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   ٌُش کالژ یا تکَ چغباًی یک ٌُش خالقاًَ 

تَ ػٌْاى هثذثی سالق ّ تـیاع گـتغصٍ صع ؿطْح هشتلف ؿٌی اػ پیق صتـتاى تا صاًلگاٍ تَ   تکٌیک کالژ بشای کْدکاى

ّ اػ طغف ٌُغ جْیاى اجغا هیلْص. ایي تکٌیک تَ لذاظ ایٌکَ صایغٍ فؼالیت صع آى تـیاع   صْعت ُای هشتلف تضعیؾ

تکٌیک کالژ هیشْاُن ضوي اكاعٍ تَ ایي   گلتغصٍ اؿت ُویلَ هْعص تْجَ ّ ػاللَ تَ ٌُغ ًماكی تْصٍ ّ ُـت . هي صع ایٌجا

 .تَ چٌض عّف اجغا ایي صعؽ صع کالف تپغصاػم لثل اػ ُوَ كغح کْتاُی صع تاعٍ کالژ سْاُن صاص بشای کْدکاى

 

تا   چٌضیي ؿالَ صعصًیای ٌُغ هغؿْم كضٍ .ٌُغهٌض  کالژ یا ُواى تکَ چـثاًی یک ّاژٍ فغاًـْی اؿت تَ هؼٌی چـثاًضى . کَ

چـثاًضى تغیضٍ ُای هشتلف اػ هتغیال ّ هْاص هشتلف تالف هیکٌض صع ٌُغ ًماكی سْص یک دؾ سام ّ ساللاًَ ای ایجاص 

هتغیالِای هشتلف تَ ُوغاٍ اصْل طغادی ّ ًماكی سْاُض تْص . كایض تتْاى گفت کٌض. صع ّالغ ٌُغ کالژ ػهیٌَ تلفیك طُي تا 

تْص کَ تؼض اػ ایٌکَ تا تاال عفتي ؿٌق لاصع تَ ًماكی ًثْص  هاتیظاّلیي کـی کَ ایي تکٌیک عا تَ کاع تغص ٌُغهٌض ًماف تَ ًام 

هیکغص. تؼض ایي ؿثک پیغّاى ػیاصی پیضا کغص ّ تا پاعٍ کغصى تصاّیغ هشتلف ّ چـثاًضى آى کٌاع ُن ًماكی سْصف عا تغؿین 

 . تَ ؿغػت صع ؿغاؿغ صًیا گـتغف یافت



 

  ٌُش کالژ ّ ًفْر آى دس دًیای کْدکاى

كایض ًتْاى گفت ایي ٌُغی کی ّ تَ چَ صْعت ّاعص صًیای کْصکاى كضٍ اؿت ّلی هي فغض عا ایٌگًَْ هیگیغم کَ کْصکاى 

چیؼی عا عّی چیؼ صیگغ چـثاًضٍ تاكٌض ّ.. ّلی آى چیؼی کَ هؼلْم اؿت ایي  اػ عّی کٌجکاّی یا كیطٌت ّ یا آػهایق

اؿت کَ ایي تکٌیک یکی اػ هذثْب تغیي تکٌیک ُای ٌُغ کْصکاى اؿت.ّصع صًیای کْصکاى ایي ٌُغ تَ صْعت تـیاع 

 - ِاست ُای رٌُیهیؼٌی  ٌُش کالژ بشای کْدکاى .هلوْؽ تغ ّ ؿاصٍ ّ صض الثتَ تا هؼیاعُای اصْلی تغ اًجام هیلْص

ایي ٌُغ صع صًیای کْصکاى یکی اػ هِن تغیي تکٌیکِا كٌاستَ كضٍ اؿت چْى ػهیٌَ ساللیتی صع ایي تکٌیک  خالقیتدغکتی ّ 

  . تـیاع گـتغصٍ اؿت

ّلی یک ًکتَ تاؿف تاع ًیؼ صع ایي سصْم صاعص ّ آى ایي اؿت کَ صع تـیاعی اػ هغاکؼ آهْػكی ایي تکٌیک صع دض صعؽ 

  .همالَ هاًضٍ ّ هغتیاى ٌُغی تغًاهَ ای جاهغ تغای آى ًضاعًض اّل ایي

  اُذاف تکٌیک کالژ بشای کْدکاى

كغح تضُن کَ كوا تا تْجَ تَ كیٍْ ُایی کَ هي تَ كوا  سّػ تکٌیک کالژ سا بشای کْدکاى 7صع ایي صعؽ هي هیشْاُن 

تکٌیک کالژ عا تَ کْصکاى آهْػف صُیض صع ایي صعؽ چٌض ُضف اصلی هض ًطغ اؿت کَ تَ كغح ُغ کضام  7سْاُن گفت ایي 

ق خالقیت ّ پشّسػ رُي خالتْجَ تَ  -2 شیٍْ ُای اجشای کالط ٌُش بشای کْدکاىآكٌایی كوا تا  -1سْاُین پغصاست . 

 .تاال تغص هِاعت ُای فغصی ّ اجتواػی کْصکاى -3 . کْدکاى



 دالیل اُویت ایي تکٌیک بشای کْدکاى 

اّلیي ّ عادت تغیي ًْع ایي تکٌیک تغای کْصکاى تکٌیک کالژ تا کاغظ عًگی اؿت. یؼٌی کْصک تا تغیضى ّ چـثاًضى کاغظ 

ایض تپغؿیض چغا ایي کاع تَ ایي ؿاصگی تایض هِن تاكض ُای عًگی تصْع سْص عا تَ صْع یک تصْیغ تَ ًوایق صعهی آّعص.ك

صلیل اكاعٍ هیکٌن. اّلیي صلیل ایي اؿت کَ تاػث هیلْص صع کْصک طٌُیت ًماكی تغییغ کٌض چْى ُوَ  3.هي صع جْاب كوا تَ 

تغًگ تصْیغی کْصکاى تصْع صاعًض ًماكی یؼٌی عّی همْا یا کاغظ تا ّؿایل ًماكی هثل هضاص عًگی یا هاػیک یا پاؿتل ّ آ

تکلٌض . تا ایي تکٌیک کالژ كوا طٌُیت ّ چِاعچْب طٌُی ّ ٌُغی اّ عاتغییغ هیضُیض.ّ تَ ًذْی گـتغف هیضُیض.ّ هتاؿفاًَ 

 .چْى تؼضی اػ هغتیاى ایي ًکات عا ًویضاًٌض آى عا ؿاصٍ ّ تی اُویت هیضاًٌض

لیچی یا صؿت ّ یا چـثاًضى ّ ؿْهیي صلیل ایي ٌُغ صّهیي صلیل تاال تغصى هِاعت ُای فیؼیکی کْصک اؿت. هثل تغیضى تا 

 .تغای کْصکاى چْى ػهیٌَ آى گـتغصٍ اؿت جٌثَ ساللیت تغای کْصکاى تـیاعی لْی صاعص

یک عْال تخصصی اص شوا دس دسط ُفتن قشاس دادم بعذ اص خْاًذى توام دسّط ّ بخصْص دسط ُفتن بَ ایي عْال دس 

ّ ًکتَ تخصصی آى سا بیاى کٌٌذ. فایل کاهل یا هقالَ کَ شاهل   ًی جْاب دسعتپاییي ُویي صفحَ جْاب بذُیذ . دّعتا

  .بَ ایویل آًِا اسعال هیشْد  تصْیش سّص چِاس شٌبَ 10تکٌیک ایي سّػ اعت بَ ُوشاٍ  11

  

 

 

 



 

 

 

 تکٌیک اّل کالژ کاغذ سًگی

هْعص ًظغ سْص عا عّی ّعلَ ُای عًگی  اّلیي تکٌیک ایي ٌُغ تکَ چـثاًی تا همْا یا کاغظ عًگی اؿت کَ کْصک تصْیغ

ؿال تَ  8هیکلض تؼض آًغا تا صؿت یا تا لیچی هی تغص ّ عّی صفذَ ؿفیض همْا هی چـثاًض .الثتَ تا صؿت تغیضى تغای کْصکاى 

پاییي کوی ؿشت اؿت ّتَ ُویي ساطغ اػ لیچی تغای تغیضى اؿتفاصٍ هیلْص .صع ایي تکٌیک توام اجؼای یک تصْیغ عّی 

 .ی عًگی تا هضاص کلیضٍ كضٍ ّ تؼض تا لیچی تغیضٍ كضٍ ّ تؼض چـثاًضٍ هیلْصکاغظُا

تِتغیي عاٍ اجغای ایي تکٌیک تَ ایي صْعت اؿت کَ فغض کٌیض كوا هیشْاُیض یک صعست تا هٌظغٍ آؿواى ّ کٍْ تغؿین 

ًیض.تؼض سْعكیض ّ اتغُا تؼض کٍْ کٌیض تَ ُویي ساطغ اػ صّع تغیي ًمطَ كغّع کٌیض یؼٌی آؿواى عا تکلیض ّ تیغیض ّتؼض تچـثا

ّ تؼض ػهیي ّ دال ًْتت تَ صعست هیغؿیض .صع ّالغ كوا ُغ تکَ عا عّی تکَ ُای صیگغ هیچـثاًیض ّ تَ ُویي صْعت 

  .ًماكی کاهل هیلْص.صع ایي تکٌیض ُغ چمضع عیؼٍ کاعیِا تیلتغ تاكض ًماكی للٌگ تغ سْاُض كض



 

 

 

 تکٌیک دّم کالژ عکغِا

عّف صّم کالژ ػکؾ اؿت .یؼٌی کْصک هیتْاًض تاتغیضى ّ چـثاًضى ػکـِا ًماكی سْصف عا تغؿین کٌض صع ایي تکٌیک 

صیگغ کْصک اػ اتتضا ًوی کلض تا تثغص تلکَ اػ ػکـِای آهاصٍ عّػًاهَ ّ هجلَ اؿتفاصٍ هیکٌض ّ تؼض اػ ایٌکَ ًماكی سْصف عا 

ٍ اػ هضاص ّ هضاص عًگی چیؼُایی عا اضافَ کٌض .تَ ًظغ هي ایي تکٌیک یکی اػ اًجام صاص تغای تکویل آى هیتْاًض تا اؿتفاص

اؿت چْى صاهٌَ آى تـیاع گـتغصٍ اؿت.عّف آى تَ ایي صْعت اؿت کَ هثال کْصک  خالقاًَ تشیي تکٌیک ُای ًقاشی

 . همضاعی ػکؾ صاعص ّ تا تْجَ تَ ػکـِا هیشْاُض هْضْػی عا صعطُي تَ ّجْص آّعص

تَ تصْیغ طٌُی سْص عؿیض دال تا تغیضى ّ چـثاًضى تصاّیغ یک هْضْع عا تیاى هیکٌض. هثال فغض کٌیض یک  تؼض اػ ایٌکَ

کْصک ػکؾ ُای هاكیي صعست هغص ّ گغتَ عا صاعص اّ یک تصْع طٌُی صاعص ّ ایي تصْع طٌُی هیتْاًض هتفاّت تاكض تا 

صع گْكَ ای لغاع هیضُض ّ تؼض هغص کٌاع صعست ّ کْصک صیگغ .کْصک هاكیي عا ّؿظ صفذَ هی چـثاًض ّ تؼض صعست عا 

 . گغتَ عا عّی صعست هی چـثاًض ّ تؼض تا هضاص ّ هضاص عًگی هذیظ عا هیکلض ّ عًگ آهیؼی هیکٌض



 

 تکٌیک عْم کالژ پاسچَ ُا

کْصک ًماكی سْصف عا عّی پاعچَ تَ صْعت تکَ تکَ هیکلض ّ تؼض هی تغص ّ صع  تکٌیک کاغز سًگیصع ایي تکٌیک هاًٌض 

آسغ هی چـثاًض.صع ایي عّف ُغچمض تٌْع پاعچَ ُا تیلتغ تاكض ًماكی ػیثا تغ سْاُضتْص.کْصک هیتْاًض اػ ًمق ّ ًکاع 

اع ساًَ اؿفاصٍ كْص تا یک پاعچَ پاعچَ ُا صع کالژ تَ سْتی اؿتفاصٍ کٌض هثال یک پاعچَ چِاعساًَ عیؼ هیتْاًض تغای صیْ

 ...گلضاع تغای ؿطخ چوٌؼاع ّ



 

  

 تکٌیک چِاسم کالژ اشیای هتفشقَ ّ دّس سیختی

صع ایي تکٌیک صیگغ کْصک ًویکلض ّ ًوی تغص اّ تجـن هیکٌض ّ تجـن سْص عا صع لالة چـثاًضى اكیای اضافی ّ صّع .

تـیاع هِن ّ ضغّعی اؿت صع ّالغ کْصک ُْیت  تجغن کْدکاىقذست عیشتٌی صعؿت هیکٌض. صع ایي تکٌیک ًیؼ تمْیت 

کاعتغصی اكیا عا تغای ًماكی سْص تغییغ هیضُض. هثال صکوَ عا تغای چلن ّ یا لاكك عا تغای صؿت اؿتفاصٍ هیکٌض . صع تصْیغ 

ُا عتطی تَ  تاال یک آصهک تَ صْعت ؿاصٍ تا ؿی صی ّ چٌض ّؿیلَ اضافی ؿاستَ كضٍ اؿت . فغاهْف ًکٌیک ایي تکٌیک

 ًضاعًض کاسدعتی



 

 تکٌیک پٌجن کالژ سّصًاهَ

فکغ هیکٌیض چغا ایي تکٌیک هیتْتٌض جالة ّتاكض ؟ هطوٌا كوا هیضاًیض کَ عّػًاهَ تا تْجَ تَ هتي ّ سطْط ّ ًْكتِای ػیاص آى 

یجاص هیکٌض .عّف کاع هیتْاًض تغای تکٌیک کالژ یک هتغیال هٌاؿة تاكضصع ّالغ عّػًاهَ ّ ًْكتَ ُای آى یک ًْع تافت ا

ُن تَ ایي صْعت اؿت کَ کْصک طغح هْعص ًظغ سْص عا عّی عّػًاهَ هیکلض ّ تؼض تا لیچی یا صؿت هی تغص ّ آى عا 

عّی ؿطخ کاع سْص هی چـثاًض ایي تکٌیک ُن هثل تؼضی اػ عّكِای کالژ هیتْاًض تا هتغیال ُای هشتلف تغکیة كْص ّ 

 .صاهٌَ ساللیت آى تـیاع ػیاص اؿت



 

  اّسیگاهی دس کالژ  تکٌیک ششن

تشْاًیض . صع ایي کالژ کَ یک ًْع تلفیك  لیٌکدتوا تا اّعیگاهی آكٌایی صاعیض اگغ هیشْاُیض تیلتغ تضاًیض همالَ هي عا تا ایي 

ُواى كکلی کَ تا اّعیگاهی ؿاستَ اؿت عا هیتْاًض   هی آهْػص تؼضتَ دـاب هی آیض کْصک تا آهْػكِای كوا اّعیگاهی عا 

صع ًماكی سْصف تَ صْعت کالژ اؿتفاصٍ کٌض. كایض كوا تصْع کٌیض کَ ایي عّكِا کالػ ًیـتٌض صع صْعتی کَ اگغ تَ هؼٌی 

اكض .پؾ تغای ایي تکٌیک ّ تؼغیف ّالؼی کالژ یا ُواى تکَ چـثاًثی تْجَ کٌیض توام ایي هْاعص هیتْاًض صع ایي جا صعؿت ت

الػم اؿت كوا اّعیگاهی عا تَ کْصکاى آهْػف صُیض ّ تؼض آًِا اكکال ؿاستَ كضٍ سْصكاى عا صع ًماكی تچـثاًٌض ّ تمیَ 

 .ًماكی عا تا ُغ ّؿیلَ کَ هایل ُـتٌض تکویل کٌٌض
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 کالژ با بْتَ ُا ّ شاخ ّبشگِای هختلف   تکٌیک ُفتن

ُای صیگغ كایض تَ ظاُغ ؿاصٍ تاكض ّلی صع ایي ؿاصگی یک ًکتَ هِن ًفتَ اؿت ّ آى ایي تکٌیک ُن هاًٌض تکٌیک 

اؿت هي هیشْاُن یک عّف جضیض ّ ساللاًَ عا تَ كوا یاص تضُن ّ اػ صّؿتاًی کَ تؼض اػ هطالؼَ ایي تکٌیک ًکتَ هغا   تغکیة

  .یاى کٌٌضصعیافت کغصًض هیشْاُن صع پاییي ُویي صفذَ ًظغ سْصكاى عا تَ صْعت تشصصی ت

گلِای کْچک ّ كار ّ تغگ ُای کْچک پیضا هیکٌض ّ آى عا عّی همْای  -صع دالت ػاصی کْصک صع طثیؼت همضاعی تْتَ 

سْص هی چـثاًض ّ كایض تصْیغی ُن تا آى كار ّ تغگ تـاػص ّلی هي هیشْاُن یک آهْػف صیگغ عا تیاى کٌن یک ػکؾ اػ 

كاى صّؿت صاعًض تَ صْعت توام لض ّ تؼض آًِا عا چاپ کٌیض ّ عّی همضا تچَ ُا تگیغیض صع دالت ُای هشتلفی کَ سْص

تچـثاًیض صع ّالغ ػکؾ کْصک تَ صْعت کْچک صع هذیظ همْا لغا هیگیغص فغق ًویکٌض کجای صفذَ تاكض ّلی صع هذضّصٍ 

 . ّؿظ صفذَ تاكض تِتغ اؿت



. تؼض یکی اػ همْاُا عا کَ کْصک عّی آى ًماكی تؼض اػ تچَ ُا تشْاُیض كار ّتغگِای هشتلف ّ کْچک عا جوغ آّعی کٌٌض

کلیضٍ تَ تچَ ُا ًلاى صُیض ّ تگْئیض فغض کٌیض االى كوا صاسل یک جٌگل ُـتیض تا ایي كار ّ تغگ ُای کْچک صعستاى ّ 

ؿثؼٍ ُا ی جٌگل عا تصْع کٌیض. ّ عّی همْا تچـثاًیض . ًکتَ آى ایٌجاؿت کَ کْصک یک كاسَ کْچک عا تغای تصْیغ 

یک صعست تؼعگ فغض هیکٌض. ّ ایي کاع یک یک اهتیاػ تؼعگ تغای کْصکاى سْاُض صاكت. کَ اػ كوا هیشْاُن تَ  سْص

   .کْدک با ایي کاس چَ چیضی سا دس ّجْد خْد تقْیت ّ باال هیبشد ؟ لطفا تْضیح کاهل بفشهاییذ آى پاؿز صُیض

  

 

 

 کالژ بشجغتَ   تکٌیک ُشتن 

ّ كوا تؼض اػ پایاى کاع دؾ صع ایي تکٌیک ُن کَ كاسَ ای اػ کالژ سْاُض تْص تغیضٍ ُای یک كکل عّی ُن لغا هیگیغًض 

گی تغ جـتَ تْصى صع کاع عا کاهل دؾ هیکٌیض کَ هؼوْال اػ همْاُای ضشین تغ اؿتفاصٍ هیلْص کَ ؿطخ کاعصاعی تغجـت

الیَ تاكض تِتغ  5هلوْؿی تاكض . صع ایي تکٌیک هِن ًیـت چٌض الیَ عّی ُن لغاع هیگیغص ّلی اگغ تؼضاص الیَ ُا اػ ؿَ تا 

 ع صیضٍ كْص الثتَ کالژ تغجـتَ عا تا ُغ هتغیالی هیلْص کاع کغص فمظ تایض طْعی اجغا كْص کَ دؾ تغجـتَ تْصى صع کااؿت .

 

 



 

 کالژ با بشگ تکٌیک ًِن 

الثتَ ایي کاع ها تا تغگِا کاع اًجام تضُین صع ُویي ؿایت یک صعؽ استصاصی لغاع صاصٍ ام ّلی صع ایٌجا هیذْاُن  اكاعٍ کٌن 

. صع ّالغ تغگ ُن تَ ػٌْاى یک هتغیال جظاب ّ لاتل تاهل تغای کْصکاى صع تکٌیک کالژ کاعتغص تـیاع سْتی صاعص کَ تغگ 

صعستاى ّ کاع تا تغگِا صع ایي تکٌیک تْجَ کْصکاى عت ًـثت تَ هْضْع هذیظ ػیـت ّ تْجَ تَ هذیظ ػیـت تیلتغ 

ام هیلْص یک ًْع کَ تغگِا تا ًماكی تغگیة هیلًْض ّ سْص تغگ هیکٌض . . هؼوْال صع تکٌیک کالژ تا تغگِا صّ ًْع کاع اًج

ُا دکن کاغظ عًگی عا تَ سْص هیگیغًض . یؼٌی اػ تٌْع عًگِای ػعص ّ ؿثؼ ّ ًاعًجی صع ایي تکٌیک اؿتفاصٍ هیلْص هثال 

 .آصم  هْی ؿغتصْیغ یک آصم  ّ چـثاًضى تغگِای هشتلف تغای 

اؿتفاصٍ لغاع سْاٌُض گغلت هثال یک ًماكی اػ طػست ّ کالژ تغگِا تَ ػٌْاى صّم ایٌکَ تغگِا تا هاُیت سْصكاى هْعص 

 تغگِای صعست کَ صع ایي لـوت تْجَ تَ هفِْم  هغالثت اػ هذیظ ػیـت ّ صعستاى تیلتغ هلاُضٍ هیلْص 

 

 



 

 

 کالژ هفِْهی تکٌیک دُن 

ایي  ًْع کالژ یکی اػ ساللاًَ تغیي ًْع کالژ اؿت کَ هي  فکغ هیکٌن ًیاػ تَ تصْع ّ لضعت ػٌُی ساصی تاكض ّاگغ كوا 

. ّلی چْى هغادلی عا تایض یجَ تـیاع سْتی اػ آى سْاُیض گغفت تتشْاُیض تا تچَ ُای کالؽ كلن  تَ تاال اًجام صُیض هطوٌا ً

هٌض تا تَ یي هغدلَ تغؿض هي صع ایٌجا فمظ تَ كوا هؼغفی هیکٌن ّ صع آیٌضٍ ًؼصیک تَ صْعت کاهل ّ تشصصی کْصک طی 

 تَ آى سْاُن پغصاست 

 

 

عّف صیگغ ُن ّجْص صاعص ّ چْى  تؼضی اػ صّؿتاى تصْع کاعصؿتی  5صع پایاى سضهت صّؿتاى تیاى کٌن کَ صع ایي تکٌیک 

ٌُض صاكت تایـتی صع صعّؽ تؼض ّ صع جای سْص هطغح كْص تا كوا ّ هغتیاى ػؼیؼ صچاع عا اػ ایي عّكِای تالی هاًضٍ سْا

ؿغصع گوی ًلْیض اػ ایي عّ ایي جؼٍّ عا تا صلت تیلتغی تشْاًض ّ تؼض تا تچَ ُا کاع کٌیض تا آًِا تتْاًٌض تیلتغیي تِغٍ عا اػ 

  کالؽ كوا صاكتَ تاكٌض  

  

  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


