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  سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد بازيافت: نام شغل                       

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

  قدرت انجام كار به مفهوم :توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
 كسي است كه بعد از گذراندن دوره آموزشي الزم بتواند با مواد بازيافتي و سازنده نماها و تابلوهاي روستايي

غيرقابل استفاده در منازل طرحهاي زيباي جنگل، منازل روستايي، مرداب ، مسجد و تكايا و طرحهاي ابداعي 
 .ديگري را ايجاد نمايد 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني:  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت 120    :                آموزش    دوره طول

  ساعت  40   :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   80  :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت    -    :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت     - :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت    -      :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25: ) نش فنيدا(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط :حداقل سطح تحصيالت 
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  سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد بازيافت : نام شغل                    
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي طراحي و تشخيص مباني طراحي   1
  توانايي رنگ شناسي   2
  توانايي آماده سازي زمينه   3
  توانايي ايجاد فضاهاي پشت زمينه   4
   حجم سازي روي زمينهتوانايي  5
  توانايي انتخاب طرح مناسب   6
  توانايي ساخت تزئينات چوبي در طرح  7
  توانايي فضاسازي داخل اتاقها  8
  توانايي ساخت تزئينات عروسكي و ميوه جات با خمير نان خشك  9
  انجام چند نمونه پروژه نماهاي روستاييتوانايي   10
   ايمني و بهداشت كار در محيط كارتوانايي بكارگيري ضوابط  11
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  سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد بازيافت: ام شغلن                   
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  10  5  5  توانايي رنگ شناسي  1

        )نقطه، خط، سطح، حجم(آشنايي با مباني طراحي   1-1

        اغذشناسايي اصول تمرين نقطه در روي ك  2-1

        شناسايي اصول تمرين كشيدن انواع خط  3-1

        شناسايي اصول ايجاد انواع سطح  4-1

        شناسايي اصول ايجاد حجم  5-1

        آشنايي با انواع پرسپكتيو، كاربرد آنها  6-1

        شناسايي اصول رسم پرسپكتيو از جهات مختلف  7-1

  5  2  3  توانايي رنگ شناسي  2

         و مباني رنگآشنايي با رنگ  1-2

        آشنايي با دايره رنگ و كاربرد آن   2-2

        آشنايي با هماهنگي رنگها، كمپوزيسيون و تركيب رنگ  3-2

        شناسايي اصول ساخت رنگ هاي تركيبي از رنگ طبيعي يا شيميايي  4-2

        آشنايي با رنگ هاي متضاد و كاربرد آنها  5-2

        هاي متناسب با طرح ايجاديشناسايي اصول به كارگيري رنگ  6-2

  5  3  2  توانايي آماده سازي زمينه  3

        )چوب(آشنايي با مواد اوليه زمينه   1-3

         نئوپان-  

         سه اليي-  

        فيبر -  

        شناسايي اصول برش چوب در ابعاد مورد نظر   2-3
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  با مواد بازيافتسازنده نماها و تابلوهاي روستايي : ام شغل                   ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        آشنايي با اره دستي و كمان اره   3-3

        شناسايي اصول آماده سازي زمينه   4-3

  8  5  3  توانايي ايجاد فضاهاي پشت زمينه  4

        آشنايي با طرحهاي پشت زمينه كار   1-4

        قاشي كردن پشت زمينه كار شناسايي اصول ن  2-4

        شناسايي اصول ايجاد يك دورنما به وسيله رنگ آميزي و نقاشي   3-4

  20  15  5  توانايي حجم سازي روي زمينه  5

        آشنايي با يونوليت، مقوا و فيبر در ابعاد مختلف   1-5

        شناسايي اصول حجم سازي با مواد ذكر شده با توجه به طرح مورد نظر  2-5
        شناسايي اصول استفاده از پارچه هاي درشت باف جهت پوشش يونوليت   3-5
        )چسب چوب(آشنايي با چسب مورد نياز   4-5

  5  3  2  توانايي انتخاب طرح مناسب  6

، جنگـل و     ، مـسجد   ، نخلـستان   روستايي، مـرداب  (آشنايي با انواع طرح       1-6
  )طرحهاي سنتي 

      

        ح مناسب با توجه به مواد در دسترسشناسايي اصول انتخاب طر  2-6

، دربهـا و    پنجـره هـا     (شناسايي اصول انتخـاب موقعيـت جزييـات طـرح             3-6
  )فضاهاي جانبي

      

  17  12  5  توانايي ساخت تزئينات چوبي در طرح  7

        آشنايي با ضايعات چوبي بال استفاده  1-7

        آشنايي با اره دستي و تيغ اره و طرز كار آن   2-7

شناسايي اصول برش چوب در ابعاد مورد نياز جهت ساخت دربها و پنجره               3-7
  ....)ها و پله، نردبان و 
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  سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد بازيافت: ام شغل                   ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول رنگ آميزي چوب با رنگهاي اضافي و ضايعات   4-7

        شناسايي اصول استفاده از تلق هاي بيرنگ و رنگي به جاي شيشه   

،  ، بـالكن هـا   دربهـا و پنجـره هـا   (شناسايي اصول ساخت تزئينات چوبي      
  )، نرده هاي چوبي، پله ها و نردبانها تراس ها

      

  15  10  5  اقهاتوانايي فضاسازي داخل ات  8

پارچه تور، بريده روزنامه مقواهاي (آشنايي با ابزار و مواد مورد نياز   1-8
  )كوچك، جعبه هاي شيريني و مواد ضايعاتي ديگر

      

        شناسايي اصول آماده سازي مواد مورد نياز   2-8
شناسايي اصول چسباندن مواد و فضا سازي مناسب داخل اتاق ها و   3-8

  فضاهاي ديگر 
      

توانايي ساخت تزئينات عروسـكي و ميـوه جـات بـا خميـر                9
  خشك

2  3  5  

        آشنايي با مواد خمير و تناسب مواد اوليه   1-9

، صـيفي جـات ، سـبزيجات و          ، ميـوه   شناسايي اصول سـاخت عروسـك       2-9
  گلهاي خميري 

      

        شناسايي اصول رنگ آميزي تزئينات خميري  3-9

         تزئينات در جايگاههاي مناسب طرحشناسايي اصول قراردادن  4-9

        شناسايي اصول كيلر زدن به تزئينات   5-9

  25  20  5  توانايي انجام چند نمونه پروژه نماهاي روستايي  10

         نمونه ديواركوب روستايي2شناسايي اصول ساخت   1-10

         نمونه طرح مرداب2شناسايي اصول ساخت   2-10
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  سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد بازيافت:  ام شغل                   ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

         نمونه طرح مرداب 2شناسايي اصول ساخت   3-10

        نمونه طرح نخلستان 1 شناسايي اصول ساخت  4-10

        غ نمونه طرح كوچه با1شناسايي اصول ساخت   5-10

        شناسايي اصول ساخت چند نمونه طرح ابداعي  6-10

  5  2  3 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  11

        آشنايي با عوامل مؤثر در محيط كار  1-11

         استفاده از مصالح مقاوم از كف تا سقف -  

         نور مناسب -  

        آب مصرفي بهداشتي و قابل شرب -  

         تهويه مطبوع-  

 مجهزكــردن درب هــا و پنجــره هــا بــه تــوري ســالم و فنــردار جهــت -  
  جلوگيري از ورود حشرات و جوندگان

      

         طرز استفاده صحيح از ابزار كار-  
         طرز نشستن صحيح -  

        شناسايي اصول رعايت  نكات بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار  2-11

        ل نحوه كار با كپسول آتش نشاني و اصول اطفاء حريقشناسايي اصو  3-11

        آشنايي با  عوامل آتش زا   4-11
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  سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد بازيافت :نام شغل                        
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  ميز  1
 كارگاهي -

    

  صندلي  2
   چوبي-

    

  كپسول آتش نشاني   3
   كيلويي پودر خشك6 -

    

   كمكهاي اوليه جعبه  4
   سري كامل تجهيزات-

    

  تخته وايت برد   5
   سانتيمتر70×100 -

    

  كمان اره   6
   معمولي-

    

  گيره  7
   براي ثابت كار كردن-

    

  سوهان   8
   نرم و زبر-

    

  كاتر موكت بري  9
   معمولي-

    

  قيچي  10
   ريز و درشت فلزي-

    

  اره   11
   دستي-

    

  زيابزار مجسمه سازي يا گلسا  12
  11 شماره-
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  سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد بازيافت :                       نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  سنباده  13
   نرم و زير-

  
  

  تيغ  14
  كاتر -

  
  

  قلمو سرسخت  15
 3و5و7وسط شماره  مت-كوچك -

  
  

  چسب  16
  چوب-

  
  

  چوب هاي دور ريز  17
 نئوپان ، فيبر ، سه اليي ، جعبه هاي ميوه -

  
  

  نان  18
  خشك-

  
  

  يونوليت   19
 در ضخامتهاي مختلف -

  
  

  گوني  20
  كنفي-

  
  

  كارتن   21
  مقوايي -

  
  

  گل ها و علف هاي خشك   22
 در باغچه، پارك، فضاهاي باز -

  
  

  ميوه  23
  كاج-

  
  

  عكسهاي تزئيني  24
  معمولي-
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  سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد بازيافت :                       نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  شمع  25
 تزئيني ريز -

  
  

  پوست و مو  26
 نارگيل -

  
  

  پارچه  27
 معمولي در رنگهاي مختلف -

  
  

  تكه لوله بخاري فنري  28
  معمولي-

  
  

  تخم گلها و گياهان  29
  معمولي-

  
  

  جعبه پالستيكي  30
  ميوه-

  
  

  گچ  31
  سفيد -

  
  

  سيمان   32
  سياه-

  
  

  خاك  33
  معمولي-

  
  

  رنگ  34
 گواش ، آبرنگ ، روغني ، پودري -

  
  

  شاخه بريده درخت  35
 لي معمو-

  
  

  چوب كبريت  36
  معمولي-
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  سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد بازيافت :                       نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  اسباب بازي  37
  شكسته-

  
  

  آتل شكسته بندي   38
  معمولي-

  
  

  چوب بستني  39
 در انواع مختلف -

  
  

  جعبه شيريني  40
 معمولي -

  
  

  توري  41
 در و پنجره -

  
  

  خاك  42
  اره -

  
  

  طلق  43
  بي رنگ-رنگي -

  
  

  سيم لخت   44
  معمولي -

  
  

  پوست گردو  45
  معمولي  -

  
  

  پسته  46
  معمولي -

  
  

  نارگيل  47
  معمولي -

  
  

  خرما  48
  معمولي -
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  سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد بازيافت :                 نام شغل       
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  انبه   49
  معمولي -

  
  

  ماژيك وايت برد  50
  قرمز ، آبي  -

  
  

  تخته پاك كن  51
  وايت برد  -

  
  

 

  

 


