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 :هنرهاي تجسمياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  ، مدرس دانشگاهنقاشي و گرافيك  كارشناس: روش ثريا نيكو

  ، مدرس دانشگاهگرافيك كارشناس ارشد: زيبا صالحي رهني-
  مسئول گروه  -كارشناس دفتر طرح و ربنامه هاي درسي: صديقه رضاخواه  -
  ارشد گرافيگ  -مدرس دانشگاه –گيتا آميلي  -
 

 :د آموزش شغلهمكار براي تدوين استاندارحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
-   
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي  -
-  
 



 

 
 

    شايستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين 
مدرك 

  تحصيلي 
  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   رشته تحصيلي

معلم   صنايع دستي  سليسان  پورگيتي مژده  1
  كارشناس

 88307525:ثابت  تلفن  سال 16
  : تلفن همراه 

 zarine.khak@yahoo.com: ايميل 

  : آدرس 
 ميترا شايگان 2

  ميالني 
مهندسي ليسانس

 سراميك
معلم 

 كارشناس
 88839171:تلفن ثابت   سال 14

  09352300531: تلفن همراه 
ــل                : ايمي

mitra.shayegan@yahoo.com  
  :آدرس

معلم  نقاشيليسانس  نازي عظيمي 3
 كارشناس

 66754260:تلفن ثابت   سال 8
  09123209452: تلفن همراه 

 Naziazimi@gmail.com: ايميل 

  : آدرس 
فوق   دالرام فقاني 4

 ديپلم
هنر هاي 
 تجسمي

معلم 
 كارشناس

 77372377:تلفن ثابت   سال 13
  09352352794: تلفن همراه 

 Faghan: ايميـل                                        

delaram57@Gimai   

  :آدرس 
 :تلفن ثابت          5

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

 :تلفن ثابت          6
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
  :آدرس 

 :تلفن ثابت          7
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
                           :آدرس 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

ــوثر در محــيط كــار را گوينــد در بعضــي از مــوارد ا             ــات شايســتگي هــا و توانمنــدي هــاي مــورد نيــاز بــراي عملكــرد م  ســتاندارد حرفــه اي نيــز گفتــه    مشخص
  .مي شود

  : زش استاندارد آمو
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  : شرح شغل 
وان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسـئوليت هـا ، شـرايط كـاري و اسـتاندارد      بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عن

  . عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . يي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود حداقل شايستگي ها و توانايي ها
  :كارورزي

كـه در آن مشـاغل خـاص    كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت دارد 
با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در  د در محل آموزش به صورت تئوريكمانند آموزش يك شايستگي كه فر.(ودمحيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه ش

  .)يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد
  : ارزشيابي 

  . اي خواهد بود  كتبي عملي و اخالق حرفه، عملي بخش  ه، كه شامل سا خير فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است ي
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  : شايستگي 

  . رابر استاندارد توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا ب
  : دانش 

، زيسـت  ، شـيمي  ، فيزيك رياضي ( كه مي تواند شامل علوم پايه . حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي 
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) شناسي 

  : مهارت 
  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . ي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم برا

  : نگرش 
  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد 

  : ايمني 
  .موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود  مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن

  :توجهات زيست محيطي 
 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد

 
 
 



 

 
 

 

  : شغل استاندارد آموزش نام 

  سفال نقش برجسته كار

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

نقش برجسته كاري سفال شغلي است در حوزه هنرهاي تجسمي و صنايع دستي كه شامل طراحي،تهيه گل 
مناسب،ساخت خشت و اجراي نقش برجسته روي گل چرمينه،خشك كردن و پخت قطعات ،آماده سازي لعاب و 

مي باشد و با مشاغل سفال گري،سراميك و مراكز صنايع  كاري قطعات،نصب و بند كشي و پتينه كاري نقش برجستهلعاب
  .دستي و هنر در ارتباط مي باشد

  : وروديويژگي هاي كارآموز 
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل

  متناسب با شغل مربوطه:  و ذهني توانايي جسميحداقل 
  ندارد: پيش نياز  مهارت هاي

:آموزش دوره طول
 ساعت    650     :      طول دوره آموزش

  ساعت       250:        ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     400 :          ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -       :             كارورزيزمان ـ 
   عتسا       -       :                 ـ زمان پروژه

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  25%:  كتبي -

  65% :عملي  -
  % 10:اخالق حرفه اي -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 كارسابقهسال 2 صنايع دستي باليسانس
  سال سابقه كار  4با  فوق ديپلم صنايع دستي يا سراميك

  سال سابقه كار  6ديپلم با 
  

 
 
 



 

 
 

 
  : ) اصطالحي ( دارد تعريف دقيق استان ٭

و تجهيزات )گل سفالگري و لعاب(نقش برجسته كاري سفال شغلي است در حوزه هنرهاي تجسمي و صنايع دستي كه با استفاده از مواد 
  .ايجاد اشتغال نمايد ، مربوطه مي تواند با ساخت نقش برجسته سفالي

  
  
  
  ) :مشابه جهاني  اصطالحاتو ( استاندارد  انگليسياصطالح  ٭

Relief work on pottery  

  
  
 : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

  سفالگر با چرخ پايي 
  سفالگر ريخته گري

  كنده كاري روي سفال
  سراميك ساز درجه يك
  سراميك ساز درجه دو

  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭
  

  ......................................طبق سند و مرجع        عادي و كم آسيب   جزو مشاغل: الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع           جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
 
 
 



 

 
 

 
 شغل                    آموزش استاندارد 

  ها شايستگي  -

 عناوين رديف

  بررسي و تحليل تاريخ هنر سفالگري 1
  اجراي مباني طراحي 2
  انتخاب و آزمايش انواع بدنه هاي سفالين  3
  تهيه گل مناسب  4
  ساخت خشت گلي نقش برجسته  5
  اجراي نقش برجسته بر سطح گل چرمينه  6
  خشك كردن و پخت قطعات  7
  آماده سازي لعاب و لعابكاري  8
  پخت لعاب  9
  نصب نقش برجسته و بند كشي آن  10
  پتينه كاري نقش برجسته  11
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
 : نوانع

  بررسي و تحليل تاريخ هنر سفالگري
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2010 30  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كتاب       :دانش 
  رايانه

  اينترنت
  وسايل كمك آموزشي

     6  پيشينه سفالگري در ايران-

     5  سفالگري در جهانپيشينه -

     6  ويژگيهاي نقوش برجسته سفالين تاريخي-

     3  تاثير متقابل اقتصاد و سفال -

       :مهارت 

    3   مشاهده و بررسي آثار تاريخي در موزه-

مشــاهده تصــاوير ســفالينه هــاي تــاريخي در فــيلم و كتــب  -
  تخصصي و اينترنت

 3    

    4   طول تاريخ تا عصر حاضر تحليل آثار سفالينه در-

  :نگرش 
  شناخت پيشينه تاريخي سفالگري و معرفي اين صنعت و هنر-
  توجه به حفظ آثار ارزشمند تاريخي-

  : و بهداشت ايمني 
  مراقبت از چشم-
  

  :توجهات زيست محيطي 
  
  



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :  عنوان
  راحياجراي مباني ط

  

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

4040 80 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  مداد     5  )...تحليل واجرا-تجزيه-ديدن(مفاهيم طراحي -:دانش 
  كاغذ

  تخته شاسي
  مركب
  پاستل
  ذغال

  كاغذ پوستي
  كاربن
  طراحيكاغذ 
  ميز نور

  رايانه مجهز به پرينترواسكنر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     8  )...حجم-سطح-خط-نقطه(عناصر و مباني طراحي -

     5  آناتومي بدن انسان و حيوان-

-ذغـال -قلـم مركـب  -با مـداد (تكنيك هاي مختلف طراحي-
  )پاستل

10     

  طرحهاي قرينه-نمادها-نگارگري ايراني-طراحي مدرن-
  تباط فضاي معماري با طرحهاي نقوش برجستهار-

8     
4    

طراحي از روي مدلهاي ساده و تجزيـه آن بـه اشـكال    :مهارت
  ساده

 10    

طراحي با عناصر مباني طراحي،طبيعت،هندسه مناظر،سـطوح  -
  دور و نزديك

 10    

    10   طراحي از بدن انسان و حيوان و با تكنيكهاي مختلف

    5   برجسته تاريخي،معاصرومدرنكپي طرحهاي نقش  -

    5   به كارگيري تجربه و دانش در جهت نوآوري در طراحي -

  معرفي طرحهاي سنتي ايراني و مقايسه با طرحهاي مدرن و جايگاه انواع طرحها :نگرش 
  صرفه جويي در مواد طراحي-
  

  : و بهداشت ايمني 
  مقابل استفاده از ابزاراستفاده درست از كاغذ و ذغال و مراقبت در -
  

  :توجهات زيست محيطي 



 

 
 

  استاندارد آموزش
   ي تحليل آموزش برگه -

  :  عنوان
  انتخاب و آزمايش انواع بدنه هاي سفالين

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

3020 50 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  في و منابع آموزشيمصر

  :دانش
وغير پالسـتيك وكـاربرد آنهـا در     انواع مواد معدني پالستيك-

  سفالگري و ساختار شيميايي آنها

  مواد معدني     10
  قالب گچي انقباض و استحكام

  همزن آزمايشگاه
  ظروف پالستيكي

  هاون چيني
  منبع آموزشي

  كتب تخصصي
 C Dآموزشي  

  جوهرنمك

     8  ژگيهاي هر مرحلهمراحل پخت بيسكوئيت ووي-

و بدنه هاي ...)قرمز،خاكستري و (ويژگيهاي بدنه هاي سفالي -
 Stone ware-Earthen wareمعاصر 

8     

     4  روشهاي ساخت بدنه هاي سفالين مناسب نقش برجسته ها-

       

       :مهارت 

    10   انجام آزمايشات اوليه براي شناخت خواص خاكها،استحكام-

       اض و تخلخل و وجود انواع ناخالصي هادرصد انقب

    5   بررسي آثار سفالين موزه ازنظر تكنيك ساخت-

    5  بررسي آثار معاصر نمايشگاههاواينترنت از نظر تكنيك ساخت-

  :نگرش 
  معرفي ويژگيهاي تكنيكي بدنه هاي سفالين تاريخي،ايراني،اسالمي-
-  

  : و بهداشت ايمني 
  اسك در مقابل گرد و غبار مواد معدني و استفاده از تهويهاستفاده از م-
  مراقبت در مقابل استفاده از ابزارهاي مختلف-

  در  عدم دور ريزمواد معدني و جلوگيري از ايجاد گرد و غبار:توجهات زيست محيطي 
  محيط زيست



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :  عنوان
  تهيه گل مناسب

  

 ن آموزشزما

 جمععملي نظري  

3020 50 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  خاك رس       :دانش 
  تخته گچي

  سطل پالستيكي
  الك با مش هاي مختلف

  سيم برش
  فيلم كمك آموزشي

  لويي
  كيسه پارچه اي

     15 سنگ شكن،آسياب(ت مورد نياز جهت تهيه گلابزار و تجهيزا-

       ...)فيلتر پرس و 

     7  روش آماده سازي گل-

     8  حاالت مختلف گل از نظر ميزان رطوبت-

    10   دوغاب كردن (شستشو و تهيه گل از خاك مناسب-:مهارت 

       گل در حوضچه و ته نشين كردن مواد اضافي،جداسازي مواد

      ،افزودن لويي،تبخير آب اضافي و سفت شدن گلته نشين شده

    5   )ورز،هواگيري،تشخيص چسبندگي مناسب(آماده سازي گل-

    5   خواباندن گل و نگهداري آن براي مدت طوالني-

  :نگرش 
  معرفي منابع معدني و خاكهاي ايراني -
-  

  : و بهداشت ايمني 
غبار،اسـتفاده از ماسـك ،مراقبـت از دسـت و      تهويه محيط و جلوگيري از ايجاد گـرد و  -

  چشم
-  

  :توجهات زيست محيطي 
  و آلوده نكردن محيط زيست عدم دور ريز آب و خاك -
  
  



 

 
 

  
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان

  ساخت خشت گلي نقش برجسته
  

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

1070 80 

  ايمني  ،گرش ن مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  گل مناسب     5  روش انتخاب ابعاد متناسب خشت با طرح نقش برجسته:دانش 
  خاك رس

  نورد
  تخته گچي
  قالب چوبي
  قالب گچي
  قاب چوبي
  وردنه
  گونيا
  نايلون

       10×10شتو خسانتيمتر 2بيش از با ضخامت  20×20خشت (

       )سانتي متر 1سانتي متر با ضخامت 

     5  سانتيمتر 3خشتهاي بزرگتر از يك متر با ضخامت بيشتر از -

       بسته به طرح

    10   آماده سازي گل-:مهارت 

    10   ورز دادن گل-

    20   شكل دهي گل در انواع قالبهاي چوبي،گچي،قابهاي چوبي-

    20   براي تهيه ورق گل و برش خشت  استفاده از دستگاه نورد-

    10   گونيا كردن گوشه هاي خشت-

  :نگرش 
  ساخت خشتهاي متناسب با كار كه سبب استحكام بيشتر اثر مي شود-
  

  : و بهداشت ايمني 
  استفاده از ماسك و دستگاه تهويه-
  مراقبت از دست و چشم-

  :توجهات زيست محيطي 
  به محيط زيست فات گل و خاكعدم دور ريز اضا-
  



 

 
 

  ستاندارد آموزش ا
   ي تحليل آموزش برگه -

                                                              :  عنوان
  بر سطح گل چرمينه اجراي نقش برجسته

  

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

1090 100

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط ست محيطيتوجهات زي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  گل     3  بررسي اثر نور در نقش برجسته،اختالف عمق،مفهوم-:دانش 
  خشت گل آماده

  سوزني
  گرده ذغال
  شابلون
  اكسترودر

  ابزار كار دستي
  اسفنج

  ظروف پالستيكي
  تخته گچي
  وردنه
  گونيا

  انواع ابزار بافت دهنده
  

  

       ومنفي،رابطه شيب سطوح با تيرگي و روشني،سطوح مثبت 

       تكسچر و بافت

     3  انواع ابزار و وسايل انتقال طرح و اجراي نقش برجسته-

     4  وترميم تركهاي احتمالي حين ساخت انواع روشهاي پرداخت-

    20   انتخاب وانتقال طرح روي سطح و حجم-:مهارت 

    20   منفي و سطوح شيبداربرداشت گل وايجاد سطوح مثبت و  -

    20   افزودن گل و برجسته كردن سطوح -

    10   ايجاد بافت-

    20   اسفنج كشي،ترميم ترك-پرداخت حين كار و تكميل نهايي -

  :نگرش 
  اجراي نقوش مطابق با فرهنگ ايراني و اسالمي-
  

  : و بهداشت ايمني 
  برابر ابزار برندهتهويه مطبوع و مراقبت از دست و چشم در -
  

  :توجهات زيست محيطي 
  عدم دور ريز اضافات گل به محيط زيست-
  
  



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :  عنوان
   توانايي خشك كردن و پخت قطعات

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2030 50 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  تبطمر توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كوره     4  روشهاي خشك كردن قطعات به صورت تدريجي-:دانش 
  سنباده
  اسفنج
  ابزار كار
  انبر كوره

  دستكش نسوز
  طبقات نسوز
  عينك محافظ

  نايلكس

     4  مشكالت ناشي از خشك كردن و روش رفع آنها-

     5  انواع كوره-

     5  ....)ساگار،حلقه و(ز انواع طبقات نسو-

     2  روش انتخاب رژيم حرارتي و سرد كردن مناسب-

    8   استفاده از(خشك كردن خشت هاي نقش برجسته-:مهارت 

       )پوشش مناسب جهت خشك كردن تدريجي

    15   )سنباده و اسفنج كشي(پرداخت قطعات خشك شده -

    4   كوره چيني و پخت-

    3   تخليه كوره-

  :گرش ن
  توجه به كيفيت استاندارد بدنه هاي سفالين پخته شده-
-  

  : و بهداشت ايمني 
  انبر كوره -استفاده از وسايل ايمني مانند دستكش نسوز و عينك محافظ-
  اتصال كوره به سيم ارت و تهويه فضاي كارگاهي-

  :توجهات زيست محيطي 
  حين خشك شدن به صورت گلاستفاده مجدد از ضايعات آسيب ديده در -
  جلو گيري از اتالف انرژي و حرارت براي حفظ محيط زيست-



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :  عنوان
  توانايي آماده سازي لعاب و لعابكاري

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

6040 100
 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش

  طمرتب توجهات زيست محيطي
 ، موادابزار  ،تجهيزات 

  مصرفي و منابع آموزشي

  ترازو     10  )تعريف و ساختار مولكولي آن(شيمي لعاب-:دانش 
  مواد اوليه

  فريت
  استين

  هاون چيني
  جارميل
  قلم مو

  كمپرسور
  پيستوله

  ظروف پالستيكي
  هم زن
  اسفنج
  الك

  قطعات بيسكوئيت شده
  مسواك
  شابلون

  ماسك فيلتردار
  صفحه گردان

  تهويه لعاب زني اتاقك
  

     15  ويژگيهاي اكسيدهاي اصلي لعاب و منابع تامين كننده آنها-

     10  انواع لعاب بر اساس نوع فالكس و درجه پخت آنها-

     10  )استين،اكسيدهاي فلزي(روش ايجاد رنگ در لعاب-

  )قلم مو،غوطه وري،ريزشي،اسپري(روشهاي لعابكاري-
  ..مات،پوست ماري،تركدار،دلرباو-روش ساخت لعابهاي خاص-

5     

10     

    10   آماده سازي دوغاب لعاب از فريت اپك يا ترانس-:مهارت 

    10   آماده سازي دوغاب لعاب رنگي-

    5   )شستشو يا اسفنج كشي(آماده سازي قطعه براي لعابكاري-

    10   عهلعابكاري به روشهاي مختلف بسته به نوع قط-

    5   .....)مسواك،پوار،اسگرافيتو(لعابكاري به روشهاي خاص-

  :نگرش 
  با توجه به كيفيت استاندارد لعاب ساخته شود-
  استفاده از لعابهاي سنتي با هدف حفظ فرهنگ ايراني-

  : و بهداشت ايمني 
 اتصال تجهيزات ،استفاده از دستكش و استفاده از ماسك فيلتردار در صورت اسپري لعاب-

  برقي به سيم ارت،تهويه محيط،مراقبت از چشم و دست
  :توجهات زيست محيطي 

  جلوگيري از ايجاد گرد وغبار مواد در هوا با استفاده از اتاقك اسپري لعاب و استفاده از-
  فريت به جاي لعاب خام كه سمي است تا محيط زيست آلوده نگردد

  



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش هبرگ -

  :  عنوان
  توانايي پخت لعاب

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

1020 30 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كوره       :دانش 
  واش كوره
  )ساگار( انواع نسوز 

  چنگك و انگشتانه
ستكش (يمني انواع وسايل ا

  ...)نسوز، انبر كوره و 
  

     5  انواع كوره پخت لعاب-

     5  ساگار،،سه پايه،چنگك،(انواع وسايل و ابزار نسوز كوره چيني -

       ....)واش كوره و 

-       

    4  ) زدودن لعاب كف(آماده سازي قطعات لعابكاري شده-:مهارت 

    5   وبا ابزارنسوز كوره چيني قطعات با رعايت فاصله از المنت-

    4   پخت لعاب با رژيم حرارتي مناسب-

    4   سرد كردن مناسب كوره جهت حفظ قطعات از شوك حرارتي-

    3   تخليه كوره-

  :نگرش 
  توجه به كيفيت استاندارد لعاب پخته و احياي لعابهاي سنتي و تاريخي-
  

  : و بهداشت ايمني 
  كوره الكتريكي به چاه ارت،تهويه مطبوع،عدم اسب،اتصالاستفاده از وسايل ايمني من-

  استفاده از مواد سمي،مراقبت از چشم و دست در مقابل حرارت
  :توجهات زيست محيطي 

  جلوگيري از اتالف انرژي و حرارت كوره در جهت حفظ محيط زيست-
 
  



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :  عنوان
  ته و بند كشي آننصب نقش برجس

 زمان آموزش

 جمععملينظري  

10 30 40 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
مصرفي و منابع 

  آموزشي

  تراز        :دانش 
  گونيا

  متر فلزي
  سيمان

  انواع چسب كاشي
  داربست

  مواد بند كشي
  ظروف پالستيكي
          دستكش          

  چسب چوب
  عينك محافظ

  

      3  انواع روشهاي نصب نقش برجسته-

      4  ويژگيهاي انواع  مواد بند كشي و كاربرد آنها-

      3  انواع سيمان و چسبها جهت نصب نقش برجسته روي -

        سطوح مختلف

        :مهارت 

    6   تراز كردن و مشخص نمودن مكان نصب نسبت به فضاي پيرامون-

    10    چسباندن قطعات با چسب مناسب-

    10    بند كشي نقش بر جسته-

    4    پرداخت -

  :نگرش 
  عمر مفيد نقش برجسته و نصب آن و استحكام قطعات آنبهينه سازي -
-  

  : و بهداشت ايمني 
  استفاده از دستكش و عينك محافظ و داربست محكم در ارتفاع حين نصب-
  ست در برابر ابزار هاي كارمراقبت از چشم و د-

  :توجهات زيست محيطي 
  آلوده نكردن محيط زيست با مواد و چسب و گرد و غبار-
-  



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :  عنوان
  توانايي پتينه كاري نقش برجسته

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

1030 40 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط وجهات زيست محيطيت

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  انواع مواد پتينه       :دانش 
  رنگهاي اكرليك
  رنگهاي چوب

  موم
  رنگهاي پودري

  چسب چوب
  نقش برجسته نصب شده

  فيلم آموزشي
  ورني
  برس

  ماسك
 دستكش

     3  رنگهاي اكرليك،موم(انواع مواد مورداستفاده در پتينه كاري -

       ....)و رنگهاي چوب،رنگهاي پودري،چسب چوب

     4  انواع روشهاي پتينه كاري نقش برجسته-

     3  پرداخت نهايي-

       :مهارت 

    12   پتينه كاري با مواد مختلف و پوليش نهايي-

    8   مشاهده فيلم هاي آموزشي-

    10   بازديد از كارگاههاي فعال-

       

  :نگرش 
  پتينه كاري با فرهنگ و نقوش سنتي ايراني و اسالميمطابقت -
  رعايت كيفيت استاندارد پتينه كاري و عمر مفيد طوالني-

  : و بهداشت ايمني 
  مراقبت از دست و چشم ،استفاده از ماسك و دستكش،داربست محكم و ايمن-
  

  :توجهات زيست محيطي 
     جهت عدم آلودگي محيط آلودگي استفاده صحيح از رنگ و چسب و مواد مختلف-
  



 

 
 

 
    برگه استاندارد تجهيزات -                  

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

    1  واينترنترايانه مجهز به اسكنرو پرينتر  1

    5  ميز نور 2

3 
4  

 نورد
  اكسترودر

 1  
1  

  

    1  كوره 5

    15  ترازو 6

    1  جارميل 7

    1  سوركمپر 8

    1  پيستوله 9

    1  اتاقك تهويه لعاب زني  10

    متناسب با كوره  طبقات نسوز كوره  11

    1  جعبه كمكهاي اوليه  12

    1  كپسول آتش نشاني  13

       

       

       

       

       

       

  
  
  

  : توجه 
   .نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 
 
 
 



 

 
 

 
 

  مواد  برگه استاندارد -                  

مشخصات  نام رديف
 فني و دقيق 

  توضيحات   تعداد 

    برگ 200  )كاربن-ساده-پوستي(انواع كاغذ 1

    يك بسته  ذغال-پاستل-مركب 2

    ده كيلو گرم  انواع مواد معدني و خاك رس 3

    صد گرم –ده كيلوگرم   و استينانواع فريت لعاب 4

    يك بسته  نمكجوهر 5

    يك شاخه  لويي 6

    صد كيلوگرم  گل 7

    يك بسته  نايلكس 8

    بسته به طرح مورد نظر  خشت آماده 9

    بسته به طرح مورد نظر  سوزن و گرده ذغال 10

    پنجاه قطعه  قطعات بيسكوئيت 11

    يك كيسه  سيمان و انواع چسب كاشي 12

    سه كيلوگرم  چسب چوب 13

    يك كيلوگرم از هر كدام  )رنگهاي اكرليك و پودري،رنگهاي چوب،موم(واد پتينهانواع م 14

      ورني 15

       

       

       

  
  
  

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 
 



 

 
 

 
    برگه استاندارد ابزار  -                  

  توضيحات   اد تعد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

    سه  انواع مداد 1

    سه  تخته شاسي 2

    سه  هم زن آزمايشگاه 3

    شش  قالب گچي انقباض و استحكام 4

    شش  ظروف پالستيكي 5

    سه  هاون چيني 6

    يك  تخته گچي 7

    از هر كدام يكي  الك با مش هاي مختلف 8

    سه  سيم برش 9

    يك  كيسه پارچه اي  10

    از هر كدام يكي  و چوبي و قاب چوبيقالب گچي  11

    سه  وردنه  12

    سه  گونيا  13

    سه  شابلون  14

    سه ست  ابزار كار دستي و ابزار بافت  15

    سه  اسفنج و سنبانده  16

    از هر كدام يكي  ك محافظعين-دستكش نسوز-انبر كوره  17

    شش  قلم مو و مسواك  18

19  
20  
21  

 ماسك فيلتر دار
  دانصفحه گر

  ساگار،چنگك،انگشتانه
  

  سه 
  سه

  
  دهاز هر كدام 

 

  
  
  

 
 
 
 
 
  

  
 



 

 
 

    برگه استاندارد ابزار  -                  

  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام  رديف

22  
23  

 متر فلزي

  داربست
 يك 

  يك
  

   سه  برس  24

   سه  سطل پالستيكي  25

     فيلم آموزشي  26

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
  : توجه 

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  )اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

 رهام تهران 1380 مرضيه قره داغي مباني و مقدمات سفالگري1

  رهام  تهران   1380 مريم ابراهيمي-شروه.ع لعاب و مواد در سراميك2
  آموزش و پرورش  تهران    فريبا شاپوريان  1طراحي 3
  آموزش و پرورش  تهران    عبدالمجيدحسيني راد مباني هنرهاي تجسمي4
گروه سفالگري آموزش و  اريخ سفالگريت5

  پرورش
گـــروه ســـفالگري    تهران   

  آموزش و پرورش
       
       

 
 
 
 
 
 
 

   عالوه بر منابع اصلي)پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(محتواهاي آموزشيمنابع و ساير-

سال نام كتاب يا جزوهرديف
 نشر

  /مترجم مولفين/مولف
 مترجمين

 توضيحات شرنا محل نشر

    مترجم  تهران  شعبانعلي تشكري اف اچ نورتن 1370 سراميك براي اهل فن1
2
3 

  
4 

 سفال و سفالگري در ايران
  نقشمايه هاي ايراني

  
  لعاب كاشي سفال

1379 
1374  

  
1375  

 سيفاهللا كامبخش فرد
مسعود تذهيبي و 
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  پيوست ها
  

  ) به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ تحليلي براي جواب(سئوالي براي استاندارد شغل  100آزمون  .1
  )به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ تحليلي براي جواب(ايستگي سئوالي براي استاندارد ش  50آزمون  .2
  پروژه كار عملي  .3

 ...و  ، دستور نقشه كارنقشه كار  ،نمونه نقشه ، طرح ، رسم فني  .4

 در آموزش استاندارد  فهرست سايت هاي قابل استفاده .5
 ) تكميلي و جانبي به عنوان كمك آموزشي (  فهرست نرم افزارهاي مفيد .6
  يشنهادات و پيوست هاساير پ .7

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

گروه تهيه كننده استاندارد بعد از تدوين و تكميل استاندارد مربوطـه بايـد   : تبصره 

... ) نرم افزار و  ،جزوه  ،كتاب ( اي اصيل و مهم مورد استفاده اعم از منابع و محتواه

را اعم از  فارسي و انگليسي كه با كمك آن ها استاندارد تدوين شـده اسـت را بـه    
  .به همراه استاندارد و پيوست ها ارسال نمايند (Training Package) صورت 



 

 
 

  

  1پيوست 
  

به همراه پاسخنامه بسته (براي استاندارد شغل  سئوالي 100آزمون 
   )پاسخ و پاسخ تحليلي براي جواب

به همراه پاسخنامه ( شايستگيسئوالي براي استاندارد   50آزمون 
  )بسته پاسخ و پاسخ تحليلي براي جواب

   اتو ساير مستند پروژه عملي+ 

  
  سئواالت سنجش مهارت و عملي باشند  % 50حداقل : نكته * 

  
  
  

 
 
 
 
 

  



 

 
 

   2پيوست 
  : نمونه پيشنهادي 

   كار  نقشه ٭
  درس و دستور نقشه كارطرح  ٭

  رسم فني  ٭
  .... و  

  
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 
 

  3پيوست 
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  
  رديف عنوان

 www.tehranedu.ir-tehran.org……………………………  1تهران سازمان آموزش و پرورش شهر
 www.almas-magazine.com.............................................................. 2نشريه تخصصي الماس 

 www.gallerymah.com................................................................................. 3هنر كده ماه 
 www.galleryhonar.com…………………………………………………….. 4گالري هنر

 www.htve.medu.ir...........................................................5 اداره كل مدارس عالي فني و حرفه اي 
 www.irantvto.com.......................................................... 6سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 

 www.bazarekar.ir..................................................................................... 7روزنامه بازار كار 
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  4پيوست 
  معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط فهرست 

  ) اصلي عالوه بر نرم افزارهاي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  

  

  
 
 
 
 


