بسمه تعالي

معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد آموزش شغل
آینه کار مقدماتي
گروه شغلي
صنایع دستي
(چوب ،فلز ،سفال ،آبگینه  ،آینه کاري).......
كد ملي آموزش شغل
6-16/79/2/3

تاریخ تدوین استاندارد :
مدت اعتبار استاندارد  :از تاریخ 1391/1/1

تا تاریخ 1396/1/1

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسایي آموزش شغل1-11/79/2/3 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته هنرهای تجسمی

حوزه هاي حر فه اي و تخص صي هم كار
شايستگي :
-

براي تدوين ا ستاندارد آ موزش

شغل /

فرآيند اصالح و بازنگري :
-دفتر طرح و برنامه های درسی

-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك
257
دورنگار

11744119

تلفن 11517766 – 7

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

1

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

 شایستگي 

شغل و سمت

سابقه كار مرتبط

 26سال

مهدي

)1كارشناس )2

)1حسابداري

)1مشاور مالي در

محمدي

دیپلم )3رایانه

)2اقتصاد)3كام

چندسازمان و شركت

تلفننننن همننننراه :

شاهد

كار فني و حرفه

پيوتر

)2مدیرعامل یک

67388868914

شركت آینه كاري

ایمينننننننننننننننننل

)3مدیر عامل یک

:
mohammadimehdi
18@yahoo.com
آدرس :

اي

شركت فرهنگي و
هنري

2

آدرس  ،تلفن و ایميل

سياوش

پنجم طبيعي

طبيعي

طرزي

مشاور فني اوقاف
وامور خيریه ميراث

تلفن ثابت :

قریننننب  46تلفن ثابت :
سال

تلفننننننن همننننننراه

فرهنگي استان

67388868913:

مركزي

ایميل :
آدرس :

3

حميد نفر

4

مجيد

)1مهندسي

 )1مایكروسافت

فعال در امور بازرگاني

)2دیپلم

 )2ریاضي و

داخلي و خارجي

 6سال

تلفننننننن همننننننراه

فبزیک

محمدي

دیپلم

تلفن ثابت :
67388868912:

فعال در امور

انساني
و

كامپيوتري و هنري

شاهد

 7سال

ایمينننننننننل :
hamidnafar@gmai
l.com
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفننننننن همننننننراه
67388868917:
ایمينننننننننننننننننل

كامپيوتر

:
fakhteh_mohamm
ady@yahoo.com
آدرس :

2

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملكرد موثر در محیط کاار را وویناد در بع اي از ماوارد اساتاندارد ررفاه اي نیاز وفتاه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي یادویري براي رسیدن به شایستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یک شغل :
به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یك روزه شغلي  ،مسئولیت هاا ،
شرایط کاري و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل .
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به یك استاندارد آموزشي .
ویژگي كارآموز ورودي :
رداقل شایستگي ها و توانایي هایي که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود یا با ماکت صورت ماي ویارد و وارورت
دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعي براي مدتي تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یك شایستگي که فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوریك با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در یك مكان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمي وردد).
ارزشيابي :
فرآیند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه یك شایستگي بدست آمده است یا خیر  ،که شاامل ساه بخا عملاي  ،کتباي عملاي و اخاالق
ررفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانایي انجام کار در محیط ها و شرایط ووناوون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
رداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به یك شایستگي یا توانایي  .که مي تواند شامل علوم پایه (ریاوي
 ،فیزیك  ،شیمي  ،زیست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
رداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به یك توانمندي یا شایستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شایستگي در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فني و اخالق ررفه اي مي باشد .
ایمني :
مواردي است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز روادث و خطرات در محیط کار مي شود .
توجهات زیست محيطي :
مالرظاتي است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد وردد.
3

نام استاندارد آموزش شغل :
آینه کار مقدماتي
شرح استاندارد آموزش شغل:
آینه کار مقدماتي جزء وروه صنایع دستي و هنرهاي تجسمي میباشد و شامل وظایف طراري ساده نقشهاي اسلیمي ،
طراري مقدماتي طررهاي تذهیب  ،تشعیر  ،ترصیع  ،طررهاي ورافیكي  ،راشیه سازیي ،اندازه ویري و کشو ویري و
جام ک

کردن ،بوم سازي ،آینه بري و پرداخت و تكمیل آینه میباشد و با مشاغل آبگینه  ،معماري ،طراري و

دکوراسیون داخلي در ارتباط میباشد.
ویژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دور ه راهنمایي
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت جسمي و ذهني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 1382 :ساعت

ن زمان آموزش نظري

 341 :ساعت

ن زمان آموزش عملي

 1631 :ساعت

ن زمان كارورزي

- :

ساعت

ن زمان پروژه

- :

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %25: عملي %15: اخالق حرفه اي %16:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دیپلم با 4سال سابقه کار مرتبط

4

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
آینه كاري نصب قطعات كوچک هندسي و هنري (اعم از گرافيكي ،تذهيب ،تشعير و اسليمي و خط )و كنار هم قرار
دادن آن قطعات در سطوح دیوارها و سقف و بنا ها و بومهاي مختلف به منظور تزیين

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

mirrors
٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :

استانداردهاي مختلف اعم از نقشه كشي و هنرهاي تجسمي و تذهيب و تشعير و ترصيع و خطاطي و خوشنویسي

٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................

طبق سند و مرجع ........................................



5

استاندارد آموزش شغل
 شایستگي هاعناوین

ردیف

1

معرفي مفاهیم هتري و مباني هنر اسالمي آینه کاري

2

انجام خوشنویسي و خط شناسي (مقدماتي)

3

طراري ساده نقشهاي اسلیمي

4

طراري مقدماتي طررهاي تذهیب و تشعیر و ترصیع

5

طراري ورافیكي

1

طراري راشیه(راشیه سازي)

9

کپي کردن و قرینه سازیها

8

اندازه ویري و کشو ویري و جام ک

7

بوم سازي

16

ترسیم اشكال هندسي و وره و کاربندي

11

آینه بري

12

آینه چسباندن

13

پرداخت آینه

14

بازاریابي و ارائه محصوالت آینه کاري

کردن

15

6

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :معرفي مفاهیم هتري و مباني هنر اسالمي آینه کاري

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

02

02

02

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

02

لوازم التحریر  ،جزوات آموزشي

-مفهوم هنر اسالمي

6

،

-مفهوم هنر ایراني

4

دان

 :بررسي دیدواه هاي مختلف هنري

مهارت :تحقیق عملي در خصوص هنرهاي سنتي خصوصا آینه
کاري و تاریخچه آینه و آینه کاري
نگرش :معرفي هنرهاي اسالمي و ایراني مرتبط با هنر آینه کاري
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :
7

02

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :انجام خوشنویسي و خط شناسي (مقدماتي)

دان

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

00

88

002

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:مفاهیم مقدماتي خوشنویسي

 -مفهوم سطر  ،و سطر نویسي و کشیدویها در سطر و جملاه

4

انواع قلم خطاطي ریز و درشت

8

مانند دزفولي و خیزران و
غیره،قط زن  ،لیقه  ،جوهر یا

ها
-مفهوم زاویه خطوط و فاصله خطوط و ف ا سازیها

8

-سبكهاي مختلف خوشنویسي

0

دوات  ،انواع کاغذ  ،کتابهاي
مرتبط  ،شیشه  ،آینه  ،الماس
شیشه بري  ،الماس آینه بري،
روان نویس هاي مشكي و

مهارت  :انجام یك سبك خوشنویسي روي آینه

04

-برش آینه خطوط نگارش شده خوشنویسي

04

نگرش :معرفي خطوط و سبكهاي خوشنویسي و کاربرد آن با آینه کاري
دقت در خوشنویسي و برش آینهایمني و بهداشت  :استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناري
جعبه کمك هاي اولیهروپوش کارتوجهات زیست محیطي  :عدم دور ریز کاغذهاي باطله و خاورده هااي آیناه غیار قابال
استفاده در محیط زیست
-

8

رنگي  ،کاربن  ،سیم چین
،لوازم تحریر ،بومهاي مورد نیاز

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :طراري ساده نقشهاي اسلیمي

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

02

026

006

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

06

انواع قلم و مداد  ،انواع کاغذ

-ابزار طراري

0

اعم از پوستي و کالك و

-اساتید مجرب در نقوش اسلیمي

0

دان

 :انواع طررهاي مختلف اسلیمي

روغني و والسه و کاهي و
ساده و شطرنجي ،خط ک

و

-

تراش و پاک کن و تیغ وآینه .

-

الماس و کاربن  ،وچ براي

مهارت  :انجام طراري در زمینه نقوش اسلیمي

46

 -برش آینه به سبك خطوط اسلیمي

62

نگرش :معرفي سبكهاي مختلف اسلیمي و اساتید این رشته
ایمني و بهداشت :استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناري
جعبه کمك هاي اولیهروپوش کارتوجهات زیست محیطي  :عدم دور ریز کاغذهاي باطله و خاورده هااي آیناه غیار قابال
استفاده در محیط زیست
9

ورده ،سیم چین  ،انواع
شابلونهاي ورد و منحني

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

طراري مقدماتي طررهاي تذهیب و تشعیر و ترصیع
نظري

عملي

جمع

20

008

002

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 -انواع طررهاي مختلف اسلیمي و ختایي و تشاعیر متناساب

کاغذهاي طراري ،مدادهاي

06

طراري،پروار ،تخته رسم ،

براي آینه کاري
نحوه ترسیم و آماده سازي ف ااهاي مناساب باراي تاذهیب
وطراري نق

کتب و سي دي هاي مورد نیاز

02

آثاربزروان این هنر،لوازم

اسلیمي و ختایي و تشعیرو نحوه قطع و وصلها

تحریر،پیستوله ماري،ظرف ،

در برش با آینه

آب ،قلم مویي،چسب  ،مقواي

 -ترسیم و تلفیق نقوش ختایي و اسلیمي بر روي وردشاهاي

06

ماکت،پودرهاي رنگي ،ظرف
ترکیب رنگها ،انواع چسب ،ابر

رلزوني در ف اهاي تذهیب و تشعیر

آبگیر قلم ،انواع رنگهاو وواش

مهارت  :ترسیم ف اهاي تذهیب وطراراي نقا

اسالیمي و

02

ختایي و تشعیرو نحوه کاربرددر راشیه آینه کاریهاو برش آینه
 -تلفیق نقوش تشعیر وختایي و اسلیمي بار روي وردشاهاي

04

رلزوني در ف اهاي تذهیب وشمسه و کتیباه و قلام داناي و
اتصال به دیواره ها
 -اجراي مرارل ترسیم و تقسیم بنادي واویاره هاا و نقاوش

00

ریوانات براي تشعیرو پرنده هاي افسانه اي مثل سیمرغ
طراري تشعیر واسالیمي و ختاایي ( راداقل یااد ویاري درنقوش دهن اژدهایي و خرطومي وماري و وال شااه عباساي
وفرفره اي و پنبه اي و)....و رنگ شناسیهاي مارتبط باا کاارو
استفاده کاربردي از رنگ وذاریهاو رنگهاي فیروزه اي و سایاه
قلم
11

02

و متالیك ،

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

طراري مقدماتي طررهاي تذهیب و تشعیر و ترصیع
نظري

عملي

جمع

20

008

002

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 معرفي هنرهاي اسالمي که در نقوش اسلیمي و ترصیع و واها تشعیر نمود پیدا میكندایمني و بهداشت :
استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناريجعبه کمك هاي اولیهروپوش کار رعایت فاصله چشم با میزکارتوجهات زیست محیطي :
عدم دور ریز کاغذهاي باطله و خورده هاي آینه غیر قابل استفاده در محیط زیست-

11

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :طراري ورافیكي

دان

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

46

84

002

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:مفاهیم اولیه رالتها و طررهاي ورافیكي

 -نحوه ترسیم طررهاي ساده ورافیكي و مباني فرم و رنگ و

02

لوازم التحریر مورد نیاز،

02

مقوا،کاربن ،روانویس نوک
نمدي،رروف بروردان یا

اندازه و ترکیب
 -نحوه طراراي اوراق و عالئام اداري وجلاد کتااب و مجلاه

لتراست ،آرمها و عالئم

06

موجود،اورهد،اسالید ،آینه،

وترکیب بندي اعداد و اشكال و عالئام روي آیناه و بومهااي

شیشه ،بومهاي مورد
نیاز،چسب  ،پودرهاي رنگي،

قابل استفاده
مهارت  :ترسیم طررهاي ساده ورافیكي و مباني فرم و رناگ

02

و چس

و اندازه و ترکیب
 -طراري اوراق و عالئم اداري وجلد کتاب و مجلاه وترکیاب

02

بندي اعداد و اشكال و عالئم روي آینه و یا نحوه انتقال روي
آینه
 -نحوه برش آینه در طررهاي ورافیكي

02

 -روشهاي فیكسه کردن

4

نگرش :
 معرفي وشناخت ماهیت رالتهاي ورافیكاي و تطبیاق آن باا سابك و سایاق هنرهااياسالمي و ایراني
ایمني و بهداشت  :استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناري
جعبه کمك هاي اولیهروپوش کارتوجهات زیست محیطي :
 عدم دور ریز کاغذهاي باطله و خورده هاي آینه غیر قابل استفاده در محیط زیست12

وچ سقید و رنگي،مخلوط آب

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :طراري راشیه(راشیه سازي)

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

06

022

006

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

4

لوازم التحریر  ،انواع کاغذ ،

-نحوه ترسیم راشیه هاي ساده هندسي

4

شبلونهاي مورد نیاز و

-طراري راشیه اسلیمي و ول و بته و ول هاي ساده مثل ول

6

دان

:انواع راشیه هاي مورد نیاز براي آینه کاري

مخصوص ساخته شده ،خط

مینا و ول بادامي
0

 -نحوه طراري راشیه ورافیكي و تزئیني متداول

ک

مخصوص  ،وونیا ،خط

ک

فلزي باریك،شیشه و

آینه  ،بوم مورد نیاز براي
تمرین عملي،روان نویس

مهارت  :برش و اجراي آینه در روي بومهااي مختلاف ماورد

42

نیاز(راشیه سازي)

مخصوص،قالبهاي اندازه
ویري و کشو ویریها ،میز کار
مخصوص کار،الماس ،سیم

62

 -برش و اجراي آینه در ابنیه(راشیه سازي)

چین و انبر دست،فیلمهاي

-

مستعمل راد یولوژي،انواع

نگرش :

چسب ،وچ و وچ رنگي ،
پودرهاي رنگي ،سنگ و آجر و

 -معرفي راشیه هاي مختلف هندسي و هنري

کاشي و شیشه هاي رنگي و

ایمني و بهداشت  :استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناري

آینه هاي رنگي برش خورده و

-جعبه کمك هاي اولیه

خورد شده و شكل داده شده
مورد نیاز

روپوش کارتوجهات زیست محیطي  :عدم دور ریز کاغذهاي باطله و خاورده هااي آیناه غیار قابال
استفاده در محیط زیست
-

13

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کپي کردن و قرینه سازیها
نظري

عملي

جمع

00

02

40

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

لوازم التحریر و انواع کاغذ و

-مفهوم قرینه سازیها

4

قلمهاي موردنیاز  .بومهاي

-نحوه ترسیم یك طرح جامع و انواع و انواع قرینه سازیها

6

دان

:یك چهارم طرح

انتخابي براي نمونه کار .کاربن
 ،کاغذهاي شطرنجي  ،وونیا و

-

نقاله  ،پروار .وچ و کاغذ ورده

-

 .الجورد

مهارت  :انجام ترسیم یك طرح یك چهارم

8

-قرینه سازي یك طرح جامع روي آینه

7

-انجام یك طرح روي بوم

8

-انجام یك طرح روي دیوار

7

نگرش :معرفي نمونه طررهاي آماده اجرا براي تبدیل یك چهارم به یك طرح کامل
دقت در طراريایمني و بهداشت  :استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناري
جعبه کمك هاي اولیهروپوش کارتوجهات زیست محیطي :
 -عدم دور ریز کاغذهاي باطله و خورده هاي آینه غیر قابل استفاده در محیط زیست

14

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

اندازه ویري و کشو ویري و جام ک

دان

کردن
02

42

02

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 :اندازه ویریهااي طررهااي مختلاف هندساي و کشاو

ویري و جام ک

نظري

عملي

جمع

لوازم التحریر  ،شبلونهاي مورد

02

نیاز  ،خط ک

کردنها

مخصوص ،

المس آینه بري و شیشه بري ،

-

روان نویس نوک نمدي ،میز

-

کار سنگي صاف و بدون

مهارت  :اندازه ویریهاي طررهاي مختلف هندسي

02

برجستگي به اندازه هاي مورد

-کشو ویري

02

نیاز ،چسب شیشه اي و

-جام ک

02

کردن روي آینه

02

برش آینهنگرش  :معرفي و نق

اندازه ویریها در ترکیب موزون طررهاي آینه کاري

ایمني و بهداشت  :استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناري
جعبه کمك هاي اولیهروپوش کارتوجهات زیست محیطي :
 -عدم دور ریز کاغذهاي باطله و خورده هاي آینه غیر قابل استفاده در محیط زیست

15

کاغذي  ،ظرفهاي مورد نیاز
جهت نگهداري خرج کارهاي
آماده شده

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :بوم سازي

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

02

04

04

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 :انواع بوم

0

انواع چسب و یا سریشم ،

 -بومهاي فلزي و چوبي

0

چلوار  ،جیر  ،چوب ،فلزهاي

-بومهاي وچي و اجري و سنگي

0

-بومهاي شیشه اي و فایبروالس

0

دان

مورد نیاز ،فایبر والس  ،وچ
سفید و وچهاي رنگي  ،سنگ
و آجار  ،شیشه،کاشي ،کاربن ،

-

انواع کاغذ ،قلم مویي ،مداد و

مهارت :آینه کاري روي بومهاي شیشه اي

4

 -آینه کاري روي بومهاي چوبي و فلزي و کاشي

6

 -آینه کاري روي بومهاي وچي و آجري و کاشي

6

 -آینه کاري روي بومهاي سنگي و بومهاي متداول دیگر

8

روانویس  ،لوازم تحریر مورد
نیاز ،استانبولي  ،کاردک در
نمره ها و اندازه هاي مختلف
،آب  ،الماس  ،اره ،فرز
،کاتر،قیچي ،بیستوري ،ظرف ،
سنباده نرم و زبر ،کتب

-

آموزشي و ابزارآالت مورد نیاز

نگرش :

در موارد خاص

 معرفي و شناخت بوم و بوم شناسي به نسبت هدف اجرایي کار و آب و هواي محیط کارایمني و بهداشت  :استفاده ازعینك رفاظتي چشم با قاب کناري
جعبه کمك هاي اولیهروپوش کارتوجهات زیست محیطي :
 -عدم دور ریز کاغذهاي باطله و خورده هاي آینه غیر قابل استفاده در محیط زیست

16

استاندارد آموزش
 بروهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ترسیم اشكال هندسي و وره و کاربندي

دان

نظري

عملي

جمع

02

002

062

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 :انواع اشكال هندسي که استفاده آنهاا در آیناه کااري

لوازم التحریر  ،انواع کاغذ ،

4

کاربن ،خط ک

متداول تر است
 -نحوه ترسیم مربع و لوزي و انواع مثلث و مستعطیل و نحوه

خط ک

0

ک

کاربرد آنها در راشیه ها وطررهاي اصلي

مخصوص،

فلزي باریك ،خط

شیشه اي  ،وونیا ،پروار ،

نقاله،جزوات آموزشي و کتب

-انواع الماس تراشها

8

مورد نیاز،شیشه و آینه  ،چلوار

-انااواع طررهاااي هندسااي مربااوط بااه وااره ماننااد  :چهااار

06

و جیر  ،قیچي و کاتر و
بیستوري،کاردک،

لنگه،هشت لنگه،رصیري،بازو بندي،وره هشت ،ده،دوازده،

وچ،استانبولي  ،آب  ،انواع

-

چسب و سریشم،صابون،قلم

مهارت  :بارش و اجاراي المااس تراشاها و طررهااي سااده

02

مویي ،سوزن و سنجاق ،وچ

هندسي بر روي بومهاي مختلف و بدنه و سقف ابنیه (وچي ،

ورده  ،یونولیت ،الجورد،کاغذ

سنگي،آجري ،شیشه اي  ،آینه اي)

ورده،روان نویس نوک نمدي ،

 -برش آینه و طررهاي هندسي مربوط به وره مانناد  :چهاار

82

لنگه،هشت لنگه،رصیري،بازو بندي،وره هشت ،ده،دوازده
نگرش :
 معرفي و شناخت وره ها و معماري آینه دوره جمهوري اسالميایمني و بهداشت :
استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناريجعبه کمك هاي اولیهروپوش کارتوجهات زیست محیطي :
 عدم دور ریز کاغذهاي باطله و خورده هاي آینه غیر قابل استفاده در محیط زیست17

پنس،

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

آینه بري

دان

نظري

عملي

جمع

08

026

004

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 :مفهوم آینه بري و شناخت تاریخچه آینه و آینه کاري

لوازم التحریر  ،روان نویس

8

مخصوص  ،میز کار و سنگ

در ایران و خارج از ایران
 -سبكهاي مختلف آینه کاري در ادوار تاریخي ایران و خاارج

برش به اندازه مورد نیاز و ،

8

چراغ مطالعه،شیشه و آینه ،

از ایران

الماس شیشه بري  ،الماس
0

انواع آینه هامهارت  :تحقیق عملي و ارائه خالصه تاریخچه آینه کاري در

آینه بري ،کتب مرتبط با تاریخ
02

ایران وخارج از ایران به صورت یاك جازوه تحقیقاي و ارائاه
نظرات وارتمالي جدید خود هنرجوو اعتقااد شخصاي وي باه
این رشته هنري
 -برش بریدن انواع شیشه و آینه به وخامتهاي مختلف و در

02

رالتهاي راست بري و منحني و ورد بري و برش انواع خط و
طررهاي مختلف ایراني و خارجي و برشهاي ساده و پیچیده
 -صحیح نشستن و یا ایستادن در پشت میز بارش و رعایات

4

فاصله ها به نسبت نوع برش و نحوه
 -الماس دست وارفتن در راتهااي مختلاف بارش و نحاوه

00

ررکات چرخشي دستها در زمان برش آینه
نگرش :
 معرفي تاریخچه آینه و آینه کاري و اساتید آینه کار و سبك کار آنانایمني و بهداشت :استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناري
جعبه کمك هاي اولیهروپوش کارتوجهات زیست محیطي :
 عدم دور ریز کاغذهاي باطله و خورده هاي آینه غیر قابل استفاده در محیط زیست18

آینه و آینه کاري

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

آینه چسباندن

دان

نظري

عملي

جمع

04

002

004

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:نحوه آینه چسباندن روي بوم هاي مختلف

 -شناخت ابنیه از نظر آب و هواي محیط

4

لوازم التحریر  ،وچ ورده ،

02

کاغذ ورده ،یونولیت ،سنجاق،
الجورد  ،وچ سفید و رنگي ،

-

وسایل فیكسه کردن،چلوار و

مهارت  :چسباندن آینه روي بومهاي چوبي و فلازي و شیشاه

40

اي و وچي و سنگي و غیره

جیر و بومهاي مورد نیاز ،
ف اي کارواهي

 -چسااباندن آینااه روي سااقف هااا و بدنااه هااا و دیوارهاااي

78

ساختمانها و ابتیه مختلف باه نسابت طررهااي ماورد نظار و
فیكسه کردنها

ساختماني،سیم چین ،
الماس،روان نویس مخصوص
کار،آب  ،انواع چسب و
سریشم ،استانبولي ،چهار پایه

-

و یا داربست مورد نیاز،

نگرش :
 معرفي علم چسباندن و نحوه دوام دهي به آینه هایي که چسبانده میشودایمني و بهداشت :
استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناريجعبه کمك هاي اولیهروپوش کارتوجهات زیست محیطي :
 عدم دور ریز کاغذهاي باطله ،وچهاي خراب شده  ،کشته هاي خاراب ،شیشاه و آیناههاي خورد شده در محیط زیست

19

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

پرداخت آینه

دان

نظري

عملي

جمع

4

42

44

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 :پاک کردن آینه و پرداخت آینه باا توجاه باه شارایط

لوازم التحریر ،تیغ ،چلوار ،

0

وسایل فیكسه،آب ،انواع چسب

محیطي

 ،میز کار  ،روان نویس و

0

-روش پرداخت آینه ها روي بوهاي مختلف

ماژیك ،الماس  ،آینه،سنگ

-

برش،چهار پایه و یا داربست
42

مهارت :
 اجرا و پرداخت آینه با توجه به شرایط محیطاي و پرداخاتآینه ها روي بوهاي مختلف
نگرش :

 معرفي روشهاي پاک کردن آینه ها و راشیه هاي آن و سپس پرداخت و براق و شفافکردن آینه ها
ایمني و بهداشت :
استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناريجعبه کمك هاي اولیهروپوش کارتوجهات زیست محیطي :
 عدم دور ریز کاغذهاي باطله ،وچهاي خراب شده  ،کشته هاي خاراب ،شیشاه و آیناههاي خورد شده در محیط زیست
21

مورد نیاز،کاردک،

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بازاریابي و ارائه محصوالت آینه کاري

داناا

نظري

عملي

جمع

00

02

00

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 :نحااوه معرفااي ساابكهاي مختلااف آینااه کاااري و

لوازم التحریر و جزوات

02

آموزشي

محصوالت تزئیني و فعالیتهاي ساختماني
 -اصول جذب و نگهداري خریدار

4

 -اصول خواست دایمي مصرف کنندوان

6

 -عوامل نیاز بازار و روابط باازار نسابت باه کااال و

02

متغیرات موجود در بازار و عمر کاال
0

روش بسته بندي محصوالت آینه کاري شدهمهارت :فعالیت در بازاریابي داخلي و خارجي مختص و مرتبط

6

با آینه کاري
-بازاریابي انبوه و جزئي و باتوجه به شرایط زماني

4

-بازدید از نمایشگاههاو موزه ها

0

-استفاده از روشهاي بسته بندي بومهاي آینه اي

0

-استفاده از شیوه آینه کاري امام زادهها و کاخها

0

نگرش :
 معرفي آینه کاري امام زاده ها و کاخهاایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :
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 بروه استاندارد تجهیزاتتعداد

ردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

0

تجهیزات ایمني

اعاام از جعبااه کمكهاااي

0

میز کار

0

میزنقشه کشي

4

چراغ مطالعه

0

اسالید

یك دستگاه

6

اورهد

یك دستگاه

7

رایانه

8

پرینتر

یك دستگاه

2

اسكنر

یك دستگاه

02

تخته وایت برد یا تخته سیاه

11

ویدیو

یک دستگاه

00

تلویزیون

یک دستگاه

00

وي سي دي و دي وي دي

یک دستگاه

توضيحات

عینك و پنس و
لباس کار و

اولیه و غیره

دستك
براي انجام کارهاي باوم

به تعداد نفرات

میز براي برش و

سااازي و باارش آینااه و بصورت رداقل دوبل

چسباندن آینه و

طراریها

طراریها هر کدام
جداوانه

بااراي کااار بهینااه تاار در

رداقل یك عدد

طراریهاي خصوصا ابنیه
باااراي کلیاااه کارهااااي

براي هر نفر

موووعه

بااراي نگاااه داري کلیااه

رداقل یك دستگاه

طررها و نقشه

به تعداد کالسها و هر

براي آموزش

اتاق

توجه :
 -تجهيزات براي یک كارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود .

22

 بروه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

0

وچ

انواع وچهاي رنگي و سفید و وچ ویبسون

به مقدار

0

پودرهاي رنگي

براي تزیین کارهاي ساخته شده

0

انواع چسب

براي بوم سازیها و آینه چسباني

4

جیر و چلوار

براي بوم سازیها و پرداخت آینه

توضيحات

مورد نياز
به ميزان
مورد نياز
به مقدار

انواع چسب چوب

مورد نياز

و چسب مایع و
سریشم

به متراژ

جير در رنگهاي

مورد نياز

مختلف و چلوار با
بافتهاي ریز و
درشت

0

چوب و شیشه و آینه و چوب براي بوم سازي و کار در ابنیه
و فلزات و سنگ و آجر و

به ميزان
مورد نياز

فایبر والس و کاشي
6

رنگهاي روغني و وواش

7

پالت و ظرف

8

ورق و فیلمهاي رادیولوژي

براي تزئینات مورد نیاز

به ميزان
مورد نياز

براي نگهداري خارج کارهااابزار آالت هار
یك نفر جداوانه

به تعداد

به صورت كمد

نفرات

مجزا یا جعبه هاي
انفرادي

براي درسات کاردن شاابلونهاي خااص و

به ميزان

الگوها

مورد نياز

توجه :
 -مواد به ازاء یک نفر و یک كارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود .
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مساعمل و تميز

 بروه استاندارد ابزارردیف

نام

0

الماس

0

لوازم التحریر

0

سنباده زبر و نرم

4

قیچي و تیغ و کاترو پنس

0

کاردک و استانبولي و شمشه

6

قلم مویي

7

شابلون رروف و اشكال

مشخصات فني و دقيق

الماس شیشه بري و آینه بري

تعداد
به تعداد
نفرات

اعم از انواع کاغذ و مداد و پاک کن

به ميزان و

و تااااراش و روان نویسااااهابراي

تعداد مورد

طراریهاااو کپااي کردنهااا و قرینااه

نياز

سازیها
با نمره هاي مختلف

به ميزان
مورد نياز

براي برشها و جدا سازیها

به تعداد
نفرات

براي بوم سازیها و کار ابنیه

به تعداد
نفرات

بااراي کارهاااي رنگااي روي بااوم و
بدنه هاي ابنیه و پاک کردنها

به تعداد
نفرات

براي کارهاي اسلیمي و هندسي و

از هر مدل

ورافیكي

حداقل دو
عدد

8

سیم چین و انبردست

2

قلم و دوات

02

راپید

براي آینه کاري

به تعداد
نفرات

براي خوشنویسیها

به
تعدادنفرات
به تعداد
نفرات

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

24

توضيحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

عنوان منبع یا نرم افزار

0

وره و کاربندي

0

شعرباف و آثارش

مولف

سال نشر

مترجم

0080

اسااااتاد اصااااغر

ناشر یا تولید کننده

محل نشر

سااازمان میااراث

تهران

فرهنگي

شعرباف
0072

مهناادس رسااین

میراث قرهنگي

تهران

پور نادري

 سایر منابع و محتواهاي آموزشي ( پیشنهادي وروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصليردیف

نام کتاب یا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفین

مترجم/

محل نشر

ناشر

مترجمین

0

دنیاي رنگها

0

طرح و نقوش اسالمي

0

طررهاي اسلیمي

ویلیااااام عاارب علااي 0078
پاول

انتشااارات
بهار

شروه
0086

تهران

انتشااارات
یساولي
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توویحات

فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
ردیف

عنوان

1

http://honareayenenovin.blogsky.com

2

http://ayenenovin.mihanblog.com

3

http://mehdimohammadi.parsiblog.com

4

http://galleryafagh.blogsky.com

5

http://galleryafagh.vastblog.com

6
7
8
9
10
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فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط
( عالوه بر نرم افزارهاي اصلي )
ردیف

عنوان نرم افزار

آدرس

تهیه کننده

ندارد
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توویحات

