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  سازنده میوه های سبک حجمی: 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
 کسی است که با انتخاب ابزار و مواد مناسب بتواند از عهده تهیه لعاب میوه سازنده میوه های سبک حجمی

سازی و رنگ کردن لعاب میوه و ساخت میوه های اسفنجی و درختان میوه و همچنین براق کردن میوه ها 
 .برآید

   :ورودیویژگی های کارآموز
  اییپایان دوره راهنم: میزان تحصیالت حداقل 
  دست و چشم سالم: توانایی جسمیحداقل 

    ندارد :مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت      115       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        30      :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت        85      :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت           0   :      کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت            0  :                     پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت           -         :     زمان سنجش مهارت        ـ

  :روش ارزیابی مهارت کارآموز
  %25): دانش فنی( امتیاز سنجش نظری- 1
  %75 : نجش عملی امتیاز س- 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 میوه های سبک حجمی :نام شغل  

 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  لیه میوه سازی سبک حجمیتوانایی شناخت مواد او  1
  توانایی تهیه لعاب میوه سازی  2
  توانایی رنگ کردن لعاب میوه  3
  توانایی ساخت میوه های اسفنجی  4
  توانایی ساخت میوه  5
  توانایی ساخت درختهای میوه  6
  توانایی براق کردن میوه ها   7
  کار توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط  8
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  سازنده میوه های سبک حجمی :ام شغلن          
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  16  14  2  توانایی شناخت مواد اولیه میوه سازی سبک حجمی  1
        آشنایی با مواد اولیه میوه های حجمی  1-1

         اسفنج-  

        ذرت نشاسته -  
         چسب چوب-  

        )پودری( رنگهای نساجی -  

        شناسایی اصول مواد اولیه میوه سازی سبک حجمی  2-1

  21  18  3  توانایی تهیه لعاب میوه سازی  2

         لعاب و کاربرد آن آشنایی با  1-2

         لعاب نشاسته ذرت-  

         مخلوط کردن نشاسته ذرت با چسب چوبآشنایی با  2-2

         تهیه لعابناسایی اصولش  3-2

       نگهداری لعاب در دبه های در بستهآشنایی با   4-2
       مراحل آستر کردنآشنایی با   5-2
       نگهداری مواد در دبه و در جای خشکآشنایی با   6-2

  6  4  2  توانایی رنگ کردن لعاب میوه   3
        )پودری(آشنایی با مخلوط کردن لعاب با انواع رنگهای نساجی   1-3

         رنگ زرد-  
         رنگ قرمز-  

         رنگ سبز-  

         رنگ سفید-  

         رنگ نارنجی-  

         رنگ قهوه ای-  
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  سازنده میوه های سبک حجمی :ام شغل  ن                   
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        مشکی  رنگ-  

         تقسیم کردن لعاب برای میوه های گوناگونآشنایی با  2-3

        شناسایی اصول مخلوط کردن لعاب با انواع رنگها  3-3

        شناسایی اصول رنگ آمیزی آستر  4-3

  20  15  5  توانایی ساخت میوه های اسفنجی  4

        شناسایی اصول تراش اسفنج با موتور  1-4

        برای سر و ته میوه هاشناسایی اصول انواع مدلهای تراش داده شده   2-4

        شناسایی اصول تراش و یکدست شدن اسفنج توسط سمباده آهن  3-4

شناسایی اصول ساخت میوه از اسفنج وکامل شدن میـوه و آمـاده سـازی                 4-4
  اسفنج برای کشیدن لعاب

      

 چگونگی مراحل لعاب دادن روی میـوه هـای اسـفنجی در هـر               آشنایی با   5-4
  شکل و هر نوع میوه 

      

        شناسایی اصول تکمیل شده میوه اسفنج  6-4

  17  12  5  توانایی ساخت میوه  5

         انواع میوه و موارد مصرف آنآشنایی با  1-5

        ... گیالس و –آلبالو :  انواع میوه های تابستانی مانند-  

        ... سیب و -پرتقال :  انواع میوه های زمستانی مانند-  

        ... آناناس و –موز :  میوه های تابستانی مانند-  

         ساخت برگ با فوم و خمیر گل چینیآشنایی با  2-5

        شناسایی اصول ساخت برگ با فوم و خمیر  3-5

      شناسایی اصول نصب برگهای فوم روی ساقه های پالستیکی                 4-5

        آماده فوم روی تنه درختشناسایی اصول نصب میوه و برگهای   5-5

        شناسایی اصول شیار دادن میوه با سمباده آهن  6-5
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  سازنده میوه های سبک حجمی :ام شغل ن                      
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول چسباندن میوه ساخته شده به ساقه طبیعی  7-5

        شناسایی اصول قرار دادن میوه داخل ساقه  8-5

        شناسایی اصول نصب کردن ساقه میوه در اسفنج  9-5

         زمان خشک شدن انواع میوه های ساخته شده آشنایی با  10-5
        شناسایی اصول رنگ کردن و سایه زدن میوه و رویه کردن   11-5
        ه شده در سبدشناسایی اصول چیدن میوه های اسفنجی آماد  12-5
شناسایی اصول ساخت انواع درختان میوه در شکل و حجم طبیعی با تنـه                13-5

  طبیعی و در گلدان
      

        شناسایی اصول ساخت انواع میوه  14-5

  8  6  2  توانایی ساخت درختان میوه  6

         چسب حرارتی یا چسب سردآشنایی با  1-6
نقاط مورد  )  چسب قطره ای   چسب حرارتی یا  (شناسایی اصول چسب زدن       2-6

  نظر
      

        شناسایی اصول چیدن میوه ها در محل چسب زده  3-6
        شناسایی اصول قرار دادن میوه روی ساقه های درخت   4-6

  22  14  8  توانایی براق کردن میوه ها  7

         انواع براق کننده هاآشنایی با  1-7
         روغن جال-  
         ورنی-  
         رنگ فوری-  
         سیلر-  
         کیلر-  

         قلموهای مختلفآشنایی با  2-7
        ) سیلر– ورنی –روغن جال (شناسایی اصول براق کردن میوه با قلمو   3-7
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  سازنده میوه های سبک حجمی :ام شغل   ن                     
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        )کیلر(ی اصول براق کردن میوه با اسپری شناسای  4-7

  5  2  3 توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط  8
        آشنایی با حوادث احتمالی در کارگاه و نحوه پیشگیری از آن  1-8
        آشنایی با نکات بهداشتی مورد نیاز  2-8
        اهشناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در کارگ  3-8
        شناسایی اصول عوامل  آتش زا و نحوه اطفاء حریق  4-8
        شناسایی اصول استفاده از جعبه کمکهای اولیه   5-8
        شناسایی اصول استفاده از ماسک و عینک در حین کار  6-8
        شناسایی اصول نحوه کار با کپسول آتش نشانی  7-8
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  سازنده میوه های سبک حجمی :شغل نام                
    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      تحریر چوبیمیز  1
       معمولیسه راهی  2
       معمولیموتورهای سه زمانه  3

       صافسمباده آهن  4

       از نوع سفتاسفنجهای قالبی  5

       نوک بلندقیچی  6

       با دسته عایق دارسیم چین  7

       برقیدستگاه چسب حرارتی  8

       طبیعیتنه درخت  9

      12 تا 0 شماره انواع قلموها  10

       فرزماسک  11

       چوب طبیعیساقه های خشک میوه ها  12

       ریزدانه میخک  13

       تیغه بلندچاقو  14

       بزرگ- متوسط – کوچک سبد در انواع مختلف  15

       کوچکاسهک  16

       متوسطدبه های پالستیکی درب دار  17

       استیلقاشق های اندازه گیری  18

       معمولیدریل  19

       تخم مرغیپالت  20

       5و4و3 شماره مته  21

      ذرتنشاسته   22

      شیشه ایچسب چوب  23

      خصوص نساجیرنگهای پودری  24
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  میوه های سبک حجمیسازنده  :نام شغل                        
    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      صنعتیرنگهای روغنی  25

      معمولیچسب حرارتی  26

      معمولیچسب قطره ای  27

      جالء روغن  28

      یک کیلوئیروغن ورنی  29

      سیلر مایعرنگ فوری  30

     اسپری سیلر  31

      اسپریکیلر  32

      میل2فوم  33

      کوتاه– بلند ساقه های پالستیکی  34

     سانتی1 کشی باریکنوار گاترین  35

      مفتول رشته ای نیم میلسیم روکش دار  36

      از نوع فوریتینر  37

  
 

  

 


