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 خیابـان  -تهـران  : درسـیهای و برنامه  طرحدفتر
 -  تقــاطع خـوش و نــصرت  - شـمالی  خـوش خ -آزادی

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوری اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگــار66944120  و66944119: تلفــن

  1457777363 :کدپستی
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خیابـان  - تهران :برنامه ریزی   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـی و    - نبش چهارراه خوش  -آزادی
  مجطبقه پن  -ای کشور حرفه
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

      1345653868 :کدپستی
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز کلیه صاحب
تقاضا دارد پیشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
این سند آموزشی به 

های مذکور اعالم  نشانی
 .نمایند
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  بامبوباف : نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  :شغل مشخصات عمومی
میز ـ صندلی ـ تختخواب و انواع ( از عهده طراحی و بافت برای اشیاء مختلف بامبوباف کسی است که بتواند

بر آمده و مدلهای مختلف اشیاء را به کمک انواع بامبو بافته و ضمناً بتواند انواع اشیاء بافته شده ) لوازم لوکس
 .حصیری را تعمیر کند و دارای اطالعات و مهارت زیر باشد

   :ورودیویژگی های کارآموز
  پایان دوره راهنمایی: میزان تحصیالت داقل ح

  سالمت جسمی و روانی : توانایی جسمیحداقل 
   ندارد  :مهارت های پیش نیاز این استاندارد

  :موزشی آ دوره طول
  ساعت     370          :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      45          :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت      325       :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت       -        :      کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت     -         :                     پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت      -           :       زمان سنجش مهارت        ـ

  :روش ارزیابی مهارت کارآموز
  %25): دانش فنی( امتیاز سنجش نظری- 1
  %75 : امتیاز سنجش عملی - 2
  %10:   امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
 %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   :ویژگیهای نیروی آموزشی
  لیسانس مرتبط :حداقل سطح تحصیالت 
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  بامبوباف :نام شغل

 فهرست توانایی های شغل 

 اییعنوان توان ردیف

  توانایی شناخت خیزران از سایر مواد مصرفی معمول در حصیربافی  1
  توانایی پخت بامبو  2
  توانایی طراحی فرم های اولیه بر حسب سفارش  3
  توانایی شکل دادن و قالب گیری  4
  توانایی حرارت دادن بامبوی به قالب کشیده شده در حرارت خنک بوسیله مشعل دستی  5
  کردن طرح مورد نظرتوانایی پیاده   6
  توانایی انجام کارهای درودگری مربوط به حصیربافی  7
  توانایی درست کردن فریم  8
  توانایی به فریم کشیدن انواع بافت برحسب طرح مورد نظر  9
  توانایی بافت و شکافت  10
  توانایی تکمیل کار  11
  توانایی رنگ کاری  12
  توانایی پتینه کاری یا سایه زدن  13
  توانایی رویه کاری  14
  توانایی رفوکاری  15
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  بامبوباف :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

توانایی شناخت خیزران از سـایر مـواد مـصرفی معمـول در               1
  حصیربافی

6  5  11  

        کز تولید خیزران در دنیاانواع بامبو مورد مصرف هر یک به مرآشنایی با   1-1
        امکان پرورش خیزران در ایران و شرایط کشت خیزرانآشنایی با   2-1

        اختالف خیزران با سایر مواد مصرفی در حصیربافیآشنایی با    3-1

  6  5  1  توانایی پخت بامبو یا خیزران  2

        شناسایی پخت بامبو و هدف از آن   1-2

         پخت آشنایی با پخت و مدت  2-2

        شناسایی اصول پخت بامبو یا خیزران  3-2

  29  25  4  طراحی فرم های اولیه بر حسب سفارشتوانایی   3

هدف از طراحی ـ طراحی و روش آن کپیه از روی  ، ابزار طراحیآشنایی با   1-3
  مدل و یا ایجاد طرحهای ابتکاری

      

بی و انـواع آن ـ   چـو (شناسایی جنس فریم و انواع آن و کاربرد هـر یـک     2-3
  ) فایبرگالس در فرمهای پیش ساخته فلزی و انواع آن ـ

      

         فرم های اولیه  طراحی اصولشناسایی  3-3

  25  20  5  توانایی شکل دادن و قالب گیری  4

        و موارد مصرف هر یک) فلزی و چوبی(شناسایی قالب   1-4
        ب مدل  قالب کشیدن بامبوی پخته شده بر حس اصول شناسایی  2-4
        شناسایی اصول شکل دادن بامبو پخته شده   3-4

توانایی حرارت دادن بامبوی به قالب کشیده شده در حرارت            5
  خنک بوسیله مشعل دستی ـ نفتی یا گازی

2  10  12  

        )شمعل دستی، نفتی یا گازی(آشنایی با ابزار   1-5

        شده  حرارت دادن بامبوی به قالب کشیده شناسایی اصول  2-5
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  بامبوباف :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  52  50  2  توانایی پیاده کردن طرح مورد نظر  6
        شناسایی انواع طرح بافت و کاربرد هریک  1-6

ـ ساده النه زنبوری ـ ستاره ـ ربع خورشید ـ نیم خورشید ـ تمام خورشـید        
  ـ دو شبکه ـ زیر و رو ـ منظومه صفحه ـ میزشماری و غیرهدانیال –

      

         ابزار کارآشنایی با   2-6
        شناسایی اختالف بافتهای باال از یکدیگر  3-6
        شناسایی اصول انجام بازیافت های مختلف بامبو   4-6

  60  50  10  توانایی انجام کارهای درودگری مربوط به حصیر بافی  7

 فرز ـ اره برقی و دستی و دریل  (شناسایی برش مواد اولیه بوسیله ابزار زیر  1-7
  )و موارد استفاده از هر یک و ایمنی های مربوطه

      

        شناسایی سایر ابزار الزم در نجاری و کاربرد هر یک   2-7
 مـیخ و    ، چـسب    ، مغار سـمباده     ، چوب ساب    ،پیچ دستی   ،  ـ گیره دستی      

  نواع آن و غیره پیچ و ا،انواع آن 
      

         لیسه کاری اصولشناسایی  3-7
        ـ لیسه کاری و دالیل آن و ابزار الزم  

  32  30  2  توانایی درست کردن فریم  8

        فریم طریقه  وصل کردن  اصولشناسایی  1-8
        شناسایی اصول استفاده از ابزار مناسب   2-8

  42  40  2   مورد نظرتوانایی به فریم کشیدن انواع بافت برحسب طرح  9

         آن شناسایی سوراخ کردن فرم و دالیل  1-9
        شناسایی انواع چوب و کاربرد آن  2-9
 نگهـداری نوارهـای حـصیر روی فـریم و کوبیـدن آن و                اصول شناسایی  3-9

  چسب زدن
      

        شناسایی زمان الزم جهت خنک کردن چسب و کشیدن آن  4-9
        ن انواع بافت شناسایی اصول به فریم کشید  5-9
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  بامبوباف :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  42  40  2  توانایی بافت و شکاف  10

         چگونگی شروع کردن و ادامه دادن انواع بافت اصولشناسایی  1-10

بتـدا تـا    خط راستکی از ا، شبکه اول ، شبکه ، چهارخانه  ،سوراخ  ،سمبه   -  
   نوار دوزی، شبکه آخر ،پایان کار راستکی بافی 

      

         وصل کردن رهروی قدیم به جدید اصولشناسایی  2-10

        شناسایی اصول بافت چند نمونه طرح بامبو   3-10

  7  5  2  توانایی تکمیل کار  11

         تکمیل کار ـ پلیسه برداری اصولشناسایی  1-11

        ی لبه کار  نوار باف اصولشناسایی  2-11

        شناسایی اصول تکمیل چند نمونه کار بافته شده   3-11

  12  10  2  توانایی رنگ کاری  12

رنگ کاری و دالیل آن و ابزار آن و طریقه کـاربرد ابـزار               اصول   شناسایی  1-12
  آن

      

 درآوردن زیر کار و لیسه کـاری لبـه دسـتی و بتونـه زدن                 اصول شناسایی  2-12
  انواع آن 

      

         ساخت انواع آستر به منظور رنگ های مختلف  اصولشناسایی  3-12

         مخلوط کردن آسترها و دالیل آن اصولشناسایی  4-12

         زدن پوشش آخری اصولشناسایی  5-12

 نـیم و تمـام      ، پلی استر و انواع آن       ، انواع کیلر    ،کیلرکاری و دالیل آن      -  
   ورق طال، تینر ،جال 

      

  12  10  2  )لندن کاری(تینه کاری با سایه زدن توانایی پ  13

         پتینه کاری و دالیل آن و مورد استفاده آن اصولشناسایی  1-13
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  بامبوباف :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  22  20  2  توانایی رویه کوبی  14

        یآشنایی با انواع رویه و رویه کوب  1-14
        آشنایی با کاربرد رویه کوبی  2-14

        رویه کوبی و موارد مصرف آن ـ انواع رویه اصول شناسایی  3-14

  6  5  1  توانایی رفو کاری  15

        تعمیر انواع بافتاصول شناسایی   1-15
         در آوردن   هم رنگ اصولشناسایی  2-15
         تعمیر فریم کار  اصول شناسایی  3-15
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  بامبوباف :نام شغل 
    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      و نمونه های الزم) نمایش فیلم و اسالید ( انواع بامبو  1
کاغذ شطرنجی ـ مدل ـ خط کش ـ تخته رسم ـ کپیه ـ ابزار        2

  نقشه کشی
    

ی چوبی و فلزی بر حسب مدل ـ میخ ـ چکـش ـ پـیچ      قالبها  3
  ماشین دوخت 

    

      مشعل دستی ـ نفتی یا گازی  4
ـ     5  دریل ـ سمباده، چـوب    سیم چین ـ دم باریک ـ پیچ درفش 

  ساب، چکش، مداد
    

فرز ـ اره برقی و دستی ـ دریل و انـواع سـوزنهای آن ـ پـیچ         6
  دستی ـ گیره دوبل

    

       ـ لیسه ـ انواع چوبنگهدارنده ـ سمباده  7
      انواع فریم ـ دم باریک خیزران ـ سیم چین  8
      مشعل دستی و پنبه و الکل ـ سمبه  9
      پیستوله ـ پمپ ـ لبه سمباده و بتونه آماده کار ـ کیلر  10
      پتینه یا پارچه آستری  11
      گل میخ ـ آستری متقال ـ علف خشک ـ تسمه ـ نخ پنبه  12
      پلی استر جال و جوهر ـ آستر بامبو ـ قیچی رنگ پوشش و   13

 

  

 


