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:نام شغل   نقاش با لعاب بر روی کاشی  
    استانداردخالصه 

  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری
   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  : شغل مشخصات عمومی
از اجسام ، اشکال هندسی و غیر هندسی ، اب بر روی کاشی، کسی است که از عهده طراحی لعبا نقاش 

طبیعت جان دار و بی جان ، رسم انواع پرسپکتیو و طراحی سنتی برآمده و بتواند آماده سازی کاشی ، انتقال 
 . طرح ، ساخت و پخت لعاب ، تزیینات لعابی روی کاشی را انجام دهد 

   : ورودی زویژگی های کارآمو
  دیپلم : میزان تحصیالت حداقل 
  سالمت کامل جسمانی و روانی :  توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت   317    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    98    :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت   219   :                 وزش عملیـ زمان آم

  ساعت        -    :    کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت        -    :                   پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت        -       :     زمان سنجش مهارت        ـ

 : روش ارزیابی مهارت کارآموز 

   % 25 ) :دانش فنی( امتیاز سنجش نظری- 1
    %75: امتیاز سنجش عملی - 2
   %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
  %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی -2-2

   : ویژگیهای نیروی آموزشی
  لیسانس مرتبط :حداقل سطح تحصیالت 
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  نقاش با لعاب بر روی کاشی: نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  از اجسامطراحی نایی توا  1
 از اشکال و احجام هندسی و غیر هندسی توانایی طراحی   2

 جانتوانایی طراحی طبیعت بی  3

 توانایی طراحی از طبیعت  4

  توانایی رسم انواع پرسپکتیو   5
  توانایی اجرای طراحی سنتی   6
  سازی کاشی برای کارتوانایی آماده  7

 توانایی انتقال طرح روی کاشی  8

  توانایی ساختار لعاب و لعاب گذاری  9

  توانایی تزئینات کاشی لعابی  10
 توانایی پخت لعاب  11

 توانایی شناخت معایب لعاب  12

 توانایی شناخت لعاب سازی در ایران   13

 توانایی شناخت تاریخ هنر کاشی سازی و لعاب روی کاشی   14

 ر در محیط کار توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کا  15
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  نقاش با لعاب بر روی کاشی :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  38  27  11  توانایی طراحی از اجسام   1

        آشنایی با ابزار و وسایل الزم در طراحی   1-1

        طراحی ، زغال ، پاستل  ابزار اثر گذار و اثر پذیر ، مداد و کاغذ -  

        آشنایی با طراحی مفهوم آن و نکات قابل رعایت در طراحی   2-1

آشنایی با اصول تناسب و ارتباط بین شکل ها ، اندازه گیری ، اسـکیس ،                  3-1
  اتود و تفاوت بین آن ها 

      

        شناسایی اصول طراحی از اجسام  4-1

        و کاربرد آن در نقاشی) یب بندی ترک( آشنایی با مفهوم کمپوزیسیون   5-1

        : شناسایی اصول ترکیب بندی با توجه به   6-1

         تعادل-  

         تناسب-  

         ریتم-  

        آشنایی با انواع ترکیب بندی و کاربرد آن   7-1

         متقارن-  

         نامتقارن -  

  12  11  1  توانایی طراحی از اشکال و احجام هندسی و غیر هندسی   2

بـه وسـیله طراحـی ،       ( آشنایی با اشکال و احجام هندسی و غیر هندسـی             1-2
  ) مدل سازی با مقوا و چوب 

      

مکعـب ، هـرم ، اسـتوانه ،         ( شناسایی اصـول اشـکال و احجـام هندسـی             2-2
  ) مخروط 

      

ترسـیم پارچـه    ( شناسایی اصول طراحی اشکال و احجام هندسی نامنظم           3-2
  ... ) چاله ، سنگ و آویزان شده ، کاغذ م

      

         درجه 11 الی 9شناسایی ساخت یک واریاسیون تیره ، روشن در   4-2
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  نقاش با لعاب بر روی کاشی :ام شغلن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  18  15  3  جانتوانایی طراحی طبیعت بی  3

        جان و کاربرد آن در طراحی و نقاشیآشنایی با مفهوم طبیعت بی  1-3

ترسیم چنـد نمونـه ، کاسـه ،          ( جانطبیعت بی از  شناسایی اصول طراحی      2-3
  ... ) گلدان ، گل ، میوه و 

      

  15  12  3  توانایی طراحی از طبیعت  4

        های آنآشنایی با طبیعت و ویژگی  1-4
نگ ، بوتـه ، گـل       درخت ، تخته ، سـ     ( طبیعت  از  شناسایی اصول طراحی      2-4

  ...)و 
      

شناسایی اصول بکارگیری نور و سایه در طبیعت ، طراحی چنـد منظـره از                 3-4
  طبیعت در ساعات و مکان ها و فضاهای مختلف 

      

  33  25  8  توانایی رسم انواع پرسپکتیو   5

        ) علم مناظر و مزایا ( آشنایی با مفهوم و تعریف پرسپکتیو   1-5

        پایه گذاران علم پرسپکتیو آشنایی با   2-5

        آشنایی با اصول و قوانین پرسپکتیو   3-5

         کوچک و بزرگ شدن تصویر -  

         کوتاه و بلند شده تصویر -  

         تابش نور و سایه -  

        آشنایی با ویژگی پرسپکتیو   4-5

         شناخت خط افق -  

         شناخت نقطه گریز -  

        یو آشنایی با پرسپکت  5-5

         یک نقطه ای -  
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  نقاش با لعاب بر روی کاشی :ام شغلن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         دو نقطه ای -  

         سه نقطه ای -  

شناسایی اصول ترسیم پرسپکتیو یک شیء مکعب با توجه به ویژگی خط              6-5
یـک  ( و رعایت نـوع پرسـپکتیو       ) ، زیر خط    روی خط ، باالی خط      ( افق  

  ) نقطه ای ، دو نقطه ای ، سه نقطه ای 

      

اتـاق ، کارگـاه بـا       ( شناسایی اصول ترسیم پرسپکتیو یک فـضای خـالی            7-5
  ) رعایت زوایای داخلی و قوانین و ویژگی پرسپکتیو 

      

        )نخیابان ، ساختما(شناسایی اصول ترسیم پرسپکتیو یک فضای خارجی   8-5

  84  75  9  توانایی اجرای طراحی سنتی   6

        آشنایی با تذهیب   1-6

        آشنایی با نقوش اسلیمی   2-6

شناسایی اصـول اجـرای نقـوش اسـلیمی ، برگـی ، مـاری ، دهـن اژدر ،                      3-6
  ... خرطومی و 

      

        آشنایی با نقوش ختایی   4-6

گل های شاه عباسی ، پروانـه ای ،  ( شناسایی اصول اجرای نقوش ختایی        5-6
  ... ) طرح خورشید و 

      

        شناسایی اصول ترکیب نقوش اسلیمی و ختایی   6-6

  9  3  6  سازی کاشی برای کارتوانایی آماده  7

        آشنایی با نوع کاشی مورد نیاز ، انواع و کاربرد آن  1-7

         کردن روی کاشی آشنایی با روش تمیز  2-7

         زدایی روی کاشیآشنایی با وسایل تمیز کردن و چربی  3-7

        سازی کاشی برای کارشناسایی اصول آماده  4-7
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  نقاش با لعاب بر روی کاشی :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  5  2  3  توانایی انتقال طرح روی کاشی  8

        آشنایی با طرح آماده شده  1-8

        آشنایی با روش کپی کردن طرح بر روی کاشی  2-8

         روش سیاه قلم-  

         روش کاربن-  

        شناسایی اصول انتقال طرح بر روی کاشی  3-8

  40  30  10   و لعاب گذاری توانایی ساختار لعاب  9

        آشنایی با لعاب ، انواع و مواد سازنده آن   1-9

        آشنایی با اکسیدها و عمل آن در لعاب  2-9

        آشنایی با مواد لعاب   3-9

        آشنایی با منابع رنگ در لعاب   4-9

        آشنایی با روش ترکیب لعاب های رنگی   5-9

        شناسایی اصول اجرای ترکیب لعاب های رنگین   6-9

        آشنایی با رنگ آمیزی توسط لعاب   7-9

        صول رنگ آمیزی با لعابشناسایی ا  8-9

        آشنایی با به کار بردن فرمول مولکولی در تهیه لعاب   9-9

  20  11  9  توانایی تزئینات کاشی لعابی   10

        آشنایی با انواع تزئینات  1-10

         نقاشی زیر رنگی -  

         نقاشی رو رنگی -  

         فرمول رنگ ها برای نقاشی زیر رنگی -  

        ا نقاشی بر روی لعاب خام آشنایی ب  2-10
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  نقاش با لعاب بر روی کاشی :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با نقاشی بر روی لعاب پخته   3-10

        شناسایی اجرای نقاشی بر روی لعاب خام و لعاب پخته   4-10

  13  6  7  توانایی پخت لعاب  11

        های پختآشنایی با کوره  1-11

        آشنایی با درجه حرارت کوره  2-11

        )چیدن کاشی در کوره(های بارگذاری کورهآشنایی با روش  3-11

        شناسایی اصول چیدن کاشی در کوره  4-11

        شناسایی اصول تنظیم دمای کوره  5-11

        آشنایی با مدت زمان پخت لعاب  6-11

         اصول پخت لعابشناسایی  7-11

  7  -  7  توانایی شناخت معایب لعاب   12

        آشنایی با معایب لعاب  1-12

         شبکه ای شدن-  

        ) پیر شدن (  چروکیدگی -  

         خزیدن لعاب-  

         ته سوزنی و جوش-  

         تاول و پوسته شدن -  

         خامی و سوختگی لعاب-  

         ضایعات لعاب زنی -  

         هنگام پخت  تصادف-  

         پخت مجدد -  

        شناسایی اصول رفع معایب لعاب  2-12
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  نقاش با لعاب بر روی کاشی :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  6  -  6  توانایی شناخت لعاب سازی در ایران  13

        روش لعاب سازی در ایرانآشنایی با   1-13

        آشنایی با مواد اولیه در لعاب های ایرانی   2-13

         فالکس -  

         کوارتز یا سنگ چخماغ-  

         آلومین و اکسید کلسیم در لعاب های ایرانی -  

        آشنایی با اکسید های رنگ کننده در لعاب های ایرانی  3-13

        آشنایی با انواع کاشی های ایرانی   4-13

  12  -  12  اریخ هنر کاشی سازی و لعاب روی کاشی توانایی شناخت ت  14

        آشنایی با تاریخ هنر کاشی سازی و لعاب روی کاشی   1-14

         هخامنشی -  

         اشکانی -  

         سامانی -  

         صفوی -  

         قاجار -  

         ایلخانی-  

         دوره معاصر -  

  5  2  3 محیط کار توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در   15

        آشنایی با عوامل موثر در محیط کار   1-15

         استفاده از مصالح مقاوم از کف تا سقف-  

         نور مناسب -  

         تهویه مطبوع -  
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  نقاش با لعاب بر روی کاشی :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        داشتی و قابل شرب  آب مصرفی به-  

 مجهز کردن درب ها و پنجـره هـا بـه تـوری سـالم و فنـر دار جهـت                      -  
  جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان

      

        آشنایی با نکات بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار   2-15

        شناسایی اصول نحوه کار با کپسول آتش نشانی و اصول اطفاء حریق   3-15

        با عوامل آتش زا و اصول اطفاء حریق آشنایی   4-15
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  نقاش با لعاب بر روی کاشی: نام شغل 
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

  کوره پخت لعاب  1
  برقی یا کاغذی -

    

  تخته وایت برد   2
   سانتی متر 100 × 150 -

    

  شانی کپسول آتش ن  3
   کیلویی 6 پودر خشک -

    

  جعبه کمک های اولیه   4
   سری کامل تجهیزات -

    

  میز کار   5
   چوبی -

    

  صندلی   6
   چوبی -

    

  پالت رنگ  7
   تخم مرغی -

    

  تخته شاسی   8
- A3 

    

  سه پایه   9
   مخصوص طراحی -

    

      کاسه ، گل ، میوه ، ظروف فانتزی و شیشه ای : انواع مدل   10

  مداد طراحی   11
 H و B انواع -

    

  زغال  12
   مخصوص طراحی -

    

  پاستل  13
   چوب و خشک -
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  نقاش با لعاب بر روی کاشی: نام شغل 
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

  کاغذ طراحی   14
   کاهی -

    

  مقوا  15
   پرز دار -

    

  اغذ ک  16
  پوستی  -

    

  کاغذ کاربن  17
   سیاه و آبی -

    

  قلم موی   18
  سرگرد  -

    

  رنگ لعاب  19
   در انواع رنگ ها-

    

   قلم مو  20
  تخت -

    

  کاشی  21
   سفید-

    

  ماژیک وایت برد  22
   قرمز و آبی -

    

  تخته پاک کن   23
   وایت برد -

    

 
  
  

  

 


