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  گره چين: نام شغل 
   خالصه استاندارد 

  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
، و ترسيم اشكال هندسي مربوط به آن گره چيني هده انجام تشخيص هنر عگره چين كسي است كه بتواند از

، ساخت و مونتاژ در و برآورد مصالح، فرم دادن انواع چوبانتخاب چوب مربوطه، اندازه برداري از محل و 
  .پنجره و شيوه هاي مختلف رنگ آميزي برآيد

  :ورودي ويژگي هاي كارآموز 
  وره راهنمايي پايان د: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 

    استاندارد مهارت آ مو زشي درجه دو ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  :طول دوره آموزشي
  ساعت    208   : طول دوره آموزش                   

  ساعت    64    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   144:                   وزش عمليـ زمان آم

  ساعت       -      : كارآموزي در محيط كار ـ زمان 

   ساعت       -    :                  پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت       -  :     زمان سنجش مهارت            ـ

  :  روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري-1
  %75:  سنجش عملي -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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  گره چين: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  ي تشخيص هنر گره چينييتوانا  1
يص و ترسيم اشكال هندسي مربوط به گره چيني و نشان كردن قيدها بر اساس شكل توانايي تشخ  2

  ترسيمي
  توانايي انتخاب چوب نسبت به كاربرد آن   3
  توانايي اندازه برداري و محاسبه اندازه ها جهت تهيه طرح از محل  4
  توانايي برآورد مصالح و تهيه صورت مصالح     5
  ب با فرز برقي دستي و تشخيص زوج اتصالتوانايي فرم دادن انواع چو  6
  توانايي ساخت و مونتاژ درب و پنجره هاي كتيبه دار و شيشه خور  7
  توانايي تشخيص شيوه هاي مختلف رنگ آميزي  8
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  گره چين: نام شغل
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  64  32  32  توانايي تشخيص هنر گره چيني  1

       آشنايي با مباني مقدماتي هنر  1-1

        آشنايي با مفهوم گره چيني و كاربرد آن  2-1

        آشنايي با معماري ايراني اسالمي مرتبط با گره چيني   3-1

        آشنايي با انواع طاقهاي ضربي رايج در معماري ايراني اسالمي  4-1

        يراني اسالمي، زيبايي و فرهنگ اآشنايي با مفاهيم هنر  5-1

        آشنايي با نقوش ا سليمي  6-1

        آشنايي با نقوش و مواد اوليه در كاشي كاري  7-1

        آشنايي با نقوش و مواد اوليه در آيينه كاري  8-1

        آشنايي با نقوش و مواد اوليه در خاتم كاري  9-1

        آشنايي با نقوش و مواد اوليه در قالي بافي  10-1

        ي با هنر تذهيب و حاشيه سازي آشناي  1- 11

        شناسايي اصول تشخيص هنر گره چيني  12-1

توانايي تشخيص و ترسيم اشكال هندسي مربـوط بـه گـره             2
 چيني و نشان كردن قيدها بر اساس شكل ترسيمي

9 32 41 

    آشنايي با واحد گره كاري 1-2

    نقوش - 

    لغط ها - 

    آلت ها - 

    وتعريف آنها مورد استفاده گره چينيي انواع اشكال هندسي شناساي 2-2

    اشكال با خطوط صاف  - 

    اشكال با خطوط شكسته - 

    )مقاطع مخروطي (اشكال با خطوط منحني بسته، باز وبا قاعده - 

    ) قائمه(كال با زواياي راست  اش - 
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  گره چين: نام شغل
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح مارهش

 جمع عملي نظري

    اشكال با زواياي منفرجه - 

    اشكال چند  ضلعي - 

    اشكال چهار ضلعي هاي مشخص و غير مشخص - 

اشكال چند ضلعي منتظم و مـنظم محـاط شـونده در دايـره و محـيط                   - 
 شونده بر دايره

   

    اشكال كتيبه هاي قوس دار  - 

    اي سر در و پنجرهاشكال طاقه - 

    اشكال با احجام هندسي - 

    اشكال و احجام هندسي آشنايي با ويژگيهاي خطوط فرعي 3-2

    ، سطحي و حجمي شناسايي اصول محاسبات طولي 4-2

آشنايي با روابط طولي اشكال هندسي و رابطه بـين اضـالع و اضـالع بـا                  5-2
 زوايا 

   

    ) جانبقائم، افقي و (ي اجسامآشنايي با سه نماي اصل 6-2

    شناسايي اصول بزرگ نمايي اشكال  7-2

    تقسيم كردن طول معين به طور مساوي  - 

    تقسيم كردن طول معين به نسبت معين  - 

    اوضاع نسبي خط با نقطه  - 

    اوضاع نسبي خط با خط  - 

    اوضاع نسبي نقطه با دايره  - 

    ي خط با دايره اوضاع نسب - 

    اوضاع نسبي دايره با دايره - 

ه گره چيني و نشان كـردن قيـدها         شناسايي اصول ترسيم اشكال مربوط ب      8-2
 اساس شكل ترسيمي بر 
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  گره چين: نام شغل
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 12 4 8 برد آن توانايي انتخاب چوب نسبت به كار 3

    شناسايي خواص عمومي چوب  1-3

    خواص فيزيكي چوب  - 

    خواص شيميايي چوب  - 

    خواص مكانيكي چوب  - 

    شناسايي انواع چوب 2-3

    اختالف بين چوبهاي پهن برگ و تيز برگ  - 

    انواع چوب صنعتي و غير صنعتي  - 

    آشنايي با نحوه تشخيص مرغوبيت چوب  3-3

    شناسايي اصول بررسي سطوح چوب  4-3

    شناسايي عوامل مؤثر در تغيير فرم چوب  5-3

    رطوبت  - 

    انبساط  - 

    انداختن و پيچيدن  - 

    تاثير سرما و يخبندان  - 

    شناسايي معايب چوب 6-3

 ، نمو غير مركـزي    ،ردگي، كيسه صمغي  گره، جوش خو  (رخت  عيب در د   - 
 پيچيـدگي، تـرك مـاه       ،روييدن پيچي و موجي الياف    )  قرمز تشكيل چوب 

 اشعه مركزي و صدمه ديدن  ،گرفتگي

   

 خطـوط و راههـاي      قـارچ،   ،باختگي سفيد و قرمز   (شامل:  امراض چوب  - 
 )و انواع اسفنج پوسيدگي تر و خشك خفه شدن، آبي شدن، ،قرمز

   

    ي با نحوه عرضه چوب در بازار آشناي 7-3

    شناسايي اصول انتخاب چوب نسبت به كاربرد آن  8-3
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  گره چين: نام شغل
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي اندازه برداري ومحاسبه اندازه ها جهت تهيه طرح از           4
 محل

3 10 13 

حاسبه مقدار درصد بزرگ و كوچك گرفتن اندازه جهت         شناسايي اصول م   1-4
 جاسازي

   

    شناسايي اصول تهيه الگو جهت كارهاي قوس دار  2-4

    آشنايي با مقدار درصد رطوبت چوب با محيط  3-4

شناسايي اصول اندازه برداري و محاسبه انـدازه هـا جهـت تهيـه طـرح از           4-4
 محل 

   

 8 5 3 تهيه صورت مصالح توانايي برآورد مصالح و  5

    شناسايي انواع الوار و گرده بينه  1-5

    آشنايي با استاندارد اندازه مصالح موجود در بازار  2-5

    ريز مصالح چوبي ر آشنايي با اصول محاسبه برآورد دو 3-5

    ناسايي اصول برآورد مصالح و تهيه صورت مصالحَش 4-5

 تشخيص  چوب با فرز برقي دستي و      توانايي فرم دادن انواع    6
 زوج اتصال

3 13 16 

    انواع و كاربرد آن  ،آشنايي با فرز برقي دستي 1-6

    شناسايي انواع تيغه هاي فرز برقي دستي مخصوص چوب  2-6

    شناسايي قسمتهاي مختلف فرز برقي دستي و تنظيمات آن  3-6

    م دادن شناسايي اصول رعايت موارد ايمني ضمن فر 4-6

    شناسايي اصول فرم دادن انواع چوب با فرز برقي دستي 5-6

    شناسايي اصول هم باد كردن قطعات چوب  6-6

    شناسايي اصول تشخيص بهترين شيوه ايجاد زوج اتصال  7-6

    بهترين مقاومت  - 
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  گره چين: نام شغل
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

    بهترين جلوه  - 

    )در حد سرمه ريز (شناسايي اصول نشان كردن آلت ها و برش  8-6

لغطها و مستقر كـردن آنهـا       ) توهم كردن (شناسايي اصول متصل ساختن      9-6
 در كادر اصلي 

   

    شناسايي اصول تعويض قطعات و نگهداري فرز برقي دستي  10-6

كتيبـه دار و     پنجـره هـاي       و    درب  مونتاژ و  توانايي ساخت    7
 شيشه خور 

3 44 47 

    شناسايي نقشه هاي درب و پنجره و انواع كتيبه  1-7

    اندازه استاندارد درب و پنجره  - 

    طرح انواع كتيبه چوبي  - 

    اصول پياده كردن نقشه كار  - 

    رب و پنجره شناسايي اصول رعايت نكات ايمني ضمن ساخت د 2-7

    شناسايي اصول ساخت انواع درب 3-7

    دربهاي شيشه خور  - 

    دربهاي قاب تنكه اي  - 

    )از كتيبه هاي قوس دار(شناسايي اصول قالبگيري از محل  4-7

    شناسايي اصول ساخت انواع كتيبه  5-7

    شناسايي اصول ساخت و مونتاژ پنجره ها  6-7

 7 4 3  تشخيص شيوه هاي مختلف رنگ آميزيتوانايي 8

    آشنايي با شيوه تهيه رنگ به روش سنتي 1-8

، جـوار، مخـاط و محـيط بـر          با بكارگيري رنگ هـا در كنـاره هـا         آشنايي   2-8
 يكديگر 

   

    آشنايي با رنگ آميزي در گچ بري  3-8

    آشنايي با رنگ آميزي در كاشي  4-8

    ص شيوه هاي مختلف رنگ آميزي شناسايي اصول تشخي 5-8
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  گره چين: نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره
 1  كتابهاي مربوط به هنر و فرهنگ ايراني اسالمي   

 2  پوستر   

 3  وسايل كمك آموزشي   

 4  اساليد  

 5  به گرهالگوي اشكال مختلف مربوط   

 6  جعبه وسايل رسم   

 7  ميز رسم   

 8  كاغذ   

 9  گونيا  

 10  خط كش معمولي   

 T  11خط كش   

 12  متر نواري   

 13  انواع مداد رسم   

 14  كاربن  

 15  مداد پاك كن  

 16  نوار چسب  

 17  پرگار   

 18  نقاله  

 19  ماشين حساب  

 20  فيلم  

 21  انواع چوب   

 22  وسايل برش چوب   

 23  ميز كار   

 24  لباس كار  

 25  وسايل اندازه گيري   
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  گره چين: نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره
 26 وسايل خط كشي  

 27  رطوبت سنج  

 28   گرده بينه–الوار   

 29  كاغذ  

 30  گيره  

 31  چوب مورد نظر  

 32  ماشين فرز دستي، سيم سيار   

 33  انواع تيغه ها  

 34  گوشي و عينك ايمني   

 35  اره دستي  

 36  رنده مربوطه  

 37   چكش– اسكنه –مغار   

 38  چوبساء  

 39  دريل دستي   

 40  روغن و روغندان  

 41  فرز دستي   

 42  طرح كتيبه  

 43  ه نقشه درب و پنجر  

 44  ميخ و پيچ  

 45  مصنوعات گره چيني شده  

 

  

 


