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  حجم ساز با خمير سنگ :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 ميمشخصات عمو
سازنده احجام با خمير سنگ كسي است كه بتواند سطوح و احجام هندسي و غير هندسي را طراحي نموده، 

همچنين از عهده ايجاد نقش برجسته روي قاب يا تابلو، ساخت انواع . خمير سنگ مربوطه را آماده نمايد
تابلوهاي حجمي و رنگ آميزي سطوح و تركيب با يكديگر، ساخت احجام ساده و رنگ آميزي آنها و ايجاد 

 .همچنين از حوادث احتمالي در كارگاه نيز پيشگيري نمايد. آنها برآيد

   :ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي : ميزان تحصيالت حداقل 
  متنناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

  ندارد   :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     112       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       22       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       90       :                 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

   :نيروي آموزشيويژگيهاي 
  ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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  حجم ساز با خمير سنگ: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي طراحي   1
  توانايي ساخت سطح با خمير سنگ   2
  توانايي ايجاد احجام ساده   3
  آميزي توانايي رنگ  4
   توانايي ايجاد تابلوهاي حجمي  5
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتي   6
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  حجم ساز با خمير سنگ: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  26  18  8  توانايي طراحي   1

        آشنايي با تاريخچه حجم سازي   1-1
        ايي با مباني طراحي و كاربرد آن در حجم سازي آشن  2-1
        آشنايي با پرسپكتيو و بزرگنمايي و كوچك نمايي   3-1
        شناسايي اصول طراحي سطح   4-1

        ..... شامل انواع برگ، گلبرگ، گل و -  
        شناسايي اصول طراحي احجام هندسي  5-1

         استوانه اي و مكعبي- شامل اجسام كروي-  
        شناسايي اصول طراحي احجام غيرهندسي  6-1
        شناسايي اصول طراحي پرسپكيتو  7-1
        شناسايي اصول طراحي تركيب سطح با حجم   8-1
        شناسايي اصول طراحي تركيب احجام با يكديگر   9-1

  13  10  3  توانايي ساخت سطح با خمير سنگ  2

         در حجم سازي آشنايي با پودر سنگ مورد نظر و كاربرد آن  1-2
        آشنايي با ويژگيها و خصوصيات پودر سنگ مورد نظر   2-2
شناسايي اصول تهيه خمير با استفاده از پودر سنگ و چسب چوب و براده                3-2

   با رعايت نسبت ها چوب
      

        شناسايي اصول ساخت كف قاب  4-2
 مورد نظـر    با توجه به طرح   شناسايي اصول ايجاد نقش برجسته روي قاب          5-2

  )ايجاد ماهي، يك ساقه گل، جاده(
      

        شناسايي اصول ساخت انواع گل، برگ و گلبرگ  6-2
        )جاگلي(شناسايي اصول ساخت سطح و ايجاد تركيب هاي مختلف   7-2

  15  12  3  توانايي ايجاد احجام ساده  3

        آشنايي با احجام، ويژگيها و خصوصيات آنها   1-3
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  ساز با خمير سنگحجم : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول ساخت احجام ساده   2-3
        نعل، قفل، اردك و غيره : و شكل دادن به آن شامل ساخت لوله -  
         ساخت قاشق و چنگال -  

         ساخت لب وبيني -  
         ساخت ماهي -  

        يوه جات و صيفي جات  ساخت م-  

        شناسايي اصول اتصال قطعات با هم و ايجاد حجم تازه   3-3

        شناسايي اصول ساخت قاب آينه   4-3

  14  9  5  آميزي توانايي رنگ  4

        آشنايي با رنگ، انواع و كاربرد آن و خصوصيات و ويژگيهاي هر كدام   1-4

         رنگهاي روغني -  

        )پودرهاي طاليي، نقره اي، مسي(  رنگهاي اكليلي -  

         گواش با حالل روغن ترمز -  

        آشنايي با دايره رنگ   2-4

        آشنايي با تركيب رنگها و  تضاد رنگها و هارموني رنگ   3-4

        آشنايي با كمپوزيسيون و كاربرد آن   4-4

        شناسايي اصول تهيه رنگ   5-4
         تك رنگها -  
         شابلون و حالل بنزين -  

        يل و حالل بنزين س ايزو-  

         رنگهاي كيتي و حالل الكل -  

         رنگهاي اكليلي و حالل تينر فوري -  
         رنگهاي روغني و حالل روغن برزك و مات كن -  

        )رنگهاي شفاف( رنگهاي روغني و تربانتين -  
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  حجم ساز با خمير سنگ: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        و كاربرد آن ) اسكاتيو(آشنايي با ماده خشك كننده رنگ   6-4
        روغن جال و كيلر و كاربرد آن آشنايي با   7-4
شناسايي اصول رنگ كـردن سـطوح سـاخته شـده مثـل برگهـا، گلهـا و                    8-4

  )تك رنگها( شده گلبرگها و احجام ساده ساخته
      

        آشنايي با قلم مو، انواع و كاربرد هر كدام   9-4
آشنايي با قلم مو، انواع و كاربرد هر كدام شناسايي اصول تركيب رنگهاي               10-4

  متفاوت و بدست آوردن رنگ دلخواه با توجه به طرح مورد نظر
      

  42  40  2  توانايي ايجاد تابلوهاي حجمي  5

        واع تابلوهاي حجمي آشنايي با ان  1-5

        شناسايي اصول ساخت تابلوي صيفي جات  2-5

ــامل-   ــات  :  ش ــاخت صــيفي ج ــه،  (س ــير، تربچــه، پيازچ ــاز، س ــم، پي كل
  ...) گوجه فرنگي، قارچ، بادمجان و كرفس،كاهو، فلفل،

      

         خالي كردن داخل صيفي جات-  

         درست كردن كف تابلو -  

        ي جات در تابلو  چيدن و آرايش دادن صيف-  

         رنگ كردن صيفي جات در تابلو با توجه به نور پردازي-  

         زدن كيلر جهت استحكام-  

        شناسايي اصول ساخت تابلوي سبد ميوه جات    3-5

ومـوز، تـوت فرنگـي،       سـيب، گالبـي   (ساخت ميوه جات    :  شامل مراحل  -  
  متناسب با فصل ...) كيوي، آناناس، خيار، انار و 

      

         بزرگ خالي كردن داخل ميوه جات-  

          كف تابلو سبد در درست كردن-  
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  حجم ساز با خمير سنگ: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         چيدن و آرايش دادن ميوه جات در سبد تابلو -  
         رنگ آميزي تابلوي سبد ميوه جات -  

        شناسايي اصول ساخت تابلوهاي باستاني   4-5

و پركردن  ) چارچوب طرح (مورد نظر   ساخت محيط طرح    :  مراحل ل شام -  
  )آن با توجه به پرسپكتيو

      

         بوجود آوردن مرزبندي نقش و خشك شدن آن -  

         بوجود آوردن نقش هاي طرح مورد نظر بصورت برجسته -  

         ترميم قسمتهاي زايد-  

         رنگ آميزي طرح در تابلو -  

ــي و    6 ــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمن ــايي پي توان
  بهداشتي

1  1  2  

        آشنايي با حوادث احتمالي در كارگاه   1-6

        با كمكهاي اوليه و اصول استفاده از جعبه كمكهاي اوليه آشنايي   2-6

        آشنايي با اطفاء حريق و اصول انجام آن   3-6

        پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتيشناسايي اصول   4-6
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  حجم ساز با خمير سنگ: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      كاغذ   1
      مداد   2
      ميز و صندلي جهت كارآموزان   3
      نه ساده و راه راه ورد  4
      چاقو  5
      پودر سنگ  6
      براده چوب   7
      چسب چوب طوطي و كرگدن  8
      آب و آب جوش  9
      كاردك  10
      دستمال خيس  11
      روغن وازلين   12
      رنگهاي پودري اخرا و امرا   13
      خمير سنگ   14
      وازلين   15
      قاشق و چنگال و كارد   16
      آب   17
رنگهاي روغني،رنگهـاي اكليلـي، گـواش، دايـره         : نواع رنگها ا  18

ــن،       ــات ك ــرزك، م ــن ب ــل، روغ ــر الك ــزين، تين ــگ، بن رن
 سطوح ساخته   ر، انواع قلم مو،   ، روغن جال،كيل  تربانتين،اسكاتيو

  شده 

    

      فيلم هاي آموزشي   19
      وسايل آتش نشاني   20
      وسايل كمك هاي اوليه   21

 

  

 


