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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 038027137727778 : شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 هنرهای تجسمی :ریزی درسی   اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی تحصیلی آخرین مدرک  نام و نام خانوادگی ردیف

 سال۷۳ نقاشیمربی  گرافیک کارشناس گرافیک ثریا نیکوروش 1

 سال28 نقاشیمربی  پژوهش هنر کارشناس ارشد پژوهش هنر نسیم غفاری 2

 سال12 نقاشیمربی  نقاشی کارشناس ارشد نقاشی مهشید آقایی ۷

4 

 کارشناس ارشد  

کارشناش نقاشی و 

 گرافیک

 کارشناس ارشد  

 کارشناش نقاشی و گرافیک

 پژوهش هنر  

 نقاشی
 سال2۳ نقاشیمربی 

 سال  17 مربی نقاشی روی سفال  معماری  فوق دیپلم   قرینهنسرین  5

 سال   26 دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی صنایع دستی و هنر شیمی  لیسانس  صدیقه رضاخواه  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 موزش :فرآیند بازنگری استانداردهای آ

برگمزار گردیمد اسمتاندارد     هنرهای تجسممی  با حضور اعضای کارگروه برنامه ریزی درسی   81/0/60  طی جلسه ای که در تاریخ

بمما کممد   نقمماش روی سمم ا بررسممی و ت ممو عنمموا  لمم        8-3/8/07/08بمما کممد     نقمماش روی سمم ا  آممموزش لمم   

 مورد تائید قرار گرفو .  038027137727778

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهكلیه 

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 كشور اي  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            99668966دورنگار       

                    99668966         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 موزش : استاندارد آ
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   وان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي      ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عن اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي.  ات مورد نياز براي رسيدن ب رداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي هايي ر  ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك نند آموزش يك شايستگي ر  هرر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)ما
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ر  شامل س ،آوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ندارد. ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استا توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي دي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارترداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمن

 نگرش : 
 باشد.   اي مي اخالق رره  هاي غير هني و اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. ت در مييك رار ميمواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرا

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 روی سفال نقاش

 :شغلش استاندارد آموزشرح 

جرای ا ,اولیه طراحیروی سفال شغلی است از مشاغل حوزه هنرهای تجسمی که دارای شایستگی های  نقاش

نقاشی  ,انتقال طرح روی سفال ,آماده سازی زمینه سفال ,رنگ هابررسی و تجزیه و تحلیل  ,طراحی سنتی ,پرسپکتیو

می باشد. و با مشاغل سفالگران سنتی   صنایع دستی بازاریابی هنر و ,پرداخت و تکمیل نقاشی روی سفال ,روی سفال

 دستی و چرخی و  نقاشان در ارتباط می باشد.

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 پایان دوره متوسطه اول ) پایان دوره راهنمایی(میزان تحصیالت : حداقل 

 داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد  : نیاز شهاي پی مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   846طول دوره آموزش                    :  

 ساعت   006ـ زمان آموزش نظري               :  

 ساعت   681ـ زمان آموزش عملي                :  

 ساعت   -  كارورزي                       :    زمان ـ 

  ساعت  -    :                ـ زمان پروژه               

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %66كتبي :  - 

 %96عملي : -

 %01اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار  2لیسانس نقاشی و گرافیک با 

 سال سابقه کار  4فوق دیپلم نقاشی و گرافیک با 

 سال سابقه کار 0دیپلم با 
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

رنگ زدن و  ،آماده سازی زمینه کار،ابزار و وسایل کار بکارگیری  ،نقاشی روی سفال با شناخت تاریخچه رنگ آمیزی و نقاشی روی سفال

 ی باشد.مساختن رنگ و رنگ آمیزی طرح ها  ،هندسی و غیر هندسی، مدرن ،مینیاتور ،طراحی نقوش سنتی ،سایه کاری آن

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Painting on pottery 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 نقاشی روی شیشه -

 نقاشی روی چرم -

 نقاشی روی چوب -

 

 

 *اين شغل به شايستگي هاي زير تبديل شده است:

  اولیه طراحی -

 اچرای پرسپکتیو -

 طراحی سنتی   -

 بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ ها  -

 آماده سازی زمینه سفال -

 انتقال طرح روی سفال -

 پرداخت و تکمیل نقاشی روی سفال -

 نقاشی روی سفال -

 بازاریابی هنر و صنایع دستی -

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................                   زو مشاغل عادي و كم آسیب الف : ج

 طبق سند و مرجع ......................................                            ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت 

 طبق سند و مرجع ........................................                      ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور 

      د :  نیاز به استعالم از وزارت كار        
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 شغل  استاندارد آموزش 

 شايستگي ها -
 

  

 پیش نیاز عناوين كد رديف
 ساعت آموزش 

 جمع عملي  نظري 

 08 68 ۷8 ندارد  اولیه طراحی  ۳۷16280۷88۷8811 0

6 
 اولیه طراحی  اجرای پرسپکتیو ۳۷16280۷88۷8821

 ۳۷16280۷88۷8811با کد 

18 ۷8 48 

 188 ۳8 ۷8 ندارد طراحی سنتی   ۳۷16280۷8828811 8

4 
بررسی و  تجزیه و تحلیل  ۳۷16280۷88۷8861

 رنگ ها 

 15 18 5 ندارد

 15 18 5 ندارد آماده سازی زمینه سفال  ۳۷16280۷8828821 6

 آماده سازی زمینه سفال  انتقال طرح روی سفال  ۳۷16280۷88288۷1 9
 ۳۷16280۷8828821با کد 

5 18 15 

 انتقال طرح روی سفال  نقاشی روی سفال  ۳۷16280۷8828841 7
 ۳۷16280۷88288۷1با کد 

5 25 ۷8 

6 
پرداخت و تکمیل نقاشی روی  ۳۷16280۷8828851

 سفال 

 نقاشی روی سفال
 ۳۷16280۷8828841با کد  

5 5 18 

 ۷8 18 28 ندارد  بازاریابی هنر و صنایع دستی ۳۷16280۷8828861 6

 ۷45 2۷8 115 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 طراحی اولیه 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

۷8 68 08 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،زات تجهی
 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع مدادهای طراحی   دانش :
 انواع کاغذهای طراحی 

 تخته شاسی
 انواع پاک کن ها و تراش
 نمونه و مدل از اجسام ساده
ماکت اجسام هندسی و 

 غیرهندسی

 ,های نقطه در کادر حالت ,تعاریف و مفاهیم نقطه و انواع آن -
 اثر پذیرابزارهای اثرگذار و 

   

خطااوط  ,خطااوط هااای حالاات ,انااواع خاا  ,تعاااریف خاا  -
خا  در آثاار    ,تاریخچاه خا    ,خ  بردرکا ,ساختاری و بیانی

 هنرمندان  

   

،  ، غیرهندسای  انواع ساطح )هندسای   ,سطحفرم و تعریف  -
و ترکیب با خ  و  فرم و سطحروش ترسیم  ,، واقعی( مجازی
 نقطه

   

م )هندسای، غیرهندسای، مجاازی،    انواع حج ,تعریف حجم -
 ,های ترکیبی در هنرهاای تجسامی و حجمای    حجم ,واقعی(

حجام   ,ارتباط حجم با خ  و سطح ,رابطه حجم و فضا و بعد
 پردازی های حجم روش ,در سایر هنرها

   

 ,تعریف حرکت و کااربرد آن  ،و بافت  مفهوم ریتم و حرکت -
 رابطه با حرکت ریتم و انواع آن در طبیعت و ,چگونگی حرکت

   

مفهاوم کاادر و    ,ناصر ترکیب بندیع ,تعریف ترکیب بندی -
تعاادل، تاوازن، تناساب، نقااط     )اصول ترکیب بندی ,انواع آن
 ,مفهوم فضا و اناواع آن  ,های بصری مفهوم انرژی , (طالیی

 آثار هنری بندی و مطالعه تاریخچه ترکیب ,بندی انواع ترکیب

   

    قبل و بعد از انجام کار روش فیکس  کردن اثر-

متهوم انواع طراري، تاريخچو  طراروي در ايوران و جهوان،     -
متهوم هرم، ساختار، جهو ، هزوا، موقايو ، جاذبو  و عناصور      

 ذهني

   

    اب ارها )اررنذار، اررهذير، رمكي( -

    متاهيم اسكيس، اتود، طرح نهايي، نسب  و عين ب  عين -

ساي  و روشن )نور، ميو رردن، ساي   متهوم و روش تكنيك -
 ، نيم ساي  ، روشن و تنا يت  (

   

باه  و انواع خطوط ) انواع باه ، شيوه هواي ايجواد باهو ،     -
باه  طبياي و مصنوعي، طراري خطي، طراري مييطي ،انواع 

 خطوط(
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 طراحی اولیه 

 موزشزمان آ

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

و ارتبااط  ترسیم نقطاه   ,نقطه در یک کادر مشخصترسیم  -

ترسایم   ,ترسیم تراکم نقطه در کاادر مشاخص   ,تصویری آن

ایجااد   ,تعاادل -های مختلاف تجماع     التح نقطه در کادر در
،تمرین تارام )تصاویر   تاریکی و روشنی به وسیله ابزار اثرگاذار 

 ره(دلخواه چه

   

 ,ترکیب انواع خ  با نقطه ,در کادر مشخصترسیم خطوط  -
ایجاد  ,های مختلف بیانی با ترکیب و تکرار خطوط ایجاد حالت

  اجرای خطوط محیطی ,بافت با خطوط
 تمرین پرتره ،رین ترام خطی )منظره(پروژه :تم

   

با خا  و نقطاه در یاک    و ترکیب )فرم ( ترسیم انواع سطح  -

 کاار  باه  ,سازی سطوح ترکیبی در طراحی ساده ,کادر مشخص

تبدیل نقطه یا خا    ,بردن سطح مجازی و حقیقی در طراحی
  ،و ایجاد سایه روشن  18×  18در کادر  به سطح
 (چیده به سطوح ساده )کوزهتبدیل احجام پیپروژه :

   

 ,بااا خاا  و نقطااه و سااطحترساایم انااواع حجاام و ترکیااب  -
حجم در  کاربردن به ,های ترکیبی در طراحی  سازی حجم ساده

 ترسایم حجام باا خا  و ساطح      ,کادر با توجه به فضای کادر

 ا های هندسی اصلی با مقو  ساخت حجم ,)دوران خ  و سطح(
( )دایاره  optical artدی )ترسیم یک جسام ساه بعا   پروژه :

 برجسته درون مربع سطح(

   

بافت سازی با عناصر مختلف و جنسیت پردازی )اساتفاده از   -
 ،گونی وچوب(شیشه 

   

    ایجاد ریتم و حرکت با تکنیک کالژ )نخ کاموا یا مشابه ( -

هاای   اجرای انواع کادر با شکل و اندازه ,بندی  اجرای ترکیب-

نقطه،  ,ترسیم محورهای تناسب ,نقاط طالیی ترسیم ,مختلف

اجارای   ,بنادی  خ ، سطح در کادر با رعایات اصاول ترکیاب   

فضاسااازی در  ,بناادی در طراحاای احجااام  قااوانین ترکیااب 

 ,بندی به عناصر بصری و برعکس تبدیل ترکیب ,بندی ترکیب
 آنالیز آثار هنری
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 راحی اولیه ط

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    (drawing , designدو شيوه (اجراي طرح -

اجراي يك طرح با ترريب چند عنصر بصري جه   -
 صر ارتباطي جه  ، هزا ،موقاي  ...(مشخص رردن عنا

   

    اجراي طرح ) اسكيس ، اتود و يك طرح نهايي( -

اجراي نامهاي ساي  خارستري ) توسوك موداد نراهيكوي و     -
 ذغال (

   

    اجراي انواع باه ) يك باه  ترسيمي ، يك باه  تصويري( -

 نگرش :

 تشخیص تناسب و هماهنگی -

 مختلف در چیدمان اجسامارایه روش های  -

 صورت نمایشگاهی توجه به نظم و هماهنگی در محی  و چیدمان فضا و اجرای آن به-

 روشن و های خطی و سایه کار بردن تکنیک قابلیت تبدیل تصاویر طبیعت به طراحی با به -

 و ترسیمی در عکس و طراحی یهای بصر درک تفاوت بافت -

 بندی( دمان )ترکیبایجاد نورپردازی مناسب یک چی -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 توجه به کاربرد کاتر و انواع ابزار برش -

 توجه به تمیزی کار هنگام ارایه-

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 عدم آلودگی محی  زیست -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 اجرای پرسپکتیو 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

18 ۷8 48 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع مدادهای طراحی   دانش :
 انواع کاغذهای طراحی 

 یتخته شاس
 انواع پاک کن ها و تراش
 نمونه و مدل از اجسام ساده
ماکت اجسام هندسی و 

 غیرهندسی
 خ  کش 
 گونیا
 

    مفهوم پرسپکتیو -

    مفهوم نقطه گریز و خ  افق-

ساه   ,دو نقطه ای ,یاانواع پرسپکتیوهای خطی )یک نقطه -

 ایزومتریک , نقطه ای(

   

    پرسپکتیو جوی )رنگی( -

  : مهارت

    ترسیم یک پرسپکتیو یک نقطه ای )جاده( -

    ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای با الهام از مکعب )خیابان( -

ترسیم پرسپکتیو سه نقطاه ا ی باا اساتفاده از مکعاب )دیاد      -

 ساختمان( ,پرنده

   

    ترسیم پرسپکتیو دایره )سیلندر(-

تیو )فضاا ساازی   تعیین فواصل و اندازه ها باا قاعاده پرساپک   -
 راهروی مدرسه یا بیمارستان(

   

فضا سازی کامل همراه با تونالیته رنگی یک اثار )منظاره باا    -
 کوه و دریا و درخت(

   

 نگرش :

 تشخیص تناسب و هماهنگی -

 صورت نمایشگاهی توجه به نظم و هماهنگی در محی  و چیدمان فضا و اجرای آن به -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 توجه به کاربرد کاتر و انواع ابزار برش -

 توجه به تمیزی کار هنگام ارایه -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 عدم آلودگی محی  زیست -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 طراحی سنتی 

 موزشزمان آ

 جمع عملی نظری 

۷8 ۳8 188 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع مدادهای طراحی   دانش :
 انواع کاغذهای طراحی 

 تخته شاسی
 انواع پاک کن ها و تراش
 نمونه و مدل از اجسام ساده

ندسی و ماکت اجسام ه
 غیرهندسی
 خ  کش 
 گونیا
 

روش کشیدن  ,مفهوم ختایی ,کلیاتی در مورد نقوش سنتی -

، گل ،گل پنج پرروش ترسیم غنچه  ,، ته غنچهبرگچه ،دایره 

 روش ترسیم ساقه افشان ، گردان و گره و جوانه ,پروانه ای

   

اسلیمی  ,روش ترسیم سر اسلیمی , مفهوم و کلیات اسلیمی -

 ,اسالیمی خرطاومی   ,سربند بتاه ای  ,اسلیمی ساده ,رزایده دا
اسلیمی  ,اسلیمی دهان اژدری ,سربند صنوبری ,چنگ اسلیمی

 سه اسلیمی ,اسلیمی برگی ,پیچک

   

ویژگیهاای ترکیاب بنادی ختاایی و      ,مفهوم ترکیب بنادی  -
 اسلیمی

   

انواع قرینه سازی )انعکاسای انتقاالی و    ,مفهوم قرینه سازی -
 دورانی (

   

 ,، واگیره ای( 4/1،  2/1، مفهوم انواع تکرار زمینه )سراسری-
، تقسیم بندی زمینه و قالب های متداول آن )قالب لچک ترنج

اناواع تارنج و محاسابات و روش     ,، قالب چلیپاا( قالب محرابی

 ,انااواع  لچااک و محاساابات و روش ترساایم آن ,ترساایم آن
 محاسبات و روش ترسیم محرابی

   

شاناخت فضااها و تقسایم بنادی      ,و کلیاات حاشایه  مفهوم -

، گوشاه  ، حاشایه هاای باریاک    مفهوم حاشایه پهان    ,حاشیه

 روش محاسبات ,،واگیره

   

  مهارت :

بار  هاای کوچاک     ,تمرین ترسایم دایاره باا دسات آزاد     -

گال   ,سااقه افشاان   ,گل پنچ پر ,ته غنچه و غنچه ,)برگچه(

تمرین ترسایم   ,و جوانهگره  ,گل شاه عباسی ساده ,ای پروانه

 ,بر  مو ,بر  بزر  یا بر  کنگره ای
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 طراحی سنتی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت:

 ,اسالیمی سااده   ,اسلیمی زایده دار ,تمرین ترسیم سر اسلیمی-
ترکیب بندی  ,ترکیب بندی دهان اژدری ,اسلیمی سربند بته ای

ترکیاب   ,ترکیاب بنادی پیچاک    ,ساده با اسلیمی دهان اژدری

ترکیاب   ,ترکیاب بنادی برگای    ,بندی ساده با اسلیمی پیچاک 

 اسلیمیترسیم سه  ,بندی ساده با اسلیمی برگی

   

تمرین ترکیب بندی مختلف از اسلیمی و ختایی تلفیقی طباق  -
 الگو و اتود مربی

   

    دورانی ,انتقالی ,اجرای قرینه سازی انعکاسی -

تمرین ترسیم انواع ترنج و طراحای نقاوش اسالیمی و ختاایی     -

انواع لچک و طراحی نقوش اسلیمی و ختاایی داخال    ,داخل آن
 آن

   

رسیم حاشیه پهن و طراحی نقوش اسالیمی و ختاایی   تمرین ت-

حاشیه باریک و طراحی نقوش اسلیمی و ختایی داخل  ,داخل آن

 ترسیم واگیره   ,ترسیم گوشه ,آن 

   

 نگرش :

 رعایت تناسبات -

 دقت در ترسیمات ختایی-

 کنترل و تصحیح اشکالت هنر آموزان -

ختایی در جلسات اولیه برای افزایش دقت و اعتماد منع استفاده از پاکن درترسیم عناصر -
 به نفس 

 استفاده و تقلید از ترکیب بندی های سایر طراحان با تایید مربی -

 عدم استفاده از خالقیت فردی در این مرحله از طراحی -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 رعایت اصول ایمنی و بهداشت -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

- 
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 ستاندارد آموزش ا
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  رنگها  بررسی و تجزیه و تحلیل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 18 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 زشيمصرفي و منابع آمو

 انواع مدادهای طراحی   دانش :
 انواع کاغذهای طراحی 

 تخته شاسی
 انواع پاک کن ها و تراش

رنگ و روغن انواع رنگ)
اکولین ،اکرولیک، گواش، رنگ 
 های مورد استفاده دیگر(

 انواع قلمو، پالت، مواد حالل،  
 دایره رنگ 
 

ماواد   ،پالات  ،ابزار و مواد مورد نیاز در نقاشای )اناواع قلماو    -

رناگ هاای    ،گاواش  ،اکرولیاک ،رنگ و روغن اکولین  ،حالل

 مورد استفاده دیگر(

   

    مفهوم دایره رنگ-

    مفهوم تباین رنگ )تضاد رنگ( و کاربرد آن در نقاشی -

    مفهوم رنگهای خنثی )سیاه، سفید، خاکستری( -

    مفهوم واریاسیون )سیاه، سفید، رنگی(-

    ه رنگی )مایه ترکیبی رنگی(مفهوم تنالیت -

    رنگ با مفهوم بیان عاطفی آنها انواع  -

  مهارت :

    کار با ابزار و مواد مورد نیاز-

    (ایتن)ساخت دایره رنگ -

    ساخت یک نمونه تباین فام -

    روشن، تاریکی و روشنایی( و ساخت یک نمونه تباین تیره-

    ن اشباع )شدت و ضعف(ساخت یک نمونه تبای-

    ساخت یک نمونه تباین مکمل  -

    ساخت یک نمونه تباین همزمان -

    ساخت یک نمونه تباین سرد وگرم -

    ساخت یک نمونه تباین وسعت سطح -

    م دار افساخت یک واریاسیون خاکستری -

    ساخت یک واریاسیون سیاه و سفید -

    سیون رنگیساخت یک واریا-

    لیته رنگ با ا نتخاب یک رنگ از دایره رنگ ناساخت ت-

کاارکردن باا    -رنگها با مفهوم بیاان عااطفی آنهاا      ساخت -
 رنگهای مختلف موجود در بازار
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 بررسی و تجزیه و تحلیل رنگها  

 زمان آموزش

 جمع ملیع نظری 

    

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 سرعت العمل در داشتن چندین قدرت تصمیم گیری در یک زمان -

 صرفه جویی در استفاده از رنگ-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 مصرف آب رعایت الگوی انرژی وصرفه جویی در مصرف -

 ایمنی و بهداشت : 

 بهداشت فردی و محی  کارگاه -

 نحوة نگهداری قلمو ها رنگ و پالت   -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -
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 ستاندارد آموزش ا
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 آماده سازی زمینه سفال 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 18 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع مدادهای طراحی   دانش :
 انواع کاغذهای طراحی 

 تخته شاسی
 انواع پاک کن ها و تراش
 نمونه و مدل از اجسام ساده
ماکت اجسام هندسی و 

 رهندسیغی
 خ  کش 
 گونیا
رنگ و روغن انواع رنگ)

اکولین ،اکرولیک، گواش، رنگ 
 های مورد استفاده دیگر(

 انواع قلمو، پالت، مواد حالل،  
 دایره رنگ 

چسب چوب، سمباده، کمپرسور 
  و پیستوله

کاربن با رنگ های مختلف و 
 کاغذ پوستی

مواد ثابت کننده رنگ )کیلر، 
 (نیم پلی استر، روغن جال

 کوزه

 ظروف سفالی 
 انواع طرح 
 

 ،چساب چاوب  )ابزار و مواد مورد نیاز در زمینه سازی سافال   -

 (کمپرسور و پیستوله ،قلم مو ،سمباده

   

    بتونه زدن سطح سفال )سوراخ گیری( روش -

    نآسمباده زدن و صیقلی کردن  روش -

    ستر زدن سطح سفالآ مفهوم و روش -

  مهارت :

 استفاده صحیح از ابزار)ماده سازی زمینه سفال برای نقاشیآ -
 (کمپرسور و پیستوله ،قلم مو ،سمباده ،چسب چوب)

   

    بتونه زدن سطح سفال )سوراخ گیری( -

    نآسمباده زدن و صیقلی کردن  -

    ستر زدن سطح سفالآ -

 نگرش :

 صرفه جویی در استفاده از رنگ-

 ه ای رعایت اخالق حرف-

 مصرف آب انرژی و رعایت الگویصرفه جویی در مصرف -

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 بهداشت فردی و محی  کارگاه -

 نحوة نگهداری قلمو ها رنگ و پالت   -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  هبرگ -

 عنوان : 

 انتقال طرح روی سفال 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 01 05 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع مدادهای طراحی   دانش :
 انواع کاغذهای طراحی 

 تخته شاسی
 و تراشانواع پاک کن ها 

 نمونه و مدل از اجسام ساده
ماکت اجسام هندسی و 

 غیرهندسی
 خ  کش 
 گونیا
رنگ و روغن انواع رنگ)

اکولین ،اکرولیک، گواش، رنگ 
 های مورد استفاده دیگر(

 انواع قلمو، پالت، مواد حالل،  
 دایره رنگ 

چسب چوب، سمباده، کمپرسور 
  و پیستوله

کاربن با رنگ های مختلف و 
 تیکاغذ پوس

مواد ثابت کننده رنگ )کیلر، 
 (نیم پلی استر، روغن جال

 کوزه

 ظروف سفالی 
 انواع طرح 

 

    کپی و کاربن با رنگ های مختلف و کاغذ پوستی انواع -

    انتقال طرح روی سفالروش  -

  مهارت :

انتقال طرح روی سافال و نقاشای روی سافال باا رنگهاای       -

ا رناگ هاای مختلاف و کاغاذ     کار با کپی و کااربن با  )مختلف

  (پوستی

   

    انتقال طرح روی سفال در صورت نیاز -

 نگرش :

 صرفه جویی در استفاده از رنگ-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار -

 مصرف آب انرژی و رعایت الگویصرفه جویی در مصرف -

 ایمنی و بهداشت : 

 حی  کارگاهبهداشت فردی و م --

 نحوة نگهداری قلمو ها رنگ و پالت  -

 رعایت اصول ارگونومی -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

- 
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 نقاشی روی سفال  

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 55 01 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع مدادهای طراحی   دانش :
 انواع کاغذهای طراحی 

 تخته شاسی
 انواع پاک کن ها و تراش
 نمونه و مدل از اجسام ساده
ماکت اجسام هندسی و 

 غیرهندسی
 خ  کش 
 گونیا
رنگ و روغن انواع رنگ)

گ اکولین ،اکرولیک، گواش، رن
 های مورد استفاده دیگر(

 انواع قلمو، پالت، مواد حالل،  
 دایره رنگ 

چسب چوب، سمباده، کمپرسور 
  و پیستوله

کاربن با رنگ های مختلف و 
 کاغذ پوستی

مواد ثابت کننده رنگ )کیلر، 
 (نیم پلی استر، روغن جال

 کوزه

 ظروف سفالی 
 انواع طرح 

 

    استر، روغن جال( مواد ثابت کننده رنگ )کیلر، نیم پلی -

    پرداخت و تکمیل نقاشی روی سفال روش-

    مفهوم مدیوم ایجاد بافت -

  مهارت :

روی سفال با  نقاشی طرح های منتقل شده و یا طراحی شده-

 رنگهای نقاشی روی سفال  ,مداد رنگی ,رنگ اکرولیک

   

زه باا  پروژه: نقاشی روی سفال با مداد رنگی )چند نموناه کاو  -

با اکرولیک )چند نموناه ظارف باا     ,طرح های سنتی و مدرن(
 طرح های سنتی و مدرن (

   

    استفاده از مدیوم جهت ایجاد بافت روی سفال )ترک و غیره(-

 نگرش :

 صرفه جویی در استفاده از رنگ-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار -

 مصرف آب انرژی و رعایت الگویصرفه جویی در مصرف -

 ایمنی و بهداشت : 

 بهداشت فردی و محی  کارگاه --

 نحوة نگهداری قلمو ها رنگ و پالت  -

 رعایت اصول ارگونومی -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

- 
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ی سفال  پرداخت و تکمیل نقاشی رو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 5 01 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع مدادهای طراحی   دانش :
 انواع کاغذهای طراحی 

 تخته شاسی
 انواع پاک کن ها و تراش
 نمونه و مدل از اجسام ساده

جسام هندسی و ماکت ا
 غیرهندسی
 خ  کش 
 گونیا
رنگ و روغن انواع رنگ)

اکولین ،اکرولیک، گواش، رنگ 
 های مورد استفاده دیگر(

 انواع قلمو، پالت، مواد حالل،  
 دایره رنگ 

چسب چوب، سمباده، کمپرسور 
  و پیستوله

کاربن با رنگ های مختلف و 
 کاغذ پوستی

مواد ثابت کننده رنگ )کیلر، 
 (ستر، روغن جالنیم پلی ا

 کوزه

 ظروف سفالی 
 انواع طرح 

 

    مواد ثابت کننده رنگ )کیلر، نیم پلی استر، روغن جال( -

    پرداخت و تکمیل نقاشی روی سفال روش-

  مهارت :

کار با مواد ثابات کنناده   پرداخت و تکمیل نقاشی روی سفال)-

یال  پرداخات و تکم  ,رنگ )کیلر، نیم پلی اساتر، روغان جاال(   
 نقاشی روی سفال

   

 نگرش :

 صرفه جویی در استفاده از رنگ-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار -

 مصرف آب انرژی و رعایت الگویصرفه جویی در مصرف -

 ایمنی و بهداشت : 

 بهداشت فردی و محی  کارگاه --

 نحوة نگهداری قلمو ها رنگ و پالت  -

 یت اصول ارگونومیرعا -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

- 
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 استاندارد آموزش 

ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
صنایع دستی هنر و بازاریابی 

زمان آموزش

جمع عملی نظری

201030

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 د، مواابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

اصول بازاریابی صنایع دستی -

روشهای تحقیقات بازار و کاربرد آنها در صنایع دستی -

روانشناسی مشتریان صنایع دستی -

تعامل و ایجاد انگیزه در مشتریان صنایع دستیروش  -

باطی خالق ایجاد رواب  عمومی و برنامه های ارت روش های-
بامشتریان صنایع دستی

ارتباط تلفنی ماوثر باا مشاتریان و تولیادگران صانایع      روش -
دستی

نامه نگاری موثر با مشتریان و تولیدگران صنایع دستیروش -

ارتباط الکترونیکی موثر با مشتریان و تولیدگران صنایع روش  -
دستی

یکی صنایع دستیبازاریابی و فروش الکترونروش  -

مهارت :

 تجزیه و تحلیل محی  و بازار صنایع دستی-

 جذب و تعامل موثر با مشتریان صنایع دستی-

 بازاریابی و فروش صنایع دستی بوسیله تلفن ، نامه و اینترنت-
 )ایجاد سایت های فروش مجازی بصورت الکترونیکی(

 صنایع دستیارتباط موثر با صنعتگران -

 برنامه ریزی تولید صنایع دستی-

)ایجاد نمایشگاه و شرکت در  برنامه ریزی توزیع صنایع دستی-
نمایشگاههای داخلی و خارجی(

 برنامه ریزی ارتقای صنایع دستی-

مدیریت ارتباط با مشتری -

 ساتی برنامه ریزی و مدیریت  تعیین ارزش افازوده صانایع د  -
)چاپ محصول بر روی استند و غیره( 

 بازاریابی علمی و حرفه ای در صنایع دستی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 بازاریابی هنر و صنایع دستی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

عدم تعصب کورکورانه نسبت به کاال و خدمات خود ساوء گیاری مغرضاانه نسابت باه      -

 کاالی رقبا

اعتقاد به استفاده صحیح از تلفن ، نامه و اینترنات بعناوان ابازاری در بازاریاابی صانایع      -

 دستی

 شتریان و تولیدگرانامانتداری و حفظ اسرار شخصی م-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 دقت در بکارگیری اصول صحیح مشتری مداری -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 رعایت ا صول ایمنی و بهداشت -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

- 
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد۷ معمولی کمپرسور 1

  عدد ۷ معمولی پیستوله رنگ 2

  عدد 1 سانتیمتر ۳8×188 تخته وایت برد ۷

  عدد 1 سری کامل تجهیزات جعبه کمک های اولیه 4

  عدد 1 کیلویی 6پودر خشک  کپسول آتش نشانی 5

  عدد ۷ چوبی میزکار 6

  عدد 15 وبیچ صندلی ۳

  عدد 1 سیستم کامل  کامپیوتر 0

  عدد 1 ژکتوروپر ویدیو  0

  عدد ۷ قرمز،آبی ماژیک وایت برد 18

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  06تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  ي و دقیق مشخصات فن نام  رديف

  15 بشقاب  خمره ای ، سفال 1

  B،H 15انواع  مداد طراحی 2

  15 طراحی زغال  ۷

  15 خشک چرب و پاستل 4

  رول ۷ کاهی کاغذ طراحی 5

  رول ۷ پرزدار مقوا 6

  رول ۷ پوستی کاغذ ۳

  رول ۷ سیاه و آبی کاغذ کاربن 0

  مقداری فوری مواد بتونه 0

  مقداری موجود در بازار  پودر مل 18

  15 شمال 688 چسب چوب 11

  15 نازک ماسک دهان 12

  مقداری اکولین گواش، اکریلیک، رنگ 1۷

  تعدادی فلزی ظروف شیشه ای، میوه، گل، کاسه، طرح 14

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 06مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  -

 

 برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عددA۷ 15 تخته شاسی 1

  عدد15 مخصوص طراحی سه پایه 2

  عدد15 تخم مرغی پالت رنگ ۷

  عدد15 688 و ۷88 سمباده 4

  عدد15 تخت قلم مو 5

  عدد ۷ وایت برد تخته پاک کن  

  عدد15 گرد قلم مو 6

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 


