
 
  
  
  
  

  

  
  

  
  استاندارد مهارت و آموزشی

  
  
  

  )قلم زن شیشه(نقاش پشت شیشه 
  
  

  صنایع دستی و هنر  برنامه ریزی درسیگروه 
  
  

  1/1/1382: تاریخ شروع اعتبار
 8-2/1/26/95:  استانداردکد 

 

 

 

 خیابان  -تهران : و برنامه ریزی درسیدفتر طرح
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالی خوشخیابان   -آزادی

   4 طبقه –ساختمان فناوری اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: کد پستی 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

نظراناز کلیه صاحب
تقاضا دارد پیشنهادات و 
نظرات خود را درباره 

آموزشی به این سند 
های مذکور اعالم  نشانی
 .نمایند

خیابان  - تهران :برنامه ریزی   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـی و    - نبش چهارراه خوش  -آزادی
   طبقه پنجم -ای کشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: کد پستی 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 
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   )قلم زن شیشه(نقاش پشت شیشه  :نام شغل          

    استاندارد خالصه 
  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

طبیعت بی (ت که با مبانی طراحی آشنایی داشته و بتواند انواع طرحهای منظره سی اسنقاش پشت شیشه ک
و حیوانات و پرندگان، ابنیه تاریخی و مینیاتور را روی شیشه ساده و مات شده و پلکسی گالس منتقل ) جان

 .  شیشه برآیدتکرده و از عهده نقاشی انواع طرحها پش

     : ورودی وزویژگی های کارآم
  پایان دوره راهنمایی : میزان تحصیالت حداقل 
  سالمت کامل جسمانی و روانی : توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت    128      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     32      :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت     96      :                 ـ زمان آموزش عملی

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

 ساعت      -            :   زمان سنجش مهارت        ـ

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

  :  ویژگیهای نیروی آموزشی
  لیسانس نقاشی  :حداقل سطح تحصیالت 
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  )قلم زن شیشه(نقاش پشت شیشه  :  نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی طراحی   1
  توانایی ابزار شناسی   2
  توانایی رنگ شناسی   3
  توانایی انتقال طرح پشت شیشه   4
  توانایی نقاشی یک طرح ساده پشت شیشه   5
  نقاشی یک طرح پیچیده تر پشت شیشه توانایی   6
  توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محیط کارگاه   7
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  )قلم زن شیشه(نقاش پشت شیشه : ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  23  18  5  توانایی طراحی  1

        آشنایی با مبانی طراحی و کاربرد آن   1-1

        آشنایی با نقطه، سطح، حجم و اصول اثرگذاری آن   2-1

        در مشخص شناسایی اصول تمرین نقطه در کا  3-1

        شناسایی اصول تمرین سطح در کادر مشخص   4-1

        شناسایی اصول تمرین حجم در کادر مشخص   5-1

        و کاربرد آن) یک نقطه ای، دو نقطه ای(آشنایی با انواع پرسپکتیو   6-1

        شناسایی اصول تمرین پرسپکتیو یک نقطه ای   7-1

        نقطه ای شناسایی اصول تمرین پرسپکتیو دو   8-1

  8  5  3  توانایی ابزار شناسی  2

نوار چسب رنگی و شیشه ای (آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز   1-2
پالستیکی، انواع قلم مو، پالت رنگ پرگار، متر فلزی، کاتر، خط کش 

  )فلزی، مداد اتود، ماژیک، پاکن، کاغذ طراحی، کاردک، پیستوله

      

رنگ روغنی، رنگ فوری، رنگ پالستیکی، رنگ (ز آشنایی با مواد مورد نیا  2-2
  )گواش، روغن جال، انواع حاللها، شیشه، پلکسی گالس

      

        شناسایی اصول استفاده از ابزار و مواد مناسب جهت نقاشی پشت شیشه   3-2

  18  10  8  توانایی رنگ شناسی  3

        )گواشروغنی، فوری، پالستیکی، (آشنایی با رنگ، انواع و کاربر آنها   1-3

        )رنگهای اصلی و ثانویه(آشنایی با ترکیب رنگها   2-3

        )قرمز، آبی، زرد(شناسایی اصول تمرین ترکیب رنگها از رنگهای اصلی   3-3

        آشنایی با هماهنگی و کمپوزیسیون رنگها   4-3

        )تینر فوری، تینر روغنی، آب(آشنایی با حاللهای رنگ    5-3

        ساخت و ترکیب رنگها شناسایی اصول   6-3
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  )قلم زن شیشه(نقاش پشت شیشه : ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با جهت تابش نور بر رنگها   7-3

  33  26  7  توانایی انتقال طرح پشت شیشه  4

ت بیجان، چهره، پرندگان    منظره، طبیع (آشنایی با انواع طرح و کاربرد آنها          1-4
و حیوانات، طرحهای مدرن،مینیاتور، طرحهای کـارتونی عروسـکی، ابنیـه           

  )باستانی

      

        آشنایی با روشهای انتقال طرح به شیشه   2-4

        )پوستر( استفاده از مدل -  

         استفاده از کاغذ طراحی -  

         انتقال طرح به پشت شیشه توسط ماژیک -  

         اصول انتقال طرح با استفاده از مدل شناسایی  3-4

        شناسایی اصول انتقال طرح با استفاده از کاغذ طراحی   4-4

        شناسایی اصول انتقال طرح پشت شیشه ماژیک و برعکس کردن آن   5-4

        )شیشه معمولی و مات شده (شناسایی اصول آماده سازی زمینه کار   6-4

        شناسایی اصول انتقال یک طرح منظره پشت شیشه   7-4

  16  12  4  توانایی نقاشی یک طرح ساده پشت شیشه  5

        آشنایی با مراحل نقاشی پشت شیشه   1-5

         جهت تابش نور -  

         استفاده از رنگهای روشن و تیره -  
         در نظر گرفتن پرسپکتیو-  
        ینه کار  استفاده از رنگهای تیره تر جهت زم-  

        شناسایی اصول چسب زدن و تعیین کادر نقاشی   2-5

        شناسایی اصول جال زدن پشت شیشه قبل از شروع نقاشی   3-5

        شناسایی اصول نقاشی یک درخت پشت شیشه   4-5
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  )قلم زن شیشه(نقاش پشت شیشه : ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         کشیدن برگهای درخت با رنگ های روشن تر به تیره -  

         کشیدن نور روی تنه درخت -  
         کشیدن تنه درخت با رنگ های تیره تر -  

  25  22  3  توانایی نقاشی یک طرح پیچیده تر پشت شیشه  6

        ...)منظره ، رودخانه با کوه و ( آشنایی با طرح مورد نیاز   1-6

        شنایی با جهت قلم زدن در آب گیاهان آ  2-6

سبزه جلوی کلبه، (شناسایی اصول مشخص کردن منظره های جلوی کار   3-6
  )سنگهای رودخانه 

      

        )جهت قلم (شناسایی اصول نقاشی بعضی از قسمتها از پایین به باال   4-6

       شناسایی اصول نقاشی موج آب با رنگ و نشان دادن حرکت و جهت آب   5-6

از زمینـه  ... تفکیک آسـمان و ابـر و      ( شناسایی اصول فیکسه کاری طرح        6-6
  ) کار 

      

        شناسایی اصول نقاشی یک قسمت مه آلود بین کوهها با پیستوله  7-6

ــی و    7 ــشگیری از حــوادث و رعایــت نکــات ایمن ــایی پی توان
  بهداشتی در محیط کارگاه

2  3  5  

        کارگاه آشنایی با حوادث احتمالی در   1-7

        آشنایی با کمکهای اولیه و اصول استفاده از جعبه کمکهای اولیه  2-7

        آشنایی با کپسول آتش نشانی و اصول اطفاء حریق   3-7

        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی در کارگاه   4-7

        شناسایی اصول رعایت نکات بهداشتی در کارگاه   5-7
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  )قلم زن شیشه(نقاش پشت شیشه  :نام شغل   
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

 از هر کدام H,B,HBکنته،   15  مداد طراحی   1
  )در اندازه طرح(پوستی و معمولی 

     برگ15  کاغذ طراحی   2

    15  ذغال طراحی   3

    15  مداد رنگی   4

    15  خط کش فلزی  5

   تایی 24جعبه   3  اپک   6

  رنگی، شیشه ای پالستیکی  15  نوار چسب   7

 از هر کدام در شماره های مختلف   15  قلم مو   8

    15  پالت رنگ   9

    3  متر فلزی   10

    15  ماژیک   11

    15  پاکن  12

    15  کاردک  13

    15  پیستوله  14

     کیلو 3  رنگ روغنی   15

     کیلو3  ی رنگ فور  16

     کیلو3  رنگ پالستیکی   17

جعبه 15  رنگ گواش   18
  کامل 

  

  کیلو   3  روغن جال  19

  به مقدار الزم     )تینر روغنی و فوری (حالل   20

    متر20  شیشه   21

    متر20  پلکسی گالس  22
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  )قلم زن شیشه(نقاش پشت شیشه : نام شغل   
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

    عدد1  کتب طراحی و نقاشی   23

    متر20  شیشه سندبالست شده   24

  به مقدار نیاز     انواع طرح مورد نیاز   25

  عدد   15  )مدل(پوستر   26

  عدد   15  کمپرسور رنگ   27

    15  ماسک دهان   28

    15   دستکش ایمنی   29

    1  جعبه کمکهای اولیه   30

    1  کپسول آتش نشانی  31

    1  فیلم های آموزشی  32
 

  

 


