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  2حجم ساز درجه : 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
تجربه نقطه ، خط ، سطح برآمده و توانایی طراحی احجام هندسی ست که از عهده  کسی ا1حجم ساز درجه 

منظم و نا منظم ، تهیه گل ، ایجاد یک سطح معین با  گل و تجربه عملی نقطه ، خط و سطح روی گل ایجاد 
اع حجم انواع سطح با گچ ، ایجاد انواع حجم با گچ ، ایجاد انواع حجم با مخلوط خاک سنگ و گچ ، ایجاد انو

با گل از روی الگو ، طراحی آناتومی انسان ، مدلسازی با گل ، قالبگیری ، ریخته گری با مواد سرد ، طرحی 
آناتومی حیوانات ، پرندگان و چهار پایان و پرندگان با خمیر روغنی و موم صنعتی ، ایجاد نقش برجسته و 

 .رعایت نکات ایمنی و بهداشت کارگاه برآید 

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  پایان دوره راهنمایی: میزان تحصیالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه:  توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت   656       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    104    :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت    552   :                 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(سنجش نظری 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
  نس مرتبط لیسا :حداقل سطح تحصیالت 
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  2درجهحجم ساز  :  نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  سطح ‘ خط ‘ ه نقطه توانایی تجرب 1
  توانایی طراحی حجم  2
  توانایی تهیه گل 3
  سطح‘ خط ‘ توانایی ایجاد یک سطح معین با گل و تجربه عملی نقطه  4
  توانایی ایجاد انواع سطح با گچ 5
  ع حجم با گچتوانایی ایجاد انوا 6
  سنگ و گچ‘ توانایی ایجاد انواع حجم با مخلوط خاک  7
  توانایی ایجاد انواع حجم با گل از روی الگو 8
  توانایی طراحی آناتومی بدن انسان  9

  توانایی مدل سازی با گل 10
  توانایی قالب گیری 11
  توانایی ریخته گیری با مواد سرد   12
  پرندگان و چهارپایان‘ طراحی آناتومی حیوانات توانایی   13
  بدن چهارپایان و پرندگان با خمیر روغنی و موم صنعتی ‘ توانایی مدل سازی   14
  توانایی ایجاد نقش برجسته  15
  توانایی رعایت بهداشت و نکات ایمنی در محیط کارگاه  16
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  2درجه حجم ساز :   شغل امن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  14  10  4  سطح ‘ خط ‘ تجربه نقطه توانایی   1

       آشنایی با نقطه و مفهوم آن در هنرهای تجسمی  1-1
        آشنایی با خط و مفهوم آن در هنرهای تجسمی  2-1
         آن در هنرهای تجسمی آشنایی با سطح و مفهوم  3-1
        سطوح‘ خطوط‘ انواع و کاربرد آن در تجربه نقاط‘ آشنایی با مواد مصرفی  4-1
‘ خطـوط ‘ انواع و کاربرد آنها در تجربه نقاط        ‘ آشنایی با ابزار و وسایل الزم         5-1

  سطوح
      

        آشنایی با کادرهای استاندارد در هنرهای تجسمی  6-1
        ی گیری نقطه و ارتباط تصویری آن شناسایی اصول جا  7-1
        انواع و کاربرد آن در حجم سازی‘ مفهوم ‘ آشنایی با خط   8-1
        شناسایی اصول تجربه خطوط ساختاری   9-1
        شناسایی اصول تجربه خطوط  بیانی   10-1
        انواع و کاربرد آنها در حجم سازی‘ مفهوم ‘ آشنایی با سطح   11-1
         اصول ترکیب سطح با نقطهشناسایی  12-1
        شناسایی اصول ترکیب سطح با خط  13-1
        شناسایی اصول ترکیب سطح با نقطه و خط   14-1

  13  5  8  توانایی طراحی حجم   2

        انواع و کاربرد آنها در حجم سازی‘ آشنایی با احجام   1-2
        شناسایی اصول ترسیم احجام با ترکیب سطوح مختلف  2-2
        شناسایی اصول ادغام و ترکیب احجام مختلف و نا منظم   3-2
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  2حجم ساز درجه :  ام شغل ن
 اهداف و ریز برنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  7  4  3   تهیه گلتوانایی   3

       آشنایی با مواد تشکیل دهنده خاک رس  1-3

         در حجم سازیآشنایی با انواع خاک رس و کاربرد آنها  2-3

         خاک رس ته نشین شده-  

         خاک رس رسوبی -  

         خاک رس آتشفشانی-  

        آشنایی با ویژگیهای انواع خاک رس ها  3-3

        ب و علل استفاده آنها در تهیه گل وآشنایی با مواد کمک ذ  4-3

        آشنایی با مواد پر کننده و اصول استفاده از آنها   5-3

        یی با مواد تشکیل دهنده گل رس مصرفی در حجم سازیآشنا  6-3

        آشنایی با مدت زمان الزم جهت آماده شدن گل رس  7-3
        آشنایی با ابزار ورز دادن گل رس  8-3

        شناسایی اصول ورز دادن گل رس   9-3

        شنایی با مواد سخت کننده گل و کاربرد آنها در تهیه آ  10-3

        )خیزران(  لویی -  

         گل ختمی-  

         موی بز-  

        گل شناسایی اصول تهیه گل رس   11-3
        م جهت محیط ز اصول کنترل درجه حرارت ال-  
         اصول تهیه پوشش مناسب در مقابل شرایط طبیعی-  
‘ توانایی ایجاد یک سطح معین با گل و تجربه عملـی نقطـه                4

  سطح‘ خط 
2  6  8  

        رد نیاز در تهیه یک سطح گلیآشنایی با ابزار مو  1-4
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  2حجم ساز درجه :  ام شغل ن
 برنامه درسی اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         حلقه های سیمی -  

         کاردک -  

         ابزار اثر گذار-  

        آشنایی با تجهیزات کارگاهی مورد نیاز  2-4

         یک سطح گلی آشنایی با هدف و مفهوم ایجاد  3-4

         یک سطح معین با گل دشناسایی اصول ایجا  4-4

        شناسایی اصول ایجاد نقطه و خط و سطح روی سطح گلی   5-4

        )سطوح برجسته و گود( شناسایی اصول ساخت و ساز سطوح مثبت و منفی   6-4

        شناسایی اصول نگهداری و محافظت از کار انجام شده  7-4

  17  13  4  جاد انواع سطح با گچتوانایی ای  5

       کاربرد آنها در حجم سازی‘ آشنایی با انواع گچ   1-5

        شناسایی اصول جدا سازی گچ نرم از زبر  2-5

        شناسایی تناسب مواد اولیه تشکیل دهنده گچ  3-5

        )زنده و کشته( شناسایی زمان الزم جهت گرفتن گچ   4-5

        چشناسایی اصول تهیه کردن گ  5-5

         مورد نیاز و کاربرد آنهاارآشنایی با ابز  6-5

        شناسایی اصول ایجاد یک سطح گچی  7-5

        شناسایی اصول ایجاد انواع بافت روی سطح گچی   8-5

        شناسایی اصول سوهان زدن سطح گچی   9-5

        شناسایی اصول ایجاد سطح برجسته و فرو رفته بر سطح گچی  10-5

         اصول ضربه زدن بر سطوح گچی شناسایی  11-5
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  2حجم ساز درجه :  ام شغل ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  20  16  4  توانایی ایجاد انواع حجم با گچ  6

        آشنایی با مواد پر کننده و کاربرد آنها   1-6

        اسکلت بندی کارشناسایی اصول کار با مواد پر کننده جهت   2-6

        شناسایی اصول ساخت انواع حجم هندسی  3-6

        اصول گونیا کردن حجم ساخته شده  4-6

        )کمپوزسیون( شناسایی اصول ترکیب احجام مختلف   5-6

  17  13  4  سنگ و گچ‘ توانایی ایجاد انواع حجم با مخلوط خاک   7

        انواع و کاربرد آنها‘ آشنایی با خاک سنگ   1-7

        آشنایی با مخلوط خاک و سنگ و گچ   2-7

        شناسایی اصول مخلوط کردن خاک سنگ و گچ  3-7
       آشنایی با انواع بلوک و کاربرد آنها   4-7

        شناسایی اصول ایجاد بلوک با خاک سنگ و گچ  5-7

        شناسایی اصول ایجاد حجم های هندسی مختلف در بلوکها   6-7

        جاد کمپوزسیون در بلوکها شناسایی اصول ای  7-7

  19  15  4  توانایی ایجاد انواع حجم با گل از روی الگو   8

        آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز   1-8
         قلم های مدل سازی -  

        آشنایی با انواع الگو و کاربرد آنها   2-8

        شناسایی اصول ایجاد انواع حجم با گل از روی الگو  3-8

        اسایی اصول محافظت از مدل ساخته شده گلی شن  4-8

         اصول مرطوب نگه داشتن مدل ساخته شده گلی-  
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  2حجم ساز درجه :  ام شغل ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         اصول پوشش دادن مناسب بعد از کار -  

  24  20  4  توانایی طراحی آناتومی بدن انسان  9

        آشنایی با تقسیمات بدن کالسیک آناتومی انسان   1-9
        شناسایی اصول طراحی بدن انسان به حالت احجام   2-9
        شناسایی اصول طراحی اجزای بدن   3-9

        طراحی پا  -  

        طراحی دست  -  

         طراحی سر و چهره -  

        )بدن بدون سر و دست و پا(  طراحی تورزو -  

         طراحی کل بدن انسان -  

         طراحی بدن انسان با توجه به تناسبات -  

         طراحی حرکات بدن با توجه به چرخش ها و پیچشهای گوناگون-  

  145  130  15  توانایی مدل سازی با گل   10

        انواع و کاربرد آنها در حجم سازی‘ آشنایی با مواد مدل سازی  1-10

         گل رس-  

         گچ -  

         مخلوط گچ و خاک سنگ -  

         موم -  

         سایر خمیرهای روغنی -  

         یونولیت -  

         چوب -  

        سنگ چوب‘  سنگ آهک -  
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  2حجم ساز درجه :  ام شغل ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         بلوک سیپورکس-  

‘ انواع و کاربرد آنها در حجـم سـازی          ‘ آشنایی با ابزار و وسایل مدل سازی          2-10
  انواع و کاربرد آنها در حجم سازی 

      

        شناسایی اصول ساخت اسکلت اولیه مدل با مواد پر کننده  3-10

        شناسایی اصول ساخت اسکلت اولیه مدل با اسکلت فلزی  4-10

       شناسایی اصول تهیه مدل پا  5-10

        شناسایی اصول تهیه مدل دست   6-10

        )پرتره( شناسایی اصول تهیه مدل سر و چهره   7-10

        )اندام بدون سر و دست و پا( شناسایی اصول تهیه مدل تورزو   8-10

        شناسایی اصول تهیه مدل بدن انسان با توجه به تناسبات   9-10

        نشسته و ایستاده‘ در حاالت لمیده شناسایی اصول تهیه مدل بدن کامل انسان  10-10

شناسایی اصول تهیه مـدل حرکـات بـدن انـسان بـا توبـه بـه چرخـشها و                     11-10
  پیچشهای گوناگون 

      

        شناسایی اصول تهیه مدل بدن انسان به حالت احجام  12-10

        شناسایی اصول محافظت از مدل 13-10

         لباس و پوشش شناسایی اصول تهیه مدل بدن انسان با 14-10

        آشنایی با کوره های پخت گل  15-10

        شناسایی اصول پخت مدل های گلی در کوره جهت پایداری مدل  16-10
  195  170  25  توانایی قالب گیری   11

        آشنایی با اهداف قالب گیری در حجم سازی  1-11

        آشنایی با انواع قالب گیری و کاربرد آنها در حجم سازی  2-11

         یک بار مصرف  با گچ ساختمانی-  
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  2حجم ساز درجه :  ام شغل ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         گچ ساختمانی-  

         چند بار مصرف -  

         یک الیه گچی-  

         دو الیه ای ماده الستیکی و گچ تقویتی -  

        الس  یک الیه ای فایبر گ-  

        آشنایی با مواد مورد نیاز قالب چند بار مصرف   3-11

        )مولدانا( گچ های پزشکی -  

         مواد الستیکی -  

         چسب آکواریوم -  

         سیلیکون-  

         ژالتین قابل بازیافت -  

         التکس -  

         گیری آشنایی با مواد سخت کننده و هدف از اضافه کردن آن به مواد قالب  4-11

        شناسایی اصول ساخت قالبهای یک بار مصرف با گچ ساختمای از مدل های گلی   5-11
آشنایی با مواد و وسایل آماده سازی مدل گلـی جهـت قـالبگیری و اصـول                   6-11

  تهیه آن مواد 
      

         روغن های روان -  

        )هم خوردن( روغن مایع ‘  مخلوط صابون رنده شده-  

        فشویی مایع ظر-  

        شناسایی اصول آماده سازی مدل جهت قالب گیری  7-11

         به مخلوط تهیه شده  اصول آغشته کردن مدل-  

        اصول آغشته کردن مدل به مخلوط تهیه شده  

        شناسایی اصول ساخت قالبهای چند بار مصرف یک الیه ای با گچ   8-11
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  2حجم ساز درجه :  ام شغل ن
 رنامه درسیاهداف و ریزب

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         قالب گیری از مدل گلی تورزو-  
شناسایی اصول ساخت قالبهای چند بار مصرف دو الیه ای با مواد السـتیکی و               9-11

  گچ 
      

         قالب گیری از مدل گلی دست -  
        گالس قالب گیری با فایبر -  

       گهداری ابزار قالب گیری شناسایی اصول حفظ و ن 10-11

         شستشوی ابزار بعد از کار-  

         نگهداری ابزار -  

  44  40  4  توانایی ریخته گری با مواد سرد   12

        آشنایی با مفهوم و منظور ریخته گری و کاربرد آن در حجم سازی  1-12

        انواع و کاربرد آنها ‘ آشنایی با مواد سرد   2-12

         گچ -  

        سیمان و بتون  -  

         مخلوط خاک سنگ و گچ -  

         پلی استر -  

         سایر رزین ها -  

        شناسایی اصول ریخته گری در قالب های آماده شده   3-12

         ریخته گری در قالب چند بار مصرف و جدا ساختن قالب منفی از مثبت -  

         ریخته گری در قالب چند بار مصرف گچی و جدا سازی -  

         ریخته گری در قالب های دو الیه ای و جدا سازی -  

        شناسایی اصول تکمیل مدل ریخته شده مثبت و پرداخت نهایی   4-12

        شناسایی اصول قالبگیری از چهره زنده انسان جهت پرتره و شبیه سازی  5-12
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  2حجم ساز درجه :  ام شغل ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 مان آموزشز
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول ریخته گری در قالب چهره زنده انسان   6-12

  20  15  5  پرندگان و چهارپایان ‘ توانایی طراحی آناتومی حیوانات   13

‘ پلنـگ  ‘ ببـر   ‘ اسـب   ( آشنایی با تقسیمات کالسیک آناتومی چهارپایان         1-13
  )شیر و گاو ‘ گربه ‘ سگ ‘ خرس 

      

درنـا و   ‘ کبـوتر   ‘ عقاب  ( آشنایی با تقسیمات کالسیک آناتومی پرندگان         2-13
  )مرغ دریایی

      

        شناسایی اصول طراحی بدن چهارپایان   3-13
        شناسایی اصول طراحی بدن پرندگان   4-13
‘ شناسایی اصول طراحی بدن چهارپایان و پرندگان با توجه بـه تناسـبات                5-13

  های آنان حاالت و پیچش‘ حرکتها
      

بدن چهارپایان و پرندگان با خمیر روغنی و        ‘ توانایی مدل سازی    14
  موم صنعتی 

8  70  78  

       آشنایی با خمیر روغنی و کاربرد آن در حجم سازی  1-14

        آشنایی با موم صنعتی و کاربرد آن در حجم سازی  2-14

        آشنایی با روش تهیه خمیر روغنی با رعایت نسبتها  3-14

        )الک شده(  خاک رس نرم -  

         موم صنعتی -  

         روغن مایع ماشین -  

         گریس -  

        آشنایی با روش تهیه موم صنعتی با رعایت نسبتها  4-14

         موم طبیعی -  

         پارافین -  
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  2حجم ساز درجه :  ام شغل ن

 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع ملیع نظری

         ماده سفت کننده کلوفورنیوم-  

حرکت بدن سر و گردن با خمیر روغنـی یـا           ( شناسایی اصول تهیه مدل پرنده        5-14
  )درنا همراه اسکلت‘ مرغ دریایی ‘ کبوتر ‘ عقاب ( موم صنعتی 

      

شناسایی اصول تهیه مدل چهارپایان با خمیر روغنـی بـا مـوم صـنعتی همـراه                   6-14
  )خرس‘ سگ‘ گربه ‘ شیر‘ ببر‘ پلنگ ‘ اسب( اسکلت 

      

حرکت و جنـگ و گریـز   ‘ شناسایی اصول تهیه مدل چهارپایان در حالت لمیده       7-14
  همراه اسکلت

      

        شناسایی اصول ایجاد بافت پوششی مدل آماده شده   8-14

        شناسایی اصول تهیه مدل چهاریان و پرندگان در حالت احجام  9-14

  25  20  5  جاد نقش برجستهتوانایی ای  15

        کاربرد آن در حجم سازی ‘ آشنایی با مفهوم نقش برجسته   1-15
        آشنایی با مواد مورد نیاز در نقش برجسته  2-15
        شناسایی اصول ایجاد نقش برجسته   3-15

  10  5  5  توانایی رعایت بهداشت و نکات ایمنی در محیط کارگاه   16

        من کار و راههای پیشگیری از آنآشنایی با حوادث ض  1-16

        شناسایی اصول پیشگیری از حوادث ضمن کار   2-16

        آشنایی با بهداشت محیط کار   3-16

        شناسایی اصول رعایت بهداشت در محیط کار   4-16
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  2درجه حجم ساز   :نام شغل 
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      مداد  1
      انواع ذغالهای طراحی و مدادهای رنگی  2
      انواع کاغذ طراحی   3
      مداد طراحی  4
      ذغال   5
      تصاویری از احجام   6
       نیاز انواع خاک رس مورد  7
      آب   8
      )موی بز‘ گل ختمی ‘ لویی ( مواد سخت کننده   9
‘ شیـشه خـرده     ‘ خمیـر شیـشه   ‘ فلدسـپات : مواد کمک ذوب      10

  سنگ آهک ‘ تالک 
    

      مواد پر کننده  11
      ظروف الزم جهت تهیه گل  12
      تخته ورز  13
      ) هاابزار اثر گذاری کاردک‘ حلقه های سیمی ( ابزار مورد نیاز   14
      میز و صندلی : تجهیزات کارگاهی   15
       تخته های مناسب جهت زیر کار-  16
      تشت پالستیکی   17
      سطل پالستیکی  18
      انواع گل   19
      انواع خاک سنگ  20
      پیاله پالستکی  21
      انواع گچ  22
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  2حجم ساز درجه :  نام شغل 
   و وسایل رسانه ای مواد‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      انواع مغار   23
      شبکه های سیمی   24
      کرباس   25
      الیاف کنف  26
      انواع سوهان  27
‘ یونولیـت   ‘ ابر یا اسفنج    ‘ روزنامه مچاله شده    : مواد پر کننده    28

  مفتول فلزی‘ چوب ‘ سنگ ‘ تورسیمی 
    

      دن تشت مخصوص مخلوط کر  29
      سه پایه گردان پیکر سازی  30
      موالژ بدن انسان   31
      )اسکلت و ماهیچه ها ( تصاویر آموزشی آناتومی   32
      جمجمه و اسکلت آموزشی  33
      مخلوط گچ و خاک سنگ  34
      موم   35
      سایر خمیرهای روغنی  36
      سنگ چوب‘ سنگ آهک   37
      بلوک سیپورکس   38
      انواع قلم ها  39
مـدل  ‘ مـدل تـورزو     ‘ مـدل پـا     : انواع مدل گلی ساخته شده        40

  )مولدانا( گچ پزشکی ‘ گچ ساختمانی ‘ دست 
    

      چسب آکواریوم   41
      سیلیکون  42
      ژالتین قابل بازیافت   43
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  2حجم ساز درجه :  نام شغل 
  ی مواد و وسایل رسانه ا‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      التکس   44
      مواد سخت کننده  45
      روغن های روان   46
       صابون رنده شده -  47
      روغن مایع   48
      پارافین   49
      مایع ظرفشویی  50
مخلوط خاک و سنگ و     ‘ سیمان بتون   ‘ گچ‘ مواد سرد شامل      51

  سایر رزینها ‘ پلی استر ‘ گچ 
    

      بهای آماده شدهقال  52
      مدل حیوانات   53
      مدل پرندگان  54
      تصاویری از پرندگان و حیوانات  55
      کاغذهای طراحی  56
      مداد و خودکار   57
      خمیر روغنی  58
      موم صنعتی   59
      روغن ماشین  60
      گریس مایع   61
      موم زنبور عسل   62
      ماده سفت کننده کلوفورنیوم  63
      لگ  64
      خمیر مدلسازی   65
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  2حجم ساز درجه :  نام شغل 
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      مواد بازیافت و ابتکاری  66
      جعبه های کمک های اولیه  67
      وسایل اطفاء حریق  68
      شانیتش نکپسول آ  69

  
  

  

 


