
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

   استاندارد مهارت و آموزشی

  نماکاری روی سفال
  

  هنر صنایع دستی وبرنامه ریزی درسی  گروه
  
  
  
  
  

  
  01/03/1382 :تاریخ شروع اعتبار

  8-2/1/92/95: استاندارد کد 
  

  
 خیابان  - تهران : و برنامه ریزی درسیدفتر طرح

 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالی خوشخیابان   -آزادی
   4 طبقه –ساختمان فناوری اطالعات و ارتباطات

   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن
  1457777363: کد پستی 

EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خیابان  - تهران :برنامه ریزی   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـی و    - نبش چهارراه خوش  -آزادی
   طبقه پنجم -ای کشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: کد پستی 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز کلیه صاحب
تقاضا دارد پیشنهادات و 
نظرات خود را درباره 

 به این سند آموزشی
های مذکور اعالم  نشانی
 .نمایند
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 نماکاری روی سفال :نام شغل 

    استانداردخالصه 

  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
نماکویر یا نما ‘ انواع نما سنگ ‘تزیین سفال با نما رومی‘  است که از عهده انتخاب  زمینه کارنماکار روی سفال کسی

  .کهنه کاری سفال و دکوپاژ و طالکوب برآمده و از حوادث ناشی از کار پیشگیری نماید‘ نما کاشی وسرامیک ‘ ترک 
   : ورودی ویژگی های کارآموز

  نماییپایان دوره راه: میزان تحصیالت حداقل 
   دست و چشم سالم- هوشیاری کامل–ورزیدگی جسمانی : توانایی جسمیحداقل 

  ندارد  :مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت    96        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     18      :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت      78     :                 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(سنجش نظری امتیاز - 1

  %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
  %10:   امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
   %65:   امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   :ویژگیهای نیروی آموزشی
  مرتبطلیسانس  :حداقل سطح تحصیالت 
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  نماکاری روی سفال:  نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی انتخاب زمینه کار  1
  توانایی تزیین سفال با نما رومی  2
  توانایی تزیین سفال بانما سنگ  3
  توانایی تزیین سفال با نما کویر  4
  توانایی تزیین سفال بانما کاشی  5
 توانایی تزیین سفال با دکوپاژ  6

 چوبی باطالکوب های توانایی تزیین سفال و تابلو  7

  توانایی تزیین سفال با کهنه کاری  8
  صندوقچهیک نمونه کهنه کاری توانایی تهیه   9
  توانایی پیشگیری از حوادث ورعایت نکات ایمنی بهداشتی  10
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  نماکاری روی سفال : ام شغلن

  اهداف و ریزبرنامه درسی 
 زمان آموزش

 شرح شماره
 جمع عملی نظری

  9  8  1  توانایی انتخاب زمینه کار  1

 سـماور ‘  پـارچ ‘  بـشقاب ‘  کـاپ  ‘ گلـدان  ‘  کوزه(آشنایی با انواع زمینه       1-1
  ) سفالی

      

        کاری آشنایی با ویژگیهای خاص سفال جهت نما  2-1

        کاری شناسایی اصول انتخاب سفال مناسب جهت نما  3-1

  13  12  1  توانایی تزیین سفال با نما رومی  2

        ) ... تور و‘  ژرسه (آشنایی با پارچه مناسب جهت نماکاری   1-2

        آشنایی با ویژگیهای پارچه  2-2

 رنـگ  ‘ مـل  ‘ چسب چوب بی رنـگ     (آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز          3-2
روغـن  ‘  )تینـر روغنـی   (حالل  ،  )  اسپری ، رنگهای ساختمانی ، پودری        (

  انواع قلم مو در شماره های متفاوت‘ جال

      

        شناسایی اصول ساخت رنگ متناسب با طرح  4-2

        هماهنگی رنگها و تضاد رنگها‘ آشنایی با ترکیب رنگ   5-2

        )چوب وآب روی سفالزدن مخلوط چسب (شناسایی اصول آماده سازی زمینه  6-2

        شناسایی اصول غلطاندن پارچه در چسب چوب وآب  7-2

        آشنایی با مدت زمان الزم جهت خشک شدن زمینه کار  8-2

       شناسایی اصول شکل دادن یاتزیین پارچه روی سفال  9-2

        شناسایی اصول رنگ آمیزی سفال و پارچه   10-2

        رومی شناسایی اصول تهیه کوزه نما  11-2

        شناسایی اصول تهیه وساخت تابلوی نما رومی   12-2

        شناسایی اصول تهیه و ساخت ستون نما رومی  13-2

        شناسایی اصول اکلیل زدن روی کار تمام شده  14-2
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  نماکاری روی سفال: نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  14  10  4  ی تزیین سفال با نما سنگتوانای  3

‘ پـودر سـنگ     ‘ پودرمـل   ‘ چسب چـوب  (آشنایی با ابزار ووسایل مورد نیاز       1-3
  )دستمال کاغذی‘ مرغ مشانه تخ‘ نگ ریزه س‘ پودر سیمان سفید

      

        شناسایی اصول خیساندن سفال به مدت چند ساعت  2-3

 پـودر سـنگ و پـودر        شناسایی اصول آماده سازی چسب چوب و پـودر مـل و             3-3
  سیمان سفید جهت نماکاری

      

        شناسایی اصول آماده سازی سفال با چسب چوب رقیق  4-3

        شناسایی اصول تزیین سفال نما سنگ پودری با گونی های کنفی  5-3

        شناسایی اصول تزیین سفال نما سنگ با شانه تخم مرغ روی کوزه  6-3

         سنگ با سنگ ریزه مرمری روی کوزهشناسایی اصول تزیین سفال نما  7-3

        ودری با اکلیلپشناسایی اصول رنگ آمیزی نماسنگ   8-3

        شناسایی اصول رنگ آمیزی نما سنگ شانه تخم مرغ با اسپری  9-3

        شناسایی اصول رنگ آمیزی نما سنگ سنگریزه ای با پودر اکلیل و قلم مو  10-3

        ا دستمال کاغذیشناسایی اصول تهیه نما سنگ ب  11-3

  8  6  2  توانایی تزیین سفال با نماکویر  4

       )آب و چسب چوب‘ خاک رس(آشنایی با ابزار و وسایل موردنیاز   1-4

        شناسایی اصول آماده سازی زمینه کاربا چسب چوب  2-4

        شناسایی اصول الک کردن خاک رس  3-4

        زان الزم اصول مخلوط کردن خاک رس و آب به میشناسایی  4-4

        شناسایی اصول خسیاندن گل تهیه شده به قسمتهای از زمینه که چسب خورده  5-4

        آشنایی با میزان ضخامت گل در نوع ترک ایجادی  6-4
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  نماکاری روی سفال :ام شغلن

   اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

ی نما کویر بـا رنگهـای سـاختمانی و رنگهـای            شناسایی اصول رنگ آمیز     7-4
  )تهیه یک نمونه کوزه نما کویر(روغنی و پودری

      

        )نماترک(شناسایی اصول ساخت و تهیه یک دیوار کوب نما کویر  8-4

  11  10  1 توانایی تزیین سفال بانما کاشی  5

        خرده کاشی و سرامیک‘ چسب چوب و مل (آشنایی با ابزار و مواد الزم   1-5

        شناسایی اصول آماده سازی سفال با چسب چوب و مل  2-5

        شناسایی اصول زدن خرده کاشی و سرامیک روی سفال با توجه به طرح  3-5

        شناسایی اصول تهیه وساخت یک نمونه نماکاشی روی کوزه سرامیک  4-5

  12  8  4  توانایی تزیین سفال با دکوپاژ  6

        )تصاویرمورد نیاز‘ چسب چوب رقیق شده ومل (آشنایی با ابزار ومواد الزم   1-6

        شناسایی اصول چسب زدن به قسمتهای از زمینه  2-6

        شناسایی اصول تهیه کپی لیزری از عکس ها و تصاویر مورد نیاز  3-6

        شناسایی اصول چسباندن عکس به محل مناسب  4-6

         چوب به قسمتهای از عکسشناسایی اصول زدن چسب  5-6

        شناسایی اصول قراردادن خمیر روی چسب چوب  6-6

        شناسایی اصول قراردادن عکس دوم روی کار انجام شده  7-6

        گلسازی11شناسایی اصول مشخص کردن خطوط دور خمیر با ابزار شماره  8-6

        ح کاربا کاردکشناسایی اصول زدن چسب چوب و مل رقیق شده به دور عکس و سط  9-6

        شناسایی اصول رنگ آمیزی کار آماده شده با رنگهای روغنی  10-6

        شناسایی اصول تهیه یک نمونه دکوپاژ روی زمینه گلدان یا بشقاب سفالی  11-6

  
  

  

 



 

 6

  نماکاری روی سفال :نام شغل

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  7  6  1   تزیین سفال وتابلوهای چوبی با طالکوبتوانایی  7
        )ورق طالیی‘ چسب چوب رقیق ‘ روغن جال‘ رنگ (آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز  1-7

        شناسایی اصول آماده کردن رنگ  2-7

        شناسایی اصول رنگ زدن روی زمینه  3-7
        زمینه روی قسمتهای از شناسایی اصول زدن چسب چوب رقیق شده  4-7
       شناسایی اصول چسباندن ورق طالیی روی قسمتهای چسب زده  5-7
        شناسایی اصول شکل دادن ورق های  طالیی و ترک کردن آن  6-7

        شناسایی اصول تهیه یک نمونه گلدان طالکوب  7-7

        شناسایی اصول تهیه یک نمونه حاشیه تابلو با طالکوب  8-7
  12  10  2   کهنه کاریتوانایی تزیین سفال با  8

‘ تصاویر  ‘ قیطان و سنگهای تزیینی   ‘ چسب چوب ومل  (آشنایی با ابزار و وسایل موردنیاز       1-8
  )اسپری‘ رنگهای پودری روغنی ‘)فرشته( مجسمه های گچی ‘موتیف چوبی  گچی

      

‘ بـرگ و گـل    ( شناسایی اصول اجـرای قالـب طـرح مـوردنظر روی خمیـر                2-8
  )طرحهای سنتی

      

        ناسایی اصول  زدن چسب چوب  به سفالش  3-8
        شناسایی اصول خمیرقالب زده شده به سفال  4-8

        11شناسایی اصول خط انداختن و فرم دادن ری خمیر با ابزارشماره  5-8
        شناسایی اصول تهیه یک نمونه طرح سنتی روی سفال با قالب  6-8
تهیـه  (به روش دیگر روی سـفال     شناسایی اصول چسباندن خمیر و چین دادن آن           7-8

  )دادن یک کوزه سفالی و قراردادن سنگهای تزیینی درآنیک نمونه چین 

      

        اصول رنگ آمیزی نمونه های انجام شدهشناسایی   8-8
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  نماکاری روی سفال :نام شغل

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  7  6  1  ونه کهنه کاری صندوقچهتوانایی تهیه یک نم  9
        )خمیر(شناسایی اصول آماده سازی چسب چوب و مل  1-9

        شناسایی اصول کاردک زدن نامرتب خمیر روی صندوقچه  2-9

       شناسایی اصول چسباندن موتیف ها یا فرشته ها روی زمینه بعد ازخشک شدن  3-9

        شناسایی اصول ساختن لوله هایی از خمیر  4-9
        شناسایی اصول چسباندن لوله های خمیری به قسمتهایی از طرح  5-9
زدن ‘زدن اسپری روی زمینه کـار     ( شناسایی اصول رنگ آمیزی نمونه کار       6-9

  )زدن رنگ روغنی سفیدمات‘ رنگ گل ماشی بطور پراکنده 
      

        شناسایی اصول پاشیدن مل به نمونه رنگ آمیزی شده  7-9

  2  1  1   حوادث و رعایت نکات ایمنی وبهداشتیتوانایی پیشگیری از  10
        آشنایی با حوادث ناشی از کار  1-10
        آشنای با کمکهای اولیه واصول انجام آن  2-10
        شناسایی اصول اطفاء حریق واستفاده از کپسول آتش نشانی  3-10
        در استفاده از رنگهاشناسایی اصول رعایت نکات ایمنی   4-10

        ی اصول رعایت نکات بهداشتی در محیط کارگاهشناسای  5-10

        شناسایی اصول پیشگیری از حوادث  6-10
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  نماکاری روی سفال :نام شغل 
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

    تعدادی  انواع سفال ساده بدون لعاب  1

    تعدادی عکس و صویر از سفال های متفاوت  2

    3  فیلم آموزشی  3

    15  چسب چوب بی رنگ  4

    مقداری  آب ومل  5

    15  )رنگهای پودری‘ رنگهای ساختمانی ‘ اسپری (اع رنگانو  6

    1  )تینر روغنی(حالل   7

    1  روغن جال  8

  بسته از هرکدام  15  قلم مو  9

  لیتر  5  ظرف مخصوص  10

  لیتر  15  کوزه و گلدان سفالی وستون سفالی  11

  سری در شماره های متفاوت  مقداری  پودر سنگ  12

    مقداری   سفیدپودر سیمان  13

    مقداری  سنگ ریزه های مرمری  14

    مقداری  شانه تخم مرغ  15

    مقداری  دستمال کاغذی  16

    مقداری  تکه هایی از گونی کنفی  17

    مقداری  پودر اکلیل  18

    مقداری   خاک رس  19

    مقداری  خرده کاشی و سرامیک  20

    مقداری  قیطان  21

    مقداری  سنگهای تزیینی  22

    15  انواع صندوقچه چوبی  23
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  نماکاری روی سفال: نام شغل 
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

    15  گلسازی11ابزار شماره   24

    15  ورق طالیی  25

    15  تابلوی چوبی  26

    15  موتیف چوبی و گچی  27

    15  )فرشته(مجسمه گچی   28

    15  کاردک  29

    مقداری  نگ روغنی سفید ماتر  30

    1  جعبه کمکهای اولیه  31

    1  کپسول آتش نشانی  32

    تعدادی  فیلم آموزشی  33

    تعدادی  وسایل کمک آموزشی  34

 

  

 


