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  رنگ آميز نقشه فرش : نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
 كشي است كه از تاريخچه رنگ آميزي نقشه فرش آگاهي داشته و بتواند از عهده نقطه رنگ آميز نقشه فرش

شمار كردن نقوش هندسي و نقطه چين كردن نقوش منحني و نقشه كامل فرش توسط مداد و قلم مو و 
همچنين ساخت و تركيب رنگهاي مورد نياز برآمده و بتواند نقوش طرح فرش و نقشه كامل فرش را رنگ و 

 . چين كندنقطه

   :ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

    ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     120      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       17     :                 ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       103    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        -      :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت         -       :                   پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت         -          :    زمان سنجش مهارت        ـ

   :ي مهارت كارآموزروش ارزياب
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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  رنگ آميز نقشه فرش: نام شغل
 غل فهرست توانايي هاي ش

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت تاريخچه رنگ آميزي نقشه فرش  1
  توانايي نقطه شمار كردن نقوش هندسي توسط مداد   2
  توانايي نقطه چين كردن نقوش منحني توسط مداد   3
  توانايي نقطه چين كردن نقشه كامل فرش توسط مداد   4
  توانايي ساخت و تركيب رنگهاي مورد نياز   5
  توانايي نقطه چين كردن نقوش با قلم مو   6
  توانايي رنگ و نقطه چين كردن نقوش طرح فرش   7
  توانايي رنگ و نقطه چين كردن نقوش كامل فرش  8
  توانايي آماده سازي نقشه فرش براي بافت   9
  توانايي رعايت نكات ايمني و بهداشتي   10
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  ز نقشه فرشرنگ آمي: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5/0  -  5/0  توانايي شناخت تاريخچه رنگ آميزي نقشه فرش  1

        آشنايي با سير تحول و تاريخچه رنگ آميزي كردن نقشه فرش   1-1
        آشنايي با رنگ و نقطه كارهاي نامي و معروف   2-1

        ل شناخت تاريخچه رنگ آميزي نقشه فرش شناسايي اصو  3-1

  3  2  1  توانايي نقطه شمار كردن نقوش هندسي توسط مداد  2

        آشنايي با مفهوم نقطه چين كردن نقشه   1-2

        آشنايي با مفهوم رج شمار و كاربرد آن در كاغذ شطرنجي  2-2

        آشنايي با نقوش هندسي موجود در نقشه فرش   3-2

        ا روش نقطه چين كردن آشنايي ب  4-2

شناسايي اصول نقطه شـمار كـردن نقـوش هندسـي و انتقـال بـه كاغـذ                    5-2
  ) نمونه گل هندسي 5(شطرنجي 

      

  11  10  1  توانايي نقطه چين كردن نقوش منحني توسط مداد  3

        آشنايي با نقوش منحني موجود در نقشه فرش  1-3

        نيشناسايي اصول نقطه چين كردن نقوش منح  2-3

        آشنايي با ميز نور وطرز استفاده از آن   3-3

        شناسايي اصول كپي كردن طرح با استفاده از ميز نور   4-3

        آشنايي با ختايي ها و اجزاء آنها  5-3

         بند ختايي-  
         برگها-  
         غنچه ها -  
         گلها -  

        آشنايي با انواع اسيلمي ها   6-3
        ) نمونه3(اصول نقطه چين كردن بند ختايي شناسايي   7-3

        ) نمونه2(شناسايي اصول نقطه چين كردن برگ ساده    8-3
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  رنگ آميز نقشه فرش: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ) نمونه4( غنچه ها چين كردنشناسايي اصول نقطه   9-3
         گلهاي شاه عباسي چين كردناصول نقطه شناسايي   10-3
         اسليمي ها و انواع برگها نقطه چين كردن شناسايي اصول  11-3

  11  10  1  توانايي نقطه چين كردن نقشه كامل فرش توسط مداد  4
        آشنايي با اجزاء نقشه فرش   1-4

         ساده بافي-  

         ميل -  

         زنجيره -  

         حاشيه باريك -  

         حاشيه پهن -  

         متن -  

         لچك-  

         ترنج-  

        شناسايي اصول نقطه چين كردن نقشه افشان  2-4

        شناسايي اصول نقطه چين كردن نقشه لچك ترنج  3-4

        شناسايي اصول نقطه چين كردن نقشه اسليمي دار   4-4

  15  12  3  توانايي ساخت و تركيب رنگهاي مورد نياز  5
        ايي با رنگهاي مورد استفاده آشن  1-5

        )معدني( پودري -  
         انواع گواش-  

         آبرنگ-  
        )دايره رنگ(آشنايي با مفاهيم رنگهاي اصلي و فرعي   2-5

        آشنايي با مفاهيم رنگهاي سرد و گرم و كاربرد آنها  3-5
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  رنگ آميز نقشه فرش: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح هشمار

 جمع عملي نظري

        آشنايي با ابزار و وسايل ساخت رنگ    4-5
        آشنايي با صمغ و كاربرد آن   5-5
        شناسايي اصول ساخت رنگ مورد نياز   6-5

        آشنايي با انواع قلم مو و كاربرد آنها   7-5
        شناسايي اصول آماده سازي قلم مو   8-5

         تهيه آلبوم رنگ شناسايي اصول  9-5

  6  6  -  توانايي نقطه چين كردن نقوش با قلم مو  6

        آشنايي با اصول حركت دادن قلم مو   1-6

         از چپ به راست -  

         از باال به پايين -  

        شناسايي اصول حركت دادن قلم مو   2-6

         نمونه3) يك رنگ(شناسايي اصول نقطه چين كردن نقوش هندسي   3-6

         نمونه2) يك رنگ(شناسايي اصول نقطه چين كردن گلهاي شاه عباسي  4-6

  9  8  1  توانايي رنگ و نقطه چين كردن نقوش طرح فرش  7

        آشنايي با اصول پخش رنگ  1-7

        آشنايي با اصول انتخاب رنگ براي نقطه چين كردن   2-7

نـه هـاي    يك موتيف هندسـي در زمي     شناسايي اصول رنگ آميزي كردن        3-7
  كرم، الكي، سرمه اي 

      

شناسايي اصول رنگ آميزي كردن يك گل شاه عباسـي در زمينـه هـاي                 4-7
  كرم، الكي، سرمه اي

      

كـرم،  در زمينـه    ) خـشتي (شناسايي اصول رنگ آميزي كردن يك واگيـر           5-7
   الكي، سرمه اي

      

  62  55  7   كامل فرششهتوانايي رنگ و نقطه چين كردن نق  8

        ايي با نحوه تعيين رنگ زمينه و بخشهاي مختلف نقشه فرش آشن  1-8
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  رنگ آميز نقشه فرش: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با نقوش اصلي در طرح فرش   2-8
        آشنايي با تقسيم بندي رنگهاي ساخته شده به اصلي و فرعي   3-8
        آشنايي با تقسيم بندي رنگهاي ساخته شده به سرد و گرم   4-8

        آشنايي با مفاهيم هارموني و تضاد رنگ   5-8
        آشنايي با ترتيب استفاده از رنگها به هنگام پخش رنگ   6-8

        شناسايي اصول پخش رنگ در نقشه   7-8

        شناسايي اصول نقطه چين كردن نقشه فرش   8-8

         روش هاي رنگ و نقطه چين كردن در مناطق مختلف آشنايي با  9-8

        آشنايي با انواع رنگ آميزي نقشه هاي فرش در مناطق مختلف   10-8

مينيـاتور،  (آشنايي با كـاربرد آبرنـگ در رنـگ آميـزي طرحهـاي هنـري                  11-8
  ....)تصاوير، منظره و 

      

  2  -  2  توانايي آماده سازي نقشه فرش براي بافت  9

        نايي با نحوه برش نقشه رنگ آميزي شده به قطعات كوچكآش  1-9

آشنايي با مواد نياز و نحوه چسباندن نقـشه بـه روي تختـه،فيبر و پارچـه                   2-9
  )كرباس(

      

       آشنايي با نحوه پوشش دادن نقشه با استفاده از روغن جال، ورني، سلفون   3-9

         شناسايي اصول آماده سازي نقشه فرش براي بافت  4-9

  5/0  -  5/0  توانايي رعايت نكات ايمني و بهداشتي  10
        آشنايي با حوادث احتمالي در محيط كارگاه   1-10
        آشنايي با جعبه كمكهاي اوليه اصول استفاده از آن   2-10
        آشنايي با كپسول آتش نشاني واصول استفاده از آن   3-10

        داشتيشناسايي اصول رعايت نكات ايمني و به  4-10
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  رنگ آميز نقشه فرش: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      تصاوير مربوطه   1
      نمونه كارهاي رنگ و نقطه   2
      اساليد   3
      كاغذ شطرنجي   4
      مداد نرم   5
      نمونه نقوش هندسي   6
      ن و مداد تراش پاك ك  7
     HBمداد   8
      نمونه نقوش  9
      ميز نور   10
      نمونه رنگهاي متداول در فرش   11
      پياله انواع رنگهاي گواش   12
      رنگ ساب چوبي   13
      ميله فلزي   14
      صمغ عربي  15
      ظرف آب  16
       )7و4و3شماره (انواع قلم مو   17
      وظرف شيشه اي براي شستن قلم م  18
      دستمال كاغذي   19
      تيغ   20
      رنگهاي ساخته شده طبق نمونه   21
      نقشه كامل فرش   22
      يك رنگ از نمونه رنگ   23
      دستمال  كاغذي  24
      نمونه گلهاي شاه عباسي   25
      نمونه يك موتيف هندسي   26
      نمونه يك واگيره   27
      جعبه كمك هاي اوليه   28
       نشاني كپسول آتش  29
      جزوات آموزشي   30

 

  

 


