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 خیابـان  -تهـران  : درسـیهای و برنامه  طرحدفتر
 -  تقــاطع خـوش و نــصرت  - شـمالی  خـوش خ -آزادی

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوری اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگــار66944120  و66944119: تلفــن

  1457777363 :کدپستی
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خیابـان  - تهران :برنامه ریزی   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـی و    -بش چهارراه خوش  ن -آزادی
  مجطبقه پن  -ای کشور حرفه
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

      1345653868 :کدپستی
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز کلیه صاحب
تقاضا دارد پیشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
این سند آموزشی به 

های مذکور اعالم  نشانی
 .نمایند
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  )نقاش دیواری(نقاش روی نمای مفید داخل ساختمان : نام شغل         

    استاندارد خالصه 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  :شغل شخصات عمومیم
کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی الزم بتواند از عهده  نقاش روی نمای مفید داخل ساختمان

انتخاب دیوار مناسب جهت اجرا و تکنیک مورد نظر و زیر سازی مستحکم و طراحی متناسب با محیط مد نظر 
 .برآید؛ قرار داده شده

   :ورودی ویژگی های کارآموز
   راهنماییپایان دوره: میزان تحصیالت ل حداق

  سالمت کامل جسمانی و روانی: توانایی جسمیحداقل 
    ندارد  :مهارت های پیش نیاز این استاندارد

  :موزشی آ دوره طول
  ساعت      345       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        76      :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت       269    :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت           -    :     کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت            0 :                     پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت           -       :     زمان سنجش مهارت        ـ

  :روش ارزیابی مهارت کارآموز
  %25): دانش فنی(متیاز سنجش نظری ا- 1
  %75 : امتیاز سنجش عملی - 2
  %10:   امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
 %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   :ویژگیهای نیروی آموزشی
   :حداقل سطح تحصیالت 

ازمان آموزش فنـی و     سال سابقه کار دارا بودن گواهینامه مربیگری از س         8فوق دیپلم در شته مرتبط با دیپلم با         
  گذراندن دوره پداگوژی+ حرفه ای کشور
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  )نقاش دیواری( نقاش روی نمای مفید داخل ساختمان :نام شغل           

 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی طراحی محیطی، چهره و آناتومی  1
  توانایی تشخیص تاریخ هنر جهان  2
  بکهای هنریتوانایی تشخیص س  3
  توانایی بکارگیری سبک قهوه خانه ای و نگارگری ایرانی  4
  توانایی کاربرد خط در نقاشی دیواری  5
  توانایی ساخت زمینه محل اجرای کار   6
  توانایی اجرای تکنیکهای مختلف نقاشی روی دیوار   7
  توانایی رنگ شناسی   8
  ر محیط کارتوانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار د  9
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  )نقاش دیواری( نقاش روی نمای مفید داخل ساختمان :ام شغلن                

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  40  30  10 توانایی طراحی محیطی، چهره و آناتومی  1

        )، خط، سطح، حجم، پرسپکیتونقطه(آشنایی با مبانی طراحی   1-1

         طراحی محیطیآشنایی با  2-1

        آشنایی با طراحی چهره و آناتومی  3-1

        شناسایی اصول طراحی محیطی  4-1

        شناسایی اصول طراحی چهره و آناتومی  5-1

        شناسایی اصول طراحی حیوانات و پرندگان   6-1

         بیجان  اشیاء و طبیعتشناسایی اصول طراحی  7-1

        شناسایی اصول طراحی گل ها و میوه جات   8-1

  22  10  12  توانایی تشخیص تاریخ هنر جهان  2

        آشنایی با تاریخچه هنر نقاشی  1-2

        آشنایی با تمدن های قبل از تاریخ اسالم  2-2

        م و ر، مصر، یونانشناسایی تمدنهای ایران  3-2

        می تیوشناسایی اصول نقاشیهای پری  4-2

  69  57  12  توانایی تشخیص سبکهای هنری  3

کالسیک، رئالیسم، امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، (شناسایی سبکهای   1-3
  )سورئالیسم، آبستره و کوبیسم

      

        )یک نمونه نقاشی(شناسایی اصول نقاشی با سبک کالسیک   2-3

        )یک نمونه نقاشی(شناسایی اصول با سبک رئالیسم   3-3

        )یک نمونه نقاشی(شناسایی اصول با سبک امپرسیونیسم   4-3

        )یک نمونه نقاشی(شناسایی اصول با سبک اکسپرسیونیسم   5-3
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  )نقاش دیواری( نقاش روی نمای مفید داخل ساختمان :ام شغل                ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        )یک نمونه نقاشی(شناسایی اصول با سبک سورئالیسم   6-3

        )یک نمونه نقاشی(شناسایی اصول با سبک آبستره   7-3

        )یک نمونه نقاشی(شناسایی اصول با سبک کوبیسم   8-3

  39  24  15  توانایی بکارگیری سبک قهوه خانه ای و نگارگری ایرانی  4

         نگارگریآشنایی با نقاشیهای ایرانی و مکاتب  1-4

        شناسایی اصول نگارگری ایرانی  2-4

        ای شناسایی اصول نقاشی مکتب قهوه خانه  3-4

  28  18  10  توانایی کاربرد خط در نقاش دیواری  5

        آشنایی با قواعد و اصول خوشنویسی  1-5

        ...)شکسته، نستعلیق، ثلث، نسخ، کوفی و (شناسایی انواع خط   2-5

        صول خوشنویسی در انواع مختلفشناسایی ا  3-5

        شناسایی اصول کتیبه نویسی  4-5

  30  22  8  توانایی ساخت زمینه کار  6

        شناسایی جنس زیر ساخت کار  1-6

        ، سنگ، کاشی، ماسه، آهک و فلزشناسایی جنس گچ، سیمان  2-6

        ..  با توجه به رطوبت، حرارت و  خرابی زیر ساختها عوامل موثر در شناسایی  3-6

شناسایی اصول کار با انواع زیر ساختهای گچ، سیمان، ماسه، آهـک، فلـز،        4-6
  )مومیایی کردن با توجه به جنس زمینه( سنگ، کاشی و 

      

        نده هاانواع فیلرها، سیلرها، کیلرها، و پرکن کار با شناسایی اصول  5-6

  99  99  -  توانایی اجرای تکنیکهای مختلف نقاشی روی دیوار  7

        شناسایی اصول انواع نقاشی با تکنیکهای مداد رنگی و پاستل  1-7
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  )نقاش دیواری( نقاش روی نمای مفید داخل ساختمان :ام شغل                ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول تکنیکهای آبی و کاربرد آن   2-7

        ) نمونه کار5(شناسایی اصول تکنیکهای رنگ و روغن   3-7

        ) نمونه کار5(تکنیک کوالژ شناسایی اصول   4-7

        ) نمونه کار5( ایر براش یا فوتک تکنیکشناسایی اصول   5-7

        ) نمونه کار5(اشی  ک نقاشی رویتکنیک هایشناسایی اصول   6-7

        ) نمونه کار5 ( سفال نقاشی رویتکنیکشناسایی اصول   7-7

        ) نمونه کار5(شناسایی اصول کار با رنگهای فوری   8-7

  10  4  6  توانایی رنگ شناسی  8

        آَنایی با رنگ، مفهوم و کاربرد آن   1-8

         هماهنگی رنگها ،تضادآشنایی با تباین،   2-8

        واریاسیون رنگی و ساخت یک نمونه واریاسیون رنگ یی با مفهوم آشنا  3-8

        آشنایی با تونالیته رنگ و ساخت یک نمونه تونالیته رنگی  4-8

        آشنایی با مفهوم عاطفی رنگ   5-8

        شناسایی اصول آنالیز رنگی فصول سال   6-8

        شناسایی اصول رنگ شناسی   7-8

  8  5  3  ط ایمنی و بهداشت کار در محیط کارتوانایی بکارگیری ضواب  9

        آشنایی با عوامل مؤثر در محیط کار   1-9

         استفاده از مصالح مقاوم از کف تا سقف -  

         نور مناسب -  

         تهویه مطبوع -  

         آب مصرفی بهداشتی و قابل شرب -  
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  )نقاش دیواری(ختمان  نقاش روی نمای مفید داخل سا:ام شغل                ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 مجهز کـردن درب هـاو پنجـره هـا بـه تـوری سـالم و فنـردار جهـت                      -  
  جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان 

      

        محل کار در اصول رعایت نکات بهداشت فردی و نظافت عمومی شناسایی  2-9

        ی اصول استفاده از جعبه کمک های اولیهشناسای  3-9

        شناسایی اصول نحوه کار با کپسول آتش نشانی و اصول اطفاء حریق  4-9

        آشنایی با عوامل آتش زا و نحوه اطفاء حریق  5-9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نقاش دیواری(نقاش روی نمای مفید داخل ساختمان  :نام شغل           
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    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ ستاندارد تجهیزاتفهرست ا

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      چوبی یا فلزی نفره6میز   1

      صندلی چوبی یا فلزی  2

      سه پایه چوبی یا فلزی  3

      P4کامپیوتر با کلیه متعلقات آن   4

      با حساسیت لنز باالاپک   5

      کامپیوترمیز   6

      گردانصندلی   7

      100cm×150تخته وایت برد   8

      سری کامل تجهیزاتجعبه کمکهای اولیه   9

       پودر خشک- کیلویی6کپسول آتش نشانی   10

      قلم مو سرتخت  11

      قلم مو سرگرد  12

      پالت تخت  13

      پالت پالستیکی تخم مرغی  14

       سانتی5قلم مو   15

      پالت فلزی  16

      ماله فلزی  17

       فلزیکاردک  18

      سنباده برقی  19

      قالب چوبی یا فلزی  20

      مغار فلزی  21

      وردنه چوبی  22

      انبر فلزی  23

      اره مویی  24

  
  

  )نقاش دیواری(نقاش روی نمای مفید داخل ساختمان  :        نام شغل 
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    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
       افزاینده فلزی–ابزار کاهنده   25

       تایی12رنگ روغن تیوپ   26

      تایی12جوهری /رنگ آبی  27

     آبی و سیاه کاربن   28

     قوطی یک کیلو گرمیچسب چوب   29

     Cm 70×50کاغذ پوستی   30

     )فوری(روغنی تینر   31

     قوطی یک کیلو گرمیکیلر   32

      کیلو گرمیقوطی یکسیلر   33

      قوطی یک کیلو گرمیروغن جال  34

      یک کیلو گرمیپودر مل  35

      اکلیلپودر  36

      گل رس یک کیلو گرمی  37

      رنگی20×20کاشی  38

     قوطی یک کیلو گرمیچسب کاشی   39

      کیسه ده کیلو گرمیسیمان  40

      کیسه ده کیلو گرمیماسه  41

      سرامیکچسب  42

      HB مداد  43

       قرمز و آبیماژیک وایت برد  44

  
 


