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   شمع ساز: 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
ز عهده آماده كردن مواد شمع سازي و تهيه شمع هاي ريختگي بي اشك، شمع ساز كسي است كه بتواند ا

 .شناور، چند اليه، يخي و فانتزي برآيد

   :ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

   ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت       66      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        26     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت        40    :                 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:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :يروي آموزشيويژگيهاي ن
  ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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  شمع ساز: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  سازنده شمعتوانايي آماده كردن مواد اصلي   1
  فتيله توانايي درست كردن و بعمل آوردن   2
  توانايي آماده كردن قالب شمع و فتيله درون آن   3
   ذوب كردن پارافين در حمام آب گرم توانايي  4
  توانايي تخمين پارافين مذاب در قالب   5
  توانايي سرد كردن مايع مذاب در قالب   6
  توانايي بيرون آوردن شمع از درون قالب   7
  توانايي تكميل كردن شمع ساخته شده از نظر ظاهري   8
  توانايي رنگ كردن شمع   9
  توانايي معطر كردن شمع  10
  توانايي تزئين روي شمع  11
  توانايي ساختن شمع هاي فانتزي در اشكال مختلف گل و گياه و حيوانات و پرندگان و ساير اشكال   12
  توانايي ساختن شمع هاي بي اشك   13
  توانايي ساختن شمع هاي شناور   14
  توانايي ساختن شمع هاي بلوري   15
  توانايي ساختن شمع هاي چند اليه  16
  وانايي پيش گيري از حوادث ناشي از كار ت  17
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   شمع ساز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  2  5  سازنده شمع توانايي آماده كردن مواد اصلي   1

ريختگي، بي اشك، يخي، بلوري ، شناور، شمع هاي (شناسايي انواع شمع   1-1
  )زيفانت

      

        آشنايي با پارافين جامد مورد مصرف در شمع سازي   2-1
        آشنايي با استارين و مصرف آن درشمع سازي   3-1
        آشنايي با موم عسل مناسب با پارافين مصرفي در شمع   4-1
        آشنايي با انواع جال دهنده ها و ويژگيهاي هريك   5-1
        محو كننده هاآشنايي با انواع   6-1
        )قيطاني، پنبه اي (آشنايي با انواع فتيله و مورد مصرف هر يك   7-1
پولك، سـنگ، مرواريـدهاي بـدلي تورهـاي         ( آشنايي با انواع مواد تزئيني        8-1

  )پالستيكي، و غيره 
      

        آشنايي با انواع قالب هاي مناسب براي شمع ريختگي   9-1
        در شمع سازي آشنايي با خواص استارين و كاربرد آن   10-1
ظرف آلـومينيمي بـزرگ و      (آشنايي با ابزار كار مناسب براي ساختن شمع           11-1

كوچك، چنگال، كارد، همزن، تكه هاي سرب يا ميخهاي كوچـك، گيـره             
فتيله يا تركه براي راست نگه داشتن فتيله، بـراكس، نمـك طعـام، اسـيد                

  )يك، موم، قيف، مقوا، چسب، نوار چسب ورب

      

  6  4  2  يي درست كردن و بعمل آوردن فتيلهتوانا  2

        آشنايي با انتخاب فتيله در رابطه با اندازه و شكل شمع   1-2
شناسايي عمل آوردن فتيله در محلول براكس و نمك طعام و يا محلول   2-2

  يك وراسيد ب
      

        آشنايي با موم كشيدن روي فتيله و دليل آن   3-2

  5  4  1  شمع و فتيله درون آنتوانايي آماده كردن قالب   3

        )سوراخ دار و بدون سوراخ(آشنايي با انواع قالبها از نظر شكل و جنس   1-3
        قالب شمع و فتيله درون آنشناسايي اصول آماده كردن   2-3
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   شمع ساز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

بكمك جسم سربي كوچك   ( قرار دادن فتيله درون قالب         اصول شناسايي    3-3
در قالبهاي بدون سوراخ و يا عبور دادن از سوراخ ته قالب در قالـب هـاي                 

  و كنترل كردن سر آزاد آن ) سوراخ دار

      

        آشنايي با طول مناسب فتيله  4-3
 چرب كردن سطح داخلـي قالـب بـا روغـن زيتـون و يـا                 شناسايي اصول   5-3

  ليكون و يا روغن ساالد اسپري سي
      

  3  2  1  توانايي ذوب كردن پارافين در حمام آب گرم  4
         پارافين جامد و استارين در انواع شمع تشناسايي نسب  1-4

        آشنايي با خطرات ناشي از احتراق پارافين جامد و پيشگيري از آن   2-4

        شناسايي اصول ذوب كردن پارافين   3-4

رافين در حمام آب گرم و اضافه كردن استارين در انواع  ذوب كردن پا-  
  شمع 

      

  3  2  1  توانايي تخمين پارافين مذاب در قالب   5

شناسايي چگونگي و تخمين پارافين در قالب و پيشگيري از ايجاد حبـاب               1-5
  هوا در آن 

      

 آشنايي با ميزان ارتفاع پارافين مذاب در قالب وپر كردن سطح فـرو رفتـه                2-5
   شدن دآن پس از سر

      

ســوراخ شــدن ظــروف (آشــنايي بــا پيــشگيري از حــوادث ناشــي از كــار   3-5
پالستيكي بـدليل داغ بـودن مـايع مـذاب،آتش سـوزي و حريـق در اثـر                  
مجاورت مايع مذاب يا آتش، كدر شدن مايه هـاي رنگـي در اثـر حـرارت        

  )زياد

      

        ن مايع مذاب  كنترل مستقيم بودن فتيله در دروشناسايي اصول  4-5

        تخمين مايع مذاب در قالب  شناسايي اصول  5-5
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   شمع ساز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

  4  2  2  توانايي سرد كردن مايع مذاب در قالب  6
        آشنايي با قراردادن قالب مايع مذاب در ظرف آب سرد تا ارتفاع مناسب    1-6
شناسايي اصول قراردادن قالب مايع مذاب در ظـرف آب سـرد تـا ارتفـاع                  2-6

  مناسب  
      

آشنايي با كنترل ايجاد پيشگيري از حباب هوا در شمع ضمن سرد سازي   3-6
  و پيشگيري از ترك خوردن 

      

        ل سرد كردن مايع مذاب شناسايي اصو  4-6
  3  2  1  توانايي بيرون آوردن شمع از درون قالب  7

        شناسايي اصول خارج كردن شمع از قالب   1-7
  3  2  1  توانايي تكميل كردن شمع ساخته شده از نظر ظاهري  8 
 رفع برجستگيهاي سطحي و كف شمع به كمـك چـاقو و              اصول شناسايي  1-8

  يا كاردك 
      

 جال دادن سطح شمع به كمك جوراب نايلون و يـا مـايع               اصول يشناساي  2-8
  جال دهنده 

      

        شناسايي اصول تكميل كردن شمع ساخته شده از نظر ظاهري   3-8
  4  2  2  توانايي رنگ كردن شمع   9

        آشنايي با انواع رنگ هاي مناسب رنگرزي شمع  1-9
         رنگ پودري -  
        قاشي  رنگ هاي روغني مناسب براي ن-  
         مدادهاي شمعي -  

        آشنايي با رنگ هاي اصلي و فرعي و طرز تهيه هر يك  2-9
        شناسايي اصول رنگ كردن شمع   3-9

  2  1  1   شمعمعطر كردنتوانايي   10
        آشنايي با مواد معطر كننده و طرز استفاده از آنها   1-10
        آشنايي با ميزان مصرف مواد معطر كننده   2-10
        شناسايي اصول استفاده از مواد معطر كننده   3-10
        شناسايي اصول معطر كردن شمع   4-10
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   شمع ساز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

  4  2  2  توانايي تزئين روي شمع  11
 از پارافين مذاب، استفاده(آشنايي با روش هاي مختلف تزئين روي شمع   1-11

نوارهاي تزئيني مناسب، گل هاي شمعي، كنده كاري روي شمع، ايجاد 
  )فرو رفتگي روي شمع

      

        به روش هاي مختلف شناسايي اصول تزئين روي شمع   2-11
توانايي ساختن شمع هاي فانتزي در اشكال مختلـف گـل و              12

  گياه و حيوانات و پرندگان و ساير اشكال
2  4  6  

        آشنايي با الگوي گياهان و پرندگان و ساير حيوانات   1-12
         فتيله اشتنآَشنايي با قالب مناسب و طرز گذ  2-12
        آشنايي با سرد و گرم كردن شمع و دقت هاي الزم در آن   3-12
        آشنايي با مواد مايع رنگي قابل استفاده و هم آهنگي رنگ ها   4-12
مع هاي فانتزي در اشكال مختلف گل و گياه و شناسايي اصول ساختن ش  5-12

  حيوانات و پرندگان و ساير اشكال
      

         الگوي گياهان و پرندگان و ساير حيوانات تهيهشناسايي اصول  6-12
         فتيله اشتنشناسايي اصول قالب ريزي و طرز گذ  7-12
        شناسايي اصول سرد و گرم كردن شمع   8-12

  3  2  1  هاي بي اشكتوانايي ساختن شمع   13
        آشنايي با شمع هاي بي اشك و موارد مصرف آنها   1-13
        شناسايي اصول ساختن شمع هاي بي اشك   2-13

  4  3  1  توانايي ساختن شمع هاي شناور  14
        آشنايي اب شمع هاي شناور و موارد مصرف آنها   1-14
        شناسايي اصول ساختن شمع هاي شناور   2-14

  3  2  1  يي ساختن شمع هاي بلوريتوانا  15
         شمع هاي بلوري و موارد مصرف آنها با آشنايي   1-15
         ساختن شمع هاي بلوري در انواع مختلف  اصولشناسايي  2-15

  4  3  1  توانايي ساختن شمع هاي چند اليه  16
        آشنايي با شمع هاي چند اليه و مورد مصرف آنها   1-16
        در انواع مختلفختن شمع هاي چند اليه شناسايي اصول سا  2-16
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   شمع ساز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1  توانايي پيش گيري از حوادث ناشي از كار  17
        آشنايي با ويژگي هاي شعله ور شدن پارافين  1-17
        سوختن با پارافين مذاب آشنايي با كمك هاي اوليه ناشي از   2-17

        آشنايي با خطرات ريختن پارافين در فاضالب   3-17
        شناسايي اصول انجام كمك هاي اوليه   4-17

        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني و بهداشتي   5-17

        شناسايي اصول پيشگيري از حوادث ناشي از كار   6-17
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  شمع ساز :ل نام شغ
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      موم تجارتي يا پارافين جامد استارين   1
      قالب در انواع مختلف   2
      فتيله در انواع مختلف   3
      پولك هاي رنگي   4
      سنگ رنگي   5
      مرواريد هاي بدلي     6
      تورهاي پالستيكي  7
      مواد معطر كننده   8
      اكليل يا ساير مواد جال دهنده   9
      كاغذ   10
      ظروف آلومينيومي بزرگ و كوچك  11
       كاغذ باطله،روزنامه  12
      مقوا   13
      قيچي  14
      دانه هاي سربي   15
      روغن زيتون و يا روغن ساالد   16
      اسپري سيلكون   17
      د حريقكپسول ض  18
      )دماسنج(ميزان الحراره   19
      ظرف حمام آب   20
      سنجاق هاي ته بلوري   21
      ظرف آب سرد   22
      يك قطعه چوب باريك   23
      يخچال   24
      كاردك   25
      موم عسل  26
      اسيد بوريك   27
      نمك طعام   28
      براكس   29
      جسم سربي كوچك با ميخ هاي كوچك  30
      ع مذابماي  31
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  شمع ساز :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
       شمع ريخته شده در قالب   32
      جوراب نايلون با اسپري جال دهنده بدون بو  33
      كاردك   34
      رنگ هاي پودري  35
      رنگهاي روغني   36
      دهاي شمعيمدا  37
      ظرف حل كردن رنگ   38
      مواد معطر كننده   39
      نوارهاي تزئيني  40
      مرواريد  41
      سنگ  42
      چاقوي نوك تيز   43
      چنگال  44
      ماژيك هاي نقاشي شمعي   45
      چكش  46
      چاقو   47
      مته دستي   48
      فتيله پنبه اي   49
      اجاق  50
      ظرف گرم كردن آب  51
      رنگهاي مختلف   52
      مفتول فلزي   53
      سيم گل  54
      قيف  55
      چراغ گاز  56
      جعبه كمك هاي اوليه   57

 

  

 


