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ریزي درسی، طرح و برنامهنظارت بر تدوین محتوا و تصویب استاندارد : دفتر پژوهش

 731620830000021 :شایستگیآموزش كد ملی شناسایی 

 هنرهاي تجسمي :ريزي درسياعضاء كارگروه برنامه

سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي حصیلي آخرين مدرک ت نام و نام خانوادگي رديف

سال  20 مربی  نقاشی كارشناسی ارشد  الهام معصومی 1

سال 40 استاد دانشگاه صنایع دستی كارشناسی ارشد مهدي امان 2

كارشناسی فاطمه شاهدي 3
گرایش صنایع دستی 

 چوب

میراث هنري كارشناس 

 فرهنگی
سال18

سال  10 مربی  نقاشی  كارشناسی ارشد  فاطمه صادقیان 4

كارشناسی ارشد فریبا دادگر 5
صنایع دستی 

طرح و تولید

ریزي گروه برنامهدبیر كار

درسی هنرهاي تجسمی
سال 24

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

شتغل نقاشتي روي  آمتوزش برگزار گرديد استتانداردهنرهاي تجسمي  طي جلسه اي با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي

 731620830000021د  با كت  نقاشي روي چوب استاندارد شايستگي بررسي و تحت عنوان  731620830290001 با كد چوب

 مورد تائید قرار گرفت . 

وي معن اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي وكلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

           66583658دورنگار       

           66583628         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 او توانمنديها مشخصات شايستگي

 .شودمي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل. ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگينقش 

 نام يك شغل :  
 شود. رود اطالق مير  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي هاي خاصاي از وظايف و توانمنديب  مجموع 

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

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود. هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار ميها و تواناييرداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد ن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت ميرارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آ

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوكر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.(ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي با استتاده از عكس مي

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

 اي مربيان : صالحيت حرفه
 رود.ربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مياي ر  از مهاي آموزشي و رره رداقل توانمندي

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

 دانش : 
، رياضويم پاي )توانود شوامل علوور  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايياي از مالومات نظري و توانمنديرداقل مجموع 

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

 مهارت : 
 شود. هاي عملي ارجاع ميرداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.  اي ميهاي غير هني و اخالق رره س  و شامل مهارتاي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز امجموع 

 ايمني : 
 شود.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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 شايستگي: استاندارد آموزش نام 

 نقاشي روي چوب

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

و  آنیرسازي آماده سازي چوب، ز كارهاياست و شامل زیر مجموعه هنرهاي تجسمی  شایستگیروي چوب  ینقاش

ح بیت آن بر سطهاي مختلف همراه با ساخت و ساز طرح و تثرنگ آمیزي با تکنیک انتقال طرح روي سطح چوب و

 ارتباط است. در چوب می باشد و با مراكز صنایع دستی

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 (پایان دوره راهنمایی) پایان دوره اول متوسطهمیزان تحصیالت : حداقل 

  ذهنیی و داشتن سالمت كامل جسم:  و ذهني يتوانايي جسمحداقل 

 ندارد : نیازهاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت  195   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت    30   ت زمان آموزش نظري               :    

 ساعت   165   ت زمان آموزش عملي                :    

 ساعت     ي                       :     كارورززمان ت 

  ساعت      ت زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

 ر مرتبطسال سابقه كا 2لیسانس نقاشی، صنایع دستی و هنر با 

 سال سابقه كار مرتبط 4فوق دیپلم با 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

 به صورت تزئیني وكاربردي است. روي چوب ايجاد طرح و نقش هاي زيبا روي انواع چوب ينقاش

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

 

Painting  on wood 

 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : تانداردها و رشتهترين اسمهم ٭

 نقاشي مقدماتي-

 طراحي سنتي-

 يلیک كاركرا-

 روغن نقاش رنگ و-

 برجسته كاري روي چوب نقاشي و-

 

 

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

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

           زارت كار    د :  نیاز به استعالم از و
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 استاندارد آموزش شايستگي 

  كارها-

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 14 10 4 نقاشیآماده سازي انواع چوب براي  1

 14 10 4 نهیزم يانتقال طرح روطراحی و  2

 15 10 5 هاي مورد نیاز ساخت رنگ دررنگ شناسی  3

 45 42 3 چوب يروغن رو و رنگیک تکن با اجراي نقاشی 4

 و )آبرناگ، گاواش ي پایاه آب روي چاوبهاارنگتکنیاک  باا اجراي نقاشی 5

  (اكریلیک

4 54 58 

 24 12 3 ویتراي روي چوب کیتکنبا اجراي نقاشی  6

 10 8 2 چوب يرو ینمودن نقاش ثابت 7

 15 10 5 صوالت حارائه م و یابیبازار ،يبند بسته 8

 195 165 30 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 نقاشي براي چوب انواع سازي آماده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 10 14 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

تان انواع چوب درخ  دانش :

 متفاوت 

 دستگاه سنباده لرزان

 دستگاه سنباده گردان  

بتونه آماده موجود انواع  

 در بازار 

 گل مل  

 چسب چوب  

 سیلر

 تینر فوري  

سانتی 3 قلم موي

 ساختمانی كاغذ سنباده 

 كاردک 

 تخم مرغ

    انواع چوب -

    دكوراسیون داخلی در چوبی محصوالت -

    نقاشی براي چوب انواع سازي آماده اصول -

    ههاي مربوط دستگاه انواع سنباده و -

    ها اصول صحیح سنباده زنی در انواع چوب -

    حالل آن  بازار و انواع بتونه موجود در -

    اصول ساخت بتونه سنتی  -

    نقاشیماده سازي سطح براي آ و مقاوم زیرسازي اصول -

    یزیرسازي چوب براي نقاش در سنتی و مدرنانواع روش  -

  مهارت :

    وسایل  آماده سازي ابزار و-

    سنباده كاري سطح چوب -

    ساخت انواع بتونه سنتی آماده سازي و-

    بتونه كاري سطح چوب -

    زنی )ساخت رنگ زمینه در چوب( آستر-

 دهق شچسب چوب رقی ،سیلربا  زیرسازي آماده سازي مواد-

  سفیده تخم مرغو 

   

مااواد  باااسااازي سااطح چااوب )پوشااش دادن سااطح زیر-

 (زیرسازي
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 نقاشي براي چوب انواع سازي آماده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 مناسب براي كارانواع چوب  انتخاب -

 دقت در كار و كنترل كیفیت -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 سنباده زنی  رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ابزار و -

 توجهات زیست محیطی :

  يانرژ و یمواد مصرف در ییصرفه جو -

 ریز مواد مصرفی حفظ محیط زیست و عدم دور -

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 انتقال طرح روي زمینه  طراحي و

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 10 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 كاربنكاغذ  دانش :

 كاغذ كالک 

 مداد 

 ذغال پودر

كاغذ  بدون جوهرخودكار  

 طراحی 

 رنگ اكریلیک

 آبرنگ

  صفر3موي گرد قلم 

 پالت تخم مرغی 

 كاغذ طراحی

 پاستل گچی

 

 

    تصاویر مورد استفاده در نقاشی روي چوبها و  طرح -

    نیک مورد نظرتخاب طرح مورد نیاز با توجه به تکاصول ان-

    اصول بزرگ نمودن طرح -

    وسایل انتقال طرح ابزار و-

    هاي انتقال طرح  روش -

صول انتقال طرح روي زمینه هااي مختلاف باه صاورت ا-

 صحیح

   

  مهارت :

    طهبررسی و انتخاب طرح مناسب با توجه به تکنیک مربو -

    بزرگ نمودن طرح متناسب با سطح چوب -

    انتخاب روش مناسب انتقال طرح -

    انتقال یک نمونه طرح با روش كپی كردن روي زمینه -

ز ااساتفاده  باا انتقال یک نمونه طرح به روش مساتقیم و -

 كاغذ روي زمینه  

   

    انتقال یک نمونه طرح به روش گرده زنی روي زمینه  -

و آماده ساازي رناگ اولیاه باا غلظات مناساب )آبرناگ  -

 اكریلیک(

   

    قلمگیري خطوط طرح منتقل شده به صورت یکنواخت  -

 نگرش :

 دقت در انتخاب بهترین روش براي انتقال طرح  -



 9 

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 طراحي و انتقال طرح روي زمینه 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 (ماسک كار و )رو پوش يحفاظت فرد لیاستفاده از وسا -

 هنگام كار رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح آن  ها وپسماند تیریمد -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 هاي مورد نیاز  ساخت رنگ رنگ شناسي در

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 و منابع آموزشيمصرفي 

 مداد   دانش :

 و مقواكاغذ طراحی 

 رنگ اكریلیک

 آبرنگ

 گواش

 ویتراي

 رنگ گیاهی

 موقلم 

 رنگپالت  

 

 ،خنثای و  فرعای ،ا صالیي مفهوم چرخه رنگ )رنگ هاا -

 سرد و گرم و اشباع رنگ( ،مکمل

   

    روانشناسی رنگ در تركیب بندياصول  -

    روحی و جسمی( ) انواع رنگ از نظر نحوه اجرا -

 ،گواش ،انواع رنگ مناسب براي نقاشی روي چوب )آبرنگ -

  (و گیاهی ویتراي ،اكریلیک

   

  مهارت :

    اجراي دایره رنگ  -

    اجراي ارزش رنگی و كم كردن خلوص رنگ -

    كاربرد روانشناسی رنگ در آن ل واجراي آنالیز فصو -

    یاهی با غلظت مناسبهاي گ ساخت انواع رنگ -

 : نگرش

 ر قابلیت هاي انواع رنگ ها برحسب جنس در نتیجه نهایی اثردقت د -

 ایمنی و بهداشت : 

 هنگام كار یاصول ارگونوم تیرعا-

 (کماس پوش كار و)رو يحفاظت فرد لیاستفاده از وسا -

 توجهات زیست محیطی :

 آن حیدفع صح پسماند و تیریمد -
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 ستاندارد آموزش ا

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 چوب يروغن رو و رنگتكنیک  با اجراي نقاشي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 42 45 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 چوب در ابعاد مناسب   دانش :

 روغنگ رن

 درقلم موي گرد 

 (0-3شماره هاي )

 درشماره تخت يقلم مو

 (2،4،8،12) يها

 پالت  

 سنباده  كاغذ

 

     روغن رنگ و کیتکن ياصول اجرا -

    روغن روي چوب رنگ و تاریخچه نقاشی با تکنیک -

 ي آن هااهاایژگیروغان و و رنگ و تکنیک در هاحالل -

 (برزک روغنو  نیتربانت ،نری)ت

   

 و ماایآالپر وهیشروغن ) رنگ و کیتکن ياجرا يها روش-

   (هیبه ال هیال

   

    روغن تکنیک رنگ و برايطرح هاي مناسب  -

     چوب يرو یپرداخت نقاش اصول -

  مهارت :

    انتخاب حالل مناسب  بررسی و -

    آماده سازي رنگ قبل از شروع كار -

    اي مختلف زیرسازي با مدیوم ه -

    اجراي نقاشی روي چوب با تکنیک الیه به الیه  -

    (امیپرآال)نقاشی روي چوب با تکنیک لکه لکه اجراي  -

    پرداخت نقاشی انجام شده روي چوب -

 نگرش :

 دقت در اجراي نقاشی روي چوب با تکنیک هاي مختلف -

 رنگ و روغن آثار هنرمندان نقاشی توجه به -

  رعایت اخالق حرفه اي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 چوب يروغن رو و تكنیک رنگ با اجراي نقاشي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  و بهداشت :  ایمنی

 هنگام كار یاصول ارگونوم تیعار -

 ک(ماس پوش كار و)رو يحفاظت فرد لیاز وسا ستفادها -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح آن ها ومدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 يوآب ر هيتپا يهتا اجراي تكنیک نقاشي رنتگ

  (کیلي)آبرنگ، گواش،اكر چوب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 54 58 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 گواش  دانش :

 اكریلیک

 آبرنگ

 صفر3قلم موي گرد 

 مرغی پالت تخم

 پالت تخت

 چوب در ابعاد مناسب

  گرد در يلم موق

 0-3) يشماره ها

تخت درشماره  يمو قلم

 (2،4،8،12) يها

 كاغذ سنباده

 

    هاي آن  هاي پایه آب و ویژگی انواع تکنیک رنگ -

 ها و شباهتبررسی و  یو روح یجسم يها انواع رنگ-

 ها آن يتفاوت ها

   

    نحوه انتخاب طرح متناسب با هر تکنیک  -

    یدر نقاش ينورپرداز روش -

    يپرداز تیمفهوم جنس -

      هاي مختلف ایجاد بافت در تکنیک روش -

    تکنیک گواش ساز لکه اي در روش ساخت و -

    تناسب غلظت رنگ در تکنیک گواش -

  مهارت :

    بررسی و انتخاب طرح متناسب با هر تکنیک  -

    آماده سازي رنگ اكریلیک مورد نیاز  -

 اجراي یک اثر به صورت تركیبی از حالت روحی و -

 جسمی با رنگ اكریلیک

   

    ساخت رنگ با غلظت مناسب در گواش -

انتخاب روش مناسب اجراي طرح در  عملی بررسی -

 تکنیک گواش

   

    اجراي یک نمونه طرح با رنگ گواش  -

    تکنیک آبرنگ روي چوب اجراي یک نمونه طرح با -

    چوب يانجام شده رو ی هايپرداخت نقاش -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 يآب رو هيتپا يهتا اجراي تكنیک نقاشي رنتگ

  (کیلي)آبرنگ، گواش،اكر چوب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 در استفاده صحیح از ابزار وسایل دقت  -

 خاب روش مناسب اجراي طرح در تکنیک گواش توجه در انت -

 ایمنی و بهداشت : 

 روپوش( استفاده از وسایل حفاظت فردي )ماسک و -

 هنگام كار رعایت اصول ارگونومی -

 : توجهات زیست محیطی

  دفع صحیح آن ها و پسماند تیریمد -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 چوب يرو يترايو ينقاش کیتكن ياجرا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 20 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 ي و منابع آموزشيمصرف

چوب در نوع و ابعاد   دانش :

 مناسب

 تخم مرغیپالت 

 ویتراي

 دورگیر

 ه چکانرقط

 كاردک

 گرد در يقلم مو

 (0-3) يشماره ها

تخت درشماره  يمو قلم

 (2،4،8،12) يها

 گل مل

 رنگ روغن ساختمانی

 روغن جال

 

    ویتراي تاریخچه تکنیک نقاشی-

    ها ر نقاشینقاشی ویتراي با سای تفاوت -

     و اصول نگهداري آنروش ساخت خمیر دورگیر -

    ویتراي  برايهاي طرح مناسب  ویژگی -

 واصول تهیه رنگ هاي ویتراي با رعایات تناساب رناگ  -

 حالل 

   

    خشک شدن خمیر زمان  -

    اصول خمیر ریزي روي چوب -

    رنگ ویتراي كننده قیو رق ندهیانواع شو -

  مهارت :

    بررسی و انتخاب طرح متناسب با تکنیک ویتراي -

    هاي مورد نظر ساخت خمیر ویتراي در رنگ -

    آماده سازي رنگ ویتراي با غلظت مناسب  -

    دورگیري خطوط طرح روي چوب -

ل با رعایت اصوچوب  طرح رويیک نمونه رنگ آمیزي  -

 تکنیک ویتراي

   

 نگرش :

 و كنترل كیفیت با ویتراي دقت در كار -

 ه كاردرک قابلیت ها و تفاوت بین رنگ ویتراي با سایر رنگ ها در نتیج -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 چوب يرو يترايو ينقاش کیتكن ياجرا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 نيايم  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 هنگام كار رعایت اصول ارگونومی-

 ماسک وورپوش واستفاده از رعایت اصول ایمنی و بهداشت-

 توجهات زیست محیطی :

  دفع صحیح آن ها وپسماند تیریمد-

 ی و انرژي صرفه جویی در مواد مصرف -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 چوب نقاشي رويتكنیک هاي مختلف ثابت نمودن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 8 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 پیستوله   دانش :

 پمپ 

 كیلر اسپري

 پلی استر

 ها  وارنیش انواع 

 روغن جال 

 چسب كاغذي 

 قلم موي پنج سانتی

 ساختمانی 

 ماسک تنفسی

اثار شرایط محیطی و مدت زمان الزم براي خشاک شادن  -

 هاي مختلف نقاشی با تکنیک

   

    اصول و مراحل تثبیت نقاشی روي چوب-

 پري كیلار،)اسا ثبیت نقاشی روي چاوبوسایل الزم براي ت -

 (انواع پلی استر و ، روغن جال ورنی

   

    یا پیستوله روش صحیح و زاویه دست در پاشیدن اسپري-

هااي باراي تکنیک بر روي چوب روش مناسب تثبیت رنگ-

 متفاوت

   

  مهارت :

    حالل آن  تهیه تركیب مناسب ثابت كننده و -

ال غلظت و میزان پاشش مایع قبل از اعما تست كردن اولیه-

 روي كار اصلی

   

    م فشار پمپ و میزان پاشش مایع از پیستولهتنظی -

    روي كارت كننده پاشیدن الیه اول ثاب -

    وم ثابت كننده روي كاردپاشیدن الیه  -

    ار در جاي مناسب براي خشک شدنكقرار دادن -

     ناسب با هرتکنیکرنگ مت بیتانتخاب روش مناسب تث-

    هاي مختلفاشی با تکنیکتثبیت چند نمونه نق-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ثابت نمودن تكنیک هاي مختلف نقاشي روي چوب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   نگرش :

و  تدون رطوبكاري)عاري از گرد و غبار، بانتخاب مکان مناسب براي پلی استردقت در  -

 دماي محیط تقریبا گرم(

 حالل و دقت در نحوه تركیب ثابت كننده -

 کان مناسب قرار دادن كار براي خشک شدنمدقت در انتخاب -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ایمنی مربوط به دستگاه پمپ باد و پیستوله -

 استفاده از ماسک تنفسی -

 اد آتش زا هنگام كار با تینررعایت اصول ایمنی مو-

 زیست محیطی : توجهات

 مدیریت پسماند -

 صرفه جویی در مصرف انرژي -
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 استاندارد آموزش 

 یل آموزش ي تحلبرگه -

 عنوان : 

 ارائه محصوالت  بسته بندي ،بازاريابي و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 كتب آموزشی بازاریابی

                                              نمونه هاي مختلف         

 بسته بندي

 

    آن مفهوم و بازاریابی -

    نمایشگاه هاي صنایع دستی و هنري   -

    و سایر مراكزداران وش هاي ارتباط با فروشندگان، هتلر-

هاي روش تبلیغااات در زمینااه محصااوالت از طریااق سااایت -

 اینترنتی

   

    غات یصر بصري در تبلتاثیر عنا -

    ضاهاي مجازيتاثیر تبلیغات در ف -

     انواع آن نگارخانه و-

  مهارت :

     یشگاهنگهداري و آماده سازي انواع تابلو جهت شركت در نما -

    ارائه صحیح محصوالت  بسته بندي و-

ي هاهمجازي از نمایشگا حضوري وبازدید برنامه ریزي براي  -

  نقاشی صنایع دستی و

   

    هابررسی آثار فروش رفته در نمایشگاه -

 هاي داخال و خاار شاركت در نمایشاگاهبرنامه ریزي براي  -

 كشور

   

    ساخت پوسترهاي تبلیغاتی -

 و یشگاه هاامدیران هتل ها و نما ارتباط بابرنامه ریزي براي  -

 كوچک صنایع دستی فروشگاه هاي بزرگ و
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 بسته بندي ،بازاريابي و ارائه محصوالت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش:

ه بات خود و سوءگیري مغرضانه نسبت به كاال و خدمعدم تعصب كوركورانه نسبت -

 كاالي رقبا

 ار هنريآث در بازاریابیه صحیح از تبلیغات و ابزارهاي ارتباطی استفاد -

 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ایمنی و بهداشت -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 صرفه جویی در مصرف انرژي -

 ریت پسماندمدی -
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  ارد تجهیزاتبرگه استاند -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  1 نوع تخت دستگاه سنباده لرزان 1

  1 نوع چرخشی دستگاه سنباده گردان 2

  1 یجهت نقاش ينوع باد ستولهیپ 3

  1 كننده عیتسر يپمپ هوا پمپ 4

  15 یمخصوص نقاش هیاسه پ 5

  8 120*60 میز كارآموزي 6

 بدون دسته 15 كارآموزي  صندلی 7

 قابل شستشو 15 یسانت 60ارتفاع  هیچهارپا 8

  1 سیستم كامل رایانه 9

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  15رفیت ظتجهیزات براي یک كارگاه به  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 برگه استاندارد مواد  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته15  نوع مناسب رنگ اكریلیک 1

  بسته15 نوع مناسب رنگ روغن  2

  بسته15 نوع مناسب آبرنگ  3

  بسته15 نوع مناسب گواش  4

  بسته15 نوع مناسب ویتراي  5

  عددHB 15 انواع مداد 6

  به مقدار الزم چرب -خشک ذغال 7

  عدد 15هركدام  ع خمیري و اتودي نو پاكن 8

  عدد 10 دو تیغه تراش 9

  یک بسته تنظیف دستمال  10

  عدد 15 تخت پالت 11

  عدد 15 تخم مرغی پالت 12

  عدد 4ازهركدام  سانتی  5سانتی و 2 چسب كاغذي 13

  عدد 15 فیلتردار ماسک تنفسی 14

  كیلو1 مخصوص جالي چوب سیلر 15

  كیلو1 الي آلکیدي پایه تینري ج روغن جال  16

  كیلو1 دو جزئی پلی استر 17

  لیتر 5/1 10000 فوري تینر 18

  كیلو1 مخصوص جالي چوب كیلر  19

  عدد 50 مجزا براي هررنگ قطره چکان  20

و  طالیی ،نقره اي هاي سیاه ،رنگ در دورگیر  21

 مسی

  عدد 15رنگ   از هر

  برگ 15از هر سایز  A4وA3درابعاد  كاغذ كالک  22

  برگ 15از هر سایز  درابعاد A4وA3 كاغذ كاربن  23

  بسته  15 نوع گچی پاستل  24

  برگ 15از هر سایز  درابعاد A4وA3 كاغذ طراحی 25

  كیلویی 5/1 اكریلیک بتونه  26

  متر 2از هركدام  320و 220شماره  كاغذ سنباده  27

  كیلو1 - گل مل 28

  قوطی  2   یی كیلو 1 وبچسب چ 29

 محاسبه شود. نفر 15یک كارگاه به ظرفیت  ومواد به ازاء یک نفر  -توجه : 
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  برگه استاندارد ابزار  -     

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 3از هركدام  سانتی 5سه سانتی و  قلم موي ساختمانی 1

  عدد 15از هركدام    8و4و  0سه  و 0شماره  قلم موي گرد 2

  عدد 15از هركدام  12و 8و 4و 2شماره  قلم موي تخت  3

  عدد 3از هركدام  )سر صاف و سرگرد (  كاردک  4

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 

 

 


