بسمه تعالي

معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد آموزش شغل

عنوان آموزش شغل
نقاشي ساختمان
گروه شغلي عمران
كد ملي آموزش شغل
/1/3ب 0-31/59 /

تاريخ تدوين استاندارد :
مدت اعتبار استاندارد  :از تاريخ 09/11/1

تا تاريخ 09/11/1

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل/1/3 :ب0-31/59/
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته عمران :

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل :
 سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور-

فرآيند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 5سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك
590
دورنگار

11044116

تلفن 11910099 – 0

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

1

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك تحصيلي

محمدرضا فضل
علیزاده

لیسانس

5
علیرضا فضل علیزاده

لیسانس

رشته تحصيلي

 شايستگي 

شغل و
سمت

سابقه كار مرتبط

شیمی
کاربردی

 41سال

مهندسی
مکانیک
جامدات

 41سال

3
رضا فضل علیزاده

فوق لیسانس

4

علوم تربیتی

 12سال

مرمت آثار
عبدالرضا جمالی فرد

لیسانس

ــــ

فرهنگی و
هنری

9

1

6

2

آدرس  ،تلفن و ايميل

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

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 :
نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت ها ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به 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 .
كارورزي:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت دارد
كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريکك
با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شامل سکه بخک
حرفهاي خواهد بود .

عملکي  ،كتبکي عملکي و اخکالق

صالحيت حرفه اي مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .كه مي تواند شامل علوم پايه ( رياضي
 ،فيزيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.

3

نام استاندارد آموزش شغل: 1
نقاشی ساختمان

شرح استاندارد آموزش شغل:
نقاشی ساختمان یکی از مشاغل در حوزه عمران میباشد ،نقاشی ساختمان به شغلی اطالق میشود که شایستگیهایی
مانند رعایت اصول ایمنی و بهداشتی و متره و برآورد مواد مصرفی و هزینه الزم جهت نقاشی ،آماده نمودن انواع بتونه
براساس سطح کار آستر کاری ،سمباده زنی و زیر سازی سطوح ،آماده سازی رنگهای پالستیک ،روغنی ورنی و مواد
همرنگ کننده چوب و همچنین توانایی استفاده از ابزارهای رنگآمیزی مانند قلممو و پیستوله رنگ پاش را برای رنگ-
آمیزی سطوح مختلف داشته باشد و اقتصاد و بهرهوری کار را رعایت نماید در برمیگیرد این شغل با مشاغلی مانند
فروشنده ابزار و مواد رنگکاری ،گچ کار ساختمان و  ...در ارتباط میباشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :سوم راهنمايي تحصيلي يا دوره هاي معادل
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت جسماني ،رواني و شناختي الزم
مهارت هاي پيش نياز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 1949 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

ـ زمان آموزش عملي

 1519 :ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

- :

 339ساعت

 ساعتساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي  52 :در صد عملي  06 :در صد اخالق حرفه اي  52 :در صدصالحيت هاي حرفه اي مربيان :
میزان تحصیالت حداقل فوق دیپلم در رشته تحصیلی عمران و تأسیسات ( نقاشی ساختمان) و سابقه کار حداقل  3سال در رشته مذکور.

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
در اين شغل روغن كاري سطوح ساختمان اعم از داخل ساختمان و استخر و  ....انجام مي پذيرد و بعد بتونه كاري و
سرانجام نقاشي انجام مي پذيرد.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

)Interior decorator (painting

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
رنگ كاري ساختمان

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

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



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

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



5

استاندارد آموزش شغل  /شايستگي
 -شايستگي ها  /كارها

5

3

عناوين

رديف

1

توانايي متره و برآورد مواد مصرفي متناسب با سطح كار

5

توانايي آماده سازي گچ ساختماني و استفاده از آن در زير سازي سطوح گچي

3

توانايي ساختن بتونه و بتونه كاري

4

توانايي سمباده كاري سطوح بتونه كاري شده

9

توانايي زدن رنگ نيمه پالستيک روي سقف همراه با آستركاري با رنگ پالستيک

1

توانايي تعمير بتونه پالستيک و روغني و زدن رنگ نهايي پالسيتک ( رنگ رويه )

6

توانايي روغن اندود كردن سطوح گچي

8

توانايي زدن رنگهاي روغني روي سطوح گچي زيرسازي شده ( آستر كاري با رنگ روغن )

0

توانايي زدن رنگهاي روغني مات و براق روي سطوح چوبي  ،فلزي و صفحات مصنوعي

19

توانايي همرنگ سازي براساس رنگ مورد نظر و كار با رنگهاي ورني

11

توانايي رنگ پاشي با پيستوله رنگ پاش

15

توانايي رنگآميزي استخر و تركيب رنگها

13
14
19

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

3

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي متره و برآورد مواد مصرفي متناسب با سطح كار

دان

نظري

عملي

جمع

03

57

537

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -متر بلند و جیبی

:

 -متر تاشویی

 -انواع ابزار و وسایل اندازه گیری

4

 -نحوه محاسبه مساحت تقریبی زیر بنا( تقریباً سه برابر زیر بنا)

2

منظم

 -روش برآورد میزان پوشش رنگهای مورد استفاده در نقاشی ساختمان

7

 -نوشت افزار

 -مدلهای اشکال هندسی

 -لباس کار

( روغنی پالستیک)
 -روش برآورد روغنهای مورد نیاز جهت روغن اندود کردن دیوار گچی

7

 -روش اندازهگیری و برآورد میزان رنگ و مواد اولیه مورد نیـاز براسـاس

7

 فیلم عکس -جزوات آموزشی

مساحت زیر بنا

 -رنگ روغنی

مهارت :

-رنگ پالستیک

 -استفاده از ابزار و وسایل اندازه گیری

2

 -محاسبه میزان سطوح کار

56

 -برآورد میزان رنگ و مواد اولیه مورد نیاز

52

 -برآورد میزان روغنهای مورد نیاز جهت روغن اندود کردن دیوارگچی

52

 -اندازه گیری سطوح نرده و دربهای شیشه خور به طور تقریبی

36

نگرش :
 صرفهجویی در زمان و مصرف مواد جهت باال بردن بهرهوری کار -توجه و دقت و تمرکز در کار

ايمني و بهداشت :
 -قرار دادن نردبان در جای صحیح

توجهات زيست محيطي :
7

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي آماده سازي گچ ساختماني و استفاده از آن در زير سازي
سطوح گچي

دان

نظري

عملي

جمع

03

03

523

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -دستمال

:

 -سنباده چوبی

 -روش جداسازی گچ نرم و زبر از یکدیگر

0

 -طریقه ساختن گچ زنده و کشته

0

 -کفش ایمنی

 -طریقه و مقدار اختالط گچ و آب

0

 -نردبان دوطرفه

 -روش سنباده زدن و صاف کردن سطح کار

0

 -عوارض ناشی از اثر رطوبت و حرارت در سطوح گچ اندود شده

0

 -جاروب مویی

 گچ الک دستی جوراب زنانه -لیسه

مهارت :
 -باز کردن یا عمیق کردن ترکهای سطح کار

52

 -تفکیک گچ توسط الک دستی و جوراب زنانه به دو دسته نرم و زبر

52

 -ساخت گچ زنده و کشته

52

 -آماده سازی سطوح کار توسط سنباده

52

 -انجام گچ کاری ( زنده و کشته)

36

نگرش :
صرفهجویی در زمان و مصرف مواد جهت باال بردن بهرهوری کار -توجه و دقت و تمرکز در کار

ايمني و بهداشت :
 رعایت نکات ایمنی هنگام بیرون آوردن میخ -جلوگیری از تماس گچ با پوست بدن

توجهات زيست محيطي :
 -جلوگیری از انتشار گرد و خاک در محیط

8

 کاردک استانبولی پیچ گوشتی بزرگ انبردست الک زیر اسفنج -ماله کشته کشی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي ساختن بتونه و بتونه كاري

دان

نظري

عملي

جمع

03

57

557

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
-مل بتونه

:

 -روغن الیف

 -شناخت انواع مواد مورد استفاده در ساخت بتونه

3

 -موارد استفاده از بتونههای روغنی و تینر روغنی

2

 -رنگ پالستیکی

 -ابزار کار و کاربرد هر یک از آنها در بتونه کاری

4

 -کاردک

 -روش تعیین مقدار مواد تشکیل دهنده در اختالط و ساخت بتونه

9

 -روش ساخت بتونه برای سطوح کار پالستیک

9

 -رنگ روغنی

 لیسه آب -تخته بتونه

مهارت :

 نفت -الک ریز

 -جداسازی مواد مورد استفاده در بتونه کاری

2

 -اختالط مل دایرهای شکل با مواد بتونه

52

 -ساخت بتونه برای سطوح کار روغنی و پالستیک

52

 -سینکا

 -بتونه کاری با استفاده از کاردک و لیسه

52

 -وسایل زیر پایی

 -زدن بتونه ( ماستیک) با استفاده از کاردک و لیسه

52

نگرش :
 صرفهجویی در زمان و مصرف مواد جهت باال بردن بهرهوری کار -توجه و دقت و تمرکز در کار

ايمني و بهداشت :
 -رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از لیسه

توجهات زيست محيطي :
 -جلوگیری از پراکنده کردن مواد مصرفی بتونه در محیط

9

 لباس کار -کفش ایمنی

 تینر روغنی -روغن جال

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي سنباده كاري سطوح بتونه كاري شده

دان

نظري

عملي

جمع

27

53

537

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -سنباده چوب

:

 -سنباده آهن

 -انواع سنباده و کاربرد آنها

2

 -انواع تخته پوست با الستیک سنباده و کاربرد آن

2

 -روش انتخاب سنباده مناسب کار

2

 -الستیک سنباده

 -نحوه دانه بندی و ذرات خورندگی سنباده چوبی و آهنی

2

 -لباس کار

 -روش سنباده کاری سطوح بتونه کاری شده

2

 -کفش ایمنی

 پوست آب با نمرات مختلف -تخته پوست

 -ماسک

مهارت :

 -دستمال

 -صاف کردن سطوح کار مورد نظر با سنباده پوست و همراه آب

56

 -بهکارگیری سنباده پوست خشک و پوست آب و سنباده آهن با توجه به

56

سطح کار
 -بهکارگیری سنبادههای  482-412و  ...متناسب با سطوح کار

56

 -سنباده کاری سطوح بتونه کاری شده

36

نگرش :
 صرفهجویی در زمان و مصرف مواد جهت باال بردن بهرهوری کار -عالقه مندی به کار – مسئولیت پذیری

ايمني و بهداشت :
 -پوشیدن دستکش هنگام سنباده کاری

توجهات زيست محيطي :
 -جلوگیری از پراکنده شدن گرد و خاک زنگ آهن در محیط طبیعی

11

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي زدن رنگ نيمه پالستيک روي سقف همراه با آستركاري با
رنگ پالستيک

دان

نظري

عملي

جمع

07

573

557

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -رنگ نیمه پالستیک

:

-شناخت انواع مواد الزم رنگآمیزی و روش آماده سازی مایه رنگ نیمه

 -الجورد

2

 -آب

پالستیک سفید

 -پارچه صافی

 -روش آستر زنی سقفها با رنگ نیمـه پالسـتیک(چو و راسـت رنـگ

7

 -قلم مقالویز

مطابق با نور اتاق)

 -سطل

 -روش رقیق کردن ،آماده سازی و زدن رنگ پالستیک

7

 -وسایل زیر پایی

 -انواع رنگ پالستیک از لحاظ مرغوبیت استاندارد پوشش و چسبندگی

7

 -لباس کار

 -روش آسترکاری با رنگ پالستیک( چو و راست -باال و پایین کـردن

9

 کفش ایمنی -گروههای رنگی

رنگ)

 -ماده رنگهای مختلف

مهارت :

پالستیک

 -آسترکاری سقف با رنگ نیمه پالستیک

36

 -قلموی مخصوص رنگهای

 -ترکیب الجورد ،آب و رنگ پالستیک جهت رنگآمیزی

52

پالستیــک در انــدازههـای

 -بهکارگیری رنگهای مختلف و مرغوب پالستیکی

52

مختلف

 -همرنگی رنگ نهایی سقف با آستر کاری

26

 -زدن رنگ رویه ( پوشش سقف)

46

نگرش :
 صرفهجویی در زمان و مصرف مواد جهت باال بردن بهرهوری کار -توجه و دقت در کار – عالقهمندی به کار

ايمني و بهداشت :
 مراقبت از پرت شدن قلمموی پالستیک -استفاده از عینک حفاظتی هنگام رنگآمیزی سقف

توجهات زيست محيطي :
 ریختن رنگ پالستیک و نیمه پالستیک و مواد مصرفی اضافی( الجورد) در فاضالب11

 -چوب رنگ

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي تعمير بتونه پالستيک و روغني و زدن رنگ نهايي
پالستيک ( رنگ رويه)

دان

نظري

عملي

جمع

07

507

553

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -مل

:

 -آب

 -انواع طریقه ساختن بتونه روغنی و پالستیک جهت لکه گیری

7

 -انواع قلم مو و مناسب بودن آن با سطح کار

3

 -روش سنباده کاری قسمتهای لکه گیری شده

4

 -سنباده نرم چوبی

 -روش رقیق کردن رنگ پالستیک

7

 -تخته پوست

 -مواد تشکیل دهنده بتونه پالستیک و روغنی

7

 -کاردک

 -نحوه انتخاب قلموی مناسب و هماهنگی حرکت آن در سـقف بـا نـور

7

 رنگهای پالستیک -رنگهای روغنی

لیسه -تخته بتونه

اتاق

 -سینکا

مهارت :

 -تینر روغنی

 -ساخت بتونه روغنی و پالستیک

52

 -لباس کار

 -لکهگیری با بتونه پالستیک و روغنی

52

 -کفش ایمنی

 -رقیقکردن رنگ پالستیک مورد استفاده

52

 -وسایل زیرپایی

-بهکارگیری قلمموی مناسب با سطح کار

56

-رنگآمیزی در سطح عمودی و افقی

06

 الجورد صافی پارچهای -چوب رنگ

نگرش :

 -ماده رنگهای پالستیک

 -صرفهجویی در زمان و مصرف مواد جهت باال بردن بهرهوری کار

 -قلموی مختلف از لحاظ اندازه

 -توجه و دقت در کار – عالقهمندی به کار

ايمني و بهداشت :
 خودداری از تماس بتونه با چشم -استفاده از ماسک -قرار دادن نردبان در جای صحیح

توجهات زيست محيطي :
 -ریختن بتونه اضافی در کیسه زباله

12

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي روغن اندود كردن سطوح گچي

دان

نظري

عملي

جمع

23

03

53

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -روغن الیف  4و 1

:

 -روغن بزرگ

 -انواع روغن زیر کار( اسکاتیف -منداب – جالو و  )...و کاربرد آنها

2

 -روش رقیق کردن روغن

2

 -روش آمادهسازی روغنهای رقیق شده

2

 -قلموی نمره 1

 -انواع طریقه روغن اندود کردن سطوح گچی

2

 -قلم پالستیکزنی

 روغن اسکاتیف -منداب

 -سطل

مهارت :

 -ابزار زیر پایی

استفاده از روغن زیر کار ،اسکاتیف ،منداب ،جال و ...

52

 -آماده سازی و رقیق کردن روغنها

52

 -لباس کار

 -روغن اندود کردن سطوح گچی مورد نظر

56

 -کفش ایمنی

 -تینر روغنی

 -جال

نگرش :
 صرفهجویی در زمان و مصرف مواد جهت باال بردن بهرهوری کار -توجه و دقت در کار – مسئولیت پذیری

ايمني و بهداشت :
 مراقبت از بخارات تینر روغنی و حساسیتهی رنگهای روغنی -قرار دادن نردبان در جای صحیح

توجهات زيست محيطي :
 -ریختن اضافات تینر روغنی و روغنهای سطوح گچی در فاضالب

-

13

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي زدن رنگهاي روغني روي سطوح گچي زير سازي شده (
آستر كاري با رنگ روغني)

دان

نظري

عملي

جمع

27

03

557

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:
 -رنگ روغنی براق

 -انواع رنگ ( مات و براق) و کاربرد آنها

3

 -روش آماده سازی و رقیق کردن رنگهای روغنی

2

 -تینر روغنی

 -انواع طریقه رنگ آمیزی با رنگهای روغنی ( مات و براق )

2

 -تینر فوری

 -روش ساختن بتونه روغنی

2

 -مات کن

 -روش لکه گیری بتونه با بتونه مناسب روغنی

7

 -قلمموی( -1 -4/5-4-2/5

 -رنگ روغنی مات

 )-1-3-1/5و قلممویی

مهارت :

 -قوطی جهت رقیق کردن

 -استفاده از رنگهای روغنی در رنگآمیزی دیوار -چوب -در ،پنجـره

56

و .....

 وسایل زیر پایی -چوب رنگ

 -رقیق کردن و آماده سازی رنگهای روغنی

56

 -مل

 -ساخت بتونه روغنی مرغوب با رعایت ترکیب مواد مختلف

56

 -آب

 -لکهگیری با بتونه روغنی روی سطوح کار

52

 -زدن رنگ رویه یا پوشش کامل روغنی

32

نگرش :
 صرفهجویی در زمان و مصرف مواد جهت باال بردن بهرهوری کار -مسئولیت پذیری – عالقهمندی به کار

ايمني و بهداشت :
 -مراقبت از بخارات تینر روغنی و فوری و حساسیتهای رنگهای روغنی

توجهات زيست محيطي :
 --جلوگیری از پراکنده شدن تینر روغنی و فوری در محیط طبیعی

14

 سینکا لباس کار -کفش ایمنی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي زدن رنگهاي روغني مات و برراق روي سرطوح چروبي ،
فلزي و صفحات مصنوعي

دان

نظري

عملي

جمع

03

573

503

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -رنگ روغنی براق

:

 -انواع روشهای رنـگآمیـزی آسـتر سـطوح چـوبی ،فلـزی و صـفحات

 -رونگ روغنی مصنوعی

0

 -تینر روغنی و فوری

مصنوعی(نئوپان و فیبر)
 -روش زیرسازی سطوح چوبی  ،فلزی و صفحات مصنوعی

0

 -روش لکهگیری با بتونه در سطوح چوبی و فلزی و بتونه رنگـی بـرای

0

 مل روغن الیف 4و 1 -آب

صفحات مصنوعی

 -کاردک و لیسه

 -انواع روش سنباده کاری روی لکههای تعمیر شده

0

 -انواع روش اکسیدزدایی و استفاده از ضدزنگ برای سطوح فلزی

0

 تخته بتونه قلموی نمره ( -1-4/5-4-2/5)-1-3-1/5و مویی

مهارت :

 -سطل کوچک

 -آسترکاری و رنگآمیزی سطوح چوبی ،فلزی و صفحات مصنوعی

26

 -سنباده چوبی زبر و نرم)

 -لکهگیری سطوح چوبی و فلزی با بتونه و صفحات مصـنوعی بـا بتونـه

52

 سینکا -لباس کار

رنگی
 -رقیق کردن ضدزنگ و رنگآمیزی سطوح فلزی

52

 -سمباده کاری روی لکههای تعمیر شده

52

 -رنگ زدن رویه تا حد پوشش

22

نگرش :
 صرفهجویی در زمان و مصرف مواد جهت باال بردن بهرهوری کار -توجه و دقت در کار – مسئولیت پذیری -همکاری در گروه

ايمني و بهداشت :
مراقبت هنگام استفاده از برس سیمی برای اکسیدزدایی

توجهات زيست محيطي :
 -ریختن رنگهای روغنی و ضدزنگ در فاضالب

15

 کفش ایمنی وسایل زیر پایی ضدزنگ -برس سیمی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي همرنگ سازي براساس رنگ مورد نظر و كار با رنگهاي
ورني

دان

نظري

عملي

جمع

27

503

577

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

 رنگهای اصلی -مشکی ،گل ماشی ،زرد  ،آبی ،

 -انواع روش برآورد مقادیر مناسب ماده رنگها جهت جورکردن رنگ

2

 -انواع روش همرنگ سازی براساس رنگ مورد نظر

2

 -رنگ روغن

 -انواع رنگها ورنی ،مواد تشکیل دهنده آن و حاللهای مربوطه

2

 -رنگ پالستیک

-انواع روش ساخت بتونه مخصوص رنگ ورنی

2

 -تینر روغنی

 -انواع روش آماده سازی و ساخت و رنگآمیزی سـطوح بـا رنـگهـای

2

 -مل

قرمز ،سبز و ) ...

 -رنگ لعابی

 -کاردک و لیسه

ورنی

 -تخته بتونه

مهارت :

 قلممویی -سطل

 -برآورد و انتخاب مقادیر مناسب رنگ جهت جور کردن رنگ مورد نظر

52

 -همرنگ سازی براساس ترکیب رنگ مورد نظر

52

 -وسایل زیرپایی

 -آماده سازی سطوح کار جهت رنگآمیزی ورنی

52

 -لباس کار

 -ساخت بتونه مخصوص رنگ ورنی

52

 -رنگآمیزی با رنگهای ورنی

26

 -سنباده

 کفش ایمنی رنگهای ورنی تینر فوری -سیلر -کیلر -پلی استر

نگرش :

 -مات کن

 -صرفهجویی در زمان و مصرف موادجهت باال بردن بهرهوری کار

 -قوطی جهت رقیق کردن

 -توجه و دقت در کار – عالقهمندی به کار

 چوب رنگ -قلم روغنی( -1-4/5-4-2/5

ايمني و بهداشت :

 )1-3-1/5و مویی

 خودداری از قرار دادن تینر فوری -سیلر – کیلر -پلی استر کنار حرارت -استفاده از ماسک هنگام ترکیب رنگها

 سینکا آب -انواع رنگهای هـمرنــگ

توجهات زيست محيطي :
 -جلوگیری از اثرات تخریبی رنگهای ورنی و ماده رنگهای اصلی در محیطهای طبیعی

16

سازی
 روغن جال -وارنیش

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي رنگ پاشي با پيستوله رنگ پاش

دان

نظري

عملي

جمع

57

57

03

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -رنگ روغنی براق و مات

:

 -تینر روغنی

 -انواع پیستوله برقی و بادی و کاربرد هر یک از آنها

5

روش رقیق کردن  ،صاف کردن و رنگپاشی با پیستوله برقی و بادی

3

 -انواع روش نگهداری ،شست شو و تعمیر پیستوله

5

 -پیستوله بادی

 -انواع روش استفاده از پمو رنگ پاشی تلمبهای و برقی

4

 -جوراب زنانه

 -انواع روش ساخت رنگهای تگرگی و نحوه رنگ پاشی با پمو رنـگ

2

-سطل

 تینر فوری -پیستوله برقی

 -لباس کار

پاش

 -کفش ایمنی

مهارت :

 -پمب باد

 -رقیق کردن و صاف کردن رنگهای مصنوعی

56

 -رنگپاشی با پیستوله برقی و بادی

52

 -قوی جهت رقیق کردن

 -نگهداری ،شستشو و تعمیر پیستوله

56

 -چوب رنگ

 -ساخت رنگهای تگرگی یا ماهوتی

56

 -سیم سیار

 -رنگپاشی با پمو رنگ پاش

56

نگرش :
 صرفهجویی در زمان و مصرف مواد جهت باال بردن بهرهوری کار -توجه و دقت در کار – عالقهمندی به کار

ايمني و بهداشت :
 بررسی سیمهای اتصال برقی پیستوله -مراقبت از برق گرفتگی هنگام استفاده از پیستوله برقی و کاربردآن– استفاده از ماسک

توجهات زيست محيطي :
 -ریختن رنگهای اضافی پیستوله در فاضالب

17

 -رنگهای تگرگی یا ماهوتی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توانايي رنگآميزي استخر و تركيب رنگها

دان

نظري

عملي

جمع

23

07

557

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -بتونه آب بندی فوری

:

 -رنگ استخری

 -روش بهکارگیری بتونههای آب بندی فوری

3

 -روش رقیق کردن و انواع رنگ استخری

3

 -انواع روش ساختن شابلون و ابزار و وسایل خط کشی داخل استخر

3

 -تینر فوری -روغنی

 -روش استفاده از قلموی پالستیکی و غلتکزنی نمدی در رنگ آمیـزی

3

 -خطکش

 شابلون -جوهر نمک

 -قلموی پالستیک

استخر
 -انواع روش ترکیب رنگها ،انواع حـاللهـا  ،سـاخت و مـواد تشـکیل

 -غلتکزنی نمدی

0

 -لباس کار

دهنده

 -کفش ایمنی

مهارت :

 -سطل رنگ

 -ساخت بتونههای آب بندی فوری

52

 -رنگآمیزی استخر توسط رنگ استخری

56

 -چوب رنگ

 -خطکشی داخل استخر

56

 -صافی رنگ

 -جداسازی رنگهای اصلی از فرعی از بین رنگهای مختلف

52

 -ماده رنگهای اصلی( مشکی،

 -ساخت و ترکیب رنگهای مورد نظر

56

 -قوطی جهت رقیق کردن

گل ماشی ،زرد ،آبی ،قرمز ،سبز و
)...

نگرش :

 -رنگ روغن

 -صرفهجویی در زمان و مصرف مواد جهت باال بردن بهرهوری کار

 -رنگ پالسیتک

 -توجه و دقت و تمرکز در کار – پی بردن بر ارزش کار -همکاری در گروه

 -کاتالوگ رنگ

ايمني و بهداشت :
 -استفاده از ماسک هنگام استفاده تینر فوری و جوهرنمک

توجهات زيست محيطي :
 ریختن اضافات بتونه آب بندی در کیسه زباله -ریختن اضافات جوهر نمک و تینر روغنی در فاضالب

18

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

5

جعبه کمکهای اولیه

5

برانکارد

3

میز کار

4

آتش خاموش کن

مشخصات فني و دقيق

تعداد
4
4

-

1

فلزي 5×5

1

 7كيلويي

توجه :
 -تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  19نفر در نظر گرفته شود .

19

توضيحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقيق

5

قوطی رقیق کردن

8

5

برس سیمی

5

3

لباس کار

به تعداد دانشآموزان

4

دستمال

42

2

جاروب مویی

3

0

کفش ایمنی

به تعداد دانشآموزان

7

گچ

به میزان الزم

0

آب

به میزان الزم

9

رنگ نیمه پالستیک

 6گالن

56

الجورد

 2/5کیلو

55

پارچه صافی

 3متر

55

گروههای رنگی ( گل ماشی – اُخرا -اُمرا و ) ...

از هر کدام  2/5کیلو

53

ماده رنگهای پالستیکی و روغنی ( مشکی،
گل ماشی ،زرد  ،آبی ،قرمز  ،سبز و ) ...

از هر کدام  4کیلو

54

روغن الیف  4و 1

 1گالن  1کیلویی

52

روغن بزرگ

 1گالن  1کیلویی

50

روغن اسکاتیف

 4گالن

57

منداب

4

50

تینر روغنی و فوری

 42گالن  1کیلویی

59

مل بتونه

 422کیلویی

56

سینکا

 1کیلو

55

سمباده آهن

 8ورق

55

پوست آب با نمرههای مختلف

 12ورق

53

رنگ روغنی براق

 45گالن

54

رنگ روغنی مات

 42گالن

52

رنگ پالستیک

 15گالن

50

مات کن

 1گالن

57

ضدزنگ

 42کیلو

50

دست کش

به تعداد دانشآموزان

59

رنگ لعابی

 3گالن

ماسک

به تعداد دانشآموزان

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  19نفر محاسبه شود .

21

تعداد

توضيحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقيق

5

وسایل بانداز کردن

یک سری

5

متر بلند و جیبی

3

3

متر تاشویی

1

4

سنگ اوزان

به تعداد دانشآموزان

2

کاردک

به تعداد دانشآموزان

0

لیسه

به تعداد دانشآموزان

7

پیچ گوشتی بزرگ

3

0

انبردست

3

9

سمباده چوبی

 42ورق

56

نردبان  1طرفه

1

55

اسفنج

42

55

سطل کوچک

1

53

استانبولی

1

54

ماله معمولی

1

52

ماله کشته کشی

1

50

قلم مقالویز

1

57

قلم موی پالستیک زنی

42

50

قلمموی روغنی نمره -2/5
 1-3-1/5-1-4/5-4و

از هر کدام  5سری

قلممویی
59

تخته بتونه

 5عدد

56

تخته پوست

1

55

السیتک سمباده

1

55

چوب رنگ

5

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

21

تعداد

توضيحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر يا توليد كننده

محل نشر

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام كتاب يا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفين

مترجم/
مترجمين

جزوات آموزشي مرتبط

22

محل نشر

ناشر

توضيحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

ندارد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

23

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

رديف

عنوان نرم افزار

آدرس

تهيه كننده

ندارد

24

توضيحات

