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  طراحی بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاری: 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 مشخصات عمومی
 کسی است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی الزم بتواند از عهده طراحی و اجرای انواع یطراح بسته بند

طرح های بسته بند فانتزی و حرفه ای برای هر فرآورده و محصول و انواع پوشش آن برای چاپ و تکثیر 
 .برآید

   :ورودیویژگی های کارآموز
  دیپلم: میزان تحصیالت حداقل 

  سالمت کامل جسمانی وروانی : توانایی جسمیاقل حد
   ندارد  :مهارت های پیش نیاز این استاندارد

  :موزشی آ دوره طول
  ساعت      200      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        50     :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت       150   :                 ـ زمان آموزش عملی

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

 ساعت          -         :   زمان سنجش مهارت        ـ

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

   :ویژگیهای نیروی آموزشی
   :حداقل سطح تحصیالت 

گذرانـدن  + لیسانس رشته گرافیک و دارا بودن گواهینامه مربیگری از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کـشور                  
  دوره پداگوژی
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  حی بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاری طرا:نام شغل      
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی تشخیص انواع بسته بند   1
  توانایی طراحی و ساده سازی آن   2
  توانایی ترسیم سطوح هندسی و احجام و محاسبه آن   3
  )رنگ شناسی(توانایی بکارگیری رنگ و ارتباط آن با موضوع   4
  نایی اجرای طرح های تک رنگ چند رنگ برای چاپ دستیتوا  5
  ساخت انواع شابلونتوانایی اجرای  6

  حروف فارسی و التین اجرای وتوانایی  7

  انواع پوشش های کاغذیتوانایی اجرای  8

طراحی بر چسب هاتوانایی   9  

طراحی اجرای انواع بسته بندیهای فانتزی توانایی   10  

  ی ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کارتوانایی بکارگیر  11
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 3

   طراحی بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاری:ام شغلن         
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  28  24  4  توانایی تشخیص انواع بسته بندی  1
        در ایرانآشنایی با تاریخچه بسته بندی   1-1
        آشنایی با انواع بسته بندی در کاربرد آنها  2-1

         بسته بندی داروها-  
        )سبزیجات ، میوه ها( بسته بندی مواد غذایی -  

         بسته بندی اسباب بازی-  

         بسته بندی پوشاک-  

        شناسایی اصول تشخیص نیاز انسان به بسته بندی  3-1

        یص شکل و فرم در بسته بندیشناسایی اصول تشخ  4-1

        شناسایی اصول تبدیل حجم های غیر کاربردی به کاربردی  5-1

        شناسایی اصول اجرای تکنیک طلق و مقوا  6-1

  25  20  5  توانایی طراحی و ساده سازی آن  2

        آشنایی با تاریخچه طراحی   1-2

        آشنایی با مبانی طراحی و فرم  2-2

        سایل و ابزار طراحی آشنایی با و  3-2

        شناسایی اصول طراحی اشکال ساده هندسی و ماکت سازی  4-2

        شناسایی اصول طراحی احجام هندسی  5-2

        شناسایی اصول اجرای پرسپکتیو یک نقطه ای  6-2

         دو نقطه ای-  

         سه نقطه ای-  

        شناسایی اصول اجرای طرح های ساده  7-2

  20  15  5  ها و محاسبه آن، احجام م سطوح هندسیتوانایی ترسی  3
        آشنایی با سطوح هندسی  1-3
        آشنایی با احجام   2-3
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   طراحی بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاری:ام شغل       ن  
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با انواع پرسپکتبو  3-3
        یزومتریک ا-  
        تریکی دیم-  

        شناسایی اصول رسم پرسپکتیو  4-3

        آشنایی با سه نما  5-3

        شناسایی اصول رسم سه نما  6-3

       نمای مجهول شناسایی اصول رسم  7-3
       سطوح هندسی شناسایی اصول رسم  8-3
       شناسایی اصول محاسبه سطوح هندسی    9-3
       ه احجامشناسایی اصول محاسب  10-3
شناسایی اصول رسم کره ، بیضی ، منشورها هـذلولی و محاسـبه احجـام                 11-3

 آنها 

      

       گسترده ها شناسایی اصول رسم  12-3
       شناسایی اصول ترسیم سطوح هندسی احجام و محاسبه آنها  13-3

  28  20  8)رنگ شناسی(توانایی بکارگیری رنگ و ارتباط آن با موضوع   4
        ی با رنگ ، انواع و کاربرد آنآشنای  1-4
        رنگآشنایی با مفاهیم ، تضاد ، ترکیب بندی و تباین   2-4
       )دایره رنگ(آشنایی با رنگ های اصلی و ثانویه   3-4
        شناسایی اصول ساخت تونالبته سه رنگ اصلی و دایره رنگ  4-4
        شناسایی اصول ساخت رنگ های ثانویه از اصلی  5-4

        اسایی اصول ساخت واریاسیونشن  6-4
        آشنایی با روانشناسی رنگ  7-4

        آشنایی با تناسب و تعادل  8-4

         تناسب و تعادل بین رنگ و موضوع  -  

         تناسب و تعادل بین رنگ و محیط -  
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   طراحی بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاری:ام شغل       ن  
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول بکارگیری رنگ و ارتباط آن با موضوع و محیط   9-4

        شناسایی اصول رنگ آمیزی و ترکیب آن  10-4

        آشنایی با صفات رنگ در بسته بندی  11-4

        آشنایی با قدرت کشش بصری  12-4

        شناسایی اصول تمرین قدرت کشش بصری در کار معین  13-4

        آشنایی با عوامل موژ در انتخاب رنگ  14-4

         رابطه وضع و حالت فرآورده با رنگ-  

         رابطه حرارت و رنگ-  

        آشنایی با تاثیر رنگ بسته بندی  15-4

         رابطه رنگ با مزه-  

         رابطه رنگ با بو-  

         وزن اجناس رابطه رنگ و-  

        شناسایی اصول انتخاب رنگ مناسب بر اساس وزن اجناس  16-4

توانایی اجرای طرح های تک رنگ و چند رنگ برای چاپ   5
  دستی

3  15  18  

        آشنایی با چاپ دستی ، انواع فنون و کاربرد آن  1-5
         )، پاک کن سکه - کلید -سیب زمینی ( برجسته -  
        )ورق زینگ( گود -  
       )چاپ با اشکال بریده شده مثل شابلون( مسطح -  

        شناسایی اصول اجرای چند نوع چاپ دستی   2-5
        آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز  3-5

  6  4  2  توانایی اجرای ساخت انواع شابلون  6
       آشنایی با شابلون ، انواع و کاربرد آن  1-6
        )اشکال هندسی و غیر هندسی(ون شناسایی اصول ساخت انواع شابل  2-6
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   طراحی بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاری:ام شغل       ن  
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  6  4  2  توانایی و اجرای حروف فارسی و التین   7

        آشنایی با لتراست حروف برگردان یا استاندارد گراف   1-7

        شناسایی اصول اجرای طرح های مختلف فارسی و التین  2-7

  24  20  4  توانایی اجرای انواع پوشش های کاغذی  8

        آشنایی با انواع پوشش های کاغذی و کاربرد آنها  1-8

         انواع کاغذ های کادویی و فانتزی-  

         انواع کارت پستال-  

        آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز  2-8
        شناسایی اصول طراحی و اجرای کاغذ های کادویی و  فانتزی   3-8
        شناسایی اصول طراحی و اجرای جعبه های کادویی  4-8
        شناسایی اصول طراحی و اجرای ساک های تبلیغاتی و کادویی  5-8

  10  5  5   توانایی طراحی برچسب ها   9
        لحاظ بسته بندیآشنایی با مشخصات فنی محصول تولید شده از   1-9

         مبل-  
         پارچه-  
         ظروف-  
         وسایل خانگی-  
         اتومبیل-  

        آشنایی با جعبه های بسته بندی   2-9

        آشنایی با ایجاد زمینه های مطلوب جهت جذب مشتری  3-9

        آشنایی با شرایط فنی خاص مشتری  4-9

         مصرفیآشنایی با طرح های مورد نیاز بازار  5-9

        شناسایی اصول طراحی کاغذ بسته بندی   6-9
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   طراحی بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاری:ام شغل       ن  
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  40  20  10  توانایی طراحی اجرای انواع بسته بندی های فانتزی  10

        جرای انواع بسته بندی های فانتزیشناسایی اصول ا  1-10

         تکنیک های کوالژ-  

         تکه پارچه-  

          روزنامه-  
        رنگیمقوا و کاغذ -  
        گل خشک شده-  
        نخ و کاموا های رنگی-  

       آشنایی با مبانی طراحی گسترده  2-10
        شناسایی اصول صحافی در بسته بندی  3-10

  5  3  2 رگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار توانایی بکا  11
        آشنایی با حوادث احتمالی در کارگاه و نحوه پیشگیری از بروز آن   1-11
        آشنایی با نکات بهداشت فردی و نظافت عمومی در محل کار   2-11

        شناسایی اصول عوامل آتش زا و نحوه اطفاء حریق   3-11

        ستفاده از جعبه کمکهای اولیه شناسایی اصول ا  4-11
        شناسایی اصول نحوه کار با کپسول آتش نشانی   5-11
        آشنایی با عوامل موثر در محیط کار   6-11

         استفاده از مصالح مقاوم از کف تا سقف -  

         نور مناسب-  

         تهویه مطبوع-  

         آب مصرفی بهداشتی و قابل شرب-  

ب هــا و پنجــره هــا بــه تــوری ســالم و فنــردار جهــت مجهزکــردن در -  
  جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان
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  طراحی بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاری :نام شغل                 
    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      چوبیصندلی  1

      چوبی60cm ×70ور میز ن  2

       چوبیمیز کار  3

       سری کامل تجهیزاتجعبه کمکهای اولیه  4

      کیلوگرمی6 دو در خشک کپسول آتش نشانی  5

      100cm ×70 تخته وایت برد  6

       دسته پالستیکی– متوسط کاتر  7

      سانتی متری70 خط کش فلزی  8

        45 ،60 ،30 گونیا  9

       پالستیکیپیستوله  10

       بیضی– دایره – مربع شابلون  11

      1،7،5 شمارهراپید  12

       کوچک– پالستیکی نوار چسب  13

      متوسط–فلزی  تیغ کاتر  14

     تایی12آبرنگ   15

     تایی12 گواش  16

     مایع چسب  17

     رنگی مقوا پاستل  18

      رنگ اصلی سیاه و سفید3 رنگ افست  19

     با کال ف توری سیلکت اسکرین  20

     A3 چهار چوب  21

     پالستیکی لینولئوم  22

      پالستیکی تلق انیمیشن  23

      A4قطع  چوب  24
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  طراحی بسته بندی محصوالت صنعتی و تجاری :                        نام شغل 
    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
       پوستیکاغذ  25

      کالک کاغذ  26

      برگردان حروف  27

       آبی-قرمز ماژیک وایت برد  28

      وایت بردتخته پاکن   29

 

  

 


