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:نام شغل    نمايشيساز  عروسك  
    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
 كسي است كه از عهده شناخت انوع عروسك هاي نمايشي برآمده و توانايي طراحي و يشينماساز  عروسك

ترسيم الگوي عروسك ، ساخت اسكلت بدن جانداران و برش لباس عروسك و دوخت پوشش ، پشت و رو 
 . را بسازد كردن لباس و اتصال سر عروسك به بدن آن برآمده و همچنيني بتواند عروسك هاي سايه 

   : ورودي كارآموزويژگي هاي 
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني :  توانايي جسميحداقل 

   ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :  آموزشي  دوره طول
  ساعت   250     :  آموزش                   دوره طول

  ساعت    98     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   152   :                 ـ زمان آموزش عملي

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

  ساعت      -    :   مان سنجش مهارت             زـ

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

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي 
 صنايع دستي و دارا بودن گواهينامه مربيگـري از سـازمان آمـوزش فنـي و        ليسانس :حداقل سطح تحصيالت    

  ور و گذراندن دوره پداگوژي  حرفه اي كش
  
  

  

 



 2

  
  

  نمايشيساز  عروسك:  نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  شناخت عروسك نمايشيتوانايي   1
 توانايي طراحي و ترسيم الگوي عروسك   2

 توانايي ساخت اسكلت بدن جانداران   3

   برش بدن عروسكتوانايي  4
  بدن عروسك دوخت پوشش توانايي  5
   پشت رو كردن بدن عروسكتوانايي  6
  اتصال سر عروسك به بدن آنتوانايي  7

  ساخت عروسكهاي سايهتوانايي  8

 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   9
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  نمايشيساز  عروسك :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره ن آموزشزما

 جمع عملي نظري

  10  3  7  نمايشيهاي شناخت عروسك توانايي   1

        هاي عروسك نمايشي آشنايي با قابليت  1-1

         و كاربرد آن ها نمايشي آشنايي با انواع عروسك  2-1

        هاي نمايش عروسكي سنتي آشنايي با شيوه  3-1

        هاي نمايش عروسكي نوينآشنايي با شيوه   4-1

        آشنايي با تاريخچه هنر نمايش عروسكي  5-1

        آشنايي با مداد و لوازم ساخت عروسك نمايشي   6-1

        شناسايي مواد مورد مصرف در بدن عروسك   7-1

        شناسايي مواد سازنده سر عروسك   8-1

        شناسايي اصول ساخت سر عروسك   9-1

        آشنايي با ابزار گرداننده عروسك   10-1

  20  10  10  طراحي و ترسيم الگوي عروسك نايي توا  2

        آشنايي با اندازه عروسكها و تناسب بين اندام آن ها  1-2

        ... )انسان، اشياء و (آشنايي با شكلهاي مختلف عروسك   2-2

        شناسايي اصول تمرين مباني طراحي  3-2

        شناسايي اصول طراحي بدن  4-2

         بدن و سر عروسك شناسايي اصول ترسيم الگوي  5-2

        شناسايي اصول برش الگو از روي مدل و انتقال آن بر روي پارچه    6-2

        شناسايي اصول تغيير سايز عروسك از روي مدل   7-2

        شناسايي اصول ترسيم طرح مورد نظر بر روي ابر ، اسفنج يا يونوليت   8-2

        شناسايي اصول طراحي عروسك   9-2

  30  20  10  خت اسكلت بدن جانداران توانايي سا  3

        آشنايي با مواد مورد استفاده در ساخت اسكلت   1-3
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  نمايشيساز عروسك  : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

         سيم -  

         طناب-  

         نخ -  

         كاموا-  

         كنف-  

         انواع فوم-  

         لوله پوليكا-  

         باتوم -  

         دادن اسكلت بدنشناسايي اصول بار  2-3

       )دستكشي ، ميله اي ، سايه ، نخي(شناسايي انواع عروسك هاي نمايشي   3-3

        آشنايي با كاربرد انواع عروسك هاي نمايشي  4-3

  30  20  10  توانايي برش بدن عروسك   4

        ورت عروسكشناسايي اصول ساخت و طراحي ص  1-4

         صورت و چهره با اسكلتآشنايي   2-4

        شناسايي اصول قرينه سازي در چهره   3-4

        آشنايي با ابزار ساخت چهره   4-4

        آشنايي با انواع شخصيت ها  5-4

        ... ) بيني ، چشم ، ابرو و ( آشنايي با طراحي اجزاء صورت   6-4

         در سنين مختلف شناسايي اصول ساخت چهره عروسك  7-4

        شناسايي اصول شخصيت پردازي در ساخت عروسك   8-4

        شناسايي اصول برش بدن عروسك   9-4

  50  30  20  توانايي دوخت پوشش بدن عروسك   5

        آشنايي با انواع دوخت مورد نياز در عروسك دوزي   1-5
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  نمايشيساز  عروسك :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح مارهش زمان آموزش

 جمع عملي نظري

         دوخت شالل ساده -  

         دوخت دندان موشي -  

         دوخت زنجيره دوزي-  

         دوخت ساقه دوزي -  

         دوخت توپر -  

        آشنايي با ابزار مورد نياز در دوخت   2-5

         سوزن دوخت دستي و سوزن هاي خياطي -  

        ه هاي چرخ خياطي آشنايي با انواع پاي  3-5

        شناسايي اصول دوختن پوشش بدن عروسك   4-5

  30  20  10  توانايي پشت و رو كردن بدن عروسك   6

        آشنايي با ابزار پشت و رو كردن   1-6

        شناسايي اصول پشت و رو كردن بدن عروسك   2-6

        شناسايي اصول ساخت دست عروسك  3-6

        ست عروسكآشنايي با قابليت هاي د  4-6

        شناسايي اصول آماده سازي يك نمونه دست عروسك   5-6

         ساخت اسكلت فلزي براي دست -  

         ساخت اسكلت دست با اسفنج يا پارچه -  

         ساخت دست با خمير -  

        آشنايي با نحوه اتصال عروسك نخي به بند   6-6

        ) پايي ( شناسايي اصول ساخت دستگاه كنترل   7-6

        ) دستگاه كنترل (  ساخت پايي -  

         نخ بندي عروسك نخي -  

         نخ بندي شانه ها -  
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  نمايشيساز عروسك  :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

         نخ بندي سر-  

         نخ بندي پشت -  

         نخ بندي دست ها -  

        اها  نخ بندي پ-  

        شناسايي اصول رنگ آميزي صورت و سر عروسك   8-6

  28  18  10  توانايي اتصال سر عروسك به بدن آن   7

        آشنايي با ابزار اتصال سر به بدن   1-7

         دوختن-  

         چسباندن-  

         استفاده از ميله -  

        شناسايي اصول ساخت سر ، بدن ، اتصال آن ها به يكديگر   2-7

        شناسايي اصول نصب ابزار گمر راننده عروسك   3-7

        شناسايي اصول طراحي ، دوخت و آرايش موي سر عروسك   4-7

        شناسايي اصول آرايش صورت و موي سر عروسك متناسب با شخصيت  5-7

        شناسايي اصول برش و دوخت لباس عروسك   6-7

        آشنايي با انواع پوشاك عروسك   7-7

        ) سنتي و مدرن ( ايي با تناسب پوشاك و شخصيت آشن  8-7

  50  30  20  توانايي ساخت عروسك هاي سايه   8

        آشنايي با هنر عروسك سايه   1-8

        آشنايي با ابزار مورد استفاده در ساخت عروسك سايه   2-8

        آشنايي با ابزار مورد استفاده در ساخت عروسك سايه   3-8

        ساخت عروسك سايه آشنايي با مواد   4-8

        آشنايي با قابليت هاي عروسك سايه   5-8
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  نمايشي ساز عروسك :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        آشنايي با اشكال نمايش سايه اي   6-8

        آشنايي با تاريخچه نمايش عروسك سايه  7-8

        اخت عروسك به وسيله اشياء شناسايي اصول س  8-8

        آشنايي با حجم و اشكال  9-8

آشنايي با كاربرد ، كاغـذ ، پارچـه ، نـايلون ، نـوار پالسـتيكي در سـاخت                      10-8
  عروسك 

      

        آشنايي با كاربرد كاغذ و مقوا  11-8

مخمل سازي يا هنر نما سـازي بـا مخمـل در عروسـك              شناسايي اصول     12-8
  سازي 

      

        ناسايي اصول ساختن عروسك اشياء ش  13-8

         ساخت عروسك با پارچه بدون برش و دوخت -  

         ساخت عروسك با كاغذ و دستمال كاغذي -  

        ساخت عروسك با اشياء استوانه اي و جعبه هاي سبك  -  

         ساخت عروسك به وسيله اتصال نيم كره ها و كره هاي كوچك -  

        ت انواع عروسك نمايشي شناسايي اصول ساخ  14-8

  2  1  1 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   9

        آشنايي با حوادث احتمالي در كارگاه و نحوه پيشگيري از بروز آن   1-9

        آشنايي با نكات بهداشت فردي و نظافت عمومي در محل كار   2-9

         اطفاء حريقشناسايي اصول عوامل آتش زا و نحوه  3-9

        شناسايي اصول استفاده از جعبه كمك هاي اوليه   4-9

        شناسايي اصول نحوه كار با كپسول آتش نشاني  5-9

        آشنايي با عوامل موثر در محيط كار   6-9
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  نمايشيساز عروسك  :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 استفاده از مصالح مقاوم از كف تا سقف ، نور مناسب و تهويه مطبـوع ،                 -  
آب مصرفي بهداشت و قابل شرب ، مجهز كـردن درب و پنجـره هـا بـه                  

  توري سالم و فنر دار جهت جلوگيري از ورود حشرات و جوندگان 

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 9

  نمايشيساز  عروسك: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  جعبه كمك هاي اوليه   1
   سري كامل تجهيزات -

    

  كپسول آتش نشاني  2
   كيلويي 6 پودر خشك -

    

  ميز   3
   چوبي-

    

  تخته وايت برد   4
- 100 × 70   

    

  چرخ خياطي   5
   برقي -

    

  صندلي   6
   چوبي -

    

  خط كش  7
   بلند  فلزي-

    

  پرگار   8
   فلزي -

    

  نوار   9
   پارچه اي -

    

  سيم بر   10
   كوچك و سبك -

    

  انبردست   11
   كوچك -

    

  فنر   12
   باريك و ضخامت متوسط -
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  نمايشيساز  عروسك: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  كارت   13
   كوچك و بزرگ -

    

  پيچ گوشتي   14
   متوسط -

    

  ميل بافتني   15
   دوميل و يك ميل -

    

  سبد   15
   تزئيني ، چوبي -

    

  رولت   16
   خياطي -

    

  وزنه   17
   يك كيلويي -

    

  انواع پارچه   18
   كرك ، كتان ، نايلون -

    

  اسفنج   19
   ضخيم -

    

  يونوليت   20
   ضخيم و نازك -

    

  جوراب  21
   نخي در چندين رنگ -

    

  خمير  22
   كاغذي -

    

  توپ  23
   پالستيكي -
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  نمايشيساز  عروسك: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  ميوه و سبزيجات  24
   بسته به نوع طرح-

    

  ميله  25
   سبك -

    

  نخ   26
   دمسه ، نامرئي ، پلي استر -

    

  دستكش نخي   27
   مشكي و سفيد -

    

  كاغذ  28
   رسم الگو-

    

  خودكار  29
   آبي و مشكي -

    

  كاربن   30
  در رنگ هاي مختلف  -

    

  چسب  31
   مايع ، نواري ، تفنگي -

    

  متر  32
   فلزي و پارچه اي -

    

  انواع مدل   33
   مختلف -

    

  ماژيك   34
   مختلف  در رنگ هاي-

    

  دستمال   35
   كاغذي ، پارچه اي ، رنگي -
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  نمايشيساز  عروسك: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  مقوا  36
   رنگي -

    

  حصير   37
   در شكل هاي مختلف -

    

  الياف   38
   پنبه اي -

    

  روزنامه   39
   باطله-

    

  سيم   40
   كاموا ، گلسازي -

    

  لوله   41
   پوليكا در سايزهاي مختلف -

    

  طناب   42
   كنفي در سايز هاي نختلف -

    

  نوار   43
   پارچه اي -

    

  چوب  44
   بستني ، پرده هاي كهنه-

    

  نخ   45
   دمسه ، نامرئي در چندين رنگ -

    

  چشم و بيني   46
   پالستيكي و فلز-

    

  زن سو  47
   دستي و چرخي -
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  نمايشيساز  عروسك: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  محو كن  48
   كاغذي و پاك كن -

    

  قلم مو   49
  ... و 4 و 3 و 2 و 1 -

    

  ميخ   50
   متوسط ، كوچك-

    

  مفتول   51
  مت هاي مختلف  فلزي با ضخا-

    

  طناب   52
   ضخيم و نازك -

    

  رنگ   53
   گواش ، روغني ، آلريليك -

    

  مواد پر كننده   54
   خرده هاي خياطي -

    

  تخته   55
   سه اليي -

    

  گوني   56
   درشت بافت و ريز بافت -

    

  پشم شيشه   57
   كيلويي-

    

  روبان   58
   در رنگ ها و مدل هاي مختلف -

    

  مركب   59
   در رنگ هاي مختلف -
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  نمايشيساز  عروسك: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  پنبه   60
   آرايشي -

    

  پولك   61
   در رنگ هاي مختلف -

    

  مرواريد   62
   در سايزها و رنگ هاي مختلف -

    

  ورق   63
  ي  راديولوژ-

    

  تيغ   64
   ژيلت -

    

 

  

 


