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 كودك كتاب تصويرساز

 
 گروه شغلي

   هنرهاي تجسمي

 
 غلكد ملي آموزش ش

1 0 0 0 5 3 0 3 8 0 2 6 1 3 7 

سطح  شناسه گروه شناسه شغل شناسه شايستگي نسخه

 مهارت

Isco-80 

 

 

 01/04/1390 تاريخ تدوين استاندارد:

1/1/
46/

62-1 



 

  
   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

  1- 1/1/46/62:   شغلآموزش كد ملي شناسايي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره   ، نبش خيابان نصرت  ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 
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  : ) هنرهاي تجسمي( كتاب كودكيرسازيتصواعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  ، مدرس دانشگاهگرافیک کارشناس ارشد: زیبا صالحی رهنی‐

  ارشد گرافیککارشناس  ‐مدرس دانشگاه: گیتا آمیلی ‐

 

 :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي  -
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري
‐  

‐  

 



 

 
 
 
 
 

    گيشايست  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 
  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف

  22558534:تلفن ثابت  نقاشي  استاد  گرافيك  كارشناسي  ثريا نيكوروش  1
  09123279311:تلفن همراه

  s.nikooravesh@yahoo.com:ليميا
 -انيخ محسن -خ دولت -پاسداران:آدرس
  . 7واحد  – 33پ  – لوفريك ن

عارفه ايراني  2
  شاد

طراحي   كارشناسي ارشد
  شهري

  22764036:تلفن ثابت  گرافيك  دبير
  09125757523:تلفن همراه

 arefehiranishad@yahoo.com:ليميا
 - هياريبعداز اخت -خ دولت -پاسداران:آدرس

  .44واحد  -109ساختمان 
 22632772: تلفن ثابت   گرافيك  دبير  گرافيك  كارشناسي شكوفه صادقي  3

  09383978889: تلفن همراه 
 Sh_s_4444@yahoo.com : ايميل 

بلـوار آرش   –خ فريد افشار  –ظفر : آدرس 
  . 25پالك  –كوچه سرو  –

دبير كامپيوتر و  الكترونيك كارشناسيآسيه ايراني شاد  4
  الكترونيك

 22954329 :تلفن ثابت   گرافيك

  09195123861: تلفن همراه 
  : ايميل 
خ احمـدآبادي   –ميدان حسين آبـاد  :آدرس 

  . 2طبقه  – 11زنگ  –ساختمان ياس  –
مسئول گروه  شيمي كارشناسي رضاخواهصديقه  5

  صنايع دستي
 :تلفن ثابت   

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

  زيبا صالحي 6
  رهني

 22679341:تلفن ثابت   گرافيك  استاد گرافيك كارشناسي ارشد

  09127987363: تلفن همراه 
  : ايميل 
پــالك  –خ ميرزاپــور  –خ ســهيل  :آدرس 

  . 3طبقه  – 5زنگ -57
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد 
  .شود

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

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

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

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

  . و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي  حداقل زمان
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي 
مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

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

كتبي عملي و اخالق ، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

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

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

  : دانش 
( 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 رياضي 
  : مهارت 

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

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 

  :  1شغلاستاندارد آموزش نام 
  كتاب كودك رسازيتصو

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

و  يكتاب و طراح يرسازيتصو لياز قب يفيكه شامل وظا يتجسم يهنرها در حوزه شغلي است ك كتاب كود رسازيتصو
آنهاست و با مراكز ارائه كتاب كودك و  ليجهان و تكم يهنر ياز سبكها يكيآزاد و  كيبا تكن يساز تيشخص

  .باشد يها در ارتباط م شگاهينما
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  راهنمايي پايان دوره :حداقل ميزان تحصيالت 
   داشتن دست و چشم سالم:  يحداقل توانايي جسمي و ذهن

  ندارد: هاي پيش نياز  مهارت

:آموزش دوره طول
  ساعت   278:  طول دوره آموزش                    
  ساعت     65:   ـ زمان آموزش نظري               
  اعتس    213: ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     :     كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت      :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي - 
  %65 :عملي  - 
  %10 :اخالق حرفه اي  - 

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 ياابقه كار مرتبطسال س2بايتجسم يليسانس هنرها
  يا سال سابقه كار مرتبط 4فوق ديپلم با 

  سال سابقه كار مرتبط 6با  ديپلم
 
 

                                                 
1   . Job / Competency Description 



 

 
 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

  . كتاب كودك را مصورسازي مي كند،تصويرساز 
  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Illustrator, illustrate children's books. 
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

 –رنگ روغن كار  –كار  كاكرولي –آبرنگ كار  –پاستل كار  –گواش كار  –كار  مدادرنگي –قلم كار  اهيطراح س
  صفحه آرايي

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

  ......................................طبق سند و مرجع        جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : ف ال

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦

 
 
 

                         2شايستگي/ شغل آموزش استاندارد 
  3كارها / شايستگي ها  -

 عناوين رديف

1 
  

  طراحي مقدماتي و ساده سازي 
  

2 
  

  كي ترسيم و انجام طرح هاي آناليز گرافي
  

3  
  

   كار و انتقال طرح نهيزم يآماده ساز
  

4  
  

  مصورسازي مفاهيم نوشتاري
  

5  
  

  ترسيم و طراحي پيكتوگرام 
  

6  
  

  اجراي طرح هاي تك رنگ و چندرنگ براي چاپ دستي 
  

7  
  

  انجام طراحي روي جلد كتاب كودك
  

8  
  

  دو صفحه روبروي كتاب كودك  مصورسازيطراحي و 
  

9  
  

  بازاريابي  ارائه محصوالت و
  

 
 
 
 
 
                                                 
1. Occupational / Competency Standard      
3 . Competency / task 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -
  
 زمان آموزش  يو ساده ساز يمقدمات يطراح: عنوان  

 جمع عملي نظري  

٢٠  ٢٢  ۴٢  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

   يكتب آموزش -        :دانش 
  مداد -
  كاتر -
  كاغذ -
  مقوا -
  پالت -
   مو قلم -
    يشاس تخته -

      10  در ايران و جهان   تاريخچه مصورسازي

      1  وسايل و ابزار طراحي  

      1  ويژگي هاي ترسيم  

      10  مباني طراحي گرافيك ، فرم ، رنگ و اندازه 

        :مهارت 

    5    طراحي و ترسيم يك نمونه طراحي گرافيكي  

    5    رم بوسيله سه شكل اصلي   اجراي ف

    5    اجراي سطح بافت ريتم 

    5    اجراي تركيب و تعادل 

  :نگرش 
  موضوع تصويرسازي با توجه به فرهنگ اجتماعي كودك  -

  : ايمني و بهداشت 
  كار يدر هنگام اجرا يفاصله چشم تا طراح تيرعا -

  :توجهات زيست محيطي 
  كاغذ   زيعدم دور ر -
  

 
 
 
 
 



 

 
 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش    يكيگراف زيآنال يو انجام طرح ها ميترس: عنوان  

 جمع عملي نظري  

٢٣  ٢٠  ٣  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كاغذ -        :دانش 
  مقوا -
   رنگ گواش -
   قلم مو -
   خط كش -
   ايگون -
حروف و  شابلون -

   ياشكال هندس
    پالت

      1  در گرافيك  ) آناليز(مفهوم ساده سازي 

      1    چگونگي بكارگيري رنگ متناسب با موضوع 

      1  ويژگي هاي رنگ هاي وارياسيون  

        :مهارت 

    5    اجراي طرح هاي ساده    

    5    اسيون يك رنگ از دايره رنگ ساختن رنگ هاي واري

    5    )  ثانويه(ساختن رنگ هاي اصلي و فرعي 

    5    ساختن دايره رنگ 

  :نگرش 
    نظارت در رنگ با توجه به نور -

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از روپوش كار هنگام انجام كار -

  :توجهات زيست محيطي 
  رنگ   زيعدم دور ر -
  

 
 
 
 
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش  كار و انتقال طرح نهيزم يآماده ساز  -: عنوان 

 جمع عملي نظري  

۵  ۴  ٩  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  مقوا -        :دانش 

 كاغذ -

  كاتر  -

      5/0  زمينه كار  انواع

      5/0  روشهاي استفاده از زمينه كار

      2  روشهاي انتقال طرح روي زمينه كار

      2  ابزار انتقال طرح  

        :مهارت 

    1       آماده سازي كاغذ  

    2    آماده سازي مقوا 

    1    انتقال يك نمونه طرح و انتقال آن به روشهاي مختلف 

  :نگرش 
  در كاغذ و مقوا   ييصرفه جو -

  : ايمني و بهداشت 
  )يچقي –كاتر (برش  لياستفاده از روپوش كار و وسا -

  :توجهات زيست محيطي 
  طيمح ياز آلودگ يرياستفاده مناسب از مواد انتقال طرح در جهت جلوگ -
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش  نوشتاريمصورسازي مفاهيم : عنوان 

 جمع عملي نظري  

۵  ١۵  ٢٠  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كاغذ پوستي  -        :دانش 

 مداد اتود  -

 پاك كن  -

 رنگ گواش  -

 رنگ اكولين  -

 آبرنگ  -

 پاستل  -

 اكروليك  -

 وسايل كوالژ -

 پالت   -

   مو قلم  -

      1    مصورسازيويژگي هاي 

      2     مفاهيم نوشتاري در ادبيات كودكان

      2  رنگ در انواع سرلوحه 

        :مهارت 

    2     تصويرسازي يك كلمه 

    5/2        تصويرسازي دو كلمه متضاد

    5/2      تصويرسازي يك جمله 

    8    تصويرسازي با تكنيك هاي مختلف 

  :نگرش 
     رسازي با توجه به فرهنگ جامعه تصوي -

  : ايمني و بهداشت 
  مراقب فاصله چشم در هنگام كار  -

  :توجهات زيست محيطي 
     مراقبت از دور ريز مواد مصرفی  -
  

 
  
  
  

  



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش    كتوگراميپ يو طراح ميترس: عنوان 

 جمع عملي نظري  

۵  ٢  ٢٠۵  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كاغذ -        :دانش 

  مقوا -

   رنگ گواش -

   قلم مو -

  پالت   -

      1  مفهوم پيكتوگرام 

      1  ويژگي هاي پيكتوگرام 

      1  تفاوت آن با آرم  

      1  كاربرد پيكتوگرام 

      1  رنگ در پيكتوگرام 

        :مهارت 

    5    طراحي پيكتوگرام  

    5    طراحي و ترسيم انواع پيكتوگرام     

    10    نوع پيكتوگرام رنگي    4اجراي 

  :نگرش 
   كتوگراميپ يانواع طرح ها يمعرف -
      طيمح يزيتم مراقب-

  : ايمني و بهداشت 
  انجام كار استفاده از روپوش كار هنگام -

  :توجهات زيست محيطي 
  جوهر و كاغذ    زيعدم دور ر -
  

 
  
  
  



 

  
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
چاپ  يتك رنگ و چند رنگ برا يطرح ها ياجرا: عنوان 

        يدست
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

٣٠  ٢٠  ١٠  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط ت محيطيتوجهات زيس

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  وينگات لمينمونه ف -        :دانش 

  پروژكتور -

و اسناد  كتب -
   ياطالع رسان

  و چاپ يتوگرافيل -

   يعكاس نيدورب -

 - CD  

      2    فنون انواع چاپ دستي و برجسته و گود و مسطح 

      2  ليتوگرافي و مونتاژ و فنون و نقش آنها در چاپ 

      2  مراحل تهيه انواع زينگ و آماده سازي آن 

      2  كاربرد ماشين چاپ برش و صحافي 

      2  مباني عكاسي و چاپ عكس

        :مهارت 

    5    بازديد از چاپخانه هاي دستي  

    5    بررسي مواد و ابزارشناسي فيلم ليت و زينگ  

    5    بازديد از ليتوگرافي و چاپخانه  

    2    با دوربين عكاسي سوژه عكاسي چند 

    3    تصويرسازي بوسيله چاپ دستي 

  :نگرش 
  دينظارت در طول بازد -

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از روپوش كار -

  :توجهات زيست محيطي 
  مواد     زيعدم دور ر -
  
  
 



 

  
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش   ي جلد كتاب كودك انجام طراحي رو: عنوان 

 جمع عملي نظري  

٣  ۵٠  ۵٣  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

   گواش -        :دانش 

   قلم مو -

   نياكول -

   كودك كتاب -

   كالك كاغذ -

   يپوست كاغذ -

   مقوا -

   پالت -

برگردان  حروف -
  )لتراست(

 حروف شابلون -

  كتاب -

      1  ويژگي هاي طراحي روي جلد كتاب كودك    

      1  تحليل و بررسي انواع طرح هاي كتاب كودك 

      1  ه -د -ج -ب -ويژگي هاي طراحي گروه الف

        :مهارت 

    10    طراحي و اجراي كتاب كودك گروه الف   

    10    طراحي و اجراي كتاب كودك گروه ب

    10    طراحي و اجراي كتاب كودك گروه ج

    10    طراحي و اجراي كتاب كودك گروه د

    10    طراحي و اجراي كتاب كودك گروه ه

  :نگرش 
  يسنت رسازانيتصو يمعرف -

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از ماسك و روپوش كار   -

  :توجهات زيست محيطي 
  مواد    زيعدم دور ر -
  

 
  

 

  



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 كتاب يدو صفحه روبرو مصورسازيو  يطراح: عنوان 

    كودك

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

٨  ۵٨  ۶۶  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

   لمينمونه ف -         :دانش 

 - CD  

   كتاب - 

   كياكرول - 

   آبرنگ - 

  يمدادرنگ - 

   كالژ ليوسا - 

برگردان  حروف - 
  )لتراست(

  حروف شابلون -

      2  ويژگي هاي دو صفحه روبروي كتاب كودك    

      2  رنگ در تصويرسازي كتاب كودك 

      2  مصورسازي كتاب كودك گروه الف

      2  ه    –د  –ج  –مصورسازي كتاب كودك گروه  ب 

        :مهارت 

    5    كتاب كودك  مصورسازيطراحي و 

    3    كتاب كودك ) گريد(رسامي پايه كار 

    10    گروه الف  مصورسازيطراحي و 

    10    گروه ب مصورسازيطراحي و 

    10    گروه ج مصورسازيطراحي و 

    10    گروه د مصورسازيطراحي و 

    10    گروه ه مصورسازيطراحي و 

  :نگرش 
  م تا كار فاصله چش مراقب -

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از روپوش كار -

  :توجهات زيست محيطي 
    مواد زيعدم دور ر -
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش   يابيارائه محصوالت و بازار: عنوان 

 جمع عملي نظري  

۴  ١۶  ٢٠  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط جهات زيست محيطيتو

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

   پوستر -        :دانش 

  تراكت -

  بروشور -

  يكتب آموزش -

- CD  

 يافزارها نرم -
  يآموزش

   چسب انواع -

   كاتر -

   كش خط -

   كن پاك -

   مداد -

   كيماژ -

  ينيتزئ ليوسا -

  يبند بسته -

      1     مفهوم بازاريابي

      1  تصويرگري  اطالعاتي در زمينه نمايشگاه هاي

      1  روش هاي ارتباط با ناشران و نويسندگان كتاب كودك 

      1  تبليغات در زمينه محصوالت از طريق سايتهاي اينترنتي 

        :مهارت 

حفظ و نگهداري و آماده سازي انواع تصويرسازي كودك در 
  نمايشگاه   

  1    

    1    و بسته بندي آنها   ) پاسپارتو (قاب كردن كارها 

    5/1    شركت در نمايشگاه هاي داخل و خارج از كشور    

    1    ساخت تراكت يا پوستر تبليغاتي جهت تبليغ 

    5/1    ارتباط با تصويرگران كودك بزرگ و رفتن به نمايشگاه آنها 

  :نگرش 
   محصوالت يصداقت در معرف -
   كودك يسازريو ارائه كتاب تصو يابيدر بازار يياز بزرگ نما زيپره-
  برابر يرقبا در فروش و عرضه در فضا مراعات-

  : ايمني و بهداشت 
  مراقبت از دست     -

  :توجهات زيست محيطي 
  مواد    زيعدم دور ر -
  

 



 ٦

 
  

  
    برگه استاندارد تجهيزات -        

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    1    رايانه  1
    5   ميز  2
    15   صندلي  3
    15   روپوش كار  4
    15   دستكش  5
    5   ميز نور  6
    1    اورهد يا پروژكتور   7
    يك سري  مدل براي طراحي  8

          

         

          

         

          

         

         

         

         

         

         

         

         
  : توجه 

  . ود نفر در نظر گرفته ش 15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
 
 
 
 



 

 
                  

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

    15    رنگ گواش   1
    15   مداد رنگي   2
    15   آبرنگ  3
    15   اكروليك  4
    15   پاستل روغني و گچي  5
    مقداري   مديم  6
    15   مقوا  7
    15   مقوا گالسه  8
    15    كاغذ  9
    15    كاغذ پوستي  10
    15    كاغذ كالك  11
    يك قوطي    فيگساتيو  12
    15    ميسكيت  –انواع چسب   13

          

         

         
  : توجه 

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



 

 
 
 
 
 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   يقمشخصات فني و دق نام رديف

    B    15و H مداد انواع  1
    15   كاردك انواع  2
    5   كاتر  3
    15   كن پاك  4
    15   تراش  5
    15   تخته شاسي  6
    تعدادي   كتاب  7
    15   انواع قلمو  8
    15    تلپا  9

    15    محو كن  10
    15    گيره  11
          
         
         
         
         
         
          

  : توجه 
  .بزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود ا -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

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

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

ــي  1 ــال دوم 1طراحـ سـ
 هنرستان 

نشر كتابهاي  1384  فريبا شاپوريان
 درسي

 

ــي  2 ــال دوم 2طراحـ سـ
  هنرستان 

 محمود سمندريان
محمد علـي بنـي   

  اسد

نشر كتابهاي   1380 
  درسي

  

ــاپ  3 ــال دوم 1چــ ســ
  هنرستان

 رضا عابديني
  احمد امين نظر

نشر كتابهاي   1383 
  درسي

  

مباني هنرهاي تجسـمي 4
  سال دوم دبيرستان

عبدالمجيــــــــد
  حسيني راد

ي نشر كتابها  1386 
  درسي

  

تصويرسازي سال سـوم 5
  دبيرستان

ــن ــد حسـ محمـ
  دانشگرنژاد

  جالل شباھنگی

نشر كتابهاي   1382 
  درسي

  

ــا 6 ــي ثري ــيو شخص آرش
 نيكوروش

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

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

 /مترجم مولفين/مولف سال نشر زوهنام كتاب يا ج رديف
 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

ويژه : مباني تصويرسازي 1
آموزان شاخه  دانش

كاردانش، كارآموزان مراكز 
  ايآموزش فني و حرفه

فريد رزاقي،   
گلنوش 

عطار، بيتا 
 صمدي

شهرآب،     
سازان آينده

  

ي  مباني تصويرسازي رشته 2
گرافيك گروه تحصيلي 

ي خدمات  زمينههنر 
ي آموزش فني و  شاخه
 اي حرفه

جالل  
شباهنگي، 
محمدحسن 
 دانشگرنژاد

   مدرسه   

مباني : مشق هنر 3
 661شامل : تصويرسازي

تست خط به خط كتاب 
 همراه با پاسخ

مجيد  
 آزادبخت

سه استاد،    
كانون 

فرهنگي 
 آموزش

  

المللي  اولين نمايشگاه بين 4
 ها تصويرگري لغتنامه

- كل گروه 
 لك

  رنظ  

در بــــاب ييجســــتارها 5
  كتاب كودك يرگريتصو

،ييباباديسع 
ــ  داحمديســ

  رزادهيم

    سنبله   

رگريسرگذشت و آثار تصـو 6
ابـوتراب خـان    رزايبزرگ م

  يكاشان يغفار

انجمن آثار     محمد گلبن 
ــاخر  و مفـ

  يفرهنگ

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

  

  پيوست ها
  

  ) به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ تحليلي براي جواب(ل سئوالي براي استاندارد شغ 100آزمون  .۱
  )به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ تحليلي براي جواب(سئوالي براي استاندارد شايستگي   50آزمون  .۲
  پروژه كار عملي  .۳

 ...و  ، دستور نقشه كارنقشه كار  ،نمونه نقشه ، طرح ، رسم فني  .۴

 در آموزش استاندارد  فهرست سايت هاي قابل استفاده .۵
 ) تكميلي و جانبي به عنوان كمك آموزشي (  فهرست نرم افزارهاي مفيد .۶
  ساير پيشنهادات و پيوست ها .۷

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

گروه تهيه كننده استاندارد بعد از تدوين و تكميل استاندارد مربوطـه بايـد   : تبصره 
... كتاب ، جزوه ، نرم افـزار و  ( ستفاده اعم از منابع و محتواهاي اصيل و مهم مورد ا

را اعم از  فارسي و انگليسي كه با كمك آن ها استاندارد تدوين شده است را بـه  ) 
  .به همراه استاندارد و پيوست ها ارسال نمايند (Training Package) صورت 



 

 
 

  
  
  

  1پيوست 
  

به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ (براي استاندارد شغل  سئوالي 100آزمون 
   )تحليلي براي جواب

به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ (اي استاندارد شايستگي سئوالي بر  50آزمون 
  )تحليلي براي جواب

   و ساير مستندات پروژه عملي+ 

  
  سئواالت سنجش مهارت و عملي باشند %  50حداقل : نكته * 
  
  
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

  
   2پيوست 

  : نمونه پيشنهادي 

  نقشه كار   ٭

  طرح درس و دستور نقشه كار ٭

  رسم فني  ٭
  ....  و 

  
  
  
  
  



 

  
  

  
  

  
  3پيوست 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف  عنوان
graphicy.com 1 

persiangfx.com 2 

cafedexingn.com 3 

tasvirgari.blogfa.com 4 

negarkhaneh.ir 5 

 6 

 7 

 8 

  9 

 10 

  
 

 

  
  

 
 
 



 

  
 

  
  
 

 

 

 

  
  4پيوست 

  دمند و مرتبط فهرست معرفي نرم افزارهاي سو
  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

  
  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

  Photoshop       
  3d max        
  Coreldraw        
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