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  سازنده گياهان مصنوعي : 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
‘ ژالتين زدن آن ‘  مصنوعي كسي است كه ابزار كار را شناخته و بتواند از عهده انتخاب پارچهسازنده گياهان

فرم دادن ‘ انتقال الگو روي پارچه و برش آن برآيد و نيز قادر به تهيه انواع رنگ و رنگ زدن برگ‘ تهيه الگو 
نه درخت و يا قراردادن در ساقه پيچي و وصل كردن شاخه ها به ت‘ چسباندن دمبرگ به برگ ‘ اتو زدن ‘ 

همچنين به نكات ايمني و بهداشت محيط كار و پيشگيري از حوادث ضمن كار آشنايي . داخل گلدان باشد 
 .داشته باشد 

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

  ندارد  : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت   59       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت   16       :               ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    43     :                 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: جش نتايج كار عملي امتياز سن-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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  گياهان مصنوعيسازنده :   نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   شناخت ابزار كار و كاربرد آن توانايي   1
  توانايي انتخاب پارچه و كاربرد آن   2
  توانايي ژالتين زدن پارچه   3
  )اندازه هاي مختلف ( توانايي تهيه الگو در انواع سايزها   4
  ال الگو روي پارچه و برش آنتوانايي انتق  5
  توانايي تهيه انواع رنگ و كاربرد آنها  6
  توانايي رنگ كردن برگ هاي برش زده شده  7
  )اتو زدن( توانايي فرم دادن برگ   8
  توانايي چسباندن دمبرگ به برگ و ساقه پيچي  9
  توانايي وصل كردن شاخه ها به تنه درخت و يا قرار دادن در داخل گلدان   10
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار  11
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  گياهان مصنوعيسازنده  : شغل ام ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  1  5/0  5/0 توانايي شناخت ابزار كار و كاربرد آن   1

       آشنايي با ابزار كار   1-1
        ميز كار  -  
        قيچي ساده  -  
        قيچي دالبر دار -  
        سيم روكش دار  -  
        )مفتول( سيم بدون روكش  -  
        چسب مايع  -  
        چسب حرارتي  -  
        اتوي گلسازي  -  
        پارچه تترون -  
        پارچه ساتن يا شمعي  -  
        مقوا -  
        مداد  -  
        ژالتين  -  
        رنگ مخصوص پارچه  -  
        سيم چين  -  
        )8-6-4-2( قلم مو سر تخت با شماره هاي  -  
        اسپري براق كننده  -  
        گلدان  -  
        تنه درخت طبيعي يا منصوعي  -  
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  سازنده گياهان مصنوعي:  ام شغل ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        خزه  -  

        شناسايي اصول تشخيص ابزاركار  2-1

  1  5/0  5/0  توانايي انتخاب پارچه و كاربرد آن   2

        آشنايي با انواع پارچه   1-2

         پارچه تترون -  

         پارچه ساتن -  

         پارچه شمعي -  

        آشنايي با انواع رنگ پارچه   2-2

         رنگ كرم -  

         رنگ سفيد -  

         رنگ زرد -  

         رنگ سبز -  

         رنگ قهوه اي -  

         رنگ صدري -  

        ب پارچه و كاربرد آن شناسايي اصول انتخا  3-2

  5/1  1  5/0  توانايي ژالتين زدن پارچه   3

        آشنايي با انواع ژالتين و كاربرد آنها   1-3

         ژالتين صنعتي -  

         ژالتين خوراكي-  

        آشنايي با وسايل ژالتين زدن پارچه   2-3
         كاسه فلزي -  
         قاشق فلزي -  
         اجاق گاز -  
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  سازنده گياهان مصنوعي :  ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با مخلوط كردن ژالتين با آب   3-3

        آشنايي با گرم كردن مخلوط ژالتين و آب  4-3

        شناسايي اصول قرار دادن پارچه داخل مايع آب و ژالتين آماده شده  5-3

         با خارج نمودن بموقع پارچه از مخلوط اب و ژالتين آشنايي  6-3

        شناسايي اصول آويزان پارچه ژالتين زده شده جهت خشك شدن   7-3

        شناسايي اصول ژالتين زدن پارچه   8-3

  11  8  3  )اندازه هاي مختلف( توانايي تهيه الگو در انواع سايزها   4

        )اندازه( آشنايي با انواع سايزها   1-4

         اندازه كوچك -   

         اندازه متوسط -   

         اندازه بزرگ -   

        شناسايي اصول تهيه الگو در انواع سايزها  2-4

  5/7  6  5/1  توانايي انتقال الگو روي پارچه و برش آن   5

        شناسايي اصول پياده كردن الگو روي پارچه   1-5

        خط كشي كردن دور الگو در روي پارچه   

        شناسايي اصول انتقال الگو روي پارچه و برش آن   2-5

  5  4  1 توانايي تهيه انواع رنگ و كاربرد آنها   6

        آشنايي با انواع رنگ و كاربرد آنها   1-6

         رنگ سبز -  

         رنگ قرمز-  

         رنگ قهوه اي -  

         رنگ زرد -  
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  سازنده گياهان مصنوعي:  ام شغل ن
 نامه درسي اهداف و ريزبر

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         رنگ نارنجي-  

        آشنايي با ليوان شيشه اي   2-6

        آشنايي با انواع قلم موي سرتخت   3-6

        شناسايي اصول مخلوط كردن رنگ با آب گرم   4-6

        شناسايي اصول تهيه انواع رنگ و كار برد آنها   5-6

  9  6  3  توانايي رنگ كردن برگ هاي برش زده شده   7

        شناسايي اصول انتخاب قلم موي مناسب براي انواع برگ ها   1-7

        شناسايي تشخيص نوع رنگ آميزي روي برگ   2-7

         برگ يك رنگ -  

         برگ دو رنگ -  

         برگ چند رنگ-  

        شناسايي اصول رنگ كردن برگ ها برش زده شده  3-7

        شناسايي اصول تعيين زمان خشك شدن برگ هاي رنگ زده شده   4-7

        شناسايي اصول رنگ آميزي رگبرگ هاي برگ هنگام لزوم   5-7

  4  3  1  )اتو زدن( توانايي فرم دادن برگ   8

        آشنايي با اتو زدن يا خط انداختن برگ   1-8

        آشنايي با فرم دادن برگ بوسيله پارچه   2-8

         كشدار  پارچه  

        پارچه توري   

        شناسايي اصول اتو زدن يا خط انداختن پارچه   3-8

        شناسايي اصول فرم  دادن برگ   4-8

       شناسايي اصول فرم دادن برگ   5-8
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  سازنده گياهان مصنوعي:  ام شغل ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  4  1  نايي چسباندن دمبرگ به برگ و ساقه پيچيتوا  9

        آشنايي با انواع سيم   1-9

        سيم روكش دار   
        )مفتول( سيم بدون روكش   

        آشنايي با رنگ كردن سيم روكش دار   2-9

        )دمبرگ( شناسايي اصول چسباندن سيم رنگ زده شده به پشت برگ   3-9

         ساقه آشنايي با انواع پارچه جهت  4-9

        آشنايي با ژالتين زدن پارچه جهت ساقه پيچي  5-9

        آشنايي با برش پارچه جهت ساقه پيچي  6-9

        شناسايي اصول ساقه پيچي  7-9

        شناسايي اصول چسباندن دمبرگ به برگ و ساقه پيچي  8-9

توانايي وصل كردن شاخه ها به تنه درخت و يا قراردادن در   10
  داخل گلدان 

2  6  8  

        آشنايي با انواع تنه درخت   1-10

         تنه درخت طبيعي-  

         تنه درخت مصنوعي-  

        آشنايي با رنگ كردن تنه درخت در صورت نياز  2-10

        آشنايي بادريل برقي  3-10

        شناسايي اصول سوراخ كردن تنه درخت   4-10

        ده تنه درخت شناسايي اصول قراردادن شاخه به سوراخ تعبيه ش  5-10

        شناسايي اصول چسب زدن محل وصل شاخه به تنه   6-10

شناسايي اصول وصل كردن شاخه ها به تنـه درخـت و يـا قـرار دادن در                    7-10
 داخل گلدان 

      

  
  
  

  

 



8 

  سازنده گياهان مصنوعي:  ام شغل ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ــ  11 ــي و  توان ــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمن ايي پي
  بهداشت محيط كار 

2  4  6  

        آشنايي با وسايل حفاظتي و بهداشت كار   1-11

        آشنايي با جعبه كمك هاي اوليه   2-11

شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت   3-11
  محيط كار

      

  

  

 



 ٩ 

  سازنده گياهان مصنوعي  :نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      وسايل و ابزار كار  1

      موزشي جزوه آ  2

      دستورالعمل   3

      هاي اوليهجعبه كمك   4

      كپسول آتش نشاني   5

      ميز كار   6

      قيچي ساده   7

      قيچي دالبر دار  8

      سيم روكش دار   9

      )مفتول( سيم بدون روكش   10

      چسب مايع   11

      چسب حرارتي   12

      اتوي گلسازي   13

      پارچه تترون  14

      پارچه ساتن يا شمعي   15

      مقوا  16

      مداد   17

      ژالتين   18

      رنگ مخصوص پارچه   19

      سيم چين   20

      )8-6-4-2( قلم مو سر تخت با شماره هاي   21

      اسپري براق كننده   22

      گلدان   23

      تنه درخت طبيعي يا منصوعي   24

  
  

  

 



 ١٠ 

  سازنده گياهان مصنوعي:  نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      خزه  25

       پارچه تترون  26

      پارچه ساتن   27

      پارچه شمعي   28

      رنگ كرم   29

      رنگ سفيد   30

      رنگ زرد   31

      رنگ سبز   32

      رنگ قهوه اي   33

      رنگ صدري   34

      ژالتين  35

    
  
  
  
  
  
  
  

    

  

 


