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ضرىب پىشنهادى

1ــ ترکىب بندى کلى موضوع
1ــ به کارگىرى صحىح رنگ ها براساس مبانى رنگ
2ــ استفاده بهىنه و صحىح از ابزار
2ــ به کارگىرى صحىح ابزار (اثرگذار و اثرپذىر)
3ــ رعاىت اصول و قوانىن استفاده از ابزارها و اجراى 3ــ شناخت اصول و قوانىن رنگ ها
  4ــ به کارگىرى صحىح نقوش و ترکىب بندى طرح
تکنىک هاى طراحى لباس
  5ــ به کارگىرى صحىح ابزار و وساىل
4ــ داشتن خالقىت و نوآورى
  6ــ تمىزى کار
  5ــ تحوىل به موقع کار
6ــ تواناىى پاسخگوىى به پرسش هاى کتاب (عملى و نظرى)   7ــ نحوه ارائه کار و اجراى خوب
  8ــ خالقىت و نوآورى
  7ــ مقاىسه آثار پاىانى فرد با خودش و پىشرفت فردى
  8ــ ارائه آثار عملى کامل شده
9ــ چگونگى انجام تمرىن ها
10ــ تعداد کار مشخص شده از قبل

		      شاخص ها

1ــ منظور از  %50صفحات کتاب نمى باشد ،بلکه محتواى درسى درنظر گرفته شود.

٭ درصورتى که چند کالس رنگ شناسى تخصصى لباس در هنرستان داىر مى باشد ،ارزشىابى پاىانى با همکارى هنرآموزان دىگر ارزىابى شود.

پىشنهاد:

٭  ٭  ٭ نکات اجراىى ارزشىابى:
1ــ ارزشىابى پاىانى در طول سال تحصىلى در نوبت هاى اول و دوم انجام مى شود .ارزشىابى پاىانى «نوبت اول» از حدود پنجاه درصد اول محتواى برنامه درسى 1در دى ماه و ارزشىابى پاىانى «نوبت دوم» از تمام محتواى برنامه درسى در خرداد ماه به عمل مى آىد.
مطالعه هنرجوىان و دانش افزاىى آنان آورده شده است.
2ــ درحال حاضر از قسمت هاىى که براى مطالعه آزاد و زىرنوىس درنظر گرفته شده سؤال امتحانى طرح نمى شود .اىن مباحث صرفاً جهت
ٔ
3ــ فقط به روش ارزشىابى بسنده نشود ،استفاده از روش هاى متنوع و گوناگون ارزشىابى از جمله :پاسخ هاى کوتاه ،روش هاى چندگزىنه اى ،اجراى ترسىم الگو ،پاسخ هاى تشرىحى و  ...توصىه مى شود.
4ــ ارزشىابى پاىانى دوره تابستانى «شهرىورماه و دى ماه» و همچنىن امتحانات نهاىى و درس هاى غىرحضورى از «کلىه محتواى برنامه درسى» به عمل مى آىد.
  5ــ ارزشىابى عملى و نظرى در ىک محل و به طور همزمان برگزار مى شود( .کارگاه رنگ شناسى تخصصى لباس)
  6ــ براى ادامه تدرىس و الگوپذىرى به منظور تهىه «طرح درس مناسب» ،درىافت بازخورد از مىزان پىشرفت هنرجوىان و نقاط قوت و ضعف آنان ضرورى است.
برنامه درسى رنگ آمىزى گردد).
مطابق
و
شود
داده
لباسى
7ــ با توجه به همزمانى تدرىس طراحى اندام و لباس و رنگ شناسى تخصصى لباس در امتحانات مىان سال ترسىم مانکن و لباس در اىن درس نمره ندارد( .طرح
ٔ
  8ــ پس از پاىان هر فصل و موضوع درس به طور مستمر از هنرجوىان ىک امتحان کوتاه مدت به عمل آىد.
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عملى

نظرى

آلبوم

امتحان

1ــ «کار عملى» ارائه آلبوم
1ــ «عملى»
در پاىان هر درس ىک نمونه از اجراى
ــ بخش اول
فصل اول (پرسش تئورى و عملى ندارد) تمرىن ها به عنوان کار کالسى انتخاب و
به صورت آلبوم ارائه شود.
مطالعه آزاد
2ــ «امتحان عملى»
فصل دوم
در بخش اول جهت اجراى اصول و
فصل سوم
قوانىن رنگ ها از مانکن آماده استفاده شود.
ــ بخش دوم
(ترسىم طراحى لباس نمره ندارد).
2ــ «نظرى»
3ــ «امتحان نظرى»
پرسش هاى کالسى نمره دارد.
سؤاالتى از فصل هاى دوم و سوم
(از فصل اول به هىچ عنوان ،پرسش داده
داده شود.
نشود).

1ــ «کار عملى»
فصل چهارم و پنجم
ارائه تمرىن ها در هر درس با توجه به اصول و
قوانىن رنگ ها ،استفاده از ابزارها و تکنىک ها
اجرا شود.
نمونه اجراى
در پاىان هر درس بهترىن
ٔ
تمرىن ها به عنوان کار کالسى انتخاب و به صورت
مجموعه آلبوم ارائه شود.
ٔ
2ــ «نظرى»
پرسش نظرى نمره دارد.

1ــ «امتحان عملى»
از بخش اول فصل دوم تا آخر
بخش دوم اصول و قوانىن (رنگ ها،
ابزارها ،تکنىک ها و …) روى طرح
لباس داده شده اجرا شود.
٭ تهىه ىک پروژه نهاىى از طراحى
لباس (رنگى)
2ــ «امتحان نظرى»
پرسش نمره دارد.
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مستمر	                     پاىانى	                           مستمر	                           پاىانى

نام رشته :طراحى و دوخت

نام درس :رنگ شناسى تخصصى لباس

		
جدول ارزشىابى دروس تخصصى رشتۀ طراحى و دوخت

شاخۀ :فنى و حرفه اى

		
زمىنۀ :خدمات

گروه :هنر

همکاران گرامى

کنىد).

1ــ رعاىت تناسب لباس با توجه به موقعىت اجتماعى ،فرهنگى و اقلىمى درنظر گرفته شود.
کلىه مراحل کار حتماً توسط هنرجو با نظارت هنرآموز انجام شود.
2ــ ٔ
3ــ اىن درس در  6ساعت به صورت پىوسته ارائه گردد( .از تقسىم ساعات به دروس و ساعات تئورى و عملى جد ًا خوددارى

4ــ از ترسىم پس زمىنه خوددارى کنىد.
  5ــ پس زمىنه به علت تأثىر فضاىى رنگ ها ممکن است روى رنگ هاى طرح هاى لباس تأثىر متفاوتى اىجاد کند که با اهداف آن
درس از جهت تأثىر بصرى هماهنگ نمى باشد ،سپس ترسىم خطوط طراحى محىطى در پس زمىنه اجراى کار الزامى نىست.
زمىنه دروس رنگ شناسى تخصصى لباس با نظر هنرآموز مربوطه پروژه هاى عملى ارائه دهند.
6ــ هنرجوىان در ٔ
  7ــ طرح هاى لباس و انتخاب رنگ ها باىد قابلىت اجرا در قسمت الگو ( )1و ( )2ــ دوخت ( )1و ( )2ــ و الگو و دوخت لباس
کودک ( )1را داشته باشد.
  8ــ استفاده از نوار رنگى و توضىحات مربوط به اثر شامل :موضوع ،ابزار اثرگذار ،ابزار اثرپذىر ،تکنىک مورد استفاده در پاىىن
تصاوىر آورده شود.
  9ــ از ارائه طرح هاى لباس شب ،عروس ،لباس هاى سنتى ،لباس هاى مخصوص درىا و ساحل ،تزىىناتى مانند :ساعت ،گردنبند،
گوشواره و … پرهىز نماىىد( .زىرا تزىىنات تأثىرات متفاوتى روى لباس اىجاد مى کند).
10ــ پىشنهاد مى شود بازدىد از موزه هاى آرشىو لباس ،مردم شناسى … ،فىلم هاى آموزشى از مناظر طبىعت ،بازار پارچه ،مساجد
برنامه درسى گنجانده شود( .بازدىد از طبىعت و تفاوت ساىه ها در نور طبىعى
و قالى اىران … و بردن هنرجوىان به طبىعت ىا پارک ها … در ٔ
و مصنوعى اهمىت به سزاىى دارد).
11ــ کار پاىان سال هنرجوىان پروژه اى خواهد بود که با انتخاب خودشان و با کمک هنرآموزان انجام خواهند داد.
12ــ در قالب آثار پاسپارتو از رنگ هاى خاکسترى خنثى ىا سفىد استفاده شده و از پاسپارتو رنگى استفاده نکنىد( .زىرا تأثىر
متفاوتى روى طرح اىجاد مى کند).
13ــ با توجه به اىن که مقاىسه کار هنرجوىان توسط خود آن ها مى تواند کمک مؤثرى در ارتقاى سطح کارهاى ارائه شده نماىند
و از طرف دىگر امکان قضاوت جمعى را فراهم نماىند ،لذا توصىه مى شود ،هنرجوىان عزىز در طى سال ،از کارهاى خوىش آلبوم تهىه
نماىند و در تناوب هاى زمانى اىن آلبوم ها را در سالن نماىشگاه مدرسه در معرض دىد همگان و اولىا قرار دهند.
14ــ در بخش اول کتاب ،براى نشان دادن سر و دست و پا از خطوط محىطى ،بدون جزئىات استفاده کرده و سعى نماىىد اىن
قسمت ها را رنگ نکنىد.
  15ــ پىشنهاد مى شود هنرجوىان در اىن بخش از مانکن طراحى شده آماده جهت اجراى اصول و قوانىن رنگى ابزارها و تکنىکى
استفاده نکنند.
  16ــ در بخش دوم ،فصل سوم قسمت معرفى ابزار کار :هر موضوع درسى همراه با فصل هاى چهارم و پنجم تدرىس گردد.
براى مثال :معرفى کاغذ کادو ىا زىپاتون (فصل سوم) همراه با آموزش تکنىک هاى کوالژ ،کاغذ و کار با زىپاتون در فصل پنجم
تدرىس شود.
دفتر برنامه رىزى و تألىف آموزش هاى
					
فنى و حرفه اى و کاردانش

مقدمه

امروزه ،انسان در زندگى روزمره ،صنعتى و مدرن خود ،نىاز بسىارى به عامل زىباىى دارد .بى شک ىکى از مهم ترىن عوامل اىجاد

تنوع ،لطافت و زىباىى کافى را به زندگى مى بخشد.
زىباىى ،عنصر رنگ است کهّ ،
ِ
پدىده
هنرمندان بسىارى به
پژوهشگران ،روان شناسان و
ٔ
مطالعه رنگ پرداخته اند تا کاربردهاى مختلف آن را بررسى نماىند و از اىن ٔ
عجىب و زىبا ،در زمىنه هاى مختلف هنر و علم به نحو احسن استفاده کنند.
شاىد لباس ،ىکى از پرمصرف ترىن کاالها در جوامع امروزى باشد که به جز پوشش بدن انسان ،در جهت زىباىى نىز به کار برده
طراحى
طراح لباس ،براى کاربرد رنگ در ّ
طراحى لباس به شمار مى رود .ىک ّ
مى شود .در اىن حال ،رنگ ىکى از مهمترىن عوامل در ّ

خود مى باىد نکات متفاوتى را درنظر بگىرد که از اىن جمله اند:
خصوصىات روان شناختى ،موقعىت جغرافىاىى و اقلىمى ،تارىخى و مذهبى
ّ
ِ
سىاسى رنگ.
و حتى شراىط اجتماعى ــ

مادى رنگ و دىگرى ،ابعاد سمبلىک و روان شناختى آن که
رنگ ،داراى دو بخش تأثىرگذار است :نخست ،بخش فىزىکى و ّ

طراح لباس ،براى رنگ بندى ىک لباس از اىن
خصوصىات بهره مى جوىد.
ّ
هر دوى اىن ابعاد ،الزم و ملزوم ىکدىگرند و ّ

رنگ ،قابلىت هاى بسىارى دارد که اىن قابلىت ها به تناسب فرم و قالب و مجاورت رنگى پدىدار مى شوند .در بخش رنگ اىن

کتاب ،ابعاد مختلف کاربرد رنگ در لباس مطرح مى گردد تا شما با نمونه هاى مختلف آن در لباس آشنا شوىد و براى دست ىافتن به اىن
آشناىى ،تمرىنات الزم را تجربه نماىىد.
گفتنى ست که رنگ داراى کىفىت ها و کمىت هاى نسبى ست .درنتىجه ،هىچ قانون رنگى مطلقى را نمى توان تعمىم داد ،چرا که
نکته مثبت
رنگ در همجوارى ها و فضاهاى مختلف تغىىرات عمده اى مى ىابد که البته اىن تنوع در
خصوصىات رنگى را ،مى توان ىک ٔ
ّ
طراحى بهتر و اىجاد ىک اثر هنرى وىژه سود جست.
تلقى کرد و از اىن قابلىت ها در جهت ّ

(طراحى اسىکس لباس) ،خانم    آرتمىس
در اىنجا از همکارى خانم بهىه خوشنوىسان (رنگ در تارىخ لباس) ،خانم فاطمه رئوف پى ّ

طراحى لباس بخش دوم) و
هوشىار (اجراىى ط ّراحى لباس بخش اول و دوم) ،خانم ها معصومه سلىمىان ،سحر امام جمعه زاده (اجراىى ّ

آقاى سىدهماىون موسوى (تدوىن قسمت ابزار) تشکر مى شود.

مؤلفان

هدف کلى
شناخت مفاهىم و تواناىى ترکىب بندى رنگ و تکنىک هاى مختلف در طرّاحى لباس

