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   سازنده گلهاي چرمي: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار: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 پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم بتواند از عهده شناخت انواع سازنده گلهاي چرمي

 .گلهاي طبيعي و ساخت انواع گلهاي چرمي برآيد

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

     ندارد : استانداردمهارت هاي پيش نياز اين
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت    83          :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      19        :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      64        :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت     -        :           زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65: ش نتايج كار عملي امتياز سنج-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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  سازنده گلهاي چرمي: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت ابزار و وسايل كار  1
  توانايي ترسيم الگو و يا كپي برداري از الگو وانتقال آن   2
  انايي تهيه الگو انواع گلتو  3
  توانايي رنگ آميزي الگوهاي مورد نظر  4
  توانايي تهيه سيم روكش دار و چسباندن آن   5
  توانايي چرمي كردن گل  6
  توانايي اتوكشي گلبرگ هاي آماده شده   7
  توانايي ساخت انواع پرچم  8
  توانايي وصل انواع پرچم به ساقه  9
  جزاي گلتوانايي ساختن و بستن ا  10
  توانايي اتصال برگ به ساقه   11
   مختلفكتوانايي ايجاد تزيينات و گل آرايي به سه سب  12
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   13
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  سازنده گلهاي چرمي: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي ينظر

  5  3  2  توانايي شناخت ابزار و وسايل كار  1
 بافـت و رنـگ   ،در ضـخامت (آشنايي با مقـوا، انـواع و كـاربرد هـر كـدام          1-1

  )مختلف
      

         فابريانو- اشتن باخ- كهلر-  

        و كاربرد آن ) چسب دوغي(آشنايي با التكس   2-1

        آشنايي با ماده نرم كننده التكس و كاربرد آن   3-1

        )رويال، ساتن، دوشس(آشنايي با پارچه   4-1

        آشنايي با انواع پودر و كاربرد هر كدام   5-1

         پودر اكريل- پودر تالك-  

        آشنايي با ماده پفكي و كاربرد آن   6-1

        آشنايي با انواع رنگ   7-1

         آبرنگ- رنگ پودري پارچه- رنگ روغني-  

         بهداشتي و كاربرد آن آشنايي با وازلين  8-1
        آشنايي با چسب، انواع و كاربرد هر كدام   9-1

        )مايع، حرارتي، چوب( چسب -  

        آشنايي با انواع سيم روكش دار در شماره هاي مختلف  10-1
        آشنايي با انواع ساقه ها و كاربرد هر كدام   11-1

        )آفتابگردان، رز، تزئيني( ساقه هاي -  

        آشنايي با نوار ساقه پيچ  12-1

         نوار گاترين-  

        آشنايي با پرچم ها، انواع و كاربرد هر كدام  13-1

        )كبريتي و صدفي، پفكي، جارويي، خميري( پرچم هاي -  

        )آرد و چسب چوب و آبليمو(آشنايي با خمير سنتي   14-1

         نخ قرقره و كاربرد آن آشنايي با  15-1
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  سازنده گلهاي چرمي: لام شغن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         انواع پودر مخملآشنايي با  16-1

         انواع اتوهاي گلسازيآشنايي با  17-1

        شناسايي اصول استفاده مناسب از وسايل و مواد اوليه   18-1

  7  5  2  ز الگو و انتقال آنتوانايي ترسيم الگو و يا كپي برداري ا  2

         وسايل و ابزار ترسيم الگوآشنايي با  1-2

         تلق و يا برگه راديولوژيآشنايي با  2-2

شناسايي اصول ترسيم الگوي طرح مورد نظر با استفاده از برگ طبيعي   3-2
  گل و يا الگوي طراحي شده 

      

        ر اساس الگوشناسايي اصول برش تلق و يا برگه هاي راديولوژي ب  4-2

        شناسايي اصول انتقال الگو بر روي مقواي اصلي و برش آن   5-2

  11  10  1  توانايي تهيه الگوي انواع گل  3

         اجزاي گلآشنايي با  1-3

         گلبرگ، كاسبرگ، پرچم، برگ، ساقه -  

         انواع گل مورد نياز در ساخت گلهاي چرميآشنايي با  2-3
بزرگ، قشقايي كوچك، ) جنگلي( ماگنوليا، قشقايي  رز، زنبق، الله،-  

، رز صد توماني، شقايق، )استرزيا(، گاليول، فرزيا، پرنده بهشتي ليليوم
ن، آنتريوم، يك نوع گل تزئيني، نرگس هلندي، اركيده، آفتابگردان، ليزي

آنيمون، كامليا، پامچال، ليس، سه تايي، رز سوخته، الله واژگون، زالزالك 
فه، تيغ، رز پرپر، كلمي، مينياتوري، غنچه هاي وحشي، وحشي، شكو

  ستاره اي، رز پيچ، ياس، داوودي، ميمون

      

        شناسايي اصول تهيه الگوي گلبرگ، كاسبرگ، برگ انواع گل ذكر شده  3-3
        شناسايي اصول برش الگوي گلبرگ، كاسبرگ، برگ انواع گل ذكر شده  4-3
        تلف الگوهاي گلهاي مخآشنايي با  5-3
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  سازنده گلهاي چرمي: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

رز، زنبق، الله، ماگنوليا، قشقايي بـزرگ، ليليـوم، گاليـول،           ( الگوي گل    -  
، رز صـد تومـاني، ليـزين، آنتريـوم، تزئينـي            )استرزيا(فرزيا، پرنده بهشتي    

 اركيده، آفتابگردان، آنيمون، كامليا، پامچال، ليس،       ، نرگس هلندي،  )سنبل(
 زالزالك وحشي، شكوفه، تيـغ، رز       ،سه تايي يا آماليس، رز سوخته، واژگون      

پرپر، كلمي، مينياتوري، غنچه هـاي وحـشي، سـتاره اي، رز پـيچ، يـاس،                
  )داوودي، ميمون

      

  12  10  2  توانايي رنگ آميزي الگوهاي مورد نظر  4

        رنگ و كاربرد آنها  آشنايي با  1-4

        )روغني، پودري، آبرنگ( رنگ -  

        شناسايي اصول خيس كردن گلبرگها   2-4

        شناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن انواع گل  3-4

        شناسايي اصول تهيه رنگ پودري  4-4

        شناسايي اصول رنگ آميزي انواع گل و برگ با رنگ پودري  5-4

        ل سايه زدن گلبرگ ها به دو روششناسايي اصو  6-4

         سايه زدن انتها و ابتداي گلبرگ به صورت تفكيكي-  

         سايه زدن انتها و ابتداي گلها به صورت مخلوط-  

  7  5  2  توانايي تهيه سيم هاي روكش دار و چسباندن آن   5

         سيم هاي روكش دار و بدون روكش در رنگهاي مختلفآشنايي با  1-5

        شناسايي اصول بريدن سيم در اندازه هاي مورد نظر  2-5

        شناسايي اصول چسباندن سيم روكش دار به گلبرگ آماده شده   3-5

        شناسايي اصول سيم زدن گل زنبق  4-5

        شناسايي اصول سيم زدن انواع گل  5-5

        شناسايي اصول يك اليه كردن   6-5

        شناسايي اصول دو اليه كردن   7-5
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  سازنده گلهاي چرمي: ام شغلن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  5  1  توانايي چرمي كردن گل  6

         مفهوم آن ،آشنايي با چرمي كردن انواع گل  1-6

        آشنايي با مواد مورد نياز   2-6

         التكس، نرم كننده، ژالتين و چسب چوب -  

       ايي اصول اضافه كردن ماده نرم كننده به التكس و آماده كردن آن شناس  3-6

        شناسايي اصول آغشته كردن گلبرگ به ماده التكس  4-6

        شناسايي اصول خشك كردن گلبرگ آغشته به التكس  5-6

        آشنايي با مدت زمان الزم جهت خشك شدن گلبرگ  6-6

        ودر بچه شناسايي اصول آغشته كردن گلبرگ با پ  7-6

  4  3  1  توانايي اتوكشي گلبرگ هاي آماده شده  7

        شناسايي اصول  اتوكشي گلبرگ آماده شده   1-7

         توسط دست و پارچه-  

         توسط سري اتوهاي گلسازي-  

        شناسايي اصول مچاله كردن گلبرگ گل رز  2-7

  3  2  1  توانايي ساخت انواع پرچم  8

       چم انواع پرآشنايي با   1-8

         تهيه خمير سنتيشناسايي اصول  2-8

         تهيه پرچم خميري و قيچي كردن آن شناسايي اصول  3-8

         تهيه پرچم پفكيشناسايي اصول  4-8

چسباندن پرچم هاي كبريتي به تخمك خميري آماده شناسايي اصول   5-8
 شده 

      

         بستن يك دسته پرچم كبريتي شناسايي اصول  6-8
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  سازنده گلهاي چرمي: شغلام ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1  توانايي وصل انواع پرچم به ساقه   9

         وصل انواع پرچم به ساقه آفتابگردانشناسايي اصول  1-9

         وصل انواع پرچم به ساقه رزشناسايي اصول  2-9

  13  11  2  زاي گلتوانايي ساختن و بستن اج  10

         بستن اجزاي گل با نخ شناسايي اصول  1-10

       رز و ساخت آن شناسايي اصول بستن اجزاي گل   2-10

       زنبق و ساخت آن شناسايي اصول بستن اجزاي گل   3-10

       الله و ساخت آنشناسايي اصول بستن اجزاي گل   4-10

       اخت آنماگنوليا و سشناسايي اصول بستن اجزاي گل   5-10

       بزرگ و ساخت آن) جنگلي(قشقايي شناسايي اصول بستن اجزاي گل   6-10

       قشقايي كوچك و ساخت آنشناسايي اصول بستن اجزاي گل   7-10

       ليليوم و ساخت آنشناسايي اصول بستن اجزاي گل   8-10

       گاليول و ساخت آنشناسايي اصول بستن اجزاي گل   9-10
       فرزيا و ساخت آنصول بستن اجزاي گل شناسايي ا 10- 10
        و ساخت آن)استرزيا(پرنده بهشتي شناسايي اصول بستن اجزاي گل  10- 11
        و ساخت آنرز صد تومانيشناسايي اصول بستن اجزاي گل  10- 12
        و ساخت آنشقايقشناسايي اصول بستن اجزاي گل  10- 13
        و ساخت آنينليزشناسايي اصول بستن اجزاي گل  10- 14
        و ساخت آنآنتريومشناسايي اصول بستن اجزاي گل  10- 15
       و ساخت آن بستن اجزاي يك نوع گل تزئيني شناسايي اصول 10- 16
        نرگس هلندي  و ساخت آنشناسايي اصول بستن اجزاي گل  10- 17
        اركيده و ساخت آنشناسايي اصول بستن اجزاي گل  10- 18
        آفتابگردان و ساخت آنايي اصول بستن اجزاي گل شناس 10- 19
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  سازنده گلهاي چرمي: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آنيمون و ساخت آنشناسايي اصول بستن اجزاي گل  10- 20
        كامليا و ساخت آنشناسايي اصول بستن اجزاي گل  10- 21
        پامچال و ساخت آنناسايي اصول بستن اجزاي گل ش 10- 22
        گل و ساخت شناسايي اصول بستن  10- 23

 ليس، سه تايي، رز سوخته، الله واژگون، زالزالك وحشي، شكوفه، تيـغ،             -  
رز پرپر، كلمي، مينياتوري، غنچه هاي وحشي، ستاره اي، رز پـيچ، يـاس،              

  داوودي، ميمون

      

  3  2  1  ه ساقه توانايي اتصال برگ ب  11

         نوار گاترين و كاغذ كشيآشنايي با  1-11
         برش كاغذ كشيشناسايي اصول  2-11
         پيچاندن نوار گاترين به دور ساقه شناسايي اصول  3-11

  6  5  1  توانايي ايجاد تزئينات و گل آرايي به سه سبك مختلف  12

         كاربرد گلهاي چرميآشنايي با  1-12
، L، بـادبزني،  مثلث، نيم دايره، گرد، همراه با شـمع (ه شكل    گل آرايي ب   -  

  )خروطي، خطي، مارپيچي، محدبم
      

 ايجاد تابلوهاي گل هاي چرمي و طراحي و اتصال كار بر            شناسايي اصول   2-12
  روي تابلو

      

        )برجسته، نيمه برجسته، نيمه تخت، تخت( اتصال -  

  4  2  2 اشت كار در محيط كار توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهد  13

        آشنايي با عوامل موثر در محيط كار   1-13
         استفاده از مصالح مقاوم از كف تا سقف-  
         نور مناسب-  
         آب مصرفي بهداشتي و قابل شرب-  
         تهويه مطبوع-  
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  سازنده گلهاي چرمي: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 وزشزمان آم
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 مجهز كردن درها و پنجره ها به توري سالم و فنردار جهـت جلـوگيري              -  
  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   2-13
        صول استفاده از جعبه كمك هاي اوليه شناسايي ا  3-13
        شناسايي اصول نحوه كار با كپسول آتش نشاني و اصول اطفاء حريق  4-13
        آشنايي با عوامل آتش زا و اصول اطفاء حريق   5-13
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  سازنده گلهاي چرمي: نام شغل 
    اي مواد و وسايل رسانه ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      ميز  1

     صندلي  2

     كپسول آتش نشاني  3

     جعبه كمكهاي اوليه   4

     تخته وايت برد  5

     قيچي  6

      سيم چين  7

      سري اتوي گلسازي  8

      پالت  9

      كاسه  10

      قابلمه  11

      مقوا  12

      التكس  13

      مواد نرم كننده  14

      پودر تالك  15

      پودر اكريل  16

      ماده   17

       روغني رنگ  18

       پودريرنگ  19

       چوبچسب  20

       مايع چسب  21

      سيم  22

       ساقه هاي تزئيني - رز-آفتابگردانساقه   23

      ساقه پيچ  24

      پرچم  25
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  سازنده گلهاي چرمي: نام شغل 

     اي مواد و وسايل رسانه‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      خمير  26

      نخ  27

      تلق  28

      گل  29

      برگها و گلهاي ريز  30

       حرارتيچسب  31

      اسفنج  32

      ماسك  33

      پارچه  34

       شمع– پايه حلقه –گلدان سبد   35

      ماژيك وايت برد  36

      تخته پاك كن   37

      دستكش  38

      مداد  39

      ارخودك  40

      كاغذ  41

  
 

  

 


