ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺩﻓﺘﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺣﺠﺎﻡ ﭼﻮﺑﻲ
ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
7317-19-014-1

0 1 9 0 0 1 0 0 1 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1395/3/10 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ

2
ﺳﻄﺢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ

7 3 1 7
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 7317-19-014-1 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع چوب:
آقاي علي موسوي/مديركل دفتر طرح وبرنامه هاي درسي
آقاي رامک فرح آبادي/معاون دفتر طرح وبرنامه هاي درسي
آقاي سيدمحمد حسيني /رييسكميته برنامهريزي درسي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قزوين
آقاي اميرسعيد مصباح /نايب رييس كميته برنامهريزي درسي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قزوين
آقاي ساسان حاتمي /مسئول اداره آموزش و پژوهش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قزوين

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي :
 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قزوين-

فرآيند اصالح و بازنگري :
-

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فن ي و حرف ه اي
كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است .

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران  ،خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك
97
دورنگار

-

تلفن 66941250

آدرس الكترونيكي Daftar_tarh@irantvto.ir :

1

تهيه كنندگان استاندارد شغل  /شايستگي
رديف

نام و نام

آخرين مدرك

خانوادگي

تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل و
سمت

سابقه
آدرس  ،تلفن و ايميل

كار
مرتبط

تلفن ثابت:
1

ه

فرزان
فرجاد

ليسانس

گرافيک

مربي

5

ليسانس

گرافيک

مربي

6

تلفن همراه09121813742 :
ايميلFar_farjad@yahoo.com:
آدرس  :مركز خواهران قزوين

تلفن ثابت:
2

3

ه

عاطف
مهرافشار

نس

يم

طاهرخاني

تلفن همراه09371789388 :

ليس

انس دانش

آم

وزش ك

ابتدايي

ايميل:
atefeh.afshar.67@gmail.com
آدرس  :مركز خواهران آبيک

تلفن ثابت02835222934 :

جوي
7سال

ارداني مربي

صنايع دستي

تلفن همراه09365270186 :
ايميل----- :
آدرس  :مركز خواهران تاكستان

2

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل

 شايستگي 

شغل و

سابقه كار

سمت

مرتبط

5

تلفن ثابت:
تلفن همراه09121813742 :
ايميلFar_farjad@yahoo.com:
آدرس  :مرکز خواهران قزوين

6

تلفن ثابت:
تلفن همراه09371789388 :
ايميل:
atefeh.afshar.67@gmail.com
آدرس  :مرکز خواهران آبيک

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

1

فرزانه فرجاد

ليسانس

گرافيک

مربي

2

عاطفه مهرافشار

ليسانس

گرافيک

مربي

3

نسيم طاهرخاني

ليسانس آموزش
ابتدايي

دانشجوي
کارداني
صنايع دستي

مربي

7

آدرس  ،تلفن و ايميل

تلفن ثابت02835222934 :
تلفن همراه09365270186 :
ايميل----- :
آدرس  :مرکز خواهران تاکستان
تلفن ثابت :
تلفن همراه :

4

ايميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :

5

ايميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :

6

ايميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :

7

ايميل :
آدرس :

3

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد اساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشاي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي .
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت
دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود(.مانند آموزش يك شايستگي كا هرد در محال آماوزش باا صاورت
تئوريك با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كا شاامل ساا بخا عملاي  ،كتباي عملاي و اخاالق
ررهااي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي كا مي تواند شامل علوم پايا (رياوي ،
هيفيك  ،شيمي  ،زيست شناسي)  ،تكنولوژي و زبان هني باشد .
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم ب راي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي  .ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.

4

نام استاندارد آموزش شايستگي :
ساخت احجام چوبي
شرح استاندارد آموزش شايستگي:
ساخت احجام چوبي از شايستگي هاي حوزه صنايع چوب بوده و شامل كارهاي چون شناخت ابزار
و مصالح  ،شناسايي اصول برش چوب در قطعات متناسب كار ،اصول انتقال طرح و نشانه گ ااري
روي چوب و حاف و برش ضايعات كلي و پرداخت نهايي حجم و اص ول بتون هك اري و محافظ ت
چوب مي باشد و با مشاغلي چون منبت كاري  ،معرق و مشبک كاري در ارتباط مي باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت( :پايان دوره متوسطه اول) پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي  :افرادي كه توانايي استفاده از ابزار ها را داشته باشند.
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
:

 87ساعت

طول دوره آموزش
زمان آموزش نظري

:

 14ساعت

زمان آموزش عملي

:

 73ساعت

كارورزي

:

-

ساعت

زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 آزمون نظري %25 : آزمون عملي %65: اخالق حرفه اي %10:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
ليسانس صنايع چوب و يا ليسانس هنرهاي چوبي با سه سال سابقه كار مرتبط
فوق ديپلم صنايع چوب و يا هنرهاي چوبي با  5سال سابقه كار مرتبط

5

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
منبت كار چوب درجه 1
معرق كار چوب(مقدماتي)

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :
الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت
ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور





طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................

د  :نياز به استعالم از وزارت كار 

6

استاندارد شايستگي
 -كارها

عناوين

رديف
1

بكارگيري ابزار و مصالح ساخت احجام چوبي

2

برش چوب در قطعات متناسب كار

3

انتقال طرح و نشانه گااري روي چوب و حاف و برش ضايعات كلي

4

كندهكاري روي چوب و ايجاد حجم معين با ابزارهاي كندهكاري

5

پرداخت نهايي حجم و اصول بتونهكاري و محافظت چوب

7

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

بكارگيري ابزار و مصالح ساخت احجام چوبي

نظري

عملي

جمع

2

3

5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفيو منابع آموزشي
-

دانش :
انواع ابزارهاي مورد نياز معرق مانند :تيغهفلزبر ،تيغه

2

كماناره،
-

تيغه،

-

ميز،

چوببر ،كماناره و ...
-

صندلي،

-

پيشكار،

-

مهارت :

مشتي
-

2

انتخاب چوب مناسب و تيغه و بستن كماناره

1

انتخاب ابزارهاي مناسب كار

نگرش :
استفاده ازانواع چوبهاي رنگي
استفاده از انواع پودرهاي رنگي در كار
انتخاب مناسب مواد اوليه براي اجراي طرح
ايمني و بهداشت :
رعايت موارد ارگونومي هنگام كار
توجهات زيست محيطي :
ندارد

8

-

و

انواع چوب...

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

برش چوب در قطعات متناسب كار

نظري

عملي

جمع

3

5

8

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع چوبهاي

دانش :
مفهوم برشكاري خطوط منحني ،صاف و شكسته

2

اصول صحيح گرفتن يا استفاده از كماناره

1

گردو ،روسي ،ملچ و
شمشاد

مهارت :
2/5

اصول صحيح نشستن در هنگام كار و برشكاري

2/5

گرفتن صحيح كماناره در دست در هنگام برش

نگرش :
برش چوب به دقيقترين روش ممكن
ايمني و بهداشت :
رعايت موارد ارگونومي هنگام كار
توجهات زيست محيطي :
ندارد

9

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

انتقال طرح و نشانه گااري روي چوب و حاف
و برش ضايعات كلي

نظري

عملي

جمع

3

10

13

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

كاربن

دانش :

چسب چوب

1

انواع روشهاي انتقال طرح انتقال با روش

ميخ

كاربن
روش انتقال با روش چسب چوب

1

روش انتقال با روش چسب فوري

1

چسب كاغاي

مهارت :
انتخاب و انتقال طرح مناسب به روي چوب

5

برش و حاف قسمتهاي منفي طرح

5

نگرش :
شناخت فضاي مثبت و منفي طرح
ايمني و بهداشت :
رعايت موارد ارگونومي هنگام كار
توجهات زيست محيطي :
ندارد

10

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

كندهكاري روي چوب و ايجاد حجم معين با
ابزارهاي كندهكاري

نظري

عملي

جمع

3

25

28

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مغار ،چكش،

دانش :
2

روش ايجاد يک سطح با توجه به طرح
انواع ابزارهاي كندهكاري مانند مغار ،چكش،رنده،

رنده ،ليسه

1

چوبساب – چسب

ليسه چوبساب

چوب-مداد – خط
كش – و انواع

مهارت :
پالن بندي حجم براي ايجاد بعد

15

گرفتن زوايد چوب توسط چوبساب

10

نگرش :
رعايت اخالق حرفه اي
ايمني و بهداشت :
رعايت موارد ارگونومي هنگام كار
توجهات زيست محيطي :
ندارد

11

چوب

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

پرداخ ت نه ايي حج م و اص ول بتون هك اري و
محافظت چوب

نظري

عملي

جمع

3

30

33

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مغار ،چكش،

دانش :
1

انواع بتونههاي چوب

رن

1

پرداختكار توسط سمباده زبر و نرم

چوبساب – چسب

1

انواع انواع سيلر و كيلر و روغن جال

ده ،ليس

ه

چوب-مداد – خ ط
ك ش – و ان واع

مهارت :
بتونهكاري و از بين بردن تركهاي احتمالي چوب

20

يک دست كردن چوب توسط سمبادهها

10

نگرش :
استفاده از انواع محافظهاي پالستيكي و چوبي
ايمني و بهداشت :
رعايت موارد ارگونومي هنگام كار
توجهات زيست محيطي :
ندارد

12

چوب -سمباده زب ر
و نرم -انواع سيلر و
كيلر و روغن جال

 برگه استاندارد تجهيزات  ،مواد  ،ابزارتوضيحات

رديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

ماشين اره نواري

قطر فلكه  40و 60سانتي متر

 2دستگاه

2

جعبه ابزار

فلزي

 1عدد براي هر نفر

3

ميز كار

چوبي با گيره

 1عدد براي هر نفر

4

كپسول آتش نشاني

 12كيلويي

 2عدد

5

جعبه كمک هاي اوليه

با وسايل و تجهيزات كامل

 1عدد

6

دستگاه مكنده سيار

با وسايل و تجهيزات كامل

 3دستگاه

7

دستگاه مكنده سيار

با وسايل و تجهيزات كامل

 3دستگاه

8

دستگاه سنگ روميزي

براي تيز كردن

 1دستگاه

9

وسايل صمعي و بصري

استاندارد

به تعداد الزم

توجه :
 تجهيزات براي يک كارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -مواد به ازاء يک نفر كارآموز محاسبه شود

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

1

اتوكد

2

Corl draw

مولف

مترجم

13

سال نشر

محل نشر

ناشر يا توليد كننده

