
 
 
 

  
  
  
  

  بسمه تعالي
  آموزشمعاونت 

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  
  

   شغلآموزش استاندارد 
  
  
  
  

  شغل آموزش عنوان 
 پيشرفتهكارور گرافيك 

  
  

  گروه شغلي      
  هنرهاي تجسمي

  
  

  شغل آموزش كد ملي 
  

  
  
  

  :تاريخ تدوين استاندارد 
 1/4/1395تا تاريخ                          1/4/1390از تاريخ    :    مدت اعتبار استاندارد

  
  

۱/۱/۴۴/۶۲‐۱ 



 

  
   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

   1-1/1/44/62:  شغلآموزش كد ملي شناسايي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره صرت  ، نبش خيابان ن  ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 

259  
  66569900 – 9تلفن                                                     66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 
  

 
 
 
 
 

  :)هنرهاي تجسمي()پيشرفته(كيكارور گرافاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  ، مدرس دانشگاهگرافیک کارشناس ارشد: زیبا صالحی رهنی‐

  کارشناس ارشد گرافیک ‐مدرس دانشگاه: گیتا آمیلی ‐

 

 :شغلآموزشهمكار براي تدوين استانداردحوزه هاي حرفه اي و تخصصي

-   
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي ‐

‐  

 



 

 
 
 
 
 

    يستگيشا  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 
  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف

  22558534:تلفن ثابت  نقاشي  استاد  گرافيك  كارشناسي  ثريا نيكوروش  1
  09123279311:تلفن همراه

  s.nikooravesh@yahoo.com:ليميا
 -انيسنخ مح -خ دولت -پاسداران:آدرس
  . 7واحد  – 33پ  – لوفريك ن

عارفه ايراني  2
  شاد

طراحي   كارشناسي ارشد
  شهري

  22764036:تلفن ثابت  گرافيك  دبير
  09125757523:تلفن همراه

 arefehiranishad@yahoo.com:ليميا
 - هياريبعداز اخت -خ دولت -پاسداران:آدرس

  .44واحد  -109ساختمان 
 22632772: تلفن ثابت   گرافيك  دبير  يكگراف  كارشناسي شكوفه صادقي  3

  09383978889: تلفن همراه 
 Sh_s_4444@yahoo.com : ايميل 

بلـوار آرش   –خ فريد افشار  –ظفر : آدرس 
  . 25پالك  –كوچه سرو  –

دبير كامپيوتر  الكترونيك كارشناسيآسيه ايراني شاد  4
  و الكترونيك

 22954329 :تلفن ثابت   گرافيك

  09195123861:  تلفن همراه
  : ايميل 
خ احمـدآبادي   –ميدان حسين آبـاد  :آدرس 

  . 2طبقه  – 11زنگ  –ساختمان ياس  –
مسئول گروه  شيمي كارشناسي رضاخواهصديقه  5

 صنايع دستي
 :تلفن ثابت   

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

 زيبا صالحي 6
  رهني

 22679341: تلفن ثابت  گرافيك  استاد گرافيك كارشناسي ارشد

  09127987363: تلفن همراه 
  : ايميل 
پــالك  –خ ميرزاپــور  –خ ســهيل  :آدرس 

  . 3طبقه  – 5زنگ -57
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

ستاندارد حرفه اي نيز گفته مي لكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد امشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عم
  .شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . تظار مي رود اطالق مي شود به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر ان

  : شرح شغل 
مسئوليت ها ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ،

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . يك استاندارد آموزشي  د نياز براي رسيدن بهات مورحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

د يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدو
د در محل آموزش به صورت مانند آموزش يك شايستگي كه فر.(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)اغل نمي گرددبا استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مش تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبي عملي و اخالق ، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

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

  : شايستگي 
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

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

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

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

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 

  :  1شغلاستاندارد آموزش نام 
  پيشرفته كيكارور گراف

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

بروشور،  ،گرافيكي يطراح لياز قب يفيكه شامل وظا يتجسم يهنرها در حوزه است  يشغلپيشرفته  كيكارور گراف
 هيسا اي زيآنال بيآزاد و ترك كيو ساخت و ساز رنگ با تكن ولدر،تقويم، پوستر و چارت آموزشي كاتالوگ،فترسيم تراكت، 

  .  باشدمي ارتباط ها در  شگاهيو نما غاتيآنهاست و با مراكز ارائه تبل ليروشن و تكم
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  راهنمايي پايان دوره: حداقل ميزان تحصيالت 
   داشتن دست و چشم سالم:  يحداقل توانايي جسمي و ذهن

  ندارد: هاي پيش نياز  مهارت

:آموزش دوره طول
  ساعت   345:  طول دوره آموزش                    

  ساعت     51:           ـ زمان آموزش نظري       
  ساعت    294: ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت       :   كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت      :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي - 
  %65 :عملي  - 
  %10 : اخالق حرفه اي - 

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 سال سابقه كار مرتبط2بايتجسم يليسانس هنرها
   سال سابقه كار مرتبط 4فوق ديپلم با 

  سال سابقه كار مرتبط 6با  ديپلم
 
 

                                                 
1   . Job / Competency Description 



 

 
 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

  . كسي كه با تصوير بيان مي كند ستيگراف
  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اندارد اصطالح انگليسي است ٭

Graphic artist – some one who describes ihrovgh visual symbols. 

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

  كيگراف وتركامپي –كار  كاكرولي –آبرنگ كار  –پاستل كار  –گواش كار  –كار  مدادرنگي –قلم كار  اهيطراح س

  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭
  

  ......................................طبق سند و مرجع        جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
 
 
 
 
 
 



 ٦

 
 
 
 

                         2شايستگي/ شغل آموزش استاندارد 
  3كارها / شايستگي ها  -

 عناوين رديف

1 
  

  آماده سازي زمينه 
  

2 
  

  طراحي بروشور و تراكت 
  

3  
  

  طراحي و ترسيم كاتالوگ 
  

4  
  

  طراحي و ترسيم فولدر 
  

5  
  

  طراحي انواع تقويم و سررسيد 
  

6  
  

  طراحي و انجام پوستر و بنر 
  

7  
  

  طراحي و ترسيم چارت آموزشي
  

8  
  

  ) بيلبورد و استند(انجام طرح هاي گرافيكي محيطي 
  

9  
  

  ارائه محصوالت و بازاريابي 
  

 
 
 

                                                 
1. Occupational / Competency Standard      
3 . Competency / task 



 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  
 زمان آموزش  كار و انتقال طرح   نهيزم يآماده ساز: عنوان  

 جمع عملي نظري  

5  5  10  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  مقوا -        :دانش 
  كاغذ -
  كاتر -

      5/0  ) كاغذ  –مقوا (انواع زمينه كار 

      5/0  روشهاي استفاده از زمينه كار   

كپي كردن، گرده كردن، (روشهاي انتقال طرح روي زمينه كار 
 )، بزرگ و كوچك كردن طرح)چشمي(مستقيم 

2      

      2  ابزار انتقال طرح  

        :مهارت 

    1     آماده سازي كاغذ

    2    آماده سازي مقوا    

    1    انتقال يك نمونه طرح به روش مستقيم چشمي

    5/0    انتقال يك نمونه طرح به روش گرده كردن 

    5/0    انتقال يك نمونه طرح به روش كپي كردن 

  :نگرش 
  در كاغذ و مقوا ييصرفه جو -

  : ايمني و بهداشت 
  كار هنگام كار ، مراقبت از دست هنگام برش   استفاده از ماسك دهان، روپوش-

  :توجهات زيست محيطي 
   استفاده مناسب از مواد انتقال طرح در جهت جلوگيري از آلودگي محيط  -
  

 
 
 
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش  بروشور و تراكت   يطراح: عنوان  

 جمع عملي نظري  

۴  ۴٠  ۴۴  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 ينمونه ها -        :دانش 
  بروشور و تراكت

و  يطراح لوازم -
نوشت افزار و 

  يمواد مصرف

      1  بروشور و كاربرد آن 

      1    انواع بروشور و ويژگي هاي آن  

      1  واع آن كاربرد تراكت و ان

      1  ويژگي هاي تراكت 

        :مهارت 

    10    اجراي انواع طرح هاي بروشور    

    10    طراحي انواع تراكت و مصور كردن آن     

    10    ترسيم انواع بروشور     

    10    ترسيم انواع تراكت و مصور كردن آن      

  :نگرش 
  روز    غاتيمتناسب با توجه به تبل يطرحها يمعرف -

  : ايمني و بهداشت 
  مراقبت از دست هنگام برش  -

  :توجهات زيست محيطي 
     يرنگ و مواد مصرف زيمراقبت از دور ر -
  

 
 
 
 
 

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش  كاتالوگ ميو ترس يطراح: عنوان 

 جمع عملي نظري  

۴  ٢٢  ١٨  

  ايمني  ،نگرش  ارت ،مه ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 ينمونه ها -        :دانش 
 كاتالوگ

و  يلوازم طراح -
نوشت افزار 

   يمصرف

      1  كاتالوگ   معرفي 

      1  شور روتفاوت كاتالوگ و ب

      1  كاربرد كاتالوگ و بروشور 

      1  ويژگي هاي كاتالوگ

        :مهارت 

    ١۵    اجراي كاتالوگ براي يك شركت تبليغاتي و غيره 

    ٣    جمع آوري انواع كاتالوگ 

  :نگرش 
  هنگام كار   يزكارتمي –در رنگ و ابزار كار  ييصرفه جو -

  : ايمني و بهداشت 
  مراقبت از لباس و دست در هنگام كار   -

  :توجهات زيست محيطي 
     يمقوا و رنگ مصرف زير مراقبت از دور -
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش  فولدر    ميو ترس يطراح: عنوان 

 جمع عملي نظري  

٣٣  ٣٠  ٣  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  فولدر ينمونه ها -        :دانش 

- CD 

  وتريكامپ -

و  يطراح لوازم -
نوشت افزار و 

  يمواد مصرف

  

      1  تفاوت فولدر و كاتالوگ و بروشور    

      1  كاربرد فولدر  

      1  ويژگي هاي فولدر   

        :مهارت 

    5    طراحي فولدر

    10    اجراي فولدر 

    5    صحافي فولدر

    10    مصور كردن فولدر 

  :گرش ن
  متفاوت با توجه به فرهنگ جامعه   يطرح ها يمعرف -

  : ايمني و بهداشت 
  مراقبت از دست و لباس در هنگام كار   -

  :توجهات زيست محيطي 
       يمقوا و مواد مصرف زيمراقبت از دور ر -
  

 
  
  
  
  



 

  
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش  ديو سررس ميتقوانواع  يطراح: عنوان 

 جمع عملي نظري  

٨٠  ٧٠  ١٠  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 ميتقو ينمونه ها -        :دانش 
   ديو سررس

   وتريكامپ -

   

      5  مباني طراحي تقويم و سررسيد 

عاليم و نشانه ها در فرم بندي  و قطع و  تركيب بندي اعداد و
  اندازه تقويم 

5      

        :مهارت 

    10    طراحي فصل بهار ،تابستان،زمستان و پائيز 

    15    اجراي رنگي فصل بهار 

    15    اجراي رنگي فصل تابستان

    15    اجراي رنگي فصل زمستان

    15    اجراي رنگي فصل پائيز

  :نگرش 
  ر مواد و مراقبت از ابزارد ييصرفه جو -

  : ايمني و بهداشت 
  رنگ ختنيمراقبت از ر -

  :توجهات زيست محيطي 
  رنگ زيمراقبت از دور ر -
  

 
  
  
  



 

  
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش       يچارت آموزش ميو ترس يطراح: عنوان 

 جمع عملي نظري  

۴  ٢۵  ٢٩  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

ارائه انواع نمونه  -        :دانش 
   چارت

  مقوا-كاغذ -

حروف برگردان  -
   (لتراست(

شابلون حروف و  -
   اشكال

  رنگ گواش -

   چاپ يرنگها  -

با درنظر  ريتصاو - 
  گرفتن سوژه

      1  آموزشيويژگي هاي طراحي انواع چارت 

      1  فنون طراحي و اجراي انواع چارت آموزشي

ادبي و  –تربيتي  –ويژگي ها و تفاوت انواع چارت پزشكي 
  غيره 

1      

      1  صفحه آرايي چارت آموزشي

        :مهارت 

    5    طراحي انواع چارت آموزشي

    5    طراحي انواع چارت پزشكي

    5    طراحي انواع چارت تربيتي

    5    انواع چارت ادبي طراحي

    5    مصورسازي انواع چارت 

  :نگرش 
   مقوا ايكاغذ  يكار و دقت رو يزيتم -
  محصوالت يدر معرف صداقت-

  : ايمني و بهداشت 
  مراقب از لباس هنگام كار و رنگ    -

  :توجهات زيست محيطي 
   رنگ     –در مقوا  ييصرفه جو -
  

 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش و انجام پوستر يطراح: عنوان 

 جمع عملي نظري  

٩  ۵۵  ۶۴  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

ارائه انواع نمونه  -        :دانش 
پوستر در شكل و 

   اندازه مختلف

  قوام -كاغذ   -

حروف برگردان  -
  (لتراست(

شابلون حروف و  -
   اشكال

 ورنگ گواش  -
  چاپ رنگهاي

با درنظر  ريتصاو -
  گرفتن سوژه 

      2  ويژگي هاي طراحي انواع پوستر     

      1     كاربرد رنگ در پوستر 

      2ويژگي هاي و تفاوت انواع پوستر تجاري و فرهنگي و آموزشي 

      2 توجه به موضوع  اندازه هاي رايج در پوستر با

     2  فنون مباني تركيب متن و تصوير و عاليم در اجراي پوستر 

        :مهارت 

    CD        5اجراي انواع طرح هاي 

    CD        10و ترسيم جلد   اجرا

    CD        10صحافي انواع جلد  

  :نگرش 
  در ابزار صرفه جويي –كار  يزيتم -

  : ايمني و بهداشت 
  مراقبت از لباس هنگام كار با رنگ -

  :توجهات زيست محيطي 
  مواد  و كاغذ   زيعدم دور ر -
  

 
  
  
  

 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش   يطيمح يكيگراف يانجام طرح ها: عنوان 

 جمع عملي نظري  

٨  ۴۵  ۵٣  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط محيطيتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

كتب مرتبط با  -         :دانش 
 يفضا يطراح
   يشهر

 يطراح يمبان اصول - 
فرم  و رنگ در 

   يشهر يفضا

طرح در نرم  ياجرا - 
 يسه بعد يافزارها

 شيجهت به نما
گذاشتن طرح 

 يدر فضا يغاتيتبل
 يشهر

 گونيا وخط كش  - 

 پيستوله  - 

 رنگ  - 

 قلم مو  - 

 اژيك راندو م - 

 پالت  - 

  راپيد و جوهر راپيد  -

      2  ويژگي هاي طرح هاي گرافيكي محيطي

      2    گرافيك محيطي  رنگ در

      2 ويژگي تبليغات بر روي  استند 

      2 فنون طراحي تبليغاتي در فضاي شهري  

        :مهارت 

    8        طراحي انواع گرافيك محيطي 

اتي با موضوعات خاص در فضاي طراحي انواع بيلبورد تبليغ
  شهري

  8    

طراحي گرافيكي در انواع مبلمان شهري از جمله كيوسك ها و 
... 

  8    

    8    طراحي گرافيكي بر روي بدنه اتوبوس 

    8    طراحي گرافيكي در محيط مترو 

  :نگرش 
  در ابزار صرفه جويي –كار  يزيتم -

  : ايمني و بهداشت 
  هنگام كار با رنگ مراقبت از لباس -

  :توجهات زيست محيطي 
  مواد  و كاغذ   زيعدم دور ر -
  
  

  
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
 زمان آموزش   يابيارائه محصوالت و بازار: عنوان 

 جمع عملي نظري  

4  6  10  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ، تجهيزات
  مصرفي و منابع آموزشي

   پوستر -        :دانش 

  تراكت -

  بروشور -

  يكتب آموزش -

- CD  

 ينرم افزارها -
  يآموزش

   انواع چسب -

   كاتر -

   خط كش -

   پاك كن -

   مداد -

   كيماژ -

 ينيتزئ ليوسا -

   يبسته بند -

      1     مفهوم بازاريابي

      1  اطالعاتي در زمينه نمايشگاه هاي گرافيك دوساالنه

      1  اي ارتباط با گرافيك ايرانروش ه

      1  تبليغات در زمينه محصوالت از طريق سايتهاي اينترنتي 

        :مهارت 

    1    ...   حفظ و نگهداري و آماده سازي انواع پوستر، فولدر و 

    1    و بسته بندي آنها   ) پاسپارتو (قاب كردن كارها 

    5/1        شركت در نمايشگاه هاي داخل و خارج از كشور

    1    ساخت تراكت يا پوستر تبليغاتي جهت تبليغ 

    5/1    ارتباط با گرافيست هاي  بزرگ و رفتن به نمايشگاه آنها 

  :نگرش 
   محصوالت يصداقت در معرف -
   يكيگراف غاتيو ارائه كتاب تبل يبايدر بازار يياز بزرگ نما زيپره-
  رابرب يرقبا در فروش و عرضه در فضا مراعات-

  : ايمني و بهداشت 
  مراقبت از دست     -

  :توجهات زيست محيطي 
  مواد    زيعدم دور ر -
  

 
 

  



 ٦

  
  

    برگه استاندارد تجهيزات -        
  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    1    رايانه  1
    5   ميز  2
    15   صندلي  3
    15   روپوش كار  4
    15   دستكش  5
    5   ميز نور  6
    1    اورهد يا پروژكتور   7

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         
  : توجه 

  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
 
 



 

 
 
 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد   ت فني و دقيق مشخصا  نام  رديف

    15    رنگ گواش   1
    15   مداد رنگي   2
    15   آبرنگ  3
    15   اكروليك  4
    15   پاستل روغني و گچي  5
    مقداري   مديم  6
    15   مقوا  7
    15   مقوا گالسه  8
    15    كاغذ  9
    15    كاغذ پوستي  10
    15    كاغذ كالك  11
    يك قوطي    ساتيوكفي  12
    15    ميسكيت  –چسب  انواع  13

   يك بسته    جوهر راپيد 14

         

         
  : توجه 

  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -
 
 



 

 
 
 
 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام رديف

    B    15و H مداد انواع  1
    15   كاردك عانوا  2
    5   كاتر  3
    15   كن پاك  4
    15   تراش  5
    15   تخته شاسي  6
    تعدادي   كتاب  7
    15   انواع قلمو  8
    15    پاكت  9

    15    محو كن  10
    15    گيره  11
    15    پرگار  12
    15   گونيا-خط كش  13
    5   پيستوله  14
    15   شابلون اشكال هندسي  15
    15   شابلون حروف  16
    5   اپيدر  17
    15    مداد اتود  18

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

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

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

ــار  اخت هنر گرافيك شن 1 ــامران افشـ كـ
 مهاجر

  فاطمي 1385 

ــا 2 ــي ثري ــيو شخص آرش
  نيكوروش

        

عبدالمجيــــــــد   مباني هنرهاي تجسمي 3
  حسيني راد

نشر كتابهاي     
  درسي ايران

  

ــين   رنگ ايتن 4 ــد حس محم
  حليمي

      

 
 

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

  /مترجم مولفين/مولف سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

دوره كتـــاب  نيچهـــارم 1
ــال گراف ــســــ  كيــــ

 جلد -پوستر : ييدانشجو

    رسم  -  -  يصادق يمهد  

نينوكيگراف شگامانيپ 2
  رانيا

،يصادقيمهد 
،  يهوشنگ كاظم

  يقادر سايپر

    رسم    

 كيــآثــار گراف دهيــگز 3
پوســتر، نشــانه، : يقــيحق

جلد كتاب، جلـد مجلـه،   
ــور،   ــد بروشــــ جلــــ

خط نگـاره   ،يرسازيتصو
1348  

 ميمر ،يقيحق ميابراه  1385
  يزند

    نظر    

  نظر   يمسعود نجابت كيــآثــار گراف دهيــگز 4



 

 يمسعود نجابت

كيــآثــار گراف دهيــگز 5
 - 1384 زيــمم يمرتضــ
1336  

    نظر     زيمميمرتض 

ـ كيار گرافآث دهيگز 6 يعل
  دپوريخورش

فرامرز،يقيحقميابراه 
  مصفا

    نظر    

كيــآثــار گراف دهيــگز 7
 كوروش پارسانژاد

،يقيحقميابراه 
،  يغالمرضا مكتب
 يفاطمه كاوند

چاپ و نشر   
 نظر

 

 كيــآثــار گراف دهيــگز  8
  كوروش پارسانژاد

،  يقيحق ميابراه 
،  يغالمرضا مكتب
  يفاطمه كاوند

چاپ و نشر   
  رنظ

 

يچـاپ  غـات يتبل كيگراف  9
  ها در رسانه

   سمت   كامران افشارمهاجر 

ــهيتار  10 ــ يا خچ  ياز طراح
  كيگراف

 مايس  سيهول چاردير 
 يمشتاق

وزارت  
فرهنگ و 

ارشاد 
  ياسالم

 

 داعظميناه مگزپيليف  كيگراف يطراح خيتار  11
فراست، 
 نيغالمحس

ينور اله فتح

   سمت 

معاصـر   كيطراحان گراف  12
  انريا

 يفرهنگسرا    كوروش پارسانژاد 
  يساولي

 

يچـاپ  غـات يتبل كيگراف  13
  ها در رسانه

   سمت   كامران افشارمهاجر 

   يردشتيم    يصادق يمهد   نمايو س كيگراف  14

 
 
 



 

 
 

  

  پيوست ها
  

  ) به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ تحليلي براي جواب(سئوالي براي استاندارد شغل  100آزمون  .۱
  )به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ تحليلي براي جواب(سئوالي براي استاندارد شايستگي   50ون آزم .۲
  پروژه كار عملي  .۳

 ...و  ، دستور نقشه كارنقشه كار  ،نمونه نقشه ، طرح ، رسم فني  .۴

 در آموزش استاندارد  فهرست سايت هاي قابل استفاده .۵
 ) به عنوان كمك آموزشي  تكميلي و جانبي(  فهرست نرم افزارهاي مفيد .۶
  ساير پيشنهادات و پيوست ها .۷

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گروه تهيه كننده استاندارد بعد از تدوين و تكميل استاندارد مربوطـه بايـد   : تبصره 
... كتاب ، جزوه ، نرم افـزار و  ( ز منابع و محتواهاي اصيل و مهم مورد استفاده اعم ا

را اعم از  فارسي و انگليسي كه با كمك آن ها استاندارد تدوين شده است را بـه  ) 
  .به همراه استاندارد و پيوست ها ارسال نمايند (Training Package) صورت 



 

  
  
  

  1پيوست 
  

به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ (براي استاندارد شغل  سئوالي 100آزمون 
   )تحليلي براي جواب

به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ (سئوالي براي استاندارد شايستگي   50آزمون 
  )تحليلي براي جواب

   و ساير مستندات پروژه عملي+ 

  
  سئواالت سنجش مهارت و عملي باشند %  50حداقل : نكته * 
  
  
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

   2پيوست 
  : نمونه پيشنهادي 

  نقشه كار   ٭

  طرح درس و دستور نقشه كار ٭

  رسم فني  ٭
  .... و  

  
  
  
  
  
  



 

  
  

  3پيوست 
  زش استانداردفهرست سايت هاي قابل استفاده در آمو

  
  رديف  عنوان

persiangraphic.com 1 

iraniangraphic.com  2 

graphiciran.net  3 

graphicplanet.net 4 

graphicy.com 5 

  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

  
 

 

  
  

 
 
 

  
  
  
  



 

  
  

  4پيوست 
  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده رم افزارعنوان ن رديف

  Corel draw        
  Macromedia 

Freehand 
      

  Adobe Photoshop CS        
  Adobe Illustrator CS       
          
          
          
          
          
          
          
          

  
  
  

 
 
 
 


