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  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  97پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت  ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

  66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       
  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 

  
  
  

  :، فلزچوب(صنايع دستياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  علي موسوي 

  رامك فرح آبادي 
  صديقه رضا خواه 

 

 :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي  -
  كميته تخصصي صنايع دستي دفتر طرح و برنامه هاي درسي  -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 



 

  
 

 

 

 

  شايستگي    تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  ليسانس معصومه صيامي  1
مديريت 
  بازرگاني

فني و  مربي
  حرفه اي

  سال 13

 086-38210051 :تلفن ثابت 

  09122565281: تلفن همراه 
 yahoo.com@m.siyami١٠١٣: ايميل 

شـــازند بلـــوار عبـــاس آباد،شـــهرك  -اراك: آدرس
  شازند14وليعصر،مركز آموزش فني حرفه اي ،شماره

 صنايع دستي ليسانس  صفوراطالبي  2
صنعتگر 

  صنايع دستي
  سال14

 086-32211356:تلفن ثابت 

  09189568659: تلفن همراه 
  raviyan_honar@yahoo.com:ايميل 
ــالل  : آدرس  ــتي،روبروي ه ــان شهيدبهش اراك خياب

  احمر،موسسه فرهنگي هنري تجلي صنع خيال
  

 علوم تربيتي فوق ديپلم  فاطمه بيات  3

مربي 
سرپرست (

  )مركز شازند
  سال12

 086-38227403:تلفن ثابت 

  09181602343: تلفن همراه 
  shazand@markazitvto.ir:ايميل 
شازند بلوار عباس آباد،شهرك وليعصـر،مركز  : آدرس 

  شازند14آموزش فني حرفه اي ،شماره
  

  شيمي   ليسانس صديقه رضاخواه   4
رئيس گروه 
 صنايع دستي 

 سال  23

 66569900:تلفن ثابت 

   : تلفن همراه 
   :ايميل 
   : آدرس 

  

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

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

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

  : شرح شغل 
هـا ،  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 
  : آموزش  طول دوره

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

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

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

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

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

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

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

  : 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 . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

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

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

 .ر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در ه



 

 

 

 
 

   :نام استاندارد آموزش شغل 
  سفالكارمينا

 :استاندارد آموزش شغل شرح 

وظايف ترسيم نقوش ايراني و جزو تزيينات روي سفال ميباشد كه شامل ويكي از مشاغل صنايع دستيميناكار سفال 
ساده،حجره اي،حجمي و تخته (اسالمي،هندسي ساده،ختاييٍ،واسليمي و جانوري انتزاعي و گياهي بر روي ظروف سفال

  .وبا تذهيب كاران و مراكز هتلداري و صنايع دستي و گردشگري در ارتباط مي باشد ،و رنگ آميزي آنها است)اي
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

 پايان دوره راهنمايي: حداقل ميزان تحصيالت 
  ) بينايي،دست سالمسالمت (متناسب با شغل مربوطه: حداقل توانايي جسمي و ذهني 

  ندارد:مهارت هاي پيش نياز  
:آموزش دوره طول

 ساعت 430:          طول دوره آموزش       
  ساعت     95:            ـ زمان آموزش نظري 
  ساعت   335:             ـ زمان آموزش عمل  

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

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

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

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  سال كار در محيط كاري3ديپلم و باالتر با حداقل: حداقل سطح تحصيالت
 

 

 

  
  
 



 

  
  
 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

نقاشي و تزيين فلزاتي همانند طال،نقره و مس بوسيله رنگهاي لعابدار :در فرهنگ دهخدا ميناسازي چنين تعريف شده
  .ثابت شودمخصوصي كه در حرارت بسيار زياد پخته و 

  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  

 enamel pottery:  ميناي سفال

 enamel:مينا،لعاب

 glaze: لعاب، مينا، شيشه، مهره، برق 

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

  نقاشيمينا كاري 
  ميناكار خانه بندي -
  ساخت كار مينازير -
  
  
  :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 

  
  
  
  



 

 
 
 

 

 

  استاندارد آموزش شغل 
  شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 مينا كاريانتخاب سفال مناسب جهت 1

 نقوش يحاطر2

 سوزن كاري و كپي طرح روي ظروف سفالي 3

 قلم گيري نقوش روي ظروف سفالي 4

 ساخت و تركيب رنگها 5

 رنگ آميزي سفال 6

 رنگ آميزي نقوش سنتي ايراني و اسالمي 7

 ميزي نقوش هندسي سادهآرنگ  8

 رنگ آميزي نقوش ختايي و اسليمي 9

جانوري انتزاعيرنگ آميزي نقوش  10  

 و اجزاي آن  گياهي نقوشرنگ آميزي  11

هشد كاري پمپاژ كردن يا غوطه ور كردن لعاب روي ظروف مينا 12  

 كوره كردن ظروف مينايي نقاشي شده 13

 و فروش محصوالت  بازاريابي ، ، برند سازيبسته بندي 14

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

  ستاندارد آموزش ا
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  انتخاب سفال مناسب جهت مينا كاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 8 11 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

انواع خشت هاي سفالي و     :دانش
     1  )حجمي، اي،برجستهساده،حجره (ل تاريخچه ظروف سفا-  ظروف سفالين

     1  انواع ظروف سفالي ساده-

     1 سراميكانواع ظروف سفالي حجمي يا مشبك جنس سفال و

    :مهارت

    2   مناسب جهت كار انتخاب ظروف سفال يا سراميك-

    1   كار مورد نظر  انتخاب سفال مقرون به صرفه برا ي-

ن ها  با توجه به آانتخاب مجسمه هاي سفالي براي كار روي -
  ماندگاري

 2    

 حجره اي يا برجسته بودن ظروف و الهام از محيط-

  براي تركيب رنگ ها و جلوه و روح دادن به آن
 2    

    1  سمباده كشيدن سطح سفال-

  :نگرش
  -صرفه جويي هنگام خريد ظروف كه بايد متناسب با كار مورد نظر باشد-
  ن ها هنگام كار آمراقبت از ظروف و جلوگيري از ضربه خوردن به -

  : ايمني و بهداشت
 رعايت نكات ايمني هنگام كار با سنباده و مراقبت  از دست-
 و استفاده از لباس كار)آلرژي(استفاده از ماسك ودستكش در صورت وجود حساسيت-

 :توجهات زيست محيطي 
 عدم آلودگي محيط زيست-



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  طراحي نقوش

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

10 50 60 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  5/0مداد اتود     :دانش
  5/0اتود نوك مداد 

  كاغذ پوستي يا كالك
  پاك كن

  كاتر
 پرگار

 خط كش

  A4 كاغذ

  كاربن

   1 نقوش هندسي ساده -

   3 نقوش ختايي و اسليمي-

   3 نقوش جانوري انتزاعي -

  نقوش گياهي و اجزا آن
 ابزار و مواد طراحي-

2 
1 

  

    :مهارت

  7  طراحي نقوش هندسي ساده-

  10  طراحي نقوش ختايي و اسليمي-

  8  طراحي نقوش جانوري انتزاعي و گياهي-

  25  )آزاد(نمونه از نقوش مختلف 3طراحي -

  :نگرش
 چوب هاي ارزشي جامعهرانتخاب طرح هاي متناسب با چا-
 صرفه جويي در لوازم به كار رفته و مراقبت از ابزار هنگام كار-

  : ايمني و بهداشت
 رعايت نكات ايمني هنگام كار با كاتر و پرگار و مراقبت از دست-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
- 

 

 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

 :عنوان
  سوزن كاري و كپي طرح روي ظروف مينا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 15 31 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

انواع خشت های سفالی و    :دانش

  ظروف سفالين
     1  ابزار سوزن كاري -

     1  ابزار كپي كردن -

     2  انواع قلم هاي  فلزي 

     2 انواع طرح ها براي كپي كردن روي ظروف-

   :مهارت

     سوزن كاري طرح كشيده شده روي كاغذ كالك-

     كپي طرح سوزن كاري شده روي ظروف مينا و ثابت كردن آن-

     كيسه كرده براي كپي طرح ها و ساخت قلم هاي فلزيساخت-

     انجام يك نمونه كار سوزن كاري شده-

 :نگرش
 معرفي ابزار و نوع استفاده آن بنا به انواع نقوش-
   ابزار حين انجام كار مراقبت از -

  : ايمني و بهداشت
 استفاده از سوزن هارعايت نكات ايمني هنگام -
  و استفاده از لباس كار)آلرژي(استفاده از ماسك ودستكش در صورت وجود حساسيت-

  :توجهات زيست محيطي 
- 

 

  
  
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  قلم گيري نقوش روي ظروف سفال

 زمان آموزش

 جمع عملينظري  

4 30 34 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

طبيعي قلم مو    :دانش  
 ظروف رنگ

 آب
 كتيرا

 خط كش
  پرگار

     1  ابزار و مواد قلم گيري-

     2 مفهوم مقدماتي و پيشرفته قلم گيري-

     1  اصول قلم گيري-

    :مهارت

   5   گرفتن قلم و روش كار كردن-

   3   قلم گيري با انواع قلم ها-

   3   )ساده،حجمي،مشبك(قلم گيري روي انواع ظروف-

 رنگ براي قلم گيري روي ظروف سفالو نوع تعيين غلظت -
  انجام چند نمونه قلم گيري نقوش روي سفال -

  4  
  
15  

 

  :نگرش
  صرفه جويي هنگام خريد ظروف كه بايد متناسب با كار مورد نظر باشد-
 مراقبت از ظروف و جلوگيري از ضربه خوردن به آن ها هنگام كار-

  : ايمني و بهداشت
  و استفاده از لباس كار)آلرژي(استفاده از ماسك در صورت وجود حساسيت-

 :توجهات زيست محيطي 
 عدم دور ريزي ضايعات رنگ با محيط-
  ابزار و مواد قلم گيري-

 

  
  
  
  



 

  
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
 ساخت و تركيب رنگ ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1016 26 

  دانش،مهارت ،نگرش،ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات،ابزار، 
موادمصرفي و منابع 

 آموزشي

  جوهر لعاب  :دانش
  ظروف سفال

ــاي   ــدازه هـ ــو در انـ قلمـ
  مختلف

  آب
  كتيرا
  سفال
  )ترانس(لعاب 

 كاردك

   3 )اكسيدهاي معدني(مباني رنگ و انواع رنگ مينا-

اكسيد مس،اكسـيد آهـن(رنگ هاي مينا نام هاي شيميايي--
 ....)و

2   

   2 )الجورد،فيروزه اي،قرمز،سبز،آبي،زرد(رنگ هاي اصلي مينا-

   3 ....)صورتي قهوه اي،بنفش،نارنجي و(رنگ هاي فرعي-

  :مهارت

  4  ساخت رنگ با غلظت مناسب-

  6  تركيب جوهر يا لعاب-

  6  تركيب جوهر ها با هم-

 :نگرش

 صرفه جويي در رنگ هاي مصرفي هنگام كار-

- 

 : ايمني و بهداشت

 و استفاده از لباس كار)آلرژي(استفاده از ماسك و دستكش در صورت وجود حساسيت-

 :توجهات زيست محيطي 

 محيطهعدم دور ريزي ضايعات رنگ ب-

- 

  
  



 

  
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
  سفاليرنگ اميزي ظروف 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

922 31 

  دانش،مهارت ،نگرش،ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات،ابزار، موادمصرفي و 
 منابع آموزشي

  جوهر لعاب  :دانش
  ظروف سفال

  قلمو در اندازه هاي مختلف
  آب

  كتيرا
  سفال
 )ترانس(لعاب 

  4 )الجوردي،فيروزه اي(ها وغلظت آن ها تركيب لعاب ورنگ-

  3 منشاء گياهي رنگ هاي مينا سفال-

  2 ابزار كار و استفاده بهينه از آن ها-

  :مهارت

رنگ آميزي ظروف مينا با رنگ هاي گرم و ارائه يك نمونـه-
 كار كوچك

 4  

رنگ آميزي ظروف مينا با رنگ هاي سرد و ارائه يك نمونـه-
 كار كوچك

 4  

رنگ آميزي ظروف مينا با رنـگ هـاي اصـلي و ارائـه يـك-
 نمونه كار كوچك

 4  

رنگ اميزي ظروف مينا با تركيب رنگ هاي گرم و سـرد  و-
 )كار تركيبي(و ارائه نمونه كار ) تمامي رنگها(اصلي 

 10  

 :نگرش

 صرفه جويي در استفاده از رنگ ها-

 : ايمني و بهداشت

 استفاده از لباس كار) آلرژي(استفاده از ماسك ودستكش در صورت وجود حساسيت-

 :توجهات زيست محيطي 

 عدم دور ريز ضايعات رنگ به محيط و جلوگيري از آلودگي محيط-

- 

  



 

  
  

 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان

 رنگ اميزي نقوش هندسي ساده
 زمان آموزش

 جمععملي نظري 

522 27 

 دانش،مهارت ،نگرش،ايمني
 توجهات زيست محيطيمرتبط

تجهيزات،ابزار، موادمصرفي 
 و منابع آموزشي

  جوهر لعاب  :دانش 
  )ترانس(لعاب 
  آب

  كتيرا
قلم مو در اندازه هاي 

  مختلف
  انواع طرح

  ظروف سفال
  سنباده
 پرگار

  1 ابزار و مواد رنگ اميزي نقوش هندسي ساده -

  2 خالقيت و نوآوري در رنگ آميزي نقوش هندسي ساده -

  2 تقسيمات و تناسبات نقوش هندسي ساده -

-    

  :مهارت 

  2 رنگ آميزي و تركيب رنگ ها براي نقوش هندسي ساده -

  2 سايه زدن نقوش هندسي -

  استفاده از چند نوع قلم در رنگ آميزي نقوش -
 

2  

  16 انجام چند نمونه رنگ اميزي نقوش هندسي در مينا سفال -

 :نگرش 

 صرفه جويي در استفاده از رنگ ها -

- 

 : ايمني و بهداشت

 استفاده از لباس كار) آلرژي(استفاده از ماسك ودستكش در صورت وجود حساسيت -

- 

 :توجهات زيست محيطي 

 و جلوگيري از آلودگي محيط عدم دور ريز ضايعات رنگ به محيط -

- 

 

 
 
 



 

 
 

 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان

 رنگ اميزي نقوش سنتي و اسالمي
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

616 22 

 دانش،مهارت ،نگرش،ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات،ابزار، موادمصرفي 
 و منابع آموزشي

  لعاب جوهر  :دانش 
  )ترانس(لعاب 
  آب

  كتيرا
قلم مو در اندازه هاي 

  مختلف
  انواع طرح

  ظروف سفال
  سنباده
 پرگار

   ١ ابزار و مواد رنگ اميزي -

شاه عباسي، (طرح هاي به كار رفته در دوره هاي قديم -
 )…قاجاريه و

٢   

ساده يا هفت (بررسي طرح هايي كه براي انواع مينا -
 .به كار برده شده است...)ورنگ،برجسته، حجره اي 

١   

نقش هاي اسليمي و اسالمي به كار رفته در گنبد و گلدسته  -
 هاي مساجد

٢   

  :مهارت 

  ٤  رنگ آميزي نقوش سنتي ايراني از جمله گل و بته -

رنگ آميزي طرح ها به سبك قديم متناسب با طرح هاي  -
 آن

 ٢  

سنتي در دوران قاجاريه رنگ آميزي و شكل دهي به نقوش  -
 و صفويه

 ٣  

  ١١  انجام چند نمونه رنگ اميزي نقوش سنتي ايراني در مينا -

 :نگرش 

 معرفي سبك هاي سنتي ايراني در مينا سفال -

- 

 : ايمني و بهداشت

 استفاده از لباس كار) آلرژي(استفاده از ماسك ودستكش در صورت وجود حساسيت -

- 

 :زيست محيطي توجهات 

 عدم دور ريز ضايعات رنگ به محيط و جلوگيري از آلودگي محيط -

- 

 



 

 
 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
 و اسليميرنگ اميزي نقوش ختايي 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري 

10 40 50 

 دانش،مهارت ،نگرش،ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات،ابزار، موادمصرفي 
 و منابع آموزشي

  جوهر لعاب  :دانش 
  )ترانس(لعاب 
  آب

  كتيرا
قلم مو در اندازه هاي 

  مختلف
  انواع طرح

 ظروف سفال

   2 ابزار و مواد رنگ اميزي نقوش ختايي و اسليمي -

   4 اصول مقدماتي رنگ آميزي نقوش ختايي واسليمي -

   4 اسليمي در دوره صفويهرنگ هاي نقوش ختايي و  -

-    

  :مهارت 

  6  رنگ آميزي نقوش اسليمي بعد از اسالم -

  6  رنگ آميزي نقوش ختايي كه شامل شاخه،گلبرگ،غنچه -

ختايي رنگ سرد و (رنگ آميزي نقوش ختايي و اسليمي  -
 )گرم و بالعكس

 8  

 مينا سفالرنگ آميزي چند نمونه نقوش اسليمي و ختايي در  -
 

 20  

 :نگرش 

 انتخاب رنگ هاي مناسب با طرح و ظرف مينا سفال -

 صرفه جويي در استفاده از رنگ ها -

 : ايمني و بهداشت

 ده از لباس كاراستفا) آلرژي(تكش در صورت وجود حساسيتاستفاده از ماسك ودس -

- 

 :توجهات زيست محيطي 

 محيط و جلوگيري از آلودگي محيط عدم دور ريز ضايعات رنگ به -

- 

 
 

 

 



 

 

 
 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان

 ميزي نقوش جانوري انتزاعيآرنگ 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1025 35 

 دانش،مهارت ،نگرش،ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات،ابزار، موادمصرفي 
 و منابع آموزشي

  جوهر لعاب  :دانش 
  )ترانس(لعاب 
  آب

  كتيرا
قلم مو در اندازه هاي 

  مختلف
  انواع طرح

  ظروف سفال و سراميك
 

   2 سبك سنتي نقوش جانوري -

   2 اصول مقدماتي رنگ آميزي نقوش جانوري انتزاعي -

خالقيت و نو اوري و رنگ اميزي نقوش الهام گرفته از  -
 طبيعت

2   

سال 15(جانوري انتزاعي در همه عصرهارنگ هاي نقوش  -
 )پيش از مسيح

4   

  :مهارت 

  2  رنگ آميزي نقوش جانوري به سبك قديم تاكنون -

  2  انتزاعي ساخت و ساز انواع نقوش جانوري -

  3  سرد. رنگ آميزي نقوش جانوري انتزاعي با رنگ هاي گرم  -

  18  انتزاعي در مينا انجام چند نمونه رنگ اميزي نقوش جانوري -

 :نگرش 

 صرفه جويي در استفاده از رنگ ها -

- 

 : ايمني و بهداشت

 ده از لباس كاراستفا) آلرژي(تكش در صورت وجود حساسيتاستفاده از ماسك ودس -

- 

 :توجهات زيست محيطي 

 عدم دور ريز ضايعات رنگ به محيط و جلوگيري از آلودگي محيط -

- 

 
 
 
 



 

 
 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان

 ميزي نقوش گياهي و اجزاي آنآرنگ 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1034 44 

  دانش،مهارت ،نگرش،ايمني
 توجهات زيست محيطيمرتبط

تجهيزات،ابزار، 

موادمصرفي و منابع 

 آموزشي

  جوهر لعاب  :دانش 
  )ترانس(لعاب 
  آب

  كتيرا
مو در اندازه هاي  قلم

  مختلف
  انواع طرح

  ظروف سفال
 

  2 )سنتي و معاصر(سبك نقوش اجزاء گياهي  -

  3 انواع طرح -

رنگ هاي كامالَ گياهي براي رنگ نقوش مثل  -
 )سبز(و فرسيه) قرمز(شنجرف

5  

-    

  :مهارت 

  3  ساخت و ساز و ارائه انواع نقوش گياهي و اجزاء آن -

ريز و (رنگ اميزي ريزه زين هاي اطراف اجزاء گياهي -
 )درشت

 3  

رنگ آميزي اجزاء گياهي با تركيب رنگ هاي اصلي و فرعي  -
 الهام گرفته از طبيعت

 4  

  )دم شو،ميان شو،بيخ شو(سايه زدن نقوش گياهي و اجزاء آن
 انجام چند نمونه رنگ آميزي نقوش گياهي در مينا سفال

 4  
  
20 

 

 : نگرش

 صرفه جويي در استفاده از رنگ ها -

- 

 : ايمني و بهداشت

 ده از لباس كاراستفا) آلرژي(تكش در صورت وجود حساسيتاستفاده از ماسك ودس -

- 

 :توجهات زيست محيطي 

 عدم دور ريز ضايعات رنگ به محيط و جلوگيري از آلودگي محيط -

- 

 
 
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان

 پمپاژ كردن يا غوطه ور كردن لعاب روي ظروف مينا شده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

28 10 

 دانش،مهارت ،نگرش،ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات،ابزار، موادمصرفي 
 و منابع آموزشي

  جوهر لعاب  :دانش 
  )ترانس(لعاب 
  آب

  كتيرا
در اندازه هاي قلم مو 
  مختلف

  انواع طرح
  ظروف سفال

 

   ١ سبك انواع ظروف سفال -

   ١ شناخت مواد لعاب -

-    

-    

  :مهارت 

 5به مدت ) مينا شده(طريقه لعاب زدن روي ظروف سفال  -
 دقيقه

 ٤  

  ٤  ظروف غوطه ور كردن -

-    

-    

 :نگرش 

 رنگ ها صرفه جويي در استفاده از -

- 

 : ايمني و بهداشت

 ده از لباس كاراستفا) آلرژي(تكش در صورت وجود حساسيتاستفاده از ماسك ودس -

- 

 :توجهات زيست محيطي 

 عدم دور ريز ضايعات رنگ به محيط و جلوگيري از آلودگي محيط -

- 

 
 

  
  
  
  
  



 

  
 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
 كوره كردن ظروف ميناي نقاشي شده

 زمان آموزش

 جمععملي نظري 

٤٣ ٤٠ ٣ 

 دانش،مهارت ،نگرش،ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات،ابزار، موادمصرفي 
 و منابع آموزشي

  ظروف مينا نقاشي شده  :دانش 
  كوره الكتريكي يا خانگي

  انبر
  دستكش مخصوص

  ميز فلزي

 

   ١ براي كوره)…حجره اي،برجسته و(ميناسبك انواع ظروف  -

   ١ )سنتي الكتريكي(انواع كوره -

   ١ درجه حرارت مناسب كوره -

-    

  :مهارت 

كوره كردن ظروف ساده بعد از لعاب زدن روي آن ها در  -
 دقيقه 2-1به مدت 1000cدماي

 ٦  

كوره كردن ظروف حجم دار بعد از نقاشي روي آن ها در  -
  دقيقه 2-1به مدت  1000cدماي 

 

 ٦  

  ٥  ساعت 24ماندن ظروف در كوره به مدت  -

جايگزيني كوره هاي الكتريكي و خانگي جاي كوره هاي 
  صنعتي

 كوره كردن چند نمونه ميناي نقاشي شده

   ٥  
  
١٨ 

 

 :نگرش 

 صرفه جويي در زمان و برق در صورت استفاده از كوره الكتريكي -

 مراقبت از كوره براي استفاده طوالني مدت از آن -

 : ايمني و بهداشت

استفاده از لباس كار در ) آلرژي(استفاده از ماسك ودستكش در صورت وجود حساسيت -
 هنگام كوره كردن

- 

 :توجهات زيست محيطي 

 عدم دور ريز ضايعات رنگ به محيط و جلوگيري از آلودگي محيط -

- 

  
  



 

  
  

 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان

 ، بازاريابي و فروش محصوالت ته بنديبس

 زمان آموزش

 جمععملي نظري 

7 10 17 

 دانش،مهارت ،نگرش،ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات،ابزار، موادمصرفي 
 و منابع آموزشي

بروشور كاتالوگ نمايشگاه   :دانش 
  ها

محصوالت صنايع آلبوم 
  دستي

  كتب اموزشي
  نرم افزار آموزشي

  وسايل كمك آموزشي
دستگاه يارانه و متعلقات 

  آن
  تعداد چسب مايع

قاب فلزي و چوبي 
  متناسب با كار

  قيچي
  خط كش
  پاك كن

  مداد
  وسايل تزييني ماژيك

 بسته بندي

  1 مفهوم بازاريابي -

  1 و هنر اطالعاتي در زمينه نمايشگاه هاي صنايع دستي -

  1 روش هاي ارائه محصوالت صنايع دستي -

  ...روش هاي ارتباط با فروشندگان،هتل داران و-
 نحوه بسته بندي محصوالت-

  بليغات در زمينه محصوالت-
 برندسازي-

1 
1  
  
1 
1 

  

  :مهارت 

  ...بسته بندي استاندارد تمام كارهاي ساده و حجمي و -
  )سرويس(جمعيارائه كار بصورت 

 

 4  

ارائه محصوالت به شهرستان ها و صادر كردن آن ها به  -
 صورت گسترده به خارج از كشور

 2  

نمونه جعبه تزئيني براي بسته بندي ظروف  2ساخت حداقل  -
 مينا

 2  

  2  برند سازي محصوالت سفال مينا -

 :نگرش 

 صداقت در معرفي محصوالت -

 نمايي در بازاريابي و ارائه محصوالتپرهيز از بزرگ  -

 مراعات رقبا در فروش و عرضه در فضاي برابر -

 :ايمني و بهداشت

- 

- 

 :توجهات زيست محيطي 

- 



 

 
 
 

  برگه استاندارد تجهيزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نامرديف

  1 الكتريكي يا سنتي كوره 1
  4 80فلزي ارتفاع ميز كار 2
  1 معمولي لباس كار 3
  به تعداد الزم معمولي ظروف سفال 4
  1 استاندارد دستكش 5
  به تعداد الزم استاندارد ماسك 6
  1 معمولي ظروف براي نگهدارنده لعاب 7

  
  : توجه 

  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
 برگه استاندارد مواد -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام رديف

   كيلو25 ترانس 

   كيلو1هر رنگ جوهر لعاب 

   كيلو1 جوهر قلم گيري 

   گرم250 كتيرا 

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

  برگه استاندارد ابزار -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نامرديف

  15  قلم مو در سايزهاي مختلف 

  7  پرگار 

  5  خط كش 

  1  جزوه آموزشي 

  1  آلبوم تصاوير 

  5  مداد 

  9  كاغذپوستي يا كالك 

  2  5/0مداداتود 

  ابسته  5/0نوك اتود 

  1  پاك كن 

  2  قلم فلزي براي سوزن كاري 

  2  كيسه گرده 

  3  كاردك 

  : توجه 
 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.  



 

  
 

 

 
 
 

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

سال  مترجم مولفعنوان منبع يا نرم افزاررديف
 نشر

ناشر يا توليد  نشرمحل 
 كننده

ش قدم به قدم تذهيب و.آمو 
 طرح فرش

استاد اردشير محمدرضا هنرور
 تاكستاني

چاپخانه پديده  1386
 رنگ

 انتشارات يساولي

مسعود تذهيبي،فريده نقش مايه هاي ايراني 
 شهبازي

 انتشارات سروش  1389 

هنر سفالگري و بررسي 
 نقوش آن در ادوار اسالمي

انتشارات دانشگاه  تهران 1382  اكبريفاطمه
 تهران

انتشارات علمي  تهران 1390پرويزناتل خان لري آرتور پوپ شاهكارهاي هنر ايراني 
 فرهنگي

دانشگاه هنرهاي   1349 پايان نامه ليسانس رضا هاشمي كوزه گران الله جين 
 زيبا
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