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  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي 
  ضا خواه مسول گروه صنايع دستي و هنرصديقه ر

  ريزي درسي استان قزوين برنامه كميته  رييس مديركل و  آقاي سيدمحمد حسيني 
 ريزي درسي استان قزوين  برنامه آقاي اميرسعيد مصباح   نايب رييس كميته 

 :شغلآموزشهمكار براي تدوين استانداردحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قزوين  -
-   

 :اصالح و بازنگري  فرآيند
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قزوين  -
-  
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   
  .نوي از آن موجب پيگرد قانوني است كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و مع

 



 

 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  گرافيك   ليسانس  روش ثريا نيكو   1
استاد هنرهاي 

  تجسمي 
  سال30

 :تلفن ثابت 

  09123279311: تلفن همراه 
    : ايميل 

   : آدرس 

  نقاشي   ليسانس   حميد طربي  2
استاد هنرهاي 

  تجسمي 
 سال 30

 :تلفن ثابت 

  09121340219: تلفن همراه 
    : ايميل 

   : آدرس 

3  
سپيده سيد 
  موسوي

  كارشناسي 
پژوهش 

  هنر
مدير و مربي 

  هنرهاي تجسمي
  سال 14

 02833340145:تلفن ثابت 

  09128826542: تلفن همراه 
ــل  : ايميـــــــــــــــــــ
spidemosa@yahoo.com 

  راه فلسطين4 -قزوين: آدرس 

  سال 25  مربي نقاشي هنر ديپلم  ابوالحسن طريقتي  4

 02833236004:تلفن ثابت 

   09125810215:تلفن همراه 
  :يميل ا

  : آدرس 

 گرافيك كارشناسي  الهام رمضاني  5
مربي هنرهاي 

  تجسمي
  سال 10

 :تلفن ثابت 

  09127881712: تلفن همراه 
ــل  : ايميـــــــــــــــــــ
elhame.ramezani@yaho

o.cm 

  : آدرس 

 كارشناسي  فاطمه مردعلي  6
مرمت آثار 
 تاريخي

كارشناس 
  آزمونهاي هنر

  سال 7

 :تلفن ثابت 

   09193810331:تلفن همراه 
ــل  ايميــــــــــــــــــــ

:
arman7184@yahoo.com  

  :آدرس 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  : شرح شغل 
كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . يك استاندارد آموزشي  ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . ك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از ي
  :كارورزي

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     آموزش يك شايستگي كه فـر مانند .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   هشـامل سـ   ، كهفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

  : شايستگي 
  . دارد توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استان

  : دانش 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . توانمندي يا شايستگي حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك 
  : نگرش 

  .  اخالق حرفه اي مي باشد  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و
  : ايمني 

  .دث و خطرات در محيط كار مي شود مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوا
  :توجهات زيست محيطي 

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 
 

   :شغل استاندارد آموزش نام 

  پيشرفته نقاش 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

كار با ابزار رنگ و انواع  مي باشد و شامل شايستگي هايهنرهاي تجسمي  گروهشغلي از  پيشرفتهنقاش 
اجراي منظره رنگ روغن روي بوم به سبك طبيعت گرا ،  ،نقاشي روغني، آبرنگ و پاستل گچي  رنگهاي

اجراي طرحهاي منظره، گل و طبيعت بيجان و چهره با تكنيك آبرنگ و پاستل  ،رئاليسم وامپرسيونيسم 
، جشنواره هنرهاي تجسمياين شغل با نمايشگاههاي طراحي و نقاشي ،نمايشگاه هاو مراكز عرضه  .مي باشد

  .ها و مسابقات هنري در ارتباط است
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  ) پايان دوره راهنمايي( پايان دوره اول متوسطه  :ميزان تحصيالت حداقل
   چشم و دست سالمداشتن :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  مقدماتي  نقاش : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت   403:طول دوره آموزش                   
  ساعت     48:  ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت  355:  ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     - :   كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت    -:    ـ زمان پروژه                           

 )به درصد( ندي ارزشيابي بودجه ب

  %25: كتبي  - 

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  سال سابقه كار4با ) گرافيك -نقاشي(دارا بودن مدرك كارداني در يكي از رشته هاي هنرهاي تجسمي-1
  سال سابقه كار 2با ) گرافيك -اشينق(رشناسي در يكي از رشته هاي هنرهاي تجسميادارا بودن مدرك ك -2

 

 



 

  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

انواع منظره را به تكنيك رنگ روغن به سبك رئاليسم و امپرسيونيسم، انواع منظره، تركيب بندي  پيشرفتهنقاش 
  .اجرا مي كند روي انواع زمينه ها گل، اشياءو طبيعت بيجان و چهره  را با تكنيك آبرنگ و پاستل گچي

  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Advance Painting  
Oil painting 

watercolor painting 

soft pastel painting 

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

  مقدماتينقاش 
  نقاش رنگ روغن كار

  نقاش آبرنگ كار
  پاستل كارنقاش  
  نقاش مداد رنگي كار 

  نقاش آكريليك كار
  نقاش روي پارچه

  نقاش ديواري
  تصوير ساز كتاب كودك

  مربي نقاشي كودكان
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع                جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

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

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

                نياز به استعالم از وزارت كار :  د 

  



 

 
 
 
 

                        شغل آموزش استاندارد 
   شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 نقاشي با رنگ روغن1
 نقاشي با آبرنگ2
 نقاشي با پاستل گچي  3

 

 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -

  :عنوان 
  نقاشي با رنگ و روغن 

 زمان آموزش

 معج عملي نظري  

35 250 285 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

سه پايه بوم در انواع .1    :دانش
متحرك و ثابت به تعداد 

  كارآموزان
پالت رنگ سازي با صفحه .2

  شيشه اي
سه پايه نگهدارنده مدل يا .3

  عكس
براي ظروف مختلف .4

  نگهداري حالل ها
ظروف زباله هاي نفتي و . 5

  شيميايي
سري كامل رنگ روغن .6

  تيوپي
  روغن بزرك.7
  حالل هاي مختلف.8
رقيق كننده و خشك كننده .9

  هاي مختلف
  بوم در اندازه هاي مختلف.10
مقوا با اندازه و بافتهاي .11

  مختلف 
  انواع قلموها و جاي قلمو.12
  كاردك هاي مختلف.13
  خته شاسيت.14
  لوازم طراحي . 15
  لوازم تحرير.16
  دوربين عكاسي.17

  رايانه
  ويدئو پروژكتور.18
  كتابهاي آموزشي.19
  كتابهاي مرجع تاريخ هنر.20
  نرم افزار آثار هنرمندان.21
  ميز كار و روشنايي مناسب.22
  دستگاه تهويه هوا.23
  ميز نور.24

       تعاريف رنگ از نظر فيزيولوژي-

        ر و رنگارتباط نو-

       اصطالحات رنگ شناسي-

  تاريخچه رنگ روغن-
  انواع رنگهاي روغني-
  انواع حالل ها-
  )واسطه ها(انواع بست ها-
  انواع خشك كن ها-
  انواع روغن ها-
 )كاردكها: قلموها ب:الف( ابزار اثرگذار در تكنيك رنگ روغن-
  )ميز كار: پالت ج:سه پايه ها ب:الف(ابزار جانبي-
 ،نـواع بـوم   ا، زمينه هاي نقاشي با رنگ روغـن (ر اثر پذيرابزا-

  )چوب ،انواع مقوا 
  تثبيت كننده ها-
  تاريخ سبكهاي هنري از رنسانس تا معاصر-
، )واقــع گــرا(بررســي آثــار هنرمنــدان در ســبكهاي رئاليســم-

  )لكه رنگي(و امپرسيونيسم)طبيعت گرا(ناتوراليسم
  

      

  
  

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  تحليل آموزش ي  برگه -
  :عنوان

  نقاشي با رنگ و روغن 
 زمان آموزش

جمع عملينظري  
  

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

      :مهارت
اجراي دايره رنگ ايتن و تناليته ها با رنگ روغـن روي بـوم-

 يا مقوا
     

ساختن خنثي هاي رنگي و بي رنگ با رنگ روغن روي بـوم-
 )خاكستري هاي فام دار و بي فام(يا مقوا

     

سـرد،(ساختن تركيبات رنگي مختلف با توجه به فضاي كـار-
 روي بوم يا مقوا...) گرم،هماهنگ، متضاد و

     

 كاركردن با كاردك رنگ سازي و رنگ گذاري-
  رقيق ساختن رنگها-

  ن از خشك كن ها و روغنها هنكام كاراستفاده كرد
  آماده كردن انواع مقوا براي كاربا رنگ روغن-
اجراي چند منظره با فضاي مختلف رنگي با تكنيـك رنـگ   -

روغن روي بوم و مقوا با توجه به آثار هنرمندان سبك واقـع  
  گرا و طبيعت گرا

  تشخيص و ساختن رنگهاي مورد نياز با توجه به طرح
  وم با توجه به اندازه اثرآماده سازي ب:ب
  اجراي مرحله آستركاري روي بوم:ج
  طراحي اوليه با تركيب بندي مناسب با استفاده از قلمو: د
  )نورها و سايه ها(ساخت رنگهاي مرحله دوم:ه
  ايجاد بافت هاي مختلف طبيعت:و

  با استفاده از انواع قلمو و كاردك
  نورگذاري تابلو:ز
بيت رنگها و اماده سـازي بـراي نصـب يـا     فيكس كردن تابلو براي تث: ح

  عرضه
اجراي منظره با تكنيك رنگ روغن روي بوم يـا مقـوا بـه    -

سبك امپرسيونيسم يا لكه گذاري رنگي بـا توجـه بـه آثـار     
  هنرمندان در اين سبك

  انتخاب بوم با توجه به اندازه اثر:الف
  نساختن رنگهاي الزم براي كار با توجه به طرح و تناليته هاي آ:ب
  طراحي اوليه با تركيب بندي مناسب :ج
رنگ گذاري روي بوم يا مقوا به روش لكه گـذاري و توجـه بـه خـيس     :د

  بودن زمينه كار
  اجراي رنگهاي هارموني و متضاد با توجه به سبك امپرسيونيسم:ه
  رنگ گذاري با كاردك براي ايجاد بافتهاي مختلف :و
  نور گذاري نهايي:ز
   ا رنگ روغن روي بوم يا مقوانقاشي از طبيعت زنده ب-

  پيدا كردن كادر و تركيب بندي :الف
  اجراي طرح اوليه: ب
  ساختن رنگهاي الزم متناسب با نور محيط :ج
  رنگ گذاري روي بوم به روش لكه اي در سبك امپرسيونيسم:د
استفاده كردن از كاردك و قلموهاي بزرگ براي ايجاد بافـت و سـرعت   :ه

 قاشي در طبيعت زندهبخشيدن به كار هنگام ن

     

  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

  نقاشي با رنگ و روغن 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :نگرش 
  رنگي در انواع طرحهاتشخيص خانواده هاي -
  در آثارآن  درك منظور  هنرمند در بكارگيري رنگ و تركيبات-
  بررسي تكنيكهاي تركيبي رنگ-
  اجراي يك طرح به روش خاكستري هاي رنگي و برعكسدقت در -
  كيب رنگ مناسبربررسي تغييرات نور و رنگ در محيط براي ايجادتدقت در -
  با ايجاد تغييردر آن ايجاد خانواده رنگي جديد در يك طرح-
  آماده سازي كار براي عرضه و فروش-
  گاهي از روشهاي بازاريابيآتوجه به خواست و نياز بازار فروش آثار هنري و -
  ارتباط با مراكز عرضه آثار هنري، نمايشگاهها، گالري ها، سايتهاي هنري و جشنواره ها-
  برگزاري نمايشگاه-
  صرفه جويي در مصرف انرژي -
  كيفيت كار  كنترل-
  صرفه جويي در مصرف انرژي -
  كنترل كيفيت كار-
  رعايت اخالق حرفه اي -

  

  : ايمني و بهداشت 
  كار پس از پايان تميزي و نظم -
  تميز نگهداشتن ابزار و تجهيزات كارگاه -
  شستشوي دستها هنگام كار با مواد و حالل هاي شيميايي -
  رعايت اصول ارگونومي-

  :محيطي  توجهات زيست
  در مصرف مواد عدم دورريز مواد رنگي و صرفه جويي -
  عدم آلودگي محيط زيست با حالل ها و ساير مواد شيميايي -
  جمع آوري مواد اضافي باقيماندده در طبيعت هنگام اجراي زنده -
  مديريت پسماند -

 
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان 
  رنگنقاشي با آب 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

10 60 70 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

انواع تخته شاسي و كالف .1    :دانش
  براي شاسي كردن

  پالت.2
  آبرنگهاي قرصي و تيوپي.3
انواع قلموهاي سرتخت و .4

  صوص آبرنگسرگرد مخ
  كاردك.5
  كاتر.6
  چسب هاي مختلف. 7
  اسفنج و پارچه نخي.8
انواع مقواهاي آبرنگ با .9

  پرس مختلف
  سفال و چوب.10
مقواهاي رنگي براي حاشيه .11

  سازي و پاسپارتو
  موزشيآكتابهاي .12
موزشي و آنرم افزارهاي .13

  مدل
مدل هاي مختلف ميوه .14

  .....اشياء پارچه و

      و ساختار انانواع آبرنگ -

 ابزارهاي اثر گذار در آبرنگ-
  قلموها)الف
  اسفنج)ب
  كاردك)ج
  چسب پوشاننده)د

     

  ابزار جانبي-
  انواع چسب)الف
  گيره ها)ب
  تخته شاسي)ج
  ظروف آب)د
  پالت)ه

     

  ابزار اثر پذير-
  انواع مقواها)الف
  سفال)ب
  چوب)ج
                      تاريخچه آبرنگ                                 -
  هنرمندان آبرنگ كار                   -
  كاربرد آبرنگ در نقاشي ايراني        -

     

  
  
  
  
  
  



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

  نقاشي با آبرنگ 
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،انش د
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

      :مهارت

كالف بندي(آماده سازي زمينه كار براي كار با تكنيك آبرنگ-
  )و فيكس كردن

     

  اجراي تكنيك خيس در خيس منظره-
  انتخاب مقواي مناسب)الف
  بندي طراحي اوليه و تركيب)ب
  تنظيم ميزان آب در قلمو و كاغذ)ج
  رنگ گذاري)د
  نگهداشتن سفيدي كاغذ براي نور شديد)ج
 استفاده از چسب براي جلوگيري از باد كردن و تا شدگي مقوا)د
  اجراي تكنيك خشك در خيس منظره با آبرنگ-

  آماده سازي رنگها)الف
  رنگ گذاري با انواع قلمو)ب
  ايجاد بافت)ج
  سب ميسكتاستفاده از چ)د
  اجراي منظره با آبرنگ به روش ساخت و ساز -
  اجراي تركيب بندي گل به روش خيس-
  اجراي تركيب بندي گل به روش نيمه خيس و خشك-
اجراي تركيب بندي گل به روش ساخت وساز بـا بكـارگيري   -

  ابزار مناسب
  ء مات براق شفافاجراي تركيب بندي هاي اشيا-

  اجراي بافت با استفاده از ابزار مختلف -
  اجراي تكنيك آبرنگ با تركيب مدادرنگي-
  اجراي تكنيك آبرنگ با تركيب مداد شمعي و شمع-
  )پاسپارتو (ساخت حاشيه-
  نيك آبرنگ روي زمينه چوب يا سفالاجراي تك-

     

  



 

  
  

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

  نقاشي با آبرنگ 
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    :نگرش

 استفاده از آبرنگ براي پيش طرح يا اسكيس در موضوعات مختلف-
 ك هاي تركيبيبررسي اجراي انواع طرحها با آبرنگ با استفاده از تكني-
  كارت پستال دمانن بنيبه كارگيري آبرنگ براي تهيه محصوالت كار-
  آماده سازي اثر براي عرضه و فروش-
  بازاريابي و قيمت گذاري -
  صرفه جويي در مصرف انرژي -
  كنترل كيفيت كار-
  رعايت اخالق حرفه اي-

  : ايمني و بهداشت 
 هنگام كارتوجه به استفاده از انواع چسب يا كاردك-
  مراقبت هاي الزم از قلموهاي آبرنگ هنگام استفاده و شستشوي صحيح انها-
 رعايت اصول ارگونومي -

 :توجهات زيست محيطي 
 عدم دورريز مواد مختلف مانند كاغذ يا مقوا-
 مصرف بهينه مواد و ابزار-
  مديريت پسماند-

 



 

 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  نقاشي با پاستل گچي

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 45 48 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رنگ 48تا  24پاستل گچي .1    :دانش 
  محو كن.2
  انواع پاكن ها.3
  انواع مقواهاي بافت دار.4
  خته شاسيت.5
  لوازم طراحي و تحرير.6
چسبهاي كاغذي و شيشه .7
  اي
مقواهاي رنگي براي .8

  پاسپارتو 
  فيكساتيو.9

تجهيزات كالسي مانند .10
  قبل

       انواع پاستل گچي و ساختار آن-

  ابزارهاي اثرگذار در تكنيك پاستل-
  محو كن)الف
  پنبه يا گوش پاكن)ب
  مدادهاي رنگي و مدادهاي طراحي) ج
  پاكن ساده و خميري )د

     

  ابزار اثر پذير-
  انواع كاغذ)الف
  انواع مقوا)ب

     

       تثبيت كننده ها -

    :مهارت 

       انتخاب مقواي مناسب با طرح براي اجراي پاستل-

       )خانواده رنگي(پيدا كردن رنگهاي متناسب با طرح -

       طراحي اوليه و تركيب بندي-

  نيك پاستلاجراي منظره با تك-
  نمايش بافتهاي نرم مانند ابر و آسمان)الف
  نمايش بافت درختان و ساير بافتهاي طبيعت) ب
  در تركيب رنگها و پنبه بكار گيري محو كن)د
  استفاده از پاكن براي نمايش نور)ه
  لكه گذاري با پاستل)و
  اجراي تركيب بندي اشياء با روش محوكاري و لكه گذاري -
  ش محوكاري  و لكه گذارياجراي چهره با رو-
  اجراي گل و ميوه با روش محوكاري و لكه گذاري-
  فيكس كردن اثر با فيكساتيو-
  كردن كار حاشيه سازي و پاسپارتو-

     

  
  
  



 

  
  

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  نقاشي با پاستل گچي

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    :نگرش

 تركيب پاستل گچي با ساير تكنيكهاي رنگ-
 آماده سازي اثر براي فروش و بازاريابي-
  انتخاب پاسپارتو مناسب با طرح-
  صرفه جويي در مصرف انرژي -
  كنترل كيفيت كار-
  حرفه اي رعايت اخالق-

  : ايمني و بهداشت 
 توجه به تميزي پس از پايان كار-
 توجه به تميز نگهداشتن ابزار و تجهيزات-
 رعايت اصول ارگونومي-

 :توجهات زيست محيطي 
 عدم دورريز مواد رنگي در فضاي طبيعت-
 توجه به تهويه هوا  و تنفس هنگام كار با پودر گچ پاستل-
  اندمديريت پسم-

 



 

 
 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
مشخصات فني و نام رديف

  دقيق 
  توضيحات   تعداد

متناسب با حالت و   ميز طراحي  1
  ارگونومي بدن

    به تعداد هنرجويان

متناسب با حالت و   صندلي  2
  ارگونومي بدن

    به تعداد هنرجويان

يعي و متناسب با نور طب  تجهيزات روشنايي  3
رنگ ديوارها و مساحت 

  كارگاه

-    

    1  استاندارد  اساليد  4
    1  استاندارد  ويدئو پروژكتور  5
    2  ويژه كارآموزان  كامپيوتر و پرينتر  6
    1  ويژه كارآموزان  دوربين عكاسي  7
    1  ويژه كارگاه  وايت برد  8
    2  ويژه كارگاه  چراغ مطالعه  9
    2  نصب آثار  برد   10
    يك جلد از هريك  آموزشي   عكتابهاي مرج  11
    يك جلد از هريك  ويژه كارآموزان  كتابهاي آثار هنرمندان  12
    1  ويژه كارآموزان  نرم افزارهاي مرتبط گرافيكي  13
    1  ويژه كارگاه  نرم افزارهاي شناخت تاريخ هنر  14
مجموعه عكس و تصاوير مرتبط با   15

  كار همراه پايه مدل
    1  ويژه كارآموزان

متناسب با فضا و   ويژه كارگاه  ايل سرمايشي و گرمايشيوس  16
  مساحت

  

    1  ويژه كارآموزان  ميز نور  17
    1  ويژه كارآموزان  مدلهاي اشياء،گل و ميوه ها  18
    به تعداد هنرجويان  ويژه كارآموزان  سه پايه نقاشي و پالت رنگسازي  19
    1  ويژه كارگاه  ابزار بوم سازي  20

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15براي يك كارگاه به ظرفيت تجهيزات  -

 

 



 

                  
  

  برگه استاندارد مواد  -          
مشخصات فني و نام رديف

  دقيق 
  توضيحات  تعداد

متناسب با طرح درس و تعداد  A4 انواع كاغذ 1
  هنرجويان

  

    " استنباخ،فابريانو انواع مقوا 2
    " نقاشي انواع بوم 3
    " ويژه كارآموزان انواع فيبر و سفال 4
   رول 2 كاغذي و شيشه اي چسب هاي 5
   بسته3 مايع و جامد چسب 6
   ا بسته چوب و ميسكت چسب 7
   ا بسته ته گرد و منگنه سوزن 8
    1 پرينتر جوهر 9
    2 )فيكساتيو(تثبيت كننده اسپري 10
تعداد متناسب با طرح درس و  روغني رنگ 11

  هنرجويان
  

متناسب با طرح درس و تعداد  ويژه نقاشي آبرنگ 12
  هنرجويان

  

متناسب با طرح درس و تعداد  ويژه نقاشي پاستل گچي 13
  هنرجويان

  

متناسب با طرح درس و تعداد  ويژه نقاشي مداد رنگي 14
  هنرجويان

  

   بسته1 ويژه كارآموزان شمع و پارافين 15
   بسته 1 وزانويژه كارآم نمك 16
   ليتر 2 ...)تينر و-نفت( حالل 17
متناسب با طرح درس و تعداد  ويژه كارگاه خشك كن ها 18

  هنرجويان
  

متناسب با طرح درس و تعداد  ويژه كارگاه روغنها و جال دهنده ها 19
  هنرجويان

  

  : توجه 
  . محاسبه شود نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 



 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
 توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام رديف

    متناسب با تعداد هنرجويان ويژه كارآموزان انواع مداد 1
   " سرتخت انواع قلمو 2
   " سرگرد انواع قلمو 3
   " ويژه كارآموزان انواع كاردك 4
   " ارآموزانويژه ك تيغ هاي شيشه 5
   " ويژه كارآموزان كاتر 6
   5 ويژه كارآموزان قيچي 7
   5 ويژه كارآموزان خط كش 8
    10 ويژه كارآموزان گيره هاي نگهدارنده 9
    متناسب با تعداد هنرجويان ويژه كارآموزان پالت رنگ  10
   " ويژه كارآموزان تخته شاسي  11
   " ويژه كارآموزان شيشه رنگ  12
   " ويژه كارآموزان اع محو كنانو  13
    " ويژه كارآموزان انواع پاكن  14

  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  



 

  
  

 

 

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

 شر يا توليد كنندهنا محل نشرسال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزاررديف

كاربرد رنگ و تكنيكهاي  1
 نقاشي

 مارليك - - عربعلي شروه جكستيمر

اصول و مباني هنرهاي  2
  تجسمي

محمد حسين 
  حليمي

  افست - - -

محمد حسين   يوهانس ايتن  كتاب رنگ ايتن 3
  حليمي

وزارت فرهنگ و  - -
  ارشاد اسالمي

  لوتوس - -  گشايش فرهاد  هنري رانكين پور  تركيب بندي در نقاشي 4
  مارليك - - پريسا محقق زاده  جودي مارتين  تركيب رنگ 5
 نشر ني - -  قاسم روبين اصول نقاشي با رنگ روغن 6

 Jan Kunz - - - North Light آموزش آبرنگ 7

Book 

 نشر ني - - - قاسم روبين نقاشي با آبرنگ 8

 مارليك - - -  سپيده يغمايي آموزش آبرنگ 9

محمد تقي   هلن گاردنر در گذر زمانهنر  10
 فرامرزي

 آگه - -

محمد تقي   - تاريخ هنر نوين 11
 فرامرزي

 نگاه - -

ماريا گودفري   تاريخچه امپرسيونيسم 12
  بلوندن

 بهار - - قاسم روبين

 يمجموعه كتابها 13
گروه تحصيلي (هنرستان

  )هنر

 آموزش و پرورش - - - -

 



 

 
 
 
 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(آموزشي ساير منابع و محتواهاي-

 سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
/مولف

 مولفين

  /مترجم
 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

  -  سروش  -  ناز مريم شيخها  جان ليدزي  1388  هنر رنگ سازي 1
نشر دنياي   - عزت اله نورپرور  ديويد فرند  1385  كمپوزيسيون در نقاشي 2

  نو
-  

فرهنگ   -  - روئين پاكباز  1388  دايره المعارف هنر 3
  معاصر

-  

مريم  1390 گرايشهاي هنري 3
 وشاهيرخس

 - آبان - -

 

 

 



 

 

 
 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان

American Artist1 

Oil Painting.com2 

Water Color Painting3 

artfully 4 

Www.artnet.com 5 

Www.artcyclopedia.com 6 

Finearttip.com7 

World Of  Water Color8 

  
  

  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 
  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

  
  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

     انتشارات مارليك تاريخ هنر 1
      آثار موزه هاي جهانمجموعه  2
      مجموعه آثار امپر سيو نيستها 3

  
 

 

 


