
 
  
  
  
  
  

  
  

  معاونت پژوهش و برنامه ريزي 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  
  
  
  

   و آموزششغلاستاندارد 
  
  
  
  

  سازنده پاپيه ماشه
  

  
  

    صنايع دستي و هنر گروه شغلي
  
  
  
  

  شماره ملي شناسايي شغل 
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي   : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
  1-1/1/31/61 :  شناسايي شغلملي شماره 

  1/5/88 :  شروع اعتبار
  1/5/93  : پايان اعتبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آدرس 
   259، شماره  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ، 2، ساختمان شماره  ، نبش نصرت   ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي –تهران 
   66569900              تلفن                     66944117       نگاردور

  : صنايع دستي و هنرتهاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رش
  
 

 :راي تدوين استاندارد شغل و آموزشحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار ب
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد

  
 

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
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   و آموزشگان استاندارد شغلتهيه كنند
  مرتبط يي تجرب سابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

 سال سابقه كار مرتبط در آموزش و پرورش و10  رياضي  يگري در رشته نقاشيكارت مرب ,كارداني  الهام معصومي   1
نقاشي   ،2و1مربيگري  در رشته هاي نقاش درجه 

 نقاشي پشت شيشه، نقاشي روي شيشه ، روي چرم ،
  روي سفال در سازمان فني وحرفه اي  نماكار

  دي دانشگاه سال سابقه كار مرتبط و استا36  صنايع دستي  كارشناسي   مهدي امان   2

گواهينامه تربيت مدرس هنر   سيد حسين آيت  اللهي  3
 از تهران، گواهينامه آموزش 1361سال

  خدمت دبيران هنر ، گواهينامه ضمن

    كارداني ديني وعربي
  سال سابقه كار مرتبط و استادي دانشگاه35

  و پرورش سال سابقه كار مرتبط در آموزش 15  مديريت   كارشناسي ارشد    آمنه معصومي  4

5       

6       
7       
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 :تعاريف
   : استاندارد شغل

  .مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود 
  : استاندارد آموزش 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه
  :  نام يك شغل 

  . مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود به 
   : شرح شغل

بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـوزه شـغلي ، مـسئوليت هـا ،                               
  . دارد عملكرد مورد نياز شغل شرايط كاري و استان

  : طول دوره آموزش 
  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي 

  : ويژگي كارآموز ورودي 
  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 

  : ارزشيابي 
كتبي عملي و اخالق حرفـه اي    ،  عملي   بخش   ه، كه شامل س   مع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير                فرآيند ج 

  . خواهد بود 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  : شايستگي 

  . ايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد توان
  : دانش 

، رياضي  ( كه مي تواند شامل علوم پايه       . هني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي          از معلومات نظري و توانمندي هاي ذ      حداقل مجموعه اي    
  . ي و زبان فني باشد ، تكنولوژ) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 

  : مهارت 
  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

  : نگرش 
  .  ي باشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق حرفه اي م

  : ايمني 
  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 

  :توجهات زيست محيطي 
 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمتر
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  سازنده پاپيه ماشه: نام شغل 

  1شغل شرح
پوشش  ، گيري قالب ها و مجموعه صنايع دستي كه شامل وظايفي از قبيل ساخت انواع قالب پاپيه ماشه شغلي است زير
 و با نصب لوالو زبانه است طح پاپيه وبرش پاپيه بعد از خشك شدن و همچنين آماده سازي س دادن قالب و ساخت پاپيه ،

 .در ارتباط مي باشد) هماش، جعبه جواهرات پاپيه قلم دان( سازندگان صنايع دستي ،مشاغل صحافان

    ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  انيداشتن دست و چشم سالم و هوشياري و سالمت جسم:  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

   موزشآ دوره طول
  ساعت    160    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     39    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   121   :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -   :                                 زيروكارـ 
  ساعت       -  :                              ـ زمان پروژه

   شيوه ارزشيابي
  %      25:  تئوري

  %10:  اخالق حرفه اي
 %65: عملي 

   صالحيت هاي حرفه اي مربيان
  سابقه ي تجربي  سال 4صنايع دستي و داشتن ليسانس 

  

                                                 
١. Job Description  
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                              2استاندارد شغل
    شغلي3يشايستگي ها -

  ها توانايي رديف

  توانايي ساخت انواع قالبها  1

  توانايي ساخت پاپيه ماشه به روش كاغذي  2

  توانايي ساخت پاپيه ماشه به روش خمير پاپيه ماشه  3

  توانايي ساخت جلد كتاب  4

  توانايي آماده سازي سطح پاپيه ماشه  5

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

  

                                                 
٢. Occupational  Standard      
٣ Competency 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي ساخت انواع قالبها

10  22   32  

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  ازي س مفهوم قالب -
  گيري فهوم قالب م-
  ...)جاي قاشق و چنگال  – جعبه جواهرات –قلمدان  ( ها  انواع قالب-
  ...) _گچ _ چوب _اسفنج -يونوليت (جنس قالب ها  -
  سازي  ابزارهاي قالب-

 

2  

2  

2  

2  

2  

 
 
 

  

  

  

  

 
 
  

  : مهارت 
  ها الب طراحي انواع ق_
  ساخت قالب از طرح_
  گيري قالب_
  ) يك تكه –چند تكه (ها  ساخت انواع قالب_
  ) ... ، جعبه جواهرات ، قلمدان (ساخت چند نمونه قالب پاپيه _

 
 
 
 

 

2  

2  

2  

6  

10 

  

  : نگرش 
  تميزكاري ودقت در هنگام برش قالبها_
  ) ي ومصالحجا از مواد مصرفه استفاده صحيح و ب ( صرفه جويي در مصرف مواد_
  ت در پاپيه ماشهااستفاده از ضايع_

  : ايمني 
   استفاده صحيح از ابزار و حفاظت ازدست درهنگام كار-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

 – كــاتر – اســفنج –يونوليــت 
ــوهان  ــنباده –س  - قيچــي– س

  گچ_چوب
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -

  

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي ساخت پاپيه ماشه به روش كاغذي

7  26  33  

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  تاريخچه پاپيه ماشه_
   تاريخچه روش كاغذي در پاپيه_ 

  روش كاغذي وكاربرد آن_
  مواد و ابزار_

  

2  

2  

2  

1  

    

  : مهارت 
  اندازه هاي مناسب  برش كاغذ باطله يا روزنامه در_
  پالستيك يا مشمع ، لب با كاغذ روغني يا سلفونپوشاندن قا _
  چسب به دور قالب كاغذهاي آغشته با پيچاندن _
  سوهان زدن _
   مهره كشيدن_
   برش پاپيه وخارج كردن قالب_
  نصب زبانه همراه با لوال براي قلمدان_
  ساخت چند نمونه پاپيه ماشه به روش كاغذي_

  

  

  

1  

1  

4  

2  

2  

2  

2  

12  

  

  : نگرش 
  ري و انجام كار با حوصله و دقت كامل تميزكا_
   موادصرفه جويي در مصرف_

  : ايمني 
  كار و روپوش استفاده از ماسك و دستكش -
   انجام كليه مراحل در فضاي باز جهت عدم آسيب تنفسي -

  :توجهات زيست محيطي 

انـواع چـسب هـا       –كاغذ باطلـه    
ــوم ( ،چــــسب چــــسب آكواريــ

چوب،سريش،چسب كاغذ ديواري   
ــواني ــشم حي  –ســوهان  - )،سري

 ابزار الزم جهـت مهـره       –سنباده  
 كاغذ روغني يا سلفون     –كشيدن  

– قيچـي    –يامشمع يا پالسـتيك   

 ابزار الزم جهت    -كاتريا تيغ برش  
  نصب زبانه يا لوال
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  ه ماشه به روش خمير پاپيه ماشهتوانايي ساخت پاپي

6  26  32  

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  تاريخچه روش خميري_
  روش خميري وكاربرد آن_
  ابزار الزم  مواد و_

  
2  
3  
1  

   
 

  : مهارت 
   ساخت خمير پاپيه ماشه _
   پوشاندن قالب با كاغذ روغني يا سلفون_
  )مرتبه چند(ر پاپيه ماشه پوشاندن قالب با خمي _
    سوهان زدن پاپيه ماشه _
  مهره كشيدن پاپيه ماشه _
  لبيه ماشه در جاي مناسب وخارج كردن قابرش پاپ _
  ساخت چند نمونه پاپيه ماشه به روش خميري_

  
  

  

2  

2  

4  

2  

2  

2  

12  

  

  : نگرش 
  صرفه جويي در مصرف مواد_
  تميزكاري و انجام كار با دقت_

  : ايمني 
  ستفاده از دستكش و ماسك لباس كار ا_
   انجام كليه مراحل در فضاي باز جهت عدم آسيب تنفسي-

  : توجهات زيست محيطي 
  

كاغذ –چسب چوب   –له  كاغذ باط 
 – سـوهان    –روغني يـا سـلفون      

 استخوان يا ابزار صـاف      –سمباده  
 –صيقلي جهـت مهـره كـشيدن        

ــاتر   ظــرف مناســب -قيچــي–ك
-جهت تهيـه خميـر پاپيـه ماشـه        

  - ماسك- دستكش-سريشم

  



 9

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي ساخت جلد كتاب

7       20  27  

  

    ايمني،نگرش  ت ، مهار،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   تاريخچه كاغذ پيزوري_
  كا غذ پيزوري وكاربرد آن_ 

  جلد كتاب و كاربردآن _
-  

  
2  
3  
2  

    
  

  : مهارت 
  برش كاغذ باطله دراندازه هاي مناسب  _
   مخلوط كردن و تهيه خمير_
  ساخت چند نمونه كاغذ پيزوري_
   ساخت جلد كتا ب از كاغذ پيزوري_
  ونه جلد كتابساخت چند نم_

  
  
  
  
  

  
1  
2  
7  
3  
7  

  

  : نگرش 
  وجدان كاري و صرفه جويي درمصرف مواد _
  تميزكاري در هنگام كار_

  : ايمني 
   استفاده از دستكش و ماسك لباس كار_
  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

كاغذ –چسب چوب   –كاغذ باطله   
 – سـوهان    –روغني يـا سـلفون      

 استخوان يا ابزار صـاف      –سمباده  
 –صيقلي جهـت مهـره كـشيدن        

ــاتر   ظــرف مناســب -قيچــي–ك
-جهت تهيـه خميـر پاپيـه ماشـه        

   ماسك- دستكش -سريشم
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  ح  پاپيه ماشهتوانايي آماده سازي سط

9  27  36  

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  مفهوم زيرسازي_
  مفهوم زير سازي به روش مدرن_
  م زيرسازي به روش سنتي مفهو_
  سازيغلظت مناسب مواد جهت زير_
  نگهداري مواد زيرسازي به مدت بيشتر_
  ابزار و مواد الزم جهت زير سازي_

  

2  

2  

2  

1  

1  

1  

  

  

  

  

  
  

  : مهارت 
    صيقلي وصاف نمودن سطح پاپيه ماشه _
  آماده سازي سريشم_
 چسب چـوب رقيـق  شـده يـا         (پوشش دادن سطح پاپيه ماشه با آستري         _

يـا لعـاب     و سپس مقداري مرغش يا دلربـا       )چسب صحافي   يا روغن كمان 
  نشاسته يا سريشم

   سطح چند نمونه پاپيه ماشه به روش سنتيآماده سازي_
  آماده سازي بتونه روغني_
  آماده سازي بتونه ماستيك _
  پوشش دادن سطح پاپيه ماشه با بتونه روغني يا با بتونه ماستيك _
  )مدرن(آماده سازي سطح چند نمونه پاپيه ماشه به روش امروزي_

  

 

  

2  

3  

2  

  

 

8  

1  

1  

2  

8 

  

ــتكش - ــك – دس ــاس – ماس لب
 انـواع قلمـو در سـايز هـاي          -كار

 –چسب چـوب    -كاردك-مختلف
ــرا –روغــن كمــان   – لعــاب كتي

ــا   ــا دلربـ ــرغش يـ ــسب –مـ چـ
سريـشم  _لعاب نـشاسته  _صحافي
رنـگ روغـن    _گـل مـل   _حيواني
روغـن  _پـودر سـينكا   _مانيساخت
    رنگ پالستيك ساختماني_جال
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي آماده سازي سطح  پاپيه ماشه

      

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : نگرش 
  وجدان كاري وصرفه جويي در مصرف مواد _
  ميزيري در هنگام رنگ آميزكات _
-   

  : ايمني 
  استفاده از ماسك دهان و دستكش در هنگام استفاده از چسب و بتونه و سريشم  -
-   

  : توجهات زيست محيطي 
   جمع آوري اضافات چسب و سريشم از محيط-
-   
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    برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

     عدد3  اليد اس  1
     عدد 3  اورهد و پروژكتور  2
     عدد cd  3فيلم هاي آموزشي يا   3
     عدد 15  انواع قلمو   4
     عدد 15  انواع كاردك  5
     عدد 15  قيچي  6
     عدد 15  هاون  7
     عدد 15  كوبه  8
     عدد 15  سوهان  9

     عدد 15  استخوان صيقلي  10
     عدد 15  روغن برزك  11
      عدد15  روغن  12
     عدد 15   جال   13
     عدد 15  سمباده  14
     عدد 15  انواع وارنيشها  15
     عدد 15  تينر   16
     عدد 15  كاغذ باطله  17
     عدد 15  سريشم  18
     عدد 15  يونوليت  19
     عدد 15  اسفنج  20
     قوطي15  )چسب صحافي_ چسب آكواريوم –چسب چوب (انواع چسبها   21
     عدد 15  كاتر  22

  
  : ه توج

  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -
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    برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

     عدد 15  چوب  23
     عدد15  ت مهره كشيدن ابزار الزم جه  24
    مقداري   گچ  25
   مقداري  گل مل  26
   مقداري  بتونه    27
    مقداري  پودر سينكا  28
     قوطي15  رنگ روغن ساختماني  29
     قو طي15  رنگ پالستيك ساختماني  30
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
  

  : توجه 
  .  نفر در نظر گرفته شود 15 يك كارگاه به ظرفيت  تجهيزات براي-
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -
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  منابع و نرم افزار هاي آموزشي  - 

 شرح رديف

  كتب آموزشي 1
  نرم افزارهاي آموزشي 2
  دستگاه رايانه ومتعلقات 3
  فيلم هاي آموزشي 4

 
  
  
  


