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  )1درجه ( معرق کار با  نی : 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
طراحی و تهیه طرح  ‘ 2 کسی است که عالوه بر داشتن مهارت معرق کار نی درجه 1نی درجه معرق کار 

بکار بردن ‘ بکار بردن خاتم در معرق نی ‘ روکش کاری زمینه چوب ‘ تهیه چوب زمینه ‘ مناسب معرق نی 
ی پیچیده پرسکاری معرق نی و ساخت تابلوها‘ رنگ کاری معرق نی ‘ شبه عاج و مواد مصنوعی در معرق نی

 .معرق نی برآید 

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

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت   264         :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     40        :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت    224      :                 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
   هنرنس لیسا :حداقل سطح تحصیالت 
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  1درجه  با نیمعرق کار : نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  طراحی و تهیه طرح مناسب معرق نی توانایی   1
  توانایی تهیه چوب زمینه   2
  چوب توانایی روکش کاری زمینه   3
  توانایی بکار بردن خاتم در معرق نی   4
  بکار بردن شبه عاج و مواد مصرفی در معرق نیتوانایی   5
  توانایی رنگ کاری معرق نی   6
  توانایی پرسکاری معرق نی   7
  توانایی ساخت تابلوهای پیچیده معرق نی  8
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  1نی درجه با معرق کار :  شغل ام ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  23  15  8  توانایی طراحی و تهیه طرح مناسب معرق نی   1
       آشنایی با انواع طرح های معرق نی   1-1
         بر روی کاغذشناسایی اصول رسم طرح  2-1
 بـا اسـتفاده از روش     ح بـه ابعـاد کـوچکتر        شناسایی اصـول تفکیـک طـر        3-1

   جدا سازی نی 
      

شناسایی اصول مشخص کردن مکان مناسب بر روی زمینـه کـار جهـت                4-1
  روکش و مواد مصنوعی‘ بکار بردن چوب

      

        شناسایی اصول طراحی و تهیه طرح مناسب معرق نی  5-1
  19  15  4  توانایی تهیه چوب زمینه   2

        زمینه و کاربرد آن آشنایی با چوب   1-2

        آشنایی با انواع تخته چند الیه نئوپان  2-2

        )اره دم روباهی( شناسایی اصول استفاده از اره دستی   3-2

        تخته چند الیه و نئوپان ‘ شناسایی اصول برش چوب   4-2

        شناسایی اصول عالمت گذاری و برشکاری چوب زمینه  5-2

        ه کاری بر روی چوب زمینهشناسایی اصول سنباد  6-2

         آماده کردن رنگ پوششی و یا آستر -  

        سیلر و کیلر‘  آماده کردن نیم پلی استر -  

        پاشیدن رنگ و مواد پوششی  بر روی زمینه کار بوسیله پیستوله یا رنگ -  

        شناسایی اصول رنگ کاری چوب زمینه   7-2

        شناسایی اصول تهیه چوب زمینه   8-2

  24  20  4  توانایی روکش کاری زمینه چوب   3

        آشنایی با انواع روکش چوبی  1-3

        شناسایی اصول طراحی و ترکیب روکش های چوبی با همدیگر  2-3

        شناسایی اصول نصب روکش بر روی زمینه چوب  3-3
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  1نی درجه با معرق کار :  ام شغل ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         برشکاری روکش با اره روکش بر -  

         چسبکاری روکش چوبی و زمینه چوب -  
        چسباندن روکش بر روی زمینه چوب  -  
  29  25  4  توانایی بکار بردن خاتم در معرق نی    4

       آشنایی با انواع خاتم و کاربرد آن در معرق نی  1-4
        با استفاده از اره آهن بر برشکاری خاتم شناسایی اصول  2-4
و درز کردن خاتم های بریده شده بـا توجـه           شناسایی اصول طراحی خاتم       3-4

  به نقوش مربوطه
      

        شناسایی اصول بکار بردن خاتم در معرق نی  4-4
         نصب خاتم آماده شده بر روی تخته سه الیه -  
         نصب الگو بر روی خاتم -  

  24  20  4  نایی بکار بردن شبه عاج و مواد مصنوعی در معرق نی توا  5

        آشنایی با شبه عاج و مواد مصنوعی مورد استفاده در معرق نی   1-5

        شناسایی اصول برشکاری شبه عاج و مواد مصنوعی   2-5

         آماده سازی شبه عاج و مواد مصنوعی -  

        شناسایی اصول بکار بردن شبه عاج و مواد مصنوعی در معرق نی   3-5

        چسباندن و نصب شبه عاج و مواد مصنوعی  -  

 پرس کردن شبه عاج و مواد مصنوعی بر روی معرق نی توسط پرس -  
  دستی

      

  29  25  4  توانایی رنگ کاری معرق نی   6

        ن رنگ در معرق نی شناسایی اصول بکار برد  1-6

آستر و پوششش ‘  رنگ کاری معرق با نی با استفاده از انواع مواد رنگی -  
  دهنده ها توسط وسایل مربوطه 

      

        شناسایی اصول بکار بردن رنگ در زمینه سازی چوب   2-6
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  1نی درجه با معرق کار :  ام شغل ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        تجهیزات و مواد مربوطه ‘ رنگ کاری زمینه چوب با وسایل  -  

        شناسایی اصول بکار بردن مواد پوششی و براق کننده ها در معرق نی   3-6

 پیستوله کاری با قلم مو زدن چوب معرق نی بوسیله انواع نیم پلی -  
  سیلر و کیلر‘ استر

      

  19  15  4  توانایی پرسکاری معرق نی   7

        یی با دستگاه پرس هیدرولیک و انواع آن آشنا  1-7

        اصول چسب کاری شناسایی   2-7

        چسبکاری قطعات کار با استفاده از کاردک و چسب چوب  -  

        شناسایی اصول پرسکاری روکش چوبی بر روی زمینه کار  3-7

  97  89  8  توانایی ساخت تابلوهای پیچیده معرق نی     8

       ی پیچیده معرق نی آشنایی با طرح ها  1-8

        )محراب(  طرحهای ایستاده -  

         نمای ساختمان -  

         مینیاتور -  

         طرحهای گره چینی -  

        طرح های گل و مرغ   

        تابلوهای تزیینی بر روی میز   

        تابلوهای تزیینی بر روی صندلی   

        تابلوهای تزیینی بر روی مبل   

        بر روی پارتیشن تابلوهای تزیینی   

         بر روی کابینت تابلوهای تزیینی  

        تابلوهای تزیینی دربهای ساختمانهای  

        شناسایی اصول طراحی و تهیه طرح معرق نی  2-8
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  1نی درجه با معرق کار :  ام شغل ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        ل تهیه چوب زمینه شناسایی اصو  3-8

        شناسایی اصول روکش کاری زمینه چوب  4-8

        بکار بردن خاتم در معرق نیشناسایی اصول   8 -5
        شناسایی اصول بکار بردن شبه عاج و مواد مصنوعی در معرق نی   6-8
        شناسایی اصول رنگ کاری معرق نی   7-8
        شناسایی اصول پرسکاری معرق نی  8-8
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  1معرق کار با نی درجه  :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      ) میز نور ( میز کار  1

      پاک کن  2

      مداد   3

      طرح کاغذ سفید طراحی  4

      راپید  5

      گونیا  6

      پرگار  7

      نقاله  8

      شابلون  9

      ربن کا  10

      قیچی  11

      )شیشه ای(چسب نواری   12

      مداد تراش  13

      کاغذ شطرنجی  14

      گیره کاغذ  15

      کاغذ پوستی  16

      وسایل کمک آموزشی  17

      پارچه  18

      ماسک  19

      چوب   20

      تخته چند الیه  21

      نئوپان  22

      ورق سنباده  23

      تخته سنباده  24
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  1ار با نی درجه معرق ک :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      تینر  25

      رنگ پوستر   26

      آستر   27

      )دم روباهی( اره دستی   28

      پیستوله  29

      پمپ باد  30

      نیم پلی استر  31

      کیلر  32

      سیلر  33

      قلم مو  34

      وسایل حفاظتی و ایمنی  35

      وسایل کمک آموزشی  36

      روکش چوبی  37

      خط کش فلزی  38

      چسب نواری روکش کاری  39

      انواع خاتم  40

      پیشکار   41

      کمان اره   42

      اره مویی  43

      سوهان   44

      شبه عاج   45

      مواد مصنوعی  46

      صندلی  47

      صابون  48
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  1ق کار با نی درجه معر :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      پرس دستی   49

      رنگ   50

      سنباده دستی برقی  51

      مواد سخت کننده نیم پلی استر  52

      دستگاه پرس هیدرولیک   53

      مواد اولیه معرق نی   54

      تجهیزات ساخت معرق نیوسایل و   55

      وسایل حفاظت و ایمنی  56

 

  

 


