يزد -همدان –سمنان  -تهران

 تهران پخت آن در كوره نقاشي و تزيین فرآورده هاي شیشه اي با اكسیدهاي فلزي و *  95/27/1/2-8 نقاشی روي شيشه  242

 هرمزگان -سیستان و بلوچستان -بوشهر نقاشي مینیاتور بر روي كفه هاي صدف و سپس جال دادن آن * * 61/12/1/1-1 نقاشی روي صدف  312

 اكثر استانها از نقاشي( دوبار لعاب زده شوند، قبل و بعد)نقاشي و تزيین ظروف سفالیني كه يکبار به كوره رفته و پس از انجام نقاشي دوباره به كوره بروند *  61/98/1/3-1 نقاشی زیرلعابی   313

 اكثر استانها به تصويركشیدن وقايع تاريخي بر روي كاغذ، پارچه و ... -بزم، داستانهاي حماسي  نقوش رزم، * * 61/95/1/3-1 نقاشی سنتی ایرانی   311

 تهران    -اصفهان به تصويركشیدن وقايع تاريخي بر ديوارها -بزم، داستانهاي حماس  منقوش نمودن ديوارهاي داخل بناها، قصرها، خانه ها، ايوانها و ... با نقوش رزم، *  61/91/1/1-1 نقاشی سنتی دیواري   315

 قزوين    –تهران  -اصفهان به تصوير كشیدن ذهني و خیالي داستانهاي حماسي، مذهبي، شاهنامه و ... بر روي بوم هاي  پارچه اي براي نقاالن * * 61/91/1/1-1 نقاشی قهوه خانه اي   311

 تهران -اصفهان  نوعي نقاشي ايراني براي تزيین جلد كتب و ... شبیه به مینیاتور با وجود يك يا چند پرنده و گل  * * 61/95/1/3-1 نقاشی گل ومرغ   317

 تهران -اصفهان  منظور حفاظت ازرطوبت و ...ه بنقاشي برروي محصوالتي مانند قلمدان ) با زيرساخت چوب يا مقوا ( وپوشاندن آن با الک)ماده اي طبیعي(  * * 61/38/1/1-1 نقاشی الكی   311

 زنجان -قزوين  ايجاد  نقوش ، گل و مرغ، صحنه هاي شکار و ...حکاكي يا منبت روي استخوان)صدف( با استفاده از ابزارهايي مانند انواع مُغار و قلم و  * * 61/12/1/1-1 وحكاكی روي استخواننقاشی   249

 مخمل و ...( با استفاده از نخ هاي نقده) نخي پهن و فلزي( اطلس، ماهوت، دوخت انواع نقوش سنتي بر روي پارچه هاي سنگین) * * 95/71/1/1-7 نَقَدِه دوزي  351
 -كردستان -خوزستان -قزوين -تهران -اصفهان)كاشان( -آذربايجان غربي)ارومیه(-آذربايجان شرقي

  يزد  -باس(هرمزگان)بندرع

 همدان    -تهران  –اصفهان  كوبیدن و فشردن قطعه هاي فلزي منقوش) مُهر( بر روي چرم عمل آمده و سپس پُر كردن فرورفتگي ها با طال يا نقره * * 03/49/1/2-8 ضَربی روي چرمنَقش اندازي   252

 يزد -انهااكثر است دوختن نقوش موجود  برروي پارچه  با استفاده از نخ هاي ابريشمي يا پشمي ،تا جايي كه پارچۀ زمینه ديده نشود. * * 95/65/1/2-7 نَقش دوزي   352

 تهران -اصفهان و دست ساز( )گیاهي و معدني ي شود با استفاده از رنگهاي طبیعي منقاشي كه در آن علم مناظر، مرايا، كالبدشناسي و پرسپکتیو  كمتر رعايت  * * 61/95/1/3-1 نگارگري  ایرانی   353

 سمنان -گلستان -خوزستان-ر محال بختیاريچها -مازندران مالیدن و وَرز دادن الیاف پشم بهاره و بلند گوسفند با آب گرم و صابون) و زردۀ تخم مرغ( تا درهم فرو رفتن كامل الیاف  * * 54/95/1/1-7 نمد   351

 )هرمزگان) عشاير -فارس) عشاير( رپايان در بین ايالت و عشاير با نقوش ذهنيدستبافته اي بطري مانند براي نگهداري و حمل و نقل نمك برپشت چها * * 54/57/1/1-7 نمكدان بافی   355

 تهران -چهار محال بختیاري -خوزستان–خراسان شمالي  -قزوين ربع شکل براي تزيین لباس، بندعینك، نوار نشانه كتاب و ...بافت نواري با نقوش هندسي و رنگارنگ با استفاده از كارت هاي م * * 99/93/1/2-8 نواربافی   256

 )گلستان) علي آباد كتول افته شده با الیاف سیاه و سفید و نخ گالبتون طاليي يا نقره ايي با كارگاه چوبي ساده با نقوش خاص منطقه علي آباد كتولنواري ب * * 99/93/1/2-8 نواربافی علی آبادكتول  357

 سیستان و بلوچستان دوخت و نصب نوارهاي) از قبل( سوزندوزي شده بر روي لباس هاي محلي سیستان و بلوچستان * * 95/93/1/1-7 نَواردوزي   351

 خراسان شمالي)اليین نو(  -تار 25مانند( در كالت نادري)خراسان شمالي( با استفاده از  Zيا  Sوعي نوار دو رنگ با نقوش خاص ) بافت ن * * 99/93/1/2-8 نيك بافی   351

 تهران ايجادفرمهاي مختلف و تهیه ظروف مصرفي و تزيیني و قطعات شیشه هاي رنگي با روش اتصال به يکديگر باحرارت دادن دركوره  *  94/46/1/1-8 هم جوشی شيشه  266

 لرستان)بروجرد( % مس(41%روي، 31% نیکل، 28سیني، انگاره و ... با استفاده از آلیاژ ورشو)  ساخت و منقوش ساختن ظروف مصرفي مانند سماور،  *  95/91/1/1-8 ورشوسازي   310

 ( )عشايرآذربايجان شرقي  -پارس آبد اصالندوز، جعفرآباد بیله سوار، انگوت مغان، مشکین شهر(اردبیل) فته اي بین قالي و گلیم داراي موتیف هاي حیواني انتزاعي شده ) داراي پود نازک و گره هاي رها در پشت آن(دستبا * * 54/54/2/3-7 ورنی  312

 قزوين -خوزستان -چهار محال بختیاري-ايالم ريسماني است سیاه و سفید، از جنس موي بُز. بسیار محکم و با دوام بعنوان بند چادر عشاير، افسار اسب و ... با نقوش ساده و انتزاعي * * 99/93/1/2-8 وَریس بافی  313

 لرستان -كردستان-سیستان و بلوچستان -خراسان -بوشهر -فهاناص-آذربايجان غربي بر لباس) صاحب منصبان(، جلد قرآن، پوشش ضريح و ...دوخت و نصب نوارهايي كه با مفتولیهاي مويین سفید يا زرد بافته شده باشند  * * 95/93/1/1-7 یَراق دوزي   311

 يزد ) با سیستم دوتار و دو پود(سانتي متر با الیاف پنبه اي سیاه و سفید و نقوش لوزي 588×58بافت زيراندازي به ابعاد تقريبي  * * 54/98/1/1-7 یزدي بافی   315

 *  51/24/1/2-9 یزدي بندي   311
و  بندي رسميحالتي است بین  بخشد ه فضايي كه در بر گرفته مياي خاص ب ها است كه جلوه ، پوشش قوسي شکل وروديگنبدنوع خاصي از نحوه كاربندي زير 

 مقرنس

 كاشان -اصفهان  -يزد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B3
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 تعریف گروه ها:

 دمیدن، قالب گیري و ... و شکل دهي و نقاشي يا تراش بر روي آن.عبارتست از ساخت ظروف و اشیاي مصرفي و تزيیني از جنس خمیر شیشۀ ذوب شده)كوارتز، سیلیس، مواد قلیايي، اكسیدهاي فلزي( به روشهاي  آبگينه:

قالي، گلیم، خورجین، جُل شم، كُرک، موي بُز، ابريشم( بافته مي شوند، مانند: بافته هاي داري: اين گروه شامل طیف وسیعي از صنايع دستي هستند كه با استفاده از دارهاي افقي يا عمودي و مواد اولیۀ طبیعي )پنبه، پ د:بافته هاي داري و نم

 اسب، زيلو. 

 نمد منسوج نبافته اي است از جنس كُرک، پشم و مو كه در اثر متراكم كردن و فشردن )وَرز دادن( الیاف فوق به دست مي آيد. نمــــد:

ت و مواد طبیعي، و با مدد گرفتن از انواع نوار و رودوزيها، لباس هاي محلي) تن پوش، پاي پوش، روسري، كـاله و ...( تهیـه   : به آن گروه از محصوال ت صنايع دستي اطالق مي شود كه با استفاده از انواع پارچه هاي دستبافپوشاک سنتي

 شوند.

تکمیل به مدد صنعتگر مي آيند اطالق مي گـردد، ماننـد: گالبتـون سـازي، دبـاغي       : به گروهي از حِرَف كه وابستگي مستقیم به صنايع دستي دارند وتأمین كننده مواد اولیۀ آنها بوده و يا در كارپيشه هاي سنتي وابسته به صنایع دستي

 سنتي، رفوگري و ... 

 و يا گره زدن وبستن)دارايي، دنداني(قسمت هاي موم نخورده)باتیك(  : چاپ سنتي عبارتست از رنگین و نقش دار كردن پارچه با وسايلي مانند قلم مو، مُهر)قلمکار(، از طريق پوشش با صمغ يا موم و رنگ آمیزيچاپ هاي سنتي

ند و شامل چهار گروه اصلي : رودوزيهاي پُركـار) پارچـۀ زمینـۀ كـار     گروهي از صنايع دستي هستند كه به وسیلۀ دوختن نقوش و تصاوير سنتي و يا الصاق اشیاء بر روي پارچه هاي ساده و يا نقش دار تهیه مي شو رودوزي هاي سنتي:

 بر روي پارچه( مي شوند. ندوزي، سُکمه دوزي)بیرون كشیدن تار يا پود پارچه( و رودوزيهاي الحاقي)اضافه نمودن و نصب منجوق، پولك، سکه، صدف، نوار، سِرمه و ...ديده نمي شود(، سوز

 : سفال، سراميک و کاشي

 كاري، دستي و فتیله اي(، گِل را فرم داده و در كوره پخته شوند. مانند: سفال كلپورگان، اللجین، سفال نقش برجسته.شامل فرآورده هايي است كه در آن با استفاده از خاک رُس و با روش هاي مختلف)چرخ  سفالگري:

 لعابي   به سفالي اطالق مي شود روي آن به وسیلۀ لعاب پوشانیده، منقوش نموده و دوباره در كوره پخته شود. مانند : سفال مینايي، رولعابي، زير سراميک:

 هفت رنگ انجام مي گیرد. شت پختۀ مسطح و لعابدار را كاشي مي گويند كه با تکنیك هاي نقاشي و يا چیدمان كاشي مانند: كاشي زرين فام، مُشبك، مُعَقَلي، مینايي،خ کاشي:

 باشد. مانند : جلد سازي چرمي، نقاشي روي چرم، سوخت روي چرم و ...   شامل مصنوعات تزيیني و كاربُردي است كه مادۀ اولیۀ آن پوست پاک شده و دباغي شدۀ حیوانات حالل  صنایع دستي چرمي:

نـد: معـرق،   گرديده و گروه وسیعي را شـامل مـي شـوند. مان   به دلیل ويژگي خاص و شکل پذيري مناسب الیاف سلولزي و به عنوان مادۀ اولیۀ فراوان و در قابل دسترس، در بسیاري از نقاط ايران تولید : صنایع دستي چوبي و حصيري

 منبت، خاتم، خراطي، محصوالت حصیري و ...

 مصنوعات تزيیني و كاربُري ساخته شده از قطعات به دست آمده از دريا مانند: صدف، گوش ماهي، استخوان ماهي، پوست و پولك ماهي و ... صنایع دستي دریایي:

 یمتي و نیمه قیمتي مانند: حجاري، خراطي سنگ، معرق سنگ، تراش سنگهاي قیمتي و نیمه قیمتي و ...ساخت محصوالتي به وسیلۀ تراش سنگ، فرآوري سنگهاي ق صنایع دستي سنگي:

یـك ضـربه زدن و يـا حـرارت دادن و ... داراي نقـوش      فاده از نصب جواهرات، تکنمحصوالت تزيیني و كاربُردي كه مادۀ اولیۀ آن فلزاتي مانند: آهن، برنج، مفرغ، مس وگاه فلزات گرانبها) طال يا نقره(  باشند و با است صنایع دستي فلزي:

 سنتي گردند مانند: دواتگري، مسگري، قلمزني، آهنگري سنتي) چلنگري(، مینا كاري، زيور آالت سنتي و ...
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 انند: تذهیب، تشعییر، طراحي سنتي، نقاشي قهوه خانه اي و ...به گروهي از فرآورده هاي صنايع دستي كه بُعد هنري آن بیشتر از بُعد مصرفي آن باشد اطالق مي گردد. م صنایع دستي مستظرفه:

ــه هاي سـنتي، پتـو و   بافته مي شوند و شامل: پارچه هاي تارنما، پود نما، اِحرامي بافي، پارچــــــنساجي سنتي:دست بافته هايي هستند كه به كمك دستگاههاي مختلف بافندگي: دو وَردي، چهار وَردي و ... الیاف طبیعي )پنبه، پشم، ابريشم(

 نوار بافي ها مي باشند.

، چوبي، شیشه ها رنگي، آيینـه و ... بـا اسـتفاده از نقـوش     به آن گروه از هنرهاي سنتي گفته مي شود كه در تزيینات معماري بنا و با استفاده از مالت هاي ساختماني از قبیل گچ، ساروج، آهك، كاشيهنرهاي دستي وابسته به معماري:

 اسالمي به معماري دهند. -و ختايي و هندسي، جالي ايراني اسلیمي


