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  سازنده عروسكهاي خمير چيني و اشياء تزئيني: نام شغل                             

    استانداردخالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

  رت انجام كار به مفهوم قد:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
سازنده عروسك هاي خمير چيني و اشياء تزئيني كسي است كه ابتدا بتواند با استفاده از مواد اوليه انواع خمير 

دلخواه بتواند از را آماده نموده و به ميزان الزم ورز داده و پس از مخلوط كردن رنگها و به دست آوردن رنگ 
سفنج و روكش كردن با خمير و سپس مونتاژ قطعات بدن، سر، ساخت اسكلت، برش مرحله طراحي و تراش ا

لباس، طراحي صورت و مو، رنگ آميزي چهره و شخصيت پردازي انواع عروسك انسان و حيوان و همچنين 
.كار برآيد توانايي ساخت ظروف كاربردي و پرندگان و ساخت گلدانهاي نما عتيقه و اشياء ديگر و تكميل نهايي

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

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :  آموزشي  دوره طول
  ساعت  210       :  آموزش                   دوره طول

  ساعت   65         :              ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   145    :                 ـ زمان آموزش عملي

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

       ساعت-:        زمان سنجش مهارت            ـ

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

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
   مرتبط ليسانس :حداقل سطح تحصيالت 
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   تزئينيسازنده عروسكهاي خمير چيني و اشياء: نام شغل                     
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تهيه خمير عروسك سازي   1
 توانايي ساخت خمير انعطاف پذير   2

  توانايي ساخت خمير فرفوژه و كاربرد آن   3
  توانايي رنگ شناسي   4
  توانايي تهيه خمير رنگي   5

  توانايي ساخت عروسكهاي اسفنجي   6
  ) شخصيت پردازي( سر و صورت توانايي ساخت  7
  توانايي طراحي و آرايش موي سر عروسك   8
  توانايي درست كردن لباس عروسك ها   9
  ) اشياء(توانايي ساخت و تزئينات روي ظروف كاربردي   10
  روي ظروف و گلدانهاي لعابي و سفال خام ) نما عتيقه(توانايي ساخت نما برجسته   11
   عروسك خميري و اشياء ساخته شده توانايي تكميل نهايي  12
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتي   13
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  سازنده عروسكهاي خمير چيني و اشياء تزئيني :نام شغل                        
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  6  4  ايي تهيه خمير عروسك سازي توان  1

        آشنايي با مواد مورد نياز و كاربرد آنها   1-1

        نشاسته ذرت آلماني  -  

        چسب چوب  -  

        گليسيرين -  

        پارافين مايع  -  

        وازلين آب -  

        شير پاك كن  -  

        آشنايي با كيفيت نشاسته ذرت    2-1

        چوب و كيفيت آن آشنايي با نوع چسب   3-1

شناسايي اصول مخلوط كردن و هم زدن نشاسته، ذرت و چـسب چـوب                4-1
  بي رنگ و گليسيرين و شير پاك كن به ميزان الزم 

      

        آشنايي با مدت زمان مورد نياز جهت پخت خمير   5-1

        شناسايي اصول چرب نمودن ظرف نچسب تهيه خمير با وازلين   6-1

        ل پختن مواد مخلوط شده توسط بخار كتري يا سماور شناسايي اصو  7-1

        آشنايي با مدن زمان مورد نياز پخت   8-1

        شناسايي اصول چرب نمودن كف دو دست   9-1

        شناسايي اصول ورز دادن خمير تهيه شده به ميزان مورد نياز   10-1

       ي يا نايلكسشده در ظرف پالستيك شناسايي اصول قرار دادن خمير تهيه  11-1

آشنايي با كاربرد خميـر انعطـاف پـذير جهـت درسـت كـردن لباسـهاي                   12-1
  مجسمه ها و غيره 

      

        ) به صورت كوالژ به بدن(آشنايي با نحوه اتصال لباسهاي ساخته شده   13-1

  5  3  2  توانايي ساخت خمير انعطاف پذير   2

      آشنايي با مواد مورد نياز و كاربرد آنها   1-2
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  سازنده عروسكهاي خمير چيني و اشياء تزئيني : نام شغل                          
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

      نشاسته سيب زميني  -  

      چسب چوب  -  

      گليسيرين  -  

      وازلين  -  

      آشنايي با كيفيت نشاسته   2-2

      ايي با نوع چسب چوب و كيفيت آنها آشن  3-2

شناسايي اصول مخلوط كردن و بهم زدن نشاسته، چسب چوب و نشاسته              4-2
  به ميزان الزم 

      

        آشنايي با مدت زمان مورد نياز جهت به خرد هم رفتن مواد   5-2

        شناسايي اصول چرب نمودن ظروف نچسب   6-2

        لين شناسايي اصول تهيه خمير با واز  7-2

  11  6  5  توانايي ساخت خمير فرفوژه و كاربرد آن   3
        آشنايي با مواد مورد نياز و كاربرد آنها   1-3

        پودر مل  -  

        پودر سريش  -  

        پودر سنگ  -  

        پودر سينكا  -  

        چسب چوب  -  

        آشنايي با كيفيت پودر سنگ   2-3

        آشنايي با كيفيت پودر سينكا   3-3

        آشنايي با نوع چسب چوب و كيفيت آن   4-3

        آشنايي با پودر سريش و كيفيت آن   5-3

شناسايي اصول مخلوط كردن و هم زدن پودر مل، پـودر سـريش ، پـودر                  6-3
  سنگ، پودر سينكا و چسب چوب به ميزان الزم 
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  اء تزئينيسازنده عروسكهاي خمير چيني و اشي :نام شغل                    
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با ساخت مواد جهت به خرد هم رفتن مواد   7-3

        شناسايي اصول چرب نمودن ظرف نچسب   8-3

        شناسايي اصول تهيه خمير   9-3

         شناسايي اصول قراردادن خمير تهيه شده در ظرف پالستيكي  10-3

        آشنايي با ابزار ساخت فرفوژه   11-3

        آشنايي با طرح الگو   12-3

        آشنايي با انتقال طرح مورد نظر بر روي خمير   13-3

        آشنايي با اسكلت گذاري داخل خمير   14-3

        آشنايي با مونتاژ قطعات برش داده شده بر روي يكديگر   15-3

        فرفوژه اي آشنايي با ساخت ديواركوب   16-3

        شناسايي اصول رنگ آميزي طرح آماده   17-3

        ) كيلرزدن(شناسايي اصول تكميل نهايي   18-3

  13  6  7  توانايي رنگ شناسي  4

        آشنايي با رنگ هاي كاربردي در ساخت عروسك   1-4
        رنگ روغني  -  

        آشنايي با انواع رنگ و كاربرد آنها   2-4

        ارموني رنگ آشنايي با ه  3-4

        آشنايي با چرخه رنگ   4-4

        آشنايي با تضاد رنگها و تركيب رنگها   5-4

        شناسايي اصول تركيب رنگها و بدست آوردن رنگ دلخواه   6-4

        آشنايي با روانشناسي رنگها   7-4

        شناسايي اصول رنگ آميزي   8-4

        آشنايي با ابزار رنگ آميزي   9-4
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  سازنده عروسكهاي خمير چيني و اشياء تزئيني :نام شغل                                
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  4  2  توانايي تهيه خمير رنگي   5

        آشنايي با خمير رنگي   1-5

        شناسايي اصول مخلوط كردن رنگ با خمير   2-5

        ي اصول ورز دادن شناساي  3-5

        آشنايي با چند رنگ كردن خمير و كاربرد آن   4-5

        آشنايي با چگونگي تركيب خميرهاي رنگي با يكديگر   5-5

        شناسايي اصول رنگ زدن خمير به ترتيب از روشن تا تيره   6-5

       شناسايي اصول درجه بندي خميرهاي رنگي   7-5

       بعد از اتمام كار عروسك سازي ) ايه زدنس(آشنايي با رنگ آميزي   8-5

  50  40  10  توانايي ساخت عروسكهاي اسفنجي   6

        آشنايي با فرم و شكل و حركت عروسك هاي مختلف   1-6

        شناسايي اصول طرح مورد نظر بر روي اسفنج يا يونوليت   2-6

انـسان و   (آشنايي با صيقل دادن شكل هاي مختلف عروسك اسـفنجي             3-6
  ... و اشياء ) يوانح

      

      آشنايي با برش و صيقل دادن يونوليت   4-6

      آشنايي با روكش كردن قطعات اسفنج ساخته شده   5-6

        آشنايي با مونتاژ عروسك و تناسب بين اعضاء   6-6

        ) خانواده(شناسايي اصول ساخت عروسك   7-6

        شناسايي اصول ساخت شخصيت هاي كارتوني   8-6

        شاسايي اصول ساخت حشرات   9-6

        شناسايي اصول ساخت پرنده   10-6

        ايستاده و خوابيده) وحشي و اهلي(شناسايي اصول ساخت حيوانات   11-6

        شناسايي اصول ساخت عروسك خوابيده   12-6
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   سازنده عروسكهاي خمير چيني و اشياء تزئيني :نام شغل                          
 اف و ريزبرنامه درسي اهد

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول ساخت مجسمه شرقي   13-6

        شناسايي اصول ساخت عروسك نشسته   14-6

        شناسايي اصول ساخت عروسك   15-6

        شناسايي اصول ساخت حلقه عروسكي   16-6

        شناسايي اصول ساخت جاي خالل دندان   17-6

      شناسايي اصول ساخت جاي سوئيچي   18-6

  23 13 10  ) شخصيت پردازي(توانايي ساخت سر و صورت   7

        آشنايي با اصول مباني طراحي   1-7

        شناسايي اصول طراحي و ساخت صورت   2-7

        آشنايي با ابزار ساخت سر   3-7

       )  خمير– اسفنج –با قالب (آشنايي با ساخت انواع سر   4-7

       ) پير و جوان(آشنايي با فرم صورت در شخصيتهاي مختلف   5-7

        ) چشم ، ابرو، لب، ريش، سيبيل(آشنايي با اجزاء صورت و آرايش آن   6-7

        شناسايي اصول رنگ آميزي صورت   7-7

        شناسايي اصول وصر سر به تنه   8-7

  13  10  3  توانايي طراحي و آرايش موي سر عروسك   8

        شنايي با مواد سازنده عروسك آ  1-8

        خمير رنگ شده  -  

        نخ ابريشم  -  

        خز  -  

         نقاشي كردن-  

        آشنايي با انجام شكل هاي مختلف مو   2-8
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  سازنده عروسكهاي خمير چيني و اشياء تزئيني :نام شغل                             
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 رحش شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول برش موي سر   3-8

        شناسايي اصول برش موي سر عروسك متناسب با شخصيت مد نظر  4-8

      آشنايي با چسباندن موي سر در محل خود   5-8

      شناسايي اصول نصب موهاي رشته شده   6-8

        شناسايي اصول فرم دادن مو جهت خشك شدن   7-8

        آشنايي با تكميل نهايي كار   8-8

  15  11  4  توانايي درست كردن لباس عروسك ها   9

       آشنايي با خمير مورد استفاده در ساخت لباس   1-9

       خمير انعطاف پذير  -  

        خمير گل چيني  -  

        پارچه آغشته به خمير  -  

        كاغذ كشي  -  

         )مدل لباس(شناسايي انواع پوشاك   2-9

        آشنايي با مدل دار كردن لباس   3-9

        شناسايي برش لباس   4-9

        شناسايي اصول چسباندن لباس هاي آماده شده روي تنه عروسك  5-9

        آشنايي با رنگ آميزي لباس   6-9

        شناسايي اصول تزئين لباس آماده شدن   7-9

        آشنايي با اصول استفاده از سشوار گرم و سرد   8-9

  15    10  5  )  اشياء (توانايي ساخت و تزئينات روي ظروف كاربردي   10

        آشنايي با ساخت خمير كاربردي   1-10
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  سازنده عروسكهاي خمير چيني و اشياء تزئيني :نام شغل                         
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ي با حجم سازي و اشكال هندسي آشناي  2-10

        آشنايي با ساخت ظروف كاربردي   3-10

 شيـشه   –بطـري   (آشنايي با اشياء و قالب استفاده در ساخت عروسك            4-10
  سفال و ظروف ساخته شده با خمير )  پالستيك–نوشابه 

      

        آشنايي با ساخت تابلوهاي ساخته شده ديواري   5-10

        ت جاشمعي آشنايي با ساخ  6-10

        آشنايي با جاي جواهرات و غيره   7-10

        آشنايي با ساخت قاب آينه و تزئينات روي آن   8-10

        آشنايي با تزئينات روي ليوان و ظروف   9-10

        آشنايي با تزئينات آباژور  10- 10

        آشنايي با تزئينات روي ساعت ديواري  10- 11
        ) اشياء(تزئينات روي ظروف كاربردي شناسايي اصول ساخت و  10- 12

روي ظـروف و    ) (نمـا عتيقـه   (توانايي ساخت نما برجسته       11
  ) گلدانهاي لعابي و سفال خام

7  10  17  

        آشنايي با تهيه خمير نما عتيقه و سراميك   1-11

        آشنايي با انواع طرح هاي نما برجسته   2-11

        از آشنايي با ابزار و وسايل مورد ني  3-11

        كوزه يا ظروف سفالي در اندازه هاي دلخواه  -  

        رنگ روغني ساختماني تينر براي رقيق كردن رنگ  -  

        پودر اكليل طاليي و نقره اي  -  

        نگين هاي رنگي در اندازه و طرح هاي دلخواه  -  

        قالب هاي برش شيريني پزي  -  

         سراميك و غيره – كوزه آشنايي با ساخت نما عتيقه روي  4-11
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  سازنده عروسكهاي خمير چيني و اشياء تزئيني :نام شغل                            
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول پياده كردن طرح هاي مورد نظر روي گلدان   5-11

        يي كار آشنايي با تكميل نها  6-11

  25  21  4ساخته شده  نهايي عروسك خميري و اشياء توانايي تكميل  12

        آشنايي با مواد براق كننده عروسك   1-12
        اسپري براق كننده يا كيلر  -  
        الك براق كننده  -  
        روغن جال  -  

       شده اشياء ساخته و شدن عروسك  الزم جهت خشك زمان با مدت آشنايي  2-12

      شناسايي اصول كيلر زدن به عروسك و اشياء تهيه شده   3-12

        شناسايي اصول استفاده از ماسك دهان   4-12

        شناسايي اصول تكميل نهايي ساخت عروسك با خمير و غيره   5-12

  7  5  2  توانايي پيشگيري از حوادث نكات ايمني و بهداشتي   13

         آشنايي با حوادث ناشي از كار  1-13
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      روان نويس   10

      ماژيك   11

      مقوا  12

      گيره كاغذ   13

      اجاق گاز  14
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      ظرف پالستيكي   43
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