
 
  
  
  
  

  

  
  

  

  

  استاندارد مهارت و آموزشی
  
  

  ابر آرا
  

  صنایع دستی و هنر برنامه ریزی درسیگروه 
  
  
  
  

   1/5/79: اعتبار تاریخ شروع 
 1-2/1/97/62: استانداردکد 

 

 

 خیابـان-تهـران: و برنامـه ریـزی درسـی       طرحدفتر  
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالی خوشخیابان   -آزادی

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

  1457777363: کد پستی 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

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

کور اعالم های مذ نشانی
 .نمایند

خیابـان   -تهـران  :برنامـه ریـزی     معاونت پـژوهش 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 
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: نام شغل   ابرآرا  
    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
جات، را طراحی کرده و قطعات ابر جات، سبزیجات، آدمک، شیرینی طرح انواع میوهابر آرا کسی است که بتواند

 .بدوزد و سپس آنها را تزئین نماید  سانتی را به اشکال مختلف برش داده و 3

  :  ورودی ویژگی های کارآموز
  پایان دوره راهنمایی: میزان تحصیالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه: توانایی جسمیحداقل 

  ندارد  : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

  :موزشی آ دوره طول
  ساعت      52        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       10      :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت       42      :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت         -        :  کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت         -    :                     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  :حداقل سطح تحصیالت 
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  ابرآرا: نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  کارطراحی و ترسیم نقشهتوانایی   1
 توانایی برش ابر  2

 توانایی دوخت قطعات ابر  3

 آمیزی ابرتوانایی تهیه رنگ و رنگ  4

 توانایی تزیین نمودن انواع ابر تولید شده  5

 پیشگیری از حوادث، رعایت نکات ایمنی و بهداشتیتوانایی   6
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  ابر آرا :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  12  8  4    طراحی و ترسیم نقشه کارتوانایی   1

        با طراحی احجام آشنایی   1-1

        احجام هندسی -  

        احجام غیر هندسی -  

         اصول طراحی احجام غیرهندسی مورد نیازشناسایی  3-1

        جاتهمیو -  

        سبزیجات -  

        جاتشیرینی -  

        آدمک -  

        برداری از اجسام مختلفشناسایی اصول کپی  4-1

  4  3  1 توانایی برش ابر  2

       آشنایی با ابر مورد نیاز  1-2

       آشنایی با وسایل و ابزار مورد نیاز  2-2

       مترگیری و کاربرد متر یا سانتیآشنایی با اندازه  3-2

       شناسایی اصول برش ابر  4-2

       جات و سبزیجات ذکر شده میوه برش ابر به صورت مستقیم و هاللی-  

        شناسایی اصول برش ابر به صورتهای  5-2

 کیوی، هلو، نارنگی، خیـار،موز،گیالس، گالبـی، آلبـالو، تـوت          (جاتمیوه -  
  ...سبز و نه، گوجهفرنگی، خرمالو، پرتغال، زردآلو، سیب، انار، طالبی، هندوا

      

        ...زمینی،پیازو فرنگی،سیبای،گوچهریزودلمهسیر،بادمجان،فلفل(سبزیجات 2-5-2

        آدمک، کیک و رولت 3-5-2
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  ابر آرا :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  16  14  2  قطعات ابرتوانایی دوخت   3

        )کوک و بخیه(آشنایی با انواع دوخت قطعات  1-3

        آشنایی با وسایل و ابزار دوخت  2-3

        شناسایی اصول دوخت قطعات ابر  3-3

         دوخت قسمتهای داخلی قطعات-  

         دوخت قسمتهای بیرونی قطعات-  
  9  7  2  آمیزی ابرتوانایی تهیه رنگ و رنگ  4

        آشنایی با رنگ، انواع و کاربرد آن  1-4

         رنگهای پودری-  

         گواش-  

        آشنایی با ترکب رنگها و بدست آوردن رنگ دلخواه  2-4

        آشنایی با دایره رنگ و کاربرد آن  3-4

        شناسایی اصول تهیه رنگ مورد نظر با توجه به نوع کار  4-4

        آمیزی ابرشناسایی اصول رنگ  5-4

  9  8  1  توانایی تزئین نمودن انواع ابر تولید شده  5

        آشنایی با تزئین مواد  1-5

         گل آرایی-  

        آرایی میوه-  

        آرایی سبزی-  

        آراییشناسایی اصول گل  2-5

        آراییشناسایی اصول میوه  3-5

        آراییشناسایی اصول سبزی  4-5
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  ابر آرا :ام شغلن
 امه درسی اهداف و ریزبرن

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  2  2  -  توانایی پیشگیری از حوادث، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی  6

        آشنایی با حوادث احتمالی در کارگاه  1-6

        های اولیه و اصول انجام آنآشنایی با کمک  2-6

        های اولیه انجام کمک-  

        صول اطفاء حریقنشانی و اآشنایی با آتش  3-6

        نشانی و اطفاء حریق انجام آتش-  

        شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی  4-6

         پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی-  
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  ابرآرا: نام شغل

  رسانه ایلفهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسای

 شماره تعداد مشخصات فنی ردیف

   ابزار طراحی  1

    مداد و کاغذ طراحی  2

    مدل میوه جات و سبزیجات و شیرینی جات و آدمک  3

    کاغذ کاربن  4

    ابر نیم سانتی  5

    قیچی  6

    خط کش   7

    ر خیاطیسانتی مت  8

    نخ  9

    سوزن  10

    ابر نیم ساعتی  11

    قطعات برش خورده ابر  12

    ) رنگ گواش–رنگ پودری : ( انواع رنگ مورد نیاز  13

    ابر نیم سانتی به میزان الزم جهت هر قطعه  14

    فیلم های آموزشی مربوطه  15

    عکس و تصاویر مربوط  16

    ابزار جهت تزیین مواد ایجادی  17

    وسایل آتش نشانی  18

      وسایل کمکهای اولیه  19

  

  

 


