
 باف در گرایش رنگرزی گروه دانشجوییازدهمین المپیاد فرش دستدو عملیو  نظری هایچارچوب آزمون

 چارچوب آزمون

 

 توضیحات

امتیاز 

آزمون 

 نظری

امتیاز 

آزمون 

 عملی

 الیاف پشم، ابریشم و پنبهشناخت ای بر مقدمه 

 خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف پشم، ابریشم و پنبه 

 شستشو رنگرزی شامل سفیدگری و برای و پنبه ریشماب ،شمپسازی  هآماد 

 

03 03 

 هامواد رنگزای طبیعی مناسب رنگرزی، خواص و ویژگی 

 ابریشم با مواد رنگزای طبیعی و رنگرزی الیاف پشم 

 عمل دندانه  کانیزممو  های مختلف آماده سازی و دندانه دادنها، روش انواع دندانه، ویژگی آن

 دادن

 محدودیت و  ؛وسمه، پوست گردو، پوست انار ،اسپرک ،ناس، قرمزدانه، نیلرنگرزی پشم با رو

 و رنگرزی ترکیبی های رنگرزیویژگی کاربردی هر یک در روش

 اه ابریشم با مواد رنگزای طبیعی و نقش آن و مواد کمکی مورد استفاده در رنگرزی پشم 

* 

 ل خواص و ویژگی هر یکمعرفی مواد رنگزای مصنوعی مناسب پشم، ابریشم و پنبه شام 

 ها آن های اندازه گیری و روش خواص ثباتی مواد رنگزای مصنوعی  

 کمپلکس، کرومی، خمی و راکتیورنگرزی نخ پشمی و ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی، متال 

 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر فرآیند رنگرزی و ...( های رنگرزی،  تئوری ،رنگرزی ترکیبی)

 و راکتیو  ، گوگردیای با مواد رنگزای مستقیم، خمیهرنگرزی نخ پنب 

 جذب مواد رنگزای اسیدی و راکتیو بر روی نخ پشمی و ابریشمی های مکانیزم 

 ای با مواد رنگزای مناسب عمل مواد کمکی در رنگرزی نخ پشمی، ابریشمی و پنبه مکانیزم

 ها ن آ

 مانسل،  اصول فیزیک رنگ و انواع سیستم( های رنگیCIE،  L*a*b* )... و 

 و طبقه بندی  شیمی مواد رنگزای مصنوعی )تئوری رنگ، شناخت انواع ساختارهای مواد رنگزا

 های کروموفور و آکسوکروم و ...( ، گروههاساختاری آن

** 

 033 جمع امتیازات

 
 .امتیاز است  ٧0امتیاز و پاسخ کتبی   00شامل مصاحبه  عملی رنگرزی طبیعیآزمون امتیاز  03* 

 است. امتیاز  0١از و پاسخ کتبی یامت  0٧شامل مصاحبه  عملی رنگرزی شیمیاییآزمون امتیاز  03** 



 آموزیباف در گرایش رنگرزی گروه دانشازدهمین المپیاد فرش دستدو عملیو  نظریهای چارچوب آزمون

 چارچوب آزمون

 

 توضیحات

امتیاز 

آزمون 

 نظری

امتیاز 

آزمون 

 عملی

 ها آن های شناساییالیاف پشم، ابریشم و پنبه و روششناخت ای بر مقدمه 

  ابریشمو  پشمخواص فیزیکی و شیمیایی آشنایی با 

 از رنگرزی پیش ،سازی پشم و ابریشمآماده 

 ل مورد نیازیشناخت مواد رنگزا و وسا 

 

03 03 

 ی پشم و ابریشممعرفی مواد رنگزای طبیعی مصرفی در رنگرز 

 های حاصل از رنگرزی نخ پشمی و ابریشمی با مواد رنگزای طبیعیفام 

 مختلف دندانه دادن پشم و ابریشم هایروشها و معرفی انواع دندانه 

 دندانه به همراههای مختلف رنگرزی پشم و ابریشم با مواد رنگزای طبیعی روش 

 کیبیهای تر و نیل و رنگ اسپرک ،رنگرزی پشم با روناس 

  معرفی و نقش مواد کمکی مورد استفاده در رنگرزی پشم و ابریشم با مواد رنگزای

 عییطب

 سازی و رنگرزی همحاسبات مربوط به آماد 

 

 

 

 

 

* 

 ابریشم و پنبه، معرفی مواد رنگزای مصنوعی مناسب پشم 

 ی بر روی نخ پشمی و ابریشمیعخواص ثباتی مواد رنگزای مصنو 

 کمپلکس،  ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی، متال روش رنگرزی نخ پشمی و

 رنگرزی (ها گرافنمودارهای ) شامل مواد مصرفی و نقش آنها و

 

 

** 

 033 جمع امتیازات

 

 .امتیاز است  ٧0امتیاز و پاسخ کتبی   00شامل مصاحبه  عملی رنگرزی طبیعیآزمون امتیاز  03* 

 است. امتیاز  0١از و پاسخ کتبی یامت  0٧ل مصاحبه شام عملی رنگرزی شیمیاییآزمون امتیاز  03** 

 


