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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     1صفحه  

 تولید برنامه تلویزیونی حرفه: نام
  استاندارد عملکرد کار: 3440 کد:

یک عروسک دستکشی با قابلیت حرکت سر 
 بر طبق شخصیت نمایشی بسازد

 L1 سطح:

ساخت و بازي دهندگی  وظیفه:
 03 وظیفه: کد هاي نمایشیعروسک

 کد ملی کار مهارت سطح شایستگی کار: 0301 کد کار هاي دستکشیساخت عروسک کار:
 

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

طراحی عروسک  -1
 دستکشی

 تعریف عروسک نمایشی -              ریف نمایش عروسکیتع - دانش:
 تعریف عروسک دستکشی -                  انواع عروسک از نظر کاربرد -
 انواع عروسک از نظر ملیت -

 مهارت:
 طراحی شخصیت براي عروسک دستکشی -
 تعیین تکنیک در عروسک -

 انتخاب مواد و ابزار -2

 دانش:
 ابزار ساخت عروسک دستکشیبندي مواد و دسته -

 مهارت:
 انتخاب مواد براي عروسک دستکشی -
 انتخاب ابزار براي عروسک -

 ساخت حجم سر -3

 دانش:
 تناسب سر و گردن -

 مهارت:
 ساخت لولۀ گردن -
 ساخت سر عروسک -

 دوخت الگوي بدن -4

 دانش:
 مراحل طرحی، برش لباس عروسک (دستکشی) -

  مهارت:
وي بدن با استفاده از پارچهساخت الگ-
 دوخت لباس عروسک (دستکشی) -
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     2صفحه  

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

5- 

 دانش:

 مهارت:

6- 

 دانش:

 مهارت:

 

 :ایمنی
 

 :نگرش
 

 توجهات زیست محیطی:
 

 دفع صحیح ضایعات کارگاهی 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار:

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع:

گیري، ش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز قالبها، ابزار صنعتی برمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبانواع کاردك

 هاي جوهري، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ
ن، انواع اسفنج، انواع میخ، انواع قالب، مواد مصرفی: چوب، فلز، پارچه، یونولیت، انواع فوم صنعتی، انواع رزی

 خمیر مجسمه سازي، چسب سنگ، سیلیکن، پلی لستر، انواع نخ
 هاي مرتبط، نرم افزارهاي مرتبط، منابع اینترنتی و مکتوباسناد:کاتالوگ

  دانش  پایه:
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 کارتحلیل : چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     1صفحه  

 تولید برنامه تلویزیونی حرفه: نام
 استاندارد عملکرد کار:  3440 کد:

اي با قابلیت حرکت ساخت یک عروسک میله
 و رعایت اصول طراحی و زیباشناسی

 L1 سطح:

ساخت و بازي دهندگی  وظیفه:
  وظیفه: کد هاي نمایشیعروسک

 کد ملی کار دانش سطح شایستگی کار: 0302 کد کار ايهاي میلهاخت و عروسکس کار:
 

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

اي طراحی عروسک میله -1
 با شخصیت نمایشی

 دانش:
 ايتعریف عروسک میله -
 ايانواع عروسک میله -

 مهارت:
 اياي ساده به میلهعروسک پارچه تبدیل -
 ايحرکت عروسک میله -

 انتخاب مواد و ابزار -2

 دانش:
 ايمواد و ابزار مورد نظر در عروسک میله -

 مهارت:
 ايبندي مواد ساخت عروسک میلهدسته -
 ايانتخاب ابزار ساخت عروسک میله -

ساخت حجم چهره و  -3
 اندام

 دانش:
 آناتومی چهره -
 م بدناندا -

 مهارت:
 اجراي طرح چهره روي متریال انتخابی -
 ساخت اندام عروسک با مواد مختلف -

بندي  عروسک مفصل -4
 ايمیله

 دانش:
 ايبندي در عروسک میلههاي مفصلروش -

 مهارت:
 ايساخت مفاصل عروسک میله -
 اتصال مفاصل به هم -
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 کاردانشدفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و 

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     2صفحه  

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

5- 

 دانش:

 مهارت:

6- 

 دانش:

 مهارت:

 

 ایمنی:
 

 نگرش:
 

 توجهات زیست محیطی:
 

کد و  شایستگی هاي غیرفنی
 سطح مورد نیاز کار:

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع:

گیري، ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز قالبمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار
الکین، اکرولیک، ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ ، انواع قلمو، لوالها، چسبانواع کاردك

 هاي جوهري، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ
مواد مصرفی: چوب، فلز، پارچه، یونولیت، انواع فوم صنعتی، انواع رزین، انواع اسفنج، انواع میخ، انواع قالب، 

 خمیر مجسمه سازي، چسب سنگ، سیلیکن، پلی لستر، انواع نخ
 زارهاي مرتبط، منابع اینترنتی و مکتوبهاي مرتبط، نرم افاسناد:کاتالوگ

  دانش  پایه:
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     1صفحه  

 تولید برنامه تلویزیونی حرفه: نام
 استاندارد عملکرد کار:  3440 کد:

سک نخی با توانایی حرکتی منطبق بتواند عرو
 با شخصیت نمایش در متن مصوب بسازد

 L1 سطح:

ساخت و بازي دهندگی عروسک  وظیفه:
 03 وظیفه: کد نمایشی

 کد ملی کار مهارت سطح شایستگی کار: 0303 کد کار هاي نخیساخت عروسک کار:
 

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 منی و توجهات زیست محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، ای

 ساخت عروسک نخی -1

 دانش:
 تعریف عروسک نخی -
 انواع عروسک نخی -

 مهارت:
 طراحی عروسک نخی -
 اجراي تکنیک عروسک نخی -

 مواد و ابزار ساخت -2

 دانش:
 بندي نماید.مواد و ابزار مورد نظر را در عروسک نخی دسته -

 مهارت:
 د نظر براي عروسک نخیانتخاب مواد و ابزار مور -

ساخت احجام چهره و  -3
 اندام

 دانش:
 آناتومی چهره -
 آناتومی اندام -

 مهارت:
 طراحی چهره را روي متریال انتخابی  پیاده و اجرا کند -
 ها و پاها و بدن) را چند ماده مختلف بسازد.اندام عروسک (دست -

 بنديمفصل -4

 دانش:
 ک نخیبندي در عروسهاي مفصلروش -

 مهارت:
 ساخت مفاصل عروسک نخی -
 گذاري مفاصل با استفاده از متریال متفاوتجاي -
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     2صفحه  

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 رش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)(دانش، مهارت، نگ

5- 

 دانش:

 مهارت:

6- 

 دانش:

 مهارت:

 

 ایمنی:
 

 نگرش:
 

 توجهات زیست محیطی:
 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار:

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع:

گیري، تی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز قالبها، ابزار صنعمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبانواع کاردك

 هاي جوهري، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ
ع رزین، انواع اسفنج، انواع میخ، انواع قالب، مواد مصرفی: چوب، فلز، پارچه، یونولیت، انواع فوم صنعتی، انوا

 خمیر مجسمه سازي، چسب سنگ، سیلیکن، پلی لستر، انواع نخ
 هاي مرتبط، نرم افزارهاي مرتبط، منابع اینترنتی و مکتوباسناد:کاتالوگ

  دانش  پایه:
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 حلیل کارت: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     1صفحه  

تولید کننده برنامه  حرفه: نام
 تلویزیونی

 استاندارد عملکرد کار:  3440 کد:
ساخت یک عروسک ماپت را با توجه با 

هاي موجود در این نوع عروسک با تکنیک
 توجه به متن تعریف شده انجام دهد

 L1 سطح:

دهندگی  ساخت و بازي وظیفه:
 03 وظیفه: کد هاي نمایشیعروسک

 کد ملی کار دانش سطح شایستگی کار: 0304 کد کار هاي ماپتساخت عروسک کار:
 

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

تعریف و تشخیص  -1
 عروسک ماپت

  دانش:
 تعریف و تشخیص عروسک ماپت -

 مهارت:
 توانایی طراحی ظاهري یک عروسک ماپت را داشته باشد -1
 طراحی صحیح یک عروسک ماپت را براساس تکنیک حرکتی کپی کند. -2

 انتخاب مواد و ابزار -2

 دانش:
 دانش شناخت مواد و ابزار ساخت عروسک ماپت را فرا بگیرد. -

 مهارت:
 کاربرد مواد ساخت عروسک ماپت را بداند. -1
 ابزار ساخت عروسک ماپت را بشناسد. -2

طراحی و ساخت حجم  -3
 سر و بدن عروسک ماپت

 دانش:
 دانش ساخت حجم سر و بدن عروسک را فرا بگیرد. -

 شکل کلی عروسک را طراحی کند. -1مهارت: 
 حجم سر عروسک ماپت را بسازد. -2
 دهد. ها) را انجامآماده سازي بدن عروسک و مونتاژ (سر هم کردن آن -3

دوخت و روکش کردن  -4
 کامل عروسک ماپت

 دانش:
 دانش وسایل دوخت و دوز و روکش کردن سر و بدن عروسک ماپت را فرا بگیرد. -

 مهارت:
 روکش کردن سر عروسک ماپت را با استفاده از پارچه مناسب انجام دهد. -1
ن سر را به بدن با استفاده از روکش کردن بدن عروسک را با استفاده از پارچه مناسب و وصل کرد -2

 هاي مختلف انجام دهد.چسب
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     2صفحه  

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

5- 

 دانش:

 مهارت:

6- 

 دانش:

 مهارت:

 

 ایمنی:
 

 نگرش:
 

 توجهات زیست محیطی:
 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار:

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع:

گیري، یاز قالبها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبانواع کاردك

 هاي جوهري، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ
، انواع قالب، مواد مصرفی: چوب، فلز، پارچه، یونولیت، انواع فوم صنعتی، انواع رزین، انواع اسفنج، انواع میخ

 خمیر مجسمه سازي، چسب سنگ، سیلیکن، پلی لستر، انواع نخ
 هاي مرتبط، نرم افزارهاي مرتبط، منابع اینترنتی و مکتوباسناد:کاتالوگ

  دانش  پایه:



 

9 
 

 

 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 کارتحلیل  1-4نمون برگ 

 2از     1صفحه  

هاي تولید برنامه حرفه: نام
 تلویزیونی

 استاندارد عملکرد کار:  3440 کد:
ساخت و اجراي یک دکور براي یک  –طراحی 

 نمایش عروسکی طبق متن مصوب
 L1 سطح:

ساخت و بازي دهندگی  وظیفه:
 03 وظیفه: کد هاي نمایشیعروسک

 کد ملی کار دانش سطح شایستگی کار: 0305 کار کد ساخت صحنه نمایش عروسکی کار:
 

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 مواجه شدن با متن -1

 دانش:
 تفکیک متن عروسکی -
 انتخاب صحنه براي متن -

 مهارت:
 براي متن صحنه را انتخاب کنید -
 ا انتخاب کنیدبراي متن عروسک خاصی ر -

طراحی صحنۀ نمایش  -2
 عروسکی

 صحنۀ نمایش عروسکی را تعریف کنید -دانش:
 هاي نمایش را از هم تفکیک کنیدصحنه -
 انواع ساخت صحنه را نام ببرید -

 مهارت:
 هاي موجود بسازدیک صحنه با ابزار -
 یک صحنه ساده را طراحی کند -

نمایش  ۀاجراي صحن-3
 عروسکی

 دانش:
 نقشه یا طرح را بخواند -
 اجزاء صحنه را تفکیک کند -

 مهارت:
 اجراي دکور بر طبق نقشه -
 مونتاژ اتصاالت و قطعات -
 آمیزيزیرسازي و رنگ -

4- 

 دانش:

 مهارت:
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 کارتحلیل  1-4نمون برگ 

 2از     2صفحه  

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

5- 

 دانش:

 مهارت:

6- 

 دانش:

 مهارت:

 

 ایمنی:
 

 نگرش:
 

 توجهات زیست محیطی:
 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار:

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 نابع:مصرفی و م

گیري، ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز قالبمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبانواع کاردك

 گاز هاي جوهري، اجاقپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ
مواد مصرفی: چوب، فلز، پارچه، یونولیت، انواع فوم صنعتی، انواع رزین، انواع اسفنج، انواع میخ، انواع قالب، 

 خمیر مجسمه سازي، چسب سنگ، سیلیکن، پلی لستر، انواع نخ
 هاي مرتبط، نرم افزارهاي مرتبط، منابع اینترنتی و مکتوباسناد:کاتالوگ

  دانش  پایه:
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 کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش دفتر تالیف

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     1صفحه  

 تولید برنامه تلویزیونی حرفه: نام
 استاندارد عملکرد کار:  3440 کد:

بتواند وسایل موجود یا آرشیو براي صحنه 
 عروسکی لوازم تهیه کند  (طبق متن)

 L1 سطح:

 03 وظیفه: کد ساخت و بازي دهندگی عروسک وظیفه:

انتخاب و تهیه لوازم صحنه نمایش  کار:
 عروسکی

 کد ملی کار دانش سطح شایستگی کار: 0306 کد کار
 

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

هماهنگی با کارگردان  -1
 نمایش

  دانش:
 تبادل نظر و تأمل طراح صحنه با کارگردانی در زمینه سبک و سیاق کارگردان نمایش -

 مهارت:
 هاي هنري جهت یافتن وسایل آرشیوي مورد نظرجو در مراکز هنري و سایتتحقیق و جست -
 انتخاب بهترین ایده از آرشیوهاي پیدا شده. -

جداسازي لوازم طبق  -2
 متن

 دانش:
 لوازم صحنه طبق تجزیه و تحلیل و هماهنگی با کارگردان جداسازي -

 مهارت:
 بندي لوازم صحنه را داشته باشد.توانایی تقسیم -
 توانایی مونتاژ لوازم صحنه را داشته باشد. -

انتخاب لوازم صحنه از  -3
 آرشیو

 دانش:
 هاي موجود را داشته باشد.شناخت کافی از مکان و وسایل آرشیو -

 مهارت:
 انتخاب و تهیه لوازم صحنه را نسبت به ابعاد صحنه و مکان اجرا را داشته باشد. -
 ها را داشته باشد.مهارت شناسایی و سالمت لوازم و چگونگی ترمیم آن -

تهیه لوازم صحنه از مواد  -4
 موجود

 دانش:
 خالقیت و دانش استفاده از وسایل موجود را داشته باشد. -

 مهارت:
 ده از وسایل موجود چند وسیله جدید بسازد با استفا -
 بتواند کاربري مواد موجود را تغییر دهد. -
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     2صفحه  

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 ایمنی و توجهات زیست محیطی) (دانش، مهارت، نگرش،

5- 

 دانش:

 مهارت:

6- 

 دانش:

 مهارت:

 

 ایمنی:
 

 نگرش:
 

 توجهات زیست محیطی:
 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار:

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع:

گیري، ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز قالبمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبانواع کاردك

 هاي جوهري، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ
وم صنعتی، انواع رزین، انواع اسفنج، انواع میخ، انواع قالب، مواد مصرفی: چوب، فلز، پارچه، یونولیت، انواع ف

 خمیر مجسمه سازي، چسب سنگ، سیلیکن، پلی لستر، انواع نخ
 هاي مرتبط، نرم افزارهاي مرتبط، منابع اینترنتی و مکتوباسناد:کاتالوگ

  دانش  پایه:
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     1صفحه  

 تولید برنامه تلویزیونی  حرفه: نام
 استاندارد عملکرد کار:  3440 کد:

بتواند لوازم صحنه نمایش عروسکی را طبق 
 متن مصوب بسازد.

 L1 سطح:

دهندگی عروسک ساخت و بازي وظیفه:
 03 وظیفه: کد نمایشی

ساخت لوازم صحنه نمایش  ار:ک
 عروسکی

 کد ملی کار دانش سطح شایستگی کار: 0307 کد کار
 

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 مواجهه با متن  -1

 دانش:
 متن نمایشی را از لحاظ فضاسازي، مکان، زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. -

 مهارت:
 لوازم صحنه را با توجه به تجزیه و تحلیل شناسایی و دسته بندي کند. -
 لوازم صحنه را بر اساس نمایش طراحی کند. -

سازي ابزار و آماده -2
 تجهیزات

 دانش:
 ابزار و مواد ساخت صحنه را بشناسد. -

 مهارت:
 ابزار مورد نظر را براي ساخت تهیه کند. -
 ا براي ساخت لوازم صحنه انتخاب کند.مواد مورد نظر ر -

 ساخت لوازم صحنه -3

 دانش:
 بندي دکور را بداندهاي سرهممواد و مصالح، برش و تکنیک -

 مهارت:
 انتخاب مواد را در ساخت لوازم صحنه داشته باشد. -
 لوازم صحنه نمایش عروسکی را بسازد. -

قرار دادن لوازم در دکور  -4
 نهایی

 دانش:
 هاي مناسب دکور صحنه بداند.گیري لوازم صحنه را در مکانقرار -

 مهارت:
 لوازم صحنه را متناسب با دکور صحنه بسازد -
 این لوازم را در دکور نهایی مونتاژ کند. -
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 رتحلیل کا 1-4نمون برگ 

 2از     2صفحه  

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

5- 

 دانش:

 مهارت:

6- 

 دانش:

 مهارت:

 

 ایمنی:
 

 نگرش:
 

 توجهات زیست محیطی:
 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار:

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 بع:مصرفی و منا

گیري، ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز قالبمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبانواع کاردك

 ازهاي جوهري، اجاق گپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ
مواد مصرفی: چوب، فلز، پارچه، یونولیت، انواع فوم صنعتی، انواع رزین، انواع اسفنج، انواع میخ، انواع قالب، 

 خمیر مجسمه سازي، چسب سنگ، سیلیکن، پلی لستر، انواع نخ
 هاي مرتبط، نرم افزارهاي مرتبط، منابع اینترنتی و مکتوباسناد:کاتالوگ

  دانش  پایه:
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 تابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانشدفتر تالیف ک

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     1صفحه  

 تولید برنامه تلویزیونی حرفه: نام
 استاندارد عملکرد کار:  3440 کد:

هاي موجود بتواند با استفاده از منابع و لباس
ب براي عروسک لباس جدید طبق متن مصو

 آماده کند.

 L1 سطح:

دهندگی عروسک ساخت و بازي وظیفه:
 03 وظیفه: کد نمایشی

شیوه بازآفرینی لباس نمایش  کار:
 عروسک 

 کد ملی کار دانش سطح شایستگی کار: 0308 کد کار
 

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

با عروسک سازهماهنگی  -1

 دانش:
 طراحی و انتخاب لباس را براساس نوع و تکنیک عروسک بداند. -

 مهارت:
 انتخاب لباس براساس نوع عروسک را داشته باشد. -
 انتخاب لباس عروسک را براساس تکنیک عروسک داشته باشد. -

 هماهنگی با متن -2

 دانش:
 تجزیه و تحلیل متن را داشته باشد. -

 مهارت:
 توانایی طراحی لباس براساس متن را داشته باشد.  -
 هاي داستان را انجام دهد.انتخاب لباس براساس شخصیت -

 تهیه لباس از آرشیو -3

 دانش:
 چگونگی انتخاب لباس از آرشیو لباس -
 

 مهارت:
 بتواند از آرشیو لباس، انتخابی مناسب داشته باشد. -
 ی (از نظر مکانیک حرکتی عروسک) را داشته باشد.، راحتتفکیک لباس از لحاظ اندازه -
 بتواند جزئیات لباس را حذف نماید. -

هاي بازآفرینی لباس -4
 آرشیو براي متن جدید

 دانش:
 ها ، توان هماهنگی و باز آفرینی یک لباس عروسک را داشته باشد.ضمن شناخت نسبی از انواع پارچه -

 مهارت:
 هاي موجود داشته باشددر لباسمهارت بازآفرینی لباس را  -
 هاي آن تغییر دهد.هایی را براساس متن و شخصیتبتواند لباس -
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     2صفحه  

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 ، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)(دانش، مهارت

5- 

 دانش:

 مهارت:

6- 

 دانش:

 مهارت:

 

 ایمنی:
 

 نگرش:
 

 توجهات زیست محیطی:
 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار:

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع:

گیري، صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز قالب ها، ابزارمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبانواع کاردك

 هاي جوهري، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ
انواع رزین، انواع اسفنج، انواع میخ، انواع قالب، مواد مصرفی: چوب، فلز، پارچه، یونولیت، انواع فوم صنعتی، 

 خمیر مجسمه سازي، چسب سنگ، سیلیکن، پلی لستر، انواع نخ
 هاي مرتبط، نرم افزارهاي مرتبط، منابع اینترنتی و مکتوباسناد:کاتالوگ

  دانش  پایه:
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: مچهارمرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     1صفحه  

 تولید برنامه تلویزیونی حرفه: نام
 استاندارد عملکرد کار:  3440 کد:

بتواند براي عروسک آماده شده طبق متن 
 مصوب لباس بدوزد

 L1 سطح:

دهندگی ساخت و بازي وظیفه:
 03 وظیفه: کد هاي نمایشعروسک

 کد ملی کار دانش سطح شایستگی کار: 0309 کد کار اس عروسک نمایشیدوخت لب کار:
 

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 بررسی عروسک نمایشی -1

 دانش:
 دوخت لباس عروسک را چه از نظر نوع عروسک و چه از نظر تکنیکی ان بداند. -

 مهارت:
 هاي نمایشی داشته باشد.ی لباس را براي انواع عروسکطراح -
 مهارت طراحی لباس را براساس تکنیک عروسک مورد نظر داشته باشد. -

 گیري و تهیه الگواندازه -2

 دانش:
 گیري عروسک و تهیه الگوي لباس را بداند.هاي اندازهروش -

 مهارت:
 گوي لباس انجام دهد.گیري نقاط مختلف بدن عروسکی را جهت الاندازه -
 هاي نمایشی الگو تهیه کند.براي تمامی عروسک -

 دوخت لباس عروسک -3

 دانش:
 هاي نمایشی را داشته باشدهاي عروسکدانش دوخت انواع لباس -

 مهارت: 
 هاي نمایشی لباس بدوزد.بتواند براي انواع عروسک -
 ر لباس بدوزد.توانایی آن را داشته باشد که براي عروسک مورد نظ -

4- 

 دانش:

 مهارت:
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     2صفحه  

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

5- 

 دانش:

 مهارت:

6- 

 دانش:

 مهارت:

 

 ایمنی:
 

 نگرش:
 

 توجهات زیست محیطی:
 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار:

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع:

گیري، ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز قالبمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبکاردكانواع 

 هاي جوهري، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ
مواد مصرفی: چوب، فلز، پارچه، یونولیت، انواع فوم صنعتی، انواع رزین، انواع اسفنج، انواع میخ، انواع قالب، 

 سمه سازي، چسب سنگ، سیلیکن، پلی لستر، انواع نخخمیر مج
 هاي مرتبط، نرم افزارهاي مرتبط، منابع اینترنتی و مکتوباسناد:کاتالوگ

  دانش  پایه:
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     1صفحه  

 تولید برنامه تلویزیونی حرفه: نام
 استاندارد عملکرد کار:  3440 کد:

بتواند با یک عروسک نمایشی و هماهنگی با 
 طبق متن تعیین شده اجرا کند صدا پیشه،

 L1 سطح:

دهندگی و بازي ساخت وظیفه:
 03 وظیفه: کد هاي نمایشیعروسک

 کد ملی کار دانش سطح شایستگی کار: 0310 کد کار هاي نمایشیدهندگی عروسکبازي کار:
 

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 سازي بدنآماده -1

 دانش:
 گردان را بداندهاي مخصوص عروسکتمرینات نرمشی و تمرین -

 مهارت: 
 نرمش و گرم کردن بدن خود را داشته باشد. -1
 اند تمرینات تخصصی رشته خود را داشته باشد.بتو -2

خواندن و تحلیل  -2
 نامه عروسکینمایش

  دانش:
 تجزیه و تحلیل متن را داشته باشد -

 مهارت:
 متن حاصله را تجزیه و تحلیل کند. -1
 گردانی را تشخیص دهداز روي متن بتواند نحوة عروسک -2

اجراي تمرینی نقش در  -3
 نمایش عروسکی

 ش:دان
 هاي نمایشی را داشته باشدتمرین با انواع عروسک -

 مهارت:
 را داشته باشد. هاي مقدماتی با عروسکتمرین -1
 توانایی تمرین با عروسک مورد نظر را تا ارائه نقش داشته باشد. -2

گردانی در عروسک -4
 هاي مختلفشیوه

 دانش:
 هاي نمایشی بیاموزد.گردانی انواع عروسکعروسک -

 مهارت:
 هاي نمایشی را به نمایش در آورد.بتواند انواع عروسک -1
 دهندگی عروسک مورد نظر را براساس شخصیت موجود در نمایش عروسکی داشته باشدتوانایی بازي -2
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 یل کارتحل 1-4نمون برگ 

 2از     2صفحه  

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

5- 

 دانش:

 مهارت:

6- 

 دانش:

 مهارت:

 

  ایمنی:

 نگرش:
 

 توجهات زیست محیطی:
 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار:

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 و منابع:مصرفی 

گیري، ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز قالبمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبانواع کاردك

 جاق گازهاي جوهري، اپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ
مواد مصرفی: چوب، فلز، پارچه، یونولیت، انواع فوم صنعتی، انواع رزین، انواع اسفنج، انواع میخ، انواع قالب، 

 خمیر مجسمه سازي، چسب سنگ، سیلیکن، پلی لستر، انواع نخ
 هاي مرتبط، نرم افزارهاي مرتبط، منابع اینترنتی و مکتوباسناد:کاتالوگ

  دانش  پایه:
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 لیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانشدفتر تا

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     1صفحه  

 تولید برنامه تلویزیونی حرفه: نام
 استاندارد عملکرد کار:  3440 کد:

بتواند همزمان با یک عروسک نمایشی و هماهنگ 
ا پیشگی (طبق دهندة عروسک همزمان صدبا بازي

 متن تعیین شده) انجام دهد.

 L1 سطح:

دهندگی ساخت و بازي وظیفه:
 03 وظیفه: کد هاي نمایشیعروسک

 کد ملی کار دانش سطح شایستگی کار: 0311 کد کار صدا پیشگی عروسک کار:
 

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

بررسی متن نمایش  -1
 عروسکی

 دانش:
 تجزیه و تحلیل متن را داشته باشد. -

 مهارت:
 گذاري و تأکیدهاي حسی را مشخص کند.هاي نوشته شده را بررسی و آکساندیالوگ -
 صداهاي مناسب را براي شخصیت شناسایی کند. -

 هماهنگی با عوامل اجرا -2

 دانش:
 و توانایی اجرا انجام دهد. مل گروه را از لحاظ ساعت حضورریزي با عواهماهنگی و برنامه -

 مهارت:
 تقسیم نقش نسبت به توانایی و جنس صدا -
 مندي با نقش و تسلط به نقشتقسیم نقش براساس عالقه -

هماهنگی با عروسک  -3
 گردان

 دانش:
 علم حرکت دهی و فک زنی عروسک را بداند. -

 مهارت:
 رگیري عروسک و تغییر صداي آن را انجام دهد.هاي قراانواع وضعیت -
 توانایی اجراي آواز و هماهنگی و ریتم در موسیقی و حرکت را انجام دهد.  -

 صدا پیشگی همزمان -4

 دانش:
 حرکت در نقاط متفاوت صحنه و چگونگی استفاده همزمان از اجزا صوتی و حرکتی را داشته باشد. -
 

 مهارت:
 ن حرکت بدن و صدا.توانایی همزمان بود -
 توانایی تغییر صدا و صداسازي را داشته باشد. -
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 دفتر تالیف کتابهاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

 تحلیل کار: چهارممرحله -دنیاي کار

 تحلیل کار 1-4نمون برگ 

 2از     2صفحه  

 جزء شایستگی ها مراحل کار
 ست محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زی

5- 

 دانش:

 مهارت:

6- 

 دانش:

 مهارت:

 

  ایمنی:

 نگرش:
 

 توجهات زیست محیطی:
 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار:

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع:

گیري، ار مورد نیاز قالبها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبانواع کاردك

 هاي جوهري، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ
انواع میخ، انواع قالب، مواد مصرفی: چوب، فلز، پارچه، یونولیت، انواع فوم صنعتی، انواع رزین، انواع اسفنج، 

 خمیر مجسمه سازي، چسب سنگ، سیلیکن، پلی لستر، انواع نخ
 هاي مرتبط، نرم افزارهاي مرتبط، منابع اینترنتی و مکتوباسناد:کاتالوگ

  دانش  پایه:

 


