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 خ - خيابـان آزادي   -تهـران  : درسي هاي و برنامه    طرحدفتر
ســاختمان فنــاوري  -  تقــاطع خــوش و نــصرت - شــماليخــوش

     طبقه چهارم  -اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

 -خيابـان آزادي  -تهـران  :برنامه ريـزي    معاونت پژوهش و    
  -ي كـشور ا  سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه      -نبش چهارراه خوش  

  مجطبقه پن
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

      1345653868 :كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند
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  پيكر تراش چوب :نام شغل 

    استانداردخالصه 
  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
، آناتومي عمومي بدن انسان و پرندگان واند از احجام هندسي و غير هندسيكه بتپيكر تراش چوب كسي است 

و حيوانات در حاالت مختلف طراحي كرده و با استفاده از ابزار و چوب مناسب طرحهاي مختلفي را به چوب 
ت مختلف و انتقال داده و پيكر تراشي نمايد و از عهده پيكر تراشي تابلويي، پرندگان حيوانات، انسان در حاال

 . آثار تاريخي بر آيد

  :ويژگي هاي كارآموز 
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت 
  متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسمي

  ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :  دوره كارآموزيطول
  ساعت      384      :                 دوره كارآموزيطول

  ساعت       21      :               ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      363    :                ـ زمان آموزش عملي

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

   ساعت        -          :    زمان سنجش مهارت     ـ

     :زيابي مهارت كارآموزروش ار
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي - 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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  پيكر تراش چوب :نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني بهداشت  1
  توانايي طراحي احجام  2
  توانايي طراحي آناتومي عمومي بدن انسان  3
  توانايي طراحي آناتومي حيوانات  4
  توانايي شناخت ابزار در پيكرتراشي  5
  توانايي چوب شناسي در پيكرتراشي   6
  فاده از ابزار و كنده كاري چوب توانايي است  7
  توانايي انتقال طرح مورد نظر روي چوب  8
  توانايي برش چوب و حذف ضايعات كلي  9
  توانايي پيكر تراشي روي چوب  10
  توانايي پرداخت كار انجام شده  11
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  پيكر تراش چوب :نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع   ليعم نظري

  2  -  2  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني بهداشت  1

        آشنايي با حوادث احتمالي و روشهاي پيشگيري از آن  1-1

        آشنايي با عدم استفاده از دخانيات  2-1

        شناسايي اصول استفاده از جعبه كمكهاي اوليه  3-1

        تيشناسايي اصول رعايت نكات ايمني و بهداش  4-1

  2  1  1  توانايي طراح احجام  2

        احجام هندسي و غير هندسي آشنايي با  1-2

        آشنايي با ابزار طراحي احجام  2-2

        شناسايي اصول طراحي احجام هندسي و غير هندسي  3-2

  3  2  1  توانايي طراحي آناتومي عمومي بدن انسان  3

        آشنايي با تقسيمات كالسيك بدن انسان  1-3

        شناسايي اصول طراحي بدن انسان در حالت احجام  2-3

        شناسايي اصول طراحي بدن انسان با رعايت پرسپكتيو  3-3

        شاسايي اصول طراحي بدن انسان در حالتهاي مختلف  4-3

        شناسايي اصول طراحي بدن انسان در حالتهاي ورزشي، تند ،پرش  5-3

        حالتهاي مختلفشناسايي اصول طراحي دست و پا در   6-3

        شناسايي اصول طراحي چهره در حالتها و چرخشهاي مختلف  7-3

  2  1  1  توانايي طراحي آناتومي حيوانات  4

        آشنايي با آناتومي حيوانات و كاربرد آن در طراحي  1-4

        شناسايي اصول طراحي آناتومي حيوانات با رعايت پرسپكتيو  2-4

        ن حيوانات در حال حركت در حالتهاي مختلفشناسايي اصول طراحي بد  3-4
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  پيكر تراش چوب :نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع   عملي نظري

  4  1  3  در پيكر تراشي توانايي شناخت ابزار  5

        آشنايي با ابزار و وسايل الزم وكاربرد هر كدام  1-5

        مغار -  

        )چوبي الستيكي( چكش -  

        ليسه -  

        ساب چوب -  

        سنباده -  

        پيچ دستي -  

        تنگ -  

        دريل -  

        )برقي و دستي(اره  -  

        فرز -  

        شناسايي اصول نصب گيره برروي ميز كار  2-5

        شناسايي اصول شناخت و انتخاب ابزار مناسب  3-5

        رشناسايي اصول تيز كردن مغا  4-5

  8  4  4  توانايي چوب شناسي در پيكر تراشي  6

        تراشي انواع و كاربرد هر كدامآشنايي با چوب مورد مصرف در پيكر  1-6

        گردو -  

        راش -  

        گالبي -  

        سور -  

        ويژگيهاي چوب مورد مصرف در پيكر تراشي آشنايي با  2-6

        خشك بودن -  

        محكم بودن -  
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  پيكر تراش چوب :غل نام ش

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع   عملي نظري

        چرب بودن  -  

        بدون گره بودن -  

        آشنايي با بافت و الياف چوب و كاربرد آن در پيكر تراشي  3-6

        شناسايي اصول انتخاب مناسب ترين چوب جهت كار  4-6

        چوب در ابعاد مورد نظرشناسايي اصول برش   5-6

  25  24  1  توانايي استفاده از ابزار و كنده كاري چوب  7

        آشنايي با ابزار مناسب جهت كنده كاري   1-7

        شناسايي اصول كنده كاري چوب تا تسلط بر استفاده از ابزار  2-7

  5/6  5  5/1  توانايي انتقال طرح مورد نظر روي چوب  8

        انتقال طرح روي چوبآشنايي با روشهاي   1-8

        كشيدن طرح روي چوب -  

        چسباندن طرح و انتقال آن به چوب -  

        انتقال طرح از طريق كاغذ روغني به چوب -  

        شناسايي اصول انتقال طرح روي چوب به روشهاي گفته شده  2-8

  5/5  4  5/1  توانايي برش چوب و حذف ضايعات كلي  9

         وسايل الزمآشنايي با ابزار و  1-9

        شناسايي اصول برش چوب و حذف ضايعات كلي ازچوب طبق طرح  2-9

 324  320  4  توانايي پيكر تراشي روي چوب  10

        آشنايي با تاريخچه پيكر تراشي  1-10

        شناسايي اصول پيكر تراشي تابلويي  2-10

        شناسايي اصول پيكر تراشي پرندگان  3-10

        يكر تراشي حيواناتشناسايي اصول پ  4-10
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  پيكر تراش چوب :نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع   عملي نظري

        شناسايي اصول پيكر تراشي انسان در حاالت مختلف   5-10

        شناسايي اصول پيكر تراشي يك اثر تاريخي   6-10

  2  1  1  توانايي پرداخت كار انجام شده  11

        آشنايي با ابزار و وسايل كاري  1-11

        شناسايي اصول پرداخت كار انجام شده  2-11
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  پيكر تراش چوب :نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1  كپسول آتش نشاني  

 2  اي اوليهجعبه كمكه  

 3  روپوش كار  

 4  پيش بند مناسب  

 5  عينك  

 6  دستكش كار  

 7  مداد  

 8  مدادپاك كن  

 9  ماژيك  

 10  تصاويري از احجام هندسي و غير هندسي  

 11  كاغذ  

 12  مدلهايي از آناتومي بدن انسان   

 13  مدلهايي از حيوانات  

 14  تصاويري از حيوانات  

 15 زار مورد نيازانواع اب  

 16  انواع مغار در اندازه هاي متفاوت  

 17  چكش  

 18  ليسه  

 19  چوبساب  

 20  سنباده  

 21  پيچ دستي  

 22  تنگ  

 23  دريل  

 24  اره برقي و دستي  
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  پيكر تراش چوب :نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

خصات فنيمش تعداد شماره  رديف 

 25 فرز  

 26 ميزكار و گيره  

 27  سنگ برقي  

 28  سنگ سنباده و رويه  

 29  سنگ نفت  

 30  فرچه دستي  

 31  تنظيف  

 32  انواع چوب گردو، راش، گالبي  

 33  تصاويري از انواع چوب  

 34  مغار  

 35  چوب مناسب  

 36  كاغذ روغني  

 37  كاغذ طراحي   

 38  رد نظرطرح مو  

 39  چكش چوبي و الستيكي  

 40  الكل يا نفت  

  
  
 

  

 


