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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 038027137797778 : شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 میهنرهای تجس :ریزی درسی   اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  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

 حمید طربی 4
 کارشناس ارشد  

 کارشناش نقاشی و گرافیک

 پژوهش هنر 

 نقاشی
 سال2۳ نقاشیمربی 

5 
نسرین السادات 

 داوری 
 سال 22 نقاشیمربی  علوم تجربی  دیپلم 

 سال  16 مربی نقاشی  نقاشی  کارشناس  مریم فرجی  6

 سال  19 مربی نقاشی  نقش و چاپ پارچه کارشناس  حمیده خاجه وند ۳

0 
مهناز سادات 

 اکبری
 سال  23 مربی نقاشی  نقاشی  کارشناس ارشد 

 شیمی  لیسانس  صدیقه رضاخواه  9
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی صنایع 

 دستی و هنر
 سال   22

 

 

 

 فرآیند بازنگری استانداردهای آموزش :

برگیزار گردیید اسیتاندارد     هنرهیای تجسیمی   رسیی  با حضور اعضای کارگروه برنامه ریزی د  1/1/90  طی جلسه ای که در تاریخ

 038027137797778با کد   گواشنقاش  بررسی و تحت عنوان شغل و   2058-13-751-8با کد    گواشنقاش آموزش شغل 

 مورد تائید قرار گرفت . 

ونه سوء استفاده مادي و معنوي اي كشور بوده و هرگ كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  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

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  يري براي رسيدن ب  شايستگيي يادن 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،   باط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي      ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارت اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  نگام ورود ب  دوره آموزش انتظار ميهايي ر  از يك رارآموز در ه 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 ي ر  هرر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگ
 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  ، يعملبخش   ، ر  شامل سآوري 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 : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  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 قل مجموع ردا

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

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي الً ب  مهارترداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. مامو

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

 ايمني : 
 د.شو مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 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 

   گواش نقاش

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

 ,جرای پرسپکتیوا ,اولیه طراحی های شغلی است از مشاغل حوزه هنرهای تجسمی که دارای شایستگی گواشنقاش 

آماده سازی زمینه کار و  ,بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ ها, و فیگور آناتومیطراحی  ,طراحی چهره ,منظرهطراحی 

          گیری و پردازش با گواش قلم, با گواش بیجان اجرای طبیعت ,اجرای طبیعت با گواش,بکارگیری رنگ گواش

 باشد. می باشد. و با مشاغل نقاشان در ارتباط می

 : 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 هاي پیش مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  496 طول دوره آموزش                    : 

 ساعت  081 ـ زمان آموزش نظري               :  

 ساعت  886 ـ زمان آموزش عملي                :  

 ساعت   -    كارورزي                       :  زمان ـ 

  ساعت  -     ـ زمان پروژه                            :  

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %66كتبي :  - 

 %96لي :عم -

 %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 

 

 

 



 4 

 

 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 برای نقاشی در آن استفاده می شود. گواشاز تکنیک های نقاشی است که از  : گواش نقاش 
 
 
 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Poster Colors Painter 

 

 

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

 نقاش پاستل-

 نقاش روی بوم-

 نقاش آکریلیک-

 

 

 شده است: *اين شغل به شايستگي هاي زير تبديل

  اولیه طراحی -

 رای پرسپکتیو جا-

  منظرهطراحی -

 طراحی چهره  -

 و فیگور  ناتومیطراحی آ -

 بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ ها  -

 آماده سازی زمینه کار و بکار گیری رنگ گواش -

 اجرای طبیعت  با گواش -

 بیجان با گواش   اجرای طبیعت -

 قلم گیری و پردازش با گواش -

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

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

 ...........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 ملي ع نظري 

 98 68 ۷8 ندارد   اولیهطراحی  ۳۷16280۷88۷8811 0

6 
۳۷16280۷88۷8821 

 اجرای پرسپکتیو
 اولیه  طراحی 

 ۳۷16280۷88۷8811با کد 

18 ۷8 48 

8 
۳۷16280۷88۷88۷1 

 طراحی منظره
 اولیه  طراحی 

 ۳۷16280۷88۷8811با کد 

28 58 ۳8 

4 
۳۷16280۷88۷8841 

 طراحی چهره
 اولیه  طراحی 
با کد 

۳۷16280۷88۷8811 

28 58 ۳8 

6 
۳۷16280۷88۷8851 

 و فیگور طراحی آناتومی
 اولیه  طراحی 
با کد 

۳۷16280۷88۷8811 

28 58 ۳8 

 15 18 5 ندارد بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ ها  ۳۷16280۷88۷8861 9

7 ۳۷16280۷8898811 
آماده سازی زمینه کار و بکار 

 گیری رنگ گواش
 18 5 5 ندارد

 اجرای طبیعت  با گواش ۳۷16280۷8898821 6

آماده سازی زمینه کار و 
 بکار گیری رنگ گواش

با کد 
۳۷16280۷8898811 

5 ۷8 ۷5 

 با گواش   بیجان اجرای طبیعت ۳۷16280۷88988۷1 6
 اجرای طبیعت  با گواش

با کد 
۳۷16280۷8898821 

18 ۷8 48 

 گیری و پردازش با گواش قلم ۳۷16280۷8898841 01
با  بیجان جرای طبیعتا

با کد گواش  
۳۷16280۷88988۷1 

5 28 25 

 465 ۷۷5 1۷8 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 طراحی اولیه 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

۷8 68 98 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 مواد، ابزار  ،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

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

   

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

   

هندسای، مجاازی،   انواع حجم )هندسای، غیر  ,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 -
 تریتم و انواع آن در طبیعت و رابطه با حرک ,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

   

    انجام کار روش فیکس  کردن اثر قبل و بعد از-

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 -

)نور، ميو رردن، ساي  متهوم و روش تكنيك ساي  و روشن  -
 ، 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 

 زمان آموزش

 جمع ملیع 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 -تجماع   های مختلاف   حالت 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 ،منظره(پروژه :تمرین ترام خطی )

   

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
 (اده )کوزهتبدیل احجام پیچیده به سطوح سپروژه :

   

 ,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 artترسیم یک جسام ساه بعادی )   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،  ,رسیم محورهای تناسبت ,ترسیم نقاط طالیی ,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

   



 8 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 طراحی اولیه 

 مان آموزشز

 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   -
   ، هزا ،موقاي  ...(مشخص رردن عناصر ارتباطي جه

   

    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 -

 ان اجسامارایه روش های مختلف در چیدم -

 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 -

 ندی(ب ایجاد نورپردازی مناسب یک چیدمان )ترکیب -

 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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 زش استاندارد آمو
 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 

 تخته شاسی
 کن ها و تراشانواع پاک 

 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 :

    یک پرسپکتیو یک نقطه ای )جاده( ترسیم -

    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(-

 تعیین فواصل و اندازه ها باا قاعاده پرساپکتیو )فضاا ساازی     -
 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-
 و کنترل کیفیت کاردقت در 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 
 ي تيليل آموزشي برن  -

 

 عنوان:
 منظرهراري ط

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

02 02 02 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع 

 آموزشي

 دانش: 
 متهوم طبيا  ) طبيا  بي جان و طبيا ( -
 متهوم ترريب بندي و چيدمان -
 متهوم باه  و جنسي -
طراري چشمي از طبيا  )  انواع طراري  ش هايمتاهيم و رو-

 منظره ياب(–آزاد 
مطا ا  آرار هنرمندان طبيا  هرداز )تاريخچ  هنر طبيا   -

بررسي تتاوتهاي تكنيكي هنرمندان  –هردازي و نقاشان بنام آن 
 طبيا  هرداز(

متاهيم  ,تارير هرسپكتيو جوي و خطي در طراري طبيا   -
   (عمق نمايي در طراري طبيا

زاوي  ديد ، نور انواع  از طبيا  )زدن شيوه هاي اسكيس  -
 سطوح و اب ار مناسب اسكيس (

سبك و تكنيك هاي مختلف طبيا  هردازي )تارير نور در  -
 (ساعات مختلف روز و در سبك هاي متتاوت 

 
 

 تخت  شاسي  
 A3برن  

 B6مداد 

 HBمداد 

 راغذ راهي
 ذغال طراري

هاک رن خميري و 
 مامو ي

 راش و راترت
 مررب
 قلمو

 انواع مقوا و راغذ

 مهارت : 

 مثلث يا قطري ,اجراي يكي از س  رمپوزيسيون مستطيل-

 ,هارچ  ,ستال  ااب دار,اجراي جنسي   هاي ستال خام -
 استيل

 ترسيمي و  تصويري از طبيا   ايجاد انواع باه  -
 با a3اجراي يك رپي از آرار هنرمندان طبيا  هرداز )در ابااد -

 ال (غمررب يا ذ
        اجراي يك طبيا  با هدف ايجاد عمق نمايي جوي و خطي-

با تكنيك مررب يا ذغال با هرسپكتيو يك  a3) يك ارر در ابااد 
 نقط  اي و جوي(

اسكيس توسك  0اجراي اسكيس هاي مختلف از طبيا  ) -
 (a4اسكيس توسك مررب در ابااد  0ذغال ، 

ريا يا جنگل يا روير با ذغال اجراي يك طبيا  با سوژه د
 خشك و چرب 
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 استاندارد آموزش 
 ي تيليل آموزشي برن  -

 

 عنوان:
 منظره طراري 

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع 

 آموزشي

 نگرش : 

 اد مهارت در طراري مقدماتيايج    -

 آشنايي با نور هردازي و ساي  و روشن  -

 آموزش انواع خطوط و شيوه هاي طراري   -

 صره  جويي در اب ار  -

   رعاي  ايمني -

   دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعاي  هاصلة چشم تاطراري در هنگام اجراي رار   -

 ومي رعاي  اصول ارنون-

 توجهات زيس  مييطي : 

 مديري  هسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 طراحی چهره 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

28 58 ۳8 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخت  شاسي  دانش :
 A3برن  
 B6مداد 

 HBمداد 

 طراريراغذ 

 ذغال طراري
 هاک رن

 تراش و راتر
 مررب
 قلمو

 انواع مقوا و راغذ
 قلم فلزی

      مفهوم چهره و اجزای آن-

      تناسبات چهره در سنین مختلف  -

    حاالت مختلف چهره و تاثیر آن بر اندازه ها-

    حجم در چهره در نمایش ,اتود ,مفاهیم اسکیس-

سایه زدن و  ,روش و تکنیک های مختلف سایه زدن )هاشور-
 ترام(

   

  مهارت :

    طراحی اجزای چهره-

 ,بزرگساالی  ,نوجاوانی  ,طراحی چهره در دوره های )کودکی-
 پیری( 

   

طراحی یک چهره در حالت تمام رخ با ارزش خطی با استفاده -
 B6از مداد 

   

    ک چهره در حالت سه رخ با استفاده از  ذغالطراحی ی -

طراحی یک چهره در حالات نایم رخ باا اجارای گاام هاای        -
 خاکستری 

   

استفاده از خطوط مختلف بارای ایجااد بافات قسامت هاای      -

 مو و غیره (,مختلف) پوست 

   

 نگرش :

 صرفه جویی در استفاده از مواد-
 رعایت اخالق حرفه ای -
 ی در مصرف انرژی و رعایت الگوی مصرف آبصرفه جوی-
 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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 استاندارد آموزش 
 ش ی تحلیل آموز برگه -

 عنوان : 
 طراحی آناتومی و فیگور

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

28 58 ۳8 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفي و منابع آموزشي

 تخت  شاسي  دانش :

 A3برن  

 B6مداد 

 HBمداد 

 طراريراغذ

 ذغال طراري

 هاک رن

 تراش و راتر

 مررب

 قلمو

 انواع مقوا و راغذ
انواع مدل آناتومی چوبی و 

 گچی
 قلم فلزی

آنااتومی در سانین و    ,مفهوم آناتومی انسان )تقسایم بنادی    -
 جنسیت( ,نژادهای  مختلف

   

    ماهیچه و پوست در آناتومی ,مفهوم استخوان -

    سر و باال تنه(  ,دست ,مفهوم حاالت مختلف اجزای بدن) پا -

    مفهوم تغییرات تناسبات فیگور انسان در پرسپکتیو--

    مفهوم آناتومی حیوان -

  مهارت :

    مکعبی  ,استوانه ای  ,طراحی آناتومی انسان )خطی -

کاف   ,راست ,طراحی دست در حاالت و زوایای مختلف ) خم-
 بسته و باز(  ,دست

   

    (خم ,نشسته ,هطراحی فیگور در حالت های مختلف )ایستاد-

    طراحی پا در حاالت وزوایای مختلف -

مدل حیوان در گونه هاای پوساتی   18طراحی آناتومی بیش از -
 ,مویی, پری 

   

    بررسی و اجرای تندیس های کالسیک یونانی و رمی-

 نگرش :

 صرفه جویی در استفاده از مواد-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 انرژی و رعایت الگوی مصرف آب صرفه 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  برگه -

 : عنوان 
  رنگ ها بررسی و تجزیه و تحلیل 

 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

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(

   

    ه رنگمفهوم دایر-

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

    مفهوم رنگهای خنثی )سیاه، سفید، خاکستری( -

    مفهوم واریاسیون )سیاه، سفید، رنگی(-

    مفهوم تنالیته رنگی )مایه ترکیبی رنگی( -

    رنگ با مفهوم بیان عاطفی آنها انواع  -

  مهارت :

    ر با ابزار و مواد مورد نیازکا-

    (ایتن)ساخت دایره رنگ -

    ساخت یک نمونه تباین فام -

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

    ساخت یک نمونه تباین اشباع )شدت و ضعف(-

    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 -

    ساخت یک واریاسیون رنگی-

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

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

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ ها  

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

    

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 مواد ،ابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 صرفه جویی در استفاده از رنگ-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 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   -

 یت اصول ارگونومیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 آماده سازی زمینه کار و بکار گیری رنگ گواش

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 0 02 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادار ابز ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

تخته های زیر کار شاسی در   دانش :
 ابعاد استاندارد

مقوای گرم باال مخصوص مداد 
 برای طراحی
 ,سرتخت ,قلمو فرم های گرد

چتری در ا ندازه های مختلف 
یک بار  ,پالت تخم مرغی
 تخت ,مصرف

رنگ های گواش به صورت 
 پودری ,قوطی  ,تیوپی

 ز کردن قلموپارچه برای تمی
 گلسیرین یا گالب
 چسب کاغذی

 

 

ستال(-انواع زمين  رار )مقوا  متهوم آماده سازي -      

    تناسب غلظ  رنگ    -

  مهارت :

ستال(-)مقوا  با  انواع زمين  رار آماده سازي -      

ساخ  رنگ با غلظ  مناسب  -     

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 و ترتیب در کار  رعایت نظم-

 صرفه جویی در مصرف آب-

 صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 دقت در کار -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-

 رعایت بهداشت فردی و عمومی -

 رعایت اصول ارگونومی -

 ر کار رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت د-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضواب  مرتب  با حفاظت محی  زیست-

 خروج آالینده های زیست محیطی از محی  کار -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اجرای طبیعت  با گواش

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 32 30 

 ايمني  ، نگرش مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

تخته های زیر کار شاسی در   دانش :
 ابعاد استاندارد

مقوای گرم باال مخصوص مداد 
 برای طراحی
 ,سرتخت ,قلمو فرم های گرد

چتری در ا ندازه های مختلف 
یک بار  ,پالت تخم مرغی
 تخت ,مصرف
گواش به صورت رنگ های 
 پودری ,قوطی  ,تیوپی

 پارچه برای تمیز کردن قلمو
 گلسیرین یا گالب
 چسب کاغذی

 

 

    متهوم نور و ساي  در طبيا     -

    متهوم هرسپكتيو رنگ در طبيا    -

متاهيم تكنيك هاي ساخ  و ساز و  ك  اي  -     

  مهارت :

ج  ب  رنگ هاي آماده سازي يك نمون  طرح ازطبيا  با تو -

  سرد و نرم

   

ايجاد هرسپكتيو رنگ با توج  ب  مباني رنوگ ) انجوام يوك     -

 (طبيا  ب  روشد خواه نمون 

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 رعایت نظم و ترتیب در کار -

 صرفه جویی در مصرف آب-

 صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 دقت در کار -

 بهداشت :  ایمنی و

 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-

 رعایت بهداشت فردی و عمومی -

 رعایت اصول ارگونومی -

 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار -

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضواب  مرتب  با حفاظت محی  زیست-

 ست محیطی از محی  کار خروج آالینده های زی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با گواش   بیجان اجرای طبیعت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

02 32 42 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

ای زیر کار شاسی در تخته ه  دانش :
 ابعاد استاندارد

مقوای گرم باال مخصوص مداد 
 برای طراحی
 ,سرتخت ,قلمو فرم های گرد

چتری در ا ندازه های مختلف 
یک بار  ,پالت تخم مرغی
 تخت ,مصرف

رنگ های گواش به صورت 
 پودری ,قوطی  ,تیوپی

 پارچه برای تمیز کردن قلمو
 گلسیرین یا گالب
 چسب کاغذی

 

 

    جنسي  طبيا  بيجان وممته -

    متهوم نور و ساي  در طبيا  بيجان    -

  مهارت :

 –ميووه   –سوتال   –طراري از جنسيتهاي مختلوف )هارچو     -

 نل...(

   

    طراري از طبيا  بيجان با ترريب بندي مناسب -

    اجرای یک اثر دلخواه با روش ساخت و ساز با گواش -

 نگرش :

 اخالق حرفه ای رعایت-

 رعایت نظم و ترتیب در کار -

 صرفه جویی در مصرف آب-

 صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 دقت در کار -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-

 رعایت بهداشت فردی و عمومی -

 رعایت اصول ارگونومی -

 ای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار رعایت استاندارده-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضواب  مرتب  با حفاظت محی  زیست-

 خروج آالینده های زیست محیطی از محی  کار -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 گیری و پردازش با گواش قلم

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 02 00 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

تخته های زیر کار شاسی در   دانش :
 ابعاد استاندارد

مقوای گرم باال مخصوص مداد 
 برای طراحی
 ,سرتخت ,قلمو فرم های گرد

چتری در ا ندازه های مختلف 
یک بار  ,غیپالت تخم مر
 تخت ,مصرف

رنگ های گواش به صورت 
 پودری ,قوطی  ,تیوپی

 پارچه برای تمیز کردن قلمو
 گلسیرین یا گالب
 چسب کاغذی

 

 

    متهوم قلمگيري و راربرد آن   -

    متهوم هرداز رردن و راربرد آن    -

    غلظ  رنگ  در قلمگيري -

    متهوم تند و رند در قلمگيري -

  رت :مها

    هرداز رردن رار انجام شده -

قلمگيري رردن طرح )تند و رند(  -     

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 رعایت نظم و ترتیب در کار -

 صرفه جویی در مصرف آب-

 صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 دقت در کار -

 ایمنی و بهداشت : 

 زات حفاظت و ایمنی فردیاستفاده از ابزار و تجهی-

 رعایت بهداشت فردی و عمومی -

 رعایت اصول ارگونومی -

 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار -

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضواب  مرتب  با حفاظت محی  زیست-

 خروج آالینده های زیست محیطی از محی  کار -
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 استاندارد تجهیزات برگه -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد ۷ استاندارد چراغ مطالعه 1

  عدد 15 مخصوص طراحی سه پایه 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 چوبی صندلی ۳

  عدد 1 سیستم کامل کامپیوتر 0

  عدد ۷ آدمک چوبی و مجسمه گچی انواع مدل 9

  عدد  ۷ کاغذی  چسب 

  عدد 1از هر کدام  لعاب و سفال ,شیشه ,فلز ,آینه انواع جنسیت 18

 توجه : 
 ر گرفته شود . نفر در نظ 06تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  B,F،H 15انواع  مداد طراحی 1
  15 طراحی و دودهغال ذ 2
  عدد  15 خشک و مقوا  ,روغنی ,پوستی  کاغذ انواع  ۷
  عدد  15 ویژه نقاشی  انواع مدیوم و پاک کننده 4
  عدد  15 ویژه نقاشی  تراش و پاک کن  5
  عدد 15 نازک ماسک دهان 6
  شیشه  1 استاندارد  گلسیرین یا گالب  
  بسته 15  گواش رنگ 0

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

 برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  فني و دقیق مشخصات  نام  رديف

  عدد A۷ 15 تخته شاسی 1

  عدد 15 تخم مرغی ,تخت پالت رنگ 2

  عدد 15 ویژه نقاشی و محو کن سمباده ,کاتر  ۷

  عدد 15 و فلزی گرد ,تخت قلم موانواع  4

  عدد ۷ قرمز،آبی ماژیک وایت برد 5

  عدد ۷ وایت برد تخته پاک کن 6

 توجه : 

 اء هر سه نفر محاسبه شود .ابزار به از -

 


