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شکل دهی دستی

فصل ۲سيم و اتصاالت آن    
شکل دهی دستی

انسان های نخســتين با الهام گرفتن از مشاهدات طبيعی و حس كنجکاوي 
برای رفع نيازهای خود اشــيای گلی را با كمک دست می ساختند. از اولين 
دست ساخته های بشــر می توان قطعات گلی یا سفالی را نام برد. امروزه با 
توسعه روش هاي شکل دهي قطعاتی از سراميک ساخته می شود كه بخش 
قابل توجهی از نياز بشــر را برآورده می سازد و دامنه كاربرد بسيار وسيعی 
شامل ظروف سراميکی، چينی دندان، شمع اتومبيل و دماغه موشک دارند.
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واحد یادگیری 2 
شایستگی مفهوم شکل دهی دستی و یادگیری مهارت آن

هدف از اين شايستگي، فراگيري دانش و مهارت روش شكل دهي دستي سراميك ها است كه روش مناسبي براي 
تهيه بسياري از بدنه هاي سراميكي می باشد. بررسي انواع روش هاي شكل دهي دستي، انواع محصوالت اين روش 

و همچنين تعيين عوامل مؤثر بر افزايش كيفيت بدنه هاي توليد شده با اين روش نيز درنظر گرفته شده است.

 

استاندارد  عملکرد

در اين واحد يادگيري انواع روش هاي شكل دهي دستي را فرا خواهيد گرفت. در ابتدا انتخاب نوع روش شكل دهي 
نياز را  ابزارهاي مورد  انواع روش هاي شكل دهي دستي و  دستي توضيح داده شده است و سپس نحوۀ اجراي 

فرا خواهيد گرفت.
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شكل دهي بدنه هاي سراميكي
شــكل دهي فرايندي است كه مواد اوليه به شكل مورد 
نظر تبديل می شــود. مخلوطي از خــاك رس و آب را 
درنظر بگيريد كه به كمك دســت و با زير و رو كردن 
به گل يكنواخت تبديل شــده باشــد؛ چه روشي براي 

شكل دهي به اين گل پالستيك پيشنهاد می كنيد؟
شــكل دهي بدنه هاي ســراميكی به دو روش دســتي 
و ماشــيني انجام می شود. شكل 1 دســته بندي انواع 

روش هاي شكل دهي سراميك ها را نشان می دهد.

شکل ١ـ نمودار درختي دسته بندي روش هاي شکل دهي بدنه هاي سراميکي

ليستي از قطعات ساخته شده با هر يك از روش هاي شكل دهي تهيه كنيد.

شستی

فتيله ای

ورقه ای

دست و قالب

سفالگری

ريخته گری 
دوغابی

شكل دهی 
پالستيك

شكل دهی 
ماشينی

شكل دهی 
دستی

روش های شكل دهی 

پرس

روش های پيشرفته
 شكل دهی

تحقیق کنید
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شکل 2

به تصوير زير دقت كنيد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 
ـ به نظر شما امكان شكل دهي اين بدنه ها با دست وجود دارد؟

ـ به نظر شما روش شكل دهي در مقدار گل مورد نياز تأثير دارد؟
ـ مهارت و توانايي فردي چه تأثيري بر مقدار گل مصرفي دارد؟ 

انتخاب مقدار مناسب گل مصرفي  مهارتي است كه براساس عواملي نظير ابعاد، ضخامت، طرح، نوع روش شكل دهي 
دستي محصول صورت مي گيرد.

با هم گروهي هاي خود درباره هريك از عوامل مؤثر بر مقدار گل مصرفي بحث و گفت وگو كنيد.

برای برداشتن مقدار گل مورد نظر، برش گل با استفاده از ابزارها انجام می شود. ابزارهايي كه براي برش گل به كار 
می روند در جدول 1 بيان شده است. 

جدول ١ـ انواع ابزارهای مناسب برای جداسازی مقدار گل مناسب

تصویركاربردتعریفنام ابزارردیف

1
ابزار برش

ابزاری از جنس فوالد زنگ نزن 
يا از جنس پالستيك )پليمر( 

محكم است.
برش گل

2
سيم برش

ابزاری سيمی از جنس فوالد 
زنگ نزن يا از جنس پالستيك 
)پليمر( محكم كه دارای دو 

دسته پالستيكی است.

برش مقدار زيادی
از گل

 3
كاردك

ابزاری كه دارای تيغه ای از 
جنس فوالد زنگ نزن و دارای 
دسته ای چوبی يا فلزی است.

جمع آوری و زير و رو 
كردن خمير گل

گفت و گو کنید
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شکل دهی دستی

شکل 3ـ مراحل آماده سازي و ورز دادن گل

آيا گل قبل از شكل دهي نياز به آماده سازي دارد؟
 پس از تعيين مقدار گل مصرفي و برش آن بايد ورز دادن گل انجام شود. گل برش داده شده به دليل يكنواخت 
نبودن از لحاظ رطوبت و مواد اوليه و وجود حباب هاي هوا در آن براي شكل دهي مناسب نمی باشد. شكل 3 مراحل 

آماده سازي و ورز دادن گل را نشان می دهد.

ورز دادن به گل مهارتي است كه باعث اختالط، يكنواختی و هواگيري خمير گل می گردد. 

بررسي كنيد كه در مقياس صنعتي ورز دادن گل چگونه انجام می شود؟

براي كاهش و تنظيم رطوبت گل، ورز دادن يا پخش كردن گل بر روي سطوح جاذب آب مانند سطح گچي انجام مي شود.

1- فشردن، كوبيدن و هواگيری گل 

2- بررسی ميزان رطوبت و تنظيم آن 

3- ادامه ورز دادن برای حذف حفره و عدم يكنواختی 

4- همگن كردن بافت و رطوبت گل و ورز دادن نهايی 

به نظر شما ورز دادن گل بر روی سطوح چوبی يا سنگي چه تفاوتی با سطوح گچي دارد؟ 

سؤال

تحقیق کنید
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اگر در هنگام ورز دادن در خمير گل حفراتي در آن ايجاد شود نشانه چيست؟

الف ـ گل پخش شده بر روی سطح گچ                          ب ـ گل پخش شده بر روی سطح چوبی یا سنگی

شکل 5ـ بررسي ظاهر گل در هنگام ورز دادن

 
با توجه به مطالبي كه تاكنون آموخته ايد به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

جدول 2 
توضيحاتسؤاالتردیف

در چه صورتی به لوح گچی برای ورز دادن نياز داريم؟١

مقدار گل انتخاب شده در ورز دادن چه تأثيري دارد؟2

چرا ورز دادن گل با رطوبت كم دشــوار است و چگونه 3
رطوبت گل افزايش داده می شود؟

شکل4ـ  تنظيم رطوبت گل

سؤال

بررسی
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شکل دهی دستی

جدول 3ـ انواع وسایل و ابزارهاي كاربردي در روش شکل دهي با دست

تصویرتعریفنوع ابزار

چاقوی برش
وسيله ای است برای حذف و تراشيدن گل های اضافه

از روی قطعه

پرگار )قطرسنج(
وسيله اي است برای تعيين اندازه و كنترل قطرهای 

بيرونی و داخلی قطعات

وسيله ای است برای نورد و تخت كردن گلوردنه

غلطک طرح دار 
و ثابت

وسيله ای است برای ايجاد نقش و طرح روی سطوح گل 
پس از نورد يا سطوح قطعه شكل دهي شده

غلطک های 
طرح دار و متغير

وسيله ای است برای ايجاد انواع نقش و طرح روی سطوح گل 
پس از نورد يا سطوح قطعه شكل دهي شده

شابلون 
شکل دهی

ابزاري است برای ايجاد طرح های زاويه دار، انحنا
و پيچيدگی های ويژه

شانه یا تيغه 
تراش

وسيله ای است برای تراش اليه های گل

وسيله ای است براي صاف كردن سطح بدنهكاردک

ابزاری است برای تراش گل و پرداخت سطوح ناصافابزار تراش

وسيله ای است برای ايجاد برش در گل وردنه شدهغلتک برش

ابزارهاي شکل دهي با دست
برای شكل دهی دستی فراورده هاي سراميكي ابزارهای 
شكل دهی  روش  برحسب  كه  می رود  كار  به  مختلفی 
كاربردهاي متفاوتی دارند. ابزارهای مورد استفاده برای 

شكل دهی دارای كاربرد، شكل و جنس های گوناگونی 
هستند. در جدول 3 انواع ابزارهاي كاربردي در روش هاي 

شكل دهي با دست نشان داده شده است.
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1ـ روش شکل دهي با دست
اين روش قديمي ترين روش شــكل دهي در صنعت سراميك است. در اين روش هيچ دستگاهي به كار نمي رود و 

شكل دهي با دست انجام می شود. انواع روش هاي شكل دهي دستي در نمودار زير نشان داده شده است. 

شکل 6ـ نمودار انواع روش هاي شکل دهي دستي

دست و قالب ورقه ای فتيله ای شستی

روش هاي 
شکل دهي دستي

دست و قالب ورقه ای فتيله ای شستی

به نظر شــما روش شكل دهي با دســت براي چه نوع قطعاتی مناسب تر است؟ براي اتصال قطعات چند تكه با 
روش شكل دهي دستي چه بايد كرد؟

سؤال
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شکل 7ـ روش شکل دهي شستي

شکل8 ـ انواع مدل هاي شکل دهي شستي

به شكل زير نگاه كنيد، هر يك از تصاوير سه مدل مختلف از مراحل شكل دهي به روش شستي را نشان می دهد. 

به نظر شما كدام يك از اين مدل ها مي تواند براي شكل دهي يك فنجان با روش شستي مناسب باشد؟

ممكن است قرار گرفتن طوالنی مدت گل در دست باعث كم شدن رطوبت گل شود و ترك هايي در سطح بدنه 
ظاهر شود؛ بنابراين در هنگام شكل دهي، به طور مداوم بايد انگشتان دست مرطوب شود.

1ـ3ـ روش شکل دهي شستي1
در اين روش با در اختيار داشتن مقدار مناسبي از گل با ميزان رطوبت كافي به وسيله فشار آوردن با انگشت شست 

و بقيه انگشتان شكل دهي انجام می شود. شكل 7 مراحل شكل دهي يك كاسه را با اين روش نشان می دهد. 

1- Pinch

١(

2(

3(

مدل عميق كردن گل

مدل نازک كردن گل

متقارن سازی

١ـ مقدار مناسبی از گل را انتخاب كنيد و 
به خوبی ورز دهيد و به شکل یک گلوله با 

ابعاد دلخواه در آورید.

2ـ مركز گلوله گلی را با انگشــت شست 
فشار دهيد و یک فضای خالی ایجاد كنيد.

3ـ با فشار آوردن توسط انگشت شست و 
بقيه انگشتان دهانه فضای خالی را بيشتر 
كنيد و لبه ها را فشار دهيد و سعی كنيد 
ضخامت تمامی قسمت های دیواره یکسان 

شود.

سؤال

فيلم آموزشی روش شستی

نکته

فیلم
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كار عملی ١: ساخت كاسه با روش شستي
شرح فعاليت: مطابق شكل زير كاسه تهيه كنيد.

۲ـ3ـ روش شکل دهي فتیله اي1
اين روش يكي از قديمي ترين روش هاي شكل دهي دستي مي باشد و امكان ساخت قطعات متنوعي با ابعاد و 
اشكال مختلف با اين روش وجود دارد. در روش فتيله تهيه فتيله هاي با شكل پذيري مناسب اهميت زيادي دارد. 

Coil ـ1

فعالیت کارگاهی

 مواد و ابزار: گل رس و آب

1ـ به نظر شما در صورتي كه فتيله ها شكل پذيري مناسبي نداشته باشند، چه مشكلي براي قطعه شكل داده 
شده ايجاد می شود؟ 

2ـ آيا ساخت تعداد زيادي فتيله و سپس شكل دهي آنها كار درستي است؟ براي اصالح شكل پذيري فتيله ها 
چه بايد كرد؟
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ـ يك تكه گل مدور برای كف گلدان انتخاب شود. ضخامت اين پايه گلی بستگی به اندازه  1
كار دارد.

ـ برای ساختن فتيله گلی، تكه گل ورز داده شده را ميان انگشتان فشار داده و به  2
صورت طناب با ضخامت مناسب درآوريد. سپس فتيله ها به صورت مدور بر روی سطح پايه 

چسبانده  شود.

ـ برای آنكه قطعه ظاهر مناسب داشته باشد، سطح فتيله ها ابتدا با انگشت مرطوب و  3
سپس با ابزار فشرده شود تا فاصله بين فتيله ها صاف شود.

ـ در مرحله آخر بر روی سطح كل بدنه اسفنج مرطوب كشيده شود و سپس فرصت داده  4
شود تا قطعه شكل دهی شده خشك شود.

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4

تصویر شماره ١

شكل 9 شكل دهي يك گلدان به روش فتيله ای را نشان مي دهد.

فيلم آموزش روش فتيله ای

شکل 9ـ شکل دهي یک گلدان به روش فتيله ای

فیلم
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شكل پذيری گل مناسب بوده است.

          
شكل پذيری گل مناسب نبوده است.

ترك قابل اصالح است و با مرطوب كردن سطح 
فتيله ها ترك از بين برده می شود. 

در هنگام قرارگيری فتيله ها بر روی هم، ممكن اســت بدنه اعوجاج پيدا كند و تغيير شكل دهد، بنابراين بهتر 
اســت پس از اينكه تعدادي از فتيله ها بر روي هم قرار گرفت، در مجاورت هوا مقداري اســتحكام يابد و سپس 

بقيه فتيله ها روي هم قرار گيرند.

  هنگام تهيه فتيله ها توجه به شــكل پذيري فتيله ها اهميت دارد. براي بررسي شكل پذيري فتيله ها به ترتيب 
زير عمل می كنيم:

با روش فتيله اي مي توان قطعات متنوعي با ابعاد گوناگون تهيه كرد. قرارگيري مناســب فتيله ها مهارتي است كه 
نياز به دقت و تمرين دارد. در شكل 10 چند نمونه از بدنه هاي شكل داده شده با اين روش نشان داده شده است.

شکل ١0ـ بدنه هاي مختلف شکل دهي شده با روش فتيله اي

اگر فتيله را خم كرده وهيچ تركی 
ظاهر نشد

اگر فتيله ها در هنگام پيچاندن 
كامال بشكند

اگر فتيله ها اندكی ترك بخورد

گل هايی از هريك از خاك های رس آجري، بنتونيت و كائولن در نظر بگيريد كه از آنها فتيله هاي با رطوبت و 
با ضخامت يكسان تهيه شده است؛ فتيله های ساخته شده از كدام گل براي روش شكل دهي فتيله اي مناسب تر 

هستند؟ چرا؟
سؤال

نکته
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كار عملی2: ساخت گلدان با روش فتيله اي
شرح فعاليت: مطابق تصوير زير با روش فتيله ای گلدان تهيه كنيد. 

مواد و ابزار: گل رس، پرگار، ابزار برش، ظرف آب، دوغاب، ابزار چوبي، اسفنج
موارد ایمني: اصول صحيح و ارگونومی جابه جايی بســته گل را رعايت كنيد و قبل از شروع به كار، ابزارها را از 

نظر سالم بودن كنترل كنيد و هنگام استفاده از ابزار برش مراقب دستان خود باشيد.

شکل ١١ـ انواع بدنه هاي شکل داده شده با روش ورقه اي

بدنه هاي شكل دهی شده با روش فتيله اي و شستي را از لحاظ اندازه و شكل با يكديگر مقايسه كنيد.

3ـ3ـ روش ورقه اي1
از  قبل  مورد نظر شكل دهي می شود.  بدنه  كنار هم  در  از گل رس  ورقه هايي  اتصال  با  آن  در  است كه  روشي 

شكل دهي بايد طرح اوليه قطعه مورد نظر، ابعاد و اندازه ورقه ها تعيين شود. 

آيا روش های شستی و فتيله ای برای توليد فراورده های با اشكال هندسی مناسب است؟
ميزان رطوبت گل در اين روش چه تفاوتي با روش هاي قبلي دارد؟

فعالیت کارگاهی

Slap ـ1

گفت و گو کنید
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در تصاوير زير مراحل شكل دهي يك گلدان با روش ورقه اي نشان داده شده است.

1ـ مقداری گل بر روی سطح پهن شود.

12

34

56

7

2ـ گل پهن شده با دست به صورت ورقه درآورده شود.

4ـ ورقه ها به ابعاد مورد نظر برش داده شود و فارسی بُر 
شود.

به  آغشته  ورقه ها  لبه  ورقه ها،  بهتر  اتصال  منظور  به  5ـ 
دوغابی از رس و آب شود.

6  ـ سپس لبه ورقه ها در كنار هم قرار داده شود و با دست 
فشار اندكی به آنها وارد شود تا ورقه ها به هم اتصال يابند.

7ـ فتيله های با ضخامت مناسب بين ورقه ها قرار داده شود 
و با ابزار برش فشار اندكی به آن وارد شود تا اتصال ورقه ها 
بيشتر شود و با اسفنج مرطوب لبه های بيرونی صاف شود.

3ـ به كمك وردنه سطح گل كاماًل يكدست و صاف شود. 
برای ايجاد ورقه گلی بــا ضخامت مورد نظر، وردنه كردن 
بين دو خط كش مندرج انجام شود. ضخامت در كل سطح 

ورقه را به وسيله خط كش می توان كنترل كرد.

فيلم آموزش روش ورقه ایفیلم
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شکل دهی دستی

روش شكل دهي دستي هريك از بدنه هاي سراميكي زير را مشخص كنيد.

...................    ...................          ...................   

فعالیت کارگاهی

فعالیت کالسی

كار عملی3: ساخت گلدان با روش ورقه اي
شرح فعاليت: مطابق شكل زير گلدان را شكل دهي كنيد.

  مواد و ابزار: گل، وردنه، ابزار برش، دوغاب جهت اتصال اجزا، ابزار چوبي، صفحه زير كار
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3ـ4ـ روش شکل دهي با دست و قالب 
در روش شكل دادن با دست و قالب عالوه بر دست انسان، قالب نيز برای شكل دادن قطعه استفاده می شود. 
بدين ترتيب كه گل به داخل قالب به وسيله دست محكم چسبانده شده و فشار داده می شود. ظروفي كه داراي 

برجستگي هاي تزييني هستند، معموالً با روش دست و قالب شكل دهي مي شوند. 
ـ به نظر شما قالب مناسب براي روش دست و قالب بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟

ـ براي ساخت قطعات چندتكه با اين روش چه بايد كرد؟ 
ـ مقدار رطوبت در روش شكل دهي با دست و قالب در مقايسه با ساير روش ها چه تفاوتي دارد؟

قالب هايي كه در اين روش استفاده می شود معموالً از 
جنس چوبی، گچی، پالستيكی و فلزی بوده و دارای 
جذب  گچی  قالب  می باشند.  گوناگونی  ابعاد  و  شكل 
آب مناسبی دارد كه منجر به افزايش استحكام قطعه 
و خروج راحت تر آن از قالب می شود. برای جلوگيری 

از چسبيدن گل به قالب هايی كه جذب آب ندارند از 
نايلون نازك يا جداكننده مناسب مانند اليه ای نازك 
از گريس يا خمير صابون يا پارافين استفاده می شود. 
در شكل 12 انواع قالب هاي گچي، فلزي و پالستيكي 

نشان داده شده است. 

شکل ١2ـ انواع قالب های كاربردی در روش شکل دهی دست و قالب

آيا نوع قالب در سرعت توليد بدنه ها در اين روش شكل دهی تأثيري دارد؟

درباره مدت زماني كه خمير گل بايد در هر يك از قالب ها قرار گيرد تا قطعه از آن خارج شود بحث و گفت وگو 
كنيد.

ج ـ قالب گچیب ـ قالب پالستيکیالف ـ قالب فلزی

سؤال

گفت و گو کنید
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شکل دهی دستی

شکل ١3ـ مراحل ساخت لوح با روش شکل دهي دست و قالب

 در شكل 13 مراحل روش شكل دهي با دست و قالب براي ساخت يك لوح نشان داده شده است. 

با توجه به تصاوير زير به سؤاالت پاسخ دهيد:
به نظر شما از چه ابزاری برای اصالح قوس و انحناي قطعه استفاده می شود؟ 

برای ايجاد طرح روی گل از چه ابزاری می توان استفاده كرد؟ 
برای تراش گل و برداشت اليه ضخيم از گل از كدام يك از ابزارهاي زير می توان استفاده كرد؟

برای برداشت اليه ای از گل روی سطوح از چه ابزاری می توان استفاده كرد؟ 

۲3 1

45

2ـ الیه گلی وردنه شده به كمک دست 
به داخل قالب فشار داده شود.

١ـ مقداری گل به كمک وردنه به صورت 
الیه ای به ضخامت 2 سانتی متر درآورده 

شود.

3ـ با وردنه پشــت گل را صاف كرده و 
پليسه و قسمت های اضافی جدا شود.

فعالیت کالسی

4ـ با گذشــت زمان گل فشــرده شده 
انقباض می یابد و از قالب جدا می شود.

5 ـ به منظور تکميل قطعه و افزایش ظرافت، قطعۀ شــکل دهی 
شــده به كمک ابزارهای ساده و اســفنج مرطوب قسمت های 

اضافی آن جدا شود.

به نظر شما اين روش براي شكل دهي بدنه هاي با چه شكلي مناسب تر است؟

سؤال
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كار عملی4: ساخت كاشي تزیيني با روش دست و قالب 
شرح آزمایش: با توجه به قالب هاي موجود در كارگاه، يك كاشي تزييني مانند شكل زير تهيه كنيد. 

مواد و ابزار: گل، قالب، وردنه و ابزار تراش

با توجه به تصاوير، قالب مربوط به هر شكل را پيدا كنيد و جدول را كامل كنيد.

قالب مربوط به آنشماره نمونه

۲3 1

456

فعالیت کارگاهی

فعالیت کالسی
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شکل دهی دستی

۲ـ انتخاب روش شکل دهي دستي
به تصاوير زير نگاه كنيد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

انتخاب روش شكل دهي دستي براساس چه عواملي انجام می شود؟ 
روش شكل دهي دستي چه تأثيري بر كيفيت محصول دارد؟ 

روش شكل دهي دستي چه تأثيري بر قيمت محصول دارد؟

انتخاب روش مناسب شكل دهي دستي براساس عوامل مختلفي مانند طرح، ابعاد، ضخامت، قيمت نهايي و كيفيت 
قطعه مورد نظر صورت می گيرد. در هنگام انتخاب روش شــكل دهي، درنظر گرفتن امكانات و محدوديت هاي هر 

يك از روش هاي شكل دهي دستي مورد توجه قرار می گيرد.

شکل ١4
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محدودیتمزایاروش شکل دهي دستيردیف

شستي1

ـ ساده ترين روش شكل دهي دستي 
است.

ـ نياز به ابزار خاصي ندارد.
ـ براي ساخت ظروف كوچك، گرد 

و داراي عمق مناسب می باشد.
....................................................

ـ امكان كم شدن رطوبت گل و ترك برداشتن 
سطح قطعه در اين روش زياد است.

يكنواخت دشوار  با ضخامت  ـ ساخت قطعه 
است.

............................................................

فتيله اي2

ـ محدوديتي براي ساخت قطعات 
مختلف  طرح هاي  و  اشكال  با 

ندارد.
ـ امكان ساخت قطعه با ظاهر معمولي 

وجود دارد.
..................................................

فتيله هاي  از  برخي  برداشتن  ترك  امكان  ـ 
قرار گرفته شده در بدنه در حين كار وجود 

دارد.
ارتفاع  با  فتيله ها در قطعات  امكان ريزش  ـ 

زياد وجود دارد.
.................................................................

ورقه اي3
اشكال  با  ظروف  ساخت  براي  ـ 

هندسي مناسب تر است.
........................................................

مناسب  انحنادار  ظروف  ساخت  براي  ـ 
نمی باشد.

..................................................................

دست و قالب4
ـ روش مناسب براي ساخت قطعات 
نازك با برجستگي هاي تزييني است.

....................................................

ـ امكان ساخت قطعات بزرگ و حجيم با اين 
روش وجود ندارد.

قالب  به  بدنه  از  قسمتي  چسبيدن  امكان  ـ 
وجود دارد. 

...................................................................

در جدول زير برخي از مزايا و معايب هر يك از روش هاي شكل دهي بيان شده است، درباره هر يك از آنها بحث 
و گفت وگو كنيد و موارد ديگري به آن اضافه كنيد.

گفت و گو کنید
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شکل دهی دستی

 براي هر يك از بدنه هاي زير روش شكل دهي دستي مناسب را با ذكر دليل مشخص كنيد.

جدول 4 ـ تعيين روش شکل دهي 
تصویردليل انتخاب روش شکل دهیروش های شکل دهیردیف

1

2

3

به تصوير زير دقت كنيد و مشــخص كنيد چه عيبي در اين قطعه ايجاد شده است؟ چه راهكاری برای برطرف 
كردن آن پيشنهاد می كنيد؟

فعالیت کالسی

فعالیت کالسی
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ارزشيابی شایستگی شکل دهی دستی
شرح كار:

- آماده سازی ابزار آالت و تجهيزات، آماده سازی گل بدنه
- انتخاب مقدار مناسب گل و انجام مراحل صحيح شكل دادن و برداشتن مقدار مناسب گل و شكل دادن با رعايت اصول صحيح و كنترل ابعاد

- قطعه شكل داده شده را از لحاظ مطابقت با طرح و ابعاد، كيفيت سطح و نداشتن عيوب كنترل كند.

استاندارد عملکرد: 
شکل دادن گل با ابزارهای دستی مطابق استانداردها و دستورالعمل های مربوطه 

شاخص ها:
تميز بودن ابزار آالت و نداشتن گرد و غبار، شكل پذيری گل، مقدار نرم يا سخت بودن گل

گل مناسب بر اساس ابعاد بدنه قطعه و مدل طرح، شكل دهی بر اساس طرح يا مدل
قطعه عاری از عيوب چشمی و ابعادی

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرایط: كارگاه استاندارد مجهز به تجهيزات ايمنی- قالب چوبی- قالب گچي- قالب پالستيكي - وسايل برش- ابزار 
شكل دهی- كاردك- ابزار برش ِگل - انواع شابلون- ابزار سفالگری- ابزار پرداخت ِگل - صفحه نگهدارنده مانند تخته چوب 

و گل سفالگری

ابزار و تجهيزات: قالب چوبی- قالب گچي- قالب پالستيكي - وسايل برش- كاردك- ابزار برش ِگل- انواع شابلون- 
ابزار سفالگری- گرم خانه

معيار شایستگی: 

نمره هنرجو*حداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

2آماده سازی1

3شكل دهی2

2پرداخت قطعه3

1كنترل نهايی4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
مسئوليت پذيری ، سطح 1، وقت شناسی- انجام وظايف و كارهای محوله، كارآفرينی ، 
سطح 1، شناخت مشاغل مرتبط با رشته شغلی، لباس كار، پيش بند، كفش ايمنی، 

توليد قطعات سفالی از گل به روش شكل دهی دستی
2

ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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پرداخت

فصل 3سيم و اتصاالت آن    

پرداخت

اكثر ابزار و وسایلي كه در زندگي روزمره از آنها استفاده می شود، از هر جنس و مواد و با 
هر روشي كه توليد شده باشند، نياز به پرداخت دارند، تا قابليت استفاده و ظاهري زیبا 
داشته باشــند. قطعات سراميکي در مرحله شکل دهي داراي زوائد و ناهمواري در سطح 
و لبه هســتند كه باید با استفاده از ابزار مناسب پرداخت شوند تا به محصولي نهایی و با 
ظاهري مطلوب دســت یافت. عمل پرداخت قطعات سراميکي نياز به مهارت و حوصله 

كافي دارد كه با انتخاب ابزار مناسب انجام می گيرد.
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واحد یادگیری 3 
شایستگی مفهوم پرداخت و یادگیری مهارت آن 

در اين فصل، ابتدا با ضرورت پرداخت آشنا شده و سپس در ادامه در مورد وسايل و ابزارآالت مورد نياز جهت انجام 
عمل پرداخت توضيحاتی داده خواهد شــد. همچنين پرداخت در مراحل مختلف ساخت قطعه شرح داده می شود 
و به طور ويژه پرداخت قطعات شكل دهی دستی بيان می گردد. فعاليت و كارهای عملی برای يادگيری بهتر نحوه 

پرداخت بدنه های سفالی و سراميكی نيز در نظرگرفته شده است. 

استاندارد  عملکرد
پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود كه روش پرداخت قطعات مختلف را انتخاب كرده و با 

استفاده از ابزار مناسب عمل پرداخت را انجام دهند. 
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پرداخت

به تصاوير زير نگاه كنيد و به سؤاالت پاسخ دهيد:

   
الف( قبل از پرداخت                                                                         ب( بعد از پرداخت

شکل ١ـ تصویر قطعه فلزي  )زانویي لوله آب(

ـ كدام تصوير نشان دهنده محصول نهايي می باشد؟
ـ استفاده از قطعه الف ممكن است چه مشكالتي به همراه داشته باشد؟

زانويی لوله آب كه در شــكل الف نشــان داده شده اســت براي به كارگيري مناسب نيست زيرا قطعه فلزي توليد 
شــده با روش ذوب و ريخته گري معموالً لبه هاي تيز و اضافاتي دارد كه در صورت اســتفاده، دست را زخم كرده 
و همچنين زيبايي و ظرافت مناســبي ندارد و عملكرد مناسبی نخواهد داشت. بنابراين بايد قطعه پس از توليد، با 
ابزار و وســايل مناســب )سنگ سنباده و پوليش( پرداخت شود تا نواقص ذكر شده از بين رفته و به قطعه اي قابل 

استفاده تبديل شود. 
ـ به نظر شما محصوالت سراميكي نيز نياز به پرداخت دارد؟

شكل 2ـ الف يك قطعه سراميكي بعد از شكل دهي را نشان می دهد كه داراي زوائد و ناهمواري هاي داخلی و 
خارجی است. شكل2ـ ب قطعه سراميكي بعد از پرداخت را نشان می دهد، با پرداخت و تميزكاري، زيبايي و 

ظرافت اين فراورده بهتر شده است. 

الف( قبل از پرداخت                                                   ب( بعد از پرداخت   
شکل2ـ نمونه قطعات سراميکی قبل و بعد از پرداخت 
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در شكل 3 محصوالت سراميكي مختلفي بعد از پرداخت نهايي با زيبايي و ظرافت باال مشاهده مي شود.

شکل 3 ـ محصوالت سراميکي پرداخت شده

اهمیت و كاربرد  پرداخت 
 پرداخت قطعات اهميت زيادي دارد زيرا تعيين كننده 
جلوه و نماي محصول نهايي است كه باعث جلب توّجه 
و رضايت مشــتري می شــود. همچنين درصورتي كه 
قطعات در مرحله مناسب پرداخت نشوند مشكالتي در 
فرايند توليد به وجود می آيد كه مستلزم هزينه و اتالف 

وقت می گردد.

پرداخت قطعات با توجه بــه جنس آنها، به طور مثال 
فلزی، چوبی و سراميكی نياز به ابزار مخصوص و روش 
مناســب دارد تا بهترين كيفيت پرداخت به دست آيد 
و ســرعت توليد افزايش يابد. در شكل 4 پرداخت يك 
فراورده توليد شــده از فلز نشان داده شده كه پرداخت 

آن با دستگاه فرز انگشتی انجام می شود.

شکل4ـ پرداخت فلز
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در شكل 5 پرداخت چوب نشان داده شده است. در اين شكل، پرداخت به وسيله كاغذ سنباده جهت زيبايی بيشتر 
و تكميل فرايند انجام می گيرد تا محصول نهايی كامل و مناسب تر باشد.

شکل 5ـ پرداخت چوب

مشخص كنيد كدام يك از محصوالت زير نياز به پرداخت دارند؟

1234

آيا قطعات سراميكي كه با روش شكل دهي دستي ساخته می شوند، نياز به پرداخت دارند؟

اهميت مرحله پرداخت براي قطعات سراميكي پيشرفته مانند چيني شمع اتومبيل، پره هاي توربين و پيچ هاي 
سراميكي را مورد بررسي قرار دهيد.

شکل 6 ـ محصوالت پيشرفته سراميکي 

فعالیت کالسی

فکر کنید

تحقیق
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مراحل پرداخت
مرحله  از  پس  سراميكي  قطعات  در  پرداخت  فرايند 
پرداخت  انجام می شود.  بدنه ها  يا پخت  خشك شدن 
فراورده هاي سراميكي متناسب با شكل و استحكام قطعه 
طي يك يا چند مرحله صورت می گيرد. همان طور كه 

در شكل 7 می بينيد پرداخت قطعات سراميكي با ابزار 
مخصوص و روش مناسب با هر قطعه انجام می شود تا 

به اهداف مورد نظر دست يابيم.

شکل7ـ پرداخت محصوالت سراميکي با ابزارهاي مختلف
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پرداخت

شکل 8

مراحل پرداخت فراورده هاي سراميكي در شكل 8 نشان داده شده است. 

1ـ آماده سازي ابزار و تجهیزات 
همان طــور كه می دانيم برای انجام هر فرايندی نياز به 

ابزار و تجهيزات متناسب با آن مرحله كاری داريم.
با دست وجود  باز كردن يك پيچ محكم  امكان  آيا  ـ 

دارد؟
ـ به نظر شما چه ابزاري براي اين كار مناسب است؟

روی  ناصافی های  و  زوائد  حذف  آيا  شما  به نظر  ـ 
فراورده توليدی )پليسه( بدون استفاده از ابزار پرداخت 

امكان پذير است؟

پرداخت قطعات بايد با ابزاری مناســب انجام شــود تا 
در كوتاه ترين زمان، بيشترين توليد و كمترين ضايعات 
و شكســت را به همراه داشــته باشــد و قطعاتي سالم 
توليد شــود. درصورتي كه ابزار پرداخت مناسب نباشد 
نه تنها بازدهي كم شده بلكه ممكن است باعث افزايش 
ضايعات، خســتگي فرد و حتي باعث آسيب فرد شود. 
در جدول 1 انواع ابزارهاي كاربردي در فرايند پرداخت 

آورده شده است.

آماده سازی ابزار و تجهيزات

پرداخت خشک

پرداخت پخت

كنترل چشمی و تکميل محصول
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جدول ١ـ ابزار و تجهيزات پرداخت محصوالت سراميکی

تصویركاربردتعریفنام ابزارردیف

1
چاقوی برش و 

پرداخت

ابزاری هستند كه غالباً از جنس فوالد 
ضدزنگ يا چوبی می باشند و دارای 

ابعاد و اندازه مختلفی هستند.

برای برطرف كردن پليسه های 
درشت و زوائد استفاده می شود.

2
ابزار برش 
دقيق و 

پرداخت ظریف

ابزاری هستند كه غالباً از جنس 
فوالد ضدزنگ می باشند و دارای 

ابعاد و اندازه مختلفی هستند.

برای تراشيدن و برداشتن 
اليه هايی ظريف از روی قطعات، 
هنگام پرداخت استفاده می شود.

ابزار تراشيدن3
ابزاری هستند از جنس فلز با 

دسته چوبی كه دارای سر با اشكال 
گوناگون می باشند.

جهت برش و تراشيدن قطعات 
سراميكی هنگام پرداخت به كار 

می رود.

برس4
ابزاری است با دسته پالستيكی يا 
فلزی كه سر آن اجزای مويی شكل 

دارد.

جهت تميزكاری و برداشت 
ذرات حاصل از پرداخت از سطح 

نمونه به كار می رود.

اسفنج5
جنس آنها از فوم مخصوص با بافتی 

نرم و ريز است.

ابزاری است كه جهت پرداخت، 
صاف و صيقلی نمودن سطوح 
داخلی و بيرونی و پاك كردن 

زوائد قطعات می باشد.

پایه گردان6

ابزاری است دارای پايه و صفحه 
سنگين كه جهت ايستايی بهتر، از 
جنس فلز با سطح چرخ 30ـ 25 

سانتی مترمربع می باشد.

جهت پرداخت قطعات متقارن 
و كنترل يكنواختی پرداخت و 
همچنين جلوگيری از خستگی 
فرد در هنگام پرداخت قطعات 
نسبتاً سنگين و متقارن استفاده 

می شود.

چاقوی برش7
ابزاری است كه دارای تيغه فلزی 
تيز و بسيار نازك از جنس فوالد 

زنگ نزن می باشد.

برای برش های بسيار ظريف از 
محل هايی كه دسترسی آسان 

ندارند، استفاده می شود.

سنباده8

ابزاری است كه از يك ورقه كاغذی 
يا پارچه ای كه ذرات ريز آلومينا يا 

كاربيد سيليسيم روی آن چسبيده و 
با ابعاد مختلف وجود دارد.

جهت پرداخت سطوح سخت و 
برداشت اليه های نازك از 

سطوح 
قطعات استفاده می شود.
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در هنگام پرداخت بايد از ســالم بودن ابزارها اطمينان حاصل شــود. ابزارهای معيوب باعث آسيب رساندن به 
دست و تخريب قطعه می شوند. همچنين ابزارهاي ُكند و كثيف باعث كاهش كيفيت پرداخت می گردند.

درصورتي كه از كاركرد ابزار و تجهيزات اطالع نداريد، حتماً درباره روش كار آن از هنرآموز خود سؤال كنيد.

۲ـ پرداخت خشك 
پرداخت كامل فراورده هاي سراميكي پس از شكل دهي 
امكان پذير نيست زيرا برخي از قطعات از استحكام كافي 
برخوردار نيستند و قابليت تحمل فشار ناشي از به كار 
بردن ابزار پرداخت را ندارند. به همين دليل به قطعات 
زمان داده مي شود تا با كاهش رطوبت و خشك شدن 
نسبي به استحكام مورد نظر برسند و امكان به كار گيري 

ابزار پرداخت را داشته باشند. 
زمانی كه قطعه حالت دونم )چرمينگی( دارد می تواند 
با ابزارهای مناسب زوائد و اضافات بدنه تراشيده شود و 
پس از خشك شدن بدنه، سنباده كشی و اسفنج كشی 
در سطوح و لبه ها انجام شود تا زيبايی و كيفيت سطوح 

افزايش يابد. 

نکات مهم در نگهداری ابزار و تجهيزات پرداخت:
1ـ ابزار در محل مناســب و جای مشخص نگهداری شــوند تا در اثر قرار گرفتن بر روی يكديگر معيوب 

نشوند.
2ـ در هر دوره زمانی مناســب مطابق دستورالعمل نگهداری و سرويس، ابزار را بازبينی كرده و در صورت 

نياز تميزكاری و روغن كاری نمائيد.
3ـ ابزارهای ُكند و كاركرده را تعمير يا تعويض كنيد تا باعث خسارت و افزايش ضايعات توليد نشوند.

4ـ ابزارهای پرداخت كه نياز به تيز كردن دارند را در اختيار سرپرست بخش قرار داده تا آنها را تيز و 
آماده كنند.

5 ـ ابزارها پس از استفاده بايد تميز و شسته شوند و پس از خشك كردن در محل مناسب قرار داده شوند.

نکته

نکته
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قطعه ای كه رطوبت خود را از دست می دهد و خشك می شود دارای چه ويژگی هايی می باشد؟

پرداخت فراورده هاي سراميكي طبق مراحل زير انجام می شود:

شکل 9ـ مراحل پرداخت قطعه پس از شکل دهي

مشخص كنيد كه براي هر يك از مراحل پرداخت در شكل 9 چه ابزارهايي به كار می رود؟

در برخي از قطعات ســراميكی كه از چند قســمت تشكيل شــده اند، زوائد و اضافاتی به ويژه در محّل اتصال 
قطعه ها وجود دارد كه بايد به وسيلۀ چاقوی برش يا سنباده پرداخت شود.

شکل١0ـ قطعه سراميکی دارای اضافات است

فکر کنید

برش الیه ای

بریدن و 
جدا كردن لبه های 
اضافی بدنه انجام 

می شود.

تراشيدن اضافات

با انتخاب 
ابزار مناسب 
پليسه های 

قطعه تراشيده 
می شود.

صاف و صيقلی 
كردن بدنه

با انتخاب ابزار 
مناسب ناصافی 
سطوح بيرونی و 
داخلی برطرف 

می شود.

پرداخت نهایی

با انتخاب ابزار 
مناسب سطوح 
بيرونی و داخلی 
كاماًل یکنواخت 

می شود.

نکته

گفت و گو کنید
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پرداخت

پرداخت فراورده هاي شکل دهي دستي
محصوالت سراميكي كه با روش شكل دهي دستی توليد 
ناهمواری های  و  زوائد  دارای  ساخت  هنگام  می شوند 
سطحی ناشی از مسير حركت دست و يا به كارگيري 
ابزار می باشند. در بعضي قطعات شكل دهي شده با اين 
روش برای ايجاد استحكام كافي جهت پرداخت، الزم 
است قطعات در محل مناسب )هواي آزاد يا خشك كن 
آماده  و  شده  تا خشك  گيرند  قرار  مناسب(  دماي  با 

پرداخت شوند.
دارای  كه  بدنه  از  محل هايی   11 تصاوير  مطابق 
وسيله  به  باشند  می  زوائد  و  سطحی  ناهمواری های 
اسكاچ يا سنباده اصالح و صاف شده است. در هنگام 
پرداخت بدنه های شكل دهی شده به روش فتيله ای بايد 
توجه داشت كه سنباده كشی باعث جدا شدن فتيله ها 

از يكديگر و از بين رفتن بدنه نشود.

ـ پرداخت خشک قطعه شکل دهي شده با اسکاچ و سنباده شکل ١١ 

شکل ١2ـ ناهمواري و زوائد روي سطح قطعات مختلف سراميکی
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شرح فرايند پرداخت خشك شكل دهي دستي به شرح 
زير است:

1ـ با ابزاري مانند تيغه هاي پرداخت، اضافات سطح قطعه 
پرداخت می شود.

2ـ به كمك اسكاچ و سنباده سطوح ناصاف پرداخت 
می شود.

3ـ با به كارگيری پمپ باد، گرد و غبار قطعه پرداخت 
شده برطرف می شود.

و  داخلی  سطوح  مرطوب  و  نرم  اسفنج  كمك  با  4ـ 
خارجی كاماًل صاف و يكنواخت می شود. 

الف( قطعات شکل دهی دستی بدون پرداخت                  ب( اجرای پرداخت قطعات شکل دهی دستی با چاقوي پرداخت

شکل ١3

فيلم پرداخت خشك قطعات شكل دهي دستي به روش فتيله ای و ورقه ای

به نظر شما پرداخت قطعات شكل دهي شده با كدام روش شكل دهي دستي آسان تر است؟ چرا؟

گفت و گو کنید

فیلم



67

پرداخت

كار عملی١: پرداخت خشک            
شرح فعاليت:

بدنه سراميكي كه با روش شكل دهي فتيله اي و روش ورقه اي ساخته ايد را پرداخت خشك كنيد.

مواد و ابزار: اسكاچ، سنباده، چاقوی پرداخت، برس، بدنه سفالی، اسفنج مرطوب
هنگام انتخاب و تميزكاري ابزارهاي پرداخت مراقب دستان خود باشيد.

مراقب باشيد كه ميزان فشار اعمالی بر بدنه به اندازه ای نباشد كه منجر به تخريب قطعه شود.

تصویر بدنه شکل دهي شده به روش فتيله

فعالیت کارگاهی

جداسازی و بازيافت ضايعات پرداخت انجام شود.

تصویر بدنه شکل دهي شده به روش دست و قالب

نکات
زیست محیطی
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3ـ پرداخت پس از پخت
برخی از فراورده های سراميكی كه دارای ديواره نازكی 
می باشند مانند ليوان و فنجان و همچنين محصوالتی 
مانند  است  كمی  دارای ضخامت  بدنه  از  قسمتی  كه 
لبه قوری استحكام كافی برای پرداخت خشك ندارند. 
از پخت  بنابراين الزم است پرداخت اين قطعات پس 

انجام شود. 

كه  باشند  می  مختلفی  شماره های  دارای  سنباده ها 
زبری  ميزان  از  باشد  باالتر  سنباده  شماره  هرچه 
سنباده كاسته می شود. سنباده هايی كه برای پرداخت 
محصوالت سراميكی پخت شده به كار می روند زبرتر 
خشك  پرداخت  برای  كه  هستند  سنباده هايی  از 

به كار  می روند.

شکل ١4ـ انواع سنباده ها

با توجه به تصاوير به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
كدام يك از بدنه هاي زير قابليت پرداخت پخت دارند؟ چرا؟

فعالیت کالسی

فيلم پرداخت قطعات پس از پخت

فیلم
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كار عملي2: پرداخت پخت            
شرح فعاليت:

بدنه سراميكي كه با روش شكل دهي شستي و روش ورقه ای ساخته ايد را پس از پخت، پرداخت كنيد.

مواد و ابزار: اسكاچ، سنباده، چاقوی پرداخت، برس
هنگام انتخاب، تميزكاري و كار با ابزارهاي پرداخت مراقب دستان خود باشيد.

توجهات زيست محيطي: جداسازی و بازيافت ضايعات پرداخت انجام شود.

4 ـ كنترل چشمي
قطعــات و محصوالت برحســب نياز و شــرايط مورد 
استفاده طراحي مي شوند و در طرح و نقشه مشخصات 
قطعه مواردي نظير ابعاد، تقارن، زيبايي و ســاير نكات 
مهم توليد آن در نظر گرفته می شود. در توليد قطعات 

سراميكي اصول و نكات طراحي و نقشه قطعه، اهميت 
بااليي دارد كه بسته به نوع قطعه، كنترل ابعاد و تطبيق 

با نقشه قطعه مورد نظر انجام می شود. 

با جستجو در منابع مختلف مشخص كنيد كه كنترل ابعادي دقيق با چه ابزارهايي انجام می شود؟

بدنه شکل دهي شده به روش شستي

فعالیت کارگاهی

تصویر بدنه شکل دهي شده به روش ورقه اي

تحقیق کنید
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شکل ١5ـ كنترل چشمی فراورده هاي سراميکي توليد شده به روش دستي

5ـ تکمیل محصول
 برخي قطعات سراميكي پس از تكميل فرايند توليد و قبل از بسته بندي و مصرف ممكن است نياز به كارهاي 
تكميلي داشته باشند به طور مثال اگر پودر و مواد نسوز كوره به قطعه چسبيده باشد يا قطعه لبه هاي تيز و برنده 

داشته باشد، نياز به پرداخت خواهد داشت.
در برخي محصوالت بزرگ مانند چيني بهداشتي، ممكن است هنگام جابه جايي و بسته بندي تكه كوچكي از 
مجصول شكسته و آن را معيوب كند. در اين مواقع درصورت امكان كه به زيبايي محصول خدشه وارد نشود با دقت 
و ظرافت محل شكسته شده را تميز و گردگيري كرده و سپس تكه شكسته با چسب شفاف مانند شكل16چسبانده 

می شود. 

قطعات ســراميكي دستی از دقت ابعادي كمتري برخوردار هستند و كنترل آنها به صورت چشمی يا با استفاده از 
ابزارهاي ساده مانند خط كش يا پرگار انجام می شود. كنترل چشمی  قطعات سراميكي دستی در تصوير 15 نشان 

داده شده است.
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كار عملی 3: كنترل چشمی و تکميل محصول            
شرح فعاليت:

قطعات توليدي با روش هاي مختلف شكل دهي دستي را كه توسط گروه هاي مختلف ساخته شده است كنار 
همديگر بچينيد و كنترل چشمی كنيد و سپس تفاوت آنها را مشاهده و يادداشت كنيد.

مواد و ابزار: پرگار، خط كش

تصویر ١6ـ چسباندن تکه شکسته شده از قطعه سراميکي 

123

فعالیت کالسی
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شرح كار:
آماده سازی ابزار و تجهيزات پرداخت اوليه قطعات

آماده سازی ابزار و تجهيزات پرداخت نهايی
پرداخت اوليه ، پرداخت نهايی

كنترل چشمی و ابعادی قطعات پرداخت شده

استاندارد عملکرد: 
پرداخت قطعات با ابزار و تجهيزات مناسب مطابق استاندارد 

شاخص ها:
تميز بودن ابزار و تجهيزات )نداشتن گرد و غبار – سالم بودن ابزار(

قطعه سالم و بدون عيب 

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرایط: كارگاه استاندارد- ابزار و تجهيزات پرداخت اوليه قطعه- ابزار و تجهيزات پرداخت نهايی قطعه- ابزار كنترل 
ابعادی و چشمی

ابزار و تجهيزات: چاقوی برش- ابزار كندن گل- تراش- اسفنج - دستگاه پوليش و ...

معيار شایستگی: 

نمره هنرجو *حداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

2آماده سازی1

2پرداخت اوليه2

2پرداخت نهايی3

2كنترل نهايی4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
2

ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.

  ارزشيابی شایستگی پرداخت




