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 خيابـان  -تهـران  : درسـيهاي و برنامه  طرحدفتر
 -  تقــاطع خـوش و نــصرت  - شـمالي  خـوش خ -آزادي

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگــار66944120  و66944119: تلفــن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خيابـان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
  سـازمان آمـوزش فنـي و   - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  مجطبقه پن  -اي كشور حرفه
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

      1345653868 :كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند
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   2حكاك شيشه درجه : 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
 است كه بعد از گذراندن دوره آموزشي الزم  از عهده شناخت ابزار مورد نياز و انواع ي كس2حكاك شيشه درجه

شيشه برآمده و بتواند طرحهاي سندبالست و فونتهاي مختلف خطي را تشخيص دهد و توانايي انتقال طرح به 
 .زمينه را داشته باشد و با دستگاه سندبالست پروژه هاي مختلف حكاكي شيشه را انجام دهد

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

   ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت      235        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        35       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت        200    :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 عتسا          -        :     زمان سنجش مهارت        ـ

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

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  مرتبطليسانس  :حداقل سطح تحصيالت 
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  2 حكاك شيشه درجه :نام شغل
 هرست توانايي هاي شغل ف

 عنوان توانايي رديف

  توانايي ابزار شناسي   1
  توانايي شناخت انواع شيشه   2
  توانايي شناخت طرحهاي سندبالست   3
  توانايي شناخت فونتهاي مختلف خطي   4
  توانايي انتقال طرح به زمينه كار  5
  توانايي كار با دستگاه سندبالست  6
   هاي سندبالستتوانايي انجام پروژه  7
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت در محيط كار  8
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  2 حكاك شيشه درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  5  5 توانايي ابزار شناسي  1
        ز و كاربرد آنها در سندبالستآشنايي با ابزار و تجهيزات مورد نيا  1-1
        آشنايي با مواد  مورد نياز   2-1

        آشنايي با شرايط محيطي كارگاه سندبالست   3-1
        شناسايي اصول استفاده صحيح از ابزار و مواد  4-1

  26  20  6  توانايي شناخت انواع شيشه  2

        آشنايي با انواع شيشه تخت و كاربرد آنها   1-2

        يي با انواع شيشه منحني و كاربرد آنها آشنا  2-2

        آشنايي با انواع آينه تخت و كاربرد آنها   3-2

        آشنايي با انواع آينه منحني و كاربرد آنها  4-2

        شناسايي اصول كار با الماسه برشي شيشه و آينه   5-2
        شناسايي اصول لول زدن و تراش و سوراخ شيشه و آينه   6-2

  25  20  5 يي شناخت طرحهاي سندبالستتوانا  3
        آشنايي با انواع طرحها و كاربرد آنها   1-3

         تذهيب-  
         مينياتور -  
        ..... كالسيك، مدرن و -  

        شناسايي اصول تشخيص طرحهاي مختلف سندبالست   2-3

        شناسايي اصول طراحي جهت سندبالست  3-3

  30  25  5  خطيتوانايي شناخت فونتهاي مختلف  4
        آشنايي با خطوط مختلف   1-4

         فارسي-  

         التين -  
         قرآني-  
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  2 حكاك شيشه درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي اصـول تـشخيص فونتهـاي مختلـف خطـي جهـت اسـتفاده در                  2-4
  طرحهاي سندبالست 

      

  30  25  5  وانايي انتقال طرح به زمينه كارت  5

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز طراحي   1-5

         كاغذ پوستي -  

        A0,A1,A2 كاغذ در سايز بندي مختلف -  

        )B….HB….H( مدادهاي طراحي -  

         ابزارهاي اندازه گيري -  

         انواع خط كش -  

         شابلو و انواع آن -  
         شب رنگ و انواع -  
         تيغ كاتر و كاتر و انواع آنها -  

         انواع قلم مو -  
         قيچي-  
        ..... گريس و موم و -  

        شناسايي اصول انتقال طرح به زمينه كار  2-5

        بريدن و چسباندن طرح-  
        شناسايي اصول كپي كار و تكثير طرح  3-5
        شب رنگشناسايي اصول پوشش با   4-5

        شناسايي اصول پوشش با گريس و موم  5-5

  19  13  6  توانايي كار با دستگاه سندبالست  6

        آشنايي با كمپرسور باد   1-6

        آشنايي با مخزن شن  2-6

        آشنايي با انواع سرناظر و شيرآالت كنترل  3-6
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  2 حكاك شيشه درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با ماسك سندبالست و كاربرد   4-6

        شناسايي اصول راه اندازي و نگهداري كمپرسور باد  5-6

        شناسايي اصول كار اندازي و استفاده از مخزن شن  6-6

        شناسايي اصول استفاده از ماسك سندبالست  7-6

  90  90  - دبالستتوانايي انجام پروژه هاي سن  7
        )مات، ساده(شناسايي اصول سندبالست شيشه تخت   1-7
        )مات طرح دار(شناسايي اصول سندبالست شيشه تخت   2-7
        شناسايي اصول سندبالست ظرف شيشه مات ساده  3-7
        شناسايي اصول سندبالست ظروف شيشه اي مات طرحدار  4-7
        شناسايي اصول سند بالست آينه  5-7

  5  2  3  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت در محيط كار  8
        آشنايي با عوامل مؤثر در محيط كار  1-8
        شناسايي اصول رعايت  نكات بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار  2-8
        شناسايي اصول استفاده از جعبه كمكهاي اوليه   3-8
        تش نشاني و اصول اطفاء حريقشناسايي اصول نحوه كار با كپسول آ  4-8

        آشنايي با  عوامل آتش زا و اصول اطفاء حريق  5-8
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  2حكاك شيشه درجه  :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      گالن750كمپرسور باد   1
       گالن150 )دبالستدستگاه سن(مخزن شن   2
       گالن50كمپرسور باد   3
      سانتي متر100× 150تخته وايت برد   4
       كيلويي6پودر خشك كپسول آتش نشاني   5
      سري كامل تجهيزاتجعبه كمكهاي اوليه   6
       چوبيصندلي  7
       چوبيميز  8
      45آچار شالقي  9
       معموليقيچي برش  10
      150تفاع اردريل سوراخكاري بلند   11
      معموليمته شيشه   12
      سرچكشيالماس برش شيشه   13
      معمولي  انبر دست  14
       سرتختآچار  15
       يك سررينگآچار  16
      چهار سوپيچ گوشتي   17
      تختپيچ گوشتي   18
       بر45كاتر   19
       بر60كاتر  20
      معموليپايه دريل   21
        بزرگ و كوچككاتر  22
     شن متوسط بالست شن سند  23

      متر2عرض  مقوا شب رنگ  24

      سانتيمتر60عرض  مقوا شب رنگ  25

     معمولي گريس  26

     زنبور عسل موم عسل  27
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  2حكاك شيشه درجه  :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
     ه رنگ سفيدبكاغذ پوستي   28

     A4كاغذ   29

     سايز عريض چسب نواري  30

     معمولي ماسك سندبالست  31

     فلزي متر  32

     معمولي آب پاش  33

     ظرفشويي   مايع  34

     معمولي چسب كاغذي  35

     ساده شيشه  36

      ساده آينه  37

      آبي-قرمز ماژيك وايت برد  38

       وايت بردتخته پاك كن   39

       كوچك-بزرگ كاتر تيغ  40

 

  

 


