بسمه تعالي

معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد آموزش شغل
آینه کار پیشرفته
گروه شغلي صنایع دستي
(چوب،فلز،سفال،آبگینه،آینه کاري).......
كد ملي آموزش شغل
1-11/79/1/3

تاریخ تدوین استاندارد :
مدت اعتبار استاندارد  :از تاریخ 1931/1/1

تا تاریخ 1931/1/1

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسایي آموزش شغل1-11/39/1/9 :

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته هنرهای تجسمی

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش 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
253
دورنگار

11344119

تلفن 11513366 – 3

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

62
سال

مهدي

)1كارشناس

 )1حسابداري

)1مشاور مالي در

محمدي

 )2دیپلم

 )2اقتصاد )9

چند سازمان و

شاهد

)9راینه كارفني

كامپيوتر

شركت )2مدیرعامل

63988868914

یک شركت آینه

ایميننننننننننننننننننننننل

كاري )9مدیر عامل

:
@mohammadimehdi18
yahoo.com
آدرس

و حرفه اي

یک شركت فرهنگي
و هنري

2

آدرس  ،تلفن و ایميل

طبيعي

سياوش

پنجم طبيعي

طرزي

نظام قدیم

9

حميد نفر

)1مهندسي

)1مایكروساف

)2دیپلم

ت )2ریاضي و

4

مجيد

مشاور فني اوقاف و قریب ب
امور خيریه ميراث 04
فرهنگي استان
سال
مركزي

داخلي و خارجي

محمدي

دیپلم

كامپيوتر

كامپيوتري و هنري

شاهد

تلفن ثابت :
تلفن همراه 63988868919:
ایميل :

تلفن ثابت :
تلفن همراه 63988868912:

فيزیک

انساني و

تلفننننننن همننننننراه :

آدرس :

فعال امور بازرگاني  2سال

فعال در امور

تلفن ثابت :

 7سال

ایميننننننننننننل :
hamidnafar@gmail.co
m
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه 63988868913:
ایميننننننننننننننننننننننل
:
fakhteh_mohammady
@yahoo.com

2

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملكرد موثر در محیط کبار را ووینبد در بع بي از مبوارد اسبتاندارد ررفبه اي نیبز وفتبه
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 هبا ،
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 مبي ویبرد و وبرورت
دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعي براي مدتي تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یك شایستگي که فرد در محبل آمبوزش ببه صبورت
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 شبامل سبه بخب عملبي  ،کتببي عملبي و اخبالق
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 موج 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 آسی به محیط زیست وارد وردد.
3

نام استاندارد آموزش شغل:
آینه كار پيشرفته
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 تذهی  ،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  :دیپلم
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت جسمي و ذهني
مهارت هاي پيش نياز :آینه كار مقدماتي
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 2636 :ساعت
ساعت

ن زمان آموزش نظري

356 :

ن زمان آموزش عملي

 1196 :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 0سال سابقه کار و مهارت آینه کار مقدماتي

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 :

آینه كار مقدماتي

٭ 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

انجام خوشنویسي و خط شناسي (پیشرفته)و برش آینه

2

طراري پیشرفته و برش خطوط اسلیمي

9

ترسیم پیشرفته اشكال هندسي و ترسیم اصولي اجزاي وره هابه صورت تفكیكي مورد استفاده در تقسیمات
پرواري و برش آینه ها

4

ترسیم وره ها ،یزدي بندیها  ،مقرنسها،رسمیها ،و برش آینه ها

5

ترسیم راشیه هاي اسلیمي  ،وره ،ورافیكي ،ول و بته و برش آینه ها

1

ترسیم انواع الماس تراشهاو نحوه چسباندن آنها

9

نقشه کشي (مقدماتي)

8

مرمت ابنیه آینه کاري شده

3
16
11
12
19
14
15

6

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :انجام خوشنویسي و خط شناسي (پیشرفته)و برش

زمان آموزش

خطوط

دان

نظري

عملي

جمع

24

04

054

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 :مفاهیم پیشرفته خوشنویسي

-مفهوم خطهاي ثلث  ،طغري ،ریحبان ،نسبتعلی ، ،شكسبته

64

انواع قلم خطاطي ریز و درشت

04

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

نستعلی، ،

دوات  ،انواع کاغذ  ،کتابهاي

-

مرتبط  ،شیشه  ،آینه  ،الماس

مهارت :انجام دو سبك خوشنویسي روي آینه

04

شیشه بري  ،الماس آینه بري،

-برش خطوط نگارش شده خوشنویسي

54

روان نویس هاي مشكي و
رنگي  ،کاربن  ،سیم چین

-

،لوازم تحریر ،بومهاي مورد

-

نیاز

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 خبورده هباي آینبه غیبر قاببل
استفاده در محیط زیست
-

7

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :طراري و برش پیشرفته خطوط اسلیمي

دان

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

64

004

024

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

64

 :انواع طررهاي مختلف اسلیمي

انواع قلم و مداد  ،انواع کاغذ
اعم از پوستي و کالك و

-

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

24

 -برش آینه به سبك خطوط اسلیمي

04

نگرش :
 معرفي سبكهاي مختلف اسلیمي و موارد کاربردي خطوط اسلیمي در هنر اسالميایمني و بهداشت :استفاده از عینك رفاظتي چشم با قاب کناري
جعبه کمك هاي اولیهروپوش کارتوجهات زیست محیطي  :عدم دور ریز کاغذهاي باطله و خبورده هباي آینبه غیبر قاببل
استفاده در محیط زیست
-

8

ورده ،سیم چین  ،انواع
شابلونهاي ورد و منحني

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :ترسیم پیشرفته اشكال هندسي و ترسیم اصولي

زمان آموزش

اجزاوره هابه صورت تفكیكي مورد استفاده در تقسیمات

نظري

عملي

جمع

پرواري

004

644

004

دان

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

02

:انواع اشكال هندسي متداول در آینه کاري

 -ترسیم اصولي اجزاوره هابه صبورت جبز و تفكیكبي مبورد

لوازم التحریر  ،انواع کاغذ ،

64

کاربن ،خط ک

استفاده در تقسیمات پرواري
مفهوم اصطالرات تشكیل دهنده وبره هبا و ترسبیم آنهبا،بخب ب

خط ک

04

ک

)0بازوبندیها،سبببرمه دانهبببا ،رالبببت ویوه،شمسبببه

شیشه اي  ،وونیا ،پروار ،

مورد نیاز،شیشه و آینه  ،چلوار

چناري،بند رومي،پاباریك،پنج کند

و جیر  ،قیچي و کاتر و

 -مفهوم اصطالرات تشكیل دهنده وبره هبا و ترسبیم آنهبا،

بیستوري،کاردک،

04

وچ،استانبولي  ،آب  ،انواع

چشببم واوي،وببل انبباري ،پببا بببزي  ،تله(سببه

چس و سریشم،صابون،قلم

ووش)،ابابیل،پنج تند ،سه سلي،زهره،جفت سگ رو ،سبگ رو

مویي ،سوزن و سنجاق ،وچ

(آلت قمي)،

ورده  ،یونولیت ،الجورد،کاغذ

 -مفهوم اصطالرات تشكیل دهنده وبره هبا و ترسبیم آنهبا،

04

ورده،روان نویس نوک نمدي ،
پنس،

بخ ب )0دانببه بلببوط در رالتهبباي مختلف،جفببت ترقه،ش ب
طوالني ،پنج باز  ،لوز  ،فرفره ،سبه لنگه،راسبتا لوز،کلیبد،چهر
لنگه شمسه ،چوب خطها،
 مفهوم اصطالرات تشكیل دهنده وبره هبا و ترسبیم آنهبا،بخبب ب )0ورز،شبب ب

فلزي باریك ،خط

نقاله،جزوات آموزشي و کت

ها،طبلها،ماکوها،ستاره ها،سبلبي ،ترنجها،رالبت موریانبه،بر

بخب )6شب

مخصوص،

04

مببببدادي،قرقره شببببا دار ،پببببنج

پرچ،دوک،خرچنگ ،فندوق،بادبادک،
04

-روش ترسیم چهار لنگه و هشت

04

 روش ترسیم رصیریها،بازو بندیها،مهارت :
برش اجزا وره ها و اشكال هندسي بصورت تفكیكي و غیبرمتصل با آینه
9

644

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :ترسیم پیشرفته اشكال هندسي و ترسیم اصولي

زمان آموزش

اجزاوره هابه صورت تفكیكي مورد استفاده در تقسیمات

نظري

عملي

جمع

پرواري

004

644

004

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 معرفي و شناخت وره ها و معماري آینه دوره جمهوري اسالميایمني 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

11

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ترسیم وره ها ،یزدي بندیها  ،مقرنسها،رسمیها ،و برش آینه
ها

دان

نظري

عملي

جمع

004

004

704

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:روش ترسیم وره هاي تند ده،کنبد دو پبنج ،هشبت

74

کاربن ،خط ک

چهار لنگه،تنبد و کنبد ویوه،هشبت دوازده ،ده پیلبي ،طببل

ک

قناس،دوازده پا بزي،
روش ترسیم وره هاي ده پا بزي(از خرد کردن سرمه دانمادر)،بر

74

چناري(از خرد کردن تند ده در زمینبه طبوالني،

مخصوص ،خط

فلزي باریك ،خط ک
شیشه اي  ،وونیا ،پروار ،

نقاله،جزوات آموزشي و کت
مورد نیاز،شیشه و آینه  ،چلوار و

کند سرمه دان(از خرد کردن تند ده)

جیر  ،قیچي و کاتر و

-روش ترسیم شمسه ته بریده،چهار شمسه سرمه دان،چهار

54

بیستوري،کاردک ،وچ،استانبولي ،
آب  ،انواع چس و

شمسه و یك آویز  ،وونه بندي در زمینه طوالني
-روش ترسیم یزدي بندیهادررالتهاي مختلف و کاسه ها

54

-ترسیم دو پا مقرنس،دور ایواني تقسبیم ببه هشبت ،دو پبا

54

مقرنس ختم به شمسه،چهار پ مقرنس(دور ایواني)،ش

لوازم التحریر  ،انواع کاغذ ،

پا

سریشم،صابون،قلم مویي ،سوزن
و سنجاق ،وچ ورده  ،یونولیت،
الجورد،کاغذ ورده،روان نویس
نوک نمدي  ،پنس ،انواع وچ و
وسایل ساخت قال

مقرنس،
روش ترسیم رسمیهاي  :هشت (یك پاو دو پبا قالب سبرسفت)،هشت (دو پاقال شاقولي) ،ده (دو پبا قالب شباقولي
مشببتك شكسببته) ،دوازده(یببك پببا دو پاقال ب سرسببفت)،
دوازده(دو پببا قال ب شبباقولي) ،چهببار ده(دو پببا قال ب سببر
سببفت)،چهار ده(دو پببا قال ب شبباقولي مشببتك شكسببته)،
شانزده(یك پا دو پا قال سر سبفت) ،شبانزده(دو پبا قالب
شاقولي)،رسمي در زمینه معلوم

11

044

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ترسیم وره ها ،یزدي بندیها  ،مقرنسها،رسمیها ،و برش آینه
ها

نظري

عملي

جمع

004

004

704

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
برش و قال بندي و قال ویري انواع وره و یزدي بندیها ،

604

مقرنسها،رسمیها،براي زمینه هاي آینه کاري
 -چسباندن آینه ها روي انواع وره و یزدي بندیها ،مقرنسها

044

،رسمیها،
نگرش :
معرفي و شناخت وره ها و معماري آینه و تاریخ معماري ایراني و تفباوت
اروپایي و نق

ببا معمباري

دین در سبكهاي معماري

ایمني 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 و قالبهاي وچبي وغیر وچي در محیط زیست
-

12

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :ترسیم راشیه هاي اسلیمي  ،وره ،ورافیكي ،ول و

زمان آموزش

بته و برش آینه ها
نظري

عملي

جمع

74

004

644

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

04

لوازم التحریر  ،انواع کاغذ ،

-روش ترسیم راشیه هاي هندسي و وره

04

شبلونهاي مورد نیاز و

-روش ترسیم راشیه هاي اسلیمي

64

دان

:روش ترسیم ول و بته ها

مخصوص ساخته شده ،خط

04

 روش -روش ترسیم راشیه هاي ورافیكي

ک

مخصوص  ،وونیا ،خط

ک

فلزي باریك،شیشه و

آینه  ،بوم مورد نیاز براي
تمرین عملي،روان نویس

-

مخصوص،قالبهاي اندازه

مهارت :برش راشیه هاي با طرح ول و بته با آینه

04

-برش راشیه هاي هندسي و وره با آینه

04

-برش راشیه هاي ورافیكي با آینه

64

چین و انبر دست،فیلمهاي

-برش راشیهاي اسلیمي با آینه

04

مستعمل راد یولوژي،انواع

-چسباندن راشیه هاي اسلیمي و ورافیكي

04

-چسباندن راشیه هاي هندسي و وره

64

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

چس  ،وچ و وچ رنگي ،
پودرهاي رنگي ،سنگ و آجر و
کاشي و شیشه هاي رنگي و

-

آینه هاي رنگي برش خورده و

نگرش :

خورد شده و شكل داده شده
مورد نیاز

 معرفي راشیه هاي مختلف هندسي و هنريایمني 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 زیست13

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :روش ترسیم انواع الماس تراشهاو نحوه

زمان آموزش

چسباندن آنها

دان

نظري

عملي

جمع

04

54

24

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

04

:روش ترسیم انواع الماس تراشها

لوازم التحریر  ،انواع کاغذ ،
کاربن ،خط ک

-

ک

مهارت :برش و جام ک

مخصوص ،خط

فلزي باریك ،خط ک
شیشه اي  ،وونیا ،پروار ،

64

کردن الماس تراشها

نقاله،جزوات آموزشي و کت

-چسباندن انواع الماس تراشها

64

مورد نیاز،شیشه و آینه  ،چلوار و

-پرداخت انواع الماس تراشها

04

جیر  ،قیچي و کاتر و
بیستوري،کاردک ،وچ،استانبولي ،

-

آب  ،انواع چس و

-

سریشم،صابون،قلم مویي ،سوزن

نگرش :معرفي ابنیهاي آینه کاري شده به سبك هندسي و با الماس تراشها

و سنجاق ،وچ ورده  ،یونولیت،

-

الجورد،کاغذ ورده،روان نویس
نوک نمدي  ،پنس،

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 آینبه غیبر قاببل
استفاده در محیط زیست
-

14

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :نقشه کشي (مقدماتي)

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

004

24

654

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

64

انواع قلم و مداد  ،انواع کاغذ

-طراري پالنهاي ابنیه هاي مذهبي

04

اعم از پوستي و کالك و

 -ترسیم انواع پالنهاي ساختماني

04

-طراري پالنهاي ویالیي و تجاري

04

تراش و پاک کن و تیغ وآینه .

-طراري انواع دتایل سقفهاي کاذب

64

الماس و کاربن  ،وچ براي

-طراري و ف ا سازي براي آینه کاري و مشخص کردن نوع

04

ورده ،سیم چین  ،انواع

دان

:مفهوم پرسپكتیو و نحوه طراري ابعاد

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

شابلونهاي ورد و منحني ،میز

طرح آینه روي پالنهاي آماده شده

نقشه کشي و خط ک

04

-طراري انواع طررهاي قوسي شكل وونبدي شكل

لوازم التحریر
24

مهارت :
 اجراو مشخص کردن ف اهاي آماده شده براي آینه کباريروي طررهاو پالنهاي اجرایي
نگرش :

 معرفي انواع ابنیه قدیمي و جدید و سبكهاي معماري نوع نقشه برداري از آنهاایمني 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 زیست15

و

تي و

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان  :مرمت ابنیه آینه کاري شده

دان

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

04

004

024

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:مفهوم مرمت و نحوه تشبخیص نبوع مصبالح ببه کبار

04

ورفته شده و تشخیص آب و هواي محیط
مهارت :مرمت و باز سازي طرح هاي هندسي

04

-مرمت و باز سازي انواع طرح اسلیمي و ورافیكي و ول و بته

04

-مرمت آینه کاریهاي تلفی ،شده با وچبري و رودرز کار شده

04

-مرمت تابلوهاي آینه کاریها

04

نگرش :شناخت ابنیه تاریخي آینه کاري شده و بازدید و شناخت ببه شبباهتها و اخبتال
مرمتهاي انجام شده
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

16

 بروه استاندارد تجهیزاتمشخصات فني و دقيق

تعداد

ردیف

نام

0

تجهیزات ایمني

6

میز کار

0

میزنقشه کشي

0

چراغ مطالعه

5

اسالید

یك دستگاه

2

اورهد

یك دستگاه

7

رایانه

0

پرینتر

یك دستگاه

0

اسكنر

یك دستگاه

اعم از جعبه کمكهاي اولیه و غیره

توضيحات

عینببك و پببنس و
لببببباس کببببار و
دستك

براي انجام کارهاي بوم سازي و برش آینه ببببه تعبببداد میز ببراي ببرش و
نفبببببببرات چسببباندن آینببه و

و طراریها

بصببببببورت طراریها هر کبدام
رداقل دوبل
براي کار بهینه تر در طراریهباي خصوصبا رداقل یبك
ابنیه

عدد

براي کلیه کارهاي موووعه

براي هر نفر

براي نگاه داري کلیه طررها و نقشه

رداقل یبك
دستگاه

04

تخته وایت برد یا تخته براي آموزش

ببببه تعبببداد

سیاه

کالسها و هر
اتاق

11

ویدیو

یك دستگاه

06

تلویزیون

یك دستگاه

00

وي سي دي و دي وي

یك دستگاه

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

 بروه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

0

وچ

انواع وچهاي رنگي و سفید و وچ ویبسون

به مقدار

6

پودرهاي رنگي

توضيحات

مورد نياز

براي تزیین کارهاي ساخته شده

به ميزان
مورد نياز

0

انواع چس

براي بوم سازیها و آینه چسباني

0

جیر و چلوار

براي بوم سازیها و پرداخت آینه

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

5

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
2

رنگهاي روغني و وواش

براي تزئینات مورد نیاز

به ميزان
مورد نياز

پالت و ظر

7

براي نگهداري خبر کارهباابزار آالت هبر
یك نفر جداوانه

به تعداد

به صورت كمد

نفرات

مجزا یا جعبه هاي
انفرادي

0

ورق و فیلمهاي رادیولوژي

براي درسبت کبردن شبابلونهاي خباص 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

6

لوازم التحریر

0

سنباده زبر و نرم

0

قیچي و تیغ و کاترو پنس

5

کاردک و استانبولي و شمشه

2

قلم مویي

7

شابلون ررو 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 تببببراش و روان نویسببببهابراي

تعداد مورد

طراریهبباو کپببي کردنهببا و قرینببه

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

بببراي کارهبباي رنگببي روي بببوم و
بدنه هاي ابنیه و پاک کردنها

به تعداد
نفرات

براي کارهاي اسلیمي و هندسي و

از هر مدل

ورافیكي

حداقل دو
عدد

0

سیم چین و انبردست

0

قلم و دوات

04

راپید

براي آینه کاري

به تعداد
نفرات

براي خوشنویسیها

به
تعدادنفرات
به تعداد
نفرات

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

19

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

6

شعربا و آثارش

مولف

سال نشر

مترجم

0005

اسببببتاد اصببببغر

ناشر یا تولید کننده

محل نشر

سببازمان میببراث

تهران

فرهنگي

شعربا
0070

مهنببدس رسببین

میراث قرهنگي

تهران

پور نادري

 سایر منابع و محتواهاي آموزشي ( پیشنهادي وروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصلينام کتاب یا جزوه

ردیف

سال نشر

مولف  /مولفین

مترجم/

محل نشر

ناشر

مترجمین

0

دنیاي رنگها

6

طرح و نقوش اسالمي

ویلیببببام عببرب علببي 0070
پاول

انتشببارات
بهار

شروه
0002

تهران

انتشببارات
یساولي

0

نق

0

مجموعه طراري به شبیوه 0007

مجید صادق

نگاروري

زاده

و نگارهاي ایراني

0000

علببببببببي

تهران

یساولي

دولتشاهي

5

آرایه ها و نقوش ختایي

0007

امیبببببببببر
هوشنگ آقا
میري

21

تهران
تهران

یساولي
یساولي

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

21

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط
( عالوه بر نرم افزارهاي اصلي )
ردیف

عنوان نرم افزار

آدرس

تهیه کننده

ندارد

22

توویحات

