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تقاضا دارد پیشنهادات و 
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:نام شغل   طراح نقشه فرش با کامپیوتر  
    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
 فرش با کامپیوتر کسی است که عالوه بر داشتن مهارت کارور عمومی کامپیوتر و طراحی نقشه طراح نقشه

ا کامپیوتر و تبدیل بافزار طراحی فرش و لوازم جانبی از عهده طراحی فرش فرش سنتی بتواند با استفاده از نرم
 .تصاویر به یک طرح قالی برآید

  : ورودی ویژگی های کارآموز
  پایان دوره راهنمایی: یالت میزان تحصحداقل 
  متناسب با شغل مربوطه:  توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :  آموزشی  دوره طول
  ساعت   80       :  آموزش                   دوره طول

  ساعت   24      :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت   56     :                 ـ زمان آموزش عملی

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

       ساعت- :       زمان سنجش مهارت            ـ

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

   : ویژگیهای نیروی آموزشی
  لیسانس طراحی فرش  :حداقل سطح تحصیالت 
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  طراح نقشه فرش با کامپیوتر: نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  افزارهای طراحی فرش و لوازم جانبیصب نرمشناخت و نتوانایی   1
  ساخت چهارچوب و قالب طرح قالی جدیدتوانایی  2

  کار با جعبه رنگتوانایی  3

  ترسیم خطوط حاشیهتوانایی  4

  ساخت یک حوزه انتخاب شدهتوانایی  5

  انجام تغییرات یک حوزهتوانایی  6

  کار با ابزار طراحیتوانایی  7

 منوی نمایش کار با توانایی  8

  کار با منوی تقارنتوانایی  9

  کار با منوی دوران توانایی  10

 )سلول( تکثیر گل توانایی  11

  کار با تخته طراحیتوانایی  12

 سازی طراحی آمادهتوانایی  13

  تغییر پارامترهای طرحتوانایی  14

  کار با منوی اطالعات طرحتوانایی  15

  طرح خواندن و ذخیره یکتوانایی  16

  کار با اسکنرتوانایی  17

  تبدیل یک تصویر اسکن شده به طرح قالیتوانایی  18

  کار با منوی چاپتوانایی  19

 سازی آن کار با چاپگر و آمادهتوانایی  20
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  طراح نقشه فرش با کامپیوتر :ام شغلن

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

لـوازم   و فرش طراحی افزارهای نرم نصب و شناختتوانایی  1

  جانبی

2  6  8  

        افزارهای طراحی فرش آشنایی با نرم  1-1

        افزارهای کمکی آشنایی با نرم  2-1

        آشنایی با چاپگر  3-1

        آشنایی با اسکنر  4-1

        افزارهای فرش شناسایی اصول نصب نرم  5-1

  5  4  1   چهارچوب و قالب طرح قالی جدیدتوانایی ساخت  2

        گذاری آشنایی با اندازه  1-2

        شناسایی اصول تعیین نوع فرش -  

        شناسایی اصول تعیین نوع بافت -  

        شناسایی اصول تعیین ابعاد طرح -  

        شناسایی اصول تعیین تعداد رنگ -  

  5  4  1   با جعبه رنگ توانایی کار  3

        اصول ساخت منوی رنگشناسایی   1-3

        های اصلی  تبدیل رنگ-  

        های اصلی  تغییر رنگ-  

        شناسایی اصول کار با جعبه رنگ  2-3

         ساخت یک جعبه رنگ-  

         ذخیره یک جعبه رنگ-  

         اصول خواندن یک جعبه رنگ-  
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  طراح نقشه فرش با کامپیوتر :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  3  2  1  توانایی ترسیم خطوط حاشیه  4

        گذاری و تعیین رنگ شناسایی اصول اندازه  1-4

         تعیین فاصله خطوط از طرفین-  

         تعیین ضخامت خطوط-  

        شناسایی اصول تعیین رنگ خطوط  2-4

        شناسایی اصول ترسیم خطوط  3-4

  4  3  1  ساخت یک حوزه انتخاب شدهتوانایی   5

        شناسایی اصول انتخاب حوزه و تثبیت آن  1-5

        شناسایی انتخاب حوزه کوچک  

        شناسایی انتخاب حوزه بزرگ  

        شناسایی اصول انتخاب کل طرح  

        شناسایی اصول تثبیت حوزه انتخاب شده  2-5

        شناسایی اصول حذف حوزه انتخاب شده  3-5

  4  3  1  نایی انجام تغییرات یک حوزهتوا  6

        شناسایی اصول تغییر اندازه حوزه انتخاب شده  1-6

        شناسایی اصول تغییرات در حوزه انتخاب شده  2-6

         حذف یک رنگ-  

         جداکردن یک رنگ-  

         ذخیره یک حوزه انتخاب شده-  

         چسباندن یک حوزه انتخاب شده-  

        ه انتخاب شده پاک کردن یک حوز-  

        شناسایی اصول برگردان حذف انتخاب یک حوزه  3-6
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  طراح نقشه فرش با کامپیوتر :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  4  3  1  توانایی کار با ابزار طراحی  7

        بر طراحی شناسایی اصول کار با کلیدهای میان  1-7

        گذاری شناسایی اصول کار با کلید نقطه  2-7

        شناسایی اصول کار با کلید خطوط ممتد  3-7
        خالی متغیر   توBoxشناسایی اصول کار با کلید   4-7

        پر متغیر  توBoxشناسایی اصول کار با کلید   5-7

        خالی متغیر شناسایی اصول کار با کلید بیضی تو  6-7

        پر متغیر ل کار با کلید بیضی توشناسایی اصو  7-7

        شناسایی اصول کار با کلید پخش رنگ  8-7

        شناسایی اصول کار با کلید برگردان تغییرات  9-7

  3  2  1   نمایشیتوانایی کار با منو  8

        شناسایی اصول کار با منوی نمایش  1-8

        بر بزرگ نمایی شناسایی اصول کار با منوی و کلید میان  2-8

        بر کوچک نمایی شناسایی اصول کار با منوی و کلید میان  3-8

        شناسایی اصول کار با منوی نمایش تخته طراحی  4-8

        بر پیش نمایش چاپ شناسایی اصول کار با منوی کلید میان  5-8

  3  2  1  توانایی کار با منوی تقارن  9

        بر تقارن شناسایی اصول کار با منو و کلیدهای میان  1-9

        بر تقارن افقی شناسایی اصول کار با منو و کلید میان  2-9

        بر تقارن عمودی شناسایی اصول کار با منو و کلید میان  3-9

        بر تقارن مرکزیشناسایی اصول کار با منو و کلید میان  4-9
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  طراح نقشه فرش با کامپیوتر :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        بر تقارن عمومیشناسایی اصول کار با منو و کلید میان  5-9

        شناسایی اصول تعیین زاویه تقارن  6-9

  3  2  1  توانایی کار با منوی دوران  10

        بر دوران شناسایی اصول کار با منو و کلیدهای میان  1-10

        بر دوران به چپ ن کار با منو و کلید میا-  

        بر دوران به راست  کار با منو و کلید میان-  

         درجه180بر دوران   کار با منو و کلید میان-  

        بر دوران عمومی شناسایی اصول کار با منو و کلید میان  2-10

        شناسایی اصول تعیین زاویه دوران  3-10

  6  4  2  )سلول(توانایی تکثیر گل   11

        شناسایی اصول ساخت یک سلول و تکثیر آن  1-11

        شناسایی اصول تعیین اندازه یک سلول  2-11

        شناسایی اصول تعیین تعداد تکرار یک سلول  3-11

        شناسایی اصول تکثیر سلول  4-11

  5  3  2  توانایی کار با تخته طراحی  12

        شناسایی اصول دریافت و ارسال طرح به تخته طراحی  1-12

        شناسایی تعیین محدوده طرح جهت ارسال به تخته طراحی  2-12

        شناسایی ارسال و ذخیره طرح در تخته طراحی  3-12

        شناسایی دریافت طرح از تخته طراحی  4-12

        بر تخته طراحیشناسایی اصول کار با کلیدهای میان  5-12

        خته طراحی با حذف طرحبر ارسال به تشناسایی اصول کار با کلید میان  6-12
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  طراح نقشه فرش با کامپیوتر :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

بر ارسال به تخته طراحـی بـدون حـذف           کار با کلید میان   اصول شناسایی  7-12
  طرح

      

        ه طراحیبر دریافت از تخت شناسایی اصول کار با کلید میان  8-12

  3  2  1  سازی طرح توانایی آماده  13

        های طرح شناسایی اصول تبدیل  1-13

         تبدیل طرح یک چهارم به یک دوم-  

         تبدیل طرح یک چهارم به چهار چهارم-  

         تبدیل طرح چهار چهارم به یک چهارم-  

        های اضافه طرح شناسایی اصول حذف رنگ  2-13

        های طرح سازی رنگ اصول همگونشناسایی   3-13

  3  2  1  توانایی تغییر پارامترهای طرح  14

        شناسایی اصول تعیین نوع تغییرات طرح  1-14

         تعیین نوع فرش-  

         تعیین نوع بافت-  

        های فرش بندی گره  دسته-  

        های فرش  نوع نمایش گره-  

        گذاری شناسایی اصول تعیین شماره  2-14

        شناسایی اصول تعیین اندازه طرح  3-14

  3  2  1  توانایی کار با منو اطالعات طرح  15

        های بکار رفته در طرح شناسایی اصول تعیین رنگ  1-15

         تعداد رنگهای بکار رفته در طرح-  
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  طراح نقشه فرش با کامپیوتر : ام شغلن
  اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زشزمان آمو
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         درصد هر رنگ بکار رفته در طرح-  

        های بکار رفته در طرح  تعداد گل گره-  

        شناسایی اصول کار با منوی اطالعات طرح  2-15

  6  4  2  توانایی خواندن و ذخیره یک طرح  16

        شناسایی اصول دریافت و ذخیره یک طرح  1-16

         دریافت یک طرح-  

        ال و ذخیره یک طرح ارس-  

        شناسایی اصول دریافت و ارسال یک تصویر  2-16

          دریافت یک تصویر-  

        چوب و قالب تصویر  تعیین چهار-  

         ارسال و ذخیره یک تصویر-  

        شناسایی اصول خواندن و ذخیره یک طرح  3-16

  4  3  1  توانایی کار با اسکنر  17

        های طرح جهت اسکن غذشناسایی اصول برش کا  1-17

        ها  تعیین تعداد برش کاغذ-  

        ها  تعیین شماره گذاری کاغذ-  
        شناسایی اصول اسکن تصاویر  2-17

         طرح یا تصویرdpi تعیین -  

         تعیین نوع رنگ طرح یا تصویر-  

         تعیین اندازه طرح یا تصویر-  

        ) رزولوشن (   تعیین تعداد پیکسل طرح یا تصویر-  
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  طراح نقشه فرش با کامپیوتر :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  3  2  1  توانایی تبدیل یک تصویر اسکن شده به طرح فرش و قالی  18

        شناسایی اصول تبدیل یک تصویر به طرح قالی  1-18

         تغییر تعداد رنگهای یک تصویر-  

         تغییر اندازه یک تصویر-  

         تغییر پارامترهای طرح-  

  2  1  1  توانایی کار با منو چاپ  19

        شناسایی اصول چاپ طرح قالی  1-19

        شناسایی اصول چاپ طرح قالی با شماره  2-19

        شناسایی اصول چاپ طرح قالی در چند صفحه  3-19

         صفحهشناسایی اصول چاپ طرح قالی در یک  4-19
        شناسایی اصول چاپ جعبه رنگ  5-19

  3  2  1  سازی آنتوانایی کار با چاپگر و آماده  20

        شناسایی اصول کار با چاپگر  1-20

        شناسایی تعیین نوع چاپگر  2-20

         طرحdpiشناسایی تعیین   3-20

        شناسایی تعیین جهت چاپ  4-20

        شناسایی تعیین فواصل طرح  5-20
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  طراح نقشه فرش با کامپیوتر: نام شغل 

  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
    15  میز کامپیوتر  1

    30  صندلی  2

    10   با تجهیزات مربوطهIIIکامپیوترپنتیوم   3

    15  افزار طراحی فرشنرم  4

    1  افزارهای کمکی نرم  5

    1  چاپگر  6

    1  اسکنر  7

    1  نوریقلم  8

    1  تخته وایت برد بزرگ  9

 
  

  

 


