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    1 درجه نقاش خودرو: نام شغل                                                      

    استاندارد خالصه 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
  وم قدرت انجام كار به مفه:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : ل شغ مشخصات عمومي
 متاليك ، ساخت رنگهاي بتواند از عهده 2عالوه بر مهارت نقاش درجه  كسي است كه 1نقاش خودرو درجه 

برآورد مقدار رنگ ، نقش اندازي ، لگه گيري ، تشخيص عيوب رنگ ها در مراحل مختلف و آموزش پرسنل 
  . برآيد 

    : وديرور ويژگي هاي كارآموز
   راهنماييپايان دوره : ميزان تحصيالت حداقل 
  ) نداشتن كور رنگي ( متناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

    2نقاش خودرو درجه  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  : موزشي آ دوره طول
  ساعت   291    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    64    :                ـ زمان آموزش نظري

  ساعت   227  :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      -   :     كارآموزي در محيط كارـ زمان 

   ساعت      -   :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت      -     :       زمان سنجش مهارت        ـ

    : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1

   %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %60:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  :  ويژگيهاي نيروي آموزشي
   مرتبط ليسانس :حداقل سطح تحصيالت 
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    1 درجه نقاش خودرو :نام شغل    

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  متاليكهاي  توانايي ساختن انواع رنگ  1
  ورد مقدار رنگ مورد نياز نقاشي خودرو توانايي برآ  2
  توانايي نقش اندازي بر بدنه خودرو با شابلون و نوار و چسب  3
  نگ پاشي خودروهاكنترل و تشخيص عيوب رتوانايي   4
  آميزي شدهتوانايي لكه گيري و رفع عيوب خودروهاي رنگ   5
   استاندارد  رنگ ها ، رفع عيوب و نگهداري آنها در شرايطتوانايي تشخيص عيوب  6
  توانايي سرويس و نگهداري ابزارهاي نقاشي خودرو  7
  توانايي آموزش ضمن كار  8

 

 

 



 
3

  1 درجه نقاش خودرو  :شغلام ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  77  67  10  متاليكهاي توانايي ساختن انواع رنگ   1

        خواص و كاربرد آن ها ،با ماهيت رنگ آشنايي   1-1

        ها با رنگ دانه ، انواع و كاربرد آنآشنايي   2-1

        ها ي ، انواع و كاربرد آنهاي معدن رنگ -  

        ها رنگ هاي آلي ، انواع و كاربرد آن -  

        آشنايي با مواد اوليه رنگ هاي متاليك  3-1

        آشنايي با نسبت رنگ هاي متاليك  4-1

        هاي مورد نياز ساخت رنگ متاليك آشنايي با وسايل و دستگاه  5-1

        نظر تجاري و علمي آشنايي با جداول استاندارد رنگ ها از   6-1

        شناسايي اصول ساخت انواع رنگ متاليك   7-1

        آشنايي با وسايل كنترل رنگ متاليك  8-1

با رعايت نكات ايمني    شناسايي اصول كنترل رنگ هاي متاليك ساخته شده           9-1
  و حفاظتي 

      

  48  38  10  توانايي برآورد مقدار رنگ مورد نياز نقاشي خودرو    2

        نايي با نوع و كيفيت انواع رنگآش  1-2

        آشنايي با قدرت پوشش انواع رنگ  2-2

        آشنايي با ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي رنگ ها    3-2

          هاي و خوردگي رنگشآشنايي با مقاومت فرساي  4-2

        ا مقاومت رنگ ها در مقابل مواد شيميايي بآشنايي   5-2

        ها در برابر نور و حرارت  رنگ آشنايي با مقاومت  6-2

        شناسايي اصول محاسبه سطوح نقاشي شونده خودرو  7-2

        ا جداول قدرت پوشش رنگ ها در شرايط استاندارد بآشنايي   8-2

        ار رنگ مورد نياز نقاشي خودرو دشناسايي اصول برآورد مق  9-2
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  1 درجه نقاش خودرو: ام شغل ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  36  22  14  با شابلون و نوار چسب  توانايي نقش اندازي بر بدنه خودرو   3

       نقاشي خودرو آشنايي با هنر و تاريخچه   1-3

        آشنايي با اصول مقدماتي طراحي  2-3

        آشنايي با وسايل و ابزارهاي مورد نياز طراحي  3-3

        سازي اي مرسوم در صنعت خودرونواع طرح هآشنايي با ا  4-3

        در نقاشي خودروها ي با شابلون ، انواع و كاربرد آنآشناي  5-3

        آشنايي با اصول مقدماتي ساخت شابلون  6-3

         اصول نقش اندازي با شابلون شناسايي  7-3

        شناسايي اصول نقش اندازي با نوار چسب   8-3

        ل و رفع عيوب نقش ها شناسايي اصول كنتر  9-3

        ن نقش و نقش اندازي مجدد ردشناسايي اصول پاك ك  10-3

  38  34  4  توانايي كنترل و تشخيص عيوب رنگ پاشي خودروها  4

        ها ، انواع و علل بروز آن، رنگ خودرو يوب خودرو آشنايي با ع  1-4

         عيوب ناشي از عدم آماده سازي مناسب بدنه خودرو -  

        عيوب ناشي از نامرغوبي رنگ  -  

         عيوب ناشي از عدم رنگ پاشي و نقاشي مناسب خودرو-  

         ضمن عمل تكميل نقاشي خودروبه وجود آمده عيوب -  

        شناسايي اصول كنترل و تشخيص عيوب رنگ پاشي خودروها  2-4

  11  10  1  آميزي شدهتوانايي لكه گيري و رفع عيوب خودروهاي رنگ   5

        آشنايي با ابزارهاي لكه گيري رنگ خودروها  1-5

        خودروها رنگ شناسايي اصول لكه گيري و رفع عيوب   2-5
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  1 درجه نقاش خودرو: ام شغل ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي تشخيص عيوب رنگ ها ، رفع عيوب و نگهداري آن ها              6
  يط استاندارد در شرا

4  8  12  

       آشنايي با جداول استاندارد نگهداري رنگ ها   1-6

        آشنايي با علل و عوامل فساد رنگ ها   2-6

        آشنايي با عوامل افزايش مقاومت رنگ   3-6

        آشنايي با دستورالعمل هاي نگهداري رنگ ها   4-6

گهداري آن هـا در     شناسايي اصول تشخيص عيوب رنگ ها ، رفع عيوب و ن            5-6
  شرايط استاندارد 

      

  57  40  17  توانايي سرويس و نگهداري ابزارهاي نقاشي خودرو   7

        ، انواع و كاربرد آن ها ، مكانيزم  آشنايي با كمپرسور هوا  1-7

        هواي فشردهانتقال آشنايي با مخزن و مسيرهاي   2-7

         و نحوه رفع آن آشنايي با عيوب كمپرسور هوا  3-7

        شناسايي اصول رفع عيوب كمپرسور هوا  4-7

        ، انواع و كاربرد آن ها مكانيزم ، آشنايي با پيستوله   5-7

         ها و نحوه رفع آن آشنايي با عيوب پيستوله  6-7

         هاشناسايي اصول رفع عيوب پيستوله  7-7

        ، مكانيزم و كاربرد آن ها ها  آشنايي با ميكسر  8-7

         و نحوه رفع آنرنگهاي ايي با عيوب ميكسر آشن  9-7

        رنگهاي شناسايي اصول رفع عيوب ميكسر   10-7

        و كاربرد آن ها  مكانيزم ،آشنايي با كوره خشك كن   11-7

         و نحوه رفع آن آشنايي با عيوب كوره خشك كن  12-7

        شناسايي اصول رفع عيوب كوره خشك كن  13-7

        و كاربرد آن ستگاه پوليش و مكانيزم آشنايي با د  14-7
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  1 درجه نقاش خودرو: ام شغل ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         و نحوه رفع آن آشنايي با عيوب دستگاه پوليش  15-7

        دستگاه پوليش خودرو شناسايي اصول رفع عيوب  16-7

        ، مكانيزم و كاربرد آن ه واكس زن خودرو يي با دستگااآشن  17-7

         و نحوه رفع آن عيوب دستگاه واكس زن خودروآشنايي با   18-7

        شناسايي اصول رفع عيوب دستگاه واكس زن خودرو  19-7

  12  8  4  توانايي آموزش ضمن كار   8

        آشنايي با اصول و روش هاي آموزش ضمن كار   1-8

        كمك آموزشي آشنايي با وسايل   2-8

        شناسايي اصول آموزش ضمن كار   3-8
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   1و درجه نقاش خودر :نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار ، هرست استاندارد تجهيزات ف

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      انواع رنگ دانه  1
      مواد اوليه رنگ متاليك  2
      انواع حالل رنگ  3
      دستورالعمل ساخت  4
      وسايل كمك آموزشي   5
      ابزارهاي كنترل رنگ   6
      انواع رنگ  7
      اجزاء بدنه خودرو  8
      وسايل اندازه گيري ابعاد و زوايا   9
      كمپرسور هوا  10
      پيستوله  11
      شابلون  12
      نوار چسب  13
      خودرو   14
15        
      كوره خشك كن  16
      جداول نگهداري رنگ ها   17
      ميكسر رنگ   18
      جعبه ابزار   19
      كپسول آتش نشاني  20
      دستگاه پوليش  21
      دستگاه واكس زن خودرو  22
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