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

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان  -تهـران  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   طبقه چهارم –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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  منجوق بافي روي چوب: 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
 كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم با شناخت از انواع طرحهاي ب روي چومنجوق باف

جه به وبا ت ، برش تخته سه اليياز طرحها ، سنتي و مدرن بتواند از عهده كپي برداري و الگو برداري خطي 
 و كارآماده ، منجوق بافي و چسباندن منجوق ها روي تخته سه اليي برآمده بتواند قاب را آماده نمايدطرح 

 .شده را در قاب جا سازي نمايد 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  دست و چشم سالم:  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت   100     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     30    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     70   :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 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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  منجوق بافي روي چوب : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي طراحي يا كپي برداري از تصوير  1
  توانايي الگو برداري از خطوط و برش آن  2
  توانايي انتقال الگو بر سطح تخته سه اليي  3
  توانايي برش چوب  4
  توانايي منجوق بافي  5
  توانايي قرار دادن كار بافته شده روي تخته سه اليي  6
  توانايي ساختن قاب و چهار چوب  7
  توانايي به قاب انداختن كار آماده شده  8
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  9
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  منجوق بافي روي چوب: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  10  5  5  توانايي طراحي يا كپي برداري از تصاوير  1

        ...)، نستعليق( با طرحهاي خطي آشنايي  1-1

        شناسايي اصول كپي برداري از طرحهاي خطي  2-1

         و مدرنآشنايي با طرحهاي سنتي  3-1

        شناسايي اصول كپي برداري از طرحهاي سنتي  4-1

        شناسايي اصول كپي برداري از طرحهاي مدرن   5-1

        آشنايي با بزرگنمايي از تصوير خط  6-1

        شناسايي اصول بزرگنمايي طرح با حفظ طرح اوليه آن  7-1

        شناسايي اصول طراحي از طرحهاي مورد نياز  8-1

  10  7  3  يي الگو برداري از خطوط و برش آنتوانا  2

        آشنايي با وسايل الگو برداري  1-2

        شناسايي اصول برش الگو  2-2
        آشنايي با شماره گذاري الگو  3-2

  8  6  2  توانايي انتقال الگو بر سطح تخته سه اليي  3

        شناسايي انواع تخته سه اليي و كاربرد آن ها  1-3

        ش هاي انتقال الگو بر تخته سه الييآشنايي با رو  2-3

        بر تخته سه اليي) پالستيكي(شناسايي اصول انتقال الگو   3-3

  20  15  5  توانايي برش چوب  4

        آشنايي با كمان اره و اره مويي و كاربرد آن ها  1-4

        آشنايي با روش هاي اره كشي با كمان اره  2-4

        يشناسايي اصول برش تخته سه الي  3-4
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  منجوق بافي روي چوب: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  4  2  توانايي منجوق بافي  5

        آشنايي با منجوق و كاربرد آن  1-5

        شناسايي اصول منجوق بافي  2-5

  12  10  2  توانايي قرار دادن كار بافته شده روي تخته سه اليي  6

        آشنايي با پايه گذاري كارهاي بافته شده  1-6

        شناسايي اصول چسباندن پايه هاي مورد نظر به كار  2-6

  20  15  5  توانايي ساختن قاب و چهارچوب  7

        آشنايي با قاب مورد نياز  1-7

        شناسايي اصول ساخت چهار چوب و قاب  2-7

        شناسايي اصول نصب يراق يا قالب پشت قاب  3-7

  12  7  5  توانايي به قاب انداختن كار آماده شده   8

        شناسايي اصول زمينه سازي قاب  1-8

        شناسايي اصول آماده سازي پشت چهار چوب  2-8

        شناسايي اصول ثابت كردن پشت چهار چوب  3-8

  2  1  1  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  9

        ث احتمالي در كارگاه و نحوه پيشگيري از بروز آنآشنايي با حواد  1-9

        آشنايي با نكات بهداشت فردي و نظاقت عمومي در محل كار  2-9

        شناسايي اصول عوامل آتش زا و نحوه اطفاء حريق  3-9
        شناسايي اصول استفاده از جعبه كمكهاي اوليه  4-9
        شناسايي اصول نحوه كار با كپسول آتش نشاني  5-9
        آشنايي با عوامل موثر در محيط كار  6-9
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  منجوق بافي روي چوب: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 تهويـه   – نـور مناسـب      – استفاده از مـصالح مقـاوم از كـف تـا سـقف               -  
 مجهـز كـردن درب هـا و         – آب مصرفي بهداشتي و قابل شرب        -مطبوع

پنجره ها به تـوري سـالم و فنـردار جهـت جلـوگيري از ورود حـشرات و                   
  جوندگان 

      

        شناسايي اصول نكات ايمني كار با دستگاه هويه  7-9
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  منجوق بافي روي چوب :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  ژنراتور  1
  ليتري100 -

    

  استمپ   2
   مخصوص باد-

    

  تخته وايت برد  3
   سانتيمتر70× 100 -

    

  صندلي  4
   چوبي-

    

  كپسول آتش نشاني  5
  يلويي ك6 پودر خشك -

    

  جعبه كمكهاي اوليه  6
   سري كامل تجهيزات-

    

  ميز  7
   چوبي-

    

  تيغه اره   8
   موئي-

    

  كمان اره  9
   معمولي-

    

  قيچي  10
   بزرگ وگوچك و لب كج-

    

  انبردست  11
   معمولي-

    

  چكش  12
   معمولي-
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  منجوق بافي روي چوب: نام شغل 
     و وسايل رسانه اي  مواد،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  خط كش  13
   سانتي50 -

    

  گونيا  14
   فلزي-

    

  فارسي بر  15
   پروفيل بر-

    

  شيشه بر  16
   معمولي-

    

  شيشه  17
   معمولي-

    

  منجوق  18
 در رنگهاي مختلف -

    

  تخته سري  19
   متر1×2 ميل 3 ضخامت -

    

  نخ  20
   نامرئي-

    

   رنگ روغن  21
  رنگهاي مختلف -

   

  سنباده چوب  22
  2شماره  -

   

  مخمل جير  23
  پشت كبريتي -

   

  چسب  24
  پي وي سي -
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  منجوق بافي روي چوب: نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  فيلم  25
  مخصوص راديولوژي -

   

  مداد  26
- HB  

   

  روان نويس  27
   مشكي-

   

   پاكن  28
  معمولي -

   

  طرح  29
  خطوط -

   

   پروفيل  30
   متري3پي وي سي  -

   

  ماژيك وايت برد  31
  قرمز و آبي -

   

  تخته پاك كن  32
  وايت برد -

   

 

  

 


