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

های مذکور اعالم  نشانی
 .نمایند

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 

 خیابـان  -تهـران  :دفتر طرح و برنامه های درسی
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالی خوشخیابان   -آزادی

   طبقه چهارم –ساختمان فناوری اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: کد پستی 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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  سازنده زیورآالت چوبی: 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
 با استفاده از چوب و نگین انواع مدلهای گردنبند و انگشتر و دستبند و کسی است کهت چوبی  زیورآالسازنده

 . را بسازد النگو برای خانمها و آقایان 

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  پایان دوره راهنمایی: میزان تحصیالت حداقل 
  دست و چشم سالم:  توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : نداردمهارت های پیش نیاز این استا

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت  160    :                آموزش    دوره طول

  ساعت   61   :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت   99  :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت        :    کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت     0:                    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 :داقل سطح تحصیالت ح
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  سازنده زیورآالت چوبی : نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  چوب شناسی توانایی   1
  توانایی طراحی و یا کپی برداری از روی مدل   2
  توانایی برش چوب   3
  توانایی سابیدن چوب برش خورده   4
  توانایی سابیدن چوب در مرحله دوم با دست   5
  اری چوب توانایی سوهان ک  6
  توانایی سوراخ کردن جای بند در چوب   7
  توانایی انداختن چوب در روغن   8
  توانایی زدن سمباده پوست آب  9
  توانایی مخراج کاری جهت نشاندن نگین و فلز   10
  توانایی انداختن بند و حلقه و قفل در طرحهای مورد نیاز   11
  در محیط کارتوانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت   12
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   زیورآالت چوبیسازنده: ام شغلن                                                                   
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  20  10  10  توانایی چوب شناسی   1

        ) شادچوب عناب، گردو، گالبی و شم(آشنایی با چوب، انواع و کاربرد آن   1-1

        شناسایی چوب عناب و ویژگی های آن   2-1

        آشنایی با ویژگی های فیزیکی چوب عناب   3-1

        آشنایی با ویژگی های شیمیایی چوب عناب   4-1

        شناسایی اصول تشخیص چوب مرغوب و مناسب جهت کار   5-1

        آشنایی با ضخامت مناسب چوب   6-1

  26  22  4  برداری از روی مدل توانایی طراحی و یا کپی   2

        آشنایی با کاغذ طراحی و کاغذ پوستی   1-2

        آشنایی با ابزار مورد نیاز   2-2

        شناسایی اصول طراحی مدلهایی که بسیار نازک نباشد   3-2

        شناسایی اصول کپی برداری از مدل و یا الگو   4-2

  23  15  8  توانایی برش چوب   3

        زار مورد نیاز  آشنایی با اب  1-3

        شناسایی اصول استفاه از اره مویی برقی   2-3

        شناسایی اصول استفاده از اره مویی دستی   3-3

       شناسایی اصول استفاده از تیغ اره مویی   4-3

        شناسایی اصول برش با توجه به مدل   5-3

  9  5  4  توانایی سابیدن چوب برش خورده   4

        ه ساب برقی شناسایی دستگا  1-4

        شناسایی اصول سابیدن چوب با دستگاه   2-4
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  سازنده زیورآالت چوبی: ام شغل                                                                   ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  14  10  4  با دست توانایی سابیدن چوب در مرحله دوم   5

        آشنایی با سمباده های چوب، انواع آن   1-5

        شناسایی سمباده و ویژگیهای آن   2-5

        شناسایی اصول سمباده زدن   3-5

  13  9  4  توانایی سوهان کاری چوب   6

سوهان دوسر، سه پهلـو، سـه پهلـو         (آشنایی با سوهان، انواع و کاربرد آن          1-6
 ) صاف نیم گرد، دم کاردی، دم موشی، دم گرد، چوب ساب

      

        ) گرد، نیم گرد، سه پهلو و صاف(شناسایی سوهان های دندانه ریز   2-6

        شناسایی اصول سوهان کاری چوب   3-6

  8  5  3  توانایی سوراخ کردن جای بند در چوب   7

        )1،5/1،2،5/2،3،5/3،4،5/4،5،5/5،6ه های مت(شناسایی مته آهن   1-7

        شناسایی اصول سوراخ کردن توسط مته   2-7

  3  1  2  توانایی انداختن چوب در روغن   8

        شناسایی روغن و ویژگیهای آن   1-8

        شناسایی اصول روغن کاری   2-8

  11  8  3  توانایی زدن سمباده پوست آب   9

        شناسایی سمباده پوست آب   1-9

        شناسایی اصول زدن سمباده پوست آب   2-9

  20  11  9  توانایی مخراج کاری جهت نشاندن نگین فلز   10

        شناسایی مخراج کاری   1-10

        شناسایی اصول مخراج کاری   2-10
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  وبیسازنده زیورآالت چ: ام شغل                                                                   ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  3  1  2  توانایی انداختن بند و حلقه و قفل در طرحهای مورد نیاز   11

        شناسایی بند و ویژگیهای آن   1-11

        شناسایی اصول انداختن بند و حلقه و قفل در طرح های مورد نیاز   2-11

  10  2  8   ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کارتوانایی بکارگیری  12

آشنایی با نحوه کار با دستگاههای برقی و حصول اطمینان از عدم اتصال               1-12
  آن

      

        آشنایی با وسایل حفاظت فردی  2-12

        استفاده از ماسک دهان-  

        استفاده از عینک طلقی-  

        جعبه کمک های اولیهآشنایی با کمک های اولیه و اصول استفاده از   3-12

        آشنایی با کپسول آتش نشانی و اصول اطفاء حریق  4-12

        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در کارگاه  5-12
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  سازنده زیورآالت چوبی :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

  میز کار فلزی  1
- M  5/1×1  

    

  کولر آبی  2
- 4500  

    

  بخاری گازی  3
- 1000   

    

  صندلی کار آموزی  4
- TGCD  

   

  دستگاه اره مویی   5
   برقی-

    

  تروموتور ساب الک  6
   برقی -

    

  موتور   7
   چرخ خیاطی ساده دوز-

    

  رابط موتور با سه نظام   8
   متوسط-

    

  مته   9
  5/4، 4، 5/3، 3، 5/2، 2، 5/1 ، 1 شماره -

    

  سنگ انگشتی   10
   سایز مختلف-

    

  دستگاه دریل   11
   برقی عمودی-

    

  مته های بزرگ   12
- 13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18  
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  سازنده زیورآالت چوبی :ام شغل ن
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

  تیغ اره مویی   13
- 01 ،02 ،03 ،08  

    

  سمباده پارچه ای   14
   زبر و نرم-

    

  سمباده پوست آب   15
- 180 ،280 ،400 ،1200  

    

  دم باریک   16
  با دسته عایق -

    

  چوب   17
   در رنگهای مختلف-

  
  

  روغن   18
  جال-

  
  

  الکل  19
   صنعتی-

  
  

  نگین   20
  6 شماره -

  
  

  نگین   21
  24 شماره -

  
  

  چسب دوقلو   22
   بی رنگ-

  
  

  چسب چوب   23
   کوچک-

  
  

  چسب   24
   قطره ای-
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  سازنده زیورآالت چوبی :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

  بند   25
   ابریشمی-

  
  

  بند چرمی   26
   ظریف-

  
  

  حلقه دو سر بند   27
   متوسط- ریز -

  
  

  قفل گردبند   28
   متوسط- ریز -

  
  

  صابون   29
   معمولی-

  
  

  کاغذ طراحی   30
- A4  

  
 

  مداد   31
- HB  

  
  

   مداد پاک کن   32
  معمولی -

  
  

  خط کش   33
   سانتی30 -

  
  

  شابلون   34
   معمولی-

    

 

  

 


