
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 استاندارد مهارت و آموزشی

 
 

 صدف ساز 
 
 

 صنایع دستی و هنر برنامه ریزی درسی گروه 
 
 

 1/1/88:تاریخ شروع اعتبار
  1-1/1/99/61:استانداردکد 

 
 

 

 

 خیابـان  -تهـران  : درسـیهای و برنامه  طرحدفتر
 -  تقــاطع خـوش و نــصرت  - شـمالی  خـوش خ -آزادی

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

 1457777363 :کدپستی
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خیابـان  - تهران :برنامه ریزی   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـی و    - نبش چهارراه خوش  -آزادی
 مجطبقه پن  -شورای ک حرفه
   66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

    1345653868 :کدپستی
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز کلیه صاحب
تقاضا دارد پیشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
این سند آموزشی به 

های مذکور اعالم  نشانی
.نمایند
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 صدف 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
 آن ها  و جال دادنشناخت انواع صدف ها برآمده و بتواند با تمیز کردنصدف ساز کسی است که از عهده 

اشیای تزئینی، عروسک ها و مجسمه هایی از صدف ساخته و در تزئین و آراستن منزل و مکان های مختلف 
 .از آن استفاده نماید

  :ورودی ویژگی های کارآموز
 پایان دوره راهنمایی : میزان تحصیالت حداقل 
 سالمت کامل جسمانی و روانی : نایی جسمیتواحداقل 

  ندارد  :مهارت های پیش نیاز این استاندارد
 :موزشی آ دوره طول
 ساعت      142       :                 آموزش    دوره طول

 ساعت        44      :                ـ زمان آموزش نظری
 ساعت        98      :                 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( امتیاز سنجش نظری-1
 %75: جش عملی سنامتیاز  -2
 %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
 %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

  :ویژگیهای نیروی آموزشی
  سال سابقه کارمفید 4فوق دیپلم هنر یا دیپلم با  :حداقل سطح تحصیالت 
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  صدف ساز:نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

 ج کردن جاندار از صدف، تمیزکردن و جال کاری و براق کردن آن توانایی خار 1
 توانایی ساخت اشیای تزئینی با صدف  2
 توانایی ساخت انواع تزئینات با صدف  3
 توانایی ساخت احجام و حیوانات با صدف  4
 ه با عروسک های مجموعه یا موجودات افسانه ای حنتوانایی آماده سازی و ساخت ص 5
 ایی ساخت عروسک های خنده دار و وحشناک با صدف توان 6
 توانایی ساخت انواع سازه با صدف  7
 توانایی تزئین انواع شمع با صدف و رنگ آمیزی آن  8
 توانایی ساخت لوازم تزئینی منزل با صدف 9
 توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی 10
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  صدف ساز:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

توانایی خارج کردن جاندار از صدف، تمیزکردن و جال کـاری            1
 و براق کردن آن

6 10 16 

    )حلزونی و دو کفه ای (انواع صدف آشنایی با  1-1
    د آن آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز و کاربر 2-1

شناسایی اصول خارج کردن جاندار از صـدف بـا روش هـای مختلـف بـر                 3-1
 حسب نوع صدف 

   

    آشنایی با مواد پاک کننده  4-1

احتیاطات ایمنی در هنگام مصرف مواد جـال دهنـده و خطـرات             آشنایی با    5-1
 ناشی 

   

    نده آشنایی با زمان الزم تمیز کردن انواع صدف با مواد پاک کن 6-1

    شناسایی اصول پاک کردن انواع صدف با مواد پاک کننده  7-1

    آشنایی با جال کاری و براق کردن صدف  8-1

    آشنایی با مواد جال دهنده برای انواع صدف  9-1

    شناسایی اصول جال کاری و براق کردن انواع صدف  10-1

 30 20 10 توانایی ساخت اشیای تزئینی با صدف 2

    آشنایی با اجزاء صدف و نرم تنان دریایی 1-2

    آشنایی با استخوان ماهی جهت تزئین  2-2

    آشنایی با خارپوست دریایی  3-2

    آشنایی با ستاره دریایی 4-2

    )دریل و مته (آشنایی با ابزار و وسایل سوراخ کردن صدف  5-2
    با مته شناسایی اصول سوراخ کردن انواع صدف  6-2
    شناسایی اصول مقررات حفاظت و ایمنی  7-2

    شناسایی اصول چسباندن قسمتهای مختلف صدف  8-2
    شناسایی اصول چسباندن انواع صدف  9-2
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  صدف ساز:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

    ینی با صدف آشنایی با ساخت اشیاء تزئ 10-2
    آشنایی با وسایل و لوازم مورد نیاز جهت ساخت گلهای صدفی  11-2
    با صدف  شناسایی اصول ساخت یک نمونه گل ساده 12-2

    آشنایی با چند نمونه گل آماده شده از صدف در طرحهای مختلف  13-2
    شناسایی اصول ساخت انواع گل  14-2

    ت اشیای تزئینی با صدف شناسایی اصول ساخ 15-2

 20 15 5 توانایی ساخت انواع تزئینات با صدف  3

    آشنایی با شیوه های گل آرایی با صدف  1-3

    شناسایی اصول طراحی یک نمونه کار با صدف  2-3

    شناسایی اصول طراحی تابلو با صدف 3-3

    شناسایی اصول تزئین داخل گلدان با صدف  4-3

    ناسایی اصول تزئین داخل جعبه ش 5-3

    شناسایی اصول تزئینات داخل باکس یا شیشه  6-3

    شناسایی اصول تزئین صدف روی کنده درخت  7-3

 16 12 4 توانایی ساخت احجام و حیوانات با صدف  4

    شناسایی اصول ساخت نمکدان  1-4

     ساخت وسایل تزئینی میز غذاخوری شناسایی اصول 2-4
     ساخت هواپیما شناسایی اصول 3-4
    نما سازی با صدف آشنایی با  4-4

     ساخت نمایی از جنگل شناسایی اصول 5-4
    شناسایی اصول ساخت عروسک مرد از صدف  6-4

    شناسایی اصول ساخت عروسک هیزم شکن  7-4
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  صدف ساز:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 رحش شماره

 جمع عملی نظری

    حیوانات با صدف شناسایی اصول ساخت  8-4
    آشنایی با وسایل و شیوه ساخت حیوانات  9-4
    شناسایی اصول ساخت حلزون از صدف  10-4

    شناسایی اصول ساخت چند نمونه پروانه  1-4
     االغ از صدف شناسایی اصول ساخت 12-4

    شناسایی اصول ساخت اسب  13-4

    شناسایی اصول ساخت عنکبوت  14-4

    شناسایی اصول ساخت موش صحرایی  15-4

     موش خانگیشناسایی اصول ساخت 16-4

    شناسایی اصول ساخت سگ  17-4

    شناسایی اصول ساخت اختاپوس  18-4

    شناسایی اصول ساخت تمساح  19-4

     پلیکان  ساختشناسایی اصول 20-4

    شناسایی اصول ساخت گل آفتابگردان  21-4

    شناسایی اصول ساخت گل همیشه بهار  22-4

ه با عروسک های مجموعه حنسازی و ساخت ص آماده توانایی 5
 یا موجودات افسانه ای 

5 15 20 

     درخت نخل و مرد تنها شناسایی اصول ساخت 1-5
    روسک نوازندهشناسایی اصول ساخت ع 2-5

    شناسایی اصول ساخت عروسک شمشیر زن  3-5

    اصول ساخت عروسک چهار مرد بر روی نیمکتشناسایی  4-5
     دوستانه پگشناسایی اصول ساخت عروسک  5-5

    شناسایی اصول ساخت عروسک در انتظار 6-5
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  صدف ساز:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 ن آموزشزما
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

    ستشناسایی اصول عروسک دو دو 7-5
    شناسایی اصول عروسک توریست  8-5
    شناسایی اصول ساخت عروسک مرد با کاله انگلیسی  9-5

     مرد نقاش و پایه نقاشی شناسایی اصول ساخت عروسک 10-5
    شناسایی اصول ساخت عروسک باغبان  11-5

    یی اصول ساخت عروسک زن نقاششناسا 12-5

    شناسایی اصول ساخت عروسک دخترک کتابخوان  13-5

    شناسایی اصول ساخت عروسک عکاس  14-5

    شناسایی اصول ساخت عروسک قایقران  15-5

    شناسایی اصول ساخت عروسک اسکی باز  16-5

    شناسایی اصول ساخت عروسک دوچرخه سوار  17-5

    ناسایی اصول ساخت عروسک سوارکار ش 18-5

    شناسایی اصول ساخت دایناسور  19-5

    شناسایی اصول ساخت اژدهای چینی  20-5

    شناسایی اصول ساخت مارآبی  21-5

     جادوگران شناسایی اصول ساخت 22-5
     غولشناسایی اصول ساخت 23-5
    ار  شاهزاده خانم بالدشناسایی اصول ساخت 24-5

    شناسایی اصول ساخت پادشاه  25-5

 4 2 2  خنده دار و وحشناک با صدف شخصیتتوانایی ساخت  6

    آشنایی با ساخت چند نمونه عروسک خنده دار 1-6

    آشنایی با چند نمونه عروسک وحشتناک 2-6

    شناسایی اصول ساخت عروسکهای صحنه  3-6
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  صدف ساز:ام شغلن
 یزبرنامه درسی اهداف و ر

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 8 6 2 توانایی ساخت انواع سازه با صدف  7

    )کلبه( ساخت خانه روستایی شناسایی 1-7
    شناسایی اصول ساخت فانوس دریایی از صدف  2-7

    شناسایی اصول ساخت سازه یا دیوار  3-7
    ی شناسایی اصول ساخت آسیاب باد 4-7

    شناسایی اصول ساخت برج و نگهبان  5-7

 10 6 4 توانایی تزئین انواع شمع با صدف و رنگ آمیزی آن  8

    شناسایی اصول ساخت یک نمونه شمع با صدف  1-8

    شناسایی اصول ساخت شمع داخل صدف  2-8

    آشنایی با جا دادن  صدفها  داخل شمع های آماده  3-8

     اصول ساخت شمع آکواریوم با تزئینات صدف و احجام دریایی شناسایی 4-8

    آشنایی با رنگ آمیزی صدفها و مواد مورد نیاز 5-8

    آشنایی با رنگهای مورد مصرف 6-8

    شناسایی اصول رنگ آمیزی صدفها  7-8

 14 10 4 توانایی ساخت لوازم تزئینی منزل با صدف 9

    عدان تزئینی با صدفهای بزرگ شناسایی اصول ساخت شم 1-9

    آشنایی با ساخت قاب عکس با تزئین صدف  2-9
    آشنایی با استفاده صدف در کارهای تزئینی  3-9
 وسـایل   -در سـیمان بـه منظـور تهیـه گلـدان          آشنایی با چسباندن صدف      4-9

 تزئینی ویا نمای ساختمان
   

    بزار کار آشنایی با سیمان و چگونگی استفاده از ا 5-9
    شناسایی اصول چسباندن صدف در سیمان  6-9

    شناسایی اصول مقررات حفاظت و ایمنی  7-9

    شناسایی اصول ساخت یک نمونه جعبه تزئینی با تکنیک نمای دریایی 8-9
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  صدف ساز:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

نایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و توا 10
 بهداشتی

2 2 4 

    آشنایی با وسایل حفاظتی و بهداشت کار  1-10
    آشنایی با جعبه کمکهای اولیه  2-10

    شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار  3-10
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 ف سازصد :نام شغل 
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

 شماره تعداد  مشخصات فنی  ردیف
، الـوان ،مرواریـدی، لـب سـیاه،محار       (انواع صدف، دو کفه ای       1

 ) خط دار،صدف شمال
  

سـیپرآ، گنـدمی ریـز و       ، کنوس، تی بیـا   (انواع صدف حلزونی     2
 درشت

  

   ز انواع صدفعکس و اسالید و تصاویر ا 3
   دستکش ضخیم 4
   بیلچه کوچک 5
   سطل پالستیکی 6
   سبد دسته دار 7
   توری دستی کوچک 8
   )جوهر نمک، اسیدهای ضعیف کلر(انواع سفید کننده  9
   ماسک دهان  10
   پنس 11
   چسب دو قلوی بیرنگ 12
   چسب حرارتی 13
   چسب چوب بی رنگ 14
   چسب سنگ 15
   پودر استخوان ماهی مرکب  16
   چسب قطره ای 17
   چسب حرارتی 18
   میزکار مخصوص 19
   رنگ گواش 20
   اسپری براق کننده یا روغن جال  21
   رنگ روغنی  22
   رنگ پالستیکی 23
   قلم موی ریز و درشت  24
   تینر و رقیق کننده  25

 

  

 


