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  حجم ساز: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  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
  برآمده و بتواند روی بلوکهای گچی2های حجم ساز درجه  ز عهده توانایی کسی است که ا1حجم ساز درجه 

روی چوب کنده ‘ بلوکهای یونولیتی را تراش داده ‘ و سیپور کس کنده کاری کرده )  خاک سنگ و گچ(
با ‘ ورق کاری فلزات را انجام دهد ‘ ریخته گری فلزات را انجام دهد ‘ سنگ تراشی کند ‘ کاری انجام دهد 

روی حجم های ایجادی فلزی ‘ د گفته شده حجم مناسبی را تهیه کند ارل های فلزی و با کلیه مومفتو
از عهده نقشه کشی و نقشه خوانی برآید و بتواند حجم های ایجاد ‘ ماکت سازی کند ‘ آبکاری انجام دهد 

 . شده را به صورت نقشه یا ماکت ارائه دهد و سبکهای گوناگون حجم سازی را تشخیص دهد

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  دیپلم: میزان تحصیالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه:  توانایی جسمیحداقل 

   ندارد  : مهارت های پیش نیاز این استاندارد
    : موزشیآ دوره طول
  اعتس    544   :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     80   :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت    464  :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت        - :      کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت        -   :                   پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت        -      :      زمان سنجش مهارت        ـ

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

   : ویژگیهای نیروی آموزشی
  هنرنس لیسا :حداقل سطح تحصیالت 
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  حجم ساز : نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  های سیپورکس های خاک سنگ و گچ و بلوک های گچی و بلوک کنده کاری روی بلوکتوانایی   1
  های یونولیت  توانایی تراش بلوک  2
  بتوانایی کنده کاری روی چو  3
  )سنگ تراش( توانایی کنده کاری روی سنگ   4
  ی ریخته گری فلزات توانای  5
  کاری فلزات  توانایی ایجاد حجم معین با ورق  6
  های فلزی حجم معین با مفتولتوانایی ایجاد   7
  توانایی آبکاری حجم های ایجاد شده   8
  توانلیی نقشه کشی و نقشه خوانی   9
  توانایی ماکت سازی یک حجم دلخواه   10
  های گوناگون حجم سازی توانایی تشخیص سبک  11
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  حجم ساز :  شغل ام ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

توانایی کنده کاری روی بلوکهـای گچـی و بلوکهـای گچـی و                1
  بلوکهای خاک سنگ و گچ و بلوکهای سیپورکس

5  60  65  

       آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز در کنده کاری  1-1
        وکهای سیپورکس آماده آشنایی با بل  2-1
        اصول آماده سازی بلوک در حجم مورد نظرشناسایی   3-1
        شناسایی اصول انتقال طرح به بلوک و نشانه گذاری   4-1
        شناسایی اصول کنده کاری و حذف ضایعات از بلوک   5-1
        شناسایی اصول پرداخت حجم ایجاد شده  6-1
        ار و کاربرد آنهاک پرداخت آشنایی با ابزار الزم جهت  7-1

         انواع سمباده -  
         سمباده نرم -  
         سمباده زبر-  
         لیسه یا کارد -  

        شناسایی اصول نگهداری از حجم ایجاد شده   8-1
         ایجاد پوشش رنگی-  
         رنگهای پالستیکی-  
         رنگهای روغنی -  
        )اشرفی‘ مسی ‘ ی نقره ا‘ طالیی (  رنگهای اکلیلی -  
  23  15  8  توانایی تراش بلوکهای یونولیت   2

        انواع و کاربرد آنها‘ آشنایی با بلوکهای یونولیت   1-2
        آشنایی با ابزار تراش بلوکهای یونولیتی   2-2
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  حجم ساز :  ام شغل ن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         روش گرم -  

         سیم کمانی با برق ترانسفور ماتور کاهنده-  

         روش سرد -  

        آشنایی با ویژگی فیزیکی یونولیت   3-2

         درجه50 جمع شدگی در برابر حرارت باالی -  

         ذوب شدن در برابر مواد تینری-  

        تی شناسایی اصول انتقال طرح و نشانه گذاری روی بلوکهای یونولی  4-2

        شناسایی اصول تراش بلوکهای یونولیت و ایجاد یک حجم دلخواه   5-2

        شناسایی اصول پرداخت نهایی حجم ایجاد شده   6-2

         پرداخت حجم های منظم و نامنظم و با سوهان و سمباده-  

        شناسایی اصول رنگ کاری حجم ایجاده شده   7-2

         رنگ کاری با رنگ پالستیک -  

        )چسب چوب و مل ( شناسایی اصول ساخت بوته   8-2

        شناسایی اصول بتونه کاری حجم ایجاد شده   9-2

        شناسایی اصول تراش بلوکهای یونولیتی   10-2

  88  80  8  توانایی کنده کاری روی چوب   3

       کاربرد هر کدام ‘ آشنایی با انواع چوب   1-3

        )راش‘ وت ت‘ فوفل ‘ گردو (  چوب های چرب -  

        )چوب روسی‘ کاج (  چوبهای خشک -  

        )شمشاد‘ ملچ (  چوبهای سخت -  

        )چوب روسی‘ کاج (  چوبهای نرم -  

        آشنایی با خواص فیزیکی چوب ها   2-3
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  حجم ساز :  ام شغل ن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        الیاف  از نظر -  

         از نظر بافت -  

        شناسایی اصول انتخاب مناسبترین چوب جهت کار  3-3

        شناسایی اصول برش چوب در قطعات متناسب با کار  4-3

        آشنایی با ابزار کنده کاری رو ی چوب  5-3

         مغار-  

         اسکنه-  

         چکش چوبی -  

         رنده -  

         لیسه -  

         چوبساب -  

         سوهان -  

        شناسایی اصول بستن کار به گیره  6-3

        شناسایی اصول انتقال طرح و نشانه گذاری روی چوب   7-3
        شناسایی اصول برش چوب و حذف ضایعات کلی از چوب با اره  8-3

        شناسایی اصول کنده کاری چوب و ایجاد یک حجم معین   9-3

        ز چوب توسط چوبساب شناسایی اصول گرفتن زوائدا  10-3

        شناسایی اصول پرداخت نهایی حجم ایجاد شده توسط سمباده  11-3
        شناسایی اصول بتونه کاری در منافذ و شکافهای کار   12-3

        آشنایی با مواد محافظ چوب   13-3

         سیلر-  

         کیلر-  
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  حجم ساز :  ام شغل ن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         الک الکل -  

        الک الکل ‘ کیلر‘ شناسایی اصول محافظت از چوب توسط سیلر   14-3

  88  80  8  )سنگ تراش( توانایی کنده کاری روی سنگ   4

        انواع و کاربرد آن در حجم سازی‘ آشنایی با سنگ   1-4
        آهکی(  نرم -  
        )تانواع مرمری(  سخت -  

        آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز در سنگ تراشی   2-4
         انواع قلم های فوالدی -  
        )چکشی(  مته های ضربه زن -  
         تیغ مته الماسه -  
         سنگ فرز -  
         دریل -  
         چکش -  

        شناسایی اصل انتخاب قطعه مناسب سنگ با توجه کار به و برعکس   3-4
        شناسایی اصول انتقال طرح روی سنگ   4-4
        شناسایی اصول تراش سنگ و ایجاد یک حجم معین و دلخواه   5-4
        آشنایی با طرز ضربه زدن بر سنگ   6-4
       آشنایی با ابزار پرداخت سنگ  7-4

         سنگ بر -  
        شناسایی اصول پرداخت کار   8-4
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  حجم ساز :  ام شغل ن

 برنامه درسی  اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرحشماره

 جمع عملی نظری

  95  80  15  توانایی ریخته گری فلزات   5

        آشایی با فلزات مورد استفاده در حجم ساز   1-5

         آلیاژ برنز -  

         آلمینیوم -  

         آلیاژ چدن -  

         سرب -  

         قلع -  

         مس و روی -  

         آلیاژ برنج -  

        آشنایی با خواص فیزیکی فلزات   2-5

         نقطه ذوب -  

         مقاومت -  

         جرم حمی و وزن حجمی -  

         جرم اتمی -  

         درجه حرارت و دمای مناسب برای هر فلز -  

        آشنایی با خواص شیمیایی فلزات   3-5

        آشنایی با نسبتهای ترکیبی آلیاژها  4-5

        نسبتهای متفاوت مود تشکیل دهنده آلیاژشناسایی اصول ترکیب   5-5

         آلیاژ برنز -  

         تغییر درصد های مس و روی بدست آوردن آلیاژهای مناسب کار -  

        )1300حدود (  درجه حرارت مناسب ذوب آلیاژ برنز -  

        آشنایی با کوره های ذوب فلزات   6-5
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  حجم ساز :  ام شغل ن

 رسی اهداف و ریزبرنامه د

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         کوره های زمینی -  

         کوره های ایستاده یا دیوار ی-  

         کوره های آزمایشگاهی -  

        آشنایی با سوخت کوره های ذوب فلزات   7-5

         مواد نفتی وگاز -  

         مشعل ها -  

         دستگاه های الکتریکی-  

        زار مورد نیاز ریخته گریآشنایی با اب  8-5

        )بوته های چینی و چدنی(  دیگ های ذوب -  

         انبر -  

         گیره -  

         دستکش و کاله ایمنی -  

         پیش بند محافظ از جنس آزبست -  

         عینک های محافظ -  

        آشنایی با ساخت کوره   9-5

        شناسایی اصول آماده سازی کوره  10-5

         اطمینان از سالم بودن کوره  حصول-  

         رفع معایب کوره نا سالم -  

         جرم زدایی کوره -  

         سالم بودن مشعل -  

         دریچه تهویه هوا -  

         خالص بودن سوخت -  
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  حجم ساز :  ام شغل ن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرحشماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول تهیه قالبهای مدل مومی از قالبهای الستیکی  11-5

        شناسایی اصول تهیه دوغاب قالب منفی  12-5

        آشنایی با مواد تشکیل دهنده دوغاب قالب منفی  13-5

         گچ -  

         خاک آجر -  

         خاک اره-  

        آشنایی با نسبتهای مواد تشکیل دهنده دوغاب   14-5

        شنایی با هدف و مفهوم تهیه قالب منفیآ 15-5

        شناسایی اصول تهیه چار چوب جهت مهار و کنترل دوغاب  16-5

ایجاد کانال های ورود مواد مـذاب       ( شناسایی اصول آماده سازی مدل مومی        17-5
  )و خروج هوا

      

        شناسایی اصول قراردادن مدل مومی در دوغاب  18-5

        حرارت الزم جهت کوره آشنایی با درجه  19-5

        آشنایی با مدت زمان الزم جهت خشک شدن در کوره  20-5

        آشنایی با هدف و مفهوم قراردادن قالب مکعبی در کوره 21-5

        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی در استفاده از کوره  22-5

        شناسایی اصول خارج ساختن قالب مکعبی از کوره 23-5

        اسایی اصول ریختن مواد مذاب در قالب مکعبی شن 24-5

        آشنایی با مدت زمان الزم جهت سرد شدن قالب مکعبی 25-5

        )برنزی( شناسایی اصول شکستن قالب مکعبی از طرف مدل فلزی  26-5

        شناسایی اصول برش کانالهای اضافی از اطراف مدل فلزی  27-5

        شناسایی اصول پرداخت کار 28-5
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  حجم ساز :  ام شغل ن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول ایجاد سایه روشن روی مدل برنزی   29-5

  34  30  4  توانایی ایجاد حجم معین با ورقکاری فلزات   6

        آشنایی با خواص فیزیکی ورق های فلزی   1-6

        انتخاب ورق مناسب جهت مدل آشنایی با   2-6

        شناسایی اصول طراحی مدل روی ورق های فلزی  3-6

        شناسایی اصول برش ورق های فلزی  4-6

        شناسایی اصول خم کاری ورق های فلزی  5-6

        شناسایی اصول چکش کاری ورق های فلزی  6-6

         فلزی شناسایی اصول لحیم کاری و جوشکاری و پرچ کاری ورق های  7-6

         لحیم کاری ورق های فلزی -  8-6

         لحیم کاری و جوشکاری و پرچ کاری ورق های فلزی -  

        شناسایی اصول پرداخت نهایی و ایجاد سایه روشن   

         روشن توسط مواد شیمیایی – پرداخت نهایی و ایجاد سایه -  9-6

  34  30  4  توانایی ایجاد حجم معین با مفتولهای فلزی   7

       آشنایی با مفتولهای فلزی   1-7

        )آلیاژهای مخلوط آهن و مس(  مسبار -  

         آهن -  

         برنج -  

         مس -  

         فوالدی -  

        شناسایی اصول انتخاب مدل   2-7
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  حجم ساز :  ام شغل ن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرحشماره

 جمع عملی نظری

         اصول انتخاب مفتول متناسب با اندازه مدلشناسایی  3-7

        شناسایی اصول برش مفتول   4-7

        شناسایی اصول خم کاری مفتول  5-7

        شناسایی اصول لحیم کاری و جوشکاری مفتول   6-7

        شناسایی اصول پرداخت حجم ایجاد شده  7-7

  14  10  4  توانایی آبکاری حجم های ایجاد شده   8

        آشنایی با مفهوم آبکاری و کاربرد آن در حجم سازی  1-8

        آشنایی با ابزار و وسایل آبکاری  2-8

        شناسایی اصول پرداخت حجم مورد نظر   3-8

        شناسایی اصول شستشوی حجم مورد نظر با اسید رقیق  4-8

        باطری‘ شناسایی اصول آماده سازی وان   5-8

        اتصال حجم به سیم ها شناسایی اصول ایجاد   6-8

        آشنایی با مدت زمان الزم جهت آبکاری   7-8

        اصول آبکاری حجم مورد نظر  شناسایی  8-8

        شناسایی اصول و خشک کردن حجم بعد از آبکاری   9-8

  19  15  4  توانایی نقشه کشی و نقشه خوانی   9

        آشنایی با ابزار نقشه کشی   1-9

        زه گیری ها و اصول کار آنهاآشنایی با اندا  2-9

        آشنایی با عالمت گذاری و اصول کار آنها  3-9

       شناسایی اصول خط کشی  4-9

        شناسایی اصول ترسیم خطوط و اشکال هندسی منظم  5-9
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  حجم ساز :  ام شغل ن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        یی اصول ترسیم خطوط و اشکال هندسی نا منظمشناسا  6-9

        شناسایی اصول ترسیم نماها از روی مدل و قطعات   7-9

        دتایل و موقعیت یک حجم ساده هندسی‘ برش‘ نما‘ شناسایی اصول ترسیم پالن  8-9

دتایـل و موقعیـت یـک حجـم         ‘ بـرش ‘ نما  ‘ شناسایی اصول ترسیم پالن       9-9
  پیچیده  هندسی

      

        آشنایی با انوع پرسپکتیو  10-9

         یک نقطه ای -  

         دو نقطه ای -  

         چند نقطه ای -  

        شناسایی اصول ترسیم و پرسپکتیو   11-9

        شناسایی اصول نقشه کشی و نقشه خوانی   12-9

  25  20  5  توانایی ماکت سازی یک حجم دلخواه  10

        یجاد آنها آشنایی با ماکت حجم ها و هدف از ا  1-10

        آشنایی با مواد مصرفی در تهیه ماکت   2-10

         فوم یا مقوا -  

        )اهو(  چسب چوب و چسب آهن -  

         تخته زیر ماکت -  

        ...)چمن و ‘ درخت (  مواد نشانگر -  

         پلی استر -  

         محفظه شیشه ای جهت نگهداری ماکت -  

        ل مورد نیاز در تهیه ماکت آشنایی  با ابزار و وسای  3-10
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  حجم ساز :  ام شغل ن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        ماژیک‘ پاک کن ‘ خط کش ‘  مداد -  
         کاتر -  

        )کمان اره(  اره موئی -  

         انواع سوهانها-  

        از کاربرد آنها در حجم سازی آشنایی با ماکت های تناسبی و هدف   4-10
        شناسایی اصول طراحی فضای داخلی با احجام متناسب با محیط   5-10
        شناسایی اصول طراحی فضای خارجی با احجام متناسب با محیط   6-10
 شناسایی اصول ماکـت سـازی یـک حجـم دلخـواه از فـضای بـاز و بـسته                     7-10

  )ات و اماکن عمومی پارک یا میدان شهر یا سالن اجتماع ( 
      

  59  44  15  توانایی تشخیص سبکهای گوناگون حجم سازی   11

        آشنایی با تاریخچه هنر حجم سازی  1-11

        آشنایی با انواع سبکهای گوناگون هنر حجم سازی  2-11

         واقع گرایی -  

         انتزاعی -  

         سمبلیسم -  

         تخیلی -  

         سایر سبکها-  

       آشنایی با زیبایی شناسی و ارتباط آن با هنر حجم سازی  3-11

        آشنایی با هنرمندان پیش کسوت حجم سازی در جهان و ایران   4-11

        شناسایی اصول تشخیص سبکهای گوناگون هنر حجم سازی   5-11

        شناسایی اصول ایجاد یک حجم دلخواه نهایی با سبک دلخواه  6-11
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  1حجم ساز درجه   :نام شغل 
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      هارانواع مغا  1
      چکش و چاقو  2
      انواع سوهان  3
      چوبساب  4
      فرز دستی  5
      سمبادهانواع   6
      مته و تیغه  7
      قلم آهنی  8
      لیسه و کاردک   9
      بلوک آماده سیپورکس  10
      بلوک خاک سنگ و گچ  11
      بلوک گچ  12
      رنگهای روغنی  13
      رنگهای پالستیکی  14
      رنگهای اکلیلی   15
      مداد  16
      چسب چوب   17
      مل  18
      انواع یونولیت فشرده و نیمه فشرده  19
      سیم کمانی  20
      نسفورماتور کاهندهاتر  21
      هویه   22
      کاتر  23
      اره  24
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  1حجم ساز درجه :  نام شغل 
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      چاقو  25
      سوهان   26
      سمباده کاغذی  27
      رنگ پالستیک  28
      بلوک یونولیت  29
      مداد شمعی  30
      پاستل  31
       مغار  32
      اسکنه  33
      چکش چوبی  34
      اره برقی  35
      اره دستی  36
      گیره  37
      مداد نرم  38
      بتونه   39
      سیلر  40
      کیلر  41
      الک الکل  42

   

  

 


