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خیابـان  - تهـران  :ریزیمعاونت پژوهش و برنامه   
 سـازمان آمـوزش فنـی و    - نبش چهارراه خوش  -آزادی
  طبقه پنجم-ای کشور حرفه
  66941272: دورنگار66941516:تلفن

  1345653868:کدپستی
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز کلیه صاحب
تقاضا دارد پیشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
این سند آموزشی به 

های مذکور اعالم  نشانی
 .نمایند

- خیابان آزادی-تهران :های درسی دفتر طرح و برنامه   
ــمالی  ــوش ش ــان خ ــصرت -خیاب ــوش و ن ــاطع خ  - تق

  طبقه چهارم -ن فناوری اطالعات و ارتباطاتساختما
  66944117:دورنگار66944120  و66944119: تلفن

  1457777363:کدپستی
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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  1ن درجه قلم ز: نام شغل 

    استانداردخالصه 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  :شغل مشخصات عمومی
 آشنایی داشته و بتواند با برجسته کاری 2که با مهارتهای آمده در قلم زن درجه  کسی است 1قلم زن درجه 

و پرداخت آن،آج دادن انواع قلم انجام دهد و از  ،جدا کردن قیر از کار حجمی)جنده کاری(روی فلز،منبت کاری
  .حوادث ناشی از کار پیشگیری نماید

  :ورودیویژگی های کارآموز 
  وره راهنمایی پایان د: میزان تحصیالت 
  متناسب با شغل مربوطه: توانایی جسمی

    :مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  : دوره کارآموزیطول

  ساعت    216                 : آموزشمدت دوره 
  ساعت     22              : ـ زمان آموزش نظری
  ساعت    194            :  ـ زمان آموزش عملی

  ساعت      :    ر محیط کار کارآموزی دـ زمان 
   ساعت                    :     پروژهاجرای ـ زمان 

      ساعت           :     زمان سنجش مهارتـ

    :روش ارزیابی مهارت کارآموز
  %25: )دانش فنی(سنجش نظری امتیاز - 1
  %75 : سنجش عملی - 2
  %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
 %65: یج کار عملی امتیاز سنجش نتا-2-2

  :نیروی آموزشی ویژگیهای
  لیسانس مرتبط: تحصیالتسطح حداقل 
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  1ن درجه قلم ز: نام شغل

 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی برجسته کاری و انجام یک کار   1
  )جنده کاری(توانایی منبت کاری روی کار  2
  میتوانایی جدا کردن قیر از کار حج  3
  توانایی پرداخت کار  4
  انواع قلم) ساختن(توانایی آج دادن  5
  توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات بهداشتی و ایمنی   6
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  1ن درجه قلم ز: نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  88  80  8   کاری و انجام یک کارتوانایی برجسته  1
        آشنایی با برجسته کاری و کاربرد آن  1-1
        آشنایی با انواع قلم های برجسته کاری  2-1

        کف تخت -  
        خشه -  

        نیم ور -  

        )کلفتی( کلفتورنیم -  

        آشنایی با طرحهای برجسته کاری  3-1

        هخامنشی  -  

        ساسانی -  

        ایی اصول برجسته کاری روی سطوح یا احجامشناس  4-1

        قلم ها حاشیه زنی روی کاربا انواع -  

         کلفتیورپیاده کردن طرح اصلی با قلم نیم -  

        )بدون آج(نیم ور ساده زدن  -  

        فروبردن زمینه با قلم کف تخت -  
        انجام تزئینات روی طرح با قلم های مختلف -  

  85  80  5  )جنده کاری(بت کاری روی کارتوانایی من  2

        آنکاربرد و کاریبا منبت آشنایی  1-2
        کاریمربوط به منبتهای آشنایی با  قلم  2-2

        ور قلم نیم-  

         قلم خشه-  

         کلفتور قلم نیم-  

        ) جنده کاری(شناسایی اصول منبت کاری روی سطح  3-2

         نمونه کار2 حداقل -  

  

 



 ٤

  1ن درجه قلم ز: نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  12  10  2  توانایی جدا کردن قیر از کار حجمی  3
        آشنایی با منقل ویژه جداکردن قیر  1-3
        شناسایی اصول قرار دادن کار حجمی در منقلی که وسطش باز است  2-3

        شناسایی اصول ریختن ذغال دور کار حجمی و آب کردن قیر  3-3
        شناسایی اصول سوزاندن قیر اضافی و سفید کردن آن  4-3

        شناسایی اصول جداکردن قیر از کار پالک سطحی  5-3

  7  5  2  توانایی پرداخت کار  4

        )تیزاب سلطانی(آشنایی با مواد جهت پرداخت  1-4

        ن اضافات و   چرکی های کارشناسایی اصول گرفت  2-4

        شناسایی اصول پرداخت کار توسط تیزاب  3-4
        شناسایی اصول پرداخت نهایی کار توسط فرچه سیمی  4-4
        شناسایی اصول خشک کردن کار در خاک اره  5-4

  20  17  3  انواع قلم) ساختن(توانایی آج دادن  5

        یهای آنو ویژگ)فوالدنرم(آشنایی با جنس فلز قلم  1-5

        شناسایی اصول گرفتن اضافات قلم با سنگ محک سنباده برقی  2-5

        شناسایی اصول گرفتن مابقی اضافات با سوهان نرم  3-5

        شناسایی اصول صیقلی کردن  قلم با پوست سنباده،سنگ ساب  4-5

        شناسایی اصول بستن قلم به گیره  5-5

         با قلم های دیگرشناسایی اصول آج دادن نوک قلم  6-5
        شناسایی اصول آب دادن نوک قلم  7-5

        خرمایی کردن نوک قلم با سرشعله -  

        فروبردن در روغن تا سیاه شدن -  
        فروبردن در آب تا سرد شدن -  

        شناسایی اصول جرم گیری نوک قلم با سنباده  8-5
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  1ن درجه قلم ز: نام شغل

 سی اهداف و ریزبرنامه در

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  4  2  2 از حوادث و رعایت نکات بهداشتی و ایمنیتوانایی پیشگیری  6
        آشنایی با حوادث ناشی از کار  1-6
        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی در استفاده از قیر و آب کردن آن  2-6

        تفاده از تیزابشناسایی اصول رعایت نکات ایمنی درهنگام اس  3-6
        شناسایی اصول استفاده از کپسول آتش نشانی  4-6

        شناسایی اصول استفاده از جعبه کمکهای اولیه  5-6
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  1ن درجه قلم ز: نام شغل 
   مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار،فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
 کلفت، خشه، ورکف تخت، نیم: یانواع قلم های برجسته کار  1

  نیم ور ساده
    

      انواع طرح  2
      )پالک سطحی، احجام بشقاب، سینی(کار   3
      چکش  4
      قیر و گچ ساختمانی  5
      منقل ویژه  6
      ذغال و کبریت  7
      )پالک یا حجم(کار   8
      سرشعله و کپسول  9
      تیزاب سلطانی و آب به نسبت یک به دو  10
      سیمیفرچه   11
      خاک اره  12
      ظرف پالستیکی  13
      فلز از جنس فوالد نرم  14
      سنگ سنباده برقی  15
      سوهان نرم  16
      سنباده  17
      گیره   18
      روغن جال  19
      آب  20
      کپسول آتش نشانی  21
      جعبه کمکهای اولیه  22
      وسایل کمک آموزشی  23
      دستکش و عینک ایمنی  24

 

  

 


