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  سازنده بطری های تزئینی: 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
‘ عروسک‘انواع گل(ای تزئینی کسی است که با شناخت کامل از مواد و تزئینات مختلف سازنده بطری ه

و انواع روغن مناسب بتواند بطری های تزئینی زیبایی را ایجاد ) حبوبات وسبزیجات و سنگهای تزئینی و غیره 
 .نماید

   :ورودیویژگی های کارآموز
  راهنمایی: میزان تحصیالت حداقل 
  دست و چشم سالم و نداشتن کور رنگی: یتوانایی جسمحداقل 

      ندارد:مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت       130      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت         46      :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت         84     :                 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( امتیاز سنجش نظری- 1
  %75 :  عملی امتیاز سنجش- 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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   سازنده بطری های تزئینی:نام شغل

 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  ز انواع طرحهاتوانایی طراحی و کپی برداری ا  1
  توانایی انتخاب و تهیه بطریهای مختلف  2
  توانایی رنگ شناسی   3
  توانایی انتخاب و تهیه روغن مناسب  4
  توانایی انتخاب تزئینات کف بطری و انجام تزئین مربوطه  5
  توانایی تزئین روی شن و سنگهای بکار برده شده  6
  ن آنتوانایی انتخاب گل عروسک داخل بطری و تزئی  7
  توانایی انجام تزئینات معلق در داخل بطری  8
  توانایی مسدود کردن دهانه بطری  9
  توانایی تهیه چسب های مختلف  10
  توانایی انتخاب در پوش مناسب برای دهانه بطری  11
  توانایی تهیه شمع مایع یا جامد  12
  توانایی تهیه بطری حبوبات و سبزیجات  13
  عقد با استفاده از بطریهای تزئینیتوانایی تزئین سفره   14
   رعایت نکات ایمنی و بهداشتیوتوانایی پیشگیری از حوادث   15
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   سازنده بطری های تزئینی:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  3  2  1  توانایی طراحی و کپی برداری از انواع طرحها  1
 ، تزئینـات دکـوری    ، پوسـتر  ، طراحی ،نقاشی  (آشنایی با طرحهای متفاوت       1-1

  )آکواریوم
      

        شناسایی اصول طراحی و کپی برداری از انواع طرحها  2-1

  9  7  2  توانایی انتخاب و تهیه بطریهای مختلف  2

        ) کشیده و پهن،کوتاه وپهن،بلند و کشیده (آشنایی با بطریهای مختلف   1-2

        رنگ و کیفیت بطری، آشنایی با جنس   2-2

        آشنایی با نوع دهانه بطری  3-2

        شناسایی اصول انتخاب بطری مناسب    4-2

  10  9  1  توانایی رنگ شناسی  3
        تضاد رنگها و هماهنگی رنگها‘آشنایی با مبانی رنگ   1-3
        آشنایی با کمپوزیسیون رنگها  2-3

        پوزیسیون رنگی متناسب با تزئیناتشناسایی اصول انتخاب کم  3-3

  8  3  5  توانایی انتخاب و تهیه روغن مناسب  4

        آشنایی با روغن های مناسب  1-4

بـه   کف بطری ، قسمت بـاالی بطـری       ( پارافین جامد با کاربرد متفاوت       -  
  )عنوان شمع

      

        آشنایی با جرم حجمی روغن ها  2-4

        شناسایی رنگ پذیری روغن ها  3-4

        شناسایی اصول انتخاب روغن مناسب نسبت به تزئینات  4-4

  15  10  5  توانایی انتخاب تزئینات کف بطری و انجام تزئین مربوطه  5
شیشه ای و ‘ سنگی‘ پالستیکی(آشنایی با انواع شن و سنگهای تزئینی   1-5

  )پلی استر
      

        شناسایی اصول تهیه انواع شن و سنگهای تزئینی  2-5

        شنایی با جنس های متفاوت مورد نیازآ  3-5
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   سازنده بطری های تزئینی:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با روشهای جاسازی تزئینات  4-5

        شناسایی اصول جاسازی تزئینات نسبت به دهانه بطری  5-5

،  پایه، نرده، نردبان ( ی بزرگتر از دهانه بطریشناسایی اصول ساخت اشیا  6-5
  ) ستون و غیره،میز

      

  8  6  2  توانایی تزئین روی شن و سنگهای بکار برده شده  6
        آشنایی با انواع تزئینات   1-6
        آشنایی با روش های جاسازی مواد تزئینی در داخل بطری  2-6
        داخل بطریشناسایی اصول جاسازی و قرار دادن تزئینات   3-6
شناسایی اصول از بین بردن رنگهای اضافی تزئینات با استفاده از روغن   4-6

  گیری پارافین، سرکه، آب لیمو، آب و کف
      

  12  8  4  توانایی انتخاب گل و  عروسک داخل بطری و تزئین آن  7
 بلنـدر و گلهـای      ،   کاغـذی  ،  پارچـه ای  (آشنایی با انواع گلهای مورد نیـاز          1-7

  )خشک
      

، )بـدون پـرز  ، پـرزدار (آشنایی با انواع پرچم هـای آمـاده موجـود در بـازار              2-7
   پالستیکی، تایلندی

      

        شناسایی اصول انتخاب گل متناسب با انواع روغن  3-7
و نـسبت   ) سبک یا سنگین بودن   (آشنایی با جرم حجمی روغن های مایع          4-7

  به تزئینات سبک و سنگین
      

        )پارافین، گلسیرین(شناسایی اصول تهیه روغن های مایع مناسب   5-7
        شناسایی اصول جاسازی گل ها متناسب با دهانه بطری  6-7
        .......)، فوم، چینی (آشنایی با انواع عروسک مورد نیاز   7-7
        شناسایی اصول تزئین بطری با عروسک  8-7

  7  5  2  در داخل بطریتوانایی انجام تزئینات معلق   8
        آشنایی با انواع تزئینات  1-8
        آشنایی با جنس های متفاوت  2-8

        شناسایی اصول انتخاب تزئینات نسبت به داخل بطری  3-8
        شناسایی اصول جاسازی تزئینات با توجه به شکل بطری  4-8
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   سازنده بطری های تزئینی:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح رهشما

 جمع عملی نظری

  4  2  2   کردن دهانه بطری مسدودتوانایی  9

        آشنایی با انواع در پوش های فشاری  1-9

        آشنایی با جنس و رنگ دهانه بطری  2-9

        شناسایی اصول مسدود کردن دهانه بطری  3-9

  4  2  2  توانایی تهیه چسب های مختلف  10
        چسب مورد نیازآشنایی با انواع   1-10

        آشنایی با جنس و رنگ چسب ها  10-2

 ،پالسـتیکی (شناسایی اصول تهیه چسب با توجه به نوع سرپوش انتخابی             3-10
  )شیشه ای

      

توانایی انتخـاب در پـوش مناسـب بـرای دهانـه بطـری و                 11
  تزئینات مربوطه

3  3  6  

        ) قرقره،دوک،پالستیکی،شیشه ای (آشنایی با انواع در پوش   1-11
        آشنایی با اشیای متفاوت برای جایگزینی درپوش  2-11
        شناسایی اصول انتخاب درپوش مناسب برای دهانه بطری  3-11
 گل ،صدف(شناسایی اصول تزئین روی کالهک یا سرپوش های مختلف   4-11

  ......)رنگ و کاترین،شن،سنگ
      

  4  2  2  توانایی تهیه شمع مایع یا جامد  12
        آشنایی با مواد اولیه ساخت شمع جامد یا مایع  1-12
        له گذاری آن فتیشناسایی اصول تهیه شمع مایع یا جامد و   2-12

  15  10  5  توانایی تهیه بطری حبوبات و سبزیجات  13

        آشنایی با انواع حبوبات و سبزیجات مورد نیاز در رنگهای متفاوت   1-13

        ورد نیازآشنایی با انواع بطری م  2-13

        آشنایی با روغن یا نگه دارنده مناسب جهت حبوبات و سبزیجات  3-13

        شناسایی اصول تزئین حبوبات و سبزیجات در داخل بطری  4-13

        آشنایی با بزرگ نمایی تزئینات داخل آب یا روغن  5-13
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   سازنده بطری های تزئینی:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 حشر شماره

 جمع عملی نظری

  15  10  5  توانایی تزئین سفره عقد با استفاده از بطریهای تزئینی  14
        آشنایی با مواد مورد نیاز جهت تزئین سفره عقد  1-14
        شناسایی اصول استفاده از بطریها به عنوان پایه  2-14

        شناسایی اصول تزئین بطریها با مواد سفره عقد  3-14

توانــایی پیــشگیری از حــوادث در رعایــت نکــات ایمنــی و   15
  بهداشتی

5  5  10  

         احتمالی در کارگاهآشنایی با حوادث  1-15

        آشنایی با نکات ایمنی در هنگام استفاده از روغن ها  2-15

        آشنایی با نکات بهداشتی مورد نیاز  3-15

        ارگاهشناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در ک  4-15

        شناسایی اصول اطفاء حریق در آتش نشانی  5-15

        شناسایی اصول استفاده از جعبه کمکهای اولیه   6-15

        شناسایی اصول پیشگیری از حوادث احتمالی در کارگاه  7-15
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  سازنده بطری های تزئینی :نام شغل 
    وسایل رسانه ای مواد و ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
ـ انواع بطری خالی ادک     1 ظـروف  ،   اسـتون  ، شـربت  ،  آبلیمـو ،  ن  ل

  دارویی
    

      انواع ظروف کوچک و بزرگ شیشه ای یا پالستیکی  2
      گاترین  3
      قیف  4
      نخ  5
      سرمه  6
      ورنی  7
      )اکلیل نقره ای یا طالیی(پودر صدفی   8
      )محافظ شیرینی(سلفون  9
      الیاف پالستیکی  10
      )گلسیرین یا پارافین (انواع روغن مایع   11
انواع چسب دوقلوی بیرنگ ، چسب آکواریوم بیرنـگ، چـسب             12

  قطره ای
    

      انواع سنگ وشن پالستیکی، شیشه ای  13
      انواع عروسک های تزئینی  14
      )یدگوش ماهی، صدف، حلزون، مروار(اشیاء تزئینی   15
      انواع گل بلندر، گل پارچه ای و کاغذی ریز  16
      انواع پرچم های ریز و درشت ، پفکی و مرواریدی  17

 

  

 


