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: نام شغل  مينياتورساز  
    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
پس از گذراندن دوره آموزشي الزم بتواند از عهده طراحي با خط ، ترسيم حجم ، ه مينياتورساز كسي است ك

تركيب بندي در يك كادر معين ، ترسيم انواع پرسپكتيو ، طراحي طبيعت بي جان ، طراحي از طبيعت آزاد ، 
مومي طراحي دست و پا ، طراحي چهره در حالت هاي مختلف ، طراحي آناتومي حيوانات ، طراحي آناتومي ع

بدن انسان ، قلم گيري طرح ها ، پر داز زدن ، كار كردن با رنگ هاي سنتي و جديد و ساخت و ساز مينياتور و 
 . همچنين تشخيص تاريخ هنر ايران و اجراي تكنيك هاي مختلف برآيد 

   :  ورودي ويژگي هاي كارآموز
   پايان دوره راهنمايي:ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني : توانايي جسميحداقل 

    ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  : موزشي آ دوره طول
  ساعت   670    :                آموزش    دوره طول

  ساعت   169   :               ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   501 :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      -    :    رآموزي در محيط كاركاـ زمان 
   ساعت      -      :                 پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت      -        :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25: ) دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10: ده اي امتياز سنجش مشاه-1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :  ويژگيهاي نيروي آموزشي
    سال سابقه كار مفيد 4داشتن مدرك فوق ديپلم نقاشي با  :حداقل سطح تحصيالت 
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  مينياتورساز: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   طراحي با خطتوانايي   1
  در كادر مشخص) سطح( توانايي ترسيم حجم و تركيب با نقطه و خط و فرم  2
  توانايي تركيب بندي در يك كادر معين  3
  توانايي ترسيم انواع پرسپكتيو   4
  توانايي طراحي طبيعت بيجان  5
  آزادطبيعت  توانايي طراحي  6
  توانايي طراحي دست و پا در حالت هاي مختلف   7
  مختلف ي توانايي طراحي چهره در حالت ها  8
  توانايي طراحي آناتومي عمومي بدن انسان  9
  توانايي طراحي با خط و انواع آن در مينياتور   10
  توانايي طراحي جلوه هاي طبيعت در مينياتور   11
  توانايي طراحي آناتومي عمومي حيوانات در مينياتور   12
  توانايي طراحي آناتومي عمومي انسان در مينياتور دوره پيشين و معاصر   13
  توانايي رنگ شناسي و كار كردن با آن   14
  توانايي پرداز زدن  15
  توانايي قلم گيري طرح ها  16
  توانايي ساخت و ساز مينياتور  17
  يص تاريخ هنر ايران قبل و بعد از اسالمتوانايي تشخ  18
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   19
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  مينياتورساز :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  4  2  توانايي طراحي با خط   1

        آشنايي با خط و انواع آن در طراحي  1-1

        آشنايي با علل استفاده از خطوط در طراحي   2-1

        شناسايي اصول ترسيم انواع خط ها  3-1

        اع خط ها  ترسيم انو-  

         طراحي خط ها -  

 ) سـطح  ( فرم و خط و نقطه با وتركيب حجم ترسيمتوانايي  2
  مشخص كادر در

2  4  6  

        آشنايي با انواع حجم و كاربرد آن در مينياتور و غيره  1-2

        شناسايي اصول ترسيم حجم  2-2

         تجربه ترسيم حجم -  

        ركيب حجم با نقطهشناسايي اصول تجربه ت  3-2

         تجربه تركيب حجم با نقطه -  

        شناسايي اصول تجربه تركيب حجم با خط   4-2

         تجربه تركيب حجم با نقطه ، خط -  

        )فرم(شناسايي اصول تجربه تركيب حجم با سطح   5-2

         تجربه تركيب حجم با سطح -  

       وخط و سطح شناسايي اصول تجربه تركيب حجم با نقطه   6-2

        تجربه تركيب حجم با نقطه و خط و سطح -  

  6  4  2  كادر معينتونايي تركيب بندي در يك   3

         كاربرد آن در مينياتور و غيره، آشنايي با تركيب بندي  1-3

        شناسايي اصول تركيب بندي در كادر معين   2-3
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  مينياتورساز :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         وحدت-  

         تعادل-  

         ريتم-  

         تناسب-  

  14  12  2  م انواع پرسپكتيو يرستتوانايي   4

        آشنايي با مفهوم پرسپكتيو و كاربرد آن در مينياتور   1-4

        ) ي يك نقطه اي ، دو نقطه اي ، سه نقطه ا( آشنايي با انواع پرسپكتيو   2-4

        آشنايي با ويژگيهاي پرسپكتيو   3-4

         ويژگي هاي كوتاه شدن -  

         ويژگي به هم نزديك شدن -  

         ويژگي پشت هم قرار گرفتن -  

         ويژگي نور و سايه -  

شناسايي اصول ترسيم جهان مرئي با رعايـت ويژگـي هـاي پرسـپكتيو و                 4-4
  نور وسايه ويژگي ،ويژگي پشت هم قرار گرفتن 

      

       شناسايي اصول ترسيم انواع پرسپكتيو   5-4

  22  20  2  توانايي طراحي طبيعت بيجان  5

        آشنايي با مفهوم طبيعت بيجان و كاربرد آن در مينياتور   1-5

        طبيعت بيجان طراحي شناسايي اصول   2-5

  33  30  3  توانايي طراحي از طبيعت آزاد   6

         ويژگي هاي آن آشنايي با طبيعت و  1-6

        شناسايي طبيعت آزاد  2-6

        شناسايي اصول طراحي پرسپكتيو در طبيعت   3-6
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  مينياتورساز :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )سايه روشن(شناسايي اصول طراحي پخش نور و سايه در طبيعت   4-6

         اصول طراحي از طبيعت شناسايي  5-6

  8  6  2  توانايي طراحي دست و پا در حالت هاي مختلف   7

        آشنايي با تقسيمات كالسيك دست   1-7

، گرفتن اشـياء در      شناسايي اصول طراحي حركت هاي مختلف دست و پا          2-7
  دست يا بدون آن

      

        آشنايي با تقسيمات كالسيك پا  3-7

         پا در حالت هاي مختلف شناسايي اصول طراحي  4-7

        شناسايي اصول طراحي دست و پا با توجه به جهت تابش نور   5-7

  35  30  5  چرخش هاي مختلف توانايي طراحي چهره در حالت ها و  8

        آشنايي با تقسيمات و تناسبات كالسيك چهره   1-8

        )ابرو،مو،لب،گوش،بيني ، چشم(آشنايي با اعضاي چهره   2-8

        شناسايي اصول طراحي تك تك اعضاي صورت   3-8

        شناسايي اصول طراحي چهره در جهات مختلف   4-8

         تمام رخ-  

         نيم رخ -  

         از باال -  

         از پايين -  

         از پشت سر -  

        شناسايي اصول طراحي حالت هاي مختلف چهره   5-8

  28  20  8   توانايي طراحي آناتومي عمومي بدن انسان  9

        آشنايي با تقسيمات كالسيك آناتومي بدن انسان   1-9
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  مينياتورساز : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول طراحي بدن در حالت احجام   2-9

        شناسايي اصول طراحي بدن با رعايت پرسپكتيو   3-9

       بدن با لباس و بدون لباس در حالت هاي مختلف يي اصول طراحي شناسا  4-9

        شناسايي اصول طراحي بدن در حالت هاي مختلف  5-9

شناسايي اصول طراحي بدن انسان بـه صـورت گروهـي در حالـت هـاي                  6-9
  مختلف

      

شناسايي اصول طراحي بدن انسان با توجه به جهت نور و در آوردن سايه                7-9
  روشن 

      

        شناسايي اصول طراحي آناتومي عمومي بدن انسان   8-9

  12  10  2  توانايي طراحي با خط و انواع آن در مينياتور   10

        شناسايي خطوط ضخيم و نازك   1-10

        شناسايي اصول ترسيم طراحي خطوط ضخيم و نازك   2-10

        شناسايي خطوط متفرقه و مارپيچ   3-10

        يم و طراحي خطوط متفرقه و مارپيچشناسايي اصول ترس  4-10

  36  30  6  توانايي طراحي جلوه هاي طبيعت در مينياتور   11

        شناسايي اصول طراحي جلوه هاي طبيعت   1-11

         طراحي ابر ، كوه ، گل ، بوته ، درخت و جويبار -  

شناسايي اصول ساخت و ساز و منظره سـازي بـا اسـتفاده از جلـوه هـاي                    2-11
   در مينياتور طبيعت

      

  57  50  7  توانايي طراحي آناتومي عمومي حيوانات در مينياتور   12

        شناسايي اصول طراحي اناتومي عمومي حيوانات در مينياتور   1-12

         اسب ، آهو ، شير ، شتر ، سگ ، روباه ، خرگوش ، اژدها-  
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  مينياتورساز :ام شغل ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 حشر شماره

 جمع عملي نظري

دوره ( توانايي طراحي آناتومي عمـومي انـسان در مينيـاتور             13
  ) پيشين و معاصر 

7  30  37  

دوره پيـشين و  ( شناسايي اصول طراحي عمومي بدن انـسان در مينيـاتور             1-13
  ) دوره معاصر 

      

سـت و    صورت ، چشم ، بيني ، لب و دهان ، گوش ، مو ، عمامه هـا ، د                   -  
  پا ، بدن 

      

 100  80  20  توانايي كار كردن با رنگ  14

        آشنايي با مفهوم رنگ و كاربرد آن در مينياتور   1-14

        آشنايي با مفهوم فيزيك رنگ و كاربرد آن در مينياتور  2-14

         قانون انكسار نور نيوتن-  

        آشنايي با رنگ هاي اصلي نور   3-14

          سرخ-  

        سبز -  

        آبي -  

        )رنگ دانه ( آشنايي با رنگ هاي اصلي   4-14

          قرمز-  

         آبي-  

         زرد-  

        آشنايي با رنگ هاي ثانويه   5-14

        شناسايي اصول تهيه رنگ هاي ثانويه از تركيب رنگ هاي اصلي  6-14

        شناسايي اصول تهيه رنگ هاي ثالثه از تركيب رنگ هاي اصلي   7-14

        آشنايي با مفهوم دايره رنگ و كاربرد آن   8-14
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  مينياتورساز :ام شغل ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول ساخت دايره رنگ   9-14

        آشنايي با صفات رنگ و تعاريف آن 14- 10

         فام رنگ -  

         اشباع رنگ -  

        ش رنگ  ارز-  

        آشنايي با مفهوم هارموني رنگ 14- 11

شناسايي اصول انتخاب رنگ هارموني در دايره رنگ يـا هـارموني كـردن             14- 12
  رنگ 

      

        و كاربرد آن در مينياتور) تضاد رنگ(آشنايي با اصول تباين رنگ  14- 13

        شناسايي اصول ساخت تباين رنگي  14- 14

         تباين رنگي  ساخت يك نمونه-  

         ساخت يك نمونه تباين فام-  

          ساخت يك نمونه تباين تيره و روشن-  

        )شدت و ضعف (   ساخت يك نمونه تباين اشباع -  

        )كنتراست(  ساخت يك نمونه تباين مكمل -  

          ساخت يك نمونه تباين همزمان-  

          ساخت يك نمونه تباين گرم سرد -  

        آشنايي با رنگ هاي خنثي  14- 14

        سفيد ، خاكستري ،  سياه -  

        آشنايي با مفهوم وارياسيون و انواع آن 14- 16

         سياه و سفيد -  

         رنگي -  

        شناسايي اصول تهيه وارياسيون و انواع آن 14- 17
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  مينياتورساز :ام شغل ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول تهيه وارياسيون رنگي و سياه و سفيد  14- 18

        آشنايي با مفهوم سايه رنگ  14- 19

        )مايه تركيبي توناليته ( آشنايي با مفهوم توناليته رنگ  14- 20

        شناسايي اصول ساخت توناليته يك رنگ از دايره رنگ 14- 21

        )رنگ طبيعي اشياء(نگ موضعي آشنايي با مفهوم ر 14- 22

        شناسايي اصول كاركردن با رنگ  14- 23

گـواش و  ( شناسايي اصول كار كـردن بـا رنـگ هـاي جـسمي و روحـي           14- 24
  ) آبرنگ

      

        آشنايي با رنگ هاي سنتي در ساخت مينياتور از دير باز تا دوره معاصر  14- 25

         انواع آبي -  

         انواع قرمز -  

         نارنجي -  

         سبز -  

         زرد -  

         سفيد -  

         سياه -  

         طال و نقره -  

        شناسايي اصول كار با گواش ، آبرنگ ، اكريليك و مركب  14- 26

  17  15  2  توانايي پرداز زدن   15

        آشنايي با انواع پرداز زدن  1-15

         نقطه اي -  

         خطي-  
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  ورسازمينيات :ام شغل ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با وسايل پرداز زدن  2-15

         قلم مخصوص پرداز زدن -  

        )غلظت آن ( آبرنگ -  

        )غلظت آن (  گواش -  

        شناسايي اصول به كار گرفتن قلم مو  3-15

        گ و گواش شناسايي اصول به كار بردن آبرن  4-15

        شناسايي اصول پرداز زدن نقطه اي و خطي  5-15

  22  20  2  توانايي قلم گيري طرح ها   16

         انواع و كاربرد آن،آشنايي با مفهوم قلم گيري   1-16

        و طريقه ساخت آن) موي سمور ،موي گربه( آشنايي با انواع قلم   2-16

        شناسايي اصول تهيه دسته قلم ها   3-16

        آشنايي با وسايل الزم قلم گيري   4-16

        )ميزان غلظت آن (  مركب -  

        )ميزان غلظت آن (  آبرنگ -  

        شناسايي اصول به كار بردن قلم در حالت هاي مختلف   5-16

        گيري طرحهاشناسايي اصول قلم  6-16

  96  64  32  توانايي ساخت و ساز مينياتور  17

        يل و ترسيم مينياتور آشنايي با وسا  1-17

         انواع كاغذ هاي سنتي -  

        شناسايي اصول ساخت انواع كاغذ سنتي   2-17

         با چاي -  

         با پوست پياز -  
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  مينياتورساز :ام شغل ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         با جوهر پوست و گردو -  

         گاو زبان  با گل-  

         با زعفران-  

         با پوست بادنجان-  

         با حنا-  

         با آهار زدن كاغذ-  

        شناسايي اصول اجراي آهار زدن كاغذ  3-17

         با نشاسته -  

         با گل ختمي -  

         با شيره گندم -  

        آشنايي با مهره كردن كاغذ  4-17

        كردن كاغذشناسايي اصول اجراي مهره   5-17

        آشنايي با بوم   6-17

        ) كاغذي ( شناسايي اصول اجرا و ساخت بوم ساده   7-17

        آشنايي با مقواي ماكت   8-17

         آهار زدن با سريشم-  

         آهار زدن به وسيله تخم خيار -  

         آهار زدن با لعاب اسفرزه يا اسپرزه -  

         با آن آشنايي با ترلينگ و روش كار  9-17

        آشنايي با حل كردن طال و نقره و كاربرد آن  17- 10

        آشنايي با انواع نقوش 17- 11

        حيوانات -  
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  مينياتورساز : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         شاخه و گل و برگ -  

        قوش شناسايي اصول ترسيم انواع ن 17- 12

         نوع از انواع نقوش مينياتور 10 ترسيم حداقل -  

        آشنايي با خطوط اسليمي و ختايي  17- 13

        شناسايي اصول ترسيم خطوط اسليمي و ختايي 17- 14

        آشنايي با افشان گري  17- 15

        شناسايي اصول اجراي افشان گري 17- 16

        آشنايي با تذهيب و تشعير  17- 17

        شناسايي اصول اجراي تذهيب و تشعير  17- 18

        آشنايي با كاغذ ابر و باد  17- 19

        شناسايي اصول اجراي ساخت چند نمونه كاغذ ابر و باد  17- 20

        شناسايي اصول اجراي يك نمونه اثر مينياتور استادان قديم  17- 21

 125  70  55  توانايي تشخيص تاريخ هنر ايران قبل و بعد از اسالم    18

        ايران باستان   1-18

         تمدن عيالمي -  

        آشنايي با نقاشي دوره هخامنشيان   2-18

        آشنايي با نقاشي در تمدن عيالمي   3-18

        آشنايي با آثار نقاشي سيلك  4-18

        آشنايي با آثار نقاشي در مارليك  5-18

        آشنايي با نقاشي دوره اشكانيان  6-18

        آشنايي با نقاشي دوره ساسانيان   7-18

        آشنايي با تكنيك و روش نقاشي مانويان   8-18
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  مينياتورساز :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با مكاتب نقاشي   9-18

        شناسايي اصول ساخت و ساز يك مينياتور در مكتب هرات 18- 10

        شناسايي اصول ساخت و ساز يك مينياتور در مكتب اصفهان 18- 11

        شناسايي اصول ساخت و ساز يك مينياتور در مكتب قاجار 18- 12

        شناسايي اصول ساخت و ساز يك مينياتور در مكتب معاصر 18- 13

         مكتب بغداد -  

         مكتب هرات-  

         مكتب شيراز -  

         دوره مغول مكتب تبريز در-  

         مكتب تبريز در دوره صفويه -  

         مكتب اصفهان-  

         مكتب قزوين -  

         مكتب قاجار -  

         نقاشي دوره قاجار -  

  10  2  8 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   19

        آشنايي با حوادث شغلي و نحوه پيشگيري از بروز آن   1-19

        آشنايي با كپسول آتش نشاني و اصول اطفاء حريق   2-19
        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني و بهداشتي در كارگاه   3-19

        آشنايي با كمك هاي اوليه و اصول استفاده از جعبه كمك هاي اوليه   4-19

        آشنايي با بهداشت فردي   5-19
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  مينياتورساز:  نام شغل

  رسانه ايل، ابزار، مواد و وساي فهرست استاندارد تجهيزات

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

  ميز  1
  تحرير-

  

   پروژكتور  2

   رتابلوي مينياتو 3
  كوچك-

  

  طرح هايي از تذهيب و تشعير  4
  كوچك ، بزرگ ، متوسط -

  

   فوتك 5

   اورهد و اوپك  6

  تخته شاسي 7
- A3 

  

  قلم مو گرد  8
   در اندازه هاي مختلف-

  

  پالت 9
  تخم مرغي -

  

   ترلينگ 10

  طرح 11
  كوچك-

  

  آلبوم هاي رنگ 12
 20 × 30 قطع -

  

  ظرف  13
  مخصوص آب -

  

  ورق 14
  از جنس طال -
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  مينياتورساز: نام شغل 

  رسانه ايلايفهرست استاندارد تجهيزات ، ابزار، مواد و وس

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

  مكعب 15
  در اندازه هاي مختلف-

  

  كاسه  16
  در اندازه هاي مختلف-

  

  كوزه  17
  در اندازه هاي مختلف -

  

   مختلف فظرو 18
  در اندازه هاي مختلف -

  

  نمونه رنگ  19
  دايره رنگ-

  

  رنگ گواش 20
  رنگ 12 در -

  

  آبرنگ 21
  رنگ 12 در -

  

   زعفران 22

   چاي 23

   حنا  24

   مركب 25

  رنگ  26
  طاليي -

  

  رنگ  27
  نقره اي -

  

  رنگ  28
  اكريليك-

  

 

  

 



 16

  مينياتورساز: نام شغل 

  رسانه ايلفهرست استاندارد تجهيزات ، ابزار، مواد و وساي

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

   نشاسته  29

   شيره  30

   اسفرزه 31

  گل 32
  ختمي-

  

   سريشم  33

   تخم خيار  34

  سنگ عقيق يا يشم  35
  سانتي متري با لبه گرد 3 -

  

  مداد  36
- HB 

  

   مداد پاك كن 37

  كاغذ 38
- A4 

  

  كاغذ  39
 كالك يا پوستي  -

  

   مداد تراش  40

  مقواهاي مالت  41
  قطر متوسط-

  

   مسواك  42

  مقوا  43
  گرم متوسط-

  

  چسب كاغذي  44
  ضخيم-

  

  

  

 


