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  نقش برجسته کاری روی سفال: 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
کار روی سفال کسی است که با تاریخچه هنر سفال آشنایی داشته و از عهده طراحی، تهیه گل نقش برجسته 

مناسب، ایجاد نقش برجسته، انتخاب و انتقال طرح روی سطح و حجم و در حالت چرمینگی، خشک کردن و 
 .پخت قطعات، لعاب زنی قطعات پخته شده برآمده و از حوادث احتمالی پیشگیری نماید

   :ورودیی کارآموزویژگی ها
  پایان دوره راهنمایی : میزان تحصیالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه : توانایی جسمیحداقل 

  ندارد  :مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت       160        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت         39        :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت         121      :                 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
  لیسانس مرتبط :حداقل سطح تحصیالت 
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   نقش برجسته کاری روی سفال:نام شغل
 رست توانایی های شغل فه

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی تشخیص تاریخچه هنر سفال  1
  توانایی طراحی   2
  توانایی تهیه گل مناسب   3
  توانایی ایجاد نقش برجسته   4
  توانایی انتخاب و انتقال طرح روی سطح و حجم   5
  توانایی ایجاد طرح روی قطعه در حالت چرمینگی  6
  ردن و پخت قطعات توانایی خشک ک  7
  توانایی لعاب زنی قطعات پخته شده   8
  توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی   9
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   نقش برجسته کاری روی سفال:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  3  1  2  ریخچه هنر سفالتوانایی تشخیص تا  1

        آشنایی با سابقه هنر سفال در ایران   1-1
        آشنایی با تاریخچه سفال در جهان   2-1

        ثیر متقابل اقتصاد و سفال أآشنایی با ت  3-1
        شناسایی اصول شناخت تاریخچه هنر سفال   4-1

  35  30  5  توانایی طراحی  2

        )زیه و تحلیل، اجراتجدیدن، (آشنایی با مفهوم طراحی   1-2

        آشنایی با عناصر و مبانی طراحی   2-2

         نقطه-  

         خط-  

         سطح-  

         حجم-  

شناسایی اصول طراحی از روی مدلهای ساده و تجزیـه آنهـا بـه اشـکال                  3-2
  ساده 

      

 حجـم و ایجـاد      نقطـه، خـط، سـطح،     شناسایی اصول کار کردن با عناصر         4-2
  ختلف سطوح و احجام م

      

شناسایی اصول طراحی از طبیعت، هندسه مناظر، سـطوح مختلـف دور و               5-2
  نزدیک و عمق 

      

        آشنایی با آناتومی بدن انسان و حیوان   6-2

        شناسایی اصول طراحی از بدن انسان ، حیوان و مجسمه ها   7-2
        آشنایی با تکنیک های مختلف طراحی   8-2

         طراحی با مداد-  
         قلم و مرکب-  

         ذغال -  
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   نقش برجسته کاری روی سفال:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         پاستل -  
        آشنایی با ابزار و وسایل طراحی و کاربرد هر کدام   9-2
و مرکـب،   مـداد، قلـم     (شناسایی اصول طراحی با تکنیک هـای مختلـف            10-2

  )ذغال، پاستل
      

        آشنایی با طراحی مدرن و کاربرد آن   11-2
        آشنایی با نگارگری ایرانی و کاربرد آن   12-2

        آشنایی با نمادها، عالئم و اسطوره ها   13-2

        آشنایی با طراحهای قرینه و قرینه سازی   14-2

        شناسایی اصول اجرای طرحهای قرینه   15-2

  14  10  4  ایی تهیه گل مناسبتوان  3

        آشنایی با انواع خاک رس و کاربرد هر کدام   1-3

         کائولن -  

        سایر رس ها  -  

         آشنایی با مواد غیر رسمی، خواص و کاربرد آنها -  2-3

         سیلیس-  

         فلدسپات -  

        ....)آهک، شاموت و ( مواد غیر رسی دیگر -  

        ، درصد انقباض، استحکام تیسیتهانجام آزمایشات پالسشناسایی اصول   3-3
        شناسایی اصول انتخاب خاک مناسب جهت تهیه گل   4-3

        آشنایی با ابزار مورد نیاز جهت تهیه گل  5-3

        شناسایی اصول تهیه گل   6-3
         آماده سازی گل -  

         ورز دادن و هواگیری گل -  
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  ری روی سفال نقش برجسته کا:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         کهنه کردن گل جهت نگهداری و مراقبت از گل -  

  22  20  2  توانایی ایجاد نقش برجسته  4
        آشنایی با نقش برجسته و روشهای ایجاد آن و کاربرد آن   1-4

          ابزار و دست توسط-  
         به روش تکثیری -  

         توسط اعمال الیه های دوغاب -  

        آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز   2-4

        شناسایی اصول تهیه دوغاب   3-4

        شناسایی اصول قالبگیری از نقش   4-4

         اصول ایجاد نقش برجسته به روی تکثیری شناسایی  5-4

        توسط ابزار و دست شناسایی اصول ایجاد نقش برجسته   6-4

        شناسایی اصول ایجاد نقش برجسته توسط اعمال الیه های دوغاب   7-4

  14  10  4  توانایی انتخاب و انتقال طرح روی سطح و حجم  5

        آشنایی با طرح مورد نیاز   1-5

        آشنایی باتناسب و هماهنگی طرح با سطح و حجم  2-5

        ل طرح و کاربرد آنها سایل انتقاوآشنایی با ابزار و   3-5

        آشنایی با روشهای انتقال طرح   4-5
        شناسایی اصول اجرای مستقیم طرح روی زمینه   5-5
        شناسایی اصول اجرای غیر مستقیم طرح روی زمینه   6-5

         سوزن کاری، شابلون فشار، کاربن -  

  28  18  10  توانایی ایجاد طرح روی قطعه در حالت چرمینگی  6

        سایل مورد نیاز وآشنایی با ابزار و   1-6
        شناسایی اصول ایجاد طرح روی سطح و حجم درحالت چرمینگی   2-6

        آشنایی با میزان ضخامت قطعه متناسب با طرح   3-6
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   نقش برجسته کاری روی سفال:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول پرداخت سطح قلم خورده   4-6
        شناسایی اصول پرداخت نهایی و تکمیل کار   5-6

  12  10  2  توانایی خشک کردن و پخت قطعات   7

        آشنایی با خنک کردن قطعات   1-7
        شناسایی اصول خشک کردن قطعات   2-7

        آشنایی با انواع کوره و کاربرد آنها   3-7

         اصول چیدن قطعات در کوره شناسایی  4-7

        شناسایی اصول روشن کردن و کنترل دمای کوره   5-7

        شناسایی اصول خاموش کردن کوره و تخلیه آن   6-7

  25  20  5  توانایی لعاب زنی قطعات پخته شده  8

        آشنایی با آماده سازی لعاب   1-8

        شناسای اصول آماده سازی دوغاب لعاب  2-8

        ایی با روشهای لعاب زنی آشن  3-8

         غوطه وری-  

         پیستوله -  

         قلم مویی-  

         آبشاری-  
شناسایی اصول لعاب زدن قطعات با روشهای غوطه وری، پیـستوله، قلـم               4-8

  مویی، آبشاری
      

        شناسایی اصول چیدن قطعات لعاب زده در کوره   5-8
        شناسایی اصول تخلیه کوره   6-8

ــی و    9 ــشگیری از حــوادث و رعایــت نکــات ایمن ــایی پی توان
  بهداشتی

5  2  7  

        آشنایی با حوادث شغلی و علل بروز آنها   1-9
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   نقش برجسته کاری روی سفال:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با وسایل ایمنی و بهداشت کار فردی   2-9
        شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی   3-9
        آشنایی با عوارض جانی، علل آنها و اصول انجام کمکهای اولیه   4-9

        آشنایی با آتش سوزی، علل و اصول آتش نشانی   5-9

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 8

  نقش برجسته کاری روی سفال :نام شغل 
    مواد و وسایل رسانه ای ‘  ابزار ‘فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      وسایل کمک آموزشی   1
      مداد  2
      کاغذ  3
      تخته شاسی   4
     Bمداد  5
      ذغال  6
      تخته زیر دستی  7
      گیره دار  8
      مرکب  9
      پاستل   10
      قلم فلزی  11
      مجسمه و مدلهای زنده   12
      کاغذ پوستی  13
      کاغذ ساده کاربن   14
      همزن آزمایشگاهی  15
      لوح گچی  16
      دستگاه فخر کورن   17
      قالب گچی انقباض و استحکام  18
      کاردک   19
      آسیاب   20
      اکسترودر  21
      الک  22
      وردنه   23
      سیم   24
      نایلون  25
      مخزن پالستیکی دردار  26
      انواع قالب   27
      الستیکی چکش   28
      هاون چینی   29
      قلم تیزبر  30
      سطل پالستیکی   31
      قلم دم پهن  32
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  نقش برجسته کاری روی سفال :نام شغل 
    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      قلم سیمی   33
      مقوا   34
      سوزن  35
     تنسیلقلم اس  36
      اشل   37
      قلم تخت   38
      قلم سیمی  39
      قلم دندانه دار   40
      قلم چشم بادامی  41
       اسفنج  42
      سمباده نرم   43
      خشک کن   44
      انواع کوره   45
      قطعات خشک شده   46
      تجهیزات کوره   47
      ترکیب لعاب  48
      قطعات بیسکویت شده   49
      مگنت  50
      یل آتش نشانیوسا  51
      وسایل کمکهای اولیه   52

 

  

 


