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 نقاشی روی شیشه وکریستال و سرامیک با آب طال: نام شغل                     
    استاندارد خالصه 

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

  : ل شغ مشخصات عمومی
نقاش روی شیشه کریستال و قطعات سرامیکی کسی است که بتواند از عهده تشخیص قطعات بلوری و 

، سرامیکی با روش های ، کریستالی ، نقاشی بر روی قطعات شیشه ای ، آماده کردن رنگ طال سرامیکی 
  . ده برآید  نقاشی شخت قطعاتپ، عکس برگردان و پیستوله کاری و دستی 

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  پایان دوره راهنمایی : میزان تحصیالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه : توانایی جسمیحداقل 

  نداشتن حساسیت به مواد شیمیایی  :مهارت های پیش نیاز این استاندارد

  :موزشی آ دوره طول
  ساعت   266       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     74      :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت    192    :                 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 مرتبط  :حداقل سطح تحصیالت 
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  کریستال و سرامیک با آب طالو روی شیشه ینقاش :نام شغل                     
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی اندازه گیری ابعاد و زوایای قطعات کار   1
  توانایی ترسیم اشکال هندسی منظم و نامنظم  2
  ستال و سرامیک و برشکاری آن ها ، کریتوانایی عالمت گذاری و خط کشی روی شیشه   3
  توانایی تشخیص فرایند تراش شیشه و کریستال   4
  ، کریستال و سرامیک توانایی تشخیص جایگاه هنر نقاشی با آب طال بر روی شیشه   5
، کریـستالی و    توانایی آماده کردن رنگ هـای آب طـال جهـت نقاشـی بـر روی قطعـات شیـشه ای                        6

   سرامیکی با دست 
  کریستالی و سرامیکی ، توانایی نقاشی آب طال بر روی قطعات شیشه ای   7
  ، کریستالی و سرامیک با عکس برگردان توانایی نقش اندازی بر روی قطعات شیشه ای   8
  ، کریستالی و سرامیکی با پیستوله توانایی رنگ پاشی قطعات شیشه ای   9
  امیکی در کوره ، کریستالی و سرتوانایی پخت رنگ قطعات شیشه   10
  توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار   11
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  کریستال و سرامیک با آب طال نقاشی روی شیشه و  :شغلام ن                           

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  10  8  2  توانایی اندازه گیری ابعاد و زوایای قطعات کار   1

       آشنایی با واحد و وسایل اندازه گیری ابعاد   1-1

        آشنایی با میز کار و متعلقات آن   2-1

        شناسایی اصول تبدیل واحدهای ابعادی به همدیگر   3-1

        شناسایی اصول اندازه گیری ابعاد قطعات کار به همدیگر   4-1

        آشنایی با واحد و وسایل اندازه گیری زوایا   5-1

        یری زوایای قطعات کار شناسایی اصول اندازه گ  6-1

  13  10  3  ایی ترسیم اشکال هندسی منظم و نامنظم توان  2

        آشنایی با وسایل ترسیم اشکال هندسی و کاربرد آن ها   1-2

        آشنایی با اشکال هندسی منظم و کاربرد آن ها در نقاشی   2-2

        آشنایی با اشکال هندسی نامنظم و کاربرد آن ها   3-2

         شناسایی اصول ترسیم اشکال هندسی منظم  4-2

        شناسایی اصول ترسیم اشکال هندسی نامنظم  5-2

، کریستال و   توانایی عالمت گذاری و خط کشی روی شیشه           3
  رامیک و برش کاری آن ها س

4  14  18  

        ، انواع و فرایند تولید آن ها آشنایی با شیشه   1-3

        آشنایی با روش های ساخت و تولید قطعات شیشه ای   2-3

         آن ها ، انواع و فرایند تولیدبا کریستال آشنایی   3-3

        آشنایی با روش های ساخت و تولید قطعات کریستالی   4-3

        ، انواع و فرایند تولید آن ها آشنایی با سرامیک   5-3

       آشنایی با روش های ساخت و تولید قطعات سرامیکی   6-3

        ی و سرامیکی ، کریستالآشنایی با کاربردهای قطعات شیشه ای   7-3
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  نقاشی روی شیشه وکریستال و سرامیک با آب طال : شغلام ن                      

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با وسایل عالمت گذاری بر روی شیشه و سرامیک و کاربرد آنها  8-3

        بر روی شیشه و سرامیک آشنایی با وسایل خط کشی   9-3

        کریستالی و سرامیک، شناسایی اصول اندازه گیری قطعات شیشه ای   10-3

 ، کریـستالی و   شناسایی اصول عالمت گذاری بـر روی قطعـات شیـشه ای               11-3
  یک مسرا

      

        آشنایی با ابزارهای برشکاری شیشه و سرامیک  12-3

        ه ای و سرامیکیشناسایی اصول برش کاری قطعات شیش  13-3

آشنایی با وسایل پرداخت کاری لبه های شیشه ای و کریستالی و کاربرد آن                14-3
  ها 

      

        ، کریستالی و سرامیکی شناسایی پرداخت کاری قطعات شیشه ای   15-3

  7  3  4  توانایی تشخیص فرایند تراش شیشه و کریستال   4

         کاربرد آن آشنایی با مفهوم تراش شیشه و کریستال و  1-4

        آشنایی با فرایند های تراس شیشه و کریستال   2-4

        شناسایی اصول تشخیص فرایند تراش شیشه و کریستال  3-4

، هنر نقاشی با آب طال بر روی شیشه       توانایی تشخیص جایگاه      5
  کریستال و سرامیک 

16  16  32  

        جتماع آشنایی با مفهوم هنر و هنر نقاشی و جایگاه آن در ا  1-5

        آشنایی با روان شناسی هنر و اجتماع و کاربرد آن  2-5

       آشنایی با سابقه تاریخی نقاشی با آب طال در ایران و جهان   3-5

        آشنایی با کاربردهای نقاشی با آب طال در ایران و جهان امروز   4-5

        آشنایی با روان شناسی رنگ ها در نقاشی با آب طال   5-5

        آشنایی با اصول مقدماتی جامعه شناسی و بوم شناسی مرتبط با هنر نقاشی   6-5
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  نقاشی روی شیشه وکریستال و سرامیک با آب طال : شغلام ن                          

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

آب طـال بـر روی قطعــات   شناسـایی اصـول تـشخیص جایگـاه نقاشــی بـا        7-5
  ، کریستالی و سرامیکشیشه ای 

      

توانایی آماده کردن رنگ های آب طال جهـت نقاشـی بـر روی                6
  ، کریستالی و سرامیک با دستقطعات شیشه ای 

12  15  27  

        ، رنگ های اصلی و ترکیبی آشنایی با مفهوم رنگ   1-6

        آشنایی با رنگ های هنری و روش تهیه آن ها  2-6

        آشنایی با رنگ طال و روش ساخت آن ها   3-6

        آشنایی با حالل رنگ های طال و کاربرد آن ها  4-6

        آشنایی با همزن و کاربرد آن و آماده کردن رنگ طال   5-6

        آشنایی با فرموالسیون تهیه رنگ طال   6-6

، شناسایی اصول آماده کـردن رنـگ طـال جهـت نقاشـی بـر روی شیـشه                     7-6
  کریستال و سرامیک

      

توانایی نقاشی آب طال بر روی قطعات شیشه ای کریـستالی و              7
  سرامیکی 

18  70  88  

       آشنایی با اصول مقدماتی طراحی و نقاشی روی قطعات کار   1-7

        آشنایی با سبک های نقاشی روی شیشه ایران و جهان   2-7

        ل و قطعات سرامیکی ، کریستاآشنایی با وسایل نقاشی بر روی شیشه   3-7

        ، کریستال و قطعات سرامیکی آشنایی با طرح و نقاشی های روی شیشه   4-7

        ، کریستالی و سرامیکی نقاشی شده آشنایی با قطعات شیشه ای   5-7

 ، کریستالی و سرامیکی جهت    شناسایی اصول آماده کردن قطعات شیشه ای          6-7
  نقاشی آب طال 

      

        بر روی قطعات کار  ول نقاشی تصاویر با رنگ عادیشناسایی اص  7-7
        ، کریستالی و سرامیکی با آب طالشناسایی اصول نقاشی قطعات شیشه ای   8-7
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  نقاشی روی شیشه وکریستال و سرامیک با آب طال : شغلام ن                        

 اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع لیعم نظری

، کریـستالی و    توانایی نقش اندازی بر روی قطعات شیشه ای           8
  رامیک با عکس برگردان س

2  4  6  

        آشنایی با عکس برگردان و کاربرد آن ها   1-8

، کریـستالی و  شناسایی اصـول نقـش انـدازی بـر روی قطعـات شیـشه ای           2-8
  یکی با عکس برگردانسرام

      

، کریـستالی و     شیـشه ای     توانایی رنـگ پاشـی روی قطعـات         9
  میکی با پیستولهسرا

2  6  8  

        آشنایی با پیستوله و مکانیزم کاری آن در رنگ پاشی   1-9

        آشنایی با کمپرسور هوای فشرده   2-9

       شناسایی اصول آماده کردن رنگ و پیستوله جهت رنگ پاشی   3-9

سـرامیکی بـا    ، کریـستالی و     شناسایی اصول رنگ پاشی قطعات شیـشه ای           4-9
  پیستوله

      

ــشه ای    10 ــات شی ــگ و قطع ــایی پخــت رن ــستالی و توان ، کری
  ی در کورهسرامیک

6  43  49  

        ها  ، انواع و کاربرد آنآشنایی با کوره پخت رنگ   1-10

        آشنایی با اثر حرارت بر کیفیت رنگ و رنگ آب طال   2-10

         کوره های الکتریکی آشنایی با اصول مقدماتی الکتریسیته در کاربرد  3-10

        شناسایی اصول چیدن قطعات در کوره های الکتریکی  4-10

        آشنایی با سیستم های کنترل درجه حرارت کوره های الکتریکی   5-10

        شناسایی اصول روشن کردن و کنترل کوره های الکتریکی   6-10

        آشنایی با درجه حرارت استاندارد پخت رنگ  7-10

        شنایی با اثر عملیات حرارتی بر روی قطعات شیشه ای و سرامیکیآ  8-10

        ، کریستالی و سرامیکی شناسایی اصول پخت رنگ قطعات شیشه ای   9-10
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  نقاشی روی شیشه وکریستال و سرامیک با آب طال : شغلام ن                          

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول خاموش کردن و خنک کردن قطعات کار در کوره   10-10

        شناسایی اصول خارج کردن قطعات از کوره   11-10

        وب قطعات کار خارج شده از کوره و رفع عیوب حاصله یشناسایی اصول کنترل ع  12-10

  8  3  5   حفاظتی توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و  11

       آشنایی با حوادث شغلی و علل بروز آن ها   1-11

        آشنایی با وسایل ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار   2-11

شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایـت نکـات ایمنـی و حفـاظتی و                  3-11
  بهداشت کار 

      

        آشنایی با عوارض جانبی و اصول انجام کمک های اولیه   4-11

        آشنایی با آتش سوزی و اصول انجام آتش نشانی   5-11
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  نقاشی روی شیشه وکریستال و سرامیک با آب طال :نام شغل                       
   مواد و وسایل رسانه ای ،  ابزار،فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      آب رنگ   1
      آب طال   2
      ابزارهای برشکاری شیشه و کریستال   3
      و کریستال ابزارهای پرداخت کاری شیشه   4
      اشکال هندسی منظم   5
      اشکال هندسی نامنظم   6
      برس  7
      بوم نقاشی   8
      پاک کن   9
      پیستوله   10
      حالل  11
      حالل رنگ   12
      دیسک و چرخ دیسک   13
      رنگ   14
      رنگ طال   15
      رنگ های نقاشی   16
      ) ظروف ( شیشه   17
      طرح   18
      ان عکس برگرد  19
      فرایند تراش شیشه و کریستال   20
      فرایند کار   21
      قطعات سرامیکی   22
      قطعات شیشه ای   23
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  کریستال و سرامیک با آب طال نقاشی روی شیشه و :نام شغل                 
   مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار ،فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      قطعات کار   24
      قطعات کریستالی   25
      قطعات نقاشی شده ایرانی و خارجی   26
      قلم مو   27
      کاغذ نقاشی  28
      کربن   29
      کمپرسور هوای فشرده   30
      کوره الکتریکی   31
      محیط کار و ابزار   32
      مداد نقاشی   33
      میز کار   34
      نقشه  35
      نقشه کار   36
      همزن  37
      وسایل آتش نشانی   38
      وسایل اندازه گیری   39
      وسایل اندازه گیری ابعاد   40
      وسایل اندازه گیری زوایا   41
      وسایل ایمنی و حفاظتی   42
      وسایل ترسیم اشکال هندسی   43
      وسایل خط کشی   44
      وسایل عالمت گذاری   45
      وسایل کمک آموزشی   46
      ایل کمک های اولیه وس  47
      وسایل کنترل قطعات کار   48

  

  

 


