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   سازنده گلهاي بلندر :نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  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
در كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم و با استفاده از ابزار شناسي و سازنده گلهاي بلن

رنگ شناسي بتواند از عهده ترسيم، الگوي انواع گل و سپس انتقال به فوم و برش آن و ساخت انواع متعدد 
 .گلها با فوم برآيد

   :وروديويژگي هاي كارآموز
  ماييپايان دوره راهن: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

   ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     80       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      20     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       60   :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت      -       :     زمان سنجش مهارت        ـ

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

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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  سازنده گلهاي بلندر: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت ابزار و وسايل كار  1
  و و يا كپي برداري از الگو و انتقال آن توانايي ترسيم الگ  2
  توانايي تهيه الگوي انواع برگ  3
  توانايي تهيه و ساخت انواع برگ ذكر شده  4
  توانايي تهيه الگوي انواع گل  5
  توانايي ساخت انواع گل بلندر  6
  توانايي اتوكشي گلبرگهاي آماده شده   7
   گلتوانايي تهيه سيم هاي روكش دار و شاخه كردن  8
  توانايي ساخت انواع پرچم   9
  توانايي وصل انواع پرچم به ساقه   10
  توانايي اتصال برگ به ساقه  11
  توانايي ايجاد تزئينات و گل آرايي متفاوت با گلهاي بلندر  12
  توانايي تميز كردن و نگهداري گلهاي بلندر  13
  ار توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط ك  14
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  سازنده گلهاي بلندر: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  4  1  3 توانايي شناخت ابزار و وسايل كار  1
        آشنايي با فوم بلندر، انواع و كاربرد آن  1-1

         فوم بلندر و ضخيم براي گلهاي جنگلي و بزرگ-  

         فوم بلندر نازك براي گلهاي ظريف و كوچك-  
        آشنايي با انواع قالبهاي برگ و گل  2-1

        آشنايي با ماده پفكي و كاربرد آن   3-1

        و كاربرد آن ) رنگ روغني(آشنايي با رنگ   4-1

        ...)روغن برزك و خشك كن و (آشنايي با مواد رقيق كننده رنگ   5-1

         التكس و مواد افزودني مربوط به آنآشنايي با ماده  6-1

        و كاربرد آن ) حرارتي(آشنايي با چسب   7-1

        آشنايي با سيم روكش دار در شماره هاي مختلف و رنگهاي متفاوت   8-1

        آشنايي با انواع ساقه و كاربرد آن   9-1

         ساقه هاي آفتابگردان-  

         ساقه هاي رز-  

         ساقه هاي تزئيني -  

        آشنايي با نوار ساقه پيچ  10-1

         نوار گاترين در رنگهاي مختلف-  
        آشنايي با پرچم ها، انواع و كاربرد آنها  11-1

         پرچم هاي كبريتي و صدفي-  

         پرچم هاي پفكي-  

         پرچم هاي جادويي-  

         پرچم هاي خميري-  

        )ت و چسب چوب و آبليموآرد نشاسته ذر(آشنايي با خمير سنتي   12-1
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  سازنده گلهاي بلندر: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با ماده قابل شستشو براي خمير  13-1

        آشنايي با نخ قرقره و كاربرد آن   14-1

        آشنايي با پودر تالك و كاربرد آن   15-1

        نايي با اكليل و كاربرد آن آش  16-1

        شناسايي اصول تشخيص و استفاده مناسب از وسايل و مواد اوليه   17-1

  2  1  1  توانايي ترسيم الگو و يا كپي برداري از الگو و انتقال آن   2

        آشنايي با ابزار و وسايل ترسيم الگو  1-2

         تلق و يا برگه راديولوژيك-  

رسيم الگوي طرح مورد نظر با اسـتفاده از بـرگ طبيعـي          شناسايي اصول ت    2-2
  گل و يا الگوي طراحي شده 

      

        شناسايي اصول برش تلق يا برگه هاي راديولوژي بر اساس الگو  3-2

         برش آن  وشناسايي اصول انتقال الگو بر روي فوم بلندر  4-2

  2  1  1  توانايي تهيه الگوي انواع برگ  3

        اع برگآشنايي با انو  1-3

 بـرگ  - بـرگ اكـاليپتوس  - بـرگ مجنـون  - برگ پنـسي - برگ سالويا -  
 - بـرگ الميـوم سـفيد      - برگ الميوم ابلـق    - برگ ناتاشا    -پيچك رونده   
   برگ پنجه اي-برگ شمشاد

      

         پياده كردن الگوي برگها روي برگه هاي راديولوژيشناسايي اصول  2-3

  7  6  1  شده توانايي تهيه و ساخت انواع برگ ذكر   4

       ) ميليمتر5/0( انواع فوم در ضخامتهاي متفاوت آشنايي با  1-4

         رنگي در رنگهاي مختلف-  

         فوم سفيد-  

       انتخاب فوم رنگي مناسبشناسايي اصول   2-4
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  سازنده گلهاي بلندر: ام شغلن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       رنگ آميزي فوم سفيدشناسايي اصول   3-4

       برش فوم رنگي با توجه به طرح برگشناسايي اصول   4-4

       برش فوم سفيد رنگ شده شناسايي اصول   5-4

       سايه زدن فومشناسايي اصول   6-4

       حرارت دادن برگ مورد نظر توسط اتوشناسايي اصول   7-4

       و سيم زدن دو اليه كردن برگ شناسايي اصول   8-4

       حرارت دادن با اتو و قالب زدن برگشناسايي اصول   9-4

        سايه كاري نهاييشناسايي اصول  10-4

         شاخه كردن برگهاشناسايي اصول  11-4

         پودر زدن به شاخه هاشناسايي اصول  12-4

         ساخت برگ پيچك رونده شناسايي اصول  13-4

         سااليا  ساخت برگشناسايي اصول  14-4

         ساخت برگ الميوم شناسايي اصول  15-4

        ساخت برگ پنجه ايشناسايي اصول  16-4

         يك اليه كار كردن برگ شناسايي اصول  17-4

         ساخت برگ اكاليپتوسشناسايي اصول  18-4

         ساخت برگ شمعدانيشناسايي اصول  19-4

         ساخت انواع كاكتوسهاشناسايي اصول  20-4

         كاكتوس نوع اول -  

         كاكتوس نوع دوم-  

         كاكتوس نوع سوم-  
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  سازنده گلهاي بلندر: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  4  2  توانايي تهيه الگوي انواع گل  5

         اجزاي گلآشنايي با  1-5

        ساقه - برگ- پرچم- كاسبرگ- گلبرگ-  

       انواع گل مورد نياز در ساخت گل هاي بلندرآشنايي با   2-5

 - نرگس شيراز- يوكا- شمعداني- شكوفه آبي- گل ليس فانتزي-  
 الله - مريم- فرزيا - سنبل- شب بو- آنتريوم - ادريس-آالپانس
 -  رز قوي سفيد- رز سوخته- هويج وحشي- ماگنوليا- الله-واژگون

 -  زنبق بومي- استرزيا- زنبق وحشي- ليليوم- شيپوري-شكوفه سيب
 -  سيكلمه- اركيده پروانه اي- اركيده سبز- نيلوفر مرداب-نرگس شهال

   بنت قنسول-ميمون

      

        شناسايي اصول ساخت الگوي گلبرگ و كاسبرگ انواع گل  3-5

        شناسايي اصول برش الگوي اجزاي ذكر شده   4-5

  30  27  3 درتوانايي ساخت انواع گل بلن    6

         رنگ و كاربرد آن آشنايي با  1-6

         آماده سازي رنگشناسايي اصول  2-6

       رنگ كردن فوم بلندر با ابر و رنگ روغنيشناسايي اصول   3-6

         رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل مريمشناسايي اصول  4-6

اركيده ردن گل شناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع ك  5-6
 پروانه اي

      

       زنبقشناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل   6-6

        رزشناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل   7-6

         رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل ليليومشناسايي اصول  8-6

         رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل كاكتوسشناسايي اصول  9-6
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  سازنده گلهاي بلندر: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل اللهشناسايي اصول  10-6

         جمع كردن شكوفه آبي رنگ آميزي و سايه زدن اتو وشناسايي اصول  11-6

         رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن شمعدانيشناسايي اصول  12-6

         رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن يوكاشناسايي اصول  13-6

         رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن نرگس شيرازشناسايي اصول  14-6

         زدن اتو و جمع كردن آالپانس رنگ آميزي و سايهشناسايي اصول  15-6

         رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن ادريسشناسايي اصول  16-6

         رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن آنتريوم شناسايي اصول  17-6

         شب بوشناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  18-6

         سنبلي و سايه زدن اتو و جمع كردن گلشناسايي اصول رنگ آميز  19-6

         فرزياشناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  20-6

         ميمونشناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  21-6

         سيكلمهشناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  22-6

 اركيده صول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گلشناسايي ا  23-6
  سبز

      

 نيلوفر شناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  24-6
  مرداب

      

 الله شناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  25-6
  واژگون

      

         ماگنوليادن گلشناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كر  26-6

 هويج شناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  27-6
  وحشي

      

        رز سوخته شناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  28-6
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  سازنده گلهاي بلندر: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 شكوفه شناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  29-6
  سيب

      

         شيپوريشناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  30-6

 زنبق شناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  31-6
  وحشي

      

         استريزيامع كردن گلشناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و ج  32-6

 نرگس شناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  33-6
  شهال

      

 بنت شناسايي اصول رنگ آميزي و سايه زدن اتو و جمع كردن گل  34-6
  قنسول

      

  12  11  1  توانايي اتوكشي گلبرگهاي آماده شده   7

         اتوهاي مورد نياز و كاربرد آنهاآشنايي با  1-7

         سري اتوهاي گلسازي-  

         اتوي خانگي-  

       اتوكشي گلبرگ آماده شده شناسايي اصول   2-7

         حالت دادن گلبرگ بعد از اتوكشيشناسايي اصول  3-7

  3  2  1  توانايي تهيه سيم هاي روكش دار و شاخه كردن گل  8

        7 و 5 سيم هاي روكش دار از شماره هاي آشنايي با  1-8

         روكش كردن سيم هاشناسايي اصول  2-8

       شاخه كردن گلشناسايي اصول   3-8

  2  1  1  توانايي ساخت انواع پرچم  9

       )كبريتي، صدفي، جارويي(انواع پرچم آشنايي با   1-9

         تهيه خمير سنتيشناسايي اصول  2-9
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  سازنده گلهاي بلندر: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 مان آموزشز
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         تهيه پرچم خميري و قيچي كردن آن شناسايي اصول  3-9

         تهيه پرچم گل الله و مردابشناسايي اصول  4-9

 ،سنبل(بستن يك دسته پرچم كبريتي به ساقه با نخ شناسايي اصول   5-9
 )شكوفه سيب، نرگس شيراز

      

        شيراز و آنتريوم  آماده سازي پرچم نرگس شناسايي اصول  6-9

  2  1  1 توانايي وصل انواع پرچم به ساقه   10

         وصل انواع پرچم به ساقه شناسايي اصول  1-10

  2  1  1  توانايي اتصال برگ به ساقه   11

       نوار گاترين يا نوار فوم آشنايي با   1-11

        حجيم سازي ساقه شناسايي اصول  2-11

        ل كاغذي به ساقه  به طريقه اضافه كردن دستما-  

         به طريقه اضافه كردن شلنگ هاي آكواريوم -  

        برش فوم و آماده سازي نوار آن شناسايي اصول  3-11

        اتصال برگ به ساقه با نخشناسايي اصول  4-11

        پيچاندن نوار گاترين يا نوار فوم به دور ساقه و پودر زدن شناسايي اصول  5-11

  3  1  2  جاد تزئينات و گل آرايي متفاوت با گلهاي بلندرتوانايي اي  12

         كاربرد گلهاي بلندرآشنايي با  1-12

         گل آرايي در گلدان -  

         گل آرايي روي سبدهاي كفي-  

         گل آرايي به صورت حلقه و شمع -  

        )توپي، آبشاري، ترنج( گل آرايي روي پايه هاي فرفورژه به صورت -  

        رايي به صورت دسته گل عروس گل آ-  
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  سازنده گلهاي بلندر: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         گل آرايي بر روي حصيرهاي متفاوت -  

         گل آرايي روي تابلوهاي متفاوت -  

         اتصال تخت-  

         اتصال نيمه تخت-  

        جسته اتصال نيمه بر-  

         اتصال كامالً برجسته-  

  3  1  2  توانايي تميز كردن و نگهداري گلهاي بلندر  13

         ابزار و وسايل مورد نيازآشنايي با  1-13

        تميز كردن و نگهداري از گل بلندرشناسايي اصول  2-13

  2  2  0 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   14

         ايي با حوادث احتمالي دركارگاه و نحوه پيشگيري آن آشن  1-14

        آشنايي با نكات بهداشت فردي و نظافت عمومي در محل كار   2-14

        شناسايي اصول عوامل آتش زا و نحوه اطفاء حريق   3-14

        شناسايي اصول استفاده از جعبه كمكهاي اوليه   4-14

        ل آتش نشاني شناسايي اصول نحوه كار با كپسو  5-14

        شناسايي اصول عوامل موثر در محيط كار   6-14

         استفاده از مصالح مقاوم از كف تا سقف  -  

         نور مناسب-  

         تهويه مطبوع -  

         آب مصرفي بهداشتي و قابل شرب -  

 مجهز كردن دربها و پنجره ها به توري سالم و فنردار جهت جلوگيري -  
  ات و جوندگان از ورود حشر
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  سازنده گلهاي بلندر: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
     ميز كار  1

      صندلي  2

      جعبه كمكهاي اوليه  3

      كپسول آتش نشاني  4

      تخته وايت برد  5

      ميز  6

      صندلي مربي  7

      بقال  8

      قيچي  9

      خودكار  10

       مخصوص گلسازياتو  11

       خانگياتو  12

      سيم چين   13

      دستگاه چسب  14

      حالل  15

     پارچه   16

      سيم روكش دار  17

      ساقه گل  18

      دستمال كاغذي  19

      شيلنگ  20

      فوم بلندر  21

      ماده پفكي  22

      رنگ روغن   23

      ماژيك وايت برد   24

      تخته پاك كن   25
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  سازنده گلهاي بلندر: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      ماده التكس  26

      نرم كننده  27

      چسب چوب  28

      ابر  29

      )نوار گاترين(نوار ساقه پيچ   30

      پرچم  31

      نخ قرقره  32

      كيلر  33

      پودر  34

      اكليل  35

      تلق  36

      آبليمو  37

      گلسيرين  38

      وازلين  39

      آرد نشاسته  40

      دستمال پارچه اي  41

      سيم  42

      سركه   43

      الگو  44

      چسب حرارتي  45

      خودكار  46

      تخته پاك كن   47

      مواد شوينده   48

  
 

  

 


