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  حجار سنگهاي تزييني : نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
ني كسي است كه مباني هنرهاي تجسمي و طراحي را بداند و از عهده پياده كردن طرح حجار سنگهاي تزيي

و شناخت سنگهاي تزييني، قلم زني روي سنگ، روي سنگ، ايجاد نقش برجسته روي سنگ، ابزار شناسي 
د كنده برش در كار، حالت دادن به طرح با فرز بزرگ و ميني فرز و فرز انگلشتي و دستگاه تراش برآمده و بتوان

كاري حروف، حاشيه لوحه سازي يا ايجاد سطح برجسته و ايجاد حجم هاي گوناگون روي سنگ را انجام داده 
 .و آنها را پرداخت نمايد

   :ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني : توانايي جسميحداقل 

   ندارد  :از اين استانداردمهارت هاي پيش ني
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت    320      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     40      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     280    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      -       :   كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت       -    :                   پروژهاجراي ن ـ زما

 ساعت        -        :    زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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   حجار سنگهاي تزييني:نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 و حجم در كادر استاندارد توانايي جاي گيري نقطه، خط، سطح 1

 توانايي پياده كردن طرح روي سنگ  2

 ه روي سنگ توانايي ايجاد نقش برجست 3

 توانايي ابزارشناسي در حجاري  4

 توانايي شناخت سنگهاي تزييني  5

 توانايي قلم زني روي سنگ  6

 توانايي برش دور كار  7

 توانايي حالت دادن به طرح  8

 توانايي كار با سنگ انگشتي  9

 توانايي كار با دستگاه تراش  10

 )يبهكت(توانايي كنده كاري حروف روي سنگ  11

 توانايي كنده كاري حاشيه روي سنگها  12

 توانايي لوحه سازي يا ايجاد سطح برجسته روي سنگ  13

 توانايي ايجاد حجم هاي گوناگون روي سنگ  14

 تواناي پرداخت حجم ايجاد شده سنگي  15

 توانايي سبك شناسي در حجاري  16

 و بهداشتي توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني  17
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   حجار سنگهاي تزييني:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ـ           1 ح و حجـم در كـادر       طتوانايي جاي گيـري نقطـه، خـط، س
  استاندارد

2  20  22  

        آشنايي با نقطه، خط، سطح و مفاهيم آنها در هنرهاي تجسمي   1-1
        ا ابزار و وسايل الزم جهت تجربه نقاط، خطوط و سطوح آشنايي ب  2-1

        آشنايي با كادرهاي استاندارد در هنرهاي تجسمي   3-1
         كادرهاي مربع، مثلث، دايره و كادرهاي منظم ديگر-  

       شناسايي اصول جاي گيري نقطه در كادر استاندارد و ارتباط تصويري آنها  4-1

در اسـتاندارد و ارتبـاط تـصويري آن بـصورت            جاي گيري نقطـه در كـا       -  
  تعادل. تراكم، تجمع

      

         تراكم-  

         تجمع-  

         تعادل-  

        شناسايي اصول تجربه انواع خطوط   5-1

        تمرين و تجربه انواع خطوط ساختاري و بياني  -  

        خطوط ساختاري  -  

        خطوط بياني -  

        طح با نقطه شناسايي اصول تركيب انواع س  6-1

         تركيب انواع سطح صاف و پست با نقطه -  

        سطوح صاف  -  

        سطوح پست -  

        شناسايي اصول تركيب انواع سطح با خط   7-1

        شناسايي اصول تركيب انواع سطح با نقطه و خط و ايجاد كمپوزيسيون   8-1
        آشنايي با احجام، انواع و كاربرد آن در حجاري   9-1
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   حجار سنگهاي تزييني:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول ترسيم احجام با تركيب سطوح مختلف  10-1
و ) مربع، مثلث، مـستطيل، دايـره     (ترسيم احجام با تركيب سطوح مختلف         11-1

  ) ر، استوانه، كرهمكعب، هرم، منشو(ايجاد حجم هاي متفاوت 
      

        شناسايي اصول تركيب احجام منظم و نامنظم  12-1

  11  10  1  توانايي پياده كردن طرح روي سنگ   2

        آشنايي با طرحهاي قابل اجرا روي سنگ  1-2
        شناسايي اصول تقسيم بندي كار برحسب نوع طرح   2-2
        شناسايي اصول پياده كردن طرح روي سنگ   3-2

  11  10  1  انايي ايجاد نقش برجسته روي سنگتو  3

        آشنايي با مفهوم نقش برجسته و كاربرد آن   1-3
        آشنايي با سنگ مورد نياز   2-3

  38  35  3  توانايي ابزارشناسي در حجاري  4

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز در سنگ تراشي  1-4

         قلم الماسه-  

         مته هاي ضربه زدن -  

فرز دستي بزرگ، فرز انگشتي با الماسـه هـاي مخروطـي و             (سنگ فرز  -  
  )نوك مدادي

      

        چكش قلم الماسه  -  

        دريل -  
        آشنايي با وسايل ايمني در كارگاه   2-4
        آشنايي با كاربرد ابزارهاي مختلف در سنگ تراشي   3-4

        شناسايي اصول انتخاب ابزار الزم جهت كار   4-4

        آشنايي با روشهاي ابزار زدن روي سنگ و كاربرد آن   5-4
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   حجار سنگهاي تزييني:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         نيم گرد -  
         تمام گرد-  
         لب پخ-  

         لب قاشقي -  
        شناسايي اصول ابزار زدن روي سنگ   6-4

        ابزار زدن روي سنگ به روش نيم گرد،تمام گرد، لب پخ، لب قاشقي  -  

        آشنايي با خط كش كشويي و كاربرد آن در حجاري   7-4

        شناسايي اصول ساخت خط كش كشويي   8-4

        آشنايي با مفهوم گونيا كردن كار  9-4

        شناسايي اصول گونيا كردن زاويه   10-4

         كردن زاويه شناسايي اصول اريب  11-4

  24  20  4  توانايي شناخت سنگهاي تزييني  5

        آشنايي با انواع سنگ و كاربرد آنها   1-5

        )آهكي(نرم  -  

        )گرانيت يا خارا(سخت  -  

        كريستال -  

        مرمريت -  
        سنگ چيني  -  

        آشنايي با سنگهاي مناطق مختلف و كاربرد آنها   2-5

         قروه-  

         سنگ سيرجان -  

         سنگ گندمك -  

         سنگ جوشقانه -  

         سنگ سالسانين-  
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   حجار سنگهاي تزييني:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي اصـول تـشخيص سـنگهاي مختلـف از يكـديگر و ويژگيهـاي                 3-5
  فيزيكي آنها 

      

        اصول تشخيص سنگهاي مناطق مختلف از يكديگر شناسايي   4-5

  2  1  1  توانايي قلم زني روي سنگ  6

        آشنايي با قلم انواع و كاربرد آنها   1-6
        شناسايي اصول قلم زني روي سنگ   2-6

        شناسايي اصول سوراخ كردن سنگ با درل دستي   3-6

  6  5  1  توانايي برش دور كار   7

        آشنايي با فرز بزرگ   1-7

        شناسايي اصول برش دور كار با فرز بزرگ   2-7

  32  30  2  توانايي حالت دادن به طرح   8

        با ميني فرز آشنايي   `1-8

        آشنايي با طرحهاي قابل اجرا با ميني فرز   2-8

        شناسايي اصول حالت دادن به طرح با ميني فرز  3-8

  31  30  1  نگشتي توانايي كار با سنگ ا  9

        آشنايي با مواردي كه از سنگ انگشتي استفاده مي شود   1-9

         زمينه و حاشيه -  

        )سر، دست، چشم، ابرو( خطوط ريز -  

        پرداخت كردن  -  

        شناسايي اصول ايجاد زمينه و حاشيه با سنگ انگشتي   2-9

سر، دسـت، چـشم،      (شناسايي اصول ايجاد خطوط ريز با سنگ انگشتي        -  3-9
  ) ابرو

      

        شناسايي اصول پرداخت كردن طرح  4-9
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   حجار سنگهاي تزييني:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  20  18  2  توانايي كار با دستگاه تراش   10

        آشنايي با قطعات دستگاه تراش   1-10
        ستن كار به دستگاه تراش  شناسايي اصول ب  2-10

        آشنايي با مقررات ايمني و حفاظتي در رابطه با دستگاه تراش   3-10

        شناسايي اصول كار با دستگاه تراش  4-10

  19  17  2  )كتيبه(توانايي كنده كاري حروف روي سنگ   11

        آشنايي با انواع حجاري حروفي يا كتيبه   1-11

         درون حروفي -  

        برون حروفي -  

        آشنايي با ابزار ايجاد كتيبه   2-11

        چكش قلم  -  

        تيشه الماسه  -  

        شناسايي اصول انتقال حروف و نوشته ها روي سنگ   3-11

        شناسايي اصول كنده كاري درون حروفي روي سنگ   4-11

        شناسايي اصول كنده كاري برون حروفي روي سنگ   5-11

  19  17  2  ي كنده كاري حاشيه روي سنگها تواناي  12

        آشنايي با انواع طرحهاي حاشيه   1-12

        طرحهاي شكسته  -  
        طرحهاي زنجيره اي -  
        طرحهاي گل كاري  -  

        طرحهاي حصيري  -  
        طرحهاي كندويي  -  

        ساير طرحها  -  
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   حجار سنگهاي تزييني:ام شغلن
 درسي اهداف و ريزبرنامه 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ) فرز انگشتي و الماسه هاي مختلف(آشنايي با ابزار مورد نياز   2-12
شناسايي اصول حجاري حاشيه سنگها با طرحها شكسته، زنجيره اي، گل             3-12

  كاري، حصيري، كندويي
      

الماسـه هـاي    شناسايي اصول حجاري حاشيه كتيبـه بـا فـرز انگـشتي و                4-12
  مختلف

      

        شناسايي اصول حجاري پايه تنديس يا قاب كتيبه  5-12

  27  25  2  توانايي لوحه سازي يا ايجاد سطح برجسته روي سنگ   13

        آشنايي با مفهوم لوحه و سطح برجسته  1-13

        آشنايي با كاربرد لوحه   2-13

        آشنايي با ابزار مورد نياز در لوحه سازي   3-13

        چكش الماسه  -  

        انواع فرز  -  

        شناسايي انواع طرحهاي لوحه يا سطح برجسته روي سنگ   4-13

        چهره -  

        بدن كامل انسان يا حيوان  -  

        مينياتور -  

        ساير لوح ها  -  

        شناسايي اصول ايجاد انواع لوحه ها   5-13

چهـره، بـدن كامـل      (وي سـنگ    ايجاد انواع لوحه ها يا سطح برجسته ر        -  
  )انسان يا حيوان، مينياتور يا طرحهاي دلخواه

      

  25  20  5  توانايي ايجاد حجم هاي گوناگون روي سنگ   14

        آشنايي با انواع حجم هاي منظم و كالسيك  1-14

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز در حجاري احجام   2-14

        احجام منظم شناسايي اصول ايجد انواع   3-14
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   حجار سنگهاي تزييني:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول ايجاد انواع حجم دلخواه   4-14
        شناسايي اصول تركيب انواع حجم و ايجاد حجم جديد    5-14

  18  14  4  توانايي پرداخت حجم ايجاد شده سنگي   15

 سـمباده خـشك     -انـواع سـمباده   (آشنايي با ابزار و وسايل پرداخت سنگ          1-15
  ) سمباده آب با شماره هاي مختلف-ساب

      

اسيد نمكي همراه با براده فلز، اسيد نمگي،        (آشنايي با مواد پرداخت سنگ        2-15
  )روغن جال

      

        شناسايي اصول پرداخت حجم ايجاد شده سنگي   3-15

  10  5  5   سبك شناسي در حجاري توانايي  16

        آشنايي با سبكهاي متداول در حجاري   1-16

        شناسايي تشخيص سبكهاي خاص حجاري   2-16

        شناسايي اصول سبك شناسي در حجاري   3-16

ــي و    17 ــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمن ــايي پي توان
  بهداشتي

2  3  5  

         آشنايي با حوادث احتمالي دركارگاه  1-17

        شناسايي اصول پيشگيري از حوادث   2-17

شناسايي اصول رعايت نكات ايمنـي در رابطـه بـا دسـتگاه تـراش و درل                3-17
  دستي 

      

        شناسايي اصول رعايت نكات بهداشتي در كارگاه   4-17

        شناسايي اصول اطفاء حريق وانجام آتش نشاني   5-17

        وليه شناسايي اصول انجام كمكهاي ا  6-17
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  حجار سنگهاي تزييني :ام شغل ن
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      انواع مداد   1

      انواع ذغالهاي رنگي   2

      انواع مدادهاي رنگي   3

      انواع كاغذ طراحي   4

      خط كش   5

      سنگ مناسب   6

شكـسته، زنجيـره اي، گـل كـاري، حـصيري،           (  مناسب طرح  7
  )كندويي

    

      انواع چكش الماسه   8

      فرز انگشتي با الماسه هاي مخروطي و نوك مدادي   9

      ميز كار   10

      صندلي   11

      قلم الماسه   12

      مته هاي ضربه زن   13

      )فرز دستي بزرگ، ميني فرز( سنگ فرز   14

      دريل  15

      يمني كاله ا  16

      كفش ايمني   17

      )پالستيكي يا كاغذي(ماسك دهان   18

      عينك ايمني  19

      كاغذ ميليمتري   20

      خط كش كشويي   21

      گونيا   22

      گيره   23

      انواع سنگ نرم، كريستال، مرمريت و سنگ چيني   24
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  حجار سنگهاي تزييني :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      سنگ قروه، سيرجان، گندمك، جوشقانه، سالسانين  25

      دستگاه تراش   26

      كاغذ كالك  27

      مدل حروف و نوشته ها   28

      كاربن يا كاغذ كپي   29

      مداد كپي  30

      ، پرنده طرحهايي از چهرهو بدن انسان يا حيوان، مينياتور  31

      تصاويري از احجام منظم و نامنظم   32

انواع سمباده خشك ساب، آب ساب، با شماره هـاي متفـاوت              33
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      اسيد نمكي   34

      براده فلز   35

      روغن جال   36

      تصاويري از سبكهاي حجاري   37

      مدلهايي از سنگهاي كنده كاري شده به سبكهاي گوناگون   38

      كتب آموزشي   39

      كپسول آتش نشاني   40

      وسايل كمكهاي اوليه   41

      جزوات ايمني   42

      جزوات بهداشتي   43

      فيلم هاي آموزشي   44

      وسايل كم آموزشي   45

 
 

  

 


