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  معاونت پژوهش و برنامه ريزي          

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  

  

  استاندارد شغل و آموزش

  
  

  گواش كارنقاش 
  

  گروه شغلي صنايع دستي و هنر 
  

  

  شماره ملي شناسايي شغل

  

  

  

1-61/14/1/1 
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب 

  1-1/1/14/61: شماره ملي شناسايي شغل 
  1/3/89شروع اعتبار 
  1/3/93پايان اعتبار 

  
  : اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر

  
  
  
  
  
  
  
  

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران 

  
  
  
  
  
  
  

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آدرس 
   259 ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، شماره 2 خيابان آزادي، خيابان خوش شمالي، نبش نصرت، ساختمان شماره – تهران 

  66569900:                      تلفن 66944117:  دورنگار 
  
  



 

 2

  

  موزشآ و تهيه كنندگان استاندارد شغل

  ي تجربي مرتبطسابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

   سال دبير نقاشي وگرافيك30 گرافيك كارشناسي  ثريا نيكو روش  1
 

  مريم فرجي  2
 

  سال آموزش نقاشي14 نقاشي كارشناسي 

  سال آموزش نقاشي17نقش و چاپ پارچه كارشناسي  حميده خاجه وند 3

  نقاشي كارشناسي  حميد طربي  4

 كامپيوتر 

 موزش نقاشي  سال آ21

  سال آموزش نقاشي21 نقاشي كارشناس ارشد  مهناز سادات اكبري  5

   سال آموزش نقاشي15 نقاشي كارشناس ارشد  زويا توانگر  6
 

   سال 18  شيمي  كارشناس   صديقه رضاخواه *  7

  

  مسئول گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر * 
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  : تعاريف 
   : استاندارد شغل

  . مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد مؤثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود
  :استاندارد آموزش 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغلنقشه
  :نام يك شغل 

  .  و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شودبه مجموعه اي از وظايف
  : شرح شغل 

بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها، شرايط 
  .شغلكاري واستاندارد عملكرد مورد نياز 

  : طول دوره آموزش 
  .حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي

  :ويژگي كارآموز ورودي 
  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود

  : ارزشيابي 
  . د آنكه يك شايستگي بدست آمده يا خير، كه شامل سه بخش عملي، كتبي عملي و اخالقي حرفه اي خواهد بودفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مور

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  . حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود

  : شايستگي
  . ناگون به طور مؤثر و كارا برابر استانداردتوانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گو

  : دانش 
رياضي، فيزيك، (تواند شامل علوم پايه كه مي. حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد) شيمي، زيست شناسي
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود.  بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگيحداقل هماهنگي
  : نگرش 

  . مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد
  : ايمني 

  .  ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شودمواردي است كه عدم يا انجام
  : توجهات زيست محيطي 

  .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد
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   گواش كارنقاشي   :نام شغل 

   : 1شرح شغل

 طبيعـت بـا گـواش،     نقاشـي  اجـراي ، ستي كه شامل وظايفي از قبيل آماده سازي زمينه كار    گواش كار شغلي است زير مجموعه صنايع د       نقاش  

 تكميل آنهاست و با مراكز ارائه صنايع دستي و نمايشگاه ها          طبيعت بيجان و تكنيكهاي مختلف نقاشي و سبكهاي هنري، ساخت و ساز گواش و             

  . در ارتباط مي باشد

  : ويژگي هاي كارآموز ورودي 

    پايان دوره راهنمايي :زان تحصيالت حداقل مي

  داشتن  دست و چشم سالم و هوشياري و سالمت جسماني  :  حداقل توانايي جسمي

   ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  طول دوره  آموزشي                   

  ساعت          240:  طول دوره  آموزشي            

  ساعت    60     :     زمان آموزش نظري     -

  ساعت   180:    زمان آموزش عملي           -

   ساعت            -           :           كارآموزي       -

          ساعت      -           :      زمان پروژه          -

     :شيوه ارزشيابي 

  %25تئوري   آزمون 

  % 65عملي   آزمون 

   %10اخالق حرفه اي   

  :  صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

  . سال سابقه كار مرتبط6 سال سابقه كار مرتبط وديپلم با 4فوق ديپلم با . سال سابقه كار مرتبط 2ليسانس صنايع دستي و هنر با 

  

  

                                                      
1 . Job Description  
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    2استاندارد شغل

   شغلي  3 شايستگي هاي-

  توانايي ها  رديف

   واشنگهداري ابزار و وسايل نقاشي گ  حفظ وتوانايي  1

  و انتقال طرحتوانايي آماده سازي زمينه كار   2

  توانايي ساخت و بكار گيري رنگ در نقاشي گواش  3

  با گواش بيجان توانايي اجراي طبيعت   4

   با گواش توانايي اجراي طبيعت   5

   گواشي اجراي تكنيك هاي مختلف نقاشي تواناي  6

   با گواشسبكهاي هنري  توانائي اجراي   7

   با گواشانايي قلمگيري و پردازش تو  8

  توانايي ارائه محصوالت و بازاريابي   9

10   

11    

12    

  

                                                      
2 . Occupational Standard  
3 . Competency  
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه-

  

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري

  :عنوان توانايي 
    ابزار ووسايل نقاشي با گواش ازنگهداريحفظ و  توانايي 

4  9  13  

  

  ش ، ايمنيدانش، مهارت، نگر
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 
  

   ابزار، تجهيزات ،
  مواد مصرفي

  : دانش
  مفهوم انواع بستها  -
  ... ) ورقه اي و - تخت–تخم مرغي ( انواع پالتهاي نقاشي -
  ) زبان گربه اي- چتري- نرم-زبر-تخت-گرد(انواع قلمو -
   كاغذ – انواع مقوا -
   انواع بوم و چوب-
  ) آبرنگي– جوهري –پودري ( انواع رنگ گواش -

  

1  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

1  

    

  : مهارت 
  
   انواع قلمو و حفظ و نگهداري از آن آماده سازي -
  نگهداري از آنها  آماده سازي انواع رنگ و حفظ و -
    حفظ و نگهداري از چوب -
  حفظ و نگهداري از مقوا -
  حفظ و نگهداري از بوم  -
   حفظ و نگهداري از سفال-

    
  

1  
3  
1  
1  
1  
2  

  

  : نگرش 
  حفاظت و نگهداري از ابزار و تجهيزات   -

  : ايمني 
    روپوش كار  استفاده از ماسك دهان ،-

  : توجهات زيست محيطي 
    مقوا – چوب –كاغذ دور ريز اضافات  عدم -

  پالت -1
 قلموي گرد و تخت در -2

  سايزهاي مختلف 
   مقواي ماكت-3
   كاتر -4
   قيچي -5
   چسب -6
   مقوا -7
   بوم-8
   چوب -9

   سفال -10
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  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه-
  

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري

  :عنوان توانايي 
  و انتقال طرح آماده سازي زمينه كار توانايي 

5  5  10  

  

  دانش، مهارت، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 
  

   ابزار، تجهيزات ،
  فيمواد مصر

  : دانش
  )سفال-چوب-بوم- كاغذ-مقوا ( كار انواع زمينه-
    روشهاي استفاده از زمينه كار -
 مستقيم - گرده كردن-كپي كردن(روشهاي انتقال طرح روي زمينه كار  -
    بزرگ و كوچك كردن طرح–) چشمي(
    ابزار انتقال طرح   -
  

  

5/0  
5/0  

2  
  
2  
  

    

  : مهارت 
  
   و ايجاد رنگهاي پس زمينه متنوع بوم –آماده سازي كاغذ  -
   سفال وچوب و سنباده كردن سطح آن آماده سازي -
  )چشمي(انتقال يك نمونه طرح به روش مستقيم  -
    روش گرده كردنانتقال يك نمونه طرح به -
      انتقال يك نمونه طرح به روش كپي كردن -

    
  

1  
2  
1  
5/0  
5/0  

  

  

  : نگرش 
    ... مقوا وزمينه     صرفه جويي در -
    انتقال طرحهاي متناسب با فرهنگ جامعه-

  : ايمني 
    ) قيچي-كاتر(ماسك دهان، روپوش كار ووسايل برش استاندارد  استفاده از -

  : ت محيطي توجهات زيس
  استفاده مناسب از مواد انتقال طرح درجهت جلوگيري از آلودگي محيط -
     

   مقوا -1
  كاغذ -2
  چوب -3
  سفال -4
  سنباده -5
  كاربن -6
    خطكش-7
  مداد -8
  پرگار -9

  آب -10
   پارچه-11
   پالت-12
   قلمو-13
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  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه-
  

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري

  :عنوان توانايي 
  ساخت و بكارگيري رنگ در نقاشي گواشتوانايي 

11  11  22  

  

  دانش، مهارت، نگرش ، ايمني
  زيست محيطي مرتبطتوجهات 

 
  

   ابزار، تجهيزات ،
  مواد مصرفي

  : دانش
   مباني رنگ-
  انواع رنگ گواش -
    دايره رنگ -
   ابزار و مواد مورد نياز  -
  خالقيت و نوآوري دررنگ آميزي -
  مفهوم سايه روشن -
      تناسب غلظت رنگ-

  

4  
1  
1  
1  
2  
2  
  

    

  : مهارت 
   ساخت رنگ با غلظت مناسب -
    آماده سازي جدولهاي سايه روشن -
   اجراي دايره رنگ -
    اجراي يك نمونه بصورت سايه روشن -
   اجراي يك نمونه بصورت آناليز -
   تركيب رنگ هاي پودري و بدست آوردن رنگ مورد نياز  -
  تركيب رنگ جوهري و بدست آوردن رنگ مورد نياز-

    

2  
2  
1  
2  
1  
1  
2  

  

  : نگرش 
   صرفه جويي دررنگ  -

  : ايمني 
     استفاده از ماسك دهان، روپوش كار -

  : توجهات زيست محيطي 
   زيسته محيطمواد رنگي ب عدم دور ريز اضافات -

انواع قلموهاي تخت و  -1
   گرد در سايزهاي مختلف 

 تخت و تخم مرغي  پالت -2
  رنگ گواش -3
   مقواي ماكت-4
   آب-5
    پارچه-6
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  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه-
  

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري

  :عنوان توانايي 
    طبيعت با گواشتوانايي اجراي 

5  15  20  

  

  دانش، مهارت، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 
  

   ابزار، تجهيزات ،
  مواد مصرفي

  : دانش
    مفهوم طبيعت  -
      طبيعتمفهوم نور و سايه در -
  مفهوم منظره ياب  -
   مفهوم طراحي ازمحيط-
   مفهوم پرسپكتيو از محيط -
    مفهوم پرسپكتيو رنگ در طبيعت -

  

1  
1  
5/0  
5/0  

1  
1  

    

  : مهارت 
يك نمونه طرح ازطبيعت با توجه به رنگ هاي سرد و  آماده سازي -

   گرم
  آماده سازي يك نمونه طرح از طبيعت به وسيلة منظره ياب  -
ه و ي تير با توجه به رنگها آماده سازي يك نمونه طرح از طبيعت -

  روشن
  ) كار انجام يك نمونه(ايجاد تعادل در كار

  )انجام يك نمونه (و رنگ با توجه به مباني رنگ يايجاد پرسپكت -

    

3  
  
3  
3  
  
3  
3  

  

  : نگرش 
      صرفه جويي در  رنگ  -
   طرحهاي متناسب با توجه به زاويه ديدمعرفي  -

  : ايمني 
  رعايت بهداشت محيط -

  : توجهات زيست محيطي 
    عدم دور ريز اضافات رنگ   -

 قلموهاي گرد و تخت در -1
  سايزهاي مختلف

    كاغذ طراحي-2
   مداد -3
   زغال -4
   شاسي طراحي -5
   پالت -6
   مقواي ماكت-7
   بوم-8
   سه پايه-9

   گيره-10
   رنگ -11
   پارچه-12
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   آموزش استاندارد
  ي تحليل آموزشي  برگه-

  

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري

  :عنوان توانايي 
     اجراي طبيعت بيجان با گواشتوانايي 

4  17  21  

  

  دانش، مهارت، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 
  

   ابزار، تجهيزات ،
  مواد مصرفي

  : دانش
  نظم و غير منظماشكال و احجام هندسي و غير هندسي م انواع -
   مفهوم طبيعت بيجان -
    مفهوم جنسيت -
   مفهوم تركيب بندي و انواع آنها   -
   مفهوم تركيب بندي و انواع آنها  -
     مفهوم نور و سايه در طبيعت بيجان -
  

  

1  
5/0  
5/0  

1  
1  

    

  : مهارت 
   طراحي اشكال و احجام هندسي و غير هندسي منظم و غير منظم -
   طراحي ازطبيعت بيجان -
  ...) گل– ميوه – سفال –پارچه ( طراحي از جنسيتهاي مختلف -
  مناسبطراحي از طبيعت بيجان با تركيب بندي  -
   اجراي يك نمونه ازطبيعت بيجان با زاويه ديد  -

    

3  
3  
5  
3  
3  

  

  : نگرش 
      تميز كاري هنگام كار –و ابزار كار رنگ     صرفه جويي در -

  : ايمني 
     ماسك دهان، روپوش كار استفاده از -

  : توجهات زيست محيطي 
   اضافات مواد رنگي به محيط زيست عدم دور ريز-

  گرد و تخت يقلموانواع  -1
   مقواي ماكت -2
  قواي اشتنباخ م-3
  شاسي طراحي  -4
   مداد -5
   زغال -6
  گچ -7
  پالت -8
  بوم -9

  سه پايه -10
  گيره -11
   رنگ-12
   پارچه-13
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  اندارد آموزش است

  ي تحليل آموزشي  برگه-
  

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري

  :عنوان توانايي 
   اجراي تكنيك هاي مختلف نقاشي با گواشتوانايي 

6  34  40  

  

  دانش، مهارت، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 
  

   ابزار، تجهيزات ،
  مواد مصرفي

  : دانش
 – سطح – خط –نقطه ( در نقاشي گواش مفهوم ايجاد بافتهاي مختلف -

    ) جنسيت–حجم 
     مفهوم تكنيك آناليز  -
   مفهوم تكنيك سايه روشن -
   )نقطه گذاري(مفهوم پوانتيليسم   -
  مفهوم نگارگري -
  )  سن، شيشه، پالستيك، پارچه مخمل( بافت جنيست -

  

2  
  
1  
1  
1  
1  

    

  : مهارت 
  
   ساخت رنگ با غلظت مناسب  -
  بوجود آوردن بافت بوسيله شكل سطح و حجم -
  آماده سازي رنگ گواش و ايجاد بافت نرم  -
   )سايه روشن(آماده سازي تكنيك اليه گذاري  -
  )پوانتيليسم(آماده سازي تكنيك نقطه گذاري  -
  ي اجراي يك اثر نگارگري ايراني با تكنيك گواش آماده ساز-
   اجراي رنگ آميزي يك نمونه طرح بصورت آناليز -
    بافت جنسيتهاي مختلف ايجاد -

    
  

2  
5  
3  
3  
8  
9  
2  
2  

  

  : نگرش 
     رنگ و كاغذ    صرفه جويي در -

  : ايمني 
   رعايت بهداشت محيط كارگاه-  روپوش كار ماسك دهان،  استفاده از -

  : توجهات زيست محيطي 
     اضافات مواد رنگي محيط زيست  عدم دور ريز -

  گواش رنگ -1
   پالت -2
   مقواي ماكت-3
 تخت و سر  قلموي سر-4

  گرد
   آب -5
   پارچه -6
   شاسي -7
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  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه-
  

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري

  :عنوان توانايي 
      با گواشهنري مختلف  سبك هاي اجراي

12  50  62  

  

  دانش، مهارت، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 
  

   ابزار، تجهيزات ،
  مواد مصرفي

  : دانش
    سير تحول سبك هاي مختلف نقاشي از ابتدا تا دوران معاصر  -
  مفهوم نقاشي با گواش در سبك هاي مختلف نقاشي -
  مفهوم سايه روشن با گواش در سبكهاي مختلف نقاشي   -
   بررسي مكاتب نگارگري-
    بررسي آثار هنرمندان نگارگري-
   ر هنرمندان سبك هاي هنري بررسي اثا-

  

3  
2  
2  
2  
2  
1  

    

  : مهارت 
  
  انجام عمليات طراحي از آثار هنرمندان بزرگ  -
   بزرگمندان  اجراي مراحل رنگ گذاري هنر-
  اجراي سايه روشن با نقاط رنگي -
   اجراي سايه روشن با ضربات قلمو با رنگهاي هارموني-
   اجراي يك نمونه طرح از مكاتب نگارگري -
  

    
  

10  
10  
10  
10  
10  

  

  : نگرش 
    تميز كاري در هنگام كار –    صرفه جويي در رنگ -

  : ايمني 
     كار استفاده از ماسك دهان، روپوش -
  

  : توجهات زيست محيطي 
    عدم دور ريز اضافات مواد رنگي به محيط زيست   -
  

  انواع قلموهاي گرد و -1
  تخت در سايزهاي مختلف

  پالت تخت و تخم مرغي -2
   رنگ گواش-3
   مقواي ماكت-4
   آب-5
   پارچه-6
   شاسي -7
   كاغذ طراحي-8
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  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه-
  

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري

  :عنوان توانايي 
  توانايي قلمگيري و پرداز كردن با گواش 

8  35  43  

  

  دانش، مهارت، نگرش ، ايمني
  طي مرتبطتوجهات زيست محي

 
  

   ابزار، تجهيزات ،
  مواد مصرفي

  : دانش
    مفهوم قلمگيري و كاربرد آن -
      و كاربرد آنمفهوم پرداز كردن -
  انواع قلمو -
  در قلمگيري   غلظت رنگ -
   مفهوم تند و كند در قلمگيري-

  

2  
2  
1  
1  
2  

    

  : مهارت 
  
  پرداز كردن كار انجام شده -
   )تند و كند(قلمگيري كردن طرح  -
  

    
  

15  
20  
  

  

  : نگرش 
      صرفه جويي در رنگ -
  

  : ايمني 
     ماسك دهان، روپوش كار و محيط كارگاه  استفاده از -

  : توجهات زيست محيطي 
   ات مواد رنگي به محيط زيست    عدم دور ريز اضاف-

   انواع قلموي گرد  -1
   رنگ گواش -2
   مقواي ماكت-3
  مرغيپالت تخت و تخم -4
   جوهر گردو-5
   حالل-6
   پارچه-7
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  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه-
  

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري

  :عنوان توانايي 
  ارائه محصوالت وبازاريابي 

5  4  9  

  

  دانش، مهارت، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 
  

   ابزار، تجهيزات ،
  مواد مصرفي

  : دانش
   اريابيمفهوم باز  -
     اطالعاتي در زمينه نمايشگاههاي صنايع دستي و هنري  -
  ... روش هاي ارتباط با فروشندگان، هتل داران و  -
   از طريق سايتهاي اينترنتي تبليغات در زمينه محصوالت-
    مفهوم نگار خانه و انواع ان-

  

1  
1  
1  
1  
1  

  

    

  : مهارت 
   حفظ و نگهداري و اماده سازي انواع تابلو جهت شركت در نمايشگاه ها- 
    سته بندي انهاو ب) پاسپارتو(قاب كردن كارها -
  شركت در نمايشگاههاي داخل و خارج كشور  -
   ساخت پوسترهاي تبليغاتي-
  ...  بامديران هتل ها و نمايشگاه ها و ارتباط -

    
1  
1  
5/0  

1  
5/0  

  
  

  

   صداقت در معرفي محصوالت    -: نگرش 
  پرهيز از بزرگ نمايي در بازاريابي و ارائه محصوالت  -
  ش و عرضه در فضاي برابر  مراعات رقبا در فرو-

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
  

بروشور كاتالوگ  -1
  نمايشگاهها  

   كتب آموزشي -2 
  نرم افزارهاي آموزشي  -3
 دستگاه رايانه و متعلقات -4

  آن 
   تعداد چسب مايع -5
   قيچي-6
   خط كش-7
   پاك كن-8
   مداد -9

   ماژيك-10
   وسايل تزئيني -11
   بسته بندي-12
  



 

 15

  استاندارد آموزش 

  استاندارد آموزش 
  ابزار   برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ،-

  شماره  تعداد  مشخصات فني  رديف
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
  
  

  اساليد 
  انواع قلمو 

  انواع كاردك
  كاتر
  جال

  انواع رنگ
  تخت شاسي

  چسب
  پالت تخم مرغي

  پالت تخت
  مداد و پاك كن
  ميز و صندلي

  سه پايه
  گيره

  جعبه ابزار 
   بوم- پارچه- مقوا-كاغذ

   انواع مجسمه هاي گچي و چوبي– زغال –مداد طراحي 
  انواع مدل

0  
15  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
15  
15  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  

  

  : توجه 
  .  نفر در نظر گرفته شود15 ظرفيت  تجهيزات براي يك كارگاه به-
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود-
  .  مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود-
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   منابع و نرم افزارهاي آموزش -                        

  شرح رديف

1  

2  

3  

  رايانه و نرم افزارهاي آموزشي  

CDآموزشي (كتب آموزشي (  

  يفيلم هاي آموزش

CDتصوير از آثار هنرمندان بزرگ    

  


