
 

 

 

 بسمه تعالي

 آموزشمعاونت 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 

 

  شغلآموزش استاندارد 
 

 

 

 

 استنسیل با ينقاش دستي وچاپ کارور 
 

 

 

 گروه شغلي      

 هنرهای تجسمی

 

 

 شغل آموزش کد ملي 

 

 

 

 

  62/5/4931 تاريخ تدوين استاندارد :

 

 



  

 

 

 

   

  ح و برنامه هاي درسيدفتر طر نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 6254-39-379-4:  شغل آموزش کد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 6، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادي   ،تهران 
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 22311463 - 22523337تلفن                                                     22311447    دورنگار   

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونیكي : 

 

 

 اعضاء کمیسیون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته هنرهاي تجسمي :

 رامک فرح آبادي

 ارژنگ بهادري

 صديقه رضاخواه

 نسرين کارداني اصفهاني  

 

 حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل : 

 اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان -

-  

 



  

 

 

 

 

   شايستگي    شغلآموزش تهیه کنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 تحصیلي 
 شغل و سمت  رشته تحصیلي

ابقه کار س

 مرتبط
 ايمیل تلفن و، آدرس  

1 
نسرین کاردانی 

 اصفهانی 
 طراحی لباس کاردانی

 موسس

مدیر ومربی 

عضو –اموزشگاه 

کمیته تخصصی 

 دوختهای سنتی 

11 

 83133303130تلفن ثابت : 

 882133311330تلفن همراه : 

 ایمیل : 

info@kardani-homa.com 

 

 

3 
مژگان همایونی 

 نژاد
 راحی پارچهط کارشناسی 

 موسس

مدیر ومربی 

هنرمند –اموزشگاه 

 چاپ  استنسیل 

11 

 تلفن ثابت :

 82133888011تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 گرافیک کارشناسی روش وثریا نیک 3
استاد هنرهای 

 تجسمی
38 

 تلفن ثابت :

 82133312311تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 هنر دیپلم نازیال حیدری 0
هنرمند استنسیل 

 کار
1 

 لفن ثابت :ت

 82310103033تلفن همراه : 

 ایمیل :

 11 استاد نرم افزار الکترونیک کارشناسی شاد یسیه ایرانآ 1

 تلفن ثابت :

 82131130011تلفن همراه : 

 ایمیل :

 11 - طراحی شهری دکترا ایرانی شادعارفه  1

 تلفن ثابت :

 82131111133تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 شیمی سلیسان صدیقه رضاخواه 1
رییس گروه صنایع 

 دستی و هنر 
33  

 11112288 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ایمیل :

0      

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

 مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کاار را گویناد در بيضای از ماوارد اساتاندارد حرفاه ای نیاز گفتاه         
 می شود.

 استاندارد آموزش : 
 شغل . ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد  نقشه

 نام يک شغل :  
 به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطالق می شود . 

 شرح شغل : 
ت هاا ،  بیانیه ای شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی ، مسئولی

 شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یک استاندارد آموزشی . 

 ويژگي کارآموز ورودي : 
 حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود . 

 ارورزي:ک
کارورزی صرفا در مشاغلی است که بيد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت مای گیارد و ضارورت    
دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقيی برای مدتی تيریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یک شایستگی که فرد در محال آماوزش باه صاورت     

 ستفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقيی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گردد.(تئوریک با ا

 ارزشیابي : 
کتبای عملای و اخاالق    ، عملای  بخا    ه، که شاامل سا  فرآیند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر 

 . ای خواهد بود  حرفه

 صالحیت حرفه اي مربیان : 
 حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .

 شايستگي : 
 توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، دی های ذهنی الزم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی که می تواند شامل علوم پایه )ریاضی حداقل مجموعه ای از ميلومات نظری و توانمن

 ، تکنولوژی و زبان فنی باشد .  (، زیست شناسی، شیمی فیزیک 

 مهارت : 
 شود .  حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی . ميموالً به مهارت های عملی ارجاع می

 نگرش : 
 مجموعه ای از رفتارهای عاطفَی که برای شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت های غیر فنی و اخالق حرفه ای می باشد .  

 ايمني : 
 مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .

 توجهات زيست محیطي :

 حظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مال



  

 

 

 

 شغل : استاندارد آموزش نام 

   استنسیلبا  ينقاش ودستي چاپ کارور 

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

قبیل  از شایستگی هاییو شامل می باشد  هنرهای تجسمیل جزو مشاغ استنسیلتکنیک  با ینقاش ودستی چاپ کارور 

و می باشد  ... وسقف  ستون  دیوار  ، شیشه  چوب کاغذ پارچه ،  میزی بررنگ آ وچاپ ، رنگ شناسی و رنگ سازی 

 در های ابزارنقاشی فروشگاه سنتی و صنایع دستی و ، صنایع ساختمان ، طراحی دوختمزون های مختلف  گروه اب

 می باشد.تباط ار

 : وروديويژگي هاي کارآموز 

 پايان دوره راهنماييمیزان تحصیالت : حداقل 

  سالمت کامل ذهني و جسمي :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پیش نیاز 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت 33 :     طول دوره آموزش    

 ساعت  46:ـ زمان آموزش نظري    

 ساعت  37 :آموزش عملي    ـ زمان 

 ساعت       :       کارورزي    زمان ـ 

  ساعت       :            ـ زمان پروژه   

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %65:  کتبي -

 %25عملي : -

 %43اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

ساال ساابقه    1سال سابقه کار سایر دیپلم ها با 3دستی،طراحی دوخت وبا  سال سابقه کارودیپلم صنایع 3فوق دیپلم  با 

 کار 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

، فلز  ، کاغذ ، چوب پارچه صورت چاپ بره ب استنسیل کلیشه و، قالب  نقاشي دستي با انواع مهر اي استنسیلچاپ 

 و..... اجرامي گردد

 

 

 

 گلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( :اصطالح ان ٭

Printing and painting with stencil  

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 باتیکچاپ 

 روي پارچه طراح و نقاش

 نقاشي روي چرم

 چرمکار معرق 

 

 

 ي کار :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سخت ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 .......................................طبق سند و مرجع .          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوين رديف

 رنگ شناسی و رنگ سازی  4

 استنسیلاجرای تکنیک های چاپ رنگی با  6

 برکاغذ استنسیلچاپ اجرای  9

 پارچه بر استنسیلچاپ اجرای  1

 چوب بر استنسیلچاپ اجرای  5

 شیشه بر استنسیلچاپ اجرای  2

 ارائه و فروش محصوالت ، بازاریابی ،بسته بندی  7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 رنگ شناسي و رنگ سازي 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 11 11 

 منياي  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سیب زمینی-  دان :

 مقوا-

 طلق-

 :ابزار برش-

 )قیچی وکاتر(

 انواع رنگ: -

گواش،ماژیک مخصوص 

 کاربا

 پارچه،اکرلیک،

 آبرنگ،رنگ های طبیيی

 وجوهری

 رنگ وروغن

 مواد پفکی-

 استنسیلقلمو -

 تامپون-

 نقطره چکا-

 دستمال تنظیف-

 پالت رنگ-

 اب پاش-

 قلمو تخت وگرد-

 غلطک اسفنجی-

 وارنی -

 چسب کاغذ دیواری-

 ظرف تخت-

   31/8 کلیشهچاپ  تاریخچه-

   31/8 استنسیلمفهوم -

   1/8 برجسته چاپ ساده و ویژگی های-

کمپوزیسایون و   مفهاوم کنتراسات رنگای    )  رنگ شناسای -

 هماهنگی رنگ ها ( 

3   

   مهارت :

 رنگ های فرعی و پارچه باسه رنگ اصلی و رنگ سازی بر-

 مکمل

 3  

  3  ایجاد تونالیته رنگی کار و -

  3  اسفنج و مقوا سیب زمینی و تهیه قالب چاپ با-

  1  نقاشی انگشتی اجرای چاپ و -

  3  تهیه دایره رنگی -

 نگرش :

 استنسیلی در نقاشی و چاپ استفاده صحیح از رنگ و کاربرد ها -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی در استفاده از رنگ -

  عمومی بهداشت فردی ورعایت  -

 توجهات زیست محیطی :

 عدم دورریز رنگ به محیط زیست-



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 استنسیل تکنیک های چاپ رنگی با اجرای

 

 ان آموزشزم

 جمع عملی نظری 

3 0 18 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سیب زمینی-   دان  : 

 مقوا-

 طلق-

 ابزار برش:-

 )قیچی وکاتر(

 انواع رنگ: -

گواش،ماژیک مخصوص 

 کاربا

 پارچه،اکرلیک،

طبیيی  آبرنگ،رنگ های

 وجوهری

 رنگ وروغن

 مواد پفکی-

 استنسیلقلمو -

 تامپون-

 قطره چکان-

 دستمال تنظیف-

 پالت رنگ-

 اب پاش-

 قلمو تخت وگرد-

 غلطک اسفنجی-

 وارنی -

 چسب کاغذ دیواری-

   1 استنسیلمفهوم کار با تامپون، اسفنج وقلمو -

   1/8 مفهوم کار با قلمو تخت وگرد-

   1/8 جاد سایه روشنمفهوم ای-

    مفهوم رنگ چندمرحله ای-

  مهارت :

  3  تلفیقی رنگ مجزا و و اجرای تکنیک سایه روشن باد-

حرکت دایاره ای   یک جهت و اجرای تکنیک قلمو تخت در-

 استنسیلقلمو  و قلمو گرد با

 3  

  1  اجرای تکنیک ترکیبی وچرخشی-

  3  ه مالیماجرای تکنیک چرخشی قلمو وسای-

 نگرش :

 یذهن تیپرورش خالق -

 صرفه جویی در مصرف رنگ-

 کنترل کیفیت چاپ استنسیل-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات بهداشتی در استفاده از رنگ-

 توجهات زیست محیطی :

 عدم دورریز رنگ محیط زیست-



  

 ظرف تخت- 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بر کاغذ استنسیلاجرای چاپ 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 13 11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سیب زمینی-  دان  : 

 روغنیمقوا-

 ابزار برش:-

 )کاتر وقیچی(

 انواع رنگ: -

گواش،ماژیک مخصوص 

 اکارب

 پارچه،اکرلیک،

 آبرنگ

 استنسیلقلمو -

 تامپون-

 اسفنج-

 قطره چکان-

 دستمال تنظیف-

 پالت رنگ-

 اب پاش-

 قلمو تخت وگرد-

 A4کاغذ -

 اشتنباخ مقوا-

 کاغذ روغنی-

 کاغذ کالک-

 

   1/8 کاغذمفهوم طراحی بر-

   1/8 برکاغذ مفهوم کنترل رنگ-

   1/8 با کاغذ استنسیل های قالب و ویژگی-

   1/8 زیرساختمفهوم -

  مهارت :

  3  مقوای روغنی و کاغذی استنسیلساخت  -

  1  چاپ برکاغذاجرای تکنیک -

  3  و ... (،کدو  برجسته )سیب زمینیقالب های  با نحوه کار-

  1  فیکس کردن رنگ برکاغذ -

  3  چاپ برکاغذ با اشکال هندسی -

 نگرش :

 ار چاپ استنسیلدقت و سرعت در ک -

 صرفه جویی در مصرف رنگ-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده ازدستک رعایت -

 توجهات زیست محیطی :

 ندارد-

 



  

 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بر پارچه استنسیلچاپ  اجرای

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 33 31 

 ايمني  ، نگرش مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع پارچه-  دان  : 

 طلق-

 کاغذ الومینیوم-

 شابلون-

 ابزار برش:-

 )کاتر وقیچی(

 انواع رنگ: -

 ماژیک مخصوص کارباپارچه،

 رنگ اکرلیک

 چسب بیندر،-

 چسب اورینت

 DM5چسب -

 مواد پفکی-

 بیدسفر-

 ودراکلیلپ-

 استنسیلقلمو -

 تامپون-

 اسفنج-

 قطره چکان-

 دستمال تنظیف-

 پالت رنگ-

 اب پاش-

 قلمو تخت وگرد-

 وارنی -

   1/8 مفهوم طراحی برپارچه-

   1/8 مفهوم کنترل رنگ برپارچه-

با طلق و کاغذ الومینیوم دست  استنسیل های قالب و ویژگی-

 صفحه های فلزی صنيتی بر رلیز حکاکی و با ساز

1/8   

   1/8 مفهوم زیرساخت پارچه-

  مهارت :

  3  الومینیوم طلق و با استنسیلساخت  -

 حریار،  )ابریشم، زیرساخت پارچه های متنوعاجرای تکنیک -

 ( تترون و... کتان،

 1  

  3  برپارچه استنسیلچاپ  -

  1  فیکس کردن رنگ برپارچه -

  1  پارچه وثبات رنگ شستشوی -

  3  ) یک نمونه ( پارچه مخمل چاپ برانجام -

  0  روتختی ) یک نمونه ( انجام چاپ روی پارچه مالفه ای -

  0  آیات قرآنی روی تابلو  استنسیلانجام یک نمونه -

 نگرش :

 کمک به تامین اقتصاد خانواده -

 ایمنی و بهداشت : 

 وطلق از دیگرزباله ها جداسازی زائدات کاغذ-



  

 اتو خشک حرارتی- توجهات زیست محیطی :

 ندارد- 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 چوببر  استنسیلچاپ  اجرای

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 33 31 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 اره مویی-  دان  : 
 تخته سه الیی-
 گیره-
 سنباده-
 قالب باسمه-
 انواع رنگ: -

  اکرلیکگواش،

 رنگ وروغن-
 استنسیلقلمو -
 تامپون-
 اسفنج-
 قطره چکان-
 دستمال تنظیف-
 پالت رنگ-
 اب پاش-
 قلمو تخت وگرد-
 کاردک-
 چسب چوب-
 کاغذ دیواری-
 A4کاغذ -
 کاغذ روغنی-
 اسپری جال -

 وفیکساتیو
 الک الکل-
 غلطک اسفنجی-
 چسب کاغذ دیواری-
 ظرف تخت-
 اب وصابون-
 سنباده-
 التکس-

   1/8 چوبمفهوم طراحی بر-

   1/8 چوبمفهوم کنترل رنگ بر-

   1/8 قالب جوبیبا  استنسیل های قالب و ویژگی-

   1/8 برای چوب مفهوم زیرساخت-

  مهارت :

  18  چوبی استنسیلنحوه ساخت -

  3  زیرساخت چوباجرای تکنیک -

 وچاوب وچارم   پارچاه  چوبی بار  قالب های برجسته  با کار -

 )همراه بارنگ(

 3  

  3  باکاغذ دیواری برچوب استنسیلتلفیق  -

  1  چاپ انگشتی -

  1  فیکس کردن رنگ برچوب -

  3  چوب استنسیلساخت  -

 نگرش :

 حفظ اثار کهنه -

 ایمنی و بهداشت : 

 دست عضالت چشم وماساژ -

 استفاده ازماسک-



  

 وازلین توجهات زیست محیطی :
 شمع یاپارافین-

 ندارد-

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 شیشهبر  استنسیلچاپ  اجرای

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 11 13 

 ايمني  ،ش نگر مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 شابلون طلقی-  دان  : 

 مخصوصرنگ:-

 اسپری رنگی-شیشه

 اکلیل کاغذی وپودری-

 بیدسفر-

 چسب شیشه-

 مواد رنگی وتزیینی-

 تینر فوری-

 استنسیلقلمو -

 تامپون-

 قطره چکان-

 دستمال تنظیف-

 پالت رنگ-

 ب پاشا-

 قلمو تخت وگرد-

 A4کاغذ -

 کاغذ روغنی-

 کاغذ های چاپ برشیشه-

 ماسک-

 اسپری فیکساتیو-

   1/8 شیشهبر استنسیلمفهوم -

   1/8 شیشهمفهوم کنترل رنگ بر-

   1/8 مفهوم دیواره گذاری-

   1/8 کاغذ های چاپ برشیشه مفهوم-

  مهارت :

  1  شیشه زیرساخت -

ای)صااف، تخات،   ساطو  مختلاف شیشاه    قالب گذاری بر -

 محدب ومقير(

 1  

  1  اجرای تکنیک چاپ برشیشه-

  1  فیکس کردن رنگ بر شیشه -

  3  چاپ برلیوان -

 نگرش :

 پیوند تجربه وهنر -

 ایمنی و بهداشت : 

 حرکات میان ورزشی-

 توجهات زیست محیطی :



  

 وارنی - ندارد-

  چسب کاغذ دیواری-

 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ،ارائه و فروش محصوالتبازاریابی،بسته بندی 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 0 1 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نمونه بروشور-  دان  :

 صویر برد، بیلورد ت-

 پکیج ویژه تبلیغات،بیلورد-

 طراحی وتهیه متن تبلیغاتی-

   31/8 مفهوم مدیریت کارگاهی-

   1/8 استنسیل نقاشی با چاپ و برندسازی در مفهوم تبلیغات ،-

   1/8 مفهوم بسته بندی-

نمایشگاه، فرصت  شاخصه های ارتباط مردمی و اجتماعی )-

 شغلی(

31/8   

  رت :مها

-ایجاد انگیزه برای مشتری های جلب مشتری ) روش-

 رضایتمندی(

 1  

  1  روش های تبلیغاتی-

  1  نمایشگاه نحوه شرکت در-

  1  بازاریابی-

 نگرش :

 نحوه بسته بندی محصوالت-

 ایمنی و بهداشت : 

 م بسته بندیهنگا کار ابزار ایمنی با رعایت نکات بهداشتی و تمیز بودن دست و-

 توجهات زیست محیطی :



  

 ندارد-

 

 

 

 

               

 

 

 

  برگه استاندارد تجهیزات -    

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  - ميمولی فیلم 1

  - ميمولی عکس 3

  11 پشت دار صندلی 3

  1 18×188 تخته وایت برد 0

  3 ميمولی ماژیک 1

  1 ميمولی نمونه کار های قبلیالبوم  1

  1 ميمولی رایانه 1

  متناسب متناسب مکان تابلوی دوختی 0

  1 ميمولی کپسول ات  نشانی 2

  1 ميمولی جيبه کمک های اولیه 18

  1 خشک اتو 11

  1 ایستاده میز اتو 13

  متناسب مرتبط باطر  ودوخت کتب آموزشی 13

  1 3×1 میز کار 10

  1 18×18 میز نور 11

  1 ميمولی هواک  یا تهویه مناسب 11

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  45تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  -

 

 

 



  

 

 

 

 

       

 

 برگه استاندارد مواد  -         

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد1 ،روغنیA4-شیشه ای طلق، کاغذ،مقوا 1

  عدد1 کاتر وقیچی زاربرشاب 3

  عدد1 تخت وظریف کاردک 3

  عدد1 حرارتی خشک اتو 0

  عدد1 روغنی، اکرلیک، گواش، ابرنگ و... انواع رنگ 1

  عدد1 جال ورنگ اسپری 1

  عدد1 ،بیندر،چوبDM5شیشه ای،  چسب 1

  عدد1 استنسیل-13تخت وگرد یک درمیان تاشماره قلمو 0

  عدد1 ساده تامپون 2

  عدد1 لیزری شابلون  18

  عدد1 چوبی قالب  11

  38×38 ابریشم،کتان، تترون ،مخمل، حریر -تنظیف پارچه  13

  عدد1 تخم مرغی پالت 13

  عدد1 ابری اسفنج 10

 گرم18 کاغذی وپودری اکلیل 11
 

  گرم188 تینر... انواع حالل 11

  عدد1 سه ال تخته 11

  عدد1 تخت وشکل دار شیشه 10

  38×38 طبیيی ومصنوعی چرم 12

  عدد1 38×38 کاشی 38

  شیشه 1 ميمولی چسب کاغذ دیواری 31

  شیشه1 استاندارد وارنی  33

  عدد1 ميمولی صابون 33

  شیشه1 ميمولی الک الکل 30

  عدد1 اسفنجی غلطک  31

  

 

 



  

  عدد1 تخت  ظرف  31

  ورقه1 گرمی 088 سنباده 31

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 45ء يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت مواد به ازا -

 

 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  1 مختلف نقوش کاربردی 1

  1 ميمولی خودکار 3

  1 ميمولی مداد 3

  1 ميمولی کاغذ باطله 0

  1 ميمولی کاغذ طراحی 1

  1 ميمولی رولت 1

  1 ميمولی روان نویس پارچه 1

    
 

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (  -

 ناشر يا تولید کننده نشرمحل  سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

سمانه سهرابی  ساشاکوهن تکنیک های پتینه کاری 1

مالیوسف،فریماه 

 سادات جمال

 

انتشارات  تهران  00چاپ اول

فرهنگسرای 

 میردشتی

نسرین کاردانی  نقاشی روی پارچه 3

 اصفهانی

 چاپ اول -

02 

 هنرهای زیبا اصفهان

 مولف تهران  - ناهیدميزز گنجینه جامع نقاشی روی پارچه 3

تحقیقات و پژوه  های ده ساله  0

)کارگاه -اماکن-از بازار های سنتی

 -های تولیدی سرمه و پارچه ترمه(

کسب اطالعات از عوام و -موزه ها

 خواص هنرمند، تصاویر اینترنتی 

توسط نسرین 

 کاردانی اصفهانی

 - 

 

  

 - منتخب صبا نقاشی روی پارچه 1

 

 منتخب صبا تهران -

وعه تخصصی نقاشی روی مجم 1

 پارچه

 رضوی اصفهان  - افاق امیریان

 

 

 

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) پیشنهادي گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

 سال نشر نام کتاب يا جزوه رديف
مولف / 

 مولفین

 مترجم/

 مترجمین
 توضیحات ناشر محل نشر

       دستیاستفاده از همای  های صنایع  1

      استفاده از مباحث اموزشی وهنری  3



  

 وهنری از  نادره هندی

 

 

 

 

 

 

 فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

 رديف عنوان

www.kardani-homa.com 1 

www.honarbuy.com 2 

www.honarlearn.com 3 

 


