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پودمان تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی
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تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی
اول:  پودمان  ورودی  تصویر 
بدنه  نمونه  دو  تصویر  این  در 
نشان داده شده است که برخی 
از قسمت های آنها با ابعاد نشان 
داده شده است که این ابعاد از 

طراحی قطعه به دست می آید.
آشنایی  را  پودمان  این  آموزش  از  هدف  محترم  هنرآموز  که  می شود  پیشنهاد 
هنرجویان با موضوع طراحی در هنگام ساخت بدنه بیان کند. الزم است هنرجویان 
فراگیرند که در طراحی، اجزا در کنار هم قرار می گیرند و نحوۀ قرارگیری اجزا باید 
به صورتی باشد که عالوه بر کارایی، جلوه و زیبایی مناسب نیز داشته باشند. بدون 
داشتن معلومات کافی در مورد اصول طراحی ارائه محصول مناسب امکانپذیر نیست.
هنرآموز محترم جهت کسب اطالعات بیشتر به کتاب های زیر می توانید مراجعه کنید:

 فن و هنر سفالگری، تألیف: فائق توحیدی
 سرامیک برای اهل فن سرامیک، تألیف: اف اچ نورتن و ترجمه: شعبانعلی تشکر

 
صفحۀ 2: سؤاالت آغازین در این پودمان با هدف جلب توجه و تمرکز هنرجویان 

بر روی مبحث طراحی آمده است.
الف یک نمونه چینی بهداشتی )روشویی( آمده است که در  در شکل 1 قسمت 
طراحی آن نکاتی مانند تنظیم ارتفاع، جلوگیری از پاشش آب به اطراف و تنظیم 
محل خروج آب با بدنه در نظر گرفته می شود. شکل ب یک نمونه بلوک سقفی 
نشان داده شده است. بلوک سقفی قطعه ای است سفالی یا بتنی که بین تیرچه ها 
قرار گرفته است و هیچ نوع باری را تحمل نمی کند و فقط برای قالب بندی بتن 
به کار می رود. در صورتی که بار سقف زیاد باشد از تیرچه بلند استفاده می شود که 

در این صورت باید بلوک با ارتفاع بیشتر به کار برده شود.

      الف( چینی بهداشتی                          ب( بلوک سقفی                          ج( گلدان سرامیکی



3

فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

قسمت ج تصویر یک گلدان تزئین شده است که فرم بدنه و گل های روی آن ایجاد 
جذابیت و جلوه نمایی می کند. 

در شکل 2 صفحۀ 2 گلدان های سرامیکی با اشکال مختلف آمده است که ارتفاع، 
قطر دهانه، قطر کف و انحناهای مختلفی دارند. هنرآموز محترم می تواند به این 
را  جدیدی  فرم  اجزا  این  ابعاد  تغییر  با  بخواهد  هنرجویان  از  و  کند  اشاره  اجزا 

پیشنهاد کنند.

و  فنی  اصول  عملکرد،  عامل  به سه  بدنه  در هنگام طراحی یک  صفحۀ 2 و 3: 
زیبایی توجه می شود که هر یک از این عوامل به طور مجزا با مثال توضیح داده 

شده است. 
شکل 3 صفحۀ 2: چند نمونه مقره آمده است. در طراحی مقره ها تعداد پره ها و 
فاصلۀ بین آنها و ارتفاع مقره تعیین کننده میزان عایق بودن مقره است که با توجه 

به این ویژگی نوع مقره به کار رفته در جاهای مختلف تغییر می کند.

شکل 4 صفحۀ 3: چند مورد از نکات فنی در طراحی چینی بهداشتی آمده است. 
نیروی وزن و به عبارت دیگر نیروی جاذبه از جمله عواملی است که باعث تغییر 
شکل این فراورده ها می شود. در بدنه های سنگین و بزرگ این اثر بیشتر مشاهده 
می شود. در هنگام طراحی و ساخت این بدنه ها این موضوع در نظر گرفته شده 

                        الف                                 ب                                          ج
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است و بعضی از انحناها بیشتر از مقدار الزم طراحی می شود تا بعد از پخت شکل 
موردنظر حاصل شود. مقدار تغییر شکل به فرم بدنه چینی بهداشتی نیز بستگی 
دارد و در بدنه های مختلف مقدار متفاوتی دارد. از دیگر عواملی که باید در طراحی 
درنظر گرفته شود انقباض پخت و اصطکاک محل قرارگیری بدنه با بدنه است که 

منجر به تغییر شکل می شود.

پیشنهاد می شود که این موضوع برای کاشی نیز بیان شود. تفاوت درجه پخت در 
سطح و عمق این قطعات عامل تغییر شکل آنها است که در شکل زیر نیز نشان 

داده شده است.

شکل 5 صفحۀ 3: به منظور توجه هنرجویان به جلوه و زیبایی در طراحی چند 
نمونه لیوان شیشه ای آورده شده است که پیشنهاد می شود نمونه هایی از آن را در 
کالس نشان دهید. می توان از نمونه های مشابهی از سایر ظروف نیز استفاده کرد 

که دارای طرح های متفاوتی باشند.

پخته شده
خام

جبالف
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صفحۀ 4: به منظور بررسی مهم ترین عواملی که در طراحی بدنه های سرامیکی 
باید در نظر گرفت دو دسته کلی فنی و زیبایی مدنظر قرار گرفته است که در ادامه 

هر یک با زیرمجموعه های آنها آمده است. 
مهم ترین عوامل فنی 7 مورد است که در نمودار 1 آمده است. دربارۀ زیبایی نیز 

عامل رنگ و نقش توضیح داده شده است.
پیشنهاد می شود که برای هر یک از این موارد نمونه هایی از بدنه های سرامیکی به 

کالس آورده شود تا هنرجویان به طور عینی با این مطالب آشنا شوند.

صفحۀ 3: 
چند محصول سرامیکی را درنظر بگیرید و از لحاظ عملکردی، فنی و شکل 

ظاهری بررسی کنید.

هدف از طرح این فعالیت ایجاد کنجکاوی و عالقه در هنرجویان به موضوع 
طراحی در بدنه های سرامیکی است. 

فعالیت کالسی

طراحی  مطابقت 
یا کاربرد

ثبات 
ساختمانی

استحکام

قابلیت 
نوع مواد اولیهشست وشو

روش شکل دهی

ضخامت بدنه
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مهم ترین  از  یکی   :5 صفحۀ   7 شکل 
کاربرد  با  طراحی  مطابقت  فنی  عوامل 
قوری  دِر  دربارۀ   5 صفحۀ  در  که  است 
قوری  لولۀ  انحنای  و  تیزی  تنظیم  و 
در  موارد  این  است.  آمده  توضیحاتی 
گرفته  درنظر  قوری  قالب  مادر  طراحی 
منجر  موارد  این  تنظیم  عدم  و  می شود 

به عملکرد  نامطلوب این بدنه می شود.
هنرجویان  از   5 صفحۀ  کنید  فکر  در 
در  که  مواردی  سایر  به  شده  خواسته 
می شود  گرفته  درنظر  قوری  طراحی 

توجه کنند. 

در طراحی دِر قوری چه نکات دیگری درنظر گرفته شده است؟ فکر کنید

الف 

ب

قرار گرفتن دِر قوری روی بدنۀ آن از جمله مواردی است که در طراحی آن مورد 
توجه قرار دارد. لبه یا انحنایی روی بدنه برای قرارگیری دِر قوری درنظر گرفته 
ارتفاع و در نظر گرفتن انحنا در روی قوری قرار می گیرد.  با تنظیم  می شود که 

طراحی های مختلف دِر قوری روی بدنه در شکل زیر آمده است.

321

4 5 6

987
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شکل 7 صفحۀ 5: یکی دیگر از اصولی که برای ریختن مایع از درون قوری درنظر 
گرفته می شود تنظیم زاویۀ لوله با مرکز ثقل قوری است که در صورت عدم تنظیم 
امکان ریختن کامل محتویات درون قوری فراهم نمی شود. در شکل زیر این مورد 

نشان داده شده است.

مثال دیگر در این باره طراحی لبه برای برخی از کاسه ها است که لبه ای برای آن 
در نظر می گیرند تا مایع به بیرون نریزد.

شکل 8 صفحۀ 5: در شکل 8 مطابقت کاربرد با طراحی برای بدنۀ چینی بهداشتی 
آمده است. طراح باید با درنظر گرفتن انحناهای لبه و تنظیم شیب از جمع شدگی 

و پاشیدن آب به اطراف جلوگیری کند.

                           الف                                            ب                                              ج
طرح های مختلف چینی بهداشتی
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صفحۀ 6:
آیا در طراحی هر یک از بدنه های زیر هماهنگی و مطابقت یا کاربرد آنها 

رعایت شده است؟ دالیل خود را ذکر کنید.

با هدف افزایش تسلط و یادگیری بهتر اصول طراحی در این فعالیت کالسی 
خواسته شده است که هنرجویان برای هر قطعه هماهنگی کاربرد با طراحی 
آن را بررسی کنند. در طراحی گلدان انحنای اطراف گلدان مناسب نیست 
زیرا گلدان باید به خوبی گل ها را در موقعیت مورد نظر نگه دارد و از ثبات 
کافی برخوردار باشد. پارچ باید آب را با جریانی یکنواخت به داخل ظروف 
دیگر بریزد که در این طراحی این ویژگی وجود دارد و قطعه ایستایی مناسب 

نیز دارد.

فعالیت کالسی

سؤال  ساختمانی  ثبات  موضوع  توضیح  برای   :6 صفحۀ 
آغازین مطرح شده است که هنرجو با دیدن قندان توضیح 
دهد چگونه این قندان بر روی سطح مورد نظر ثبات دارد. 
این  برای  که  لبه ای  و  پایه  به  هنرجو  که  می رود  انتظار 

منظور در نظر گرفته شده اشاره کند.

 
شکل 11 صفحۀ 6: انواع طراحی برای ایجاد ثبات ساختمانی آمده است. افزایش 
طول پایینی نسبت به طول باالیی باعث ایجاد ثبات بیشتری می شود. همچنین در 
کنار هر طرح نمونه ای از ظروف شیشه ای آمده است تا دقت و یادگیری بیشتری 

ایجاد شود.
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طرح

بدنه

صفحۀ 7:
بر روی هر یک از بدنه های زیر مشخص کنید که چه قسمتی از بدنه باعث 

ایجاد ثبات ساختمانی می شود؟

در سؤال فکر کنید باید هنرجو طرح هر قطعه برای ایجاد ثبات ساختمانی 
را بررسی کند. در بشقاب سمت راست پایه ای برای ایجاد ثبات و ایستایی 
در نظر گرفته شده است اما در تصویر سمت چپ کِف قطعه قطر بیشتری 
نسبت به دهانه دارد که باعث سطح تماس بیشتر و ایستایی قطعه می شود.

فکر کنید

صفحۀ 7: 
نمونه ای از ظرف )ُسس خوری( آمده است که اثر لبه و دسته بر ایستایی بررسی 
شود. اگر طراح به محل قرارگیری و فرم این اجزاء توجه نداشته باشد با پر شدن 

آن قطعه تعادل و ایستایی مناسب روی محل مورد 
نظر نخواهد داشت.

سؤال
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صفحۀ 7: دو عامل مهم در طراحی هر بدنه ای تناسب و تقارن آن است که هر یک 
به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.

دو نوع تناسب برای طراحی در نظر گرفته می شود: تناسب طولی و تناسب سطحی. 
در کتاب دانش فنی تخصصی به توضیح تناسب طولی اکتفا شده است. در تناسب 
2: متناسب می شود.  1 ، :3 1 ، :5 سطحی سطوح طرح با نسبت هایی مانند1
استفاده از تناسب طولی یا سطحی باعث می شود که محصول از نظر بیننده جالب 
باشد. در بررسی طراحی های ارائه شده از سوی یونانی های باستان به وضوح مشاهده 

شده است که از روش ایجاد تناسب در سطح استفاده شده است.
فن  اهل  برای  سرامیک  کتاب  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  محترم،  هنرآموز 

سرامیک تألیف اف اچ نورتن و ترجمۀ شعبانعلی تشکری مراجعه کنید.

شکل 14 صفحۀ 7: با یک مثال اصول تعیین تناسب طولی و نحوۀ نوشتن آن 
آمده است. پیشنهاد می شود بدنه های سرامیکی مختلف به کالس آورده شود و 

تناسب طولی و سطحی در آنها بررسی شود. 

عرض

ارتفاع

شکل 15 صفحۀ 8:  انواع تناسب طولی آمده است که بهترین طراحی ها براساس 
این تناسب ها بیان می شود. به عنوان مثال اگر طراح بخواهد بدنه ای با نسبت 4:1 
برابر کردن همین نسبت بدنه را تولید  با چند  ابعاد بزرگ تر طراحی کند  اما در 

می کنند.
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۴:۱ ۳:۱ ۵:۲ ۲:۱ ۳:۲ ۱:۱ ۲:۳ ۱:۲ ۱:۴۲:۵ ۱:۳

صفحۀ 8:
به بدنۀ اصلی مونتاژ می شوند  اجزایی که 
در نسبت طولی در نظر گرفته نمی شوند. 
داده  نشان   16 شکل  در  که  همان طور 
فنجان درون مستطیلی  شده است دستۀ 
که برای نسبت طولی ترسیم می شود قرار 

است. نگرفته 

در برخی از بدنه ها پس از شکل دهی بدنه دسته یا لوله مونتاژ می شود. طراح 
برای بدنه نسبت طولی را بدون در نظر گرفتن این اجزا معرفی می کند. اما 
می شوند  داده  شکل  قطعه  با  همراه  لوله  مانند  اجزایی  که  بدنه هایی  در 

تناسب طولی به صورت کل )بدنه و اجزا( عنوان می شود.

ارتفاع

عرض

صفحۀ 8:
برای پاسخ به این فعالیت کالسی ابتدا باید بدنه را داخل مستطیلی قرار داد 
تا دیواره های بدنه درون مستطیلی مماس شود. سپس نسبت ارتفاع به عرض 

بدنه را تعیین کرد.

تناسب طولیشکل

:=3 3 11

فعالیت کالسی

نکته
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آن  اجزای  بین  که  است  داده شده  نشان  بدنه  نمونه  شکل 18 صفحۀ 9: چند 
تناسب وجود ندارد. در شکل الف دسته بزرگ و با انحنای زیاد است و در شکل 
ب پایه ها نسبت به بدنه بزرگ تر است. بسیاری از این بدنه ها اگرچه از لحاظ فنی 

مطلوب نیستند اما به عنوان بدنه های هنری طرفداران خاص خود را دارند.

بدون در نظر گرفتن َدر باید محاسبه 
انجام شود

:=2 2 33

محاسبه  دسته  گرفتن  درنظر  بدون 
شود انجام 

:=3 3 22

صفحۀ 9: 
مخلوق  و  خالق  با  آموزش  ارتباط  ایجاد  تدریس  در  مهم  جنبه های  از  یکی 
است. در قسمت بیشتر بدانید جلوه هایی از آفرینش در طراحی با عنوان نسبت 
طالیی آمده است که توسط برترین خالق، خدای قادر در طبیعت وجود دارد.

بیشتر بدانید

هزاران سال است ثابتی منحصر به فرد و جذاب در طبیعت کشف شده که 
در گوشه گوشۀ جهان  رخنه کرده و ردپایش از ترمودینامیک سیاه چاله های 
فضایی گرفته تا اهرام مصر کشیده  شده است؛ که معروف به »عدد فی« یا 
»عدد طالیی« است. به عنوان مثال نسبت طالیی در معماری معبد پارتنون 
در آتن به کار رفته است. بزرگ ترین مستطیل که تمامی نمای معبد را درون 

دانش افزایی
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صفحۀ 10: تقارن یا هماهنگی به معنای تشابه بخش ها حول محور یا مرکز تقارن 
است. تقارن اجزای بدنه بر ایستایی و عملکرد قطعه اثرگذار است و در بسیاری از 

بدنه ها بر زیبایی آن تأثیر مطلوب دارد.

طول  نسبت  که  ترتیب  این  به  است.  مستطیل طالیی  یک  داده  جای  خود 
ستون ها به ارتفاع تاج معبد و نسبت عرض جزِء مستطیلِی تاج به ارتفاع جزِء 
مثلثِی آن، نسبتی طالیی است. لئوناردو داوینچی اولین کسی بود که نسبت 
دقیق استخوان های انسان را اندازه گیری کرد و ثابت کرد که این تناسبات با 

ضریب عدد طالیی هستند.
نسبت طالیی در ایران در بناهای زیر وجود دارد:

برج و میدان آزادی
قلعه داالهو کرمانشاه

بیستون کرمانشاه
میدان نقش جهان و مسجد لطف اهلل

مقبرۀ ابن سینا
پل ورسک در مازندران

صفحۀ 10:
گرفته  درنظر  تقارن  و  تناسب  در طراحی شکل 21  آیا 

است؟ شده 
از لحاظ تقارن مطلوب است. تنها نکته ای که  این بدنه 
در این بدنه مورد چالش است دستۀ آن است که نسبت 
به بدنه تناسب مطلوبی ندارد. اگرچه افراد با سلیقه های 
خاص آن را می پسندند. در شکل زیر بدنه های مختلف از 
این ظرف شیشه ای آمده است که َدِر آن نسبت به بدنه 

تغییر نکرده است که نشان دهندۀ عدم تناسب در با بدنه است.

گفتگو کنید
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است.  بدنه  مکانیکی  استحکام  قطعه  در طراحی  مهم  عوامل  دیگر  از   :11 صفحۀ 
فرم هایی که برای ساخت قطعات فلزی کاماًل مناسب هستند اغلب برای  معموالً 
قطعات سرامیکی مناسب نیستند. برای مثال به آسانی می توان لبه ها و گوشه های 
قطعات  تیز  گوشه های  و  لبه ها  اگر  اما  داد  فرم  تیز  صورت  به  را  فلزی  قطعات 
سرامیکی به صورت تیز فرم داده شوند نه تنها به آسانی لب پر می شوند، بلکه لعاب 

دادن یکنواخت لبه ها و گوشه های تیز قطعات سرامیکی بسیار دشوار است.  
    

صفحۀ 11: برای آغاز موضوع قابلیت شست و شو یک نمونه بدنه آورده شده است که 
داخل آن خطوطی وجود دارد. در گوشه های این بدنه احتمال رسوب مواد غذایی 
وجود دارد. یک مثال دیگر برخی از لیوان های شیشه ای هستند که از داخل نیز 
برجستگی دارند که احتمال جرم گرفتن داخل آنها وجود دارد. چند مثال از این 
امکان نمونه هایی به کالس آورده  بدنه ها در زیر آورده شده است که در صورت 

شود.

علت دشوار بودن شست و شوبدنه

روی بدنه حفرات عمیق وجود دارد 
و تمیز کردن دشوار است.

صفحۀ 11: پس از تکمیل شکل با توجه به تقارن، شکل زیر به دست می آید. فعالیت کالسی
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این نوع لیوان ها از داخل دارای 
فرورفتگی است که باعث رسوب 
کردن و جرم گرفتن آن می شود.

قابلیت شکل دهی مناسبی دارند و  صفحۀ 12: مواد پالستیک صنعت سرامیک 
می توان هر فرمی  را به آنها داد در حالی که با افزودن مواد غیرپالستیک به آنها 

این قابلیت کاهش می یابد.

صفحۀ 12:
ضخامت بدنه: در شکل 27 احتمال شکستن کدام قسمت های بدنه بیشتر است؟

برای شروع و فعال کردن ذهن هنرجویان در مورد اهمیت کنترل ضخامت بدنه 
یک نمونه قوری شیشه ای نشان داده شده است که ضخامت قسمت های مختلف 
آن متفاوت است. این نوع بدنه ها معموالً جداره نازکی دارند و لوله و دسته نیز به 

علت اختالف ضخامت و نازک بودن در معرض شکست هستند.
ایجاد  به  از طراحی ها مجبور  برخی  در  این قسمت درک می کند که  در  هنرجو 
ضخامت های کم است که احتمال شکست در آنها بیشتر است. بنابراین طراح در 

ایجاد فرم های مختلف به این موضوع توجه داشته باشد.

با  شکل 28 صفحۀ 12: اختالف ضخامت در قسمت های مختلف یک نوع بدنه 
شماره گذاری آورده شده است. پیشنهاد می شود درباره قسمت های مختلف و علت 
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تغییر در ضخامت این قسمت ها در کالس گفت و گو انجام شود. 

1

2
34

5

طرح بدنه با ضخامت مختلف در اجزای آن

آنها  از روش های شکل دهی مختلف و پرسش هایی دربارۀ  صفحۀ 13: تصاویری 
هر  از  که  بدنه هایی  فرم  روی  بر  هنرجویان  تمرکز  تا  است  آمده  قسمت  این  در 
یک از آنها می توان ایجاد کرد، جلب شود. در اینجا برخی از روش ها مانند پرس 
و قالب گیری تزریقی اشاره نشده است که هنرآموز محترم می تواند در مورد آنها 
توضیحاتی ارائه کند. در روش پرس به ویژه پرس معمولی قطعاتی با اشکال ساده 
تزریقی می توان  قالب گیری  اما در روش  به صورت مسطح شکل دهی می شوند  و 

بدنه هایی با اشکال پیچیده را نیز شکل دهی کرد.

روش های مختلف شکل دهی بدنۀ سرامیکی

                                   اکستروژن  ریخته گری دوغابی

                   ِجیگر و جولی                             شکل دادن با دست          سفالگری

صفحۀ 14:

جلوه و زیبایی
تزئین  و  نقش  رنگ،  ظاهری،  شکل  بر  عالوه  محصولی  هر  شدن  جذاب تر  برای 
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می شود. گرفته  درنظر  نیز  مناسب 

برای شروع موضوع نقش و رنگ تصویری از بدنه های مختلف با طرح و رنگ های 
مختلف آمده است تا هنرجو با موضوع این قسمت آشنا شود.

 
صفحۀ 14: نقوش از تکرار یک طرح مشخص ایجاد می شوند که تعداد آنها زیاد 
است. دو نمونه از آنها که بیشتر مورد توجه قرار دارند در کتاب آورده شده است. 
الزم است که به هنرجویان گفته شود نقوش هندسی و سنتی گرچه از بسیاری 
جهات گزینه های کاملی برای طراحی محصوالت سرامیکی است اما استفادۀ زیاد و 
مکرر، مخصوصاً اگر خالی از خالقیت باشد ممکن است مالل آور باشند. به ویژه که 

گاه برخی از فرم ها نیاز به نقوش فانتزی  دارند. 

بدنه هایی با نقش و رنگ مختلف

بوده اند.  عمیق  نمادهای  و  مفاهیم  حاوی  دیرباز  از  و شرقی  ایرانی  نقوش 
است.  بوده  مؤثر  زندگی  در  و  شده  آمیخته  مردم  فرهنگ  با  نمادها  این 
بهترین تجلی های نقوش ایرانی را می توان در بنای باستانی تخت جمشید 
عباسی  دورۀ  بناهای  اسالمی در  نقش های  نمونۀ  همچنین  کرد.  مشاهده 
اصفهان به خوبی مشاهده می شود. در چند سال اخیر طراحان دکوراسیون 
از  استفاده  با  و  به کار می برند  را  نقوش و طرح های سنتی  لوازم خانگی  و 
خالقیت تغییراتی در این طرح ها به وجود آورده و آن ها را مناسب زندگی 
و دکوراسیون مدرن کرده اند. در نتیجه آشنایی با مفهوم و معنای نمادین 
این طرح ها نه تنها شما را به یک سفر تاریخی می برد، بلکه به شما اجازه 
می دهد با آگاهی بیشتری نسبت به مفهوم نقوش، لوازم خانه  اتان را تجهیز 

کنید.

دانش افزایی
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نقش لوتوس :
گل لوتوس یا نیلوفر آبی در ایران باستان نماد جاودانگی و سعادت همیشگی است. 
تعبیری  به  وفور دیده می شود که  به  بنای تخت جمشید  در  پر  لوتوس 12  گل 
اشاره به 12 ماه سال شمسی دارد. این طرح به خاطر خطوط منحنی و لطیفش در 

محصوالت و طراحی های مدرن جای خود را باز کرده و به چشم می خورد.

نقش گاو :
از نقش های حیوانی معروف ایرانی به ویژه قبل از اسالم می توان به طرح گاو اشاره 
کرد. طرح گاو امروزه روی گلیم های سنتی، نقاشی های ویترای یا حتی خیلی از 
پارچه های طرح سنتی دیده می شود. از تصاویر معروف تخت جمشید حملۀ شیر 

به گاو است که نماد سال نو و اعتدال شب و روز به حساب می آید.

نقش درخت سرو :
سرو از دیرباز درخت محبوب و مقدس ایرانیان بوده است. این درخت قبل از اسالم 
ریشه در باورهای زرتشتی و پس از آن ریشه در عقاید اسالمی داشته است. جایگاه 
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سرو به قدری میان ایرانیان مقدس و محترم بوده است که پادشاهان خود به کاشت 
آنها مبادرت می ورزیده اند. طرح درخت سرو با حالتی پهن که درعکس مشاهده 

می کنید در اکثر بناهای مهم تکرارشده است.

نقش ختایی:
از طرح های مهم بعد از اسالم که در انواع ظروف و لوازم میناکاری گرفته تا لوازم 
خاستگاه  معنوی  نظر  از  نقوش  این  هستند.  ختایی  نقوش  دارند،  کاربرد  مدرن 

اسالمی داشته و اشاره به بهشت و عوالم باال دارد.
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نقش بته جقه:
نماد رسمی ایرانیان  نام عمومی ترمه می شناسند  با  را  اکثر مردم آن  بته جقه که 
است. اگر به شکل این طرح دقت کنید کاماًل به یک سرو سر افکنده شبیه است. 
این نقش در اکثر بناها، ظروف، پارچه ها، پنجره های اورسی و کاشی های پس از 
اسالم دیده می شود. تداوم حضور این نقش ها از گذشته تا حال حاضر مهر تأییدی 

بر محبوبیت و مقبولیت آنهاست.

به طور کلی طرح های ایرانیـ  اسالمی به دلیل توسعه پذیری در امور تزئینی همواره 
پیشگام بوده اند. 

 
صفحۀ 14 و 15: در شکل31 چند نمونه بدنه سرامیکی با نقوش سنتی آمده است 

و در شکل 32 اجزای نقوش سنتی معرفی شده است. 
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صفحۀ 16:
در  نقوش  از  استفاده  برای  هنرجویان  در  عالقه  ایجاد  و  تمرین  منظور  به 
بدنه در این قسمت یک تمرین در نظر گرفته شده است که هنرجو از نقش 

ابتدایی به نقش نهایی برسد.
مراحل رسم این نقش در شکل زیر نشان داده شده است.

سؤال: با توجه به نقش نهایی، نقش ابتدایی را کامل کنید.

پاسخ:

فعالیت کالسی

نقش ابتدایی نقش نهایی 

صفحۀ 17: رنگ ها حاصل بازتاب نور بر سطوح هستند. هر سطحی بخشی از طول 
موج های نور را جذب می کنند و بخشی از آن را منعکس می کنند. با در نظر گرفتن 

اینکه کدام طول موج نور بازتاب پیدا می کند، رنگ های متفاوت دیده می شوند. 
آشنایی  و  درک  منظور  به   :17 صفحۀ 
ایجاد  برای  آنها  انتخاب  نحوۀ  و  رنگ  با 
جذابیت، دایرۀ رنگ و رنگ های هم طیف و 
تضاد رنگی به طور اجمالی توضیح داده شده 
تا هنرجو در انتخاب رنگ ها و به کارگیری 

آنها دقت نظر بیشتری داشته باشد.

دایرۀ رنگ ها
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سرامیکی  خانگی  محصوالت  طبقه بندی  قسمت  این  در   :20 صفحۀ   1 جدول 
براساس طرح آمده و انواع طرح های آن در جدول 1 معرفی شده است.

 
جدول 1

صفحه 19: 
در این فعالیت کالسی هنرجو آموخته های خود را مرور 
می کند و براساس مطالب بیان شده اصول به کار رفته در 

رنگ آمیزی بدنه را بیان می کند.
طبق دایره رنگ های سردو گرم آبی، از جمله رنگ های سرد 
است و رنگ زرد مایل به قهوه ای از رنگ های گرم است که 
در کنار هم قرار گرفتن این رنگ ها نشان دهندۀ تضاد رنگ 

است. این دو رنگ در دایره رنگ ها مقابل هم هستند.

فعالیت کالسی

شکل 42

صفحۀ 19: به منظور آشنایی با رنگ فیروزه ای ایرانی که رنگی با اصالت 
ایرانی است در اینجا به صورت بیشتر بدانیم این رنگ معرفی شده است. 
نیز  امروزه  و  مشاهده می شود  باستانی کشف شده  بدنه های  در  رنگ  این 
طرفداران بسیاری دارد به گونه ای که همچنان کاربردهایی در کاشی کاری 

و  سفره های هفت سین دارد.

بیشتر بدانید

انواع
کاشی

بشقاب ها
و سینی ها

کاسه ها و
فنجان ها

انواع پارچ 
و قوری

ظروف
دهانه گشاد 

و خمره ها 

ظروف 
دهانه تنگ 
و بطری ها
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آورده شده  مونتاژی  اجزای  مختلف  در جدول 2 صفحۀ 21 طرح های  همچنین 
طراحی  زمینه  در  آنها  ذهن  و  شوند  آشنا  طرح ها  با  بیشتر  هنرجویان  تا  است 

بدنه های سرامیکی بیشتر تمرکز کند.

سرامیکی  بدنه های  رسم طرح  زمینۀ  در  پودمان  این  بعدی  قسمت  صفحۀ 22: 
است. در نمودار 3 مراحل رسم طرح عنوان شده و در کنار آن با شکل این مراحل 

برای یک گلدان نشان داده شده است.
برای بدنه های چینی بهداشتی می توان این نمودار را به صورت صفحه بعد بیان 

کرد:

داشته  اجزا  به  دقیق تری  نگاه  هر چه  هنگام طراحی  در  شکل 44 صفحۀ 22: 
اجزای  با همین هدف  منتقل کرد.  را می توان روی کاغذ  باشیم طرح دقیق تری 

دقیق قوری در شکل 44 معرفی شده است.









1ـ دریافت سفارش

2ـ طراحی اولیه روی کاغذ

3ـ ترسیم سه بعدی نقشه

اصالحات طراحی روی کاغذ

ساخت مدل و مادر قالب
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جدول 4 صفحۀ 23:

طرح قطعات بر اساس خطوط مستقیم
از طرح هاي داراي خطوط مستقیم مي توان براي ساخت قطعاتي استفاده کرد که 
در ضمن سادگي داراي استحکام خوبي باشند. یکي از ساده ترین شکل هاي قطعات 
سرامیکی، استوانه است که در آن فقط نسبت ارتفاع به قطر تغییر مي کند. البته در 
عمل اغلب قطعاتي که بر اساس طرح مخروط ناقص ساخته مي شوند نیز از جمله 

قطعات ساده و رضایت بخش هستند.
با تغییر ارتفاع مخروط ناقص و نیز تغییر زاویه مخروط مي توان اشکال متنوعي در 
اختیار داشت. در طرح قطعاتي با شکل هاي آزاد و یا غیر متقارن مي توان از روش 

طراحي با خطوط مستقیم استفاده کرد.

برجستگی باالی دستگیرۀ قوریدستگیره

ضخامت در قوری

ضخامت دیواره

لوله سوراخ خروج مایع

پایه ضخامت کف

بدنه

دستۀ قوری
لبه

در  قرارگیری  محل 
قوری روی بدنه

در قوری

صفحۀ 24:
در این فعالیت کالسی باید هنرجویان بدنه های سرامیکی مختلف را از کارگاه 
و محیط اطراف جمع آوری کنند و با نگاه دقیق و به کمک خط کش اجزای 

آن را اندازه گیری کنند.

فعالیت کالسی
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طرح قطعات بر اساس منحني دایره
می شوند  طراحی  منحني  خطوط  با  طراحي  اساس  بر  سرامیکي  قطعات  بیشتر 
را  شکل ها  نوع  این  با  قطعاتی  ساخت  گل،  شکل پذیری  ماهیت  اینکه  دلیل  به 
فراهم می کند. طرح هاي خطوط منحني از جمله جالب ترین طرح ها براي ساخت 
محصوالت سرامیکي هستند شاید به همین علت که در طرح بدن انسان از چنین 

طرح هایي زیاد به کار رفته است.
الزم نیست که یک سرامیست یک ریاضي دان هم باشد تا بتواند به دقت در قطعه 
به طرح هاي ساده گرافیکي  توجه  با  بداند که چطور  باید  او  اما  ایجاد کند  انحنا 
است  برخوردار  یکنواختي  انحنای  از  دایره  قوس  دهد.  شکل  را  قطعه  انحناهاي 

به  نسبت  علت  همین  به  و 
سایر انواع منحني ها از تنوع 
برخوردار  جالبي  چندان 
نیست اما در ساخت قطعات 
در  آنچه  نظیر  شکل،  کروي 
شده  داده  نشان  زیر  شکل 
قوس  از طرح  مي توان  است 

دایره انتخاب کرد.
طرح قطعات بر اساس سهمي 

دادن  شکل  براي  مي کند  تغییر  یکنواخت  به طور  آنها  انحنای  که  منحني هایي 
قطعات سرامیکي بهترین منحني ها هستند چرا که عالوه بر داشتن زیبایي داراي 

استحکام نیز هستند. در شکل زیر منحني سهمي نشان داده شده است. 
کاسه ها، کاسۀ چراغ جلوي اتومبیل ها مثال های آشنایي هستند که بر اساس طرح 

منحني هاي سهمي شکل داده شده اند.
براي رسم طرح منحني سهمي همان طور که در شکل زیر نشان داده شده نقاطي بر 
روي صفحه ایجاد مي شود که فاصله آنها از کانون سهمي و محور ایکس به یک اندازه 
باشد. با این روش به سادگي یک منحني سهمي رسم مي شود. شکل زیر نشان مي دهد 

که چطور این نوع منحني ها با طرح قطعات رسي به صورت مطلوبي مطابقت دارند.
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طرح شکل بر اساس منحني بیضي 
این منحني را مي توان به سادگي رسم کرد. براي این کار، دو سر یک نخ گره زده 
مي شود و سپس نخ در دور تا دور دو نخ مثل دو میخ کوبیده شده بر روي سطح 
قرار مي گیرد. حال اگر نوک مدادي در داخل نخ گردانده شود، شکل یک بیضي 
بر روي  را  بیضي ها  از  کاملي  نخ مي توان مجموعه  تغییر طول  با  رسم مي شود. 
از کاربرد عملي طرح منحني بیضي در طراحي و  صفحه کاغذ رسم کرد. مثالي 

ساخت محصوالت سرامیکي در شکل های زیر نشان داده شده است.

طرح قطعات بر اساس منحني ها S شکل
منحني هاي S شکل اغلب در طرح شکل بسیاري از قطعات سرامیکي دیده مي شوند 
اما مانند منحني های سهمي و دیگر منحني هایي که انحنا آنها به طور منظم تغییر 
پیدا مي کنند جالب توجه نیستند. مثالي که در شکل زیر نشان داده شده است 

کاربرد عملي این نوع منحني ها را در طرح قطعات سرامیکي نشان مي دهد.

)Calenary curre( منحنی های قوس زنجیر آویزان

قطعاتی بر مبنای شکل قوس زنجیر آویزان

قطعه اي بر مبناي منحني S شکل
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

صفحۀ 24:
در این فعالیت هنرجو باید براساس جدول 4 صفحۀ 23 نوع انحنا در بدنه ها را 

مشخص کند. در جدول زیر پاسخ هر یک آمده است.

سهمی شکلمخروط ناقص

فعالیت کالسی

صفحۀ 24:
میزان زاویه ها و انحناهای روی بدنه بر عملکرد و زیبایی آن اثرگذار است. با 
همین هدف مثال هایی از طراحی های مناسب و نامناسب با تصویر در شکل 

نشان داده شده است.
ضخامت کم پایه باعث عدم ایستایی بدنه می شود.

تغییر زاویۀ زیاد بدنه باعث گودی بیش از حد و بیرون پاشیدن مواد خوراکی 
در هنگام ریختن می شود.

و  می شود  مایعات  ریختن  دشواری  باعث  مناسب  انحنای  نگرفتن  نظر  در 
مقداری از آن درون بدنه باقی می ماند.

در رسم انحنا در طرح بدنه باید به نوع قطعه و عملکرد آن توجه کرد. در 
شکل 46 چند مثال از بدنه ها با طراحی مناسب و نامناسب آورده شده است.

نکته

طرح های نامناسب                                 طرح های مناسب

ضخامت پایه کم است

تغییر زاویه زیاد است

این قسمت 
بدون انحنا است
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صفحۀ 25: 
در طراحی صنعتی از نرم افزارهای مختلفی استفاده می شود که انواع آن 

به صورت نکته بیان شده تا هنرجویان با این نرم افزارها آشنا شوند.

نرم افزارها  از  استفاده  با  پیچیده  اجزای  با  به ویژه  بدنه ها  طراحی  معموالً 
انجام می شود به عنوان مثال طراحی بدنۀ توربین ها. از جملۀ این نرم افزارها 
CAM ،CAD و اتوکد است. در این نرم افزارها طراحی قطعه از یک طرح دو 
بعدی شروع می شود و سپس با بُعد بخشیدن به آن، طراحی کامل می شود.

شکل 47 صفحۀ 25: طرح پس از رسم روی کاغذ به نقشۀ سه بعدی براساس اصول 
نقشه کشی تبدیل می شود. در شکل نقشۀ سه بعدی برای یک نمونه چینی بهداشتی 

آمده که اندازۀ اجزای آن در دو واحد میلی متر و اینچ نشان داده شده است.

طراحی توربین در نرم افزار

نکته
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

صفحۀ 26: پس از رسم طرح، طراح و تولید کننده یک نمونه از بدنه طراحی شده 
را تولید می کند و از لحاظ عملکرد، ویژگی های فنی، جلوه و زیبایی آن را بررسی 
به صورت مرحله ای نشان  نمونه طرح  می کند. در شکل 49 مراحل ساخت یک 

داده شده است.

صفحۀ 26: 
در این تحقیق کنید از هنرجویان خواسته شده است که با اصول مقدماتی 
نرم افزارهای طراحی آشنا شوند تا در آینده با ذهنیت و اطالعات بیشتری 
 Geomagic Freeform وارد صنعت شوند. از جمله این نرم افزارها، نرم افزار
است که نرم افزاری کاربردی در زمینه طراحی و مدل سازی سه بعدی انواع 
سه  مهندسی  ابزار  جامع ترین  نرم افزار  این  می باشد.  اجسام  و  محصوالت 
بعدی است که شامل طراحی سه بعدی لمسی، طراحی مدل هدف، پردازش 
اسکن سه بعدی، قابلیت همکاری با CAD و ساخت قالب است. این برنامه 
دارای ابزار ساختار FX می باشد که به ایجاد و ویرایش ساختارها، شبکه ها 
و اشکال می پردازد و بالفاصله مدل های سبک را برای چاپ سه بعدی آماده 

می کند.

تحقیق کنید

صفحۀ 26: هنرآموز محترم باید در کالس به این نکتۀ مهم اشاره کند که پس از 
طراحی، باید قابلیت عرضه و انتخاب مشتری برای محصول حاصل از آن طراحی 
طرح  موفقیت آمیز  ساخت  از  پس  تولید کنندگان  منظور  همین  به  شود.  بررسی 
در نمایشگاه ها محصول طراحی جدید را ارائه می کنند و میزان استقبال از آن را 

بررسی می کنند، سپس طرح به تولید انبوه می رسد.

صفحۀ 26:
شکل صفحۀ بعد نقشۀ یک نمونه مقرۀ الکتریکی را نشان می دهد. با کمک 

هنرآموز مشخص کنید که هر یک از اعداد نشان دهنده چیست؟

فعالیت کالسی
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اندازه )میلی متر(قسمت های مختلف طرح

257ارتفاع

146قطر پره

102قطر کف

102قطر داخلی دهانه

سؤال شده  )مقره(  سرامیکی  بدنه  یک  نقشه خوانی  دربارۀ  فعالیت  این  در 
است تا هنرجو ضمن نقشه خوانی با اجزای این نوع بدنه آشنا شود.

25
7

102

102

146D

طرح مقرۀ الکتریکی اِتکایی عمودی

صفحۀ 27:
با  باید تزئین و نقشی مطابق  باید درک کند در هنگام رسم طرح  هنرجو 
طرح برای آن انتخاب کرد. به همین منظور چند بدنه سفالی آمده است که 

تزئین روی آن ها با توجه به ابعاد بدنه تغییر کرده است.

نکته

شکل 51
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

صفحۀ 27:
طرح بدنۀ نشان داده شده در جدول 5 را مانند نمونه رسم کنید.

جدول 5

طراحیبدنه

در این فعالیت کالسی از هنرجویان بخواهید که نمایی از درون و بیرون بدنه 
را مطابق زیر ترسیم کنند.

فعالیت کالسی

صفحۀ 27:
 به منظور آشنایی و درک هنرجویان در مورد زمینه های مرتبط با طراحی 
در آفرینش و طبیعت چند مثال از طراحی با در نظر گرفتن جلوه هایی از 
طبیعت در بیشتر بدانید نشان داده شده است. انتظار می رود که با مطالعۀ 
این بیشتر بدانید دیدگاه و زمینه هایی از خالقیت و ایده پردازی از طبیعت 

در ذهن هنرجویان ایجاد شود. 

بیشتر بدانید
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ارزشیابی

پودمان
تکالیف عملکردی

)شایستگی ها(
استاندارد 

عملکرد
نتایج

استاندارد
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

تحلیل 
روش های 
طراحی 
بدنه های 
سرامیکی

کاربرد اصول طراحی 
بدنه های سرامیکی در 

تولید

تحلیل 
عوامل فنی و 
زیبایی شناسی 

در طراحی 
بدنه های 
سرامیکی 
مطابق با 

استانداردهای 
فنی و بصری

باالتر از حد 
انتظار

تحلیل و مقایسه تأثیر عوامل فنی و 
زیبایی شناسی بر طراحی بدنه های 

مختلف سرامیک
3

در حد انتظار

تعیین ثبات ساختمانی، استحکام، 
تناسب اجزای بدنه بر اساس اصول 

طراحی و تعیین مطابقت طراحی بدنه 
با کاربرد

2

پایین تر از 
حد انتظار

1دسته بندی عوامل فنی و زیبایی شناسی

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

چک لیست پیشنهادی

پایه:درس:رشته:هنرستان:

هنرآموز:عنوان پودمانواحد یادگیری شمارۀ:پودمان شمارۀ:

شایستگی های 
نتایج فردیمراحل کار شایستگی های فنیغیر فنی
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طرح درس روزانه
ساعت آموزشیرشته: سرامیکعنوان درس: دانش فنی تخصصی

هفتگی: 4کل: 150 ساعت آموزشیپایه: دوازدهمهدف کلی: کسب اطالعات فنی و غیرفنی در ارتباط با فرایند تولید محصوالت سرامیکی

تعداد واحد: 4نوع درس: تئوری کارپودمان: اولعنوان پودمان: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

سال تحصیلی: این درس در طول سال با هفته ای 4 ساعت در کالس درس انجام می شود
جلسه اول: 120 دقیقههنرآموز:98ـ97

محتوا

زمانبازخورد مورد انتظاررسانه محتواشرح فعالیتعنوان فعالیتردیف

احوال پرسی و 1
حضور و غیاب

کالس با سالم و احوال پرسی از هنرجویان 
و  می شود  شروع  کالس  جو  بررسی  و 

حضور و غیاب انجام می گیرد.
ـــ

دانش آموزان از وضعیت جسمی و روحی 
خود سخن می گویند. اسامی غایبین در 

دفتر ثبت می شود.
10

ارزشیابی 2
ورودی

درباره اهمیت طراحی در زندگی روزمره 
از هنرجویان پرسش به عمل می آید.

ویدئو  وایت برد،  درسی،  کتاب 
و  عکس  و  نرم افزار  و  پروژکتور 

فیلم آموزشی

از هنرجویان انتظار می رود به اهمیت 
برخی  عملکرد  و  زیبایی  در  طراحی 
محصوالت  یا  هواپیما  مانند  تولیدات 

سرامیکی مانند قوری اشاره کنند.

25

بیان هدف های 3
رفتاری

1ـ بیان اهمیت طراحی از نظر زیبایی در 
کاربردهای روزمره زندگی

و  فنی  نظر  از  طراحی  اهمیت  بیان  2ـ 
زیبایی در تولیدات محصوالت سرامیکی

ویدئو  وایت برد،  درسی،  کتاب 
و  عکس  و  نرم افزار  و  پروژکتور 

فیلم آموزشی

معطوف ساختن ذهن هنرجو به اهمیت 
به خصوص  فرایندی  هر  در  طراحی 

فرایندهای تولید محصوالت سرامیکی
5

فعالیت های 4
آموزشی

1ـ بیان جنبه های مختلف کاربرد طراحی 
در زندگی روزمره توسط هنرآموز

2ـ تفکر درباره نحوه به کار رفتن طراحی 
سرامیکی  محصول  چند  تولیدات  در 

توسط هنرجویان
3ـ تدریس عوامل مختلف فنی مرتبط با 
بدنه  یک  ساخت  در  نیاز  مورد  طراحی، 

سرامیکی توسط هنرآموز
نمونه مشکالت موجود در  بیان چند  4ـ 

طراحی چند محصول سرامیکی

ویدئو  وایت برد،  درسی،  کتاب 
و  عکس  و  نرم افزار  و  پروژکتور 
فیلم آموزشی، محصول سرامیکی

می شود  خواسته  هنرجویان  از  1ـ 
کاربرد  مختلف  جنبه های  درباره 
طراحی در تولید محصوالت سرامیکی 

تفکر کنند.
2ـ هنرجویان پس از تدریس هنرآموز 
مشکالت  به  هنرآموز  همراهی  با 
موجود در برخی محصوالت سرامیکی 
که اصول طراحی در آنها رعایت نشده 

است می پردازد.

40

ارزشیابی پایانی5
با  ارتباط  در  هنرجو  مهارت  و  نگرش 
طراحی در تولید یک محصول سرامیکی 

مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرد.

ویدئو  وایت برد،  درسی،  کتاب 
و  عکس  و  نرم افزار  و  پروژکتور 
فیلم آموزشی، محصول سرامیکی

باید بتواند به رعایت شدن یا  هنرجو 
اصول ساده طراحی در  برخی  نشدن 
ارتباط با تولید یک محصول سرامیکی 

مانند قوری اشاره کند.

20

فعالیت های 6
پایانی

انجام فعالیت های کالسی موجود در کتاب 
درسی توسط هنرجویان که به ارزشیابی 
آموخته های هنرجویان در ارتباط با اصول 

طراحی بدنه های سرامیکی می پردازد.

کتاب درسی
در  هنرجویان  آموخته های  تقویت 
ارتباط با مفاهیم و اصول طراحی یک 

بدنه سرامیکی
20

توضیحات:
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

طرح درس ساالنه
سال تحصیلی: 98ـ97رشته/مهارت: سرامیکزمینه: صنعتشاخه: فنی و حرفه ای

تعداد واحد تئوری: 4     عملی:        کل: 4پایه: دوازدهمعنوان درس: دانش فنی تخصصی

تعداد هفته های آموزشی: 37هدف کلی: کسب شایستگی های فنی و غیرفنی فرایند تولید محصوالت سرامیکی و کسب اطالعات فنی

استان:                   منطقه/ناحیه:                   آموزشگاه:نام هنرآموز:

عنوان پودمانهفته
پودمان

زمان 
عنوان کلی فعالیت آموزشی)ساعت(

11

کی
امی

سر
ی 

ه ها
بدن

ی 
راح

 ط
ای

ش ه
 رو

یل
حل

ت

تدریس اهمیت طراحی در تولید، اصول طراحی بدنه های سرامیکی )هماهنگی و مطابقت طراحی با 4
کاربرد(، انجام فعالیت کالسی صفحه 6

ادامه تدریس اصول طراحی بدنه های سرامیکی )ثبات ساختمانی، تناسب طولی(، انجام فکر کنید و 214
پاسخ به پرسش صفحه 7 توسط هنرجویان، انجام فعالیت کالسی صفحه 8 توسط هنرجو

314
شست وشو،  قابلیت  استحکام،  تقارن،  )تدریس  سرامیکی  بدنه های  طراحی  اصول  تدریس  ادامه 
طراحی بر اساس نوع مواد اولیه، ضخامت بدنه و روش شکل دهی(، انجام گفت وگو کنید صفحه 9 

و فعالیت کالسی صفحه 10 توسط هنرجو

هماهنگی 414 رنگ،  تدریس   ،16 صفحه  کالسی  فعالیت های  انجام  نقش،  زیبایی،  و  جلوه  تدریس 
رنگ ها، تضاد رنگ ها

انجام فعالیت کالسی صفحه 19، تدریس طبقه بندی ظروف سرامیکی بر اساس طرح، تدریس رسم 514
طرح، انجام فعالیت کالسی صفحه 23 و 24 توسط هنرجو

انجام فعالیت کالسی و تحقیق کنید صفحه 26، انجام فعالیت کالسی صفحه 27 توسط هنرجو614

ارزشیابی شایستگی های فنی و غیرفنی پودمان 7141

82

ک
امی

سر
در 

ب 
لعا

رد 
ارب

ل ک
حلی

ت

4
تدریس اهمیت و نقش لعاب در محصوالت سرامیکی، تعریف لعاب، انجام فعالیت کالسی صفحه 31 
توسط هنرجویان، انجام تحقیق کنید صفحه 32 توسط هنرجویان، تدریس اجزای تشکیل دهنده 

لعاب، تدریس دگرگون سازها، سدیم اکسید و پتاسیم اکسید، لیتیم اکسید و سرب اکسید

تدریس نکات ایمنی و بهداشت کار با مواد سربی، کلسیم اکسید و منیزیم اکسید، روی اکسید و 924
باریم اکسید، اکسیدهای واسطه )آلومینیوم اکسید و زیرکونیوم اکسید(

تدریس شبکه سازها )سیلیسیم اکسید و بور اکسید(، تدریس نمایش آمیز لعاب، فرمول زگر، انجام 1024
فعالیت های کالسی صفحه 40

1124
تدریس انواع لعاب، دسته بندی انواع لعاب از نظر روش آماده سازی، لعاب فریتی، فریت سازی، انجام 
فعالیت کالسی صفحه 42 توسط هنرجویان، تدریس لعاب خام، دسته بندی لعاب ها از نظر خواص 
نوری )لعاب شفاف و نیمه شفاف و اُپک، براق و مات(، انجام تحقیق و فعالیت های کالسی صفحه 47

1224
تدریس دسته بندی لعاب از نظر دمای پخت، لعاب های خاص، لعاب تبخیری، لعاب های احیایی، انجام 
تحقیق کنید صفحه 48، تدریس لعاب لوستر، لعاب زرین فام، لعاب سالدون، لعاب قرمز چینی، دونده، 

تََرک دار و پوست ماری، لعاب بلوری، انجام تحقیق کنید صفحه 50 توسط هنرجویان

تدریس رنگ، جوهر و آماده سازی لعاب رنگی، اکسید فلزهای واسطه، انجام تحقیق کنید و پاسخ 1324
به پرسش صفحه 55 توسط هنرجویان، تدریس آماده سازی لعاب

1424
تدریس کنترل کیفی لعاب، )دوغاب لعاب، مذاب لعاب(، انجام فعالیت کالسی صفحه 58، تدریس 
گرانروی و مقاومت به خوردگی شیمیایی، کشش سطحی، انبساط حرارتی، پاسخ به پرسش صفحه 

59 توسط هنرجویان

مجتمع ساختن ارزشیابی های فنی و غیرفنی انجام شده در جلسات پودمان 15242
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سال تحصیلی: 98ـ97رشته/مهارت: سرامیکزمینه: صنعتشاخه: فنی و حرفه ای

تعداد واحد تئوری: 4     عملی:        کل: 4پایه: دوازدهمعنوان درس: دانش فنی تخصصی

تعداد هفته های آموزشی: 37هدف کلی: کسب شایستگی های فنی و غیرفنی فرایند تولید محصوالت سرامیکی و کسب اطالعات فنی

استان:                   منطقه/ناحیه:                   آموزشگاه:نام هنرآموز:

163

گیر
ود

 خ
واد

ی م
رد

ملک
ی ع

ند
قه ب

طب

تدریس مفاهیم ورودی مواد خودگیر، معرفی سیمان، مواد اولیه اصلی سیمان، انواع سیمان، انجام 4
تحقیق کنید و کنجکاوی صفحه 71 توسط هنرجویان

تدریس مطلب مربوط به عامل تفاوت رنگ انواع سیمان، تولید سیمان، تشریح نمودار مراحل تولید 1734
سیمان پرتلند

تدریس خنک کن دوار، خنک کن سیاره ای، خنک کن شبکه ای، انجام فعالیت کالسی صفحه 183482

انجام تحقیق کنید صفحه 83، تدریس مطلب استفاده از مواد خودگیر در ساخت سنگرها و تجهیز 1934
سازه های مورد نیاز دفاع مقدس، تدریس گچ، انواع گچ، انجام فعالیت کالسی صفحه 87

تدریس عنوان کلسیم سولفات و فازهای آن، جدول انواع گچ و کاربردهای آن، انجام فعالیت کالسی 2034
و پاسخ به پرسش صفحه 89 توسط هنرجویان

انجام تحقیق کنید و فکر کنید صفحه 90 توسط هنرجویان، تدریس کوره های چاهی، کوره های 2134
تابه ای، کوره های دوار، ویژگی های گچ، انجام گفت وگو کنید و کنجکاوی صفحه 93 توسط هنرجویان

2234
زمان  در  مؤثر  عوامل  گچ،  و  آب  نسبت  تعیین  عملی  و  تئوری  روش  مبحث مالت گچ،  تدریس 
گیرش، انبار کردن گچ، پاسخ به پرسش صفحه 95 توسط هنرجویان، تدریس آهک، گیرش آهک، 

انجام تحقیق کنید و فکر کنید صفحه 96 توسط هنرجویان، تدریس انواع کوره های آهک پزی

ارزشیابی شایستگی های فنی و غیرفنی پودمان 23343

244

سوز
م ن

جر
 و 

زها
گدا

دیر
رد 

ارب
ک

انجام فکر کنید صفحه 102، آشنا کردن هنرجویان با مواد دیرگداز، تدریس وظایف دیرگدازها، 4
انجام فعالیت کالسی صفحه 103، دسته بندی دیرگدازها

انجام فعالیت کالسی صفحه 107، تدریس تحمل دمایی دیرگدازها، سنجش دیرگدازی با مخروط های 2544
استاندارد، انجام فعالیت کالسی صفحه 113

انجام فکر کنید و فعالیت های کالسی صفحه 114، تدریس روش های تولید دیرگدازهای شکل دار، 2644
آماده سازی مواد اولیه و شکل دهی آجر شاموتی

تدریس روش های تولید دیرگدازهای بی شکل، دسته بندی دیرگدازهای بی شکل، روش های نصب 2744
دیرگدازهای بی شکل

تدریس آماده سازی مواد اولیه، بافت دیرگدازها، نسوز چینی2844

تدریس اَنکرها، انجام فکر کنید و فعالیت کالسی صفحه 125 توسط هنرجویان، تدریس پتوها و 2944
الیاف دیرگداز، انجام فکر کنید صفحه 130

ارزشیابی شایستگی های فنی و غیرفنی پودمان 30444
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

سال تحصیلی: 98ـ97رشته/مهارت: سرامیکزمینه: صنعتشاخه: فنی و حرفه ای

تعداد واحد تئوری: 4     عملی:        کل: 4پایه: دوازدهمعنوان درس: دانش فنی تخصصی

تعداد هفته های آموزشی: 37هدف کلی: کسب شایستگی های فنی و غیرفنی فرایند تولید محصوالت سرامیکی و کسب اطالعات فنی

استان:                   منطقه/ناحیه:                   آموزشگاه:نام هنرآموز:

315

نی
ت ف

العا
 اط

ب
کس

4
توسط هنرجویان،  به سؤال صفحه 135  پاسخ   ،ceramics فنی  اطالعات  تدریس مطالب کسب 
انجام فعالیت کالسی صفحه 136 توسط هنرجویان، تدریس glass، انجام فعالیت کالسی صفحه 

137 و 138 توسط هنرجویان

3254
توسط   139 صفحه  کالسی  فعالیت  و  صفحه  دوم  کالسی  فعالیت  انجام   ،refractories تدریس 
هنرجویان 138، تدریس مطالب صفحه 140 توسط هنرآموز، انجام فعالیت کالسی صفحه 140 توسط 

melting points of refractories هنرجویان، تکمیل جدول صفحه 141 توسط هنرجویان، تدریس

3354

انجام فعالیت کالسی صفحه 143 توسط هنرجویان، تدریس cement، انجام فعالیت کالسی صفحه 
144 و 145 توسط هنرجویان، تدریس classification of cortland cement، پاسخ به پرسش 
صفحه 145 توسط هنرجویان، تدریس manufacturing process of portland cement، انجام 

فعالیت کالسی صفحه 146 توسط هنرجویان

3454
تدریس slip casting process ،slip casting، تشریح مطالب و کلمات شکل 19، تکمیل جدول 
9 توسط هنرجویان، انجام فعالیت کالسی صفحه 150 توسط هنرجویان، تشریح جدول 10 و 12 

و شکل 20، انجام فعالیت کالسی صفحه 151 توسط هنرجویان

3554
تدریس ceramic tile ،ceramic powder pressing، انجام فعالیت کالسی صفحه 152 توسط هنرجویان، 
پاسخ به پرسش و انجام فعالیت کالسی صفحه 153 توسط هنرجویان، تدریس drying ang firing، انجام 

فعالیت های کالسی صفحه 154 تا 157 توسط هنرجویان

تدریس safty in ceramic industry، انجام فعالیت کالسی صفحه 158 توسط هنرجویان، تدریس 3654
lifting heavy objects ،hot surface، انجام فعالیت کالسی صفحه 159 تا 162 توسط هنرجویان

ارزشیابی شایستگی های فنی و غیرفنی پودمان 37545


